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Özet
Bu çalışmada, yönetim bilişim sistemlerinin topluluk yönelimli veri madenciliği yapılmıştır. Yönetim bilişim sistemleri
(YBS) için en önemli kaynaklar kabul edilebilecek 20 yıldan uzun süredir yayın yapan ve çeşitli sıralama kriterlerine göre ilk 5’e
giren dergiler, bir bilgi tabanı (knowledge base) olarak kabul edilmiş ve bu bilgi tabanı üzerinden web madenciliği, metin
madenciliği ve istatistiksel bazı yöntemler kullanılarak, en kritik yazarlar, en kritik üniversiteler ve en kritik çalışma konuları gibi
bilgiler çıkarılmıştır. Ayrıca YBS alanındaki akademik çalışma konularının zaman içerisindeki değişimi de incelenmiş ve bu
değişim ile YBS uygulamaları ve teknolojik değişimler arasındaki bağlantılar sorgulanmıştır.
Çalışmanın sonucunda MISQ, JMIS ve ISR dergileri üzerinden elde edilen istatistiksel sonuçlar 8 farklı tabloda
sunulmuştur. Çalışmanın YBS alanındaki akademik çalışma yapmakta olan veya yapacak olan araştırmacılara faydalı olacağı
umulmaktadır. Ayrıca çalışma bu konudaki istatistiksel bilgi tabanı oluşturan ilk çalışma olma niteliğinde olup oluşturulan bilgi
tabanının daha sonra farklı amaçlarla da kullanılmasına zemin hazırlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilişim sistemleri, Bilgi Yönetimi, Metin Madenciliği, Web Madenciliği, Enformasyon Çıkarımı, Enformasyon
Getirimi, Bilgi Tabanı

Summary
Aim of this study is community oriented data mining for management information systems (MIS) society. The study aims to
create an MIS knowledge base, which is built on the MIS journals. The journals are also selected based on their publication life
and their rankings. The data is collected from the journals via web mining techniques and MIS knowledge base is created for the
study topics, authors, universities or research keywords. This study also questions the research topics of MIS field and the
correlation between the academic studies and their applications on the field.
The output of this study is published on 8 different tables, which are collected from MISQ, JMIS and ISR journals. We
believe this study will guide and help people who are studying or planning to study in MIS field. Also this study is first time
applying statistical methods to build a knowledge base, which can be a source for further studies.
Keywords: Management Information Systems, Knowledge Management, Text Mining, Web Mining, Information Extraction,
Information Retrieval, Knowledge Base
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1. Giriş ve Problem Tanımı
Yönetim bilişim sistemleri kavramı, literatüre ilk girdiği günlerden beri çok sayıda araştırmacının ilgisini
çeken ve bir o kadar da çalışma alanı, değişkenleri ve çıktıları üzerinde tartışmaların olduğu, disiplinler arası bir
alandır. Yazarın ulaşabildiği en eski çalışmalardan birisi olan 1980 yılında Peter Keen tarafından yayınlanmış
eserde, (Keen 1980) yönetim bilişim sistemleri (YBS) üzerindeki çözülmesi gereken problemler aşağıdaki şekilde
sıralamaktadır.
1. YBS için referans disiplinler nelerdir?
2. YBS için bağımlı değişken nedir?
3. YBS nasıl bir toplam gelenek sunmaktadır?
4. YBS ile bilgisayar teknolojisi ve YBS uygulamaları arasındaki ilişkiler nelerdir?
5. YBS araştırmacıları, çalışmalarını nerede yayınlamalıdır?
Yukarıdaki bu sorular zaman içerisinde çeşitli çalışmalarda referans kabul edilmiştir. Örneğin (Hwang ve diğ.
2000) tarafından yapılan çalışmada, YBS bilgi tabanı (knowledge base) oluşturmak üzere, yukarıdaki sorulara atıfla
6 bağımsız değişken olan, dış ortam, organizasyonel ortam, kullanıcı ortamı, enformasyon sistemleri (ES) operasyon
ortamı, ES geliştirme ortamı ve ES ile dört başarı kriteri olan kullanım, tatmin, bireysel etki ve organizasyonel etki
arasındaki ilişki çalışılmıştır.
Hwang’ın çalışmasından önce de benzer problemlerin çözümü için çok sayıdaki makalede probleme atıfla bir
bilgi tabanı oluşturma çalışması görülmektedir. Bu çalışmalar temel olarak o güne kadar yayınlanmış olan makaleler
ve dergiler üzerinde analiz ve sıralama çalışmalarıdır. Örneğin (Walstrom ve diğ. 1995)’un YBS alanında çalışan
akademisyenler için oluşturduğu forum alt yapısı veya (Nord ve Nord 1994)’un 90’lı yıllardaki YBS alanı dergileri
üzerine inşa ettiği çalışmaları birer sıralama çalışmaları olarak görülebilir. YBS alanındaki araştırmacılar arasındaki
çalışma konularındaki başarı kriterleri için yapılan bağımlı değişken çalışmalarına ise (Bellantine ve diğ. 1996)’in 3
boyutlu olarak YBS için bağımlı değişken tanımlama , (Saarine 1996)’in YBS alanındaki başarı kriterlerini
belirleme çalışması veya (Seddon 1997)’un YBS’deki başarı kriterlerini belirleyen DeLone ve McLean modelleri
üzerindeki çalışması gibi çalışmalarda çözüm aranmıştır. Ancak bu çalışmaların hiçbirisinde Keen tarafından
konulan 5 soruya tam olarak bir çözümün üretilmediği görülmektedir.
Ayrıca güncel çok sayıda çalışmada da Keen tarafından ortaya konan sorulardan beşincisi olan ve YBS
çalışmalarının yayınlanacağı ortamların karşılaştırılması yapılmıştır. Örneğin (Hwang 2000) yukarıdaki 5 soru için
bilgi tabanı (knowledge base) ismini kullanan araştırmacı olurken (Cordoba ve diğ. 2012) çalışmasında ‘’European
Journal of Information Systems (EIJS)’’ ve ‘’Management Information Systems Quarterly (MISQ)’’ arasındaki
karşılaştırma için yine bir bilgi tabanı oluşturmuştur.
Yukarıdaki bütün bu çalışmaların ortak amacı, YBS için bir bilgi yönetimi (knowledge management) kaynağı
oluşturmaktır (Seker, 2014). Probleme bilgi yönetimi açısından bakıldığında listenin daha da genişletilmesi ve
(Baskerville ve Myers, 2002; Benbasat ve Zmud, 2003; Chen ve Hirschheim, 2004; Benbasat ve Barki, 2007;
Dwivedi ve Kuljis, 2008; Klein ve Hirschheim, 2008) gibi çok sayıdaki çalışmada BS akademisyenleri ve uygulama
alanları ile ilgili çalışmanın birer bilgi yönetimi çalışması olduğunu söylemek mümkündür.
Bu çalışma kapsamında Keen tarafından ortaya konulan 5 soruya cevap aranacaktır. Bu amaçla MISQ ve
‘’Journal of Management Information Systems (JMIS)’’ dergilerinde günümüze kadar çıkmış olan bütün yayınlar
üzerinde web ve metin madenciliği çalışmaları yapılarak tamamen istatistiksel yöntemlerle YBS’nin tarihsel
süreçteki çalışma alanları, bu konuda çalışan araştırmacılar ve YBS’nin diğer bilgi sistemleri ile olan ilişkisi
araştırılmıştır. Ayrıca bu çalışma MISQ ve JMIS arasında karşılaştırma yapılması için de kullanılabilir.
Ayrıca Keen tarafından konulan 5 soruya ilave olarak, (Laudon ve Laudon, 2009) tarafından YBS gelişim
süreçleri için konulmuş olan aşamalar ile YBS konusundaki akademik yayınlar arasındaki bağ da zamansal
düzlemde metin madenciliği ile araştırılacaktır (Seker 2015). YBS gelişim süreçleri (Laudon ve Laudon, 2009)
tarafından aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.
1. Ana bilgisayar ve mini bilgisayar dönemi,
2. Kişisel bilgisayarlar dönemi,
3. İstemci/sunucu ağları,
4. Kurumsal bilişim ve
5. Bulut bilişim dönemleridir.
Bu makalede, öncelikle makaleye zemin teşkil eden bilgi yönetimi kavramı açıklanacak, bilgi yönetiminin
enformasyon çıkarımı (information extraction) ile birlikte kullanılması ve topluluk yönelimli enformasyon çıkarımı
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(community oriented information extraction) kavramları açıklanacaktır.
Ardından çalışmada faydalanılan makaleler üzerinde kullanılan yöntemlermetin madenciliği ve web
madenciliği çalışmaları , (Seker ve diğ. 2013), Keen’in 5 sorusuna nasıl cevap arandığı, (Laudon ve Laudon,
2009)’un 5 seviyesi ile YBS konusundaki akademik çalışmaların korelasyonunun nasıl modellendiği, yöntem
başlıklı bölümde açıklanacaktır.
Yöntemin açıklanmasından sonra çıkarılan, adı geçen dergilerden çıkarılan veri tabanının özellikleri ve elde
edilen sonuçlar sunulacak ve bu sonuçlar yorumlanacaktır.
2. Yöntem
Çalışmanın adımlarına genel olarak bakıldığında, YBS akademik literatürünün bugüne kadar çok defa
sorgulanan yanlarının yeni ve farklı bir yöntemle, tamamen istatistiksel ve makine öğrenmesi teknikleri ile yeniden
sorgulandığını, literatürde bulunan akademik çalışmalardan enformasyon getirimi (information retrieval) yapılarak
düzensiz ve sorgulanamaz bilgi (knowledge) seviyesinin önce enformasyon seviyesine indirildiğini ve daha sonra
düzenli ve sorgulanabilir bilgi seviyesine geri çıkarıldığını, üretilmiş olan bu yeni bilgi seviyesi ürünü olan bilgi
tabanının üzerinde ise YBS için kritik bazı sorulara cevap arandığını söyleyebiliriz.

Fig. 1. YBS Bilgi Yönetim Modeli.

Yukarıda görsel olarak ifade edilen ve bu çalışma kapsamında ortaya konan YBS bilgi yönetim modeli,
öncelikle bilgi seviyesindeki akademik yayın yapan bazı dergilerden enformasyon getirimi yöntemi ile işlenebilir
enformasyon elde etmeyi amaçlar. Ardından bu enformasyon seviyesini yeniden bilgi seviyesine çıkarmaktadır.
Zaten bilgi seviyesinde olan akademik literatürün yeniden bilgi seviyesine çıkarılmasındaki amaç ise yeni üretilen
bilgi tabanının işlenebilir, ispatlanabilir ve sorgulanabilir olmasıdır.
Bu amaca yönelik olarak, kendi yayın alanını YBS olarak tanımlayan ve AIS (Association for information
systems, http://aisnet.org) tarafından yapılan sıralamada (http://aisnet.org/?JournalRankings) ilk 5'e giren
dergilerden 20 yıl ve üzerinde yayın yapan ve dolayısıyla YBS alanı için belirleyici dergiler olan ''MIS Quarterly''
dergisinin 1977 yılından beri yayınladığı sayıları, ISR (information systems research, informs) dergisinin 1990
yılından beri yayınladığı sayıları, JMIS( journal of management information systems) dergisinin 1984 yılından beri
yayınladığı sayıları, ve bütün bu sayılardaki makaleleri hedef alan bir web madenciliği uygulaması geliştirilmiştir.
Öncelikle bu dergiler üzerinden bütün yayınlar indirilmiş ve üst bilgileri olan, yayın tarihi, yayınlandığı sayı ve
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dergi gibi bilgiler kaydedilmiştir.
PDF yapısında oluşturulan bu makale havuzu üzerinde bir metin madenciliği uygulaması geliştirilerek bütün
metinlerdeki yazar, başlık, varsa anahtar kelimeler, özet ve atıflar ayıklanmış ve bir veri tabanında saklanmıştır. Bu
veri tabanı üzerinde istatistiksel yöntemler kullanılarak hedeflenen sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin en çok yayın
yapan yazar, en çok kullanılan anahtar kelime, yıllara göre anahtar kelimelerdeki değişimler gibi istatistiksel
sonuçlara ulaşılabileceği gibi makale metinlerinde geçen kelime yoğunlukları ve bu kelimelerin anlamlarına göre
sınıflandırma yapılarak örneğin çalışmaların ne kadarında anket kullanıldığı gibi sonuçlara da ulaşılmıştır. Bu
sonuçlar veri kümesi ve sonuçlar başlıklı bölümde verilecektir.
Bu uygulama kapsamında, makalelerdeki anahtar kelimeler, kullanılan araştırma teknikleri ve yöntemler,
metin madenciliği teknikleri ile istatistiksel değerlere dökülmüş bu istatistiksel değerlere yayınların taşıdığı atıf
sayısı, yayın yılı, yazar bilgisi gibi üst veriler (meta data) eklenmiş ve zaman içerisindeki YBS çalışmalarının seyri
araştırılmıştır. Bulgular: Araştırmanın neticesinde, üç farklı dergiden elde edilen 37 yıllık veri üzerinde YBS
alanındaki çalışmaların ilgi alanları, zaman içerisindeki değişimleri/ve değişmeyenleri, günümüzdeki aktif çalışma
konuları ve bu konudaki yazar/atıf yoğunlukları çalışılmıştır.
3. Veri Kümesinin oluşturulması ve Sonuçlar
Geliştirilen bir yazılım ile internet üzerinde açık olan elektronik kütüphanelerden makaleler indirilmiştir.
İndirilen makaleler üst bilgilerine göre bir veri tabanında saklanmış ve yine bir yazılım aracılığı ile makaleler
üzerinde metin madenciliği çalışması yapılmıştır. Makalelerin bir kısmı oldukça düzgün hazırlanmış olduğu için bu
makalelerden sadece ilgili bilgilerin bulunup çıkarılması işlemi yapılırken, özellikle eski bazı makalelerde yeterli
bilgi olmaması, makale yapısındaki farklılıklar ve hatta makalelerin yazı yerine resim yapısında yüklenmiş olması
gibi problemlerle karşılaşılmıştır.
Yukarıdaki aşamalar atlatıldıktan sonra bu makale kapsamında yayınlanan 3 bilgi grubundan bahsetmek
mümkündür. Birincisi tüm zamanlar YBS alanındaki yazarların makale dağılımı ve zaman içerisinde en çok yayın
yapan yazarlar. İkincisi tüm zamanlar için YBS alanındaki çalışma konuları ve en çok üzerinde çalışılmış olan
konular. Üçüncüsü ise bir zaman çizgisine paralel olarak tarihsel süreçte YBS yayınlarının nasıl değiştiği ve zamana
göre hangi konularda daha fazla yayın yapıldığıdır.
Aşağıda farklı amaçlara yönelik olarak üç farklı dergiden toplanan sonuçlar bulunmaktadır.
Tablo 1. MISQ dergisinden alınan sonuçlara göre en fazla yayın yapan 5 yazar listesi ve yayın sayıları
Yazar İsmi

Yayın Sayısı

Detmar W. Straub

11

Paul A. Pavlou

7

Izak Benbasat

6

Viswanath Venkatesh

6

Arun Rai

4

Tablo 1’de gösterilen sonuçlar, MISQ dergisinde en çok yayın yapan yazarların yayın sayılarına göre
sıralandıktan sonraki ilk 5 yazarı kapsamaktadır. Tablo 1’deki ve bundan sonraki bütün tablolar için geçerli olan bir
durum, sayım için kullanılan bilgi tabanının daha önce de bahsedildiği üzere internetteki makalelerin web
madenciliği yöntemi ile indirilmesi ve daha sonra bu makalelerin üzerinde metin madenciliği uygulamaları ile
çıkarılması ile elde edilmiş olmasıdır. Dolayısıyla bu işlemler sırasında çeşitli hatalar oluşabilmektedir. Bütün
tablolar ve sonuçlar için bu hata miktarının göz önünde bulundurulması gerekir.
Tablo 2. MISQ dergisinden alınan sonuçlara göre en fazla yayın yapan ilk 15 üniversite
Üniversite İsmi

Yayın Sayısı

Georgia State University

22

City University of Hong Kong

21

University of Minnesota - Twin Cities

21

Temple University

15
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University of Maryland

14

University of Arizona

13

University of Arkansas

11

University of Minnesota

11

Brigham Young University

9

Georgia Institute of Technology

8

McGill University

8

Carnegie Mellon University

7

University of Texas at Dallas

7

Yonsei University

7

Indiana University

6

5

Tablo 2’de gösterilen sonuçlar yazarların yayınlarında belirttikleri üniversite isimlerinden toplanmıştır. Tablo
1’de yer alan yazarların yayın sayılarına bakıldığında, bazı yazarların tek başına bazı üniversitelerden daha fazla
yayın yaptığı dikkat çekmektedir. Ayrıca, aynı yazarın farklı zamanlarda farklı üniversitelerde bulunma ihtimali de
göz önünde tutulmalıdır. Tablo 2, sadece yazarların makalelerinde belirttikleri üniversiteler üzerinden toplanmıştır.
Tablo 3. MISQ dergisinden alınan sonuçlara göre bi-gram yoğunluğu en fazla kelimeler (anlamsız olanlar çıkarıldıktan
sonra, büyük küçük harf hassasiyeti gözetilerek).
Bi-Gram Terimi

Frekansı

Information Systems

0.16688641581456

information systems

0.15490009865661

information technology

0.11986317157952

Information Technology

0.08482624450243

IS research

0.046101219838277

firm performance

0.031348829490028

future research

0.030426805093263

Systems Research

0.029504780696497

business strategy

0.029504780696497

decision making

0.028582756299732

digital business

0.026738707506201

technology acceptance

0.025816683109435

knowledge management

0.02489465871267

software development

0.02489465871267

practical implications

0.021206561125607

Tablo 3’te metin özetleri ve metin içeriklerinden toplanan veriler üzerinden bir n-gram çeşidi olan bi-gram
yöntemi ile terimler çıkarılmıştır (Seker, S.E. ve Al-Naami K., 2013). Bu yöntem, yazıda geçen kelimeleri arka
arkaya bir dizide sıralı kabul ederek, dizideki komşu her iki kelimeyi bir terim kabul etmektedir. Ardından bütün
terimlerin sayısı sayılmakta ve her terimin metin içerisindeki frekansı hesaplanmaktadır. Tablo 3’te bu frekanslara
göre sıralama yapılmış ve en yüksek frekansa sahip 15 terim gösterilmiştir. Genel olarak n-gram çalışmalarında
herhangi iki terim yan yana alındığı için durma kelimesi olarak geçen ve metin içerisinde sıkça kullanılan ancak
çalışma için bir anlam ifade etmeyen sonuçlar da çıkmakta ve hatta bu terimler listenin başında yer almaktadır.
Örneğin çalışmadaki en yüksek frekansa sahip terim ‘’of the’’, ‘’in the’’ veya ‘’to the’’ gibi terimlerdir ve bu
terimlerin bu çalışmanın amacı ile bir ilgisi olmadığı için listede gözle yapılan bir tarama sonucunda, YBS için
anlam ifade eden terimler elenerek tablo 3’de yer verilmiştir.

Author name / Procedia - Social and Behavioral Sciences 00 (2015) 000–000

6

Tablo 4. MISQ dergisinden alınan sonuçlara göre tri-gram yoğunluğu en fazla ilk 15 kelime grubu (anlamlı/anlamsız
ayrımı yapılmadan):
Tri-Gram Terimi

Frekansı

the impact of

0.053477415012401

In this paper

0.050711341822105

the use of

0.047945268631808

this paper we

0.045179195441511

as well as

0.045179195441511

in Information Systems

0.04333514664798

the context of

0.040569073457684

the role of

0.037803000267387

the importance of

0.036880975870622

in terms of

0.03503692707709

the relationship between

0.03503692707709

Abstract This paper

0.034114902680325

the effects of

0.031348829490028

of information technology

0.029504780696497

Information Systems Research

0.029504780696497

Tablo 4’te yar alan sonuçlar ise, Tablo 3’e benzer şekilde yine metin içerisinde yapılan ve bir n-gram
uygulaması olan tri-gram çalışması sonucunda elde edilmiştir. Sonuçlar üzerinde, okuyucunun karşılaştırma
yapabilmesi için, daha önce Tablo 3’te yapıldığı gibi gözle eleme yapılmamıştır ve ham haliyle yer verilmiştir.
Tablo 5. JMIS’den alınan bilgilere göre yoğunluğu en fazla olan 20 anahtar kelime.
Anahtar Kelime

Sayısı

decision support systems

56

group support systems

36

electronic commerce

34

knowledge management

32

group decision support systems

26

expert systems

25

trust

24

strategic information systems

18

end-user computing

17

outsourcing

17

human information processing

15

case study

13

electronic markets

13

electronic meeting systems

13

interorganizational systems

13

virtual teams

13

business process reengineering

12

business value

12

information systems planning

12

organizational learning

12

Dergilerde ayrıca anahtar kelime alanı bulunmaktadır. JMIS dergisinde bulunan anahtar kelimeler özel olarak
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çıkarılarak bu kelimelerin sayısı sayılmış ve Tablo 5’teki sonuçlara ulaşılmıştır. Tablo 5’te yer alan sonuçlar JMIS
dergisinin 1984 yılından beri (30 yıl) yapmış olduğu bütün yayınlardan elde edilmiş olan anahtar kelime sayılarıdır.
Tablo 6. JMIS dergisinde en fazla yayın yapan 10 yazar
Yazar İsmi

Sayısı

Zwass, Vladimir

34

Kauffman, Robert J.

20

Nunamaker, Jay

19

Clemons, Eric K.

16

Whinston, Andrew B.

16

Briggs, Robert O.

14

Benbasat, Izak

8

Lowry, Paul Benjamin

8

Sprague, Ralph

7

Dewan, Rajiv M.

6

Tablo 1’e benzer şekilde JMIS dergisindeki yazarların da yayınları sayılmış ve en yüksek yayın sayısına sahip
yazarlarda 10 kişi Tablo 6’da sunulmuştur. Her ne kadar dergilerin konuları YBS konularını kapsar içerikte olsa da
her derginin kendisine özel bir editör takımı ve hakem grubu bulunmakta, kendisine özel bir okuyucu ve yayın
anlayışı bulunmaktadır. Bu yüzden makalenin başında ortaya koyduğumuz YBS alanındaki dergi sıralamasına sadık
kalmakla birlikte, dergilerden elde edilen sonuçları birbirine karıştırmamaya özel olarak özen gösterdik. Örneğin
Tablo 1 ve Tablo 6 çok kolay birleştirilebilir ve yeni bir sonuç çıkarılabilirdi ancak biz iki sonucu ayrı tablolarda
vermeyi ve bu sayede okuyucunun dergiler arasında karşılaştırma ve yorum yapmasına imkan vermek istedik.
Tablo 7. ISR dergisinde geçen en yüksek frekanslı 15 tri-gram
Tri-gram

Frekansı

information technology IT

0.050282956

the University of

0.035198069

of information technology

0.034740951

the impact of

0.033826716

of information systems

0.033369598

information systems IS

0.029712656

Management Information Systems

0.022855889

support systems GSS

0.01234218

the business value

0.009599473

business process reengineering

0.00822812

information systems development

0.00822812

and organizational performance

0.007771002

researchers and practitioners

0.007771002

of IT investment

0.007771002

a laboratory experiment

0.007771002

Tablo 7’deki sonuçlar ise daha önce tablo 5’te verilen sonuçlara benzer şekilde bu kez ISR üzerinde yapılan
metin madenciliği ve n-gram çalışmaları ile elde edilmiştir. Tablo 7’deki sonuçlar üzerinde herhangi
anlamlı/anlamsız elemesi yapılmamış ve ham haliyle verilmiştir.
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Tablo 8, Son 20 yıl boyunca en çok yayın yapılan konu başlıkları ve her yıl için ilgili anahtar kelimeyi içeren yayın sayısı.
Yıl

Frekans

Kelimeler

1994

5

group decision support systems,

1995

4

business process reengineering,

1996

2

human factors, human information processing

1997

5

group support systems,

1998

6

group support systems,

1999

5

group support systems,

2000

3

business process reengineering, electronic commerce, information technology investment, group
support systems

2001

9

knowledge management,

2002

3

group support systems,

2003

4

group support systems,

2004

7

electronic commerce,

2005

1

*,

2006

4

competitive advantage, economic analysis, electronic commerce, electronic markets,
interorganizational systems, knowledge management

2007

3

knowledge management,

2008

7

true state dependence,

2009

5

knowledge management,

2010

8

services science,

2011

2

analytical modeling, competition, electronic commerce, information technology outsourcing,
information transparency, innovation, knowledge management, online search, price, productivity

2012

2

business value of information technology, competitive strategy, electronic commerce, Game
Theory, IT investment, IT value, Social Media, information technology business value, Software
Development, Trust

2013

3

information risk,

2014

8

neural networks,

Tablo 8’de ise JMIS dergisinden çıkan yayınlar açısından son 20 yıl içerisinde her yıl için yazarlar tarafından
makalelerinde belirtilen anahtar kelime sayısı sayılmış, o yıl için en fazla belirtilen anahtar kelime sayısı ve anahtar
kelimenin kendisi alınarak bir tablo hazırlanmıştır. Bazı yıllar en fazla anahtar kelime sayısına sahip birden fazla
anahtar kelime olduğu için (örneğin 2012 yılında en fazla 2 farklı yayında aynı anahtar kelime tekrar etmiş olduğu
için) bu yıllarda en fazla değere sahip bütün anahtar kelimeler tabloda verilmiştir. Buradaki değerlerin, yazarların
kendi yazdıkları anahtar kelimelere göre belirlenmiş olduğu unutulmamalıdır. 2005 yılında hiçbir anahtar kelime
birden fazla kere tekrar etmediği ve en fazla anahtar kelime değeri 1 olduğu için, 2005 yılındaki yayınlarda geçen
bütün anahtar kelimeler verilmemiştir.
Tablo 8’in YBS yayınlarındaki 20 yıllık gelişimi göstermesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
4. Sonuç
Bu çalışma kapsamında, YBS alanında çalışan veya çalışma niyetinde olan akademisyenlere faydalı
olabilecek bir bilgi tabanı, istatistiksel yöntemler kullanılarak, metin madenciliği ve web madenciliği yöntemleri ile
oluşturulmuş, bu bilgi tabanı üzerinden merak edilen ve literatürde de daha önceki çalışmalarda sorgulanan bazı
sorulara cevap aranmıştır.
Çalışmanın akademik alandaki katkılarının yanında, akademinin YBS uygulamaları ile olan korelasyonunu
sorgulaması gibi yan çıktıları da olmuştur. Ayrıca uzun yıllardır birikmiş olan YBS literatürü üzerinde yapılan ilk
istatistiksel çalışma olması açısından ve YBS alanındaki ilk topluluk yönelimli bilgi çalışması olması açısından da
bundan sonraki çalışmalara yol göstereceği düşünülmektedir.

Author name / Procedia - Social and Behavioral Sciences 00 (2015) 000–000

Kaynaklar
Ballantine, J., Bonner, M., Levy, M. ve Martin, A. (1996), The 3D model of information system s
successs: The search fort he dependent variable continues. Information resources Management Journal, v. 9 ,
is. 4, pp. 5-14
Baskerville R ve Myers M (2002) Information systems as a reference discipline. MIS Quarterly 26(1),
1–14.
Benbasat I and Zmud R (2003) The identity crisis within the IS discipline: defining and communicating
the discipline’s core properties. MIS Quarterly 27(2), 183–194.
Chen W and Hirschheim R (2004) A paradigmatic and methodological examination of information
systems research from 1991 to 2001. Information Systems Journal 14, 197–235.
Benbasat I and Barki H (2007) Quo Vadis TAM? Journal of the Association for Information Systems
8(4), 211–218.
Dwivedi Y and Kuljis J (2008) Profile of IS research published in the European Journal of Information
Systems. European Journal of Information Systems 17, 678–693.
Hwang, M.I. ve Windsor, J.C. ve Pryor (2000), A. Building a Knowledge Base for MIS Research: A
Meta-Analysis of a System Success Model, Information Resources Management Journal, v. 13, is. 2, pp. 2632.
Keen, P.G.W. (1980) Reference disciplines and a cumulative tradition. Proceedings of the first
International conference on information systems, pp. 9- 18
Klein H. K. and Hirschheim R (2008) The structure of the IS discipline reconsidered: implications and
reflections from a community of practice perspective. Information and Organization 18(4), 280–302.
Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P. (2009). Management Information Systems: Managing the Digital
Firm (11 ed.). Prentice Hall/CourseSmart. p. 164.
Nord, J. H. ve Nord, G. D. (1994) Determinants of commitment to information systems management
issues for the 1990s. MIS Quarterly, v. 15, is. 4, pp. 475-495
Saarinen, T. (1996) An expanded instrument for evaluating information system success. Information
and Management, v. 31, is. 2, pp. 103-118
Seddon, P. (1997) A respecification and extension of the DeLone and McLean model of IS sucecess,
Information Systems Research, v. 8, is. 3, pp. 240-253
Seker, S. E. (2015) , “Temporal logic extension for self referring, non-existence, multiple recurrence
and anterior past events” , Turkish Journal of Electirical Engineering and Computer Sciences v. 23 is. 1, pp.
212-230
Seker, S. E. , Al-Naami, K. (2013), Sentimental Analysis on Turkish Blogs via Ensemble
Classifier, Proceedıngs Of, The 2013 International Conference On Data Mining, ISBN:1-60132-2399, DMIN’13, pp. 10-16
Seker, S. E. , Al-Naami, K. , Khan, L. (2013), “ Author Attribution on Streaming Data“, Information
Reuse and Integration (IRI), 2013 IEEE 14th International Conference on , IEEE IRI pp. 497 – 503,
Seker, S. E. (2014), Bilgi Yönetimi (Knowledge Base), YBS Ansiklopedi, v. 1, is. 2, pp. 8 - 14
Walstrom, K. A., Hardgrave, B. C. ve Wilson, R. L. (1995) Forums for Management information
systems Scholars. Communications of the ACM, v. 38, is. 3, pp. 93-107

9

YBS Ansiklopedi
www.YBSAnsiklopedi.com
Cilt 2, Sayı 3, Eylül 2015

Büyük Veri ve Büyük Veri Yaşam Döngüleri
Sadi Evren SEKER,
Istanbul Medeniyet University, Department of Business

Özet
Bu yazının amacı, günümüzde hızla gelişmekte olan büyük veri kavramına genel bir giriş yapmak ve ardından büyük veri
dünyasında var olan teknoloji firmalarının bu dünya için geliştirmiş olduğu farklı veri modelleri ve yaşam döngüsü modellerini
karşılaştırarak okuyucuya genel bilgileri sunabilmektir. Yazı kapsamında toplanan kaynaklar akademik kaynakların yanı sıra
büyük veri alanında faaliyet gösteren Oracle, SAS, ve EMC gibi firmaların kendi yayınlarından derlenmiştir. Ne yazık ki bu
konuda yeterli Türkçe yayın bulunamamasından dolayı bu kaynaklarda bulunan görsellere atıf verilerek Türkçelenmiş ve Türkçe
olarak yeniden üretilen görsellere makalede yer verilmiştir. Makale bundan sonra yayınlanacak olan yazılım proje yönetim
teknikleri ile devam edecek olan serinin ilk makalesidir ve bu seri kapsamında son olarak büyük veri dünyasında yeni proje
yönetim tekniklerine yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Veri Bilimi, Yaşam Döngüleri

Summary
Aim of this paper is introducing the big data concept and comparing some life cycle models from the big data industry
leaders. Besides the academic literature, this paper also refers to some documentation from industry like Oracle, SAS or EMC.
Unfortunately, Turkish literature on the topic is limited. Because of the limited Turkish documents on the literature, the life cycle
models in this paper are both referring to the original sources and also recreated in Turkish. This paper is the first paper of a three
paper series ,which will continue with a general introduction to software project management techniques and finally on the third
paper the new trends and approaches to the project management in a big data world will be discussed.
Keywords: Big Data, Data Science, Life Cycles

1. Büyük Veri
Bilgisayarların işleyemeyeceği kadar büyük olan verilerdir. Bu veri sürekli büyümektedir. Bunun daha güzel
bir tanımı 5V olarak yapılan tanımdır. 5V volume, velocity, variety, veracity ve value’dir. Büyük veri denilince
aslında akla ilk gelen boyut olarak büyük (volume), yani kapladığı yer olarak büyük verilerdir. İkinci V, Velocity
yani hızdır. Örneğin facebook’ta her gün çok sayıda yeni mesaj yazılmakta, bunların işlenebilmesi için belirli bir
işlem hızının yakalanması gerekir
Ayrıca verinin çeşitliliğinden de bahsedilebilir, yani 5V kavramının üçüncüsü olan variety’den. Kısaca
değişik kaynaklarda değişik içeriklerden değişik özelliklere sahip veriler gelmektedir. Dolayısıyla büyük verinin
hacmi, hızı ve kaynak çeşitliliği vardır. Dördüncü olarak verinin güvenilirliği (veracity ) yani hangi kaynağına ne
kadar itimat edeceğiniz? Sorusu büyük veri dünyası için önemlidir.. Bütün bunların neticesi olarak, değer (value)
beşinci V olarak görülebilir... Yani bir verinin ne kadar büyük olduğu, bir verinin ne kadar hızlı değiştiği, ne kadar
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çeşitli olduğu ve ne kadar güvenilir olduğuna göre bir değerden bahsedilebilir. İşte büyük veride bütün bunlar birer
problem olarak karşımıza çıkar. Büyük veri düşünüldüğünden daha büyüktür. Hacim olarak büyüktür, hız olarak
büyüktür, çeşitlidir ve güvenle ilgili kaynaklar ile ilgili netlik yoktur veya bu konularda sorunlar vardır denilebilir.
Dolayısıyla verinin değeri bizim için çok yüksektir. Ama bununla birlikte değerini düşüren unsurlar da vardır. Şayet
bunları düzgün bir şekilde yönetebilirsek verimiz gerçekten değerli hale gelecektir.
Büyük veri kavramı ve büyük veri çalışmaları, veriyi daha değerli hale getirmek için belirttiğimiz ilk 4V
problemlerinin üzerine giden ve buradaki problemleri çözmeye çalışan çalışmalardır denilebilir. Büyük veri
çalışmalarının derdi, çok büyük ölçekteki verileri, çok hızlı değişen, çok çeşitli kaynaklardan gelen ve çok farklı
itimat değerlerine sahip olan verileri yönetebilmektir.
2. Büyük Veri Yaşam Döngüsü Modelleri
Büyük verinin tanımının ardından büyük verinin yaşam döngüsünden bahsedilebilir. Her varlık yaşar, her
varlığın bir hayatı olduğu söylenebilir, bilgisayar dünyasındaki kavramlar da yaşarlar. Yani hiçbir varlığın tek başına
bir kere var olduğunu ve sonsuza kadar var olacağını söylenemez. Dolayısıyla kavramlar da değişmektedir, değerler
değişmektedir. Büyük veri değeri de değişmektedir ve büyük verinin de bir yaşam döngüsü vardır. Büyük veri her
ne olursa olsun, örneğin; facebook’ta toplanan veriler, gmail de atılan maillerin tamamı, bir ülkedeki vatandaşların
nüfus kayıtları veya aklınıza gelen herhangi bir büyük veriyi ele alın, aslında bir yaşam döngüsü vardır (SEKER,
2014). Bu yazı kapsamında, farklı firmalardan (SAS, IBM, Oracle gibi) bu yaklaşımları toplanmıştır. Büyük verinin
hayat döngüsü ile ilgili. bu yaklaşımlar sunulacaktır.
2.1. Verinin Yaşam Döngüsü (Data Life Cycle)
İlk anlatılacak olan yaklaşım akademik bir yaklaşım ve
kazandırılmış (Corti, Eynden, Bishop, & Woollard, 2014).

Essex Üniversitesi tarafından literatüre

Verinin&Üretilmesi&
(Creation)&

Verinin&Tekrar&
Kullanımı&(ReC
Use)&

Verinin&İşlenmesi&
(Process)&

Verinin&Erişim&
Hakları&(Access)&

Verinin&Analizi&
(Analysis)&

Verinin&
Saklanması&
(Preserving)&

Şekil&&1&Verinin&Yaşam&Döngüsü&(Data&Life&Cycle)&
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Bu yaklaşıma göre, verinin bir yaşam döngüsü var. Üretilmesi, işlenmesi, analiz edilmesi, bu verinin
bozulmalara karşı saklanılması, güvenlik açıklarına karşı saklanması veya bu veriye kimin erişeceği ve verinin
tekrar kullanılması gibi giden bir döngüden bahsedilebilir. Bu aslında verinin yaşam döngüsü olarak görülebilir.
Kısaca, verinin üretilmesi aşamasında (Creating) aslında ihtiyaçların belirlenmesi söz gerekir, veri üretiminin nasıl
yönetileceği, verinin hangi kaynaklardan geleceği esas problemlerdir. Örneğin; bir satış zinciriniz var, marketler
zinciriniz var; dükkanlarınıza giren çıkan müşteriler, yazar kasaların takip edilmesi gibi çeşitli kaynaklardan
verileriniz geliyor. Öncelikle bu verilerin toplanması gerekiyor. Verinin işlenme aşamasında (process) ise bu veriler
ön işlemeden geçirilir, anlamsız olan verilerin temizlenmesi, eksik olan verilerin toplanması, başka kaynaklardan
beslenmesi, verinin başka kaynaklarda işlenebilecek şekle getirilmesi gibi aşamalar vardır. İşte bu ilk iki aşama
verinin toplanması veya üretilmesidir. Bazen hesaplamalarla bizim ürettiğimiz veriler de olabilir bazen de doğrudan
sahadan toplanan veriler olabilir. Verinin işlenmesi, temizlenmesinden, ön işlemesinden sonra verinin analiz
aşaması başlar. Bu aşama diğerlerine göre çoğu veri bilimcisi için en zevkli aşamadır. Burada sürprizler, yeni
fikirler çıkar, bir nevi veriyle oyun oynanır. Mesela elinizde facebook’un verisinin olduğunu düşünün. Bu veriyi
topluyorsunuz ve ön işlemeden geçirip temizlediğinizi düşünün, mesela Türkiye’deki insanlar en fazla hangi ülkeye
yurtdışına mesaj atıyor. Veya diyelim ki en fazla mesajlaşma hangi ülkede gerçekleşiyor. Kaç tane sahte hesap var.
Açılan sahte hesapların amaçları neler? Herhangi bir kanal, bir haber kanalı, bir resim paylaşım grubu, ile ilgili
mesajlaşan kişilerin cinsiyet dağılımı nasıl yaş dağılımı nasıl demografik yapıları nasıl gibi bir sürü fikir ortaya
atılabilir. Bu fikirlerin işlenmesi, çıkarılması mümkündür (SEKER, Sosyal Ağlarda Veri Madenciliği (Data Mining
on Social Networks), 2015). Bu fikirler sonunda çıkan sonuçlar ise sürpriz olabilir mesela hiç beklenmeyen veya
beklentilerin çok ötesinde sonuçlar çıkabilir.
Sonraki aşama bu analiz edilen verinin korunması aşamasıdır. Yani bu verinin yedeklenmesi hangi yapının,
hangi formatın verinin saklanması için uygun olduğu gibi kararların verildiği aşamadır. Paylaşılması, arşivlenmesi
hatta bu verinin güncel halde tutulması bile bir problemdir. Burada sürekli yenilenen bir veri söz konusu ve
dolayısıyla bu verinin de bir şekilde güncellenmesi gerekir. Sonraki aşamalarda, da bu verinin erişim haklarının
belirlenmesi, güvenlik ile ilgili kontrollerin yapılması. Bu veri erişim haklarının paylaşılması, dağıtılması, yasal
çerçeveler içinde olup olmadığı, erişim izlenmesi kimler erişiyor, ne sıklıkla erişiyor, nerelere erişiyor, kimin ihtiyaç
duyduğu bu veriye gibi problemlerle uğraşılıyor gibi soruların cevaplanması gerekir. Ve sonraki adımda da verinin
tekrar kullanılması söz konusu, yani veriyi çıkarttık, ön işledik, analiz ettik ve sonuçlara ulaştık, peki bu veriyi çöpe
mi atacağız? En azından veri değilse bile yöntemleri kullanamaz mıyız? Mesela bir firma için yaptığınız bir işi
tamamen çöpe mi atacağız? Başka firmaların benzer yöntemleri kullanması söz konusu olamaz mı? En azından
metodolojinin başka yerlerde kullanılması, hatta bazı durumlarda verinin bizzat başka yerlerde kullanılması
mümkündür. Dolayısıyla verinin tekrar kullanılması büyük veri hayat döngüsü açısından önemlidir.
Aslında bahsedilen şey yaşam döngüsü hayatın her alanında görülebilir. Herhangi bir varlığı ele alırsanız
onun da bir hayatı vardır. Belli aşamalardan geçer ve bu hayat tekrar eden bir yapıya sahiptir. Örneğin, yağmur
yağıyor, yağan yağmur buharlaşıyor tekrar bulut oluyor ve tekrar yağıyor. Böyle bir döngü söz konusudur. Bu
hayatın farklı aşamalarında karşımıza çıkıyor. Yazılımda hayatın bir parçası ve yazılımın da kendine özgü bir hayatı
var. Dolayısıyla verinin de buna benzer bir şekilde hayatı olduğundan söz edebiliriz.

2.2. Büyük Veri Yaşam Döngüsü
İkinci olarak EMC firması tarafından hazırlanan Büyük Veri Yaşam Döngüsü (Big Data Life Cycle) olarak
geçen kavramı inceleyeceğiz (Schmarzo, 2012).
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Şekil&&2&EMC&Firması&tarafından&geliştirilen&Büyük&Veri&Yaşam&Döngüsü&

Big data life cycle kavramı henüz yeni ve oturmamış bir kavramdır. Birçok kişinin kullandığı bu terim, çok
farklı anlamlara gelebilmektedir.. Yeni modelde, iş dünyasıyla veri ambarları ve iş zekâsı süreçlerinin bir yaşam
döngüsünde bağlanmaktadır. Öncelikle bir iş süreci var ve iş dünyasının belli ihtiyaçları ve sorguları bu modelde ele
alınmış. İkinci adımda veri ambarı (Data Warehouse) süreci işin içine girmektedir. Burada görev yapan veri
biliminsanından bahsedilebilir. Veri biliminsanı, veri ambarının çıkartmış olduğu farklı veri kaynaklarından
topladığı, ön işlendiği ve analiz ettiği sonuçları alır ve bunların üzerinde kendine göre analiz/analitik modelleri
geliştirir. Bu aşamada, veri madenciliği algoritmalarından bahsedilebilir. Belirli tekrarlar, belirli şablonlar
yakalanmaya çalışılır. Sonraki adımda bir iş zekâsı süreci başlar. İş zekâsı sürecinde yeni fikirlerin ortaya çıkması
çok önemlidir. Yani veri bilimcisi açısından baktığınızda, iş zekâsında çıkanlar sadece rapordan ibarettir ama iş
dünyası açısından baktığınızda o raporlar aslında iş dünyasına şekil veren iş dünyasını bazen komple değiştiren yeni
bir sürece sürükleyen yeni fikirler getiren bir yapıya sahiptir. Ardından bu çıktıların iş dünyasındaki etkilerinin
tekrar ölçülmesi, verinin anlaşılması, kararları etkilemesi, stratejik kararları yönetim sürecini etkilemesi,
operasyonel anlamda çalışanların verimliliğini arttırması, kalitenin arttırılması gibi çok farklı yansımaları olur ve
yeni ihtiyaçlar ortaya çıkar. Bu yeni ihtiyaçlar yeni veri işleme süreçlerini başlatır. Böylelikle, yeni büyük veri
yaşam döngüleri başlar ve büyük veri yaşam döngüsü bu şekilde dönmeye devam eder. EMC firması tarafından
hazırlanan bu model, daha çok iş dünyasını, veri işleme dünyasını ve veri bilimi dünyalarını birleştiren bir döngü.
Bu yüzden önemlidir denilebilir.

2.3. Analiz Yaşam Döngüsü
Veri madenciliği, ve istatistik ile ilgili yazılımları ile tanına SAS firması tarafından hazırlanılan “The
Analytics Life Cycle” olarak geçen verinin işlenmesi ile ilgili aşamaları içeren bir modelden de bahsedilebilir (SAS,
2013).
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Şekil&&3&Analiz&Yaşam&Döngüsü&

Bu modeli incelemeye öncelikle kullanıcıları ve rollerimiz inceleyerek başlayalım.
İş dünyası olarak bir yönetici veya bir şirket sahibi, bir patron düşünülebilir. Bu kişinin kendi çalışma alanı,
uygulama alanı ile ilgili uzmanlığı bulunmaktadır. Karar verme süreçlerinde sorumluluğu ve rolü vardır. Aynı
zamanda yatırımın ne kadar geri dönüşü olacağı hangi konularda yatırım yapılması gerektiği ve bunun şirkete
katkıları gibi değişik aşamalarda analizler yapmak isteyen buna göre de karar vermek isteyen bir yönetici olarak
düşünülebilir. Bu yöneticinin doğru karar verebilmesi için doğru bilgilere ulaşması gerekir.
Veri biliminsanı (data scientist) verinin araştırılması verinin görselleştirilmesi gibi veriyle uğraşan ama
daha çok hazır araçları kullanan kişidir. Üçüncü olarak data miner yani istatistikçi rolünden bahsedilebilir. Veri ile
ilgili değişik keşifler yapan, verilerin sınıflandırılması segmentlere , kategorilere ayrılması , tahmin modellerinin
geliştirilmesi gibi klasik bazı veri madenciliği uygulamaları ile uğraşan roldür. Genelde iyi derecede istatistik
bilmesi beklenir. İstatistik bilgisi yeterli olmasa bile veri madenciliği yapılabilir. Hazır çok sayıda araç kullanılarak,
konu hakkında hiçbir fikre sahip olmadan çoğu sonuca ulaşılabilir. Ama sonuçların ne kadar doğru olduğu, ulaşılan
sonucun doğru yorumlanması için başlangıç seviyesinde de olsa istatistik bilinmesinde fayda vardır. Çünkü
istatistiksel modeller aslında istenen her sonucu verir. Ama o sonucun doğru olup olmadığı o sonucun ne anlama
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geldiğini yorumlamak bu konularda az da olsa tecrübe gerektirir. Belki veri bilimi rolündeki kişi bu konularda bilgi
sahibiyse ve elindeki araçları doğru şekilde kullanıyorsa, o zaman bir istatistikçiye ihtiyaç olmayabilir. Veya veri
biliminsanı bu role de bürünmüş olabilir. Modeli geliştiren SAS şirketi açısından probleme bakacak olursak hazır
araçları kullanan birisi belki bu aşamaları halledebilir ama SAS’ın araçları için bile çoğu durumda bazı modüllerin
yeniden yazılması gerekebilmekte, dolayısıyla bu modüllerle ilgilenen bir rol daha modelde bulunmaktadır. Ayrıca
modeldeki son rol bilişim teknolojileri uzmanıdır ( IT Systems Management). Bu kişinin model doğrulaması
(validation), modelin sistem üzerinde sorunsuz çalışması ile ilgilenmesi ve gözlemlemesi, çıkan problemleri
çözmesi, verilerin ön hazırlanması, örneğin gerekli durumlarda veritabanından ön veriler çekmesi, farklı
veritabanlarına bağlantı gerekmesi durumunda network üzerinden güvenli bağlantı kanalları kurması gibi bir dizi
yaşam döngüsü için kritik öneme sahip sorumlulukları bulunmaktadır.
Bu dört temel rol, aslında şirketlere rekabet avantajı sağlamaya çalışır (Sadi Evren Seker, Cankir, & Okur,
2014). Temel soru şudur: “ bir şirket veriyi neden işlemek ister? Neden daha değerli veriye ulaşmak ister? “ ve
sorunun cevabı : “çünkü ondan bir değer elde etmek, bir sonuç, bir kar elde etmek ister”. Bu da aslında en basit
anlamda şirketlere rekabet avantajı getirir.
Şirket şayet verisini iyi bilirse iyi işlerse diğer şirketlere göre bir adım önde olabilir. Büyük veri yaşam
döngülerinin temeldeki en büyük avantajı budur. Uygulama alanı olarak pazarlama alanında görülebilir. Müşterilere
daha iyi, daha tercih edilebilir ürünleri, daha doğru zamanlarda, daha doğru şekilde sunana bir işletme, bunu
yapamayan işletmelere göre rekabet avantajı elde eder. Günümüzde büyük verinin en çok kullanıldığı alan
pazarlama alanıdır.
Şimdi SAS firmasının sunduğu model olan “Analytics Life Cycle” döngüsünü incelemeye geçelim. İlk
aşama da problemlerin şekillenmesi, tanımlanması ve yöneticinin ne istediğinin anlaşılmasıdır. Daha sonra verinin
hazırlanması yani verinin ön hazırlanması olarak düşünülebilir. Verinin keşfedilmesi nerelerden bu verinin
alınacağı, kaynaklarının belirlenmesi alınış şekilleri bağlantı protokollerinin belirlenmesi, verinin dönüştürülmesi
(transform) ve seçilmesi, işlenmesi (build) modelin inşa edilmesi nasıl bir model istiyoruz gibi sorular, veri
madencisinin (data miner) ve veri biliminsanının (data scientist) devreye girdiği aşamalardır. Veri dönüştürüldükten
(transform) sonra veri biliminsanı (data scientist) verilerin alınması ve veri madencisi (data miner) modelin inşası ile
uğraşır Yani çıkan verinin isteklere uygun olup olmadığı, veride hatalar olup olmadığı bu aşamada incelenir. Elbette
bilgi teknolojileri yöneticisinin (IT Manager), model doğrulaması (model validation) söz konusudur. Yani istenilen
verilerin tamamına erişebilmiş mi? Veri erişiminde problem var mı? Sistem kayıtlarında hatalar olmuş mu? gibi
sorularla uğraşma ve bu modelin çalıştırılmasına (deployment) ve gerçek hayata geçirilmese yönelik problemleri
kontrol etmek bilişim teknolojileri yöneticisinin (IT Manager) sorumluluk alanındadır. Bir yazılım veya bir
modülün çalıştırılacak hale getirilmesi ve çalıştırılmasından sorumludur. Daha sonraki aşamalarda da
değerlendirilmesi ( evaluate ) ve sonuçların anlaşılması, işlenmesi ile iş süreçlerindeki yöneticiye (business
manager) süreç tekrar dönmektedir. Yönetici, döngünün sonunda, kontrol eder ve çıktıları tutarsız bulabilir veya
çıktılara güvenerek karar süreçlerine dahil edebilir. Her durumda döngünün tekrar dönmesi ve yeni kararlara göre
yeniden yapılanması veya sistemdeki hataların bulunması ve yeniden çalışması beklenmektedir.

2.4. Büyük Veri Mimarisi
Oracle tarafından geliştirilen Büyük Veri Mimarisi (Big Data Architecture) ile ilgili sundukları döngüde
yenilikten (Innovation) çalışan bir modele (Execution) doğru giden bir boyut vardır (Oracle, 2015). Verinin
çalışması aşamasına yaklaşıldıkça (execution) yenilik kavramını yavaş yavaş yitirilmeye başlar. Çalışan verinin
bağlanması ise ayrı bir aşama olarak görülebilir (Data Integration). Ayrıca laboratuvarda yeni fikirlerin ortaya
çıkması gibi sürecin farklı bir boyutundan bahsedilebilir. Verilerin üzerinde işlem yapıldıkça yeni fikirlerin ortaya
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çıkması kaçınılmazdır.. Verinin bağlanması (integration) aşamasında ise yeni fikirlerin dışında farklı kaynaklardan
gelen, örneğin sosyal ağlardan, şirket kaynaklarından, haber kanallarında gelen veriler ve akla gelebilecek bütün
diğer kaynaklar işlenir. Keşif laboratuvarı (Discovery Lab) kısmında değişik fikirlerin ortaya atıldığı laboratuvar
ortamlarından bahsedebiliriz. Bu fikirlerin test edildiği, üretildiği ve veri bağlamasından (data integration) gelen
verilerin işlendikten sonra verinin veri platformlarına (data platform) taşınma aşamasına geçilebilir. Verilerin
tutulduğu veri rezervuarları (Reservoir), verinin üretildiği fabrikalar (factory) ve veri ambarları (warehouse) bu
aşamada devreye girer. Aynı zamanda olaylar ve veri akışlarından bahsedilebilir (Events and streaming ) örneğin
haber akışları veya borsa ile ilgili finansal izlenimler pek çok farklı veri kaynağından akarak (stream) gelen veriler
bu grupta değerlendirilebilir. Ardından bu akan veri kaynaklarının uygulamalara (application) taşınması aşamasına
geçilebilir. Bu uygulamalar mesela cep telefonu, tablet veya internet sayfaları üzerinden sunulan raporlar olabilir.
Veya analiz araçlarına (analytic tools) taşınması. Mesela basit analiz aracı olarak olarak excel’i düşünebiliriz.
Facility Life Cycle Management isminde bir büyük veri (big data) yapısından daha bahsedilebilir. Burada
da benzer bir yapı var. Desing, build, operate, decommission, plan desing şeklinde geçen yani planlama ile başlayan
ve planla, tasarla, inşa et yap, operasyona geç ve bunu tekrar değerlendirmeye al şeklinde bir yapıdan bahsedilebilir.
Ayrıca döngü içerisinde, programlama, kullanıcı talepleri, operasyon talepleri, kullanım alanları gibi birçok farklı
alandan da bahsedilebilir. Döngünün aşamalarına bakılacak olursa, fonksiyonel ve sermaye ile ilgili planlama ve
yönetim aşamalarından bahsedilebilir. Projenin maliyeti, projenin inşa edilmesi ve teslim edilmesi süreçleri, proje ile
ilgili kaynakların yönetilmesi, projenin içerik ve malzeme yönetimi ile ilgili aşamalarından bahsedilebilir. Bunların
alt aşamalarına bakıldığında kaynak planlaması bu kaynakların yönetilmesi, kaynakların maliyet hesapları ve
maliyetin tahmin edilmesi ve projenin metriklerinin çıkartılması örneğin projenin süresinin çıkartılması kaç kişi
gerektiğinin çıkartılması veya hangi kaynaklardan veri alınacak?, aynı veriye ulaşmak için başka alternatiflerimiz
var mı? gibi sorulara cevaplar bulunması sayılabilir. Ayrıca kaynakların kullanımı ile ilgili ilave bir aşamadan
bahsedilebilir. Bir otomasyon sisteminin inşa edilmesi ve bilgisayar tarafından kontrol edilen bilgisayar destekli
bakım yapan bir bakım yönetiminden bahsedebiliriz. Burada big data’nın uygulama alanı olarak gerçek bir probleme
uygulanması, ile ilgili bir yaşam döngüsü (life cycle) hazırlanmıştır. Ama bu yaşam döngülerinin ortak noktası
hepsinin aşağı-yukarı aynı algıyı tekrarladığı görülebilir. Sürekli veri üretiliyor, gün içerisinde sürekli veri üretiliyor,
bu yazıyı hazırlarken bile veri üretiyoruz. Bu verinin işlenmesi, analiz edilmesi, saklanması, kimin erişeceğinin
belirlenmesi, saklanabiliyor olması, tekrar tekrar bunun kullanılabilir bir veri haline getirilmesi ve bu verinin
üzerinde bazı analizler yapılıp sonuçlar çıkartılıp iş dünyasına sunulması, iş dünyasında bunun faydalı bir şekilde
kullanılması gibi aşamalardan bahsediyoruz aslında. Bütün modellerde ortak olan bir yaşam döngüsü var diyebiliriz.
Farklı firmalar farklı aşamalarda farklı detay seviyelerinde bahsetmiş olabilir ama aslında bahsedilen şey hemen
hemen hepsinde aynı.
3. Sonuç
Bu yazı kapsamında, büyük veri nedir? büyük veri yaşam döngüsü nedir? sorularına cevap aradıktan sonra,
büyük veri dünyasında proje yönetimi için biz neler yapabiliriz? Bize nasıl alternatifler sunmaktadır? Proje yönetimi
ile ilgili neler değişmektedir? sorularına cevap aranmıştır. Makale bundan sonra yayınlanacak olan yazılım proje
yönetim teknikleri ile devam edecek olan serinin ilk makalesidir ve bu seri kapsamında son olarak büyük veri
dünyasında yeni proje yönetim tekniklerine yer verilecektir.
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Yazılım Geliştirme Modelleri ve Sistem/Yazılım Yaşam Döngüsü
Sadi Evren SEKER
Istanbul Medeniyet University, Department of Business

Özet
Bu yazı kapsamında, yazılım geliştirme yaşam döngüsü veya sistem geliştirme yaşam döngüsü olarak bilinen SDLC
kavramı ve bu kavrama bağlı olarak literatürde sıkça geçen ve temel olarak kabul edilebilecek bazı yazılım geliştirme metotları
incelenmiştir. Bu yazılım geliştirme modelleri, şelale modeli (waterfall model), fıskiye modeli (fountain model), v-şekil modeli
(v-shaped model), iteratif model (iterative model) ve spiral modeldir. Modellerin temel özelliklerinin tanıtılmasının yanında
modellerin üstün ve zayıf oldukları yanların incelemesi ve sistem yaşam döngüsü içerisindeki konumları da incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilişim sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Proje Yönetimi, Yazılım Proje Yönetimi

Summary
This paper aims to cover the concept of software development life cycle or system development life cycle in the literature.
Besides the concept, some well-known and relatively important software development methodologies are also covered in the
paper. Some of these methods are waterfall model, fountain model, v-shape model, iterative model and spiral model. Besides the
introductory sides of the models, their strengths and weaknesses are also covered together with the software development life
cycle.
Keywords: Management Information Systems, Software Engineering, Project Management, Software Project Management

1. Giriş ve Tanımı
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) kavramı bir döngü yaklaşımdır (SEKER, 2014). Bir sarmal
hareket halinde olan bir yaklaşımdır. SDLC aşamaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
1. Planlama
2. Tanımlama
3. Tasarım
4. Geliştirme
5. Entegrasyon ve testler
6. Uygulama
1877-0428 © 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd.
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7. Bakım
Yukarıdaki liste her ne kadar çoğu kaynakta ortak olan adımları içerse de, farklı kaynaklarda farklı adımlar
eklenmiş veya farklı isimlerle sunulmuş olabilir. 10’a kadar çıkartan veya 4’e 5’e kadar indiren kaynaklardan
bahsedilebilir. Şekil 1 de 7 aşama görselleştirilmiştir.

Şekil 1 SDLC Adımları

Kaynağa göre değişebilir ama anlatmak istenilen şey aynıdır. Hayat bir döngü içinde dönmektedir. Hepimiz
hayatın içinde belli döngülerde yaşıyoruz. İnsanlar doğuyorlar, yaşıyorlar, ölüyorlar sonra toprak oluyor ve sonra o
toprak başka hayatlara kaynak oluyor. Yağmur yağar, sular birikir, sonra buharlaşır, tekrar bulut olur ve tekrar
yağmur yağar. Bir döngü her zaman vardır. Dolayısıyla Yazılımın da kendi doğal yaşam döngüsü olduğu bilmeliyiz.
Bu döngünün doğru analiz edilmesi durumunda, doğru kontrollerin yapılması durumunda bizi başarıya götüreceğini
bilmeliyiz. SDLC kavramı ilk başlarda yazılım yaşam döngüsü olarak kabul ediliyordu. Fakat sistem geliştirme
yaşam döngüsü (system development life cycle) ismi daha çok kullanılmaya başlanıldı. Aslında her sistemin
geliştirilmesi için kullanılan bir yapıya sahip. Dolayısıyla herhangi bir sistem geliştirirken de bu yaşam döngüsüne
bakmakta fayda vardır. Yazının bu kısmında SDLC adımları teker teker anlatılacaktır, ardından avantaj ve dez
avantajları tartışılıp literatürde sık geçen bazı yazılım geliştirme metotları ile karşılaştırmaları yapılacaktır. SDLC
yaklaşımı, literatürdeki farklı ve tarihsel olarak sonradan çıkmış yazılım geliştirme metotları ile de çalışabilir.
Örneğin saldırgan yazılım geliştirme (scrum software development) yaklaşımı ile birlikte uygulamaları da
bulunmaktadır (SEKER, Saldırgan Yazılım Geliştirme (Scrum Software Development), 2015).
1.1. Planlama
Örneğin; bir şehir inşa edilecek, inşaatlar yapılacak onun alt yapıları yapılacak ve bu şehir yaşayacak bir
organizma olacak. Şehrin içerisinde yeniler, eskiler, doğanlar ve ölenler şeklinde çok sayıda yaşam döngüsü
unsurları bulunacak, işte bu döngünün nasıl kontrol edileceği sorusunun ilk adımı şehrin nasıl planlanacağıdır. Yani
ilk adımımız ne istenildiğinin planlanması olarak düşünülmelidir. Bu plan aşaması aslında proje yönetimlerinde en
önemli aşamasıdır. Diğer adımların da başlangıç aşamasıdır. İşin projelendirildiği, fikrin ortaya çıkarıldığı ve fikrin
tartışıldığı aşamadır.
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1.2. Tanımlama
Planlamadan sonra planlanan projenin tanımlarının yapıldığı aşamaya geçilir. Genelde istenilen fikrin ne
olduğu ve temel tanımlar üzerinde konuşulacak kavramların tanımlandığı aşamadır. Çünkü aynı fikirden
bahsedilmiyorsa farklı sonuçlara varılabilir. Bu tanımlar üzerine bir tasarım vardır. Bu analiz aşaması olarak da
düşünülebilir. Problemin tanımlandığı veya yaşam döngüsünün tanımlandığı sistemin veyahut yazılımın
tanımlandığı aşamadır. Tanım aşamasında projede nelerin istenildiği ile ilgili analiz çalışmaları da yapılabilir.
1.3. Tasarım
Yazılımımızın veya sistemimizin tasarımları yapılır. Projeleri çizilir. İnşaat projeleri gibi düşünülebilir.
Planlama ve tanımlaya göre bir tasarım çizilir. Kararlar verilir, seçimler yapılır, örneğin yazılımın ekranları,
ekranlarda neler bulunacağı, hangi ekranlara nasıl geçileceği, fonksiyonel olarak hangi adımların oluşturulacağı,
hatta yazılımın bileşenleri, modülleri bu aşamada tasarlanır. Bir sonraki adım olan uygulma/geliştirmeye bütün
kararlar verilmiş olarak geçilmesi beklenir. Geliştirme aşamasında herhangi bir soru veya karar bırakılmaz.
1.4. Geliştirme
Bu aşama, yazılım projeleri için kodlama olarak düşünülebilir veya sistemin yaşatılmaya başlandığı ilk
örneklerinin çıkmaya başlandığı aşama olarak düşünülebilir. Daha önceden tasarım aşamasında karar verilen ortama
uygun olarak, yine tasarım aşamasında verilen kararlar doğrultusunda projenin gerçekleştirilmesine başlanır. Bir
anlamda daha önceden mimari projesi tamamlanmış inşaatın gerçekten yapılmaya başladığı aşamadır, yazılım
projelerinin kodlandığı aşamadır.
1.5. Entegrasyon ve Testler
Sistemin artık gerçek hayata geçtiği aşamadır. Sistem veya yazılım hayat içinde bir yer edinir. Bir şirkette
kullanılacak yazılımdan bahsediliyorsa şirketle ilgili birimlerin yazılımla ilgili eğitimlerin alınması, donanımlarının
temin edilmesi, bağlantılı olduğu birimlerin buna entegre edilmesi, başka yazılımlarla bir entegrasyonu varsa bunun
sağlanması ve veri tabanı bağlantıları gibi pek çok adım bu aşamada ele alınır.
1.6. Uygulama
Proje artık yaşayan bir yazılım haline gelir. Yazılım kullanılır ve problemler ortaya çıkar. Problemlere
karşılık yeni fikirler ortaya çıkar, yeni ihtiyaçlar oraya çıkar ve bunlar değerlendirilmeye alınır. Bu değerlendirmeler
sonrasında bakım aşamasına geçilir.
1.7. Bakım
Projenin bakımı yapılırken farklı aşamalardan geçirilir. Yeni tanımlar ortaya çıkar, yeni tasarımlar yapılır ve
bu şeklinde devam eden döngü hiçbir zaman bitmez.
İşte yazılım veya kurulan herhangi bir sistem sürekli yaşayan bir üründür bir organizmadır. Tüketim
ürünüdür. Belli bir yaşam süresi vardır. Belli bir süre sonra tükenir. Bunun yanında yazılım, bir mühendislik
projesidir. Üretilir ve kalıcı olması beklenir. Uzun yıllar boyunca yaşaması beklenir. Belki hiç müdahale edilmeden
çok ufak müdahaleler yapılması beklenen bir yaklaşım da vardır. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) bu
iki yaklaşımın (tüketim ürünü ve mühendislik ürünü yaklaşımlarının) ortasındadır. Projenin bir planlaması ve proje
yönetimi vardır. Uzun yıllar boyunca yazılımın yaşaması istenilir. Ama bu yazılımının hayatını devam ettirebilmesi
için belli aralıklarla ufak dokunuşlar yapılması ve düzeltmeler yapılması da gerekir. Yazılım Geliştirme Yaşam
Döngüsü işte tam da bu noktadadır. SDLC yapılacak düzenlemelerin nasıl yapılacağını organize eder. Proje
yönetimi açısından bakıldığında yazılımcı belli aşamalardan geçtikçe biriktirdiği birikimleri bir sonraki aşamada
kullanmaya başlar. Bir problem ortaya çıktığında SDLC yol göstericidir.
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Geliştirme aşamasına girildikten sonra kodu geliştirip entegrasyona başladıktan sonra tanımlama ile ilgili bir
hata ortaya çıktıysa iki ihtimal vardır. Projeyi tamamen iptal edilir tekrar planlamaya geri dönülür ve aşamalara en
baştan başlanılır ya da entegrasyon yapılır projeye devam edilir.
Uygulama ve bakım bittikten sonra ikinci döngüde planlama aşamasında yeni bilgi alınıp devam edilir.
Dolayısıyla Şekil 1’deki dairesel yapı aslında içinde doğrusal bir yapı da ifade eder. Bu dairedeki aşamalar arasında
bir atlama beklenilmez. Ya döngü tamamlanır ya da bir problem varsa proje iptal edilip tekrar baştan başlanır.
Genelde döngünün tamamlanması proje için daha iyidir. Çok büyük bir hata olmadığı sürece, büyük bir problem
yoksa eğer döngü tamamlanmalıdır. Bir sonraki adımda küçük hatalar düzeltilir.
Tam bu noktada, yazılım kültürü denilen bir kültürden de bahsetmekte yarar vardır. Bir firmanın kendi
yazılımını geliştirmesi için gerekli bir yazılım kültürü veya yazılım geliştirmeyip satın almak için gereken yazılım
kültürü aslında aynıdır. Office programları gibi basit programlar satın alınıp kullanılabilir. Bu paket programların ne
kadar derin kullanılacağı, kullanıcı ile ilgili bir durumdur. Programların kullanımında bazı problemler ortaya
çıkabilir ve bu problemlerin de çözümleri için destek sistemleri bulunur. Ancak yine de kullanıcının yapabilecekleri,
programın sundukları ile sınırlıdır ve kullanıcıya “al kullan ve fazlasını isteme” gibi bir limit koyar. Mesela özel bir
problem olduğunda ya “bu problemin çözümü yazılımda yoktur” şeklinde bir algı veya bu problem için ilave
yazılımlar mesela “plugins (eklentiler) alınması” veya özel yazılımlar yazdırılması gerekiyor. Böyle çok genel
problemler için paket programlar yazılıp satılabiliyor ama özel problemler için hala işletmelerin kendi yazılımlarını
yazdırma eğilimleri devam ediyor.
SDLC bu dünyayı ifade eden bir yaklaşım ve özel yazılımlar için işletmenin yazılım kültürünün bir parçası
olacağı anlaşılıyor ayrıca paket program için de kullanılabilir. Paket olarak satın alınan yazılımlar, mesela Office
yazılımı gibi Windows yazılımı gibi işletim sistemi yazılımları gibi yazılımlar için de bir SDLC söz konusu olabilir.
SDLC yapılan planlama binlerce kişinin belki milyonlarca kişinin kullanacağı yazılımlar için yapılır. Tanımlama,
tasarımlar bunun için yapılır ve burada toplanan bilgiler, uygulamalar, testler, entegrasyonlar bir yazılım geliştirme
yaşam döngüsüdür.
2. SDLC Yaklaşımına Farklı Bakış Açıları
Yazılım yaşam döngüsü kavramına farklı kaynaklarda farklı yaklaşımlar olduğundan bahsetmiştik. Aşağıda
alternatif olarak getirilen iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. İlk yaklaşım SDLC adımlarını 4’e indirger ve bunlar
aşağıdaki şekilde sayılabilir (Blanchard, 2006):
Planlama: Bu aşama, planlamanın bütün gereklerini tamamlar. Zaman kaynak ayrımı, personel, kurumun
mevcut bilişim seviyesi ve yeni sistemin kullanılabilirliği, uzun vadede sistemin bakımı ve sürdürülebilirliği gibi
çok sayıda parametre bu aşamada incelenir. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından bir uygunluk raporu
(feasibility report) hazırlanarak kurumdaki irade sahiplerine (yönetim) sunulur ve bilişim sisteminin yapacağı
olumlu katkıların maliyet analizine göre katma değeri olduğu kesinleştirilir.
Sistem Tahlili (Analiz) : Bu aşamada sistem analizi yapılır ve geliştirilmekte olan bilgi sisteminin etkilediği
diğer birimler ve mevcut işleyiş tahlil edilir. Örneğin geliştirilmekte olan sistem ödeme emirleri ile ilgili olsun, bu
durumda girilen emirlerin satış, defteri kebir, stok kayıtları gibi çok sayıdaki etkilediği diğer kayıt tahlil edilerek bu
sistemlerle olan etkileşimi çalışılır.
Sistem Tasarımı (Design): Bu aşamada sistemin bütün bileşenleri ve genel yapısı tasarlanır. Çok çeşitli
tasarım yöntemleri ve aşamaları olmakla beraber genelde mantıksal bir tasarım aşamasından geçilerek sistemin
hedefleri ve etkileşimde olduğu alt bileşenleri arasındaki uyum gözetilir. Ardından bu mantıksal tasarımın fiziksel
tasarıma çevrilmesi aşaması gelir. Fiziksel tasarıma çevrilim aşamasında, programlama dilinden kullanılacak olan
teknolojilere ve sistemin bütün parçalarına kadar olan tasarımı tamamlanır. (veri tabanı tasarımı, kullanıcı ekranları,
veri akış yolları gibi).
Uyarlama ve işletme aşaması (implementation and operation): Bu aşama, şimdiye kadar yapılan bütün
kağıt üzerindeki işlemlerin gerçeğe dönüştürüldüğü ve yazılım halini aldığı aşamadır. Kodlama, kod kontrolleri,
testleri, kurulumu, yönetimi gibi işlemlerin tamamı bu aşamada yapılır.
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Yukarıdaki 4 aşama kapsamında SDLC adımlarının çıktıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Tablo 1 SDLC Aşamaları ve Çıktıları

Aşama
Planlama ve
seçim safhası
Sistem Tahlili
Sistem
Tasarımı
Uyarlama ve
işletme

Çıktı
Sistem öncelikleriVeri, ağ, donanım ve bilgi sisteminin mimarisiSeçilmiş olan
proje için detaylı çalışma planıSistemin geçerlilik alanı için özelliklerSistemin
iş akışı açısından önemi
Mevcut sistemin tanımıMevcut sistemin düzeltilmesi, iyileştirilmesi,
değiştirilmesi için önerilerMuhtelif sistemler için açıklamalar ve alternatiflerin
değerlendirilmesiYeni teknoloji gereksinimlerinin belirlenmesi ve geçiş için
öneriler
Sistemin bütün alt bileşenleri için detaylı birer tasarım
KodDokümantasyonEğitim ve destek kaynaklarıYeni sürüm için kod, eğitim
ve destek aşamalarındaki değişiklikler.

Yukarıdaki 4 adımlı yaklaşımın yanında Kendall and Kendall tarafından sunulan 7 adımlı yaklaşımdan söz
etmek de mümkündür. Bu yaklaşım aşağıdaki adımlardan oluşur (Kendall, 1992):
1. Problem, fırsatlar ve hedeflerin belirlenmesi
2. İnsan seviyesi enformasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi
3. Sistem ihtiyaçlarının (isterlerinin) belirlenmesi
4. Şimdiye kadar olan adımlar ışında elde edilen isteklere cevap veren bir sistemin tasarlanmsası
5. Yazılımın geliştirilmesi ve dokümantasyonu.
6. Sistemin testleri ve bakım adımlarının belirlenmesi.
7. Sistemin gerçeğe alınması ve değerlendirilmesi.
Yine Kendall ve Kendall kitaplarında bu geliştirme sürecindeki kaynak harcama miktarlarını aşağıdaki
şekilde modellemektedir.

Şekil 2 SDLC Proje Maliyet Grafiği
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Şekilden de anlaşılacağı üzere, sistemin geliştirilme aşamasında sürekli artan (üstel olarak artan) proje
maliyeti varken, projenin canlıya geçmesinin ardından bu maliyet düşmeye başlar. Zamanla sistemdeki istek ve
ihtiyaçların ölçeğinin artması ile proje maliyetleri de artmaya başlar. Hatta sistemin geliştirme aşamasındaki
maliyetlerin bile üzerine çıkabilir. Bu yüzden projenin tasarımının ve analizinin ileride çıkabilecek ihtiyaçları en
verimli şekilde karşılayacak yeterlilikte olması çok önemlidir.
3. SDLC Yaklaşımının Avantajları
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünde bir sonraki aşamada problemin düzeltilmesi mümkün olabilir
dolayısıyla risk düşürücü bazı özellikleri vardır. İterasyon ile gerçek dünyaya biraz daha yaklaşılır. Gerçek
dünyadaki problemlerin geliştirme süreçlerine dâhil edilmesi söz konusudur. Bilginin, enformasyonun sistematik
olarak analizi yapılabilir. Plan aşamasında, analiz aşamasında veya tasarım aşamasında bir problem çıktığında
nerede çıktığı, yeni adımda eklenecek şeylerin hangi adımda eklenmesi gerektiği ortaya çıkarılabilir. Modüler
yaklaşım uygulanabilir. Bir modüldeki problemin diğer modüllere yansıması engellenebilir. Bir modülün tamamen
iptal edilebilmesi söz konusu olabilir. Sisteme ve proje yönetimine yukarıdan bir bakış sağlar. Adımlar arasına kalite
yönetimi aşamaları entegre edilebilir. Adımların çıktıları ölçülür ve bir sonraki aşamaya geçmeden önce o adımın
belli kalite standartlarının sağlaması şartı konulabilir. Örneğin; tanımlama aşamasında tanımlama bittikten sonra
tasarıma geçilecek olması, tanımlama aşamasındaki bir problem tasarıma da taşınacak demektir. Bu da
dezavantajlarından birisidir. Bunun taşınmaması için tanımlama aşamasından sonra belli kalite standartları konulup
kalite testlerini geçtikten sonra çıkan raporla ilgili tasarıma geçilmesi daha etkilidir. Dinamik ortam sürekli yaşayan,
sürekli dönen bir ortamdır. Dolayısıyla dinamik ortamlar için uygundur. Örneğin; bir inşaat projesi yapılacak olsun
ve genelde 100 yıl boyunca o inşaatın ayakta kalmasını beklenir. Bu çok dinamik bir proje değildir. Yazılım
projeleri ise çok kısıtlı sürelerde çok büyük değişiklikler geçirir (SEKER, BT Projelerinde Yaşanan Problemler ve
Çözüm Önerileri, 2014). Dolayısıyla SDLC burada doküman oluşturma açısından da bir avantaj sağlar. Proje
yönetim yöntemlerinin sağladığı en önemli faydalardan birisi de bilgi yönetimi (knowledge management) açısından
kritik öneme sahip doküman tabanını oluşturmasıdır (SEKER, Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), 2014).
4. SDLC Yaklaşımının Dezavantajlar
Uzmanlık gerektirir. Yönetim ile ilgili belli tecrübelere ihtiyaç vardır. En az bir uzmanın projeye dâhil
edilmesi hız kazandırır. Genelde, büyük sistemler için uygundur. Örneğin; ufak bir proje yazılacak. Hesap makinesi
programı yazılacak. İyi bir programcı 2-3 saat içinde hesap makinesi programı yazabilir. Bu proje için SDLC
uygulamak gerekli değildir. Hesap makinesi ile ilgili çok fazla bir şey istenmez. Bunun analizlerinin yapılması,
tasarımlarının yapılması kalite standartlarının belirlenmesi mümkün. Fakat bu yaklaşım 3 saatlik projeyi 1-2 aya
çıkabilir. 3 saatlik projenin maliyeti bir programcı için 100 lira civarıysa 1 aya çıkarttığında bu rakam 10bin lira
civarına çıkabilmektedir. Genel anlamda belirtecek olursak büyük sistemler için daha uygun bir yaklaşımdır. Bir
diğer dezavantajı ise adım testleridir. Genelde her adım sonrasında test yapılması mümkündür ama bu yaklaşımda
genelde adım testleri atlanır. Adımlardan sonra bir tanımlama yapıldı. Bu tanımlamalar ile ilgili ön/son koşullar
oluşturup test yapılması, maket uygulamalar yapılması müşteri ile bunların tartışılması, başarı kriterlerinin
belirlenmesi mümkündür. Fakat SDLC da bu adımları göremeyiz. Biraz hızı arttırmak açısından bu şekilde
uygulanmaktadır. SDLC bir yaşam döngüsü olduğu için bir sonraki dönüşte adımları test etme özelliği avantaj
sağlamaktadır. Bunların adım adım test edilmesi mümkündür. Hatanın devamlılığı engellenemez. Tasarımda çıkan
bir hata ancak bir döngüde ele alınıp çözülebilir. Tasarımdaki hata diğer aşamalara da taşınmak zorundadır.
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün diğer yöntemlerle, SDLC içinde kullanılan modeller olarak
düşünülebilir. SDLC’de bir yaşam döngüsü, geliştirme aşamaları ve entegrasyon aşamaları vardır. Bunlar ayrı birer
proje metodu yöntemi olarak algılanabileceği gibi SDLC ‘nin içinde kullanılan alt proje yönetim modülleri olarak da
düşünülebilir. Bir yaşam döngüsü olarak düşünüldüğünde bu yaşam döngüsünün içinde çok farklı metotlarla
geliştirilmiş, birden fazla projeden bahsedilebilir. Yazının devamında bahsi geçen bu farklı yazılım geliştirme
metotlarına yer verilecektir.
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5. Şelale Modeli (Waterfall Model )
Proje yönetim modelleri genelde şelale modeli (waterfall model) ile başlar. Yazılım mühendisliğinde ilk
anlatılan modellerden birisi budur. Şelale modeli çok daha statiktir. Örneğin bir köprü yapılacak. İstanbul’da boğaz
içi köprüsü yapıldı ve 10’larca yıldır hiç değişmiyor, ne beklentide farklılıklar var, ne sistemde. Kimse, köprüye her
hafta yeni bir kat çıkalım, şerit sayısını arttıralım, altından daha büyük gemiler geçeceği için köprüyü biraz daha
yükseltelim demiyor ve hele hele bunu her hafta her gün talep etmek gibi bir dinamiklik yok. Ancak yazılım
projelerinde bütün bunları görebilirsiniz. Bazan projenin yeniden oluşturulmasına kadar giden taleplerin arka arkaya
aynı gün içerisinde geldiği bile olur. Oysaki boğaz köprüsü yıllardır hiç değişmeyen bir projedir. Şelale modeli bu
projeler için uygun bir modeldir. Ama yazılım dünyası böyle değil. Yazılım projelerinde her 5-10 dakikada bir yeni
fikir gelebiliyor. Şelale modeli yazılım projeleri için en kötü yaklaşımlardan birisidir denilebilir. Yine de ilk olması
ve basit olması ve diğer yaklaşımlara temel teşkil etmesi açısından önemlidir.

Şekil 3 Şelale Modeli

5.1. Şelale Modelinin Aşamaları
Planlama ile başlar ve ardından analizler yapılır. Genelde analiz ikiye ayrılır. Durum analizi yani elimizdeki
kaynaklar nelerdir?, Windows ortamında mı geliştirilecek yoksa cep telefonlarında mı geliştirilecek? gibi bazı
durum analizleri yapılır. Bir de istek analizler vardır. Ne istiyoruz? Sorusu sorulur ve ilgili analizler yapılır.
Tasarımlarım aşamasında ise analiz aşamasındaki çıktılara göre geçilir. Yazılımın ekranları tasarlanması,
fonksiyonel özelliklerinin tasarlanması gibi tasarımlar yapılır. Tasarım aşaması biraz geniş bir aşamadır. Ayrıntılı
bir aşamadır. Nesne yönelimli ortamda kullanılacak bir yazılımda use case’lerinin çizilmesi, class diagramları’nın
hazırlanmasına kadar giden tasarım aşamaları vardır. Daha sonra uygulamaya aşamasına geçilir. Yazılım
projelerinde, uygulamayı (implementation) kodlama olarak düşünebiliriz. Geliştirme (Development) aşamasıdır ve
burada bir sürü alt aşamasından bahsedilebilir. Uygulama aşamasındaki testler, uygulama aşamasındaki tasarım
yanlışları, analiz yanlışlarına geri dönülmesi. Sonra sistemin genel olarak test edilmesi ve müşteriye teslim edilmesi
aşamaları görülebilir. Planlama ile başlayıp testlere ulaşana kadar sisteme çok dokunma şansımız yoktur. Ancak
yeni bir şey yapılacaksa tekrar planlamaya gelinip yeni bir proje olarak ele alınabilir. Uzun süren projeler için çok
ciddi bir tehdittir. Çünkü bir proje 1-2 yıl sürüyorsa şayet 1-2 yıl boyunca bu projenin hangi aşamasında ise o
aşamasının bitmesini beklemek zorundayızdır. Müdahale etme şansımız yoktur. Bilişim projeleri için çok uygun bir
yönetim sistemi değildir. Ama en basit, en etkili ve hepsinin temeli olan yöntem olduğu için bilmekte fayda vardır.
Küçük projeler için uygulanabilir. Hangi aşamada hata var, kimden problem kaynaklanıyor veya nerede problemi
çözebiliriz gibi bilgileri verir. Genelde burada geri dönüşler de söz konusudur. Tasarımda bir problem olduğunda
analize, uygulamada bir problem olduğunda tasarıma dönülmesi gibi geri dönüşler yapılabilir. Hataların maliyeti de
giderek artar. Analiz aşamasındaki bir hatanın düzeltilmesi çok düşük maliyeti olurken, bu problem test aşamasında
yakalanırsa tekrar analize dönülüp bunun telafisi tekrar bütün süreçlerin sıfırdan ele alınmasını gerektirir ve maliyet
artışını beraberinde getirir.
5.2. Tarihsel Gelişimi
Metot tarihsel olarak üretim ve inşaat sektörlerinde kullanılmakta olan ve isteklerin zaman içerisinde
değişmesinin maliyetli olduğu ve isteğin ortaya konmasının ardından üretim tamamlanana kadar herhangi bir
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değişimin olmadığı alanlarda uygulanmaktaydı. Genelde inşaat ve üretim alanında bir üretimin tasarımı yapılıp
üretime geçildikten sonra talepler ya hiç karşılanamamakta ya da kısıtlı oranlarda karşılanabilmektedir. 1983 yılında
literatüre ilk model olarak Benington tarafından kazandırılan şelale modeli de bu yapıyı benimsemiştir (Benington,
1983). Fikrin yayınlanmasından çok daha önce 1956 yılında fikir Amerikan Donanması tarafından düzenlenen bir
matematik sempozyumunda yine Benington tarafından sunulmuştur (NMCAP, 1956).
Fikir boyutunda metodun geliştirilmesi incelendiğinde, yine “şelale (waterfall)” ismini kullanmadan metottan
bahseden ve genelde literatürde en çok atıfta bulunulan çalışma Royce’a aittir (Royce, 1970).
Makalenin dikkat çekici yanı, yazılım dünyasında yaşanan geliştirme süreçlerini analiz ederken ve genel
olarak yapılan hataları ve problemleri anlatırken şelale modeli yaklaşımını, ismini zikretmeden kullanmış olmasıdır.
Royce tarafından önerilen orjinal metot aşağıdaki şekildedir (Royce, 1970):
• İster analizi (Requirement Specifications), bu aşamanın sonunda ürün ister dokümanı çıkar
• Tasarım (design), bu aşamanın sonunda yazılım mimarisi çıkar
• İnşa (construction), kodlama veya uygulama (implementation) aşamasıdır ve sonunda yazılım çıkar
• Uyum (integration)
• Test ve hata ayıklama (test and debugging)
• Kurulum (installation)
• Bakım (maintenance)
Royce tarafından önerilen orijinal şelale modelinin yanında geliştirilmiş modellerden bahsetmek de
mümkündür ancak orijinal modelde aşamalar arası geçişler net bir şekilde belirlenmiş ve geri dönüş olmayacak
şekilde tasarlanmıştır. Modelin diğer çeşitlerinin en önemli farkı, adımlar arasında geri dönüşlerin daha başarılı
tanımlanmış olmasıdır.
5.3. Şelale Modeline Eleştirel Bakış
Şelale modelinin en zayıf yönü olan ve geri dönüşe izin vermeyen yapı, çoğu zaman önceki adımlarda
yaşanan problemler yüzünden geri dönülmeyi gerektirir. Özellikle yazılım gibi esnek bir yapıdaki üretimin çok defa
bu şekilde ihtiyaçlarda ve dolayısıyla analiz, tasarım gibi ilerleyen adımlarda değişikliklere ihtiyaç duyması yeni
modellerin çıkmasına sebep olmuştur.
Bu konuda David Parnas tarafından “Mantıklı bir sistemi aldatmak” başlıklı yazısında yapılan kritik aşağıdaki
şekilde tercüme edilebilir (Parnas, 1986):
“Çoğu sistemin detayları ancak sistem üzerinde çalışmaya başladıktan sonra anlaşılmaktadır. Yapılan
işlemlerin bazıları, hata yaptığımızı göstermekte ve geri dönmemizi gerektirmektedir”
Bu karşı yaklaşımı destekleyen unsurlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
1. Bilişim teknolojileri konusunda tecrübesi olmayan paydaşların teknolojik olarak neler
yapılabileceğinden haberdar olmaması yüzünden isteklerinin değişime açık olması
2. Proje ihtiyaçlarının zaman içerisinde değişime açık olması
3. Proje paydaşlarının isteklerini doğru şekilde aktaramaması
4. Proje ekibinin acemiliği veya kodlama öncesi aşamalardaki kaynak eksiklikleri (nitelik ve nicelik
anlamındaki eksikler)
5. Projenin ilerideki şeklinin önceden kestirilememesi
Yukarıdaki kritik noktalarına karşılık şelale modelini destekleyen unsurlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
1. iki kere ölçüp bir kere biçmek yaklaşımının kurumda uygulanmasını sağlaması
2. Proje dokümantasyonu hazırlanmaya zorlaması
3. Hataların hangi aşamalarda ve kimin tarafından kaynaklandığının bulunmasını kolaylaştırması
4. Her sonraki aşamaya geçmeden önce, önceki aşamanın tamamlanması, bu sayede önceki aşamada
ayrılan kaynakların serbest kalması ve farklı projelere aktarılabilmesi
Yukarıdaki destekleyen unsurlara ilave olarak bilinmesinde fayda olan bir özellik ise, çoğu yazılım
mühendisliği derslerinde şelale modelinin bir zorunluluk olarak okutulduğudur. Bunun sebebi çoğu modelin aslında
şelale modeline dayanan (üzerine devam şeklinde veya karşı görüş olarak) yapısıdır.
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6. Fıskiye Modeli
Fıskiye modeli şelale modelinden öykünerek oluşturulmuş bir modeldir. Henderson-Sellers and Edwards
tarafından geliştirilmiş bir modeldir. Şelale modelinden farkı, döngüleri vardır. Döngüler şeklinde her bir aşamada
belli döngüler elde edilir. Tasarım aşamasında tekrar koddan tasarıma dönülmesi, tasarımdan istek analizlerine geri
dönülmesi ve operasyona geçtikten sonra testlere geri dönülmesi gibi döngülere sahiptir. Maintenance (bakım) ve
evolation (kriterler) belirleniyor. Bu yaklaşımda şelale modelindeki adımları görülebilir.
7. V-Şeklinde Model (V-Shaped Model)

Şekil 4 V-Şekli Model (V-Shaped Model)

Adımlar V şeklini oluşturduğu için V-Şeklinde Model denilmiştir. Aslında şelale modeline benzer fakat şöyle
bir farkı vardır. Yine planlama, ihtiyaç belirleme, üst seviye ve alt seviye tasarımlar vardır. Üst seviye de daha genel
bakışa göre tasarım yapılır. Üst seviye tasarımların daha sonra daha detaylı alt seviye tasarımlarının yapıldığı
görülür. Daha alt seviyelerinin açıldığı, bunların girdilerini-çıktılarını ve beklentilerinin yazıldığını söylenebilir.
Sonrasında kodlamaya geçilir. Buraya kadar şelale modeli ile benzerlikler söz konusudur. Aşağı doğru akan bir
proje yönetimi söz konusudur. Buradan sonra yukarı doğru çıkılmaya başlanır. Birim testleri yapılır. Her üretilen
modülün testi yapılır. Daha sonra bu modüllerin/alt seviye tasarım ürünlerinin birbiri ile çalışma durumu,
entegrasyon testleri yapılır ve kabul testleri aşamasında müşterinin kabul edip etmemesi ile ilgili müşteriye gidilir.
Müşteri uygulamayı test eder. Sonra bakım başlar.
Bu yaklaşımın diğer bir özelliği de, şekilden görüleceği üzere aynı hizada olan aşamaların birbirini
karşılamasıdır. Detaylı tasarım yapıldı. Bunun hemen karşısında kodlama bittikten sonra birim testleri yapılır.
Yapmış olduğumuz tasarıma ait testler yapılır. Üst seviye tasarıma ait entegrasyon testleri yapılır. Her bir alt
modülün birbiri ile uyumlu çalışıp çalışmadığı test edilir. İhtiyaç analizleri müşteriden istenir ve nelere ihtiyaç
olunduğu çıkarılır. İhtiyaçların ise kabul testleri yapılır. “Evet o ihtiyaçlar sağlandı ve tamamdır, uygundur” şeklinde
onunla ilgili test senaryoları hazırlanır. Planlamanın da bakım aşamasında karşılığını görüyoruz. Yaptığımız
planlamaya uygun mu? Bakım aşamasından gelen bilgiler ile bu sorunun cevapları aranır. V-Şeklinde model aslında
biraz daha alta inip yukarı çıkan ve her aşamasının karşılığının olduğu bir modeldir. “Bir şey yapıldı ama bunun
karşılığı doğru mudur?” sorgulamasının yapıldığı, en alta kadar inip kodlamaya kadar inip sonra da yukarıya doğru
sistemi taşıyan bir yapıya sahiptir.
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8. Arttırımlı Model (Incremental Model)

Şekil 5 Arttırımlı Model (Incremental Model)

Modelde bir döngü söz konusudur. Planlama aşaması ile başlar. Planlamalardan geçip bu planlamanın
ardından bir döngüye girilir. İstek analizleri, analizler, tasarımlar yapılır ve uygulamaya geçilir. Uygulamadan sonra
iki durum söz konusudur. Birincisi canlıya geçiş durumudur. Deployment edilir ve tabi problemler her aşamada
olduğu gibi bu aşamada da yaşanır. Ama bu problemler testlerin birer parçası olarak görülebilir. Bir yandan da
testlerimiz devam eder. Bu problemler sistemi besler. Testlerden ve canlıdan gelen bilgilere göre tekrar
değerlendirilmeye tabii tutulur. Sonra tekrar istek analiz, analizler, canlıya bir bilgi verilmesi ve tekrar testler gibi
süren bir döngü vardır. Bu sırada planlamada değişiklikler olabilir (Basili, 2003).
Örneğin; tekstil firmasına yazılım yazılıyor olsun. Tekstil firması iç süreçler değişebilir. Web sayfası
üzerinden satış yapılıyor olsun. Web sayfası ile ilgili yeni ihtiyaçlar gelmeye başlar. Bir yandan yazılımın çalışan
hali ile ilgili bir problemler ortaya çıkar. Bir yandan da “Orada şu modüle şu ekranı da ekleyelim” gibi fikirler, yen
istekler çıkmaya başlar. İşte bütün bunlar arttırımlı modelde her seferinde arttırıla arttırıla bir iterasyon şeklinde
devam eder ve her yenilik bir sonraki iterasyonda sürece dâhil edilir.
9. Spiral Model
Spiral model, diğer modellerden farklı olarak süreci oluşturan aşamalardan tekrar tekrar geçilmesini ve her
geçişte projenin ilerleme kat etmesini hedeflemektedir. Örneğin projenin her döngüde yeni bir prototip çıkararak
toplam 3 prototip ve dolayısıyla 3 döngüde ilerlemesi isteniyorsa, içeriden dışarıya doğru giden bir spiral şeklinde
proje aşamalarında ilerlenerek dönülmelidir. Prototip model literatüre 1980’li yıllarda kazandırılmıştır (Boehm,
1986).
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Şekil 6 Spiral Model Yaklaşımı

Bölgeleri 4 e böldüğümüzü düşünelim. Spiral şeklinde dönerek aşamaları ilerliyoruz. Bu dönme sırasında
prototipler çıkarılıyor. Prototipler, maket uygulamadır. Ufak bir uygulama müşteriye gösterilir. Onun üzerinde
müşterinin, yazılımı kullanacak kişinin fikir sahibi olması daha mümkündür. “Şurası olmamış. Böyle istiyorduk ama
istediğimiz gibi olmamış.” Deme şansı daha da yüksektir. Dolayısıyla bu prototip çıkartma işlemi şöyle ele alınıyor.
Bir defa istekler belirleniyor. Operasyon ile ilgili fikir sahibi olunuyor. İhtiyaçlar belirleniyor. Daha sonra risk
analizleri yapılıp prototip çıkartılıyor. Bu prototipten sonra tekrar bunun ihtiyaçlarla ilgili kontrolü yapılıp
doğrulama ve onaylama aşamasından geçirilip bir daha yazılım sürecinden geçiriliyor. Yine bir risk analizi yapılıp
prototip 2 çıkarılıyor. Sonra bunun test planının yapılıp ve risk analizinin yapılıp bir prototip daha çıkarılıyor. Bu
prototip uygulamaya geçmeden önceki son prototip. Bu adımların sayısı arttırılabilir. Burada 2-3 prototip var 4-5
prototipe gidilebilir. Veya tek bir prototip de yeterli görülebilir projenin büyüklüğüne göre. Uygulama prototipinden
sonra detaylı tasarım, kodlama, entegrasyon, testler ve uygulama süreci başlar. Bu son aşama şelale modeline benzer
bir yapıda işler. Spiral model buraya kadar bize değişik döngülerden geçen risk analizlerinin yapıldığı ve sonunda
bir prototipin ortaya çıktığı ve hem yazılım geliştirme ekibinin ve proje yönetim ekibinin, hem de müşterinin
üzerinde mutabık olduğu bir prototip ortaya çıkartır ve daha sonra bu prototipi gerçekleştirip canlıya çevirebiliriz.
Bu spirali de 4’e böldüğümüzde 4 aşaması vardır.
1. Hedeflerin belirlenmesi
2. Risklerin belirlenmesi ve çözümü
3. Geliştirme ve testler
4. Sonraki dönüşün planlanması
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Böyle bir döngü içerisinde sürekli dönülür. Yukarı doğru gittikçe maliyetin büyümesi söz konusu ve sola
doğru gittikçe de gözden geçirme süreçlerinin arttırılması söz konusudur.
10. Sonuç
Bu çalışma kapsamında, yazılım proje yönetimi açısından önemli bir yere sahip olan yazılım yaşam döngüsü
veya sistem yaşam döngüsü olarak geçen kavram incelenmiştir. Kavramın, yazılım proje yönetim modelleri ile olan
ilişkisi incelenmiş ve bu sayede bazı yazılım proje yönetim modellerine de giriş yapılmıştır.
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Metin Madenciliği (Text Mining)
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Özet
Bu yazı kapsamında, yazılım geliştirme yaşam döngüsü veya sistem geliştirme yaşam döngüsü olarak bilinen SDLC
kavramı ve bu kavrama bağlı olarak literatürde sıkça geçen ve temel olarak kabul edilebilecek bazı yazılım geliştirme metotları
incelenmiştir. Bu yazılım geliştirme modelleri, şelale modeli (waterfall model), fıskiye modeli (fountain model), v-şekil modeli
(v-shaped model), iteratif model (iterative model) ve spiral modeldir. Modellerin temel özelliklerinin tanıtılmasının yanında
modellerin üstün ve zayıf oldukları yanların incelemesi ve sistem yaşam döngüsü içerisindeki konumları da incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilişim sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Proje Yönetimi, Yazılım Proje Yönetimi

Summary
This paper aims to cover the concept of software development life cycle or system development life cycle in the literature.
Besides the concept, some well-known and relatively important software development methodologies are also covered in the
paper. Some of these methods are waterfall model, fountain model, v-shape model, iterative model and spiral model. Besides the
introductory sides of the models, their strengths and weaknesses are also covered together with the software development life
cycle.
Keywords: Management Information Systems, Software Engineering, Project Management, Software Project Management

1. Giriş ve Tanımı
Metin madenciliği çalışmaları metni veri kaynağı olarak kabul eden veri madenciliği (data mining)
çalışmasıdır diğer bir tanımla metin üzerinden yapısallaştırılmış (structured) veri elde etmeyi amaçlar. Örneğin
metinlerin sınıflandırılması, bölütlenmesi (clustering), metinlerden konu çıkarılması (concept/entity extraction), sınıf
taneciklerinin üretilmesi (production of granular taxonomy), duygusal analiz (sentimental analysis), metin özetleme
(document summarization), varlık ilişki modellemesi (entity relationship modelling) gibi çalışmaları hedefler.
Yukarıdaki hedeflere ulaşılması için metin madenciliği çalışmaları kapsamında enformasyon getirimi
(information retrieval), hece analizi (lexical analysis), kelime frekans dağılımı (Word frequency distribution), örüntü
tanıma (pattern recognition), etiketleme (tagging), enformasyon çıkarımı (information extraction), veri madenciliği
(data mining) ve hatta görselleştirme (visualization) gibi yöntemleri kullanmaktadır[1].
1877-0428 © 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd.
Peer-review under responsibility of Academic World Education and Research Center.
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Metin madenciliği çalışmaları, metin kaynaklı literatürdeki diğer bir çalışma alanı olan doğal dil işleme
(natural language processing, NLP) çalışmaları ile çoğu zaman beraber yol yürümektedir. Doğal dil işleme
çalışmaları daha çok yapay zeka altındaki dil bilim bilgisine dayalı çalışmalarını kapsamaktadır. Metin madenciliği
çalışmaları ise daha çok istatistiksel olarak metin üzerinden sonuçlara ulaşmayı hedefler. Metin madenciliği
çalışmaları sırasında çoğu zaman doğal dil işleme kullanılarak özellik çıkarımı da yapılmaktadır.
Genel olarak klasik bir metin madenciliği çalışmasını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

Şekil 1 Genel olarak Metin Madenciliğinin Adımları

Şekil 1’de de görüldüğü üzere, bir metin veri tabanından alınan veriler öncelikle bir özellik çıkarımına tabi
tutulur. Ardından çıkarılan özellikler üzerinde bir makine öğrenmesi algoritması çalışır (sınıflandırma
(classification), bölütleme (clustering), tahmin (prediction) v.b.) ve neticede yapılandırılmış veri (structured data)
elde edilir.
Buradaki makine öğrenmesi aşaması genelde kullanılmakla birlikte, metin madenciliği için şart olmayan bir
aşamadır. Bazı durumlarda, doğrudan çıkarılan özellik aranan yapılandırılmış veri olabilmektedir. Bazı durumlarda
ise makine öğrenmesi adımı yerine, istatistiksel bazı farklı yöntemler kullanılabilir.
Metin kaynakları, genelde doğal dilde yazılmış kaynaklardır. Yani bir gazetedeki köşe yazıları, bir kitap, bir
makale olabilir. Hatta internet üzerindeki web siteleri bile metin kaynağı olarak görülebilir (bu konu daha özel
olarak web madenciliği (web mining) olarak da adlandırılmaktadır). Bu yazıların, metin madenciliği açısından
önemli bir de üst bilgileri olması söz konusudur. Örneğin yazının tarihi, yazının yayınlandığı web sitesi, yazar
bilgisi gibi, yazının içerisinde yer almayan ancak yazı ile ilgili metin madenciliğinde kullanılabilecek önemli üst
bilgiler (meta data) bulunabilir.
Özellik çıkarımı (feature extraction) aşamasında, metinlerin doğrudan içeriğinden veya üst bilgilerinden
yararlanılarak istenilen özellikler çıkarılabilir ve çıkarılan özellikler üzerinde işlem yapılabilir.
2. Örnek Metin Madenciliği uygulaması
Örneğin elimizde 100 adet yazı olsun. Bu yazıları yazan yazarları biliyor olalım (diyelim ki 5 farklı yazarın
20’şer adet yazısı olsun). Yeni gelen 101. Yazının bu 5 yazardan hangisine ait olduğunu bulmak, klasik bir metin
madenciliği uygulamasıdır ve literatürde yazar tanıma (author recognition) olarak da geçer.
Burada örnek olarak metinlerdeki kelime kullanma sıklıklarını özellik çıkarımı için kullanmak isteyelim.
Yani yazarlarımızı kullandıkları kelime sıklıklarından tanıyabileceğimizi düşünüyoruz (author attribution). Her
metinde ve dolayısıyla her yazar için hangi kelimeyi ne sıklıkla kullandığı bilgisi bizim özellik çıkarımı aşamamız
oluyor.
Ardından kullanılan kelime sıklıklarını örnek olarak makine öğrenme algoritması olan KNN
algoritmasına veriyoruz ve diyelim ki yazarını tanımak istediğimiz 101. Yazı için her kelime için en çok kullanan
yazarları listeliyoruz. Neticede bize bir olası yazarlar listesi çıkıyor ve biz de en yüksek ihtimalle hangi yazarın bu
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yazıyı yazmış olabileceğini söylüyoruz. Bu çıkan sonuç aslında 101. Yazı için anlamlı ve yapılandırılmış bir sonuç
olarak kabul edilebilir.
3. Metin madenciliğinin çalışma alanları
Metin madenciliği sırasında genelde aşağıdaki problemlerle ilgilenilir (bunlarla sınırlı değildir).
Enformasyon Getirimi (Information Retrieval): Bu aşama ilgilenilen külliyet (derlem, corpus) hakkında
ön bilginin toplandığı aşamadır. Örneğin metin madenciliği web üzerindeki veri kaynakları üzerinde yapılacaksa
web sayfaları, adresleri veya dosya sistemi üzerindeyse dosyaların tarihleri, kullanıcı bilgileri, dosya isimleri, dizin
bilgileri gibi bilgilerin toplandığı aşamadır.
Doğal dil işleme aşaması (natural language processing): Bu aşama bütün metin madenciliği aşamalarında
kullanılmasa bile genelde özellik çıkarımı ve metinden bazı anlamsal bilgilerin elde edilmesinde sıklıkla başvurulan
aşamadır. Örneğin, konuşma parçalarının etiketlenmesi (part of speech tagging) veya cümlebilimsel parçalama
(syntactic parsing) veya diğer dilbilimsel işlemler doğal dil işleme aşamasında yapılır.
Adlandırılmış varlık tanıma (named entity recognition): Genellikle metin işleme aşamasında istatistiksel
bazı özelliklerin çıkarılması için kullanılır. Örneğin, metnin içerisindeki kişi isimleri, yer isimleri, semboller,
kısaltmalar v.s. bu yöntemle bulunur. Metin madenciliği çalışmalarının her zaman temiz metinlerde yapılmadığını
hatırlatmakta yarar vardır. Örneğin facebook, twitter mesajları, telefonlardan yollanan SMS mesajları gibi
mesajların çoğunda yazım hataları hatta kısaltmalar kullanılmaktadır. Metin madenciliği bu ihtimallerin de göz
önünde tutulması gereken çalışmalardır. Örneğin ‘’osmanbey’’ kelimesi, istanbulda bir semt ismi olabileceği gibi bir
kişi ismi de olabilir. Adlandırılmış varlık tanıma çalışmalarında, hedeflenen kelime gruplarının metin içerisinden
çıkarılması, sayılması, yoğunluğunun bulunması, etiketlenmesi gibi işlemler yapılabilir.
Örüntüsü tanımlı varlıkların bulunması (pattern identified entities): Bazı durumlarda, metnin içerisinden
özel bazı bilgilerin metin madenciliğine konu olması mümkündür. Örneğin e-posta adresleri, telefon numaraları,
adresler, tarihler gibi bazı bilgileri özel olarak almak isteyebiliriz. Genelde bu durumlarda düzenli ifadeler (regular
expressions) veya içerik bağımsız gramerler (context free grammers) tanımlanarak metin üzerinde çalıştırılır[2].
Eş Atıf (Coreference): Bir varlığa işaret eden (atıf eden) isim kelime gruplarını ve diğer terimlerin
bulunması/ayrılmasını hedefler.
İlişki, kural, olay çıkarımları: Çeşitli amaçlarla metnin içerisinden bazı bilgilerin çıkarılması istenebilir.
Örneğin doktora çalışmam sırasında, verilen bir metnin içerisindeki olayları çıkararak sıralamak (event ordering)
üzerine çalışmış, Türkçedeki fiil yapılarını, olay belirten kelime gruplarını, zaman kalıplarını ve bütün bu kelime
grupları arasındaki olası ilişkileri gösteren özel bir matematik tasarlamıştım[3].
Duygu analizi (sentimental Analysis) : Metinlerde geçen duygusal ifadelerin çıkarılmasını amaçlar. En sık
kullanılanı duygusal kutupsallıktır (sentimental polarity). Buna göre bir konu hakkında geçen mesajların veya
yazıların olumlu veya olumsuz olmasına göre iki sınıfa ayrılması hedeflenir[4]. Ancak duygu analizi bunun dışında,
metinlerdeki ruh hali, kanaat ve daha karmaşık duyguların çıkarılması üzerinde de çalışmaktadır.
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