
!

Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!1!,!Sayı!2,!Ekim!2014!

İçerik!
!

1. Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü (Software Development 
Life Cycle)   

2. Yazılım Kaynakları (Sources of Software   
3. Bilgi Yönetimi (Knowledge Management)   
4. Bilgi Ekonomisi (Knowledge Economy)  
5. Bilişim Sistemleri ve Eşitlik Teorisi (Equity Theory)   
6. 6. Yenilik (Innovation)   
7. Açık Yenilik (Open Innovation)   
8. Yenilik Zincir Modeli (Kline Model)   
9. Bilişim Projeleri Yaıtırm Politikaları ve Teknoloji 

Değerlendirmesi,  
!



 

 

İçindekiler 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 

Ansiklopedisi 
Cilt 1, Sayı 2 
Ekim 2014 

 

Başlarken 

Bu derginin amacı, sureli olarak 
yönetim bilişim sistemleri 

(YBS) dünyasındaki akademik 
literatürü popüler hale getirerek 

okuyucularla buluşturmaktır. 
Derginin yayın dili Türkçe olup, 

dergideki yayınlar güncel 
akademik YBS dergilerinden ve 

konferanslarından 
derlenmektedir. Ayrıca temel 

kavramlara da yer verilmektedir.  

Derginin amacı, sürekli yapılan 
yayınlar ile ansiklopedik bir 

kaynak oluşturmanın yanında 
YBS alanında çalışan 

araştırmacılara akademik bir 
kaynak sunabilmektir.  

Bu amaçla YBS alanına giren 
herhangi bir konu başlığı ile 

ilgili ansiklopedik madde yazımı 
veya yazılmış olan maddelere 

ek/düzeltme yapılarak 
yayin@ybsansiklopedi.com 
adresine yollanması halinde 

yazarın ismi ile yayınlanacaktır. 

Şadi Evren ŞEKER 

1.Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü (Software Development Life 
Cycle)  syf. 2-6 

2.Yazılım Kaynakları (Sources of Software  syf. 5-8 
3.Bilgi Yönetimi (Knowledge Management)  syf. 8-14 
4.Bilgi Ekonomisi (Knowledge Economy)  syf 14-17 
5.Bilişim Sistemleri ve Eşitlik Teorisi (Equity Theory),  syf 17 - 20 
6. Yenilik (Innovation)  syf. 20 - 24 
7. Açık Yenilik (Open Innovation)  syf. 24- 27 
8. Yenilik Zincir Modeli (Kline Model)  syf. 27-29 
9. Bilişim Projeleri Yaıtırm Politikaları ve Teknoloji 

Değerlendirmesi,  syf 29-33 
 

YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERI ANSIKLOPEDISI, CILT 1, SAYI 2, EKİM 2014 

nsiklopedisi 



 

 

YBS ANSIKLOPEDISI, CILT 1 SAYI 2 EKIM 2014 

2 

1

Her geliştirme işlemi özellikle de ürün geliştirme işlemi 
belirli aşamalar içerir. Yazılımların da birer ürün olduğu 
unutulmamalıdır. Bu bağlamda nasıl bir 
otomobil, bir uçak veya bir televizyonun 
geliştirilmesi için çeşitli aşamalardan bahsetmek 
mümkünse, yazılım için de benzer aşamalar 
mevcuttur. Genel olarak bu ürünlerin tamamını 
birer sistem olarak görmek ve sistem geliştirme 
metodolojisi ismi altında incelemek mümkündür. 

Her sistem öncelikle tasarlanır, üretilir, piyasaya 
arz edilir ve neticede piyasadan yok olur, yerine 
yeni bir sistem arz edilir ve bu daire böylece 
devam eder. Benzer şekilde yazılım da öncelikle 
bir ihtiyaçla başlar. Birileri bir bilişim sisteminin 
neler yapması gerektiği, ihtiyaçlara nasıl cevap 
vermesi gerektiği konusunda fikirle işe başlar. Bu 

bilişim sistemini kullanacak olan yapının altında 
ayrılabilecek kaynaklar belirlenir. Ardından bu 
yazılımın yerine ikame edileceği mevcut sistem tahlil 
edilir. Örneğin bir Doküman yönetim sistemi için mevcut 
işleyiş incelenir. Mevcut işleyişe yeni beklentiler sisteme 
eklenerek, sistemin tanıtımı yapılır, gerekli eğitimler verilir 
ve sistemin kurulumu gerçekleştirilir. 

Her kurumda benzer aşamalardan geçilen yazılım 
geliştirme süreçleri ve bilişim sistemleri kavramlarını farklı 
kelimeler ve aşamalarla anlatmak mümkün olsa da genel 
olarak aşağıdaki maddeler altında toparlamak mümkündür. 

• Planlama ve seçim aşaması 

• Tahlil (analiz) aşaması 

• Tasarım (Design) aşaması 

• Fiil aşaması (implementation) 

Yukarıdaki aşamalar şekil 1’deki gibi görselleştirilebilir ve 

 bu dört aşama aslında bir dairenin merhaleleridir. Yani 
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bütün aşamalar tamamlandıktan sonra tekrar başa 
dönülerek her şey yeniden devam eder. Bunu örneğin 

piyasadaki ürünlerin yaşamlarının son bulması ve yeniden 
yeni ürünlerin piyasaya girmesi olarak görmek 
mümkündür. Aslında her yazılımın da bir ömrü vardır ve 
bu ömür tamama erdikten sonra yazılımda gerekli 
yenilemeler ve değişikliklerle yeni yazılım müşterinin / 
kurumun hizmetine sunulur ve bu süreç bir süreklilik arz 
eder. 

Yukarıdaki bu aşamaları aşağıdaki şekilde detaylandırmak 
mümkündür. 

 Sistem planlama ve seçim aşaması 
Bu aşamada, iki önemli adım atılmalıdır. Birincisi birisinin 
yeni ve daha gelişmiş bir bilişim sistemine olan ihtiyacı 
belirtmesi ikincisi ise bilişim sisteminin kullanılacağı 
ortamdaki ihtiyaçların belirlenmesidir. 

Bu iki adım atılırken aşağıdaki yan amaç ve sorular 
gündeme getirilmelidir: 

• Mevcut sistemdeki problemlerin çözülmesi için 
kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin 
iyileştirilmesi 

• Sistemin iyileştirilmesi için ortamdaki beklenti düzeyi ve 

Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü (Software 
Development Life Cycle) 

 Sadi Evren SEKER, American University of Middle East, Kuwait 
academic@sadievrenseker.com 

Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli): 
 
Seker, S. E. 2014 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, YBS 
Ansiklopedi, v. 1, is. 2, pp. 2-5 

Fig. 1 SDLC (Yazılım Geliştirme Yaşam Dairesi) 
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buna olan inanç 

 Bilişim sisteminin gerekliliği ve sisteme 
yapacağı katkı düzeyi 
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (Software 
Development Life Cycle (SDLC)). 

• Planlama: Bu aşama, planlamanın bütün gereklerini 
tamamlar. Zaman kaynak ayrımı, personel, 
kurumun mevcut bilişim seviyesi ve yeni sistemin 
kullanılabilirliği, uzun vadede sistemin bakımı ve 
sürdürülebilirliği gibi çok sayıda parametre bu 
aşamada incelenir. Bu aşamanın tamamlanmasının 
ardından bir uygunluk raporu (feasibility report) 
hazırlanarak kurumdaki irade sahiplerine (yönetim) 
sunulur ve bilişim sisteminin yapacağı olumlu 
katkıların maliyet analizine göre katma değeri 
olduğu kesinleştirilir. 

• Sistem Tahlili (Analiz) : Bu aşamada sistem analizi 
yapılır ve geliştirilmekte olan bilgi sisteminin 
etkilediği diğer birimler ve mevcut işleyiş tahlil 
edilir. Örneğin geliştirilmekte olan sistem ödeme 
emirleri ile ilgili olsun, bu durumda girilen 
emirlerin satış, defteri kebir, stok kayıtları gibi çok 
sayıdaki etkilediği diğer kayıt tahlil edilerek bu 
sistemlerle olan etkileşimi çalışılır. 

• Sistem Tasarımı (Design): Bu aşamada sistemin bütün 
bileşenleri ve genel yapısı tasarlanır. Çok çeşitli 
tasarım yöntemleri ve aşamaları olmakla beraber 
genelde mantıksal bir tasarım aşamasından 
geçilerek sistemin hedefleri ve etkileşimde olduğu 
alt bileşenleri arasındaki uyum gözetilir. Ardından 
bu mantıksal tasarımın fiziksel tasarıma çevrilmesi 
aşaması gelir. Fiziksel tasarıma çevrilim 
aşamasında, programlama dilinden kullanılacak 
olan teknolojilere ve sistemin bütün parçalarına 
kadar olan tasarımı tamamlanır. (veri tabanı 
tasarımı, kullanıcı ekranları, veri akış yolları gibi). 

• Uyarlama ve işletme aşaması (implementation and 
operation): Bu aşama, şimdiye kadar yapılan bütün 
kağıt üzerindeki işlemlerin gerçeğe dönüştürüldüğü 
ve yazılım halini aldığı aşamadır. Kodlama, kod 
kontrolleri, testleri, kurulumu, yönetimi gibi 
işlemlerin tamamı bu aşamada yapılır. 

Yukarıdaki 4 aşama kapsamında SDLC adımlarının 
çıktıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

4

Aşama Neticeler 

Planlama ve 
seçim safhası 

Sistem öncelikleri, Veri, ağ, donanım ve 
bilgi sisteminin mimarisi, Seçilmiş olan 
proje için detaylı çalışma planı, Sistemin 
geçerlilik alanı için özellikler, Sistemin iş 
akışı açısından önemi 

Sistem Tahlili 

Mevcut sistemin tanımı, Mevcut sistemin 
düzeltilmesi, iyileştirilmesi, değiştirilmesi 
için öneriler, Muhtelif sistemler için 
açıklamalar ve alternatiflerin 
değerlendirilmesi, Yeni teknoloji 
gereksinimlerinin belirlenmesi ve geçiş 
için öneriler 

Sistem 
Tasarımı 

Sistemin bütün alt bileşenleri için detaylı 
birer tasarım 

Uyarlama ve 
işletme 

Kod, Dokümantasyon, Eğitim ve destek 
kaynakları, yeni sürüm için kod, eğitim ve 
destek aşamalarındaki değişiklikler. 

Yukarıdaki 4 adımlı yaklaşımın yanında Kendall and 
Kendall tarafından sunulan 7 adımlı yaklaşımdan söz 
etmek de mümkündür. Bu yaklaşım aşağıdaki adımlardan 
oluşur (bkz. System Analysis and Design, Kendall and 
Kendall): 

1. Problem, fırsatlar ve hedeflerin belirlenmesi 

2. İnsan seviyesi enformasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi 

3. Sistem ihtiyaçlarının (isterlerinin) belirlenmesi 

4. Şimdiye kadar olan adımlar ışında elde edilen isteklere 
cevap veren bir sistemin tasarlanması 

5. Yazılımın geliştirilmesi ve dokümantasyonu. 

6. Sistemin testleri ve bakım adımlarının belirlenmesi. 

7. Sistemin gerçeğe alınması ve değerlendirilmesi. 

Yine Kendall ve Kendall kitaplarında bu geliştirme 
sürecindeki kaynak harcama miktarlarını şekil 2’de 
gösterildiği gibi modellemektedir. 

Şekilden de anlaşılacağı üzere, sistemin geliştirilme 
aşamasında sürekli artan (üstel olarak artan) proje maliyeti 
varken, projenin canlıya geçmesinin ardından bu maliyet 
düşmeye başlar. Zamanla sistemdeki istek ve ihtiyaçların 
ölçeğinin artması ile proje maliyetleri de artmaya başlar. 
Hatta sistemin geliştirme aşamasındaki maliyetlerin bile 
üzerine çıkabilir. Bu yüzden projenin tasarımının ve 
analizinin ileride çıkabilecek ihtiyaçları en verimli şekilde 
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karşılayacak yeterlilikte olması çok önemlidir. 

Ayrıca yukarıdaki  SDLC yaklaşımı için alternatif olarak 
sunulan yöntemler veya araçlardan da bahsetmek 
mümkündür. 

Örneğin bilgisayar destekli yazılım mühendisliği araçları 
(computer allied software engineering, CASE tools), ortak 
uygulama tasarımı (joint analysis design, JAD), hızlı 
uygulama geliştirme (rapid 
application development, 
RAD), katılımcı tasarım 
(participatory design, PD), 
atik yöntemler (agile 
methodologies) gibi farklı 
birer yazı konusu olan 
yöntemler kullanılabilir. 

SDLC klasik bir yaklaşım 
olup, yazılım mühendisliği 
alanındaki şelale modeline 
benzetilebilir. Bu modelin 
yanında çevik geliştirme ve 
nesne yönelimli geliştirme 
gibi yöntemler de 
kullanılabilir. 

Kaynaklar 
Kendall E. K. ve Kendall J. E.  (2013), System Analysis 
and Design, 9th ed. Prentice Hall, 2013, ISBN: 
0133023443 
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FIG. 2 Yazılım Projeleri Kaynak Değişim Grafiği 
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Bir işletmede kullanılan yazılımların geliştirme sürelerine, 
kaynak ayrımına veya yönetimsel kararlara göre farklı 
kaynaklardan gelmesi mümkündür. Bu yazı, işletme gözü 
ile yazılımların kaynaklarını inceleyecek ve açıklamaya 
çalışacaktır.  

Bilgi Teknolojileri Firmaları 
Öncelikle bilgi teknolojileri firmaları özellikle yazılım 
almak yahut kullanmak isteyen kurumlar tarafından 
genelde yeterli yazılım tecrübesi bulunmadığı zamanlarda 
tercih edilir. Kurumun yeterli yazılım yazdıracak tecrübesi, 
elemanı, yönetim becerisi veya bazı durumlarda bütçesi 
bulunmayabilir. Bu durumda kurum, daha tecrübeli bir 
yazılım firmasına başvurarak yazılım ihtiyacını karşılamak 
ister. Aşağıda, 2009 yılındaki yazılım firmalarının dünya 
çapındaki en yüksek ciroya sahip 10 firması listelenmiştir 
(kaynak : [Software Magazine]) 
• IBM $74,934 
• Microsoft $50,820 
• HP $38,265 
• Oracle $23,252 
• Accenture $21,577 
• Computer Sciences Corp. $16,740 
• SAP AG $15,235 
• EMC Corp. $14,026 
• Hitachi $12,254 
• Lockheed Martin Corp. $12,130 
Yukarıdaki listedeki değerler, Amerikan Doları cinsinden 
olup milyon dolar olarak verilmiştir. Listenin en üstündeki 
IBM firması, donanım üretimi ile tanınmakla birlikte son 
on yıl içerisinde faaliyet alanını donanımdan yazılıma 
kaydırmış olup özellikle orta katman yazılımlar 
(middleware) konusunda çok ciddi yatırımlar yapmıştır. 
Liste 2009 yılında hazırlandığı için listedeki diğer önemli 
orta katman yazılım geliştiricisi olan Oracle henüz alt 
sıralarda görülmektedir ancak geçtiğimi 3-4 yıl içerisinde 
Oracle firmasının da ilgil alanda oldukça yoğun yatırımları 
bulunmaktadır. Liste yazılım firmalarının genel cirosunu 
gösterdiği için ne yazık ki konumuz ile ilgili olan kurumsal 
düzeyde bilgi teknolojisi yatırımını tam 
yansıtamamaktadır. Örneğin Microsoft firması ikinci sırada 
olmakla birlikte firmanın birinci gelir kaynağı Office 
yazılımları ikincisi ise işletim sistemi olan Windows 
yazılımıdır. Ancak geçtiğimi 5-10 yıllık dilimde Microsoft 
firması da bu alandaki yatırımlarını arttırmış olmakla 
birlikte çeşitli firmaları satın alarak bünyesine katmıştır. 
Burada bilgi sistemleri satan firmaların müşterilerine 
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uyarlanmış özel yazılmlar yaptığını unutmayalım. Aynı 
firmaların paket yazılımları da mevcuttur ancak bu 
yazılımların en büyük farkı firma ayrımı gözetmeksizin 
genel bir yazılımın firmaya adaptasyonudur. Yapılan 
araştırmalar göstermiştir ki bir paket yazılım, en fazla %70 
oranında bir kurumun ihtiyaçlarını sağlayabilmektedir. Bu 
oran en iyi ihtimalle yaşanan durumdur ve yazılımın 
kuruma yeterli uyumu sağlamayarak bir çöp olması 
ihtimali de küçümsenmeyecek kadar yüksektir. 
Bilgi teknolojileri firmaları için en önemli adım, firmanın 
kurumu tanıması, ihtiyaçlarını belirlemesi ve kurum ile 
ortaklaşa olarak yazılım geliştirme sürecini 
tamamlamasıdır. Bu açıdan bilgi teknolojisi firmalarının 
sunduğu hizmetleri birer anahtar teslim sistem olarak 
düşünmek mümkündür. Ancak kurumun da firmaya pek 
çok aşamada insan gücünü ve bilgi kaynaklarını açması ve 
geliştirme sürecine dahil olması gerekmektedir. 
Büyük ölçekli yazılım sağlayıcılarına gelince, bu firmalar 
tarafından sunulan paketlere büyük ölçekli kaynak 
planlama sistemleri (enterprise resouce planning (ERP) 
software) ismi verilmektedir. Bu çözüm paket yazılım ile 
kuruma özel yazılım geliştirme kaynaklarının ortasında bir 
çözüm olarak görülmeyebilir. 
Büyük ölçekli çözümler (Enterprise 
software solutions) 
Bu başlığın altında aslında diğer başlıklardaki yaklaşımları 
kullanmak mümkündür. Yani bir yazılım müşterisinin 
büyük ölçekli olması, bulut bilişimden veya açık kaynak 
koddan veya paket yazılımlardan faydalanamayacağı 
anlamına gelmez. Fakat buradaki ayırımın amacı daha çok 
entegre olan büyük ölçekli yazılımları ayrı bir başlık 
altında incelemektir. Örneğin bir firmanın stok yazılımı 
farklı bir kaynaktan, muhasebe yazılımı farklı bir 
kaynaktan veya personel yazılımı daha farklı bir kaynaktan 
olabilir. Bu yazılımların, birbiri ile iletişim içerisinde ve 
daha da önemlisi entegre olarak çalışması ise büyük ölçekli 
çözümler altında incelenmektedir. Bu yaklaşımı daha özel 
olarak ERP (Enterprise Resource Planning, Kurumsal 
Kaynak Planlama) başlığı altında incelemek de 
mümkündür. ERP yazılımlarının en önemli farkı, diğer 
yazılımlarda olan fonksiyonel yaklaşım yerine süreç 
yaklaşımı getirmesidir. Örneğin bir cari kart hazırlanması, 
muhasebe yazılımının özelliği olabilir veya bir bordro 
bastırılması bir personel yazılımının özelliği olabilir ancak 
ERP yaklaşımında bunlardan daha farklı olarak süreç 
incelenir. Örneğin üretim yapan bir firmadaki ürün 
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sevkiyatı bir süreçtir. Bu süreç sırasında, ürünün satın 
alınması (SCM, supply chain management), depolanması 
(stok yönetim yazılımı), üretime dahil edilmesi (operations 
management, production management, MRP), maliyet 
hesabı (muhasebe yazılımı), bütün bu aşamalardaki en 
verimli personel istihdamı (personel yazılımı), satış ve satış 
sonrası destek, pazarlama, gibi çok sayıda yazılımı 
ilgilendiren aşamalardan geçilir. İşte ERP, sürece 
odaklanarak gerekli olan yazılım ihtiyaçlarını karşılamayı 
hedefler. 
Bulut Bilişim (Cloud Computing) 
Bulut bilişim, bu yazı yazılırken henüz yeni bir yaklaşımdı. 
Çoğu firma bu konu ile ilgili araştırma aşamasındaydı ve 
hizmet sağlayıcılar henüz ürün/servis olarak piyasaya yeni 
çıkmaktaydı. Ancak genel olarak yaklaşım hakkında bilgi 
verilmesi gerekirse şunları söyleyebiliriz. Öncelikle, bulut 
bilişimin amacı, müşterilere farklı seviyelerde hizmet 
sağlamaktır. Örneğin en alt seviyede sadece donanım ve 
internet bağlantısı hizmeti sunulurken en üst seviyede 
anahtar teslim firmanın bütün ihtiyaçlarını karşılayan 
entegre yazılımlar sunulabilir. Bulut bilişim kapsamında bu 
iki seviye arasındaki herhangi bir seviyede hizmet 
sunulması hedeflenir. Örneğin klasik olarak bilgisayarlara 
kurulan ofis yazılımlarının yerine bütün işlemlerin Internet 
üzerinden yapıldığı “google docs” bir bulut bilişim 
yaklaşımıdır. Buna göre kullanıcı görüntülemek istediği 
dokümanlarını internet üzerinden hizmet veren ilgili siteye 
yükler (ya da zaten farklı bir sayfasında hizmet vermekte 
olan mail uygulamasından bu siteye transfer eder) ve ofis 
yazılımı sunucu tarafında çalışarak sonucu bir HTML 
sayfası olarak kullanıcıya gösterir. Bu sayede kullanıcının 
ilave bir yazılıma ihtiyacı olmadan, kendi bilgisayarındaki 
CPU ve RAM gibi kaynakları kullanmadan dokümanı 
görüntülemesi sağlanır. Elbette ofis uygulaması oldukça 
basit bir uygulamadır ancak konunun anlaşılması için 
yeterli olacağını düşünüyorum. Kurumsal seviyeye 
geçildiğinde de aslında ölçeğin büyümesi ve ilave tonla 
problem çıkması dışında, yaklaşımda çok da büyük bir 
farklılık yoktur. 
 Açık Kaynaklı Yazılımlar (Open Source 
Softwares) 
Bu yazılımların özelliği, kaynak kodlarının açık olması ve 
müşteri tarafında kaynak kodlarının görülebiliyor 
olmasıdır. Örneğimizi yine ofis yazılımı üzerinden verelim. 
Bir ofis yazılımı kullanacaksınız ve bu yazılımın bazı 
kısımlarını özelleştirmek istiyorsunuz. Şirket logosu 
eklemek, diğer yazılımlarınızla entegre etmek veya 
tamamen firmamıza özel bazı raporlama işlemleri yapmak 
için koduna müdahale etmek istiyor olalım. Açık kaynak 
kodlu yazılımlar burada kodu bize vererek bu ve benzeri 
geliştirme imkanlarını sağlamaktadır. Ayrıca güvenlik gibi 
sebeplerden dolayı da bazı firmalar bu yazılımları tercih 
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ederler. Ancak bir piyasa tecrübesi olarak bu yazıyı 
yazarken belirtmek isterim ki, açık kaynak kodlu 
yaklaşımın bir zamanlar yılmaz savunucularından olmama 
karşılık son dönemde bu yaklaşımdan uzaklaşmış 
bulunuyorum. Bunun en önemli sebeplerinden birisi, açık 
kaynak kodlu yaklaşımın ilk çıktığı dönemlerdeki gibi iyi 
niyetli ve özgür yazılım fikrinden daha çok bir pazarlama 
enstrümanı haline dönüşmesidir. Çoğu yazılım evi, 
profesyonel olarak pazarlayamayacağı yazılım ürünlerini, 
ne yazık ki açık kaynak kodlu adı altında pazarlamaktadır. 
Burada çok farklı hilelerin kullanıldığını üzülerek 
görüyorum. Örneğin yazılımın en son sürümünü ticari 
tutup eski sürümünü açık kaynak bırakmak, yazılımı 
ücretsiz verip dokümantasyon satmak veya hizmet satmak 
gibi. Elbette bu insanlar da bir yerlerden para kazanacaklar, 
ancak bu para kazanma yolu, firmaya ücretsiz bir yazılımı 
verip, ardından firmayı bağımlı hale getirdikten sonra, 
ücretli yazılımlardan çok daha yüksek maliyetler talep 
etmek olmamalı. Bu konuda yazılım kullanıcılarının 
dikkatli davranmasını ve yazılım alımı sırasında en az 5-10 
yıllık bütçe planları çıkarmasını tavsiye ederim. Bu ufak 
serzenişten sonra konumuza devam edelim. 
Kurum içi yazılım geliştirme (In-House 
Development) 
İşte en önemli ve en dikkatle ele alınması gereken başlık 
budur. Şimdiye kadar anlatılan kaynakları ne kadar verimli 
kullanırsa kullansın, firma ölçeği belirli bir büyüklüğe 
ulaştıktan sonra, mutlaka içeride yazılım geliştirilmesi veya 
en azından mevcut yazılımlara ek yapılması ihtiyacı 
doğmaktadır. Hele çok sayıda farklı kaynaktan yazılım 
kullanan bir kurumdan bahsediliyorsa veya çeşitli rekabet 
avantajları yüzünden firma yazılımlarını kendisi yazmaya 
karar verdiyse, bir firmanın en çok kaynak ve enerji 
ayıracağı yazılım maddesi bu başlıktır. Bu başlık aslında 
kitaplar dolusu yazıların yazılabileceği ve dünya üzerinde 
en çok denenen başlıklardan birisidir ve ne yazık ki bu yazı 
kapsamında kısa tutmam gerekiyor. Ancak çok kısaca 
şunları söyleyebilirim. Bir yazılımı, bir firma, kendisi 
geliştirmek istiyorsa, mutlaka bu konudaki uzman kişilere 
ve hatta firmalara danışmalı ve detaylı bir analiz 
sürecinden geçmelidir. Bir yazılımı satın almak veya 
yazdırmak için harcanması gereken analiz emeğinin aynı 
olduğu bilinmelidir. Diğer bir deyişle firma bir yazılım 
almak için yapacağı bütün çalışmaları, yazılımı yazmak 
için de yapmalıdır. Yazılımı içeride geliştirme fikri, 
stratejik bir karar olup, uzun vadeki hesaplarının yapılması 
gerekir. Örneğin 10'larca yıllık maliyet hesapları ve 
firmaya katkı / zararları tartışılmalı, risk analizi çalışmaları 
bu vadede yapılmalıdır. Ve, her stratejik kararda olduğu 
gibi bu karar da da %100 doğru bir karar olmadığı 
bilinmeli ancak hata yapılması halinde, yine her stratejik 
kararda olduğu gibi maliyetin yüksek olacağı da 
bilinmelidir. Kişisel olarak tavsiyem, duruma ve kuruma 
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göre çok değişmekle birlikte mümkünse yazılım işini, 
yazılımdan anlayan kişilere devretmek ve firmanın çalışma 
alanına konsantre olmasıdır. Aynı bir personel servisi işinin 
bu konudaki uzman firmalar tarafından daha ucuza ve daha 
kaliteli veriliyor olması gibi, yazılımın da ilgili firmalara 
havale edilmesi en doğru karardır. Ancak stratejik öneme 
sahip yazılımları, kurumların bünyesinde tutması da 
tavsiye edilmelidir. Daha iyi anlaşılması için uç örnekler 
vermeye çalışacağım. Örneğin ofis yazılımını hazır alıp 
kullanmak yerine, bu yazılımı yazmaya çalışmanın 
neredeyse hiçbir firma için anlamı yoktur. Öte yandan bir 
satış ve pazarlama firmasının bütün satış stratejilerini, 
tahmin ve hedeflerini ve planlamalarını geliştirmek için 
kullandığı kendisine özel yöntemler ve yılların tecrübesi ile 
geliştirilen yöntemleri de dışarıya açması beklenemez. Her 
ne kadar günümüzde bu amaçla hizmet veren ve oldukça 
iyi çalışan yazılımlar mevcut olsa da, kişisel görüşüm bu 
yazıılmların kullanılmadan önce iki kere düşülmesi 
gerektiği yönündedir. Yukarıda sıralanan yazılım 
kaynakları arasında seçim yapılırken dikkat edilecek 
kriterler aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 
• Maliyet 
• Fonksiyonellik 
• Destek Sağlanabilmesi 
• Desteğin Ulaşılabilirliği 
• Tepki Süresi 
• Esneklik 
• Doküman 
• Kurulum Kolaylığı 
Yukarıda sıralanan özelliklerin önemi, aslında firmalara 
göre farklılık gösterebilir. Ancak hepsi, firmaların göz ardı 
edemeyeceği önemdedir. Örneğin yazılımı paket yazılım 
olarak almak veya içeride geliştirmek arasında karar 
vermek istiyor olalım. Bu durumda maliyet hesaplaması, 
yazılımın zaten firmamız için sunulan fiyatının ötesinde, 
yazılımın bakım maliyeti, zaman içerisinde çıkacak ilave 
eklentilerinin maliyeti, ve yazılımı çalıştırmak için gereken 
diğer donanım ve yazılım ihtiyaçlarının maliyetleri gibi 
farklı yönlerden incelenmelidir. Örneğin her yazılım bir 
işletim sistemi ihtiyacı duyar, bu işletim sisteminin lisans 
maliyeti veya işletim sisteminin yönetiminden sorumlu 
kişilerin maliyeti bu anlamda hesaplanabilir. Yazılımın 
içeride geliştirilmesi durumunda esneklik kazanımının çok 
daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Benzer şekilde, 
yazılımdaki problemlere daha hızlı müdahale edileceği de 
söylenebilir. Neticede içeride kendi elemanlarımız 
tarafından geliştirilen bir yazılım ve bu yazılıma istenilen 
müdahaleyi yapabilen bir ekipten bahsediliyor. Kısacası, 
yukarıdaki listesi verilen kriterlere göre kurumun yazılım 
ihtiyacında bir önem listesinin hazırlanması ve limitlerin 
belirlenmesi gerekir. Örneğin maliyet olarak çıkılabilecek 
azami maliyet veya şirketin faaliyet alanı göz önüne 
alındığında, şirketin destek ihtiyacı için geçecek 
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maksimum zaman gibi limitler belirlenebilir. Bu limitlere 
göre bir yazılım teminine gidilmesi veya içeride 
geliştirilecek yazılım için bir yapılanmaya gidilmesi daha 
kolay olacaktır. Örneğin çok hassas zamanlaması olan iş 
yerlerinde belki de bakım ve problemlere müdahale için 
ikinci bir yedek veri merkezi (data center) kurulması ve sırf 
bu işten sorumlu bir ekibin istihdam edilmesi istenebilir. 
Ayrıca yazılım sağlamak isteyen kurumların genelde RFP 
(Request for proposal, Teklif talebi) şeklinde gelen 
taleplere cevap vermesi, piyasada alışıldık bir durumdur. 
Basitçe ihtiyaç duyulan yazılım, ve bu yazılımın çalışacağı 
ortam (donanım, ilave yazılımlar) ve gerekli destek ekibi 
gibi maliyete dahil olan kalemler için bir teklif 
hazırlanmasını istenebilir. Bu teklifler genelde hata payı 
içermekle birlikte maliyet hesabı için gereken araştırma 
aşamasını, yazılım satmak isteyen firmaya yaptırmak 
açısından da avantajlıdır. Hatta çoğu yazılım evi, kendi 
ürünlerini kullanan müşterileri ile, bu ürünleri kullanmayı 
düşünen müşterileri buluşturarak tecrübe paylaşımına 
gidilmesine imkan sağlar. Burada bir parantez açmak 
istiyorum ve yazılım evlerinin elbette başarılı olan 
müşterilerini öne süreceğini ve yazılım alma aşamasında 
olan diğer kurumlara bu müşterileri tanıştıracağını tahmin 
etmek çok da zor değildir. İşte tam da bu noktada, eğitimin 
ve tecrübenin önemi ortaya çıkar. Kişisel olarak 
belirtmeliyim ki, hayatınız boyunca arkanızda duracak en 
iyi destek ekibi, yıllarca beraber okuduğunuz ve ödev / 
proje yaptığınız öğrencilik yıllarınızdaki arkadaşlarınızdır. 
Şayet iyi bir eğitim aldıysanız, iyi bir de destek ekibiniz 
olmuş demektir. Elbette iyi eğitimin sonucunda bu 
arkadaşlarınızın da sizin gibi kilit noktalarda olma 
ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. 
Bunlara ilave olarak yıllarca piyasa beraber gülüp 
ağladığınız arkadaşlarınız da bu destek ekibinin bir 
parçasıdır. Sonuçta firmalar ve ürünleri hakkındaki en iyi 
istihbarat bu adı konmayan, herkes için gizli bir istihbarat 
teşkilatı gibi çalışan ve yıllar süren ilişkilerle şekillenen 
ekip sayesinde sağlanır. Bu yüzden iyi bir eğitim ve iş 
yerinizdeki insanlarla iyi iletişim önemlidir. İşin 
mühendislik özellikle de bilgisayar mühendisliği 
boyutundan bakıldığında, kişisel görüşüm, en önemli ve en 
çok dikkat edilmesi gereken parametrenin yeniden 
kullanılabilirlik (reusability) olduğudur. Bu özellik ne 
yazık ki yukarıdaki listede yok. Bunun sebebi yukarıdaki 
listenin bir yönetici gözünden hazırlanmış olmasıdır. 
Ancak teknik seviyede kod yazılacağı kesindir ve yazılacak 
kodun mümkün olan en yüksek oranda, tekrar ve tekrar 
kullanılabiliyor olması aslında yapılan işin ne kadar az 
emek ve maliyetle çözülebileceğidir. 

Kaynak 
Laudon K ve Laudon J, (2011) Management Information 
Systems, 12. Baskı, Prentice Hall, 2011, ISBN: 
0132142856 
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Kavram, temel olarak bir organizasyondaki bilginin doğru 
ve verimli şekilde alınması, paylaşılması, ve kullanılmasını 
ifade eder. Kavramın oluşmasında birden fazla disiplinin 
etkisi vardır. Örneğin iş idaresi, bilgi sistemleri, yönetim, 
bilgi sistemleri ve arşiv gibi çeşitli alanların ortak çalışması 
ile bilgi yönetimi için gerekli ihtiyaçlar karşılanabilir. 

Günümüzde bu isimle açılan yüksek lisans programları 
bulunmaktadır ve programların bünyesinde bilgi 
sistemlerinden (information science), iş stratejisine 
(business strategy) kadar çeşitli alanlarda çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Bilgi yönetimini, sürekli bilgi akışını kontrol eden ve 
örgütsel öğrenmenin en önemli yapı taşı olarak tanımlamak 
doğru olur. Şayet bir organizasyonda bilgi yönetimi 
bulunmuyorsa, organizasyonun bilgi seviyesi, öğrenme 
durumu veya iletişim kontrolünden bahsetmek doğru 
olmaz. 

Tarihsel süreç 
Bilgi yönetiminin tarihsel gelişimine bakıldığında 1991 
yılında, Nonaka tarafından yazılan ve Harvard Business 
Review’da yayınlanan ‘Bilgi Üreten Şirket’ (The 
knowledge creating company) başlıklı yazısı dikkati çeker 
(Nonako 1991). Bu makalenin açmış olduğu yoldan giden 
çok farklı disiplinler, bilgi tabanları, uzman sistemler, bilgi 
ambarları, karar destek sistemleri ve grup çalışma 
yazılımları gibi çeşitli çalışma alanlarını doğurmuştur. 

1999 yılında, kişisel bilgi yönetimi (personal knowledge 
management) kavramı literatüre kazandırılmış ve birey 
bazında bilgi yönetiminin nasıl yapılabileceğini 
literatürdeki çalışmalara eklemiştir (Frad ve Hison 1999) 

Web 2.0’ın yaygınlaşması ile birlikte, literatüre Kurumsal 
2.0 (Enterprise 2.0) kavramı girmiştir. Bu kavramın yeni 
bir anlayış ve görüş getirmediğini savunan araştırmacılar 
olmasına karşılık, tanımsal olarak getirilen farklılık, kurum 
seviyesinde yapılan blog, sosyal medya ve wiki gibi Web 
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2.0 faaliyetleri ifade ediyor olmasıdır. 

Bilgi yönetimi kavramı, ayrıca işletmelerde de yapısal bazı 
değişikliklere sebep olmuştur. Mesela CKO (Chief 
Knowledge Officer, Bilgi Yönetim Sorumlusu) gibi 
kavramların işletme yönetimlerine girmesine sebep 
olmuştur. Bu sorumlunun ana görevi, işletmelerdeki maddi 
olmayan duran varlıkların arttırılmasıdır. Kavram bu 
yapısıyla, işletmelerde bulunan entelektüel sermaye 
(intellectual capital) olgusuna yakın bir anlam ifade 
etmektedir. 

Bu alanda yapılan çalışmaları 3 ana başlık altında toplamak 
mümkündür: 

• Tekno-Merkezli : teknoloji merkezli yaklaşımdır, ideal 
olarak bilgi paylaşımı ve oluşturulması için 
teknolojinin kullanılmasını hedefler. 

• Organizasyonel: Organizasyona odaklanır ve bir 
organizasyonun bilgi sürecinin en iyi nasıl 
yönetilebileceğini sorgular. 

• Ekolojik: Çevresel yaklaşımdır ve organizasyonun ve 
bireylerin çevre faktörlerinin bilgi sürecine etkisini 
inceler. Örneğin bireylerin ve organizasyonların 
kimlikleri, bilgileri, iletişim şekilleri, ve uyum 
süreçleri gibi çevresel değerleri inceleyerek 
bunların bilgi üretimine etkisini tartışır. 

 Yukarıdaki üç ana yaklaşımdan bağımsız olarak bütün 
çalışmaların ortak noktlarını aşağıdaki değerler üzerine 
inşa etmek mümkündür: 

• İnsan 

• Süreç 

• Teknoloji ve Kültür 

• Yapı 

• Teknoloji 

Yukarıdaki bu yaklaşımları farklı perspektiflerle bir araya 
getiren aşağıdaki ekolleri (okulları) sayabiliriz: 

• Topluluk Pratiği (Community of Practice) 

• Sosyal Ağ Analizi (Social Network Analysis) 

• Entelektüel Sermaye (Intellectual Capital) 

• Bilgi Teorisi (Information Theory) 

Bilgi Yönetimi (Knowledge Management) 
Sadi Evren SEKER, American University of Middle East, Kuwait 

academic@sadievrenseker.com 
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• Karmaşıklık Bilimi (Complexity SciencE) 

• Yapısalcılık (constructivism) 

Yukarıdaki yaklaşımların 
başarısı ve uygulanabilirliği ve 
koşulları da ayrıca bir çalışma 
konusu olmuştur. 

 

Boyutlar 
Bilgi tek başına bir olgu olmakla 
birlikte, bu olgunun farklı 
perspektifleri  ve farklı tipleri 
bulunmaktadır. Bu konunun 
anlaşılması için en önemli 
kavram ‘Zımni Bilgi’ (tacit 
knowledge, sessiz bilgi, kapalı 
bilgi) ve ‘Dışsal Bilgi’ (Explicit 
Knowledge, sesli bilgi, açık bilgi) kavramlarının 
anlaşılmasıdır. 

Zımni Bilgi (sessiz, örtülü, kapalı bilgi, tacit knowldge): 
Bu bilgi, bireylerin veya organizasyonların bildiği ama 
bildiğini bilmediği (farkında olmadığı) bilgidir. Örneğin 
her bireyin çevresindeki insanlara yaklaşımı farklılık 
izleyebilir. Her bireyin çevresi ile olan geçmiş 
tecrübelerine dayanarak edindiği ve kişilerle iletişimini 
belirleyen bir bilgisi vardır. Bu bilgi birey için açıkça 
yazılmamış, çalışılmamış öğrenilmemiş hatta bireyin 
kendisi tarafından fark edilmemiş bile olabilir. Veya bir 
avcının, avını takip ederken ormanda takındığı tutum gibi, 
bir ahçının yemek yaparken hiç farkında olmadan yaptığı 
davranışlar gibi, açıklanmamış, yazılmamış ama zamanla 
yaşanan tecrübeler ile edinilen bilgidir. 

Dışsal Bilgi (sesli bilgi, açık bilgi, explicit knowledge): Bu 
bilgi türü ise, iletişim kanalları kullanılarak iletilebilen, 
yazılabilen, ismi olan, konuşulan, krtik edilen bilgi türüdür. 
Örneğin, bir avcılık kitabında yazılı olan bilgiyi her avcı 
okuyup öğrenebilir ama buna rağmen her avcının avlanma 
şekli farklı olabilir (yine zımni bilgiden kaynaklanan 
farklardan). Veya yemek tarifi dışsal bilgidir, her ahçı bu 
bilgiyi okuyarak öğrenebilir ama yine de her ahçının zımni 
bilgisi gereği farklı bir tutumu, ‘elinin lezzeti’ olabilir. 

Yukarıda tanımı ve örnekleri verilen durum, aslında iş 
hayatında da yaşanmaktadır. Örneğin bir işletmedeki 
çalışanın sahip olduğu zımni bilgiden veya bir 
organizasyonun sahip olduğu zımni bilgiden bahsedilebilir. 
Mesela bir satış personelinin, bir avcı gibi, kendisine özel 
tutumları, davranışları veya bir üretim planlama 
personelinin bir ahçı gibi kendisine özel ve kimse ile 
paylaşılmamış ve hatta kendisinin bile farkında olmadığı 
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tutumları olabilir. Aynı durum bir organizasyon için bile 
geçerli olabilir. Mesela organizasyonlarda yazılı olmayan 
deneyimler, güç ilişkileri (power relations), farklı 

müşterilere farklı organizasyonel yaklaşımlar, bu tip zımni 
bilgilerdir. 

Bilginin(knowledge) kullanılabilir hale gelmesi için 
enformasyona (information) dökülmesi gerekliliği çeşitli 
çalışmalarla ortaya konulmuştur (Wright 2005). Bu süreç 
yine bu alandaki çalışmalarla, ‘bilgi yönetimi’ kavramını 
literatüre kazandıran Nonaka tarafından SECI olarak 
tanımlanmıştır. Bu tanımın 4 adımı aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir: 

1 Socialization (sosyalleşme) 

2 Externilization (Dışsallaştırma) 

3 Combination (Birleştirme) 

4 Internalization ( İçselleştirme) 

Bu aşamalar, zımni bilgi ve dışsal veri arasında gidip gelen 
bir spiral’in aşamaları olarak düşünülebilir. 

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, süreç bir spiral 
şeklinde ilerlemektedir. Buna göre SECI adımlarının 
sırayla geçilmesi sonunda yeniden aynı adımlar başlar ve 
namütenahi bu daire devam eder. 

Geçişlerde yaşanan durumlar ise aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir: 

Sosyalleşme -> Dışsallaşma :: Diyalog (kişinin etrafı ile 
ilişki kurması) 

Dışsallaşma -> Birleştirme :: Dışsal bilginin bağlanması 
(kişinin mevcut dışsal bilgi ile yeni dışsallaştığı bilginin 
bağlanması) 

Birleştirme -> İçselleştirme :: Uygulama Tecrübesi 
(dışsallaşmış bilgi uygulanırken yaşanan yeni durumlar ve 
edinilen yeni zımni bilgiler (tacit knowledge) ) 



 

 

YBS ANSIKLOPEDISI, CILT 1 SAYI 2 EKIM 2014 

10 

5

İçselleşme -> Sosyalleşme :: Alan çalışması (içselleşen 
bilginin, yani kişiye özel ve zımni olan bilginin sosyal bilgi 
haline gelmesi ve toplulukta yer ve anlam ifade etmesi) 

Yukarıdaki SECI yaklaşımına ilave olarak sistem yaklaşımı 
da kullanılan diğer bir bilgi yönetim (knowledge 
management) modelidir. Buna göre sistem ve dış çevre 
algısı üzerinden model inşa edilir. Yönetimdeki sistem 
yaklaşımı ile aynı biyolojik temele dayalıdır. Buna göre 
kişinin biyolojik öğrenmesi model olarak kabul edilir ve 
kendi nöron yapısı ile dış dünyadaki algının alınması, 
işlenmesi, değiştirilmesi (uygun hale getirilmesi, 
adaptasyon) ve dış dünyaya etkisi aşamaları ele alınabilir. 

Üçüncü ve son yaklaşım modeli ise, yeni bilgi (new 
knowledge) yaklaşımıdır ve innovation (yenilik) olarak 
literatüre girmiştir. Buna göre kurulu bilgi (established 
knowledge) ve organizasyon arasındaki ilişki bir iletişim 
modeli olarak ele alınır ve mevcut bilginin 
değersizleştirilmesi üzerinde durulur. Diğer bir deyişle, 
bilgi eskir, daha doğrusu, bilginin önemi ve anlamı eskir. 
Mesela teknoloji sahasında bu durum sıkça yaşanmaktadır. 
Sürekli yeni programlama dilleri, yeni tasarımlar ve daha 
başarılı uygulamalara geçiş yaşandığı kabul edilirse, bu 
teknolojileri kullanan ve bu teknolojiler üzerine inşa edilen 
hem organizasyon hem de kişi bilgisi zamanla eskiyecek ve 
anlamsızlaşacaktır (şu anda fortran dilinin veya clipper 
dilinin anlamının kalmaması gibi). Bu yaklaşıma göre, 
organizasyonların (veya bireylerin) yaşamını devam 
ettirebilmesi için sürekli yeniliği takip etmesi ve 
organizasyonlu yenilik uygulamalarına gitmesi gerekir. Bu 
anlamda, sosyal işleme (social computation) araçlarının 
kullanılması ve bu araçlar üzerinden değişen bilginin 
yenilenmesi (innovation) tavsiye edilebilir. Örneğin blog, 
wiki, e-postalar gibi çeşitli ortamlardan sosyal 
davranışların çıkarılması ve yenilenmesi yöntemi 
kullanılabilir. 

Bilgi Yönetim Stratejileri 
Temel olarak organizasyonlarda bilgi yönetimi (BY) 3 
aşamada oluşur. BY-bağlı aktivitelerden önce, sırasında ve 
sonra (Bontis ve Choo, 2002). Bu aktiviteler 
organizasyonlarda çeşitli şekillerde teşvik edilebilir 
(Benbasat ve Zmud, 1999). Örneğin BY kaynağı oluşturan 
kişilere çeşitli ödüllerin verilmesi, bu kişilerin rekabete 
dahil edilmesi gibi uygulamalar olabilir (Gupta ve Sharma 
2004). 

Zorlama stratejisi (push strategy) ismi verilen bir yöntemle 
organizasyondaki kişilerin bilgi yönetim malzemeleri 
üretmesi sağlanabilir. Bu zorlama yaklaşımında, kişilerin 
bilgi yönetim depolarına veri girmeleri veya girilen verileri 
takip etmeleri ve uygulamaları sağlanabilir. Bu yaklaşıma 

6

tedvin (kodlama, codification) yaklaşımı ismi de 
verilmektedir. Bu şekilde adlandırılmasının sebebi ise 
kişilerin bilgi yönetimi ile olan ilişkilerinin belirli 
düzenlerle sağlanıyor olmasıdır. 

Talep stratejisi (pull strategy) ismi verilen diğer bir 
yöntemde ise, organizasyondaki kişilerin bilgi yönetim 
depolarına kendi talepleri ile erişmeleri için talepler ve 
ihtiyaçlar oluşturulur. Bu yaklaşımda uzmanların ani ve 
zamansız (ad hoc) uygulamaları ile organizasyondaki 
kişilerin ihtiyacı olan bilgileri (knowledge) bu kişilerin 
erişeceği bilgi depolarına (knowledge repository) koyması 
sağlanır. Bu yaklaşıma da şahsileştirme (kişiselleştirme, 
personalization) ismi verilmektedir. Buradaki temel fark, 
bilginin kişiye özel ve kişinin ihtiyacına cevap verecek 
şekilde tasarlanarak sunulmasıdır (Hensen ve diğ. 1999). 

Tedvin ve şahsi yaklaşımın en temel farkı, tedvin 
yaklaşımında bilginin şablonlara oturtularak organizasyon 
tarafından istenen şekillerde akışının sağlanmasına karşılık 
şahsi yaklaşımda kişinin özgür olarak istediği bilgiyi ve 
istediği şekilde paylaşmasıdır. Yani tedvin yaklaşımında 
zımni ve dışsal bilginin (tacit and explicit knowledge) 
tanımı organizasyon tarafından yapılırken, şahsi bilgi için 
bu tanım şahıs tarafından yapılmaktadır. 

Bu konuda bilgi yönetimine (knowledge management) 
yapılan bir eleştiriyi dillendirmekte yarar vardır. Bilgi 
yönetiminin sıkı uygulanması halinde, aslında üzeri 
örtülmüş olan bilginin tanımı yapılmaya çalışılacak ve 
bilinmeyenin tanımlanması gibi bir hataya düşülecektir. 
Buna karşılık serbest bırakılması halinde de bilginin 
değersizleşmesi veya organizasyon için anlamsızlaşmasına 
gidilecektir. Çünkü bireylerin öncelikleri ile 
organizasyonların öncelikleri her zaman çakışmamaktadır. 
Bu noktada güzel bir örnek bireylerin sosyal ağlarda veya 
blog’larda yazdıkları bilgiler (knowledge) ile şirketlerin 
zorunlu olarak yazdırdıkları raporlar arasındaki farktır. 
Örneğin bir blog yazarı tamamen şahsi bilgi paylaşımı 
yaparken belki de üyesi olduğu organizasyonla hiç ilgisi 
olmayan şeyleri paylaşırken buna karşılık işletmenin sert 
şablonları arasında bir form dolduran çalışan ise zımni 
bilgisinin (tacit knowledge) neredeyse hiçbir kısmını açma 
fırsatı bulamayabilir. 

Bu aşamada işletmelerde kullanılabilecek bazı bilgi 
yönetim stratejileri (knowledge management strategies) 
aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

• Ödüllendirme (kişileri ödül kullanarak teşvik etmeye 
dayanır) 

• Hikaye anlatımı (kişilerin serbest şekilde konu veya 
olayla ilgili anlattıkları hikayelerdir, yaşadıklarını 
veya düşündüklerini serbestçe yazarlar) 
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• Çapraz proje öğrenimi (kişilerin farklı proje ve çalışma 
alanlarına konulması ile edindikleri zımni bilgiyi 
(tacit knowldge) transfer etmesi veya farkına 
varması sağlanır) 

• Olay sonrası ödüllendirme (            after action reward , 
AAR) basitçe bir olaydan sonra Ne oldu, Neden 
oldu, Nasıl daha iyi olabilirdi sorularının 
sorulmasını, yöntem olarak ortaya atar. Bu 
stratejide soruların cevabı bilgi yönetiminin 
unsurlarını oluşturur. 

• Bilgi haritalaması (Knowldge mapping): Bu yaklaşımda, 
bilgi (knowledge) ile bütün varlıklar arasında ilişki 
kurulması hedeflenir. Örneğin kullanılan araçlar, 
bilgiyi belirleyen kavramlar, kişiler ve kişilerin 
rolleri, görev ve yetkileri gibi bir organizasyonda 
var olan bütün varlıklar arasında bir harita 
oluşturulur ve bu haritanın geliştirilmesi ile 
organizasyonun bilgi yönetimi yapılır. 

• Uygulama Ortakları (Communities of Practice, CoP): bu 
yaklaşımda bir uygulamanın (practice) ortak 
paydaşları arasında gelişen ve birbirinden 
öğrenmeyi sağlayan süreçtir. Örneğin çok farklı 
projelerde aynı rolde çalışan kişilerin aynı odaya 
konularak birbirinden bilgi almasını sağlamak 
şeklinde uygulanabilir. 

• Uzman fihristleri (Expert directories): Bilgi yönetiminde 
bulunan uzmanlık alanlarının tanımlanması ile bu 
kişilerin ilgili bilgi yönetiminin kaynakları haline 
getirilmesi sağlanır. Bilginin tipine göre duyulan 
ihtiyaç, ilgili bilgi kaynağı olan uzmana 
yönlendirilir ve hem bilgiye erişim sağlanır hem de 
bilgini gelişmesi sağlanır. Çoğu işletmede ilkel 
seviyede de olsa bu yaklaşım kullanılmaktadır. 
Örneğin depo ile ilgili bir karar alınması 
aşamasında satın alma, satış, depo sorumlusu gibi 
farklı uzmanların bir araya getirilerek görüşlerinin 
alınması veya ortak kararlara bu kişilerin dahil 
edilmesi aslında ‘depo’ bilgisi ile bu uzmanların 
eşleştirilmesi prensibine dayanmaktadır. Alınan 
kararlar ve neden nasıl alındığı gibi bilgiler ise bu 
uzmanların bilgisi dahilinde olacaktır ve daha 
sonraki aşamalarda organizasyonun işine 
yarayabilecektir. 

• En iyi uygulama transferi (best practice transfer): Sıkça 
kullanılan bir bilgi yönetim şeklidir. Aynı işi yapan 
farklı ekip/birim/departmanlar arasında en iyi 
sonuca ulaşanların diğerlerine bilgiyi paylaşmasını 
hedefler. Örneğin ay sonunda, en iyi satışı yapan 
satış ekibinin bir seminerle başarılarının sebebini 
diğer satış ekiplerine anlatması şeklinde 
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uygulanabilir. 

• Bilgi Fuarları (knowledge fairs): Bilgi yönetiminin 
eğlenceli bir şekilde yapılmasını hedefleyen 
oyunlardan birsidir. Buna göre herhangi bir amaçla 
bilgi paylaşımı (knowldge share) yapmak isteyen 
kişiler bir araya gelir. Hiç kimse diğerinden üstün 
tutulmaz (uzman, tecrübeli kişi veya yönetici gibi 
özellikler bir kenara bırakılır) ve herkes bilgisini 
paylaşır veya diğerlerine sorarak bilgisini 
paylaşmasına yardım eder. Buradaki slogan, 
‘hepimizin öğrenecek ve paylaşacak bilgisi vardır’ 
şeklindedir. 

• Rekabet Yönetimi (Competence Management): 
Sistematik olarak organizasyon üyelerinin rekabet 
şartlarında gelişmesi hedeflenir. Organizasyon, 
bilgi yönetimi için rekabet şartlarını belirler ve 
kişileri bu rekabet şartlarında bilgiyi paylaşmaya 
iter. 

• Yakınlık ve Mimarlık (proximity and architecture): Bu 
yaklaşımda, işletmedeki kişilerin bilgi paylaşımına 
yatkınlık veya dirençlerine göre işletmenin ihtiyacı 
olan ve önemli görülen (emerging) konulara 
yakınlığın verildiği bir bilgi mimarisi oluşturulur. 

• Usta-Çırak ilişkisi (master-apprantice relationship): Bu 
yaklaşımda, organizasyondaki bireyler arasında 
tecrübe veya kıdeme göre usta çırak ilişkisi kurulur 
ve ustanın edindiği bilginin çırağa geçirilmesi 
hedeflenir. 

• Ortak Teknolojiler (Collaborative Technologies, 
groupware): işletmelerdeki yazılım alt yapısı 
kullanılarak projelerin veya işin yazılım üzerinden 
yürütülmesi bu sayede işin her aşamasının yazılı 
kaynaklara dökülmesi ve zımni bilgiye bu sayede 
ulaşılması hedeflenir. 

• Bilgi Depoları (Knowledge repositories): Bu depolar 
genelde yazılımla desteklenen ve alt yapısında veri 
tabanı gibi veri seviyesinde değerlerin tutulduğu 
genelde herkese açık kaynaklardır. Örneğin 
Kurumsal 2.0 (Enterprise 2.0) yaklaşımı ile bir 
işletmedeki kişilerin farklı bilgi kavramları için 
internet veya herhangi bir yazılı kaynak (makale, 
kitap, teknik doküman vs.) üzerinde yer imleri 
(bookmark) paylaşımı yapması sağlanır. Bu sayede 
diğer üyelerin ilgili bilgiye daha hızlı erişmesi 
hedeflenir. Ancak genel olarak bilgi depoları, çoğu 
bilgi yönetim sisteminin temelini oluşturmakta ve 
hemen hemen diğer bütün yöntemlerde 
kullanılmaktadır. 

• Entelektüel Sermayenin ölçülmesi ve yönetilmesi 
(İşletmelerin, entelektüel sermaye parametrelerini 
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açık bir şekilde raporlaması ve bu raporlama 
sırasında ölçmesi hedeflenir) 

• Bilgi Aracıları (Knowledge brokers): Bir kişi veya 
organizasyon tarafından organizasyonun bilgi 
yönetim sisteminin belirlenmesidir. Basitçe bilgi 
kaynaklarının (knowledge sources) nasıl 
kullanılacağı ve nasıl ilişkilendirileceğini 
düzenlerler. 

Sosyal yazılımlar (Social softwares): Bilgi yönetiminin 
önemli unsurlarından birisi de sosyal yazılımlardır. 
Kişilerin yazdıkları blog, wiki, sosyal imler (social 
bookmarks) gibi kaynakların bilgi yönetim sürecine dahil 
edilmesi hedeflenir. 

Bilgi Yönetim Yazılımları 
Bilgi yönetim yazılımları, esas itibariyle kurumsal içerik 
yönetimi (enterprise content management) yazılımlarının 
bir parçası olarak görülebilir. Böyle büyük seviyedeki 
yazılımlara entegre olmalarının temel sebebi, yazılımların 
çeşitli aşamalarında, bilgi yönetimi için kritik öneme sahip 
tablolar, bilgi paylaşımları, raporlar, veri kümeleri gibi 
kaynaklara erişme veya depolama ihtiyacıdır. 

Bilgi yönetim yazılımlarını basitçe tanımlamak gerekirse, 
‘enformasyon yönetim yazılımlarının üretmiş olduğu her 
türlü kaynağın alt yapısını oluşturduğu ve üzerine 
organizasyon veya kişiler tarafından bilginin inşa 
edilebildiği ve saklanabildiği yazılımlardır’ denilebilir. 

Bilgi yönetim yazılımları ayrıca bilginin görselleştirilmesi, 
daha kolay ulaşılabilir olması, aranabilir olması, farklı 
aşamalarda diğer bilgilerle entegre olması gibi hedefleri de 
yerine getirmeye çalışır (Lehner ve Nicolas 2010). 

Bu hedef özelliklerden bazıları aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir. 

• Farklı iç ve dış kaynaklardan toplanan içeriğin 
ilişkilendirilmesi 

• İçeriklerin farklı etiket, kategori veya taksonomi 
bilgilerine göre sınıflandırılması 

• Bilgi kaynakları üzerinde arama 

• Uzmanların konumlandırılması 

• Raporların, görüntülerin veya özet tabloların 
oluşturulması 

Yukarıdaki özellikleri göz önüne alındığında, her ne kadar 
organize olmuş ‘veriler’ üzerinde çalışan bir yazılım 
izlenimi sunsa da, bilgi yönetim yazılımları genel olarak 
yapılandırılmamış (unstructured data) veri üzerinde 
çalışırlar. Bunun en temel sebebi bilginin, verinin üzerinde 
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bir seviyede olması ve veri seviyesine geri indirilmesinin 
güç olmasıdır. Örneğin serbest şekilde yazılmış metinler, 
çizimler veya ses kayıtları gibi çok sayıda yapılandırılması 
güç veri kaynağı bulunabilir. 

Bilgi yönetim yazılımlarının en kullanışlı özelliklerinden 
birisi de görselleştirme araçlarıdır. Bu araçların temel 
özelliklerinden bazıları aşağıdaki şekilse sıralanabilir: 

• Ağaç dolaşma (Tree Traversal): Bu özellik, bilgi 
yönetimi sırasında bir ağaç yapısına dönüşen 
verinin üzerinde dolaşmayı hedefler. 

• Taksonomi gezinimi (Taxonomy navigation) : 
Taksonomi basitçe başlıklardan oluşan bir harita 
şeklinde düşünülebilir (biyolojideki örneği, 
canlıların sınıflandırılmasıdır). Ağaç dolaşımına 
benzer bir şekilde, bilgi yönetimi aşamasında 
çıkarılan taksonomiler  bir grafik haline getirilerek 
yazılımlar bu grafik üzerinde dolaşmaya imkan 
verir. 

• Etiket bulutu arama  (tag cloud search): Bilgi üzerinde 
etiketleme yaparak bilgi yönetiminde yer alan 
bilgilerin bulut gösterimine sahip olması ve 
yazılımın bu bulut üzerinde aramaya izin vermesini 
ifade eder. 

• Matris /Isı Haritası (Matrix / Heat Map): Bu gösterim, 
bilgi yönetimi sırasında depolanan bilgilerin bir 
tablo (veya yüksek boyutlu (3, 4 boyutlu gibi) 
matris veya çeşitli kriterlere göre dağılmış ısı 
haritaları şeklinde gösterilmesini hedefler. Örneğin 
bir metal plakanın ısıtılan noktasına yakın noktalar 
daha sıcak uzak noktalar ise görece olarak daha 
soğuktur. İşte aranan bir konuya yakın kavramların 
bir matriste de yakın yerlerde durması beklenir. 
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Bilgi, esas itibariyle insanların ürettiği ve yapay zeka 
(artificial intelligence) benzeri tekniklerle makinelere 
öğretilen ve insandan insana veya kısıtlı da olsa insandan 
makineye geçebilen bir kavramdır. 

Bilgi ekonomisi ise bu geçiş karşılığında elde edilen 
ekonomik faydanın ölçülmesidir. Örneğin bir karar destek 
sisteminin sağlamış olduğu ekonomik değer, karar verme 
sürecinin hızlanması ve daha sağlıklı kararlar verilmesidir. 
Bu değerin oluşmasındaki en önemli faktörlerden birisi de 
karar destek sisteminin inşasında kullanılan bilgidir. İşte bu 
bilgi neticede karar destek sistemi ile birlikte ekonomik bir 
değere dönüşmüş olur. 

Peter Drucker, ‘The Age of Discontinuity’ (devamsız çağ) 
isimli kitabında, çağımızın emek yoğun ve tarım yoğun 
ekonomiler dışında tamamen bilgi ekonomisine 
dönüştüğünden bahsetmektedir. Bu dönüşüm bilgi çağı 
(information age) ve buna bağlı bilgi teknolojileri 
(information Technologies) ve bu kavramlara bağlı yenilik 
(innovation) ile yakından ilgisi vardır. 

Kavram ilk olarak 1966 yılında Peter Drucker tarafından 
‘Effective Executive’ (etkili yönetim) başlıklı kitabında 
geçmektedir. Burada elle çalışan (manuel) işçiler ile bilgi 
işçileri (knowledge worker) arasında bir ayrım yapılmakta 
ve bilgi işçilerinin, elleri ve bedenleri yerine beyinleri ve 
zihinleri ile çalıştıkları ve ürün ve hizmet yerine bilgi ve 
fikir ürettiklerini yazmıştır. 

Kavramsal Detaylar 
Bilgi ekonomisi tanımı itibariyle bilgi ve eğitim üzerine 
kuruludur ve bu kavramlar da öncelikle insan üzerine inşa 
edilmiş kavramlardır. Ancak bu noktada iki farklı yaklaşım 
takip etmek mümkündür: 

• Bilgi, eğitim ve bu kavramlara bağlı değerleri birer 
ekonomik ürün/hizmet olarak kabul etmek 

• Bilgi ve bilgiye bağlı değerleri, iş dünyasındaki üretimi, 
kaliteyi, kullanılabilirliği vs. tetikleyen, arttıran 
birer etki olarak görmek. 

2

Günümüzde iki yaklaşımı da sıklıkla görmek mümkündür 
ancak daha çok ilgilenilen alan göre bu yaklaşımlardan 
birisine daha yakın olunmaktadır. Örneğin eğitim sektörü, 
patent ofisleri, tasarım ofisleri, teknoloji ve yazılım evleri 
gibi bilgi üretimi yapılan ve üretilen bilginin doğrudan 
ekonomik değer olarak kullanıldığı ortamlarda ilk yaklaşım 
daha yakın görülürken, ana faaliyet alanı bilgi dışı ürünler 
olan, mesela fabrika üretimi yapan, tekstil, otomotiv gibi 
veya maden veya lojistik gibi alanlarda daha çok bilgi 
ekonomisi, destekleyici değer olarak ve üretimi, ürünü, 
veya hizmeti etkileyen bir faktör olarak görülmektedir. İki 
yaklaşımda da ortak olan, bilginin ekonomik bir değer 
olduğudur. 

Bilgi ekonomisinin karakteristik özellikleri aşağıdaki 
şekilde sıralanabilir: 

• Bilgi ekonomisi, kıtlık değil bolluk ekonomisidir. Diğer 
bir deyişle, klasik kaynakların (madenler, insan 
gücü, sermaye vs.) paylaşılması halinde 
tükenmesine karşılık, bilgi ekonomisi paylaşım ile 
artmaktadır. 

• Bilgi ekonomisinin konumu için aşağıdakiler 
söylenebilir: 

Yer ihtiyacı azaltılmıştır. Örneğin sanal 
organizasyonlar kurulabilir, sanal 
pazarlarda ticaret yapılabilir. Hatta 
dünyanın farklı noktalarında sadece birer 
taşınabilir bilgisayar ile çok sayıda kişi 
herhangi bir yer ihtiyacı ve beraber 
bulunma ihtiyacı olmadan üretim 
yapabilir. 

Diğer ekonomik modellerde olduğu gibi bazı iş 
kümeleri (cluster) oluşturulabilir. Örneğin 
tekstil firmalarının benzer iş sahaları ile 
birlikte üretim yapmaları (düğme, fermuar, 
toka, dokumalık kumaş, iplik vs. üreten 
firmalar ile birlikte) gibi bilgi 
ekonomisindeki üretim de kümelemeye 
gidebilir. Örneğin üniversiteler, araştırma 
enstitüleri, laboratuvarlar gibi alanlar bu 
amaçla kullanılabilir. 

• Bilgi ekonomisinin önüne engel çekilmesi (hukuksal, 
vergi, devlet engelleri gibi) çoğu zaman mümkün 
değil veya çok güçtür. Bilgi ekonomisi, ihtiyacın 
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yüksek olduğu yöne doğru bir şekilde kayacaktır. 

• Bilgideki gelişmeler, bilgi yoğun olarak etkiledikleri 
ürünler üzerinde fiyat ve pazarlama gücü gibi 
avantajlar sağlamasının yanında, bilgi seyrek 
ekonomiler üzerinde etkinliği olacaktır. 

• Fiyatlandırma ve değerlendirme genel olarak bilginin 
konusu ile ilgilidir. Örneğin enerji sektöründeki 
bilgi ekonomisi ile tarım sektöründeki veya eğitim 
sektöründeki bilgi ekonomisinin değeri çok farklı 
olabilir. 

• Bilgi ekonomisi, bir ürün veya servise entegre 
edildiğinde, yani sahada uygulandığında daha 
değerlidir. Fikir seviyesindeki veya uygulanmamış 
bilgilerin değeri görece olarak daha azdır. 

• İnsan sermayesi ve rekabet durumu, bilgi temelli 
şirketler için (bilgi yoğun işletmeler için) anahtar 
önemdedir. Örneğin çoğu firma için harcama 
azaltma yöntemi olarak küçülme bir çözüm olarak 
görülürken, sadece az sayıdaki firmada bilgi 
ekonomisine yapılan yatırım ve bu yatırımın geri 
dönüşü bir rekabet üstünlüğü olarak 
görülebilmekte ve yıllık tablolarda yer almaktadır 
(bu durum aynı zamanda ölçmede yaşanan sorunlar 
veya ölçmedeki yetersizliklerden de 
kaynaklanmaktadır). 

Bilgi Çalışanları 
Bilgi işçileri, sermayesi bilgi olan iş sahalarında çalışan 
kişileri ifade eder. Örneğin yazılım mühendisleri, hekimler, 
mimarlar, akademisyenler, mühendisler, bilim adamları, 
muhasebeciler veya hakimler gibi meslek erbapları elde 
etmiş oldukları eğitim ve bu eğitimin üzerine inşa ettikleri 
tecrübe ve nihayetinde sahip oldukları bilgi ile 
kazanmaktadır. 

Bilgi işçilerinin tek cümlelik tanımı ‘yaşamak için 
düşünmek’ şeklinde ifade edilebilir. 

Bilgi çalışanlarını diğer çalışanlardan ayıran en önemli 
fark, rutin olmayan işlerde çalışıyor olmalarıdır.  Bu tip 
çalışmalar, basitçe çalışmanın her aşamasında zihni bir 
çalışmayı gerektirir ve problem çözümleme için tümden 
gelim, tüme varım, yaratıcı düşünme, hayal gücü, analiz ve 
sentez gibi yetenekleri gerektirir. 

Konu üzerindeki çalışmaları ile tanınan Micheal 
Mcdernott, bu çalışan grubu için vakitlerinin %38’lik 
kısmını bilgiyi aramak için harcadıklarını ve çoğunun 
patronları ile farklı mekanlarda olduğunu yazmıştır. Çoğu 
bilgi çalışanı, işletmeler ile farklı zaman dilimlerinde veya 
farklı binalarda (örneğin havaalanı lounge’ları, ev ofisleri, 
oteller vs. ) çalışarak ürettikleri bilgiyi işletmelere transfer 

4

etmektedirler. 

Bilgi çalışanları, almış oldukları yüksek maaşlardan dolayı 
altın yakalılar (golden collar) olarak da adlandırılırlar. 
Çoğu bilgi çalışanı, aslında kendi işinin patronudur, ne 
zaman ve ne şekilde çalışacağını kendisi belirler, bu 
özellikleri bir avantaj gibi görülse de, yapılan araştırmalar 
bilgi çalışanlarının ‘tükenmişlik’ problemine çok daha 
yakın olduğunu göstermiştir. Bilgi çalışanlarının önemli bir 
problemi kendi zamanlarını ve enerjilerini doğru kontrol 
edebilecek iradeye ve tecrübeye zamanla ulaşıyor olmaları 
ve çoğunun bu seviyeye gelene kadar oldukça yıpratıcı 
aşamalardan geçiyor olmasıdır. 

Bilgi çalışanlarının karakteristik özellikleri aşağıdaki 
şekilde sıralanabilir: 

• İlişkileri tespit etmek için veri üzerinde analiz yapıyor 
olmaları 

• Girdiler üzerinde analiz yaparak karmaşık ve çakışan 
önceliklerin tespit ediyor olmaları 

• Gidişatı anlıyor ve belirliyor olmaları 
• Bağlantıları kuruyor olmaları 
• Sebep ve sonucu anlıyor olmaları 
• Beyin fırtınasına yatkın olmaları ve geniş 

düşünebilmeleri 
• Detaylara inebiliyor ve odaklanabiliyor olmaları 
• Yeni yetenekler üretebiliyor olmaları 
• Strateji üretiyor ve düzenleyebiliyor olmaları 
 Ayrıca bilgi çalışanlarının aşağıdaki konularla 
ilgilenmeyeceği söylenebilir: 

• Kayıt işleme 
• Rutin işler 
• İşlerin sıralanması 
 Yukarıdaki yapılması genelde istenmeyecekler listesinin 
aşağıdakilerden ayırt edilmesi gerekir: 

• Teknik veya müşteri desteği sağlamak 
• Müşterilerde karşılaşılan istisnai özel durumlarla 

ilgilenmek 
• Açık uçlu talepleri cevaplamak 
 Bu işlemler rutin ve bilgi çalışanları için düşük işler gibi 
görünebilir ancak göründüklerinin aksine oldukça değerli 
ve önemli işlerdir. 

Genel olarak, bilgi çalışanlarının bir işletmeye en büyük 
katkısı, bilgi nakitleridir (knowledge assets). Genelde 
ölçülmesi kolay olmasa da bilgi nakitleri, firmanın 
entelektüel sermayesinin (intellectual capital) artışı 
anlamına gelir. Bilgi nakitlerinin ticari olarak değeri 
olduğu veya paraya çevrilebilir olduğu anlarda, genelde bu 
nakitler patent ile koruma altına alınır. 

(Reinhard, 2011) tarafından yapılan sınıflandırmaya göre 
bilgi çalışanları aşağıdaki 10 durumdan birisinde 
çalışabilir: 
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Kontrolcü (Controller) 

Temel enformasyon çerçevesinde organizasyonel 
performansı izleyen kişilerdir. Analiz, Yayma, 
Enformasyon organizasyonu, Gözleme (monitoring) 
faaliyetlerinde bulunurlar.  

(Moore and Rugullies, 2005) (Geisler, 2007) 

Yardımcı (Helper) 

Bir problemi çözdüğü zaman elde ettiği bilgiyi diğer 
insanlara aktaran kişi. 

Yetkilendirme, Analiz, Yayma, Geri besleme, 
Enformasyon Arama Öğrenme, Ağ çalışması 
faaliyetlerinde bulunurlar.  

(Davenport and Prusak, 1998)  

Öğrenici (Learner) 

Kişisel beceri ve rekabet üstünlüğünü geliştirmek için 
bilgiyi alan kişiler. 

Edinim, Analiz, Uzman araması, enformasyon araması, 
öğrenme, hizmet arama faaliyetlerinde bulunurlar.  

Bağlayıcı (Linker) 

Farklı kaynaklardan gelen bilgileri bağlayarak yeni bilgiler 
üreten kişiler. 

Analiz, Yayma, Bilgi bulma, Bilgi organizasyonu, Bağlantı 
çalışması faaliyetlerinde bulunurlar.  (Davenport and 
Prusak, 1998)(Nonaka and Takeushi, 1995)(Geisler, 2007) 

Ağcı (Networker) 

Kendileri ile benzer alanlarda çalışan kişileri ve 
organizasyonları bulup bu kişilerle bilgi paylaşımı için 
işbirliği yapan kişilerdir. Analiz, yayma, uzman bulma, 
gözlemleme, bağlantı çalışması, servis bulma 
faaliyetlerinde bulunurlar.  (Davenport and Prusak, 
1998)[(Nonaka and Takeushi, 1995) (Geisler, 2007) 

Organizeci(Organizer) 

Kişisel veya organizasyonel planlama ile ilgilenen 
kişilerdir (mesela yapılacak işlerin listesini tutan kişilerdir). 
Analiz, bilgi bulma, gözlemleme, bağlantı çalışması 
faaliyetlerinde bulunurlar. (Moore and Rugullies, 2005) 

Alıcı/Toplayıcı(Retriever) 
Verilen bir başlık ile ilgili bilgi toplayan kişiler. Edinme, 
Analiz, Uzman bulma, bilgi bulma, bilgi organizasyonu, 
gözlemleme faaliyetlerinde bulunurlar.  (Snyder-Halpern et 
al., 2001) 

Paylaşıcı (Sharer) 

Bir toplulukta bilgiyi yayan kişiler 
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Yetkilendirme, eş-yetkilendirme, yayma, bağlantılama 
faaliyetlerinde bulunurlar. (Davenport and Prusak, 
1998)(Brown et al., 2002) (Geisler, 2007) 

Çözücü (Solver) 

Karşılaşılan problemlere çözüm bulan kişilerdir. Edinim, 
analiz, yayma, bilgi bulma, öğrenme, servis bulma 
faaliyetlerinde bulunurlar.(Davenport and Prusak, 
1998)(Nonaka and Takeushi, 1995)(Moore and Rugullies, 
2005)  

İzleyici(Tracker) 

Organizasyonel veya kişisel boyuttaki faaliyetleri izleyerek 
problem olabilecek faaliyetleri önceden belirleyen 
kişilerdir. Analiz, bilgi bulma, gözlemleme, bağlantılama 
faaliyetlerinde bulunurlar.(Moore and Rugullies, 2005) 
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Bu yazının amacı, 1963 yılında J. Stacy Adams tarafından 
literatüre kazandırılan “eşitlik teorisinin” (equity theory), 
yönetim bilişim sistemleri (YBS) açısından ele alınmasıdır. 
Yazı öncelikle eşitlik teorisinin 
kısa bir tanımı ile başlayacak 
ardından bu konuda YBS 
alanında yapılan çalışmalara ve 
kullanım alanlarına yer verilecektir. 

Eşitlik Teorisi Nedir? 
Eşitlik teorisi, kaynaklara erişim ve kişiler arası ilişkiler 
açısından eşitliğin adil olup olmadığını inceleyen bir 
teoridi. Basitçe çalışanların birer kara kutu (black box) 
olarak görüldüğü sistemde, çalışanların iş yerine verdikleri 
ve aldıkları arasındaki ilişkiyi tutmaya çalışır. Buna göre 
çalışanlar iş yerine bazı girdiler vermektedir ve bunun 
karşılığında iş yerinden bazı faydalar elde etmektedir, 
ayrıca bu faydaları farklı şekillerde algılamaktadır (Adams, 
1963). Çalışanların motivasyonu açısından bu 
alınan/verilen oranını nasıl algıladıkları ve bu algıdaki 
adalet duygusu önemli bir rol oynamaktadır. 

Eşitlik teorisi, literatürdeki diğer motivasyon teorileri gibi 
(örneğin Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi (Seker, 2014) ) 
kişilerin bireysel olarak algılarının topluluktaki diğer 
kişilerle olan ilietişimi etkileyen bir faktör olduğunu kabul 
etmektedir (Guerroro ve diğ. 2007). Adams’a göre hak 
edilenden az ödenmesi öfkeyi ve hak edilenden fazla 
ödenmesi suçluşuğu doğuran başlıca faktörlerdendir 
(Spector 2008). 

Bunu şöyle yorumlamak da mümkündür. Şayet bir çalışan 
hak ettiğinden veya aynı işi yapan diğer mesai 
erkadaşlarından az ödeme aldığını düşünüyorsa, bu kişi 
işletmeye ve hatta diğer çalışma arkadaşlarına karşı 
düşmanlık gösterebilir. 

Ayrıca eşitlik teorisini sadece maaş veya ödemeler olarak 
da düşünmemek gerekir. Örneğin bir çalışanın almış 
olduğu itibar, makam, sosyal haklar, tanınırlık veya sadece 
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övgü bile eşitlik teorisine göre değerlendirilebilir ve 
neticede aşağıdaki şekilde formüle edilebilen bir denge ile 
izah edilebilir: 

Yukarıdaki formül bir toplam formülü olarak düşünülebilir. 
Yani bireyin toplamda elde ettikleri veya toplamda 
işletmeye vermiş oldukları üzerinden düşünülebilir. Bir 
çalışanın iş yerine verdikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

• Vakit (Time) 
• Emek (Effort) 
• İş yerine olan sadakat , bağlılık (Loyalty) 
• Yoğun çalışma (Hard Work) 
• Sözünde durma (Commitment) 
• Yeterlilik (Ability) 
• İş yerine uyum (Adaptability) 
• Esneklik (Flexibility) 
• Tolerans (Tolerance) 
• Ayrımcılık (Determination) 
• Coşku, İhlas (Enthusiasm) 
• Kişisel Fedalar (Personal sacrifice) 
• Üstlere olan güven (Trust in superiors) 
• İş arkadaşlarının desteği (Support from co-workers and 

colleagues) 
• Yetenekler (Skill) 

Bu girdi ve çıktıların olumlu veya olumsuz olabileceği 
unutulmamalıdır. Benzer şekilde olumlu veya olumsuz 
olan çıktılar ise aşağıdaki şekidle sıralanabilir: 

• İş Güvenliği (Job security) 
• Maaş (Salary) 
• Ek faydalar (Employee benefit) 
• Harcamalar (Expenses) 
• Tanınırlık (Recognition) 
• Şöhret, itibar (Reputation) 
• Sorumluluk (Responsibility) 
• Başarma Duygusu (Sense of achievement) 
• Övgü (Praise) 
• Teşekkür (Thanks) 
• İkaz (Stimuli) 

Bu girdilerin çalışanlara göre önemi farklı olacağı için bazı 
durumlarda çalışanın rahatsızlığının sebebi bu önemden de 

Bilişim Sistemleri ve Eşitlik Teorisi (Equity Theory) 
Sadi Evren SEKER, American University of Middle East, Kuwait 

academic@sadievrenseker.com 

 

Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli): 
 
Seker, S. E. 2014 Bilişim Sistemleri ve Eşitlik Teorisi, YBS 
Ansiklopedi, v. 1, is. 2, pp. 17 - 19 

Bireysel kazanımlar 
Bireysel olarak verilenler 

Göreceli olarak çalışma arkadaşlarının kazanımları 
Göreceli olarak çalışma arkadaşlarının verdikleri = 



 

 

YBS ANSIKLOPEDISI, CILT 1 SAYI 2 EKIM 2014 

18 

3

kaynaklanabilmektedir. Örneğin tanınırlığa maaştan daha 
fazla önem veren birisi için maaşın yüksek olması 
dengeleyici bir unsur olmayabilir. 

YBS açısından Eşitli Teorisi 
YBS açısından eşitlik teorisi çok farklı alanlarda 
kullanılmıştır. Örneğin yazılım hırsızlığının sebeplerinin 
çalışıldığı bir araştırmada sebepler arasında eşitlik 
duygusunda yaşanan haksızlık algısı olduğu ortaya 
konmuştur (Glass ve Wood, 1996). 

YBS çalışmalarında önemli bir role sahip olan ve çok 
sayıda çalışmada da kullanılan eşitlik-uygulama modeli 
(equity implementation model) eşitlik teorisine 
dayanmaktadır ve genel olarak bilgi çalışanları (knowledge 
workers (Seker, S. E. 2014) ) ve daha özel de ise bilişim 
sistemleri çalışanlarının performansının arttırılması ile 
ilgilenmektedir (Joshi 1991). 

Hem eşitlik-uygulama modeli hem de eşitlik teorisinin 
diğer bir kullanım alanı ise kurumsal otomasyon 
projelerinde (enterprise reserouce projects, ERP) müşteri 
ve kullanıcı memnuniyeti üzerindedir. Örneğin 
(Hess ve Hightower, 2002) yaptıkları çalışmada 
üç farklı kurumsal işletmede kullanılan ERP 
yazılımlarına dayanarak 3 seviyeli eşitlik sisetmi 
tanımlamışlar ve bu tanıma göre kullanıcı tatmin 
problemini (user satisfaction problem) (Seker, 2014)  
eşitlik uygulama teorisine göre yeniden 
şekillendirmişlerdir. 

Kullanıcı tatmin 
problemini bu alana 
taşıyan çok sayıda farklı 
yayından bahsetmek de 
mümkündür. Örneğin 
eşitlik teorisinin en 
önemli kısımlarından 
birisi olan 
ve  çalışanların işletmeye 
verdikleri ile aldıkları 
arasındaki oranı, kullanıcıların bir bilişim sistemine 
verdikleri ve aldıkları arasındaki orana dönüştürmüş çok 
sayıda çalışma vardır. (Woodroof ve Kasper, 1998) ve 
(Goodhue 1998) çalışmalarında bu verilen ve alınanları 
tanımlarken, bir bilişim sistemine verilen en büyük 
parçanın kullanıcıların emeği ve zamanı olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Benzer bir çalışmada ise (An ve diğ. 2008) 
yine aynı problem olan kullanıcı tatmin problemini eşitlik 
teorisinin verilenler ve alınanlar oranına dönüştürmüştür. 

Eşitlik Uygulama Modeli (Equity 
Implementation Model) 
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Yöntem Kailash Joshi tarafından 1991 yılında, YBS 
açısından önemli kaynaklardan birisi olarak 
görülebilecek olan MISQuarterly dergisinde yayınlanmış 
ve sonrasında YBS literatüründe sıkça atıfta 
bulunulmuştur. Yöntem çıkışı itibariyle eşitlik teorisine 
(equity theory) dayanmakta olup,  yöntem, bilişim 
sistemleri (BS) kullanıcılarının değişime bakışlarını 
eşitlik teorisinde bulunan kişilerin aldıkları ve verdikleri 
arasındaki orana dayanarak anlatmaktadır. 
Bu yaklaşıma göre değişime kullanıcıların bakışı 
(kullanıcıların değişim motivasyonu) aşağıdaki formül 
ile açıklanabilir:  

 
Yukarıdaki formülde bulunan yararlılık ise aslında 
kişinin bilişim sisteminden beklemiş olduğu çıktıların 
ağırlıklı ortalaması olarak ifade edilebilir ve aşağıdaki 
şekilde gösterilebilir: 

Ayrıca bu formüle dayanarak 3 farklı seviyede değişim 
tanımı yapılması mümkündür. Yine makalesinde Josh bu 
seviyeleri aşağıdakine benzer bir tablo ile 
açıklamaktadır. 

 

Joshi, kurguladığı bu modeli ayrıca farklı alanlarda 
uygulamış ve başarılı sonuçlar almıştır. Yine 1991 
yılındaki makalesinde bahsettiği ve yöntemin başarılı 
sonuçlar verdiği uygulamalar, Klinik laboratuvarlardaki 
bilgisayar kullanıcıları, Hindistan bankalarındaki 
bilgisayar kullanıcıları ve dördüncü nesil dillerdeki 
(4GL) değişim algısıdır. 
 
Kaynaklar 
Adams, John S. (1963). Toward an understanding of 
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Seviye Odak Kriterler Operasyonel Tanım 
1 Kendi odaklı Kendi eşitlik durumunu 

değiştirmeye yönelik 
Eşitlik durumundaki net 
değişim = Δ Alınanlar – Δ 
verilenler 

2 Kendi ve iş 
veren odaklı 

Adil dağılım talebi. Kendi ve 
işveren arasında eşitliğin 
olduğu dengeli bir talep. 

Δ Kendi çıkarlarına karşılık 
 
Δ İşverenin çıkarları 

3 Kendi ve diğer 
kullanıcılar 
odaklı 

Diğer kullanıcılarla 
karşılaştırıldığında kendisinden 
yana asimetrik olan bir eşitlik 
etkisi 

Δ kendi çıkarlarına karşılık 
 
Δ Diğer kullanıcıların çıkarları 

 

Değişimin Göreceli  
Etkilerindeki Değişim 

Çıktılardaki Değişim 
Yararlılık 

= 

Yararlılık 
Katkılara dayanarak hesaplanan beklentilerin 

Ağırlıklı ortalaması (beklenen fayda veya = 
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Yenilik, her alanda uygulanabilir ve en basit tanımı, yeni 
taleplere, yeni çözümler bulmak veya mevcut taleplere 
daha iyi çözümler bulmak olarak yapılabilir. Literatürdeki 
tanıma dayalı tartışmaların çoğu için kritik nokta, bir 
gelişmenin yenilik olarak tanımlanması için gerekli 
şartlarda yapılmıştır. Örneğin bir değişimin yenilik olarak 
adlandırılabilmesi için, orjinal, yeni ve önemli olması yani 
daha önceden yapılmamış birşeyin, ilk defa uygulanması 
sonucu önemli etkilerinin olması beklenir. 

İngilizce Innovation kelimesinin kökü ‘nova’dır ve latince 
yeni anlamına gelir. İnnova ise yenileme olarak kökün ön 
ek almış halidir. Innovation şeklinde geldiğinde ise kelime 
‘yenilemeyiş’ gibi bir anlama gelir yani yenileme 
eyleminin ismidir. Türkçede kabul gören tercümesi ise 
yenilik olarak literatürde oturmuştur. 

Yenilik ve Buluş (Innovation vs Invention) 
Bu iki kavramı birbirine karıştırmamak gerekir. Buluş, 
daha önceden olmayan bir icadın literatüre 
kazandırılmasıdır. Yenilik için ise buluş gerekmez (bazı 
yeniliklerin uygulanması sırasında buluşların yapıldığı da 
olmuştur ancak gerekmez). Bunun yerine, mevcut 
buluşların daha verimli bir şekilde yeni alanlara 
uygulanması veya mevcut problemlerin mevcut buluşlar 
arasından en verimli şekilde çözülmesi veya bazı 
durumlarda sadece yeni bir sistem geliştirilmesi olarak 
ortaya çıkar. 

Örneğin cep telefonlarının geliştirilmesi bir buluştan çok 
yeniliktir. Cep telefonları piyasaya çıkmadan çok önceleri, 
telefon teknolojisi (kablolu) ve cep telefonlarının 
kullandığı kablosuz iletişim teknolojisi bulunuyordu. 
Yenilik bu iki teknolojiyi birleştirerek verimli şekilde 
kullanılmasını sağlamaktı. Bu anlamda buluşlar ve 
yenilikler birbirine karıştırılmaya oldukça müsaittir ancak 
temel fark, yeniliklerin bir amaca yönelik olarak 
yapılmasıdır, buluşların ise yapılırken bir amacı olmak 
zorunda değildir. 

2

Yeniliklerin amacı 
Yeniliklerin temel amacı, topluma, konfor, rahat ve 
verimlilik sunmasıdır. Teknoloji alanında yapılan bütün 
yeniliklerin bu amaçlara hizmet ettiği söylenebilir. 

İş ve Ekonomi hayatı 
İş ve ekonomi hayatı için yeniliklerin önemli bir lokomotif 
görevi üstlendiği söylenebilir. Örneğin cep telefonu 
alanında hemen her yıl bir yenilik çıkmaktadır. (önceleri 
daha fazla rehber kaydı gibi yenilikler sunan telefonlar 
daha sonra oyun oynamaya imkan verdi, daha sonra 
kamera, mp3 çalar, akıllı telefonlar, internete bağlanan 
telefonlar gibi çok sayıda zaten var olan teknolojiyi cep 
telefonları ile birleştiren yenilik yaşandı). Görüldüğü üzere 
cep telefonu sektöründe her sene yeni telefon satılmasını 
sağlayan en önemli itici güçlerden birisi yeniliktir. Bir 
kişinin onlarca yıl tek bir cep telefonu kullanması herhalde 
bu sektörün sonu olurdu. 

Bu anlamda kapitalist ekonomilere yapılan önemli 
eleştiriler de bulunmaktadır. Örneğin Joseph Schumpeter, 
kapitalizm için bozulacak yenilikler bulmanın temel değer 
olduğunu söyleyerek kapitalist yaklaşımı eleştirmiştir. 
Bunun yanında müteşebbisliğin (entrepreneurship)  bir 
parçası da bu yenilikleri aramak ve başarılı bir şekilde 
uygulamaktır. 

Örgütsel Boyutu 
Örgütsel davranış seviyesinde, bir topluluğun verimlilik, 
üretkenlik, kalite, rekabet, pazar payı gibi sebeplerle 
yaptığı davranışların somut birer performans artırımına 
dönüştürülmesi esas alınır. 

Örgütsel olarak bütün organizasyonların yenilik 
uygulaması olabileceği kabul edilmektedir. Basitçe, bir 
hastane, üniversite veya bir işletmede davranışsal 
yeniliklerin uygulanması oldukça kolaydır. Örneğin bir 
hastanenin hasta kayıtları için yazılım kullanmaya 
başlaması basit bir yenilik uygulamasıdır. 

Yeniliğin kaynağı 
Yeniliğin kaynağının sistematik olarak tarifi için çeşitli 
çalışmalar olmasına karşılık uygulamadaki yeniliklerin çok 
azı bu şekilde uygulanmıştır. Örneğin bir başarısızlık, bir 
sistem hatası veya şans gibi faktörlerin yeniliklerin 
çıkışında çok daha fazla rol oynadığını söyleyebiliriz. 

Yenilik (Innovation)  
Sadi Evren SEKER, American University of Middle East, Kuwait 

academic@sadievrenseker.com 
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Genel olarak yeniliklerin çıkış kaynaklarının sektöre, 
pazara, insan müdahalesine, algıya, ruh haline veya geçmiş 
bilimsel birikime bağlı olduğunu söyleyebiliriz. 

Yeniliğin genel olarak doğrusal bir modele oturduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Literatürde doğrusal yenilik modeli 
(linear model of innovation) olarak geçen bu yaklaşım, 
buluş, yenilik ve yayılım (invention, innovation, diffusion) 
sıralamasını benimser. 

 

Bu doğrusal modelin hem çıkışında hem de neticesinde bir 
kişi veya organizasyon tarafından yeniliğin pazarlama 
amacıyla yapılması söz konusudur. Yani ana motivasyon 
kar olup buluş seviyesindeki gelişmeleri yayılmaya açık 
birer uygulamaya dönüştürmektedir. 

Örneğin ampulün Edison tarafından geliştirilmesinden çok 
önce, parlaklık verici maddeler biliniyordu. Edison bu 
maddelerin üzerinde denemeler yaparak elektrik vererek 
aydınlatmanın en iyi yol olacağını (ki elektrik te çok 
öncelerden beri biliniyordu), ve bu parlaklık veren telin bir 
cam fanus içerisine konulmasının en doğru yaklaşım 
olduğunu vs. Geliştirmiştir. Yani aslında Edison, 
bilinmeyen yeni bir buluş yapmamış sadece mevcut 
buluşları, daha fazla kişinin kullanabileceği (yayılabileceği, 
diffusion) seviyeye getirmiştir. 

Burada iki uçtan yaklaşım da mümkündür. Birincisi işin 
sonunda başlayarak yayılması kolay bir yenilik ihtiyacını 
tespittir. Yani ihtiyaca yönelik olarak yenilik geliştirmektir 
ki buna son kullanıcı yeniliği (end-user innovation) ismi 
verilebilir. 

Diğeri ise birikmiş durumdaki buluşların kullanılmasına 
uygun bir alanda birleştirilerek bir yeniliğin ortaya 
çıkmasıdır ki bu da yukarıda şekli de verilen doğrusal 
yenilik modelidir. 

Son kullanıcı yaklaşımında üç adım öne çıkmaktadır: 

• İhtiyaçların tespiti 

• İhtiyaçların alanı ile ilgili uzman kişilerin konuya 
eğilmesi 

• Finansal destek 

Yukarıdaki bu adımların bu şekilde tanımlanmasına 
karşılık genelde ihtiyaç tespitinden sonra uzman kişilerin 
istihdamından çok bu konuya ilgili kişilerin kendisini 
geliştirmesi ve daha sonra finansal destek şeklinde 

4

gitmektedir. 

Doğrusal yenilik modeli yaklaşımına alternatif olarak 
literatürde yer alan diğer bir yaklaşım da zincir bağlantı 
modelidir (chain-linked model veya kline model olarak da 
geçmektedir). Bu model, yeniliklerin bir doğrusal süreçte 
gelişmesinden ziyade, piyasadaki ihtiyaçların tespit 
edilmesi, pazardaki boşlukların bulunması ve bu ihtiyaçlar 
doğrultusunda ürün ve hizmetlerin yeniden tasarlanması, 
yeni çözümlerin ortaya atılması ve bu işlemler sırasında da 

karmaşık geri besleme 
zincirleri ile yeniliklerin 
geliştirilmesi felsefesine 
dayanır. 

Aslı itibariyle, zincir eklemeli 
modelde, bilgi (knowledge) esas unsur olarak kabul edilir 
ve bilginin doğrusal bir yapısı olmadığı savunulur. Bunun 
aksine bilginin buluş, yenilik ve yayılmayı kapsayan daha 
üst seviyeden bir değer olduğu ve bu sıralamanın bir 
anlamının olmadığı ileri sürülür. 

Yukarıdaki yenilik durumları dışında, yeniliğin sadece 
teknolojik seviyede olmayacağını bilmek gerekir. Yenilik 
bir işin işleyişinde, süreçte, kişilerin kavramlara 
yaklaşımında (paradigma), algıda, yönetimde veya ortamda 
olabilir. 

Yukarıdaki adımlara ilave olarak farklı kaynaklarda 
adımlar farklı şekillerde geçebilmektedir. Örneğin farklı bir 
kaynakta yukarıdaki 3 adım yerine aşağıdaki 4 adım 
kullanılmıştır (Robert et. al. 2014): 

1. Keşif (Discovery): Yenilikler genelde mevcut fikirlere 
ve teknolojiye bağlı olarak gelişmektedir. Dolayısıyla 
mevcut fikirlerdeki eksikler veya yeni ihtiyaçların 
keşfedilmesi yeniliğin ilk adımı olarak kabul edilir. 

2. Geliştirme (Development): Bu aşamada fikir bir 
paketlemeye tabi tutulur. Yani fikri etkileyen ve fikirden 
etkilenen bütün çevre ürün ve hizmetler bir gözden 
geçirmeye tabi tutulur. Fikrin hangi açılardan geliştirilmesi 
gerektiği ve hangi açılardan değer kattığının araştırılması 
gerekir (McKenna 1985; Teece 1986). Ayrıca fikir 
kullanıcılara ulaşabilecek bir ürün veya hizmet haline 
dönüştürülür ve pazarda yerini alır. 

3. Yayılma (Diffusion): Bu aşamada potansiyel 
kullanıcılara ulaşma, kullanıcıların yeni fikri 
kabullenmeleri, ve beğenilerine göre yaymaları veya 
reddetmeleri aşamaları yaşanır. Şayet teknolojinin 
yayılması başarılı olursa günlük hayatın bir parçası haline 
gelmesi beklenir. 

4. Etki (Impact): Teknolojinin etki aşamasında ekonomiye, 
topluma ve üretim/hizmet sürecine etkisi gözlemlenebilir. 
Başarılı bir fikrin değer katan etkisi olması beklenmektedir. 
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Bu değer, maliyet düşürülmesi, kullanıcılara yeni 
imkanların sunulması, kalite artışı, zaman kazandırma gibi 
şekillerde olabilir. 

 Yeniliğin Hedefleri 
Yenilik uygulamaları genelde işletmelerin hedefleri ile 
birebir örtüşür. Örneğin, bir işletmenin rekabet üstünlüğü 
hedefi için yenilik (innovation) oldukça 
önemlidir.  İşletmelerin çoğunun büyümesi, pazarın 
hareketliliği veya rekabet üstünlüğü gibi etken sebeplerden 
dolayı, işletmeler için yenilik vaz geçilmez bir itici güçtür. 

Yenilik çalışmalarının işletmelerde sağladığı hedefler 
aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

• Kalite arttırımı 
• Yeni pazarların doğması 
• Ürün özelliklerinin arttırılması 
• İşgücü fiyatlarının azaltılması 
• Üretim sürecinin geliştirilmesi 
• Üretimdeki malzeme ihtiyacının azaltılması 
• Çevresel zararların azaltılması 
• Ürün ve hizmetlerin ikamesi 
• Enerji tüketiminin azaltılması 
• Kurallar ve şartlar üzerinde mutabakat 

Hedeflere ulaşmada yaşanan sorunlar, yenilik alanındaki 
başarısızlıklardan da kaynaklanabilir. Örneğin bir 
işletmenin yeterli yenilik geliştirememesi durumunda 
piyasa ortalamasının altındaki kalitede hizmet veya mal 
üretmesi söz konusu olabilir. 

Yeniliğin Yayılması (Diffusion of 
Innovation) 
Yayılma, yenilikle gelen yeni uygulamaların bir piyasadaki 
uygulama ve kullanımını ifade etmektedir. 1903 yılındaki 
Gabriel Tarde’nin literatüre kazandırdığı S eğrisi, yayılma 
eğrisi olarak bilinir ve bu eğrinin ifade ettiği 5 aşama 
bulunmaktadır: 

• İlk Bilgi (first Knowledge) 
• Tutum belirlemek 
• Yeniliği benimseme veya reddetme konusunda karara 

varma 
• Uygulama ve kullanım 
• Kararın tasdiki 

  

6

Yenilik gerçekleştirildikten hemen sonra, toplumun çeşitli 
gruplarına yayılmaya başlar. Yeniliğin gücü ve yeniliğe 
olan ihtiyaca göre değişik hızlarda yaşanan yayılma genel 
olarak bir S eğrisi şeklindedir. S eğrisinin ifade ettiği 
aşamalar şu şekildedir: 

1 yenilik ilk çıkış aşamasında yavaş bir yayılma izler 

2 Belirli bir noktadan sonra hedef kitlenin yeniliğe 
ilgisi artar ve yayılma kuvvetlenir 

3 Bir noktadan sonra ise artık diğer yenilikler ve 
yeniliğe duyulan ihtiyacın azalması ile, yayılma 
doygunluk seviyesine ulaşır ve yavaşlar 

Gelişmekte olan teknolojiler için, yeniliğin yayılma eğrisi 
biraz daha farklıdır. Bu tip yeniliklerin, kendilerinden önce 
gelen yeniliklere göre daha hızlı yayılması söz konusudur. 
Örneğin günümüzde sabit telefonlar üzerinde gelen bir 
yeniliğin, kendisine göre daha yeni teknoloji olan cep 
telefonlarındaki bir yeniliğe göre daha yavaş yayıldığını 
söyleyebiliriz. Bu örnekte cep telefonundaki hızlı 
teknolojik gelişme, bu teknolojideki yeniliğin görece 
olarak daha eski olan teknolojiye göre daha hızlı 
yayıldığını söyleyebiliriz. 

Bu durum, S eğrisi üzerinde aşağıdaki şekilde 
gösterilebilir: 
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Yeniliğin Ölçülmesi 
Yeniliğin ölçülmesi için çeşitli metrikler geliştirilmiştir. Bu 
metriklere girmeden önce yeniliğin iki farklı şekilde ele 
alındığını belirtmek gerekir. Birincisi organizasyon 
seviyesinde (mikro-yenilik) olup bir işletme, bir ürün, birey 
seviyelerinde yapılan yenilik ölçümüdür. 

İkincisi ise politik seviyede olup (makro-yenilik) ülke 
seviyesinde kazanılan yeniliklerin değerlendirilmesidir. 

Örneğin işletmelerin yenilik kazanımları ve bu 
yeniliklerinin finansal etkileri, çalışanların yeniliğe uyumu, 
verimliliğe yeniliğin etkisi veya rekabete yeniliğin etkisi 
gibi çeşitli açılardan incelenmesi organizasyon 
seviyesinden yapılan bir ölçümdür. 

Buna karşılık ülkelerin yenilik uygulama seviyeleri, 
yeniliklerin araştırma geliştirmeye ayrılan bütçeye göre 
verimi, GSMH gibi değerlere oranları ise politik seviyedeki 
yenilik ölçümleridir. 

Bu değerlendirmeler kapsamında, yenilik için aşağıdaki 
indisler çıkarılmıştır: 

1 Indiana İş Araştırmaları Merkezi (Indiana Business 
Research Center)  tarafından geliştirilen innovation 
index (yenilik indisi). Temel olarak bir 
organizasyonun Amerikadaki veya bölgesel 
dinamiklere göre yenilik kapasitesini ölçer. 

2 Devlet Teknoloji ve Bilim Indisi (State Technology and 
Science Index). Milken Enstitüsü tarafından 
geliştirilen ve Amerika çapında, yüksek gelirli 
işlere dayandırılarak bilim ve teknoloji seviyelerini 
ölçmeye (ve karşılaştırmaya) dayalı indistir. 

3 Oslo Kitabı (Oslo Manual) Kuzey Amerika, Avrupa ve 
Zengin ekonomilere odaklanmış indistir. 

4 Bogota Kitabı (Bogota Manual) Oslo kitabına benzer 
şekilde Latin Amerika ve Karayip ülkelerini 
hedefler 

5 Yenilik Kapasite Endeksi (Innocation Capacity Index 
(ICI)): Çok sayıda uluslararası profesörün katkısı 
ile çıkarılmış olan endekstir. Ülke bazlı olarak 
politik seviyede hazırlanır. 

6 Küresel Yenilik Endeksi : Boston Danışma Grubu 
(Boston Consultancy Group (BCG) ) ve Ulusal 
Üretici Birliği (National Asociation of 
Manufacturers (NAM) ) tarafından ortak olarak 
hazırlanır ve bu alanda hazırlanan en rekabetçi 
endeks olarak bilinir. 

7 Ayrıca INSEAD tarafından hazırlanan küresel yenilik 
endeksi (Global Innovation Index) ve Yenilik 

8

Etkinlik Endeksi (Innovation Efficacy Index) 
bulunmaktadır. 
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Açık yenilik kavramı, bir yenilik (innovation) şekli olarak 
literatüre ilk defa Henry Chesbrough tarafından 1960 
yılındaki makalesinde yapmış olduğu, özellikle araştırma 
geliştirme alanında, işletmeler arası işbirliği konusundaki 
çalışmadan esinlenmektedir. Kendisi ayrıca Kaliforniya 
Üniversitesi Açık Yenilik Merkezi yöneticiliğini yapmakta 
ve yine bu konudaki açık yenilik isimli kitabı ile de 
tanımlanmaktadır. 

Açık yenilik kavramı, literatürdeki konumu itibariyle, açık 
işbirliği, işbirliği örüntüsü (pattern of collaboration) , 
kullanıcı yeniliği, birikimli yenilik (cummulative 
innovation) , bilgi ticareti, toplu yenilik (mass innovation) 
ve dağıtık yenilik (distributed innovation) kavramları ile de 
ilgilidir. 

Kavramın tanımını, Henry William Chesbrough’un kendi 
kitabında yaptığı şekliyle alacak olursak aşağıdaki şekilde 
Türkçeye tercüme etmek mümkündür: 

‘Açık yenilik, işletmelerin iç ve dış pazarlama, teknoloji 
geliştirme gibi amaçlar için, işletme içi fikirleri kullandığı 
kadar, aynı zamanda işletme dışı fikirleri de 
kullanabileceği ve kullanması gerektiği üzerine kurulu bir 
paradigmadır’. 

Aynı zamanda açık yenilik, iş ortakları ile risk ve 
başarıların paylaşımı anlamında da gelmektedir ve 
yeniliğin içeri ve dışarı doğru kolayca geçebileceği kabulü 
üzerine kurulmuştur. 

Yine açık yenilik fikrinin merkezinde, bütün dünyaya 
dağılmış ve sürekli hareket halindeki bilgi ve yeniliğin 
sadece bir şirket merkezinden yönetilerek rekabet 
edilemeyecek kadar büyük olduğu gerçeği yatmaktadır. 
Açık yenilik kavramı, işletmenin dışında gelişen bu 
yenilikleri takip etmesi ve gerekli gördüğü yeniliklerin 
patent veya lisans ücretlerini ödeyerek kendi teknolojik 
gelişimine adapte etmesi gerçeğine dayanır. Aynı zamanda 
işletme içerisindeki yeniliklerin de aynı şartlarla dışarıya 
açılması kabulü yapılmaktadır. 

Açık yenilik sadece kaynak olarak yeniliğin açık olması ve 
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bir kaynak erişim ve paylaşımının dışında, yeniliğin 
(innovation) ve bilginin (knowledge) yönetiminde de farklı 
bir bakış açısı sunar. Buna göre istihdam, entellektüel 
sermaye, fikir hakları, bu fikri hakların üretilmesi için 
geçen teknik ve araştırma süreçleri iyi anlaşılmalı ve hem 
içerideki hem de dışarıdaki yenilik fırsatları doğru şekilde 
takip edilmeli ve işletmenin mevcut kaynak ve yeterlilikleri 
ile entegre edilebilmelidir. 

Avantajları 
Açık yenilik, küresel işbirliği içerisindeki işletmelere bazı 
avantajlar sunar. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir[1]. 

• Araştırmanın tek merkezden yönetilmesine göre daha 
düşük maliyetli araştırma geliştirme imkanları 
sunar 

• Ürün geliştirmede potansiyel yenilikler sunar 
• Geliştirme sürecinde, müşteri katılımını erkene alır 
• Müşteri hedefleme ve Pazar araştırmasında daha kesin 

sonuçlara ulaşılmasını sağlar 
• İç ve dış yenilik kaynakları arasında potansiyel sinerji 

sunar 
• Potansiyel olarak viral pazarlama sunar. [2] 

Dezavantajları 
Açık yenilik kavramının uygulanması bazı potansiyel 
riskleri ve zorlukları beraberinde getirir. 

• Paylaşılması istenmeyen bazı bilgilerin açık edilmesi 
• Fikri mülkiyetin açık edilmesinden doğan bazı rekabet 

avantajlarının yitirilmesi 
• Dışarıda geliştirilmiş bir yeniliğin işletme bünyesine 

alınmasında ve hatta yenilik geliştirme sürecinin 
anlaşılmasında yaşanacak problemler. 

• Dışarıda geliştirilen yeniliklerin takip edilmesi ve bu 
yeniliklerin seçiminde yaşanan güçlük. 

• Dışarıda geliştirilen yeniliklerin teknoloji geliştirme 
sürecine eklenmesi halinde, daha önceden yapılan 
ve teknoloji geliştirme için sürdürülen yenilik 
sürecinin yeniden yapılandırılması ve bazı işlerin 
israf olması. [1][2]. 

Açık Yenilik için Modeller 
Ürün Platformları 
Ürün platformları, basitçe natamam (henüz bitmemiş) 
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ürünlerin bu konuda çalışan ve katkı sağlayabilecek 
taraflara açılması ve katkı sağlanması için gerekli araçların, 
çerçevelerin veya doküman/eğitimlerin sunulmasıdır. Bu 
sayede katılımcılar ürünün geliştirilmesine hem emek hem 
de fikir ve yönlendirme olarak dahil olabilmektedirler. Bu 
model, ürünün kullanıcıları tarafından da geliştirilebileceği 
durumlar için söz konusudur. Örneğin bir kurumsal 
otomasyon projesinde, ürünü satın alan müşterinin, ürünü 
mümkün olduğu kadar kendi yapısına uydurma isteği 
olabilmektedir. Böyle bir durumda, ürünün bazı kısımlarını 
kendisinin geliştirmesi için hem bir motivasyon hem de 
neticede bir fayda vardır. 

Günümüzde bu amaçla yazılım geliştirme araçları 
(software development kit, SDK) ve uygulama 
programlama arayüzleri (application programming 
interfaces API) şeklinde ürüne ekleme yapılabilecek ve 
hatta ürünün temel bazı özelliklerinin bile müdahaleye açık 
olduğu platformlar sunulmaktadır. 

Bu model, genelde kullanıcı çeşitliliğinin yüksek olduğu ve 
ihtiyaç belirsizliğinin yüksek olduğu ortamlarda 
kullanılmaktadır. Örneğin bir cep telefonu üreticisinin, cep 
telefonu üzerinde geliştirilebilecek yazılımların tamamını 
yazması oldukça güçtür. Bunun yerine, binlerce uygulama 
geliştiricisinin kullanabileceği bir programlama ortamını ve 
gerekli doküman ve eğitimleri sunmakta, binlerce farklı 
alanda geliştirme talebini ise bu dış yenilik kaynaklarına 
bırakmaktadır. [2] 

Fikir Yarışmaları 
Bu modelde, ürün ile ilgili yeni fikirlerin toplanması için 
yarışmacıların yenilik fikirlerini bir yarışma kapsamında 
üretici ile paylaşması istenir. Bu sayede hem ürün 
geliştirilmesi ile ilgili yeni fikirlere oldukça düşük bir 
fiyata ulaşılmış olunur, hem de müşterilerin beklentileri 
konusunda fikir sahibi olunmuş olunur. 

Erken Erişim Müşterileri 
Ürün geliştirme sürecinin sonuna yakın bir dönemde 
ürünün bazı müşterilerin erken erişimine açılması ve bu 
sayede ürün hakkındaki müşteri yorumlarını ürün henüz 
pazara çıkmadan edinmeleri ve yine hedeflenen 
müşterilerin, kendi istek ve taleplerine daha uygun ürün ile 
buluşması sağlanmaktadır. 

İşbirlikçi ürün tasarımı ve geliştirilmesi 
Ürün platformlarına benzer şekilde, işbirlikçiler ile birlikte 
ürün geliştirilmesi ve tasarımı tamamlanır. Ancak ürün 
platformu modelinden farklı olarak, ürün geliştirilmesi 
tamamen işbirlikçilere bırakılmaz, bunun yerine ürün 
geliştirilmesi bitene kadar olan süreç hala üretici işletmenin 
kontrolündedir ve yeniliğe yön verir. [2]. Henry 
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Chesrbrough tarafından bu model, optik ve fotonik 
endüstrilerindeki en verimli model olarak önerilmektedir 
[3]. 

Yenilik Ağları 
Bir katılımcı ağının, bir problemin çözümü için yenilik 
sürecine dahil olduğu modeldir. Ürün geliştirme niyetinde 
olan işletme, genelde bu ağdaki katkılar için bir ödül 
sistemi geliştirir, bazı durumlarda ise doğrudan ücret 
ödenmesi bile söz konusudur. Yenilik ağı modelinin farkı, 
genelde tanımlı bir probleme çözüm aranıyor olmasıdır. 
Yani ürün hakkında yeni fikirlerin serbestçe 
geliştirilmesinden çok katılımcıların kendilerine 
tanımlanan bir probleme çözüm sunmaları beklenir. 

Kapalı ve Açık Yenilik karşılaştırması 
Kapalı yenilik paradigması, başarılı bir yeniliğin kontrol 
edilerek üretilebileceği savına dayanmaktadır. Örneğin bir 
işletme, kendi iyi bilinen ürünleri hakkında kendi yenilik 
fikirlerini geliştirme kararını verebilir. Buradaki 
motivasyon ürünün pazarlama, dağıtım, hizmet, finans ve 
müşteri desteği gibi sadece firmanın bildiği bazı 
problemler ve fırsatlara dayanıyor olmasıdır. Örneğin 
müşterilerin dahil olduğu bir yenilik sürecinde, ürün 
finansmanı, pazarlama stratejileri, dağıtımı, bakım ve 
hizmetleri konusunda, müşterinin kısıtlı bilgisi olacaktır. 
Bu bilgilerin açık bir şekilde paylaşılması da rakip 
firmaların eline verilen bir bilgi olacağı için tereddüt ile 
karşılanmaktadır. Açık yenilik fikri yukarıdaki bu kapalı 
yenilik kaygılarına karşı olarak aşağıdaki 
motivasyonlardan doğmuştur: 

• Vasıflı işçi sayısının artması ve hareket serbestliği 
• Yatırımcı pazarının genişlemesi 
• Hiçbir işe yaramadan bekleyen dış fikir alternatifleri 
• Dış tedarikçilerin genişleyen yetenekleri 

Yukarıdaki bu 4 güç ile bilgi pazarı (knowledge market) 
kavramı doğmuştur ve bilgi artık bir işletmenin mülkü 
olmaktan çıkmıştır. Bilgi daha çok çalışanlar, tedarikçiler, 
müşteriler, rakipler ve hatta üniversiteler tarafından sahip 
olunan bir varlık halini almıştır. Yenilik, ister kapalı 
yenilik modeli, ister açık yenilik modeli ile geliştiriliyor 
olsun, fikir ve bilgi üzerindeki hak sahipliği giderek 
zayıflamaktadır. Elbette hangi modelin başarılı olacağı ile 
ilgili tartışmalar sürmektedir. 

Açık Kaynak ve Açık Yenilik 
Karşılaştırması 
Açık kaynak ve açık yenilik kavramlarının ilk ayrıldığı 
nokta fikri sahiplik noktasıdır. Açık kaynak yaklaşımı, 
kaynak kullanımının kısıtlanmaması ve herkese açık olması 
tezi üzerine kuruludur. Buna karşılık açık yenilik 
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kavramında fikri sahiplik iddia edilebilir ve kimin bu fikri 
kullanabileceğine fikir sahibi karışabilir. 

Laissez Innover (Bırakınız Yenilesinler) 
Aslı itibariyle Fransızcadaki ‘Laissez Faire’  kavramından 
gelmektedir ve ‘Laissez-Faire’ ise ‘bırakınız yapsınlar’ 
anlamında liberal söylemin bir sloganıdır. Kapitalist 
dünyanın da benimsediği bu ‘bırakınız yapsınlar’ ifadesini 
‘Laissez-Innover’ yani ‘bırakınız keşfetsinler’ veya 
‘bırakınız yenilesinler’ şeklinde çevirebiliriz. 

Buradaki söylem, günümüzde önemi hızla artan 
yenilikçilik (innovation) konusunun liberal bir şekilde ele 
alınmasıdır ve hemen her anlamda her birey ve her 
organizasyonun yeniliği özgürce (liberal) geliştirmesi için 
teşvik edilmesini hedefler. 

Aslında terim geldiği kök itibariyle de düşünce ve politik 
bir köken taşımaktadır. Yani, bugünkü yenilikçilik 
(innovation) çalışmaları yaklaşık yüzyıl öncesinin 
kapitalist çalışmaları olarak yorumlanabilir. Ayrıca 
günümüz yenilik çalışmalarının en önemli paydaşı olarak 
toplumu görmek mümkündür. 

Terimin içerdiği çelişik bir durum ise, bazı 
araştırmacıların, yenilikçilik çalışmalarını belirli bir 
disipline bağlamasıdır. Örneğin yenilik ihtiyacı ve yenilik 
motivasyonunu eğitim seviyesine bağlamak ve eğitimi de 
belirli bir disipline bağlamak mümkün görülür ise, 
‘bırakınız’ diye başlayan ve özgürlüğü temsil eden bir 
anlayışın aynı zamanda yenilikçi olabilmesi için eğitimli ve 
disiplinli olması gereği ortaya çıkmaktadır. Yani terimin 
anlamında, hem disiplinli hem de özgür olması gibi bir 
çelişki olduğu iddia edilebilir. 

Dördüncü bir nokta ‘bırakınız yenilesinler’ yaklaşımının 
toplumda bir sınıf karmaşasına sebep olduğudur. Örneğin 
McDermott bu kavramın, sağ ve muhafazakar bir yaklaşım 
olduğunu savunur. Çünkü yenilik çalışmaları, toplumda 
kendi yönetim ve yenilik sahibi (sermaye yerine yeniliğin 
sahipliği, patent, fikir hakkı vs.) bir sınıf doğurur ve kendi 
çalışan ve yöneten sınıflarını doğurur. 

Kaynaklar 
[1]West, J.; Gallagher, S. (2006). "Challenges of open 
innovation: The paradox of firm investment in open-source 
software". R and D Management 36 (3): 319.  

[2]Schutte, Corne; Marais, Stephan (2010). The 
Development of Open Innovation Models to Assist the 
Innovation Process. University of Stellenbosch, South 
Africa. 

[3]Chesbrough, Henry; Eichenholz, Jason (January 
2013). "Open Innovation in Photonics". SPIE 
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Yeniliğin gelişimi sürecinde, buluş (invention) yenilik 
(innovation) ve yayılım (diffusion) üçlemesinin doğrusal 
olarak geliştiğini iddia eden doğrusal modele (linear 
model) muhalif olarak, bu gelişimin doğrusal olması 
gerekmediğini iddia eder (Caraca 2009). 
Bu modeldeki yenilik süreci, öncelikle pazarda boşluk 
oluşturan bir ihtiyacın karşılanma çabası ile başlar. 
Ardından, araştırma (research) ve tasarım (design) 
aşamaları, ardından yeniden tasarım (redesign) ve üretim 
(production) aşamaları ve nihayet pazarlama ve satış 
aşamaları gelir. Buradaki yaklaşımın yine 3 seviyeli ve 
doğrusal bir model olduğu algısına zıt olarak, bu aşamalar 
arasında sürekli olarak geri besleme bağlantıları 
bulunmaktadır. 

Şekil 3’te de basitleştirilmiş olarak gösterildiği gibi, yenilik 
sürecinin her aşamasında, diğer aşamalara geri dönmek ve 
süreci değiştirmek mümkündür. Örneğin son aşama olan 
pazarlama aşamasında karşılaşılan bir boşluk (bir müşteri 
isteği veya ihtiyacı) yeni bir yenilik sürecinin başlangıcı 
olabilir. Benzer şekilde, bu istek veya ihtiyaç, ürünün 
yeniden tasarlanması ve üretime etki edebilir. Yine üretim 
sürecinde yaşanan bir güçlük, ürünün tamamen yeniden 
tasarlanması ve yeni buluşlara yol açabilir. 
Buradaki yenilik sürecinin başarısı, yeniliği yöneten 
organizasyon, veya kurumun bilgi birikimi (knowledge) ve 
bu birikimi yönetme yeteneği ile (knowledge management) 
yakından ilgilidir. 
Modelin 1986 yılında Kline tarafından çizilen orijinal hali 
şekil 4’te gösterilmiştir. Bu çizimdeki orta yer alan ve 
potansiyel pazar ile başlayan ve dağıtım ve pazarlama 
aşaması ile son bulan doğrusallığın dışında, araştırma 
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aşaması ve araştırma aşamasına taşıyan bilgi tabanı 
(knowledge base) aşamaları gösterilmiştir. Ayrıca her 
aşamadan daha önceki aşamalara geri besleme (feed back) 
bağlantısı ile spiral bir yaklaşım getirilmiştir. Bu orijinal 
modele bakıldığında, her aşamadan elde edilen bilginin, 
bilgi tabanında tutulması ve tutulan bu bilgi tanı üzerinde 
bir araştırma seviyesinin çalışması beklenmektedir. Bu 
geçişler, bilgi tabanı için K, araştırma için ise R harfleri ile 
gösterilmiştir. Buna göre sağlıklı bir ilerlemede her 
aşamadan sonra elde edilen bilgilerin bir bilgi tabanında 
tutulması ve daha sonra, hatanın bulunması, düzeltilmesi 
veya tekrarlanmasının engellenmesi gibi aşamalarda 
kullanılması, bunun yanında kalite çalışmalarına temel 
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teşkil etmesi beklenir. Ayrıca bir 
araştırma seviyesi ile, toplanan bu bilgi 
tabanı üzerinde geliştirmelerin yapılması 
mümkün olabilmektedir.  
Modelin orjinal çiziminde ayrıca ikinci 
aşama olan buluş yahut analitik tasarım 
aşaması, araştırma seviyesi ile doğrudan 
ilgilidir. Yani bir yeniliğin geliştirilmesi 
sürecinde araştırma seviyesi potansiyel 
pazara uygun bir analiz ve tasarım 
yapmak için kullanılır ve bu araştırma 
seviyesini destekleyen en önemli kaynak, 
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daha önceki birikimlerin tutulduğu bilgi tabanıdır. Bu 
aşamayı da kapsayan 3 aşama boyunca, yani “buluş yahut 
analitik tasarım aşaması”, “detaylı tasarım ve test aşaması” 
ve son olarak “yeniden tasarım ve üretim” aşamalarının 
tamamında, hem aşama süresince elde edilen bilginin 
biriktirilmesi hem de bu birikimin doğrudan aşamalara 
girdi olan araştırmayı desteklemesi beklenmektedir. Son 
olarak dağıtım ve pazarlama aşamasına ulaşıldıktan sonra 
elde edilen yenilik (Innovation, şekilde I harfi ile 
gösterilmiştir) ve tasarım (Design, şekilde D harfi ile 
gösterilmiştir) detayları araştırma seviyesine birer girdi 
olarak kullanılmaktadır. Ne yazık ki pazara çıkan ve 
dağıtım kanallarına giren bir ürünün araştırma aşamasından 
etkilenmesi artık mümkün olmamakta ve ürün üzerinde 
değişiklikler yapılamamaktadır.  
Elbette buradaki modelin 1985’te geliştirildiği 
unutulmamalıdır. Günümüzde son aşamada olan bu ürünün 
dağıtıma girdikten sonra değiştirilememesi, dijitalleşme ile 
değişmiştir (Seker, 2014). Örneğin bir yazılımın bilgisayar 
indirilmesinden sonra güncellenmesi, dijital bir ürünün 
alındıktan sonra kendisini güncelleyebilmesi (fabrika 
yazılımları gibi yazılımların eklenebilmesi) artık 
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mümkündür. 
Model ayrıca, literatüre ilk kez kazandıran kişinin ismine 
ithafen Kline model olarak da isimlendirilmektedir (Kline 
1985). 

Model özellikle askeri ve savunma uygulamalarında geniş 
yer bulmuştur (Vassiliou, 2011).  

Kaynaklar 
Caraça, João, Bengt-Åke Lundvall, and Sandro Mendonça 
(2009). “The changing role of science in the innovation 
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Forecasting & Social Change 76, 861–867. 

Kline (1985). Research, Invention, Innovation and 
Production: Models and Reality, Report INN-1, March 
1985, Mechanical Engineering Department, Stanford 
University. 

Kline, S.J. & N. Rosenberg (1986). “An overview of 
innovation.” In R. Landau & N. Rosenberg (eds.), The 
Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for 
Economic Growth. Washington, D.C.: National Academy 
Press, pp. 275–305. 
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Teknoloji yatırımı sırasında dikkat edilecek hususları 3 ana 
başlık altında toplamak mümkündür. 
• Teknik uygunluk 
• Ekonomik uygunluk 
• İşlevsel uygunluk 
Bir projenin başlangıcı aşamasında, projenin sonuçlarının 
kestirilmesi ve proje ile ilgili stratejik kararların verilmesi 
yukarıdaki bu 3 maddeye göre yapılabilir. 
Teknik uygunluk aşamasında, işletmenin mevcut 
teknolojik yapısı ile yeni projenin teknik açıdan uyumu 
incelenir. Örneğin işletmenin elindeki personelin belirli bir 
teknoloji konusunda uzman olması ama yeni projenin 
tamamen başka bir teknolojik alt yapı üzerine oturtulması, 
işletme ile uyumsuz bir teknik duruma işaret eder. Benzer 
şekilde işletmelerin çok sayıdaki teknik yatırımı ile yeni 
projelerin kullandığı teknolojinin benzer olması, uzun 
vadede projenin başarısı açısından önem taşır. Teknik 
uyumluluk yazılım ve donanım seviyesinde incelenebilir. 
Örneğin işletmenin sahip olduğu sunucu havuzu ile 
uyumsuz bir yazılım yatırımı, ek donanım maliyeti 
getireceği için proje maliyetlerini arttıracaktır. 
Ekonomik uygunluk ise teknik uygunluğa benzer şekilde 
işletmenin hedeflediği proje ile işletmenin ekonomik yapısı 
arasındaki ilişkiyi inceler. Örneğin küçük bir işletmenin 
yüzler seviyesinde müşteri sayısı için yapacağı yazılım 
yatırımının milyonlarca müşterisi olan bir işletmeden çok 
daha ucuz olması beklenir. Ancak işletmelerin ekonomik 
boyutlarının doğru tespit edilmemesi yanlış ölçekte 
yatırımlar yapması projelerin başarısını olumsuz etkileyen 
faktörler olacaktır. Benzer şekilde projelerin donanım ve 
insan kaynakları yatırımlarının da işletmenin ekonomik 
ölçeği ile uyumlu olması beklenir. 
Ekonomik uyumun kapsadığı diğer bir husus da işletmenin 
yenilikçi yapısıdır. Örneğin varlığını sürdürmek için 
sürekli yenilik uygulamak zorunda olan bir işletmenin 
proje yatırım stratejileri ile rekabetin düşük olduğu bir 
pazardaki işletmenin yatırım stratejileri arasında farklılık 
olacaktır. Diğer bir deyişle, işletmenin içerisinde 
bulunduğu ekonomik ortam ile proje yatırımları arasında 
uyum olmalıdır. 
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İşlevsel uyumluluk ise işletmenin faaliyetleri ile projenin 
sağladığı imkanların uyumunu kontrol eder. Bir projenin 
karar aşamasında, ekonomik ve teknik uyumluluk sağlansa 
bile, işletmenin işlevleri ile projenin uyumunun kontrol 
edilmesi ve karar sürecine dahil edilmesi beklenir. 
İşletmelerin bilişim projeleri için alternatif yatırım araçları 
3 ana grupta toplanabilir. 
Paket yazılımlar (Commercial off-the Shelf Softwares, 
COTS): Bu yazılımlar, yazılım evleri tarafından genel 
kullanıcı profiline göre üretilen yazılımlardır. Genelde 
yazılımın üzerinde çok az değişiklik imkanı sunar ve çok 
sayıda müşteriye satıldığı için yazılım maliyeti daha 
düşüktür. Örneğin Microsoft firması tarafından sunulan 
Office uygulamaları bu grup altında düşünülebilir. 
Kendi yazılımını üretmek: Hemen bütün işletmeler için 
geçerli olan bir süreçtir. En ufak işletmeden en büyük 
ölçekteki işletmeye kadar tamamı bu yaklaşımı 
kullanabilir. Genelde iki alternatiften birisi seçilir. Ya 
işletmenin içerisinde istihdam edilen bir proje ekibi yazılım 
geliştirme sürecini yönetir ve gerçekleştirir ya da proje 
yönetimi veya bir kısmı dışarıdaki bir işletme (yazılım evi) 
tarafından üstlenir. Projenin tamamının veya bir kısmının 
dışarıda gerçekleştirilmesi durumuna, dış kaynak kullanımı 
(out-sourcing) adı verilebilir. Ancak her durumda 
işletmenin proje ile ilgili yeterli kültürünün bulunması 
beklenir. Yani işletmenin projeyi kendisinin geliştirmesi 
veya dışarıda geliştirmesi arasında aslında işletmedeki 
yazılım kültürü açısından bir fark yoktur (veya olmadığını 
bilmelidir). 
İşletmeleri genelde bu seçeneğe iten sebep, işletmenin 
ihtiyacı olan ve piyasada COTS olarak bulunma imkanı 
olmayan yazılımlardır. Bazı durumlarda işletmenin 
güvenlik sebebiyle bu tip yazılımlara yöneldiğini 
söyleyebiliriz. Bu yönelişin altındaki sebep, yazılımın hazır 
olarak alınması durumunda yazılım içeriğinin bilinmemesi 
ve güvenlik açığı olabileceğidir. Ancak çoğu işletmede 
yazılan özel yazılımların COTS’lara göre daha fazla 
güvenlik açığı olduğu da bir gerçektir. Sonuçta daha 
öncede belirtildiği üzere, projenin yönetilmesi için yeterli 
kültür yoksa projenin içeride veya dışarıda geliştirilmesi 
veya hazır bir yazılım ile çözülmesi arasında bir fark 
yoktur. 
Yazılım hizmetinin alınması: Üçüncü ve son grup olarak 
karşımıza çıkan alternatif bir yazılımın hizmet olarak 
alınmasıdır. Bu çözüme göre, işletmenin yazılım ve hatta 
donanım ihtiyaçları farklı bir işletme tarafından karşılanır 
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ve bu hizmeti karşılığında belirli bir hizmet kalitesi ve 
ücretinde anlaşılır. Örneğin Google tarafından sunulan e-
posta hizmetleri veya ofis alternatifi Google Docs bu 
hizmetlere birer örnektir. Uygulama hizmet sağlayıcısı 
(application service provider, ASP) ismi verilen bu 
işletmelerin amacı, çok sayıdaki müşteriyi toplayarak 
yazılım maliyetlerini düşürmek ve aynı zamanda da 
müşterileri olan işletmelere kendilerini vaz geçilmez 
kılmak için çeşitli eşsiz hizmetler sunmaktır. Yani COTS 
ile özel geliştirilen yazılımların arasında bir yerde 
düşünülebilir. Bu yaklaşımı ayrıca ölçek ekonomisi 
(economics of scale) olarak da ele almak mümkündür. Bir 
işletmenin tek başına yazacağı ve tek başına kullanacağı 
yazılıma alternatif olarak onlarca işletmenin ortak 
kullandığı modüllerin maliyetinin paylaşıldığı ancak 
işletmelere özel farklı noktaların maliyetinin işletmeye 
yansıtıldığı özel uygulamalar olarak görülebilirler. 
ASP modelinde aslında B2B (business-to-business, 
işletmeden işletmeye) iş modeli izlenmektedir ve bu model 
ile ASP’lerin hayatını sürdürebilmesi için müşterilerine 
COTS’tan farklı olarak özel hizmetler sunması ve aynı 
zamanda da işletmelerin kendi başına geliştireceği özel 
yazılımlardan daha ucuz olması beklenir. 
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ASP’ler hizmetlerini 
iki türlü sunabilir. 
Birinci alternatif 
müşteri işletmeler ile 
entegre olup bu 
işletmelerin içerisinde 
faaliyet göstermektir ki 
genelde büyük ölçekli 
işletmelerde tercih 
edilen bir yoldur. Diğer 
alternatif ise hizmetin 
uzaktan sunulmasıdır ki 
bu yol genelde internet 

üzerinden 
izlenmektedir. Müşteri 
işletmeler internet 
üzerinden kendilerine 
açılan özel kapılardan 
hizmet almakta ve 
ihtiyaç doğrultusunda 
ASP’lerle iletişime 
geçmektedir. 
Yukarıdaki şekilde de 
görülebileceği üzere, 
bir ASP genelde 
müşterileri tarafından 
ortak kullanılan bazı 
modüllerin maliyetini 

müşterilerine 
paylaştırmaktadır. 

Buna karşılık müşterilerini kendisine bağlayabilmek için 
her müşteriye özel bazı modüller geliştirmektedir. 
Yazılım projelerinin çıktılarına göre değerlendirilmesi. 
İşletmelerin genelde bir projeden beklentileri, ve projeyi 
değerlendirmeleri aşağıdaki kriterlere göre olur: 
• Performans Etkinliği: Bir yazılımın gösterdiği 

performans başarısıdır. Örneğin bir iş sürecinin ne 
kadar zamanda gerçekleştirildiği, ne kadar başarılı 
yedekleme alabildiği, ne kadar başarılı raporlar 
alabildiği gibi başarı kriterleridir. 

• Performans Yeterliliği: Yazılımın, kendisinden 
beklenen ihtiyaçların tamamını yerine getirip 
getiremediğidir. Örneğin yazılımın istenen bütün 
raporları alabilmesi, istenen bilgileri tutması, 
istenen ekranları içermesi gibi kriterlerdir. 

• Kullanım Kolaylığı: Bir yazılımın ne kadar kolay 
kullanıldığıdır. Diğer bir deyişle kullanıcıların 
işlerini yaparken kendilerini ne kadar rahat 
hissettikleri ve yeni bir işi yapmayı ne kadar kolay 
öğrenebildikleridir. Örneğin hata durumlarındaki 
kurtarmalar, yardım menülerinin başarısı, kullanıcı 
ile iletişim veya kullanıcı ara-yüzlerindeki 
başarılar bu kriter altında değerlendirilir. 
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• Esneklik: Bir yazılımın temel olarak veriyi işlediği 
düşünülürse, literatürde IPO ismi verilen ve girdi 
(Input), işlem (process), Çıktı (output) isimleri 
verilen üç aşaması vardır. Esneklik, yazılımın 
girdisinde ve çıktısındaki değişik alternatiflere 
açıklığı olarak düşünülebilir. Örneğin bir yazılımın 
internet üzerinden, cep telefonundan bilgi girişine 
imkan sağlaması gibi, el yazısı ile çekilen bir 
fakstan da bilgi girişine imkan tanıması yazılımın 
girdisindeki esnekliği işaret etmektedir. Benzer 
şekilde oluşturulan raporları kullanıcıların 
kendilerinin tasarlayabilmesi, çok sayıdaki 
alternatif çıktıları kullanıcıların kendilerinin 
oluşturabilmesi de bir esneklik olarak 
düşünülebilir. Aynı zamanda yazılımların işlem 
(process) sırasında, diğer yazılım ve donanımlarla 
uyumlu olması da bir esneklik kriteridir. 

• Dokümantasyon : Bir yazılımın uzun vadedeki 
sürdürülebilirliğini etkileyen en önemli 
özelliklerinden birisi de dokümantasyondur. 
Başarılı bir dokümantasyon, yazılımın hem 
maliyetini düşürür hem de daha uzun ömürlü 
olmasını sağlar. Başarılı yazılımların çoğunun 
öğrenme süreci dokümanın kullanıcıların ihtiyacı 
olan bilgiyi hızlı bir şekilde verebilmesinde 
gizlidir. Örneğin bir kullanıcının yazılımla ilgili 
problemine cevap aradığı, işe yeni başlayan bir 
kullanıcının yazılımı öğrendiği ve hatta yazılımın 
üzerinde farklı modüller geliştirilirken ve yazılıma 
ilaveler yapılırken kullanılan en önemli kaynak 
yazılımın dokümanıdır. Çoğu yazılımın 
kullanımdan kalkmasında veya kısa ömürlü 
olmasında yazılımların ‘’eski sistem’’ (legacy 
system) durumuna düşmesi etkili olmaktadır. Bu 
duruma düşmelerin en önemli sebebi ise yazılımın 
yeterli dokümantasyonunun olmaması ve yazılım 
sağlayan firma veya kişinin sahip olduğu bilgi ile 
ortadan kaybolmasıdır. 

• Üretici Desteği: Yazılımın kullanılması sırasında 
yaşanan problemlerin giderilmesi, yazılım ile ilgili 
yeni ihtiyaç ve taleplerin karşılanması, yazılıma 
yeni özelliklerin eklenmesi ve pazarlanması, 
kullanıcı eğitimleri, yazılımın açıklarının 
yamanması gibi çok sayıda yaşayan problemin 
çözümü üretici desteğine bağlıdır. Başarılı 
yazılımların kuvvetli üreticilerden çıkması veya 
kuvvetli üreticilerin başarılı yazılımlardan çıkması 
bir tesadüf değildir. 

  
Görmeden Doğru Yolda Gitmek Zordur 
Çoğu proje tercihi, doğru bilgiyi gerektirmektedir. Örneğin 
işletmenin kendisini tanıması ve yazılımdan ihtiyaçlarını 
tam olarak belirlemesi, yazılım ile ilgili uzun vadede doğru 
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tahminleri yapabilmesi işletmenin proje ile ilgili gözünün 
kör olup olmaması olarak düşünülebilir. 
Buradaki basiret (önünü görebilme, vizyon) kriterlerini 
aşağıdaki gruplarda toplamak mümkündür. 
• Doğru tahminleri yapabilmek: İşletmenin çevresindeki 

gelişmeleri doğru okuyabilmesi ve projeye konu 
olan yazılım ile ilgili gelişmeleri doğru tahmin 
edebilmesi projenin uzun vadede başarısını 
etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. 
İşletmeler bunun için ellerinde bulunan bilgileri 
doğru kullanabilmelidir. Örneğin şimdiye kadar bir 
şekilde toplanmış müşteri bilgileri, satış detayları, 
çalışan bilgileri gibi bilgileri incelenerek projenin 
hedeflediği süre için tahminlerde bulunmak 
mümkün olabilir. 

• İşletmenin Çıkarlarını ve Maliyetleri doğru 
belirleyebilmek. İşletmenin temel olarak bir bilişim 
projesindeki çıkarlarını iki grupta toplayabiliriz. 

◦ Maddi çıkarları (tangible benefits): Bu grup 
genel olarak para cinsinden ölçülebilen 
çıkarlardır. Örneğin işletmenin yaptığı 
işlerin maliyetinin düşürülmesi, 
işletmelerin yeni hizmet ve işlem 
imkanları kazanması, farklı alanlara 
girmek ve farklı faaliyet imkanlarının 
kazandırılması gibi işletmenin doğrudan 
paraya çevirebileceği ve nispeten 
ölçülmesi kolay çıkarlardır. 

◦ Maddi olmayan çıkarlar (intangible benefits): 
İşletmelerin bir bilişim projesinden elde 
edeceği ve genelde ölçülmesi nispeten zor 
çıkarlardır. Örneğin işletmenin karar 
sürecine yazılımın yapacağı fayda, 
işletmenin imajına ve müşteri 
memnuniyetine yazılımın etkisi, insan 
kaynaklarına veya çalışan memnuniyetine 
etkisi gibi bir ölçeğe oturtulması zor (en 
azından basit bir para birimi ile ifade 
edilemeyecek kadar karmaşık) ve her 
işletmedeki önemi değişebilecek 
çıkarlardır. 

  
Karar sürecinde kullanılabilecek analiz yöntemleri 
Bilişim projelerinin karar verme süreçleri çoğu karar verme 
sürecine benzer. Yani bir işletmenin yeni bir makine 
yatırımı veya farklı bir pazara girerken alacağı karar veya 
bir bölgede şube açmak veya yeni bir faaliyet alanına 
girmek gibi kararları verme yöntemi aslında bilişim 
projelerine karar verme süreci ile neredeyse aynıdır. Bir 
işletmenin karar vermesi sırasında yazılı literatürde çok 
sayıda yöntem bulunmaktadır. Hatta yazılı literatürde 
olmayan da çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Örneğin bir 
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patronun açıklanamayan liderlik yetenekleri ve hisleri ile 
karar vermesi bu yazının konusu olamaz. Biz daha çok 
bilimsel olarak izlenebilecek bazı yöntemler üzerinde 
duracağız. Bu yöntemler farklı durumlarda 
kullanılabileceği gibi hiçbiri de kullanılmayabilir, ancak 
bizim amacımız bu yöntemleri anlatarak okuyucunun 
ufkunu açmaktır. 
1. Dönüm noktası analizi veya Kırılma Noktası 
Analizi(Break-even analysis): Bu yöntemde, işletmenin 
mevcut işleyişi içerisindeki maliyetler ile yeni bilişim 
projesinin getireceği maliyetlerin kesiştiği noktanın 
bulunması hedeflenir. Genelde bu durum aşağıdaki gibi bir 
şekilde gösterilebilir. 

 
Yukarıdaki şekilde temsili olarak gösterilen proje 
maliyetleri ile, iki proje maliyetinin (eski ve yeni proje 
maliyetlerinin) kesiştiği noktaya kırılma noktası ismi 
verilir. Yukarıdaki örnekte, mevcut projenin devam 
ettirme maliyeti zamanla yavaş bir artışsa sahip olsa da, 
yeni projeye başlama aşamasında, görece olarak daha 
düşüktür. Yeni projenin ise başlangıçta geliştirme, 
kurulum, eğitim gibi çok sayıda maliyet olduğu için 
mevcut projeye göre daha pahalı bir konumdadır. 
Ancak projenin canlıya alınması ile birlikte, zaman 
içerisindeki maliyetleri düşecek ve bir noktada mevcut 
proje maliyeti ile aynı maliyete ulaşacaktır. Bu kırılma 
noktası işletmelere, yeni projenin ne zaman karlı 
olacağı hakkında bilgi verir. Bazı projelerde yeni bir 
yazılımın hiçbir zaman karlı olmayacağı sonucuna da 
ulaşılabilir. Bu durumda yeni projenin yanlış 
kurgulandığı fark edilmiş ve projenin yeniden ele 
alınması sağlanmış olur. Ayrıca kırılma noktası 
analizinin ölçülebilir ve genelde maddi varlıklar 
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üzerinden kurgulandığı da unutulmamalıdır. Bazı 
durumlarda işletmeler bilişim yatırımlarını maliyet 
dışındaki bazı motivasyonlarla da yapabilir. Bu durumlarda 
kırılma noktası analizi fayda sağlamaz. 
  
2. Nakit akışı analizi (cash flow analysis): Bu yöntemde, 
basitçe bir işletmenin yeni sistemle elde edeceği ilave nakit 
akışı belirleyici olur. Şayet bir işletme, mevcut sistemi 
ilave bir nakit akışı sağlamak amacıyla değiştirmiyorsa, 
yani basitçe eski sistemin yerine birebir aynı özellikte yeni 
bir sistem geliştiriliyorsa, nakit akışı analizinin bir faydası 
yoktur. Nakit akışı analizi işletmelerin ilave nakit akışı 
sağlayan projelerinde kullanılmalıdır. Örneğin bir 

işletmenin satışlarını internet 
üzerinden de yapabilmesine imkan 
sağlayan yeni bir sistem geliştirmesi 
durumu bu analiz için daha 
uygundur. 
Genel olarak işletmelerin yeni proje 
maliyetleri, yeni sistemin 
sağlayacağı ilave nakit akışından çok 
yüksek olarak başlar. Bunun en basit 
sebebi, yeni sistem için yapılan 
yatırım maliyetlerine karşılık, yeni 
sistemin hayata geçirilmesi ve kendi 
maliyetlerini çıkarıp işletmeyi karlı 
bir noktaya getirebilmesi için 
gereken süredir. 
Aşağıdaki şekilde de görüldüğü 
üzere, bir projenin olası toplam 
maliyeti ve olası toplam getirileri 
yıllara göre çıkarılmıştır. Buna göre 

projenin 5 yıl sonunda maliyetini çıkarması ve 
bu süreden sonra işletmeyi kara geçirmesi beklenmektedir. 
Örneğin bir tekstil firmasının internet üzerinden satış 
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yapabilen yeni bir yazılım hizmeti satın aldığını ve bu 
hizmeti sağlayan ASP ile 7 yıllık anlaşma yaptığını 
düşünelim. Bu yazılım için yapılan maliyetler ilk yıl 
30.000 dolar ile başlamış, her yıl ilave 5.000 dolarlık 
maliyet ön görülmüş (bakım ve eklentiler için) ve 
yukarıdaki maliyet grafiğine benzer bir şekil ortaya 
çıkmıştır. Buna karşılık işletme kendi öngörüsü ile projenin 
sağlayacağı getirileri tahmin etmeye çalışmıştır. Buna göre 
projenin geliştirme sürecindeki (kurulum ve işletmeye özel 
olarak bazı modüllerin geliştirilmesi süreci) ilk yıl projeyi 
kullanamayacağını, ilk yılın sonundan itibaren her yıl artan 
miktarda fayda sağlayacağını (ilave satışlardan doğan nakit 
akışı) ve ön görüsündeki artışlar ile 5 yıl içerisinde 
maliyetinden fazla projenin getiri sağlayacağını 
(örneğimize göre internet satışlarının 5. yılın sonunda 
55.000 doları geçeceğini ön görmüştür. İşletme bu proje 
yatırımını değerlendirirken buradaki tabloya göre daha 
başarılı bir karar verebilir. 
Bugünkü Durum Analizi (Present Value Analysis): Bu 
yöntem de nakit akış analizine benzer şekilde işletmenin 
gelecek dönemdeki maliyet ve faydalarını karşılaştırmakta 
kullanılır. Ancak bu yöntemin farkı, işletmenin uzun 
dönemdeki sermaye maliyetini de hesaba katmasıdır. Basit 
bir ifadeyle, işletmenin yapmış olduğu yatırımların, 
enflasyon karşısında bir değeri vardır ve bugünkü yatırımın 
5 yıl sonra çıkarılmasının maliyeti bugün ödenen fiyatla 
değil, bu ödenen fiyatın 5 yıl sonraki enflasyon/faiz 
eklenmiş değeri ile ölçülmelidir. 
Bu yaklaşımın tersi de doğrudur. Yani işletmenin 5 yıl 
sonra elde edeceği faydanın bugünkü değeri ile, 5 yıl 
boyunca yapılan maliyetlerin bugünkü değerinin 
karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma için bugünkü yatırım 
ile, 5 yıl sonraki faydanın, bugüne indirilmiş hali 
karşılaştırılır. 
Yukarıdaki şekilde gösterilen noktada 55.000 dolar’ı 
yakalayarak aslında maliyetini çıkaran ve daha sonrasında 
da işletmeyi kara geçiren Maliyet / Fayda kırılma noktası 
grafiğinin %5 enflasyon olan bir ortamda bugünkü değer 
analizini yaparsak aşağıdaki gibi bir durum ortaya çıkar. 

 
Örneğin yukarıdaki şekilde, maliyetlerin bugünkü değere 
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dönüştürülmüş halini görmekteyiz. Buna göre enflasyon 
oranı dikkate alındığında aslında hedeflenen maliyet ve 
getirinin zaman içerisinde artmak yerine azalacağı 
görülmektedir. Gerçi grafikten de anlaşılacağı üzere 
işletme bu yeni durumda da kar elde etmektedir ve yeni 
sisteme geçilmesi işletme için doğru karar olarak 
görülmektedir. Ancak yeni şekilde, işletmenin maliyetinin 
üzerinde karlılığa geçebilmesi için bir önceki şekilde 
görüldüğü gibi 5 yıl değil 7 yıl gerektiği görülmektedir. 
Yukarıdaki hesaplama için aşağıdaki faiz formülünden 
faydalanılabilir: 

 
Bu formüldeki i, faiz/enflasyon oranı ve n ise geçen 
süredir. Bu formül kullanılarak her yıl için elde etmeyi 
beklediğimiz fayda, bugünkü değere çevrilmiş ve bugün 
için ödenen değer ile karşılaştırılmıştır. 


