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I 

ÖN SÖZ 

 

Mühendislik Bilimlerinde Akademik Çalışmalar adlı bu kitap 

mühendislik alanında farklı anabilim dallarındaki çalışmaları bir araya 

getirmiştir. Bu sebeple, farklı bilim dallarında araştırmalar yapan bilim 

insanlarının birbirlerinin çalışmalarını tanıması, farklı bakış açıları 

oluşturacak ve günümüze kadar merak edilen sorunların çözümüne katkı 

sağlayacaktır. Bu amaçla bu kitap, akademisyenler, araştırmacılar ve 

öğrenciler için önemli bir kaynak olacaktır.  

Kitabın ortaya çıkmasında büyük emek veren yazarlara ve 

çalışmaların değerlendirilmesinde katkıda bulunan hakemlere ve 

çalışmaların kitap haline gelmesini sağlayan Livre de Lyon Yayınevi’ne 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım… 

Prof. Dr. Yeliz Aşçı 
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1. GİRİŞ 

Yapay zeka; insanların öğrenebilme, bilgi toplayabilme, iletişim 

kurabilme ve algılayabilme yeteneklerini ilham alan akıllı makineler 

yaratmayı amaçlayan bilgisayar biliminin bir dalıdır. Yapay zeka 

uygulaması, makinelere insanlar veya yeni programlama yardımı olmadan 

öğrenme ve gelişme yeteneği kazandırır. 1950’lerde Alan Turing’in, 

bilgisayarların zeka düzeyini belirlemede kullandığı Turing Test ile 

başlayan bu fenomen, günümüzde teknolojinin gelişimine paralel olarak 

birçok alanda oldukça ileri seviyede kullanılmaya başlanmıştır. Yapay 

zeka teknolojileri uygulamalarının çoğu pratik faydalar sunma noktasına 

kadar olgunlaşmıştır. Başlıca yapay zeka alanları, uzman sistemler, doğal 

dil işleme, konuşma anlama, robotik ve duyusal sistemler, bilgisayarla 

görme ve sahne tanıma, akıllı bilgisayar destekli öğretim, sinirsel 

hesaplamadır.  

Temas problemleri günümüze kadar çeşitli mühendislik dallarında 

geniş uygulama alanlarına sahip olmuştur. Özellikle yapı ve makine 

elemanları temas içeren sistemlerden oluşmaktadır. Mühendisler için bu 

sistemlerde meydana gelen temasın karakteri, uzunlukları ve temas 

bölgelerindeki gerilme dağılımlarının bilinmesi, malzemenin tasarım ve 

üretiminde büyük kolaylık sağlamaktadır. Temas mekaniği problemlerinin 

analitik çözümünde karşılaşılan zor ve karmaşık matematiksel ifadeler 

yerine bilgisayar programları yardımıyla yaklaşık çözümler üreten sayısal 

hesaplama yöntemlerinin kullanımı son yıllarda giderek 

yaygınlaşmaktadır. Özellikle sonlu elemanlar yöntemi, sonlu farklar 

yöntemi, sınır elemanlar yöntemi, yapay sinir ağları ve bulanık mantık gibi 

bilgisayar destekli programlar, analitik ve deneysel olarak elde edilen 

çözümlere çok küçük hata payları ile yakın sonuçlar vermektedir. Bu 
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programlarla yapılan çözümlerin diğer yöntemlere göre en önemli avantajı 

çözüm süresinin çok daha kısa olmasıdır.  

 Bu çalışmada, temas mekaniğinde yapay zeka teknolojisi 

kullanımının çeşitli örnekleri sunulmuştur. Literatürde bulunan bu 

çalışmalarda kullanılan metodolojiler ile elde edilen sonuçlar irdelenmiş 

ve yorumlanmıştır. 

2. TEMAS MEKANİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Makine ve inşaat sektöründe gelişen teknolojinin de etkisiyle 

pratik ve bir o kadar da dayanıklı sistemler üretilmeye başlanmıştır. 

Dayanıklı sistemler üretilebilmesinin en temel unsurlarından biri, sistemler 

ya da elemanlar arasında oluşacak gerilmelerin bilinmesidir. Özellikle 

temas eden elemanlar ya da sistemler arasındaki gerilmelerin bilinmesi, 

boyutlandırma ve tasarım aşamasında mühendislerin işini 

kolaylaştırmaktadır.  

1882 yılında Hertz tarafından yazılan ve birçok araştırmacıya ışık 

tutan "On the contact of elastic solids" adlı makalenin temas mekaniği 

konusunun temelini oluşturduğu söylenebilir (Johnson, 1985). Hertz’in 

çalışması tam elastik cisimler ve sürtünmesiz yüzeyler için geçerlidir. Bu 

teoriye göre temas bölgeleri sürekli ve ana gövdeye göre oldukça küçük 

olduğundan ana gövde yarı sonsuz bir düzlem olarak alınmıştır. Bu kabul, 

temas problemlerinin çözümünde matematiksel olarak kolaylık 

sağlamıştır. Bu çalışma ile temas mekaniğinin günümüze kadar gelen 

popülaritesi başlamıştır. Araştırmacılar günümüze kadar pek çok temas 

probleminin incelemişlerdir. Bunlar genel olarak; 

1. Sürtünmeli temas problemleri 

2. Sürtünmesiz temas problemleri 

3. Kütle kuvvetlerinin ihmal edildiği temas problemleri 

4. Kütle kuvvetlerinin dahil edildiği temas problemleri 

5. İki boyutlu temas problemleri 

6. Üç boyutlu temas problemleri 

7. Homojen veya homojen olmayan malzemeler içeren temas 

problemleri 

8. İzotrop veya anizotrop malzemeler içeren temas problemleri 

9. Sıcaklık etkisinin ele alındığı temas problemleri 

şeklinde özetlenebilirler. Bu problemler de kendi içerisinde farklı 

yükleme koşulları, malzeme türleri ve geometriler ile ele alınarak çözüme 

kavuşturulmuştur.  
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Genel olarak araştırmacılar yarı analitik ve analitik çözüm 

yöntemlerini kullanmışlardır ancak bilgisayar teknolojisinin gelişmesine 

bağlı olarak çeşitli mühendislik programları yardımıyla da temas 

problemlerinde hızlı ve pratik çözümler yapılmıştır. 

3. YAPAY SİNİR AĞLARI 

Yapay sinir ağları (YSA), makine öğrenmesinde kullanılan ana 

araçlardan biridir. Adlarının "sinirsel" kısmından da anlaşılacağı gibi, 

bunlar, biz insanların öğrenme şeklini kopyalamayı amaçlayan, beyinden 

ilham alan sistemlerdir. YSA alanındaki bazı arka plan çalışmaları on 

dokuzuncu yüzyılın sonlarında meydana gelmiş ve öncelikle fizik, 

psikoloji ve nörofizyolojideki disiplinler arası çalışmalardan oluşmuştur. 

Bu ilk çalışmalarda, genel öğrenme, görme, koşullandırma vb. teorileri 

vurgulanmış fakat nöron işleminin belirli matematiksel modelleri 

bulunmamaktadır . Son yirmi yılda yayınlanan çok sayıda makale ile 

birçok farklı YSA türü araştırıldı. Sinir ağları; havacılık, otomotiv, 

bankacılık, savunma, elektronik, eğlence, finans, sigorta, imalat, tıbbi, 

petrol ve gaz, konuşma, menkul kıymetler, telekomünikasyon, ulaşım ve 

çevre gibi çeşitli alanlarda uygulanmıştır. Şekil 1’de YSA’nın genel yapısı 

verilmiştir. 
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Şekil 1. Klasik yapay sinir ağlarının yapısı 

 

YSA’ların öğrenme prensibi şu şekildedir: 

 Bilgi bir sinir ağından iki farklı şekilde akar. Model öğrenirken 

(eğitilirken) veya normal şekilde çalıştığında (eğitildikten veya 
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kullanıldıktan sonra), veri setindeki bilgi kalıpları, gizli nöron katmanlarını 

tetikleyen giriş nöronları aracılığıyla ağa beslenir ve bunlar sırayla çıkış 

nöronlarına ulaşır. Buna ileri beslemeli ağ denir. Tüm nöronlar her zaman 

“ateşlenmez”. Her nöron, solundaki nöronlardan girdi alır ve girdiler 

birlikte hareket ettikleri bağlantıların ağırlıkları ile çarpılır. Her nöron 

aldığı tüm girdileri bu şekilde toplar ve (bu en basit sinir ağıdır) eğer 

toplam belirli bir eşik değerinden fazlaysa, nöron bağlı olduğu nöronları 

(sağındaki nöronlar) ateşler. 

Yapay bir sinir ağının öğrenmesi için, neyi yanlış yaptığını ve doğru 

yaptığını öğrenmesi gerekir ki buna geri bildirim denir. Geri bildirim, 

neyin yanlış ya da doğru olduğunu nasıl öğrendiğimizdir ve bu aynı 

zamanda yapay bir sinir ağının öğrenmesinin için ihtiyaç duyduğu temel 

unsurdur. İnsan beyniyle benzerlikler görmeye başladığı yer burasıdır. 

Tenis gibi bir oyun oynamayı öğreniyorsanız, topa çok sert vurursanız 

sahanın dışına çıkacağını ve puan kaybedeceğinizi veya topa yeterince sert 

vurmazsanız karşı tarafa geçmeyeceğini öğrenirsiniz. Ağ üzerinden ancak 

mükemmel bir şekilde vurursanız, sahada diğer tarafa gider ve bir puan 

kazanabilirsiniz. Bu durum puan kaybettiğiniz veya potansiyel olarak bir 

puan kazandığınız klasik bir geri bildirim örneğidir. Yapay sinir ağlarında 

iki tür teknik kullanılır: 

 Denetimli Öğrenme; Belirsizliğin olduğu durumlarda kanıta 

dayalı tahminler yapan bir model oluşturur. Tahmin etmeye 

çalışılan çıktı için bilinen verileriniz varsa denetimli öğrenme 

kullanılmalıdır. Denetimli öğrenme, tahmine dayalı modeller 

geliştirmek için sınıflandırma ve regresyon tekniklerini kullanır. 

 Denetimsiz Öğrenme; Veri kümesi ile çıktıların olmadığı 

öğrenme metodudur. Temel amaç, veri kümesindeki verileri 

yorumlayarak ortak noktaları bulmak ve bunları kümeleştirme 

işlemi yaparak anlamlı bir veri elde edebilmektir. 

 4. TEMAS PROBLEMLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI 

UYGULAMALARI 

I.  YSA Kullanılarak Kompozit Plaklarda Temas Kuvveti Tahmini 

Temas probleminde YSA kullanımı, ilk olarak Chandrashekhara 

vd.(1998) çalışmasında ele alınmıştır. Çalışmalarında, düşük hız etkisine 

maruz kalan lamine kompozit plakalar üzerindeki temas kuvvetinin 

çözümüne ait algoritma sonlu elemanlar yöntemi ve bir sinir ağı 

kullanılarak  geliştirilmiştir. Geri yayılım sinir ağı, gerinim sinyallerini 

kullanarak kompozit plakalar üzerindeki temas kuvvetini tahmin etmek 

için kullanılmıştır. Sinir ağı, sonlu eleman simülasyon sonuçlarından elde 

edilen temas kuvveti ve gerinim geçmişleri kullanılarak eğitilmiştir. Eğitim 

süreci, ağın üç farklı yerde gerilim sinyalleri ile eğitilmesinden oluşur. 
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Temas kuvvetini tahmin etmek için farklı sinir ağı konfigürasyonlarının 

etkinliği araştırılmıştır. Şekil 2’de kompozit plağın geometrisi verilmiştir. 

 

Şekil 2. Kompozit plak geometrisi 

Mevcut çalışmada, temas kuvvetini tahmin etmek için bir giriş 

katmanı, üç gizli katman ve bir çıkış katmanına sahip bir geri yayılım sinir 

ağı kullanılmıştır. Sinir ağının şeması Şekil 3'te gösterilmektedir. Giriş 

katmanında altı işlem birimi vardır. Giriş katmanlarının girdileri, plakanın 

üç farklı konumunda düzlem içi normal gerinimlerdir (bkz. Şekil 2). İlk 

gizli katmanın 20 işleme birimi vardır, ikinci ve üçüncü katmanların her 

biri 10 işlem birimine sahiptir. Çıktı katmanı, temas kuvvetini tahmin eden 

bir işleme birimine sahiptir. Ağ, Neural Works Professional II paketi 

kullanılarak tasarlanmış ve eğitilmiştir. Bu ağın çalışması iki aşamadan 

oluşur. Bunlar ileri aktivasyon ve geriye doğru hata yayılımıdır. Eğitim seti 

olarak adlandırılan belirli bir girdi / çıktı çifti kümesi için ileri aktivasyon, 

nöronda giriş katmanından başlar. 
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Şekil 3. Temas kuvveti tahmini için yapay sinir ağı 

Ağı eğitmek için, girişler olarak gerilmeleri ve istenen çıktı olarak 

karşılık gelen temas kuvvetini içeren bir dizi veri kullanılmıştır. ANN1, 

ANN3 ve ANN4 ağları sırasıyla 763010, 350699 ve 571725 eğitim 

döngülerinden sonra birleştirilmiştir. ANN2 ağı eşiğe yaklaşamamıştır. 

Eğitilmiş ağlar ANN1, ANN3 ve ANN4 tarafından elde edilen temas 

kuvvetlerinin tahmininin sonlu eleman simülasyon sonuçları ile uyumlu 

olduğu görülmüştür. Dikkate alınan ağlar arasında, ANN3 için en az eğitim 

döngüsüne ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak bu çalışmada eğitimli ağın, eğer etkiye bağlı gerinim 

modelleri deneysel veya sayısal olarak elde edilebilmesi halinde, temas 

kuvvetinin çevrimiçi tahmininde kullanılabileceğini göstermiştir. 

II. YSA Kullanılarak İki Elastik Punch ve Elastik Tabaka 

Arasındaki Temas Uzunlukları Tahmini 

Özşahin vd. (2004) çalışmalarında YSA’nın temas mekaniğinde 

potansiyel kullanımını ele almışlardır. Elastisite  teorisine göre yapılan 

çözümden elde edilen sonuçlar YSA’yı eğitmek için kullanılmıştır. 

Çalışmada, üç katmanlı geriyayılım sinir ağı kullanılmıştır. Farklı yapay 

sinir ağı modellerinin etkilerinin araştırıldığı makalede YSA ile elde edilen 

sonuçlar, elastisite teorisinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.  
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Şekil 4’te problemin geometrisi verilmiştir. 

 

 

Şekil 4. Problemin geometrisi 

Araştırmacılar bu çalışmada, geriyayılım sinir ağı kullanarak 

boyutsuz temas uzunluklarının ( a/h ve d/h) YSA ile tahminini yapmayı 

amaçlamışlardır. Ağ boyutları seçilirken çok dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Eğer küçük boyutlu bir ağ seçilirse sistem yeterince temsil 

edilemez. Ağ boyutunun çok büyük seçilmesi durumunda ise eğitilmiş ağın 

üzerinde bir durum ortaya çıkar ve elde edilen sonuçlarda hatalar meydana 

gelir. Genel olarak verilen sistemlerde ağların en iyi boyutuna karar 

vermek hiç kolay değildir. Şekil 5’te görüldüğü üzere 3 katmanlı ağ bu 

çalışmada seçilmiştir.  
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Şekil 5. Geriyayılım sinir ağı modelinin yapısı 

Burada her bir katman bir sonrakine bağlıdır ancak aynı seviyedeki 

nöronlar arasında bağlantı bulunmamaktadır. Giriş ve çıkış datalarını 

içermekte olan birinci ve üçüncü tabakadaki nöronların sayıları probleme 

göre önceden belirlenmiştir. Giriş katmanında 5 değişken verilmiştir. 

Bunlar; 

µ2/µ1 Elastik tabakanın alt elastik pança göre kayma 

modülü oranı 

µ3/µ1 Elastik tabakanın üst elastik pança göre kayma 

modülü oranı 

µ1h/P Yük faktörü 

R1/h Üst elastik pançın yarıçapı 

R2/h Alt elastik pançın yarıçapı 

 

Bu parametrelerin çeşitli kombinasyonları ile elde edilen 400 farklı 

model kullanılmıştır. Bunlardan 237 tanesi eğitim, 123 tanesi test ve 40 
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tanesi doğrulama için ayrılmışlardır. Yapay sinir ağlarının öğrenmesi 

tamamlandıktan sonra 500.000 döngüde sonlandırılmıştır. 

Sonuç olarak yapay sinir ağları ile elde edilen sonuçların teorik 

sonuçlarla oldukça iyi uyuştuğu görülmüştür. Böylece eğitilen ağ ile temas 

uzunlukları tahmini çevrimiçi olarak yapılmıştır. Özellikle temas 

problemleri gibi teorik olarak çözümü zaman alan problemlerde yapay 

sinir ağları kullanmanın oldukça pratik olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca 

ayrılmalı ve süreksiz temas problemlerine de uyarlanabilirliği 

vurgulanmıştır. 

III. Rijit Zımba Etkisinde Çift Ayrılmalı Temas Probleminde YSA 

Uygulaması 

Bir elastisite probleminde maksimum temas gerilmeleri ile 

bağlantılı boyutsuz parametreleri tahmin etmek için yapay sinir ağları 

modelleri Çakıroğlu vd. (2005) incelenmiştir. Yükseklikleri ve malzeme 

özellikleri farklı iki tabakada çift ayrılmalı temas problemi ele alınmıştır. 

Dış yük rijit zımba vasıtasıyla üst tabakaya aktarılmış, alt tabaka ise rijit 

düzleme oturmuştur. Araştırmacılar problemde sürtünme ve yerçekimi 

etkilerini ihmal etmişlerdir. Çalışmada, geriyayılım algoritmasına sahip 3 

katmanlı YSA kullanılmıştır. Eğitim ve test modelleri için integral 

dönüşüm teknikleri ile elastisite teorisinden faydalanılmıştır. Teorik 

sonuçlar ile YSA ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

 

Şekil 6. Problemin geometrisi 

Rijit bir zımba vasıtasıyla yüklenmiş, rijit düzleme oturan elastik 

sabitleri ve yükseklikleri farklı iki tabakada simetrik temas probleminin 

geometrisi Şekil 6’da verilmiştir. Tüm yüzeylerde sürtünme etkileri ihmal 

edilmiş, ayrıca tabakaların ağırlıkları da çözüme dahil edilmemiştir. 
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x=0’da y ekseni boyunca simetri olan problemin analitik çözümü elasitisite 

teorisine göre  Fourier integral dönüşüm tekniği kullanılarak yapılmıştır. 

Maximum temas basınçları ile ilgili boyutsuz parametreleri tahmin 

etmek için C ++ dilinde yazılmış bir program kullanılmıştır. 3 katmanlı 

YSA yapısı Şekil 7’de verilmiştir. 

 

Şekil 7. Geriyayılım algoritması ile YSA yapısı 

Çalışmada giriş parametreleri olarak kuvvet, malzeme özellikleri 

ve geometri kullanılmıştır. Bunlar 6 boyutsuz değişkene göre 

düzenlenmiştir. Bu boyutsuz değişkenler: 

  Boyutsuz katsayı 

1 2R h  Rijit zımba yarıçapının üst elastik tabakanın yüksekliğine 

oranı 

1 2h h  Alt elastik tabakanın üst elastik tabaka yüksekliğine oranı 

2 1   Üst ve alt tabakanın kayma modülleri oranı 

2  Üst tabaka elastik sabiti 
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1  Alt tabaka elastik sabiti 

Çıkış parametreleri olarak maximum temas gerilmeleri alınmıştır. 

Bu parametreler; 

max

2 2p h P  Rijit zımba ile üst elastik tabaka arasındaki ınaximuın 

temas gerilmelerine ilişkin boyutsuz parametre 

max

1 2p h P  İki elastik tabaka arasındaki ınaximuın temas 

gerilmelerine ilişkin boyutsuz parametre 

 

Sigmoid fonksiyonunun özelliklerinden dolayı, teorik çözümden 

elde edilen giriş ve çıkış parametreleri [0,1] aralığında normalize 

edilmiştir.  

Sonuç olarak çalışmada YSA kullanılarak elde edilen sonuçların, 

elastisite teorisi ile elde edilen sonuçlarla örtüştüğü şekil ve tablolarla 

gösterilmiştir. Ayrıca araştırmacılar, yapay sinir ağlarının temas 

problemlerine uygulanmasının özellikle teorik çözümde enterpolasyon ve 

yineleme gerektiren zaman alıcı problemler için pratik olabileceğini 

önermişlerdir. Ayrıca yapay sinir ağlarının diğer temas problemlerine de 

başarıyla uygulanabileceği vurgulanmıştır. 

IV. Fiber Optik Sensör ve YSA Kullanılarak Kompozit Plaklarda 

Temas Kuvvetleri Etkisinin Tahmini 

Kompozit plaklar üzerindeki darbeye bağlı temas kuvvetlerinin 

gerçek zamanlı belirlenmesi, çevrim içi darbe zararı tespiti için gereklidir. 

Akhavan vd.(2010) çalışmalarında, temas kuvveti geçmişini elde etmek 

için bir yapay sinir ağına girdi olarak fiber optik gerinim sensörü 

verilerinin kullanımını göstermişlerdir. Yüzeye monte edilmiş dışsal 

Fabry-Perot interferometrik (EFPI) gerinim sensörleri kullanılarak düşük 

hızlı çarpmalar üzerine kenetlenmiş bir grafit / epoksi kompozit plakanın 

düzlem içi gerilimlerini belirlemek için deneysel ve teorik bir çalışma 

yürütülmüştür. Düşük ağırlık tekniği kullanılarak çeşitli çarpma 

enerjilerine sahip yarı küresel bir çarpma tertibatı ile palakaya 

vurulmuştur. Gerinim ve temas kuvveti tepkisinin önemli özellikleri temas 

süresi, tepe gerinim ve gerinim yükselme süresidir. 

Bir çarpma olayı sırasında temas kuvvetinin ölçülmesini 

kolaylaştırmak için düşük ağırlıklı bir darbe kulesi tasarlanmış ve inşa 

edilmiştir. Darbe kafası tertibatı, temas kuvvetlerini deneysel olarak 

ölçmek için bir yük hücresi içermektedir. EFPI fiber optik sensör temas 

kuvveti tepskisinin doğruluğunu belirlemek için bir sonlu eleman programı 
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kullanılmıştır. Bu sonlu eleman modeli, yüksek dereceli bir kayma 

deformasyon teorisine dayanmaktadır. Deneysel yük hücresi verileri ile 

sonlu elemanlı darbenin neden olduğu temas kuvveti tepkilerinin uyum 

içinde olduğu görülmüştür. Yük hücresi verileri, Delta Bar Delta geri 

yayılma algoritmasını kullanan üç katmanlı ileri beslemeli bir sinir ağını 

eğitmek için kullanılmıştır. Sinir ağı simülasyonunun çıktısı temas kuvveti 

geçmişi olarak alınmış ve girişler için10 ms aralıklarla iki farklı konumdaki 

fiber optik sensör verileri kullanılmıştır. Sinir ağı yönteminin etkinliği ve 

doğruluğu tartışıldığı çalışmada sinir ağı şeması ile herhangi bir karmaşık 

sinyal işleme tekniği kullanmadan çarpma temas kuvvetleri elde edilmiştir. 

Şekil 8’de, 1.5 m. yüksekliğinde tasarlanan düşük ağırlıklı darbe 

kulesi gösterilmiştir. Darbe tertibatı, farklı ağırlıklar yüklenebilecek ve 

farklı yüksekliklerden darbe yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Darbenin 

istenen noktaya yapılabilmesi için düşen ağırlık tertibatına 2 adet döner 

tekerlek takılmıştır. Düşme tertibatı elektomıknatısla tutulmuş ve batarya 

kapatılarak serbest bırakılmıştır. Bir hız ölçer, çarpma anında çarpma 

tertibatının hızını belirlemiştir. Hareketli çarpma tertibatında bir kızılötesi 

LED ve çerçevenin tabanına yakın iki fotodetektör kullanılmıştır. Temas 

kuvveti geçmişini ölçmek için, yarı küresel 1.27 cm. çapındaki PCB 

modeli 208A24 kuvvet hücresi 7.62 cm uzunluğunda bir alüminyum 

adaptör çubuğuyla çarpma tertibatına vidalanmıştır. Kuvvet hücresinin 

duyarlılığı 4,458 mV / N (0,995 mV / lb) ve aralığı 11,200 N (2,500 lb)’dur. 

Plaka boyutu 25,4x25,4x1,06 mm'dir. Kompozit plaka, üreticinin 

sertleştirme tavsiyesine göre bir sıcak pres tekniği kullanılarak imal 

edilmiştir. Darbe olayları, darbe tertibatına 20 set ek ağırlık ile 

gerçekleştirilmiştir. Toplam 20 çarpma kütlesi kullanılmıştır. Toplam 

çarpma kuvveti kütlesi, 40 ila 60 g'lık adımlarla 1,590 g ila 2,660 g 

arasında değişmiştir. Deneyler, 6.35 cm, 9.20 cm, 11.43 cm, 14.45 cm ve 

16.51 cm'lik beş düşme yüksekliğinde yapılmıştır. Çarpma olayları 

sırasında kompozit plakada gözle görünür bir hasar gözlenmemiştir. 
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Şekil 8. Darbe kulesi 

Temas kuvveti çıktısını vermek için bir giriş katmanı, üç gizli 

katman ve bir çıkış katmanına sahip geri yayılımlı bir sinir ağı algoritması 

kullanılmıştır. Sinir ağının temel bir şeması Şekil 9'da gösterilmiştir. Giriş 

katmanı üç işleme birimine sahiptir. Giriş katmanının girdileri iki konumda 

normalize edilmiş düzlem içi normal gerinimlerdir ve her ölçülen gerinim 

için darbeden itibaren geçen süredir. İlk gizli katmanda 16 işlem öğesi 

(nöron), ikinci gizli katman 12 işlem öğesi ve üçüncü gizli katman 6 işlem 

elemanına sahiptir. Daha fazla işlem öğesinin dahil edilmesi, daha fazla 

sayıda eğitim veri noktası için ağın genelleme yeteneğini artırır. Çıkış 

katmanı, temas kuvvetini veren bir işlem elemanına sahiptir. 
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Şekil 9. Üç giriş ve bir çıkışa sahip üç katmanlı ileri beslemeli sinir ağı 

Neural Works Professional II yazılımı, sinir ağını oluşturmak, 

eğitmek ve test etmek için kullanılmıştır. Belirli bir giriş / çıkış çifti kümesi 

için (eğitim seti), ileri aktivasyon nöronda giriş katmanından başlar. 

Hiperbolik tanjant işlevi, aktivasyon (transfer) işlevi olarak kullanılır. 

Prosedür, istenen ve gerçek çıktılar arasındaki fark önceden ayarlanmış bir 

yakınsama sınırına düşene kadar tekrarlanır. Öğrenme hızı ve momentum 

katsayıları, ağın yakınsamasını etkileyen kritik parametrelerdir. 

Sonuç olarak, sinir ağları kullanılarak akıllı kompozit plakalar 

üzerindeki darbe nedeniyle temas kuvvetlerinin gerçek zamanlı 

belirlendiği gösterilmiştir. Yüzeye monte edilmiş harici Fabry-Perot 

interferometrik (EFPI) fiber optik sensörlerden gelen düzlem içi gerinim 

ölçümleri, temas kuvveti geçmişini elde etmek için bir sinir ağına girdi 

olarak kullanılmıştır. EFPI fiber optik sensör saçak tepkisi, doğrudan sinir 

ağına girdi olarak verilmiştir. Sinir ağından elde edilen temas kuvveti 

geçmişi, deneysel yük hücresi sonuçları ve sonlu eleman modeli 

hesaplamaları ile yakın sonuçlar vermiştir.  

V. Ayrılmalı Temas Probleminde YSA Hesaplamaları 

Ayrılmalı bir temas probleminde maksimum temas gerilmeleri ve 

temas alanları için boyutsuz parametreleri tahmin etmek üzere bir YSA 

hesaplaması Yaylacı vd.(2020) tarafından yapılmıştır. Çalışmada ilk 

olarak, Elastisite Teorisi ve İntegral Dönüşüm Tekniği kullanılarak 

problem teorik olarak formüle edilmiş ve çözülmüştür. İkinci olarak, temas 

problemi YSA temel alınarak genişletilmiştir.  
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Çalışmada, elastik sabitleri ve yükseklikleri farklı iki elastik 

çeyrek düzlem ile desteklenen iki elastik tabaka için, ayrılmalı temas 

probleminin maksimum temas gerilmeleri ve temas alanları ile ilgili 

boyutsuz parametreleri tahmin etmek için bu yöntemin uygun ve güvenilir 

olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Problemin teorik çözümü 

Yaylacı ve Birinci (2013) tarafından yapılan çalışmadan elde edilmiştir. 

Eğitim ve test seti modellerinin girdi ve çıktı değerleri teorik çözüm 

uygulanarak modellenmiştir. YSA'nın eğitim ve test aşamalarında farklı 

değerlerden örnekler verilerek dış yük, iki çeyrek düzlem arasındaki 

mesafe, katman yükseklikleri ve malzeme özellikleri oluşturulmuştur. 

Program kodu C ++ ile yeniden yazılmıştır. Eğitim sürecinde farklı ağ 

yapıları kullanılmıştır. Eğitilmiş sinir ağlarının doğruluğu, en iyi ağ 

modelini belirlemek için teorik çözümlerle üretilen 173 yeni veri 

kullanılarak test edilmiştir. Sonuç olarak, ağ modeli için minimum sapma 

değeri (teorik ve C ++ YSA sonuçları arasındaki fark) elde edilmiştir. 

Teorik sonuçlar yapay sinir ağı sonuçları ile karşılaştırılmış ve uyumlu 

sonuçlar elde edilmiştir.  Şekil 10’da temas probleminin geometrisi 

verilmiştir. 

 

Şekil 10. Ayrılmalı temas probleminin geometrisi 

Ağın eğitimi için kullanılan giriş verileri teorik çözümlerden elde 

edilmiştir. Ağ modelleri 6 işlem modeli kullanılarak oluşturulmuştur. Bu 

girdi değişkenleri; 
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a / h2: Dağıtılmış yük uzunluğu 

c / h2: İki çeyrek düzlem arasındaki mesafe 

h1 / h2: Alt ve üst elastik katman yüksekliklerinin oranı 

μ2 / μ1: Üst ve alt elastik tabaka kayma modülleri oranı 

μ3 / μ2: Çeyrek düzlemlerin ve alt elastik tabakanın kayma 

modülleri oranı 

κ1 = κ2 = κ3: Katmanların ve çeyrek düzlemin elastik sabitleri 

Çıktı katmanı 4 farklı işlemden oluşturulmuştur. Bunlar: 

max

1 0( ) /P x P : İki katman arasındaki max. temas gerilmelerine 

bağlı boyutsuz parametre 

max

1 0( ) /P x P : Çeyrek düzlem ve alt katman arasındaki max. 

temas gerilmelerine bağlı boyutsuz parametre 

b / h2 : İki katman arasındaki temas alanlarına bağlı boyutsuz 

parametre 

(d-c) / h2 : Çeyrek düzlem ve alt katman arasındaki temas 

alanlarına bağlı boyutsuz parametre 

Bu çalışmada kullanılan MLP, bir girdi katmanı, bir gizli katman 

ve bir çıktı katmanı içeren üç katmandan oluşmuştur. Aynı zamanda 

çalışmada veri işleme ve yapay sinir ağlarının tasarımı için Statistica 12 

uygulamaları kullanılmıştır. Şekil 11’de YSA’nın yapısı verilmiştir.  
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Şekil 11. YSA Sistem Yapısı 

Şekil 11’de sistem yapısı verilen YSA’da giriş ve çıkış için tüm 

fonksiyon tipleri ((Kimlik, Lojistik sigmoid, Hiperbolik tanjant, Üstel, 

Softmax ve Gauss) seçilmiştir. Çıktı katmanı düğüm noktalarından 

oluşturulmuştur. Daha sonra ağ, BFGS (Broyden fletcher goldfarb shanno) 

algoritması ile yapılandırılmıştır. Son olarak, önceki adımda seçilen 

değişkenlerle sinir ağı mimarisi oluşturulmuş ve 5000 ağ eğitilmiştir. Bu 

çalışmada temas alanlarının ve temas basınçlarının hesaplanmasında C ++ 

dilinde yazılmış bir bilgisayar programı kullanılmıştır. Çalışma, yapay 

sinir ağlarının temas problemlerine uygulanması, özellikle teorik çözümde 

enterpolasyon ve yineleme gerektiren zaman alıcı problemler için pratik 

olabileceğini göstermiştir. Bu şekilde, eğitimli ağ, azalan temas 

problemlerinin arzu edilen değerlerinin çevrimiçi tahmini için 

kullanılabilir. YSA'lar, gelecekteki çalışmalarda sürekli olmayan temas 

sorunlarına başarıyla uygulanabilir. 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada, yapay sinir ağları ile temas problemlerinin 

çözümüne ait literatürdeki çeşitli uygulamalar sunulmuştur. Temas 

problemlerin analitik çözümleri ile YSA uygulamalarının kıyaslandığı bu 

çalışmalarda sinir ağlarının temas problemlerine uygulanması, özellikle 

teorik çözümde enterpolasyon ve yineleme gerektiren zaman alıcı 

problemler için pratik olabileceğini göstermiştir. Ayrıca ortotropik ve 

fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerde temas problemlerinin 

çözümünde makine öğrenmesinden faydalanılabileceği görülmüştür. 
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1. GİRİŞ 

Birçok meyve türünün anavatanı olan Türkiye, sahip olduğu 

farklı iklim ve ekolojik özellikleri sayesinde, geniş tarımsal araziler 

bakımından tarıma elverişli bir ülke konumunda olduğundan hemen 

hemen her ilinde farklı meyve ve sebze üretimi yapılmaktadır (Akbay 

ve ark. 2005; Beyhan ve Şimşek, 2007). Türkiye’nin sahip olduğu 

tarımsal üretim potansiyeli, sadece üretilen meyve ve sebzelerin 

çeşitliliği bakımından değil aynı zamanda toplam üretim miktarının 

yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Meyve ve sebze tüketiminin 

gerek sağlık ve gerekse dengeli beslenme açısından faydalı olması 

nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede değişik kuruluşlar 

tarafından kişi başına meyve ve sebze tüketiminin arttırılması için 

değişik kampanyalar yapılmış ve hala yapılmaktadır. Bu kampanyalar 

arasında özellikle de Avrupa ve Amerika’da yapılan kampanyalar 

oldukça başarılı sonuçlar vermiştir (Akbay ve ark. 2005). Taze meyve 

ve sebze tüketimi gerek bilimsel yazılarla ve gerekse medya aracılığıyla 

sürekli teşvik edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 

günde en az 400-500 g meyve ve sebze tüketilmeli önerisine dayanarak, 

günde en az beş porsiyon meyve ve sebze yenilmesi gerektiği 

bildirilmektedir (Donkin et.al., 1998; Perez-Lizaur et.al., 2008) 

Altıkat ve ark., (2015) yılında yaptıkları araştırmada; Iğdır ilinde 

meyve üretiminde önemli bir yere sahip olan elma tarımının üretim ve 

mekanizasyon özellikleri, karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm 

yollarını araştırılmışlardır. İşletme büyüklükleri 0.05 ha ile 10 ha 

arasında değişen 208 adet işletmeyi değerlendirmeye almışlar ve 
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sonuçlar olarak işletmelerin %60.5’inin traktör sahibi olduğu, 

yetiştirme periyodu sürecinde en büyük sorunlar; budama, ilaçlama ve 

sulama işlemlerinde karşılaşıldığını bildirmişlerdir.  

Eminoğlu ve ark., (2015) yılında yaptıkları araştırmada 

ülkemizde özellikle taze tüketilen meyvelerin hasadında elle hasat 

işleminin sıklıkla başvurulan bir yöntem olduğunu bildirmişlerdir. 

Meyvelerin elle hasadının toplam iş gücü gereksinimine ve toplam 

maliyetlere etkisi oldukça fazladır. İşçiler, toplam hasat süresinin büyük 

kısmını meyveye uzanım ve koparma süresinde harcamaktadır. Hasatta 

merdiven kullanılması halinde ise zamanın büyük bölümünün merdiven 

taşınması ve kurulması sırasında harcanmasından dolayı iş verimi 

azalmaktadır. Bu durum işçiye enerji tüketimi yönünden aşırı 

yüklenilmekte ve merdiven kullanımından kaynaklanan kazaların da 

yaralanmalara neden olduğunu bildirmişlerdir. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2015-2018 yılları arası 

bitkisel ürünlerin kişi başı tüketimine ilişkin açıkladığı verilere göre; 

Türkiye'de 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında kişi başı sebze 

tüketiminin sırasıyla 279.6, 281, 283.1 ve 274 kg seviyesinde olduğu, 

domates ve karpuzun ilk sırada yer aldığı rapor edilmiştir (Anonim, 

2020a). 

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kuzeybatı 

kesiminde 38o 11’ ve 37o 25’ kuzey enlemleri ile 39o 14’ ve 37o 31’ 

doğu boylamları üzerinde yer alan Adıyaman ilinin iklimi kısmen 

Akdeniz kısmen de karasal iklim karakteristiği göstermektedir. 

Adıyaman verimli topraklara sahip bir tarım kentidir. Ancak 

sulama sorunu öncelikli problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun 

aşılmasının ardından meyve - sebze yetiştiriciliği, badem gibi stratejik 

ürünlerin yaygınlaştırılması kırsaldan göçü önleyecek, orta vadede 

tarımsal sanayiyi de tetikleyebilecektir (Anonim 2019). 

İlde aile sebzeciliği, tarla sebzeciliği yanı sıra sera sebzeciliği de 

son yıllarda hız kazanmıştır. Adıyaman ilinde yaklaşık 239608 ha tarım 

alanı mevcuttur. Bu alanın 190109 ha’rında tahıl ve diğer bitkisel 

ürünler, 5923 ha alanında sebze yetiştiriciliği 42550 ha alanında ise 

meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. (Anonim 2015) 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Yapılan bu çalışma 2015-2018 yılları arsını kapsamaktadır. 

Üreticilerle yapılan yüz yüze görüşmeler ve TUİK verileri kullanılarak 

Adıyaman ilinde üretilen meyve ve sebze üretim alanları üretim 

çeşitliliği ve üretim esnasında kullanılan ekipmanlar tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 
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2.1. MEYVECİLİK 

Adıyaman ilinde meyve üretimi söz konusu olduğunda üzüm, 

incir, elma, dut, badem, antepfıstığı, nar, Trabzon hurması ve zeytin 

gibi ürünler ilk sıralarda gelmektedir. Ortalama 488574 dekar alanda 

üretimi yapılan meyvecilikte, meyve veren ağaç sayısı ortalama 

6412765 adet iken meyve vermeyen ağaç sayısı 3894779 adettir. 

Üretimi yapılan meyvelerin üretim alanları tablo 1’de verilmiştir. 

Meyve veren ve meyve vermeyen ağaç sayıları tablo 2’de, üretilen 

meyvelerin üretim miktarları (ton) ise Tablo 3’te verilmiştir. 

 
Tablo 1. Adıyaman İli Meyvecilik Alanı (dekar) 

Ürün çeşidi Yıllar  

2015 2016 2017 2018 

Üzüm 108695 123855 124781 124233 

İncir 742 855 1150 1160 

Elma 4405 4138 4419 3813 

Armut 260 750 1035 1060 

Kayısı 1207 1207 1016 893 

Kiraz 1701 1223 1381 1394 

Dut 1384 1715 2045 2165 

Badem 25342 39975 48714 58430 

Antepfıstığı 254397 261298 258092 263928 

Ceviz 10474 16896 18475 20850 

Nar 12428 14641 13952 13362 

Trabzon Hurması 1633 1695 1975 1985 

Zeytin  20223 21162 24823 24713 

Diğer 396 560 542 653 

Toplam 443287 489970 502400 518639 
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Tablo 2. Meyve Veren ve Meyve Vermeyen Ağaç Sayıları (adet) 

Ürün Çeşidi 

Meyve Veren Yaşta Ağaç Sayısı  Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı 

2015 2016 2017 2018  2015 2016 2017 2018 

İncir 44445 46090 53530 54240  12684 14360 21595 21235 

Elma 46460 48106 55547 56258  14699 16376 23612 23253 

Armut 40944 49975 51134 54864  9798 14612 20548 19488 

Kayısı 44665 46852 44085 54715  21380 17937 16597 13499 

Dut 61941 66666 67946 69070  15156 14509 17421 20315 

Badem 155588 352965 530858 1204200  513469 1027331 1063161 819488 

Antep Fıstığı 4209355 4452832 4668830 4663970  862476 2097760 1927765 2427782 

Ceviz 83600 118669 130651 288247  86864 99941 116868 74243 

Nar 268750 437566 435534 532320  464245 540888 487640 424235 

Trabzon Hurması  61440 61066 64286 71940  20755 23750 27634 20050 

Zeytin 169607 274622 324783 338319  433675 426601 494102 492244 

Diğer 109218 103024 104523 104174  50342 40093 41511 43846 
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Tablo 3. Üretilen Meyve Miktarı (ton) 

Ürün Çeşidi 

Yıllar 

2015 2016 2017 2018 

Üzüm 66338 70380 76792 82226 

İncir 1154 1277 1620 1633 

Elma 2818 2052 2432 2416 

Armut 963 1121 1168 1271 

Kayısı 829 822 627 898 

Kiraz 799 618 651 636 

Dut 1629 1833 1942 1878 

Badem 1800 3576 4593 11747 

Antep Fıstığı 15368 18758 10440 24015 

Ceviz 1709 2351 2646 5306 

Nar 5112 7748 9672 10295 

Trabzon Hurması  1438 1435 2991 6800 

Zeytin 2282 2654 4292 4205 

Diğer 1091 1053 1111 1134 

Toplam 103330 115678 120977 154460 

 

Tablo 1, 2 ve 3 incelendiğinde 2015-2018 yılları arası ortalama 

488574 da alanda meyvecilik yapıldığı, bu alanlarda en fazla 259428.8 da 

alanda antepfıstığı üretimi gerçekleştiği görülmektedir. Ortalama 6344618 

adet ağaçtan meyve alınırken, 3874458,3 adet ağaçtan meyve 

alınamamaktadır. Antepfıstığı ağacı 4498747 adet ile en fazla meyve veren 

ağaç konumundayken, meyve vermeyen ağaç sayısında da 1828945,8 adet 

ile ilk sırada yer almaktadır. 2015-2018 yılları arasında meyvecilik 

alanında artış gözlendiği ve ortalama 3123611.3 ton meyve üretimi 

yapılırken bu üretimde ilk sırayı 73934 tonla üzüm meyvesinin aldığı 

görülmektedir.  

2.2. SEBZECİLİK 

Adıyaman ili iklimi ve toprak yapısı ile sebze yetiştiriciliğinde 

önemli bir yere sahiptir. Tarla sebzeciliği yanı sıra sera sebzeciliği de 

yapılmaktadır. Özellikle Kahta ilçesinin sahip olduğu zengin petrol 
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yataklarından dolayı jeotermal kaynaklarını seracılık alanında 

kullanılabilme potansiyeline sahip olmasına rağmen, örtüaltı sebzecilik 

yeterli düzeyde olmadığı ve 187 dekar alanda seracılık yapıldığı ve 2018 

yılı verilerine göre sebze üretimi 2.375 ton olarak gerçekleştiği 

görülmektedir (Anonim 2019, 2020b). Ortalama 63499 dekar alanda çeşitli 

sebze yetiştirilmekte ve bu alanlarda ortalama yılda 134222 ton üretim 

yapılmaktadır. İlde yetiştirilen sebze çeşitliliğine ait alan büyüklükleri 

tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4. Adıyaman İlinde Yetiştirilen Sebze Çeşitliliği (Dekar) 

Ürün Çeşidi 

Yıllar 

Alan 

(Dekar) 

2015 2016 2017 2018 Ortalama  

Fasulye, (Taze) 273 405 340 256 319 

Lahana (Beyaz) 236 92 61 50 110 

Marul (Göbekli) 718 176 116 53 266 

Karpuz 12355 32740 35350 17603 24512 

Kavun 7107 7575 6945 6044 6918 

Biber (Salçalık, Kapya) 3536 5070 4370 3441 4104 

Biber (Dolmalık) 4475 4660 5591 3362 4522 

Biber (Sivri) 2510 4766 3518 1783 3144 

Hıyar (Sofralık) 6224 4770 3661 2562 4304 

Acur 150 85 82 80 99 

Patlıcan 2462 1313 881 741 1349 

Domates (Sofralık) 7771 4202 3316 2254 4386 

Domates (Salçalık) 430 130 180 60 200 

Kabak (Sakız) 152 111 71 61 99 

Havuç 280 210 55 15 140 

Sarımsak (Taze) 570 784 631 662 662 

Sarımsak (Kuru) 3640 5403 6682 5753 5370 

Soğan (Taze) 630 992 685 545 713 

Soğan (Kuru) 2916 2727 1506 625 1944 
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Diğer 802 257 145 155 340 

Toplam 57237 76468 74186 46105  

 

Tablo 5. Adıyaman İlinde Yetiştirilen Sebze Miktarı (ton) 

Ürün Çeşidi 

Yıllar 

Miktar 

(Ton) 

2015 2016 2017 2018 Ortalama  

Fasulye, (Taze) 146 196 178 143 166 

Lahana (Beyaz) 694 250 161 132 309 

Marul (Göbekli) 1582 361 237 111 573 

Karpuz 34680 88984 96891 51444 68000 

Kavun 13963 14768 13497 11972 13550 

Biber (Salçalık, Kapya) 4618 6938 6626 5039 5805 

Biber (Dolmalık) 5908 5939 8167 4425 6110 

Biber (Sivri) 3022 5912 4192 1966 3773 

Hıyar (Sofralık) 15681 11787 9087 6212 10692 

Acur 150 84 81 79 99 

Patlıcan 4325 2134 1432 1178 2267 

Domates (Sofralık) 19869 11092 9651 6219 11708 

Domates (Salçalık) 1262 360 514 106 561 

Kabak (Sakız) 260 188 121 104 168 

Havuç 1025 766 194 46 508 

Sarımsak (Taze) 567 750 637 665 655 

Sarımsak (Kuru) 2898 6043 5493 4615 4762 

Soğan (Taze) 811 1236 873 705 906 

Soğan (Kuru) 3687 5227 2633 962 3127 

Diğer 1123 339 216 259 484 

Toplam 116271 163354 160881 96382  
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Tablo 4 ve 5 incelendiğinde Adıyaman ilinde sebze üretim alanı 

63501 dekar olup bu alanın en fazla 24512 dekarda karpuz yetiştirilmekte 

bunu 6918 dekar ile kavun yetiştiriciliği takip etmektedir. Üretim 

bazında134223 ton sebze üretimin ilk sıralarını karpuz ve kavun olup 

sırasıyla ortalama 68000 ve 13550 ton üretimi yapılmaktadır.  

2.3. SEBZECİLİKTE MEKANİZASYON 

Sebzecilikte daha çok geleneksel yöntem kullanılarak tarımsal 

işlemler uygulanmaktadır.  İnsan gücü ile çalışan aletler 

kullanılmakta olup, bunlar kazma, bel, çapa, tırmık, kürek gibi 

yaygın olarak kullanılan aletlerdir. Ekim öncesi hazırlık ve yabancı 

ot ile mücadelede traktör ve traktör ekipmanları olarak pulluk, 

tırmık, diskaro, freze ve merdane kullanılmaktadır. Fide dikimi el ile 

gerçekleşmektedir. Ürün miktarını ve kalitesini artırmak amacıyla 

genelde katı hayvan gübresinin yanında kimyasal gübrelerde 

kullanılmaktadır. Katı hayvan gübresi tarım arabası ile taşınarak el 

arabası ve kürek yardımıyla tarlaya dağıtılmaktadır. Yabancı ot ile 

mücadelede çapa makinası ve elle yolma işlemi uygulanmaktadır. 

Yüzey ve basınçlı sulama sistemleri kullanılmakta olup tarla ve 

bahçe sebzeciliğinde karıkla sulama ve yağmurlama sulama 

sistemleri kullanılmakta olup, son yıllarda gelişen seracılıkta damla 

sulama yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Sebze hasadında 

insan gücü kullanılmakta ve elle hasat işlemi yapılmaktadır. 

2.4. MEYVECİLİKTE MEKANİZASYON 

Adıyaman’da meyvecilikte uğraşan işletmeler genel olarak yakın 

çevresinden ve il-ilçe tarım müdürlüğünün ilgili birimlerin görüşleri 

sonucunda meyvecilik sektörüne girdiği gözlenmiştir. Fidan seçiminde 

uzman tavsiyesi ile sertifikalı fidan alımı yaptığı, uzman tavsiyesi 

almayanların ise, il içerisinde fidancılık faaliyeti gösteren firmalardan 

fidanları temin ettiği görülmektedir. Fidan dikim öncesi tarla sürümü için 

pulluk aletinden, toprak tesviyesi için kültivatör veya diskaro’dan 

yararlanılmaktadır. Fidan dikimi el aletleri kazma, kürek bel vb. ve traktöre 

takılan toprak burgusu ile yapılmakta olup genelde geleneksel yöntemlerle 

dikim işlemi gerçekleşmektedir. Yabancı ot kontrolünde ve sulama sonrası 

oluşan topraktaki kaymak tabakasını kırmak için kültivatör, diskaro ve 

çapa makinesi kullanılmaktadır. Sulama genelde damla sulama veya kök 

bölgesine açılan çanaklara traktörle çekilen su tankerlerinden 

yararlanılarak sulama yapılmaktadır. Meyve bahçelerinde sondaj veya 

kuyu suyu olan işletmeler pompaj sistemlerinden yararlanarak 

otomasyondan yararlanmaktadır. Bitki hastalıkları, zararlı böcekler ve 

yabancı otlardan dolayı oluşacak zararı ortadan kaldırmak için ilde ki 

meyvecilik alanında sırt pompası ve atomizerler ile mücadele 



27 

yapılmaktadır. Budama işlemlerinde bağ makası, el testeresi ve elektrikli 

testereler kullanarak budama işleme gerçekleştirilmektedir. Hasat işlemi 

üzüm hasatı bağ makası diğer meyve ağaçlarında silkeleme, el ile toplama 

ve çırpma işlemi ile hasat edilmektedir. Makina ile hasat işlemi yapan 

işletme bulunmamaktadır.  

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Adıyaman ilinde meyvecilik son yıllarda gerek yetiştiricilik alanı 

gerekse üretim miktarı açısından oldukça ivme kazanmıştır. 2015 yılında 

443287 da alanda meyvecilik yapılırken 2018 yılında meyvecilik alanı 

518639 da alana çıkmıştır., Buna paralel olarak 2015 yılında 103330 ton 

meyve üretimi yapılırken 2018 yılında 154460 tona ulaşmıştır. Meyve 

veren ağaç sayısını bakıldığında ortalama 6344618 ağaçtan meyve üretimi 

yapılmakta olup 2015 yılında 5296013 meyve ağacı mevcutken 2018 

yılında bu sayı 7492317’ye çıkmıştır. Bu verilerin Adıyaman ilinde 

meyveciliğin hız kazandığı fakat mekanizasyon yönünden kullanılan 

ekipmanlar ve otomasyon bakımından istenilen seviyeye ulaşmadığı 

anlaşılmaktadır. 

Sebze yetiştiriciliğinde 63501 dekar alanda üretim yapılmakta olup 

bu alanın en fazla 24512 dekarında karpuz yetiştirilmektedir. 134223 ton 

sebze üretilmekte ve ilk sırayı karpuz almaktadır.  Sebzecilik alanında ilde 

çıkartılan petrol kuyularından elde edilen sıcak su ile özellikle Kahta 

ilçesinde seracılık yapılmakta olup domates, biber ve salatalık 

yetiştirilmektedir. Adıyaman ilinde sebze ve meyve üretimi ülkemiz 

bazında önemli bir yere sahip olup üretimin iç pazarda ve çevre illerde 

rağbet gördüğü görülmektedir. 

Adıyaman’da üretilen ürünlerin iç ve dış pazarda ederinin yüksek 

olması için modern tarımsal ekipmanların kullanıldığı işletme sayısının 

artması gerekmektedir. Böylece üretim daha kaliteli ve standartlara uygun 

olacaktır. Özellikle meyve ve sebzelerin kurutulmuş olarak 

pazarlanabilmesi bu ilimiz için önemli olmaktadır. Işıklanma gün sayısının 

fazla olması kurutmalık meyve ve sebze işlemesini avantajlı kılmaktadır. 

Bu işlemler için modern tarımsal makinaların ve aletlerin kullanılması ile 

kurutulmuş meyve ve sebze pazarı hızla artacaktır. 

Petrol işlenirken dışarı atılan sıcak suyun seralarda kullanılması bu 

tarımsal kolun ekonomik olarak yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ancak 

yapılan seraların modern seralar olması ve buradaki mekanizasyonun 

modernize edilmesi üretimin kalitesi açısından son derece önemlidir. 

Kontrollü üretimin gerçekleştiği seralarda, özellikle iklimlendirmede 

kullanılan teknolojinin ve makinaların önemi büyüktür. Özellikle ilaçlama, 

sulama, nemlendirme, gölgeleme, ısıtma gübreleme ve havalandırmada 

otomasyon işlemlerinin iyi olması üretimde kaliteyi ve doğal olarak 

ekonomik açıdan da kazancı getirecektir. 
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GİRİŞ 

Son yıllarda artan çevre sorunları, gelişen yeni teknoloji, artan 

enerji gereksinimleri ve ihtiyacı karşılamayan mevcut adsorbanlar 

nedeniyle daha etkili yeni maddelerin üretilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

(Putyera et al., 1994). Adsorpsiyon, kataliz, su ve hava saflaştırma ya da 

enerji depolama gibi pek çok uygulama alanında kullanılmak üzere çeşitli 

özelliklere sahip katıların sentezi günümüz araştırmalarının çoğunun 

konusunu oluşturmaktadır (Barczak et al., 2015; Tyagi et al., 2012; Upare 

et al., 2011; Wilgosz et al., 2012). Karbon malzemeler yaygın kullanımları 

olan ve geniş bir şekilde araştırılan malzemelerdir. Bu materyaller inerttir, 

yüksek yüzey alanı ve büyük gözenek hacmi sunarlar ve yüksek mekanik 

kararlılığa sahiptirler (Böhme et al., 2005). Yüzeylerinin hidrofobik 

doğası pek çok uygulama için en önemli özellikleridir (Santos et al., 

2010). 

Karbon materyalin gözenek yapısı, spesifik bir proseste 

kullanımını belirleyen en önemli özelliklerden birisidir. Katıların 

gözenekleri IUPAC (International Union Of Pure and Applied Chemistry) 

tarafından yapılan sınıflandırmaya göre üç ana gruba ayrılmıştır: 2nm’den 

küçük mikrogözenekler, 2-50 nm arasında mezogözenekler, 50 nm’den 

büyük makrogözenekler. 

                                                           
“Doğal Bentonit Şablonu ile Gözenekli Karbonların Sentezi ve 

Karakterizasyonu”  başlıklı tezden üretilmiştir. 
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Gözenekli karbonlar genellikle karbon içeren doğal ya da sentetik 

hammaddelerin karbonizasyonu ve ardından aktivasyonu yoluyla elde 

edilirler. Bu şekilde üretilen karbon malzemeler aktif karbon olarak 

adlandırılır ve en çok kullanılan adsorbanlardandır. Aktif karbonların 

çoğu mikrogözeneklidir ve mikrogözenekli yapıları nedeniyle küçük 

moleküllerin adsorpsiyonunu içeren uygulamalar için uygun bir adsorban 

olarak kullanılabilirler. Bununla birlikte, vitaminler, boyalar ve polimerler 

gibi büyük hidrofobik moleküllerin adsorpsiyonu, kromatografik 

ayırmalar ve elekrokimyasal çift-tabaka kapasitörleri gibi pekçok 

uygulama için mezogözenekli karbonlar daha etkilidir. Bu yüzden karbon 

yapıda mikrogözenekler kadar mezogözenek ve hatta makrogözeneklerin 

geliştirilmesi sadece temel araştırmalar açısından değil, pratik 

uygulamalar açısından da son derece önemlidir (Xia et al., 2011).  

Kontrollü gözenek yapısına sahip gözenekli karbonların üretimi 

için çeşitli sentez yöntemleri sunulmaktadır. Şablonlu karbonizasyon 

yöntemi kontrollü bir yapı, partikül boyutu ve bağıl olarak dar bir gözenek 

boyut dağılımı sunan karbon malzemelerin hazırlanmasına olanak 

sağlayan bir metottur (Kyotani, 2000). 

Şablonlu sentez, temel olarak, şablon olarak seçilen malzemenin 

gözeneklerini bir karbon kaynağıyla doldurma (emdirme), karbonizasyon 

ve ardından şablon malzemenin yapıdan uzaklaştırılması basamaklarını 

içerir. Sonuç olarak, şablon malzemenin kopyası olan bir karbon yapı elde 

edilir. Şablon olarak kullanılan malzemeye bağlı olarak farklı yapı ve 

gözenek boyutu dağılımına sahip karbonlar hazırlanabilir. Silikalar, 

zeolitler, killer ve sütunlu killer şablon olarak kullanılabilen inorganik 

malzemelerdir (Santos et al., 2010). Polimerler, sükroz, fenolik reçine 

veya furfuril alkol genellikle karbon kaynakları olarak kullanılır (Böhme 

et al, 2005). 

Mineralojik olarak; büyük oranda montmorillonit içeren killer 

bentonit olarak adlandırılır. Montmorillonit minerali üç tabakalı bir kil 

mineralidir, tabakaları iki Si tetrahedrali arasına bir Al oktahedralinin 

girmesiyle oluşmuştur. Tabakalı yapısı nedeniyle bentonitin su ile 

karıştırıldığında kolloidal özellik göstermesi, su ve bazı organik 

ortamlarda şişmesi ve yüksek plastikliğe sahip olması, endüstride geniş 

kullanım alanı bulmasına yol açar.  

Bu çalışmada, gözenekli karbonlar şablon olarak doğal bentonit 

ve karbon öncüsü olarak kristal toz şeker kullanılarak şablonlu sentez ile 

üretilmiştir. Farklı karbonizasyon sıcaklıkları ve farklı şeker oranları ile 

sentezlenen karbonlar, azot adsorpsiyonu, Fourier dönüşüm infrared 

spektroskopisi (FT-IR), X ışını kırınımı (XRD), taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) ve elementel analiz ile karakterize edilmiştir. 
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YÖNTEM 

Türkiye, Çankırı yöresinden elde edilen doğal bentonit, şablon 

malzeme olarak seçilmiş ve işlem öncesi kırılmış, elenmiş ve 

kurutulmuştur. Karbon kaynağı olarak toz şeker kullanılmıştır. 

Sentez aşamasında, 10 g bentonit ve 90 mL su içeren bir bentonit 

süspansiyonu hazırlanmış ve manyetik bir karıştırıcı kullanılarak 10 

dakika karıştırılmıştır. Daha sonra süspansiyonlara 1 mL derişik H2SO4 ve 

kütlece % 1,% 5 ve % 10 olarak değişen oranlarda şeker içeren 100 mL 

çözelti ilave edilmiş ve manyetik karıştırıcıda yarım saat karıştırılmıştır 

Karışımlar oda sıcaklığında 72 saat bekletildikten sonra 100 °C'de 48 saat 

kurutulmuştur. Karbonizasyon işleminde numuneler azot akışı altında 10 

°C/dk ısıtma hızında istenen sıcaklığa (600 °C, 700 °C, 800 °C ve 900 °C) 

ısıtılmış, 1 saat bu sıcaklıkta tutulmuş ve tekrar azot akışı altında 

soğutulmuştur. Karbonizasyondan çıkan örnekler, saf karbon fazını elde 

etmek üzere HF çözeltisi içinde bekletilmiştir. Daha sonra karbon 

numuneleri süzülüp yıkanmış ve 100 °C'de 24 saat kurutulmuştur. 

Gözenekli karbonların tanımlanması şeker yüzdesi ve karbonizasyon 

sıcaklığına göre yapılmıştır. S şeker yüzdesini temsil eder ve C sentezde 

kullanılan karbonizasyon sıcaklığını temsil eder. Örneğin S10-C700, % 10 

şeker ve 700oC karbonizasyon sıcaklığında elde edilen karbonu tanımlar. 

Gözenekli karbonların yüzey alanları, gözenek hacimleri ve 

gözenek boyutu dağılımı, 77 K'de bir volumetrik adsorpsiyon cihazı 

(Quantachrome, Autosorb 1C) ile ölçülen N2 adsorpsiyon-desorpsiyon 

izotermleri kullanılarak belirlenmiştir. Gaz adsorpsiyon ölçümünden önce, 

karbonlar vakum koşulunda 300 °C'de 3 saat süreyle ölçüm için 

hazırlanmıştır. BET denklemi yüzey alanlarını hesaplamak için 

kullanılmış, mikro gözenek hacimleri t-plot yöntemine göre 

hesaplanmıştır. Toplam gözenek hacimleri, 0,99 bağıl basınçta 

hesaplanmıştır Gözenek boyutu dağılımları, Barrett-Joyner-Halenda 

(BJH) yöntemi kullanılarak izotermin desorpsiyon kolundan elde 

edilmiştir. 

X-ışını kırınım (XRD) analizi, CuK radyasyonlu bir Rigaku Rint 

2200 difraktometresi ile yapılmıştır. Yüzey morfolojisi taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) (Jeol, JSM5600LV) ve alan emisyonlu taramalı 

elektron mikroskobu (FE-SEM) (Hitachi Regulus 8230) ile incelenmiştir. 

Gözenekli karbonların yüzey kimyasal özellikleri Fourier transform 

infrared (FTIR) (Perkin Elmer Spectrum100) spektroskopik yöntemle 

analiz edilmiştir. Karbon numunelerinin elementel analizi, bir LECO, 

CHNS-932 element analizörü ile yapılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
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Azot adsorpsiyon izotermi yardımıyla gözenekli bir katının yüzey 

alanı ve gözenek özellikleri belirlenebilir. Şekil 1(a), aynı karbonizasyon 

sıcaklığı ile farklı şeker yüzdelerinde sentezlenen gözenekli karbonların 

azot adsorpsiyon-desorpsiyon izotermlerini vermektedir ve Şekil 1(b), tüm 

karbonların gözenek boyutu dağılımını gösterir. Farklı karbonizasyon 

sıcaklıklarında aynı şeker yüzdesi ile üretilen gözenekli karbonlar için 

adsorpsiyon izotermleri S10-C700 karbonu için elde edilen izoterme 

yakındır. İzotermler incelendiğinde, S1-C700 dışındaki gözenekli 

karbonların IUPAC sınıflandırmasına göre Tip IV izotermleri sergilediği 

söylenebilir. H3 (IUPAC sınıflandırmasına göre) tipi histerezis halkaları, 

smektit kil minerallerinin ve kil bazlı gözenekli katıların çoğunluğu için 

karakteristik olan ve bu nedenle yarık şekilli gözenekli tabakalı 

malzemeler için tipik kabul edilen izotermlerde gözlenir (Bakandritsos et 

al., 2004). Şekil 1 (b) 'deki gözenek boyutu dağılımından, ortalama 

gözenek genişliğinin yaklaşık 4 nm olduğu görülebilir, bu da karbonların 

çoğunlukla mezogözenekli olduğunu gösterir. 

 

 

Şekil 1. Gözenekli Karbonların (a) N2 Adsorpsiyon-Desorpsiyon 

İzotermleri, (b) Gözenek Boyut Dağılımları 
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Gözenekli karbonların özgül yüzey alanları ve gözenek 

hacimleri Tablo 1'de verilmiştir. Tablo 1'den elde edilen sonuçlar, %1 

şeker içeriğine sahip numune haricinde yüzey alanları yaklaşık 400-500 

m2/g olan karbonların sentezlendiğini göstermektedir. Aynı karbonizasyon 

sıcaklığında farklı şeker oranlarına sahip numunelerde beklendiği gibi 

şeker oranının artmasıyla yüzey alanı artmıştır. Bunun nedeni, elde edilen 

numunelerdeki şeker içeriğinin artmasıyla birlikte karbon yüzdesinin 

artmasıdır. Şeker yüzdesi 1'den 5'e değiştiğinde, yüzey alanı yaklaşık 8,4 

kat artarken, şeker yüzdesi 5'ten 10'a değiştiğinde, yüzey alanı 1,2 katına 

çıkmıştır Buna göre sentez sırasında şeker miktarının daha fazla 

arttırılmasının karbonun yüzey alanını çok fazla etkilemeyeceği 

söylenebilir. Gözenek hacimleri incelendiğinde, artan karbonizasyon 

sıcaklığı ile mezogözenek hacmi artmış ve karbonizasyon sıcaklığı 

800oC'den 900oC'ye arttığında mikro gözenek hacmi önemli ölçüde 

azalmıştır. Farklı şeker oranlarında hazırlanan numunelerdeki şeker 

miktarı arttıkça mikro gözenek hacmi artmıştır. 

 

Tablo 1. Gözenekli karbonların yüzey alanları ve gözenek hacimleri 

Karbon  

SBET  

(m2/g) 

Vmikro 

(cm3/g) 

Vmezo 

(cm3/g) 

Vt  

(cm3/g) 

S10-C600  405 0,1115 0,3322 0,4437 

S10-C700 478 0,1360 0,3730 0,5090 

S10-C800  505 0,1311 0,4503 0,5814 

S10-C900  400 0,0616 0,5244 0,5860 

S5-C700 396 0,0769 0,4421 0,5190 

S1-C700 47 0,0000 0,3340 0,3340 

 

Gözenekli karbon numunelerinin XRD spektrumları Şekil 2'de 

verilmiştir. Sonuçlar, farklı karbonizasyon sıcaklıklarına tabi tutulmuş 

%10 şeker yüklü numunelerin XRD spektrumlarının birbirine çok 

benzediğini göstermektedir. 20-30° 2 bölgesindeki yayvan pik bu 

örneklerin özellikleridir. Bu pik, grafen tabakaların paralel istiflenmesi 

nedeniyle 002 yansımasına karşılık gelir ve d002 değerleri 3.00-4.17 Å 

arasındadır (Bakandritsos, et al. 2004). 
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Şekil 2. Gözenekli Karbonların XRD Spektrumları 

Gözenekli karbonların morfolojik yapısı SEM (Şekil 3) ve FE-SEM 

(Şekil 4) görüntülerinden incelenebilir. Karbon sentezinde şablon olarak 

seçilen kilin tabakalı yapısının sentezlenen numunelerde sergilendiği 

görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Gözenekli Karbonların SEM Görüntüleri 

S10-C600 S10-C700 

S10-C800 S10-C900 

S1-C700 S5-C700 
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Şekil 4. S10-C700 Karbonunun FESEM Görüntüsü 

S10-C700 karbonunun FT-IR spektrumu Şekil 5'te gösterilmektedir. 

Bu spektrumda iki büyük pik gözlenmektedir. 1050-1300 cm-1'deki pik, 

C-O pikidir. Bu, numunelerimizdeki yüksek karbon içeriğini doğrular. 

1580 cm-1'deki pikle temsil edilen karbon-karbon titreşimleri genel olarak 

tüm karbonlu malzemelerin spektrumlarında gözlenir. Yaklaşık 1580 cm-

1'deki pik, grafen tabakaları gibi altıgen karbon kafeslerdeki karbon 

atomlarının titreşimlerinden meydana gelir. 1690 cm-1'de C=O bandının 

görünmesinin nedeni H2SO4'tür. Spektrumdan kil-şeker karışımının 

karbonizasyonu sırasında H2SO4 varlığının karbonil gruplarının 

oluşumuna yol açtığı görülebilir (Bakandritsos et al., 2005). 

 

Şekil 5. S10-C700 Karbonu İçin FT-IR Spektrumu 

 

Elementel analiz sonuçları Tablo 2'de verilmiştir. Elementel analiz 

sonuçlarına göre en yüksek karbon içeriği 600˚C'de karbonize edilmiş 

örnekte gözlenmiştir. Aynı karbonizasyon sıcaklığında elde edilen 

numunelerde şeker içeriği arttıkça karbon içeriği de kademeli olarak 

artmıştır. Karbon kaynağı olarak şeker kullanıldığı için bu beklenen bir 

sonuçtur. Öte yandan, karbonizasyon sıcaklığının oluşan karbon yüzdesi 
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üzerinde çok etkili olmadığı sonucuna varılabilir. Hidrojen içeriği de 

karbonizasyon sıcaklığının artışı ile azalmış, şeker yüzdesinin artışı ile 

artmıştır. 

Tablo 2. Gözenekli Karbonların Elementel Analizi 

 

  

 

 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, doğal bentonit şablon olarak ve karbon kaynağı 

olarak şeker kullanılarak gözenekli karbonlar elde edilmiş ve 

karbonizasyon sıcaklığının ve şeker oranının üretilen karbonların 

özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Azot adsorpsiyonu sonuçlarına göre 

800oC’ye kadar karbonizasyon sıcaklığı ile gözenekli karbonların yüzey 

alanı arasında orantılı bir artış olduğu görülmüştür. 800oC'de karbonize 

edilmiş numune en yüksek yüzey alanına sahiptir. Farklı karbonizasyon 

sıcaklıklarındaki karbonların yüzey alanları 400-500 m2/g civarındadır. 

Karbonizasyon sıcaklığının artmasıyla mezogözenek hacimleri artarken, 

mikro gözenek hacimleri azalmıştır. Şablon olarak seçilen kilin katmanlı 

yapısı, üretilen karbonların SEM görüntülerinde gözlemlenmiştir. 

Elementel analiz sonuçlarına göre karbon yüzdesinin şeker miktarı ile 

değiştiği, karbonizasyon sıcaklığının ise karbon yüzdesi üzerinde etkili 

olmadığı belirlenmiştir. 

 

  

Karbon %C  %H  %S  

S10-C600  62,13 2,31 0,38 

S10-C700 60,02 1,93 0,51 

S10-C800  58,31 1,16 1,92 

S10-C900  60,30 1,11 1,03 

S5-C700 55,12 1,62 0,68 

S1-C700 11,62 1,52 0,50 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ve ortaya çıkan 

küreselleşme kavramı, sınırların ortadan kalkmasına ve mesafelerin 

küçülmesine katkı sağlamıştır ve böylece işlemeler için rekabet koşulları 

oldukça zorlaşmıştır. Her geçen gün artan rekabet koşulları işletmelerin 

giderlerini minimum düzeyde tutarak maksimum kâr amacı ile 

planlamadan, satın almaya ve ürünün müşteriye ulaşmasına kadar tüm 

sürecin analiz edilmesi ve değerlendirilmesini zorunlu hale getirmekte ve 

bu zorunluluk kavram değişikliğini de beraberinde getirmektedir. 

İşletmeler dünya çapında sürekli değişen siyasi ve ekonomik 

değişikliklere, her geçen gün artan müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uyum 

sağlayabilmek için Tedarik Zinciri Yönetimine daha fazla önem vermeye 

başlamışlardır. 

Tedarik zinciri yönetimi, zincir içerisinde yer alan tüm 

paydaşların uzun vadeli performanslarını arttırmak amacı ile mal, hizmet 

ve bilginin tedarik edilmesinden dönüşüm ve katma değer süreçlerinin de 

dahil olmak üzere nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen sürecin sistematik 

ve stratejik koordinasyonudur (Mentzer et al., 2001). Etkin bir şekilde 

koordine edilen tedarik zinciri yönetimi, müşteri memnuniyetinin 

artırılmasına, maliyetlerin azaltılmasına, kar oranının artmasına ve dolaylı 

olarak büyümeye katkı sağlayacağı için işletmeler için hayati öneme 

sahiptir (Bakan & Şekkeli, 2019). 

Günümüzde tedarik zinciri yönetimi ile ilgili en önemli sorun 

izlenebilirliğin ve şeffaflığın sağlanamamasıdır. Tedarik zincirleri; geniş 

tedarikçi yelpazesi, çeşitli dönüşüm ve katma değer süreçleri, farklı 

rotasyonlarda birden çok paydaş bulunması, tedarik edilecek olan ürünün 
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süreç içerisinde çeşitli coğrafi bölgelerde bulunması, her paydaşın 

kendine özel farklı hukuksal uygulamalarının bulunması, kaybolan veriler 

ve süreç ya da işletmelere duyulan güvensizlik nedeniyle sürekli olarak 

izlenebilirliği zor, karmaşık bir yapıya dönüşmektedir. Blok zincir 

teknolojisi tedarik zinciri yönetimindeki bu karmaşıklığı ele alarak 

tedarikçi ile müşteri arasında şeffaf ve güvenilir bir süreç sağlamak için 

çözüm vadetmektedir (Azzi et al., 2019). 

Blok zinciri teknolojisi, şifreleme (kriptografi) teorisine dayalı 

olarak mevcut ağ üzerinde gerçekleşmiş tüm uygulamaları zamana göre 

kayıt altına alan, kayıtların değiştirilmesine ya da silinmesine izin 

vermeyen ve güvenliği sağlayan bir sistemdir (Blossey et al., 2019). Blok 

zinciri teknolojisinin mevut ağ üzerindeki tüm faaliyetleri kayıt altına 

alması, kayıtlarda değişiklik yapılamaması ya da silinememesi nedeni ile 

tedarik zinciri yönetiminde sorun teşkil eden müşterinin tedarikçiye olan 

güvensizliğine çözüm getiren yenilikçi bir yaklaşımdır. 

2. BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ 

Günümüzde çevrimiçi olarak sosyal medya uygulamaları, e-mail 

programları, haberleşme yazılımları, ihtiyaca yönelik resmi uygulamalar 

gibi çeşitli platformlar aracılığıyla birçok alanda güvenlik düzeyi düşük 

bir şekilde veri transferi yapılmaktadır. Daha önemli ya da özel verilerin 

transferleri mevcut yöntemler aracılığı ile değil dağıtık bir veri tabanı 

olan blok zincir teknolojisi ile yapılmaktadır. 

2.1. Blok Zincirinin Tanımı ve İşleyişi 

2008 yılında ilk defa Bitcoin başlıklı makalesinde Satoshi 

Nakamoto tarafından dile getirilen blok zinciri ismi çalışma mantığından 

gelmektedir. Blok zinciri, halkalar halinde birbirine şifreleme yolu ile 

zincirlenmiş olan veri bloklarını ifade etmektedir (Nakamoto, 2008). 

İngilizce temelli bir kavram olan ve adını çalışma mantığından alan blok 

zinciri “block” ve “chain” kelimelerinin birleşmesinden meydana 

gelmektedir (Drescher, 2017). Her bir “blok” veri ve işlem kümelerini 

depolarken, “zincir” tüm blokları kriptografi ile birbirine sıralı bir şekilde 

sabitlemektedir. Mevcut veri seti, ilk bloktan son bloğa kadar olan zinciri 

takip ederek ve her bloktaki işlemleri çözerek belirlenmektedir 

(Tönnissen & Teuteberg, 2020). Sonuç olarak blok zinciri sadece mevcut 

veri kümesini değil, aynı zamanda işlem geçmişini de tutmaktadır 

(Verhoeven et al., 2018). 

Blok zinciri kavramı ile ilgili literatürde kesin bir tanım 

olmamakla beraber genel bir ifade ile blok zinciri, merkezi olmayan ve 

güvenilir yöntemlerle toplu bir şekilde tutulan güvenilir bir veri tabanı 

olarak tanımlanmaktadır (Tian, 2016) 
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Blok zinciri merkezi değil dağıtıktır yani geleneksel veri 

tabanlarının aksine herhangi bir kişi, kurum, örgüt ya da devletin 

kontrolünde değildir (Bambara & Allen, 2018). Blok zinciri şeffaf ve 

tarafların bilgi erişimine açık bir sistemdir.  Blok zinciri veri tabanında 

eklenen kayıtlar daimi bir kayıt olarak kalmaktadır yani veriler 

değiştirilememekte ve silinememektedir ki bu blok zincirini geleneksel 

veri tabanlarından ayıran en önemli farklardan biridir. Blok zincirinin bu 

özelliği sayesinde kayıt, işlem ve bilgilerde sahtecilik önlenebilmektedir 

(Dobrovnik et al., 2018). 

Blok zinciri oluşum bloğu (Genesis) ile başlamaktadır ve 

herhangi bir bloktan başlayarak zincir geriye doğru takip edilirse sonunda 

oluşum bloğuna ulaşılmaktadır. Blok zinciri yapısını meydana getiren her 

bir blok içerisinde blok sırası, blok başlık özeti, kendinden önce yer alan 

yani bağlı olduğu bloğa ilişkin başlık özeti, zorluk değeri, zorluk değeri, 

bloğun oluştuğu zamana dair zaman pulu, blok rastgele değeri ve transfer 

işlemlerine ilişkin Merkle kökü değeri bulunmaktadır (Antonopoulos, 

2014; Azzi et al., 2019; Ghosh, 2019).  

1 MB boyutunda olan her bir blok içerisinde en az bir işlem yer 

almaktadır. Bloğa ilişkin verileri içeren blok başlığı 80 Byte 

uzunluğundadır. Transfer işlemleri değişken olmakla beraber minimum 

250 Byte uzunluğundadır ve bir blokta ortalama 350-500 arası işlem 

bilgisi yer almaktadır. Şekil 1’de blok zinciri ve blok zincirini meydana 

getiren blokların yapısı gösterilmektedir(Antonopoulos, 2014; 

Çarkacıoğlu, 2016; Kırbaş, 2018). 

 

Şekil 1: Blok Zinciri ve Blok Zincirini oluşturan Blok Yapısı 

Kaynak: (Kırbaş, 2018). 

Blok zinciri ile gerçekleştirilen işlemlerin tümü ağda yer alan paydaşlar 

tarafından izlenebilmektedir. İşlemlerin geçerliliği onaylandıktan sonra 
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işlemler bir araya getirilerek blokları oluşturmaktadırlar. İşlem gören blok 

bir önceki blok ile ilişkilendirildikten sonra ağda yer alan tüm paydaşlar 

tarafından bu yeni blok yerel veri tabanlarına eklenerek senkronize 

olurlar (Garay et al., 2015; Garcia-Banuelos et al., 2017; Ølnes et al., 

2017). Şekil 2’de blok zinciri teknolojisine yönelik bilgi ve işlem 

adımları gösterilmiştir. 

 

Şekil 2: Blok Zinciri teknolojisinde Bilgi ve İşlem Adımları 

Kaynak: (Saberi et al., 2019). 

Blok zinciri teknolojisinde bir paydaş tarafından zincire 

eklenecek yeni bir işlem oluşturulmaktadır. Oluşturulan yeni işlem, 

doğrulama ve denetim için tüm paydaşlara yayınlanmaktadır. Zincirdeki 

paydaşların çoğunluğu bu işlemi onayladıktan sonra bu işlem zincire yeni 

bir blok olarak eklenmektedir. Bu işlemin kaydı güvenlik amacı diğer 

bloklarda da kayıt altına alınmaktadır. Blok zinciri teknolojisinin kritik 

bir özelliği olan akıllı sözleşme ise üçüncü tarafların katılımı olmadan 

güvenilir işlemlerin gerçekleştirilmesine izin vermektedir (Angelis & 

Ribeiro da Silva, 2019; Corea, 2019). 

Blok zinciri teknolojisinde transferlerde gönderici ve alıcının 

adresleri bilinmektedir fakat gönderici ve alıcı haricindekiler hesapları 

denetleyemediği için kimliklerinin tespit edilmesi imkansızdır (Romano 

& Schmid, 2017). Blok zincirinde yer alan tüm hesaplar dijital güvenlik 

sistemleri ile korunan dijital cüzdanlarda saklanmaktadır. Cüzdanlar 

genel olarak sıcak cüzdan ve soğuk cüzdan olmak üzere iki çeşittir. 

Soğuk cüzdan kavramı, cüzdana ilişkin bilgilerin internete bağlı bir 

bilgisayar ya da sunucuda depolanması yerine, çalınma ve saldırı riskini 

minimize etmek amacıyla çevrimiçi olmayan bir cüzdan adresinde 
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tutulmasıdır. Sıcak cüzdan ise cüzdana ilişkin bilgilerin internete bağlı 

bilgisayarlar ya da sunucularda tutulduğu ve çevrimiçi olarak erişilebilen 

cüzdanlardır (Moser et al., 2013). 

Blok zinciri, kriptografik yöntemlerin kullanılması nedeniyle 

değiştirilemeyen işlemlerin dağıtılmış bir dijital defteridir. Bu açıklama 

blok zincirine ilişkin üç temel özelliği yansıtmaktadır ve bu özellikler 

özerklik, doğrulanabilirlik ve değişmezliktir (Şekil 3). 

 

Şekil 3: Blok Zinciri Temel Özellikleri 

Kaynak: (Bakan & Şekkeli, 2019). 

Özerklik, güven temelli bir alt yapıya sahip, herhangi bir merkezi 

otoriteye bağlı olmayan ve üyelik sistemi ile yürüyen bir ağ yapısına 

sahip olduğunu ifade etmektedir. Herhangi bir üye tarafından 

gerçekleştirilen işlem, blok zincirde yer alan ve Peer-2-Peer olarak 

isimlendirilen çok sayıda bilgisayar arasında veri kopyasını oluşturmak 

için kullanılan ağ programında paylaşılmaktadır. Böylece tüm paydaşlar 

gerçekleştirilen işlemin kopyasını kendi kayıtlarında 

saklayabilmektedirler. 

Doğrulanabilirlik; tüm paydaşların ağ üzerinde herhangi bir işlem 

yaparken özel anahtar şifreleme kullanmalarını ifade etmektedir. Bu 

sebeple yalnızca şifreye sahip kişiler ağa giriş yapabilmektedirler. Ancak 

paydaşlar eğer isterlerse gerçek dünyadaki kimlikleri ile bağlantılı 

olmadığından anonim kalabilmektedirler. 

Bir diğer temel özellik ise değişmezliktir. Blok zincirleri 

konsensüs (uzlaşma) algoritmasına dayanmaktadır yani uzlaşma tabanlı 

bir algoritmaya dayanmaktadır. Bir veya daha fazla işlem yeni bir blok 

oluşturacak şekilde gruplandırılmaktadır. Ağın tüm paydaşları ilgili 

blokta gerçekleştirilen işlemleri doğrulayabilmektedir. Yeni bloğun 

geçerliliği ile ilgili fikir birliği sağlanamazsa blok reddedilmektedir. Eğer 

bloktaki işlemlerin geçerliliği konusunda fikir birliği sağlanırsa blok 

zincire eklenmektedir. Bloklar sadece kendi işlem kayıtlarını değil aynı 
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zamanda bir önceki bloğa ilişkin işlem kaydını da içermektedir (Hackius 

& Petersen, 2017). 

2.1.1. Blok Zinciri Türleri 

Erişim durumlarına göre üç çeşit blok zinciri bulunmaktadır. 

Bunlar, İzin gerektirmeyen (açık) blok zincirleri, izin gerektiren (kapalı) 

blok zincirleri ve özel blok zincirleridir (Tablo 1). 

Tablo 1: Blok Zinciri Türleri 

 

İzin 

Gerektirmeyen 

(Açık) Blok 

Zinciri 

İzin Gerektiren 

(Kapalı) Blok 

Zinciri 

Özel Blok 

Zinciri 

Merkezi 

Yönetim 

Hayır Evet Evet 

Güvenlik 

Düzeyi 

Düşük Yüksek  Yüksek 

İşlem Hacmi Düşük Yüksek  Çok Yüksek 

Bekleme 

Süresi 

Yavaş Orta Hızlı 

Yazar Sayısı Yüksek Düşük Yüksek 

Kaynak: (Bakan & Şekkeli, 2019). 

İzin Gerektirmeyen (Açık) Blok Zincirleri: Merkezi bir yönetim 

bulunmamaktadır. Blok zinciri herkese açıktır ve herkesin bir işlemi 

doğrulama hakkı bulunmaktadır. Bu ağlara üçüncü tarafların onayı 

olmadan herkes herhangi bir seviyede istediği gibi katılabilmekte ve 

ayrılabilmektedir (Fernández-Caramés & Fraga-Lamas, 2018). İşlem 

hacmi düşük, bekleme süresi ise yavaştır. İzin gerektirmediği için 

kullanıcı sayısı yüksek ve güvenlik düzeyi düşüktür (Zheng et al., 2017). 

Açık kaynak kodlarına sahiptir. İzin gerektirmeyen (açık) blok zinciri için 

en iyi örnek dijital para birimi olan Bitcoin’dir. Bitcoin’e ek olarak 

Ethereum ve Ripple’da örnek olarak gösterilebilmektedir (Wust & 

Gervais, 2018). 

İzin Gerektiren (Kapalı) Blok Zincirleri: Merkezi bir yönetim 

bulunmaktadır. Yalnızca önceden belirlenmiş sınırlı sayıda katılımcı yer 

alabilmektedir. İzin gerektirdiği için kullanıcı sayısı düşük ve güvenlik 

düzeyi yüksektir. İşlem hacmi açık blok zincirlerine göre yüksek ve 

bekleme süresi ortadır (Sankar et al., 2017; Zheng et al., 2017). Gizliliği 

sağlamak için paydaşlar birbirlerine paralel olarak bağlı ayrı blok 

zincirlerinde bulunmaktadırlar. İzin gerektiren blok zincirlerinin en 
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yaygın örnekleri; Hyperledger Fabric ve Corda’dır (Wust & Gervais, 

2018). Hyperledger Fabric, IBM tarafından yönetilmektedir ve esnek bir 

izin derecesine sahip sektörler arası yüksek ölçekli blok zincir 

teknolojilerini ilerletmek için oluşturulan açık kaynak kodlu bir iş birliği 

girişimidir (Hyperledger). Corda ise kurumların doğrudan akıllı 

sözleşmelerle işlem yapmasına ve en üst seviyede gizlilik ve güvenlik 

sağlamalarına olanak sağlayarak ticari işlemlerde maliyetleri ortadan 

kaldıran açık kaynak kodlu bir blok zinciri projesidir (R3). 

Özel Blok Zincirleri: Açık ya da kapalı blok zincirlerine göre 

daha küçük yapıdadır. Merkezi bir yönetim bulunmaktadır. Blok 

zincirinde yeni bir işlem gerçekleştirme yetkisi yalnızca belirli bir gruba 

aittir fakat verileri okuma yetkisi tüm paydaşlara verilmektedir. İşlem 

hacmi çok yüksektir ve bekleme süresi hızlıdır (Zheng et al., 2017). 

Yüksek güvenlik düzeyine sahiptir (Irannezhad, 2020; Peters & Panayi, 

2016). 

2.2. Blok Zincirinin Faydaları 

Blok zinciri teknolojisinin faydaları aşağıdaki gibidir (Nguyen et 

al., 2019; Ølnes et al., 2017); Şeffaflık, Dağıtık Veri Tabanı, Kayıtların 

Geri Dönüşsüzlüğü, Gizlilik, Yüksek Veri Kalitesi, Azalan Maliyet, 

Azalan İnsan Hatası, Sahteciliğin Azaltılması, Bilgiye Erişim, Daha Hızlı 

İşlemler, …dir. 

Blok zinciri teknolojisi uygulaması öncesi işletmeler kendilerine 

sağlayacağı avantajların yanında dezavantajlarını da gözden 

geçirmelidirler.  

2.3. Blok Zincirinin Dezavantajları 

Blok zincirinin şeffaf olması, maliyetleri azaltması, yüksek veri 

kalitesine sahip olması gibi avantajlarının yanında birtakım potansiyel 

eksiklikleri de mevcuttur (Bodkhe et al., 2020; Golosova & Romanovs, 

2018; Lin & Liao, 2017):  Yüksek Enerji Tüketimi, Performans, Maliyet, 

Kontrol, Güvenlik ve Gizlilik, Depolama ve Ölçeklenebilirlik,  

Entegrasyon, İmza Doğrulama, Uzlaşma Mekanizmaları, ..dır.  

2018 yılında Deloitte tarafından gerçekleştirilen bir anket 

çalışmasında Türkiye’de ve Dünya’da farklı işletmelerden alınan görüşler 

ile blok zinciri teknolojisinin uygulanabilirliğinin önündeki engeller 

araştırılmıştır ve Şekil 4’te verilmiştir (Deloitte, 2018). 

Blok zinciri teknolojisinin uygulanabilirliğinin önündeki en 

önemli engel olarak katılımcılar bu teknolojinin yapabileceklerine ilişkin 

yeterli algının olmamasını göstermişlerdir. Blok zinciri teknolojisinin 
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yeterince olgunlaşmaması, yasal sorunlar ve blok zinciri teknolojisini 

geliştirebilecek uzmanların olmaması da blok zinciri teknolojisinin 

önündeki önemli engellerdendir. 

 
Şekil 4: Blok Zinciri Teknolojisinin Uygulanabilirliğinin Önündeki 

Engeller  Kaynak: (Deloitte, 2018). 

 

3. BLOK ZİNCİRİ UYGULAMA ALANLARI 

Blok zinciri teknolojisinin en önemli kullanım alanı, kripto para 

kavramı ve Bitcoin olmuştur. Blok zinciri ilk olarak sanal para birimleri 

ile ilgili kullanılmak üzere geliştirilmiş olsa da kripto paralar dışında blok 

zinciri teknolojisi özellikle güven sorunu yaşanan ve bu sorunu aşmak 

için aracı kişi ve kurumların yer aldığı birçok iş alanında kullanılabileceği 

öngörülmektedir. Günümüzde finans, gayrimenkul, kamu kurumları, 

sağlık, telekomünikasyon ve tedarik zinciri gibi birçok alanda kullanılma 

potansiyeline sahiptir (Crosby et al., 2016). Finans dışında blok zinciri 

teknolojisi kullanımı çoğunlukla deneysel olmakla beraber başarı düzeyi 

diğerlerine göre daha umut verici olan uygulama alanının tedarik zinciri 

olması beklenmektedir (Kshetri, 2018). 

3.1. Finans Sektörü 

Blok zinciri teknolojisi kripto paralar sayesinde finans sektöründe 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Blok zinciri teknolojisi finans sektöründe 

ilk olarak uluslararası para transferi ve uluslararası ticaret ile 

değerlendirilmiştir. Blok zinciri teknolojisinin finans sektöründe 

uygulama alanları; ödeme işlemleri, para transferi, alış/satış platformları, 

takas yönetimi, yetkilendirme, doğrulama, dijital kimlik yönetimi ve 

doküman yönetimidir (Ünsal & Kocaoğlu, 2018). Finans sektöründe 

uygulamalara örnek verecek olursak, son zamanlarda bazı bankalar eş 
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zamanlı uluslararası ödemeleri yönetmek adına Ripple’ı benimsemişlerdir 

(Ripple, 2016). 

3.2. Gayrimenkul Sektörü 

Geleneksel gayrimenkul süreci zaman alıcı ve riskli faaliyetler 

içermesinin yanı sıra yasal zorunluluklar gereği kâğıt israfı ve ıslak imza 

gibi zorunlulukları da içermektedir. Tapu ve arazi mülkiyeti kayıtlarında 

blok zincir teknolojisi kullanılarak ilgili paydaşların kayıtlara eş zamanlı 

erişimi sağlanmaktadır. Böylece, mülkiyet anlaşmazlıkları ve aracıların 

mülkiyet sahibinin erişimini gerektiren belge ihtiyacı önemli ölçüde 

azalmaktadır. Blok zinciri teknolojisinin gayrimenkul sektöründe 

kullanılması ile dolandırıcılık, arabuluculuk ve şüpheli faaliyetlerin 

gerçekleşmesi azalmakla beraber güven ve verimlilik artmaktadır 

(Kakavand et al., 2017). 

3.3. Kamu Sektörü 

Blok zinciri teknolojisinin yaygın olarak kullanıldığı sektörlerden 

bir de kamu sektörüdür. OECD tarafından 2018 yılında yayınlanan rapora 

göre 2017 yılında dünya genelinde 26 ülkede blok zinciri teknolojisine 

yönelik 117 hizmet girişimi ve uygulama mevcut iken 2018 yılında 45 

ülkede 202 blok zinciri teknolojisine yönelik hizmet girişimi ve uygulama 

mevcut olmuştur (Observatory of Public Sector Innovation OPSI-OECD, 

2018). Blok zinciri teknolojisinin kamu sektörümde uygulama alanları; 

oylama, doküman yönetimi, enerji dağıtımı, akıllı kontratlar, dijital 

kimlik, dijital pasaport, sosyal güvenlik sistemi ve vergi sistemidir (Ünsal 

& Kocaoğlu, 2018). Örneğin seçimlerde; bir oy, seçmenin cüzdanından 

adayın cüzdanına küçük bir kripto para birimi aktarımı olarak ifade 

edilebilmektedir (Gatteschi et al., 2018). 

3.4. Sağlık Sektörü 

Sağlık sektöründe hastalara ilişkin kayıtların tutulması blok 

zinciri teknolojisi ile mümkündür. Böylece hasta bilgilerinin gizliliği 

korunarak paydaşlar arasında güvenli bir şekilde transfer edilebilmekte, 

hastaya daha önce uygulanan tedaviler ve ilaçlar görülebilmekte ve bu 

sayede acil durumlarda hastaya en doğru tespit ve tıbbi müdahalenin 

yapılması sağlanmaktadır. Blok zinciri teknolojisinin sağlık sektöründe 

kullanılması ile birlikte tıbbi hizmet kalitesi artmaktadır (Rathee, 2020). 
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3.5. Tedarik Zinciri 

Nesnelerin interneti kavramı ile birlikte elektronik cihazla ve 

insanlar arasında bir bağlantı kurmak mümkün hale gelmiştir. Blok 

zinciri teknolojisi ile tedarik zinciri süreci daha şeffaf, daha güvenilir ve 

merkezi otoriteden daha bağımsız bir yapıya dönüşmektedir (Mohanta et 

al., 2018). 

3.6. Diğer Uygulama Alanları 

Blok zinciri teknolojisinin enerji sektöründe, müzik 

endüstrisinde, pırlanta sektöründe, oyun sektöründe, tarım ve zirai 

alanında da uygulamaları bulunmaktadır (Crosby et al., 2016). 

Enerji sektöründe blok zinciri teknolojisi ile güneş panellerinin 

kendi güç değerlendirmelerini yapabilmeleri, tüketiciye ulaşan enerji 

miktarının izlenebilmesi ve enerji alış ve satış işlemlerinin yapılabilmesi 

mümkün hale gelmektedir. 

Müzik endüstrisinde blok zinciri teknolojisi ile sanatçıya ait telif 

haklarının korunması ve gerçek zamanlı dağıtımlarının şeffaflığı 

sağlanmaktadır. 

Tarım ve zirai alanda blok zinciri teknolojisi ile yetiştirme, 

ilaçlama ve paketleme süreçlerinin takibi onaylanması sağlanmaktadır 

(Tian, 2016). 

Blok zinciri teknolojisinin ilgi gördüğü ve uygulama 

çalışmalarının yapıldığı alanlardan biri de bilgisayar bilimidir (Kishigami 

et al., 2015; Luu et al., 2015; Maxwell et al., 2015). 

Blok zinciri teknolojisi yalnızca finans, bilgisayar teknolojileri ya 

da lojistik alanında değil, sağlık alanında (Harshini et al., 2019; 

Mamoshina et al., 2018), kamu alanında (Alketbi et al., 2018; Nordrum, 

2017; OPSI, 2018), eğitim alanında (Chen et al., 2018; Han et al., 2018; 

Kuvshinov et al., 2018; Turkanovic et al., 2018) da uygulamalar 

gerçekleştirilmiştir. 

Pırlanta sektöründe blok zinciri teknolojisi ile elmas ve 

pırlantaların tüm süreçlerinin şeffaf hale getirilmesi ve paydaşların 

kayıtlara erişebiliyor olması sayesinde kara para aklama ve terörizmin 

engellenmesini sağlamaktadır. 

Deloitte tarafından gerçekleştirilen anket çalışmasında 

Tükiye’nin ve Dünya’nın farklı ölçekler ve farklı sektörlerdeki 
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kuruluşları tarafından blok zincirinin en çok finans alanında etkisi olacağı 

düşünülmektedir (Deloitte, 2018). 

4. BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ TABANLI TEDARİK 

ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

 Tedarik zinciri yönetimi, optimum sonuçları elde etmek için ham 

malzemenin çıkış noktasından müşteriye iletilmesi süreci boyunca 

gerçekleştirilen faaliyetlerin yönetilmesi sürecidir. Tedarik zinciri 

yönetimi, temel olarak maksimum müşteri memnuniyetine ulaşmaya 

odaklanmaktadır (Hussain et al., 2020). Optimize edilmiş tedarik 

zincirleri daha düşük maliyetlere ve daha hızlı üretim döngülerine yol 

açacağı için tedarik zinciri yönetimi önemli bir süreçtir (Büyüközkan & 

Göçer, 2018). 

Günümüzde mevcut tedarik zinciri ağları müşterilere hizmet 

etmek için çok geniş kapsama yayılmış durumdadır. Tedarik zincirlerinin 

küreselleşmesi, yönetim ve kontrolünü de zorlaştırmaktadır. Tedarik 

zincirlerinin küreselleşmesi ile birlikte şeffaflık, izlenebilirlik ve güvenlik 

te tedarik zinciri yönetiminin sorunları haline gelmiştir. Tedarik 

zincirlerine duyulan güveni artırmak için birçok faaliyet 

gerçekleştirilmiştir. Kullanılan teknolojiler ise hala kesin bir çözüm 

sunamamıştır. Kalite sorunları son zamanlarda bir tedarik zinciri 

yönetiminde kalitenin önemini ortaya koymaktadır. Blok zincir 

teknolojisi tedarik zinciri yönetiminin mevcut sorunlarını ele almakta ve 

çözüm vadetmektedir. 

4.1. Tedarik Zinciri Yönetiminde Blok Zinciri Uygulamaları 

Blok zincirleri ve tedarik zincirleri uygulama mantığı açısından 

benzer özellikler göstermektedirler. Tedarik zincirleri, fiziksel akışı 

destekleyen bilgi akışının bulunduğu bir yapıdır. Tedarik zinciri yapısı 

içerisinde siparişe ait kayıt oluşturulmasından başlanmaktadır ve doğru 

ürünün, doğru miktarda, uygun koşullarda, istenilen yer ve zamanda 

ulaştırılmasını kapsamaktadır (Rodrigue, 2018).  

Modern dönem tedarik zincirlerinin karmaşık yapısı göz önünde 

bulundurulduğunda blok zinciri teknolojisinin süreçleri hızlandırması ve 

daha güvenilir hale getirmesi beklenmektedir. Blok zinciri teknolojisi tek 

bir bilgi kaynağı halinde çalışarak tedarik zincirinin tüm faaliyetlerini 

entegre etmeye yardımcı olacaktır. Nesnelerin interneti (IoT)’ne artan 

güven beraberinde tedarik zinciri yönetimini de etkilemiştir. Nesnelerin 

interneti teknolojisinin radyo frekansı tanımlama (RFID) etiketi, QR kod, 

barkod, GPS etiketi, çip aracılığı ile tedarik zinciri yönetiminde 
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kullanılmasıyla birlikte üretilen ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca 

izlenebilirliğine imkan sunar (Kshetri, 2018). Blok zinciri özellikli bir 

tedarik zinciri aracılığıyla kuruluşlar, tedarik zinciri ağındaki tüm 

paydaşlar için eş zamanlı dijital işlem ve bilgi elde edebileceklerdir. 

Geleneksel bir tedarik zincirinde, bir kuruluşun yönlendirdiği satın alma 

faaliyetlerinin takibi, satın almaların kuruluşun iştirakleri, iş ortakları ve 

tedarik zincirindeki diğer paydaşlar tarafından gerçekleştirilmesi 

nedeniyle çok zordur. Bununla birlikte blok zinciri teknolojisi ile satın 

alma aktivitesi kim tarafından başlatıldığına bakılmaksızın süreci takip 

etmek zahmetsiz olacaktır. Blok zinciri teknolojisi tedarik zinciri 

yönetiminin tedarik alanına, üretim alanına ve lojistik alanına entegre 

edilebilmektedir. (Kamble et al., 2019). 

 Blok zinciri teknolojisinin şeffaf olması ve paydaşlarına 

izlenebilirliği sağlıyor olması ile birlikte tedarik zinciri ve lojistik 

süreçlerine fayda sağlayacağı görülmüş ve blok zinciri teknolojisi tabanlı 

tedarik zinciri yönetimi önemli bir hal almıştır. Blok zinciri teknolojisinin 

tedarik zinciri yönetimine entegre edilmesi ve tedarik zinciri yönetimine 

sağlayacağı faydalara değinilen çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Beuerle, 

2017; Crosby et al., 2016; Gonczol et al., 2020; Ivanov et al., 2019; 

Kamble et al., 2019; Khosla et al., 2019; Kummer et al., 2020; Madhwal 

& Panfilov, 2017; Saberi et al., 2019; Verhoeven et al., 2018; Wamba & 

Queiroz, 2020). 

4.1.1. Tedarik Alanında Blok Zinciri Teknolojisi 

Blok zinciri teknolojisi tedarik döngüsüne dijital güven getirme 

potansiyeline sahiptir. Blok zinciri teknolojisi tarafından sunulan 

izlenebilirlik ve şeffaflık tedarik alanından oldukça yarar sağlamaktadır. 

Blok zinciri teknolojisi ile birlikte tedarik alanında temin edilecek olan 

ürüne ilişkin ham malzemenin kökenine ulaşılabilmektedir. 

4.1.2. İmalat Alanında Blok Zinciri Teknolojisi 

Ham malzemenin doğrulanması adımından itibaren imalat 

dönüsünde çok fazla veri ortaya çıkmaktadır. Blok zinciri teknolojisi ile 

birlikte vakit alan ve uğraştırıcı bir faaliyet olarak kabul edilen imalat 

verilerinin doğrulanmasını kolaylaştırmaktadır ve böylece imalat 

döngüsünde her faaliyete ilişkin kayıtlar doğrulanarak sahte ürünlerin 

tedarik zincirine girme olasılığı ortadan kaldırılabilmektedir. Bu sayede 

şeffaf bir imalat döngüsü ile müşteri temin edeceği ürüne ilişkin tüm 

imalat faaliyetlerini görebilecektir. 
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4.1.3. Lojistik ve Dağıtım Alanında Blok Zinciri Teknolojisi 

Tedarik alanında olduğu gibi blok zinciri teknolojisinin sağladığı 

izlenebilirlik ve şeffaflık lojistik ve dağıtım alanında da müşteri 

memnuniyetinin sağlanması açısından önemli bir yere sahiptir. Tedarik 

zincirleri ne kadar geniş alana yayılırsa bilgi akışı ve teslim edilen ürünün 

kalitesi ile ilgili tutarsızlıklar da o kadar fazla olmaktadır bu da direkt 

olarak müşteri memnuniyetini etkilemektedir. Dağıtım alanında 

kullanılan kaynaklara GPS gibi teknolojiler entegre edilerek blok zinciri 

teknolojisi için giriş yapılabilmektedir. Böyle bir yenilik ile blok zinciri 

teknolojisinin değişmezlik özelliği sayesinde kayıtlar değiştirilemeyecek 

ve veriler sahte hale getirilemeyecektir. Bu sayede de müşteri temin 

edeceği ürüne ilişkin ham malzeme temininden ürünün kendisine ulaşana 

kadar geçirdiği süreç içerisindeki tüm faaliyetlere ulaşabilecektir. 

Blok zinciri teknolojisi, tedarik zinciri süreci boyunca 

gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıtlarını oluşturma kabiliyeti nedeniyle 

kuruluşların doğru talep tahminlerine ulaşmalarına, kaynakları etkin bir 

şekilde yönetmelerine ve stok taşıma maliyetlerini azaltmalarına yardımcı 

olacaktır. Blok zinciri teknolojisinin tedarik zincirlerinde kullanılmasının 

temel amacı, kayıt tutma işlevlerine dayalı olarak tedarik zinciri 

görünürlüğünü ve şeffaflığını artırmaktır (Ivanov et al., 2019). Tedarik 

zinciri yönetiminde blok zinciri uygulamaları Şekil 5’te verilmiştir. 

Blok zinciri teknolojisi destekli bir tedarik zincirinde fiziksel 

akış, bilgi akışı, blok zinciri ve akıllı sözleşmeler olmak üzere dört temel 

süreç bulunmaktadır. 

Fiziksel Akış: Tedarikçilerden, üreticilere, üreticilerden 

distribütörlere, distribütörlerden müşterilere doğru ilerleyen bir süreç 

akışıdır. 

Bilgi Akışı: Tüm tedarik zincirlerinde mevcut bir bilgi akışı 

vardır. Örneğin, tedarikçiden ham malzeme sipariş eden bir üretici sipariş 

numarası oluşturmaktadır. Sipariş numarasına ilişkin bilgi üretim bilgileri 

ile ilişkilidir. Daha sonra nakliyeci daha önce belirlenmiş ekipman ile 

(kamyon, konteyner gibi) taşımış olduğu malzeme ile ilgili bir sipariş ve 

sevkiyat numarası üretmektedir.  

Blok Zinciri: Bilgi akışı süreci günümüze kadar zaman ve emek 

yoğun bir şekilde kağıtlara işlenerek yapılmaktaydı. Fakat günümüzde 

blok zinciri teknolojisi ile fiziksel akış sürecinde ve bilgi akışı sürecinde 

yer alan tüm veriler bloklara kaydedilebilmektedir. Tedarik zinciri süreci 
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boyunca elde edilen verilerin tamamının depolandığı bloklar ise birbiri ile 

bağlanarak blok zincirini oluşturmaktadır. Böylece tedarik zinciri süreci 

sonunda blok zinciri bir müşteriye belirli bir ürüne ait tüm akışı 

sağlayabilmektedir.  

 

Şekil 5: Tedarik Zinciri Yönetiminde Blok Zinciri Uygulamaları 

Kaynak: (Ivanov et al., 2019). 

Akıllı Sözleşmeler: Blok zinciri içerisindeki kayıtlar aracılığı ile 

üzerine hem fikir olunan sözleşmelerin otomatik bir şekilde 

doldurulmasıyla meydana gelmektedirler. Akıllı sözleşmelerde, blok 

zincirinde yer alan tedarik zinciri süresi boyunca ilgili olan taraflardan 

herhangi birinin onayı olmadan değişiklik yapılamamaktadır. Örneğin, 

müşteriye sevk edilmiş bir teslimat ile ilgili eğer tüm koşullar (miktar, 

kalite, zaman gibi) sağlanıyorsa ödeme otomatik olarak 

gerçekleştirilmektedir. 

Modern tedarik zincirlerinin karmaşık yapısı göz önünde 

bulundurulduğunda Blok zinciri teknolojisinin süreçleri hızlandırması ve 

daha güvenilir hale getirmesi beklenmektedir. Bilgilerin kaydedilmesi, 

izlenmesi ve paylaşılması gibi pek çok değer sağlayan faaliyetler daha 

hızlı hale gelebilir ve blok zinciri kullanılarak gecikme yaşanmadan 

ölçeklenebilirlik sağlanabilmektedir. 

 

 



53 

4.2. Blok Zinciri Uygulamasının Tedarik Zincirine 

Sağladığı Yararlar 

Blok zinciri tabanlı tedarik zinciri yönetiminin geleneksel tedarik 

zinciri yönetiminden farklı olarak akla gelen en önemli özelliği şeffaf 

olmasıdır fakat bununla beraber detaylı olarak blok zinciri teknolojisinin 

tedarik zinciri yönetimine sağladığı faydalar aşağıda verilmiştir (Khosla 

et al., 2019; Tribis et al., 2018). 

 Tüketiciye sağlanan şeffaflık ve izlenebilirlik. 

 Taşınmaz kayıtların blok zincirinde depolanması. 

 Aracı bir kişiye ihtiyaç duyulmaması. 

 Ürünün üretim süreci, teslimi ya da montajı hakkında tüm 

bilgilerini içererek üretim gününden itibaren takip edilebilir 

olması. 

 Sahtekarlık ya da yolsuzluğun önüne geçmesi. 

 Ürün ve teslimat ücretlerinde maliyetin azalması. 

 Blok zinciri teknolojisi kullanımının, tedarik zinciri yönetiminin 

geleceğine yönelik umut vaat etmesi. 

 

4.3. Blok Zinciri Teknolojisi Tabanlı Tedarik Zinciri 

Yönetimi Uygulamaları 

Blok zinciri genellikle kripto paralar ile gündeme gelse de arka 

planda yer alan teknoloji sayesinde tüm sektörlerde köklü değişikliğe 

sebep olabilecek çok geniş uygulama alanına sahiptir. Piyasada yer alan 

bazı kuruluşlar izlenebilirliğe ve şeffaflığa verdiği önem sebebi ile blok 

zinciri uygulamalarına önem vermekte ve aktif olarak blok zinciri 

teknolojisi ile faaliyet göstermektedirler. 2020 yılı itibariyle otomotiv, 

siber güvenlik, seçimler, sağlık hizmetleri ve eğitim önde olmak üzere 

çoğu sektör blok zinciri teknolojisi ile dijitalleşme yolunda ilerlemektedir 

(BCTR, 2020). 

Gıda sektörü, blok zinciri teknolojisine tedarik zinciri yönetiminde 

yer veren sektörlerin başında gelmektedir. Tüketiciler satın aldıkları 

ürünlerle ilgili daha çok güven istedikçe gıda sektöründeki üreticiler 

“tarladan çatala” ya da “denizden sofraya” mantığı ile, tüketicilerin 

istediği bilgileri sunabilmek ve güven sağlayabilmek adına blok zinciri 

teknolojisine yönelmektedirler (Çağında & Topal, 2020). Dünyada gıda 

ürünleri pazarında önemli güce sahip olan Nestle, Dole, Tyson Foods, 

Carrefour ve Walmart gibi tedarikçiler blok zinciri teknolojisinin 

fırsatlarını göz önünde bulundurarak tüketicilerine güven vermek adına 
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IBM ile ortak bir şekilde geliştirdikleri “IBM Food Trust” aracılığıyla 

gıda ürünlerinin geçmişini ve sertifikalarını tüketiciye sunmaktadır 

(DBRU, 2019; Thomasson, 2019; Tripoli & Schmidhuber, 2018).  

Avusturalya merkezli dijital pazar yeri olan Two Hands, SmartTag 

isimli etiketler ile ıstakozların sevkiyatlarınız izlemek adına blok zinciri 

teknolojisinden yararlanmaktadır. Two Hands blok zinciri teknolojisinden 

yararlanarak tedarik zincirindeki aracıları ortadan kaldırarak üreticiler, 

restoranlar ve tüketiciler arasındaki bağlantıyı kolaylaştırmıştır. Böylece 

tedarik zinciri boyunca maliyeti %20 oranında azalmıştır (ITZ, 2020).  

Çin’in ikinci büyük e-ticaret şirketi olan JD.com, dondurulmuş sığır 

etinin üretim ve dağıtımını blok zinciri teknolojisinden yararlanarak takip 

etmektedir ve bu izlenebilirliği sağlamak için Moğolistan merkezli bir 

sığır eti üreticisi ile çalışmaktadır. Bu sayede tüketiciler ineğin doğduğu 

zamandan yediği besine kadar ayrıntılı geçmişini 

görüntüleyebilmektedirler (Huang, 2017). 

Günde iki milyar bardak tüketimi sağlanan kahvenin de izlenebilirliği 

tüketiciler için önem arz etmektedir. Starbucks, Microsoft ile yaptığı 

anlaşma neticesinde müşterilerine artık blok zinciri teknolojisi ile 

kahvelerin kökenine kadar bilgi sağlayabilmektedir. Starbucks müşterileri 

kahve çekirdeklerinin nereden geldiğine, nerede kavrulduklarına ve hatta 

baristalarından kahve demlemeye dair ipuçlarına erişebilmektedirler. 

Tüketiciden üreticiye ya da üreticiden tüketiciye olmak üzere kahve 

çekirdeklerinin tedarik zincirindeki yolculuğu izlenebilmektedir. 

Starbucks’ın yanı sıra kahvenin tedarik zinciri takibi için Smucker ve 

Nesresso’da IBM ile iş birliği yapmakta ve müşterilerine bilgi 

sunmaktadır (Nespresso, 2020; Thiruchelvam et al., 2018).  

Dünya’nın önde gelen tahıl işleme tedarikçilerinden olan Bühler, 

dünya genelinde üretilen gıdanın %30’undan fazlasının kaybolduğunu ve 

israf edildiğini dahası her yıl küresel nüfusun %10’unun gıda 

zehirlenmesi yaşadığını ve bozuk gıda kaynaklı can kayıpları yaşandığını 

göz önünde bulundurarak bu olumsuzluklara çözüm için Microsoft ile iş 

birliği yaparak sistemine blok zinciri teknolojisini entegre etmiştir. Bu 

sayede Bühler tarım sektörü için tüm gıda tedarik zinciri süresinde ürün 

güvenliğini garanti altına almıştır. Bühler blok zinciri teknolojisi 

sayesinde bir gıdanın içeriğini, doğru şekilde işlenip işlenmediğini 

saniyeler içerisinde ve yüksek güvenlik düzeyinde müşterilerine 

sunmaktadır (Bühler, 2019). 
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Tekstil sektöründe hizmet gösteren KAYA&KATO, blok zinciri 

tabanlı bir yapı oluşturmak amacıyla Almanya Ekonomik Kalkınma 

Bakanlığı’nın (BMZ) da desteği ile IBM ile ortaklık yapmıştır. Bu sayede 

işletme giysilerin sürdürülebilir bir şekilde üretilip üretilmediği, üretim 

sürecine ait tüm bilgiler ve ham malzeme tedarikleri konusunda bilgi 

verecektir (IBM, 2020). Gerçekleştirilen ortaklık sayesinde moda 

endüstrisinde de şeffaflık önem kazanmıştır. Böylece çevre üzerindeki 

olumsuz etkileri azaltmak için satın alma alışkanlıklarını değiştirmeye 

istekli tüketiciler giysilerin üretiminde kullanılan ekolojik malzemeleri 

gözlemleyebilecek ve satın alma alışkanlıklarını değiştirebileceklerdir. 

Barclaycard ve Crowdz yapmış oldukları iş birliğiyle blok zinciri 

teknolojisini dijital pazar ile entegre kullanmaktadırlar. Barclaycard’ın 

analizlerine göre tedarik zincirindeki işlemlerin dijitale taşınamaması 

sebebi ile her yıl 4 trilyon dolardan fazla satış kaybı ve gereksiz masraf 

meydana gelmektedir. Blok zinciri teknolojisi entegre sistem ile 

kullanıcılar tedarikçi bulmakta ve satış yapmakta zorlanmayacaklardır. 

Sistem küçük işletmelerin ödemelerini daha erken almalarına imkân 

sunmaktadır (Barclaycard ve Crowdz Şirketler Arası Ödemeleri 

Iyileştirecek, 2018). 

GE Aviation, 30.000 fitte mekanik hataya yer verilemeyeceğini ve bu 

sebeple kâğıt üzerinde izlenebilirliği sağlanan uçaklarda kullanılan 

parçaların geçmişini blok zinciri teknolojisi ile daha kolay ve verimli bir 

şekilde izleyebilmek adına Microsoft ile işbirliği içerisine girmiştir. GE 

Aviation’un gerçekleştirdiği iş birliği ile uçak parçalarının ham malzeme 

bilgilerine, ürün ömrüne, planlı bakım ve onarımlarına kadar tüm 

bilgilere ulaşılabilmektedir. Böylece envanter yönetimindeki 

verimsizlikleri de ortadan kaldırmaya şans tanımaktadır (GE, 2019).  

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl dünya çapında %50’si online 

platformlardan temin edilen 200 milyar dolara varan sahte farmakoloji 

ürünlerin satıldığını tahmin etmektedirler (Kehoe et al., 2017). Tüm 

insanlık için önemli olan ilaç sektöründe de FDA liderliğinde IBM, 

KPMG, Merck ve Walmart reçeteli ilaçların takibi için blok zinciri 

tabanlı bir izlenebilirlik altyapısı oluşturmuşlardır. Dört şirketten oluşan 

birlikte teknoloji altyapısı IBM tarafından karşılamaktadır. KPMG 

uyumluluk ve düzenleme konularında projeye destek vermektedir. Ünlü 

ilaç şirketi Merck üretim alanında projeye destek verirken, dağıtım 

kanalını da Walmart üstlenmektedir. Bir ilacın üreticiden 

dağıtıcıya(eczaneye), dağıtıcıdan tüketiciye kadar olan yolculuğu 
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izlenebilmektedir. Bu işbirliği ile sektörde yapılan sahtecilik ve 

neticesinde ortaya çıkabilecek ölümcül sonuçlar önlenebilecektir 

(Treshock, 2020). 

Pandemi sorunu ile birlikte GE Aviation yolculara daha güvenli 

seyahat etmelerini sunabilmek adına blok zinciri tabanlı sağlık kimliği 

uygulaması da başlatmıştır. Çözüm üç bölümde ele alınmaktadır. 

Birincisi, çalışanlara odaklanarak iş gücünün işini daha güvenli şekilde 

sürdürmesini hedeflemektedir. İkincisi yolcuların taranmasına 

odaklanmaktadır ve son olarak uçakta temas edilebilecek yerlerin 

dezenfekte durumunu kontrol etmektedir (GE, 2020). 

Son dönemde tüm dünyanın çözüm aradığı COVID-19’a yönelik 

enfekte olmuş bireylerin izlenebilirliği için HECERA, IBM, Microsoft ve 

Oracle iş birliği yaparak blok zinciri teknolojisi tabanlı bir platform 

oluşturmuşlardır (Sharma, 2020). Bu platform ile insanlar COVID-19 

pozitif olan biri ile temas edip etmediklerini gözlemleyebileceklerdir. 

4.4. Blok Zinciri Teknolojisinin Geleceğine Dair  

Gelişmekte olan ve Bitcoin'le beraber ortaya çıkan, farklı 

kullanım alanları da olan blok zincir teknolojilerin takibi için teknoloji 

alanında yayınlanan raporların değerlendirilmesi gerekmektedir. Gartner, 

Accenture, AI Thority, Forbes blok zinciri ile ilgili gelişmeleri takip 

edebileceğimiz önemli raporlar yayınlayan kuruluşların önde 

gelenlerindedir. 

Accenture firması tarafından blok zinciri teknolojisinin 

potansiyeli 2015 yılında keşfedilmeye başlanmıştır ve 2016 yılı ile 

birlikte dünyada önde gelen bankalar tarafından yatırım yapılmaya ve 

blok zinciri teknolojisi test edilmeye başlanmıştır. Accenture’a göre blok 

zinciri teknolojisi 2018-2024 yılları arasında yaygınlaşacak ve 2025 yılı 

itibariyle olgunlaşarak başta finans sektörü olmak üzere çeşitli sektörler 

için önemli bir hal alacağı öngörülmektedir (Accenture, 2015).  

Gartner firması tarafından her yıl yükselen teknolojilere ilişkin 

Hype Cycle döngüsü ve her yıl için en iyi 10 stratejik teknoloji eğilimi 

rapor edilmektedir. Blok zinciri teknolojisi Gartner tarafından yayınlanan 

Hype Cycle döngüsüne ilk olarak 2016 yılında inovasyonu tetikleyici 

bölgede dahil edilmiştir (Gartner, 2016). Ayrıca güncel olarak 2020 yılı 

için yayınlanan 10 stratejik teknoloji eğilimi arasında yer almaktadır 

(Gartner, 2019). Gartner’a göre blok zinciri teknolojisinin 2023 yılına 
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kadar önemli oranda ölçeklenebilir olacağı öngörülmektedir. Şekil 6, 

Blok zinciri teknolojisinin gelişimini sunmaktadır.  

AI Thority tarafından yayınlanan blok zinciri teknolojisi ile ilgili 

bir röportajda; ekonomi ve finansın blok zinciri uygulamasına yön 

vereceği, ulusal kripto paraların ortaya çıkacağı, devlet kurumlarının blok 

zinciri ile entegre olacağı ileri sürülmektedir. Bazı blok zinciri 

uygulamaları başarısız olsa da insanların teknolojiyi nasıl kullanacakları 

hakkında daha fazla deneyim ve bilgi sahibi olacakları da 

vurgulanmaktadır. Al Thority tarafından yayınlanan röportajdan özetle 

gelecekte blok zincirinin birçok endüstride iş süreçlerinde devrim 

yaratacağı, ancak benimsenmesinin çaba ve zaman gerektirdiği, 

hükümetlerinde yakın gelecekte blok zinciri avantajlarını kabul etmelerini 

ve finansal ve kamu hizmetlerini iyileştirmek için kullanmaya 

başlayacakları öngörülmektedir (Marcell, 2020). 

 

Şekil 6: Blok Zinciri Teknolojisinin Gelişimi  

Kaynak: (Tübitak-Bilgem, 2018). 

 

Miraz ile Ali Gartner tarafından yayınlanan rapordan farklı olarak 

bok zincirinin beş ile on yıl arasında değil iki ile beş yıl arasında 

olgunlaşacağını öngörmektedir (Miraz & Ali, 2018). Tübitak-Bilgem 

tarafından 2018 yılında yayınlanan blok zinciri teknolojisi il ilgili yazıda 

ise blok zincirinin 2025 yılında olgunluk seviyesine ulaşacağına 

değinilmiştir (Tübitak-Bilgem, 2018). 
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5. SONUÇ 

Blok zinciri teknolojisi son yıllarda popüler bir hale gelse de hala 

kendi açısından gelişiminin başlangıcında olduğu ve finans alanında 

önemli uygulamaları mevcut olsa dahi sanayi sektöründeki uygulama 

çalışmalarının yetersiz olduğu görülmüştür. Tüm teknolojik alanlarda 

olduğu gibi, blok zinciri teknolojisi alanında da, akademi ile sanayi 

kuruluşlarının birlikte yürüteceği çalışmalarla blok zinciri teknolojisinin 

desteklenerek daha ileri seviyelere ulaşabileceği ancak bu sayede bilimsel 

ve sektörel olarak iki taraflı fayda sağlayabileceği görülmüştür. 

Blok zinciri teknolojisi başlangıçta Bitcoin gibi elektronik paralar 

ile ortaya çıkmış olsa da yalnızca kripto para ekseni üzerinde 

ilerlemeyerek popülerliği her geçen gün artan merkezi olmayan, 

paydaşlara izlenebilirlik ve şeffaflık sağlayan bir dağıtık veri tabanıdır. 

Bitcoin ile tanınırlık kazanan blok zinciri teknolojisi günümüzde gerek iş 

dünyasında gerek akademik çevrede birçok uygulama alanı elde etmiştir 

ve bu sayede blok zinciri teknolojisi tabanlı çalışmalar yapılmaktadır. 

Gerçekleştirilmiş çalışmalar göz önüne alındığında ve teknolojik 

gelişmeler ile ilgili yayınlanmış raporlar ve röportajlar 

değerlendirildiğinde, blok zinciri yalnızca ekonomi ve finans sektöründe 

değil aynı zamanda kamu ve özel sektörde de önemli değişikliklere 

öncülük edebilecek bir teknoloji olduğu görülmektedir. IEEE ve ISO gibi 

kuruluşların blok zinciri teknolojisine ilişkin standardizasyon çalışmaları 

ve Microsoft ve IBM işletmelerinin blok zinciri teknolojisine yönelik 

firmaların kullanımı için bulut tabanlı altyapı geliştirmiş olmaları dünya 

çapında önemli kurum ve kuruluşların blok zinciri teknolojisine önem 

verdiklerini, yaygınlaşmasını desteklediklerini, blok zinciri teknolojisi ile 

ilgili geleceğe yönelik olumlu beklentileri olduğunu ve bu alanda önemli 

yatırımlar yaptıklarını göstermektedir. 

Blok zinciri tabanlı tedarik zinciri faaliyetlerinde blok zinciri 

teknolojisinin sağlamış olduğu şeffaflık ve değişmezlik özellikleriyle 

tedarik zinciri yönetimine sunduğu izlenebilirlik, güven ortamının 

oluşturulması ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasında köklü ve 

başarılı bir gelecek vaat ettiği görülmüştür. Ancak blok zinciri 

teknolojisinin belirsizliğinin devam etmesi sebebiyle teknolojiye tedbirli 

yaklaşıldığı ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerçekleştirilen 

uygulamaların henüz pilot çalışma aşamasında olduğu gözlemlenmiştir. 

Blok zinciri teknolojisinin tedarik zinciri yönetimi üzerindeki etkilerini 

kesin olarak yorumlayabilmek için uygulamaların daha ileri seviyeye 

taşınması gerektiği gözlemlenmiştir.  
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Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’unda blok zincirinin 

şekillenmesine katkı sağladığı görülmüştür. Sağlık sektöründe medikal 

ürün temin ederken sağlanacak olan doğru bilginin ya da temaslı/enfekte 

hastanın izlenebilirliğinin önemi tüm dünyada önemli bir yer edinmiştir. 

Blok zinciri teknolojisi tabanlı tedarik zinciri yönetiminin 

savunma ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere 

uyarlanarak uluslararası havacılık standardı AS 9100’ün de 

gereksinimleri arasında olan sahte ürün olasılığının ortadan kaldırılması 

ve aynı zamanda izlenebilirliğin sağlanabilecek olması gerek müşteri 

gerek tedarikçi açısından önem teşkil etmektedir. Gıda ya da ilaç 

sektöründe olduğu gibi pilot uygulama önerisi olarak, Türkiye’de 

Savunma ve Havacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yer aldığı 

özel bir blok zinciri oluşturularak gerçekleştirileceği öngörülmektedir. 
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1.GİRİŞ 

Günümüzde işletmeler çoğunlukla personel için topladıkları 

istatistiki verileri performans verisi olarak görmekte ve personel 

değerlendirmesini bu veriler kapsamında yapmaktadırlar. Oysaki her iş 

pozisyonu için gereksinimler farklı olmakla birlikte o pozisyonda çalışacak 

olan kişilerin yetenekleri ve dolayısıyla performansları da farklılık 

göstermektedir. Bu nedenle performans değerlendirme işletmelerde 

personel boyutunda ele alınmalı ve her iş pozisyonu/birim için gerekli 

kriterler ve sahip olunması gereken gereksinimler ortaya konularak 

performans değerlendirme bu kapsamda ele alınmalıdır.    

Personel değerlendirmesi ile ilgili yapılan birçok çalışmada; 

Chaganti ve Sambharya (1987), Kesner ve Sebora (1994), Chen ve Wan 

(1999), Anil ve Yermack (1999) bir işletmedeki yöneticilerin işletmenin 

stratejisi doğrultusunda karar verdiklerini belirtmektedirler. Burada 

değerlendirilen personel en alt düzeyde sorumlu bir işçi ya da hizmetli 

olabilirken bazen de bir işletmenin tüm başarısını etkileyen üst düzey bir 

yönetici olabilmektedir. Kaplan (2000), Gunderman ve Weaver (2000) ,  

genel müdürler tarafından değerlendirmeye alınan adayların özellikle 

firmanın ihtiyaçlarını birebir karşılayabilecek özellikteki kişilerden 

seçilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadırlar. 

Performans değerlendirmenin iki ana amacı bulunmaktadır. 

Öncelikle personelin iş performansı hakkında bilgi edinmek amacıyla 

uygulanır. Edinilen bu bilgi başta stratejik planlama olmak üzere, ücrete 

göre maaş ödemesi, geliştirme, yetiştirme ve eğitim verme, işten çıkarma, 

terfi, kariyer planlaması gibi kararları alırken kullanılabilir. Diğer bir amaç 

ise edinilen performans değerlendirme sonuçlarının personele bildirilerek 

personelin eksik olduğu durumların belirtilip bu eksikliklerin 

giderilebilmesi için yapmaları gerekenlerle ilgili personele geri besleme 

sağlanmasıdır (Palmer, 1993). Burada performans değerlendirmesi, 
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işletme ve yöneticiler açısından çok önem arz etmekle birlikte, çalışanlar 

için de oldukça önemlidir (Moon, 1997). İş performansı olarak yüksek 

performans gösteren çalışanlar, çalışma emeklerinin karşılığını almak ve 

gösterdikleri başarılarından dolayı ulaşmak istedikleri kariyer hedeflerini 

yöneticilerine iletmek ve bununla birlikte onların bu konuyla ilgili 

görüşlerini almak isterler (Molander, 1994).  

Performans değerlendirmenin yapılma zamanı ve sıklığı ile ilgili 

literatürde farklı fikirler olmakla birlikte değerlendirmenin çoğunlukla 

yılda bir defa gibi belirli zaman aralıklarında yaygın olarak yapıldığı 

görülmektedir (Fletcher ve Williams, 1986).  

Yöneticiler açısından personelin performansını belirlemek bir takım 

kararlar almayı da gerektirir. Bu kararlar belirli ya da belirsiz durumlar için 

verilebilir. Performans kriterlerinin kesin bir çizgiyle ayrılamayıp net bir 

şekilde ortaya koyulamadığı durumlarda fuzzy ortam kullanılabilir. Aristo 

mantığı olarak kabul edilen ikili mantığa göre kümelerde olan bir nesne 

kümenin elemanıdır ya da değildir. Fuzzy kümelerde ise bu durum daha 

farklıdır. Üyeliğin dereceleri ne göre her bir nesneye üyelik derecesi 

belirleyerek, nesnenin o kümenin kısmen elemanı olması sağlanabilir 

(Belman ve Zadeh, 1970).    

FSAW bulanık bir yöntem olup çok kriterli karar verme 

yöntemlerinde kullanılır ve grup kararı verirken bulanık ortamlarda tercih 

edilen yöntemlerden biridir. FSAW yöntemi uygulanırken karar vericiler, 

karar kriterleri ve alternatiflere göre karar vermektedirler. Burada öncelikle 

karar kriterleri ve onların önem düzeyleri sübjektif olarak belirlenir. Daha 

sonra da mevcut alternatifler belirlenen kriterlere göre değerlendirirler. 

Burada hem kriterler hem de alternatifler için değerlendirme dilsel 

değişkenlerle yapılır ve sayısal hesaplama yapabilmek için değişkenler 

üçgen veya yamuk bulanık sayılara dönüştürülür. 

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır: İkinci bölümde personel 

değerlendirme yöntemlerinin neler olduğu, üçüncü bölümde karar destek 

sistemlerinin genel yapısı verilerek dördüncü bölümde geliştirilen karar 

destek sisteminin algoritması anlatılmış olup iş akış şeması verilerek 

FSAW yöntemi anlatılmaktadır. Ayrıca oluşturulan bir örnek üzerinde 

geliştirilen değerlendirme sistemin nasıl uygulanacağı gösterilmektedir. 

Beşinci bölümde ise genel olarak çalışmanın değerlendirmesi yapılarak, bir 

takım önerilerde bulunulmaktadır. 

2. PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 

Performans değerlendirme bir işletmedeki bireylerin görev ayrımı 

gözetmeksizin çalışmalarının ve etkinliklerinin yeterli olup olmadığının 

bir bütün olarak ele alınması ve bu şekilde işlem yapılmasıdır (Fındıkçı, 

2000:297). 
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Literatürde çok çeşitli performans değerlendirme yöntemleri olup bu 

yöntemleri olarak klasik yöntemler ve modern yöntemler olmak üzere 

genel olarak iki gruba ayırmak mümkündür (Yıldız vd., 2008:240). Klasik 

yöntemler, kişinin kişilik özelliklerini ve yeteneklerini değerlendiren 

yöntemlerdir. Burada değerlendirmenin gizliliği esas olmakla birlikte, 

değerlendirmeler ceza ve ödüle yöneliktir ayrıca değerlendirilen kişilerin 

değerlendirme sürecine aktif olarak katılmamaları sağlanır. Klasik 

performans değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra modern performans 

değerlendirme yöntemlerinde ise, uygulamadaki problemleri ortadan 

kaldırmak ve daha objektif değerlendirmeler yapmak için ve tespit edilen 

mevcut performans ile çalışanın gelecekteki performans potansiyelini 

belirleyebilmek mümkündür. (Werther & Davis, 1994; Pinnington & 

Edwards, 2000; Özgen vd., 2002; Sabuncuoğlu, 2005; Bingöl, 2006;). 

Ayrıca klasik yöntemler ve modern yöntemlerin haricinde geliştirilen bazı 

analitik yöntemler de bulunmaktadır (Lowry etc.,1940; Marrow, 1946; 

Mundel & Danner, 1994; Niebel & Freivalds, 2003). Bu yöntemlerde 

kişisel özellikler değerlendirme dışı bırakılarak yalnızca yapılan iş miktarı 

veya çalışma koşullarına bakılarak değerlendirme yapılmakatdır (Yıldız 

vd., 2008:240).  

Literatür taraması yapıldığında performans değerlendirmenin birçok 

amaçla yapıldığı görülmektedir: (Çöllü, 2009; Yaakob ve Kawata, 1999; 

Butkieewicz, 2002; Dağdeviren, 2007; Ecer, 2006),  personeli işe almadan 

önce işe başvuran adaylar arasında performans değerlendirmesi 

yapmışlardır. (Pehlivan, 2008; Çakmak ve Ocaklı: 2006) çalışan 

personelin verimini ölçmek için performans değerlendirmesi yapmışlardır. 

Murphy ve Cleveland, 1995; Moon, 1997; Bakan ve Kelleroğlu:2003) 

konuyu çalışanlar açısından ele alarak, çalışanların performans 

değerlendirmeye olan bakışlarını ve beklentilerini araştırmışlardır. 

(Uyargil, 2010) ise performans değerlendirmenin avantajlarını yöneticiler 

açısından değerlendirmiştir. (Akı ve Demirbilek, 2010) performans 

değerlendirme ile işten çıkması gereken çalışanları belirlemişlerdir. 

(Ludeman, 2000) örgüt içi yatay ve dikey terfileri belirlemek için, (Meine 

ve Ohl, 1995) verime göre ücretlendirme sisteminin oluşturulması için, 

(Margaret ve Kenneth, 1993) ise kurumdaki eğitim ihtiyacının belirlenmesi 

için performans değerlendirmesi yapılması gerektiğini savunmuşlardır.   

Performans değerlendirmesi ile ilgili kullanılan yöntemlerden en 

çok kullanılanları şöyle sıralanabilir: 

 Kişisel özelliklerin dikkate alınmadığı ve çalışana 

performansıyla ilgili geri dönüşün yapılmadığı ayrıntı 

içermeyen “İkili karşılaştırma yöntemi” (Sabuncuoğlu, 2012), 

 Çalışanların dörtlü ya da beşli bir ölçek üzerinden başarılı ya 

da başarısız olarak değerlendirildikleri “Zorunlu Dağılım 

Yöntemi” (Woods, 1997), 



74 

 Özellikle yöneticilerin gözlemledikleri belirli olaylar 

çerçevesinde yaptıkları “Kritik Olay Yöntemi” ( Dessler, 

2000), 

 Çalışanların bazı nitelik ve davranışlarına göre yöneticiler 

tarafından oluşturulmuş “Kontrol Listesi Yöntemi” (Helvacı, 

2002),   

 Her bir niteliğe ait derecelerin saptandığı bir grafik veya 

çizelge ile değerlendirme yapılan “Grafik Değerlendirme 

Yöntemi” (Bingöl, 2006),  

 Kişisel özelliklerden ziyade mesleki gereklilikleri yerine 

getirecek davranışlara göre değerlendirme “Davranış Temelli 

Değerlendirme Yöntemi” (İplik, 2004),  

 Her bireyin örgüt hedeflerine katkısının belirlendiği 

“Amaçlara Göre Değerlendirme Yöntemi” (Hoddgets, 1999),  

 Çalışanların işe farklı bakış açılarından yaklaşmalarını 

sağlayan “Değerlendirme Merkezi Yönetimi” (Sabuncuoğlu, 

2005), 

 Çalışanlarla ilgili bilgilerin yine o kişiyle birlikte çalışanlardan 

alınıp yöneticiye iletildiği “360 Derece Performans 

Değerlendirme” (Raymond,1999). 

Performans yönetimi bir sistem olarak ele alınıp uygulandığında 

çalışanlar için aşağıda sıralandığı gibi birçok faydası olmaktadır 

(Barutçugil 2002, 128):  

 Bireysel performanslarını görme ve yönetme sorumluluğu 

kazanırlar. 

 Performans planlarını tasarlayabilirler. 

 Planlanan performansa göre değişimlerini izleyebilirler. 

 Planlanan ve gerçekleşen performansı karşılaştırmak mümkündür.  

 Sürekli iyileştirme yapmanın iş süreçlerinin önemli bir parçası 

olduğunu düşünürler. 

 Bireysel gösterdikleri performanslarıyla organizasyonun kendi 

amaçları arasında ilişki kurarlar. 

 Sonuçlar ile yetkinliklerin bir arada önemli olduğunu bilirler.  

 Yapılan işe odaklandıkları gibi o işin nasıl yapıldığına ilişkin 

beceri geliştirirler.  

 Yöneticileriyle beraber performans değerlendirmesi süreçlerini 

yürütürler. 

3.  KARAR DESTEK SİSTEMLERİ 

Bilgisayar tabanlı bir bilgi sistemi olan Karar destek sistemleri, yarı 

yapılı problemlerde herhangi bir algoritmanın geliştirilemediği, çözüm için 

insan ile bilgisayarın işbirliğinin gerektiği durumlarda sıklıkla kullanılan 
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ve karar vericileri karar verme sürecinde bilgiyle destekleyen bir sistemdir. 

(Mallach, 2000). 

Karar verme problemlerinde özellikle kriter sayısı çok olduğunda, 

çok kriterli karar verme teknikleri tercih edilir. Burada en önemli üç unsur; 

Alternatifler, kriterler ve karar vericilerdir. Alternatifler, olası tüm eylem 

seçenekleridir ve bir karar verme probleminde en az iki alternatif olmalıdır. 

Kriterler, ilgili çözüm seçeneklerinin belirlenen tercihe göre bir takım 

göstergelerle ifade edilmesidir. Karar verici, eylemler içerisinden en iyisini 

seçmeye karar veren kişidir (Gasimov, 2004: 6-7). Karar verme 

problemlerin bir çoğu ise çok karmaşık olup genellikle nicel ifade 

edilemezler. Zadeh (1965) göre bulanık küme teorisi, olayları insan 

sorgulaması bakış açısıyla ele almaktadır. Bulanık mantığa göre alınan 

kararlar insanın doğal düşünme mantığına daha yakın olduğundan bu 

yöntem daha sağlıklı kabul edilebilir. Sınırları kesin olarak 

tanımlanamayan veriler bulanık küme teoremi ile sınıflandırılabilir. Bu 

yöntemde özellikle dilsel ifadelerin yer aldığı görülür. Örneğin nicel olarak 

tam net olarak ifade edilemeyen daha az, orta, daha fazla gibi dilsel ifadeler 

bulanık kümeler kullanılarak nicel olarak ifade edilebilir (Yalçın, Özdemir, 

2008: 2). 

Çok kriterli karar verme yöntemlerinde (MADM) çoğunlukla 

kullanılan TOPSIS, MAVT/MAUT, ELECTRE, PROMETHEE ve AHP 

gibi klasik yöntemler fuzzy modifikasyonlar ile birlikte uygulanabilirler. 

Karar verme analizlerinde fuzzy dilsel bilgi kullanıldığı kadar; sezgisel, 

pisagor, kararsız bulanık yapıları da içeren sezgisel bulanık kümeleri 

belirtilen yöntemlerle birlikte kullanılır (Yatsalo, 2015:1).  

4. YÖNTEM 

Bu çalışmada çok kriterli karar destek sistemlerinde insan düşünce 

tarzına geleneksel yöntemlerden daha yakın çalışan fuzzy derecelendirme 

ve sıralama yöntemi geliştirilmiştir.  Geliştirilen yöntemde iş 

değerlendirmesi yapılacak pozisyon için, değerlendirilecek kişilerin 

belirlenen ölçütlere göre pozisyonlara uygunluğu değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda değerlendirmenin adımları aşağıda detaylıca 

açıklanmaktadır; 

Adım 1: İş pozisyonlarının belirlenmesi 

İşletmede belirli bir iş pozisyonunda çalışan kişilerin bulundukları 

iş pozisyonuna uygunluklarının kontrol edilebileceği ve mevcut yeni iş 

pozisyonlarına başvuracak adayların değerlendirilmesi gereken iş 

pozisyonlarının listesi 

Adım 2: Mevcut ve yeni açılacak iş pozisyonları için gerekli iş 

kriterlerinin belirlenmesi 

Adım 3: İstenen kriterler veri tabanında mevcut mu? 
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 H: İstenen kriterin eklenmesi yoluna gidilir. Bu durumda kriterin 

değerlendirme tipi (fuzzy, crisp) belirlenir. Fuzzy ise dilsel değişken sayısı 

ve aralıkları tanımlanır, crisp ise değişkenlerin isimleri ve sınırları 

belirlenir. 

 E: Adım 4’den devam edilir. 

Adım 4: Karar verici tarafından ilgili iş pozisyonu için arzu edilen 

gereksinimlerin belirlenmesi. 

Burada bulanık yapıdaki her bir gereksinim için üç farklı tercih tipi 

seçilebilmektedir. Bunlardan ilki, tam olarak istenen gereksinime uygun 

özelliklerin tercih edilmesidir. İkincisi, en az istenen gereksinime uygun 

özelliklerin, üçüncüsü ise en çok istenen gereksinime uyan özelliklerin 

tercih edilmesidir. 

  Adım 5: Karar verici tarafından ilgili iş pozisyonu için belirlenmiş 

kriterlerin ağırlıklarının [0,1] aralığında belirlenmesi 

Adım 6: Adayların her bir kritere göre almış aldıkları puanların 

değerlendirilerek matrislerinin oluşturulması 

Adım 7: her bir kişi için tüm kriterlerden almış oldukları puanlar 

toplanılarak, tek bir puanın hesaplanması ve tüm kişilerin demografik 

değerlendirmesini içeren demografik sonuç vektörünün elde edilmesi 

Adım 8: Vektörün kesim noktasının belirlenmesi.  

Burada sonuç vektöründeki “0” değerleri, krisp tercihlere göre 

uymadığı için otomatik olarak değerlendirme dışı kalır. Bu kişiler 

psikolojik ve mesleki değerlendirmelere tabi tutulmaz.  Diğer kişiler ise 

karar vericinin kişisel tercihine göre alt, orta ve üst seviye olmak üzere 3 

gruba ayrılır. 
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Adım adım ifade edilen uygulamaya ait akış diyagramı ise Şekil 

1’de gösterilmektedir. 

Şekil 1. Geliştirilen Uygulamanın Akış Diyagramı 

 

Örnek Uygulama İle Performans Değerlendirme: 

Bir iş yerinde yapılan performans değerlendirmesi için kullanılan 

kriterler ile bu kriterlerin yapısı Tablo 1’de, mevcut iş pozisyonları ve bu 

iş pozisyonlarında çalışacak kişilerin sahip olması gereken gereksinimleri 

ise Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1: Performans Değerlendirme İçin Kullanılan Kriterler 

Performans 

Kriterleri 

Kriter Yapısı 

Cinsiyet Binary (Erkek, Kadın) 

Yaş Fuzzy Kategorik (Çok Genç, Genç, Orta, Yaşlı, Çok Yaşlı) 

Eğitim 

Seviyesi 

Kategorik (Lise, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 

Medeni 

Durum 

Binary (Bekar, Evli) 

Sürücü 

Belgesi 

Binary (Var, Yok) 

Askerlik 

Durumu 

Kategorik (İlişkisi Var/ İlişkisi Yok) 

Yabancı 

Dil Bilgisi 

Fuzzy Kategorik (Çok Kötü, Kötü, Orta, İyi, Çok İyi) 

Bilgisayar 

Bilgisi 

Fuzzy Kategorik (Çok Kötü, Kötü, Orta, İyi, Çok İyi) 

Mesleki 

Bilgi 

Fuzzy Kategorik (Çok Kötü, Kötü , Orta, İyi, Çok İyi) 

 

Buna göre işletmedeki tüm çalışma pozisyonları ve bu pozisyonlardaki 

çalışma kriterleri Tablo 2’de detaylı olarak gösterilmektedir. Kriterler 

istenen özelliklere göre minimum istenen ve maksimum istenen özellikler 

olmak üzere “En az” ve “En fazla” ifadeleri ile birlikte belirlenmiştir. Buna 

göre belirtilen tüm pozisyonlar içerisinden örnek olarak 2 numaralı 

“Müşteri Hizmetleri” pozisyonunda çalışmakta olan ya da yeni çalışması 

planlanan 10 kişi içerisinden performans değerlendirmesi yapılarak buna 

göre iş pozisyonuna niteliklerine göre en uygun olan kişiler sıralanacaktır. 

Müşteri hizmetleri pozisyonuna başvuran kişilerin bilgileri ise Tablo 3’de 

gösterilmektedir. 



Tablo 2: Mevcut İş pozisyonları ve Çalışma Kriterleri 
İş
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Çalışma Kriterleri 
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Bilgi İşlem Şefi Erkek Genç YLisans/ 

Doktora 

Bekar Var İlişkisi Yok En az İyi Çok İyi En az İyi 

Müşteri 

Hizmetleri 

Erkek En fazla 

genç/orta 

Lisans/ YLisans - - İlişkisi Yok En az İyi Çok İyi En az İyi 

Halka İlişkiler Kadın Genç ÖnLisans/ 

Lisans 

- - İlişkisi Yok En az 

Orta 

En az İyi En az İyi 

Pazarlama Şefi Kadın Genç ÖnLisans/ Lisans Bekar Var İlişkisi Yok Çok iyi İyi En az İyi 

Hizmetli - - - - - İlişkisi Yok - - En az İyi 

Santral Görevlisi - Orta Yaşlı - - - İlişkisi Yok Orta Orta En az İyi 

Temizlik 

Görevlisi 

Kadın - - - - İlişkisi Yok - - En az İyi 

Güvenlik 

Görevlisi 

Kadın En fazla 

genç/orta 

Lise/Lisans - - İlişkisi Yok Orta - En az İyi 

Danışma 

Görevlisi 

- En fazla 

genç/orta 

Lise/Lisans - - İlişkisi Yok En az 

Orta 

Orta En az İyi 

Şoför Erkek - - Bekar Var İlişkisi Yok Orta - En az İyi 
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Tablo 3: İş Pozisyonuna Başvuran Adayların Bilgileri 

ADAY BİLGİLERİ 
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M
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A1 Erkek 22 Lise Bekar Yok İlişkisiYo

k 
35 12 58 

A2 Erkek 28 Lisans Bekar Var İlişkisiVar 48 48 65 

A3 Kadın 36 YLisans Evli Var İlişkisiYo

k 
62 70 80 

A4 Erkek 42 Lisans Evli Yok İlişkisiYo

k 
72 95 85 

A5 Erkek 40 Lisans Evli Var İlişkisiYo

k 
20 35 40 

A6 Erkek 38 YLisans Evli Var İlişkisiYo

k 
85 100 95 

A7 Kadın 30 Lise Evli Var İlişkisiVar 32 84 75 

A8 Erkek 37 Lisans Evli Var İlişkisiYo

k 
65 87 62 

A9 Erkek 55 Lisans Evli Yok İlişkisiYo

k 
90 67 48 

A10 Erkek 52 Lisans Bekar Var İlişkisiYo

k 

40 50 80 

 



 

Uygulama için SAW  (Simple Additive Weighting) yöntemi tercih 

edilmiş olup, bu yöntem bulanık sezgisel ve dilsel tekniklerle bütünleşik 

olarak (FSAW) kullanılacaktır. Burada her bir alternatifin çeşitli kriterlere 

göre normalize edilmesi ile birlikte bunlara ilişkin ağırlıkları çarpılarak ve 

en son olarak hepsi birlikte toplanarak her alternatife ait toplam skor elde 

edilir. Kriterlere etki eden her bir ölçütün toplam puana olan katkısı 

birbirinden bağımsızdır ve farklı olabilmektedir (Fishburn, 1996:249). 

 

a) Yabancı Dil Bilgisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Yabancı Dil Bilgisi (En Az) 

 

Şekil 2. Standart Bulanık Üyelik Fonksiyonu ile En az İfadesinin 

Fonksiyona Uygulanması 
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c) Yaş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)  Yaş (En Fazla) 

 

Şekil 3. Standart Bulanık Üyelik Fonksiyonu ile En Fazla İfadesinin 

Fonksiyona Uygulanması 

Tüm başvuru yapan adayların mevcut iş pozisyona uygunluklarının 

her bir kriter bazında hesaplanması ile birlikte adayların puanları 

belirlenerek Tablo 4’de sunulmaktadır.  

Tablo 4. Aday Puan Değerleri 
ADAY BİLGİLERİ 
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P
U

A
N

 

A1 1 0 0 - - 1 0 0 0 0 

A2 1 0 1 - - 0 0 0 0,125 0 

A3 0 0,883 1 - - 1 0,050 0 0,500 0 

A4 1 0,583 1 - - 1 0,300 0,800 0,625 0,087 

A5 1 0,667 1 - - 1 0 0 0 0 

A6 1 0,750 1 - - 1 0,625 1,0 0,875 0,410 

A7 0 0 0 - - 0 0 0,360 0,375 0 

A8 1 0,792 1 - - 1 0,125 0,480 0,050 0,0023 

A9 1 0,042 1 - - 1 0,750 0 0 0 

A10 1 0,167 1 - - 1 0 0 0,500 0 
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Bu sayısal örneğe göre “Müşteri Hizmetleri” pozisyonundaki iş için 

başvuru yapan 10 adaydan niteliklerine göre en uygun olan adayın A6 

numaralı aday olduğu görülmektedir. 

 

5. SONUÇ 

Çalışmada bir iş pozisyonuna en uygun kişiyi atamak ya da mevcut 

çalışanların işlerine uygun olup olmadıklarını belirlemek için, çoğunluğu 

demografik olmakla birlikte karar vericinin istediği kriterler ölçütünde 

değerlendirme yapılmaktadır. Cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, medeni 

durum, sürücü belgesi, askerlik durumu, bilgisayar bilgisi, yabancı dil 

bilgisi, mesleki iş bilgisi gibi kriterlerden hangilerinin seçileceği iş 

pozisyonu için değişiklik gösterirken, geliştirilen sistemde yeni kriterlerin 

eklenmesi de karar vericiler tarafından mümkün olabilmektedir. İlgili iş 

pozisyonu için her bir kriterde olması gereken gereksinimler ise yine 

farklılık göstermektedir.  Örneğin özel sektörde çalışacak bir şoför için 

erkek, orta yaşlı ve tecrübeli bir kişi tercih edilirken, bir kamu kurumunda 

çalışacak yazı işleri memuru için bilgisayar bilgisinin ve eğitim seviyesinin 

iyi olması, bir üniversitede çalışacak öğrenci işleri memurunun ise öğrenci 

ile daha kolay empati kurması açısından yaşının genç olması tercih 

edilebilir. Burada karar vericiler ilgili iş pozisyonu için her bir kriterin 

gereksinimlerini belirlemektedir. Performansa göre personel seçim 

problemleri nitel faktörler ve nicel faktörler olmak üzere birçok faktörden 

etkilenen çok kriterli bir karar verme problemidir. Performansa dayalı 

personel seçimlerinin birçoğu belirsizlik içermekte ve karar vericilerin 

kesin bir tercih yapmalarını zorlaştıracak nitelikler taşımaktadır. Birden 

fazla karar vericinin söz konusu olduğu durumlarda, görüş ve tercihlerin 

farklı olabilmesi çok yaşanabilen bir durumdur. Geliştirilen bu sistem 

sayesinde belirlenen pozisyon için en uygun olan adaylar sahip oldukları 

niteliklere göre dilsel ifadelerle belirlenen kriterlerin bulanık 

fonksiyonlarına dönüştürülmesi ile birlikte hesaplanır ve buna göre adaylar 

arasında yapılan sıralama ile en uygun adayın belirlenmesi sağlanır. 
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