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Image processing methods have become consistently used approaches in a wide variety of applications
with modern technology devices. Image classification and segmentation is a common topic in computer
vision as well as a backbone and focal point in image processing approaches. Biometric and biomedical
image processing are two of the most common examples of image processing applications that we have
seen over the past two decades. in medicine, there is a great need for modern imaging technology
algorithms that can be used to detect the internal organs of the human body in the process of disease
diagnosis. To this end, researchers are working every day to develop new methods or improve existing
methods that will help in efforts to improve human life and health. in this study, a comparative study was
conducted to evaluate the performance of different types of machine learning classification algorithms on
brain tumor images. According to the result obtained, the performance of the models differs in the accuracy
of their classification capabilities. Different performance measurements are used during the evaluation and
interpretation of the results and the results obtained are presented in the comparison table in the results
section. Six classification models are used, which are mainly used in the field of Machine Learning (ML)
and Artificial Intelligence (AI). Future studies may increase the comparison techniques by adding other
classification and clustering techniques to study the effectiveness of each technique in the classification
operation of medical images.

Çeşitli Sınıflandırma Tekniklerinin Beyin Tümörü Görüntüleri Üzerindeki
Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Makale Bilgileri

ÖZ

Makale Geçmişi
Geliş: 13.05.2022
Kabul: 16.06.2022
Yayın: 30.06.2022

Görüntü işleme yöntemleri, modern teknoloji cihazlarıyla çok çeşitli uygulamalarda sürekli olarak
kullanılan yaklaşımlar haline gelmiştir. Görüntü sınıflandırma ve segmentasyon, görüntü işleme
yaklaşımlarında omurga ve odak noktasının yanı sıra bilgisayar görüşünde de yaygın bir konudur.
Biyometrik ve biyomedikal görüntü işleme, son yirmi yılda gördüğümüz görüntü işleme
uygulamalarının en yaygın örneklerinden ikisidir. Tıpta, hastalık teşhisi sürecinde insan
vücudunun iç organlarını tespit etmek için kullanılabilecek modern görüntüleme teknolojisi
algoritmalarına büyük ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, farklı türdeki makine öğrenimi sınıflandırma
algoritmalarının beyin tümörü görüntüleri üzerindeki performansını değerlendirmek için
karşılaştırmalı bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen sonuca göre, modellerin performansı
sınıflandırma yeteneklerinin doğruluğunda farklılık gösterilmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi
ve yorumlanması sırasında farklı performans ölçümleri kullanılmıştır ve elde edilen sonuçlar,
sonuçlar bölümündeki karşılaştırma tablosunda sunulmuştur. Esas olarak Makine öğrenmesi ve
Yapay Zekâ alanlarında kullanılan altı sınıflandırma modeli kullanılmaktadır. Gelecekteki
çalışmalar, her bir tekniğin tıbbi görüntülerin sınıflandırma operasyonundaki etkinliğini
incelemek için başka sınıflandırma ve kümeleme teknikleri ekleyerek karşılaştırma tekniklerini
artırabilir. Bu amaçla araştırmacılar, insanın yaşamını ve sağlığını iyileştirme çabalarına yardımcı
olacak yeni yöntemler geliştirmek veya mevcut yöntemleri iyileştirmek için her geçen gün
çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Görüntü işleme,
Beyin tümörü,
Makine öğrenmesi
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INTRODUCTION
Image processing methods have become consistently huge in a wide variety of utilizations with
modern methods and instruments. Image segmentation is a common topic in image processing, as well
as a hotspot and focal point in image processing approaches (Zaitoun, 2015). Biometric and biomedical
image processing are two of the most common image processing applications we've seen in the previous
two decades (Wiley, 2018). The human visual system experiences an enormous arrangement of
biometric qualities that permit them to identify biomedical images without conscious exertion. It is
complex to provide this capacity to a machine (Al-Quraishi, 2021). Biometric ID systems are valuable
in different applications like medical, commercial, and law enforcement applications. Criminal
identities, security, video telephony, credit card verification, and photo IDs for identity are some of the
most common real-world applications in the topic we're discussing. Recognition of human faces,
fingerprints, signatures and a variety of other biometric images is a major area of study in image
processing and computer vision. Likewise, numerous forms of biomedical non-evasive imaging
modalities are utilized in the medical field for disease diagnosis and treatment planning, such as x-ray,
computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), ultrasound images, and
numerous others. Internal architecture and dynamic physiological functions are mirrored in these
imaging modalities. Understanding the main imaging modalities as well as the processing techniques
used to enhance, filter, segment, and analyze such images is critical. The radiation in assorted structures
used in these imaging procedures cooperates with different tissues to create images from which the
physical and underlying data of different organs are removed (Wiley, 2018).
Image segmentation is a technique for partitioning an image into sub-component sections that are
astonishingly homogeneous in feature, allowing some relevant information to be extracted. In image
analysis, image segmentation occupies an important place (I. Journal, 2022). In a variety of applications,
medical picture segmentation is critical in computer-aided diagnosis systems. classifying clinical images
is fundamental In an assortment of uses including PC-supported analysis frameworks (CADS). Clinical
imaging modalities like microscopy, ultrasound, dermoscopy, X-beam, CT, MRI, and positron outflow
tomography (PET) have seen a lot of progression and improvement, which urges investigation to do
novel clinical image analyzing methods (Al-Quraishi, 2021). The most essential medical imaging
methodology, Image partition, remove the region of interest (ROI) by a self-loader or programmed
process. It isolates a picture into segments in light of a depiction, for instance, dividing human
organs/tissues for limited location, disease discovery/division, and mass identification in med
applications. In this way, segmentation splits the image into relevant sections, clustering algorithms can
be utilized to professionally separate the ROI from the backdrop by extracting the image's global
features. K-means clustering, hierarchical clustering (HC), divisive clustering (DC), and mean-shift
clustering (MSHC) are examples of clustering algorithms. Furthermore, because most medical images
have irregular and fuzzy borders, fuzzy set and neutrosophic set theories become significant in the
classification process to handle ambiguity in the medical images (Zaitoun, 2015).
Using available technologies, many experts have investigated numerous automated segmentation
systems. Traditional technologies like detection filters and mathematical modeling were used in
previous systems. Then, for a long time, machine learning approaches to extracting hand-crafted
characteristics became the dominating strategy. The complexity of these systems has been deemed a
significant barrier for their deployment and designing and extracting these elements has always been the
primary focus for establishing such a system. A hybrid technique was used to detect a brain tumor from
MR images was carried out by Kumar et al, (Kumar S., 2017). This hybrid approach utilizes the discrete
wavelet transform (DWT) to extract features, a genetic algorithm to reduce the number of features, and
a support vector machine (SVM) to classify brain tumors. Another CNN engineering for brain tumor
growth order of three cancer types is available as Badža and Barjaktarović (M.M. Badža, 2020)
2
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presented in their study. The created network was tried utilizing T1 weighted differentiation MRI not
set in stone to be more strong than previous pre-prepared networks. The network's performance was
assessed using four methods: two databases and a mixture of two 10-fold cross-validation procedures.
Hesamian et al. (M.M. Badža, 2020) researched deep-learning approaches for medical image
segmentation and gave a significant assessment of common deep-learning techniques for medical image
segmentation methods. The researchers investigated the most commonly used network topologies for
medical picture segmentation and emphasized their advantages over their predecessors.
Davamani et al (Davamani, 2021) have shown a review on Biomedical Image Segmentation
utilizing Deep Learning Methods. It discusses how various human medical defects can be diagnosed
and treated. It is stressed that it is crucial for biomedical image segmentation, such as the detection of
skin cancer, lung cancer, brain tumors, and skin psoriasis. Xiangbin Liu et al., (Liu, 2021) presented a
deep learning-based medical image segmentation study. In a complete review, the authors emphasized
convolutional neural networks (CNN) and their core ideas, capabilities, and performance in medical
imaging, as well as medical image segmentation, approaches based on deep learning to help tackle the
existing difficulties. Yahya Alzahrani et al. (Alzahrani Y. B., 2021) investigated the most widely used
medical segmentation methods for practically all types of medical images. They categorized the methods
and then compared, contrasted, and emphasized their primary benefits and drawbacks. Parish Shafi Dar
and Devanand Padha, (Deshpande, 2022) did a review on Medical Image Segmentation, the review were
extending the significant spot of images segmentation in dynamic data extraction and thinking upon
flow procedures which are utilized in clinical imaging and talking about different headways in this
exploration field. The correlation of new division procedures with prior strategies has been reported in
Aganj et al. (2018). Further developing exactness, accuracy, the decreased time intricacy of division
calculations, and a decrease in how much manual cooperation are recommended as future work. A
technique to biological picture segmentation based on deep learning was studied in Haque and Neubert,
(I. Rizwan, 2020). The fundamentals of deep learning methods are researched, as well as an overview
of successful picture segmentation implementations for various medical applications. Some research
challenges are noted, as well as the need for future advancements. Unsupervised image division given
the neighborhood focal point of mass was examined by Aganj et al. (2018). They proposed a proficient
technique to bunch the pixels of a one-layered sign, which we then, at that point, use in iterative
approaches for two-and three-layered image divisions. They acquainted another methodology with solo
image division in light of the computation of the neighborhood focus of mass and investigated a
productive strategy to bunch the pixels of a one-layered sign, which we then, at that point, use in an
iterative calculation for two-and three-layered picture division. High-level prior-based loss functions for
medical picture image segmentation were investigated by El Jurdi et al. (2021). We focus on a highlevel prior incorporated at the loss function level in this survey. The approaches are classified based on
the prior's nature: object shape, size, topology, and inter-region constraints. Wang et al. (2018)
investigated interactive medical image segmentation with image-specific fine-tuning using deep
learning. By merging CNNs into a bounding box and scribble-based segmentation pipeline, they present
a unique deep learning-based interactive segmentation framework. The three-dimensional divisions of
the cerebrum cancer center and entire mind growth from various MR successions were just the cancer
center in one MR grouping was commented on for preparing, and 2-D division of numerous organs from
fetal attractive reverberation (MR) cuts, where just two kinds of these organs were donated for preparing.
In the last years many researchers in the field of medical imaging and soft computing have made
significant advances in the field of brain tumor segmentation. Traditional machine learning models are
generally mathematical algorithms such as linear regression trained based on manually organized
features. The major advantage of using a supervised formulation is that supervised methods can perform
different tasks by simply changing the training set. Audited methods have the potential to reduce the
3

A Comparative Study for Evaluating the Performance of Various Classification Techniques on Brain Tumour

manual engineering task by providing labeled data, appropriate features, and appropriate parameters for
the learning algorithm.
MATERIALS AND METHODS
Classification Algorithms
Classıfıcatıon is an undertaking that requires the use of the ML approach to figure out how to
allocate class labels to occasions from the domain of the issue. Ordering inbox messages as "spam" or
"not spam" is a straightforward illustration of classification. health, education, and business are only a
couple of models. It's a grouping-based system that is applied in a wide scope of ventures. In AI, there
are numerous particular kinds of arrangement issues that may be confronted, and everyone requires an
alternate displaying strategy. The adequacy of different AI grouping models on brain tumor pictures was
examined in this performance (Wang, 2018).
Decision Trees (DTs)
Decision Trees (DTs) are one more kind of ML approach used to take care of classifications and
regressions issues. By gaining straightforward decision principles surmised from past information, the
reason for applying a DTs is to foster a preparation model that can be utilized to anticipate the class or
worth of the objective variable (training data). The DTs area famous strategy in AI and are regularly
utilized in tasks research, explicitly in the decision analysis, to assist with deciding the best technique
for accomplishing an objective. We start from the base of the tree while utilizing Decision Trees to
figure class labels for a record (Belgiu, 2016).
A set of given data X=x1, x2, x3,......, xN, and answers Y=y1, y2, y3, ......., yN. Here it is chosen
irregular examples from the training set and fit trees to them on different occasions. The DTs for the
variables xi and yi are f(xi,yi). At long last, we might average the results of the relative multitude of trees
fi that compares to x' to estimate the outcomes for x' ( in case of continuous ).
𝑁

𝑓̂ =

1
∑ 𝑓𝑖 (𝑋 ′ )
𝑁

(1)

𝑖=1

𝜎=√

′
̂
∑𝑁
𝑖=1(𝑓𝑖 (𝑋 ) − 𝑓 )
𝑁−1

(2)

Random Forest (RF) Classifier
Random forest (RF) is a Supervised ML Algorithm that is utilized commonly in Classification
and Regression issues. It gathers choice trees on different models and takes their bigger part vote for the
course of action and typical on account of relapse. One of the primary components of the RF Algorithm
is that it can manage the enlightening record containing ceaseless elements under relapse and downright
factors because of arrangement. It performs better results for arrangement issues (Belgiu, 2016).
K-Nearest Neighbors (KNN)
The supervised AI algorithm k-nearest neighbors (KNN) is a straightforward, simple-to-execute
method that might be utilized to address both classification and regression issues. Model: Let's say there
is an image of an animal that resembles a feline or a canine, yet we need to realize whether it's a cat or
a dog. We can involve the KNN technique for this recognizable proof since it depends on a likeness
measure. The NN model will search for similitudes between the new informational index and the cat
4
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and dog photographs, and sort it as either a cat or a dog in light of the most comparative ascribes
(Ertuğrul, 2017). The nearest NN type classifier is the one closest neighbor classifier that relegates a
Direct X toward the class of its nearest neighbor in the element space, that is:-

𝐶𝑛1𝑛𝑛 (𝑥) = 𝑌(1)

(3)

The KNN classifier can be seen as appointing the k closest neighbors a weight 1/k and all others
0 weight 𝑤𝑛𝑖 . 𝑤𝑖𝑡ℎ ∑𝑛
𝑖=1 𝑤𝑛𝑖 = 1 This can be summed up to weighted closest neighbor classifiers.
That is the place where the ith closest neighbor is allotted a weight An undifferentiated from the result
on the solid consistency of weighted closest neighbor classifiers likewise holds.

𝑅𝑅 (𝐶𝑛𝑤𝑛𝑛 ) − 𝑅𝑅 (𝐶𝐵𝑎𝑦𝑒𝑠 ) = (𝐵1 𝑠𝑛2 + 𝐵2 𝑡𝑛2 ){1 + 0(1)}

(4)

𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝐵1 𝑎𝑛𝑑 𝐵2 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒
𝑠𝑛2 = ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑛𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑛 = 𝑛

−2⁄
𝑑

2

2

∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑛𝑖 {𝑖 1+𝑑 − (𝑖 − 1)1+𝑑 }.

(5)

∗ n
The optimal waiting scheme {wni
}i=1 , that adjusts the two things in the showcase
above, is given as streams: set,

4

k ∗ = [Bnd+4 ,
wn∗ =

1
[
k∗

(6)
d
2

1+ −

d
{i1+2⁄d
2k∗2⁄d

− (i − 1)1+2⁄d }]

(7)

∗
for i = 1,2, … , k ∗ and wni
= 0 for i = k ∗ + 1, … , n.

Support Vector Machine (SVM)
The SVM classifier depends on the rule of finding the greatest edge hyperplane that best separates
the two classes (for instance, sick and healthy). The classifier is prepared using only support vectors (i.e.
examples that put two parallel hyperplanes for optimum). Each data piece is represented as a point in ndimensional space in the SVM algorithm, with the value of each property being the value of particular
coordinates in Fig1. The classification is then completed by identifying the exaggeration that clearly
distinguishes the two categories. Because data points are mixed in non-linear SVM, it is difficult to
separate training instances using a linear line (Fig1 and Fig2). At this time, we must apply the kernel
approach to alter the data in such a way that separation is achievable. Choosing the kernel function,
among other things, can have a big impact on the SVM model's performance. However, there is no way
to know which kernel is optimum for a particular pattern recognition problem. Trial and error is the only
way to find the best kernel. We can start with a simple SVM and then try out various standard kernel
functions. One kernel may be superior to the others, depending on the nature of the situation. In a
statistically rigorous manner, an optimal kernel function can be chosen from a fixed collection of kernels
(Kumar, 2017).
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Fig.1. Non-linear SVM

Fig.2. Linear SVM

Formulas,
𝑦 =𝑎∗𝑥+𝑏

(8)

𝑎∗𝑥+𝑏−𝑦 =0

(9)

Let vector X=( x,y) and W=(a,-1) then in vector from hyperplane is
𝑊. 𝑋 + 𝑏 = 0

(10)

Logistic Regression
Logistic regression (LR) is a quantifiable assessment method to expect a twofold outcome, for
instance, yes or no, given a prior view of an enlightening collection. The LR model investigates the
connection between at least one existing autonomous factor to foresee a reliant data variable. In the field
of AI, strategic relapse has turned into a significant strategy. It empowers AI algorithms to group
approaching information utilizing historical information (Sperandei, 2014).
𝑃=

1
1+

𝑒 𝛾 (𝑥

(11)
− 𝜇)

𝑃(𝑐|𝑋) = 𝑃(𝑥1 |𝑐) × 𝑃(𝑥2 |𝑐) … … × 𝑃(𝑥𝑛 |𝑐) × 𝑃(𝑐)

(12)

where μ and 1/λ are location and scale parameters, respectively. We may define the "fit" to y i at
a given xi as:
Naive Bayes Classifier
It is a technique for classification given Bayes' Theorem and the presumption of indicator
freedom. A Naive Bayes classifier (NBC), in basic terms, sets that the presence of one component in a
class is inconsequential to the presence of some other element. The NBC model is easy to build and is
particularly great for immense informational indexes. Other than straightforwardness, NBC is known to
beat even incredibly complex order techniques. NBC has numerous applications, for example, Realtime estimating, Multi-class determining, Text grouping, Spam Filtering, Sensitivity Analysis, and
Recommendation frameworks (Granik, 2017). Bayes' hypothesis gives an approach to working out the
back likelihood of P(c|x) from P(c), P(x), and P(x|c). Look at equations 13 and 14 below:-
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𝑃(𝑐|𝑥) =

𝑃(𝑥|𝑐)𝑃(𝑐)
𝑃(𝑥)

(𝑐|𝑋) = 𝑃(𝑥1 |𝑐) × 𝑃(𝑥2 |𝑐) … … × 𝑃(𝑥𝑛 |𝑐) × 𝑃(𝑐)

(13)

(14)

P(c|x) :posterior probability (c, target) given predictor (x, attributes).
P(c): the prior probability of c.
P(x|c) is the probability which is the likelihood of the indicator given
class..
P(x) is the earlier likelihood of the indicator.

Preprocessing Filters
One of the essential preprocessing steps in image processing filtering. Filtering is a fundamental
strategy used to feature the elements or work on the nature of the image. A few fundamental tasks like
edge identification, image enhancement, honing, and fixing in picture processing are performed utilizing
some filtering operations activities. Channels help visual understanding of pictures and can be utilized
for working with resulting computerized handling steps. Median channel (MF) was utilized in this study.
The MF is a fundamental nonlinear channel that is utilized to eliminate commotion from an image. The
MF first sorts all the pixel esteems in the rising request rundown and afterward computes the pixel
esteem as the middle by taking the worth in the rundown. There are two principal benefits to utilizing
the middle channel. The first is that it is not difficult to apply. The second is that it could be utilized to
eliminate various sorts of clamor (Suhas, 2017).
Dataset
A Brain Tumor is considered as one of the forceful sicknesses, among youngsters and grown-ups.
Cerebrum tumors represent 85 to 90 percent of all essential Central Nervous System(CNS) tumors.
Consistently, around 11,700 individuals are determined to have cerebrum cancer (Brain MRI
segmentation, January 31, 2022). The 5-year endurance rate for individuals with a harmful mind or CNS
tumor is around 34% for men and 36 percent for ladies. Pituitary Tumors are named: Benign Tumor,
Malignant Tumor, Pituitary Tumor, and so forth Legitimate treatment, arranging, and precise
diagnostics ought to be executed to further develop the future of the patients. The best method to
recognize cerebrum tumors is Magnetic Resonance Imaging (MRI). An enormous measure of image
information is produced via the scans in Fig 3. These pictures are inspected by the radiologist. A manual
assessment can be blunder inclined because of the degree of intricacies associated with cerebrum
growths and their properties.
The entire set of 110 patients was split into 22 non-overlapping subsets of 5 patientseach. This
was done for evaluation with cross-validation.
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Fig 3. The brain Tumor images (Brain MRI, 2022)
Performance Metrics
In the study, there are a few measurements used to assess the performance of the classifier.
Classification accuracy (CA) is the most generally involved measurement in many ML and AI models.
Accuracy in an arrangement is characterized as the proportion of the quantity of accurately classified
examples to the total number of information. The CA calculation formula was shown in Eq.(15).

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑎
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑎𝑡𝑎

(15)

Classification accuracy (CA) is a viable measure to portray performance if the test dataset
contains an equivalent number of tests from each class is marked and adjusted. Nonetheless, when
working with a lopsided dataset, the framework ought to be assessed with more performance
measurements. In this context, confusion matrices (CM) are considered for evaluating the data in
different ways. Generally, the CM gives binary (true and false) classifications in table format. The CM
contains values for four potential results: At the point when a certain data is correctly classified as
positive, the CM is called true positive (TP). At the point when a certain data is incorrectly classified as
negative, The type of CM will be false negative (FN). At the point when a certain data is classified
correctly as negative, The type of CM will be true negative (TN). At the point when a certain data is
classified incorrectly as positive, the type of CM will be negative (FP). With these values acquired from
the CM, different metrics are calculated to express the performance of the classifier. Recall (sensitivity)
that is computed from these outcomes is demonstrated in Eq. 16. Recall identifies the capability of the
classification to expose true positives.
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𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

(16)

Precision is measured and computed as expressed in Eq. 17. Precision denotes the capability of
the classification to avoid false positives.
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 2 ∗

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃

(17)

The F1 score used to explain the equilibrium among recall and precision is the symphonious mean
of these two measurements. The F1 score is determined as computed in Eq. (18).
𝐹1 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∗

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

(18)

For each model used in this study, recall, precision, and F1 score values were interpreted along
with the CA parameter.
RESULTS AND DISCUSSION
The experimental methods of the approaches performed in the study are given in this segment.
Different ML classification strategies have been tried. These classifications are the most remarkable and
broadly utilized techniques that can without much of a stretch arrange complex information and label
the dataset adequately. Six approaches were utilized in the review and tried their execution utilizing
images from the Brain Tumor dataset (Brain MRI segmentation, January 31, 2022). This dataset contains
255 brain tumor images, a big part of the dataset is utilized for training images and the other half for test
images. The size of these pictures is 481x321 or 321x481 pixels.
The results obtained in the research are shown in the table below using the above model evaluation
methods. As can be seen, different achievements have been achieved for each method. However, the
ROC curve graph is also shown in Figure 4, to carry out more interpretation about the success of each
on brain dataset used in the study.
Table 1. Comparison of classification models used in the study
AUC

AC

F1

Precession

Recall

SVM

0.9484

0.8988

0.8973

0.8998

0.8987

Logistic regression

0.9453

0.8866

0.8863

0.8863

0.8866

Naive Bayes

0.9236

0.8481

0.8398

0.8454

0.8381

KNN

0.8972

0.8359

0.8292

0.8357

0.8345

Random Forest

0.90463

0.82591

0.8261

0.8263

0.8259

Decision Tree

0.7036

0.7449

0.7427

0.7417

0.7449
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a. The result of the images is classified as yes.

a. The result of the images classified as no

Fig .4. The brain Tumor images classification

When Table 1 is examined, the highest coefficients in AUC, AC, F1, Precession and Recall
values, respectively, were obtained in SVM. When the ROC curves in Figure 4 are examined, SVM and
Logistic regression show very close values.
Classification of medical images is one of the most interesting research topics in the field of image
processing and computer vision. The researchers are trying to provide models that can accurately
classify these images to facilitate the diagnostic process in healthcare systems that can help doctors
easily analyze images taken using imaging technologies such as MRI, CT, ultrasound, and son. this
comparative research is carried out as a performance comparison of different types of machine learning
classifications in brain tumor images. According to the result obtained, the performance of the models
differs in the accuracy of their classification capabilities. During the evaluation and interpretation of the
results, different performance measurements were used and the found result is presented in the
comparison table in the results section. As shown in the study, 6 classification models are used, which
are mainly used in the field of ML and AI. Future studies may use and enlarge comparison techniques
by mixing classification and clustering techniques to study the effectiveness of each technique in the
classification operation of medical images.
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GENİŞLETİLMİŞ ÖZET
Giriş
Son yıllarda tıbbi görüntüleme ve yumuşak hesaplama alanındaki birçok araştırmacı, beyin tümörü
segmentasyonu alanında önemli ilerlemeler kaydetti. Geleneksel makine öğrenimi modelleri genellikle
manuel olarak organize edilmiş özelliklere dayalı olarak eğitilmiş doğrusal regresyon gibi matematiksel
algoritmalardır. Denetimli bir formülasyon kullanmanın en büyük avantajı, denetimli yöntemlerin yalnızca
eğitim setini değiştirerek farklı görevleri yerine getirebilmesidir. Denetlenmiş yöntemler, öğrenme
algoritması için etiketlenmiş veriler, uygun özellikler ve uygun parametreler sağlayarak manuel mühendislik
görevini azaltma potansiyeline sahiptir.

Materyal ve Metot
Çalışmada gerçekleştirilen yaklaşımların deneysel yöntemleri bu bölümde verilmiştir. Farklı ML
sınıflandırma stratejileri denenmiştir. Bu sınıflandırmalar, karmaşık bilgileri çok fazla zorlamadan
düzenleyebilen ve veri kümesini yeterince etiketleyebilen en dikkat çekici ve yaygın olarak kullanılan
tekniklerdir. İncelemede altı yaklaşım kullanılmış ve Beyin Tümörü veri setinden alınan görüntüler
kullanılarak uygulanmaları denenmiştir. Bu veri seti 255 beyin tümörü görüntüsünü içerir, veri setinin büyük
bir kısmı eğitim görüntüleri için, diğer yarısı ise test görüntüleri için kullanılır. Bu resimlerin boyutu 481x321
veya 321x481 pikseldir.
Bulgular
Bu çalışmada, farklı türdeki makine öğrenimi sınıflandırma algoritmalarının beyin tümörü görüntüleri
üzerindeki performansını değerlendirmek için karşılaştırmalı bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen sonuca
göre, modellerin performansı sınıflandırma yeteneklerinin doğruluğunda farklılık gösterilmiştir. Sonuçların
değerlendirilmesi ve yorumlanması sırasında farklı performans ölçümleri kullanılmıştır ve elde edilen
sonuçlar, sonuçlar bölümündeki karşılaştırma tablosunda sunulmuştur. Esas olarak Makine öğrenmesi ve
Yapay Zekâ alanlarında kullanılan altı sınıflandırma modeli kullanılmaktadır. Gelecekteki çalışmalar, her bir
tekniğin tıbbi görüntülerin sınıflandırma operasyonundaki etkinliğini incelemek için başka sınıflandırma ve
kümeleme teknikleri ekleyerek karşılaştırma tekniklerini artırabilir. Bu amaçla araştırmacılar, insanın
yaşamını ve sağlığını iyileştirme çabalarına yardımcı olacak yeni yöntemler geliştirmek veya mevcut
yöntemleri iyileştirmek için her geçen gün çalışmaktadır.,

Tartışma
Tıbbi görüntülerin sınıflandırılması, görüntü işleme ve bilgisayarla görme alanındaki en ilginç
araştırma konularından biridir. Araştırmacılar, doktorların MRI, CT, ultrason ve oğul gibi görüntüleme
teknolojilerini kullanarak alınan görüntüleri kolayca analiz etmelerine yardımcı olabilecek sağlık
sistemlerinde tanı sürecini kolaylaştırmak için bu görüntüleri doğru bir şekilde sınıflandırabilen modeller
sağlamaya çalışıyor. Bu karşılaştırmalı araştırma, beyin tümörü görüntülerinde farklı türde makine öğrenimi
sınıflandırmalarının performans karşılaştırması olarak yürütülmektedir. Elde edilen sonuca göre modellerin
performansları, sınıflandırma yeteneklerinin doğruluğunda farklılık göstermektedir. Sonuçların
değerlendirilmesi ve yorumlanması sırasında farklı performans ölçümleri kullanılmış ve bulunan sonuç
sonuçlar bölümünde karşılaştırma tablosunda sunulmuştur.
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Askeri ve kamusal alanlarda çeşitli görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen İnsansız Hava Araçlarının (İHA)
kullanım alanlarından biri de geniş arazi ortamlarında hedef arama çalışmalarıdır. Aranacak hedefin
boyutunun genişlemesi ve sayısının artması durumunda İHA’ ların tek başına kullanılması yetersiz kalmakta,
bu soruna çözüm olarak, İHA sürüleri oluşturulmaktadır. İHA sürülerinin hedef tespitinde kullanılması,
arama süresini kısaltmakla beraber daha büyük alanlarda arama yapma imkânı sunmaktadır. Bu çalışmada
simulasyon ortamında hedef arama yapmak üzere bir sürü İHA sisteminin kurulması ve arama bölgesinden
kaçan hedeflerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, Parçacık Sürü Optimizasyonu’ndan
faydalanılarak sürü İHA’ların hız ve konum bilgileri güncellenmiş, sürüdeki İHA’ların hızları, komşu İHA’lar
arasındaki konum ve hız değerlerine göre hesaplanmıştır. Hedeflere ulaşmak için taranacak alanın matris
değerlerini belirlemek amacıyla oluşturulan fonksiyonlara koordinat verileri eklenmiştir. Sürü İHA’ların yol
planlaması oluşturulurken üs bölgesinde başlagıçtan-bitişe kadar Dubins ve Bezier Eğrileri kullanılarak
İHA’ların dönüşlerinin yumuşatılması sağlanmıştır. Sonuç olarak sürü İHA’ lar simülasyon haritasının -800
ile 1000 aralığındaki x ve y koordinatları içerisinde 30 km/saate varan hıza ulaşmış, 02.29 dakikada hedefin
kontrolü ve imhası gerçekleştirilmiştir. Simülasyon sonuçları çoklu İHA görevlerinde hedef arama sürecinin
azaltılmasına katkı sunmaktadır.
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One of the areas of use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) developed for use in various missions in
military and public areas is target search activities in large terrain environments. In the event that the size of
the target to be sought expands and the number increases, the use of UAVs alone is insufficient, and as a
solution to this problem, UAV swarms are created. The use of UAV swarms in target detection shortens the
search time and offers the opportunity to search in larger areas. In this study, it is aimed to establish a lot of
UAV systems to search targets in the simulation environment and to detect the targets fleeing from the search
zone. In the study, the speed and position information of the swarm UAVs were updated by using Particle
Swarm Optimization, and the speeds of the UAVs in the swarm were calculated according to the position and
speed values between the neighboring UAVs. Coordinate data has been added to the functions created to
determine the matrix values of the area to be scanned to achieve the goals. When the road planning of the
swarm UAVs was created, the rotations of the UAVs were softened by using Dubins and Bezier Curves from
start to finish in the base area. As a result, the swarm UAVs reached a speed of up to 30 km / h within the x
and y coordinates of the simulation map in the range of -800 to 1000, and the control and destruction of the
target was carried out in 02.29 minutes. The simulation results contribute to reducing the target search process
in multiple UAV missions.
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GİRİŞ
Toplu hareket sağlayan İnsansız Hava Araçları (İHA) birden fazla, otonom veya yarı-otonom
olarak kontrol edilebilen, birbiri ile sürekli iletişim halinde olan, yaptıkları görevi bir bütün olarak
icra eden, farklı boyut ve yetenekleri olan hava araçlarıdır (Hocraffer ve Nam, 2017). Günümüzde
sürü zekası, tabiattaki büyük hayvan sürüleri incelenerek ve onlara bağlı davranış biçimleri örnek
alınarak, yapay zeka çalımalarına uyarlanmıştır ve belli başlı fiziki prensiplere dayanmaktadır
(Marton-Alper ve ark., 2020). İHA kullanım alanlarının artması ile tek bir İHA’ nın yerine
getiremeyeceği görevlerde kullanılmak üzere birbiri ile koordineli hareket eden İHA grupları
kullanılarak sürü hareketi görevleri oluşturulmaktadır. Bu görevler arasında koordineli akın
(Zavlanos ve ark., 2007), geniş arama oluşumları (Khan ve ark., 2020; Stephan ve ark., 2017) ve
yük taşıma (Michael ve ark., 2011) işlemleri bulunmaktadır. Sürü boyutlarını belirleme; aramakurtarma veya hedef tarama gibi görevlere göre değişmektedir. Bu görevler, bir sürü içindeki İHA’
ların her birine otonom olarak yön ve hedef atama, sürü için yol planlama ve sürü işbirliğinden
meydana gelmektedir (Marton-Alper ve ark., 2020).
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, üretim, afet kurtarma ve askeri alanlar gibi toplum
üzerinde yüksek etkiye sahip çalışmalarda sürü otonom İHA’lar kullanılmaya başlanmıştır (Chung
ve ark., 2018). Bu uygulamalarda saldırı koordinasyonu ve keşif görevlerinde, İHA sürüsü birden
fazla alanı tek bir alandan daha kısa sürede kaplayabilmelidir ve herhangi bir sürü üyesinin
başarısızlığı, görevin başarısız olmasına yol açmamalıdır. Bununla birlikte, sürünün büyüklüğü
arttıkça ortak bir planlama ve algılama algoritmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Wubben ve ark.,
2021). Sürü İHA'ların görevleri yerine getirmeleri ve ortaya çıkan tehditleri önlemeleri için
geliştirilen uygulamalar ile kriterleri belirlenen yol planlamaları yapmaları gerekmektedir (Phung
ve Ha, 2021). Sürülerde göreve bağlı problemleri çözme algoritmaları; merkezi algoritmalar ve
dağıtılmış algoritmalar olmak üzere iki temel kategoriye ayrılır. Sayım yöntemi, dinamik
programlama, dal-sınır prosedürü vb. gibi birçok dağıtılmış algoritmanın yanında, genetik
algoritma (Liu ve Kroll, 2016), parçacık sürüsü optimizasyonu (PSO), (Oh ve ark., 2016), karınca
kolonisi optimizasyonu (Boveiri, 2017), kurt sürüsü algoritması (Wu ve Zhang, 2014) ve kedi
sürüsü optimizasyonu (Rautray ve Balabantaray, 2017) gibi optimizasyon algoritmaları
bulunmaktadır. Sürülerde görev tahsisinin yapılmasında, devasa hesaplama karmaşıklığı, merkez
düğüm için zorluğa sebep olmaktadır. Ayrıca, işbirlikçi özelliklerin kullanılmaması, dinamik sürü
ortamında elde edilen sonuçların performansını zayıflatmaktadır (Novoa-Hernández ve ark., 2016).
Dolayısıyla dinamik görev tahsisi problemini çözmek için dağıtılmış algoritmalar ile İHA' lar
arasındaki bilgi etkileşiminin sürdürülmesi gerekmektedir.
Sürü zekâsı, iş birliği yapan biyolojik grupların akıllı davranışından gelmektedir ve kendi
kendini organize etme özelliklerine sahiptir. Sürüdeki organizasyon işlemlerinde karınca kolonisi
algoritması (Dorigo ve Stützle, 2019), PSO (Zhang ve ark., 2015) ve krill sürü algoritması (Wang
ve ark., 2016) gibi çeşitli organizmalardan ilham alınarak oluşturulan algoritmalar kullanılmaktadır
(Feng ve ark., 2021). Bakteriyel yiyecek arama optimizasyon algoritması (Hernandez-Ocana ve
ark., 2018) , ateş böceği algoritması (Fister Jr ve ark., 2015), Diferansiyel Evrim (Zhang ve ark.,
2013) gibi optimizasyon algoritmaları da sürü zekası algoritmalarına örnek olarak verilebilir. Son
yıllarda programlama (Lu ve ark., 2018) , parametre tahmini (Rodriguez-Guerrero ve ark., 2017),
özellik seçimi (Zhang ve ark., 2019) ve sürü robotik sistemleri (de Sá ve ark., 2016) gibi karmaşık
optimizasyon problemlerini çözmek için kullanılan ve geliştirilen algoritmaların sayısı günden
güne artmaktadır.
İnsansız otonom teknolojisi, sürü çalışması ile birleştirildiğinde hem saldırı hem de savunma
amaçlı tasarlanan operasyonel askeri görevlerde avantaj sağlayabilmektedir. Bunun yanında
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operasyonel faaliyetlerde, yapay zekâ kullanımı, koordinasyonda başarıyı ve hızı arttırabilmektedir
(Phung ve Ha, 2021). Uzaktan algılama teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile yapay zekânın alt
dalı olan makine öğrenmesi, yapay zekâya dayalı İHA sistemlerinin gelişimine; kontrol merkezi,
seyrüsefer, algılama, engel tespiti ve engelden kaçma, sürü manevraları ve taktikleri, insan-sürü
haberleşmesi gibi konularda katkı sağlamaktadır.
SÜRÜ İHA
Teknolojideki ilerlemeler küçük boyutlu İHA' ların büyük boyutlu İHA' larla aynı işlevleri
yerine getirmesine olanak sağlamıştır. Ancak dayanıklılık, yük taşıma ve uzun menzilli iletişim
gibi konularda meydana gelen kısıtlarından dolayı bir İHA' nın tek başına yerine getiremeyeceği
bazı görevlerde toplu ve koordineli hareket eden İHA sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Sürü İHA,
verilen görevleri başarmak üzere seferberlik yapan ve yer istasyonundan kontrol edilebilen bir İHA
topluluğudur. Şekil 1’de bir insan-sürü kontrol sistemi görülmektedir. İnsan-sürü kontrol
sisteminde operatörün tercihine bağlı olarak sürünün kontrolü ve sürü ile bilgi alış-verişi
yapılmaktadır. Sürü İHA’ ların oluşturulmasında çeşitli algoritmaların geliştirilmesi ve bu
algoritmaların optimize edilmesi gerekmektedir. Sürü algoritmasının işleyişi bir bölgedeki hedefin
tespit edilmesi ve sürü İHA sistemi ile bu hedefin dağılımının takip edilmesine dayanmaktadır
(Vásárhelyi ve ark., 2018).

Operatör - Sürü

Sürü

Operatör
Haberleşme

Şekil 1. İnsan-sürü İHA Kontrol Sistemi

Şekil 2’ de bir sürünün yer istasyonu ile haberleşmesi görselleştirilmiştir. Sürüdeki İHA’lar
işbirlikçi kontrolü optimize etmek ve verimliliği artırmak için durum bilgilerini yer istasyonu ile
gerçek zamanlı olarak paylaşabilmelidir.

Şekil 2. Sürü İHA Haberleşmesi (Chen ve ark., 2020)
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Sürülerdeki İHA’ların birbirleri ve yer istasyonu ile etkin bir haberleşme sağlayabilmesi için;
terminallerin yüksek veri hızlarına sahip olması, tüm terminallerin üzerinde GPS ünitelerinin
bulunması ve terminaller arasında konum bilgisinin paylaşılması, iletişim kapsama alanının geniş
olması, çarpışma önleme yöntemlerinin bulunması, rota bulma yöntemlerinin bulunması, sağlam
ve güvenilir bir haberleşme altyapısı olması gibi bazı temel gereklilikler bulunmaktadır.
Aynı zamanda İHA’ların hava sahasına entegrasyonunun sağlanabilmesi için bir yol
haritasının oluşturulması ve taranacak alanların belirlenmesi gerekmektedir. Sürü halinde hareket
eden İHA’ lar, harp alanlarından anlık olarak veri toplama, veriyi işleme, bu işlem sonucunda
ortaya çıkan duruma göre hareket etme ve hedefi yok etme kabiliyetine sahiptir.
Bu çalışmada tasarlanan bir sürü İHA sistemi ile, operatörlerin sürünün durumunu
görselleştirmesine, sürüyü istenilen bölgeye yönlendirmesine ve sürünün oluşturduğu bilgilerin
izlenmesine olanak sağlayan, kullanıcı etkileşimli bir simülasyon oluşturulması amaçlanmıştır.
Gerçekleştirilen sürü İHA simülasyonunda operatör, sürünün durumunu kontrol etmek için
İHA'ların yayınladığı mesajları kullanmıştır.
Tasarım ve Sistem Mimarisi
Sürü İHA sistemlerinin kontrolü iki yaklaşımla tanımlanmaktadır. İlk yaklaşımdaki genel
amaç, sınırlı yeteneğe sahip hava araçlarının iş birliği yapması sonucunda karmaşık görevleri
gerçekleştirme kabiliyetine sahip olmaktır. Bu kapsamda, kontrol sistemi düşük hesaplama gücüne
ve düşük maliyete sahip olmalıdır. İkinci yaklaşıma göre; İHA’lar dinamik bir ortama uyum
sağlayacak düzeyde dağınık olmalıdır ve birden çok İHA’nın iş birliği içerisinde otonom görev
yapması, basit ve kullanımı kolay bir araç mimarisi geliştirilmesi, sistem entegrasyonunun
sağlanması (Gövde, otopilot, görev kontrol işlemcisi, sensörler ve iletişim) amaçlanmaktadır
(Bamberger ve ark., 2006).
Bahsedilen bu amaçları yerine getirmek üzere, bu çalışmada MATLAB Simulink platformu
içerisinde bir kontrol sistemi oluşturulmuştur. Kontrol sisteminin görevleri; operatörden komutların
alınması, araçlar arası ve yer kontrol istasyonu ile veri alışverişinin sağlanması, aracın durumu ile
ilgili gerekli değişikliklere karar verilmesi aşamalarından oluşmaktadır.
Sürü İHA’larda Konuşlanma
Sürü İHA’ların genel görevleri arasında sinerjik görev planlaması, hata toleransı
belirlenmesi, sürü kontrolü, görev planı tasarımı, rol ataması, çoklu yol planlaması, keşif ve
haritalama ve hedef takibi yer almaktadır (Shucker ve Bennett, 2005). İHA sürülerindeki
konuşlanma seçim süreci, görev gereksinimlerine, İHA mevcudiyetine ve organizasyon tercihlerine
dayanmaktadır ve statik sürü, dinamik sürü ve hibrit sürü olmak üzere üç grupta incelenmektedir.
Statik Sürü; İHA sürülerinin önceden belirlendiği, formasyon uçuşundan önce yerine
getirilecek göreve göre İHA’ların seçildiği bir sürü türüdür. Görevin başlamasıyla, uçuşa herhangi
bir İHA’nın dahil edilmesine imkân sağlamamaktadır. Sürüye yeni üye kabul edilmediği için
sürüye ait olmayan bir İHA, harici bir varlık olarak değerlendirilmektedir. Şekil 3’te birbirleri ile
haberleşebilen İHA’ların yer aldığı bir statik sürü örneği görülmektedir.
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Şekil 3. Statik İHA Sürüsü (Xia ve ark., 2020)
Dinamik sürü, İHA sürüsüne yeni üyelerin girişine olanak sağlayan, mevcut üyelerin sürüden
ayrılabildiği ve tekrar dâhil edilebildiği sürü çeşididir. Şekil 4’ de görseli paylaşılan bir dinamik
sürüde mevcut üyelerin görev aşaması dâhil olmak üzere herhangi bir zamanda sürüden çıkmasına
izin verilmektedir.

Şekil 4. Dinamik İHA Sürüsü (Xia ve ark., 2020)

Hibrit sürü, hem statik hem de dinamik davranan bir sürü konuşlanma türüdür. Hibrit sürü,
merkezde operasyonlar açısından tek varlık gibi görev yapan bir çekirdek sürüden ve sürüye yeni
üyelerin dahil olma ya da var olan üyelerin sürüden ayrılma olanağı bulunan genişletilmiş sürüden
oluşmaktadır. Hibrit sürülerde karar verme aşamasında çekirdek sürünün önceliği bulunmaktadır.
Sürünün büyümesiyle birlikte sürüye katılan İHA’lar çekirdeğe yani statik sürüye katkı
sağlamaktadır. Şekil 5’ da görseli paylaşılan bir hibrit sürüde göreve bağlı olarak İHA’ların sürüden
kollektif olarak ayrılabildiği veya sürüye dahil olabildiği görülmektedir.
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Şekil 5. Hibrit İHA Sürüsü (Xia ve ark., 2020)

YÖNTEM
Sürü Hedefi
Bir hedef arama çalışmasında; hedefler aranan bölgenin sınırları içerisinde belirli bir hızda
(yaya veya araçların hareket edebileceği 𝑉𝐻𝐸𝐷𝐸𝐹 hız varsayımında) hareket edebilmektedir ve İHA'
lar, her bir hedefin gerçek hızına veya rotasına ilişkin bilgiye sahip değildir. Hedefler kendi rotasını
ve hızını ayarlamakta özgürdür ve akıllıca kaçma yeteneğine sahip olduğu varsayılır. Her hedef,
arama yapan İHA' ları belirli bir mesafeden (arayıcıların tespit menzilinin çok ötesinde) tespit
edebilmektedir ve daha sonra tespitten kaçmak için manevra yapabilmektedir.
Bu çalışmada, İHA’lar hedef tespitine odaklanmıştır. Hedef bilgisine erişim sağlayan bir
İHA’nın, diğer üye İHA’lar ile bilgi paylaşımında bulunması amaçlanmıştır.
Arama Bölgesi
Hedef arama işlemini gerçekleştirmek için, göreve bağlı olarak operatörün tercihine bırakılan
ve her biri sabit 𝑉İ𝐻𝐴 hızında uçan bir İHA grubu oluşturulur ve her bir aracın belirli bir algılama
menziline göre hedefleri tespit edebileceği varsayılmaktadır. Şekil 6’da bir hedef arama işlemi
görülmektedir. D; menzili belirlemede kullanılan çap değeri olmak üzere, sürü içerisindeki bir İHA
hedefin genişletilmiş arama işleminde; D/2 radyal mesafe içine yerleştirilmiş bir hedefi tespit
etmektedir ve bu aralığın dışında bulunan hedefleri çemberi genişleterek arama işlemini
sürdürmektedir.

Şekil 6. Hedef Arama İşlemi
Böyle bir çalışmada arama bölgesinin önceden bilindiği varsayılmaktadır, yani hedeflerin
yeri kesin olmasa da belirli bir sonlu düzlemsel bölge ile sınırlı olduğu bilinmektedir. Bu varsayım,
gerçek uygulamalarda olduğu gibi sensörlerin sınırlı algılama süresine sahip olmasından
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kaynaklanmaktadır.
Basitçe ifade etmek gerekirse, bir hedefin konumu X genişliğinde ve Y uzunluğunda ve A =
X · Y alanlı dikdörtgen bir bölge ile sınırlıdır. Genellik sınırlaması olmaksızın, X etiketi bölgenin
daha kısa tarafına (X ≤ Y) atanmaktadır ve X'in genellikle simülasyondaki D algılama çapından
daha büyük olması sağlanmaktadır. Hedef aramanın dikdörtgen içinde sınırlı kalmasının dışında,
hedeflerin konumlarıyla ilgili başka hiçbir bilgi mevcut değildir. Bu nedenle, bir hedefin
konumunun belirlenen bölgeye eşit olarak dağıldığı varsayılmaktadır.
Bu çalışmada hareketli hedeflerin taranması için minimum İHA sayısı Eşitlik 1’e göre
belirlenmiştir. Bu eşitlikte; tarama alanı A = X · Y, hedefin menzil çapı D, sürüde bulunan İHA’
ların her birinin hızı 𝑉İ𝐻𝐴 ve her bir hedefin hızı ise 𝑉𝐻𝐸𝐷𝐸𝐹 olarak belirlenmiştir.

İHA min = |

𝐴∗𝑉𝐻𝐸𝐷𝐸𝐹
𝐷∗𝑉İ𝐻𝐴

|

(1)

Algoritma
Bu çalışmada gerçekleştirilen algoritmanın yürütülmesi (İHA'ların gerektirdiği her türlü
uyarlama dahil), İHA' lar arasında minimum sayıda kontrol bilgisi aktarılarak
gerçekleştirilmektedir. Sürü İHA’lar, görevin başarılı bir şekilde tamamlanmasını garanti etmelidir.
Sınırlı sayıları, bir İHA arızası durumunda İHA dizisinin otomatik olarak yeniden
yapılandırılmasına izin vermelidir. Sürüdeki İHA sayısı, uçuştan önce (yer komutanları tarafından)
kararlaştırılmalı ve her bir İHA’ya sürüdeki konum bilgisi ve uçuş izini sağlanmalıdır.
Bu çalışma için amaçlanan uygulamada; İHA'lar için bir arama-tarama algoritmasının
yanında İHA'lar arasında görev değişimi için gereken veriyi işlemek aynı zamanda bir İHA kaybı
olması durumunda arama işlemini değiştirmek için de algoritmalar gerçekleştirilmiştir. Eşitlik 2 ve
Eşitlik 3’e göre hazırlanan bir PSO algoritmasından faydalanılarak sürü İHA’ların hız ve konum
güncellemeleri yapılmıştır. Eşitlik 2’ de, İHA’ nın önceki hızına (𝑉𝑖𝑑 ), sürüdeki üyenin şimdiye
kadarki en iyi uygunluğun elde edildiği (𝑃𝑖𝑑 ) konumuna ve komşuları arasındaki konum (𝑃𝑔𝑑 )
değerine dayalı olarak her sürü için yeni bir hız hesaplanmıştır ve rastgele sayılardan oluşan 𝑟1 - 𝑟2
ve 𝑐1 - 𝑐2 öğrenme faktörleri oluşturulmuştur. Böylelikle simülasyon sürecindeki en iyi
koordinasyonun elde edilmesi amaçlanmıştır. Eşitlik 3’ de ise, her bir sürü üyesinin konumu (𝑋𝑖𝑑 )
ve atalet ağırlığı (W) kullanılarak hız değerleri güncellenmiştir (Liu ve ark., 2016).

𝑉𝑖𝑑 = 𝑊𝑉𝑖𝑑 + 𝑐1 ∗ 𝑟1 ∗ (𝑃𝑖𝑑 − 𝑋𝑖𝑑 ) + 𝑐2 ∗ 𝑟2 ∗ (𝑃𝑔𝑑 − 𝑋𝑖𝑑 )

(2)

𝑋𝑖𝑑 = 𝑋𝑖𝑑 + 𝑉𝑖𝑑

(3)

Hedef arama verimliliğini arttırmak için, Şekil 7' de görüldüğü gibi İHA'lar ile dairesel bir
çizgi konfigürasyonu yani Dubins Eğrisi oluşturulmaktadır (Živojević ve Velagić, 2019). Dubins
Eğrisi, dairesel güzergâh takibinde oluşan kinematik ve dinamik kısıtlamaların önüne geçmektedir.
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Şekil 7. Dubins Eğrisi
Aynı zamanda simülasyondaki sürü İHA’ ların dönüşlerini yumuşatabilmek amacıyla
uygulamada Şekil 8’ de verilen Bezier Eğrileri kullanılmıştır (Song ve ark., 2021). Hedef arama
işleminde, her bir İHA’nın hedefin tam üzerinden geçme zorunluluğu olmadığı için bu yöntem
tercih edilmiştir.

Şekil 8. Bezier Eğrisi
Yol Planlaması
Bu çalışmada gerçekleştirilen yol planlamasında, üretilen güzergâh noktaları için bir
fonksiyon oluşturulmuştur. Oluşturulan fonksiyonda Şekil 9’da gösterildiği gibi sürü üyesinin anlık
hızı 𝑉𝑡 , anlık konumu 𝑋𝑡 , ∆𝑡 birim zaman sonraki hızı ve konumları ise 𝑉𝑡+∆𝑡 , 𝑋𝑡+∆𝑡 olarak ifade
edilmiştir. Ayrıca İHA’ ların dönüşlerinde yön açısının serbest olduğu kabul edilmiştir. Sürü
planlamasında, İHA’ların yol noktaları; mevcut konumun bir sonraki konuma oranı ile Eşitlik 4’
de yer alan fonksiyon ile belirlenmiştir (Moon ve ark., 2013).

Şekil 9. Yol Planlaması (Moon ve ark., 2013)

𝐽𝑌𝑜𝑙 𝑁𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 (

‖𝑋𝑌𝑜𝑙 𝑁𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤 −𝑋𝑡+∆𝑡 ‖
)
‖𝑋𝑌𝑜𝑙 𝑁𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤 −𝑋𝑡 ‖

(4)

20

İnsansız Hava Araçları Sürülerinin Akıllı Hedef Tespit Yöntemi

Simulasyon
Bu çalışmada bir sürü İHA sisteminin kurulması için gerekli uygulamalar MATLAB
Simulink ile gerçekleştirilmiştir. Öncelikle üs bölgesinde bulunması istenen İHA sayısı (Nagents =
4) simülasyona eklenmiş, daha sonra aktif İHA sayısı yani sürüde yer alacak İHA (Active_Agents
= 3) sayısı belirlenmiştir. Bu işlem sonucunda Şekil 10’da simülasyonda oluşturulan sürülerin İHA
üs bölgesindeki durumu görülmektedir.

Şekil 10. İHA Üs Bölgesi
Sürüde kullanılacak İHA sayısının belirlenmesinden sonra sırasıyla; başlangıç süresi (t=0),
sayma işlemi (activeCounter = 0) ve okuma sırasında bekleme süresi (readToDeploy = 0)
parametreleri belirlenmiş ve ardından harita koordinatı verileri simülasyona eklenmiştir.
Oluşturulan hız ve eğri fonksiyonu ile İHA’ların daha küçük açılarda dönüşler yapabilmesi
sağlanmıştır. Şekil 11’de üs bölgesinden kalkış yapan İHA’ ların harita üzerinde tarama
gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu aşamada farklı noktalardan uçuşlar gerçekleştirilerek detaylı
hedef taraması yapılmıştır.

Şekil 11. Detaylı Hedef Tarama
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Şekil 12’de İHA’ların tespit edilen hedef noktasına yöneldiği görülmektedir. Hedefi
yakalayan İHA, sürüde bulunan aktif İHA’lar ile bilgi paylaşarak hedefe yönelme ve hedefi etkisiz
hale getirme işlemini tamamlamıştır.

Şekil 12. Sürünün Tespit Edilen Hedef Noktasına İlerlemesi

Hedefi yok etme işlemi gerçekleştirildikten sonra üs bölgesinde bulunan İHA’ya bilgi
gönderilmiştir. Hedef koordinatını bilen üs bölgesindeki İHA haritada tarama işlemi yapmadan
koordinata yönelmiştir. Hedefin etkisiz hale getirilmesini onaylayan İHA’lar ise üsse dönüş
sağlamıştır. Şekil 13’te görülen sürüde bulunan İHA’ların hangi görevleri gerçekleştirdiği üzerinde
bulunan görev kodları ile takip edilmektedir.

Şekil 13. Sürü İHA Görev Çıktıları
Sürü İHA’ların üzerinde yer alan görev kodlarının yaptığı işlemler Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Sürü İHA Görev Tablosu
Görev Kodu

Yaptığı İşlem Bilgileri
Başlatılmayı Bekliyor.
Yayılma Görevleri
Spiral Çizme (Arama Modu)
Hedef İzleme
İHA Geride Kaldığı için Hızlanma
İHA Önde Olduğu için Yavaşlama
Çarpışmadan Kaçınma (Geri Dön)
Harita İçerinde Kalma ve Çarpışmadan Kaçınma (Uzaklaşma)
İHA'nın Üsse Doğru Uçarak Sınırların Dışına Çıkmasını Önleme
İHA’nın Hedefe Doğru İlerlemesi
İHA’nın Üsse Dönüşü
İzleme Sırasında İHA'nın Haritadan Çıkmasını Önleme

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BULGULAR

Bu çalışmada simülasyonda oluşturulan bir sürü İHA ile hedef tespiti gerçekleştirilirken hava
şartlarının optimizasyona etkisi de hesaplanmıştır. Böylece, İHA’ların optimal strateji için önemli
olan çevre bilgileri algoritmada işlenmiştir. Eşitlik 5’te 𝑋𝑡 İHA'nın konumunu, 𝑋𝑤 rüzgâr hızını ve
𝜃𝑤 rüzgâr yönünü temsil etmek üzere, sensör verilerinin durum uzayları (𝑆) oluşturulmuştur.

𝑆 = (𝑋𝑡 , 𝑋𝑤 , 𝜃𝑤 )

(5)

Oluşturulan durum uzay sayesinde operatörün girmiş olduğu aktif İHA sayısı ve ortamın
rüzgâr verisi ile hız, konum ve simülasyon süresi sonuçları elde edilmiştir. Sürü İHA’lar
simülasyonda, hedef tespitini 2 dakika 29 saniyede tamamlamıştır. Sürü İHA simülasyon
verilerinin yer aldığı sonuçlar Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2. Sürü İHA Veri Sonuçları
İHA Sayısı

Hız (𝑉𝑖𝑑 )

İHA’lar Arası
Konum (𝑃𝑖𝑑 )

Rüzgâr (S)

Simülasyon
Süresi (dk)

1. İHA

24 (km/s)

221 m

x=771

y=3

8,2 (ms)

01:27

2. İHA

27 (km/s)

238 m

x=482

y=287

6,6 (m/s)

01:46

3. İHA

22 (km/s)

274 m

x=-239

y=-314

7,4 (m/s)

02:17

4. İHA
(Doğrulayıcı)

30 (km/s)

1000 m
(üs bölgesi)

x=-500

y=-500

7,2 (m/s)

02:29

Koordinat (𝑋𝑖𝑑 )

Sonuç olarak, sürü İHA’ lar ve PSO kullanılarak hedef tespitinin gerçekleştirilği bu
çalışmada, İHA veri sonuçlarına göre sürünün toplam uçuş mesafesine bağlı simülasyon süreleri
Şekil 16’da görülmektedir.
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Şekil 16. Sürü İHA Simülasyon Süreci
SONUÇ
Bir sürü İHA topluluğunda İHA’lar toplam uçuş mesafesi, uçuş süresi gibi uçuş maliyetlerini
en aza indirecek şekilde geçiş noktalarından geçmelidir. Bu durum optimum yol planlaması ile
gerçekleşmektedir. Bu çalışmada gerçekleştirilen hedef arama ve tespit uygulamasında İHA’ların
uzak mesafelere uçtuğu gözlenmiş, uçuş maliyetlerini azaltmak için PSO algoritması ile sürüdeki
İHA’ların hız ve konumları güncellenmiş sonuç olarak düşük uçuş mesafesi ile ve süresi ile hedef
tespiti gerçekleştirilmiştir.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), which provide collective movement, are aircraft that can be
controlled more than once, autonomously or semi-autonomously, are in constant communication with
each other, perform their task as a whole, and have different sizes and capabilities (Rautray and
Balabantaray, 2017). Today, swarm intelligence has been adapted to artificial intelligence studies by
examining large animal swarms in nature and taking the behavior patterns related to them as an example
and is based on certain physical principles (Novoa-Hernández et al., 2016). With the increase in the use
of UAVs, swarm movement tasks are created by using UAV groups acting in coordination with each
other to be used in tasks that a single UAV cannot perform. These tasks include coordinated raiding
(Zavlanos et al., 2007), large exploration formations (Khan et al., 2020; Stephan et al., 2017), and cargo
handling (Michael et al., 2011). Determining swarm sizes; varies according to tasks such as search-andrescue or target scanning. These tasks consist of autonomously assigning direction and target to each of
the UAVs in a swarm, path planning for the swarm, and swarm cooperation (Rautray and Balabantaray,
2017). With the development of technology, swarm autonomous UAVs have begun to be used in studies
that have a high impact on society such as production, disaster recovery, and military fields (Chung et
al., 2018). In these applications, in attack coordination and reconnaissance missions, the drone swarm
should be able to cover multiple areas in less than a single area, and the failure of any swarm member
should not lead to the failure of the mission. However, as the size of the swarm increases, a common
planning and detection algorithm is needed (Rautray and Balabantaray, 2017). In order for swarm UAVs
to perform their duties and prevent emerging threats, they need to make road planning with the criteria
determined by the applications developed (Phung and Ha, 2021). Algorithms for solving task-related
problems in swarms; It is divided into two basic categories as centralized algorithms and distributed
algorithms. Counting method, dynamic programming, branch-and-bound procedure etc. In addition to
many distributed algorithms such as genetic algorithm (Liu and Kroll, 2016), particle swarm
optimization (PSO), (Oh et al., 2016), ant colony optimization (Boveiri, 2017), wolf swarm algorithm
(Wu and Zhang, 2014) and cat swarm optimization (Rautray and Balabantaray, 2017). The enormous
computational complexity in assigning tasks in swarms causes difficulties for the kernel node. In
addition, the lack of collaborative features weakens the performance of the results obtained in the
dynamic swarm environment (Novoa-Hernández et al., 2016). Therefore, in order to solve the dynamic
task allocation problem, the information interaction between distributed algorithms and UAVs must be
maintained.
Unmanned autonomous technology, when combined with swarm work, can provide advantages
in operational military missions designed for both offensive and defensive purposes. In addition, the use
of artificial intelligence in operational activities can increase the success and speed of coordination
(Phung and Ha, 2021).
Materials and Methods

In this study, the applications for the UAV systems were carried out with MATLAB Simulink.
In a target search study; targets can move at a certain speed (assuming the V TARGET speed at which
pedestrians or vehicles can move) within the boundaries of the searched area, and UAVs do not have
information about the actual speed or route of each target. Targets are free to set their own course and
speed and are assumed to have the ability to dodge wisely. Each target is able to detect the searching
UAVs from a certain distance and then maneuver to evade detection.
In this study, UAVs focused on target detection. A UAV that provides access to target information
is intended to share information with other member UAVs. In order to perform the target search, a group
of UAVs is formed, which is left to the operator's choice depending on the task and each flying at a
constant VUAV speed, and it is assumed that each vehicle can detect targets according to a certain
detection range.
The execution of the algorithm performed in this study is carried out by transferring a minimum
number of control information between the UAVs. Dubins Curve was used to increase target search
efficiency and Bezier Curves were used to smooth the turns of simulated swarm UAVs.
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In the road planning carried out in this study, a function was created for the route points produced.
In the created function, as shown in Figure 9, the instantaneous velocity of the swarm member is
expressed as Vt, its instantaneous position as Xt, and its velocity and positions after ∆t unit time are
expressed as V(t+∆t), X(t+∆t). In addition, it is accepted that the direction angle is free in the turns of the
UAVs.
In the application, first of all, the number of UAVs (Nagents = 4) desired to be found in the base
area was added to the simulation, then the number of active UAVs, that is, the number of UAVs to be
included in the swarm (Active_Agents = 3) was determined. After determining the number of UAVs to
be used in the swarm, respectively; Starting time (t=0), counting operation (activeCounter = 0), and
waiting time during reading (readToDeploy = 0) parameters were determined, and then map coordinate
data was added to the simulation. With the created speed and curve function, UAVs can make turns at
smaller angles. After destroying the target, information was sent to the UAV in the base area. Knowing
the target coordinate, the UAV in the base area headed for the coordinate without scanning the map. The
UAVs, which approved the neutralization of the target, returned to the base.
In this study, the effect of weather conditions on optimization was calculated while target
detection was carried out with a lot of UAVs created in the simulation. Thus, the environmental
information of the UAVs, which is important for the optimal strategy, is processed in the algorithm.
Findings

The speed, position and simulation time results were obtained with the number of active UAVs
entered by the operator and the wind data of the environment. As a result, the swarm of UAVs reached
a speed of up to 30 km / h within the x and y coordinates of the simulation map in the range of -800 to
1000, and the control and destruction of the target were carried out. Swarm UAVs completed target
detection in 2 minutes and 29 seconds in the simulation.
Discussion

In many UAV communities, UAVs must pass through crossing points to minimize flight costs
such as total flight distance and flight time. This is achieved with optimum path planning. In the target
search and detection application carried out in this study, it was observed that the UAVs fly long
distances, the speed and positions of the UAVs in the swarm were updated with the PSO algorithm to
reduce flight costs, and as a result, target detection was carried out with a low flight distance and
duration.
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Dünya genelinde su kaynaklarının büyük bölümü tarımsal sulama amacı ile kullanılmaktadır. Küresel
ısınma sonucunda meydana gelen iklim değişikliği sebebiyle su kaynaklarının gün geçtikçe azalması,
tarımsal üretimde suyun önemini daha da artırmıştır. Özellikle su kıtlığı çeken ülkelerde artan nüfusun gıda
talebini karşılayabilmek için tarımsal sulamada verimliliği artıracak yeni yöntemlere ihtiyaç vardır.
Teknolojinin gelişimine paralel olarak mikroelektronik ve kablosuz haberleşme konularında yaşanan hızlı
ilerlemeler sonucunda nesnelerin interneti (IoT) kavramı ortaya çıkmıştır. Son on yılda nesnelerin interneti
modeli kullanılarak farklı alanlarda çok sayıda uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalardan biri de
elektrik, su ve doğal gaz ölçümlerinde kullanılan akıllı sayaç adı verilen yeni nesil ölçüm cihazlarıdır. Bu
çalışmada tarımsal sulama uygulamalarında kullanılmak üzere özgün bir akıllı su sayacı donanım tasarımı
sunulmuştur. Tasarlanan akıllı su sayacı kablosuz bağlantı yeteneğine sahip olması sebebiyle su
tüketiminin uzak sunucu üzerinden anlık olarak takibine ve ayrıca sulama yönetimi gerçekleştirilmesine
izin vermektedir. Bu temelde önceden belirlenen kotanın aşılması halinde sulamanın durdurulması ve
kaçak kullanımların hızlıca tespit edilmesi mümkündür.
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GİRİŞ
Akıllı tarım (smart farming), bilgi ve iletişim teknolojilerini (information communication
Technologies, ICTs) kullanarak çiftçilerin iş yüklerini azaltmalarına, tarımsal üretimlerini
artırmalarına ve kaynak verimliliğini iyileştirmelerine yardımcı olan yenilikçi bir yaklaşımdır
(Saiz-Rubio ve Rovira-Más, 2020). Son yıllarda, özellikle Nesnelerin İnterneti (Internet of Things,
IoT) tabanlı uygulamaların ortaya çıkmasıyla, tarımsal alanlarda ortam koşullarının uzaktan
izlenmesi ve rutin faaliyetler için kontrollerin otomatik olarak gerçekleştirilmesi mümkün hale
gelmiştir. Akıllı tarım uygulamaları tohum, su, gübre ve zirai ilaç gibi kaynakların kullanımının
optimize edilmesinde anahtar rol oynar. Sürdürülebilir tarımsal üretim için kısıtlı enerji ve insan
kaynakların verimli kullanılması zorunluluk haline gelmiştir. Bununla birlikte küresel ısınma
nedeniyle değişen iklim koşulları ve artan kuraklık baskısı altında su kaynaklarının kullanımında
tasarruf yapılması, dünyanın pek çok bölgesinde kritik öneme sahiptir (Farooq ve ark., 2020).
Bitkilerin büyümesi ve gelişimlerini sürdürmesi için suya ihtiyaçları vardır. Sulama, tarım
arazilerine su sağlamanın sentetik yoludur. Kontrollü sulama, bitkilerin optimal gelişimi için doğru
zamanda ve uygun miktarda suyun köklerine verilmesini gerektirir. İhtiyacından az veya fazla su
verilmesi bitkileri olumsuz etkiler. Sulama kontrolü için öncelikle toprak nem seviyesinin
algılanmasını sağlayan sensörlere ihtiyaç duyulur. Ayrıca boru hatlarına basınçlı su temini sağlayan
pompa ve su akışını yöneten solenoid vanaların kontrol edilmesi gerekir. Bununla birlikte su
tüketiminin takip edilmesi gerektiğinde sayaçlar kullanılır. Su sayacı (watermeter) yapılan
sulamanın yeterliliğinin anlaşılmasını ve suyun ihtiyaç duyulan miktarda kullanımı sağlar.
Tarımsal sulama uygulamalarında uzun zamandır kullanılan geleneksel su sayaçları, genellikle
mekanik akış sensörleri yardımıyla suyun debisinin algılanmasına bağlı olarak ölçüm yapar. Ölçüm
doğruluğu düşük olan geleneksel su sayaçlarının ölçüm değerlerinin ancak yerinde okunabilir.
Anlık su tüketim miktarı değerlendirilerek sulama kontrolü yapılması mümkün değildir (Ogidan ve
ark., 2019; Vimal ve ark., 2021).
IoT teknolojisinin gelişimi ile birlikte su, elektrik ve gaz tüketiminin ölçülmesine ihtiyaç
duyulan enerji uygulamalarında akıllı sayaç (smart meter) adı verilen gelişmiş cihazlar
kullanılmaya başlanmıştır. Akıllı sayaçlar yüksek doğrulukta ölçüm yapabilmeleri yanında, sahip
olduğu kablosuz haberleşme yetenekleri sayesinde uzaktaki denetleyici kontrol ve veri toplama
(SCADA) merkeziyle çift yönlü veri transferine izin verir. Bu şekilde sayaç verilerinin uzaktan
izlenmesi ve gerektiği durumlarda (izin verilen kotanın aşılması, aşırı tüketim, kaçak kullanım vb.)
kullanımın durdurulması sağlanabilir (Kesavan ve Pushpa, 2019). Akıllı su sayaçları, tarımsal
sulamada israfın önlenmesi bakımından oldukça yüksek potansiyele sahip olmakla birlikte yüksek
maliyetleri sebebi ile özellikle ekonomik gücü düşük ülkelerde çiftçiler tarafından yaygın kullanım
bulmamıştır. Litaratürde farklı uygulamalar için kullanılabilecek akıllı su sayacı tasarım çalışmaları
mevcuttur (Crainic, 2015; Cherukutota ve Jadhav, 2016; Mwangi ve ark., 2016). Bu çalışmada
akıllı tarım uygulamalarına yönelik düşük maliyetli akıllı su sayacı tasarımı sunulmuştur. Donanım
tasarımı yapılan akıllı su sayacı üzerinde uzun menzilde kablosuz veri transferine izin veren NBIoT haberleşme modülüne yer verilmiştir. Ortaya koyulan tasarım otomatik sayaç okuma
(Automatic Meter Reading, AMR) yeteneğine sahip olup, su tüketiminin sürekli olarak uzaktan
takibine ve faturalandırma yapmaya elverişlidir. Ayrıca solenoid vana bağlantısı için konnektör
mevcut olup uzaktan sulama kontrolü gerçekleştirilebilir.
Makalenin bundan sonraki bölümleri şu şekilde sıralanmıştır. İkinci bölümde, akıllı su sayacı
tasarımında kullanılan donanım bileşenleri hakkında bilgi verilerek ölçüm prensibi açıklanmıştır.
Üçüncü bölümde akıllı su sayacı tasarımı detaylı olarak sunulmuştur. Dördüncü bölümde ise
yapılan çalışma ile ilgili genel sonuç ve değerlendirmeler ortaya koyulmuştur.
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MATERYAL VE YÖNTEM
Tarımda modern teknolojilerin kullanımı ile birlikte su kaynaklarının kısıtlı olduğu
bölgelerde akıllı sulama sistemlerinin kullanımına yönelik çabalar her geçen gün artmaktadır.
Tarımsal sulamada tercih edilen sulama yönteminden bağımsız olarak tüketilen su miktarının
ölçülmesine ihtiyaç vardır. Su tüketiminin bilinmesi; gereksiz kullanımın önüne geçilmesi,
faturalandırma yapılması ve kaynak paylaşımının çiftçiler arasında dengeli olarak yapılabilmesi
için mutlak bir ihtiyaçtır. Tüketilen su miktarının belirlenmesi için genellikle kapalı boru sistemleri
mekanik, ultrasonik ve elektromanyetik gibi akış ölçüm prensiplerine dayalı su sayaçları kullanılır.
Mekanik (pervaneli) akış ölçerler düşük maliyetli olmalarına karşın hareketli parçalarının aşınması
ve zamanla yıpranması sebebiyle zamanla ölçüm doğruluklarını kaybederler. Bu sebepten
periyodik olarak test edilmeleri ve kalibrasyonlarının yapılması gerekir. Ultrasonik akış ölçerler
kelepçe ile hattın dışına bağlanabilecekleri gibi doğrudan hattın içine de yerleştirilebilirler. Yüksek
maliyetli olmaları ile birlikte akışkan sıvı içinde partiküllerin bulunması halinde ölçüm doğrulukları
önemli ölçüde düşer. Elektromanyetik akış ölçerler ise hareketli parçaları olmaması sebebiyle daha
az kalibrasyon ihtiyacı ve daha yüksek ölçüm doğruluğu sağlarlar. Sadece iletken sıvılar (kimya
endüstrisinde asitler ve polimerler, radyoaktif sıvılar ve özellikle atıksular) ile çalışmaları sebebiyle
tarımsal sulamada kullanılmaları mümkün değildir (ABB, 2019).
Tasarlanan akıllı su sayacının düşük maliyetli olması için pervaneli tip mekanik akış ölçer
ile ölçüm yapılmıştır. Pervaneli akış ölçer, türbin çarkına benzer döner mekanizmaya (rotor)
sahiptir. Akış ölçer içinden geçen su sebebiyle pervane döner ve dönerken gövde içinde sıvıdan
yalıtılmış olarak yerleştirilen manyetik (Hall effect) sensör önünden her geçtiğinde gerilim
darbeleri oluşur. Bu darbelerin frekansı, suyun akış hızıyla orantılıdır. Akış ölçer çıkış sinyali,
mikrokontrolör darbe genişlik modülasyonu (pulse width modulation, PWM) giriş pininden
alındığında, birim zamanda meydana gelen kesme sayısını sayına bağlı olarak suyun debisi ve
tüketilen su miktarı hesaplanabilir. Tasarımda tercih edilen düşük maliyetli akış ölçer için en
önemli problem ölçüm hassasiyetinin düşük olmasıdır. Su tüketiminin hassas olarak ölçülmesi için
suyun debisi yanında basınç değeri ve eğim durumu dikkate alınmalıdır. Geliştirilen sayacın ‘akıllı’
olarak nitelendirilebilmesi için akış ölçer çıkış sinyali yanında sensör yardımıyla hattın anlık basınç
değeri okunarak mikrokontrolör üzerinde yapılacak düzeltme ile ölçüm doğruluğunun artırılması
düşünülmüştür. Bununla birlikte gerektiğinde boru hattına bağlı solenoid vanaya sinyal göndererek
su akışının durdurulması için sayaç üzerinde konnektöre yer verilmiştir. Önerilen akıllı sayaç
tasarımı ile anlık su tüketimin uzaktan izlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik tarımsal sulama
uygulaması modeli Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Akıllı su sayacı ile tarımsal sulama uygulaması modeli
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AKILLI SU SAYACI TASARIMI
Bu çalışma kapsamında geliştirilen akıllı su sayacının temel kullanım amacı tarımsal
sulamada su tüketiminin uzaktan izlenmesi ve kontrolüdür. Gerçekleştirilecek uygulamanın
gereksinimleri dikkate alınarak akıllı sayaç elektronik kontrol ünitesinin baskılı devre kartı (PCB)
halinde tasarımı yapılmıştır. Şekil 2’de gösterildiği gibi tasarlanan kontrol kartı üzerinde su
tüketiminin ölçülmesi için akış ölçer ve basınç sensörü bağlantılarına, sulamanın ON/OFF kontrolü
için ise solenoid vana bağlantısına yer verilmiştir. Kart üzerinde donanım bileşenleri olarak ayrıca
STM32F107VCT6 mikrokontrolör, Quectel BC95-G NB-IoT haberleşme modülü, Quectel L70-R
GPS modülü, Texas Instruments BQ32000 gerçek zaman saati (RTC) çipi, OLED ekran ve butonlar
yer almaktadır. Kartın besleme gerilimi şebeke üzerinden sağlanmakta olup 220 V AC – 12 V DC
dönüştürücü ile solenoid vana kontrolü gerçekleştirilmektedir. Şebeke gerilimi mevcut olmadığı
durumda ise kart üzerinde yer alan şarj edilebilir 3,7 V Li-Po pille besleme yapılarak su tüketiminin
ölçülmesine imkân sağlanmıştır.

Şekil 2. Tasarlanan akıllı su sayacı baskılı devre kartı (PCB) alt ve üst görünümü
Tasarlanan akıllı sayaç için anlık su tüketiminin hesaplanmasında 1/2″ NPS (nominal pipe
size) dişli bağlantısına sahip YF-S201 akış ölçer kullanılmıştır. Hall etkisi sensörü ile çalışan ve
PWM çıkış sinyali üreten bu akış ölçer için her darbe yaklaşık olarak 2,25 mililitre su tüketimine
karşılık gelmektedir. Maksimum çalışma basıncı değeri 1,75 MPa olarak verilmiş olup dakikada 130 litre hacimde su akışını ölçebilmektedir. Çıkış olarak üretilen PWM sinyali frekansı ve buna
karşılık gelen debi (birim zamanda hattan geçen su hacmi) arasındaki ilişki Tablo’1 de verilmiştir:
Tablo 1. YF-S201 akış ölçer için PWM sinyal frekansı ve debi ilişkisi
Frekans (Hertz)
16,0
32,5
49,3
65,5
82,0

Debi (Litre/Dakika)
2
4
6
8
10
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Tabloda verilen değerlerden görüldüğü gibi akış ölçer çıkışı ile su tüketimi arasındaki
bağlantı lineer (doğrusal) değildir. Ölçüm doğruluğunun artırılması için STM32F107VCT6
mikrokontrolör Flash hafızasında arama tablosu (look up table) oluşturularak kesme girişinden
okunan frekans değeri debiye dönüştürülmüştür.
Akıllı sayaç tasarımında boru hattında basınç değerinin ölçülmesi için DFRobot basınç sensörü
kullanılmıştır. Analog çıkışa sahip bu sensör için basıç ölçüm aralığı 0-1,6 MPa arasındadır. Ölçülen
basınç değerine karşılık sensör çıkışında 0,5-4,5 V arasında lineer olarak değişen gerilim üretilmektedir.
Basınç değerinin değişiminin debiye olan etkisi Bernoulli prensibi kullanılarak matematiksel olarak
analiz edilebilir. Bu çalışmada karmaşık denklemlerin analitik çözümü yerine basınç-debi ilişkisi
deneysel olarak incelenmiş, elde edilen düzeltme değerleri STM32F107VCT6 mikrokontrolör Flash
hafızasında yine arama tablosu haline getirilerek sayaç ölçüm doğruluğu artırılmıştır.
Tasarlanan akıllı sayaç hesaplama yanında haberleşme yeteneğine sahiptir. Su tüketiminin
uzaktan izlenmesi ve uzaktan sulama kontrolü için doğrudan mobil haberleşme şebekesi içinde yer
alan baz istasyonları aracılığıyla çift yönlü kablosuz bağlantı sağlanan NB-IoT teknolojisi
kullanılması tercih edilmiştir. NB-IoT bağlantısı ile sayaç ölçüm verilerinin uzak izleme merkezine
aktarımı gerçekleştirilir. Bu şekilde çiftçilerin su tüketimlerine ilişkin faturalandırma kolaylıkla
yapılabilir. Ayrıca önceden belirlenen kotanın aşılması, kaçak kullanım vb. durumlarda sulamanın
durdurulması mümkündür. Uzaktan sulama kontrolü için kart üzerinde bulunan konnektör
üzerinden solenoid vana bağlantısı yapılabilir. Uygulamada kullanılan akış ölçer, basınç sensörü
ve solenoid vana Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 3. Sayaç tasarımında kullanılan akış metre, basınç sensörü ve solenoid vana
SONUÇ
Akıllı sayaçlar elektrik ve gaz ölçümlerinde olduğu gibi su ölçümünde de gelişmiş yetenekleri
sebebi ile hem dağıtım firmalarına hem de müşterilere önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Akıllı tarım
alanında IoT ile hız kazanan uzaktan izleme ve kontrol uygulamalarına, akıllı sayaçların kullanımı ile
yeni bir boyut kazandırılabilir. Tarımda akıllı sayaç kullanımı için en uygun kullanım alanı kuşkusuz
sulamadır. Her geçen gün etkisini daha fazla hissettiren kuraklık tehlikesine karşı, kısıtlı su
kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak için akıllı su sayaçlarından faydalanılması mümkündür. Bu
çalışmada tarımsal sulama uygulamalarının temel ihtiyaçları ön planda tutularak, çiftçiler tarafından
genel amaçla kullanılabilecek bir akıllı su sayacı tasarımı sunulmuştur. Ortaya koyulan tasarım,
donanım bileşenleri bakımından oldukça basit ve düşük maliyetli olmasına karşın bundan sonra
yapılacak daha ileri boyutta çalışmalar için basamak teşkil edecek niteliktedir.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Smart farming applications play a key role in optimizing the use of resources such as seeds, water,
fertilizers, and pesticides. Efficient use of limited energy and human resources has become a necessity for
sustainable agricultural production. However, under the pressure of changing climatic conditions and
increasing drought due to global warming, saving in the use of water resources is of critical importance in
many parts of the world. The water meter provides an understanding of the adequacy of agricultural irrigation
and the use of water in the required amount. With the development of IoT technology, advanced devices
called smart meters have started to be used in energy applications that need to measure water, electricity, and
gas consumption. In addition to being able to measure with high accuracy, smart meters allow bidirectional
data transfer with the remote supervisory control and data acquisition (SCADA) center, thanks to their
wireless communication capabilities. By using smart meters, it is possible to monitor the meter data remotely
and stop the irrigation when necessary (exceeding the allowable quota, excessive consumption, illegal usage,
etc.). Although smart water meters have a very high potential in terms of preventing waste in agricultural
irrigation, they have not been widely used by farmers, especially in countries with low economic power, due
to their high costs. In this study, a low-cost smart water meter hardware design for smart agriculture
applications is presented. The NB-IoT communication module, which allows long-range wireless data
transfer, is included in the smart water meter hardware design. The proposed design is capable of automatic
meter reading (AMR) and it is also suitable for continuous remote monitoring of water consumption. In
addition, there is a connector for the solenoid valve, and remote irrigation control can be performed.
Materials and Methods
In order to determine the amount of water consumption, water meters are used based on different flow
measurement principles i.e. mechanical, ultrasonic, and electromagnetic. Although mechanical (propeller)
flowmeters are low cost, they lose their measurement accuracy over time due to the wear an d tear of their
moving parts. For this reason, they should be tested and calibrated periodically. In order for the designed
smart water meter to be low-cost, the measurement was made with a propeller-type mechanical flow meter.
The propeller flowmeter has a rotating mechanism (rotor) similar to a turbine wheel. Due to the water passing
through the flow meter, the impeller rotates, and every time the magnetic (Hall Effect) sensor, which is placed
in the body insulated from the liquid, passes in front of the impeller, voltage pulses occur. The frequency of
these pulses is proportional to the flow rate of the water. When the flowmeter output signal is taken from the
microcontroller’s pulse width modulation (PWM) input pin, the amount of water can be calculated depending
on the number of interrupts per unit time.
Findings
The main purpose of the use of the smart water meter developed within the scope of this study is
remote monitoring and control of water consumption in agricultural irrigation. Considering the requirements
of the application to be realized, the design of the smart meter electronic control unit was made as a printed
circuit board (PCB). There are also STM32F107VCT6 microcontroller, Quectel BC95-G NB-IoT
communication module, Quectel L70-R GPS module, Texas Instruments BQ32000 real-time clock (RTC)
chip, OLED display, and buttons as hardware components on the board. YF-S201 flow meter with 1/2″ NPS
(nominal pipe size) threaded connection is used to calculate instantaneous water consumption for the
designed smart meter. Also, the DFRobot pressure sensor is used to measure the pressure value in the
pipeline. In addition, it is possible to stop irrigation in cases where the predetermined quota is exceeded,
illegal use, etc. For remote irrigation control, there is a 12V output on the board and a solenoid valve
connection via a relay.
Discussion
Smart meters provide significant convenience to both distribution companies and customers due to their
advanced capabilities in water measurement as well as electricity and gas measurements. Irrigation is
undoubtedly the most suitable area of use for the use of smart meters in agriculture. Smart water meters can
be used to ensure efficient use of limited water resources against the danger of drought, which is beco ming
more and more effective with each passing day. Although the proposed smart water meter design is quite
simple, it will be a stepping stone for further studies.
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Küresel kaynak sistemimiz kentleşme, endüstriyel gelişme, tarımda modernleşme, uluslararası ve bölgesel
ticaret, fiyatlar, teknolojik gelişmeler, beslenme biçimlerinin değişmesi ve iklim değişikliği gibi sorunlarla
karşı karşıyadır. Sınırlı kaynaklarımızı sürdürülebilir bir şekilde kullanabilmemiz için su, enerji ve gıda
arasındaki bağlantıyı göz önüne alan çözümlere yönelmek gerekmektedir. Bu sebeple sürdürülebilir gıda
sistemleri ve sağlıklı gıdaya erişim için gıda kaybına ve atığa neden olan süreçlerin iyileştirilmesi
önemlidir. Mevcut tarım- gıda tedarik zincirimizdeki mesafe, zaman veya ürünün sıcaklığındaki herhangi
bir değişiklik bozulmalara neden olmakta ve ürün fiyatlarını artırmaktadır. Bu durum bireylerin gıdaya
erişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışma, tarım ve gıda ürünlerinin sürdürülebilirliğinin
sağlanmasında soğuk zincir lojistiğinin önemine odaklanmıştır. Çalışmanın amacı sürdürülebilir gıda değer
zincirinde soğuk zincir lojistiğinin önemini ortaya koymaktır. İlk aşamada Birleşmiş Milletlerin
sürdürülebilir kalkınma hedefleri AHP yöntemi ile önceliklendirilmesi gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada
ise soğuk zincir lojistiğinin eylem adımları değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda gıda kaybı ve
atıkların önlenmesinde soğuk zincir lojistiğinin önemli olduğu ancak gerek yatırım maliyetlerinin yüksek
olması gerekse teknolojideki güncel gelişmelerin takibi açısından lojistik maliyetleri düşürücü paylaşımlı
bir modele başvurulması sonucuna varılmıştır.

Evaluation of Cold Chain Logistics in the Scope of Sustainable Food
Systems
Article Info

ABSTRACT

Article History
Received: 31.05.2022
Accepted: 28.06.2022
Published: 30.06.2022

Our global resource system is faced with problems such as urbanization, industrial development,
modernization in agriculture, international and regional trade, prices, technological developments, changes
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GİRİŞ
Tarım sektörü besin ihtiyacımızın karşılanmasında önemli bir rol oynamakla birlikte gerek
sektörde hizmet veren işletmeler gerekse ülke ekonomisinin refahında temel bir rol oynamaktadır.
Tarım-gıda zincirinin başlangıç noktasını üretim olarak tanımlanan tarım oluşturmaktadır.
Günümüzde küresel nüfusun beslenmesi için kişi başına yeteri kadar gıda üretilmesine rağmen
birçok insan gıdaya erişememektedir. Erişilebilir tatlı suyun azalması, toprakların verimsizleşmesi,
atmosferdeki gaz oranlarının değişmesi gibi faktörler gıda güvenliğimizi tehdit etmektedir. Bu
kapsamda hem yeterli ve sağlıklı gıda ürünlerinin uygun maliyetlerle üretimi hem de doğal tarım
kaynaklarının ve üreticilerin korunmasına yönelik sürdürülebilir tarım sistemleri ön plana
çıkmaktadır. Şekil 1’de görüldüğü gibi Tarım veya çiftçiliği bir sistem olarak ele aldığımızda
tohum, gübre, makine ve işçilik gibi girdilerin ekim, sulama, ayıklama ve hasat işlemleri sonrası
elde edilen mahsul tarım ve/veya gıda ürünü olarak sistemin çıktısını oluşturmaktadır.
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Şekil 1. Tarım-Gıda Sistemi
Tarım-gıda tedarik zinciri ise; çiftlikten gelen tarım ve gıda ürünlerinin sofralarımıza nasıl
geldiğini açıklayan süreci ifade etmektedir. Ürünlerin mevsimselliği, kısa sürede tüketilmesinin
gerekliliği ve tedarik süresinin uzunluğundan dolayı diğer tedarik zinciri modellerinden daha fazla
belirsizliklerin olduğu bir zincirdir. Mevcut tarım-gıda tedarik zincirinin ilk halkasında hammadde
teminini sağlayan birincil üreticiler yani zirai veya hayvansal üreticiler bulunmaktadır. İlk
kademeden çıkan ürünler gıda sanayisine gelerek burada katma değerli hizmetlere tabii tutularak
işlenip ambalajlanarak tüketime hazır hale getirilmektedir. Tarım-gıda ürünleri Şekil 2’de
belirtildiği gibi üreticiden dağıtıcıya, dağıtıcıdan satıcıya derken mamul (işlenmiş) gıdamız
nihayetinde son halkaya yani tüketiciye ulaşmaktadır.

Şekil 2. Üretimden Tüketime Tarım-Gıda Ürünlerinin Hareketi
Üretimden tüketime ulaşana kadar olan bu süreçte, iklim ve doğal afetlerle ilgili risklerin
yanı sıra lojistik altyapı riski ve operasyon yönetimi gibi birçok risk bulunmaktadır. Bundan dolayı
zincirdeki riskleri azaltmak kritik bir öneme sahiptir. Zincirdeki bir zayıf halka gıda güvenliğini
olumsuz etkileyeceğinden halkada yer alan tüm paydaşların ortak katılımı ve zincirin sağlıklı
işlemesi önemlidir. Ürünlerin hareketi boyunca uygun olmayan ambalajlarda taşınması veya bir
arada bulunmaması gereken ürünlerin birlikte depolanmasından kaynaklı fiziksel bulaşmalar,
biyolojik ve kimyasal birçok tehlike gıdanın güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca üretim
sırasındaki bazı hatalı uygulamalar da gıda güvenilirliğini etkileyen önemli tehlikelerden bir
diğeridir. Gıda güvenilirliği, tüketime sunulan gıdalarda fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü
tehlikeli ajanların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütününü ifade etmektedir. Günümüzde
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tarım-gıda tedarik zinciri boyunca kalite güvence sistemleri ve gıda güvenliği kontrolleri için yasal
gereklilikler önemli ölçüde artmıştır. Bununla birlikte, gıda güvenilirliği gelir, beslenme
alışkanlıkları, yerel şartlar ve yönetim altyapısına göre bölgesel farklılık göstermektedir. Ülkeler
geliştikçe ve küresel gıda ekonomisinin parçası oldukça bir taraftan gıda seçenekleri çeşit ve
bulunabilirlik açısından zenginleşirken diğer taraftan da gıda güvenilirliği sorunları çeşitlenmekte
ve çözümü zorlaşmaktadır.
Bozulmamış, sağlıklı ve güvenli bir gıda ürününün mikrobiyolojik açıdan temiz, fiziksel
hasar görmemiş ve besin değerini kaybetmemiş olması önemlidir. Gıda kalitesi ve güvenliği, gıda
ürünlerinin tüm yasal, müşteri ve tüketici gereksinimlerini karşılama yeteneklerine dayanan
özelliklerin toplamıdır. Kalite sorunu olan tarımsal ürünler insan hayatını tehlikeye atabilmektedir.
Dolayısıyla kalite, tüketiciler için ürünün değerini etkileyen tüm ürün özelliklerini içerirken
güvenlik, insan sağlığını korumaya yönelik tüm önlemleri içermelidir (Nelson,2005).
Sağlıklı beslenme ve gıda güvencesi kavramlarıyla yakından ilişkili olan gıda güvenliği, gıda
kaynaklı hastalık riskini önlemektedir. Sağlıklı topluluklar açısından önemlı olan bu kavram ile
aynı zamanda ürünün hareketi süresince ısı kontrollü taşıma ve depolama konuları da ön plana
çıkmaktadır. Isı kontrollünün sağlandığı gıda tedarik zincirlerinde bakteriyel tehlikelere karşı
önlem alınabilmektedir. Ancak tarım-gıda tedarik zincirinde çok farklı ürün hareketleri
bulunduğundan her ürünün de tedarik zinciri farklı olmaktadır. Tarım ürünü özellikle gıda
sektöründe kullanılan bir ürün olması durumunda çabuk bozulabilen bir yapıya sahip
olabileceğinden daha fazla özen gösterilmesi gerekmektedir. Besin değeri yüksek bazı proteinlerde
zincir daha karmaşık hale gelebilmektedir. Zira bu yapıdaki ürünlerin tüketim aşamasına kadar olan
sürecinde zincirdeki bir aksama veya kırılma bireylerin sağlığını doğrudan olumsuz
etkileyebilmektedir. Etkin ve bakımlı bir soğuk zincir lojistiği sistemi yönetimi ile ürünün sabit bir
ısı seviyesinde hareketi sağlanabilmektedir. Bu çerçevede sistem içinde yer alan tüm araç ve
depolama tesislerinin de modern teknoloji ile desteklenmesi ve izlenebilmesi önemli olamaktadır.
Gıdalarda oluşabilecek fiziksel hasarların yanı sıra ürünlerin üzerinde ağır metal ve pestisit
kalıntıları veya zararlı mikroorganizmalar gibi hasarların önlenmesine yönelik alınan tedbirler gıda
güvenliğinin kapsamına girmektedir. Gıda güvenliği ile karıştırılan gıda güvencesi ise; bireylerin
beslenmesi ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için yeterli düzeyde sağlıklı gıdaya erişimini ifade
etmektedir. FAO verilerine göre dünya nüfusunun %40’ı yoksulluk sınırında olup bununda 1,4
milyonu açlık sınırındadır. Gıdaların üretim, hasat ve işleme sürecindeki tedarik zinciri boyunca
meydana gelen gıda kayıpları uygun olmayan hasat teknikleri, depolama, soğuk zincir, paketleme
gibi alanlarda mali yetersizlikler, yönetim ve teknik yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. FAO
verilerine göre gelişmekte olan ülkelerde bu kayıp yaklaşık %40 oranındadır (FAO, 2021). Dünya
Bankası verilerine göre tüm dünyada üretilen gıdanın üçte biri ya yanlış uygulamalardan kaynaklı
kayıp olmakta ya da tüketim aşamasında israfa dönüşmektedir (https://www.worldbank.org/en/
topic/food-security). Gıda israfı ise; gerek gelirdeki artışa bağlı olarak tüketicilerin tercihlerindeki
değişim gerekse tarım-gıda tedarik zincirinin perakende kısmındaki eksik koordinasyonundan
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden gıda kaybı ve gıda israfı konularını birlikte ele alınması
gerekmektedir.
Güvenli ve sağlıklı olmayan gıda üreticinin gelirlerini de olumsuz etkilemekle birlikte
perakende sürecinde sürdürülebilir gıda arzını da olumsuz etkilemekte ve gıda kaynaklı hastalıklar
ülkeler açısından da ekonomik, sosyal ve mali açıdan ek maliyetlere neden olmaktadır. Gıda
güvenliğinin üç boyutu bulunmaktadır (FAO, 2021)
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- İthalat veya yerli üretim ile uygun kalitede yeterli miktarda gıdanın mevcut olması
- Bireylerin ve hanelerin besleyici gıdayı elde edebilmesi için yeterli kaynaklara erişiminin
sağlanması
- Yeterli su ve sanitasyon vasıtasıyla gıdanın kullanımının sağlanması
Gıda güvenliğinin bu üç boyutu gıda fiyatlarındaki istikrarsızlıklardan olumsuz
etkilenmektedir. Bu sebepten dolayı mevcut tarım-gıda sistemin genelinin iyileştirilmesinde etkin
müdahele yöntemlerine ihtiyaç duyulamaktadır. Tarım-gıda sistemlerinde hasat sonrası kayıpları
azaltılması, tarım-gıda ürünlerinin dağıtım kanallarında hijyen uygulamalarının uygulanması ve
izlenmesinin yanı sıra üretim ve tüketim noktalarının birbirine bağlayan tedarik zincirlerinin
iyileştirilmesi gibi çalışmalar uygun fiyatlı, güvenli ve besleyici gıdaya erişimi sağlamakta etkili
olabilecektir. Ayrıca gıda kaybını ve israfını azaltılması ile gıda güvenliğinin iyileştirilmesinin yanı
sıra çevre üzerindeki etkileri azaltmaya ve iklim krizine yönelik hedeflere ulaşılmaya yardımcı
olmak için kritik öneme sahiptir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Sanayileşmenin yarattığı çevre problemleri doğal kaynak kapasitesinin aşılmasına neden
olmaktadır. Daha çok kaynağa ihtiyaç duyduğumuz günümüzde ekolojik ayak izimiz de git gide
büyümektedir. Biyolojik kapasitesinin yarısının insanlığın tüketimine sunulduğu gezegenimizde
mevcut tarım-gıda sistemimizle beslenme açısından sürdürülebilir bir yaşam döngüsü sağlamamız
mümkün görünmemektedir. Bu kapsamda sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulması ve iklim
krizine yönelik birçok eylem planı bulunmaktadır.
Sürdürülebilirlik ilk kez 1972 yılında Stockholm’de düzenlenen “Birleşmiş Milletler İnsan
Çevresi Konferansı”’nda çevresel sorunlar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından ele
alınmıştır (https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_the_Human_Environme
nt#Issues_at_the_Conference). Konferansta çevre sorunlarının yanı sıra ekolojik yönetim ve
yoksulluğun azaltılması ön plana çıkan konular olmuştur. Konferansta 26 maddeyi içeren bir bildiri
yayınlanmış ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environment ProgrammeUNEP) kurulmuştur. UNEP, iklim değişikliği de dahil olmak üzere yeşil ekonomik kalkınma gibi
çeşitli konularda çözümler sunmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma kavramı ise; Dünya Çevreve Kalkınma Komisyonu’nun 1987
yılında yayınladığı “Ortak Geleceğimiz” raporu ile popülerlik kazanmıştır. Raporda bugünün
kaynaklarının kullanımında gelecek kuşakların kaynak ihityacanın da gözetilmesi gerektiğine
vurgu yapılmıştır. Ancak raporda çözüme yönelik nasıl bir çalışma yapılması konusuna yer
verilmemiştir.
Üretim modellerinin sistematik olarak incelenmesi, küresel iklim değişikliği ve sınırlı su
kaynaklarının ele alınması, 1992 yılında Rio’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve
Kalkınma Konferası (UNCED)’nda olmuştur. Dünya Zirvesi olarak da ifade edilen konferansta
sürdürülebilir kalkınma için 21 maddelik eylem planı belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler Biyolojik
Çeşitlilik Sözleşmesi (UNCBD) ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
(UNFCCC) bu konferansın sonuncunda ortaya çıkan iki önemli sözleşmedir. Ayrıca ilgili sözleşme
Kyoto Sözleşmesi ve Paris İklim Anlaşması’nın da temellerini oluşturmaktadır.
2000 yılındaki Birleşmiş Milletler Bin Yıl Zirvesi’nin ardından 2015 yılı için sekiz adet
uluslararası kalkınma hedefinin yer aldığı Binyıl Kalkınma Hedefleri- BKH (Millennium
Development Goals) yayınlanmıştır.
2015 yılında ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (UN-GA) tarafından 2030 yılına kadar
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gerçekleştirilmesi amaçlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) yayınlanmıştır. 17
maddeden oluşan Küresel hedefler, 2015'te sona eren Binyıl Kalkınma Hedeflerini başarmak için
gelecekteki küresel kalkınma çerçevesi olarak 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi'nde geliştirilmiştir.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
FAO'nun belirlemiş olduğu sürdürülebilir gıda değer zinciri çerçevesi kapsamında
sürdürülebilirlik ve değer zincirleri küresel kalkınma hedefleri kapsamında popüler iki kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır. Gıda tedarik zincirindeki en önemli düşüncelerden biri olan
sürdürülebilirlik, sadece şimdiki nesil için değil, gelecek nesiller için de yaşam kalitesini
iyileştirmektir (FAO, 2020). Yeryüzündeki kaynakların yarısı gıda üretiminde kullanılmaktadır.
Bununla birlikte dünya nüfusundaki artış, kırsaldaki yoksulluk ve buna bağlı göçler, gıdanın
adaletsiz paylaşımı, gıda kaybı/atığı ve tarımın çevresel etkisi küresel anlamda gıdaya dair güncel
sorunları oluşturmaktadır. Ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlamasına yardımcı olmak için
birtakım çabalar devam etmektedir. Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından öncelikle iklim
değişikliği ile mücadele başta olmak üzere sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmaya yönelik
2030 yılı sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir eylem çağrısı yapılmıştır. 2016
yılında yürürlüğe giren 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) belirlenmiştir.
Bu çalışma kapsamında gıdanın güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olarak
beş amaç seçilmiştir. Gıda atıklarını ve israfını önleme kapsamında belirlenen bu amaçların soğuk
zincir lojistiği ve gıda güvenliği ile bağlantıları Şekil 3’te görülmektedir.
K1- Açlığa Son

• Sürdürülebilir tarımı
destekleyerek açlığı
bitirmeyi, güvenli ve
sağlıklı gıdaya erişimi
ulaşma hedefini ifade
etmektedir.

K2- Erişilebilir
ve Temiz Enerji

• Tüm bireyler için
erişilebilir,
sürdürülebilir ve
güvenilir enerjiye
erişim hedefini ifade
etmektedir.

K3Sürdürülebilir
Şehirler ve
Topluluklar

• Atık yönetimi ile
olumsuz çevresel
etkileri azaltarak
sürdürülebilir
toplulukların
oluşturulması hedefini
ifade etmektedir.

K4- Sorumlu
Üretim ve
Tüketim

K5- Hedefe
Ulaşmak İçin
Ortaklıklar

• Mevcut kaynakların
• Mevcut uygulama
üretim ve tüketim
araçlarını
biçimlerinin
güçlendirebilmek için
değiştirilerek ekonomik işbirlikçi yaklaşımla
büyümeyi sağlamayı ve teknolojideki
ekolojik ayak izimizin
gelişmelere erişim için
azaltılması hedefini
teşvik uygulamalarını
ifade etmektedir.
desteklemeye yönelik
hedefi ifade etmektedir.

Şekil 3. Soğuk Zincir Lojistiği ve Gıda Güvenliğine Yönelik BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Soğuk Zincir Lojistiği ve Gıda Güvenliği
Sıcaklık kontrollü bir tedarik zinciri olarak soğuk zincir, uygun sıcaklıklara ihtiyaç duyan
bozulabilir gıda ürünlerinin uçtan uca kalite ve güvenliğini korumaya yönelik bir lojistik yönetim
sürecidir. Kesintisiz bir soğuk tedarik zinciri, belirli bir sıcaklık aralığını koruyarak ürünleri
hazırlama, depolama ve dağıtım faaliyetlerini içermektedir. Dondurulmuş gıdaları evde işleme ve
saklama yöntemleri gıda ürünlerinin kalitesi ve güvenliği üzerinde önemli etkilere sahip
olabileceğinden, soğuk zincirin sürdürülmesi tüketicinin evine kadar devam etmelidir (Ovca ve
Jevšnik, 2009). Dolayısyla etkin bir soğuk zincir için hammadde tedarikinden tüketicilerin
buzdolabı/dondurucusuna kadar uzanarak süreçteki tüm hususları içermesi önemlidir.
Lojistik açıdan bakıldığında, ürünlerin soğuk tedarik zincirinin kırılmaması, üretim
sahasından son tüketiciye kadar zincirin kırılmadan ulaştırıması son derece önemlidir. Tedarik
zinciri yönetimi açısından ise soğuk zincir bir süreçtir ve insanlara sunulan gıda ürünlerinin güvenli
ve etkili olmasını sağlamak için birlikte çalışan politikalar, araçlar, ekipman, prosedürler ve
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teknolojiler sistemini ifade etmektedir. Soğuk zincirdeki sıcaklık değişimi, soğutulmuş ürünlerin
risk potansiyelini, raf ömrünü ve nihai kalitesini etkilemektedir (Montanari, 2008). Soğuk zincirde
nakliye ve dağıtımın kontrolü, güvenlik ve kaliteyi sağlamak için özellikle önemlidir. Güvenli ve
etkin hizmet sunumu için etkin bir lojistik sistem ve bakımlı soğuk zincir şarttır. Ayrıca etkin bir
gıda lojistik sistemi, gıda ürünlerini sadece zamanında değil, aynı zamanda müşteriler için önemli
bir endişe kaynağı olan taze ve güvenli bir şekilde teslim etmelidir (Kuo ve Chen, 2009).
İyileştirilmiş ekipman tasarımı, kalite kontrol ve gıda güvenliği sayesinde soğuk gıda zincirlerinde
iyi bir sıcaklık kontrolü sağlanmaktadır.
Soğuk zincirin izlenmesi, gıda ürünü sıcaklıkları hakkında ayrıntılı bilgi gerektirir. Sıcaklığın
izlenmesi hem ölçümü hem de kaydı içermelidir. Gıda süreci boyunca soğutulmuş gıdaların
kalitesini ve güvenliğini korumak için saklama sıcaklığının kontrolü hayati önem taşır (Jol ve ark.,
2006). Tedarik zinciri boyunca sıkı sıcaklık kontrolü, gıda kaynaklı hastalık riskini en aza
indirebilir çünkü soğuk depolama, çoğu patojeninin büyüme oranını büyük ölçüde azaltır (Ukuku
ve Sapers, 2007). Bu kapsamda lojistik planlama ve yönetim ile hem gıda atıkları azaltılabilmekte
hem de sağlıklı gıdaya erişim sağlanabilmektedir. Isı kontrollü lojistik süreçlere tabii olan tarım ve
gıda ürünlerinin soğuk tedarik zincirindeki lojistik süreçleri Şekil 4’te görülmektedir.

DEPOLAMA

İŞLEME VE
AMBALAJLAMA

NAKLİYE VE
DAĞITIM

ÜRETİM VE
HASAT

PERAKENDE VE
TÜKETİM

Şekil 4. Soğuk Tedarik Zinciri Lojistik Süreçleri
Soğuk tedarik zinciri tarımsal üretim, hasat sonrası işleme, dağıtım, depolama ve tüketim
olarak tarladan sofraya beş aşamadan oluşmaktadır. Ürünlerin üretimden tüketiciye kadar olan
sürecinde özellikle bozulabilir nitelikteki yaş meyve sebzelerde hasat sonrası uygun sıcaklıkta nem
kontrolünün yapılması ve uygun ambalaj kullanılması gibi durumlar soğuk zincirin ilk basamağını
oluşturmaktadır. Sonraki aşamada ürünlerin tüketim noktalarına kadar olan taşımanın ısı kontrollü
araçlarla yapılması ve uygun sıcaklık seviyelerinde depolanması üründe bozulmalar veya
mikrobiyal büyümeleri önlemek açısından önemlidir. Şekil 4’te görülen süreç boyunca
oluşabilecek her türlü ısı farklılıkları üründe bozulmalara yol açtığından gıdanın güvenliğini ve
buna bağlı olarak da insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte hasat sürecinde ürüne
doğru işlem uygulanmaması ve paketlenmemesi, yüklemeden önce soğutma yapılmaması veya
depolama esnasında soğuk zincirin kırılmasından kaynaklanan gıda kayıpları ve atıkları meydana
gelmektedir.
METODOLOJİ ve YÖNTEM
Bu çalışmada sürdürülebilir gıda sistemleri için Birleşmiş Milletlerin belirlemiş olduğu
sürdürülebilir kalkınma amaçlarının önceliklendirilmesi ve sonuçların soğuk zincir lojistiğindeki
eylemlere yönelik olarak değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın metodolojisi Şekil 5’te
görülmektedir.
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Adım-1 :
• BM Sürdürülebilir
Kalkınma
Hedeflerinin
Belirlenmesi

Adım-2:
• Soğuk Tedarik
Zincirindeki Lojistik
Süreçlerin
Belirlenmesi

Adım-3:
• AHP Yöntemi ile
BM Kalkınma
Hedeflerinin ve
Soğuk Zincir Lojistik
Süreçlerinin
Değerlendirilmesi

Adım-4:
• Değerlendirme
sonucunda ortaya
soğuk zincir
lojistiğinde
geliştirilmesi gereken
alanlarda öneriler

Şekil 5. Metodoloji
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Yöntemi
AHP metodu, Thomas L. Saaty tarafından 1977 yılında karmaşık çok kriterli karar verme
problemleri için karar alternatiflerinin nicellik kazandırılıp bir sıralama gerçekleştirilmesi adına
geliştirilmiştir (Özbek, 2019). Birçok çok kriterli karar verme (ÇKKV) tekniği bulunmakla birlikte
AHP yöntemini diğer tekniklerden ayıran özelliği kullanım kolaylığı ve subjektif yargıların yanı
sıra objektif yargıları da bünyesinde barındıran karmaşık karar problemlerinde başarıyla
uygulanabilir olmasıdır (Yıldırım ve Önder, 2018). Ekonomik, sosyal ve çeşitli teknik konulara
temas eden çalışmalarda literatürde en yaygın kullanıma erişen ÇKKV metodu olduğu ifade
edilmektedir (Özbek, 2019). Bu metot özünde, araştırmaya kabul edilmiş konu nezdinde tespit
edilen kriterlerin birbirleri ile olan karşılaştırmaları esasına dayanmaktadır. Böylelikle her bir
kriterin (diğer bir isimlendirme ile karar alternatifi) birbirlerine olan etkileri sayısal bir zemine
oturtulmaya çalışıldığı söylenebilir.
AHP yönteminin uygulamasında ilk adım olarak sorun tanımlanmalıdır. Tanımlanan soruna
bağlı olarak kriterlerin ikili karşılaştırması yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında belirlenen sorun
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gıda kaybı ve gıda israfına neden olan
soğuk zincir lojistiğindeki eylemlere yönelik etkisinin belirlenen kriterler çerçevesinde etki
sıralamasının yapılmasıdır.
İkinci adımda ise kriterlerin/alternatiflerin belirlenmesi ve hiyerarjik yapının oluşturulması
gelmektedir. Problemin çözümü için gerekli olan tüm alternatiflerin doğru bir şekilde belirlenmesi
önemlidir. Problem tanımı yapılıp kriter ve alternatifler belirlendikten sonra ise ikili karşılşatırma
yapılabilmesi için hiyerarşı yapısının oluşturulması gerekir. Görece daha kolay olan bu adımda
aslında analizin amacı ifade edilmekte olup amaca ulaşabilmeye yönelik kriterlerin birbirinden
bağımsız olduğu kabul edilmektedir (Özbek, 2019). Oluşturulan hiyerarşik yapının en üstünde
problemin amacı, ikinci seviyede problemin kriter kümeleri ve son aşamada alternatifler
bulunmaktadır (Çelikbilek ve Özdemir, 2020). Bu çalışma kapsamında oluşturulan hiyerarşik yapı
Şekil 6’ da görülmektedir.
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Şekil 6. AHP Analizi için Oluşturulan Hiyerarşik Yapı
Şekil 6’da görüldüğü gibi sürdürülebilir kalkınma amaçlarının soğuk zincir lojistiği eylemleri
kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Birleşmiş Milletler Çalışma Grubu tarafından
2015’te yayınlanan 17 adet küresel hedeflerden açlığa son, erişilebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir
şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim-tüketim ve amaçlar için ortaklıklar hedefleri bu çalışma
kapsamında kriter olarak belirlenmiştir. İlgili kriterlerin soğuk zincir lojistiği ile ilgili kısımları şu
şekildedir:
• K1- Açlığa Son: Bozulabilir nitelikteki gıda ürünlerinin ısı kontrollü taşıma, depolama gibi
lojistik süreçlerinin yürütülmesi gıda güvenliğini sağlayarak sağlıklı gıdaya erişimide
desteklemektedir.
• K2- Erişilebilir ve Temiz Enerji: Gıda kayıplarının önüne geçilmesinde ürünlerin ısı
kontrollü depolarda muhafaza edilmesi, taşınması önemlidir. Bu süreçlerde enerjiye ihtiyaç
duyulduğu için enerji kaybına neden olan durumların iyileştirilmesi ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının değerlendirilmesi gerekir.
• K3- Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Şehirlerde “Sıfır Atık” ilkesi çerçevesinde gıda
atıklarının önüne geçilmesi ve dolayısıyla gıda ürünlerinin uygun olan şartlarda tüketiciye
ulaştırılması önemlidir.
• K4- Sorumlu Üretim ve Tüketim: Hasat sonrası kayıplar da dahil olmak üzere üretim ve
tedarik zincirleri boyunca gıda israfı ve kayıplarının azaltılmasında özellikle bozulabilir nitelikteki
ürünler ısı kontrolü altında hareketinin sağlanması gerekir.
• K5- Hedefe Ulaşmak İçin Ortaklıklar: Sıcaklık kontrollü ürünler, özel nakliye ekipmanı ve
depolama tesisleri gerektirmektedir. Ancak yatırım maliyetlerinin yüksek olması sektördeki
işletmeler açısından zorluk yaratmaktadır. Bu alanlarda oluşturulacak ar-ge ve inovasyon
çalışmaları için sektördeki hizmet sağlayıcılarına yönelik teşvik uygulamalarına önem verilmelidir.
Belirlenen kriterlerin soğuk tedarik zincirindeki lojistik süreçlerle ilişkisinin
değerlendirilmesi yapılmıştır. Soğuk tedarik zincirindeki gıda kaybın ve israfında neden olan
durumlar şu şekildedir:
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• Üretim ve Hasat: Hasat sonrası ürünün uygun sıcaklıkta ve nem düzeyinde muhafaza
edilmemesi.
• İşleme ve Ambalajlama: Ürüne dikkatsizce işlem yapılması ve düzgün paketlenememesi.
• Nakliye ve Dağıtım: Uzun nakliye süreçleri ve uygun olmayan araçlarda taşıma yapılması.
• Depolama: Ürün depolamada alt yapı yetersizlikleri ve özellikle taze meyve sebzelerin
uygun sıcaklıklarda muhafaza edilememesi.
• Perakende ve Tüketim: Olumsuz hijyen koşulları, yetersiz stok planlama ve ihtiyaç fazlası
plansız alışveriş.
BULGULAR ve YORUMLAR
Şekil 6’da tanımlanmış olan kriterlerin ikili karşılaştırılmasında tarım-gıda ve soğuk zincir
lojistiğinde akademik çalışma yapan iki akademisyen ve soğuk zincir lojistiğinda uzman şirket
yöneticisinin görüşünden yararlanılmıştır. Analiz bir grup tarafından yapıldığı için öncelikle
katılımcılardan gelen 9 ölçekli formların yanıtlarının geometrik ortalaması alınmıştır. Bu adımın
akabinde, her bir sütun değeri kendi sütun toplamına bölünerek normalize matris oluşturulmuştur.
Sonrasında ise her bir satır toplamı matris büyüklüğüne bölünerek kriterlerin ağırlıkları hesaplanmıştır.
Tablo 1’de ikili karşılaştırma matrisinin normalize edilmiş matrisi ve elde edilen matrisin satırlarının
ortalaması alınarak oluşturulan ağırlıklar görülmektedir. Yapılan hesaplamalar neticesinde tutarlık
oranımız 0,085 bulunmuş, bulunan sonucun 0,10’dan küçük olması sebebiyle analizin tutarlılığı ortaya
konmuştur.
Tablo 1. Ana Kriterlerin Ağırlıkları
Açlığa
Son
ANA KRİTERLER
Açlığa Son
Sağlık ve Kaliteli Yaşam
Erişilebilir ve Temiz Enerji
Sorumlu Üretim ve Tüketim
Hedefler için Ortaklıklar

0,53
0,11
0,08
0,18
0,11

Sağlıklı ve
Kaliteli
Yaşam
0,65
0,13
0,04
0,13
0,04

Erişilebilir ve
Temiz Enerji
0,49
0,21
0,07
0,21
0,02

Sorumlu
Üretim ve
Tüketim
0,53
0,18
0,06
0,18
0,06

Hedefler için
Ortaklıklar

Ağırlıklar

0,33
0,20
0,20
0,20
0,07

0,51
0,16
0,09
0,18
0,06

Tablo 1’de görüldüğü gibi sürdürülebilir kalkınma hedefleri içinde %51’lik bir oranla açlığa son
hedefi ön plana çıkmaktadır. Çıkan sonuçların çalışmanın amacını desteklediği görülmektedir. Özellikle
gıdanın üç önemli boyutundan biri olan bireylerin besleyici gıda elde edebilmesi için yeterli gıdaya
erişimin sağlanmasıyla açlığa son hedefini de kapsamaktadır. Bu durum gıda atığı ve israfının önüne
geçilecek önlemler ile mümkün olabilecektir. İkinci sırada ise sorumlu üretim ve tüketim konusunun
önemli olduğu sonucu çıkmıştır. Mevcut kaynakların kullanımında sorumlu üretim ve tekniklerinin
kullanılması, uygun kalitede yeterli gıdaya erişimi destekleyici niteliktedir. Üçüncü sırada ise sağlıklı
ve kaliteli yaşam konusunu yer almıştır. Bireylerin sağlıklı bir yaşam sürebilmesinde en önemli konu
yeterli miktarda gıdaya erişiminin sağlanması iken erişilen gıdanın da bireyin sağlığını bozmayacak
kalitede olması bir diğer konudur. Sağlıklı gıda fiziksel olarak hasar almamış, kimyasal ve
mikrobiyolojik etkilere maruz kalmamış gıdadır. Dolayısıyla sağlıklı yaşam için sağlıklı gıdaya erişim
önemlidir. Dördüncü sırada yer alan erişilebilir ve temiz enerji hedefi gerek gıdanın üretimi gerekse
hasat sonrası tüketiciye kadar olan süreçte kullanılan enerjiyi de kapsamaktadır. Tüm bu aşamalarda
kullanılan enerjinin temiz kaynaklardan elde edilmesi sürecin önemli bir boyutudur. Diğer taraftan
gıdanın israfı veya atık haline gelmesi durumunda burada sarfedilen enerji de kaynağında israf haline
gelmiş olmaktadır. Ayrıca özellikle bozulabilir gıda ürünlerinin ısı kontrollü ekipmanlarla hareket
etmesi ve depolanması gerekitği için enerjinin sürekliliğinin de sağlnaması gerekmektedir. Hedefler için
ortaklıklar ise tüm tarım-gıda değer zinciri süresince yeni teknoloji kullanımı, ar-ge çalışmaları
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yapılması gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak ortaklaşa çaba gerekliliğini kapsamaktadır.
AHP analizinin ikinci aşaması, belirlenen kriterlerin her birinin soğuk zincir lojistiği eylemleri ile
olan bağlantısının değerlendirilmesi idi. Tablo 2’de kriterlerin değerlendirme sonuçları görülmektedir.
Tablo 2. AHP Uygulaması Sonucu
Açlığa Son
SEÇENEKLER
Üretim ve Hasat
İşleme ve Ambalajlama
Depolama
Nakliye ve Dağıtım
Perakende ve Tüketim

0,54
0,12
0,11
0,11
0,12

Sağlık ve
Kaliteli
Yaşam
0,31
0,18
0,07
0,07
0,37

Erişilebilir
ve Temiz
Enerji
0,46
0,17
0,12
0,14
0,11

Sorumlu
Üretim ve
Tüketim
0,39
0,13
0,04
0,06
0,38

Hedefler için
Ortaklıklar

TOPLAM

0,33
0,17
0,15
0,20
0,15

0,46
0,14
0,09
0,10
0,21

Yapılan çalışmanın sonucunda da görüldüğü gibi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerine ulaşılabilmesinde öncelikle ürünün üretim ve hasat süreci ön plana çıkmaktadır. Soğuk
zincir lojistiğinin ilk basamağını oluşturan bu süreçte özellikle çabuk bozulabilir nitelikte olan yaş
meyve sebze gibi ürünlerin hasat işlemi sonrası ayrıştırılarak en kısa sürede ön soğutma işlemine tabi
tutulması gerekmektedir. Zira burada ayrıştırma işlemi yapılmadan ve ön soğutmaya tabi tutulmadan
ürünün ambalajlanması ve/veya depolanması durumunda hasarlı üründe oluşabilecek
mikroorganizmaların birlikte bulunduğu diğer ürünlere de bulaşma riski bulunmaktadır. Ürün perakende
ve tüketim noktasına ulaşana kadar olan süreçte soğuk zincir uygulamasına tabi tutulsa dahi nihai olarak
sağlıklı gıda niteliğini kaybetmiş olacaktır. Bu durumda süreçte kullanılan enerji, paketleme, taşıma,
depolama gibi süreçlerde katlanılan maliyetler ekonomik açıdan da sürdürülebilir olmayacaktır.
İkinci sırada perakende ve tüketim noktasının önemli olduğu görülmektedir. Soğuk zincir
lojistiğinin önemli yatırım maliyetlerinden biri de perakende mağazalarındaki raflar ve ürünün
izlenebilirliğini sağlayan ileri teknoloji kullanımıdır. Tüketim öncesi zincirin son halkası olan bu
aşamaya kadar ulaşan ürünün aynı kalitede nihai müşteriye ulaştırılabilmesi atıkların önüne
geçilebilmesinin yanı sıra üründe oluşabilecek hastalıkların da önüne geçilmesini sağlayacaktır.
Üçüncü sırada ise ambalajlamanın tüm hedeflere ulaşılabilmesi için önemli olduğu
görülmektedir. Hasat sonrası ürünler, soğutma işlemini takiben taşıma ve depo alanlarına
yönlendirilmesi öncesinde ambalaj ve paketleme işlemine tabi tutulmaktadır. Bu aşamada ürün için
kullanılan ambalajın doğru belirlenmesi önemlidir. Zira ürüne doğrudan temas eden birincil ambalaj
ürünü fiziksel olarak korumasının yanı sıra ürüne dışarıdan etki edebilecek kimyasal etkilerden
koruması gereklidir. Ürün ambalajının ürünün mevcut besin değerini azaltıcı etkisinin bulunmamasına
ayrıca dikkat edilmelidir. İkincil ve üçüncül ambalaj olarak ifade edilen ürünün bir arada taşınmasında
ve depolanmasında kullanılan diğer ambalajlarında ürünü fiziksel hasardan koruması gereklidir. Sonuç
olarak soğuk zincirin takibi ve sürdürülebilirliği için ambalaj ve etiketleme konularına dikkat edilmeli
ve ısı kontrollü taşıma ve depolamaya uygun paketleme işlemi yapılmalıdır. Bu şekilde zincir boyunca
enerji verimliliği sağlanırken sağlıklı gıdanın tüketim noktasına ulaşması sağlanabilir.
Dördüncü ve beşinci sırada ise nakliye, dağıtım ve depolama olduğu görülmektedir. Soğuk zincir
kırılmalarının en fazla yaşandığı bu süreçlerde gıdanın güvenliği için nakliye ve dağıtım süreçlerinde ısı
kontrollü araçların kullanılması ve depo aktarımlarında ürünlerin kesintisiz aynı ısıda hareketinin
sağlanması önemlidir. Burada veri izleyicilerle araç içindeki ısı takip edilebilmektedir. Tablo 2’de
görüldüğü üzere nakliye ve dağıtım süreçleri erişilebilir ve temiz enerji hedefi için üçüncü derecede
önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Zira soğuk zincir lojistiğinde gerek fosil yakıtlarındaki enerji kullanımı
gerekse araçların uygun sıcaklıkta tutulmasına yönelik kullanım en fazla nakliye ve depolama
süreçlerinde yaşanmaktadır. Bununla birlikte gıdanın güvenliği açısından sıcaklık kontrollü taşımaya
uygun taşıma araçlarına erişim ve depolama için yüksek maliyet içeren birçok yatırımı
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gerçekleştirilmesi gerekir. Bu aşamada Tablo 2’de de görüldüğü gibi hedefler için ortaklıklar hedefi
kapsamında nakliye ve dağıtım süreçlerinde sektördeki hizmet sağlayıcılara yönelik teşvikler
uygulamalarına önem verilmeli ve teknolojik gelişmelere yönelik ar-ge ve inavosyana yönelik destekler
sağlanmalıdır.
SONUÇ ve ÖNERİ
Sonuç olarak gerek iklim değişikliklerine bağlı çevre sorunları gerekse tarım-gıda değer
zincirindeki gıda güvencesinin sürdürülebilirliğine yönelik sorunlar ve artan nüfusun tarım-gıda sistemi
üzerindeki olumsuz etkisinden kaynaklı sorunlar üzerinde uzun süredir çalışmalar yapılmaktadır.
Dünyadaki doğal kaynaklarının aşırı derece kullanımı göz önüne aldığımızda beslenme alışkanlıklarında
gelirle bağlantılı olarak karşımıza çıkan yüksek orandaki gıda israfları ve gıda-tedarik zinciri boyunca
kaynakların verimsiz kullanılması küresel ayak izimizi artırmaktadır. Bir diğer açıdan ise pandemi
sonrası küresel olarak gıda fiyatlarındaki enflasyon en çok alt ve orta gelir gruplarını etkilemekte ve
gelirlerinin çok önemli bir kısmını gıda harcamalarına ayırmak zorunda kalan yoksul kesim üzerinde bir
yük oluşturmaktadır. Tarladan sofraya tedarik zincirindeki mevcut sistemde küçük ölçekli yapılan
üretim ve lojistik maliyetler gıda fiyatlarını etkilemektedir. Süreçteki katma değer yaratmayan her işlem
problemin kaynağını oluşturmaktadır.
Tarım-Gıda sektörü için mevcut zorluk, enerji tasarrufunu iyileştirmeye ve sosyal ve çevresel
performansı sağlamaya odaklanarak ekonomik başarıya ulaşmaktır. Ulusal anlamda halk sağlığının
korunabilmesi ve sağlıklı gıdaya erişimin sağlanarak sürdürülebilir sistemlerin oluşturulabilmesi için
sektörün mevcut altyapı gereksinimlerinin sağlanabilmesi önemlidir. Gıdanın üretildiği ve tüketildiği
bölgeler arasındaki mesafe hem ürünün besin değerinde azalmalara ve kayıplara neden olmakta hem de
ekolojik ayak izimizi artırmaktadır. Mevcut tarım-gıda sistemimizin içinde bulunduğu zorluklara karşı
sektörde yer alan paydaşların güçlerinin birleştirmesi ve sürdürülebilir gıdaya erişim için ortaklaşa
hareket etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda sektördeki paydaşların yer aldığı lojistik merkez
yapılanmasına benzer kümelenmiş alanlar oluşturulması ile birlikte hareket eden ve birbirini destekleyen
bir yapı oluşturularak kaynakların etkin ve verimli kullanılması mümkün olabilecektir. Bu kümelenmiş
bölgelerde üreticilere yeni gelişmelere konusunda verilecek destekler, ar-ge çalışmaları, eğitim,
pazarlama, araçların ve ekipmanların ortaklaşa kullanımı ile oluşturulacak sinerji nihai tüketici
açısından düşük maliyet ve sağlıklı gıdaya erişimi mümkün kılacaktır.
Bundan sonraki çalışmalarda soğuk zincir lojistiğinde en yüksek enerji kullanımının olduğu
nakliye, dağıtım ve depolama faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
The agri-food supply chain is in a structure where there are more uncertainties than other supply chain
models due to the seasonality of the products, the necessity of their consumption in a short time, and the length of
the supply chain. In the first step of the current agri-food supply chain, there are primary producers, namely
agricultural or animal producers, who provide raw materials. The products from the first stage come to the food
industry, where they are subjected to value-added services, processed, packaged and made ready for consumption.
In this process from production to consumption, there are many risks such as logistics infrastructure risk and
operation management, as well as risks related to climate and natural disasters. However, physical contamination,
biological and chemical hazards arising from the transportation of the products in inappropriate packaging during
the movement of the products or the storage of the products that should not be together negatively affect the
reliability of the food. In addition, since any temperature differences that may occur during the process cause
deterioration in the product, it adversely affects the safety of food and, accordingly, human health. An effective
food logistics system must deliver food products not only on time, but also fresh and safely, which is a major
concern for customers. In this context, logistics actions in the cold supply chain must be managed effectively.
Nowadays, legal requirements for quality assurance systems and food safety controls throughout the agri-food
supply chain have increased significantly. It does not seem possible for us to provide a sustainable life cycle in
terms of nutrition with our current agro-food system on our planet, where half of its biological capacity is offered
for human consumption. In this context, there are many action plans for the creation of sustainable food systems
and the climate crisis. This study focused on the importance of cold chain logistics in ensuring the sustainability
of agricultural and food products. The aim of the study is to reveal the importance of cold chain logistics in the
sustainable food value chain. In the first stage, the sustainable development goals of the United Nations were
prioritized with the AHP method. In the second stage, the action steps of cold chain logistics were evaluated.
Materials and Methods
The aim of the study is to reveal the importance of cold chain logistics in the sustainable food value chain.
In the first stage, the sustainable development goals of the United Nations were prioritized with the AHP method.
In the second stage, the action steps of cold chain logistics were evaluated.
Findings
As a result of the analysis, it was concluded that cold chain logistics is important in preventing food loss
and waste, but a shared model is used to reduce logistics costs in terms of both high investment costs and following
current developments in technology. In addition, it has been concluded that the production and harvesting activities
are the most important stages in the cold chain logistics activities within the scope of the sustainability of food
within the scope of the UN Sustainable Development Goals. Since it is important for the reliability of the product
that the products that will enter the cold chain enter the chain immediately after harvest, we can say that the results
obtained support the purpose of the study.
Discussion
The current challenge for the Agri-Food sector is to achieve economic success by focusing on improving
energy savings and ensuring social and environmental performance. It is important to meet the existing
infrastructure requirements of the sector in order to protect public health in the national sense and to create
sustainable systems by providing access to healthy food. The distance between the regions where food is produced
and consumed both causes decreases and losses in the nutritional value of the product and increases our ecological
footprint. Against the challenges of our current agri-food system, stakeholders in the sector need to join forces and
act jointly for access to sustainable food. In this context, it will be possible to use resources effectively and
efficiently by creating clustered areas similar to the logistics center structuring in which the stakeholders in the
sector are located, creating a structure that acts together and supports each other. In these clustered regions, the
synergy to be created with the support to be given to the producers for new developments, R&D studies, training,
marketing, and the joint use of tools and equipment will make it possible for the final consumer to access low-cost
and healthy food. In future studies, studies can be carried out to improve transportation, distribution and storage
activities, which have the highest energy use in cold chain logistics.
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Son yıllarda yaşanan teknoloji, iletişim, sosyal ilişkilerdeki fark edilir değişimler ve inovatif faaliyetlerin
etkinliği tüm sektörleri etkilediği gibi bankacılık sektörünü de etkilemiştir. Bankacılık sektörünün bu
değişimlere ayak uydurup kendini yenilemesi ve modernleşmesiyle birlikte hizmet hızını da arttırıp yeni
ürünler geliştirerek müşterilerine sunması önem ifade etmektedir. Maliyet açısından birçok avantajın
oluşması bu süreci hızlandırmaktadır. Her alanda yaşanan bu hızlı değişimle birlikte eğitim seviyesi ve
farkındalıkları artan müşterilerin, beklentilerinin karşılanması için bankacılık sektörünün rekabet
yeteneğini de arttırması gerekmektedir. Sektörün rekabet yeteneğini arttırmak için çalışanların teknolojik
düzene ayak uydurması, yeni eğitim sistemlerinden yararlanması, bankaların rekabet kabiliyetlerini ve
müşteri memnuniyetlerini arttırmasına imkân sağlayacaktır. Çalışmanın amacı dijital bankacılığın
avantajlarını ön plana çıkararak, bankacılıkta dijitalleşmenin işlem sayılarını, çalışan sayılarını ve şube
sayılarını nasıl etkilediğini belirlemektir. Çalışmada dijital bankacılık konusu irdelenerek, dijital
bankacılığın avantajları üzerinde durulmuştur. Dijitalleşmede işlem sayılarının önemi, dijitalleşmede
çalışan sayılarının gerekliliği ve dijitalleşmede şube sayılarının etkinliği anlatılarak, konuyla ilgili literatür
çalışmasına yer verilmiştir.
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banking and to determine how digitalization in banking affects the number of transactions, the number of
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GİRİŞ
Bankalar dijitalleşme çalışmalarıyla dijital bankacılık hizmetlerinde müşteri memnuniyetini
arttırmayı hedeflemektedirler. Dünya genelinde yaşanan rekabetle beraber bankalar, müşterilerinin hızlı,
pratik ve anlaşılır şekilde bankacılık hizmeti almalarını sağlayarak, müşterilerinin yaşadığı sorunlara
anında müdahale edebilecekleri bir sistem üzerinde durmaktadırlar. Dolayısyla bankacılık sektöründe
dijitalleşmede çalışan sayılarının durumu, işlem sayılarının tutarlılığı ve şube sayıları çok önemli bir
yer tutmaktadır. Dijital dönüşüm; “bilgi, bilgi teknolojisi, iletişim ve bağlantı teknolojisini birleştirerek
ve yapısında önemli değişiklikler meydana getirerek bir birimi iyileştirmeyi amaçlayan süreç” olarak
tanımlanmaktadır. Dijital dönüşüm bankacılık sektöründe geniş bir kavramı içerir; belgelerin
dijitalleştirilmesi, işlemler için elektronik imza, e-öğrenme, telekonferans, çevrimiçi ticaret platformları,
dijital mağazalar, e-ekstreler ve m-ödemeler şeklindedir (Kitsios, Giatsidis ve Kamariotu, 2021). Çağdaş
bankacılığın ihtiyaçlarını karşılayan Türk bankacılık sektörü, güçlü sermaye yapısıyla, gelişmiş dünya
ülkelerinde sunulan tüm bankacılık işlemlerinin tamamını, ihtiyaç sahiplerine sunarak her geçen gün
gelişmeye devam etmektedir. Ülkemiz sektördeki uluslararası kuruluşlar ve yapılan düzenlemeler
konusunda gelişmiş ülkelerden geri kalmamış ve yenilikleri takip ederek uygulamıştır (Sümer, 2016).
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu resmi internet sitelerinden alınan bilgiler doğrultusunda 31.12.2020 tarihi itibariyle sektörde
34’ü mevduat, 14’ü kalkınma ve yatırım, 6’sı katılım bankası olmak üzere toplam 54 bankanın
Türkiye’de faaliyette bulunduğu görülmektedir. Banka adeti bakımından katılım bankaları Türk
Bankacılık Sektörü içinde %11,1’lik bir paya sahiptir. Türk Bankacılık Sektöründe faaliyette bulunan
54 banka toplam 11.194 şubesinde, 203.224 çalışanı ile hizmet vermektedir. (TBB; TKBB; BDDK;
Erişim Tarihi: 25.10.2021)
LİTERATÜR
Ulusoy ve Demirel (2021), 2006-2020 yılları arasında üçer aylık verileri kullanarak toplam dijital
bankacılık uygulamaları kullanımının banka çalışan sayısı ve banka şube sayısı üzerindeki etkisini lineer
regresyon analizi kullanarak analiz etmiştir. Elde edilen sonuçlarda Türkiye'de bankaların sundukları
hizmetlere bağlı olarak yıllar içinde dijital bankacılık kullanımında büyük oranda artış yaşandığı, çalışan
ve şube sayısındaki artışın, dijital bankacılık uygulamalarını kullanan kişi sayısındaki artışın gerisinde
kaldığını ayrıca gelecekte dijital bankacılık uygulamalarını kullanan kişi sayısındaki artışla birlikte
bankaların şube ve çalışan sayılarının azalmasının kaçınılmaz olduğu sonucuna varmışlardır.
Bakırtaş ve Ustaömer (2019), Türk bankacılık sektöründeki dijitalleşmeyi ele aldıkları
çalışmalarında, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha hızlı ve kullanımının kolay olduğu hizmet ve
ürünlerin ortaya çıktığını ve bunun neticesinde alternatif dağıtım kanallarına daha da önem verildiği
sonucuna varmışlardır.
Demirel (2021), Covid-19 pandemi sürecinin bankaların dijital hizmetlerindeki değişime etkisini
ele aldığı çalışmasında, mobil, internet, ATM ve telefon bankacılığı işlem hacimleri ve müşteri
sayılarında gözle görülür bir artış olduğunu ve bu kanallardan en çok artışın ise mobil bankacılıkta
yaşandığını ortaya koymuştur.
Demirhan (2021), Türk bankacılık sektöründe yaşanan dijitalleşme sürecinde dağıtım kanallarının
gelişiminin şubelere etkilerini incelediği teorik çalışmasında, dijitalleşmeyle müşteri ziyaretlerinde,
şube işlem adetlerinde, çalışan sayılarında azalma olduğu sonucunu ortaya koymuştur.
Kahveci ve Wolfs (2018), dijital bankacılık hizmet kanallarının Türk mevduat bankalarının
performansı üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkisinin olup olmadığını incelemiş oldukları
çalışmalarında, bankaların rekabeti korumak için dijital bankacılık hizmetlerine yatırım yaptığını,
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bankaların dijital bankacılıkta zaten etkin olduğundan, finansal performans veya verimlilik açısından
hiçbir bankaya stratejik bir avantaj sağlamadığını, Türk bankacılık sektörünün çok rekabetçi ve kârlı
olduğunu ve rekabetin devam etmesi için dijital bankacılık hizmetlerine yatırım yapılması gerektiği
sonucuna varmışlardır.
Meena ve Parimalarini (2020), dijital dönüşümün bankacılık sektöründe istihdam üzerine etkisini
ele aldıkları çalışmalarında, bankacılık sektörünün dijital dönüşümünün, çeşitli beceri setleri aracılığıyla
insan kaynağının kalitesini artıracağı, dolayısıyla, bankaların gerçek anlamda sektörün günlük
gereksinimlerini karşılamak için nitelikli çalışan istihdam edecekleri sonucuna varmışlardır.
DİJİTAL BANKACILIĞIN AVANTAJLARI
Bankacılık sektöründeki teknolojik gelişmelerin bankalar üzerindeki önemli etkileri onların
işlerini yürütme şekillerini çarpıcı biçimde değiştirmektedir. Bankalar, stratejik bir gereklilik haline
geldiği için dijital bankacılık hizmetlerine yatırım yapmaktadırlar. Yeni teknolojilerin tanıtılması ve
müşteri ihtiyaçlarının evrimi nedeniyle değişimin hızı artmıştır. Telefon, internet ve mobil bankacılık,
müşterilere dijital bankacılık hizmetleri sunmanın başlıca yolları haline gelmiştir; bu durum, geleneksel
bankacılık hizmetlerine meydan okuyan bir değişimdir. Dijital bankacılık, müşterilerin bankacılık
işlemlerini her zaman ve her yerde, daha hızlı ve daha düşük ücretlerle gerçekleştirmesini sağlaması
nedeniyle geleneksel bankacılık hizmetlerine kıyasla müşteriler için daha caziptir. Temel bankacılık
işlemlerinin giderek fiziksel kanallardan dijital kanallara kayması, bankaların stratejik konumlarında
büyük bir dönüşüme yol açmaktadır. Çoğu bankacılık kurumu, küresel rekabete ayak uydurmak için
dijital kanallarda finansal hizmetlerin sunumunu iyileştirmek için Bilgi Teknolojileri (BT)’ ne yatırım
yapmaktadır. Bankacılık sektöründe bilgi teknolojilerinin benimsenmesi, bankacılık yapısını geleneksel
bankacılık sisteminden dijital bankacılık sistemine önemli ölçüde değiştirmiştir (Kahveci ve Wolfs,
2018). Bugünün müşterileri daha sofistike ve teknoloji konusunda bilgili ve şirketlerin dile getirilmemiş
ihtiyaçlarını ve beğenilerini anlamalarını istemektedirler. Dolayısıyla, bu müşterilerin bankacılık
kurumlarından da benzer bir yanıt ve hizmet beklemesi şaşırtıcı olmamalıdır. Geleneksel bankacılık
faaliyetlerinden olan hesap açmak, bakiyeyi kontrol etmek, kredi kullandırmak, para yatırmak, para
çekmek, varlıkları yönetmek yerine yeni hizmetleri araştırmak, bu rekabetçi pazarda başarının anahtarı
haline gelmiştir (Valsamidis, Tsourgiannis, Pappas ve Eirini, 2020). Bununla birlikte, dijital bankacılık,
bankaların zamanın yeni teknolojik verilerine uyum sağlama, ek bir hizmet kanalı sunma, rekabeti
yoğunlaştırmak için diğer şirketlerin girişi, bankacılık piyasasını kuralsızlaştırma ihtiyacını içeren
önemli faktörlerin sonucudur. Önemli sayıda bankacılık işlemi artık çoğu kişinin bilgisayarında veya
cep telefonunda gerçekleştirilmektedir (Kitsios, Giatsidis ve Kamariotu, 2021).
Bankalar, iki ana kaygıyla dijital bankacılık hizmetleri için bilgi teknolojilerine yatırım yapabilir.
Birincisi maliyet tasarrufu, ikincisi ise müşteri deneyimlerini ve beklentilerini tatmin etmektir. Başarılı
bir dönüşüm süreci hem maliyet tasarrufu sağlamalı hem de müşteriler için tatmin edici olmalıdır. Ya
müşteri memnuniyeti yerine sadece maliyet tasarrufuna odaklanmak ya da maliyet tasarrufu yerine
sadece müşteri memnuniyetine odaklanmak bankalar için felaket olabilir. İlk durumda bankalar, müşteri
ihtiyaçlarını karşılamayan maliyet tasarrufu sağlayan teknolojilere yatırım yapabilir. İkinci durumda,
karlı olmayan veya maliyetli olan müşteri tatmin edici teknolojilere yatırım yapabilirler. Her iki
durumda da verimsiz yatırımlara neden olur ve bankaların finansal performansı olumsuz etkilenebilir
(Kahveci ve Wolfs, 2018).
Dijital bankacılık hizmetlerinin kolaylık, yenilikçilik, erişilebilirlik ve kullanıcı dostu platformlar
sağlaması, zaman ve para tasarrufu sağlaması, işlem maliyetlerini düşürmesi, müşteri ilişkilerini
desteklemesi, karlı müşteri tabanını artırması ve tutması, geleneksel bankacılık hizmetlerine ve şubelere
olan bağımlılığı azaltmak ve müşterilerin sürekli değişen ihtiyaç ve beklentilerine daha hızlı ve doğru
yanıt vermesi, pazar payını genişletmesi açısından hem müşterilere hem de bankalara farklı avantajları
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vardır. Müşterilerin davranış ve ihtiyaçları değiştikçe ve beklentileri arttıkça, özellikle son derece
rekabetçi küresel ortamda, kârlılığı artırıp maliyetleri düşürmek için mevcutları korumak ve yenilerini
kazanmak kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu bağlamda dijital bankacılık, bankaların değişen müşteri
ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri iyileştirmesine, şubelerdeki müşterilerle yapılan fiziksel işlemleri
azaltarak maliyetleri en aza indirmesine, müşteri beklentileri ile sunulan hizmetler arasındaki farkı
azaltmasına, müşteri sadakatini ve memnuniyetini artırmasına ve farklı tüketici segmentlerinden gelir
elde etmesine olanak tanır (Kahveci ve Wolfs, 2018).
Bunlara ek olarak karar verme süreçlerinin ve çeşitli operasyonların dijitalleştirilmesi genel
olarak bankaların verimliliğinin ve rekabet gücünün artmasına ve ayrıca müşteri hizmetleri süresinin
kısalmasına da katkı sağlar (Aguayo ve Ślusarczyk, 2020).
DİJİTALLEŞME
Bankaların 1950'li yıllarda başlayan dijital dönüşümleri ivme kazanmaya devam ederken,
bankaların müşterileri ve çalışanları ile ilişkilerini de yeniden şekillendiriyor. Bu dönüşümde en önemli
şeylerden biri ise çalışanların dijitalleşmeden nasıl etkilendiğidir (Ulusoy ve Demirel, 2021).
Dijitalleşmenin desteklediği yeni fırsatlar, farklı şirketlere mevcut iş modellerini ve işletim
süreçlerini yeniden gözden geçirmeleri veya potansiyel pazar fırsatlarını bulmaya odaklanmaları için
baskı yapmaktadır. Alışkanlıklar ve iş süreçleri, olası verimlilik iyileştirmelerine uyum sağlayacak
şekilde değiştirildiğinde dijitalleşmenin büyük verimlilik sağladığı düşünülmektedir. Öte yandan
dijitalleşme politikaları, normal çalışma düzenlerinde ve prosedürlerinde değişikliklere neden
olmaktadır. Dijitalleşmenin uygulanması aynı zamanda şirketin üstlenmesi gereken dolaylı maliyet
sorunlarına ve ayrıca olumsuz etkilere yol açan endişelere sebebiyet verecek iç dirençlere neden olma
potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, dijitalleşmenin uygulanmasına yönelik olumlu duygular,
çalışanları yeni bir şeyler denemeye istekli hale getirdiği için değişime karşı direnci de azaltabilir
(Bastari ve ark.., 2020).
Diğer sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de kar oranları, finans yapıları ve sektörel
güvenilirlik performans değerlendirilmesinde önemli yer tutmaktadır. Müşteri ilişkilerinin önemli
olduğu günümüzde, banka çalışanının bilgisi, becerisi, kalitesi ve profesyonelliği bankaların karlılığını
büyük ölçüde etkilemektedir. Gün geçtikçe daha da bilinçli ve farkında olan müşteri, yalnızca bankanın
sahip olduğu ürünlerine değil, aynı zamanda ürünlerin sunuluşundaki hizmet kalitesine ve
güvenilirliğine bakmaktadır. Bunun sonucunda gittikçe çeşitlenen ve karmaşık hale gelen müşteri ve
ürünler için daha profesyonel ve daha müşteri odaklı çalışanlar seçmeye ve yetiştirmeye özen
gösterilmelidir. İnsan kaynakları yönetimi yalnızca çalışanla ilgili değil aynı zamanda teknoloji ve iş
tasarımı ile de yakından ilişkilidir. İyi bir teknoloji ve uygun tasarlanmış işlemler, banka çalışanının
müşteri taleplerini karşılama konusunda önemli bir yere sahiptir. Bankacılık sektöründe gün geçtikçe
artan rekabet baskısıyla insan kaynakları yönetimi, çalışan maliyetlerinin kontrolüne daha da dikkat
etmesi gerekmektedir (Koçak ve Erdoğan, 2011).
Dijitalleşme ve Çalışan Sayıları
Dijital bankacılık, günümüz bankacılık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.
Bu, üretim ve hizmet faaliyetlerinin düzenlenme biçiminde değişiklikler getiren bilgi ve iletişim
teknolojisindeki ilerlemenin geliştirdiği küreselleşme olgusunun bir parçasıdır. Daha da önemlisi,
zamandan tasarruf etmenin yanı sıra teknolojik yenilikler kullanılarak hizmet kalitesi artırılmaktadır.
Günümüzde alıcılar ve satıcılar arasında para ödeme ve alma işlemleri çoğunlukla nakit para yerine
bankamatik (ATM), internet, satış noktası terminalleri (POS) gibi e-ödeme ürünleri, masterpass gibi
mobil para çözümleri kullanılarak yapılabilmektedir. Bu yöntemler, ekonominin yoğun bir şekilde nakit
odaklı olduğu yıllar öncesinin aksine hem bireysel hem de kurumsal müşterilere çok fazla kolaylık
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getirdi. Ancak, bu eğilim ne kadar arzu edilir olsa da bankacılık süreçlerinde daha fazla otomasyon
benimsendikçe müşterilere hizmet etmek için gereken işgücü sayısı azaldıkça sektörde iş kaybı korkusu
meydana gelmektedir. Dahası, bilgisayarların insanların işlerini ortadan kaldırması konusu oldukça
duygusal, gerçek ve acı vericidir. Bununla birlikte dijitalleşme bir taraftan kayıt tutma, büro kadrosu,
memurlar ve orta düzey işgücü gibi belirli iş türlerini ortadan kaldırırken bir taraftan da sistem yöneticisi,
analist, programcı, operatör ve diğer servis mühendisleri gibi dijital sistem ve ileri teknolojilere sahip
işgücüne imkân yaratmaktadır. Ayrıca çevrimiçi çalışma kavramının tanıtılmasıyla, çalışanlar esnek
saatlerde işlerini evden kendi başlarına yapabilme imkanlarına da sahiptirler. İlgili literatürde, Corrocher
(2002), bankaların internet bankacılığını geleneksel bankaların ve İtalya'daki şube yapısının
tamamlayıcısı değil, ikamesi olarak algıladıkları sonucuna varırken, Alleh, Adefeso, Adebayo ve Oligbi
(2015) gibi diğerleri tamamlayıcı bir ilişki bulmuşlardır. Atiku ve Genty (2011) gibi bazı araştırmacılar
ise, dijital bankacılığın benimsenmesinin bankacılık sektöründe doğrudan iş kaybına ve çalışanların
erken emekliliğine yol açtığı sonucuna varmışlardır (Adelani, 2019; Meena ve Parimalarini, 2020).
Tablo 1.Çalışan Sayıları
MEVDUAT BANKALARI
Kamu Sermayeli Bankalar
Özel Sermayeli Bankalar
TMSF’ye Devrolan Bankalar
Yabancı Sermayeli Bankalar
KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
Kaynak: TBB

2016
191.363
57.586
73.742
231
59.804

2017
188.266
58.502
73.460
225
56.079

2018
186.918
60.195
72.025
220
54.478

2019
183.659
60.365
69.071
223
54.000

2020
181.488
61.592
67.523
218
52.155

5.336

5.238

5.395

5.178

5.124

Tablo 1’de mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları çalışan sayıları verilmiştir. 2016
yılında kamu sermayeli bankalarda çalışan sayısı 57.586 iken; özel sermayeli bankalarda 73.742;
TMSF’ye devrolan bankalarda bu rakam 231, yabancı sermayeli bankalarda ise çalışan sayısı
59.804’dür. Kalkınma ve yatırım bankalarında ise bu sayı 5.336 olarak belirlenmiştir. 2020 yılında kamu
sermayeli bankalarda çalışan sayısı 61.592 iken; özel sermayeli bankalarda 67.523; TMSF’ye devrolan
bankalarda bu rakam 218, yabancı sermayeli bankalarda ise çalışan sayısı 52.155; kalkınma ve yatırım
bankalarında ise bu sayı 5.124’dür. Tablo 1’den anlaşılacağı üzere yıllar itibariyle kamu sermayeli
mevduat bankalarının aksine diğer banka türlerindeki çalışan sayılarında özellikle pandeminin başladığı
2019 yılından itibaren gözle görülür bir azalma olduğu görülmektedir.
Dijitalleşme ve İşlem Sayıları
Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte fon transferi, hesap açma, fatura ödeme, hesap ekstresi
alma, ATM kartı, banka kartı, kredi kartı, çek defteri, kredi detayı vb. bankacılık işlemleri banka
şubelerine gitmeden yapılabilmektedir. Dijitalleşmenin bankacılık sektöründeki etkisi, insan
müdahalesini azaltma ve işin çoğunu gereksiz hale getirme potansiyeline sahiptir (Meena ve
Parimalarini, 2020).
Modern, sürekli değişen teknolojik ortam, tüm ekonomik birimleri dijital dönüşüme
zorlamaktadır. Dijital dönüşüm, bankacılık kuruluşlarının yeni elektronik platformlar (e-bankacılık,
sanal bankacılık) ve hizmet noktaları (e-şubeler, POS) aracılığıyla yeni hizmet kanalları sunmasını
sağlaması ve aynı zamanda banka şubelerinin sayısını sınırlayarak işletme maliyetlerini düşürmesi
bakımından ikili işleve sahiptir. Dünya çapındaki bankacılık sektörünün, bilgi teknolojisi yatırımlarına
bir bütün olarak diğer sektörlerden üç kat daha fazla para harcamasının nedeni de budur. Dijitalleşme,
yıkıcı inovasyon ve yeni teknolojiler, geleneksel iş modellerini ve süreçlerini değiştirmektedir.
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Tablo 2. İnternet Bankacılığı Kullanan Müşteri Sayısı
2016
19.077.000
1.321.000
20.399.000

Aktif bireysel müşteri sayısı
Aktif kurumsal müşteri sayısı
Toplam aktif müşteri sayısı
Kaynak: TBB

2017
11.856.000
1.270.000
13.125.000

2018
11.258.000
1.286.000
12.544.000

2019
10.714.000
1.271.000
11.985.000

2020
11.074.000
1.369.000
12.444.000

Tablo 2’de internet bankacılığını kullanan müşteri sayısı verilmiştir. Aktif bireysel müşteri sayısı
2016’da 19.077.000 iken; 2020’de 11.074.000’e gerilemiştir. Aktif kurumsal müşteri sayısı 2016’da
1.321.000 iken; 2020’de 1.369.000 olmuştur. Toplam aktif müşteri sayısı 2016’da 20.399.000 iken;
2020’de 12.444.000’ e kadar gerilemiştir. Son 5 yılda internet bankacılığı kullanan aktif bireysel müşteri
sayısında azalış olurken; aktif kurumsal müşteri sayısı değişmemiştir. Son 5 yıl içinde internet
bankacılığını kullanan aktif bireysel müşteri sayısındaki yaklaşık %42’lik azalışı müşterilerin mobil
bankacılığını tercih etmelerinden kaynaklandığını söylemek mümkündür.
Tablo 3. Mobil Bankacılık Kullanan Müşteri Sayısı
2016
18.649.000
569.000
19.218.000

Aktif bireysel müşteri sayısı
Aktif kurumsal müşteri sayısı
Toplam aktif müşteri sayısı
Kaynak: TBB

2017
28.712.000
829.000
29.541.000

2018
38.385.000
1.167.000
39.552.000

2019
47.799.000
1.479.000
49.279.000

2020
60.334.000
2.166.000
62.500.000

Tablo 3’de mobil bankacılık kullanan müşteri sayısı değerlendirilmiştir. 2016’da aktif bireysel
müşteri sayısı 18.649.000 iken; son 5 yılda %223 artış sergileyerek 60.334.000’e yükselmiştir. Aktif
kurumsal müşteri sayısı 2016’da 569.000 iken; %280’ lik artışla 2020’de 2.166.000’e ulaşmıştır. Bu
durumda toplam aktif müşteri sayısı 2016’da 19.218.000 iken; 2020’de üç kat artarak 62.500.000 ‘ü
bulmuştur.
Tablo 4. Mobil ve İnternet Bankacılığından Yapılan İşlem Sayıları
2016
Finansal
Mobil Bankacılık
Finansal İşlemler
İnternet Bankacılığında
Finansal İşlemler

2017

İşlem
Adedi
(Milyon)

İşlem
Hacmi
(Milyar
TL)

158
149

İşlem
Adedi
(Milyon)

330

280

1.057

137

2016

Mobil Bankacılık Yatırım
İşlemleri
İnternet Bankacılığında
Yatırım İşlemleri

2018

İşlem
Hacmi
(Milyar
TL)

2019

İşlem
Adedi
(Milyon)

İşlem
Hacmi
(Milyar
TL)

649

393

1.326

133

2017

2020

İşlem
Adedi
(Milyon)

İşlem
Hacmi
(Milyar
TL)

İşlem
Adedi
(Milyon)

İşlem
Hacmi
(Milyar
TL)

933

559

1.516

859

3.051

1.422

120

1.492

123

1.987

2018

2019

2020

İşlem
Adedi
(Bin)

İşlem
Hacmi
(Milyar
TL)

İşlem
Adedi
(Bin)

İşlem
Hacmi
(Milyar
TL)

İşlem
Adedi
(Bin)

İşlem
Hacmi
(Milyar
TL)

İşlem
Adedi
(Bin)

İşlem
Hacmi
(Milyar
TL)

İşlem
Adedi
(Bin)

İşlem
Hacmi
(Milyar
TL)

8.483

93

18.090

205

27,169

271

37.584

457

88.872

1.177

11.111

186

12.869

258

13.117

254

13.179

286

22.137

475

Kaynak: TBB

Tablo 4’de mobil ve internet bankacılığından yapılan işlem sayıları görülmektedir. 2016’da mobil
bankacılık finansal işlemlerine bakıldığında işlem adedi 158 milyon, işlem hacmi 330 milyar TL;
2020’de işlem adedi 859 milyon, işlem hacmi 3.051 milyar TL olarak görülmektedir. 2016’da internet
bankacılığında finansal işlemlerin işlem adedi 149 milyon iken; işlem hacmi 1.057 milyar TL’dir.
2020’de işlem adedi 123 milyon iken; işlem hacmi 1.987 milyar TL’dir. 2016’da mobil bankacılık
yatırım işlemleri değerlendirildiğinde işlem adedi 8.483 bin iken; işlem hacmi 93 milyar TL’dir. 2020’de
işlem adedi 88.872 bin iken; işlem hacmi 1.177 milyar TL’dir. İnternet bankacılığında yatırım işlemleri
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ise 2016’da işlem adedi 11.111 bin iken; işlem hacmi 186 milyar TL’dir. 2020 yılında ise işlem adedi
22.137 bin iken; işlem hacmi 475 milyar TL’dir. Son beş yıl içinde gerek mobil bankacılıktan gerekse
internet bankacılığından yapılan finansal ve yatırım işlemlerindeki adetsel ve hacimsel artışı
dijitalleşmenin yansımaları olarak yorumlamak mümkündür.
Tablo 5. İnternetten Yapılan Kartlı Ödeme İşlem Adetleri
İşlem Adedi
Dönem Yerli Kartların Yurt İçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurt İçi
2016
256.452.922
2017
320.748.011
2018
430.804.622
2019
588.665.510
2020
835.365.720
Kaynak: BKM

Yurtdışı
50.398.537
65.397.048
82.342.280
90.418.548
120.996.632

Toplam
306.851.459
386.145.059
513.146.902
679.084.058
956.362.352

Yerli Kart
256.452.922
320.748.011
430.804.622
588.665.510
835.365.720

Yabancı Kart
7.517.049
9.135.920
13.342.631
18.407.284
13.564.685

Toplam
263.969.971
329.883.931
444.147.253
607.072.794
848.930.405

Tablo 5’de internetten yapılan kartlı ödeme işlem adetleri görülmektedir. 2016-2020 yılları
arasında yerli kartların yurt içi ve yurt dışı kullanımı ile yerli ve yabancı kartların yurt içi kullanımı
değerleri verilmiştir. Buna göre; yerli kartların yurt içi kullanımı 2016 yılında 256.452.922 iken; 2020
yılına kadar bu rakam yaklaşık 3,5 kat artarak 835.365.720’ e yükselmiştir. Yerli kartların yurt dışı
kullanımı ise 2016 yılında 50.398.537 iken; 2020 yılına kadar 2 kat artarak 120.996.632’ yi bulmuştur.
2016’da yerli kartların yurt içi ve yurt dışı kullanımı toplamı 306.851.459 iken 2020 yılındaki toplamı
956.362.352’dir. Yerli ve yabancı kartların son 5 yılda yurt içi kullanımına bakıldığında 2016’da yerli
kart kullanımı 256.452.922 iken; yabancı kart kullanımı 7.517.049’dir. 2020’de yerli kart kullanımı
835.365.720 iken; yabancı kart kullanımı 13.564.685’dir.
Tablo 6. İnternetten Yapılan Kartlı Ödeme İşlem Tutarları
İşlem Tutarı (Milyon TL)
Dönem

Yerli Kartların Yurt İçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurt İçi

2016
63.478
2017
90.943
2018
122.845
2019
166.265
2020
246.037
Kaynak: TBB

Yurtdışı

Toplam

5.404
7.312
9.781
12.019
13.478

68.883
98.255
132.626
178.284
259.515

Yerli Kart
63.478
90.943
122.845
166.265
246.037

Yabancı Kart
4.889
8.126
16.065
23.845
14.312

Toplam
68.368
99.069
138.910
190.110
260.350

Tablo 6’da internetten yapılan kartlı ödeme işlem tutarları bulunmaktadır. 2016-2020 yılı
dönemlerine ait rakamlara bakıldığında; yerli kartların yurt içi ve yurt dışı kullanımı 2016’da yurt içiyurt dışı toplamı 68.883 milyon TL iken; 2020 yılında bu toplam 259.515 milyon TL olarak
görülmektedir. 2016’da yerli ve yabancı kartların yurt içi kullanımı toplamı 68.368 milyon TL iken;
2020 yılında bu rakam 260.350 milyon TL’ye yükselmiştir.
Tablo 7. Telefonla sipariş ve e- ticaret işlemleri
Dönem
2016
2017
2018
2019
2020
Kaynak: BKM

İşlem Adedi
365.272.078
450.294.951
599.348.192
763.892.616
1.005.243.176

İşlem Tutarı (Milyon TL)
112.434
150.416
210.854
277.838
361.124

Tablo 7’de görüldüğü üzere; son 5 yılda telefonla sipariş ve e- ticaret işlemlerine bakıldığında;
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2016 yılında işlem adedi 365.272.078 iken; 2020 yılına kadar %175’lik artışla 1.005.243.176 adete;
işlem tutarı ise 112.434 milyon TL iken; %220 artışla 361.124 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Tablo 8. Temassız Kart Sayısı
Dönem
Toplam Kredi Kartı
2016
18.544.332
2017
24.081.666
2018
30.836.129
2019
37.383.158
2020
45.366.196
Kaynak: BKM

Toplam Banka Kartı
2.437.710
6.000.574
13.369.324
18.493.779
29.303.808

Toplam Ön Ödemeli Kart
9.569.719
11.168.561
13.456.540
17.034.518
21.442.557

Tablo 8’de yıllar itibariyle temassız kart sayısı verilmektedir. 2016 yılında toplam kredi kartı
18.544.332 iken 2020 yılında bu rakam 45.366.196’ya yükselmiştir. 2016 yılında toplam banka kartı
2.437.710 iken 2020 yılında yaklaşık 12 kat artarak 29.303.808’ e yükselmiştir. Toplam ön ödemeli kart
2016 yılında 9.569.719’dir. 2020 yılında ise bu rakam yaklaşık 2 kat artarak 21.442.557 değerini
göstermektedir.
Dijitalleşme ve Şube sayıları
Bankacılık kanallarının dijitalleşmesiyle birlikte bankacılık ürün ve hizmet kullanıcılarının
beklentilerinde değişimler yaşanmakta ve bunun sonucunda şubelerin kârlılığını sağlamaya odaklı
işlerden, birincil hedefi bankacılık ürünlerinin son kullanıcılarının memnuniyeti olan işlere geçiş süreci
yaşanmaktadır. Bu durum özellikle hizmet sağlayıcıları gibi piyasadaki yeni kuruluşların çevrimiçi ürün
ve hizmet tekliflerinden etkilenmiş ve bankaların fiziksel mevcudiyetinde kademeli olarak önem
kaybına neden olmuştur. Şubelerin rolü kademeli olarak temel işlerden danışmanlık bankacılığına
dönüşmekte ve bankalara müşterileri ve onların alışkanlıklarını tanıma fırsatı vermekte ve bu da iş
süreçlerinin karmaşıklığını artırmaktadır (Putica, 2020).
Tablo 9. Şube Sayıları
MEVDUAT BANKALARI
Kamu Sermayeli Bankalar
Özel Sermayeli Bankalar
Tas. Mevd. Sig. Fon. Devr. Bankalar
Yabancı Sermayeli Bankalar
KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
Kaynak: TBB

2016
10.740
3.702
4.132
1
2.905
41

2017
10.500
3.677
4.013
1
2.809
50

2018
10.400
3.718
3.963
1
2.718
54

2019
10.137
3.707
3.785
1
2.644
62

2020
9.875
3.701
3.644
1
2.529
64

Tablo 9’da son 5 yılın şube sayıları verilmiştir. Buna göre; 2016 yılında 10.740 olan mevduat
bankalarının şube sayısı 2020 yılında 9.875 olarak belirlenmiştir. 2016 yılında şube sayısı 41 olan
kalkınma ve yatırım bankalarının şube sayısı ise 2020 yılında 64’e yükselmiştir. Bu durumun sonucu
olarak artık klasik bankacılığa olan ihtiyacın azalmaya başladığını ve dijital bankacılığa geçişte gerek
şube sayılarının gerekse de çalışan sayılarının gittikçe azalacağını söylemek mümkündür.
SONUÇ
Gelişen teknoloji süreci ile birlikte dijitalleşme, insanların günlük yaşam tarzlarını hızla
değiştirmektedir. Buna paralel olarak dijital dönüşümler, çalışanın organizasyon tasarımını, işe alım
sürecini ve yönetimini de değiştirmiştir. Bu dijital günlerde, otomasyon ve yapay zekâ teknolojilerindeki
hızlı gelişmeler ile küresel düzeyde akıllı telefon aracılığıyla her şey satın alınabilir duruma gelmiştir.
Böylesi bir dijital toplumda bankacılık sektörü, gelişen ekonomik reformlar ve gelişen teknoloji
sayesinde hızlı bir dönüşüm geçirmektedir. Dijital bankacılık, müşterilerine mobil, tablet ve internet gibi
dijital platformlar aracılığıyla uçtan uca hizmetler sunmaktadır. Bankalar kağıtsız, şubesiz, imzasız
hizmetler sunmakta ve buna ek olarak 7/24 müşterilerinin bankacılık hizmetlerine tatil günlerinde bile
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erişmelerine yardımcı olan hizmetler sunmaktadır.
Tüketiciler, değişen alışkanlıkları sonucunda finansal hizmetleri kullanmanın yeni yollarını talep
etmektedirler. Bankalar ise ürünlerini ve hizmetlerini dijital kanallar aracılığıyla tanıtmaya
odaklanmaktadırlar. Bankacılık sektöründe otomasyonun artması ve dijital teknolojiler işi fiziksel
şubede çalışana bağımlı olmadan gerçekleştirebildiği ve işi daha ucuz maliyetle gerçekleştirebildiği için
banka işgücü için büyük bir işsizlik eğilimine yol açabilir. İşgücünün teknolojik ilerlemenin
gerçekleştiğini düşünmesi, bankacılık sektöründe insan işgücüne olan talebin düşmesine yol açmaktadır.
Bu durum insan işgücünün bir süre sonra modasının geçmesini değil bilakis çalışanların ortak bir hedefe
verimli ve etkili bir şekilde ulaşmak için dijitalleşme ile birlikte çalışması neticesinde kârlılığın
artmasına ve aynı zamanda maliyeti ve manuel hataların azalmasına yol açar. Bunun yanı sıra bankacılık
sektörü, dijital dönüşümü ilerletmek için inanılmaz bir istihdam fırsatına sahiptir. İşverenin, tüm
çalışanlarını yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama konusunda kendi rollerini oynamaları için
yetkilendirmesi gerekir. Bununla birlikte, işgücünü doğru becerilerle donattıklarından ve doğru
yeteneğe yatırım yaptıklarından emin olmaları gerekir. Dijital dönüşüm nedeniyle bankacılık sektörü,
siber güvenlik uzmanı, kredi analisti, robot programcısı, blok zincir mimarı ve süreç modelleyici uzmanı
gibi teknoloji ile ilgili işlerde büyük fırsat sağlayacaktır. Bu nedenle, işverenlerin, her bir bankacılık
işlevinde analitiklerin rolünü takdir etmek için becerilerini yükseltmeleri gerekir ki; nitekim bankacılık
sektörü, gerekli becerilere sahip adayı işe alacak ve çeşitli beceri setleri aracılığıyla insan kaynağının
kalitesini artıracaktır. Bu nedenle, gerçek anlamda bankalar, bankacılık sektörünün günlük
gereksinimlerini karşılamak için nitelikli çalışan istihdam edeceklerdir.
Sonuç olarak, bankalar dijitalleşmeye ayak uydurmak için iş modellerini müşterilerle etkileşim
biçimlerini değiştirmek, orta ve arka ofis operasyonlarını yönetmek, rekabetçi olmak ve geleceğe hazır
olmak için uyarlamalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
The remarkable changes in technology, communication, social relations and the effectiveness of
innovative activities in recent years have affected the banking sector as well as all sectors. It is important for
the banking sector to keep pace with these changes, to renew and modernize itself, to increase the speed of
service and to develop new products and present them to its customers. The formation of many advantages
in terms of cost accelerates this process. Together with this rapid change experienced in every area, in order
to meet the expectations of the customers, whose educational levels and awareness, it is necessary for banking
sector to also increase its competitive ability. For increasing competitive ability of the sector, that employees
keep in step with technological order, utilize new educational system will enable banks to increase their
completive abilities and customer satisfaction. The aim of the study is to highlight the advantages of digital
banking and to determine how digitalization in banking affects the number of transactions, the number of
employees and the number of branches.
Materials and methods
In the study, scrutinizing the subject of digital banking, the advantages of digital banking were
discussed. Also reporting the importance of the numbers of transaction, the necessity of the numbers of
employees, and effectiveness of the numbers of branch in digitalization, the relevant literature review was
included in the study. A review has been made on the subject in line with the information obtained from the
official websites of The Banks Association of Türkiye, The Interbank Card Center, The Participation Banks
Association of Türkiye, The Banking Regulation and Supervision Agency.
Findings
By years 2016-2020, unlike the state-owned deposit banks, it is seen that there has been a noticeable
decrease in the number of employees in other types of banks, especially since 2019, when the pandemic
began. While the number of active individual customers using internet banking has decreased in the last 5
years; the number of active corporate customers remained unchanged. It is possible to say that the decrease
of approximately 42% in the number of active individual customers using internet banking in the last 5 years
is due to the fact that customers prefer mobile banking. It is possible to interpret this increase in number and
volume in financial and investment transactions made from both mobile banking and internet banking in the
last five years as the reflections of digitalization. The number of branches of development and investment
banks, which was 41 in 2016, increased to 64 in 2020. As a result of this situation, it is possible to say that
the need for classical banking has started to decrease and that both the number of branches and the number
of employees may decrease gradually in the transition to digital banking.
Discussion
Digitalization is forcing different companies to reconsider their current business models and operating
processes or focus on finding potential market opportunities. Digitalization policies are causing changes in
normal working patterns and procedures. The implementation of digitalization also has the potential to cause
indirect cost issues for the company to undertake, as well as internal resistances that raise concerns about
negative effects. However, positive feelings towards the implementation of digitalization can also reduce
resistance to change as it makes employees willing to try something new. As in other sectors, profit rates,
financial structures and sectoral reliability have an important place in the performance evaluation in the
banking sector. The customer, who is more conscious and aware day by day, looks not only at the products
of the bank, but also at the service quality and reliability in the presentation of the products. Therefore, human
resource management is not only related to the employee, but also closely related to technology and job
design. Good technology and properly designed transactions have an important place in meeting customer
demands of bank employees.
The increase in automation and digital technologies in the banking sector can lead to a large
unemployment trend for the bank employees as they can do the work without being dependent on the branch
employee and perform the work at a cheaper cost. The fact that the employee thinks that technological
progress has taken place leads to a decrease in the demand for human resources in the banking sector. This
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situation does not cause the human resources to become obsolete after a while, on the contrary, as a result of
employees working together with digitalization to reach a common goal efficiently and effectively, it leads
to an increase in profitability and at the same time a decrease in cost and manual errors. In addition, the
banking industry has an incredible employment opportunity to advance digital transformation. The employer
should empower all its employees to play their part in developing and implementing new working methods.
Therefore, they need to make sure they are equipping their employees with the right skills and investing them
in the right talent. Due to digital transformation, the banking industry will provide great opportunity for
technology-related jobs such as cyber security specialist, credit analyst, robot programmer, blockchain
architect and process modeler specialist. Furthermore, employers need to upgrade the skills of their
employees in each banking function. Banks will need to employ qualified employees to meet the day-to-day
requirements of the banking industry.
As a result, banks must adapt their business models to keep up with digitalization to change the way
they interact with customers, manage middle and back office operations, be competitive and be ready for the
future.
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