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1. Giriş 

Topluluk kaynaklarının doğması aslında insan şebekeleri ile 
(people network) paralel ilerlemektedir. Sosyal ağların 
doğması teknolojik bir takım yeniliklerin neticesi olarak 
görülebilir elbette ama daha önemlisi içerik üretiminde 
yaşanan aktifliğin göz önüne alınmasıdır. Örneğin 2005 yılına 
gelindiğinde internet üzerinde içerik üreten gençlerin sayısı 
internetteki içeriği tüketen (okuyan/kullanan) gençlerden daha 
fazlaydı. Bunun anlamı artık üretilen içeriğin paylaşılması ve 
insanların bu içerikten haberdar edilmesi için yeni bir 
teknolojinin doğmasıydı ve öyle de oldu. Bugün sosyal ağlar 
veya sosyal medya olarak adlandırılan teknolojilerin 
parlaması tam da bu döneme denk geldi. Oysaki gerekli 
teknoloji ve o yıllarda meşhur olan sosyal ağlardan çok da 
farklı olmayan örnekleri çok önceleri bulunuyordu, ancak 
henüz zamanı gelmemiş ve sırasını beklemekteydi. 
Bu dönüşüm bireyin sosyal hayatında yaşanırken aynı 
zamanda iş yapış şekilleri ve iş modellerini de etkilemiştir. 
Örneğin fikri üretim süreçleri çok kısa sürede insan 
şebekelerine dönüşmüş, o dönemde interneti en aktif kullanan 
yazılım geliştiricilerinden başlayarak çok farklı mecralarda 
bilgi paylaşımı hız kazanmıştır. 
Yani topluluk ekonomisine bakış iki açıdan 
gerçekleştirilebilir. Birinci yaklaşımda, insanların işlerinden, 
ailelerinden artan vakitleri daha faydalı ve topluma katkısı 
olan bireyler olarak geçirme isteği yatarken diğer yaklaşımda 
insanların iş yerlerinde nasıl vakit geçirdikleri ve iş yerlerinde 
oluşan bilginin nasıl yönetildiği yatmaktadır. 
Örneğin açık kaynak kodlu yazılım geliştirme süreci dünyaya 
paralel şekilde Türkiye’de de çok sayıda bilişim uzmanını bir 
araya getirmiş, gerçek hayatta belki de bir araya gelmesi 
mümkün olmayan kişilerin sanal platformlar üzerinde bilgi 
paylaşımı yaptıkları, ortak bir amaç için proje oluşturdukları, 

bu projelerde görev dağılımı yaptıkları yarı profesyonel 
gönüllü hareketler doğmuştur. Buna paralel olarak 
işletmelerdeki iş yapım süreçleri de dönüşüm geçirmiş, 
dünyanın çok farklı noktalarından iş gücü temini ve iş 
süreçlerine dahil olan çalışanlar elde edilmiştir. 
Örneğin günümüzde Amerika’daki bir işletmenin telefonunu 
aradığınızda veya bir çağrı merkezinin müşterilere ulaşması 
gerektiğinde, bu işlemlerin gerçekten Amerika’da bulunan bir 
işletme tarafından yapılması gereği ortadan kalkmıştır. Bunun 
yerine yine İngilizce konuşulan ve iş gücünün çok daha az 
maliyetli olduğu Hindistan, Pakistan, Bangladeş veya 
Afrika’daki herhangi bir çağrı merkezine internet üzerinden 
arama yönlendirilip çağrıya cevap verilebilmektedir. 
İş süreçleri farklı coğrafyalara, farklı işletmelere ve kişilere 
bölünürken işletmenin kalitesinden rekabet üstünlüğüne kadar 
çok sayıda özelliğin belirleyen bilginin de doğru şekilde 
iletilmesi zorunluluğu doğmuştur. Yine aynı örnekle devam 
edecek olursak, bir çağrı merkezinde müşterilere nasıl cevap 
verileceği, sorularının cevapları veya müşterinin nasıl 
yönlendirileceği bilgisayar yazılımlarına yüklenen 
yazılımlarla kontrol edilmekte, bir müşterinin sorabileceği 
veya isteyebileceği bütün alternatifler önceden 
değerlendirilerek bu dış kaynaklara iletilmekte ve dış 
kaynaklar da buna göre hizmet vermektedir. Hatta bütün 
görüşmeler kayıt altına alınıp daha sonra dinlenerek veya bir 
yöneticinin anında konuşmaya dahil olması ile hizmet kalitesi 
anlık olarak kontrol edilebilmektedir. Hatta son yıllarda 
gelişen ses tanıma ve yapay zeka yazılımları ile bu 
görüşmelerin anlamsal çıkarımları yapılmakta ve detaylı 
olarak analiz edilmesi mümkün olmaktadır. 
İşte bütün bunların altında yatan şart, gelişmekte olan bilişim 
teknolojilerinin verimli kullanılmasıdır. Teknolojiler birer alt 
yapı sağlarken bu teknolojilerin doğru yönlendirilmesi ve 
doğru içerikle yüklenmesi de işletmelerin elindedir. Örneğin 

Ö Z E T  

Makalenin konu başlığı olan terim, kitle (veya kalabalık) anlamındaki “crowd” ile dış kaynak anlamındaki “out source” 
kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir portmanto kelimedir ve kabaca bir kurumun ihtiyacı olan kaynakları çevrim içi 
kitleden elde etmesi anlamına gelmektedir. Buradaki iki kelimeyi, yani kitle (veya kalabalık) anlamındaki “crowd” ve 
kaynak anlamındaki “source” kelimelerini açıklamaya çalışalım. 
İnternetin kullanımı ile birlikte çevrim içi (online) insanların sayısı ve iletişimi artmıştır. Çevrim içi toplulukların birer 
kaynak olarak kullanılmasına kitle kaynak ismi verilmektedir. 
“kaynak” (source) kelimesi ise genelde bilgi (knowledge) anlamındadır ve çevrim içi toplulukların herhangi bir amaçla 
bilgiyi üretmesi, geliştirmesi, yenilemesi veya yayması gibi amaçlarla kullanılması olarak düşünülebilir. 
Bu yazıda genel olarak kitle kaynak kavramının literatürdeki yerine ve güncel kullanım alanlarına bakılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Davranış Bilimleri, Sosyal Davranış 
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bir çağrı merkezi elemanı aynı anda çok sayıda farklı bankaya 
veya telefon operatörüne hizmet verebilmekte, arayan 
müşterinin aradığı hatta göre ilgili cevaplar önündeki 
bilgisayarda belirmekte ve farklı alanlarda hizmet 
verebilmektedir. Bu çağrı merkezi elemanının karşılaştığı 
problemler, cevap bulamadığı soru ve talepler kayıt altına 
alınarak bir sonraki görüşmeden önce uzmanlar tarafından 
değerlendirilerek cevaplanabilmektedir. Sonuçta işletmeler 
için her seviyede birken bir bilgiden bahsetmek ve bu bilginin 
nasıl yönetileceğinin giderek önemli hale geldiğini söylemek 
doğru olacaktır. 
Kitle kaynakları bu gibi yazılımlarla toplanan bilgilerin doğru 
saklanması, doğru işlenmesi ve kitlenin doğru şekilde müdahil 
olmasını sağlamaktadır. Örneğin yine çağrı merkezine gelen 
ve cevabı daha önce çağrı merkezi elemanının önündeki 
bilgisayara yüklü olmayan bir soruyu ele alalım. Bu soruya 
işletmenin çok farklı seviyelerinden çok farklı uzmanların 
cevap bulması ve en iyi şekilde problemi çözümlemesi 
mümkündür. Bununla birlikte bir kişinin çok sayıda bilgi ile 
yüklenmesi ve kaldırabileceğinin çok üzerinde sorumluluk 
verilmesi de bir problemdir. Dolayısıyla problemi kimlerin 
göreceği ve ne kadar vakit harcayacağı aslında iyileştirme 
gerektiren bir ikilemdir. Çözüm olarak bilgi yönetimi 
yazılımlarının problem / kişi, iş /kişi, sorumluluk / kişi gibi 
atamaları doğru yapması beklenebilir. Klasik işletme 
yaklaşımlarında bu atamalar bir yönetici tarafından yapılırken 
artık kitle kaynaklarının kullanılması ile bu sınırların da 
ortadan kalktığını görmekteyiz. Bunun ilk örneklerinden olan 
matriks yaklaşımında işe kişi atanırken ve bir kişi birden fazla 
işte görev alırken artık bu yaklaşımın çok daha ötesine 
geçilmekte ve kişiler / takımlar ilgilerine göre kendileri seçim 
yapmakta ve yapmış oldukları seçime göre performans ortaya 
koymakta, sonuç ise bu performansların toplamı olarak ortaya 
çıkmaktadır. 
Bazı işletmelerde ve topluluklarda kitleyi yönlendirmek ve 
motive etmek için ödüller ve unvanlar verilmektedir. Örneğin 
wikipedia projesinde kişinin katılımları ve tecrübesi 
incelenerek çeşitli seviyelerde unvanlar alması ve bu 
unvanlara göre yetkilerinin artması mümkündür. Bazı 
forumlarda kişilerin cevap ve tecrübesine göre yıldız alması 
veya kitlenin kendi belirlediği etik değerleri içerisinde kitlenin 
beğenmediği bir davranışından dolayı rütbelerinin sökülmesi 
veya sistemden uzaklaştırılması gibi cezalar bu motivasyonun 
birer parçası olarak görülebilir. 
Farklı bir uygulama ise işletmelerdeki iş yapış şeklini 
derinden etkilemiştir. Artık bilgi çalışanları (knowledge 
workers) olarak adlandırılan çalışanlara doğrudan iş atanma 
devri kapanmış, işletmeler yapılmasını istedikleri işleri bir 
liste halinde duyurmakta ve her işe zorluğuna göre bir ödül 
verilmektedir. Çalışanlar maaş yerine ay boyunca yaptıkları 
işlerin ödüllerini toplamakta ve ödülü yüksek işler daha cazip 
ve öncelikli hale gelmektedir. Hatta yeterince ilgi oluşmayan 
işlerin ödül değeri sistemde bekledikçe artmakta bu sayede 
hiçbir işin sonuçsuz kalmaması sağlanmaktadır. 
Amazon tarafından kurulan mekanik Türk, bu işletme 
uygulamalarının açık örneklerinden birisidir. Bu sistemde iş 
vermek isteyen birisi sisteme işin tanımını ve ilgili yazılım, 
doküman ve bağlantıları yüklemekte ve işin gerektirdiği 
zamana göre bir ücret duyurmaktadır. İşi takip eden 
onbinlerce kişi kendisi için uygun bulduğu ve kendisinin 
şartlarını sağladığı işlere başvurmakta uygun görülmeleri 
halinde de işi tamamlayarak ücretlerini biriktirmekte, ücret 
belirli bir sınır geçtikten sonra da tahsil etmektedir. 
Sistemdeki her çalışan iş vereni ve her iş veren de çalışanı 
puanlamakta bu puanlar ise işverenlerin ve çalışanların 
itibarını oluşturmaktadır. 
Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere artık bilgi temelli 

işlerin tamamının önündeki engeller sanal uygulamalar ile 
kaldırılmakta ve ürünler (wares) sanal ürünlere (soft-wares) 
işletmeler sanal işletmelere ve çalışanlar bilgi çalışanlarına 
dönüşmekte, bu dönüşümde de işlerin bir kısmı birkaç kişi ile 
sınırlı kalmamakta onbinlerce insanın dahil olduğu bir havuza 
açılabilmektedir. 
Tam bu noktada önemli bir konu, diğer bütün ekonomilerin 
tersine bilgi ekonomisinin paylaştıkça artan özelliğini altını 
çizmemiz gerektiğidir. İktisadın temel problemi seçim 
problemidir (choice problem) ve bütün iktisadi değerler 
paylaştıkça tükenir. Örneğin, sermaye, toprak veya iş gücü bir 
iş için ayrılırsa diğer işlere daha az kalacaktır. Buna karşılık 
bilgi, paylaştıkça artan bir özelliktedir. Örneğin bir kişinin 
bulduğu telefonu başka birisi kablosuz hale getirmekte başka 
bir kişi internete bağlamakta başka bir kişi üzerinde yazılım 
çalıştırmakta başka bir kişi kamera özelliği eklemekte ve bu 
şekilde insanlık biriken bilgi birikimini sürekli olarak 
arttırarak bir kişinin hayatının yetmesinin imkansız olduğu 
sonuçlara ulaşmaktadır. Benzer bir durum işletmelerin yaşam 
döngülerinde de görülmektedir, çok farklı kaynaklardan elde 
edilen tecrübe ve bilgi birikimleri işletmenin birikimini 
oluşturmakta, bu birikimi ne kadar hızlı ve başarılı yönettiği 
ise işletmenin toplam başarısını etkilemektedir. Örneğin son 
birkaç onyılda yaşanan ve Güney Kore firmalarının büyüme 
hızlarının Japon firmalarını geçmesi ve dünya çapında 
Samsung, LG, Hyundai, Kia gibi markalar çıkarmasının en 
önemli sebebi ürünlerinde sunmuş oldukları yeniliklerdir 
(innovation). Kısaca bilgi yönetimi, yenilik yönetimi için 
olmazsa olmaz önemdedir. 

2. Dijitalleşme 

Dijitalleşme (Digitalization) aslında bir değerin sayılardan 
oluşan ve bilgisayarda tutulabilir hale gelmesi olarak 
düşünülebilir. Örneğin bir binanın mimari projesi ticari bir 
değerdir, klasik ekonomi ile düşünülecek olursa bir mimarın 
harcamış olduğu vakte göre ekonomide maddi bir varlık teşkil 
eder. Her bina için bir mimari proje zorunluluğu bulunmakta, 
bu projenin çeşitli kontrollerinin yapılması, projeye dayalı 
olarak mekanik, elektrik ve statik hesaplarının mühendisler 
tarafından yapılması ve daha sonra genelde devlet daireleri 
tarafından denetlenerek uygunluğunun tasdiklenmesi 
gerekmektedir. Dünyanın çoğu ülkesinde buna yakın bir 
süreçten geçen mimari projelerin dijitalleşmesi yeni ekonomi 
ile birlikte bilgisayarlarda saklanabilen bir değer haline 
gelmesi anlamını taşımaktadır. Dijitalleşen değerlerin temel 
iki özelliği vardır: 
Sayısız defa kopyalanabilir 
Anında farklı yerlere iletilebilir 
Örneğin klasik mimari yaklaşıma ters olarak bilgi 
ekonomisinde bir mimari proje istenildiği kadar 
kopyalanabilmektedir. Bu sayede bir mimar daha önce çizdiği 
projeyi farklı binalara uygulayabilmekte veya daha önce 
çizdiği hazır bazı mimari modülleri yeni projelerinde 
kullanabilmektedir. Benzer şekilde Türkiye’de çizilen bir 
proje dünyanın farklı bir ülkesine anında 
gönderilebilmektedir. 
Bu iki özellik, günümüz mimari yaklaşımlarını da 
değiştirmiştir, basitçe bir mimar artık çizimin tamamını 
kendisi yapmak zorunda değildir. Çok sayıdaki hazır 
çizimlerden alıp bunları uygun şekilde birleştirmesi ve eksik 
kalan yerleri çizerek projesini tamamlaması artık mümkündür. 
Hatta çoğu zaman dünyanın farklı noktalarında sadece evinde 
oturup bu detayları çizen ve satan çok sayıda mimar veya 
çizim uzmanından bahsetmek mümkündür. 
Benzer bir uygulama yazılım dünyasında hızla yaşanmaktadır. 
Artık yazılım geliştirmek isteyen birisi, hiç yazılım bilgisi 
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olmadan hazır modülleri alıp birleştirerek bir yazılım ürünü 
ortaya koyabilmektedir. Yazılım dünyasında bulunan yarı 
bitmiş mamul olarak kabul edilebilecek bu ürünlerin de 
kendisine göre bir piyasası bulunmakta ve bu piyasada bir 
kitlenin sunduğu ürünleri bir kullanan bir müşteri kitlesi 
bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında kitle kaynağı hem 
üretim anlamında hem de tüketim anlamında söz konusudur. 
Yani sadece üretim farklı aşamalarda farklı kitlelere 
bölünmekle kalmamakta aynı zamanda tüketim de farklı 
aşamalarda farklı kitlelere bölünmektedir. Örneğin eskiden 
sadece bitmiş ürünleri müşterilerine satabilen işletmeler artık 
üretim sürecinin farklı aşamalarında çıkan alt ürünleri (yarı 
bitmiş mamulleri) farklı müşterilere satabilmektedir. 

3. İtibar Ekonomisi (Economics of Reputation) 

Kitle kaynaklarında en önemli değerlerden birisi de itibardır. 
Kitle kaynağı yapısal olarak hiyerarşik yapıların aksine 
demokratik ve bireylerin eşit güçlerde olduğu ortamlarda daha 
hızlı gelişmektedir. Örneğin çok sayıdaki kitle kaynaklı 
ortamda herhangi bir yönetici olmadan bireyler kendi 
seçimlerini özgürce yaparak katkıda bulunmaktadır. Kitle 
kaynaklı projelerin ilerlemesi ise çoğunlukla bireylerin ortak 
(kollektif) seçimleri ile yönlenmektedir. Bu işbirlikçi ve 
demokratik ortamda her bireyin sözüne önem verilmekle 
birlikte güç ilişkileri (power relations) de farklı bir boyuta 
taşınmıştır. Örneğin kitlenin karar süreçleri genelde kitledeki 
itibarı yüksek kişilerden daha fazla etkilenmektedir. Kişilerin 
itibarları ise genelde kişilerin yapmış olduğu katkılar ve diğer 
kişilerle olan ilişkileri üzerine kuruludur ve kişinin kitledeki 
diğer kişiler tarafından nasıl algılandığı ile ölçülebilir. 
Kitle kaynaklarında her bireyin kişisel itibarı, kitlenin hareket 
şeklini ve iletişimini de belirlemektedir. Örneğin iletişim 
problemleri yaşanan ve anlaşmazlıkların ortaya çıktığı 
kitlelerin bölündüğü veya projelerini kapattıkları 
gözlemlenmektedir, bu açıdan bakıldığında bir kitle kaynağın 
parçası olmak aslında belirli bir tecrübe ve olgunluk da 
gerektirmektedir. 
Kişisel bazda ve kitleler içerisinde oluşan itibar ağları (kimin 
kim hakkında nasıl bir intibaa sahip olduğu ve buna bağlı 
olarak her bireyin itibarını gösteren ağlar) aslında kitle 
kaynağın oluşturduğu ekonomiye de yön vermektedir. Yani 
bireysel ve mikro düzeyde olan yaklaşımlar makro düzeyde 
sonuçlara sebep olmaktadır. Örneğin bugün Microsoft Ofis’in 
en büyük rakiplerinden birisi olan ve Özgür Ofis anlamına 
gelen LibreOffice daha önce Star Office olarak 
sürülmekteydi. Star Office daha çok Sun firması tarafından 
desteklenmekteydi ve açık kaynak olarak hayatına devam 
etmekteydi ancak Sun firmasının Oracle tarafından satın 
alınmasının ardından aslında Oracle firmasının yaptığı onca 
açıklamaya ve açık kaynak olarak projenin devam etme 
vaatlerine karşılık kitlede oluşan intibaa yüzünden Star Ofis’i 
devam ettiren bir ekip olmasına karşılık Libre Ofis’i çıkaran 
ve devam ettiren ikinci bir ekip projeden koparak yollarına 
devam ettiler. Buna benzer şekilde bireysel itibarların piyasa 
yapısına etkileri çok farklı şekillerde görülmektedir. 
Ayrıca itibar sahibi olan kişilerin, itibarlarını birer birikim 
(sermaye) olarak kullandıkları da bir gerçektir. Örneğin kitle 
kaynaklarından yetişerek çıkan çok sayıda kişinin kitaplarının 
daha çok satıyor olması bunun en belirgin özeliklerindendir. 
İtibar ekonomisi yukarıda anlatılan bireysel düzeyde 
gerçekleşmek yerine bir de kurumlar seviyesinde takip 
edilmelidir. Örneğin gelişen sosyal ağ ve internet kullanımı ile 
birlikte oluşan kitlelerin her birisinin kitle olarak kurumlar ve 
diğer kitleler ile ilgili intibaları oluşmakta ve bu intibaların bir 
toplamı olarak kurum ve kitlelerin toplam itibarı ortaya 

çıkmaktadır. Bu itibar değeri kurum ve kitlelerin de müşteri 
ilişkileri, marka yönetimi, halkla ilişkiler ve satış ve 
pazarlama gibi çok sayıdaki alanda başarılarını 
etkilemektedir. Zaten bir koordinasyon içerisinde olan 
kitleler, beğendikleri veya beğenmedikleri ve olumlu veya 
olumsuz tepki gösterecekleri durum, kişi ve kurumlara karşı 
da koordine olabilmektedirler. 
Örneğin bazı kitlelerde Microsoft’a karşı duyulan olumsuz bir 
tepkinin neticesi olarak Hotmail firması Microsoft tarafından 
satın alınınca çok sayıdaki kişinin Hotmail hesaplarını 
kapatması veya tam tersi bir örnek olarak Axapta isimli ERP 
(kurumsal otomasyon projesi) yazılımı Microsoft tarafından 
alındıktan sonra Microsoft’u destekleyen çok sayıda yazılım 
geliştirici kitleleri tarafından, henüz hiçbir reklam ve tanıtım 
çalışması dahi yapılmadan, ürünün çok sayıdaki firmaya 
tavsiye edilmesi ve kurulması birer örnek olarak gösterilebilir. 
Dolayısıyla itibar ekonomisi, karar verme süreçlerinde 
bireylerin ve kitlelerin sahip olduğu itibarların ne kadar 
önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Bununla da 
kalmayıp sahip olunan itibarın bir sosyal sermaye olarak 
görülmesi ve bu itibarın doğru yönetilerek işletmelere rekabet 
avantajı ve yüksek karlılık sağlaması söz konusudur. 

4. Kitle Sermayesi (Crowdfunding) 

Kabaca bir projenin veya kurumun bir kitle tarafından finanse 
edilmesi olarak tanımlanabilir. İlk örnekleri vakıf ve 
derneklerin sermayelerinin artırımı için yapılan sermaye 
artırımı toplantılarında (fund raising) görülmektedir. Daha 
sonraları dijital dünya üzerinden yapılan yardım ve bağış gibi 
organizasyonlarla kitlelerin maddi birer kaynak olarak 
kullanıldıkları da görülmüştür. Kitle finansmanını iki boyutta 
incelemekte yarar vardır. 
Kitlelerin kendi projelerine ve kurumlarına sahip çıkması 
Kitle kaynaklı olmayan kurumların kitleleri birer finansal 
kaynak olarak kullanması 
İlk yaklaşıma göre kitleler kendi geliştirdikleri projelerin 
ihtiyacı olan temel harcamaları kendileri karşılamakta veya 
karşılayacak finansal kaynakları bulmaktadırlar. Örneğin 
projelerin ihtiyacı olan sunucular, teknoloji yatırımları veya 
sarf malzemeleri kitlelerin kendi içinde kurulan finansal 
yapılarla, bağış veya sponsorluk gibi sistemlerle 
çözülmektedir. Hatta çoğu firma bu tip kitle ihtiyaçlarını 
desteklemek ve kitleler üzerinde olumlu bir izlenim bırakmak 
için (itibar) kaynak ayırmakta ve kitlelere ücretsiz olarak 
hizmet sunmaktadır. Örneğin Google tarafından sunulan ve 
kod geliştirme ortamı olarak çalışan Google Code veya 
kitlelerin tartışmalarını yapabileceği forumları ve sözlükleri 
barındıran çok sayıdaki sunucu bunlar örnek olarak 
gösterilebilir. 
İkinci yaklaşım ise kurumların kitleleri finansal kaynak olarak 
kullandığı modeldir. Bu modelde, kitleler çeşitli sebeplerle 
kurumlarla finansal ilişkilere girmek isteğindedirler. Örneğin 
müşterilerin ürünün tasarımı ve geliştirilmesinde rol aldığı ve 
bu sayede müşterilerin de sürecin parçası olarak kendilerini 
hissettikleri iş modellerinde aslında amaç kitlenin isteklerini 
yerine getirirken kitlenin finansal kaynaklarını kullanmaktır. 
Örneğin Threadless isimli girişim, 2005 yılında kişilerin kendi 
tişört tasarımlarını yapabildikleri bir web sitesi geliştirdi. 
Burada kişiler tasarladıkları tişörtleri paylaşıma açıyor ve 
gelen olumlu ve olumsuz görüşler neticesinde en çok 
beğenilen tişörtler basılarak satışa sunuluyordu. Hem 
tasarımcılar hem de fikir beyan ederek tişörtün basılması 
kararına destek olan müşterilerin daha sonra tişörtleri satın 
alma eğilimi klasik tişört tasarımcılarının tasarımlarını satan 
firmalardan çok daha yüksek olmaktaydı. 
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Artık sanal ortamda var olmanın en önemli gereklerinden 
birisi sanal ortamdaki kitlelerle kurulan olumlu işbirlikleri 
olarak görülmektedir. Yukarıdaki sebeplerden ikisi için de 
işletmelerin kaynak ayırması ve kitleler ile olan ilişkilerini 
düzenlemesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu anlamda, itibar 
yönetimi çalışmaları dijital dünyaya taşınmıştır denilebilir. 

5. Kitle Kaynakları için kullanılan bazı metotlar 

Kitle kaynakları ile ilgili bütün yöntemlerin internete 
taşındığını ve internetin kitle kaynağı konusunda temel bir rol 
üstlendiği söylenebilir. Kitle kaynak açık veya kapalı olmak 
üzere iki farklı yoldan ilerleyebilir. Açık ilerlemede bir kitle 
bir amaç için bir araya gelmekte ve amaca yönelik olarak iş 
bölümü, kaynak paylaşımı ve işin daha sonradan anlaşılması 
için raporlanması gibi işlemler açık olarak yapılmaktadır. 
Kapalı ilerlemede ise tek başına (Standalone) veya birinin 
omzunda (piggyback) yolları izlenebilir. Genelde karşılaşılan 
bir problemin çözümü veya beklenmedik yan etkilerin 
araştırılması gibi süreçlerde ortaya çıkan tek başına kapalı 
kitle kaynak çözümleri açık ilerlemeye benzer şekilde kitlenin 
üyesi olan bireylerin sürece aktif katılımını gerektirir. Birinin 
omzunda, kapalı ilerleyen kitle çözümleri ise genelde bir 
çözümün araştırılması gibi durumlarda bir kaynağa erişim 
sırasında yaşanır. Burada alıcı ve verici iki taraf 
bulunmaktadır ve kitlenin bilgiye erişmesi aslında bilgiyi 
veren tarafın omuzları üzerinde yükselmesi olarak da 
görülebilir. 
Kitle kaynakları için kullanılan bazı metodolojiler aşağıdaki 
şekilde sıralanabilir: 
Bilgi keşfi ve yönetimi: Ortak çalışmanın gerekli olduğu veya 
tercih edildiği durumlarda kullanılır. Genelde bilginin 
paylaşılması ve yönetilmesi için motivasyon sağlayan bir 
sebep ve bu sebebin etrafında kenetlenmiş bir kitle 
bulunmaktadır. 
Dağıtık İnsan Bilgi Görevleri: Enformasyon yönetim 
problemleri için kullanışlıdır. Genelde bir enformasyonun 
işlenme sürecinde kitle devreye girer. Örneğin günümüzde 
kullanılan beta testleri yaklaşımı bu şekilde bir ürün 
geliştirildikten sonra çok sayıdaki kullanıcı tarafından ürünün 
test edilmesi ve elde edilen enformasyonun doğru 
kullanılması anlamına gelmektedir. 
Yayılımcı Arama: Genelde bilimsel araştırma gibi alanlarda 
kullanılan ve sonucunun ispatlanabilir doğrulardan oluştuğu 
durumlarda kullanılır. Bir kitlenin bir sorunun cevabını 
aramak için motive edilmesi durumudur. 
Tarafların onayladığı Yaratıcı Üretim: Genelde kişiden kişiye 
değişen cevapların olduğu ve objektif bir cevabın olmadığı 
tasarım problemleri gibi problemlerin cevaplarının bir kitle 
tarafından aranması sürecinde gözlemlenir. Bir problemi 
üstlenen kitlenin getirdiği çözümlerin nasıl birleştirileceği ise 
probleme göre değişiklik göstermektedir. 

6. Kitle Sermayesi 

Yukarıda anlatılan bütün konular toparlandığında kitlelerin 
yeni bir varlık ve değer olarak adlandırılabileceği görülür. 
Buna kitle sermayesi (crowd capital) ismi verilmektedir ve 
çıkış süreci aşağıdaki şekilde gösterilebilir: 

 
Figure 1 Kitle Sermayesinin Kitle'den Sermayeye kadar 
geçiş kademeleri 
Kısaca kitle kaynak kavramının oluşturduğu yapıyı bir sistem 
olarak görecek olursak, bu sistemin girdisi kitlelerdir. Kitleler 
bilgi, çevre, hayal, finansal kaynaklar gibi çok sayıda 
kaynakları sisteme getiren girdiler olarak düşünülebilir. 
Sistemin ilk seviyesi kitle kaynağının yönetimi aşamasıdır ki 
bu aşama da çoğu zaman kitlenin kendisi tarafından 
yürütülmekte veya kurumsal yardımlara açık ve yönetilebilir 
yapıda olmaktadır. Kurumları ilgilendiren esas ve kuruma 
etkisinin hayati olduğu seviye ise kurumsal seviyedir ve bu 
aşamada kurumun kitle ile olan iletişimi, kitlenin ürettiklerini 
kendi hizmet ve ürünlerine, iş modellerine ne kadar başarılı 
aktarabildiği, kurumun kendi içerisinde kitle kaynaklarını ne 
kadar doğru ve verimli kullandığı gibi çok sayıda soruya göre 
bu seviyenin yönetilmesi gerekmektedir. Son olarak sistemin 
çıktısı bir kitle sermayesidir (crowd capital) ve işletmelerin bu 
sermayeden çok farklı boyutlarda rekabet avantajı, fiyat 
avantajı, ürün ve hizmet çeşitliliği, müşteri sadakati gibi 
faydalar elde etmesi mümkündür. 



Sadi Evren SEKER, Kitle Kaynak (Crowdsourcing), YBS Ansiklopedi, v.2, is.2, pp. 1-5, 2015 
 

5 

7. Kaynaklar 

1. Jeff Howe, Crowdsourcing, Kabalaıkların Gücü, Bir İşin 
Geleceğine Nasıl Şekil Verilebilir, Türk Hava Yolları Yayınları, 
2014 

2. Sadi Evren SEKER (2014) , Bilgi Yönetimi (Knowledge 
Management),  YBS Ansiklopedi, v.1, is. 2, pp. 8-14 

3. Sadi Evren SEKER (2014), Bilgi Ekonomisi (Knowledge 
Economy),  YBS Ansiklopedi, v.1, is. 2, pp. 14-17 

4. Estellés-Arolas, Enrique; González-Ladrón-de-Guevara, 
Fernando (2012), "Towards an Integrated Crowdsourcing 
Definition" (PDF), Journal of Information Science 38 (2): 189–
200, doi:1177/0165551512437638 

5. Prpić, J., & Shukla, P. (2013). "The Theory of Crowd 
Capital.". Proceedings of the Hawaii International Conference on 
Systems Sciences #46. January 2013, Maui, Hawaii, USA. IEEE 
Computer Society Press. Retrieved November 8, 2014. 

6. Prpić, J.; Jackson, P.; Nguyen, T. (2014). "A Computational 
Model of Crowds for Collective Intelligence". Collective 
Intelligence 2014. MIT Center for Collective Intelligence. 
Retrieved November 8, 2014. 

7. James Surowiecki, The Wisdom of Crowds, Anchor Books, 
2005 

8. Sadi Evren SEKER (2014), Ağ Etkisi, Moore Yasası ve 
Dijitalleşmenin Yenilik ile İlişkisi (Relation between Innovation 
and Network Effect, Moore Law and Digitalization), YBS 
Ansiklopedi, v. 1, is. 1, pp. 8-12 



 6 

 

 
YBS Ansiklopedi 

www.YBSAns ik loped i .com 
Cilt 2, Sayı 2, Haziran 2015 

 

Olumsallık Teorisi (Contingency Theory) 

Sadi Evren SEKER 
Istanbul Medeniyet University, Department of Business 
 

1. Giriş 

İşletmelerin ölçeklerinin artması aslında iş süreçlerinde 
uzmanlaşmayı ve dolayısıyla karmaşıklaşan iş süreçlerini 
beraberinde getirir. Uzmanlaşan çalışanların uzmanlıkları ile 
ilgili daha detaylı ihtiyaçları olmakla birlikte ölçeğin artması 
ile ihtiyaç duyulan destek faaliyetleri ve maliyetleri de artar. 
Örneğin bir işletmede çalışan sayısı arttıkça iletişim 
maliyetlerinin artması beklenir. (bkz. Metcalfe Kuralı) [2]. 
Ayrıca ölçeğin artışı sadece ilave destek faaliyetleri 
gerektirmez bunun yanında kişilerin işe konsantrasyonlarının 
da azalmasını gibi yan etkileri vardır. Dolayısıyla artan 
uzmanlık seviyenin ekonomiye olumsuz yönde etkisi olduğu 
savunulabilir (disekonomi). 

 
Figure 1 Olumsuz ölçek ekonomisinin ortalama maliyet ve çıktı 
eksenlerindeki görüntüsü 
 

Şekil 1’de gösterildiği üzere aslında uzmanlık artışı 
üretkenliği belirli bir seviyeye kadar arttırırken bir doygunluk 
noktasının ardından uzmanlaşmanın arttırılması sistemde 
yönetim zorlukları, ek maliyetler ve konsantrasyon azalması 
gibi sebeplerden dolayı olumsuz yönde etki etmektedir. 

2. Teknoloji ve Görevler 

Joan Woodward tarafından literatüre kazandırılmış olan bir 
yaklaşıma göre (woodward etkisi), işletmelerin ürünlerine 
bakarak işletmelerin organizasyonel yapıları hakkında tahmin 
yürütebilirsiniz. Örneğin modüler yapıdaki ürünlerin aslında 
modüler yapıdaki organizasyonlardan çıktığı veya ürünün tek 
ve özel bir üretim olmasından aslında işletme yapısının küçük 
olmasını çıkarabiliriz. Woodward çalışmasında işletmeleri üç 
ana grup halinde incelemiştir [3]: 

1. Tek ürün / küçük tekrarlar : Bu gruptaki ürünler tek 
tek ve özel olarak üretilmiş ürünlerdir. Ürünler 
genelde az miktarlarda üretilebilir ve her aşaması ile 
işletmenin özel olarak ilgilenmesi gerekir. Genelde 
bu işletme yapılarında çalışan kişiler işin her 
aşamasından haberdardır ve çoğu işe dahil 
olmaktadır. Bu tip işletmelerin özellikleri aşağıdaki 
şekilde sayılabilir: 

a. İşletmede çalışan kişilerin yetenekleri 
işletmenin başarısına doğrudan etki eder ve 
genelde kullanılan alet ve makinelerden çok 
çalışanların yetenekleri ön plandadır. 

b. İşletmenin ürün maliyetleri genelde görece 
olarak daha yüksektir, işlerin rutine 

Ö Z E T  

Bu makalenin amacı, literatürde olumsallık veya durumsallık teorisi olarak geçen kavramı açıklamak ve ardından ilişkili 
olduğu Ringlemann etkisi (Ringlemann Effect) ve Azalan Verim Kanunu (Law of Diminishing Returns) kavramlarını 
açıklamaktır. 
Teoriye ismini veren “Contingency” kelimesi, Türkçe’ye ihtimal, değişkenlik, belirsizlik gibi kelimelerle çevrilebilir. 
Kabaca, teori dünyadaki her şeyin ve kurumların (organizasyonların) da belirsizlik içerdiğini ve dolayısıyla belirsiz 
ortamlarda kesin doğruların savunulamayacağını söyler. Yani aslında bir organizasyonlar için en iyi yönetim şekli, en iyi 
teşkilatlanma gibi çok sayıda en iyi ile başlayan iddia birer boş hayalden ibarettir. 
Fordism, Taylorism, Fayolizm gibi klasik yönetim yaklaşımlarında bir “en iyi” yaklaşımı olduğu kabulü yapılıp bu “en 
iyiyi” arama süreci vardır. Ancak olumsallık kuramı bunun boşuna bir çaba olduğunu iddia etmektedir ve en iyinin her 
duruma göre değiştiği kabulünü yapmaktadır. 
Özellikle teknoloji gibi hızlı değişim içeren alanlarda bu kuramın çok daha etkili olduğu görülmektedir. İşletmeler, iş yapış 
şekilleri hatta çalışanların meslek ve uzmanlık tanımları bile sürekli değişmekte, her işletme değişime ayak uydurmak için 
kendi organizasyonunu sürekli güncellemekte, bu güncelleme yarışında geride kalanlar ise rekabet gücünü ve pazardaki 
varlığını yitirmektedir. 
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bindirilmesi genelde zor ve problemlerin ön 
görülmesi genelde güçtür. 

c. Organizasyondaki hiyerarşik yapı göreceli 
olarak sığdır. 

d. Üst yönetimin yönetim genişliği genelde 
dardır, çalışanlar genelde doğrudan 
yönetime rapor verirler. 

e. Yönetim maliyetleri düşük ve yönetici 
sayıları görece olarak daha azdır. 

f. Yapılar genelde organik yapıya daha 
yakındır. 

2. Toplu üretim / Tekrarlı üretim: Birbirine çok benzer 
yapıdaki ürünlerin yüksek miktarlarda satıldığı 
durumlarda görülür. Örneğin kalem, araba, traş 
bıçağı, çamaşır makinesi gibi ürünlerin büyük 
oranlarda birbirinin tekrarı veya ufak değişikliklerle 
özelleştirilmiş ürünler olduğu söylenebilir. Genelde 
sistemin tekrarlı hale geldiği otomasyon ve üretim 
hatlarının kullanıldığı görülür. 

a. Küçük iş yığınlarından çok büyük iş 
yığınları vardır 

b. Hiyerarşi uzundur 
c. Alt seviyede çok sayıda çalışan vardır (bir 

çalışmada, yönetim genişliği (span of 
control) ortalama 48 olarak bulunmuştur) 

d. Görece olarak daha fazla yönetici bulunur 
(hiyerarşinin uzunluğuna bağlı olarak) 

e. Mekanik ve bürokratik yapı hakimdir 
f. Ürün başına işletme maliyeti daha düşüktür. 

3. Sürekli üretim : Genelde sarf malzemesi üreten 
sistemlerde görülür. Örneğin kimyasal üretim yapan 
kimya, petrol işletmeleri, günlük üretim yapan 
ekmek fırınları, süt üreticileri, elektrik üretimi yapan 
enerji firmaları gibi. Makineler her şeyi yapan bir 
otomatikliğe sahiptir ve insanlar genelde izlemek ve 
problem çıkması durumunda rutin çözümler 
uygulamakla sorumludur. Bu işletmeler için 
aşağıdakiler söylenebilir: 

a. İşletmelerin hiyerarşik yapısı çok değişken 
olabilir. Örneğin çok uzun, çok kısa veya 
ters piramit yapılarında olabilir (hiç 
kimsenin en alt seviyeyi oluşturmadığı 
yapılar) 

b. Yapının en tepesinde organik özellikte 
işletme bulunur 

c. Alt seviyeler daha mekaniktir ancak genelde 
en alt seviye makineler tarafından 
doldurulduğu için çok fazla evrak işi veya 
alt seviye yönetim yükü bulunmamaktadır. 

3. İstisnalar 

Yukarıda üç farklı yapıda gösterilen sistemin, sistemde 
yaşanan beklenmedik durumlara göre (problem, istisna) 
incelenmesi de mümkündür. Charles Perrow, bu istisnaların 
oluş hızına ve tipine göre aşağıdaki şekilde bir matris 
hazırlamıştır [4]. 
 Az Sayıda Çok Sayıda 

Yapısal 
olmayan 

El eserleri (cam, 
seramik vs.). İç 
tasarımlar (otel 
odaları).Genelde rutin 
olarak görülür ama bir 
problem çıkınca özel 
ilgi gerektirir. 

Sinema yapımı, uzay 
araştırmaları.Genelde 
işin nasıl yapılacağını 
çoğu kişi bilmez, bilgi 
içseldir (implicit 
knowledge) 

Yapısal 

Rutine binmiş işlerdir. 
Örneğin üretim 
bandındaki vidalama 
işi gibi.Genelde çok az 
problem olur ve 
anlaşılması ve 
çözülmesi basittir. 

Özel makine imalatı, 
baraj inşaatı veya 
yazılım projelerini 
çoğu gibi uygulama 
bilinmekte ancak çok 
sayıdaki değişik durum 
için çok sayıda çözüm 
üretilmesi 
gerekmektedir. 

  
Yukarıdaki matriste de görüldüğü üzere istisnalar yapısal ve 
yapısal olmayan olarak ikiye ayrılmaktadır. Genelde yapısal 
problemler analitik süreçler sonucunda bir metoda dayalı 
olarak çözülebilmektedir. Yapısal olmayan problemler ise 
analitik olmayan ve sezgisel çözümler gerektirmektedir. 
Yukarıdaki matris ayrıca iki uç noktayı da göstermesi 
açısından önemlidir. Sol alt köşede bulunan işletme yapısında 
bürokratik ve mekanik yapının ağır bastığı söylenebilir. Tam 
zıddı olarak sol üst köşede ise organik ve tamamen yaratıcı 
problemlerin yer aldığı söylenebilir. 

4. Çevre 

Kurumların çevreleri ile olan iletişimi de olumsallık kuramına 
konu olmuştur. Çevrelerindeki durum ve kurumun tutumuna 
olan yaklaşımlar üç ana grupta toplanabilir: Uyum, Doğal 
Seçim, Bağlılık. 
4.1. Uyum (Adaptation) 

Bir işletme çevresini sürekli olarak kendi iç dünyasına 
taşımaktadır. Örneğin belirsizliğin çok yüksek ve değişimin 
çok hareketli olduğu ortamlara faaliyet gösteren işletmeler, bu 
problemle başa çıkabilmek için genelde kendi içlerinde daha 
ufak birimlerde problemleri ele almakta ve problemleri daha 
belirgin alt problemlere bölerek çözmeye çalışmaktadırlar. 
İşletmelerin çevrelerine göre değişmesi mümkün olmakla 
birlikte çevrelerini de değiştirmektedirler. Örneğin Japon ve 
Amerikan araba kullanıcılarının beklentilerindeki farklılıklar 
yüzünden iki pazara araba üreten bir işletmenin farklı 
özelliklerde arabalar üreterek iki çevreye de uyum sağlaması 
mümkün olmakta ve bu farklılık işletmenin yapısında bir 
değişime (olumsallığa) sebep olmaktadır. Bununla birlikte 
Japon araba üreticilerinin kalite standartları, servis anlayışı ve 
fiyat politikaları gibi çok sayıda özelliği Amerikan pazarına 
taşıması sonucunda Amerikan pazar yapısında değişikliklere 
sebep olması da aslında işletmelerin çevreye yapmış olduğu 
değişikliğe bir örnek olarak gösterilebilir. 
4.2. Doğal Seçim 

Genetik biliminden ve evrim teorisinden kazandırılan terime 
göre bir ortamda ancak güçlü olan bireyler yaşamaya devam 
etmekte, zayıf ve güçsüzler ise zaman içerisinde yaşam 
savaşını kaybetmektedir. Bu yaklaşım biraz daha ileriye 
götürülürse aslında her birey doğru ortamda dayanıklıdır. 
Ancak bazı bireyler ortam ile uyum sağlayamadığı için zayıf 
düşmektedir. İşte kurumların da ortama ayak uyduracak 
olumsallığa sahip olup olmaması kurumların ömürlerini 
belirlemektedir. 
Örneğin çoğu kurum kuruldukları ilk yıllardaki zorluklara 
dayanamayarak bir veya iki yıl içerisinde kapanmaktadır. 
Şayet ortam durağan ise bir işletmenin başarısı ortama sabit 
şekilde ayak uydurmasından kaynaklanmaktadır. Şayet ortam 
değişkense ortama ayak uydurmaktan daha çok ortamdaki 
değişimlere ayak uydurmak gerekmektedir. 
4.3. Bağımlılık 
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Günümüzde ekonomi kavramını aslında kurumların birbirine 
bağlandığı dev bir ağ olarak açıklamak mümkündür. Her 
işletmenin tedarikçileri, müşterileri, iş ortakları, çözüm 
ortakları, dış kaynakları gibi çeşitli şekillerde ilişki kurduğu 
kurumlar bulunmaktadır. Bu ilişkilerin birbirine bağlılık 
olarak açıklanması mümkündür ve bağlılığın üzerinde bir güç 
ilişkisi tanımlanabilir. Hatta güç ilişkilerinin çoğu durumda 
asimetrik olduğundan da bahsedilebilir. Bu tip dengesiz 
(asimetrik) güç ilişkileri, tanımı itibariyle bir firmanın diğer 
bir firmaya bağlı olması olarak okunmalıdır. Örneğin A 
firmasının B firmasına bağlı olması demek A firmasının B 
firması için alternatiflerinin B firmasının A firması için 
alternatiflerinden çok daha fazla olması demektir. 
Güç ilişkisinde güçlü olan tarafın zayıf olan tarafa yapısal 
zorlamalarda bulunması mümkündür. Örneğin GM firması, iş 
ortaklarının kalite standartlarından maliyet yönetimine kadar 
çok çeşitli aşamalarına müdahale etmektedir. 
Genelde bir işletmenin davranışlarının doğrudan etkilediği 
taraflara paydaş (stakeholder) ismi verilmektedir. Örneğin bir 
süper marketin kullandığı poşetlerin doğada çözülen cinsten 
olması marketin bulunduğu ortamda yaşayan herkesi 
etkilemekte ve dolayısıyla aynı ortamda bulunan herkes birer 
paydaş olarak görülebilmektedir. Bir işletmenin paydaşları ile 
olan ilişkisi aşağıdaki şekilde gösterilebilir: 

 
Figure 2 Kurum paydaş ilişkisi 

Yukarıdaki şekilde yapılan bir kabul, şekildeki paydaşların 
birbiri ile olan iletişimin gösterilmemiş olmasıdır. Aslında 
dünyadaki işletmelerin birbiri ile iletişimi olduğu gerçeği 
kabul edilirse, daha gerçekçi bir çizim aşağıdaki şekilde 
olabilir: 

 
Figure 3 Kurum paydaş ilişkisinde ağ yapısı 

İlk şekilde gösterildiği gibi işletmenin paydaşlarının birbiri ile 
iletişimi olmaması durumunda, işletmenin paydaşlara farklı 
davranabilme ve kendisini farklı tanıtabilmesi mümkün iken, 
paydaşlar arası ilişkilerin yüksek olduğu ikinci çizimdeki gibi 
bir durumda işletmenin paydaşlar üzerinde farklı görülme 
şansı bulunmamaktadır. 

5. Ringleman Etkisi (Ringlemann Effect) 

Ringelmann etkisi, basitçe bir gruptaki eleman sayısı arttıkça 
her elemanın katkısının azalmasını ifade eder. Örneğin ip 
çekme müsabakasında her yeni eleman kendisinin etkisinin 

azaldığını düşünerek daha az dikkat ve emek sarf eder. Diğer 
bir ifadeyle, gruba üye olan bireyler, ipi tek başına çekmesine 
göre daha az emek harcar. 
Klasik yaklaşımda grup sayısı arttıkça grubun etkisinin 
artması beklenirken Ringelmann ilk kez (1913) bunun tersi 
yönde bir etkiden bahsetmektedir. Daha sonraları literatürde 
“olumsuz ölçek ekonomileri” (diseconomies of scale) olarak 
geçen kavramın çıkmasına ön ayak olmuştur. Bu yaklaşımda 
ekonomik ölçek büyüdükçe ilk başlarda olumlu yönde etkisi 
olan büyüklük tam tersi yönde olumsuz etkiye dönmektedir. 
Bu durum şekil 1’deki gibi gösterilebilir. Görüldüğü gibi çıktı 
artarken (yani üretim sayısı veya hacmi artarken) birim 
maliyet ilk başlarda düşmektedir ancak daha sonra çıktı 
ölçeğini büyütmenin getirdiği ilave maliyetin birim maliyete 
etkisi artmakta ve olumsuz yönde etki etmektedir. 
Ringelmann çalışmasında olumsuz yönde etki eden faktörlerin 
iki tanesinden bahsetmektedir [5]: 1) motivasyon azalması, 2) 
yönetimsel maliyetlerin artması. 
Bu sebeplerin alt sebepleri ile birlikte aşağıdaki şekilde 
açıklanması mümkündür: 

1. Motivasyon azalması: Ringlemann’a göre bir 
topluluğun üyesi olan bireylerde topluluğa duyulan 
güven ve topluluğun işi paylaşacağına olan inançtan 
dolayı sosyal aylaklık (social loafing) devreye girer 
[6]. Ayrıca bireyin iş ile ilgili karar alması, inisiyatif 
alması ve sürecin yönetimi ile ilgili aşamalarda 
bulunması azaldığı için yapılan işten haberdar olma 
oranı azalmakta ve yaptığı işin amacını yitiren 
bireyin ise motivasyonu azalmaktadır [7][8]. Çözüm 
olarak literatürdeki en belirgin yöntemlerden birisi, 
bireylerin sosyalliklerinin arttırılmasıdır. Sosyallik 
(social faciliation) kavramı kabaca bir kişinin tek 
başına işi yaparken gösterdiği dikkat, özen ve 
performansın aynı işi başkaları izlerken yaptığında 
daha fazla göstermesidir. Bununla birlikte literatürde 
bulunan bir takım çözüm önerileri aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir: 

a. Kimliğin arttırılması: Bireylerin işleri ile 
özdeşleşmesini sağlayan önemli 
özelliklerden birisi de bireyin kendisini işi 
ile tanımlayabilmesidir [9](bazı durumlarda 
işi de kendisi ile tanımlama eğilimi görülür 
ancak bu durum, bu yazının konusu dışında 
olan başka farklı problemlere sebep 
olduğundan tasvip edilmez). Bireyin kendisi 
ile özdeşleşen iş algısı, aynı zamanda işteki 
başarının kendisine yansıyacağı algısını da 
beraberinde getirmekte bu yüzden birey işin 
başarısı için azami gayret göstermektedir. 
Tam tersi olarak, bir işin anonim olması 
(sahibinin bilinmemesi) durumunda bireyin 
işin başarısı ile ilgili kendisine yansıyan bir 
değerlendirme olmayacağına inandığı için 
performansında belirgin bir düşüş 
olmaktadır [10]. Ringelmann’ın ip çekme 
müsabakası şeklinde vermiş olduğu örnekte, 
başarısızlığın gruba mal edilecek olması ve 
hangi bireyin başarısızlıktan sorumlu 
olduğunun sorgulanamayacak olması, 
bireyin performansını olumsuz etkileyen 
özelliklerden birisi olarak görülmektedir. 

b. Aylaklık cezası: Bir grupta bulunan 
bireylerin kendi aylaklıklarının diğer grup 
üyeleri tarafından telafi edileceğine olan 
inançları yüzünden bireylerde performans 
düşüşü olması görülebilir. Çözüm olarak 
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bireylerin grubun başarısını paylaşması 
yerine her bireyin sorumlu olduğu daha alt 
işlerin tanımlanması ve bireysel olarak 
hesap sorulabilirliğin getirilmesi 
önerilmektedir. Bireylerin grup içerisindeki 
görev algısı arttıkça performanslarının 
arttığı ortaya konulmuştur [11]. 

c. Hedefler konulması: Hedeflerin kesin 
olmadığı durumlarda elde edilen başarı 
oranında düşme gözlemlenmektedir [12]. 
Kesin ve net olmayan hedeflerin gruptaki 
fedakarlık ve kendini adamışlık hislerini 
azalttığı da gözlemlenmiştir[13]. Çözüm 
olarak gruba çok kesin ve açık hedefler 
konmasının yanında grup boyutunun 
küçültülmesi ve dolayısıyla karmaşık grup 
yapılarının basitleştirilmesi de mümkündür. 
Hatta bu grup boyutunun bireysel 
seviyedeki işlere kadar indirilmesi de 
mümkündür. Örneğin “2 x 2 = 4” olduğunu 
hesaplamak için bir grup gerekmez, tek 
kişilik işlere kadar problemler 
indirgenebiliyorsa ve hedefler 
konulabiliyorsa bu durumun en başarılı 
durum olduğu ve bireylerin 
performanslarının en yüksek olduğu 
söylenebilir. 

d. Müdahillik (involvement): Bireylerin işlere 
ne kadar dahil olduğu ve başarı ile ne kadar 
ilgilendiği de ayrı bir performans kriteridir. 
Genelde kişilerin problemler ve yapılan 
işlerle daha fazla ilgilenmesi için yapıcı 
rekabete dayalı sistemler kurulabilir. 
Örneğin ufak başarı ödülleri konulması 
veya sadece daha başarılıların duyurulması 
bile çoğu durumda bireylerin problemlere 
dahil olma oranını arttırmaktadır. Bazı 
durumlarda hedefin öneminin bireyler 
tarafından algılanmasını sağlamak bu açıdan 
motivasyon toplantıları yapmak, grup 
üyelerinin karar süreçlerine dahil olmasını 
sağlamak gibi çözümler de sonuç 
vermektedir. 

2. Koordinasyondan doğan kayıplar: Bir işin başarısı, 
bu işi yapan bireylerin yeterliliği ile doğrudan 
alakalıdır. Ancak bazı durumlarda bireyler yeterli 
olsa bile işin başarısızlıkla sonuçlandığı görülebilir. 
Genelde başarısızlığın birinci sebebi iletişim 
sorunlarından kaynaklanmaktadır. Örneğin bir futbol 
takımının yıldız oyunculardan oluşması bu takımın 
başarısı hakkında önemli bir ip ucu verirken, takım 
içerisindeki iletişim ve koordinasyon 
problemlerinden dolayı bu tip takımlarda başarısızlık 
yaşandığı sıklıkla görülmektedir. Dolayısıyla bir 
futbol oyuncusunun bireysel başarısının yanında 
takım uyumu da toplam başarıyı etkileyen faktörler 
arasında görülmelidir [14]. 

6. Azalan Verim Kanunu (Law of Diminishing Returns) 

Özellikle üretim sistemlerinde, üretimin faktörlerinin artması 
ile faktörün sisteme yaptığı etkinin ve dolayısıyla faktörün 
artmasından elde edilen faydanın giderek azalması durumunu 
ifade eder. Örneğin bir iş yerinde çalışan sayısı arttıkça yeni 
gelen çalışanların sağlamış olduğu fayda azalmakta hatta belli 

bir sayıdan sonra çalışanlara iş bile verilemeyeceği için 
çalışanların boş kalması ve hatta boş kalan çalışanların iş 
yapanları bile rahatsız ederek eksi değerde etki yapacağı 
düşünülebilir. 
6.1. Sayısal Örnek 

Örneğin hasat döneminde bir buğday tarlasının hasat edilmesi 
için işçiler işe alınıyorlar. Bir işçi tarlayı 7 günde hasat 
ediyorken iki işçi 4 günde, üç işçi 3 günde, beş işçi ise iki 
günde hasat ediyor. Bu durumda hasat sürecine eklenen her 
yeni işçinin aslında toplam hasat süresini azaltırken kendisinin 
sisteme sağladığı fayda da (marjinal fayda) azalmaktadır. 
Azalma durumunun daya iyi anlaşılması için aşağıdaki gibi 
bir tablo hazırlanabilir: 

İşçi sayısı 
Toplam 
Hasat 
Süresi 

Adam gün 
olarak 
hasat 
süresi 

Yeni işçinin 
katkısı (marjinal 
katkı) 

1 7 7 7 
2 4 8 3 
3 3 9 1 
Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere 7 günlük işi işçi sayısını 
arttırarak önce 3 gün daha sonra 1 gün daha kısaltmış 
oluyoruz, bu durumda işçi sayısı arttıkça sistemdeki faydası 
azalmaktadır ve aslında adam gün olarak bakıldığında 
harcanan emek artmaktadır. 
6.2. Yönetim Bilişim Sistemleri açısından azalan verim kanunu 

Azalan verim kanunu klasik ekonomi modellerine göre 
çıkarılmış ve doğru sonuçlara ulaşmaya yarayan bir yapıdadır. 
Bu yapının en önemli özelliği bir işin veya kaynağın daha 
fazla kişi tarafından paylaşılması ile sisteme katkının azalması 
üzerine kurulu olmasıdır. Buna karşılık Metcalfe Teorisi kişi 
sayısı arttıkça bir sistemdeki hareketliliğin ve dolayısıyla 
üretilen değerin de arttığını söylemektedir. Bilgi ekonomisi 
(knowledge economics) bu açıdan ele alındığında aslında 
sistemlerin daha fazla kişi tarafından paylaşıldıkça değerinin 
arttığı kuramı üzerine kuruludur [15]. Aslında iki kavram 
birbiri ile bir çelişki ifade etmez sadece bakış açılarının 
karışma ihtimaline binaen aradaki farkı açıklamaya çalışalım. 
Bir sistemin kullanıcı sayısı o sistemin değerini belirleyen 
unsurlardan birisidir. Örneğin yukarıdaki sayısal örneği 
düşünecek olursak buradaki çalışan sayısı aslında işletmenin 
ölçeğini ve dolayısıyla değerini belirlemek için kullanılabilir. 
Buna karşılık işletmeye yeni gelen her kişi daha önceki 
kişilere göre daha az katkıda bulunur. Örneğin sosyal ağlarda 
facebook için 1.300.000.000 kullanıcıdan 1.300.000.001 
kullanıcıya geçmesi için 1 kişinin eklenmesi ve bu yeni gelen 
bir kişinin sisteme etkisi ile facebook ilk kurulduğunda 1 
kişilik kullanıcı sayısından iki kişiye çıkmasının sisteme etkisi 
arasında ciddi bir fark vardır. Buna karşılık 1.300.000.000 
kişiye ulaştıktan sonra eklenen kişinin sistemde arkadaşlık 
kurabileceği kişiler, üye olabileceği gruplar düşünüldüğünde 
üye sayısının 1’den 2’ye çıkmasına göre çok daha yüksek 
oranda ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla aslında çok büyük 
bir sisteme yeni bir kişinin dahil olması sisteme katkı 
anlamında daha az katkı yaparken sistemin değerinin artması 
ve sistemdeki trafiğin artması anlamında daha fazla katkı 
yapar. 
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1. Dijital Varlık 

Örneğin bir resim, müzik veya metin bu şekilde kullanım 
amaçları olan dijital değerlerdir. Günümüz işletmelerinin 
dijital varlıklar üzerine kurulmaya başladığı veya varlıklarının 
bir kısmının dijital olduğu görülmektedir. Dijital varlık 
üzerine yapılan çalışmalar bu varlıkların nasıl korunacağı, 
nasıl pazarlanacağı, nasıl üretileceaği gibi soruları 
cevaplamaya çalışırlar[1]. 
1.1. Dijital Varlık Yönetim Sistemleri (Digital Asset Management 
(DAM) Systems) 

En genel anlamıyla dijital varlıkların tutulması, üretilmesi, 
iletilmesi gibi temel işlemleri yerine getirmek için geliştirilen 
donanım, yazılım, iş modelleri gibi bileşenlerin tamamına 
verilen genel isimdir. 
1.2. Dijital Varlık Üst-verisi (Digital Asset Metadata) 

Dijital varlıkların içeriği, türü, üreticisi, tarihi gibi çeşitli 
bilgilerin tutulduğu ve sınıflandırılması ve yönetilmesi için 
kullanılan ilave verilere verilen isimdir [3]. Zaman içerisinde 
üst verinin de bir dijital varlık haline geldiği söylenebilir. 
Örneğin çeşitli kataloglar, fihristler, varlık sınıflandırmaları 
gibi çalışmalar da birer dijital varlık olarak değer ifade 
etmektedir. Doğal olarak dijital varlıkların çeşitliliği arttıkça 
üst veri olarak tutulacak değerler de artmaktadır. 
1.3. Dijital Varlıkların Değeri 

Dijital varlıkların maddi ve duygusal olarak iki grupta 
toplanabilecek değerlerinden bahsetmek mümkündür. Dijital 
varlıkların para karşılığında alınıp satılması ve bir sahiplik 
iddia edilmesi mümkündür. Örneğin bir fotoğraf sanatçısı 
çekmiş olduğu resmi satabilir ve bunun karşılığında piyasada 
oluşan dengeler gereği bir ücret talep edebilir. Ancak dijital 
varlıkların bir de duygusal değeri vardır. Örneğin bir 

işletmenin veya kişinin sahip olduğu web sayfası da bir dijital 
varlıktır. Bu varlığın bir maddi değeri olduğu kesindir, 
nitekim bir bedel karşılığında oluşturulmakta ve 
yaşatılmaktadır ancak bir de duygusal olarak işletmenin itibarı 
ile ölçülen değeri vardır. Örneğin bir dijital varlığın çalınması 
veya yitirilmesi durumunda maddi kayıp olabileceği gibi bir 
de duygusal kayıptan bahsetmek mümkündür. Diyelim ki bir 
fotoğraf sanatçısı, eserini kaybetti ve eseri silindi, veya başka 
birisinin eline istenmeyen şekilde geçti ve kopyalandı buradan 
maddi bir kayıp elde edeceği kesindir. Bununla birlikte bir 
işletmenin web sitesinin farklı bir kişi eline geçmesi maddi 
kayıptan daha çok duygusal (sentimental) kayıp olarak 
görülebilir. Yani kötü niyetli birisinin, işletmenin veya bir 
kişinin sitesinden işletme veya kişiler aleyhinde yayınlayacağı 
her haber maddi kayıptan daha çok itibar, marka değeri, 
müşteri ilişkileri gibi duygusal bazı sorunlara sebep 
olmaktadır. Duygusal değeri hedef alan bazı hırsızlıklar 
günümüzde daha da artmıştır. Örneğin kişilerin sahte 
hesaplarının oluşturulup kişilerin itibarlarının hedef alınması 
gibi suçların oranı sosyal medya kullanımı ile çok hızlı bir 
artış göstermektedir. 
1.4. Dijital Varlık Yönetimi ve diğer kavramlar arasındaki 
farklar 

Dijital varlık yönetiminin sıklıkla karıştırıldığı/karşılaştırıldığı 
bazı kavramlar ile farkları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 
İçerik yönetim sistemleri (content management systems) 
ile olan farkları: İçerik yönetim sistemleri genelde teknik 
bilgisi olmayan veya teknik özelliklerden çok içeriğe 
odaklanmak isteyen kişilerin kullandığı sistemlerdir. Genelde 
şablon şeklinde hazırlanmış tasarımlar ve teknik bazı 
eklentiler sayesinde yayıncı istediği içeriği internet üzerinden 
hızlı bir şekilde yayınlayabilmektedir. İçerik yönetim 
sistemleri taşıdıkları bilgiler (içerikler) itibariyle birer dijital 

Ö Z E T  

En genel anlamda, dijital olarak yani 1’ler ve 0’lar olarak gösterilebilen her değer dijital varlıktır.  Dijital varlıkların bir 
topluma etkisi ve dijital varlıklar üzerine inşa edilmiş enformasyon toplumu makalenin ikinci bölümünü oluşturmaktadır. 
Son olarak dijital varlık ve enformasyon toplumu kavramları işletme gözü ile ele alınmış ve maddi karşılıkları ve maliyet 
analizleri de tartışılmıştır.   
Bu yazı kapsamında dijital varlıkların yönetilmesi için geliştirilen dijital varlık yönetimi (digital asset management) 
sistemlerine genel bir bakış verip bu sistemlerin, bilgi yönetimi (knowledge management), doküman yönetimi (document 
management system), içerik yönetim sistemi (content managemnet system) gibi diğer yönetim sistemlerinden farkları 
incelenmiş, enformasyon toplumunun dönüşümü ile ilgili literatür bilgisi sunulmuş ve son olarak dijital varlıkların işlem 
maliyet teorisi ve vekalet maliyeti yöntemlerine göre işletmelere nasıl maliyet unsuru oluşturdukları anlatılmıştır. 
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varlık yönetim sistemi gibi görülse de iki sistemin odak 
noktaları farklıdır. Örneğin dijital varlık yönetim sistemleri 
genel olarak bütün dijital varlıkları kapsayan (video, resim, 
metin v.b.) bir yapıdayken içerik yönetim sistemleri genel 
olarak metin odaklıdır. Ayrıca dijital varlık yönetim 
sistemleri, taşıdıkları dijital varlıkları sahiplik ve değer gibi 
üst bilgilere göre yönetmek ve korumakla sorumludur. 
Örneğin bir dijital varlık yönetim sisteminde hangi içeriğe 
kimin erişeceği, veya erişimin ne kadar ücrete tabi olduğu 
veya içeriğin hangi telif haklarına göre nasıl paylaşılabileceği 
gibi çok detaylı yönetimler bulunurken içerik yönetim 
sistemleri ücretlendirme, telif hakları veya kullanıcı 
yönetiminden daha çok içeriğe odaklanmaktadır. Ancak 
gelişen teknoloji ile içerik yönetim sistemlerinde de dijital 
varlık yönetim sistemlerinde bulunan özellikler 
eklenebilmekte ve bu anlamda aradaki sınır giderek daha da 
muğlak hale gelmektedir. 
Bilgi yönetim sistemleri (knowledge management 
systems): Bilgi yönetim sistemleri yapısı itibariyle, bir 
organizasyondaki bilginin tutulması ve daha sonra verimli 
olarak kullanılması esasına dayanmaktadır. Örneğin bir 
işletmenin iş yapış şekilleri, iş süreçleri bu iş sırasında 
karşılaşılan yeni fikirler gibi çok farklı bilgiler tutulmakta ve 
daha sonra yenilik (innovation) veya iş süreçlerinin 
iyileştirilmesi gibi aşamalarda kullanılmaktadır[4]. Bu 
anlamda bakıldığında bilgi yönetim sistemlerinin tutmuş 
olduğu bilgiler birer dijital varlık olarak görülebilse de, bilgi 
yönetim sistemleri daha çok bu bilgilerin çıkarımı ve 
kullanımı ile ilgilenmektedir. Örneğin bir iş sözleşmesi, bir 
rapor veya bir çalışanın kişisel görüşü bilgi yönetim sistemi 
için bir kaynak olmakta ve bilgi yönetim sistemi bu 
kaynaktaki fikirleri, argümanları veya eleştirileri çıkaran 
metin analizleri sonucunda kullanışlı raporlar sunmaktadır. 
Dijital varlık yönetim sistemleri ise bu bilgi toplama ve işleme 
süreçleri ile ilgilenmemektedir. 
Doküman Yönetim Sistemleri (Document Management 
Systems):Doküman yönetim sistemleri de dijital varlık olarak 
dokümanları yönetmesi itibariyle dijital varlık yönetim 
sistemleri ile karıştırılabilmektedir. Ancak doküman yönetim 
sistemlerinin genel olarak amacı dokümanların doğru şekilde 
tutulması, sahiplik, imza, versiyon gibi kontrollerinin 
yapılmasıdır. Örneğin bir dokümanın üzerinde çok sayıda kişi 
çalışıyorsa son versiyonunun bulunması dokümanların 
eşitlenmesi (senkronizasyon) veya bir dokümanın elektronik 
imza ile imzalanması gibi çok sayıda dijital varlık yönetimi 
sisteminin konusu dışında işlemi yapması beklenmektedir. 

2. Enformasyon Toplumu 

Enformasyon toplumu, genel olarak bir toplumun temel 
faaliyetlerinde enformasyonun belirgin bir rol oynadığı 
toplum olarak tanımlanabilir. Enformasyonun önemli rol 
oynadığı 3 temel faaliyet aşağıdaki şekilde tanımlanabilir [5]: 

1. Ekonomik faaliyetler 
2. Politik faaliyetler 
3. Kültürel faaliyetler 

Bu faaliyetlerin enformasyon sistemleri (IT) üzerine taşınması 
ve diğer toplumlara göre rekabet üstünlüğü sağlanması 
enformasyon topluluğunun altındaki amaçlardan birisidir. 
Enformasyon topluluğunun bilgi ekonomisi ile etkileşimi de 
söz konusudur. Enformasyon toplulukları ekonomik 
modellerini bilgi ekonomisi üzerine kurgular ve bilgi üzerine 
kurulu refah modeli geliştirirken aynı zamanda bilgi 
ekonomisinin de enformasyon topluluklarını ivmelendiren 

yapısından söz etmek mümkündür [6][7]. 
Enformasyon topluluklarını oluşturan bireylere bazı 
kaynaklarda “dijital vatandaş” (digital citizen) ismi de 
verilmektedir [5]. Dijital vatandaş ifadesi aslında 
enformasyon topluluğuna geçişindeki bireyleri ifade için 
kullanılan çok sayıdaki ifadelerden birisidir ve enformasyon 
toplumu dönüşümünün tamamlanmasının ardından bu şekilde 
ifadelere ihtiyaç ortadan kalkacaktır (bütün vatandaşların 
dijital vatandaş olduğu bir ortamda vatandaşları ayırt edici 
ilave bir terim anlamını yitirecektir). 
Endüstri devriminin ardından endüstrileşmiş ülkeleri ve bu 
ülkelerdeki toplum ve bireyleri tanımlayan terimlere, teorilere 
ve modellere benzer şekilde enformasyon dönüşümü için de 
benzer ifadeler kullanılmakta ve teknolojik, ekonomik, 
davranışsal, konumsal veya kültürel boyutlardaki değişimleri 
ifade için enformasyon toplumu tanımına başvurulmaktadır. 
2.1. Tarihsel Süreç 

Enformasyon toplumlarının tam olarak ne zaman başladığı ile 
ilgili tartışmalar olsa da genel olarak 1970’lerden günümüze 
kadar gelen sürecin sürekli bir dönüşüm süreci olduğu 
söylenebilir. Bu sürecin ne zaman biteceği veya hangi 
kavramların enformasyon toplumu tanımına alınıp 
hangilerinin alınmayacağı ile ilgili de kesin bir yargı 
bulunmamaktadır. Kesin olan bir şey, internetin enformasyon 
toplumu dönüşümünü hızlandırdığıdır. 
2.2. Enformasyon toplumunun Ölçülmesi 

Literatürdeki diğer tartışmalı bir konu ise enformasyon 
toplumu ile ilgili ölçekleme ve ölçüm değerleridir. Örneğin 
dünyanın veri saklama kapasitesi ile enformasyon toplumu 
arasında bir ilişki kuran çalışmalar bulunmaktadır. 
1986 yılında kişi başına düşen saklama kapasitesi 1 CD-
Rom’un altında iken (yaklaşık 539MB), 2007 yılında kişi 
başına 60 CD-Rom’a karşılık gelecek büyüklüğe erişmiştir. 
Sadece 4 yıl sonra 2011 yılında ise bu kapasite 263 CD-
Rom’a karşılık gelecek büyüklüğe erişmiştir ve her geçen yıl 
hızlanarak artan veri miktarlarından bahsetmek mümkündür 
[8] . 
Diğer bir ölçüm yöntemi ise toplumun internete erişim 
oranları üzerinden yapılmaktadır. Bu yaklaşıma göre, 
toplumdaki internete erişebilen kişi yüzdesi toplumun 
enformasyon toplumuna geçiş oranını göstermek için 
kullanılabilir. 

 
Yukarıdaki şekilde, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler 
ve az gelişmiş ülkeler arasında karşılaştırmalı bir grafik 
verilmiştir [9]. 
2.3. Ekonomik Geçişlilik (Economic Transition) 

Peter Drucker tarafından bilgiye (knowledge) dayalı ekonomi 
ile maddeye dayalı ekonomi arasında bir geçiş olduğu öne 
sürülmüştür [10][11]. Buna karşılık bazı çalışmalarda giderek 
artan oranda bilgi üreten bilgi ekonomisi ile maddeye dayalı 
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ekonominin bilgi kullanımının artması arasında da ilişki 
kurulmaktadır. Yani bir işletmenin çıktısının bilgi olması 
elbette bilgi ekonomisi için bir önem arz etmektedir ancak 
neredeyse bütün ekonomiler de bilgi yönetiminden 
faydalanma yolunda ilerlemektedir ve bu iki kavram 
birbirinden bazı çalışmalarda ayrılmıştır [12]. 
Ayrıca üretim yapısının bilgiye dayalı olması veya üretilen 
değerin bilgi olması dışında bu üretim sisteminin kültür ve 
politikalara yaptığı etkilerin de toplumun ve ekonomik algının 
dönüşümündeki etkisi tartışılmıştır [13]. 
Günümüzde sosyal ağların da etkisi ile ağ topluluğu (network 
society) ismi verilen yeni bir dönüşüm yaşanmıştır. Artık 
dünyanın çok farklı noktalarından çok farklı kişilikler bir 
araya gelerek tek bir ortak amaç için çalışabilmekte ve motive 
olabilmektedir. (bkz. Kitle kaynak (crowd source)) [14]. 
2.4. Eleştiriler 

Enformasyon topluluğu ile ilgili eleştiriler de bulunmaktadır. 
Literatürde geçen bazı karşı görüşler aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir: 
Yeni çağ algısı: Genel olarak yapılan eleştiriler tamamen yeni 
bir çağa girildiği ve bir devrin kapandığı algısının yanlış 
olduğu yönündedir. Örneğin enformasyon yazının 
bulunmasından günümüze kadar devam eden birikimin bir 
sonucudur ve kesin bir hatla zamanın ikiye ayrılması doğru 
değildir. 
Enformasyon topluluğu ile ilgili en önemli eleştirilerden birisi 
de kapitalist yaklaşımıdır. Buna göre bilginin de sermaye gibi 
birikmesi ve ekonomik, politik ve kültürel bir sahipliğe doğru 
giden analizlere sebep olması mümkündür. Yani enformasyon 
topluluğu ile ilgili araştırmaların çoğunda sermayenin yerini 
enformasyonun / bilginin almış olması aslında bu çalışmaların 
kapitalist bir gözle yapılıyor olmasının sonucudur ve bu 
alandaki çalışmaların akıbetini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Örneğin enformasyon topluluğunun doğurduğu küreselleşme 
(globalization) ve bilgilendirme (informatization) kavramları 
aslında kapitalist yaklaşımın birer uzantısıdır. Örneğin Frank 
Webster bu açıdan bakıldığında 19. Yüzyıldaki libertenyenist 
(devletten özgürlükçü) kapitalist yaklaşımının (liassez faire), 
20. Yüzyıldaki kurumsal kapitalizmin (corporate capitsim) 
devamı olarak 21. Yüzyılda enformasyon kapitalizminin 
geldiğini iddia etmektedir [15]. 
2.5. Dörtlü Sektör Ekonomisi (Quarternary Sector of the 
Economy) 

Enformasyon üretimi ve paylaşımı ile başlayan ve bu amaçla 
geliştirilen, enformasyon teknolojileri, danışmanlıklar, eğitim, 
araştırma geliştirme, finansal planlama ve bütün diğer bilgi 
tabanlı (knowledge-based) hizmetleri tanımlayan ekonomik 
modeli açıklamak için kullanılan bir modeldir. 
Ekonominin dörtlü sektörü, bilgi ve yetenek üzerine 
kuruludur. Genel olarak aşağıdaki hizmet sektörleri ile 
doğrudan etkileşim içerisinde olduğu söylenebilir 
[16][17][18][19]: 

1. Enformasyon servisleri 
2. Hesaplama ve ICT (Enformasyon ve haberleşme 

teknolojileri, Information and communication 
Technologies) 

3. Danışmanlık sektörü (iş dünyasına yapılan bilgi 
hizmetleri) 

4. Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme, R&D), özellikle 
bilimsel alanda yapılan araştırmalar ve neticesinde 
bilgi ve enformasyon üretimi 

5. Bazı araştırmalarda Eğlence sektörü de beşinci 
kaynak sektör olarak geçmektedir ancak bunu kabul 
etmeyen araştırmalar da bulunmaktadır. 

Dörtlü sektör ekonomisi modeli aslında endüstride daha 

önceden var olan üçlü sektör ekonomik modelinin bir 
devamı şeklinde görülebilir. Bu modelde malzeme (material) 
birinci sektörü, üretim (manufacturing) ikinci sektörü ve 
hizmetler (services) üçüncü sektörü oluşturmak üzere, üç 
ekonomik sektörü oluşturmakta olup endüstiryel gelişimi 
açıklamak için kullanılabilmektedir. Üçlü ekonomi sektörleri 
modelinde gelişme üç aşamada ele alınmaktadır ve bu durum 
aşağıdaki tablodaki gibi gösterilebilir: 

  Malzeme Üretim Hizmet 
Birinci Aşama 
(Geleneksel 
Medeniyetler) 

%70 %20 %10 

İkinci Aşama 
(Dönüşüm 
Medeniyetleri) 

%40 %40 %20 

Üçüncü Aşama 
(Üçüncül 
Medeniyetler) 

%10 %20 %70 

Buna göre herhangi bir medeniyet yukarıdaki üç aşamadan 
birisinde olabilir. 
Bu yazı yazılırken Türkiye’nin durumunu gösteren bir 
araştırma aşağıdaki şekildedir: 
GSYH içerisindeki paylarına göre : Tarım %7.8, Sanayi 
%19.8 ve Hizmet %72.6 (kaynak DPT 2012) 
İstihdam oranlarına göre (TÜİK 2010): Tarım %25.2, Sanayi 
%28.2 ve Hizmet %46.6 
Kısacası Türkiye için üçlü ekonomik sektör analizine göre 
üçüncül medeniyet benzetmesi yapılabilir. Ancak durum 
endüstriyel yaklaşımın ötesine geçmiş ve artık bilgi topluluğu 
açısından ele alınmaktadır. İşte dördüncül yaklaşım da burada 
devreye girmektedir. Yani eğitim seviyesine bağlı olarak 
üretilen enformasyon değerlerine bakılan dördüncül sektör 
yaklaşımında iş gücünün hizmet sektörünün de ötesine 
geçmesi beklenir. Örneğin marka değerlerinin oluşması, 
dünya çapında firmaların ortaya çıkması, patent ve telif 
hakları gibi değerlerin çoğalması gibi çok sayıda farklı 
ölçülerden dördüncül sektör ele alınmaktadır. 

 
Yukarıdaki şekilde, bahsi geçen dört sektörün zaman 
içerisinde nasıl hareket ettiği gösterilmiştir. Buna göre birinci 
sektörün yani tarım ve madencilik gibi malzemeye dayalı 
sektörde çalışanların sayısının azalması beklenirken üçüncül 
sektörün net bir şekilde artması istenir. İkincil sektör olan 
üretim sektörü ise zaman içerisinde gelişime yol açacak 
şekilde dalgalanmalıdır. Yani önce artıp sonra azalmasının 
sebebi gelişme sürecini tetikleyen eşiğe toplumu ulaştırma 
ihtiyacıdır. Son olarak dördüncül sektör olan bilgi sektörünün 
zaman içerisinde ikincil sektör olan üretim sektörünü 
dolduracak şekilde devreye girmesi beklenir. Buna göre 
üretim sektörü zirve noktasına ulaştıktan ve sanayileşme 
tamamlandıktan sonra bilgi sektörüne geçiş başlamakta ve 
toplum üretim sektöründen bilgi sektörüne kayabilmektedir. 

3. Maliyetler 

Dijital varlığın enformasyon toplumu içerisinde maddi bir 
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değer olarak değerlendirilmesi mümkündür. Bu anlamda bir 
işletmenin enformasyon toplumu içerisindeki dijital varlıklar 
üzerinden maliyet hesaplaması için temel olarak iki 
yöntemden bahsedilebilir. Bunlar işlem maliyet teorisi ve 
vekalet teorisidir.  
3.1. İşlem Maliyet Teorisi (Transaction Cost Theory) 

İşlem maliyet teorisi basitçe bir işletmenin çeşitli sebeplerle 
farklı kaynaklardan temin ettiği ürünler ve hizmetler için 
ödediği işlem maliyeti (transaction cost) üzerine kurulu 
teoridir.  Örneğin bir otomobil fabrikasında araba 
tekerleklerinin üretilmesi yerine dışarıda farklı bir firmadan 
temin edilmesi durumunda her üretilen araba için temin 
edilecek lastiklerin nakliye, sigorta gibi ilave maliyeti 
olacaktır. İşletmeler genelde dikey büyüme örneği olarak bu 
dış kaynakları kendi bünyelerine katarak maliyetleri azaltma 
yoluna gitmektedir. 
İşlem maliyetleri genel olarak 3 ana grupta toplanabilir: 
Arama ve bilgi maliyeti: Bir işletmenin temin etmek istediği 
dış kaynağı bulmak için yapmış olduğu bilgi toplama ve 
arama maliyetidir. Örneğin bir restoran işletmesi, restoranında 
kullanmakta olduğu tabak, bardak, çatal bıçak takımı gibi 
eşyaları dışarıdan satın almak istiyorsa, alternatifleri 
araştırması, maliyet ve kalite analizi yapması ve buna göre 
karar vermesi bu restoran için ilave bir maliyet getirecektir. 
Pazarlık maliyeti: İki işletme arasındaki şartları ve fiyatı 
belirlemek için harcanması gereken maliyettir. Örneğin bir 
fiyat teklifinde bulunulması ve bu fiyat teklifinin 
değerlendirilmesi gibi işlemlerin maliyeti olarak 
düşünülebilir. Ayrıca iki tarafın da kendi menfaati üzerinde 
durması durumu oyun teorisinde “İnatçı Keçi” (Game of 
Chicken) olarak geçmektedir ve çakışma ve kilitlenme 
durumlarının çözülmesi için ayrıca arabuluculuk maliyetleri 
de gerekebilir. 
Kurallar ve gözetim maliyeti. Tarafların kurallara 
uyduğunun gözetlenmesi için tarafların harcadığı ilave 
emeğin maliyetidir ve kuralların dışına çıkıldığı durumlarda 
mahkeme, arbitraj, bilirkişilik gibi ilave maliyetlerin 
karşılanması durumudur. 
3.2. Bilişim Teknolojilerinin İşlem Maliyet Teorisine Etkisi 

Bilişim teknolojileri temel olarak işlem maliyetlerini 
(transaction cost) oluşturan üç ana grubun da maliyetini 
düşürmesi söz konusudur. Örneğin arama ve bilgi maliyetleri 
internet üzerinde daha hızlı aranabilen ve ulaşılabilen web 
siteleri, tedarikçi grupları, arama motorları sayesinde 
düşmektedir. Bugün dünyanın en büyük tedarikçi sitesi 
alibaba.com aslında bu bilgiye ulaşım maliyetini düşürdüğü 
için değerli hale gelmiştir ve çok sayıda firma aslında çok 
büyük ihtimalle iş anlaşması yapamayacağı bu tedarikçilere 
kolay bir şekilde ve çok daha düşük maliyetle ulaşmaktadır. 
Benzer şekilde pazarlık maliyetleri de düşmektedir. Örneğin 
priceline.com sitesi, müşterilerin ürün ve hizmetler için fiyat 
teklifinde bulunması ve karşılığında tedarikçilerin kabul edip 
etmemesi üzerine kuruludur. Örneğin bir gece otelde kalmak 
isteyen bir müşteri kalmak istediği şehri ve ödemeye razı 
olduğu fiyatı ve otelden beklentilerini belirterek bir pazarlık 
sürecine girişmektedir. Bilişim teknolojilerine alternatif 
olarak bir müşterinin o bölgedeki otellere ulaşıp hepsi ile 
sayısız telefon görüşmesi yaparak ulaşabileceği bir pazarlık 
süreci çok daha düşük maliyetlere inmektedir. Benzer şekilde 
ebay.com üzerinden insanlar satmak istedikleri ürünleri hiç 
tanımadıkları, dünyanın çok farklı coğrafyalarından insanlara 
açık arttırma ile satabilmekte ve bunun için neredeyse çok 

düşük bir maliyete katlanmaktadırlar. 
Son olarak kurallar ve gözetim maliyetleri bilişim 
teknolojileri sayesinde her geçen gün daha da düşmektedir. 
Örneğim mal sevkiyatları, teslim tutanakları, tedarik zinciri 
yönetimi, kalite kontrol sistemleri artık elektronik ortamlara 
aktarılmakta bir firmanın vermiş olduğu hizmet veya ürünler 
canlı olarak anında takip edilebilmekte ve gözetim süreci, hata 
yakalanması, sorumlunun tespiti çok daha hızlı ve sağlıklı 
şekillerde yapılabilmektedir. 
3.3. Vekalet Teorisi ve Temsil Maliyeti (Agency Theory and 
Agent Cost) 

Literatürde İngilizce olarak “Agent” şeklinde geçen kelime 
aslında Türkçeye ajan veya acente olarak çevrilebilmektedir 
daha anlaşılır bir çeviri ise vekil veya vekalet olarak 
yapılabilir. İki kelime de aslında bir fail (principal) adına iş 
yapan kişi veya kurumu ifade etmektedir. Latince olarak 
literatüre girmiş qui facit per alium, facit per se terimi aslında 
bu durum için kullanılmakta olup her kim ki bir başkası 
aracılığı ile iş yaptırır/yaparsa aslında kendi adına iş 
yapmaktadır prensibi hukuk için de temel teşkil etmekte ve bir 
ajanın/vekilin sadece temsilci, sadece elçi olarak görülmesi 
anlamına gelmektedir. 

 
Vekalet teorisinin (agency theory) temelini teşkil eden vekalet 
maliyeti (agent cost) basitçe bir vekilin iş yapması durumunda 
bu vekilin sürekli kontrol edilmesi ve yönetilmesi için 
harcanan ilave maliyete dikkat çeker. Örneğin bir patron 
kendi şirketini yönetmesi için çalışanları işe almakta ve bu 
çalışanların kendisi yerine çalışmasın beklemektedir. Ancak 
çalışanlar patronun iyiliğinden çok kendi iyiliklerini 
düşünerek patronu tam olarak temsil etmeyebilirler. Örneğin 
bir genel müdür kazanılan parayı hissedarlara dağıtmak yerine 
yatırıma dönüştürüp farklı şirketler alıp kendi etki alanını 
genişletmeyi tercih edebilir. Bu durumda vekil olarak tutulan 
genel müdürün kontrol edilmesi ve denetlenmesi ilave bir 
maliyet doğurmaktadır. İşte bu maliyete vekalet maliyeti veya 
temsil maliyeti ismi verilir. 
İşletmelerin boyutları büyüdükçe çalışan sayıları ve 
çalışanlara verilen yetkiler artmakta, buna paralel olarak 
temsil maliyeti de artmaktadır. 
3.4. Maliyetin Sebepleri 

Temsil maliyetinin temelini teşkil eden iki ana unsur 
bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 
Bir vekil kullanmanın doğasından kaynaklanan maliyetler. 
Örneğin vekilin şirket kaynaklarını kendi menfaati için 
kullanması. 
Vekilin takip edilmesi için gereken maliyet. Örneğin vekilin 
ne yaptığının takip edilmesi, aldığı kararların ve attığı 
adımların ne kadar sağlıklı olduğunun yargılanması için 
harcanan ilave maliyet. 
Kurumsal Yönetişim (Corporate Governance) açısından 
Vekalet Teorisi 
Genelde kurumsal yönetişim için en önemli sözleşme, 
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kurumun yönetiminden en üst seviyede sorumlu olan CEO ile 
yönetim kurulu arasında yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme 
için en önemli kriter iki taraf arasında asimetrik / dengesiz 
bilgi olup olmamasıdır [20][21]. Örneğin yönetim kurulu, 
yönetici olarak işe alınan kişinin verdiği kararların nasıl yan 
etkileri olacağını tam olarak bilemiyor veya yargılayamıyor 
olabilir. Bu durumda “manevi zarar” (moral hazzard) veya 
“olumsuz seçim” (adverse selection) olarak geçen durumla 
karşılaşılabilir. 
Manevi Zarar (Moral Hazzard): Bir anlaşmada taraflar 
arasında asimetrik bilgi bulunması durumunda bilgi sahibi 
tarafın daha az bilgisi olan tarafı manevi olarak suiistimal 
edebilmesi durumudur. Örneğin arabası için kasko sigortası 
yaptıran bir kişini arabası ile kaza yapma konusunda daha 
rahat davranabilmesi, evini yangına karşı sigortalatan birisinin 
yangına karşı daha az önlem alması, bir şirketin yönetim 
kurulunun şirketin başına getirdiği yöneticisinin yönetimle 
ilgili gereksiz savurganlıkta bulunması gibi eğilimler bu 
açıdan düşünülebilir. 
Olumsuz Seçim (Adverse Selection): Bir anlaşmada 
beklenen tarafların ikisinin de çıkarı olan ve ikisinin de fayda 
sağlayacağı bir sonuca ulaşmaktır. Ancak taraflar arasında 
bilgi dengesizliği varsa, taraflardan birisi anlaşmadan 
beklenenden daha fazla çıkar elde edebilir. Örneğin bir sigorta 
şirketinin herkese eşit şartlarla poliçe sunması durumunda 
hastalık ihtimali daha yüksek olan kişilerin bu poliçeye daha 
istekli olacağı bununla birlikte sağlıklı ve hastalık ihtimali 
daha düşük olan kişilerin de daha az istekli olacağı ve 
sonunda sigortalı olmak için sözleşme yapan sigorta şirketinin 
daha fazla problemli müşteri ile uğraşacağı görülebilir. 
Burada sigorta şirketinin müşterileri hakkında dengesiz 
bilgisinden kaynaklanan bir suiistimal olmuş ve kendisi için 
olumsuz seçim yapmıştır denilebilir. Benzer bir durum bir 
işletmenin yöneticisinin seçilmesi sırasında yönetim 
kurulunun daha tecrübeli ve firmayı ileriye götürecek 
elemanlar seçmek istemesine karşılık adayların da kendi 
kariyerlerini düşünerek aslında yönetim kurulunun istemediği 
kadar düşük yeterliliklerle başvuruyor olmasıdır. Şayet 
yönetim kurulu şirketi için alacağı yöneticiyi doğru 
seçebilecek yeterlilikte değilse seçim sonunda gelen yönetici 
işletme için olumsuz seçim olacaktır. 
3.5. Bilişim Teknolojileri açısından Vekalet Teorisi 

Bilişim teknolojilerinde vekalet süreci farklı şekillerde 
işleyebilir. Örneğin bilişim hizmetlerinde dış kaynak 
kullanımı (out source) edilme süreci aslında bir işletmenin 
bazı iş tanımları için vekil kullanması durumudur. Bu 
durumda işletmenin dış kaynak kullandığı işler için bir 
vekalet maliyeti bulunmakta ve firmayı kontrol etmek, 
süreçleri izlemek, yapılan işi denetlemek gibi ilave maliyetleri 
ortaya çıkmaktadır [22]. Metcalfe Teorisine göre bir 
ortamdaki varlık sayısı arttıkça oluşan ağın trafiği üstel olarak 
etkilenmektedir. Dolayısıyla doğrusal artışların yansıması 
üstel maliyetlere dönüşmektedir denilebilir [23]. 
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Çizge teorisi (graph theory) literatürde çok farklı disiplinlerin 
çalışma alanına girmektedir. Sosyolojiden matematiğe, 
işletmeden bilgisayar bilimlerine  (Seker, 2015)  (Arslan & 
Seker, 2014) kadar farklı alanlarda kullanılmaktadır  (Seker, 
Altun, Ayan, & Mert, 2014).  Örneğin bilgisayar bilimlerinin 
altında ayrık matematik (discrete math) veya endüstri 
mühendisliği altında yön eylem çalışmaları (operations 
research) veya matematiğin bir çalışma alanı olarak 
karşılaşılabilir  (SEKER, 2015). Çizge teorisi temel olarak bir 
problemin kenar (edge) ve düğümler (node) ile modellenmesi 
ve bu modelin bir çizge şeklinde gösterilmesi ilkesine 
dayanmaktadır. Çizge teorisinde tanımlı olan bazı özellikler 
bu modelin çözümüne ve dolayısıyla gerçek problemin 
çözümüne yardımcı olmaktadırlar. Yani çizge teorisinin işe 
yaraması için öncelikle gerçek dünyadan bir problem çizge 
olarak modellenir, bu model çözülür ve daha sonra gerçek 
dünyaya uygulanır.  
Çizge teoremindeki herhangi bir işlemden önce, çizgenin 
tanımı yapılmalıdır ve bu tanım aşağıdaki şekildedir: 

G= (V,E) 
Yukarıdaki bu tanım herhangi bir çizgenin (graph) düğümler  
(vertices) ve kenarlar (edges) kümesi olduğunu ifade 
etmektedir. Çoğu kaynakta bu ifade sıralı olarak kabul edilir 
yani öncelikle düğümler ardından da kenarlar gösterilmektedir  
(Biggs, Lloyd, & Wilson, 1986).  
Çizgeleri, kenarların} yönlü olup olmamasına göre, yönlü 
çizgeler (directed graphs) ve yönsüz çizgeler (undirected 
graph) olarak ikiye ayırmak mümkündür. Ayrıca kenarların 
değer almasına göre değerli çizgeler (weighted graphs) veya 
değersiz çizgeler (unweighted graphs) isimleri verilebilir. 

  
 Örneğin yukarıdaki çizgede 4 düğümden ve 4 kenardan 
oluşan bir çizge gösterilmektedir. Bu çizgeyi  

G= ({A,B,C,D} , {(A,B),(A,C),(C,D),(A,D)}) 
şeklinde ifade etmek mümkündür.  
Yol (Path) 
Bir çizge üzerinde bir veya daha fazla düğümden ve kenardan 
geçen rotaya verilen isimdir  (Gibbons, 1985) . Örneğin 
aşağıdaki çizge üzerinde bir yol gösterilmiştir. 

 
Yolların yazılışı ise geçtikleri düğümlerin sırasıyla yazılması 
ile elde edilir. Örneğin yukarıdaki yolu {A,C,D} olarak 
göstermek mümkündür. 

Ö Z E T  

Çizge Teorisi çok farklı disiplinlerin çalışma alanına girmektedir. Sosyolojiden, bilgisayar bilimlerine, işletmeden, endüstri 
mühendisliğine kadar çok geniş alanlarda kullanımı olan teori, basitçe bir gerçek hayat probleminin çizge ile 
modellenmesini amaçlamaktadır. Model oluşturulduktan sonra çizge teorisinde bulunan yöntemler kullanılarak problem 
çözülebilmekte ve ardından da tekrar gerçek hayata uygulanabilmektedir. Bu yazı kapsamında, çizge teorisinin genel 
kavramlarına giriş yapılarak terminoloji hakkında bilgi verilecek ve bazı problemlerin nasıl çözüldüğü gösterilecektir. 
Yazının başlangıç kısmında temel terminolojiye yer verilmişken ilerleyen kısımlarında Öyler yolu, Hamilton yolu, Prüfer 
dizilimi, Ağaçlar ve özel olarak ikili ve ikili arama ağaçları, yığıtlar, asgari tarama ağacı ve çözümü için Kruskal ve Prims 
algoritmalarına yer verilmiştir. 
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Döngü (Cycle) 
Çizge teorisinde bir düğümden başlayıp aynı düğümde biten 
yola (path) döngü adı verilir 
Örneğin yukarıdaki şekil 2’deki A düğümünden başlayarak 
yine bu düğümde biten {A,C,D}  yoluna döngü denilebilir. 
Bir çizgenin içerisinde döngü bulunup bulunmadığının 
anlaşılması (cycle detection) problemi, literatürdeki önemli 
problemlerden birisidir ve yönsüz bir çizgedeki döngünün 
bulunma karmaşıklığı O(n) olacaktır  (Sedgewick, 1983).  
Güçlü Bağlı veya Tam Bağlı Çizgeler (Strongly Connected 
Graphs) 
Bir çizgede bulunan bütün düğümleri diğer bütün düğümlere 
bağlayan birer kenar bulunuyorsa bu çizgeye güçlü bağlı 
çizge adı verilir. Döngü bulunma problemine benzer şekilde 
bir çizgenin güçlü bağlı çizge olup olmadığının anlaşılması 
veya bir alt çizgenin (çizgenin alt kümesi veya alt parçası 
olarak düşünülebilecek olan kısmı) içerisinde güçlü bağlı 
çizge olup olmadığının anlaşılması da önemli problemler 
arasında sayılabilir. Literatürde güçlü bağlı alt çizgelere özel 
olarak klik (clique) ismi verilir ve bu terim aynı zamanda 
sosyoloji gibi beşeri çalışma alanlarında bir toplulukta çok 
yakın olan arkadaş grubunu da ifade eder (örneğin bir okul 
veya bir iş yerindeki yakın arkadaş grubu). Bu tanım çizgenin 
her üyesinin (her düğüm) diğer üyeleri ile doğrudan ilişkide 
olduğu alt çizgeyi ifade etmektedir. Örneğin Kosaraju 
Algoritması, Tarjan Algoritması veya Dijkstra’nın güçlü bağlı 
çizge algoritması gibi çeşitli algoritmalar, bu amaçla bir 
çizgenin güçlü bağlı olup olmadığını bulmak için 
kullanılabilir  (Cormen, Leiserson, Rivest, & Stei, 2001).  
K-Düzenli Çizge (K-Regular Graph) 
Bir çizge üzerindeki her düğümün “k” kadar komşusu 
bulunması durumuna k-düzenli çizge denilir  (Chen). Örneğin 
aşağıdaki çizge 2-düzenli bir çizgedir çünkü her düğümün 
derecesi 2’dir. 

 
Hamilton Yolu (Hamiltonian Path, Hamilton Circuit) 
Bir yolun (path) Hamilton yolu olabilmesi için bir kere 
geçilen kenardan (edge) tekrar geçilmemesi gerekir ve ayrıca 
yolun bütün düğümleri (nodes) birer kere ziyaret etmesi 
gerekir. 
Bir Hamilton yolu başladığı yerde bitiyorsa yani tam bir 
döngü (cycle) tamamlıyorsa (yoldaki son düğümden ilk 
düğüme gidilmesi mümkünse) bu yollara Hamilton döngüsü 
(hamiltonian cycle) ismi de verilebilir  (Garey & Johnson, 
1979). 
Hamiltonian yolları yönsüz çizgelerde (undirected graph) 
tanımlıdır ancak hamilton yollarının benzerleri yönlü çizgeler 
(directed graphs) için de uyarlanabilir. 
Bir çizgedeki, hamilton yollarının bulunması işlemi NP-
Complete bir işlemdir. 
Örnek 
Örneğin aşağıdaki çizgeyi (graph) ele alalım: 

 
Yukarıdaki şekil için tanımımıza uygun bir yol (path) elde 
etmek istersek: 

 
Yukarıdaki şekilde kırmızı olarak gösterilen yol bir 
Hamiltonian yoludur. Ancak bu şekilde çıkarılabilecek tek yol 
yukarıdaki yol değildir. 

 
Yukarıdaki bu yeni yol da tanıma uygun bir yoldur ve ilk 
çıkan yoldan farklıdır. Görüldüğü üzere bir çizgede tek bir 
Hamilton yolu bulunmak zorunda değildir. 
Hamilton yollarının özellikleri 
Herhangi bir hamilton döngüsü (hamiltonian cycle) tek bir 
kenarın (edge) çıkarılmasıyla bir hamilton yoluna 
(hamiltonian path) dönüştürülebilir. 
2 den fazla düğüme (node) sahip ve tam bağlı (strongly 
connected) turnuva çizimleri birer hamilton yoludur 
(hamiltonian path) 
Tam bağlı graflar (strongly connected graphs) için birbirinden 
farlı hamilton yollarının (hamiltonian path) sayısı (n-1)!/2 
tanedir. 
Hamiltonian yollarının kullanım alanları 
Seyyar satıcı problemi (travelling salesman problem) gibi pek 
çok çizge teorisi problemin çözümünde kullanılabilirler. 
Sıfır bilgi ispatı (zero-knowledge proof) gibi veri güvenliği 
(cryptography) problemlerinde kullanılabilirler. 
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Çizge Teorisinin Çıkışı ve Öyler Teorisi 
Öylerin teorisini ortaya atmasında önemli rol oynayan tarihi 
problem Königsberg köprüsü problemidir. 

 
Yukarıdaki şekilde Pregel Nehri etrafında kurulu (C ve B 
karaları) ve nehrin ortasında iki adası olan (A ve D adacıkları) 
Kösigner şehrinin yukarıda görülen 7 köprüsü bulunmaktadır. 
Problem bütün köprülerden bir kere geçilen bir yol olup 
olmayacağıdır. 
Öyler bu soruyla uğraşırken öyler yolu teorisini bulmuştur ve 
cevap olarak böyle bir yolun bulunamayacağını ispatlamıştır. 
Öylerin iddiası basit bir keşfe dayanmaktaydı. Şayet bir 
düğüme (node) bir kenar (edge) ile geliniyorsa bu düğümü 
terk etmek için farklı bir yola ihtiyaç duyulur. 
Bu durumda her düğümün derecesini (node order) hesaplayan 
Öyler, bir düğüme giren çıkan yolların sayısına düğüm 
derecesi (node order) ismini verdi. 
Buna göre şayet bir düğümün derecesi tekse, bu düğüm ya 
başlangıç ya da bitiş düğümü olmalıdır. Bunun dışındaki 
durumlarda (yol (path) üzerindeki herhangi bir düğüm olması 
durumunda) tek sayıdaki yolun sonuncusu ziyaret edilmiş 
olamaz. 

 
Yukarıdaki şekilde köprü örneğinin çizge ile gösterilmiş hali 
görülüyor. Burada dikkat edilirse her dört düğüm de tek 
sayıda dereceye sahiptir. 
A 5 
B C D ise 3 
derecesine sahiptir. Bu durumda düğümlerden iki tanesi 
başlangıç ve bitiş olsa diğer iki tanesini birleştiren yollar 
kullanılamayacak ve bütün kenarlar gezilmiş olamayacaktır. 
Öyler yolunun Tanımı 
Öyler yolu (eulerian path) tam olarak şu şekilde 
tanımlanabilir: 
Bir yönsüz çizgede (undirected graph) şayet bütün düğümleri 
(nodes) dolaşan bir yol bulunabiliyorsa bu yola Öyler yolu 
(Eulerian Path, Eulerian Trail, Eulerian Walk) ismi verilir. Bu 
yolun bulunduğu çizgeye ise yarı öyler (semi-eulerian) veya 
dolaşılabilir (traversable) çizge ismi verilir. 
Şayet bu yolun başlangıç ve bitiş düğümleri (node) aynıysa bu 
durumda tam bir döngü (cycle) elde edilebiliyor demektir ve 
bulunan bu yola öyler döngüsü (eulerian cycle, eulerian 
circuit veya eulerian tour) ismi verilir  (Mallows & Sloane, 
1975). Bu yolu içeren çizge ise öyler çizgesi (eulerian graph 
veya unicursal) ismi verilir. 

Yukarıdaki tanımı yönlü graflar (directed graphs) için de 
yapmak mümkündür. Ancak bu durumda yukarıdaki tanımda 
geçen yolları, yönlü yollar ve döngüleri, yönlü döngüler 
olarak değiştirmek gerekir. 
Öyler yolunun özellikleri 
• Bir yönsüz bağlı çizgenin bütün düğümlerinin derecesi 

çiftse bu çizge öyler çizgesidir (eulerian) [ancak ve 
ancak] 

• Bir yönlü çizge (directed graf) ancak ve ancak bütün 
düğümlerin giren ve çıkan derecelerinin toplamları eşitse 
öyler çizgesi (eulerian) olabilir. 

• Bir yönsüz çizgenin öyler yolu bulunabilmesi için iki 
veya sıfır sayıda tek düğüm derecesine sahip üyesi 
olmalıdır. 

Öyler Döngülerinin sayısı 
Bir çizgede öyler döngüleri birden fazla olabilir. Yani 
birbirinden farklı döngüler elde edilebilir. Burada fark 
oluşturan faktör başlangıç ve bitiş düğümleridir. 
 

 
Örneğin yukarıdaki şekil için, A-B-E-A-C-D-A döngüsü bir 
öyler döngüsüdür. Benzer şekilde 
E-B-A-C-D-A-E döngüsü de bir öyler döngüsüdür. 
BEST Teoremi 
Buradaki soru acaba bir çizgede kaç farklı öyler döngüsü 
olabilir? 
Bu soruya cevap BEST teoremi ismi verilen ve teoremi bulan 
kişilerin isimlerinin baş harflerinden oluşsan teorem ile 
verilir. BEST teoremine göre bir çizgede bulunan öyler 
döngülerinin sayısı çizgedeki bütün düğümlerin derecelerinin 
bire eksiğinin faktöriyellerinin çarpımına eşittir  (Tutte & 
Smith, 1941). 

∏ (  d(v)-1) ! 
olarak gösterilebilecek teoriye göre d() verilen düğümün 
(vertex) derecesi ve v ise çizgedeki bütün düğümlerdir. 
Örneğin yukarıdaki çizge için bu değeri hesaplayacak olursak 
önce düğümlerin derecelerini çıkarmamız gerekir: 
A 4 
B 2 
C 2 
D 2 
E 2 
Şimdi bu değerlerin birer eksiklerinin faktöriyellerini 
çarpalım 
3! = 6 
1! = 1 
1! = 1 
1! = 1 
1! = 1 
sonuç olarak 6x1x1x1x1 = 6 farklı öyler döngüsü bulunabilir 
diyebiliriz. 
Yönlü Düz Ağaçlar (Directed Acyclic Graphs) 
Bilgisayar bilimlerinde veri modellemede kullanılan Düz 
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ağaçların (acyclic graph), yani içinde herhangi bir döngü 
(daire) bulunmayan ağaçların, yani bir noktadan birden fazla 
geçme imkanı bulunmayan ağaçların, yön almış halleridir. 
Yani her kol (edge) bir yön göstermektedir ve gösterilen 
yönde ilerlemek mümkün iken tersi yönde ilerlemek mümkün 
değildir. 

 
Yukarıdaki bu tanım aslında bir ağaç (tree) tanımının 
aynısıdır. Bu yüzden temel bir ağaç aslında bir yönlü düz ağaç 
olarak nitelendirilir. 
Yukarıdaki ağaç tasvirinde 7 düğümden (node) oluşan ve 
yapraklarında (leaf) 4 düğüm bulunan bir ağaç gösterilmiştir. 
Bu ağacın derinliği (depth) 2 dir ve her seviyenin (level) 
değeri yanında verilmiştir. Ağaçların 1 tane başlangıç düğümü 
bulunur ve bu başlangıç düğümüne kök (root) denilir. 
Özel olarak yukarıdaki ağacın her düğümünden sadece ikişer 
alt düğüme bağlantı bulunduğu için bu ağaca ikili ağaç 
(binary tree) adı da verilebilir. 
İkili Ağaçlar (Binary Tree) 
Ağaçların özel bir hali olan ikili ağaçlarda her düğümün 
çocuklarının sayısı azami 2 olabilir. Bir düğümün daha az 
çocuğu bulunması durumunda ( 0 veya 1) ağacın yapısı 
bozulmaz. Yapraklar hariç bütün düğümlerin ikişer çocuğu 
bulunması ve yaprakların aynı derinlikte bulunması 
durumunda bu ağaca dengeli ağaç (balanced tree) denilir. 
Aşağıda bir dengeli ikili ağaç örneği tasvir edilmiştir: 

 
Bu ağacı değişik sıralarda yeniden oluşturabiliriz. Örneğin 
aşağıdaki ağaç da yukarıdaki verilerin aynılarını taşıyan bir 
ikili ağaç örneğidir. 

 
Yukarıdaki bu ağacın ilk örnekten farkı dengesiz olması ve 
özel olarak her düğümün çocuk sayısının 1 olmasıdır. Tanım 
hatırlanacak olursa yukarıdaki bu ağaç da bir ikili ağaç olarak 
kabul edilebilir. 
İkili Arama Ağacı (Binary Search Tree) 
İkili ağaçların (Binary Tree) özel bir hali olan ikili arama 
ağaçlarında, düğümlerde duran bilgilerin birbirine göre 
küçüklük büyüklük ilişkisi bulunmalıdır. Örneğin tam 
sayılardan (integer) oluşan veriler tutulacaksa bu verilerin 
aralarında küçük-büyük ilişkisi bulunmaktadır. 
İkili arama ağacı, her düğümün solundaki koldan 
ulaşılabilecek bütün verilerin düğümün değerinden küçük, sağ 
kolundan ulaşılabilecek verilerin değerinin o düğümün 
değerinden büyük olmasını şart koşar. 

 
Örneğin yukarıda bir ikili arama ağacı tasvir edilmiştir. Bu 
ağaçta dikkat edilecek olursa kökün solunda bulunan bütün 
sayılar kökten küçük ve sağında bulunan bütün sayılar kökten 
büyüktür. 
İkili arama ağacına bu kurala uygun olarak ekleme çıkarma 
veya silme işlemleri yapılabilir. Ancak yapılan her işlemden 
sonra ikili arama ağacının yapısı bozulmamış olmalıdır. 
İkili arama ağacında arama işlemi: 
Yukarıda da anlatıldığı üzere ağacın üzerinde duran verilerin 
özel bir şekilde sıralı bulunması gerekir. Buna göre herhangi 
bir değeri arayan kişi ağacın kök değerine bakarak aşağıdaki 3 
eylemden birisini yapar: 
Aranan sayı kökteki değere eşittir -> Aranan değer 
bulunmuştur 
Aranan sayı kökteki değerden küçüktür -> Kökün sol kolu 
takip edilir 
Aranan sayı kökteki deüerden büyüktür -> Kökün sağ kolu 
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takip edilir 
İkili arama ağaçlarının önemli bir özelliği ise öz 
çağıran(recursive) oluşudur. Buna göre bir ağacın sol kolu 
veya sağ kolu da birer ağaçtır. Bu özellikten faydalanarak 
örneğin C dilinde aşağıdaki şekilde bir arama fonksiyonu 
yazılabilir: 
dugum * ara(dugum *kok, int deger){ 
     if(deger == kok->veri){ 
        return kok; 
    } 
    else if(deger > kok->veri ){ 
        return ara(kok->sag, deger); 
    } 
    else{ 
        return ara(kok->sol,deger); 
   } 
} 
Yukarıdaki bu örnekte daha önce ikili ağaçlar konusunda 
tanımlanmış bir düğüm struct’ı kullanılmıştır. Koda dikkat 
edilecek olursa özçağıran bir yapı görülebilir. Yani 
fonksiyonun içerisinde kendisi çağrılmış ve yeni kök değeri 
olarak mevcut kökün sol veya sağ değeri verilmiştir. Arana 
değer her durumda değişmediği için alt düğümlere kadar aynı 
olarak indirilmiştir. 
Yukarıdaki koddaki önemli bir eksiklik ise kodun ağaç 
üzerinde bir sayıyı bulamaması durumunun tasarlanmamış 
olmasıdır. Bu durumda basitçe NULL değer kontrolü ile 
aşılabilir. Buna göre sol veya sağa gitmeden önce sol veya 
sağda bir değer olduğuna bakılmalı şayet değer varsa 
gidilmelidir. Şayet değer yoksa ağaçta bu sayının bulunma 
ihtimali yoktur ve bu sayının olmadığını belirten bir ifade 
(örneğin NULL) döndürülmelidir. Kodun bu şekilde tashih 
edilmiş hali aşağıda verilmiştir: 
dugum * ara(dugum *kok, int deger){ 
     if(deger == kok->veri){ 
        return kok; 
    } 
    else if(deger > kok->veri ){ 
 if(kok->sag != NULL) 
        return ara(kok->sag, deger); 
 else 
  return NULL; 
    } 
    else{ 
 if(kok->sag != NULL) 
         return ara(kok->sol,deger); 
 else 
  return NULL 
   } 
} 
Yığın Ağacı (Heap Tree) 
Yığın ağacı bilgisayar bilimlerinde özellikle sıralama 
amacıyla çokça kullanılan bir veri yapısıdır. Bu veri yapısı üst 
düğümün (atasının) alt düğümlerden (çocuklarından) her 
zaman büyük olduğu bir ikili ağaç (binary tree) şeklinde 
düşünülebilir. 
Aşağıda örnek bir yığın ağacı verilmiştir: 

 
Yukarıdaki ikili ağaçta dikkat edilirse ağaç dengeli bir şekilde 
sırayla doldurulmuştur. Buna göre yeni bir eleman daha 
eklenmesi durumunda ağacın eleman sayısı 7’ye yükselecek 
ve sayıların yeri değişmekle birlikte yeni eleman şu andaki 18 
sayısını içeren düğümün sağına gelecektir. 
Ayrıca herhangi bir ağacı yığın ağacına çevirmek 
(yığınlamak, heapify) de mümkündür ve bu işlem bir yığın 
ağacı oluşturma işleminin temelini oluşturur. Basitçe yığın 
ağacına yapılan her ekleme ve her çıkarma işleminden sonra 
bu yığınlama (heapify) işlemi yapılarak yığın ağacının 
formunu koruması sağlanmalıdır. 
Yığın Sıralaması (Heap Sort) 
Verinin hafızada sıralı tutulması için geliştirilen sıralama 
algoritmalarından (sorting algorithms) bir tanesidir. 
Yığınlama sıralaması, arka planda bir yığın ağacı(heap) 
oluşturur ve bu ağacın en üstündeki sayıyı alarak sıralama 
işlemi yapar. (Lütfen yığın ağacındaki en büyük sayının her 
zaman en üstte duracağını hatırlayınız. ) 
Sıralanmak istenen verimiz: 
5,12,20,18,4,3 
olsun. Bu verilerin bir oluşumun(composition) belirleyici 
alanları olduğunu düşünebiliriz. Yani örneğin vatandaşlık 
numarası veya öğrenci numarası gibi. Dolayısıyla örneğin 
öğrencilerin numaralarına göre sıralanması durumunda 
kullanılabilir. 
Yukarıdaki bu sayılardan bir yığın ağacı oluşturulduğunda 
aşağıdaki şekilde bir sonuç elde edilir: 

 
Bu ağacın en büyük değeri en üstte (kökte) durmaktadır 
öyleyse bu değer alınarak sonuç dizisinin son elemanı 
yapılırsa ve sonra geriye kalan sayılar tekrar yığınlanırsa 
(heapify) ve bu işlem eleman kalmayana kadar tekrarlanırsa 
sonuç dizisindeki veriler sıralanmış olarak elde edilir. Bu 
işlemler adım adım aşağıda gösterilmiştir: 
Sonuç dizisi : {20} 
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20 sayısı yığın ağacından silindikten sonra kalan sayılar 
yığınlandıktan sonra yukarıdaki ağaç elde edilir. Bu ağacın en 
üstündeki sayı alınırsa sonuç dizisi : {20,18} olarak bulunur 
ve 18 alındıktan sonra kalan sayılar yığınlandığında ise 
aşağıdaki ağaç elde edilir. 

 
Bu ağacında en üstünde bulunan sayı 12’dir ve bu sayı sonuç 
dizisine eklenir. Sonuç dizisi : {20,18,12} olarak bulunur ve 
kalan sayılar bir kere daha yığınlanır: 

 
Sonuçta kalan sayıların yığınlanmasıyla yukarıdaki ağaç elde 
edilir ve bir kere daha en üstteki sayı alınarak sonuç dizisi : 
{20,18,12,5} olarak bulunur. 

 
Aynı işlem kalan sayılara tekrar tekrar uygulanarak 
{20,18,12,5,4,3} sayıları elde edilir. Dikkat edilirse bu sayılar 
ilk başta verilen sayıların sıralanmış halidir. Şayet sıralama 
işlemi küçükten büyüğe yapılsın isteniyorsa bu durumda 
sayılar dizinin başından değil sonundan yazılarak 
kaydedilebilir veya çıkan sonuç tersten sıralanabilir. 
Prüfer Dizilmi (Prüfer Sequence) 
Ağaç (tree) yapısındaki graflar için yani dairesel olmayan 
çizgeler (acyclic graphs) için kullanılabilir. Daha basit bir 
ifade ile çizgenin (graph) yaprakları (leaf) bulunmalıdır. 
Prüfer diziliminin altında yatan sorun bir ağacın bir sayı dizisi 
ile nasıl gösterileceğidir. Yani bir çizgede birbirine bağlı 
düğümler (nodes) olduğunu ve bu çizge yapısını bir şekilde 
sayılarla göstermek (veya dizi (array) ) istediğimizi 
düşünelim. 
Örneğin aşağıdaki çizgeyi (graph) ele alalım: 

 
şekildeki çizge toplam 11 düğüm (node) bulunmaktadır ve 
şekilde çizge yönsüz çizgedir (undirected graph) aynı 
zamanda da döngü (cycle) bulundurmaz. 
Bu durumda yukarıdaki şekli prüfer dizilimi olarak göstermek 
mümkündür. 
Algoritmamız son iki düğüm kalana kadar çalışır. Bu 
durumda önce yapraklardan başlanarak işlem yapıyoruz. 
Yukarıdaki çizgeyi yapraklardan köke doğru artan sayılar ile 
bu yüzden numaralandırdık. 
Sırasıyla her düğümün bağlı olduğu diğer üst düğümü 
yazıyoruz. 
Bu durumda aşağıdaki düğümler yapraklardır ve bağlı 
oldukları üst düğümler yanlarında verilmiştir: 
1 ! 6 
2 ! 4 
3 ! 5 
Yukarıdaki yapraklardan başlayarak bu dizilimi not ediyoruz. 
Yani şimdilik prüfer dizilimimizde 645 bulunuyor. İkinci 
adımda bu yaprakları çizgeden (graph) kaldırıyoruz. 

 
Şeklin yeni halindeki yaprakları not edeceğiz ancak son iki 
düğüm kalınca duracağımız için yeni şekilden sadece bir 
düğümü alıyoruz. Bu düğümde numara sırasına göre 
(tamamen tesadüfen) 4 oluyor 
4  ! 5 
şeklinde son sayımızı da not ettikten sonra prüfer 
dizilimimizdeki sayılar 6455 olarak kaydedilmiş oluyor. 
Artık iddia edebiliriz ki 6455 sayı serisinden (sequence) 6 ve 
5 düğümlerini bilerek yukarıdaki çizge (graph) geri 
çizebiliriz. 
Bu iddianın tatbiki oldukça basittir. 6 ve 5’ten oluşan bir çizge 
çizilir ve ardından prüfer dizilimi tersten okunarak sırasıyla 
yeni düğümler (nodes) çizgeye eklenir. 
İki Parçalı Çizgeler (Bipartite Graphs) 
Bir çizgeyi oluşturan düğümleri iki farklı kümeye 
ayırabiliyorsak ve bu iki kümenin elemanlarından küme 
içerisindeki bir elemana gidilmiyorsa. Yani bütün kenarlar 
(edges) kümeler arasındaki elemanlar arasındaysa, bu çizgeye 
iki parçalı çizge (bipartite graph) ismi verilir. 
İki parçalı çizgelere örnekler 
Örneğin aşağıdaki şekilde gösterilen çizgeyi iki parçalı olup 
olamayacağını incelemeye çalışalım: 
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Yukarıda örnek olarak verilen çizgenin düğümlerini 
koşulumuzu sağlayacak şekilde yani iki ayrı küme oluşturacak 
ve bu kümelerin içerisinde yol bulunmayacak şekilde 
yerleştirmeye çalışalım. 

 
Yukarıdaki şekilde, ilk şekilden farklı olarak sadece 
düğümlerin (nodes) yerleri değiştirilmiştir. Yukarıdaki şekilde 
ayrıca iki ayrı küme oluşturulmuş ve ilk küme ile ikinci küme 
arasında bölünen düğümlerin tamamında kenarlar karşı 
kümeye işaret etmiştir. Yani aynı küme içerisinde hiçbir kenar 
bulunmamaktadır. 
Bu durumu aşağıdaki şekilde de gösterebilirdik: 

 
Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere komşu olmayan 
düğümler renklendirilmiştir. Yani komşu iki düğüm aynı 
renkle renklendirilmemiştir. Daha farklı bir deyimle bir 
düğümün komşuluk listesindeki (adjacency list) bütün 
düğümler aynı renkte boyanmıştır. Sonuçta aynı renkte 
boyanan iki komşu oluşmamaktadır. 
Aşağıdaki iki parçalı olmayan çizgeye de aynı şekilde 
yaklaşırsak problem ortaya çıkacaktır. 

 
Yukarıdaki şekil bipartite tree (iki parçalı ağaç) değildir. 
Çünkü şekildeki D ve G aynı renktedir. Bu düğümlerden 
birisinin rengi değiştirildiğinde bu sefer de H ile aynı renkte 
olacaktır. Dolayısıyla hiçbir şekilde iki grup elde edilemez. 
Farklı bir ifadeyle: 

 
Çizgeyi yukarıdaki şekilde iki gruba bölmek istersek 
görüldüğü üzere aynı gruptaki iki düğüm arasında bir kenar 
bulunmakta bu durumda da iki parçalı ağaç olamamaktadır. 
İki parçalı çizgenin test edilmesi 
Bir çizgenin iki parçalı olup olmadığını (bipartite) test etmek 
için ne yazık ki yukarıda gösterildiği gibi çizgedeki bütün 
düğümlerin yerlerinin değiştirilmesi, iki kümede toplanması 
ve sonunda da aralarında bir kenar olup olmadığına bakılması 
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mümkün değildir. 
Bir çizgenin iki parçalı olduğunu anlamak için çizgenin bütün 
elemanları arasında tek ve çift ayrımı yapılabilir. Örneğin rast 
gele seçilen bir düğümden başlanarak diğer bütün düğümlerin 
bu düğüme olan mesafesini yazmamız ve neticesinde tek ve 
çift düğümlerin komşuluğunu kontrol etmemiz yeterlidir. 
Yani çift veya tek iki düğüm birbirine komşu değilse bu 
çizgeye iki parçalı çizge ismi verilebilir. 

 
Yukarıdaki şekilde başlangıç için rast gele olarak 0 seçilmiş 
olsun. Bu çizgede K düğümüne olan uzaklıklarına göre bütün 
düğümlere mesafeleri yazılmıştır. Örneğin İ düğümü K 
düğümüne 3 düğüm uzaklıktadır. Sonrada bütün düğümler tek 
ve çift olmasına göre renklendirilmiştir. Yani tek sayıdaki 
uzaklıkta olanlar sarı, çift sayıdaki uzaklıkta olanları ise mavi 
boyanmıştır. Bu boyama sadece görüntüleme için 
kullanılmıştır. 
Programlama sırasında bilgisayar tek ve çift sayıdaki 
düğümleri kontrol edebilir. Örneğin G ve İ düğümleri 
komşudur. Benzer şekilde İ ve I düğümleri de komşudur. 
Şayet bu düğümler bir şekilde aynı şekilde olsaydı (ikiside 
çift veya ikisi de tek olsaydı) bu durumda iki parçalı bir grafik 
değildir sonucuna varılacaktı. 
İki parçalı Çizgelerin kullanım alanları 
Özellikle eşleştirme problemleri için oldukça kullanışlıdırlar. 
Eşleştirme problemleri (matching problems) genelde iş/işçi 
eşleştirmesi, evlilik, problem / çözüm eşleştirmesi gibi farklı 
unsurları birleştirmek için kullanılırlar. 
Örneğin k kişisi i işi için uygunsa k kişisi ile i işi arasında bir 
kenar bulunuyor demektir. Bu iş ve kişilerden oluşan grafikte 
atama hatalarının olup olmadığının bulunması iki parçalı ağaç 
bulan algoritmalar için oldukça basittir. 
Örneğin paralel işleme (eş zamanlı işleme) ve koşut zamanlı 
işleme (concurrent processing) gibi aynı anda birden fazla işin 
beraber yapıldığı işlerde kullanılan petri ağları (Petri nets, 
place / transition nets) gibi ağların modellenmesinde ve 
çalıştırılmasında önemli rol oynarlar. 
iki parçalı Çizgelerin özellikleri  
iki parçalı çizgeler için aşağıdaki çıkarımlar ve koşullar 
sıralanabilir: 

• Bütün ağaçlar iki parçalı çizgedir 
• Şayet bir çizge döngü (cycle) içermiyorsa iki parçalı 

çizgedir 
• Şayet bir çizgede tek sayıda düğümden oluşan bir 

döngü (cycle) içeriyorsa iki parçalı çizge değildir. 
• Şayet bir çizge boyandığında iki renk veya daha az 

renkle boyana biliyorsa bu çizge iki parçalı çizgedir.  
Denkşekillilik (Isomorphic) 
İki şeklin birbirinden farklı ancak denk olması durumudur. 
Bilgisayar bilimleri de dahil olmak üzere pek çok bilim ve 
mühendislik alanında kullanılan çizge teorisine (graph theory) 
göre iki şekil birbirinden farklı çizilmiş ancak işlev ve değer 

olarak aynı olabilir. 
Tanım ve örnek 
Örneğin aşağıdaki iki şekli ele alalım: 

 
Yukarıda verilen çizgedeki düğümler (nodes) iki farklı küme 
oluşturmak için aşağıdaki şekilde yerlerinden hareket 
ettirilmiş olsun: 

 
Yukarıdaki bu yeni şekil ve ilk şekil arasında denklik söz 
konusudur. Buradaki denklik komşuluk anlamında 
düşünülebilir. Yani iki şekilde de bütün düğümlerin komşuları 
aynıdır. Ancak fark edileceği üzere iki şekildeki elamanların 
yerleri değiştirilmiştir. 
Bu durumda yukarıdaki iki şekil için denkşekilli (isomorphic, 
izomorfik) denilebilir. 
Yukarıdaki tanım için aynı zamanda kenar korumalı (edge 
preserving) birebir ve örten dönüşüm (bijection) terimi 
kullanılabilir. 
Denkeşliliğin özellikleri 
Şayet iki çizge denkeşli ise bu çizgelerin birisindeki döngü 
(cycle) sayısı diğerine eşittir. 
Şayet iki çizge denkeşli ise bu çizgelerden birisindeki toplam 
düğüm dereceleri (node order) diğerine eşittir. 
Denkeşlilik Problemi (Isomorphism problem) 
Denkeşlilik ile ilgili önemli bir problem iki grafın birbirine 
denk olduğunun tespitinde yaşanır. Elimizde iki farklı graf 
olduğunu ve bunların denkeşli (isomoprhic) olup olmadığını 
öğrenmek istediğimizi düşünelim. 
Herşeyden önce bu problemi ilginç yapan, problemin polinom 
zamanda çözülüp çözülemeyeceğidir. Bu problem bu anlamda 
ilginçtir çünkü problemi ne NP ne de P kümesine ait değildir 
denilebilir. 
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Aslında bu tartışma daha derinlerde NP � P iddiasının 
doğruluğuna dayanmaktadır. Yani şayet NP, P nin üst 
kümesiyse (superset) bu durumda ikisi arasında başka bir 
küme olamaz. Ancak bazı araştırmacılar (örneğin Uwe 
Schöning) bu iki küme arasında alt ve üst hiyerarşik seviyeler 
bulunduğunu iddia etmişler ve denkşekillik gibi bazı 
problemleri bu kümeye dahil etmişlerdir. 
İddiaya göre P altta ve NP üstte iki seviye olarak düşünülürse 
düşük hiyerarşik seviyedeki problemler P’ye ve yüksek 
hiyerarşik seviyedeki problemler NP’ye daha yakın kabul 
edilecektir. 
Bütün bu iddiaların sebebi denkşekillik gibi problemlerin 
karmaşıklığının (complexity) hala ispatlanamamış olmasıdır. 
Bu problemin farklı bir halinin karmaşıklığı 
bulunabilmektedir. Örneğin problemimizi biraz değiştirerek 
alt grafların (subgraphs) denkşekilliğini sorgulayacak olursak 
bu durumda problemimiz NP-Complete olarak 
sınıflandırılabilir. 
Asgari Tarama Ağacı (Minimum Spanning Tree) 
Asgarai tarama ağacı, ağırlıklık bir ağda (weighted graph, 
yani her düğümü birbirine bağlayan yolların maliyeti (ağırlığı) 
olması durumu), bütün düğümleri dolaşan en kısa yolu verir. 
Örneğim aşağıdaki grafikte bütün düğümlere uğrayan en kısa 
yol işaretlenmiştir: 

 
asgari tarama ağacını veren en meşhur algoritmalar 
Kruskal Asgari Tarama Ağacı Algoritması  
Kruskal algoritmasının çalışması bir örnek üzerinden 
açıklanmıştır. 

 
Yukarıdaki grafikte her düğüm için bir temsili harf ve her 

bağlantı için bir ağırlık değeri atanmıştır. Buna göre her 
düğümden diğerine gitmenin maliyeti belirlenmiştir. 
Kruskal algoritmasında bütün yollar listelenip küçükten 
büyüğe doğru sıralanır. Bu liste yukarıdaki grafik için aşağıda 
verilmiştir: 
x-v:1 
w-v:1 
w-u:1 
x-w:2 
u-s:2 
x-y:3 
t-u:3 
u-v:3 
y-v:4 
s-t:4 
y-z:5 
y-t:5 
z-t:10 
Yukarıdaki liste çıkarıldıktan sonra sırasıyla en küçükten en 
büyüğe doğru komşuluklar işaretlenir. Bu işaretleme sırasında 
ada grupları ve grupların birbiri ile ilişkisine dikkat edilir. 
Yani şayet listedeki iki düğüm harfi de aynı adadan ise bu 
bağlantı atlanır. Aşağıda sırasıyla bu grafikteki adaların 
oluşması ve asgari tarama ağacının çıkarılması gösterilmiştir: 
x-v:1 

 
w-v:1 

 
w-u:1 
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x-w bağlantısı atlanır, çünkü iki düğüm de zaten dolaşılmıştır 
bunun yerine u-s:2 bağlantısına atlanır. 

 
x-y:3 

 
t-u:3 

 
Bu noktadan sonra u-v:3 , y-v:4 , s-t:4 , y-z:5 
bağlantılarındaki her iki düğümde aynı adada olduğu için 
atlanır ve y-t:5 bağlantısına geçilir. 

 
z-t:10 bağlantısı ise iki düğüm de gezildiği için yine 
gereksizdir. 
Prims Asgari Tarama Ağacı  
Bir asgari tarama ağacı (minimum spanning tree) algoritması 
olan Prim algoritması, işaretlemiş olduğu komşuluklara en 
yakın düğümü bünyesine katarak ilerler. Buna göre aşağıdaki 
grafiğin asgari tarama ağacını çıkaralım: 
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Yukarıdaki grafikte her düğüm için bir temsili harf ve her 
bağlantı için bir ağırlık değeri atanmıştır. Buna göre her 
düğümden diğerine gitmenin maliyeti belirlenmiştir. 
Prim algoritmasında rasgele bir başlangıç noktası seçilir. 
Örneğin bizim başlangıç noktamız “z” düğümü olsun. Bu 
durumda ilk inceleyeceğimiz komşuluk, “z” düğümünden 
gidilebilen düğümler ve maliyetleri olacaktır. 
z düğümünden gidilebilen düğümler ve maliyetleri aşağıda 
listelenmiştir: 
y:5 
t:10 
Prim algoritması bu listedeki en küçük maliyetli komşuyu 
bünyesine dahil eder. Buna göre yeni üyelerimiz {z,y} 
olacaktır ve gidilen yollar {z-y:5} olacaktır. (ilk üyeler 
listesinde şimdiye kadar ziyaret edilmiş düğümler bulunur. Bu 
düğümler listesinde zaten olan bir düğüm listeye eklenemez. 
yollar listesinde ise hangi düğümden hangi düğüme ne kadar 
maliyetle gidildiği tutulur.) Dolayısıyla grafiğimizde Prim 
algoritması tarafından işaretlenen düğümler aşağıda 
gösterilmiştir: 

 
şimdi üyelerimizin durduğu listedeki bütün düğümlerin 
komşularını listeleyelim: 
t:5 
t:10 
v:4 
x:3 
yukarıdaki listede t düğümüne iki farklı gidiş bulunmaktadır ( 

hem z hem de y üzerinden). Biz algoritmamıza devam edip en 
küçük yolu bünyemize dahil edelim. En yakın komşu x:3’tür. 
Bu durumda üyelerimiz {z,y,x} olacak ve yollarımız {z-y:5,y-
x:3} olacaktır. Bu durum aşağıdaki grafikte gösterilmiştir: 

 
Yeniden komşularımızı listelersek: 
t:5 
v:1 
w:2 
yukarıdaki listede bünyemize aldığımız adadan, bir düğüme 
giden birden fazla yol bulunması durumunda en kısası 
alınmıştır. Bu durumda listenin en küçük elemanı olan v:1 
tercih edilir ve üyelerimiz {z,y,x,v} yollarımız ise {z-y:5,y-
x:3,x-v:1} olur. Durum aşağıdaki grafikte gösterilmiştir: 

 
Yeniden komşularımızı listelersek: 
t:5 
u:3 
w:1 
yukarıdaki listede bünyemize aldığımız adadan, bir düğüme 
giden birden fazla yol bulunması durumunda en kısası 
alınmıştır. Bu durumda listenin en küçük elemanı olan w:1 
tercih edilir ve üyelerimiz {z,y,x,v,w} yollarımız ise {z-y:5,y-
x:3,x-v:1,v-w:1} olur. Durum aşağıdaki grafikte 
gösterilmiştir: 
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Yeniden komşularımızı listelersek: 
t:5 
u:1 
yukarıdaki listede bünyemize aldığımız adadan, bir düğüme 
giden birden fazla yol bulunması durumunda en kısası 
alınmıştır. Bu durumda listenin en küçük elemanı olan u:1 
tercih edilir ve üyelerimiz {z,y,x,v,w,u} yollarımız ise {z-
y:5,y-x:3,x-v:1,v-w:1,w-u:1} olur. Durum aşağıdaki grafikte 
gösterilmiştir: 

 
Yeniden komşularımızı listelersek: 
t:3 
s:2 
yukarıdaki listede bünyemize aldığımız adadan, bir düğüme 
giden birden fazla yol bulunması durumunda en kısası 
alınmıştır. Bu durumda listenin en küçük elemanı olan s:2 
tercih edilir ve üyelerimiz {z,y,x,v,w,u,s} yollarımız ise {z-
y:5,y-x:3,x-v:1,v-w:1,w-u:1,u-s:2} olur. Durum aşağıdaki 
grafikte gösterilmiştir: 

 
Son komşumuz olan t için en kısa ulaşım 
t:3 değeridir ve u üzerinden sağlanır. Bu durumda listenin en 
küçük elemanı olan t:3 tercih edilir ve üyelerimiz 
{z,y,x,v,w,u,s,t} yollarımız ise {z-y:5,y-x:3,x-v:1,v-w:1,w-
u:1,u-s:2,u-t:3} olur. Sonuçta elde edilen asgari tarama ağacı} 
aşağıda verilmiştir: 
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1. Giriş 

Bu yazı, her gün kullanımı artmakta olan ve artık hayatın bir 
parçası haline gelmiş olan Facebook, Twitter, Linked-in veya 
Youtube gibi sosyal ağların nasıl birer veri kaynağı olarak 
kullanılabileceği ve bu veri kaynakları üzerinde klasik ve yeni 
veri madenciliği tekniklerinin nasıl kullanılacağını 
açıklamaktır.  
Sosyal ağların bilimsel olarak çok farklı ifade ve 
modellemeleri olmakla birlikte, literatürde en çok kabul 
görmüş gösterim şekli çizge teoremi (graph theory) 
kullanılarak bireylerin veya varlıkların birer düğüm (node) ve 
ilişkilerin birer kenar (edge) olarak tasvir edildiği gösterimdir  
(Seker, Cizge Teorisi (Graph Theory), 2015).  
Örnek olarak bir Facebook üzerinde birbirini arkadaş olarak 
eklemiş olan kişilerin temsili çizge gösterimi aşağıda 
verilmiştir.  

 
Figure 1 Temsili Sosyal Ağ'ın Çizge Gösterimi 

Facebook yapısı itibariyle arkadaşlık ilişkilerini iki yönlü 
olarak tanımlar. Yani bir kişinin eklediği arkadaş aynı 
zamanda karşı taraf tarafından da onaylandığı için iki kişi 
birbirini karşılıklı olarak eklemekte bu yüzden çizge 
üzerindeki bağlantılar yönsüz olarak gösterilmektedir. Ancak 
örneğin Facebook ağındaki takip etmek veya Twitter 
üzerinden takip etme gibi işlemlerin yönü vardır. Yani bir 
tarafın diğer tarafı takip etmesi bir yön belirtirken aksi yönde 
takip olabileceği gibi olmak zorunda değildir.  
Çizge teorisinin yanında veri madenciliği çalışmaları için en 
önemli ön bilgilerden birisi, sosyal ağların büyük veri (big 
data) kavramı ile yakından ilişkili olmasıdır. Yani sosyal 
ağlarda verinin büyüklüğü (volüme), değişme hızı (velocity), 
çeşitliliği(variety) ve doğruluğu (veracity) problemleri 
bulunmaktadır (Seker & Eryarsoy). Veri madenciliği 
teknikleri, büyük veri çalışmaları için kritik sonuçlar 
doğurabilecek ve veri kümesinden çeşitli örüntü, kural ve 
trendleri çıkarabilecek ve bu çıkarımlar sayesinde önemli 
bilgilerin kullanıma kazanmasını sağlayacak değişik 
yöntemler içermektedir. Genelde bu işlemler veri ön işlemesi, 
veri analizi ve veri yorumlaması gibi aşamalardan 
geçmektedir (Seker, İş Zekası ve Veri Madenciliği, 2013). Bu 
teknikleri içeren ve sosyal ağa analizi için kullanılan çeşitli 
yöntemleri gösteren bir tablo, Tablo 1’de verilmiştir.  
Yazının başlığı her ne kadar sosyal ağlar ve veri madenciliği 
ile ilgili olsa da, sosyal ağlar web 2.0 ile gelen kavramlardan 

Ö Z E T  

Makalenin konu başlığı günümüzde hızla gelişmekte olan sosyal ağlar üzerinde veri madenciliği tekniğinin kullanıldığı bazı 
problemleri tanıtmak ve geliştirilen bazı çözüm yöntemleri ve algoritmaları açıklamaktır. Genel olarak sosyal ağlar üzerinde 
kullanılan çizge teoremi, büyük veri işleme ve metin madenciliği teknikleri gibi başlıklar altında incelenebilecek, bölütleme 
(kümeleme), grup belirleme, duygu analizi veya fikir madenciliği konularına yer verilmiştir. Makalenin genel amacı, Türkçe 
literatüre kavramlar hakkında temel tanımları kazandırmak olduğu kadar genel bir literatür taramasını da okuyucuya 
sunmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Sosyal Ağ Analizi, Metin Madenciliği, Fikir Madenciliği, Çizge Teoremi, Sosyal Ağ 
Kümeleme 

A B S T R A C T  

The aim of this study is introducing some well-known problems over the rapidly developing social networks and some basic 
solution approaches and algorithms for the problems. Some basic approaches like graph theory, big data or text mining 
techniques will be introduced in a broader view and some problems like clustering, group identification, sentimental 
analysis or opinion mining will be introduced. One major purpose of the paper is introducing terminology to the Turkish 
literature and proposing a literature survey to the reader.  
Keywords : Data Mining, Social Network Analysis, Text Mining, Opinion Mining, Graph Theory, Clustering on Social 
Networks 
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birisidir ve web 2.0 ile gelen blog’lar veya wiki’ler de sosyal 
ağlara benzer şekilde veri madenciliğinin çalışma alanına 
girmektedir  (Seker, Cankir, & Okur, Strategic Competition of 
Internet Interfaces for XU30 Quoted Companies, 2014).  
Sosyal ağlar genel olarak içerik paylaşımı (Thompson, 2013),  
(Chelmis & V.K., 2011), kişiselleştirme  (Asur & Huberman, 
2010) , yorumlama  (G. & A, 2005), yaklaşımlar  (Kaji & 
Kitsuregawa, 2006) , değerlendirme  (Kaur, 2013), etkileme 8, 
gözlem  (Chou, Y.M., Beckjort, R.P., & Hesse, 2009)u, hisler 
(Seker & Al-Naami), kanaat ve duygusal ifadeler  (B. & L., 
2008) için kullanılmaktadır.  
Veri madenciliği teknikleri sosyal ağlardan çok daha önce 
internet üzerinde kullanılmaya başlamıştı. 1990’lı yıllarda 
henüz sosyal ağlar ortada yokken ve internet hayata yeni yeni 
girmeye başlamışken sabit web sayfaları üzerinden, ki buna 
sınıflandırma olarak web 1.0 denilmektedir, insanlar bilgi 
paylaşımı yapmaktaydı ve bu web sayfaları üzerinde 
dolaşarak verileri toplayan ve daha sonra bu toplanan verilere 
göre veri madenciliği teknikleri uygulayarak dolaşma 
yöntemlerini daha akıllı yapmak da dahil olmak üzere bir dizi 
bilgi çıkarımı yapan yöntemler bulunmaktaydı. Bu yöntemler 
daha sonraları literatürde web madenciliği olarak 
isimlendirildiler  (Seker, Al-Naami, & Khan, Author 
attribution on streaming data, 2013).  
Bu makale kapsamında, ikinci bölümde, sosyal ağların arka 
planı ve sosyal ağ analizini konularına değinilecek, üçüncü 
bölümde çizge teorisi ile sosyal ağlar için bu kapsamda 
geliştirilmiş algoritmalar ve yöntemler incelenecek, dördüncü 
bölümde sosyal ağ analizi için geliştirilen çeşitli çizge teoremi 
yaklaşımları incelenecek, beşinci bölümde ise sosyal 
ağlardaki duygu analizi ve fikir madenciliği yöntemleri 
incelenecektir. 
Bahsi geçen konulara başlamadan önce hatırlamakta yarar 
olan bir konu, büyük veri (big data) işlemenin 
zorunluluklarından birisinin de, işlemlerin otomatik olarak ele 
alınması gerekliliği ve dolayısıyla işlemlerin kabul edilebilir 
sürelerde çalışmasıdır. Bu makalede anlatılacak olan pek çok 
yöntemden daha iyi çalışan yöntemler literatürde 
bulunmaktadır. Örneğin duygu analizi için doğal dil işleme 
(natural language processing) yöntemlerinin çok daha yüksek 
başarılar elde ettiği söylenebilir. Ancak problem, yüksek 
başarının yanında işlem süresinin de kabul edilebilir seviyede 
olması gerekliliğidir.  

2. Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımları 

Sosyal ağlar üzerinde yapılan analiz çalışmaları yaklaşımlara 
göre iki farklı grupta incelenebilir.  
Bağlantı tabanlı ve yapısal analizler. Bu analiz yönteminde 
sosyal ağda bulunan bağlantılar kullanılarak bir topluluk veya 
alandaki ilgili düğümlerin, bağlantıların, alt çizgelerin veya 
ilgi alanlarının çıkarılması hedeflenmektedir.  
Hareketli ve Sabit analiz. Ağdaki hareketliliğe bağlı olarak 
kullanılan sabit (static) analiz veya hareketli (dynamic) analiz 
yöntemi seçilebilir. Örneğin kitapların atıflarının takip 
edildiği bir ağda sabit analiz yapılabilirken, verinin hızla 
aktığı bir ağda hareketli analiz yöntemlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Temel olarak sabit analiz yöntemi, bir sosyal 
ağın değişmemesi veya değişimin sabit boyutlarda olması 
durumunda kullanılırken, dinamik analiz yöntemi Facebook 
veya Youtube gibi değişimin ön görülemeyeceği veya üstel 
olarak değiştiği durumlarda kullanılabilir  (Khaled Al-Naami, 
2014).  
Sosyal ağlar, web 2.0 ile hayata girmiştir ve bu makale 
yazıldığı sıralarda web 3.0’ın tasarımı ile ilgili detaylar 
bilinmekle birlikte tam ve yaygın bir uygulaması henüz 

bulunmamaktaydı. Ancak web 3.0 tasarımı itibariyle 
anlambilimsel ağlardan oluşmakta olup (semantic web) bütün 
internet erişim noktalarının (sosyal ağlar, web siteleri, wiki’ler 
vs.) birbiri ile anlambilimsel gösterimler aracılığı ile bilgi 
alışverişinde bulunmasını önermekteydi. Bu yaklaşım aslına 
bütün internetin farklı yapılarda bilgi iletimi yaptığı büyük bir 
çizge olarak düşünülmesi demektir. Örneğin akıllı bir 
buzdolabının, içerikleri takip ederek buzdolabında süt bitince 
bu bilgiyi daha önceden belirlenen markete iletmesi ve 
marketin sütü müşteri için tedarik etmesi gibi bir dizi 
zincirleme ilişkiyi başlatması ve bütün bu ilişkilerin internet 
üzerinden akan bir ağda olması mümkündür. Anlambilimsel 
ağlar, klasik çizge yaklaşımına göre ağdaki aktörlerin birer 
makine olabileceği yapıları doğurmuştur. Bu anlamda 
bakıldığında bir aktör ağı teorisi (actor network theory) 
yaklaşımıdır denilebilir (Seker S. E., Possible Social Impacts 
of E-Government: A Case Study of Turkey, 2004).  

3. Çizge Teorisi Yaklaşımı 

Sosyal ağ kavramının çıkışından beri kullanılan ve en çok 
kabul gören ve muhtemelen ilk yöntemlerden birisi olan çizge 
teorisi günümüzde de en önemli sosyal ağ analizi yöntemi 
olarak kabul edilmektedir. Genelde bir ağdaki varlıkları ve bu 
varlıklar arasındaki ilişkileri göstermek için kullanılırlar. 
Sosyal bilimler açısından bu gösterime etkileyiciler ve 
takipçiler ismi verilmektedir. Yani bir sosyal ağda, bir kaynak 
etkiyi yayma özelliğine sahipken diğer kaynaklar bu etkiyi 
takip etmektedirler. Özellikle çok büyük ölçekli veri 
tabanlarında çizge teorisinin kullanımı daha da büyük bir 
öneme sahiptir. Çizge teorisi her ne kadar kitaplarda ve diğer 
kaynaklarda görsel olarak bir sosyal ağı göstermek için 
kullanılsa ve anlatılan bütün konular görselleştiriliyor olsa da, 
çizge teorisinin çalışması için ağın görsel hale getirilmesi her 
zaman gerekmez. Örneğin en kısa yol bulma veya seyyar 
satıcı problemi gibi çok meşhur çizge teoremi problemlerinde 
bile, problem görselleştirilmeden, doğrudan veriler üzerinden 
işlem yapmak mümkündür. Kullanılan yöntemler çizge 
teoremi yöntemleri olsa da matrisler, tablolar veya denklemler 
şeklinde gösterimler üzerinden de problemler 
çözülebilmektedir. Örneğin merkezlik ölçümü (centrality 
measure) bir sosyal ağdaki en etkili yayım gücüne sahip kişi 
yada kişileri bulmak için kullanılan bir çizge teorisi 
yaklaşımıdır ve problemin çözümü için kullanılan yöntemler 
oldukça basit hesaplamalardan ibarettir  (Borgatti & Everett, 
2006). Merkezlik analizinin daha farklı hesaplama 
yöntemlerinde bile benzer basitlikte işlemler yapılmaktadır. 
Örneğin zayıflatılmış yolların sayısını saymak kadar basit bir 
işlem üzerine kurulu olan α-merkezlik (α-centrality) metriği 
veya bağlantılık matrisinin oluşturularak üzerinden basit 
matris işlemleri ile yapılan parametrize merkezlik analizi 
yöntemleri (Ghosh & Lerman, 2011) hep basit hesaplamalara 
dayalı, çizge teoreminden beslenen ancak görselleştirmeye 
ihtiyacı olmayan yöntemlerdir.  

4. Bölütleme (kümeleme) ve Topluluk Bulunması 

Sosyal ağların çizge olarak gösterildiği durumlarda her düğüm 
bir bireyi ifade etmektedir. Birden fazla düğümün bir araya 
geldiği alt çizgeler ise birer topluluk olarak düşünülebilir. 
Örneğin çizgenin tamamı bir alt çizge olarak kabul edilebilir 
ve topluluğun tamamını göstermektedir veya çizgeden rasgele 
olarak seçilen üç düğüm aslında üç kişilik bir topluluğu ifade 
etmektedir. Bu toplulukların taşımız olduğu özelliklere göre 
isimlendirilmesi de mümkündür. Örneğin bir sosyal durumu 
ifade eden ve bir topluluktaki yakın arkadaşları anlatmak için 
kullanılan klik, çizge üzerinde de birbirine kuvvetli bağlı bir 
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topluluğu ifade etmektedir. Böyle özel bir yapının bulunması 
için özel bazı algoritmalar geliştirilmiştir.  
Topluluğun alt topluluklara bölünmesi ise farklı şekillerde ele 
alınabilir. Örneğin 4.3 alt bölümünde de anlatılacak olan 
Girvan-Newman algoritması sosyal yapıları, ilişki 
yoğunluğuna göre alt sosyal yapılara bölmektedir (Girvan & 
Newman, 2002). (Fortunato, 2010) ise çalışmasında çok 
detaylı bir şekilde farklı topluluk çıkarım yöntemlerinden 
bahsetmektedir. Örneğin çizge parçalama (graph partitioning), 
düğüm benzerlikleri (vertex similarity), hiyerarşik bölütleme 
(hierarchical clustering),  parçalı bölütleme (partitional 
clustering) veya tayfla bölütleme (spectral clustering) gibi 
geleneksel yöntemlerin yanında, üstüste binmiş toplulukların 
bulunması (overlapping communities), istatistiksel metotlar 
veya değişken toplulukların yakalanması gibi çeşitli 
yöntemlerden bahsetmektedir. Literatüre bakıldığında 
kullanılan çok sayıdaki bölütleme yöntemi arasından en 
yaygın olanının hiyerarşik bölütleme olduğu söylenebilir (M, 
2010). Bu yöntem aslında çok sayıdaki diğer yöntemin 
birleştirilerek bağımsız grupların gücünü ortaya çıkarmakta ve 
ağı alt gruplara bölmektedir.  
Yöntemlerin detaylarına geçilmeden önce belirtmek gerekir ki 
bütün yöntemlerde bazı bilgilerin ön tanımlı olması 
gerekmektedir. Örneğin kaç bölüt bulunmak istediği veya 
algoritmadaki bazı parametrelerin örneğin eşik değerlerinin 
tanımlı olması beklenir.  
Bölütleme için kullanılan en basit ve ilkel algoritmalardan 
birisi k-ortalama (k-means) algoritmasıdır. Algoritma k 
bölütün ortalamasından oluşan bir değere göre bölütlerin 
çekirdeklerini oluşturmaktadır. Bu algoritma için k sayısının 
ön tanımlı olarak verilmesi gerekir.  
Algoritmaların parametrik olmasının anlamı, aslında 
algoritmaların problemi hangi seviyede ele alacağının 
algoritmaya belirtilmesi olarak düşünülebilir. Örneğin 
aşağıdaki örnekleri ele alalım: 

 
 
Yukarıdaki çizge için bir çizge bölütlemesi yapmak istiyor 
olalım ve bu bölütlemenin öklit mesafesine göre çalıştığını 
kabul edelim. Yani basitçe bütün düğümler ilgili oldukları 
düğüme yakın durmakta olsun ve düğümler arasındaki mesafe 
düğümlerin ilişkisini göstersin (düğümler bağlı olmasa bile 
yakın duruyorlarsa birbirine yakın düğüm olarak kabul 
edilsin).  
Bu durumda şekli bölütlere ayırmadan sorulabilecek bir soru, 
“bu şekilde kaç bölüt vardır?” sorusudur. Örneğin aşağıdaki 
gibi iki bölüt vardır denilebilir: 
 

 
 
Veya aşağıdaki gibi dört bölüt vardır da denilebilir: 

 

 
Aslında sorunun cevabı, yani kaç bölüt olduğu problemi hangi 
seviyede ele aldığımızla ilgili bir durumdur.  
4.1. Hiyerarşik Bölütleme 

Hiyearşik bölütleme, daha önce bahsedildiği gibi 
parametrelerin belirsiz olduğu durumlarda (ki bu aslında bu 
durum çoğu zaman yaşanmaktadır) veya kaç bölüt 
oluşturulacağının bilinmediği veya duruma göre değiştiği 
durumlarda bölütleme yapmak yerine bölütleme için hiyerarşi 
oluşturmayı söyler. Hiyerarşik bölütleme yöntemlerini iki 
grupta incelemek mümkündür: 

• Aşağıdan yukarıya (agglomerative) 
• Yukarıdan aşağıya (divisive) 

Aşağıdan yukarıya yaklaşımda, çizgedeki veya sosyal ağdaki 
her bir bireyle başlanarak bu bireyler arasındaki ilişkilere göre 
önce ikili daha sonra daha fazla sayıdaki ilişkileri içeren 
bağlantılara kurularak topluluklar inşa edilmektedir. 
Yukarıdan aşağı yaklaşımda ise topluluk bir bütün olarak ele 
alınmakta ve alt gruplara bölünmektedir. Örneğin önce iki 
gruba sonra her grup kendi içinde daha alt gruplara bölünerek 
ilerlenmektedir.  
Ne yazık ki bölütleme işlemi her zaman bu örneklerde ele 
alındaığı kadar basit veri yapıları üzerinde çalışmamaktadır. 
Veri yapısı karmaşıklaştıkça bölütleme işleminin zorluğu da 
artmaktadır. Her ne kadar bu konuda çok sayıda çalışma olsa 
da (KHAN & LUO, 2005) bu konu önemini giderek arttıran 
ve henüz tam sonuca ulaşmamış çalışma alanlarından 
birisidir.  
Bu yazı kapsamında hiyerarşik bölütleme için farklı 
yaklaşımların nasıl kullanılacağı anlatılacaktır. Bunlardan ilki 
klasik k-ortalama algoritmasının nasıl çalıştığıdır.  
4.2.  K-Ortalama Algoritması ve Hiyerarşik K-Ortalama 
Algoritması 

Kullanılan matematiksel yöntem her sınıf için merkez 
belirlenen noktaya uzaklığa (aynı zamanda bu hata miktarıdır) 
göre yeni kümelerin yerleştirilmesidir. 
Algoritma temel olarak 4 aşamadan oluşur: 

• Küme merkezlerinin belirlenmesi 

• Merkez dışındaki örneklerin mesafelerine göre 
sınıflandırılması 

• Yapılan sınıflandırmaya göre yeni merkezlerin belirlenmesi 
(veya eski merkezlerin yeni merkeze kaydırılması) 

• Kararlı hale (stable state) gelinene kadar 2. ve 3. adımların 
tekrarlanması 

Çalışmayı daha net anlamak için aşağıdaki örnek uzaya 
dağılmış olan örnekleri inceleyelim: 
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Yukarıda verilen ve uzayda koordinatları kodlanmış olan 
örnekler için iki adet hedef küme tanımlıyoruz. (iki sınıf ve bu 
sınıfların karakterlerini tanımlıyoruz) 

 
Bu sınıf tanımlarına uzaklıklarına göre (örneğin öklit mesafesi 
(euclid distance) ) bütün örneklerimizi sınıflandırıyoruz. 
(hangi renge daha yakınsa) 

 
Oluşan sınıfları ayıran bir hat aşağıdaki şekilde çizilebilir: 

 
Daha önceden sınıflandırdığımız örneklerin merkezlerini 
buluyoruz. (yuvarlak ile gösterilen ve sınıf karakteristiğini 
temsil eden ilk örneklerin yerini değiştirmek olarak da 
düşünülebilir) 

 
Merkezleri hareket ettirdikten sonra örneklerden bazıları yeni 
merkezlere daha yakın olabilir. Buna göre örnek 
kümelerimizin sınıflandırılmasını güncelliyoruz. 
Yukarıda son hali gösterilen k-means algoritmasında yeni 
merkezler ve her örneğin hangi sınıfa girdiği bulunmuştur. 
Hiyerarşik K-Ortalama algoritması ise k-ortalama 
algoritmasının tek eleman kalana kadar devamlı uygulanması 
olarak düşünülebilir. Örneğin yukarıdaki böltülemesi 
tamamlanan ve iki grup bulunan örneklerin daha alt iki 
kümeye ve daha alt iki kümeye bölünerek sonunda her bölütte 
tek eleman kalana kadar devam etmesi ile hiyerarşik k-
ortalama algoritması çalıştırılmış olur. K-ortalama yöntemi ve 
hiyerarşik k-ortalama yöntemi, yaklaşım olarak yukarıdan 
aşağıya (divisve) yaklaşımlardır ve bir sosyal ağı bütün olarak 
kabul ederek başlar ve her aşamada parçalara bölerek 
ilerlerler.  
4.3. Girvan Newman Algoritması 

Girvan-Newman algoritması, karmaşık sistemlerde topluluk 
yapılarını bulmak için sosyal ağlar dahil olmak üzere pek çok 
ağ yapısı üzerinde kullanılmaktadır. Algoritma, Michelle 
Girvan ve Mark Newman tarafından geliştirilmiş olup bu 
kişilerin soy ismi ile anılmaktadır. 
Algoritma oldukça basit bir iddia üzerine kuruludur. Bir 
toplulukta birden fazla grup olduğunu kabul edelim. Buna 
göre grupların kendi içlerindeki ilişkileri yoğun, gruplar arası 
ilişkiler ise daha seyrek olur. 
Örneğin telefon etme sıklıklarını ele alalım. Bir ülkedeki 
grupları tanımlarken aile kavramını kullanırsak, bir toplulukta 
aile içi telefonlaşmalar, aileler arası telefonlaşmalara göre 
daha sık olacaktır. Benzer şekilde grup tanımımız şirketler 
olursa bu durumda Girvan-Newman algoritması bize şirket 
içindeki bireylerin birbiri ile telefon görüşmelerinin, şirketler 
arası telefon görüşmelerine göre daha sık olduğunu söyler. 
Şimdi soru, bu grupların nasıl bulunacağıdır. Örneğin size bir 
ülkedeki bütün telefon görüşmelerinin verildiğini ve bu 
görüşme sıklıklarından grupları çıkarmanız istendiğini 
düşünelim. Böyle bir problemin çözümünde kullanılacak bazı 
yollar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

• Hiyerarşik bölütleme (hierarchical clustering) 
• k-klik araması (k-clique percolation) 
• Şekil parçalaması (graph partitioning) 

Yukarıdaki bu yöntemlerin üzerinden geçip Girvan-Newman 
algoritmasının farkını açıklamaya çalışalım. 
Örneğin hiyerarşik bölütleme (hierarchical clustering) 
yaklaşımında, bağlantılar öncelikle boş bir ağda tanımlanır ve 
ilk değer olarak 0 atanır. Ardından ilişkinin derecesine göre 
bu ilişkilere ağırlık verilir. En yüksek ağırlığa sahipten en 
zayıf ağırlığa doğru işlem yapılır. Genelde en yüksek ağırlığa 
sahip olan birey, merkezi olma özelliği gösterir. Ayrıca ilişki 
tipi zayıfladıkça hata miktarı da artar. Örneğin tek bir 
bağlantısı olan bireyin o grubun üyesi olduğunu söylemek çok 
da doğru olmayabilir. 
Girvan-Newman algoritması yukarıda anlatılan hiyerarşik 



 34 
bölütlemenin tam tersini yapar. Merkezi bireylerden başlamak 
yerine, kenarda kalmış ve düşük ağırlığa sahip bağlantıları 
bulunan bireylerden başlar. Bu kenarda kalan bireyleri 
eleyerek çalışmaya devam eder. Bu işlem de hiyerarşik 
bölütlemenin tam tersidir çünkü hiyerarşik bölütlemede boş 
bir ağdan başlanarak her adımda yeni bireyler sisteme 
eklenmektedir, Girvan Newman algoritmasında ise her 
adımda ağdan bir birey çıkarılır. 
Telefon görüşmesi örneğine dönecek olursak, hiyerarşik 
bölütleme yaklaşımında, ilk başta hiç birey yokken boş bir ağ 
ile başlanır ve bu ağa en çok görüşme yapan bireyler 
eklenerek algoritma ilerler. Girvan-Newman algoritmasında 
ise önce bütün bireylerin kimi aradığı ve kaç görüşme yaptığı 
gibi bilgilerin tutulduğu bir ağ ile başlanır, bu ağdan her 
adımda en az görüşme yapan veya en az kişi ile görüşme 
yapan birey elenerek ilerlenir. 
Girvan-Newman algoritmasının getirdiği bir yenilik de orta 
birey değeri hesabındadır (vertex betweenness). Orta birey 
(vertex betweenness) kavramı, merkezilik adına uzun süre 
incelenmiş bir durumdur. Herhangi bir i bireyi için, bu bireyin 
orta bireylik değeri, bu birey üzerinden geçen en kısa yolların 
sayısıdır. Yani ağımızda (network) tanımla n adet düğüm için, 
bu düğümlerin ikili olarak ele alınması halinde, aralarındaki 
en kısa yollardan (shortest paths) kaç tanesi bu i bireyi 
üzerinden geçiyorsa, i bireyinin orta bireylik değeri budur. 
Örneğin aşağıdaki şekil için durumu inceleyelim: 

 
Şekildeki her düğüm ikilisi için en kısa yolun geçtiği 
düğümlerin listesini yazıyorum. Burada her kenar uzunluğunu 
1 kabul ediyorum. Yani ağırlıklı bir şekil (weighted graph) 
olarak kabul edilirse, ağırlık değerleri her bağlantıda 1 olacak. 
1-2 : {1,2} 
1-3 : {1,3} 
1-4 : {1,4} 
1-5 : {1,4,5} 
2-3 : {2,1,3} veya {2,4,3} 
2-4 : {2,4} 
2-5 : {2,4,5} 
3-4 : {3,4} 
3-5 : {3,4,5} 
4-5 : {4,5} 
Yukarıdaki listelerde her düğümün (node) kaçar kere geçtiğini 
listeleyecek olursak: 
1 : 5 kere 
2 : 4 kere 
3 : 4 kere 
4 : 7 veya 8 kere 
5 : 4 kere 
Listeden anlaşılacağı üzere en yüksek orta bireylik değerine 
sahip düğüm 4 olarak bulunmuştur. 
Girvan-Newman algoritması, bu orta bireylik değerini biraz 
değiştirir ve orta bağlantı (edge betweenness) kavramını 
getirir. Buna göre iki bireyi bağlayan herhangi bir bağlantı 

için üzerinden geçen en kısa yol sayısı sayılarak bu 
bağlantının orta bağlantı değeri hesaplanır. 
Bu değerin nasıl hesaplandığını, yine aynı örnek üzerinden 
kenarlara (edges) isim vererek görelim: 

 
1-2 : {a} 
1-3 : {b} 
1-4 : {f} 
1-5 : {f,e} 
2-3 : {a,b} veya {d,c} 
2-4 : {d} 
2-5 : {d,e} 
3-4 : {c} 
3-5 : {c,e} 
4-5 : {e} 
Benzer şekilde her kenarın kaçar kere geçtiğini sayalım: 
a: 2 
b: 1 veya 2 
c: 2 veya 3 
d: 2 veya 3 
e: 4 
Görüldüğü üzere en yoğun bağlantımız e kenarıdır. 
Şayet birden fazla bağlantı aynı değerlerle en kısa yol sayısına 
sahipse, bu bağlantılar birbiri ile ilişkilendirilerek daha uzun 
bir bağlantı elde edilebilir. 
Örneğimize dönecek olursak e kenarı olmasaydı, c ve d 
kenarları eşit yoğunlukta olduğu için bu iki kenarı 
birleştirerek tek bir kenar gibi düşünebilirdik. 
Girvan-Newman algoritması, tam bu noktada devreye girerek 
en yüksek değere sahip kenarları sistemden çıkarmaya başlar 
(okuyucu, en yüksek değere sahip kenarın aslında sistemin en 
kenarında kalmış bireyler olduğunu düşünerek bulabilir, 
nitekim örnekteki 5. düğüm bu şekilde bir düğümdür). 
Böylelikle şekildeki bazı bireyler veya birey grupları 
sistemden kopmaya başlar. Örneğimiz aşağıdaki şekilde 
olsaydı: 

 
Bahsi geçen kopma, bu şekildeki e kenarının kaldırılması 
durumunda sistemde iki ayrı grup olmasıdır. İşte Girvan-
Newman algoritması da bütün bu ağ yapısında birbiri ile 
yoğun ilişkisi olan iki grubu bulmayı amaçlamış ve 
bulmuştur. En baştaki örneğimize dönersek ve bu ağdaki 
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telefon görüşmeleri ise (ve herkes birbirini 1 kere aramış 
dolayısıyla bütün bağlantılarda 1 ağırlığına sahip olunmuş 
kabul edileiblir) iki ayrı aileyi veya şirketi ağda bulmuş 
oluruz. 
Algoritmanın adımları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 
Bütün kenarlar için orta bağlantı değeri hesaplanır 
En yüksek orta bağlantı değerine sahip bağlantı (veya aynı 
değere sahip birden fazla bağlantı varsa bunların tamamı) 
kaldırılır 
Kalıdrma işleminden sonra bütün orta bağlantı değerleri 
yeniden hesaplanır. 
Yukarıdaki 2. ve 3. adımlar hiçbir kenar kalmayana kadar 
tekrar edilir. 
Girvan-Newman algoritmasına göre, şayet iki grubu bağlayan 
birden fazla bağlantı varsa, bu bağlantıların aynı anda en 
yüksek orta bağlantı değerine sahip olması beklenemez. 
Ancak bunlardan en az bir tanesinin en yüksek orta bağlantı 
değeri olduğu kesindir. Ayrıca bu en yüksek bağlantı 
kaldırıldıktan sonra bu iki grubu bağlayan bağlardan geri 
kalanlarından en az birisi yine en yüksek bağlantı değerini 
mutlaka taşır. 
Girvan-Newman algoritmasının sonucu bir öbekağacı 
(dendrogram) olarak düşünülebilir. Girvan-Newman 
algoritması çalıştıkça her dönüşte (iteration) ağacı yukarıdan 
aşağıya (top-down) doğru oluşturmaktadır ve bu 
ağırlıkağacının yaprakları aslında ağdaki bireylerden 
oluşmaktadır. 
4.4. HITS ve HUBS Algoritmaları 

Sosyal ağlardan çok önce, web içerikleri üzerinden geliştirilen 
bazı algoritmalar ile web sayfalarının birbirine olan 
bağlantısını çözerek aslında bir çizge teoremi uygulaması olan 
HITS ve HUBS algoritmalarından bahsetmekte yarar vardır. 
Bu algoritmalar günümüzdeki çoğu arama motorunun ve daha 
sonraları sosyal ağların, wiki’lerin ve blog’ların analiz 
edilmesinde aktif olarak kullanılmıştır.  
Günümüzde ise aktif olarak arama motorlarında, veri 
madenciliğinde ve metin madenciliği gibi konularda sıkça 
kullanılmaktadırlar. HITS algoritması, Hyperlink Included 
Text Search kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktaır ve 
Türkçeye bağlantı dahil metin araması şeklinde çevrilebilir. 
Anlatılmak istenen metin araması sırasında metinler 
arasındaki bağlantıların da arama sonucuna etki etmesidir. 
Algoritmalar oldukça basit bir şekilde birbirine atıfta bulunan 
(refere eden) metinlerin skorlanması için geliştirilmiştir. 

 
 
Örneğin, yukarıdaki şekilde B,C ve D dokümanlarının A 
dokümanına atıfta bulunması hali temsil edilmiştir. Buna 
karşılık ikinci resimde ise bir A dokümanından atıfta 
bulunulmuş dokümanlar gösterilmiştir. 

 
İlk resimdeki durumda HITS durumundan bahsedilebilir. 
HITS algoritması aslında HUBS and Authorities ismi ile de 
anılmaktadır. Hub kelimesi ingilizcede grafikler üzerindeki 
bağlantı noktaları için kullanılmaktadır ve İngilizce, 
Türkçedeki “ göbek” kelimesine benzer bir anlam ifade 
etmektedir. Authorities is Türkçede de otorite olarak 
geçmektedir ve eski dilde “sulta” veya “ kudret” gibi 
kelimeler ile karşılanmaktadır. Bu anlamda bir metnin sultası 
veya kudreti, içeriğinin sirayet ettiği metinler ile ölçülebilir. 
Yukarıdaki ikinci resim de bunu göstermektedir ve A 
metninin sultasında olan kudret etkisinde olan diğer metinleri 
göstermektedir. 
 
Gelelim algoritmaya. 
 
Algoritma iki küme üzerinden çalışır. Birincisi kök diğeri ise 
baz kümeleridir. Kök kümesinde normal metin aramasına 
göre bulunan sonuçların belirli bir kısmı barındırılır. Örneğin 
limit olarak 10 belirledik diyelim. Arama sonucunda çıkan 
yüzlerce sonuçtan en iyi 10 tanesini alıyoruz (buradaki en iyi 
kavramı herhangi bir skorlamaya göre yapılabilir ve şu anda 
anlatılan konunun dışındadır). Ardından bu en iyi 10 sonucu 
kök kümesi ilan edip bu küme ile atıf ilişkisi olan (atıf edilmiş 
ve aıf edinilen) bütün dokümanları içeren ikinci bir baz 
kümesi oluşturuyoruz. 
 

 
 
Yukarıdaki şekilde bu durumu temsili olarak resmeden iki 
küme görülmektedir. Buna göre baz kümesi, kök kümesinin 
üst kümesi (superset) olarak kabul edilmelidir. 
Burada yapılacak hesaplama iki adımdan oluşur. İlk adımdan 
metnin sultasındaki veya kudret etkisindeki diğer metinleri 
sayıyoruz: 

! ! = ! !(!)
!!∈!!|!!!→!!
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Burada, metnin sultası (kudreti) hesaplanırken kendisine atıfta 
bulunan her metin için (göbek) bir değer eklenmektedir. 
Toplam sembolünde, p metnine atıfta bulunan her q metni için 
toplamaya bir değer ekleneceği ve bu metinlerin Baz kümesi 
elemanı olacağı ifade edilmiştir. 
Gelelim HITS hesabına: 

! ! = ! !(!)
!!∈!!|!!!→!

 

 
Bir önceki adımda hesaplanan sulta değeri için yine aynı 
metin kümesindeki her bir atıf sayısı sayılır ve kaç tane 
olduğu HITS değeri olarak tutulur. 
Özetlenecek olursa, öncelikle metinler iki kümeye ayrılır. 
Birincisi metin araması sonucundaki kümenin belirli sayıdaki 
elemanı (kök küme), ikincisi ise bu metinlerle atıf ilişkisi olan 
metinlerdir (baz küme). İki adımda HITS değeri hesaplanır. 
Birinci adımda metnin etki ettiği metinlerin sayısı sayılır ve 
ikinci adımda metne etki eden metinlerin etki değerleri 
toplanır. 
 
HITS algoritması, şu anda google tarafından da kullanılan 
pagerank algoritmasının öncüsü olarak görülebilir ve 
pagerank algoritmasına göre biraz daha ilkel kabul edilebilir. 

5. Fikir Madenciliği (Opinion Mining) 

Sosyal ağlardaki problemlerden birisi de fikir veya kanaat 
madenciliği olarak literatürde geçen problemdir. Problem 
literatürdeki konumu itibariyle duygu analizi (sentimental 
analysis) altında geçmektedir. Buna göre bir sosyal medya 
bilgisinin (mesaj, paylaşım, duvar yazısı, haber v.s.) taşımış 
olduğu fikri anlambilimsel olarak göstermek için yapılan 
çalışmaya fikir madenciliği denir. Fikir madenciliği için en 
önemli kriterlerden birisi, fikir veya kanaat oluşumunun bir 
topluluk üzerinde inceleniyor olmasıdır. Özel olarak seçilmiş 
uzmanların fikirleri alınmadığı sürece fikir madenciliğinin 
ulaşmak istediği sonuç, bir topluluktaki bütün bireylerin 
fikirlerini anlayabilmektir. Ne yazık ki bütün bireyler 
ulaşmanın imkansızlığı yüzünden genelde bu işlem 
örneklemelerle yapılmaktadır. Örneğin anket çalışmaları bu 
örneklemelerden birisidir.  
Fikir madenciliği sırasında unutulmaması gereken konulardan 
birisi de fikirlerin kişisel olduğudur. Yani doğru veya yanlış 
bir fikir aranmaz, fikir madenciliği mevcut durumun tespitine 
çalışır.  
Genelde literatürde ilk uygulamaları ve halen üzerinde en çok 
çalışılan uygulama duygusal kutupsallıktır (sentimental 
polarity).  Bu problemde metinleri duygusal olarak olumlu 
veya olumsuz şeklinde iki gruba ayrılmaya çalışılır. Örneğin 
bir siyasi parti, bir futbol takımı veya bir televizyon programı 
hakkında sosyal medyada yapılan yorumların tamamını bir 
bilgisayarın inceleyerek doğal dil işleme (Seker S. E., Event 
Ordering for Turkish Natural Language Texts, 2010) ve metin 
madenciliği teknikleri (Seker, Mert, Al-Naami, Ozalp, & 
Ayan, 2014)ile bu konularda yapılan yorumların olumlu veya 
olumsuz olarak sınıflandırılması mümkündür.  
Fikir madenciliği için çok farklı yöntemler geliştirilmiştir. 
Örneğin kelimelerin olumlu veya olumsuz olarak ayrılması ve 
yorumlarda geçen kelimelerin sayılarına göre yorumların 
olumlu veya olumsuz olarak sınıflandırılması ilk ve en basit 
yöntemlerden birisidir. Ancak alaycı yorumlar 
düşünüldüğünde bu yöntemin başarı oranının göreceli olarak 
düşük olduğu görülecektir. Bu yüzden kendi kendini geliştiren 
ve kelimelerin anlamlarını kendisi bulan daha zeki yöntemler 
geliştirilmiştir.  
Duygu analizi ve fikir madenciliğinin dayandığı ilk 

sınıflandırma ve metin madenciliği teknikleri aslında iki 
sınıflı basit problemler olarak görülebilir. Örneğin uzun yıllar 
çok benzer metin madenciliği teknikleri kullanılarak e-
postaların istenmeyen veya zararlı e-postalar veya zararsız e-
postalar olarak iki sınıfa ayrılması üzerinde çalışıldı (Masud, 
Khan, & Al-Shaer, 2006).  
Günümüzde problemler daha karmaşık haller almaktadır. 
Örneğin bir filmi izleyen iki farklı kişinin görüşleri arasındaki 
farkın ne kadarının filim oyuncularından kaynaklandığı, 
filmin yönetmeninin veya senaryo yazarının izleyicilerin 
görüşüne etkisi gibi daha karmaşık çıkarımlar artık 
sorgulanabilmektedir.  
Veya bir internet satış mağazasında ürünler hakkında yapılan 
yorumların ne kadarı satıcının etkisi ile ne kadarı kargo 
şirketinden ne kadarı ürünün kendisinden kaynaklanmaktadır 
gibi sorular artık birer çalışma alanı olarak belirmektedir.  
Fikir madenciliği çalışmalarında aşağıdaki sorulara cevap 
aranabilir: 

• Öznellik sınıflandırması (subjectivity classification: 
verilen bir metnin/cümlenin herhangi bir fikir içerip 
içermediğine bakılır. 

• Duygusal sınıflandırma: verilen bir cümlenin 
olumlu/olumsuz veya nötr  olması durumunu 
bulmaya çalışır.  

• Fikrin yardımcı olma ihtimali: Herhangi bir fikir 
içeren metnin kişilere ne kadar yardımcı olacağını 
bulmaya çalışır (daha çok alışveriş sitelerindeki 
yorumlar için kullanılmaktadır).  

• İstenmeyen fikir taraması : Bir fikrin kötü amaçla 
yazılması durumunu tespit için kullanılır. Örneğin bir 
yorum yazısının reklam içermesi, okuyucuyu 
yönlendirici olması gibi durumları bulmaya çalışır.  

• Fikir özetleme: Çok sayıdaki fikrin veya uzun bir 
fikir metninin kısa bir şekilde ifade edilmesi için 
çalışır. Örneğin anahtar önemdeki cümlelerin 
çıkarılması, ürün veya bakış açısına göre 
sınıflandırılması gibi problemleri bulunmaktadır.  

• Karşılaştırmalı fikirlerin çıkarılması. Örneğin iki 
veya daha fazla ürün veya kavramın karşılaştırıldığı 
fikirlerde, metnin hangi kavramı hangi açıdan 
karşılaştırdığı ve bu karşılaştırmaya göre kavramların 
görece pozisyonlarını belirlemekte kullanılırlar.  

Fikir madenciliği çalışmaları üç farklı açıdan incelenebilir, 
bunlar:  

• Bakış tabanlı (veya özellik tabanlı) fikir madenciliği 
teknikleri 

• Frekans veya ilişki tabanlı fikir madenciliği 
teknikleri 

• Model tabanlı fikir madenciliği teknikleri 
Olarak sayılabilir. Yazının devamında her bir yaklaşım ayrı 
bir alt başlıkta incelenecektir.  
 
5.1. Bakış Tabanlı / Özellik Tabanlı Fikir Madenciliği 

Bu yaklaşımda fikir madenciliği ilgili metin üzerinden hangi 
bakış açısında fikir beyan edildiğini bulmaya çalışır. Örneğin 
bir fotoğraf makinesi ile ilgili yapılmış bir yorumda, yorumu 
yazan kişi amatör bir fotoğrafçı veya profesyonel bir 
fotoğrafçı olabilir, dolayısıyla kişinin yorumunun kimin işine 
daha çok yarayacağının anlaşılabilmesi için yorumu yazan 
kişinin hangi bakış açısıyla yorumu yazdığının anlaşılması 
önemlidir. Benzer şekilde fotoğraf makinesi örneğinden 
devam edilirse, fotoğraf makinesinin malzemesinin kalitesi, 
çektiği resimlerin kalitesi, renk ayarı, fotoğrafçının eline 
uyumu (tabi bu durumda ince veya şişman parmaklı bir 
fotoğrafçı oluşu), kasasının rengi, hafifliği, boyutları, 
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üzerindeki yazılımın kullanım kolaylığı, diğer objektif 
üreticileri ile uyumluluğu gibi onlarca farklı açıdan 
incelenmesi mümkündür. Kısaca bir fotoğraf makinesi 
hakkında olumlu veya olumsuz yorum yapılması duygusal 
kutupsallık açısından önemli olmakla birlikte hangi bakış 
açısında göre olumlu veya olumsuz olduğunu inceleyen 
çalışmalara bakış tabanlı (aspect-based) fikir madenciliği ismi 
verilmektedir.  
Bakış tabanlı fikir madenciliğindeki önemli konulardan birisi 
de karşılaştırmalı fikirlerin çıkarılmasıdır. Örneğin fotoğraf 
makinesi hakkında yapılan bir yorumun, aynı fotoğraf 
makinesinin bir önceki yıl çıkan versiyonuna göre, veya rakip 
firmanın benzer ürününe göre veya bir üst sınıftaki fotoğraf 
makinesine göre veya cep telefonunun kamerasına göre 
olumlu veya olumsuz olmasının yanında hangi açılardan 
olumlu veya olumsuz olduğunun da incelenmesi gerekir. 
Örneğin bir fotoğraf makinesini güvenlik kamerasına göre çok 
daha kolay hareket ettirilebildiğinin söylenmesi ile cep 
telefonuna göre çok daha kolay hareket ettirilebildiğinin 
söylenmesi arasında ifade açısından fark vardır.  
5.2. Frekans / İlişki Tabanlı Fikir Madenciliği 

Metinlerin üzerinden amaca yönelik olarak fikir çıkarımı 
yapılırken kelime sayısı, isim, sıfat, zarf veya fiil gibi 
kelimelerin sıklıkları (frekansları) üzerinden fikir madenciliği 
yapılmasına verilen isimdir. Genelde fikirlerin bu kelimeler 
ile ifade edildiği kabulüne dayanmaktadır. Örneğin 2011 
yılında yapılan bir araştırmada fikirlerin %60-70 gibi önemli 
bir oranının metindeki isimlere dayandığı bulunmuştur (Liu, 
2011). Yine istisnaları olmakla birlikte, bakış tabanlı fikir 
madenciliğinde de sık tekrar eden isimlerin kişilerin bakışını 
yansıtmakta olduğu bulunmuştur.   
Frekans tabanlı fikir madenciliğinde, literatürde önemli yer 
tutan çalışmalardan birisi de özellik tabanlı özetleme 
çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda öncelikle isim kelime grupları 
bulunarak bunlar uzunluklarına, kullanımdaki gerekliliklerine 
ve olumlu olumsuz kutupsallığına göre sınıflandırılmaktadır. 
Ardından bu isim kelime gruplarını tanımlayan sıfatlar kelime 
gruplarına eklenerek sık tekrar etmeyen duyguların elenmesi 
sağlanmaktadır (Hu & Liu, 2004).  
Diğer bir yaklaşım ise belirli şablonların metin içerisinde 
aranarak belirli sonuçlara ulaşılmasıdır. Örneğin “harika X”, 
“X özelliği ile gelmektedir”, “X özelliği bulunmaktadır” gibi 
kalıplar aranarak X yerine gelen değerlerin birer bakış olarak 
aday gösterilmesi ve ardından kutupsallık analizleri ile bakış 
açısına göre fikir madenciliği yapılması mümkündür (Popescu 
& Etzioni, 2005).  
Frekans tabanlı fikir madenciliği ayrıca kelimelerin 
dilbilimsel özelliklerine göre etiketlenmeleri ile 
sağlanabilmektedir. Literatürde POS-Tagging olarak geçen 
kavram Türkçeye konuşmanın bir kısmının etiketlenmesi 
olarak çevrilebilir ve basitçe bir metindeki kelimelerin isim, 
sıfat ve hatta sayı sıfatı, özel isim gibi özelliklerine göre 
etiketlenmesi esasına dayanır. Bu etiketleme sürecinin fikir 
beyan edecek şekilde genişletilmesi de mümkündür. Örneğin 
“harika konumda” kelimeleri etiketlenirken “[güçlü][olumlu] 
konum” veya “yardımsever çalışanlar” kelimeleri 
etiketlenirken “[duygusal][olumlu]çalışan” şeklinde 
etiketlenmesi mümkündür. Daha sonra bu etiketlerin 
üzerinden yapılan sıklık analizleri ile fikir çıkarımı yapılması 
çok daha kolay hale gelecektir (Baccianella, Esuli, & 
Sebastiani, 2009).  
Literatürde ayrıca frekans ve ilişkiye dayalı fikir madenciliği 
çalışmalarının sağladığı karşılaştırmalı madencilik imkanları 
da bulunmaktadır. Örneğin bir sıfatın kuvvetinin belirli bir 
ölçeğe oturtulması mümkündür.  

Mükemmel -> iyi -> ortalama -> zayıf -> kötü  
Gibi bir sıralamada hepsi sıfat olmakla birlikte kuvvet 
dereceleri değişmekte ve dolayısıyla çıkarılan fikir açısından 
değişik oranlarda etki etmektedir (Moghaddam & Ester, 
2010).  
Genel olarak frekans tabanlı yaklaşımların en büyük avantajı, 
uygulamadaki kolaylık ve çalışma sürelerindeki yüksek 
başarılarıdır. Bununla birlikte hata miktarları çok yüksek olup 
genelde elle müdahale edilerek ince ayarlarının yapılması 
gerekmektedir.  
 
5.3. Model Tabanlı Fikir Madenciliği Teknikleri 

Model tabanlı fikir madenciliği yöntemleri daha önceden 
etiketlenmiş ve dolayısıyla nasıl bir fikir içerdiği bilinen 
metinlerden oluşturduğu modelleri etiketlenmemiş metinlere 
uygulamakta ve bu sayede fikir çıkarımı yapılmamış 
metinlerden fikir çıkartmaya çalışmaktadır.  
Aslında şimdiye kadar bahsi geçen diğer yöntemler de bu 
açıdan ele alındığında birer model tabanlı yaklaşım olarak 
kabul edilebilir ancak model tabanlı fikir madenciliğinin en 
belirgin özelliği gizli Markof Modelleri (HMM) veya koşullu 
rasgele alanlar (CRF) veya daha genel anlamda yapay sinir 
ağları (ANN) veya Bayez ağları (Bayesian Networks) gibi 
istatistiksel modellere dayanıyor olmasıdır. Modeller 
istatistiksel ağırlıklarını (çarpanlarını) etiketli metinlerde 
öğrenerek bu ağırlık değerlerine göre etiketsiz metinlerde fikir 
çıkarımı yapmaktadır.  
Örneğin (Lakkaraju, Bhattacharyya, Bhattacharya, & Merugu, 
2011) çalışmalarında alt küme yaklaşımını kullanarak yeni bir 
gizli markof modeli geliştirmiş ve bakış ve duygu seviyesi 
değerlerin cümledeki konumuna göre ilişkileri üzerinden 
değişen ağırlıklara göre istatistiksel bir model oluşturmuştur.  
Benzer bir değerlendirme ise fikirlerin çıkarımının yapıldığı 
web sitelerinde bulunan fikirlere göre gruplamaya dayalı ve 
bu gruplar arasındaki ağırlıkları hesaplayan ve yine bir gizli 
markof modeli olan (Wong, Lam, & Wong, 2008)‘un 
çalışmasıdır.  
Model tabanlı çalışmaların önemli bir kısmı ise başlıklara 
odaklanmaktadır. Bu çalışmaların yapmış olduğu kabul, 
metinlerde içerilen fikrin başlıkta daha net bir şekilde eyr 
alacağıdır. Bu yaklaşımların en büyük zorluğu başlıklarda 
fikir ve duygunun aynı anda bulunuyor olmasıdır. Başlık 
öncelikli, model tabanlı çalışmaların en bilinen 
uygulamalarından birisi literatürde kısaca LDA olarak geçen 
(uzun hali Latent Dirichlet Allocation) ve Türkçeye gizli 
Dirichlet ayrımı olarak çevrilebilecek olan yöntemdir. Bu 
yaklaşımda metinler gizli başlıkların karışımlarını istatistiksel 
bir modele oturtulmaktadır ve bu model metinlerdeki kelime 
dağılımlarından çıkarılmaktadır (Blei, Ng, & Jordan, 2003).  
Örneğin aşağıdaki üç cümleyi ele alalım: 

- Ben balık ve sebze yerim 
- Balıklar evcil hayvanlardır 
- Benim kedim balık yer 

Yukarıdaki üç cümlede iki farklı başlıkta fikir çıkarımı 
yapılabilir. İlk başlık “yemek” olarak ve ikinci başlık “evcil 
hayvan” olarak çıkarıldıktan sonra, yukarıdaki cümlelerde 
kalın harflerle yazılı olanların “yemek” başlığında ve yattık 
olarak yazılanların ise “evcil hayvan” başlığındaki kelimeler 
olduğu söylenebilir. Buna göre birinci cümle %100 “yemek” 
başlığında, ikinci cümle %100 “evcil hayvan” başlığındayken 
üçüncü cümle %33 “evcil hayvan” ve %66 “yemek” balığı 
altında kabul edilmelidir.  
Bu örnekte görüldüğü gibi LDA iki aşamadan oluşmaktadır, 
öncelikle metinlerden başlıkların çıkarılması ve ardından da 
başlıklara göre metinlerin sınıflandırılması. Bu iki aşamadan 
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ikincisi yani metinlerin başlıklara atanması da iki alt 
aşamadan oluşmaktadır. İlk alt aşama metindeki her 
kelimenin geçici olarak bir başlığa atanması ardından 
metindeki kelimelerin yoğunluğuna göre metnin bir başlığa 
atanması. Ancak bazı durumlarda bir kelime birden fazla 
başlığa ait olabilir, bu yüzden LDA tekrarlı şekilde (iterative) 
doğru başlığı bulmak için istatistiksel modelini 
güncellemektedir. Örneğin yukarıdaki üç cümlede geçen 
“balık” kelimesi bir evcil hayvan veya bir yemek olarak kabul 
edilebilir. Biz doğal dili kullanan insanlar olarak “benim 
kedim balık yer” cümlesini okuyunca buradaki “balık” 
kelimesinin bir yemek olduğunu anlayabiliyoruz ancak 
bilgisayarın bu analizi yapabilmesi için “yemek” fiilinin balığı 
işaret ettiğini çözümlenmesi gerekir. Doğal dil analizi 
yapılmadan sadece istatistiksel olarak analiz yapılan 
durumlarda bunun anlaşılması biraz karmaşık ve vakit alıcı 
olabilir. Basitçe elimizdeki bir sözlükle kelimeleri arayarak bu 
kelimelerin dahil olacağı sınıfları bulmak aslında çoğu zaman 
yanlış sonuçlar doğurmaktadır. Bu yüzden ihtimal olarak bir 
kelimenin birden fazla sınıfa farklı oranlarda dahil olduğu 
kabulü yapılmakta ve her tekrarda (iterasyon) daha doğru 
sınıfa atama yapılmaktadır. Örneğin Türkçede balık kelimesi 
daha yüksek ihtimalle yiyecek olarak kullanılmakta (diyelim 
ki %80) ve daha düşük oranda bir evcil hayvan olarak 
kullanılmaktaysa LDA öncelikle kelimeyi bir yemek olarak 
sınıflandıracak ancak daha sonra cümledeki diğer kelimelerin 
kullanımına göre sınıfını değiştirerek evcil hayvan sınıfına 
alabilecektir (veya tam tersi).  
 
5.4. Kanaat çıkarımında eş görüş kümelemesi 

Kanaat çıkarımı (fikir madenciliği) çalışmalarının önemli bir 
kısmı da şimdiye kadar alt bölümler halinde anlatılan bakış 
tabanlı, frekans tabanlı veya model tabanlı yaklaşımlar ile 
çizge teoreminin birlikte kullanılmasından doğar. Buna göre 
bir sosyal ağda bulunan kişilerin fikirlerinin birbirini 
etkilemesi veya diğer bir deyişle sosyal ağda fikir yayılımı 
mümkündür. Aynı fikre sahip kullanıcıların aynı kümede 
toplandığı ve sosyal ağın aynı fikre sahip kişiler olarak 
kümelendiği yaklaşımlara eş görüş kümelemesi (homophily) 
yaklaşımı denilmektedir (McPherson, bM., & Cook, 2001)1.   
Eş görüş çalışmalarını temel kabul ederek farklı amaçlar için 
kullanan çalışmalar da vardır. Örneğin bir sosyal ağdaki 
yapının eş demografik özelliklere göre kümelenmesi de 
mümkündür. Bu çalışmaların amacı bir sosyal ağı, fikir 
madenciliği yöntemleri ile yaş gruplarına göre veya cinsiyete 
göre kümelemek olarak görülebilir (Jackson, 2010).  
Her ne kadar fikir yayılması ve sosyal ağın farklı şekillerde 
kümelenmesi çalışmalarında fikir madenciliği teknikleri 
kullanılsa da problemin en önemli farklılığı hareketli bir 
ortamda çalışıyor olmasıdır. Örneğin bir kişinin yaptığı basit 
bir paylaşımla başlayan süreç, çok kısa sürede yüzbinlerce 
kişiye ulaşmakta ve etkileme süreci başlamaktadır. Bu 
kişilerden kaçının etkilendiği, kaçının bu fikri beğendiği ve 
yaymaya başladığının bulunması için problemin hareketli 
(dinamik) bir yapıda ele alınması gerekir (Kaschesky, 
Sobkowicz, & Bouchard, 2011).  
Problemin dinamik yapısından kaynaklanan özelliği 
düşünüldüğünde fikir özetleme problemi de farklı bir boyut 
kazanır. Örneğin bir metinde fikir özetlemesi yapıldıktan 
sonra elde edilen çok sayıdaki fikrin sadece bir kısmının 
yayıldığı görülebilir. Bu durumda fikir özetlemesi sadece 

——— 
1 Literatürdeki “homophily” kelimesinin tam çevirimi, 
 

yayılan fikirlere odaklanarak diğer fikirleri eleme yoluna 
gidebilir.  

6. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar  

Sosyal ağların artan etkisi ve her geçen gün doğurduğu yeni 
kullanım alanları, beraberinde bilim insanlarının ilgisini çeken 
yeni problemler ve yeni imkanlar doğurmaktadır. Bu 
yeniliklerin takip edilmesi kaçınılmaz olarak sosyal ağ 
üzerindeki verinin etkili bir şekilde işlenmesi ve takip 
edilmesi gerekliliğini doğurmakta, aynı zamanda çok farklı 
arka-planlardan elde edilen yöntemlerin sosyal ağlar üzerinde 
veri madenciliği çalışmalarına dahil edilmesini sağlamaktadır. 
Veri madenciliği teknikleri her ne kadar istatistik ve 
uygulama alanı olarak bilgisayar bilimlerini kapsıyor olsa da 
gelecekte sosyal ağlar üzerinde kullanılan tekniklerin davranış 
bilimleri, toplum bilimleri veya işletme gibi çok farklı 
disiplinlerden besleneceği düşünülmektedir. 
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