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Sunuş
“Bilgiye dayalı ekonomi” ya da “bilginin yönlendirdiği ekonomi” yaklaşımlarında bilgi,
yeni ekonominin temel değişkeni olarak gösterilmektedir. Bu yaklaşımlarda bilginin yeni ürün
ve üretim yöntemlerine dönüştürülmesi esastır. Bilgi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bir
sonucu olarak yeni teknolojilere, ürünlere ve bilgiye dönüştürülür; piyasa değeri olabilecek bir
malın üretiminde kullanılır. Bilgi birikiminin yarattığı pozitif dışsallık ekonomik gelişmeyi
tetikler.
Günümüzde bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojileri ekonomik dönüşümün itici gücü olarak
kabul edilmektedir. Bilişim teknolojileri, bilginin yeni ürün ve üretim yöntemlerine
dönüştürülmesinde kullanılır. Diğer taraftan, bilişim teknolojilerinin ekonomik büyüme
üzerindeki etkisi teknoloji geliştirmeyle sınırlı değildir. Yeni ekonomi modelinde bilişim
sektörü, sosyal ve ekonomik alanda gerekli olan değişim ve dönüşümlere pozitif yönde katkı
sağlayan önemli bir unsurdur. Sektör, sağladığı altyapılarla ya da teknolojilerle mevcut verileri
kurumların, organizasyonların ve toplumun kullanabileceği bilgilere dönüştürür. Sektör, fiziki
ve beşeri sermayede verimlilik artışına neden olarak, işletmelere değer yaratma yeteneği
kazandırarak ve yeni iş sahaları oluşturarak ekonomik büyümeyi etkiler.
Geçen yüzyılın ikinci çeyreğinde bilişim teknolojileriyle tanışan Türkiye, bu sektöre olan
ilgisini sürekli canlı tutmuştur. Ürün geliştirerek teknolojide yetkinlik kazanmayı amaçlamış, bu
amaç doğrultusunda belli sektörlerde büyük yatırımlara imza atmıştır. İnişli çıkışlı geçen bir 40
yılsonunda, sektörde özellikle yazılım alanında arzu edilen başarı yakalanamamıştır. Yazılım
alanında uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanılması, teknolojik gelişmenin önünü açacak
stratejilerin benimsenmesiyle mümkün olabilir.
Bu çalışmanın ana amacı, Türkiye’de yazılım geliştiren firmaları örgütsel yapılanma,
finansal büyüklük, teknoloji geliştirme düzeyi, ürün geliştirme ve pazarlama yaklaşımları,
kurumsallaşma düzeyi, çalışan niteliği ve öğrenme yaklaşımları gibi pek çok alanda mercek
altına alarak sektörün genel durumunu ortaya koymaktır. Sektörün mevcut durumu ulusal
rekabet üstünlüğü yaklaşımıyla incelenmekte, firmaların ve dolayısıyla sektörün rekabet gücü
ortaya çıkartılmaktadır. Yine rekabet gücünü arttıran unsurlar dikkate alınarak firmaların ve
sektörün gelişimine yönelik yaklaşımlar üzerinde çalışılmaktadır. Bu çalışmanın diğer bir amacı
da firma ve sektör gelişimine yönelik yaklaşımları ve modelleri oluşturmaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda yazılım geliştiren firmaların yaklaşık üçte biriyle görüşülmüş,
onlardan gelen bilgiler esas alınarak sektör analizleri yürütülmüştür. Bu kitap iki ciltten
oluşmaktadır. Birinci ciltte araştırma yöntemleri, veriler üzerinden firma ve sektör analizleri,
ülke karşılaştırmaları, bilişim sektörünün tarihçesi, analiz sonuçları üzerinden yürütülen mevcut
durum değerlendirmeleri, firmaların ve sektörün gelişimine yönelik önerilen yaklaşımlar
ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. İkinci ciltte, birinci ciltte yürütülen analizler sonunda elde
edilen istatistiksel sonuçlar, araştırmada kullanılan veri yapıları, araştırma soruları ve çalışmaya
katılan firmaların listesi yer almaktadır.
Bu araştırmayı başlatan Devlet Planlama Teşkilatı’na (DPT), yürütülmesine öncülük eden,
destek olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara
Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Sayın Önder YETİŞ’e, Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
(BTE) Müdürü Prof.Dr. Bülent ÖRENCİK’e ve BTE eski Müdürü Prof. Dr. Ersin
TULUNAY’a;

Çalışma öncesinde ve esnasında bizlere yol gösteren, destek olan Sayın Hocam Prof. Dr.
Ümit ŞENESEN’e;
Araştırmaya inanan ve katılımlarıyla desteklerini esirgemeyen sektör firmalarına;
Pilot uygulama aşamasında araştırma ortamını sağlayarak projeye destek veren TÜBİTAK
Marmara Teknokent (MARKET) A.Ş. eski Müdürü Sayın Kerem ÖZÇELİK’e ve Sayın Serhan
YILDIZ’a;
Kitabın editörlüğünü yapan Sayın İlke YAŞAR’a ve Sayın Aysun HÖBEK’e;
Kitabın kapak tasarımını yapan BTE teknik servis ekibinden Sayın Mustafa KADER’e,
çalışma boyunca desteğini kapak tasarımı başta olmak üzere her alanda sürekli kılan Sayın
Rıdvan CANBAZ’a ve tüm BTE teknik destek ekibine;
Bu çalışma boyunca teknik ve idari desteğini esirgemeyen Sayın Lale APAYDIN’a, BTE
sekreterliğine ve BTE güvenlik çalışanlarına;
Çalışmanın yürütülmesi esnasında destek veren ve yanımda duran başta Sayın Demet
ŞAHİNKAYA, Sayın Halil TAHMAZ, Sayın Uğur SAYNAK, Sayın Ayşegül SEROVA, Sayın
Okan Mert YÜCEDAĞ ve Sayın Alper ÇOLAK olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma ve
dostlarıma;
Sabrını ve desteğini esirgemeyen aileme teşekkürü bir borç bilirim.
İyi okumalar dilerim.
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Giriş

Bilginin yönlendirildiği ekonomilerde, bilgiyi yeni ürünlere ve üretim yöntemlerine
dönüştürebilen firmalara ihtiyaç duyulur. Bilgi yoğun firmaların geliştirdiği teknolojiler
ekonomik büyümenin en önemli kaynağı kabul edilir. Bilişim teknolojileri büyümeyi
geliştirdikleri teknolojilerle doğrudan; diğer sektörlerle ve topluma sundukları hizmetlerle
dolaylı bir şekilde etkiler.
Bilişim sektörünün teknoloji geliştirme yetkinliği, firmaların teknoloji geliştirme
yetkinliğiyle, insan kaynaklarının bilgi ve tecrübesiyle ve altyapıların sağlamlığı ile belirlenir.
Diğer taraftan, değer yaratan firmaların oluşturulabilmesi, nitelikli insan kaynağının
yetiştirilmesi ve altyapıların kurulabilmesi için hükümet politikalarına ve stratejilerine ihtiyaç
duyulur. Uygulanan politikalar teknoloji geliştiren firmaların yapısıyla, müşteri taleplerinde
oluşan değişikliklerle, insan kaynaklarının niteliğiyle ve dış çevrede süre gelen gelişmelerle
uyumlu olmalıdır. Bu bağlamda, girdi faktörü olan insan kaynağının niteliği, piyasa şartlarını
belirleyen müşterilerin yapısı ve sektöre ürün sunan firmaların yetkinliği mercek altına alınmalı,
endüstri kuruluşlarından toplanan bilgiler istatistikî yöntemlerle değerlendirilerek sektörün
durumu ortaya konmalıdır.
Bu çalışma, DPT tarafından desteklenen ve TÜBİTAK MAM BTE tarafından yürütülen
“Türkiye’de Yazılım Kesinimin Yönetimi ve Niteliğine İlişkin Bir Durum Çalışması” adlı
projenin ana çıktısıdır.
Proje kapsamında Türkiye’de yazılım geliştirme faaliyeti ile uğraşan firmalar finansal
büyüklük, teknoloji geliştirme yetkinliği, yönetim, pazarlama, eğitim ve kalite yaklaşımları gibi
birçok alanda mercek altında alınmıştır. Projede öncelikle firmaların ve sektörün yetkinlik
düzeyini belirlemeye yönelik bir model oluşturulmuş, bu model kapsamında tanımlanan sorular
örneklemdeki firmalara sorulmuştur. Örneklem, anakütledeki katmanlar dikkate alınarak
tamamen rassal olarak seçilen firmalardan oluşur. Örneklem hacmi anakütlenin yaklaşık
%30’udur.
Firmalardan toplanan bilgilere uygulanan istatistiksel yöntemlerle, firmaların ve
dolayısıyla sektörün yetkinlik düzeyi sayısal olarak özetlenmiş, veriler arasındaki ilişkiler ve
örtüşmeler modellenmiştir. Firmaların genel özellikleri ve finansal büyüklük değerleriyle
yetkinlik düzeyini belirleyen unsurlar arasında karşılaştırmalar yapılmış, farklılığa neden olan
etmenler ortaya çıkartılmıştır.
Projede istatistiksel yöntemlerle elde edilen bulgular sektördeki diğer unsurlarla birlikte
incelenmiş, firmaların ve sektörün gelişimine yönelik yaklaşımlar üzerinde çalışılmıştır.
Önerilen teknoloji geliştirme yeteneği ya da teknolojik yetkinlik modeli bilişim firmalarının
güçlü ve zayıf yanlarını birlikte değerlendirmekte, yenilikçi ürün geliştiren firmaların
oluşturulmasına yönelik faaliyetleri özetlemektedir. Sektörel gelişim yaklaşımı tüm sektörün
gelişimine odaklanmakta, ekonomik büyümede sektörün etkisini arttırmaya yönelik unsurları
ortaya koymaktadır.
Bu çalışma; araştırma yöntemlerini belirleme, sektör kuruluşlarından toplanan bilgileri
değerlendirme, firma ve sektör gelişimine yönelik yaklaşımları belirleme olmak üzere üç ana
aşamadan olur.
Birinci aşamada, yazılım geliştiren firmaların yetkinlik düzeyini belirlemeye yönelik bir
model geliştirilir. İşletme Yetkinlik Düzeyi olarak da adlandırılan bu model yardımıyla, sektör
kuruluşlarından toplanacak verilerin yapısı belirlenir. Firmaların teknoloji geliştirme yeteneği,
yeni ürün geliştirme yeteneğiyle ölçülür. Dolayısıyla, yeni ürün geliştirme yetkinliğini etkileyen
tüm iç ve dış unsurların mercek altına alınması gerekir. Firma yetkinliğini belirlemede
kullanılacak parametreler, Kaynaklara Dayalı İşletme ve Dinamik Yetenek Yaklaşımı gibi
yaklaşımlarla belirlenir. Yine Dengeli Kontrol Paneli yöntemi ile firmaların yetkinlik düzeyi
finans, müşteri, iç süreç uygulamaları ve yenilikçilik ve öğrenme çerçevesinde oluşturulur.
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İşletme Yetkinlik Modeli, işletmelerin yönetimsel ve örgütsel süreçleriyle ilgilenmekte, ürün
geliştirme süreçlerinin ve genel yönetim uygulamalarının yetkinlik düzeyini ölçmektedir.
İşletmenin iç ve dış paydaşlarla yürüttüğü iş birliği ve koordinasyonun düzeyi, ürün ve teknoloji
geliştirme yetkinliği, insan kaynaklarının bilgi ve tecrübesi, eğitim yaklaşımları incelenir.
Ayrıca, işletmelerin fiziksel ve örgütsel sermaye kaynakları tanımlanmakta, kalite yaklaşımları
ve diğer firma özellikleri ortaya çıkartılmaktadır.
Çalışmanın ikinci aşamasında, endüstri kuruluşlarından toplanan bilgiler ayrıntılı bir
şekilde analiz edilir. Analiz sonuçlarından elde edilen bulgular doğrultusunda sektörün yapısı
ortaya çıkartılır. Bu aşama kendi içinde sekiz bölümden oluşur:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sektörün genel özellikleri,
Pazarlama düzeyi,
Finansal düzey,
Kurumsal süreç yetkinlik düzeyi,
Kurumsallaşma ve bilgi yönetimi,
Üst düzey yönetimle paylaşma yaklaşımları;
Eğitim ve öğrenme yaklaşımları,
Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) ve yenilikçilik düzeyleri.

Sektörün genel özellikleri bölümünde firmaların ortaklık yapıları, faaliyet yılları, hizmet
verdikleri sektörler, ürün geliştirme biçimleri, örgütlenme yapıları ve sektörün büyüklüğü
incelenir. Sektörün büyüklüğü toplam çalışan sayısı, yazılım geliştiren personel sayısı, Ar-Ge,
Ürün Geliştirme (Ür-Ge), üretim ve kalite gibi bölümlerde çalışan personel sayılarıyla
belirlenir. Bu bölümde sektör büyüklüğü ile firma genel özellikleri arasında çoklu
karşılaştırmalar yapılmakta, sektör büyüklüğünü etkileyen unsurlar ortaya konmaktadır.
Sektörün pazarlama düzeyinde genel proje bilgileri, toplam proje sayıları, proje bütçe ve
süre değerleri ve pazarlamaya hazır ürün sayıları ele alınır. Pazarlama düzeyini oluşturan
unsurlar ile firma genel özellikleri ve finansal büyüklük değerleri arasında çoklu
karşılaştırmalar yapılmakta, sektörün pazarlama düzeyini etkileyen etmenler belirlenmektedir.
Firmaların finansal düzeyinde dört yıllık ciro, teknoloji satış ve ihracat rakamları ele
alınarak sektörün finansal büyüklüğü ortaya konmaktadır. Oluşturulan ortalama ciro, teknoloji
satış ve ihracat rakamları ile firmaların teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alma durumları,
faaliyet gösterdikleri bölgeler, hizmet verdikleri sektörler, yazılım geliştirme biçimleri, kalite
yaklaşımları, ürün geliştirme göstergeleri ve insan kaynağı niteliği karşılaştırılır.
Kurumsal süreç yetkinlik düzeyinde sekiz temel alt konu başlığı ele alınır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Genel yönetim uygulamaları,
Kalite belgesi alma yaklaşımları,
Yazılım kalite güvence teknikleri,
Gereksinim yönetimi teknikleri,
Proje yönetimi teknikleri,
Doğrulama ve geçerleme faaliyetleri,
Risk yönetim teknikleri ve güvenlik yaklaşımları,
Alt yüklenici yönetimi yaklaşımıdır

Kurumsal yetkinlik düzeyi kapsamında ele alınan ürün geliştirme süreç uygulamaları,
firmaların finansal büyüklük değerleriyle ve genel özellikleriyle karşılaştırılır. Böylece ürün
geliştirme süreçlerinin işletilmesinde hangi faktörlerin daha etkili olduğu, hangi unsurların
süreci olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkartılır.
Kurumsallaşma ve bilgi yönetimi bölümünde, firmalardaki bilgi ve birikim yönetimi
uygulamaları, koordinasyon ve iş birliği yaklaşımları ele alınır. Örgütte tanımlı olan süreç
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varlıkları kütüphanesi, ölçme veri tabanı ve proje ortak alanları incelenir; süreçlerin
işletilmesine yönelik kuralların ve performans metriklerinin tanımlı olma durumları ortaya
çıkartılır. Ayrıca, diğer bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de, süreç uygulamaları finansal
büyüklük değerleriyle ve firma genel özellikleriyle karşılaştırılır.
Üst düzey yönetimle gözden geçirme bölümde süreç etkinliklerinin üst düzey yönetimle
gözden geçirilme yaklaşımları incelenir, finansal büyüklük değerleriyle ve kalite
yaklaşımlarıyla olan ilişkileri ortaya çıkartılır.
Eğitim ve öğrenme yaklaşımı bölümünde çalışanların eğitim durumu ve ihtiyaç duyulan
eleman niteliği incelenir; bunların teknik, idari ve süreç uygulamaları kapsamında firmaların
çalışanlarını eğitme yaklaşımları değerlendirilir.
Ar-Ge ve yenilikçilik düzeyleri bölümünde üç temel konu ele alınır:
•

Patent, marka, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili alma durumları,

•

Lisanslama ve “know-how” transferi yoluyla teknoloji satışı yapma durumları,

•

Ar-Ge harcamaları.

Firmaların Ar-Ge ve yenilikçilik yaklaşımları finansal büyüklük değerleriyle ve firma
genel özellikleriyle karşılaştırılmakta, firmaların yenilikçilik düzeyini etkileyen unsurlar ortaya
konmaktadır.
Üçüncü aşamada, bilişim sektörünün genel durumu, dünyada bilişim sektörünün gelişimi,
Türkiye’de sektörün bugüne kadar geçirdiği aşamalar ve sektörün bugünkü durumu ele alınır.
Bu bölümde ulusal üstünlük modeline göre bilişim sektörünün rekabet gücü firmalardan
toplanan bilgiler yardımıyla incelenmekte, firmaların ve sektörün güçlü ve zayıf yanları ortaya
konmaktadır.
Rekabet üstünlüğünün elde edilebilmesi için ürün geliştiren firmalarda teknoloji geliştirme
yeteneğinin sürekli geliştirilmesi gerekir. Firma stratejisi, yapı ve rekabet faktörü bölümünde
elde edilen bulgular esas alınarak bilişim firmalarında teknoloji geliştirme yeteneğini arttırmaya
yönelik bir yaklaşım geliştirilmiştir.
Yine bu bölümde, ulusal üstünlük modelini bir dış faktör olarak etkileyen hükümet
politikaları içsel büyüme yaklaşımlarıyla birlikte incelenmektedir. İçsel büyüme modelleri
çerçevesinde bilişim sektörünün gelişimine yönelik unsurlar ortaya konmuş; sektöre özel bir
büyüme yaklaşımı üzerinde çalışılmıştır.
Kitap iki ciltten oluşur. Cilt I’de araştırma yöntemleri, firmaların ve dolayısıyla sektörün
mevcut durumu, ülke karşılaştırmaları, Türkiye’de bilişim sektörünün tarihçesi, sektörün
rekabet gücü ve yol haritası, firmalara özel teknolojik yetkinlik yaklaşımı ve sektöre özel içsel
büyüme yaklaşımı anlatılmaktadır.
Yürütülen istatistiksel analizlerin sonuçları (grafikler ve ayrıntılı tablolar), firmalara
yöneltilen sorular ve bu soruların ölçek tipleri, türetilmiş metrikler, genel veri tanımları ve
dönüştürme fonksiyonları Cilt II’de yer alan ekler bölümlerinde verilmiştir. Cilt II’de yer alan
göstergelerin, ayrıntılı istatistik tablolarının, grafiksel veya sayısal olarak özetlenen tüm analiz
sonuçlarının Cilt I’de karşılığı vardır. Cilt I’de tanımlanan bölümlerin Cilt II’deki karşılığı
aşağıda verilmiştir.
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Araştırma yöntemi

Firmalar, kâr elde edebilecekleri hizmet ve servislerin üretimi için gerekli olan
kaynaklardan oluşur [167, 233, 236]. En temel anlamda kaynaklar bir organizasyonun sahip
olduğu, kontrol edebildiği ve üretime girdi teşkil eden varlıkların tamamıdır [121]. Belirli bir
zaman dilimi içinde firmaya bağlı olan somut ve soyut varlıkların tümü kaynak olarak kabul
edilmektedir. Firma markası, teknoloji bilgisi, çalışanların yetenekleri, ticarî sözleşmeler,
makineler, süreçler ve sermaye gibi tüm somut ve soyut varlıklar, firmalar için birer kaynaktır
[309]. “Kaynaklara Dayalı İşletme (KDİ)“ teorisi olarak da bilinen bu yaklaşımda, bir firmanın
kaynakları, yetenekleri ve rekabet üstünlüğü arasında nedensellik ilişkisi mevcuttur [167, 233,
236]
Büyümenin iç ve dış olmak üzere iki önemli nedeni vardır. Firmaların içyapılarını
incelemeden dış etmenlerin etkisini anlamak oldukça zordur [211, 236]. Firmalar değer yaratan
ve nadir bulunan kritik kaynakları elde ederek kısa zamanda rekabet güçlerini arttırabilir [33,
211, 309]. Bununla birlikte elde edilen rekabet üstünlüğünün devamlı olabilmesi için, bu
kaynakların taklit edilemez ve yerine konulamaz olması gerekir [33, 211]. Firmalara rekabet
üstünlüğü sağlayacak kaynakların belirlenmesinde kullanılan KDİ modeli [33, 63, 309] ile
fiziksel kaynakların, örgütsel sermaye kaynaklarının ve insan kaynaklarının firma üzerindeki
etkileri kolaylıkla incelenebilir. Bilindiği üzere, fiziksel sermaye kaynakları firmaların üretim
alanlarını, araçlarını ve finansal durumlarını kapsarken; örgütsel sermaye kaynakları firma
yapılanmalarını, planlama, kontrol ve koordinasyon yeteneklerini ifade eder. İnsan kaynakları,
firma çalışanlarının yetenekleri ve tecrübelerine odaklanır [32]. İşletme süreçleri ise, bir
firmanın amacını yerine getirirken uyguladığı faaliyetleri tanımlar [248]. Kaynakların ve
yeteneklerin rekabet edilebilir bir düzeye getirilebilmeleri için firmaların işletme süreçlerini
etkin ve verimli kullanmaları gerekir [32, 248].
Bir firmada kaynakların bir görevi yerine getirme becerisi, o firmanın yeteneğini gösterir.
Bu yetenek, rekabet gücünün de temelidir. KDİ yaklaşımına göre, bir firmanın rekabet
üstünlüğünü devamlı kılabilmek için gerekli olan unsurların en başında teknolojik yetenekler yer
alır. Dolayısıyla teknolojik yeteneğin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Girdilerin çıktılara
dönüştürülmesi esnasında etkin olabilme yeteneği olarak tanımlanan teknolojik yetenek [63,
266], bir organizasyonun fiziksel kaynaklarını, süreçlerini ve çalışanların bilgi ve tecrübesini
kapsar [63]. Teknoloji deneyimi, firmalar arasında eşit olarak paylaşılmaz. Yeni teknolojilerin
kazanılmasında yetenekli insan gücü ve doğru teknolojik yatırım şarttır. Geliştirme sürecindeki
araçlar, insan kaynakları, eğitimler, süreç tasarımları, ürün tasarımları, ürün kalitesindeki
iyileştirmeler, lisanslar, yeni ürün teknolojileri, yenilikçi ürünler ve temel araştırmalar
firmaların sahip oldukları teknoloji yetenekleri olarak sıralanabilir [175]. Patentler, teknoloji
bilgisi ve üretim yetenekleri firmalar için değerli ve rakipler tarafından taklit edilmesi zor
yeteneklerdir. Firmaların geliştirdiği teknolojiler, patent olarak kayıtlı olan model ve tasarımlar
ve kalite güvence belgeleri firmaların teknolojik yeterliliğini ölçmede kullanılmaktadır [177].
Bir firmanın teknoloji geliştirme yeteneği o firmanın yeni ürün geliştirme yeteneğiyle
ölçülür [265]. Firmaların teknoloji yetenekleri ile kârlılıkları arasında istatistiksel bir ilişkinin
kanıtını bulmak her zaman mümkün olmayabilir. Firmaların teknoloji yeteneklerini ölçmede
yaşanan zorluklar ve firma performanslarını etkileyen farklı etmenlerin mevcut olması bu
ilişkinin kurulamamasının en önemli iki nedenidir [265]. Örneğin firmaların teknolojik
yeteneğini veya yenilikçilik düzeyini ölçmede kullanılan Ar-Ge harcamaları bazı durumlarda
sıkıntı yaratabilir. Ar-Ge bölümleri olmayan küçük ölçekli firmalarda Ar-Ge faaliyetleri gerçek
değerini göstermeyebilir [273].
Bir firmanın büyüklüğü, belirsizlikleri yönetme ve yeni ürün geliştirme için gerekli
kaynakları sağlama yeteneğini belirler [259]. Rekabet üstünlüğü yaratmada insan kaynakları
gerekli olan ama çoğu zamanda yeterli olmayan bir unsurdur. Diğer bir deyişle, aynı özellikte
ve sayıda insan kaynaklarına sahip olan firmaların rekabet üstünlükleri birbirlerinden çok farklı
olabilir. Rekabet üstünlüğünün elde edilebilmesi için firmaların değer yaratabilecek bir dizi
kaynağı ve yeteneği bir arada tutabilmesi gerekir. “Dinamik Yetenek Yaklaşımı (DYY)”, bir
5

firmanın çevresinde oluşan değişikliklere uyum sağlayabilmek amacıyla kaynaklarını
yenileyebilme yeteneğidir [121, 277]. Dinamik yetenekler, bir firmanın yönetimsel ve örgütsel
süreçleri ile ilgili olup [87] firmaların koordinasyon, bütünleştirme veya dönüştürme yetenekleri
çerçevesinde incelenir. Ürün ve hizmet geliştirme süreçleri ile bilgi yaratma süreçleri, firmanın
rekabetçi üstünlüğünü belirlemede kullanılır [87, 121, 277].
Bu araştırmada bilişim alanında yazılım geliştirme faaliyetiyle uğraşan firmaların dinamik
yetenekleri, teknoloji geliştirme yetenekleri ve değer yaratan kaynakları birlikte incelenmekte,
sektör firmalarının ve dolayısıyla tüm sektörün rekabet edebilme gücü ortaya çıkartılmaktadır.
Yazılım geliştirme faaliyeti ile meşgul olan firmalar, KDİ ve DYY yaklaşımlarının referans
alındığı “Firma Yetkinlik Modeli” kapsamında değerlendirilmektedir.

2.1

Firma Yetkinlik Modeli

Bilişim firmaları ürün yaşam döngülerinin nispeten kısa olduğu, müşteri beklentilerinin ve
çevre koşullarının sürekli değiştiği bir ortamda faaliyet göstermek zorundadır. Rekabetin fazla
olduğu bir ortamda faaliyet gösterebilmek güçlü, sağlam ve değişime kolayca uyum
sağlayabilecek bir işletme yönetim modeliyle mümkündür. İşletmelerin yetenek düzeyini
ölçmede kullanılabilecek en iyi model “Dengeli Kontrol Paneli (DKP)” modelidir. Bu model bir
işletmenin performansını ölçmek amacıyla kullanılan bir endüstri standardıdır. DKP, bir
işletmenin özgörevinin (misyonunun) ve stratejilerinin, o işletmenin performans ölçüm
yöntemlerine çevrilmesine yardımcı olacak bir yönetim aracı olarak da tanımlanabilir [106].
DKP yöntemi bir işletmeyi dört temel boyut ile mercek altına alır: Finans, müşteri, iç süreçleri
ve yenilik ve öğrenme.
Bu araştırmada, DKP yönteminde verilen dört boyut referans alınarak, bilişim firmalarının
işletme yetkinlik modeli oluşturulmaktadır. Bir firmanın yetkinlik düzeyi o firmanın finansal
düzeyi, pazarlama düzeyi, kurumsal süreç yetkinlik düzeyi ve yenilikçilik ve öğrenme düzeyi
ile belirlenir.
DKP modeli, KDİ ve DYY yaklaşımlarının odaklandığı fiziksel kaynakları, örgütsel
sermaye kaynaklarını ve insan kaynaklarını dört temel çerçeve altında toplamakta; firmaların
teknolojik yeteneğini oluşturan tüm etmenleri bu çerçevede değerlendirmektedir. Kavramsal
düzeyde tanımlanan işletme yetkinlik yaklaşımı kademeli bir şekilde alt bileşenlere
ayrıştırılmakta, teknolojik yeteneğin ölçülmesinde kullanılacak temel veri yapıları elde
edilmektedir. Örneğin, bir firmanın kurumsal yetkinlik düzeyi o firmanın örgütsel, mühendislik
ve destek süreçleri yetkinlik düzeyleriyle tanımlanır. Yine mühendislik süreç yetkinlik düzeyi
ile bu grupta yer alan süreçlerin yürütülme becerisi ölçülür.
DKP yaklaşımıyla genel çerçevesi çizilen, KDİ ve DYY yaklaşımları yardımıyla alt
bileşenleri oluşturulan modelin son aşamasında işlevsel düzeydeki metrikler (toplanacak bilgiler
ve bunların veri yapıları) tanımlanır.
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Şekil 1 İşletme Yetkinlik Modeli

2.1.1

Finansal Düzey

KDİ modelinde fiziksel sermaye ile firmaların üretim alanları, araç ve gereçleri ve finansal
durumları tanımlanır. Yazılım geliştiren firmalar büyük üretim alanlarına ve araçlara ihtiyaç
duymaz. Bu firmalar için yetişmiş insan gücü, yeni fikirler, yeni ürünler ve bu ürünlerin
getirdiği kazançlar çok daha anlamlıdır. Kârlılık bilgisinin elde edilmesinde yaşanan
sıkıntılardan dolayı firmaların finansal düzeyleri; ciro değerleri, teknoloji satış gelirleri ve
ihracat gelirleri ile belirlenecektir.
9

Son dört yıllık ciro,

9

Ar-Ge’ye yapılan toplam harcama,

9

İhracat gelirleri,

9

Teknoloji satışından elde edilen gelirler,

9

Proje bütçeleri (pazarlama düzeyinde de incelenmektedir).

2.1.2

Pazarlama Düzeyi

Bilişim firmalarının pazarlama düzeyleri belirlenirken iki temel unsur göz önünde
bulundurulur: Firmaların pazar payları ve pazarlama yaklaşımları. Firmaların pazar payları
pazarlamaya hazır ürün sayısı, toplam proje sayısı, en az, ortalama ve en çok proje bütçe
değerleri ve en kısa, ortalama ve en uzun proje süre değerleri ile ölçülmektedir. Firmaların
pazarlama yaklaşımları firmaların müşteri gereksinimlerini belirleme ve izleme stratejisi,
müşteri ilişkilerini uygulama düzeyleri, satış sonrası müşterilere teknik destek verme
yaklaşımları ve pazar araştırmalarını yapma düzeyleri gibi parametrelerle ölçülmektedir.
•

Firmaların Pazar Payları:
¾ Pazarlamaya hazır ürün sayısı
¾ Toplam proje sayısı
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¾ En az, ortalama ve en çok proje bütçe değerleri
¾ En kısa, ortalama ve en uzun proje süre değerleri
•

Firmaların Pazarlama Yaklaşımları:
¾

Firmanın müşteri isterlerini belirleme ve izleme stratejisi

¾

Firmanın müşteri ilişkileri uygulama düzeyi

¾

Satış sonrası müşterilere teknik destek verme yaklaşımları

¾

Pazar araştırmalarına olan bakışı

2.1.3

Yenilikçilik ve Öğrenme Düzeyi

Firmaların teknolojik yeteneklerinin belirlenmesinde çok farklı ölçümler kullanılmaktadır.
Bunlardan bazıları finansal ölçümler, toplam/ortalama Ar-Ge harcamaları, çalışan başına Ar-Ge
harcamaları, patent istatistikleri ve yeni ürünlerin pazara sürülme istatistikleridir [265].
Schumpeter’ a göre rekabetçi bir ortamda faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalar,
teknolojik ilerlemenin de öncüleridir. Bu yaklaşıma göre, yenilikçilik düzeyi firma büyüklüğü
ile artar. Yenilikçilik düzeyini ölçerken Ar-Ge harcamaları ve Ar-Ge çalışan sayıları birer girdi
parametresi olarak; patent sayıları, yenilikçi ürünlerin satış rakamları ve süreç iyileştirmeleri
sonunda masrafların azaltılması ise çıktı parametreleri olarak kullanılmaktadır [265, 273].
Yenilikçilik süreci firmada üretilen yeni fikirlerin ve kazanılan yeni deneyimlerin, ürünlerin ve
süreçlerin elde edilmesi esnasında uygulanan Ar-Ge faaliyetlerini içine alır [190, 177].
Bu çalışmada, bilişim firmalarının yenilikçilik düzeyi patent sayısı, teknolojiyi takip etme
biçimleri, teknoloji satış rakamları, Ar-Ge’ye yapılan toplam harcama miktarı ile ölçülürken;
öğrenme düzeyleri firmaların çalışanlarına sağladığı eğitimlerin sayısı ve bu eğitimlerin niteliği
ile belirlenmektedir.
•

Öğrenme Düzeyi:
9 İnsan kaynakları sayısı (genel özellikler)
9 Çalışanların eğitim düzeyi
9 Yazılımla uğraşan kişilerin deneyimi (genel özellikler)
9 Çalışanlara verilen eğitimin niteliği

•

Eğitim politikası
9 Yenilikçilik Düzeyi:
9 Teknolojiyi takip etme sıklığı
9 Teknoloji satın alma yaklaşımı
9 Teknoloji satma durumu
9 Teknoloji satma yolları
9 Teknoloji satış rakamları (finansal düzeyde de incelenmektedir)
9 Patent sayısı (pazarlama düzeyinde de incelenmekte)
9 Ar-Ge’ye yapılan toplam harcama (finansal düzeyde de incelenmekte)
9 Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alma durumları
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2.1.4

Kurumsal Yetkinlik Düzeyi

Bilişim firmalarının kurumsal süreçleri uygulama düzeyi ya da kurumsal yetkinlik düzeyi,
iki temel unsur göz önünde bulundurularak belirlenir: Firmaların genel kalite yaklaşımları ve
örgütte işletilen süreçlerin yetkinlik düzeyi. Örgütte işletilen süreçlerin yetkinliğini belirlerken
yönetim, mühendislik ve destek süreçlerinin yetkinlik düzeyleri birlikte değerlendirilmelidir.
Yine süreç tanımlarının, kuralların ve politikaların bulunduğu ortamın yeterliliği de dikkate
alınmalıdır.
a) Kalite Yaklaşımları
b) Örgütte İşletilen Süreçlerin Yetkinlik Düzeyi
•

Yönetimsel Süreçlerin Düzeyi
9 Genel yönetim yaklaşımları
9 Proje yönetim teknikleri
9 Risk yönetimi teknikleri
9 Güvenlik yaklaşımları
9 Alt yüklenici yönetimi teknikleri

•

Süreç Yönetimi Düzeyi
9 Ürün geliştirme ortamı
9 Organizasyonel süreç tanımlama teknikleri
9 Koordinasyon ve bilgi yönetimi

•

Mühendislik Süreçlerinin Düzeyi
9 Müşteri gereksinimlerini yönetme teknikleri
9 Doğrulama ve geçerleme yaklaşımları (test yönetimi teknikleri)

•

Destek Süreçlerinin Düzeyi
9 Yazılım kalite güvence grubu faaliyetleri
9 Yazılım konfigürasyon yönetimi teknikleri

Şekil 2 Kurumsal Süreç Yetkinlik Düzeyi
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a) Firmaların Kalite Yaklaşımları
Bir firmanın kalite kontrol yeteneği gömülü bir bilgidir. Kalite kontrol karmaşık örgütsel
düzenlemeler gerektirir. Buna karşın, kalite kontrol süreçleri, kılavuzları ve standartları kalite
kontrol işlemlerinin nasıl uygulayacağını anlatmaktadır. Buna göre kalite kontrol yeteneğinin
gömülü bir bilgi olmadığı söylenebilir. Ancak aynı standartları, kılavuzları ve süreçleri
uygulayan ama başarılı olamayan firmaların mevcut oluşu, kalite kontrol yeteneklerinin bir
kısmının hâlâ gömülü kaldığını gösterir. Firmalar gömülü kalan bu bilgi sayesinde rakiplerine
göre sürdürülebilir bir üstünlük sağlayabilir [177].
Bu bölümde, öncelikle firmaların genel kalite yaklaşımları ele alınacaktır. Firmaların
mevcut kalite belgeleri, toplam kalite yaklaşımını uygulayıp uygulamadıkları ve kalite belgesi
alma eğilimleri incelenerek bilişim firmalarının genel kalite yaklaşımları ortaya çıkartılacaktır.
Firmalar kalite belgesine sahip olmasalar bile ürün geliştirme süreçlerini, yönetim
süreçlerini ve diğer kurumsal süreçleri uygulama biçimlerine göre farklılık yaratabilir.
Çalışmanın bu bölümünde, yazılım geliştiren bilişim firmalarının en çok hangi süreç alanlarına
odaklandığı, hangi süreç alanlarında zayıf olduğu ve sektörün süreç uygulama yaklaşımlarının
ne olduğu sorularına yanıt aranacaktır.
b) Örgütte İşletilen Süreçler
Süreç, belli bir sonucu elde etmek amacıyla birlikte hareket eden ve birbirleriyle ilişkili olan
faaliyetlerin ortak tanımıdır [51, 115]. Bir proje, bir program [51] ya da ürün geliştirmenin
kendisi geniş bir süreç olarak kabul edilebilir. Endüstride sonuç üretmek amacıyla yürütülen her
işin bir süreci vardır. Diğer bir deyişle, işletmeler sonuç elde etmek amacıyla uydukları
talimatlara ya da süreçlere sahiptir. Bazen bu süreçler düzgün bir şekilde modellenememekte
yahut süreç uygulamaları esnasında bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Çoğu zaman süreçler kayıt
altına alınmadan kullanılmaktadır[51]. Süreç tanımlamaları ve süreçlerin işletilmesinden doğan
bilgi ve tecrübe, bir firmanın rekabet gücünü arttırmada kullanabileceği kaynakları ve
yetenekleri gösterir.
Organizasyonlarda kurumsallaşmanın olabilmesi için standardizasyonun sağlanması
gerekir. Ürün geliştirme sürecinde proje çıktıları ve proje davranışları standartlaştırılmış
tanımlamalarla kontrol edilir. Davranış kontrolü, her bir geliştirme sürecinin nasıl
uygulanacağını tanımlarken [129]; çıktı kontrolü, geliştirme sürecini çıktı alınabilecek
kilometre taşlarına ayırır [123, 212]. ISO/IEC 15288 standardı, oluşturulacak sistemlerin yaşam
döngüsünü tanımlamak amacıyla ortak bir çerçeve oluşturur. Standardın referans aldığı sistem;
donanım, yazılım, veri, süreçler, prosedürler, malzemeler ve tesisler gibi birden fazla kaynağın
bir araya gelmesiyle oluşur. ISO/IEC 15288 standardına göre, sistem yaşam döngüsü süreçleri,
sözleşme süreçlerini, işletme süreçlerini, proje süreçlerini, teknik süreçleri ve uyarlama gibi
özel süreçleri kapsar. Sistem elemanı yazılım olduğunda ISO/IEC 12207 standardında
tanımlanan yazılım yaşam döngüsü süreçlerine başvurulur. Yazılım Gereksinim Analizi Süreci,
Mimarî Tasarım Süreci, Ayrıntılı Tasarım Süreci, Geliştirme Süreci, Tümleştirme ve Test
Süreci ISO/IEC 15288 Standardının Yazılım Gerçekleştirme Süreç başlığı altında tanımlanan
temel süreç alanlarıdır [146]. Yazılım ve donanım ürünlerini içine alan sistemlerde bu iki
standart birlikte kullanılır.
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Şekil 3 ISO/IEC 15288 ve ISO/IEC 122071

Diğer taraftan CMMI® (Capability Maturity Model Integration-Yetenek Olgunluk Modeli)
yaklaşımı, uygulanan modelin sürekli ya da basamaklı olmasından bağımsız olarak, tüm süreç
alanlarını dört ana kategori altında toplar: Süreç yönetimi, proje yönetimi, mühendislik ve
destek. Süreç yönetimi, proje faaliyetlerinde uygulanacak olan süreçlerin tanımlanması,
planlanması, işletilmesi, izlenmesi, kontrol edilmesi, değerlendirilmesi, ölçülmesi ve
iyileştirilmesine yönelik tanımlamaları yapar. Proje yönetimi kategorisinde, proje yönetimi,
proje izleme ve kontrol, alt yüklenici yönetimi ve risk yönetimi gibi toplam altı adet süreç alanı
bulunmaktadır. Mühendislik kategorisi, gereksinimlerin geliştirilmesi, gereksinimlerin
yönetimi, teknik çözümlerin oluşturulması, ürün tümleştirme, doğrulama ve geçerleme gibi
teknik süreç alanlarından oluşmaktadır. Destek kategorisinde ise, konfigürasyon yönetimi, süreç
ve ürün kalite güvence, ölçme ve analiz gibi beş adet destek süreç alanları mevcuttur.
Kurumsal Süreç Yetkinlik Düzeyi’nde tanımlanan Yönetimsel Süreçlerin Düzeyi, Süreç
Yönetimi Düzeyi, Mühendislik Süreçlerinin Düzeyi ve Destek Süreçlerin Düzeyi kategorileri,
CMMI® modelinde yer alan süreç alanları kategorileri referans alınarak düzenlenmiştir. CMMI
süreç alanları bire bir kullanılmamış, sektördeki firmaların ölçeği ve KDİ yaklaşımlarındaki
dinamikler göz önünde bulundurularak kurumsal süreç yetkinlik düzeyindeki kategoriler
oluşturulmuştur. Mühendislik Süreçleri Düzeyi, gereksinim yönetimi, doğrulama ve geçerleme
süreç alanlarına odaklanırken; Destek Süreçlerinin Düzeyi, konfigürasyon yönetimi ve Yazılım
Kalite Güvence (YKG) süreç alanlarını mercek altına almaktadır. Süreç Yönetimi Düzeyi,
firmaların kurumsal süreç tanımlama yaklaşımlarını incelemekte, firmaların ürün geliştirdikleri
ortamı ve koordinasyon yetkinliklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Yönetimsel Süreçlerin
Düzeyi kategorisinde, proje planlama ve yönetimi, risk yönetimi ve alt yüklenici yönetimi ile
birlikte firmaların genel yönetim ve güvenlik yaklaşımları incelenmektedir.
Kurumsal Süreç Yetkinlik Düzeyi altında incelenen her kategori kendi faaliyet alanları
kapsamında sorgulanmaktadır.

1
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•

Yönetimsel Süreçlerin Düzeyi
¾ Proje Planlama ve Yönetimi sürecinde projelerde planlama yapılıp yapılmadığı,
planların yürütülecek faaliyetleri ve sorumlulukları kapsayıp kapsamadığı, proje izleme
faaliyetlerinin hangi sıklıkla yürütüldüğü, projelerde bütçe, takvim ve büyüklük
öngörüleri yapılıp yapılmadığı gibi konular sorgulanmaktadır.
¾ Risk Yönetimi sürecinde organizasyonda risklerin kayıt altına alınıp alınmadığı, kayıt
altına alınan risklerin oluşma olasılığı ve oluştuğu anda yaratacağı etki bakımından
değerlendirilip değerlendirilmediği ve risklerin izlenip izlenmediği, risk önleme ve risk
azaltma gibi planların yapılıp yapılmadığı sorulmaktadır.
¾ Alt yüklenici sürecinde, öncelikle firmaların alt yüklenici olup olmadığı ya da alt
yüklenici kullanıp kullanmadığı araştırılmaktadır. Alt yüklenici kullanan firmaların alt
yüklenici seçimi ile ilgili kurallarının olup olmadığı, alt yüklenicilerin performansının
ve ürün çıktılarının izlenip izlenmediği incelenmektedir.

•

Mühendislik Süreçlerinin Düzeyi
¾ Gereksinim Yönetimi sürecinde, müşteri gereksinimlerinin kayıt altına alınıp
alınmadığı, kayıt altına alınan gereksinimlerin izlenip izlenmediği ve gereksinim
yönetimi için plan yapılıp yapılmadığı araştırılmaktadır.
¾ Doğrulama ve Geçerleme sürecinde, firmaların ürün sınamasını hangi aşamalarda
yaptıkları, müşteriden hangi aşamada onay alındığı, firmaların test yapılanmaları, test
faaliyetleri için plan yapıp yapmadıkları ve test faaliyetlerini hangi sıklıkla izledikleri
incelenir.

•

Destek Süreçlerinin Düzeyi
¾ Konfigürasyon Yönetimi sürecinde projelerde konfigürasyon yönetiminin uygulanıp
uygulanmadığı, konfigürasyon öğelerindeki değişikliklerin tanımlanıp tanımlanmadığı,
projelerde yazılım dayanağın konfigürasyon yönetim planına göre hazırlanıp
hazırlanmadığı incelenir.
¾ YKG sürecinde, YKG faaliyetlerinin yürütülüp yürütülmediği ve YKG faaliyetleri
yürütülüyorsa bununla ilgili plan yapılıp yapılmadığı sorgulanır.

•

Süreç Yönetimi Düzeyi
¾ Organizasyon Süreç Tanımlama sürecinde süreç tanımları, kurumsal politikalar,
talimatlar ve kontrol listeleri bulunup bulunmadığı, yazılım mühendisliği faaliyetlerinin
geliştirilmesine yönelik tanımlanmış ve kayıt altına alınmış organizasyonel
kuralların/politikaların olup olmadığı, kazanılan deneyimlerin ve alınan derslerin yazılı
bir ortamda paylaşılıp paylaşılmadığı gibi konular incelenmektedir.

Bu yetkinlik düzeyi kapsamında tanımlanan süreçlerle ilişkili olan sorular, alabileceği
değerler ve ölçek tipleriyle birlikte Cilt II EK-10’da verilmiştir. Kurumsal Süreç Yetkinlik
Düzeyi’nde tanımlanan proje planlama ve yönetimi, risk yönetimi, konfigürasyon yönetimi,
gereksinim yönetimi, alt yüklenici yönetimi, yazılım kalite güvence, doğrulama ve geçerleme
süreç alanlarının ortak olarak sorgulandığı dört alt başlık tanımlanmıştır. Yukarıda verilen temel
süreç faaliyetlerine ilave olarak, her bir süreç bu dört alt başlık kapsamında da incelenmektedir.
•

Firmaların eğitim yaklaşımları: Süreç faaliyetlerinin öğrenilmesine yönelik eğitim verilip
verilmediği sorgulanır.

•

Firmaların gözden geçirme yaklaşımları: Kalite faaliyetlerinin performansını arttıran
faktörlerden biri de üst düzey yönetimin organizasyon düzeyinde kalite yönetimine vermiş
olduğu destektir [76, 95, 157, 242, 247]. Süreç faaliyetlerinin üst düzey yönetimle gözden
geçirilip geçirilmediği yahut kontrol edilip edilmediği sorulur.

•

Firmaların kurumsal süreç tanımlama yaklaşımları: Süreçlerin kurumsal düzeyde tanımlı
olup olmadığı, tanımlı olması durumunda bunların uygulanma sıklığı incelenir.
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•

Firmaların ölçme yaklaşımları: Süreç faaliyetlerini ya da süreç ürünlerini ölçmeye yönelik
yöntemlerin ve metriklerin tanımlı olup olmadığı, tanımlı olması durumunda bunların
uygulanma sıklığı incelenir. Ürün geliştirme aşamasında uygulanan tüm süreçlerin kalite
gereksinimlerini karşılaması gerekir. Performans göstergelerinin toplanması, ölçmeye
yönelik yöntemlerin geliştirilmesi ve dolayısıyla süreçlerin kontrol altına alınması sayısal
yönetim modeline geçişin ilk aşamalarıdır.

Şekil 4 Kurumsal Yetkinlik Düzeyi Süreç Alanlarını Değerlendirme Yaklaşımı

Eğitim, gözden geçirme, kurumsal süreç tanımlama ve ölçme başlıkları altında incelenen
süreçler birlikte değerlendirilerek firmaların ve dolayısıyla sektörün çalışanlarına eğitim
sağlama, süreç faaliyetlerini planlama ve gözden geçirme, kurumsallaşma ve ölçme
yaklaşımları mercek altına alınmaktadır.

2.1.5

Genel Özellikler ve Diğer Unsurlar

Modelde firma özellikleri olarak tanımlanan bir parametre seti daha vardır. Firmaların
çalışan sayıları, firma ortaklık yapıları, faaliyet alanları, faaliyet yılları, faaliyet gösterdikleri
bölgeler, örgütlenme biçimleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde (TGB) yer alma durumları
ve yazılım geliştirme biçimleri gibi özellikler bu grup altında toplanmaktadır.
Faaliyet alanları, sektör firmalarının hizmet verdikleri tüm sektörleri içerir. Bir firma
birden fazla sektöre hizmet götürebileceğinden, sektör seçimlerinde sayı kısıtlaması
getirilmemiştir.
Yazılım geliştirme biçimi kendi içinde üçe ayrılır:
•

Müşteriden gelen talebe göre ya da müşteriden bağımsız bir şekilde yazılım geliştiren
firmalar,

•

Ana ürünün ya da sistemin bir parçası olarak ya da tek başına yazılım geliştiren
firmalar,

•

Kendi geliştirmedikleri ürünlerin satışını da yapan firmalar.

Firma özellikleri, sektörün genel karakteristiklerinin belirlenmesinde ve firmalar arasında
yetkinlik düzeylerini etkileyen unsurların ortaya çıkartılmasında kullanılır.
Ayrıca, firmalara karşı karşıya geldikleri sıkıntılar sorulmuş (bkz. Cilt II EK-10) ve
toplanan bilgiler Bölüm 14’de değerlendirilmiştir.
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2
2.2

Soru
uların Sınan
nması

Saha çallışmasına baaşlamadan önce
ö
sorular TÜBİTAK Marmara T
Teknokent’ te
t faaliyet
ggösteren biliişim firmalaarı üzerinde test edilmiiştir. 32 adet bilişim ffirması ile yüz yüze
g
gerçekleştirile
en görüşmeller sonrasındda bazı sorullarda küçük düzeltmeler yapılmış, so
oru formu
son şeklini alm
mıştır. Marm
mara Teknokkent firmalarıının listesi, araştırmaya
a
kkatılan diğer firmalarla
b
birlikte
Cilt III EK-10’da verilmiştir.
v

2
2.3

Anak
kütlenin beelirlenmesi ve örnekleem seçimi

Ülkemizzde faaliyet gösteren
g
yazzılım firmalaarının bir lisstesinin oluşşturulması aşşamasında
Sanayi Bakaanlığı’na, Küçük
S
K
ve Orta
O
Ölçekli Sanayi Geeliştirme vee Desteklem
me İdaresi
B
Başkanlığı’na
a (KOSGEB
B), tüm illerddeki Sanayi ve Ticaret Odaları’na, Teknoloji Geliştirme
G
M
Merkezleri’ne
e (TEKMER
R), Teknolojji Geliştirmee Bölgeleri’nne (TEKGEB
B), Teknolojji Serbest
B
Bölgeleri’ne
(TEKSEB), Teknokent ve
v Teknopark
klara ve tüm
m bilişim dernneklerine yazzılı olarak
taalepte bulunnulmuş; bünyyelerinde mevcut olan bilişim
b
firm
malarının listeesi istenmişttir. Yazılı
taalebe karşılıkk veren sanayi ve ticareet odalarındaan, teknolojii geliştirme merkezlerind
den gelen
liisteler birleşttirilerek anakkütlenin ilk hali
h oluşturullmuştur.
TEKME
ER’ler, Teknnokentler ve Teknoparkllar vergi inddirimi gibi kolaylıklar sağlaması
sebebiyle yazzılım firmalaarı tarafındann sıklıkla terccih edilmekteedir. Bu sebeeple yazılı taalebe yanıt
v
vermeyen
tüm
m teknoloji geliştirme
g
m
merkezlerinin
n internet siteelerine erişillmiş, bu yerlleşkelerde
y alan yazzılım geliştirren firmalar anakütleye dâhil edilm
yer
miştir. Sanayyi Bakanlığıı’nın web
sitesindeki veeri tabanındaa yazılım, bilişim
b
ve tellekomünikassyon anahtarr kelimeleri ile arama
y
yapılmış,
listtelenen firmaalar anakütleeye dâhil ed
dilmiştir. Yazzılım ve biliişim dernekllerine üye
o
olan
kurumlların iletişim
m bilgileri bu dernek
klerden eldee edilmiş vve yazılım firmaları
a
anakütlesinin
n oluşturulduğğu listeye ekklenmiştir.
Interpro firmasının ilk
i 500 bilişiim firması liistesinde yerr alan bilişim
m firmaları anakütleye
a
eeklenmiştir. Tüm
T
bunlaraa ilave olarakk çeşitli inteernet sitelerinnden yazılım
m firmalarınıın isimleri
v irtibat bilggileri elde ediilerek listeyee eklenmiştirr.
ve
Farklı kurum
k
ve kuuruluşlardan gelen listeler birleştirillip tekrarlar silindiğindee yaklaşık
22800 adet billişim firmasıından oluşann bir liste eld
de edilmiştir. Bu taslak liistenin içinde bulunan
fi
firmalar
tek tek
t ele alınm
mış, web sayyfası bulunm
mayan, sadecee telefon num
maraları olan
n firmalar
teelefonla arannarak firmaların faaliyett bilgileri haakkında bilgii edinilmiştiir. Ülkemizd
de yazılım
g
geliştirme
faaaliyeti ile uğraşmayan
u
ya da faaliiyetlerini tam
mamen durddurmuş olan
n firmalar
liisteden silinddiğinde 1978 adet firmaadan oluşan bir liste eldde edilmiştirr. Bu listedee yer alan
b
bilişim
firmallarının dağılıımı aşağıdakki şekilde verrilmiştir.

50,0
%

38,1
23,0

1
18,0

7,9

3,9

3,9

2,5

1,,3

1,5

0,0

Şekkil 5 İlk Listedde Yeralan Bilişim Firmalarrının Dağılımı

Anakütleeyi oluşturann bu liste üzerinde
ü
ikin
nci bir inceleme başlatıılmış, firmalların web
siteleri incellenerek bu firmaların yazılım geeliştirip geliiştirmediği sorgulanmışştır. Web
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y
bilgi olmayan
o
firm
malara öncelik verilerek, ilk taramadaa telefonla aranmayan
a
sayfalarında yeterli
fi
firmaların
büüyük bir çoğğunluğu teleffonla aranaraak, firmaların faaliyet allanları sorgu
ulanmıştır.
İnnternet siteleerinden ve telefon görüşm
melerinden ellde edilen bilgiler doğrulltusunda listee üzerinde
y
yeniden
bir güncelleme
g
y
yapılmıştır.
Y
Yürütülen
bu
u kapsamlı çaalışma sonunnda ülkemizd
de yazılım
g
geliştirme
faaaliyeti ile uğğraşan ve hââlâ faaliyetleerine devam eden yaklaşşık 1.603 ad
det bilişim
fi
firmasının
oldduğu görülm
müştür.
Firmalarrla gerçekleşttirilen telefonn görüşmelerri esnasında aşağıdaki bilgiler elde ed
dilmiştir:
•

Web sayyfalarında yaazılım geliştiirdiğini ifadee eden firmalardan bazılaarı, yazılım geliştirme
g
faaliyetleerinden tamamen vazgeeçerek yazılıım satışı yappmaya veyaa danışmanlık
k hizmeti
vermeyee başlamıştır.

•

Web sayyfaları olsa biile bazı firmaalar tamamen
n kapanmış ya
y da sektör değiştirmiştiir.

•

Özelliklee teknoloji geliştirme merkezlerin
nde yer alaan ve yazıılım geliştirren firma
kategorissinde listeyee eklenen firmalardan
f
bazılarının gerçekte yaazılım geliştirmediği,
sadece danışmanlık
d
h
hizmeti
verdiiği görülmüşştür.

1603 adet yazılım geliştiren
g
biliişim firmasıının oluşturdduğu bu anakkütle firmalaarın illere
g
göre
dağılımıı aşağıda veriilmiştir:
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Şekiil 6 Yazılım Geliştiren
G
Firm
maların İllere Göre
G
Dağılımıı

İllere gööre sıralanann bu listedee İstanbul, Ankara
A
ve İzmir illerindde yazılım geliştirme
g
faaliyetleri ilee uğraşan firrmalarının saayısının diğeer illere göre daha fazla oolduğu görüllmektedir.
fa
A
Anakütlenin
%77’sini oluşturan
o
buu üç il dıışındaki diğğer iller cooğrafî bölgee bazında
b
birleştirildiğin
nde yazılım geliştiren
g
firrmaların dağıılımı aşağıdaaki şekle dönnüşmektedir:
4
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Şekil 7 Yazılım Gelliştiren Firmalların Bölgeleree Göre Dağılımı
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1,5
5

Yazılım geliştiren bilişim firrmalarının TGB’lerde
T
olma durum
mları incelendiğinde
firmaların % 33,7’sinin teknoloji geliştirme
fi
g
merkezlerinde
m
e, teknokenttlerde veya teknoloji
serbest bölgelerinde yer aldıkları
a
görüülmektedir. Bu
B firmalarınn herhangi bbir teknoloji geliştirme
g
m
merkezinde
y alıp almama durumlları bölgeleree göre incellendiğinde aşağıdaki dağ
yer
ğılım elde
İstanbul ilinnde yazılım geliştirme faaaliyeti ile uğraşan
e
edilmektedir.
u
bilişiim firmaların
nın %78’i
h
herhangi
bir teknoloji
t
gelliştirme merkkezinde yer almazken, bu
b oran Ankaara için %32
2 ve İzmir
iççin %91 olarak
o
bulunnmuştur. Fiirmaların teeknoloji geliştirme böllgelerinde yer
y
alma
e
eğilimlerinin
en fazla oldduğu il %688’lik bir oraanla Ankara iken, bu ilii %53 ile İçç Anadolu
B
Bölgesi,
%477 ile Akdenizz Bölgesi ve %44
% ile Marrmara Bölgessi takip etmeektedir.
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Şekil
8 Teknoloji Geliştirmee Merkezlerinee Göre Bölgellerdeki Firma Ağırlıkları

2
2.3.1

Örn
neklem Seçimi

Anakütlee üzerinden %95
% güven aralığında
a
vee %5 hata orranında katm
manlı rassal örnekleme
ö
yyöntemi ile örneklem seçilmiştir. İlk seçileen örneklem
mdeki firmaa sayısı 31
10 olarak
b
belirlenmiştir
r. Firmalarınn teknoloji geliştirme
g
bö
ölgesinde buulunma duruumları da gö
öz önünde
b
bulundurulara
ak örneklem
mdeki firma sayısı 439
9’a çıkartılm
mıştır. Katm
manlı rassal örneklem
y
yönteminde
a
anakütle
ağırrlıkları, Şekill 7’de verilen
n firmaların bölgelere daağılım oranlaarına göre
b
belirlenmiştir
r.
Anakütleede yer alan firmalar sayyısal kod veriilip sıralandııktan sonra raastgele numaara üretici
bbir yazılım aracı yardım
mıyla ilk örrneklem olu
uşturulmuştuur. Oluşturullan bu örneeklemdeki
fi
firmaların
çaalışamaya oluumlu yanıt vermeme du
urumları da göz önündee bulundurullarak yine
raassal olarakk yedek bir örneklem liistesi oluştu
urulmuştur. Ana
A ve yeddek örneklem
m listeleri
o
oluşturulurke
en anakütle içindeki her bir katmaanın ağırlıklaarı dikkate alınmıştır. Örneklem
Ö
iççindeki ilgilii katmanın örneklem
ö
büüyüklük hacm
mine oranı, anakütle içiinde her bir katmanın
tooplama oranıı ile aynı seççilmiştir.
Örneklem
mde yer alann firmaları çalışmaya
ç
kaatılmaya razı etmenin, buu firmalardan
n randevu
aalabilmenin zorluğu böllgeden bölggeye değişm
mektedir. Büüyük illerin dışındaki bölgelerde
b
fa
faaliyet
gösteeren firmalarrdan randevuu almak oldu
ukça sıkıntılı olmuştur. F
Firmalar faaaliyetlerini
süürdürseler biile, firma yööneticilerininn pazarlama faaliyetlerini
f
i yürütmek aamacıyla sürekli firma
d
dışında
bulunnmaları, yaşaanan sıkıntınnın en önem
mli nedenidir.. Yürütülen görüşmeler esnasında
b
bazı
firmalarrın İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden en az birinde satıış ve pazarlama ofisi
k
kurduğu
anlaşşılmıştır.
Bazı böllgelerde firm
malarla randeevu almada yaşanan
y
sıkııntıların ve ggeri dönüş oranlarının
o
d
diğer
bölgelere göre dahaa az olması nedeniyle
n
örn
neklem katm
man oranlarınnda çok az da
d olsa bir
sapma oluşmuuştur (bkz. Cilt
C II EK Tabblo 2-1).
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Şekiil 9 Örneklemddeki Firmalarrın Bölgelere Göre
G
Dağılımıı

Diğer taaraftan örneeklemdeki ve
v anakütled
deki firmalarrın TGB’lerrine göre dağılımları
d
bbirbirine yakıın bulunmuşttur.
Araştırm
ma örneklemdde yer alan firmalarla bire
b bir görüüşme şeklindde gerçekleşttirilmiştir.
Firma yöneticcileri ile gerrçekleştirilenn yüz yüze görüşmeler
F
g
esnasında Cillt II EK-10’d
da verilen
sorular sırasııyla sorulmuuş, alınan yanıtlar
y
ankeet formuna yazılarak
y
deeğerlendirilm
mek üzere
k
kapalı
zarfta merkeze
m
iletiilmiştir.
Örneklem
m üzerinde gerçekleştiril
g
len anket çalışmaları sonnunda elde eddilen bilgilerr öncelikle
vveri kayıplarrı ve veri anormallikle
a
erine göre incelenmiştir
i
r. Veri kayııplarının ço
ok olduğu
d
durumlarda
a
anket
formu çalışmadan çıkartılmış, toplam firma sayısına ulaşmak amaccıyla yeni
g
görüşmeler
y
yürütülmüştü
ür. Bu nedennle çalışma boyunca
b
görrüşülen firm
ma sayısı yak
klaşık 450
seviyesine ulaaşmıştır. Bu sayıya pilot uygulamadaa yürütülen görüşme
g
sayılları dâhil değ
ğildir.
Anket foormlarından alınan
a
bilgileer kodlanarak
k “SPSS” vee “minitab” oortamlarına aktarılmış,
a
v kayıplarıı ve anormallliklerine göre yeniden incelenmiştir
veri
i
r. Bu incelem
meler tamam
mlandıktan
sonra oran öllçeğinde tanıımlanmış verriler üzerinde normallik sınaması gerrçekleştirilm
miştir. Veri
n
sıınaması sonuunda elde edilen
e
sonuçllara göre veeri kümeleri üzerinde
tiiplerine ve normallik
p
parametrik
o
olan
ve paraametrik olm
mayan testler uygulanm
mış, örneklem
mdeki firmaalar genel
ö
özellikler,
kuurumsal yetkiinlik düzeyi,, finansal dü
üzey, pazarlaama düzeyi vve yenilik vee öğrenme
d
düzeyi
çerçevvesinde merccek altına alınnmıştır.
Araştırm
maya katılan ve adının bu raporda geeçmesine onnay veren firrmaların listeesi Cilt II
E
EK-11’de
verrilmiştir.

2
2.4

Anallizlerin Yap
pılması

Bu çalışmada Cilt III EK-10’da tanımlanan veri
v kümelerri, ölçüm tippi kolonundaa yer alan
vveri yapılarınna göre sınaanmaktadır. Oran ölçeğin
nde olan vee normal dağğılan veri kü
ümelerine
p
parametrik
testler; diğerleerine ise paraametrik olmaayan testler uygulanmıştır
u
r.
EK-10’ddaki tablolardda verilen veeri kümelerin
nin dağılımı, ölçek tipinee bağlı olarak
k “frekans
taabloları”, “çuubuk grafik””, “histogram
m”, “kutu gösterimi”, “daal-yaprak” ve “serpme grafiği”
g
ile
g
gösterilmekte
edir.
Ciro, tekknoloji satışş değerleri, ihracat değeerleri, proje süre ve büütçe değerleri, Ar-Ge
hharcamaları oranları,
o
topllam proje sayyısı, pazarlam
maya hazır ürün
ü
sayısı vve çalışan say
yıları gibi
o
oran
ölçeğindde olan veri kümeleri üzerine uygullanan tanımllayıcı istatistik sınamalaarıyla veri
k
kümeleri
graffiksel veya sayısal
s
olaraak özetlenmiştir. Elde eddilen veri küümelerinin taanımlayıcı
17

istatistiklerinden merkezi eğitim ölçüleri (aritmetik ortalama ve ortanca gibi) anakütle üzerinde
çıkarsamalarda kullanılmıştır.
Rastgele seçilen bir örneklemde oran ölçeğindeki veri kümelerine parametrik testlerin (ttesti ve anova gibi) uygulanabilmesi için veri kümelerinin normal dağılım sergilemesi gerekir.
Bu nedenle, oran ölçeğindeki veri kümeleri normallik sınamasından geçirilmiştir. Normal
dağılmayan veri kümeleri dönüşüm fonksiyonları ile normalleştirilmeye çalışılmış, sadece dört
yıllık ortalama ciro, teknoloji satış ve ihracat değişkenleri normal dağılım sergileyen veri
kümelerine dönüştürülebilmiştir.
Dönüşüm fonksiyonlarıyla normalleştirilemeyen yahut oran ölçeğinde tanımlanmayan veri
kümeleri parametrik olmayan (ki-kare, Mann-Whitney, Spearman korelasyon gibi) sınamalarla
analiz edilmiştir.
Bu çalışmada, örneklem bilgisine dayanarak anakütleye ilişkin çıkarsamalar yapılmaktadır.
Gruplar arasında fark ya da değişkenler arasında ilişki olup olmadığı anlamlılık düzeyi 0.05’e
göre sınanmaktadır. Oluşturulan önsavların genel yapısı Tablo 1 ile Tablo 17 arasında yer alan
on yedi adet tabloda özetlenmiştir. Tablolarda verilen H0 yokluk önsavları, uygulanan
istatistiksel analizlerin sonunda elde edilen bulgulara göre kabul ya da reddedilmektedir.
Tablolar örneklemdeki kritik veri kümelerine (temel ya da türetilmiş) göre hazırlanmıştır.
Bu veri kümeleriyle ilişkili olan analizler ve bu analizlerin hangi bölümlerde geçtiği tablolarda
verilmiştir.
Analizler hem EK-10’da verilen veri kümeleri hem de EK-1’de verilen türetilmiş
değişkenler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Analizlerde kullanılan “Proje Başına Düşen Ürün
Sayısı” ve “Yazılım Personel Oranı” gibi türetilmiş değişkenlerin nasıl oluşturulduğu EK-1.2’de
anlatılmaktadır.
Tablo 1 Yazılım Geliştirme Biçimiyle İlgili Sınamaları

H0: Yazılım geliştirmeyi ana ürünün ya da sistemin bir parçası olarak yapan firmalar ile tek
başına (salt) yazılım ürünü geliştiren firmalar arasında aşağıdaki veri kümeleri bakımından
anlamlı bir fark yoktur.
İlgili
Veri Kümeleri
Bölüm
4.2
Toplam proje sayıları
4.5
Pazarlamaya hazır ürün sayıları
4.4
Firmaların en az, ortalama ve en çok proje bütçe değerleri
4.5
Proje başına düşen ürün miktarları
5.7.1
Ortalama ciro değerleri
5.7.2
Ortalama teknoloji satış değerleri
5.7.3
Ortalama ihracat değerleri
6.9.1
Alt yüklenici kullanma yaklaşımları
6.9.3
Alt yüklenici seçme yaklaşımları
10.1
Patent, marka, faydalı model veya endüstriyel tasarım tescil sayıları
Patent/marka/faydalı model/endüstriyel tasarım tescili yoluyla teknoloji satışı yapma
10.1
durumları
10.2
Lisanslama ya da “know-how” transferi yoluyla teknoloji satışı yapma durumları
10.3.7
Ar-Ge harcamaları yüzdesi
Önsav sınamalarında Ki-Kare testi ve Mann-Whitney testi uygulanmaktadır.
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Tablo 2 Firmaların Faaliyet Gösterdikleri Bölgelerle İlgili Sınamalar

H0: Firmaların faaliyet gösterdikleri bölgeler arasında aşağıdaki veri kümeleri bakımından
anlamlı bir fark yoktur.
İlgili
Veri Kümeleri
Bölüm
4.2
Toplam proje sayısı
4.3
Proje süresi (en az, ortalama ve en çok)
4.4
Proje bütçesi (en az, ortalama ve en çok)
4.5
Pazarlamaya hazır ürün sayısı
4.5
Proje başına düşen ürün sayısı
5.5.1
Ortalama ciro değerleri
5.5.2
Ortalama teknoloji satış değerleri
5.5.3
Ortalama ihracat değerleri
9.2
Çalışanların eğitim düzeyleri
Önsav sınamalarında Anova testi, Kruskal Wallis testi ve Mann-Whitney U testi
uygulanmaktadır.
Tablo 3 Firmaların Faaliyet Yıllarıyla İlgili Sınamalar

H0: Firmaların faaliyet yıllarına göre aşağıdaki veri kümeleri farklılık göstermez.
H0: Firmaların faaliyet yılları ile aşağıdaki veri kümeleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
İlgili
Veri Kümeleri
Bölüm
3.7.4
Yazılım personeli oranı
3.7.6
Ar-Ge personel oranları, Ür-Ge personel oranları ve TÜG personel oranları
4.2
Toplam proje sayıları
4.5
Pazarlamaya hazır ürün sayıları
6.9.1
Alt yüklenici kullanımı
10.3.4
Ar-Ge harcamaları yüzdesi
Önsav sınamalarında Kruskal Wallis ve Ki-Kare testleri uygulanmıştır.
Tablo 4 Bölümlere Göre Çalışan Sayılarıyla İlgili Sınamalar

H0: Yazılım personel sayısı ile aşağıdaki veri kümeleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
İlgili Bölüm

Veri Kümeleri

5.11
Ortalama ciro değerleri
5.11
Ortalama teknoloji satış değerleri
5.11
Ortalama ihracat değerleri
10.3.1
Ar-Ge harcamaları yüzdesi
H0: Ar-Ge personel sayısı ile aşağıdaki veri kümeleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
5.11
Toplam çalışan sayısı
10.3.1
Ar-Ge harcamaları yüzdesi
H0: Ür-Ge personel sayısı ile aşağıdaki veri kümeleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
5.11
Toplam çalışan sayısı
H0: Toplam ürün geliştiren personel sayısı ile aşağıdaki veri kümeleri arasında anlamlı bir ilişki
yoktur.
5.11
Toplam çalışan sayısı
5.11
Ortalama ciro değerleri
5.11
Ortalama ihracat değerleri
10.3.1
Ar-Ge harcamaları yüzdesi
Önsav sınamalarında Korelasyon testleri uygulanmıştır
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Tablo 5 Bölümlere Göre Çalışan Oranlarıyla İlgili Sınamalar

H0: Yazılım personel oranı grupları arasında aşağıdaki veri kümeleri bakımından anlamlı bir
fark yoktur.
İlgili Bölüm

Veri Kümeleri

3.7.5
Pazarlamaya hazır ürün sayısı
3.7.5
Toplam proje sayısı
3.7.4
Firmaların faaliyet yılları
5.11
Ortalama ciro değerleri
5.11
Ortalama teknoloji satış değerleri
H0: Ar-Ge personel oranı grupları arasında aşağıdaki veri kümeleri bakımından anlamlı bir fark
yoktur
3.7.6
Faaliyet yılları
3.7.6
Pazarlamaya hazır ürün sayısı
3.7.6
Toplam proje sayısı
10.3.1
Ar-Ge harcamaları yüzdesi
H0: Ür-Ge personel oranı grupları arasında aşağıdaki veri kümeleri bakımından anlamlı bir fark
yoktur
3.7.6
Faaliyet yılları
3.7.6
Pazarlamaya hazır ürün sayısı
3.7.6
Toplam proje sayısı
H0: Toplam ürün gelişme personel oranı arasında aşağıdaki veri kümeleri bakımından anlamlı
bir fark yoktur.
3.7.6
Faaliyet yılları
3.7.6
Pazarlamaya hazır ürün sayısı
3.7.6
Toplam proje sayısı
3.7.6 ve 5.11
Ortalama ciro değerleri
5.11
Ortalama ihracat değerleri
5.11
Firma büyüklükleri
Önsav sınamalarında Kruskal Wallis ve Spearman Korelasyon testleri uygulanmıştır.
Tablo 6 Kalite Belgesine Sahip Olma Durumuyla İlgili Sınamalar

H0: Firmaların kalite belgesine sahip olma yaklaşımları arasında aşağıdaki veri kümeleri
bakımından anlamlı bir fark yoktur.
İlgili
Veri Kümeleri
Bölüm
5.8.1
Ortalama ciro değerleri
5.8.2
Ortalama teknoloji satış değerleri
5.8.3
Ortalama ihracat değerleri
6.9.3
Alt yüklenici seçme yaklaşımları
Üst düzey yönetimle süreç performanslarını gözden geçirme yaklaşımları (6 temel
8.2
süreç faaliyeti için)
Önsav sınamalarında t-testi ve Ki-Kare testi uygulanmıştır.
Tablo 7 Firma Büyüklükleriyle İlgili Sınamalar

H0: Firma büyüklük grupları arasında aşağıdaki veri kümeleri bakımından anlamlı bir fark
mevcut değildir.
İlgili
Veri Kümeleri
Bölüm
4.4
Proje bütçe değerleri
5.10.1
Ortalama ciro değerleri
5.10.1
Ortalama ihracat değerleri
10.3.3
Ar-Ge harcamaları yüzdesi
Önsav sınamalarında Anova, Mann-Whitney ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır.
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Tablo 8 Proje Süre ve Bütçe Değerleriyle İlgili Sınamalar

H0: Aşağıdaki veri kümelerinin alt grupları arasında proje süreleri bakımından anlamlı bir fark
yoktur.
İlgili
Veri Kümeleri
Bölüm
4.3
Firmaların faaliyet gösterdikleri bölgeler
6.9.1
Alt yüklenici kullanımı
H0: Aşağıdaki veri kümelerinin alt grupları arasında proje bütçeleri açısından anlamlı bir fark
mevcut değildir.
4.4
Firmaların faaliyet gösterdikleri bölgeler
4.4
Yazılım geliştirme biçimi
4.4
Firma büyüklüğü
6.9.1
Alt yüklenici kullanımı
Önsav sınamalarında Mann-Whitney ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır.
Tablo 9 Hizmet Verilen Sektörlerle İlgili Sınamalar

H0: Firmaların hizmet verdikleri sektörlere göre aşağıdaki veri kümeleri farklılık göstermez.
İlgili
Veri Kümeleri
Bölüm
4.2
Toplam proje sayısı
4.5
Pazarlamaya hazır ürün sayıları
5.6.1
Ortalama ciro değerleri
5.6.2
Ortalama teknoloji satış değerleri
5.6.3
Ortalama ihracat değerleri
6.9.3
Alt yüklenici seçme yaklaşımları
10.1
Patent, marka, faydalı model veya endüstriyel tasarım tescil sayıları
10.2
Lisanslama ya da “know-how” transferi yoluyla teknoloji satışı yapma durumları
10.3.6
Ar-Ge harcamaları yüzdesi
Önsav sınamalarında Mann-Whitney ve Ki Kare testleri uygulanmıştır.
Tablo 10 TGB’lerinde Yer Alma Durumlarıyla İlgili Sınamalar

H0: TGB’ler yer alan ve almayan firmalar arasında aşağıdaki veri kümeleri bakımından anlamlı
bir fark yoktur.
İlgili
Veri Kümeleri
Bölüm
4.5
Pazarlamaya hazır ürün sayıları
5.4.1
Ortalama ciro değerleri
5.4.2
Ortalama teknoloji satış değerleri
5.4.3
Ortalama ihracat değerleri
10.1
Patent, marka, faydalı model, endüstriyel tasarım tescil sayıları
10.2
Lisanslama ya da “know-how” transferi yoluyla teknoloji satışı yapma durumları
10.3.5
Ar-Ge harcamaları yüzdesi
Önsav sınamalarında Mann-Whitney, t-testi ve Ki Kare testleri uygulanmıştır.
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Tablo 11 Toplam Proje Sayısıyla İlgili Sınamalar

H0: Toplam proje sayısı ile aşağıdaki veri kümeleri arasında anlamlı bir ilişki mevcut değildir.
H0: Aşağıdaki veri kümelerinin alt grupları arasında toplam proje sayısı bakımından anlamlı bir
fark mevcut değildir.
İlgili
Veri Kümeleri
Bölüm
3.7.5
Yazılım personel oranı
3.7.6
Ar-Ge personel oranları
3.7.6
Ür-Ge personel oranı
3.7.6
TÜG personel oranları
4.2
Firmaların faaliyet gösterdikleri bölgeler
4.2
Yazılım geliştirme biçimleri (salt yazılım geliştirme)
4.2
Faaliyet yılları
4.2
Firmaların faaliyet alanları (sektörler)
4.5
Pazarlamaya hazır ürün sayısı
6.4.1
Firmaların müşterileriyle kurdukları iş birliğinin düzeyi
Önsav sınamalarında Kruskall Wallis ve Mann-Whitney testleri uygulanmıştır.
Tablo 12 Toplam Çalışan Sayısıyla İlgili Sınamalar

H0: Toplam çalışan sayısı ile aşağıdaki veri kümeleri arasında anlamlı bir ilişki mevcut değildir.
H0: Aşağıdaki veri kümeleri alt grupları arasında toplam çalışan sayıları bakımından anlamlı bir
fark mevcut değildir.
İlgili
Veri Kümeleri
Bölüm
5.11
Ar-Ge personeli sayısı
5.11
Ür-Ge personeli sayısı
5.11
Üretim personeli sayısı
5.11
Kalite personeli sayısı
5.11
İş geliştirme-satış-pazarlama personeli sayısı
5.11
Müşteri hizmetleri/satış sonrası teknik destek personel sayısı
5.11
Ortalama ciro değerleri
5.11
Ortalama ihracat değerleri
5.11
Ortalama teknoloji satış değerleri
Risk yönetimi faaliyetleri (riskleri kayıt altına alma, izleme, üst düzey yönetimle
6.8.10.1 gözden geçirme, kurumsal düzeyde kuralları tanımlama, performans metriklerini
tanımlama ve süreç eğitimi)
6.9.3
Alt yüklenici seçme yaklaşımları
6.9.5,
6.9.6,
Alt yüklenici yönetimi faaliyetleri (planlama, kurumsal düzeyde kuralları tanımlama,
6.9.7,
performans metriklerini tanımlama, süreç eğitimi yaklaşımları)
6.9.8.
7.2.4
Süreç tanımlarının kurumsallaşma düzeyi
7.2.5
Deneyimleri paylaşma yaklaşımı
7.2.7
Temel süreç alanları için metrikleri ve ölçme yöntemlerini tanımlama yaklaşımları
10.3.1
Ar-Ge harcamaları yüzdesi
Önsav sınamalarında Kruskal Wallis, Mann-Whitney ve Korelasyon testleri uygulanmıştır.
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Tablo 13 Pazarlamaya Hazır ve Proje Başına Düşen Ürün Sayısı Değerleriyle İlgili Sınamalar

H0: Pazarlamaya hazır ürün sayısı/proje başına düşen ürün sayısı ile aşağıdaki veri kümeleri
arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
H0: Aşağıdaki veri kümelerinin alt grupları arasında pazarlamaya hazır ürün sayıları/ proje
başına düşen ürün sayıları bakımından anlamlı bir fark yoktur.
İlgili
Veri Kümeleri
Bölüm
3.7.5
Yazılım personel oranı
3.7.6
Ar-Ge personel oranları
3.7.6
Ür-Ge personel oranı
3.7.6
TÜG personel oranları
4.5
Firmaların faaliyet gösterdikleri bölgeler
4.5
TGB’lerde yer alma durumu
4.5
Yazılım geliştirme biçimleri (salt yazılım geliştirme)
4.5
Faaliyet yılları
4.5
Firmaların faaliyet alanları (sektörler)
4.5
Toplam proje sayısı
5.9.1
Ortalama ciro değerleri
5.9.1
Ortalama teknoloji satış değerleri
Önsav sınamalarında Korelasyon, Kruskall Wallis ve Mann-Whitney testleri uygulanmıştır.
Tablo 14 Ortalama Ciro Değerleriyle İlgili Sınamalar

H0: Ortalama ciro değerleri ile aşağıdaki veri kümeleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
H0: Aşağıdaki veri kümeleri alt grupları arasında ortalama ciro değerleri bakımından anlamlı bir
fark yoktur.
İlgili
Veri Kümeleri
Bölüm
3.7.6
TÜG personel oranları
5.4.1
Firmaların TGB’lerde yer alma durumu
5.5.1
Firmaların faaliyet gösterdikleri bölgeler
5.6.1
Firmaların faaliyet alanları (sektörler)
5.7.1
Yazılım geliştirme biçimleri
5.8.1
Firmalarının kalite belgesi alma durumları
5.9.1
Toplam proje sayısı
5.9.1
Pazarlamaya hazır ürün sayısı
5.9.1,
Ortalama ihracat değerleri
5.9.2.1
5.9.1,
Ortalama teknoloji satış değerleri
5.9.2.2
5.10.1
Firma büyüklükleri
5.11
Toplam çalışan sayısı
5.11
Yazılım personeli sayısı ve oranı
5.11
Müşteri hizmetleri/satış sonrası teknik destek personel sayısı/oranı
5.11
İş geliştirme-satış-pazarlama personeli sayısı/ oranı
5.11
Kalite personeli sayısı/oranı
5.11
Sistem ve saha mühendisliği personel sayısı/oranı
5.11
TÜG personel sayısı/oranı
5.12
Önlisans belgesine sahip personel oranı
5.12
Lisans belgesine sahip personel oranı
5.12
Lisansüstü belgesine sahip personel oranı
5.12
Lise ve altı eğitim seviyesine sahip olan personel oranı
YKG faaliyetleri (süreç uygulama, planlama, eğitim, kurumsal düzeyde tanımlama
6.3.1
ve performans metriklerini tanımlama)
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6.4.11

6.5.10
6.6.10
6.7.2
6.7.5
6.7.7
6.8.10.2
6.9.1
6.9.3
6.9.5,
6.9.6,
6.9.7,
6.9.8.
7.2.4
7.2.5
7.2.7

Gereksinim yönetimi faaliyetleri (gereksinimleri kayıt altına alma, izleme,
değişiklikleri güncelleme, süreci planlama, üst düzey yönetimle gözden geçirme,
kurumsal düzeyde kuralları tanımlama, performans metriklerini tanımlama ve süreç
eğitimi)
Proje yönetimi faaliyetleri (süreci planlama, faaliyetleri izleme, üst düzey yönetimle
gözden geçirme, kurumsal düzeyde kuralları tanımlama, performans metriklerini
tanımlama ve süreç eğitimi)
Konfigürasyon yönetimi faaliyetleri (süreci uygulama, planlama, üst düzey
yönetimle gözden geçirme, kurumsal düzeyde kuralları tanımlama, performans
metriklerini tanımlama ve süreç eğitimi)
Firmaların doğrulama faaliyetlerini uygulama yaklaşımları
Firmaların müşteriden onay alma yaklaşımları
Test yönetimi süreç faaliyetleri (test faaliyetlerini planlama, izleme, üst düzey
yönetimle gözden geçirme, kurumsal düzeyde kuralları tanımlama, performans
metriklerini tanımlama ve süreç eğitimi yaklaşımları)
Risk yönetimi faaliyetleri (riskleri kayıt altına alma, izleme, üst düzey yönetimle
gözden geçirme, kurumsal düzeyde kuralları tanımlama, performans metriklerini
tanımlama ve süreç eğitimi yaklaşımları)
Alt yüklenici kullanımı yaklaşımı
Alt yüklenici seçme yaklaşımları
Alt yüklenici yönetimi faaliyetleri (planlama, kurumsal düzeyde kuralları
tanımlama, performans metriklerini tanımlama, süreç eğitimi yaklaşımları)

Süreç tanımlarının kurumsallaşma düzeyi
Deneyimleri paylaşma yaklaşımı
Temel süreç alanları için metrikleri ve ölçme yöntemlerini tanımlama yaklaşımları
Üst düzey yönetimle süreç performanslarını gözden geçirme yaklaşımları (6 temel
8.1
süreç faaliyeti için)
9.4
Eğitim politikasına sahip olma durumu
9.4.1
Usta/çırak eğitimleri yaklaşımları
9.4.3
Firmaların süreç eğitimlerini düzenleme yaklaşımları
Patent/marka/faydalı model/endüstriyel tasarım tescili yoluyla teknoloji satışı yapma
10.1
durumları
10.2
Lisanslama ya da “know-how” transferi yoluyla teknoloji satışı yapma durumları
10.3.2
Ar-Ge harcamaları yüzdesi
Önsav sınamalarında t-testi, Korelasyon, Regresyon, Anova ve Mann-Whitney testleri
uygulanmıştır.
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Tablo 15 Ortalama Teknoloji Satış Değerleriyle İlgili Sınamalar

H0: Ortalama teknoloji satış değerleri ile aşağıdaki veri kümeleri arasında bir ilişki mevcut
değildir.
H0: Aşağıdaki veri kümeleri alt grupları arasında ortalama teknoloji satış değerleri bakımından
anlamlı bir fark mevcut değildir.
İlgili
Veri Kümeleri
Bölüm
5.4.2
Firmaların TGB’lerde Yer Alma Durumu
5.5.2
Firmaların faaliyet gösterdikleri bölgeler
5.6.2
Firmaların faaliyet alanları
5.7.2
Yazılım geliştirme biçimleri
5.8.2
Firmalarının kalite belgesi alma durumları
5.9.1
Toplam proje sayısı
5.9.1
Pazarlamaya hazır ürün sayısı
5.9.1
Patent/marka/faydalı model/endüstriyel tasarım gibi tescil sayıları
5.11
Toplam çalışan sayısı
5.11
Yazılım personel sayısı ve oranı
10.1
Patent/marka/faydalı model/endüstriyel tasarım tescili sayıları
10.3.2
Ar-Ge harcamaları yüzdesi
Önsav sınamalarında t-testi, Korelasyon ve Anova uygulanmıştır.

Tablo 16 Ortalama İhracat Değerleriyle İlgili Sınamalar

H0: Ortalama ihracat değerleri ile aşağıdaki veri kümeleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
H0: Aşağıdaki veri kümeleri alt grupları arasında ortalama ihracat değerleri bakımından anlamlı
bir fark yoktur.
İlgili
Veri Kümeleri
Bölüm
5.4.3
Firmaların TGB’lerde Yer Alma Durumu
5.5.3
Firmaların faaliyet gösterdikleri bölgeler
5.6.3
Firmaların faaliyet alanları (sektörler)
5.7.3
Yazılım geliştirme biçimleri (müşteri talebine göre ve salt yazılım geliştirme gibi)
5.8.3
Firmalarının kalite belgesi alma durumları
5.10.1
Firma büyüklükleri
5.11
Toplam çalışan sayısı
5.11
Yazılım geliştiren personel oranı
5.11
Yazılım Personel Sayıları
5.11
Müşteri hizmetleri/satış sonrası teknik destek personel sayısı/oranı
5.11
İş geliştirme-satış-pazarlama personeli sayısı/ oranı
5.11
Kalite personeli sayısı/oranı
5.11
Sistem ve saha mühendisliği personel sayısı/oranı
5.11
Üretim personel sayısı/oranı
5.11
TÜG personel sayısı/oranı
5.12
Önlisans belgesine sahip personel oranı
5.12
Lisans belgesine sahip personel oranı
5.12
Lisansüstü belgesine sahip personel oranı
5.12
Lise ve altı eğitim seviyesine sahip olan personel oranı
10.3.2
Ar-Ge harcamaları yüzdesi
Önsav sınamalarında t-testi, Korelasyon ve Anova testleri uygulanmıştır.
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Tablo 17 Diğer Sınamalar

İlgili
Bölüm

Veri Kümeleri

H0: Sistem isterlerinin oluşturulması aşamasında müşteriyle kurulan iletişimin ya da
iş birliğinin düzeyi, firmaların ürün geliştirme yaklaşımlarına göre farklılık
göstermez.
H0: Sistem isterlerinin oluşturulması aşamasında firmaların müşterilerle iş birliği
6.4.1
içinde olma durumları, müşteri ilişkileri yönetimini uygulama düzeylerine göre
farklılık göstermez.
H0: Firmaların alt yüklenici seçme kurallarını ve kıstaslarını tanımlama durumları ile
6.9.3
örgütlenme yapıları arasında bir ilişki mevcut değildir.
H0: Firmaların mühendislik takımlarının oluşturulması, yürütülmesi ve
6.9.5
koordinasyonuna yönelik yazılı kuralları tanımlama yaklaşımı ile alt yüklenici
faaliyetlerini planlama yaklaşımları arasında bir ilişki yoktur
H0: Firmaların mühendislik grupları arasındaki haberleşmeyi ve koordinasyonu
6.9.5
sağlayan araçları kullanma yaklaşımları ile alt yüklenici faaliyetlerini planlama
yaklaşımları arasında bir ilişki yoktur.
H0: Alt yüklenici yönetimi faaliyetlerini planlama yaklaşımı ile proje yönetimi,
6.9.5
gereksinim yönetimi ve konfigürasyon yönetimi gibi temel süreç faaliyetlerini
planlama yaklaşımı arasında ilişki yoktur.
H0: Alt yüklenici yönetimi için kuralları, politikaları ve standartları tanımlama
6.9.6
yaklaşımları ile proje yönetimi, gereksinim yönetimi ve konfigürasyon yönetimi için
kuralları, politikaları ve standartları tanımlama yaklaşımları arasında bir ilişki yoktur.
H0: Firmaların alt yüklenici yönetiminin performansını ölçme yaklaşımları ile proje
6.9.7
yönetimi, gereksinim yönetimi ve konfigürasyon yönetimi süreçlerinin performansını
ölçme yaklaşımları arasında bir ilişki yoktur.
Önsav sınamalarında Ki-Kare testi uygulanmıştır.
6.4.1
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3
3.1

Sektörün Genel Görünümü

Firma Ortaklık Yapıları

Örneklemdeki firmalar öncelikle firma ortaklık yapılarına göre incelenmiş ve firmaların
%77’sinin bağımsız yerli şirket, %15’inin yerli ortaklı şirket ve %5’inin ise yerli ana şirketin ya
da holdingin bir alt kuruluşu olduğu görülmüştür. Bu rakamlar, yazılım geliştirme faaliyeti ile
uğraşan firmaların %97’sinin yerli sermaye ile kurulan firmalar olduğunu göstermektedir (bkz.
Cilt II EK Tablo 2-2).
İrlanda yazılım sektörüne bakıldığında, 2003 yılı rakamlarına göre firmaların yaklaşık
%75’inin yerli; %25’inin ise tamamen yabancı ya da yabancı iştirakli firmalar olduğu
görülmektedir [193]. Diğer taraftan çok uluslu şirketlerin toplam satış gelirleri ve ihracat
gelirleri içindeki oranları oldukça yüksektir. 2002 yılı rakamlarına göre çok uluslu şirketlerin
toplam satış gelirleri içindeki oranı % 88,5 [21] iken 2003 yılında ihracat gelirleri içindeki oranı
% 82,3 [193]. Aynı şekilde, çok uluslu şirketlerin sektör çalışanlarının % 54,8’ine istihdam
sağlamaktadır [21].

Şekil 10 Firmaların Ortaklık Yapılarına Göre Dağılımı

3.2

Firmaların Faaliyet Yılları

Firmalar faaliyet yıllarına göre incelendiğinde, firmaların %32’sinin bilişim sektöründe beş
yıldan az bir süre ile faaliyet gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Sektör deneyimi on yıldan fazla
olan firmaların örneklemdeki oranı ise %38 olarak bulunmuştur (bkz. Cilt II EK Tablo 2-3).
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Şekil 11 Firmaaların Faaliyet Yıllarına Görre Dağılımı

3
3.3

Firm
maların Faaaliyet Alanlları

Örneklem
mdeki firmaalar faaliyett alanlarına göre inceleendiğinde im
malat, otom
masyon ve
yyönetim sisteemleri alanlarında faaliyeet gösteren firmaların
fi
örnneklem içinddeki oranı %47
% olarak
Yazılım geliştiren
b
bulunmuştur.
g
firrmaların %3
30’u telekom
münikasyon sektöründee, %27’si
e
elektrik
ve ellektronik sekktöründe, %24’ü
%
finans,, bankacılık ve sigorta ssektöründe ve
v %20’si
taaşıma lojistikk ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösttermektedir.
Firmalarrın %11’i intternet teknollojileri konu
usuna odaklanmakta ve bbu alanda geenel ya da
müşterilere özel
m
ö
yazılımllar geliştirmeektedir. Firm
maların %5’ii belli bir seektöre bağlı kalmadan
fa
faaliyet
gösteermektedir. Bu firmalarr çoğunluklaa açık kaynaak yazılımlaarını kullanarrak kendi
işşletim sistem
mlerini, arakkatman yazıılımlarını vee kütüphaneelerini oluştturmaktadır. Yine bu
k
kategoride
ollan firmalarıın mühendislik yazılımlaarı geliştirdiikleri ve dokkümantasyon
n yönetim
sistemleri gibbi genel amaççlı süreç yönnetim modelleriyle ilgilenndikleri görülmektedir.
Şekil 12’den de görüüleceği üzeree firmaların %15’i
%
tüm seektörlerde faaaliyet gösterrmektedir.
Ayrıntılı bir inceleme yaapıldığında bu kategorid
A
de yer alan bazı firmalların yeni ku
urulan ve
h
herhangi
bir sektöre odaaklanma fırssatını yakalaayamayan firrmalar olduğğu görülmüşştür. Geri
k
kalanlar
ise geliştirdikleri
g
i ürünlerin (aağ ve bilgi güvenliği
g
yazzılımları, RF
FID ve görün
ntü işleme
sistemleri gibbi) özelliklerii nedeniyle kendilerini
k
tü
üm kategorileerde gösterenn firmalardır.
Hükümeetler tedarik yaklaşımlarııyla, Çin, Brrezilya, ABD
D ve Japonyya gibi birço
ok ülkede,
bbilişim ve doolayısıyla yaazılım sektörrünün gelişim
minde etkin rol oynamaaktadır. Örneeklemdeki
fi
firmaların
faaaliyet gösterddikleri alanlaara baktığımızda, firmalaarın ancak %
%31’inin kam
mu sektörü
k
kurumlarına
ve vakıf kuuruluşlarına hizmet
h
veren
n ve onlar için
i
ürün geeliştiren ya da
d çözüm
ü
üreten
firmalar oldukları görülmekteddir. Başka biir deyişle, yaazılım geliştiiren firmalarrın %69’u
ö sektörünn ihtiyaçları doğrultusund
özel
d
da varlıkların
nı sürdürmektedir.
Diğer ülkelerdeki sektör
s
dağılıımları inceleendiğinde İrrlanda yerli yazılım firrmalarının
faaliyete geçtiği yıllarda en çok bilgisayar temelli eğitim, haberleşme ve muhaseb
fa
be-finansodaklanıldığı görülmüüştür [19, 2284]. Çin’dee üretimsigortacılık uygulama
u
y
yazılımlarına
o
otomasyon
v haberleşm
ve
me gibi sekktörler yazıllım sektörünnün büyümeesine olumlu
u katkıda
b
bulunurken
[
[287],
Breziilya’da yerlli yazılım firmaları
f
açıık kaynak yyazılımları sayesinde
u
uluslararası
p
pazarda
isim
m yapmıştır [47].
[
İsrail yazılım
y
sektörü savunma Ar-Ge ihttiyaçlarına
d
duyulan
ihtiyyaç nedeniylle ortaya çıkkmış, daha sonraları
s
sekktör firmalarrı güvenlik gibi
g
diğer
a
alanlara
geçişş yapmıştır [880].
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Şekkil 12 Firmalaarın Faaliyet Alanlarına
A
Göre Dağılımı2

3
3.4

Firm
maların Ürü
ün Geliştirm
me Yaklaşıımları

Bilişim firmaları
f
ürüün geliştirmee yaklaşımlarrına göre inccelendiğinde,, firmaların %46’sının
%
a ürünün yaa da sisteminn bir parçası olarak yazılıım geliştirdiğği görülmüşttür.
ana
Firma Faaliy
yetleri (%)
50
40

46

30

34

20
10
0
Ana Ürüünün Bir Parççası Olarak
Yazılıım Geliştiren Firmalar
F

Kendi Ürrünleri Yanındda Diğer
Yazılım Ürrünlerinin Satıışını Yapan
Firmalar

Şekil 13 Firma Faaliy
yetlerinin Dağıılımı

Kendi geliştirdikleri
g
i ürünlerin yanında diğ
ğer firmalarda geliştirileen ürünleri de satan
firmaların oranı %34 olaarak bulunm
fi
muştur. Firmaaların müşteeriden gelen talebe göree (siparişe
u
uygun)
ürün geliştirip geliştirmediğ
g
i sorgulandıığında, firmaların %51’inin hem müşteriden
m
g
gelen
talebe göre hem de
d belli bir müşteri olm
maksızın gennel uygulamaalar kapsamıında ürün
g
geliştirdiği
orrtaya çıkmışştır. Sadece müşteriden gelen talep üzerine yazzılım ürünü geliştiren
fi
firmalar
örneeklemin %330’unu oluşştururken, firmaların
fi
%
%19’u
belli bir müşterriye bağlı
k
kalmadan,
geenel amaçlı ürün
ü
geliştirm
mektedir.

2

Firmalar birden fazla
f
alanda faaliyyet gösterdiklerinnden dolayı toplam
m %100’ü aşmakktadır.
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Şekil 14 Firmaların Yazılım Ürünü Geliştirme Nedenleri

3.5

Örgütlenme Tipine Göre Firma Yapılanması

Resmî örgütlenme şemaları, organizasyon tarafından tasdik edilen kurumsal yapılanmayı
gösterirken gayri resmî organizasyonlarda, resmiyete kavuşmamış çalışma grupları, liderler ve
haberleşme kanalları [298] ve iş tanımları mevcuttur.
Organizasyonlar belli görevleri yerine getiren bölümlere göre yapılandırılabilir.
Fonksiyonel organizasyonlar aynı alanda uzmanlaşmış kişilerin bir arada tutulduğu resmî
bölümlerden oluşur. Ürün geliştiren organizasyonlar, öncelikle kendilerini teknoloji ya da
teknolojik yeteneklerine göre yapılandırır ve bu yapılanma hiyerarşik bir düzende alt gruplar ya
da alt grupların alt grupları şeklinde sıralanabilir [12].
Yeni ürün geliştirme aşamasında farklı uzmanlıkların bir araya getirilme ihtiyacı ile
koordinasyon faaliyetlerinin de önemi artar. Uzmanların görevlerini icra ederken birbirlerini
sürekli bir şekilde bilgilendirebilmeleri, ancak etkin bir koordinasyonla mümkündür. Bazen
fonksiyonel yapılanma bu tip koordinasyonun yürütülmesi için uygun bir ortam sağlamayabilir
[12].
Uzmanların farklı yöneticilere bağlı olmaları ya da fiziksel olarak farklı mekânlarda yer
almaları, bölümler arasındaki koordinasyonun sağlanmasını güçleştirir. Koordinasyon
probleminin çözümü proje tipi yapılanmalarla en aza indirilebilir. Proje tipi organizasyonlarda,
uzmanlar geçici süreyle bağlı bulundukları bölümlerden ya da gruplardan ayrılarak, bir
yöneticinin altında toplanırlar. Yeni ürün ya da hizmet geliştirme süreci boyunca, onlara ihtiyaç
duyulduğu sürece, proje yapılanmasında görev alırlar [12].
Bir proje ekibinde uzun süre görev alan uzmanlar, projeye özgü uygulamalarda oldukça iyi
konuma gelirler. Bununla birlikte, kendi alanlarındaki yenilikleri takip etmede sıkıntı
duyabilirler. Projeye özgü faaliyetlere yoğunlaşan uzmanlar, yenilikleri takip etmek için gerekli
zamanı bulamayabilir. Zamanla uzmanlık alanları değerini yitirmeye başlar. Bu durum projeler
arasındaki rekabetin çok üzerinde bir problem oluşturur. Proje yapılanmasını çok sık kullanan
organizasyonların teknoloji altyapılarında bir zayıflama görülebilir. Bu problemin çözümü için
çoğunlukla matris organizasyon yapılanmasına geçiş yapılır. Matris organizasyonlarda amaç,
proje ekiplerinin ve bölümlerin birlikte hareket etmesini sağlayarak teknoloji bilgisinin sürekli
güncel tutulmasıdır [12].
Firmalar uyguladıkları örgütlenme modelleri çerçevesinde incelendiğinde, firmaların %
33,6’sının fonksiyon temelli bir örgütlenme yapısına sahip oldukları görülmüştür. Fonksiyon
temelli organizasyon yapılanmasını kabul eden firmalar belli görevleri, faaliyetleri ve
sorumlulukları kesin olarak tanımlanmış ve yetki alanları açık olarak belirlenmiş bölümler
altında yerine getirmektedir. Diğer taraftan firmaların % 66,4’ü basit organizasyon yapısı olarak
da adlandırılan, fonksiyonel iş bölümlerinin belirgin olmadığı bir yapıyı tercih etmektedir. Basit
fonksiyonel yapıyı kabul eden firmalarda önemli görülen örgüt fonksiyonları (ürün geliştirme,
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satış ve pazarlama, müşteeri hizmetlerri gibi) miniimum düzeyyde yapılandıırılmakta, arra kademe
y
yöneticilerine
e çok ihtiyaçç duyulmadaan, kontrol ve
v koordinassyon tepe yööneticiler yaa da firma
sahipleri taraffından yürütüülmektedir.
Temel örgütlenme
ö
y
yaklaşımların
nın yanı sıraa firmalar prroje temelli ve matris örrgütlenme
yyaklaşımları gibi yatay örgütlenme
ö
m
modellerini
de
d benimsem
mektedir. Annaliz sonuçlaarına göre
ö
örneklemdeki
i firmaların yaklaşık
y
%444’ü proje tem
melli yapılannmaları ve yyaklaşık %10
0’u matris
y
yapılanmaları
ı uygulamakktadır.

3
3.6

Bölü
ümlere Görre Firma Yaapılanmasıı

Örgütlennme biçimlerrinden bağım
msız olarak fiirmalar yapıllandırdıkları bölümler, birimler ya
dda gruplar kapsamında
k
i
incelenmiş,
toplam çalışan sayısınınn organizasyyonda nasıl dağıldığı
o
ortaya
çıkartıılmıştır. Bu aşamada
a
ürünn geliştiren bir
b organizassyonda temell işlevleri (A
Ar-Ge, ÜrG üretim, satış,
Ge,
s
pazarlaama yahut işş geliştirme, müşteri hizzmetleri gibi)) yerine getiiren insan
k
kaynakları
heedef alınmışttır. İncelemee sonuçları firmaların
fi
%777’sinde satıış, pazarlamaa ya da iş
g
geliştirme
faaaliyetlerinin Ar-Ge ya da Ür-Ge gruplarından
g
n ayrı bir bbirimde ya da
d yapıda
y
yürütüldüğün
nü göstermekktedir. Buradda dikkat edilmesi gerekeen bir husus vardır. Bu kategoride
k
o
olan
firmalarıın bir kısmı ( örnekleminn %33,6’sı ) resmî organnizasyon yapılanmasını seeçmişken,
g kalanı gaayri resmî yaapılarla, resm
geri
miyete kavuşşmamış çalışşma grupları ve iş tanımlları ile bu
fa
faaliyetleri
yüürütmektedirr.
Satış, paazarlama ve iş
i geliştirme faaliyetlerin
nin yürütülmeesi amacıylaa eleman çalıştırmayan
vve örneklemin %23’ünü oluşturan firrmalarda satıış, pazarlamaa ve iş gelişttirme faaliyeetleri ürün
g
geliştiren
ekipp elemanları yahut firma yöneticileri tarafından yürütülmekte
y
dir. Bu faaliy
yetler için
e
eleman
istihddam etmeyenn firmalar gennelde mikro ölçekli firmaalardır.
Müşteri hizmetleri ya
y da satış soonrası teknik
k destek faaliiyetlerinin yyürütülmesi için belirli
eelemanları tahhsis eden yaahut ayrı bir birim kuran
n firmaların oranı
o
%68’ddir. Müşteri hizmetleri
h
y da satış sonrası teknnik destek faaliyetleri
ya
f
iççin insan kaaynakları ayyırmayan, örrneklemin
%
%32’sini
oluuşturan firmaalarda satış sonrası
s
tekniik destek faaliyetleri ürüün geliştiren
n personel
taarafından yüürütülmektediir.
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Şekil 15 Böölümlere Göree Firma Yapıllanması

Örneklem
mdeki firmaalar ürün geeliştirme faaliyetlerini Ar-Ge
A
birimii yahut Ür-G
Ge birimi
a
altında
yürüttmektedir. Bununla
B
birliikte, örnekleemde müşterri hizmetlerri ya da satıış sonrası
teeknik destekk birimi altınnda konuşlannmış ve yazılım geliştirm
meyi bu bölüümlerde gerççekleştiren
fi
firmalarında
m
mevcut
olduğu görülmüşştür.
Firmalarr ürün gelişttirme birimi altında, meevcut ürünlerrin uyarlamaasını yapmak
kta ya da
aaraştırma faalliyetlerine ihhtiyaç duyulm
mayan, çoğu
unlukla yeniliikçilik özelliiği olmayan ya da çok
32

az olan ürünlerin tasarımını gerçekleştirmektedir. Örneklemde ürün geliştirme faaliyeti ile
meşgul olan teknik personelin toplamı 5.075 kişi olarak bulunmuştur. Bu kişilerin %67,3’ü
sadece Ar-Ge birimi olan firmalarda, %15,5’i sadece Ür-Ge birimi olan firmalarda ve %17’si
hem Ar-Ge hem de Ür-Ge birimleri olan firmalarda görev yapmaktadır (bkz. Cilt II EK Tablo
2-5).
Tablo 18 Ür-Ge ve Ar-Ge Çalışmalarının Yürütüldüğü Birimler

Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmalarının
yürütüldüğü birimler

Örneklemdeki Yüzdesi
(%)

Ür-Ge ve Ar-Ge birimleri dışında
Sadece Ar-Ge birimia
Sadece Ür-Ge birimindeb
Ar-Ge ve Ür-Ge birimi olan firmalar
a: AR-GE birimi olan firmalar örneklemin %64’ünü oluşturur.
b: Ür-Ge birimi olan firmalar örneklemin %52,7’sini oluşturur.

0,3
67,3
15,5
17,0

Çalışan Sayısı
14
3413
786
862
5.075
(439 adet firmanın
toplamı)

Tablo 19 Bölümlere Göre Çalışan Sayıları

Bölümler

Çalışan Sayısı

a

1.319

Ar-Geb

3.742

b

2.624

Ür-Ge

Üretim

b

Kalite
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Satış-Pazarlama-İş Geliştirme

b

1.473

Müşteri Hizmetleri-Satış Sonrası Teknik Destek
(MH-SSTD)b

2.169

MH-SSTH birimine bağlı yazılım grubub

14

Sistem ve Saha Mühendisliğib

1.309

c

Diğer
Örneklemdeki Toplam
(439 adet firmanın toplamı)

4.923
17.919

a:Yanıt vermeyen firma sayısı bir adet.
b: Yanıt vermeyen firma sayısı iki adet.
c: Yanıt vermeyen firma sayısı üç adet.

Firma bölümlerinde görev alan personel sayılarını gösteren veri kümeleri üzerinde
gerçekleştirilen normallik sınamalarında veri kümelerinin normal dağılmadığı, sağa çarpık bir
dağılım sergilediği görülmektedir. Çarpıklığı gidermek ve veri kümesini normalleştirmek
amacıyla örneklemdeki uç değerler kademeli bir şekilde çıkartılmış ve normallik sınaması bu
azaltılmış veri kümesine uygulanmıştır. Örneklemdeki uç değerlerden kurtuldukça yeni uç
değerler oluşmuş ve örneklemin sergilemiş olduğu dağılım değişmemiştir. Bölümlerde görev
yapan personel sayısını gösteren veri kümeleri fraktal bir dağılıma sahiptir. Sağa çarpık bir
dağılım sergileyen bu veri kümelerine EK Tablo 1-1’de verilen Tukey dönüşüm fonksiyonları
uygulanmış [274], veri kümesinin normalleşmediği görülmüştür.
Ür-Ge, Ar-Ge, üretim, satış/pazarlama/iş geliştirme, kalite, müşteri hizmetleri/satış sonrası
teknik destek, sistem ve saha mühendisliği veri kümelerinin ortalama ve ortanca değerleri Tablo
20’de verilmiştir. Her bir bölümle ilgili ayrıntılı analiz sonuçlarının verildiği göstergeler EK-2
Sektörün Genel Görünümü bölümünde yer almaktadır (bkz. EK-2.5’de EK Tablo 2-5’den EK
Tablo 2-25’e kadar). Ür-Ge biriminde çalışan kişi sayısının ortalama değeri 5,71 ve ortanca
değeri üç kişi olarak bulunurken, Ar-Ge biriminde çalışan kişi sayının ortalama değeri 13,36 ve
ortanca değeri üç olduğu görülmektedir. Satış/pazarlama/iş geliştirme biriminde çalışan kişilerin
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sayısı ortalama 4,37 ve ortanca iki kişi, müşteri hizmetleri/satış sonrası teknik destek biriminde
çalışan kişilerin sayısı ortalama 7,38 ve ortanca iki kişi, sistem ve saha mühendisliği biriminde
çalışan kişilerin sayısı 12,23 ve ortanca iki kişi olarak bulunmuştur.
Tablo 20 Bölümlere Göre Çalışan Sayılarının Ortalama ve Ortanca Değerleri

Ortalama

Ortanca

Ür-Ge

5,71

3

Ar-Ge

13,36

3

Üretim

24,52

4

Kalite

3,49

1

Satış/Pazarlama/İş Geliştirme

4,37

2

Müşteri Hizmetleri ya da Satış Sonrası
Teknik Destek (Bu bölüm altında kurulan
yazılım grupları dâhil)

7,38

2

Sistem ve Saha Mühendisliği

12,23

2

Diğer Bölümler

22,9

3

Bölümlere göre çalışan sayısı veri kümelerinin normal dağılmaması anakütle
çıkarsamalarında sıkıntı yaratır. Aşağıda ortalama, ortanca ve örneklem toplamı değerleri
kullanılarak hesaplanan anakütle tahminleri verilmektedir. Tablo 20’deki ortalama ve ortanca
değerleri üzerinden yürütülen hesaplamalarda bu değerler, anakütle sayısı ve Şekil 15’de verilen
yapılanma oranları ile çarpılır. Örneklem toplamı üzerinden anakütle değerleri hesaplanırken
Tablo 19’da verilen “örneklemdeki bölümlere göre toplam çalışan sayıları” “anakütle örneklem
oranı (3,65)” ile çarpılır.
Tablo 21 Bölümlere Göre Çalışan Sayılarının Anakütle Tahminleri

Anakütle Tahminleri
Ortalama

Ortanca

Örneklem Toplamını
Kullanarak3

Ür-Ge

4.851

2.549

4.814

Ar-Ge

13.706

3.078

13.709

Üretim

9.826

1.603

9.578

Kalite

1.287

369

1.263

Satış/Pazarlama/İş Geliştirme

5.394

2.469

5.376

Müşteri Hizmetleri ya da Satış Sonrası
Teknik Destek (Bu bölüm altında kurulan
yazılım grupları dâhil)

8.044

2.180

7.917

Sistem ve Saha Mühendisliği

4.901

802

4.778

Diğer Bölümler

17.987

2.356

17.969

3

Anakütledeki firma sayısı =Örneklemdeki firma sayısı X 3,65.
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3.7

Sektörün Büyüklüğü

3.7.1

Toplam Çalışan Sayısı

Firmaların toplam çalışan sayısı ile ilişkili veri kümesine normallik sınaması yapıldığında
veri kümesinin normal dağılmadığı görülmektedir. Veri kümesinin dağılımını yansıtan dalyaprak gösterimi EK Tablo 2-26’da verilmiştir (bkz. Cilt II EK-2.6).
Örneklemdeki firmaların çalışan sayıları incelendiğinde firmaların %50’sinin dokuz kişi ve
altında personel çalıştırdıkları görülmektedir. Örneklemde çalışan sayısı ortanca değerinden çok
daha yüksek olan firmalar mevcuttur. Örneklemin %2’si yaklaşık 490 kişi ve üstü personel
çalıştırmaktadır. Yüksek çalışan sayısına sahip olan ve örneklemin uç değerlerini oluşturan bu
firmalar, örneklem ortalamasını yükseltmektedir.
Toplam çalışan sayıları veri kümesi sağa doğru aşırı çarpık bir dağılım sergiler.
Dağılımdaki bu çarpıklığı gidermek ve veri kümesini normalleştirmek amacıyla bir önceki
bölümde anlatılan yöntemler burada da uygulanmış, örneklemin normalleştirilemediği
görülmüştür.
Örneklemdeki firmaların toplam çalışan sayısı 18.307 olarak bulunmuştur. Toplam çalışan
sayısı veri kümesinin normal dağılmaması anakütle çıkarsamalarında ortalama kullanmayı
sakıncalı hale getirir. Diğer taraftan, ortanca değer kullanılarak yürütülecek hesaplama
örneklemdeki %2’lik kesimi göz ardı eder. Anakütlenin toplam çalışan sayısını belirlerken
firma büyüklük kategorilerini dikkate almak gerekir.
Tablo 22 Toplam Çalışan Sayısı

N

Geçerli
Kayıp

3.7.2

438
1

Ortalama
Ortanca
Minimum
Maksimum
Örneklemdeki Toplam
Yüzdelik Değerler
10
25
50
75
85
95

41,80
9,00
2
2.623
18.307
3,00
5,00
9,00
21,00
40,00
138,10

98
99

491,32
778,98

Çalışan Sayısına Göre Firma Büyüklükleri ve Anakütledeki Toplam Çalışan
Sayısı

Firma büyüklükleri ciro rakamlarına ya da çalışan sayılarına göre belirlenebilir. Avrupa
Birliği’nin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tanımı incelendiğinde firma
büyüklüğünün 3 temel kıstasla hesaplanabileceği ortaya çıkmıştır [225]. KOBİ tanımlama
kıstasları:
1)

Çalışan sayısı <250 kişi

2)

Yıllık ciro <50 milyon Euro

3)

Yılsonu bilançosu <43 milyon Euro
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KOBİ kategorisinde tanımlanan firmaların da alt kategorilere ayrıldığı görülmektedir. On
kişiden az çalışanı olan firmalar mikro ölçekli, elli kişiden az çalışanı olan firmalar küçük
ölçekli ve iki yüz elli kişiden az çalışanı olan firmalar orta ölçekli firmalar olarak adlandırılır
[225].
Bu tanımlamalara göre örneklemdeki firmaların büyüklükleri incelendiğinde firmaların
yaklaşık %50’sinin mikro ölçekli, %37’sinin küçük ölçekli ve %10’unun ise orta ölçekli
firmalar olduğu görülmektedir. Büyük ölçekli firma kategorisinde olan firmalar örneklemin
%3’ünü oluşturmaktadır.

Şekil 16 Çalışan Sayılarına Göre Firma Büyüklükleri

Tablo 23 firma büyüklüklerine göre toplam çalışan sayılarının ortalama ve ortanca
değerlerini gösterir. Gruplardaki çalışan sayısının ortalama ve ortanca değerlerine anakütlenin
toplam çalışan sayısı hesaplanmıştır. Hem örneklemin hem de anakütlenin toplam çalışan
sayısının neredeyse yarısı (~%52’si) büyük ölçekli firmalarda çalışmaktadır. Yine toplam
çalışan sayısının yaklaşık %25’i orta, %16’sı küçük ve geri kalan %7’si mikro ölçekli
firmalarda çalışır. Anakütlenin toplam çalışan sayısı, grupların ortanca değerleri alındığında
yaklaşık 55.865 ve ortalama değerleri alındığında yaklaşık 67.363 olarak bulunmuştur.
Diğer taraftan, anakütlenin toplam çalışan sayısı örneklemin toplam çalışan sayısı (18.307
değerini) üzerinden hesaplandığında, bu değer yaklaşık 66.820 olarak bulunmaktadır4.
Tablo 23 Firma Büyüklük Kategorilerine Göre Anakütledeki Toplam Çalışan Sayısı

Yazılım Geliştiren Firma Büyüklükleri
Mikro (%50)

Küçük (%37)

Orta (%10)

Büyük (%3)

Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca
Örneklemdeki
Çalışan Sayısı (tek
bir firma için)
Anakütledeki
Toplam Çalışan
Sayısı (1.603 firma
için)
Toplam

4

5.3

5

19

15

100

88

742

600

4.259

4.008

11.376

8.897

16.023

14.106

35.705

28.854

Ortalama için: 67.363

Anakütledeki firma sayısı =Örneklemdeki firma sayısı X 3,65.
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Ortanca için: 55.856

3.7.3

Bölgelere Göre Toplam Çalışan Sayısı

Örneklemdeki firmaların toplam çalışan sayıları bölgelere göre incelendiğinde İstanbul,
Marmara Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların ortanca değerlerinin 10
kişi olduğu, İzmir’de bu sayısının 6 kişiye ve İç Anadolu Bölgesi’nde ise 5 kişiye düştüğü
görülmüştür.
Tablo 24 Bölgelere Göre Toplam Çalışan Sayısı

Bölgeler

Toplam Çalışan Sayısı
Ortalama

Ortanca

İstanbul

34

10

Ankara

82

10

İzmir

17

6

Marmara Bölgesi

32

10

İç Anadolu Bölgesi

57

5

Akdeniz Bölgesi

17

10

Diğer Bölgeler

8

8

Tablo 25’de, Tablo 26’da, Tablo 27’de, Tablo 28’de ve Tablo 29’da anakütle için
hesaplanan toplam çalışan sayısının bölgelere göre dağılımları verilmiştir. Tablo 25 İstanbul ili
için hesaplanan toplam çalışan sayısı değerlerini göstermektedir. İstanbul ilinde faaliyet
gösteren firmalarda çalışan personelin sayısı 22.714’dür. Bu değer gruplardaki ortanca değere
göre hesaplanmıştır. Anakütle için hesaplanan toplam çalışan sayısının yaklaşık %41’i, İstanbul
ilindeki firmalarda görev yapmaktadır.
İstanbul ili için toplam çalışan sayısının dağılımı incelendiğinde, çalışanların yaklaşık
%41’inin büyük, %25’inin orta, %24’ünün küçük ve %9’unun mikro ölçekli firmalarda çalıştığı
görülmektedir. Diğer taraftan, İstanbul ilinde faaliyet gösteren firmaların %46,6’sının mikro,
%41,8’inin küçük, %8,7’sinin orta ve %2,9’unun büyük ölçekli firmalardır.
Tablo 25 İstanbul İli için Anakütledeki Toplam Çalışan Sayısı

İstanbul İli için Yazılım Geliştiren Firma Büyüklükleri
(firma sayıları)
Mikro (%46,6)

Küçük (%41,8)

Orta (%8,7)

Büyük (%2,9)

Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca
Örneklemdeki
Çalışan Sayısı (tek
bir firma için)
İstanbul ili için
anakütledeki
Toplam Çalışan
Sayısı
Toplam

6

6

20

18

97

90

503

434

2.066

2.066

6.178

5.560

6.236

5.786

10.780

9.301

Ortalama için: 25.260

Ortanca için: 22.714

Not: Anakütledeki firma sayısının %46'sı İstanbul'da yer alır.

Tablo 26 Ankara ili için hesaplanan toplam çalışan sayısı değerlerini vermektedir. Ankara
ilinde çalışan personel sayısı, ortalama değere göre yaklaşık 26.873 ve ortanca değere göre
22.069 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler tüm anakütlenin yaklaşık %40’ıdır. İstanbul ilinde
faaliyet gösteren firmaların sayısı Ankara ilinin yaklaşık 2,3 katı olmasına rağmen toplam
çalışan sayıları birbirine çok yakındır. Bunun nedeni, Ankara ilinde faaliyet gösteren büyük ve
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orta ölçekli firmaların sayıca daha fazla olmasıdır. Öyle ki, bu ilde faaliyet gösteren firmaların
%6,4’ü büyük, %11,7’si orta, %31,9’u küçük ve %50’si mikro ölçekli firmalardır.
Ankara ili için toplam çalışan sayısının dağılımı incelendiğinde, çalışanların yaklaşık
%73’ünün büyük, %15’inin orta, %8’inin küçük ve %4’ünün mikro ölçekli firmalarda çalıştığı
görülmektedir.
Tablo 26 Ankara İli için Anakütledeki Toplam Çalışan Sayısı

Ankara İlinde Yazılım Geliştiren Firma Büyüklükleri
(firma sayıları)
Mikro (%50)
Örneklemdeki
Toplam Çalışan
Sayısı (tek bir firma
için)
Ankara ili için
anakütledeki
Toplam Çalışan
Sayısı

Küçük (%31,9)

Orta (%11,7)

Büyük (%6,4)

Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca
5
5
20
18
101
89
964
767

788

Toplam

805

2.003

1.785

3.831

Ortalama için: 26.873

3.382

20.251

16.097

Ortanca için: 22.069

Not: Anakütledeki firma sayısının %20'si Ankara'da yer alır.

Tablo 27 İzmir için hesaplanan toplam çalışan sayısı değerlerini göstermektedir. İzmir
ilinde çalışan personel sayısı, ortalama değere göre yaklaşık 3.088 ve ortanca değere göre 2.724
olarak hesaplanmıştır. Bu değerler tüm anakütlenin yaklaşık %5’dir.
İzmir ilinde faaliyet gösteren firmaların %65,4’ü mikro ve %23,1’i ise küçük ölçekli
firmalardır.
İzmir ili için toplam çalışan sayısının dağılımı incelendiğinde, çalışanların yaklaşık
%57’sinin orta, %22’sinin küçük ve %21’inin mikro ölçekli firmalarda çalıştığı görülmektedir.
Tablo 27 İzmir İli için Anakütledeki Toplam Çalışan Sayısı

İzmir İlinde Yazılım Geliştiren Firma Büyüklükleri
(firma sayıları)
Mikro (%65,4)

Küçük (%23,1)

Orta (%11,5)

Büyük (%0)

Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca
Örneklemdeki
Toplam Çalışan
Sayısı (tek bir firma
için)
İzmir ili için
anakütledeki
Toplam Çalışan
Sayısı
Toplam

5

5

15

15

94

76

0

0

576

576

610

610

1.903

1.538

0

0

3.088

2.724

Not: Anakütledeki firma sayısının %11'i İzmir'de yer alır.

Tablo 28 Marmara Bölgesi için hesaplanan toplam çalışan sayısı değerlerini
göstermektedir. Bu bölgede çalışan personel sayısı, ortalama değere göre yaklaşık 5.213 ve
ortanca değere göre 4.044 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler tüm anakütlenin yaklaşık %7’idir.
Marmara bölgesi için toplam çalışan sayısının dağılımı incelendiğinde, çalışanların
yaklaşık %71’inin orta, %21’inin küçük ve %8’inin mikro ölçekli firmalarda çalıştığı
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görülmektedir. Diğer taraftan, Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların %41’i mikro,
%38,5’i küçük ve %20,5’i orta ölçekli firmalardır.
Tablo 28 Marmara Bölgesi için Anakütledeki Toplam Çalışan Sayısı

Marmara Bölgesi'de Yazılım Geliştiren Firma Büyüklükleri
(firma sayıları)
Mikro (%41)

Küçük (%38,5)

Orta (%20,5)

Büyük (%0)

Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca
Örneklemdeki
Toplam Çalışan
Sayısı (tek bir firma
için)
Marmara Bölgesi
için anakütledeki
Toplam Çalışan
Sayısı

6

5

17

14

115

87

0

0

394

328

1.047

862

3.772

2.854

0

0

Toplam

5.213

4.044

Not: Anakütledeki firma sayısının %10'u Marmara Bölgesi'nde yer alır.

Tablo 29 diğer bölgeler için hesaplanan toplam çalışan sayısı değerlerini göstermektedir.
Bu bölgelerde çalışan personel sayısı 3.945’dir. Bu değer tüm anakütlenin yaklaşık %7’dir.
Diğer bölgelerdeki toplam personel sayısının yaklaşık %54’ü orta ve büyük ölçekli firmalarda
çalışmaktadır.
Tablo 29 Diğer Bölgeler için Anakütledeki Toplam Çalışan Sayısı

Diğer Bölgelerde Yazılım Geliştiren Firma Büyüklükleri
(firma sayıları)
Mikro (%58)

Küçük (%38)

Orta (%3)

Büyük (%1)

Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca Ortalama Ortanca
Örneklemdeki
Toplam Çalışan
Sayısı (tek bir firma
için)

5

5

18

15,3

58

58

850

850

Diğer bölgeler için
anakütledeki
Toplam Çalışan
Sayısı

603

603

1.423

1.212

362

362

1.768

1.768

Toplam

4.156

3.945

Not: Anakütledeki firma sayısının %13'ü diğer bölgelerde yer alır.
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3.7.4

Ülkelere Göre Firma Büyüklükleri

Arora ve Gambardella’nın 2008 yılındaki çalışmaları referans alınarak, ülkelere göre
toplam firma ve çalışan sayısını gösteren tablo, Tablo 30 oluşturulmuştur. Tablo 2000 ile 2004
yılları arasındaki değerleri kullanmaktadır [21].
2001-2003 rakamlarına göre, İrlanda yazılım sektöründe çalışan kişi sayısı 23.930 ile
28.000 arasında değişmektedir. Bu rakamın %56’sı, İrlanda yazılım sektöründe faaliyet
gösteren 200 yabancı (ya da yabancı ortaklı) firmaya aittir. Sektörde faaliyet gösteren 600 yerli
yazılım şirketinin çalışan sayısı, tüm sektörün %44’üdür. Yazılım sektöründen ayrı tutulan bilgi
teknolojileri sektöründe, yaklaşık 1,000 adet firma faaliyet göstermektedir. Bu firmalarda
yaklaşık 100.000 kişi çalışmaktadır [193].
2002 rakamlarına göre Brezilya yazılım sektöründe 3.500 firma faaliyet göstermektedir.
Bu firmalarda çalışan personel sayısı 180.000’dir [109]. Aynı yıllarda Çin yazılım sektöründe
yaklaşık 150.000 [287], Hindistan yazılım sektöründe ise yaklaşık 250.000 [20] BİT uzmanı
çalışmaktadır.
Tablo 30 Ülkelere Göre Yazılım Sektörü Firma ve Çalışan Sayıları

Ülkeler

Firma Sayısı

Çalışan Sayısı

3.5002

160.0001

180.0002,158.0003

5.7004 , 2.0005,8, >8.0006b

190.0001

100.0008, 150.0004, 186.0003

3.1706a , 1.2508

250.0001

260.00010, 350.0003, 410.0008

İrlanda

8007

28.0001

23.93010, 25.0007

İsrail

3008

15.0001,10

35.0003

ABD

-

1.024.0001

1.024.0003

Japonya

-

534.0001,3

534.0003

Almanya

50009

300.0001,3

300.0003

Brezilya
Çin
Hindistan

1: [20] [21]
4: [287]
6b: 2005 yılı rakamları [214]
9: [178]

2: [109]
5: [264]
7: [193]
10: [80]

3: [47]
6a: 2004 yılı rakamları [214]
8: [59]

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyüklükleri ülkelere göre incelendiğinde
birçok ülkede mikro ve küçük ölçekli firmaların ağırlıklı olarak sektörde faaliyet gösterdikleri
görülmektedir.
•

2000-2001 yılları arasında Avustralya bilişim sektöründe KOBİ’lerin ağırlıklı olduğu
görülmektedir. Sektörün neredeyse %80’i 1-4 kişilik firmalardan oluşmaktadır. 100 kişi ve
üzerinde eleman çalıştıran firmaların yüzdesi %1 olarak bulunmuştur [131]. Aynı yıllarda
sektörde yazılım faaliyetleriyle uğraşan 19.307 firma bulunmaktadır. Bu firmalardan
9.720’sinin müşterilere yazılım hizmetleri ve çözümleri sunan, 889’unun veri işleme
hizmetleri veren, 569’unun ise bilgi saklama hizmetleri veren firmalar olduğu
görülmektedir [223].
Yazılım faaliyetlerini yürüten firmaların gelir dağılımı incelendiğinde, müşterilere yazılım
hizmetleri ve çözümleri sunan firmaların yaklaşık 4 milyar dolar, yazılım bakımı
hizmetleriyle uğraşan firmaların yaklaşık 1,7 milyar dolar, veri işleme faaliyetleriyle
uğraşan firmaların yaklaşık 1,2 milyar dolar ve lisans ücretleri dâhil olmak üzere paket
yazılım satışı yapan firmaların 735 milyon dolar gelirleri olduğu görülmektedir [223].
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•

Çin bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların sayısı konusunda farklı kaynaklar farklı
bilgiler vermektedir. 2000-2001 yılları arasında Çin’de 2.000’in üzerinde yazılım firması
[59, 264] ve 3.000’ün üzerinde BİT firması faaliyet göstermektedir [264]. Diğer taraftan,
CSIA5’nın 2000 yılı verilerine göre, ülkede yaklaşık 5.700 adet yazılım üreticisi faaliyet
göstermekte olup bu firmaların %70’inin çalışan sayısı 50 kişinin altındadır [287]. 2002 yılı
verilerine göre yazılım firma sayısı 6.282 iken [186], 2005 yılında bu sayı 8.000 firmaya
ulaşmıştır [214].

•

2002 yılı rakamlarına göre, Brezilya yazılım sektöründe yaklaşık 3.500 adet firma faaliyet
göstermektedir. Bu firmaların %65’ini 25 kişiden az eleman çalıştıran firmalar
oluşturmaktadır. Aynı yıllarda Brezilya yazılım pazarı (ürün ve hizmet birlikte) yaklaşık 7,7
milyar dolar mertebesindedir [47, 109]. 2005 yılında gerçekleştirilen bir çalışmaya göre,
Brezilya yazılım sektöründe yazılım faaliyetleriyle uğraşan ve net faaliyet gelirleri 13,69
milyar dolara ulaşan toplam 35.726 adet firma vardır. Bu firmalardan müşteri talebine göre
yazılım geliştiren firmaların sayısı 17.764’tür. Bu firmaların net faaliyet gelirleri yaklaşık
5,80 milyar dolardır [256].

•

2003 yılı rakamlarına göre İrlanda bilişim sektöründe yaklaşık 800 adet yazılım geliştiren
firma vardır. Bu firmaların yaklaşık %86’sı 50 kişi ve altında eleman çalıştıran mikro ve
küçük ölçekli firmalardır. İrlanda yazılım sektöründe 250 kişi ve üzerinde eleman çalıştıran
büyük ölçekli firmaların yüzdesi, %1,5 olarak bulunmuştur [193].

•

Almanya yazılım sektöründe (yazılım ve yazılım hizmetleri birlikte) yaklaşık 5.000 adet
bilişim firması faaliyet göstermektedir. Bunların %60’ı 10 kişiden az eleman çalıştırırken,
%17’si 20 kişiden az, %12’si 50 kişiden az, %5’i 100 kişiden az ve yine %5’i 500 kişiden
az eleman çalıştırmaktadır. Sektörde 500 kişiden fazla eleman çalıştıran firmaların yüzdesi
%1’dir6 [178].

•

2004 yılı rakamlarına göre, tüm AB ülkelerinde KOBİ niteliğinde olan toplam 731.271 adet
bilişim firması faaliyet göstermektedir. Bu rakama bilişim sektöründe yer alan üretim
firmaları, bilgisayar ve haberleşme hizmetleri veren firmalar dâhildir. Bilgisayar ve ilgili
tüm faaliyetleri yürüten bilişim KOBİ’lerinin sayısı ise yaklaşık 479.000’dir. Bu faaliyet
alanında yer alan KOBİ’lerin %94’ünü çalışan sayısı 10 kişiden az olan firmalar oluşturur.
Yine %5’inin çalışan sayısı 50’den azdır [92, 134]. Bilgisayarla ve ilgili tüm faaliyetleri
yürüten bu bilişim KOBİ’leri sadece yazılım hizmetleriyle uğraşmaz. Yazılım hizmetleri
dışında bilgisayarla ilgili diğer hizmetleri veren firmalar da bu gruba dâhildir.

Yazılım sektörü çalışan sayısı bakımından mikro ve küçük ölçekli firmaların çoğunlukta
olduğu, orta ve büyük ölçekli firmaların ise küçük bir oranla temsil edildiği bir sektördür.
Bununla birlikte, yazılım satışından elde edilen net satış geliri ülkeden ülkeye büyük farklılık
göstermektedir. Yazılım sektörünün toplam net satış gelirleri, sektörde faaliyet gösteren
firmaların sayısal çoğunluğundan ziyade; firmaların büyüklük, verimlilik, yenilikçilik kapasitesi
ve markalaşma yeteneği ile ilişkilidir.

3.7.5

Yazılımla İlgili Çalışan Sayısı

Örneklemdeki firmaların destek hizmetleri dışında proje yöneticileri dâhil olmak üzere
doğrudan yazılımla ilgili personel sayısı incelendiğinde, veri kümesinin, toplam çalışan sayısını
gösteren veri kümesinde olduğu gibi, sağa doğru aşırı çarpık bir dağılım sergilediği
görülmektedir. Herhangi bir dönüşüm fonksiyonu ile normalleştirilemeyen bu veri kümesinin
dal yaprak gösterimi EK Tablo 2-28’de verilmiştir (bkz. Cilt II EK-2.7). Yazılım personeli
sayısı veri kümesinin temel istatistik bilgileri Tablo 31’de verilmiştir.

5
6

China Software Industry Annual Report.
www.bvit.de.
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Yazılım personeli sayısı veri kümesinin ortanca değeri dört kişi ve ortalama değeri ise
yaklaşık on kişidir. Veri kümesinde yazılım personel sayısının 39 kişi ve üstü olduğu firmaların
oranı %5’tir. Firmaların ölçeği arttıkça yazılım personeli sayısı da artmaktadır. Örneklemdeki
firmaların toplam yazılım personel sayısı 4.396 olarak bulunmuştur.
Yazılım personeli sayısının normal dağılım sergilememesi anakütlenin yazılım personeli
sayısını hesaplamada sıkıntı oluşturmaktadır. Ortalama, ortanca ve örneklemin toplam yazılım
personeli sayısı dikkate alındığında anakütlenin toplam yazılım personeli sayısı sırasıyla
16.238, 6.412 ve 16.0457 olarak bulunmuştur.
Tablo 31 Yazılımla İlgili Personel Sayısı
N

Geçerli
Kayıp

Ortalama
Ortanca
Minimum
Maksimum
Örneklemdeki Toplam
Yüzdelik Değerler

434

10
25
50
75
85

5
10.13
4.00
1
330
4396
2.00
3.00
4.00
8.00
12.00

90

16.00

95

39.25

98

71.20

99

146.50

Yazılımla ilgili personelin ortalama iş deneyimleri incelendiğinde, firmaların %45’inde üç
ile altı yıl arasında iş tecrübesine sahip yazılım personelinin çalıştığı görülmüştür. Diğer taraftan
firmaların %26’sı yedi ile dokuz yıl arasında ve %25’i on yıl ve üstü iş tecrübesine sahip
yazılım personeli çalıştırmaktadır.

Şekil 17 Yazılım Personelinin Tecrübesine Göre Firmaların Dağılımı

7

Anakütledeki firma sayısı =Örneklemdeki firma sayısıX 3.65.
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Yazılım personelinin sahip olduğu iş tecrübesinin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde
İstanbul ilinde faaliyet gösteren firmaların % 39,3’ünün üç ile altı yıl arası, %32’sinin on yıl ve
üstü ve %26,7’sinin ise yedi ile dokuz yıl arası iş tecrübesine sahip yazılımcıları çalıştırdıkları
görülmektedir.
Ankara ilinde faaliyet gösteren firmaların %54,9’u üç ile altı yıl arası, % 25,3’ü yedi ile
dokuz yıl arası ve %14,3’ü ise on yıl ve üstü iş tecrübesine sahip olan yazılımcıları
çalıştırmaktadır. Tablo 32 İstanbul ilinde faaliyet gösteren firmaların Ankara ilinde, Akdeniz,
Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara göre daha tecrübeli yazılım
personeli çalıştırdığını gösterir.
Tablo 32 Yazılım Tecrübesinin Bölgelere Göre Dağılımı

Bölgeler

Yazılım Personelinin Tecrübesi

3.7.6

0-2 Yıl
Satır N %

3-6 Yıl
Satır N %

7- 9 Yıl
Satır N %

10 Yıl ve Üstü
Satır N %

İstanbul

1,9%

39,3%

26,7%

32,0%

Ankara

5,5%

54,9%

25,3%

14,3%

İzmir

3,8%

40,4%

23,1%

32,7%

Marmara

5,1%

56,4%

20,5%

17,9%

İç Anadolu

16,7%

50,0%

22,2%

11,1%

Akdeniz

,0%

50,0%

33,3%

16,7%

Diğer

5,9%

41,2%

35,3%

17,6%

Yazılım Personel Oranı (YPO)

Örneklemdeki firmalar yazılım personel sayısının toplam personel sayısına olan oranına
göre incelendiğinde aşağıdaki değerler elde edilmektedir. Normal dağılım sergilemeyen bu veri
kümesinde ortalama ve ortanca değerlerin nispeten birbirine yakın olduğu Tablo 33’de, EK
Tablo 2-29’da ve EK Şekil 2-2’de görülmektedir (bkz. Cilt II EK-2.8).
Örneklemdeki firmaların %10,8’inde yazılım personel oranı bir olarak bulunmuştur.
Toplam çalışan sayısının yazılım personel sayısına eşit olduğu bu firmalar, çoğunlukla mikro
ölçekli firmalardır. Mikro ölçekli firmalarda firma çalışanları yazılım geliştirme faaliyetleri ile
birlikte iş geliştirme, satış ve pazarlama, teknik destek ve diğer faaliyetleri birlikte
yürütebilmektedir.
Örneklemde yazılım personel oranının bir olduğu küçük ölçekli firmalar da mevcuttur.
Genelde büyük bir şirketin ya da holdingin yan kuruluşu olan ve teknoloji geliştirme
merkezlerinde yer alan bu tip firmalar sadece yazılım geliştirme faaliyetleri ile uğraşmakta,
destek faaliyetleri ana şirketin ilgili bölümleri tarafından yürütülmektedir.
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Tablo 33 Yazılım Personel Oranı İstatistik Değerleri
N

Geçerli

434

Yanıt vermeyen
firmalar
Ortalama
Ortanca
Tepe Değer
Yüzdelik Değerler

10
25
50
75
85
90

5
.4967
.4733
1.00
.1667
.2848
.4733
.6667
.8000
1.0000

Firmalar yazılım personel oranlarına göre beş gruba ayrılmıştır. Firmaların %13’ünde
yazılım personel oranının 0,20’den küçük bir değer aldığı görülmektedir. Bu grupta yer alan
firmalarda yazılım personel sayısı toplam personel sayısına göre oldukça düşük kalmaktadır.
Bunun iki önemli nedeni vardır:
•

Firmalar yazılım geliştirme faaliyetini ana ürünün, sistemin ya da faaliyetin bir parçası
olarak yürütmekte ve geliştirdikleri sistemlerinin üretimini yapmaktadır.

•

Firmalar bitmiş ürünler üzerinde küçük uyarlamalar geliştirmektedir.

Firmaların %17’sinde yazılım personel oranının 0,80 ile 1 arasında bir değer almaktadır. Bu
grupta yer alan firmalar için yazılım geliştirme faaliyeti firmaların kritik süreç faaliyetidir.
Firma çalışanlarının büyük çoğunluğu hatta hepsi yazılım geliştirme faaliyetleri ile uğraşmakta,
destek süreç faaliyetleri için ayrılan iş gücü oldukça sınırlı kalmaktadır (bkz. Şekil 18).
Firmalar üretim ya da iş geliştirme, satış ve pazarlama gibi destek süreç faaliyetlerine daha
fazla önem vermeye başladıkça yazılım personel oranı da düşmeye başlar. Firmaların bu
aşamaya gelmesi ancak ellerinde pazarlanabilir ya da üretilebilir yeni ürünlerin olmasıyla
mümkün olabilir.

Şekil 18 Yazılım Personel Oranı Gruplarının Örneklemdeki Dağılımı

3.7.7

Yazılım Personel Oranı-Firmaların Faaliyet Yılları

Yazılım personel oranı veri kümesinin, firmaların faaliyet yıllarına göre farklılık gösterip
göstermediği incelenmiş; yazılım personel oranı ile firmaların faaliyet yılları arasında anlamlı
bir ilişki olduğu görülmüştür (Kruskal Wallis: p=0). Analiz sonuçları EK-2.8.2, “Faaliyet
Yıllarına Göre YPO” Bölümünde verilmiştir.
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On yıldan fazla bir süre sektörde faaliyet gösteren firmalarda yazılım personel oranının
ortanca değerinin 0,36, beş ile on yıl arasında faaliyet gösteren firmalarda bu oranın 0,50
olduğu; beş yıldan az bir süre faaliyet gösteren firmalarda ise bu oranın 0,60’a yükseldiği
görülmektedir.
Tablo 34 Firmaların Faaliyet Yıllarına Göre YPO

Yazılım Personel Oranı

Firma Faaliyet
Yılları

3.7.8

Ortalama

Ortanca

5 yıldan az

0,61

0,60

5 ile 10 yıl arası

0,51

0,50

10 yıl ve üstü

0,39

0,36

Yazılım Personel Oranı ile Pazarlamaya Hazır Ürün ve Toplam Proje Sayıları

Firmaların pazarlamaya hazır ürün sayısı ve toplam proje sayısı veri kümeleri, yazılım
personel oranı veri kümesi ile ayrı ayrı karşılaştırıldığında, yazılım personel oranı gruplarından
en az ikisi arasında pazarlamaya hazır ürün sayıları ve toplam proje sayıları bakımından anlamlı
bir fark olduğu görülmüştür (Kruskal-Wallis; pazarlamaya hazır ürün sayısı p= 0,008 ve toplam
proje sayısı p=0,003). Analiz sonuçları EK-2.8.3’de “Pazarlamaya Hazır Ürün Sayılarına Göre
YPO” ve EK-2.8.4’de “Toplam Proje Sayılarına Göre YPO” Bölümlerinde verilmiştir.
Yazılım personel oranı değişkeninin beş alt grubu, ikili gruplar şeklinde, önce pazarlamaya
hazır ürün sayısı veri kümesiyle ve daha sonra toplam proje sayısı veri kümesiyle
karşılaştırılmıştır. Yazılım personel oranı değişkeninin 0,2’den küçük olduğu grupla diğer
gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Yazılım personel oranlarının çok küçük
olduğu firmalarda toplam proje sayısının ortanca değeri 24 olarak bulunmuş, yazılım personel
oranı nispeten daha yüksek olan firmalarda bu değerin azaldığı görülmüştür.
Benzer şekilde, yazılım personel oranının 0,2 değerinden küçük olduğu firmalarda
pazarlamaya hazır ürün sayısı değerinin diğer gruptaki firmalara göre daha yüksektir.
Bilişim firmalarının faaliyet yılları arttıkça, pazarlamaya hazır ürün sayılarında ya da
bitmiş ve devam etmekte olan toplam proje sayılarında da bir artış olacaktır. Bu durum iş
geliştirme, pazarlama, satış, müşteri destek gibi gruplarda çalışan personelin sayısında bir artışa
neden olur. Dolayısıyla yazılım personel oranlarında belli bir oranda düşüş görmek doğaldır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, yazılım personel oranı ya da bir sonraki bölümde
işlenecek olan Ar-Ge ve Ür-Ge personel oranlarının, yeni ürün tasarımlarının önünü
kapatmayacak bir düzeyde tutulmasıdır.
Tablo 35 YPO Gruplarının PHÜS ve TPS’ ye göre Dağılımı

PHUSa

YPOc
Grupları

TPSb

Ortalama

Ortanca

Ortalama

Ortanca

YPO <0,2

23

9

66

24

0,2≤YPO<0,4

10

5

65

10

0,4≤YPO<0,6

6

4

37

10

0,6≤YPO<0,8

8

4

30

11

0,8≤YPO≤1

7

3

27

8

a:PHÜS (Pazarlamaya Hazır Ürün Sayısı)
b:TPS (Toplam Proje Sayısı)
c: YPO (Yazılım Personel Oranı)
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3.7.9

Ar-Ge ve Ür-Ge Faaliyetlerinde Görev Alan Personel Oranları

Bu bölümde örneklemdeki firmalar, Ar-Ge personel oranları8, Ür-Ge personel oranları9 ve
“toplam ürün geliştirme (TÜG)“ personel oranları 10 göre incelenmektedir. Örneklemdeki
firmalar ürün geliştirme faaliyetlerini Ar-Ge bölümü ve Ür-Ge bölümü altında yürütmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, özellikle mikro ölçekli firmaların Ar-Ge ve Ür-Ge
faaliyetlerini bazen birbirlerinin yerine kullanmalarıdır.
Firmaların Ür-Ge personel oranı, Ar-Ge personel oranı ve TÜG personel oranı değişkenleri
incelendiğinde, bu üç değişkenin de normal dağılım sergilemedikleri görülmüştür (bkz. Cilt II
EK-2.9, “Ar-Ge, Ür-Ge ve Toplam Ürün Geliştiren Personel Oranları” Bölümü).
Ar-Ge birimi olan firmalar örneklemin %64’ünü ve Ür-Ge birimi olan firmalar ise
örneklemin %52,7’sini oluşturur. Ar-Ge personel oranı veri kümesinin, ortanca değeri 0,27 iken
alt ve üst dörde bölenler sırasıyla 0,14 ve 0,5 değerlerini almaktadır. Ür-Ge personel oranı
incelendiğinde, ortanca değer 0,4713, alt ve üst dörde bölenler 0,25 ve 0,6437 olarak
bulunmuştur. Örneklemdeki TÜG personel oranının dağılımı incelendiğinde ise, ortanca değerin
0,4444, alt ve üst dörde bölenlerin ise sırasıyla 0,2286 ve 0,7288 olduğu görülmektedir.
Tablo 36 Ar-Ge, Ür-Ge ve Toplam Ürün Geliştirme Personel Oranları
Ar-Ge Personel
Oranı

Ür-Ge Personel
Oranı

TÜG
Personel Oranı

279

231

438

Ortalama

0
0,3775

0
0,4713

1
0,4891

Ortanca

0,2700

0,4

0,4444

25

,1400

0,25

0,2286

50

,2700

0,4

0,4444

75

0,5

0,6437

0,7288

N

Geçerli
Yanıt vermeyen firmalar

Yüzdelik Değerler

Ar-Ge birimi olan firmalar (örneklemin %64’ü), Ar-Ge personel oranlarına göre beş grup
altında toplandığında firmaların %33’ünde Ar-Ge personel oranının oldukça düşük seviyelerde
olduğu görülmüştür. Bu grupta yer alan firmaların Ar-Ge personel oranları 0,20’den daha düşük
bir değer almaktadır. Diğer bir deyişle, bu firmalarda Ar-Ge personel sayısı toplam personel
sayısının maksimum %20’si olabilir.

8

Ar-Ge personel oranı=Ar-Ge personel sayısı/toplam personel sayısı
Ürün gelişten personel oranı=Ürün geliştiren personel sayısı/toplam personel sayısı
10
Toplam ürün geliştirme personel sayısı= Ar-Ge personel sayısı + ürün geliştirme personel sayısı
9
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Şekil 19 Ar-Ge Personel Oranı Gruplarının Örneklemdeki Dağılımı

Ar-Ge personel oranının yüksek olduğu gruplar (Ar-Ge personel oranının 0,6’dan yüksek
olduğu gruplar), örneklemin %21’ini oluşturmaktadır. Ar-Ge birimi olan firmaların %21’inde
Ar-Ge personel sayısı toplam çalışan sayısının %60’ından daha büyük bir değer alır. Bu grupta
yer alan firmalar için Ar-Ge faaliyetleri oldukça önemlidir. Destek faaliyetlerine duyulan
ihtiyaç ise nispeten daha azdır.
Ür-Ge birimi olan firmalar, Ür-Ge personel oranlarına göre beş grup altında toplandığında
firmaların %14’ünün Ür-Ge personel oranının 0,2’den düşük bir değer aldığı görülmüştür. ÜrGe personel oranının yüksek olduğu firmalar ise örneklemin %27’sini oluşturmaktadır.

Şekil 20 Ür-Ge Personel Oranı Gruplarının Örneklemdeki Dağılımı

Ar-Ge ve Ür-Ge bölümlerinde çalışan tüm personel birlikte değerlendirildiğinde,
firmalarının %18’inde TÜG personel oranının oldukça düşük bir değer aldığı görülmektedir.
Örneklemdeki firmaların %18’inde, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinde çalışan personelin sayısı,
toplam personel sayısının %20’sinden daha azdır.
Firmaların %21’inde, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleriyle uğraşan personelin toplam personelin
%80’ninden daha fazla olduğu görülmektedir. Bu grupta yer alan firmalar neredeyse tamamen
Ar-Ge ya da Ür-Ge faaliyetlerine odaklanmıştır.
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Şekil 21 TÜG Personel Oranı Gruplarının Örneklemde Dağılımı

Ar-Ge personel oranları, Ür-Ge personel oranları ve TÜG personel oranları firmaların
faaliyet yıllarına göre karşılaştırıldığında, farklı faaliyet yıllarına sahip olan firmalar arasında
istatistikî açıdan anlamlı bir fark görülmektedir (Kruskal Wallis; Ar-GePO p=0; Ür-GePO p=0,
TÜGPO p=0). Ayrıntılı analiz sonuçları EK-2.10 “Faaliyet Yıllarına Göre Ar-Ge, Ür-Ge ve
TÜG Personel Oranları” bölümünde verilmiştir.
Analiz sonuçları faaliyet yılları arttıkça Ar-Ge, Ür-Ge ve TÜG personel oranlarının
azaldığını göstermektedir.
Tablo 37 Ar-Ge, Ür-Ge ve TÜG Personel Oranlarının Firma Faaliyet Yıllarına Göre Değişimi
Ar-Ge Personel
Oranı

Ür-Ge Personel Oranı

Ortalama Ortanca Ortalama
Firma
Faaliyet
Yılları

5 yıldan az
5 ile 10 yıl
arası
10 yıldan
fazla

TÜG Personel Oranı

Ortanca

Ortalama

Ortanca

0,52

0,44

0,54

0,50

0,60

0,57

0,38

0,30

0,52

0,42

0,50

0,46

0,27

0,20

0,38

0,33

0,39

0,33

Örneklemdeki firmaların Ar-Ge, Ür-Ge ve TÜG personel oranları, pazarlamaya hazır ürün
sayıları kapsamında incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıntılı analiz sonuçları
EK-2.11 “Pazarlamaya Hazır Ürün Sayısına Göre Ar-Ge, Ür-Ge ve TÜG Personel Oranları”
bölümünde verilmiştir.
•

Ar-Ge personel oranı grupları arasında pazarlamaya hazır ürün sayıları bakımından
anlamlı bir fark görülmemiştir (Kruskal Wallis: p=0,062).

•

Ür-Ge personel oranı grupları arasında pazarlamaya hazır ürün sayıları bakımından
anlamlı bir fark görülmemiştir (Kruskal Wallis: p=0,173).

•

TÜG personel oranları ile pazarlamaya hazır ürün sayıları arasında anlamlı bir ilişkiye
rastlanılmıştır (Kruskal Wallis: p=0,016, Sperman’s rho, r=-0,174, p=0).
TÜG personel oranı grupları arasında ikili karşılaştırmalar yapıldığında gruplar arası
farkın TÜG personel oranının 0,8’den büyük olan grupla, TÜG personel oranının
0,4’ten düşük olan gruplar arasında olduğunu görülmektedir.

Sonuç: Pazarlamaya hazır ürünlerin sayısında bir artış oldukça, Ar-Ge ve Ür-Ge
birimlerinde çalışan toplam personelin tüm personel içindeki oranında bir düşüş olmaktadır.
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Tablo 38 TÜG Personel Oranı Gruplarına Göre Pazarlamaya Hazır Ürün Sayı Değerleri
Pazarlamaya Hazır Ürün Sayısı

Toplam Ürün Geliştirme
Personel Oranı
(TÜGPO)

Ortalama

Ortanca

TÜGPO<0,2

14

5

0,2≤TÜGPO<0,4

14

5

0,4≤TÜGPO<0,6

6

4

0,6≤TÜGPO<0,8

5

4

0,8≤TÜGPO≤1

6

3

Örneklemdeki firmaların Ar-Ge personel oranları, Ür-Ge personel oranları ve TÜG
personel oranları bitmiş ya da bitmekte olan toplam proje sayıları kapsamında incelendiğinde
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir (bkz. Cilt II EK-2.12 “Toplam Proje Sayısına Göre Ar-Ge,
Ür-Ge ve TÜG Personel Oranları”).
•

Ar-Ge personel oranı grupları arasında toplam proje sayıları bakımından anlamlı bir
fark görülmektedir (Kruskal Wallis: p=0 ve Spearman's rho, r= -0,352, p=0). Ar-Ge
personel oranı az olan firmaların toplam proje sayılarının Ar-Ge personel oranı nispeten
daha yüksek olan firmaların toplam proje sayılarından fazla olduğu görülmektedir.
Başka bir deyişle, biten ya da devam eden toplam proje sayılarında bir artış oldukça,
Ar-Ge personel oranlarında bir düşüş yaşanmaktadır.

•

Ür-Ge personel oranı grupları arasında toplam proje sayıları bakımından anlamlı bir
fark görülmüştür (Kruskal Wallis: p=0,004, Spearman's rho, r= -0,200, p=0,003). Ür-Ge
personel oranlarında da Ar-Ge personel oranlarında olduğu gibi toplam proje sayısı ile
negatif yönde bir ilişki söz konusudur.

•

TÜG personel oranları ile toplam proje sayıları arasında anlamlı bir ilişkiye
rastlanılmıştır (Kruskal Wallis: p=0 Spearman's rho, r= -0,247, p=0). TÜG personel
oranı ile toplam proje sayısı arasında negatif doğrusal bir ilişki mevcuttur. TÜG
personel oranı küçük olan firmaların toplam proje sayısı, TÜG personel oranı büyük
olan firmaların toplam proje sayısına göre daha fazladır.

Tablo 39 Toplam Proje Sayılarının TÜG, Ar-Ge ve Ür-Ge Personel Oranlarıyla Karşılaşırılması

Toplam Proje Sayısı
Ort.

Ortanca

Ort.

Ortanca

TÜGPO<0,2

73

24

0,2≤TÜGPO<0,4

61

0,4≤TÜGPO<0,6

Ort.

Ortanca

Ur-GePO<0,2

98

43

Ar-GePO<0,2

69

25

12

0,2≤ Ur-GePO
<0,4

36

10

0,2≤ Ar-Ge
PO<0,4

63

15

36

10

0,4≤ Ur-GePO
<0,6

27

13

0,4≤ Ar-Ge
PO<0,6

37

9

0,6≤TÜGPO<0,8

20

11

0,6≤ Ur-Ge
PO<0,8

15

9

0,6≤ ArGePO <0,8

40

9

0,8≤TÜGPO≤1

27

6

0,8≤ UrGePO≤1

18

7

0,8≤ ArGePO ≤1

29

6

TÜG personel oranları ile ortalama ciro değerleri arasındaki ilişki incelendiğinde, TÜG
personel oranları veri kümesi ile firmaların ortalama ciro değerleri arasında negatif yönde bir
ilişki olduğu görülmüştür. (Spearman's rho, r= -0,438, p=0). Bu, yüksek ciro değerlerine sahip
olan firmaların toplam ürün geliştirme personel oranlarının düşük ciro değerlerine sahip olan
firmalarınkine göre daha az olduğunu gösterir.
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Tablo 40 TÜG Personel Oranları-Ortalama Ciro Değerleri

Dört Yıllık Ciro Ortalaması

Toplam Ürün
Geliştirme Personel
Oranı (TÜGPO)

Ortanca

Ortanca

TÜGPO<0,2

(2006 rakamları)
1.855.666

(2010 rakamları)
2.179.086

0,2≤TÜGPO<0,4

646.276

758.914

0,4≤TÜGPO<0,6

346.097

406.418

0,6≤TÜGPO<0,8

223.688

262.674

0,8≤TÜGPO≤1

135.416

159,017

Firmalar tamamladığı her proje için teknik destek faaliyetlerini bir süre devam ettirir. Diğer
taraftan firmalar yeni projelerin kazanımı için iş geliştirme faaliyetlerine daha fazla odaklanır.
Bitirilen her proje firmalara hem alan uzmanlığı hem de ürün geliştirme becerisi kazandırır.
Firmalar projelerden elde edilen finansal kazançlar yardımıyla, yeni alanlara ve ürünlere daha
kolay geçiş yapabilecek bir konuma gelir. Belli alanlarda uzmanlık ve deneyime sahip olan
firmaların büyüme ve yeni pazarlara açılma gibi hedeflerinin olması doğaldır. Bu da ancak
güçlü destek gruplarıyla mümkün olabilir.

3.8

Çalışanların Eğitim Durumu

Yazılım geliştiren bilişim firmalarında çalışan personelin eğitim düzeyi “Eğitim ve
Öğrenme Yaklaşımları” Bölümü’nde anlatılmaktadır.
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4
4.1

Sektörün Pazarlama Düzeyi

Genel Proje Bilgileri

Örneklemdeki firmalar projelerde çalışan insan kaynakları sayısına göre
değerlendirildiğinde firmaların %32’sinin tek kişilik projelere sahip olduğu görülmektedir.
Firmaların %81’i, çalışan sayısı iki ile beş kişi arasında değişen küçük ölçekli projeleri; %37’si
çalışan sayısı altı ile on beş kişi arasında değişen orta ölçekli projeleri yürütmektedir. Diğer
taraftan, çalışan sayısı on beşten fazla olan büyük ölçekli projeleri yürüten firmaların
örneklemdeki oranı %20 olarak bulunmuştur.

100
80
60
81

40
20

31

37

Tek kişilik projeler

Küçük ölçekli projeler Orta ölçekli projeler Büyük ölçekli projeler
(2-5 çalışanı olan)
(6-15 çalışanı olan)
(çalışan sayısı
15'denfazla)

20

0

Çalışan Sayılarına Göre Proje Büyüklükleri (%)
Şekil 22 Çalışan Sayılarına Göre Proje Büyüklükleri

4.2

Toplam Proje Sayıları

Örneklemdeki firmalar bitmiş veya devam etmekte olan toplam proje sayıları kapsamında
incelendiğinde, veri kümesinin diğer veri kümelerinde olduğu gibi sağa doğru aşırı bakışık bir
dağılım sergilediği görülmektedir. Dönüşüm fonksiyonu ile tamamen normalleştirilemeyen bu
veri kümesinin ayrıntılı istatistik tabloları EK-3.1, “Toplam Proje Sayısı” Bölümü’nde
verilmiştir. Örneklemdeki firmaların ortanca toplam proje sayısı 10, alt ve üst dörde bölen
değerleri ise sırasıyla 5 ve 30 adet projedir. Örneklemdeki firmaların toplam proje sayılarının
toplamı 19.131 olarak bulunmuştur.
Tablo 41 Toplam Proje Sayısı
N

Geçerli
Kayıp

Ortalama
Ortanca
Minimum
Maksimum
Örneklemdeki Toplam
Yüzdelik Değerler 25
50
75
90
95

51

432
7
44.28
10.00
1
1000
19131
5.00
10.00
30.00
100.00
200.00

Firmaların toplam proje sayıları, faaliyet gösterdikleri bölgelere göre değerlendirildiğinde,
en az bir gruba ait toplam proje sayısının diğerlerine göre farklılık gösterdiği görülmüştür
(Kruskal-Wallis H, n=432, p=0.005; bkz. EK-3.2 “Bölgelere Göre Toplam Proje Sayısı”
Bölümü). Bölgelerin ikişer ikişer karşılaştırması yapıldığında İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir,
İstanbul-Diğer ve Marmara-Diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu
görülmüştür (Mann-Whitney testi, p<0.05).

Şekil 23Bölgelere Göre Toplam Proje Sayıları
(Göstergede 300’den büyük değerler silinmiştir)

İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde faaliyet gösteren firmaların toplam proje sayılarının
ortanca değerleri sırasıyla 15,10 ve 7 olarak bulunmuştur. İstanbul ilinde faaliyet gösteren
firmaların toplam proje sayısı 10.241’dir. Bu değer, tüm örneklemdeki proje sayılarının
toplamının yaklaşık %54’üne tekabül eder.
Tablo 42 Bölgelere Göre Toplam Proje Sayıları

Bölgeler

Toplam Proje Sayısı
Ortalama

Ortalama

Toplam

İstanbul

51

15

10.241

Ankara

44

10

4.121

İzmir

28

7

1.431

Marmara

62

10

2.404

İç Anadolu

20

10

358

Akdeniz

36

7

431

Diğer

8

8

145

Firmaların toplam proje sayıları ile geliştirdikleri ürünlerin niteliği karşılaştırıldığında, ana
ürünün veya sistemin bir parçası olarak yazılım geliştiren firmalar ile salt yazılım ürünü
geliştiren firmalar arasında toplam proje sayıları bakımından anlamlı bir fark olmadığı
görülmüştür (Mann-Whitney U: n=432, p=0.184; bkz.EK-3.3 “Yazılım Geliştirme Biçimine
Göre Toplam Proje Sayısı” Bölümü).
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Firmaların toplam proje sayıları faaliyet yıllarına göre incelenmiş ve firma faaliyet yılları
değişkenleri arasında toplam proje sayıları bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark
olduğu görülmüştür (Kruskal Wallis Test, p=0, n=432, Mann-Whitney testi, p<0.05; bkz. EK3.4).
Tablo 43 faaliyet yıllarına göre toplam proje sayılarının değişimlerini vermektedir. 5 yıldan
az bir süre sektörde faaliyet gösteren firmaların ortanca toplam proje sayısı 6 iken, 10 yıldan
uzun bir süre sektörde faaliyet gösteren firmalarda bu değer 16 olarak bulunmuştur.
Tablo 43 Faaliyet Yıllarına Göre Toplam Proje Sayıları

Toplam Proje Sayısı

5 yıldan az
Firma Faaliyet
5 ile 10 yıl arası
Yılları
10 yıldan fazla

Alt
Üst
Dördebölenler Dördebölenler

Ortalama

Ortanca

19

6

4

20

42

15

6

30

68

16

7

50

Firmaların toplam proje sayıları faaliyet gösterdikleri sektörlere göre incelenmiş ve
sonuçlar Cilt II EK-3.5 Bölümü’nde verilmiştir. Buna göre, toplam proje sayısı, aşağıda
sıralanan sektörlerde faaliyet gösterip göstermeme durumlarına göre anlamlı bir fark
oluşturmamaktadır (Mann-Whitney U Testi, p>0.05).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savunma,
Taşıma ve lojistik,
Elektrik ve elektronik,
Sağlık,
Medya,
Eğitim,
Turizm,
Yönetim ve otomasyon,
İnternet uygulamaları.

Aynı şekilde, kamu sektöründe faaliyet gösteren ve göstermeyen firmalar arasında toplam
proje süreleri bakımından anlamlı bir fark görülmemiştir. Diğer taraftan, finans-bankacılıksigortacılık, telekomünikasyon, imalat ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren ve göstermeyen
firmalar arasında toplam proje sayıları bakımından anlamlı bir farklılık görülmektedir.
Tablo 44 Üç Sektörün Toplam Proje Sayılarına Göre Dağılımı

Toplam Proje Sayısı

Telekomünikasyon
Finans-BankacılıkSigortacılık
İmalat Sektörü

Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet

53

Ortalama

Ortanca

37
62
36
71
41
49

10
15
10
20
10
15

4.3

Proje Süre Değerleri

Örneklemdeki firmalar en kısa, en uzun ve ortalama proje süreleri kapsamında
incelendiğinde, veri kümelerinin bir önceki veri kümelerinde olduğu gibi aşırı sağa çarpık bir
dağılım sergilediği görülmüştür (bkz. Cilt II EK-3.6). Dönüşüm fonksiyonu ile
normalleştirilemeyen bu veri kümelerinin ortalama ve ortanca değerleri Tablo 45’de verilmiştir.
Tablo 45 Proje Süre Değerlerinin Tablo Değerleri

Ortalama

Ortanca

(ay)

(ay)

En kısa proje süresi

4.14

2.00

En uzun proje süresi

27.89

24.00

Ortalama proje süresi

11.14

7.00

En kısa proje süresi veri kümesinin ortanca değeri iki ay, alt dörde bölenler bir ay ve üst
dörde bölenler altı aydır. En uzun proje süresi veri kümesinin ortanca değeri yirmi dört ay, alt
dörde bölenler on iki ay ve üst dörde bölenler otuz altı aydır. Ortalama proje süresi veri
kümesinin ortanca değeri yedi ay, alt ve üst dörde bölenler sırasıyla dört ay ve on iki aydır. En
kısa, en uzun ve ortalama proje süresi veri kümelerinde uç değerlerin mevcudiyeti dikkat
çekicidir. En uzun proje süresi veri kümesinin kutu gösterimi incelendiğinde bazı firmaların
uzun soluklu (sekiz yıl ve üstünde olan) projeleri yürütmekte olduğu görülmektedir.

Şekil 24 Proje Sürelerinin Kutu Gösterimi

En kısa, en uzun ve ortalama proje süre değerlerinin bölgelere göre farklılık gösterip
göstermediği sınandığında, firmaların faaliyet gösterdikleri bölgelerden en az bir grubun diğer
gruplara göre, proje süre değerleri bakımından anlamlı bir fark oluşturduğu görülmüştür
(Kruskal-Wallis H sınaması, p<0,01; bkz. EK-3.6.4).

54

En kısa proje süresi değişkenine göre bölgeler ikişer ikişer karşılaştırıldığında:
•
•
•
•
•

İstanbul-Ankara,
İstanbul-Marmara,
İstanbul-Diğer,
Ankara-İzmir,
İzmir-Marmara grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu
görülmüştür (Mann-Whitney testi, p<0.05).

Tablo 46 bölgelere göre en kısa proje süresinin dağılımını göstermektedir. İstanbul’da
faaliyet gösteren firmalar, Ankara ve Marmara bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara göre
daha kısa süreli projeleri yürütebilmektedir.
Tablo 46 Bölgelere Göre En Kısa Proje Süresinin Dağılımı

Bölgeler

En Kısa Proje Süresi
(ay)
Ortalama

Ortanca

Alt Dörde
Bölenler

Üst Dörde
Bölenler

İstanbul

3.21

1.15

.75

3.00

Ankara

6.11

3.00

1.00

6.00

İzmir

2.75

2.00

1.00

3.00

Marmara

4.68

3.00

1.50

6.00

İç Anadolu

4.31

3.00

1.00

6.00

Akdeniz

4.12

2.00

1.00

6.00

Diğer

7.21

2.63

1.00

15.00

Diğer taraftan Şekil 25’de verilen kutu gösterimi en kısa proje süresi yirmi ayın
üzerinde olan firmaların varlığını gösterir. Buna göre İstanbul ve Ankara illerinde, Marmara
Bölgesi’nde faaliyet gösteren bazı firmalar sadece uzun soluklu projeleri yürütmektedir.

Şekil 25 Bölgelere Göre En Kısa Proje Süresi Kutu Gösterimi
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Tablo 47 bölgelere göre ortalama proje süresi dağılımını vermektedir. İstanbul ilinde
faaliyet gösteren firmaların ortalama proje süre değerlerinin ortanca değeri altı ay, alt dörde
bölenler üç ay ve üst dörde bölenler on iki aydır. Ankara ili incelendiğinde firmaların ortalama
proje süre değerlerinin ortanca değeri on iki ay, alt ve üst dörde bölenler ise sırasıyla beş ay ve
on sekiz ay olduğu görülmektedir. Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların ortalama
proje sürelerinin ortanca değeri dokuz ay, alt dörde bölenleri dört ay ve üst dörde bölenleri
yirmi dört aydır. İstanbul ve İzmir illerinde faaliyet gösteren firmaların ortalama proje süreleri,
diğer bölgelerde faaliyet gösteren firmaların ortalama proje sürelerine göre daha azdır. Diğer
taraftan, İstanbul ilinde faaliyet gösteren firmaların ortalama proje süresi veri kümesinde, dört
yıl ve üstündeki projeleri gösteren uç değerler bulunmaktadır.
Tablo 47 Bölgelere Göre Ortalama Proje Süresinin Dağılımı

Bölgeler

Ortalama

Ortalama Proje Süresi
(ay)
Alt Dörde
Ortanca
Bölenler

Üst Dörde
Bölenler

İstanbul

9.27

6.00

3.00

12.00

Ankara

13.77

12.00

5.00

18.00

İzmir

8.29

6.00

3.00

12.00

Marmara

14.76

9.00

4.00

24.00

İç Anadolu

10.24

10.00

7.00

12.00

Akdeniz

14.66

12.00

4.00

21.00

Diğer

18.29

13.00

12.00

24.00

Şekil 26’da verilen kutu gösterimine göre İstanbul ve Ankara illerinde ve Marmara
Bölgesinde faaliyet gösteren bazı firmaların ortalama proje süresi değerleri oldukça yüksektir.

Şekil
26 Bölgelere Göre Ortalama Proje Süreleri Kutu Gösterimi

Ortalama proje süresi değişkenine göre bölgeler ikişer ikişer karşılaştırılmış, İstanbulAnkara, İstanbul-Marmara, İstanbul-Diğer, Ankara-İzmir, İzmir-Marmara, İzmir-Diğer grupları
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (Mann-Whitney testi, p<0.05).
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Buna göre İstanbul ve İzmir illerinde faaliyet gösteren firmalar Ankara ilinde, Marmara ve diğer
bölgelerde faaliyet gösteren firmalara göre ortalamada daha kısa projeleri yürütmektedir.
Tablo 48 bölgelere göre en uzun proje süresi dağılımını vermektedir. İstanbul ve İzmir
illerinde faaliyet gösteren firmaların en uzun proje süresi ortanca değeri, diğer illerdeki
firmalarınkinden daha düşüktür. İstanbul ilinde faaliyet gösteren firmaların en uzun proje süresi
ortanca değeri on sekiz ay, alt ve üst dörde bölenler ise sırasıyla on iki ve otuz aydır. Bu
değerler İzmir ili için sırasıyla on altı, on iki ve otuz ay olarak bulunmuştur.
Ankara ilinde faaliyet gösteren firmaların en uzun proje süresi ortanca değeri otuz ay, alt
dörde bölenler on beş ay ve üst dörde bölenler otuz altı aydır. Marmara Bölgesi’nde faaliyet
gösteren firmalar Ankara ilindeki firmalara benzer bir dağılım sergilemektedir. Bu iki bölgenin
üst dörde bölenleri aynı, ortalama değerleri ise oldukça yakındır. Diğer taraftan Ankara ilinde
faaliyet gösteren firmaların ortanca ve alt dörde bölen değerleri Marmara Bölgesi’ndeki
firmalara göre daha yüksektir.
Tablo 48 Bölgelere Göre En Uzun Proje Süresinin Dağılımı

En Uzun Proje Süresi

Bölgeler

(ay)

Ortalama

Ortanca

Alt Dörde
Bölenler

Üst Dörde
Bölenler

İstanbul

26.15

18.00

12.00

30.00

Ankara

32.75

30.00

15.00

36.00

İzmir

22.98

16.00

12.00

30.00

Marmara

31.06

24.00

12.00

36.00

İç Anadolu

22.76

24.00

12.00

24.00

Akdeniz

28.18

24.00

8.00

54.00

Diğer

34.50

30.00

24.00

48.00

İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde ve Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların en
uzun proje süre değerlerinde uç değerlerin olduğu görülmektedir. Bu bölgelerde faaliyet
gösteren firmaların süresi oldukça uzun (15 ile 20 yıl arası) projeleri yürüttükleri görülmektedir.

Şekil 27 Bölgelere Göre En Uzun Proje Süreleri Kutu Gösterimi
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En uzun proje süresi değişkenine göre bölgeler ikişer ikişer karşılaştırıldığında İstanbulAnkara, İstanbul-Diğer, Ankara-İzmir ve İzmir-Diğer grupları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür (Mann-Whitney testi, p<0.05). Buna göre İstanbul ve
İzmir illerinde faaliyet gösteren firmaların en uzun proje süresi değerleri Ankara ve diğer
bölgelerde faaliyet gösteren firmalarınkine göre daha azdır.

4.4

Proje Bütçe Değerleri

Firmaların en az, en çok ve ortalama proje bütçe değerleri veri kümelerine normallik
sınaması yapıldığında, veri kümelerinin sağa doğru çarpık olduğu ve normal dağılmadığı
görülmektedir. Dönüşüm fonksiyonları ile normalleştirilemeyen bu veri kümelerinin ortalama,
ortanca, yüzdelik değerleri Tablo 49’da verilmiştir (bkz. EK-3.7).
Tablo 49 Proje Bütçeleri Değerleri

Proje Bütçe Değerleri (TL)
(2006-2007 yılı rakamlarına göre)*
Alt Dörde
Bölenler

Üst Dörde
Bölenler

% 95’lik
Kesim

Maksimum

~10.000

~~3.000

~30.000

~300.000

~7 x106

Ortalama proje bütçesi ~470.000 ~50.000

~10.000

~150.000

~106

>50 x106

En çok proje bütçesi** ~1,4x106 ~200.000

~50.000

~500.000

~4x106

~180x106

Ortalama Ortanca
En az proje bütçesi

(Uç değerler
çıkarmadan)

~75.000

6,58E9

*2010 rakamlarına dönüştürürken 0,8405245’e bölünmesi gerek
** Aşırı uç değerler çıkarıldı.

Örneklemdeki firmaların en az proje bütçe değerlerinin ortanca 2007 rakamlarına göre
değeri yaklaşık 10.000 TL iken, en çok proje bütçe değerinin ortanca değeri yaklaşık 200.0000
TL’dir. Firmaların ortalama proje bütçe veri kümesinin ortanca değeri ise yaklaşık 50.000 TL
olarak bulunmuştur. Proje bütçe değerlerinin ortalama değerleriyle ortanca değerleri arasındaki
fark oldukça fazladır. Bunun nedeni proje bütçeleri veri kümelerinde uç değerlerin fazla
olmasıdır. Ortalama proje bütçe veri kümesinde ~106 mertebesinde projeler olduğu gibi 10.000
TL mertebesinde çok düşük bütçeli projeler de mevcuttur.
Firmaların faaliyet gösterdikleri bölgelerin proje bütçe miktarlarına göre bir farklılık
gösterip göstermediği incelendiğinde, firmaların faaliyet gösterdikleri bölgelerden en az bir
grubun diğer gruplara göre, proje bütçe değerleri bakımından anlamlı bir fark oluşturduğu,
görülmüştür (Kruskal-Wallis, p<0,5, bkz.EK-3.7.4 “Bölgelere Göre Proje Bütçe Değerleri”).
Ortalama proje bütçesi veri kümesinde en büyük ortanca değer Ankara iline aittir. Bu ili
Akdeniz ve Marmara bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar izlemektedir. Ortalama proje
bütçesi değişkenine göre bölgeler ikişer ikişer karşılaştırıldığında İstanbul-Ankara, İstanbulİzmir, Ankara-İzmir, Ankara-İç Anadolu Bölgesi, Ankara-Diğer, İzmir-Marmara ve İzmirAkdeniz grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür (MannWhitney testi, p<0.05).
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Tablo 50 Bölgelere Göre Ortalama Proje Bütçe Değerleri

Ortalama Proje Bütçesi (TL)

Bölgeler

(2006-2007 yılı rakamlarına göre)
Ortalama

Ortanca

Alt Dörde
Bölenler

Üst Dörde
Bölenler

% 95’lik
Kesim

Maksimum

İstanbul

~260.000

50.000

~15.000

~150.000

~750.000

~20x(106)

Ankara

~450.000 100.000

~33.000

~500.000

~2.5x106

~5x(106)

İzmir

~65.550

14.311

~7.200

~70.000

~300.000

~900.000

Marmara

~2.5x106

55.000

~11.000

~300.000

~3.5x106

>20x(106)

İç Anadolu

~120.000

27.500

~6.000

~150.000

~600.000

~600.000

Akdeniz

~110.000

75.000

~15.000

~150.000

~500.000

~500.000

Diğer

~71.000

53.667

~8.000

~130.000

~220.000

~220.000

Şekil 28 bölgelere göre ortalama proje bütçe değerlerini göstermektedir. İstanbul ilinde
faaliyet gösteren firmaların bir kısmı düşük bütçeli projeleri yürütebilmektedir. Ortanca değerin
düşük olmasının nedeni budur. Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde ve Marmara
Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar arasında yüksek ortalama bütçe değerine sahip firmaların
olduğu görülmektedir. Özellikle İstanbul ilinde ve Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren
firmalar çok yüksek bütçeli projeleri yürütebilmektedir. Diğer taraftan Şekil 28 Ankara ilindeki
firmaların sayıca daha fazla yüksek bütçeli projeleri yürüttüğünü göstermektedir.

Şekil 28 Bölgelere Göre Ortalama Proje Bütçe Değerleri Kutu Gösterimi
(4x106’dan büyük değerler çıkartılmıştır)

Firmaların en az, ortalama ve en çok proje bütçe değerlerinin geliştirdikleri ürünlerin
niteliğine göre değişip değişmediği incelendiğinde, proje bütçe değerleri ile yazılım geliştirme
faaliyetinin niteliği arasındaki anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır (Mann-Whitney U:
p<0.05).
Yazılım geliştirme faaliyetlerini ana ürünün veya sistemin bir parçası olarak gerçekleştiren
firmaların ortalama proje bütçe değerleri, yazılım geliştirmeyi tek başına gerçekleştiren
firmalara göre oldukça fazladır. Ana ürünün veya sistemin bir parçası olarak yazılım geliştiren
firmaların ortalama proje bütçe değerlerinin ortanca değeri 60.000 TL iken, alt ve üst dörde
bölenler sırasıyla yaklaşık 15.000 TL ve 300.000 TL’dir. Aynı değerlerin sadece yazılım ürünü
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geliştiren firmalarda sırasıyla yaklaşık 40.000 TL, 10.000 TL ve 120. 000 TL olduğu
görülmektedir.
Tablo 51 Yazılım Geliştirme Biçimine Göre Ortalama Proje Bütçe Değerleri

Ortalama Proje Bütçesi (TL)
(2006-2007 yılı rakamlarına göre)*

Ortalama Ortanca

Alt Dörde
Bölenler

129.594 40.000

~10.000

~120.000 ~600.000

Yazılım
Geliştirme Ana Ürünün veya
Faaliyeti Sistemin Bir
849.315 60.000
Parçası olarak

~15.000

~300.000 ~1.5x106 >50x106

Sadece Yazılım
Ürünü

Üst Dörde % 95’lik
Maksimum
Bölenler
Kesim
~3x106

Yapılmakta
* 2010 rakamlarına dönüştürürken 0,8405245’e bölünmesi gerekir.

Şekil 29 Yazılım Geliştirme Biçimine Göre Ortalama Proje Bütçe Değerleri
(4x106’dan büyük değerler çıkartılmıştır)

Yazılım geliştirme faaliyetleri en fazla proje bütçe değerlerine göre incelendiğinde, ana
ürünün veya sistemin bir parçası olarak yazılım geliştiren firmaların en fazla proje bütçe
değerlerinin ortanca, alt ve üst dörde bölenler değerlerinin, yazılım geliştirmeyi tek başına
gerçekleştiren firmalara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo 52 Yazılım Geliştirme Biçimine Göre En Çok Proje Bütçe Değerleri

En Çok Proje Değerleri (TL)
(2006-2007 yılı rakamlarına göre)**
Ortalama

Sadece Yazılım
Ürünü*

Yazılım
Geliştirme Ana Ürünün veya
Faaliyeti Sistemin Bir
Parçası olarak
Yapılmakta*

Ortanca

Alt Dörde
Bölenler

Üst Dörde
Bölenler

%95’lik
Maksimum
Kesim

~550.000 143.111

42.933

~360.000 ~1,5x106 ~34x106

~2.6 x106 286.222

71.556

~760.000 ~7 x106

~180
x106

* Çok aşırı uç değerler çıkartılarak hesaplanmıştır.
**2010 rakamlarına dönüştürürken 0,8405245‘e bölünmesi gerekir.

Firmaların yazılım geliştirme faaliyetleri en az proje bütçe değerlerine göre incelendiğinde,
ana ürünün veya sistemin bir parçası olarak yazılım geliştiren firmaların minimum proje bütçe
değerlerinin ortanca, dörde bölenler ve ortalama değerlerinin, yazılım geliştirmeyi tek başına
yürüten firmalara göre çok daha fazla olduğu görülmektedir.
Tablo 53 Yazılım Geliştirme Biçimine Göre En Az Proje Bütçe Değerleri

En Az Proje Bütçe Değerleri (TL)
(2006-2007 yılı rakamlarına göre)*

Ortalama Ortanca

Sadece Yazılım
Ürünü

~27.000

7.156

Yazılım
Geliştirme Ana Ürünün veya
Faaliyeti Sistemin Bir
~130.000 14.311
Parçası olarak
Yapılmakta

Alt Dörde
Bölenler

Üst Dörde
Bölenler

%95’lik
Maksimum
Kesim

~2.200

~20.000

~86.000 ~720.000

~4.000

~43.000

~430.000 ~7x106

*2010 rakamlarına dönüştürürken 0,8405245’e bölünmesi gerekir.

Firma büyüklüklerinin proje bütçe değerlerine göre bir farklılık gösterip göstermediği
incelendiğinde, firma büyüklük gruplarından en az birinin diğer gruplara göre, bütçe değerleri
bakımından anlamlı bir fark oluşturduğu görülmüştür (Kruskal-Wallis, p<0.05; bkz. EK-3.7.5
“Firma Büyüklüğüne Göre Proje Bütçe Değerleri”).
En çok proje bütçesi değişkenine göre firma büyüklükleri ikişer ikişer karşılaştırıldığında,
orta ölçekli firmalar ile büyük ölçekli firmalar arasında anlamlı bir farka rastlanılmamıştır.
Diğer gruplar arasında istatistiksel anlamda bir fark olduğu görülmüştür (Mann-Whitney testi,
orta ölçekli-büyük ölçekli firmalar; p>0.05; Diğer Gruplar arasında p<0.05).
Veri kümesindeki aşırı uç değerler çıkartılarak Tablo 54 elde edilmiştir. Diğer taraftan
yukarıdaki karşılaştırma tüm veri kümesi üzerinde yapılmıştır.
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Tablo 54 Firma Büyüklüğüne Göre En Çok Proje Bütçesi

En Çok Proje Bütçe Değerleri (TL)
(2006-2007 yılı rakamlarına göre)**

Firma
Büyüklükleri

Ortalama

Ortanca

Alt Dörde
Bölenler

Üst Dörde
Bölenler

Mikro Ölçekli

170.721

71.556

28.622

200.000

Küçük Ölçekli

662.360

329.155

144.000

715.555

Orta Ölçekli

6.172.230

1.000.000

400.000

4.293.330

Büyük Ölçekli

5.642.817

3.288.888

1.431.110

10.017.770

6

*Ortalama çok aşırı uç değerler çıkartılarak hesaplanmıştır (100x10 küçük değerlere göre hesaplandı).
**2010 rakamlarına dönüştürürken 0,8405245’e bölünmesi gerekir.

Tablo 54 orta ve büyük ölçekli firmalar arasında ortanca, alt ve üst dörde bölenler
bakımından bir fark olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan bu fark istatistiksel açıdan anlamlı
değildir. Bunun en önemli nedeni orta ölçekli firmalar arasında çok yüksek bütçeli projeleri
yürüten firmaların olmasıdır. Şekil 30’daki kutu gösterimi bunu vurgulamaktadır.
Özet olarak, çalışan sayısına göre orta ölçek kategorisinde olan firmalar çok büyük bütçeli
projeleri yürütebilmektedir.

Şekil 30 Firma Büyüklüğüne Göre En Fazla Proje Bütçe Değerleri
(100x106’dan büyük değerler çıkartılmıştır)

Ortalama proje bütçesi değişkenine göre firma büyüklükleri ikişer ikişer
karşılaştırıldığında, orta ve büyük ölçekli firmalar arasında anlamlı bir fark olmadığı
görülmüştür (Mann-Whitney testi, p>0.05). Diğer gruplar arasında yürütülen ikili
karşılaştırmalarda, gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır (Mann-Whitney
testi, p<0.05). Buna göre mikro ve küçük ölçekli firmaların yürüttüğü projelerin bütçe değerleri
ortalaması orta ve büyük ölçekli firmalarınkine göre oldukça düşüktür. Yine orta ve büyük
ölçekli firmalarda yürütülen projelerin bütçe değerleri ortalaması birbirine çok yakındır. Şekil
31 orta ölçekli firmalar arasında genellikle bütçe değeri oldukça yüksek projeleri yürüten
firmaların olduğunu gösterir.
Diğer taraftan küçük ölçekli firmaların uç değerleri incelendiğinde, ortalama proje bütçe
değerleri orta ve büyük ölçekli firmalarınkinden daha yüksek firmaların olduğu görülür. Bu,
bazı küçük ölçekli firmalarda yürütülen projelerin bütçe değerlerinin ortalamasının orta ve
büyük ölçekli firmalarınkine yakın olduğu ve hatta bazı durumlarda onları geçtiği anlamına
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gelmektedir. Çalışan sayısına göre küçük ölçekli olmasına rağmen genellikle yüksek bütçeli
projelerin yürütüldüğü firmalar da mevcuttur. Yine de bu firmalar sayıca çok azdır ve
çıkarsamaları değiştirememektedir.
Tablo 55 Firma Büyüklüğüne Göre Ortalama Proje Bütçe Değerleri

Ortalama Proje Bütçe Değerleri (TL)
(2006-2007 yılı rakamlarına göre)**

Ortalama

Ortanca

Alt Dörde
Bölenler

73.750

25.000

7.156

71.778

775.667

Küçük Ölçekli 255.705
85.000
Firma
Büyüklükleri Orta Ölçekli 1.046.387 214.667

29.311

250.000

3.450.000

100.000

1.001.777

>60X106’

Büyük Ölçekli 1.028.656 715.555

28.622

1.431.110

4.293.330

Mikro Ölçekli

Üst Dörde
Bölenler

%99’luk
Kesim

* Ortalama çok aşırı uç değerler çıkartılarak hesaplanmıştır (60x106 küçük değerlere göre hesaplandı).
**2010 rakamlarına dönüştürürken 0,8405245’e bölünmesi gerekir.

Şekil 31 Firma Büyüklüğüne Göre Ortalama Proje Bütçe Değerleri
(60x106’dan büyük değerler çıkartılmıştır)
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4.5

Pazarlamaya Hazır Ürün Sayısı

Firmalar pazarlamaya hazır ürün sayıları kapsamında incelendiğinde, veri kümesinin sağa
doğru aşırı çarpık bir dağılım sergilediği görülmektedir (bkz. EK-3.8 “Pazarlamaya Hazır Ürün
Sayısı”). Dağılımdaki bu çarpıklığı gidermek ve veri kümesini normalleştirmek amacıyla
örneklemdeki uç değerler kademeli bir şekilde çıkartılmış, Tukey dönüşüm fonksiyonları
uygulanmıştır. Uygulanan işlemlerle normalleştirilemeyen veri kümesinin ortanca değeri dört,
alt ve üst dörde bölenler sırasıyla iki ve sekiz olarak bulunmuştur. Tablo 56’da örneklemdeki
firmaların toplam ürün sayılarının 3.935 olduğu görülmektedir.
Tablo 56 Pazarlamaya Hazır Ürün Sayısının İstatistik Sonuçları
N

Geçerli

418

Yanıt vermeyen
firmalar
Ortalama
Ortanca
Tepe Değer
Minimum
Maksimum
Örneklemdeki Toplam
Yüzdelik Değerleri

25
50
75

21
9,41
4,00
4
0
400
3.935
2,00
4,00
8,00

Normal dağılım sergilemeyen pazarlamaya hazır ürün sayısı değişkeninde ortanca değer
referans alındığında, anakütlenin toplam pazarlamaya hazır ürün sayısı yaklaşık 6.412 olarak
hesaplanmaktadır.
2004 yılı rakamlarına göre Çin bilişim sektöründe faaliyet gösteren 8.500 yazılım
firmasına ait toplam 18.000 civarında yazılım ürünün kayıtlı olduğu görülmektedir [27, 281].
Bilişim firmaları için ürün geliştirme faaliyetlerinin iki temel kaynağı olabilir: Belli bir
müşteriden gelen sipariş üzerine ürün geliştirme ya da genel amaçlı ürün geliştirme. Sipariş
üzerine yazılım ürünü geliştirme, belli bir müşteriden ya da organizasyondan gelen
gereksinimlerin, ürün geliştirme süreçlerinin uygulandığı bir proje kapsamında yerine
getirilmesidir. Sipariş üzerine ürün geliştiren firmalar, pazara sunulmak üzere ürün geliştirmeyi
hedeflememektedir. Dolayısıyla özel bir faaliyet yürütmedikleri sürece, proje bitimlerinde
firmalar pazara sunulacak nitelikte bir ürün elde etmezler.
Bazı firmalar belli bir müşteriye bağlı kalmadan genel amaçlı ürünler geliştirmeyi tercih
eder. Bu amaç doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonunda, bir ya da birden fazla pazarlamaya
hazır ürün elde edilir. Yine siparişe göre ürün geliştiren firmalar, proje yaşam döngüsü boyunca
yürüttükleri ilave çalışmalarla genel amaçlı ve piyasalara sunulabilecek nitelikte ürünler
geliştirirler.
Bu kapsamda firmaların ürün geliştirme yaklaşımları proje yürütme yaklaşımlarıyla birlikte
incelenmektedir. Örneklemdeki firmaların toplam proje sayıları ile pazarlamaya hazır ürün
sayıları arasında bir ilişki olup olmadığı araştırıldığında pazarlamaya hazır ürün sayısı ile
toplam proje sayısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya
çıkmıştır (Spearman’s rho, r= 0.352, p=0; bkz. EK-3.8.3).
Belli bir müşteriden gelen sipariş üzerine ürün geliştiren firmaların yaklaşık %5’inin
pazarlamaya hazır ürünleri bulunmamaktadır. Diğer taraftan tüm firmaların yaklaşık %7’sinde,
tamamlanan projelerin çok üstünde (proje başına düşen ürün sayısı >1) pazarlamaya hazır
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ürünler mevcuttur. Bu tip firmalarda çoğunlukla proje sonlarında elde edilen ürünler üzerinde,
belli pazar ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak şekilde uyarlamalar yapılır. Böylece pazara
sunulmak üzere genel amaçlı ürünler elde edilmiş olur. Bazı firmalar ise belli bir projeye bağlı
kalmadan yahut proje oluşturmadan ürün geliştirmeyi tercih eder. Genelde mikro ölçekli
firmaların tercih ettikleri bu yaklaşımda projeler oluşturulmadan, ürün geliştirme aşamaları tam
olarak uygulanmadan piyasa için genel amaçlı ürünler hazırlanır.
Örneklemde proje başına düşen ürün sayısı veri kümesi incelendiğinde veri kümesinin
normal dağılmadığı, uç değerlerin mevcut olduğu ve ortanca değerin 0.40 mertebesinde kaldığı
görülmektedir (bkz. EK-3.8.2).
Tablo 57 Proje Başına Düşen Ürün Sayısı Veri Kümesi
N

Geçerli
Kayıp

Ortalama
Ortanca
Minimum
Yüzdelik Değerler

25
50
75

413
26
0,9434
0,4000
,00
0,1333
0,4000
0,8333

Proje başına düşen ürün sayısının 0,25’ten küçük firmaların oranı %31’dir. Bu kategoride
olan firmalar pazarlanabilir ürün miktarının çok üstünde proje geliştirmektedir. Müşteriden
gelen talep üzerinde yazılım geliştiren firmalar, müşteriye sundukları projelerin çok az bir
kısmını genel amaçlı pazarlanabilir bir ürüne dönüştürmektedir. Müşteri talebinden bağımsız
olarak yazılım geliştiren firmalarda ise projelerin pazarlanabilir ürüne dönüşme yüzdesi oldukça
düşük kalmaktadır.
Firmaların %40’ında proje başına düşen ürün sayısı 0,50 ile 1 arasında kalmaktadır. Bu
kategoride olan firmalar ya yürüttükleri projelerin büyük bir kısmını pazarlanabilir ürüne
dönüştürebilme yeteneğine sahiptir ya da genel amaçlı ürünler geliştirmek amacıyla projeler
oluşturmaktadır. Firmaların %17’sinde ise proje başına düşen ürün sayısının 0,25 ile 0,50
arasında olduğu görülmektedir. Bunun iki önemli nedeni olabilir:
•
•

Müşteriden gelen talep üzerine ürün geliştiren firmalar, proje sonunda elde edilen özel
ürünlerin bir kısmını pazarda satışa sunulabilir genel amaçlı ürünlere dönüştürmektedir.
Müşteriden bağımsız bir şekilde proje geliştiren firmalar projelerin sonunda her zaman
pazarlanabilir ürün elde edememektedir.
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Şekil 32 Proje Başına Düşen Ürün Sayısı Dağılımı

Pazarlamaya hazır ürün sayısı değişkeninin firmaların faaliyet gösterdikleri bölgelere göre
farklılık gösterip göstermediği sınandığında, firmaların faaliyet gösterdiği bölgeler arasında
pazarlamaya hazır ürün sayıları bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olmadığı
görülmüştür (Kruskal Wallis Test, p=0,060, n=418; bkz. EK-3.8.4).
Proje başına düşen ürün sayısının firmaların faaliyet gösterdiği bölgelere göre farklılık
gösterip göstermediğine gelince, farklı bölgelerde faaliyet gösteren firmaların proje başına
düşen ürün sayısı değerlerinde anlamlı bir farklılık olabileceği sonucu elde edilmiştir (Kruskal
Wallis Test, p=0,007, n=413; bkz. EK-3.8.5).
Akdeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların 0,80 değeriyle en yüksek ortanca değere
sahip olduğunu göstermektedir. Bu bölgeyi 0,67 ve 0,60 değerleriyle sırasıyla İç Anadolu
Bölgesi ve İzmir ili takip eder. Bu üç bölgede faaliyet gösteren firmalar projelerini
pazarlanabilir ürünlere daha kolay dönüştürebilmektedir. Marmara Bölgesi’nde, İstanbul ve
Ankara illerinde faaliyet gösteren firmaların proje başına düşen ürün miktarı nispeten daha
düşüktür. Bu bölgelerde faaliyet gösteren firmalar toplam proje sayılarından çok daha düşük
sayıda pazarlanabilir ürünlere sahiptir.
Tablo 58 Bölgelere Göre Proje Başına Düşen Ürün Miktarı

Bölgeler

Proje Başına Düşen Ürün Miktarı
Ortalama

Ortanca

Alt Dörde
Bölenler

Üst Dörde
Bölenler

Yüzde 95

Maksimum

İstanbul

0,51

0,35

0,10

0,75

1,50

4,38

Ankara

0,53

0,40

0,12

0,83

1,00

5,23

İzmir

1,81

0,60

0,31

1,00

12,40

30,00

Marmara

1,06

0,32

0,13

0,83

2,88

21,30

İç Anadolu

0,69

0,67

0,40

1,00

1,60

1,60

Akdeniz

0,78

0,80

0,60

1,00

1,67

1,67

Diğer

0,68

0,57

0,33

0,83

2,50

2,50
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TGB’lerde yer alan ve almayan firmalar arasında pazarlamaya hazır ürün sayıları
bakımından anlamlı bir fark görülmemektedir (Mann-Whitney U Test, p=0,377, n=418). Aynı
şekilde, proje başına düşen ürün miktarları, firmaların TGB’lerinde yer alma durumlarına göre
anlamlı bir farklılık göstermemektedir (Mann-Whitney U Test, p=0,677, n=413).
Yazılım geliştirmeyi ana ürünün ya da sistemin bir parçası olarak yürüten firmalar ile
yazılım geliştirmeyi tek başına yürüten firmalar arasında, pazarlamaya hazır ürün sayıları
bakımından bir fark görülmemektedir (Mann-Whitney U Test, p=0,523, n=418). Yine, belli bir
müşteriye bağlı olmadan yazılım geliştiren firmalar ile müşteri talebine göre yazılım geliştiren
firmalar arasında pazarlamaya hazır ürün sayıları bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır
(Mann-Whitney U Test, p=0,089, n=418).
Yazılım geliştirmeyi ana ürünün ya da sistemin bir parçası olarak yürüten firmalar ile
yazılım geliştirmeyi tek başına yürüten firmalar arasında, proje başına düşen ürün miktarları
bakımından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (Mann-Whitney U Test, p=0,111, n=413).
Aynı şekilde, belli bir müşteri olmadan yazılım geliştiren firmalar ile müşteri talebine göre
yazılım geliştiren firmalar arasında proje başına düşen ürün miktarları bakımından anlamlı bir
farkın olmadığı ortaya çıkmıştır (Mann-Whitney U Test, p=0,732, n=413).
Firmaların pazarlamaya hazır ürün sayıları, faaliyet gösterdikleri yıllara göre en az bir
kategoride anlamlı bir fark göstermektedir (Kruskal Wallis Test, n=418, p=0,0). Gruplar
arasında yürütülen ikili karşılaştırmalarda, bu farkın, beş ile on yıl arasında faaliyet gösteren
firmalar ile on yıldan fazla bir süre sektörde faaliyet gösteren firmalar arasında mevcut
olmadığı; diğer gruplar arasında ise anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, proje
başına düşen ürün sayısının firmaların faaliyet yıllarına göre bir farklılık göstermediği
görülmektedir (Kruskal Wallis Test, n=418, p>0.05).
Tablo 59 Firma Faaliyet Yıllarına Göre Pazarlamaya Hazır Ürün Sayısı Değerleri

Pazarlamaya Hazır Ürün Sayısı

5 Yıldan Az
Firma Faaliyet
5 ile 10 Yıl Arası
Yılları
10 Yıldan Fazla

Ortalama

Ortanca

6

3

8

4

13

5

Firmaların faaliyet gösterdiği sektörler pazarlamaya hazır ürünlerin sayısına göre
incelendiğinde, tüm sektör kategorilerinde (savunma, telekomünikasyon, imalat, taşıma ve
lojistik, finans, sigortacılık, bankacılık ve sağlık gibi) anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.
Diğer taraftan kamuya hizmet veren firmalar ile kamu dışında faaliyet gösteren firmalar
arasında pazarlamaya hazır ürün sayıları bakımından anlamlı bir farkın olduğu ortaya
çıkmaktadır (Mann-Whitney U Test, p=0,024, n=418). Tablo 60 kamu sektöründe faaliyet
gösteren firmaların pazarlanabilir ürün sayısı veri kümesinin ortanca değerini beş, alt ve üst
dörde bölenleri ise sırasıyla üç ve on olarak vermektedir. Kamu sektöründe faaliyet
göstermeyen firmalarda ise, bu değerler sırasıyla dört, iki ve yedi değerlerini almaktadır.
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Tablo 60 Kamu Sektöründe Faaliyet Gösterme-Pazarlamaya Hazır Ürün Sayısı

Pazarlamaya Hazır Ürün Sayısı
Ortalama Ortanca
Firmaların Kamu
Sektöründe Faaliyet
Gösterme Durumları

Alt Dörde
Bölenler

Üst Dörde
Bölenler

Yüzde 95

Hayır

9

4

2

7

25

Evet

11

5

3

10

40

Firmaların faaliyet gösterdikleri sektörler proje başına düşen ürün sayısına göre
incelendiğinde, telekomünikasyon, finans, bankacılık, sigortacılık ve medya sektörlerinde
faaliyet gösteren ve göstermeyen firmalar arasında proje başına düşen ürün sayısı bakımından
anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür (Mann-Whitney, n=413, p<0.05). Bu üç sektörde proje
geliştiren bilişim firmalarının proje başına ürün sayı değerleri genel örneklem ortanca (0,40’ın)
değerinin altındadır.
Tablo 61 Sektörlere Göre Proje Başına Düşen Ürün Sayısı

Proje Başına Düşen Ürün Sayısı
Ortanca
Telekomünikasyon

0,30

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

0,20

Medya

0,32
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5
5.1

Sektörün Finansal Düzeyi

Bilişim Firmalarının Ciro Rakamları

Bilişim firmalarının 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ait ciro değerlerini gösteren veri
kümesine normallik sınaması uygulanmış, bu değerlerin normalliği sağlamadığı görülmüştür.
2003, 2004 ve 2005 yılları ciro rakamlarının 2006 yılı değerleri üzerinden dört yıllık ortalama
ciro değerleri hesaplanarak bu veri kümesinin normalliği sınanmıştır. Normallik sınaması 20032006 yılı ortalama ciro değerlerinin normal dağılmadığını göstermiştir. 2003-2006 yılı ortalama
ciro değerlerinin ortalama, ortanca, en sık, en büyük ve en küçük değerleri bulunarak Tablo 62
elde edilmiştir.
Tablo 62 değerleri incelendiğinde, örneklemde yer alan firmalardan ciro değeri en fazla
olan ile en az olan arasında farkın çok büyük olduğu ve ciro değeri az olan firmaların
örneklemde çoğunlukta olduğu görülmektedir.
Ciro değerlerine bakıldığında 439 adet firmanın 214 adedi 2003 yılı rakamlarını, 253 adedi
2004 yılı rakamlarını, 298 adedi 2005 yılı rakamlarını ve 326 adedi 2006 yılı rakamlarını beyan
ettiği görülmüştür. Beyan edilen rakamlar üzerinden ortalama alındığında ise elimizdeki
örneklem sayısı 330 olarak bulunmuştur. Ciro açıklamalarındaki firma sayılarının farklı
olmasının iki önemli nedeni mevcuttur. Firmaların bir kısmı yeni kurulduğundan dört yıllık ciro
değerlerinin tamamına sahip değildir. Diğer nedeni ise firmaların ciro rakamlarının tamamını
vermede göstermiş olduğu isteksizliktir.
Örneklemdeki bilişim firmalarının 2003, 2004, 2005 ve 2006 yılı ciro değerleri ve 20032006 yılları arasındaki ortalama ciro değerleri dal-yaprak gösterimi ile incelenmiş ve düşük ciro
değerlerine sahip olan firmaların sayıca fazla olduğu görülmüştür. Düşük ciro değerlerinin de
yoğunlaşmanın fazla olması dağılımı sağa doğru çarpık hale getirmektedir. Bununla birlikte,
ciro veri kümelerinde çok yüksek ciro değerine sahip olan firmalar dağılımın uç değerlerini
oluşturmaktadır. 2003-2006 yılı ortalama ciro değerlerinin dal-yaprak gösterimi örneğinde
yüksek ciro miktarına sahip olan firma sayısının 57 olduğu görülür (bkz. EK-4.1 “Dört Yıllık
Ortalama Ciro Değerleri”).
Tablo 62 Ciro Rakamlarının Temel Gösterge Değerleri

N

Geçerli
Yanıt
vermeyen
firmalar
Ortalama
Ortanca
Minimum
Maksimum
Toplam
Yüzdelik 25
Değerler 50
75

Finans_Ciro_
2003 2006
214
225

Finans_Ciro_
2004 2006
253
186

5.848.316
367.537
5.332
384.130.463
1.251.539.652
122.512
367.537
1.316.062

7.493.530
402.113
10.679
459.558.137
1.895.863.317
114.890
402.113
1.419.080

Finans_Ciro_
20052006
298
141

Finans_Ciro_
2006
326
113

Ciro
Ortalaması
(2006
Rakamları)
330
109

19.781.877
36.631.012
17.969.310
396.157
410.000
381.258
2.120
6.000
6.000
3.180.000.089 4.448.601.000 179.5497.831
5.894.999.359 11.941.709.979 5.929.872.542
127.200
150.000
121.444,50
396.157
410.000
381.258,00
1.404.500
1.700.331
1.313.883

Örneklemdeki 330 adet firmanın dört yıllık ortalama ciro rakamlarının toplamı yaklaşık 6
milyar TL’dir. Bilişim firmalarının dört yıllık ortalama ciro rakamları pareto analizi ile
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incelendiğinde örneklemdeki toplam cironun %30,3’ünün tek bir firma tarafından belirlendiği
görülmektedir. Örneklemde dört yıllık ortalama ciro değerleri toplamının yaklaşık %90’ı ise 10
adet firma tarafından paylaşılmaktadır.
Örneklemin toplam ortalama ciro değeri üzerinden hesaplama yapılmış, anakütlenin
toplam ortalama ciro değeri yaklaşık 29 milyar TL olarak bulunmuştur11.
O r t a la m a C ir o D e g e r le r in in P a r e t o G ö s t e r im i
6000000000

100

80

4000000000
60
3000000000

Yüzde

Ortamala Ciro

5000000000

40
2000000000
20

1000000000
0
ID
Percent
Cum %

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
d ig e r
3 0 .3 2 5 .0 1 2 .4
8 .1
3 .7
2 .7
2 .3
2 .1
1 .9
1 .0
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Şekil 33 Ortalama Ciro Değerlerinin Pareto Gösterimi

5.1.1

Ciro Rakamlarını Normale Dönüştürme

Oran ölçeğinde tanımlı olan değişkenlere “Anova” ve” Regresyon” gibi sınamaların
uygulanabilmesi, ancak odaklanılan veri kümesinin normal dağılmasıyla mümkün olabilir.
2003, 2004, 2005 ve 2006 yılı ciro değerleri ve 2003-2006 yılı ortalama ciro değerleri normallik
sınamasından geçememekte, dağılımın sağa doğru aşırı derecede çarpık olduğu görülmektedir.
Ciro dağılımlarındaki uç değerler çıkartılarak veri kümeleri normalleştirilmeye çalışılmış ama
sonuçların değişmediği, hatta dağılımda yeni uç değerlerinin oluştuğu, dağılımdaki sağa
çarpıklığın bu yeni uç değerlerle kalıcı olduğu gözlemlenmiştir.
Anakütlenin ciro ortalamasını ve ciro toplamını hesaplayabilmek amacıyla örneklemdeki
ilgili veri kümesine Tukey dönüşüm merdivenindeki (bkz. EK-1, EK Tablo 5-1) dönüşüm
fonksiyonları uygulanmıştır. Sağa bakışık dağılıma sırasıyla “logy”,” ”, “1/ ”, "1/ ”,
1/LogY, "1/ ” dönüşüm fonksiyonları uygulanmış, dönüşüm fonksiyonlarından "1/ "
dönüşüm fonksiyonlarının ciro değerleri veri kümelerini normale dönüştürdüğü görülmüştür.
Bu nedenle, ortalama ciro değişkeniyle ilgili yürütülen tüm sınamalarda 1/ 8 y fonksiyonuyla
normalleştirilen ortalama ciro değişkeni, “Dönüşüm_OrtCiro_1B0.125” adlı değişken
kullanılmıştır.

11

2010 rakamlarına göre toplam ciro değeri, bu değerin 0,8515799’a bölünmesiyle elde edilir.
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Şekil 34 Normalleştirilmiş Ortalama Ciro Değişkeninin Histogram Gösterimi

“Dönüşüm_OrtCiro_1B0.125” adlı değişkenle yürütülen sınamalar sonunda elde edilen
dönüştürülmüş ciro değerlerinin gerçek değerlere yeniden dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu
ters dönüşüm fonksiyonu kullanılmaktadır.
amaçla 1|
Tablo 63 Normalleştirilen Ortalama Ciro Değeri Temel Göstergeleri

Ortalama için %95 Güven Aralığı

Değişkenler

Ortalama
(TL)

Alt Sınır

Üst Sınır

Dönüşüm_OrtCiro_1B0.125

0,2002

0,1951

0,2054

Ortalama (TL)

Üst Sınır

Alt Sınır

387.514

476.367

315.643

Ortalama (TL)
(2010 Değeri)

Üst Sınır
(2010 Değeri)

Alt Sınır
(2010 Değeri)

455.053

559.392

370.656

8

1/ y
Ortalama Ciro Değerleri
1|

*2010 değerleri 0,8515799’a bölünerek hesaplanmıştır.

Ters dönüşüm fonksiyonu uygulanan örneklemdeki firmaların ortalama ciro değeri
ortalaması 387.514 TL olarak bulunmuştur. Bu değer %95 güven aralığında alt sınır 315.643
TL ile üst sınır 476.367 TL arasında değişmektedir.
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5.2

Bilişim Firmalarının Teknoloji Satış Rakamları

Örneklemdeki 439 adet firmaya teknoloji satışı yapıp yapmadığı sorulduğunda, bu
firmalardan %57’sinin teknoloji satışı yaptığı ortaya çıkmıştır. Bu bölümde teknoloji satışı
yaptığını söyleyen firmalar üzerinde uygulanan sınamalar anlatılmakta ve bu sınamaların
sonuçları verilmektedir.

Şekil 35 Firmaların Teknoloji Satma Durumu

Bilişim firmalarının 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ait teknoloji satış değerlerini
gösteren veri kümelerine normallik sınaması uygulanmış, bu değerlerin normalliği sağlamadığı
görülmüştür. 2003, 2004, 2005 ve 2006 yılı teknoloji satış rakamlarının dört yıllık ortalaması
hesaplanmış ve hesaplanan bu ortalamanın normalliği sınanmıştır. Normallik sınaması sonunda
bilişim firmalarının dört yıllık teknoloji satış ortalamalarının da normal dağılıma uymadığı
görülmüştür. Normal dağılıma uymayan teknoloji rakamlarının ortalama, ortanca, en sık, en
büyük ve en küçük değerleri bulunarak Tablo 64 elde edilmiştir. Tablo değerleri incelendiğinde
örneklemde yer alan firmalardan teknoloji satış değeri en fazla olan ile en az olan arasında
farkın çok büyük olduğu ve teknoloji satış değeri az olan firmaların örneklemde çoğunlukta
olduğu görülmektedir.
Tablo 64 Teknoloji Satış Değerlerinin Temel Gösterge Değerleri
Finans_Tekno
Satış 20032006

Finans_Tekno
Satış 2004 2006

Finans_Tekno
Satış 2005 2006

Finans_Tekno
Satış_2006

OrtalamaTekno
Satış

Geçerli

62

71

98

120

127

Yanıt
vermeyen
firmalar

377

368

341

319

312

Ortalama

715.892

757.548

1.000.570

1.141.985

851.591

Ortanca

174.524

179.023

190.939

200.000

191.142

Minimum

5.488

10.679

1.060

2.862

1.060

Maksimum

18.291.927

17.975.330

28.424.749

35.777.750

25.117.439

Toplam

44.385.360

53.785.915

98.055.882

137.038.293

108.152.060

25

61.256

57.445

63.600

80.000

63.600

50

174.524

179.023

190.939

200.000

191.142
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465.486

522.919

530.000

500.000

499.709

N

Yüzdelik
Değerler

Firmaların teknoloji satış değerlerinin dağılımı ile ciro değerlerinin dağılımı benzer
özellikler göstermektedir. 2003-2006 yılı ortalama teknoloji satış değerlerini veren veri
kümeleri dal-yaprak gösterimi ile incelendiğinde, düşük ciro değerlerine sahip olan firmaların
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fazla olduğu ve veri kümesinin sağa doğru aşırı bakışık dağılım sergilediği görülmüştür
(bkz.EK-4.2, “Dört Yıllık Ortalama Teknoloji Satış Değerleri”). Sağa bakışık olan bu dağılımda
19 adet firma çok yüksek teknoloji satış değerleri ile dağılımın uç değerlerini oluşturmaktadır.
Bu yüksek cirolu firmalar teknoloji satış rakamlarının ortalama değerini de yükseltmektedir.
Örneklemdeki 127 bilişim firmasının 2003 -2006 yılları arasındaki ortalama teknoloji satış
değerleri incelendiğinde teknoloji satış değerlerinin kümülâtif toplamının %23’ünün sadece tek
bir firmaya ait olduğu görülmektedir. Aynı şekilde, ortalama teknoloji satış değerlerinin %51’i
beş ve %73’ü ise on beş adet firma tarafından paylaşılmaktadır.
Örneklemdeki 127 adet firmanın dört yıllık ortalama teknoloji satış rakamlarının toplamı
yaklaşık 108 milyon TL’dir. Firmaların %57’sinin teknoloji satışı yaptığı varsayımı ile
anakütlenin toplam ortalama teknoloji satışı değeri yaklaşık 778 milyon TL olarak
hesaplanmıştır12.
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5.2.1

Teknoloji Satış Rakamlarını Normale Dönüştürme

Teknoloji satış veri kümesine “Anova” ve” Regresyon” gibi sınamaları uygulamadan önce
bu değişkenin normal dağılıp dağılmadığı belirlenmelidir. Ciro değerlerinde olduğu gibi 2003,
2004, 2005 ve 2006 yıllarına ait teknoloji satış değerleri ve 2003-2006 yılı ortalama teknoloji
satış değeri normal dağılmamakta, dağılımlar sağa doğru aşırı bakışık olduğu görülmektedir.
Teknoloji satış dağılımlarındaki uç değerler çıkartılarak veri kümeleri normalleştirilmeye
çalışıldığında ise sonuçların değişmediği görülmüştür. Veri kümesinde uç değerlerin
çıkartılması ile dağılımda yeni uç değerleri oluşmakta ve bu yeni uç değerler dağılımı sağa
doğru çarpık kılmaktadır.
Anakütlenin teknoloji satış ortalama değerini ve sektördeki toplam teknoloji satış değerini
hesaplayabilmek amacıyla örneklemdeki ilgili veri kümesine “logy” dönüşüm fonksiyonu
uygulanmıştır. Dönüşüm fonksiyonu uygulanan ve normal dağılan veri kümesinin dağılımı
Şekil 37’de verilmektedir.
“Dönüşüm_OrtTS_Log” adlı değişkenle yürütülen sınamalar sonunda elde edilen
dönüştürülmüş ciro değerlerinin gerçek değerlere yeniden dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu
y
amaçla “10 ” ters dönüşüm fonksiyonu kullanılmaktadır

12

2010 rakamlarına göre toplam ortalama teknoloji satış değeri, bu değerin 0,8515799’a bölünmesiyle elde edilir.
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Şekil 37 Normalleştirilmiş Ortalama Teknoloji Satış Değerlerinin Histogram Gösterimi
Tablo 65 Normalleştirilen Ortalama Teknoloji Satış Değeri Temel Göstergeleri

Değişkenler
Dönüşüm_OrtTS_Log

Ortalama Teknoloji Satış
y
Değerleri (10 )

Ortalama için %95 Güven Aralığı
Alt Sınır
Üst Sınır

Ortalama
5,25498

5,11835

5,3916

Ortalama (TL)

Üst Sınır

Alt Sınır

179.879

131.326

246.377

Ortalama (TL)

Üst Sınır

Alt Sınır

(2010 değeri)

(2010 değeri)

(2010 değeri)

211.230

154.215

289.318

Ters dönüşüm fonksiyonu uygulanan örneklemdeki firmaların ortalama teknoloji satış
değeri ortalaması 179.879 TL olarak bulunmuştur. Bu değer %95 güven aralığında alt sınır
131.326 TL ile üst sınır 246.377 TL arasında değişmektedir.
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5.3

Bilişim Firmalarının İhracat Rakamları

Örneklemde yer alan 439 adet bilişim firmasının yaklaşık %30’u ihracat yapmaktadır.
İhracat yaptığını belirten 84 firmadan gelen dört yıllık ihracat değerleri, 2006 yılı rakamlarına
çekilerek dört yıllık ortalama ihracat değerleri elde edilmiştir. Normal dağılım sergilemeyen bu
değişkendeki ortalama değer ile ortanca değer arasındaki fark oldukça fazladır. Firmaların
ihracat değerleri Tablo 66’da verilmiştir.

Şekil 38 Firmaların İhracat Yapma Durumları
Tablo 66 İhracat Değerlerinin Temel Gösterge Değerleri (84 Firma için)
Finans_İhracat_ Finans_İhracat_ Finans_İhracat
Finans_ Finans_İhracat_
20032006
20042006
_20052006 İhracat_2006
Ortalama
N

Geçerli

29

36

49

77

84

Yanıt vermeyen
firmalar

410

403

390

362

355

Ortalama

8.458.165

431.6.84

6.382.136

3.444.848

3.298.171

Ortanca

187.264

146.484

141.576

123.075

124.143

Minimum

11.293

2.124

2.700

2.290

3.163

Maksimum

111.580.753

81.140.923

129.332.607

167.388.721

107.917.536

Toplam

245.286.808

155.386.237

312.724.678

265.253.322

277.046.444

25

50.105

30.158

53.535

37.656

39.484

50

187.264

146.484

141.576

123.075

124.143

75

2.263.082

917.811

852.106

375.000

364.910

Yüzdelik
Değerler

2003 -2006 yılları arasındaki ortalama ihracat değerleri incelendiğinde ihracat değerlerinin
kümülatif toplamının %70,7’sinin iki firmaya ait olduğu görülmektedir. Kümülatif toplamın
%90’ı ise altı firma tarafından paylaşılmaktadır. Geri kalan diğer firmaların bu toplamdaki
yüzdeleri oldukça düşüktür. Örneklemdeki 84 adet firmanın dört yıllık ortalama ihracat
rakamlarının toplamı yaklaşık 277 milyon TL’dir. Örneklemde toplam ihracat rakamlarının
%90’nı örneklem firmalarının %7’si tarafından belirlenmektedir.
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Firmalarin Ihracat De ge rle rinin Pare to Gös te rimi
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Ortalama ihracat rakamları toplamının %90’ını veren bu altı firma (örneklemin yaklaşık
%7’si) dışarıda bırakıldığında geriye kalan 78 firmanın (örneklemin %93’ünün) ortalama
ihracat değerleri toplamı 27.588.876 TL’dir.
Örneklemin ihracat değerleri diğer finansal büyüklük değişkenlerinde olduğu gibi normal
bir dağılım sergilememektedir. Daha da önemlisi geri dönüş oranı oldukça düşüktür.
Örneklemde ihracat yapan 127 adet firmadan sadece 84’ü ilgili soruya yanıt vermiştir. Bu,
anakütlenin ihracat değerlerine ilişkin bir çıkarsamanın yapılmasını güçleştirmektedir.
Örneklemdeki firmaların %30’u ihracat yaptığını söylemiştir. Bu oranın tüm anakütle için
geçerli olduğu kabul edilirse, geriye kalan firmalar için ortanca, ortalama ya da örneklem
toplamı üzerinden genel bir çıkarsama yapılabilir. Diğer taraftan, geri dönüş oranlarının azlığı
nedeniyle bu çıkarsama burada verilmemiştir.
Yukarıda verilen ihracat rakamları, yazılım geliştiren firmaların ihracat rakamlarıdır.
Yazılım geliştirme faaliyetleri dışındaki faaliyetlerle (kendi geliştirmediği ürünlerin satışını
yapma, BİT altyapısını kurma, yazılım uyarlama ve yazılım bakımı hizmetlerini verme gibi
faaliyetlerle) uğraşan firmaların ihracat gelirleri dâhil edilmemiştir. 2005 yılı Brezilya yazılım
ihracat değerleri incelendiğinde aynı kategoride olan yazılım faaliyetinden yaklaşık 183 milyon
dolar ihracat geliri elde edildiği görülmüştür (bkz .Tablo 117 Brezilya Yazılım Sektörü
Büyüklüğü). Aynı yıl Hindistan yazılım sektörünün “Mühendislik Hizmetleri ve Ar-Ge,
Yazılım Ürünleri” faaliyetlerinden 3,1 milyar dolar ihracat geliri elde edilmiştir. 2005 yılından
toplam donanım dâhil toplam BİT faaliyetlerinden elde edilen ihracat geliri ise 17,7 milyar
dolar olarak hesaplanmıştır (bkz Tablo 116 Hindistan Bilişim Sektörü Gelir Dağılımı).

5.3.1

İhracat Rakamlarının Normallik Sınaması

İhracat değerleri normal bir dağılım sergilememektedir. Parametrik testlerin yapılabilmesi
amacıyla örneklemdeki 2003-2006 yılı ortalama ihracat veri kümesine dönüşüm fonksiyonları
uygulanmıştır. Dağılımın sağa bakışık olmasından nedeniyle, dönüşüm fonksiyonları olarak
ortalama ciro ve teknoloji satış değişkenlerine uygulanan dönüşüm fonksiyonları seçilmiştir. En
iyi sonucu 1/ 8 y dönüşüm fonksiyonunun verdiği görülmüştür. Dört yıllık ortalama ihracat
değişkeniyle ilgili olan tüm sınamalarda 1/ 8 y fonksiyonuyla normalleştirilen ortalama ihracat
değişkeni (“Dönüşüm_Ortİhracat_1B0.125” adlı değişken) kullanılmıştır.
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“Dönüşüm_Ortİhracat_1B0.125” adlı değişkenle yürütülen sınamalar sonunda elde edilen
dönüştürülmüş ciro değerlerinin gerçek değerlere yeniden dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu
amaçla 1|
ters dönüşüm fonksiyonu kullanılmaktadır.

Şekil 40 Normalleştirilmiş Ortalama İhracat Değerlerinin Histogram Gösterimi

Ters dönüşüm fonksiyonu uygulanan örneklemdeki firmaların ortalama ihracat değeri
ortalaması 124.198 TL olarak bulunmuştur. Bu değer %95 güven aralığında üst sınır 190.380
TL ile alt sınır 82.796 TL arasında değişmektedir.
Tablo 67 Normalleştirilen Ortalama İhracat Değerleri Temel Göstergeleri

Değişkenler
Dönüşüm_OrtIhracat_1B0.125

Ortalama İhracat Değerleri
1|

Ortalama (TL)
0,2308

Ortalama için %95 Güven Aralığı
Alt Sınır
Üst Sınır
0,2188
0,2428

Ortalama (TL)

Üst Sınır

Alt Sınır

124.198
Ortalama (TL)

190.380
Üst Sınır

82.796
Alt Sınır

(2010 değeri)

(2010 değeri)

(2010 değeri)

145.844

223.561

97.226
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5.4

Finansal Büyüklüklere Göre Firmaların TGB’lerde Yer Alma Durumu

Aşağıda verilen karşılaştırmalarla ilgili sınamalar EK-4.8 “Finansal Değerler ile TGB’ de
Yer Alma Durumunun Karşılaştırılması” bölümünde verilmiştir.

5.4.1

Ortalama Ciro Değerleri ile TGB’ de Yer Alma Durumu

Burada TGB’ de yer alan ve almayan firmalar arasında dört yıllık ortalama ciro değerleri
bakımından anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiş ve anlamlı bir fark olduğu sonucuna
varılmıştır (t-testi; n=330, p=0). TGB’ de yer alan firmaların ortalama ciro değerleri (680.310
TL), TGB’ de yer almayan firmaların ortalama ciro değerlerinden (286.526 TL) daha yüksek
bulunmuştur.

5.4.2

Ortalama Teknoloji Satış Değerleri ile TGB’ de Yer Alma Durumu

TGB’ de yer alan ve almayan firmalar arasında dört yıllık ortalama teknoloji satış değerleri
bakımından anlamlı bir fark olup olmadığı incelendiğinde TGB’ de yer alan firmalarla almayan
firmalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür (t-test; n=127,
p=0,008). TGB’ de yer alan firmaların ortalama teknoloji satış değerleri 301.106 TL
bulunurken, TGB’ de yer almayan firmaların ortalama teknoloji satış değerleri 128.733 TL
olarak hesaplanmıştır.

5.4.3

Ortalama İhracat Değerleri ile TGB’ de Yer Alma Durumu

TGB’ de yer alan ve almayan firmalar arasında dört yıllık ortalama ihracat değerleri
bakımından bir fark olup olmadığı incelendiğinde böyle bir farkın mevcut olmadığı görülmüştür
(t-test; n=84, p=0,382).

5.5

Finansal Büyüklüklerle Faaliyet Gösterilen Bölgeler Arasındaki İlişki

Aşağıda verilen önsavlarla ilgili sınama sonuçları EK-4.9 “Finansal Değerlerin Firmaların
Faaliyet Gösterdikleri Bölgelere Göre Karşılaştırılması” bölümünde anlatılmaktadır.

5.5.1

Ortalama Ciro Değerleri ile Faaliyet Gösterilen Bölgeler

Firmaların faaliyet gösterdikleri bölgeler arasında ortalama ciro değerleri bakımından
istatistiksel açıdan bir fark olup olmadığı incelendiğinde, sadece iki grup arasında anlamlı bir
farkın olduğu görülmüştür (Anova testi; n=330, gruplar arası p=0,002, grup içi İstanbul-İç
Anadolu ve Ankara İç Anadolu p<0,05; diğerleri >0,05). Analiz sonuçları, İç Anadolu
Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar ile İstanbul ve Ankara illerinde faaliyet gösteren firmalar
arasında dört yıllık ortalama ciro değerleri bakımından anlamlı bir fark olduğunu
göstermektedir. Öte yandan, diğer iller ve bölgeler arasında dört yıllık ortalama ciro değerleri
ortalamaları arasında farklar olduğu görülse de, bu farklar istatistiksel açıdan anlamlı değildir.
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Tablo 68 Bölgelere Göre Dört Yıllık Ortalama Ciro Değerlerinin Ortalaması

Dört Yıllık Ortalama Ciro Değerlerinin
Ortalaması (TL)

5.5.2

İstanbul

506.707

Ankara
İzmir
Marmara
İç Anadolu
Diğer

474.418
237.808
461.025
96.486
302.440

Ortalama Teknoloji Satış Değerleri ile Faaliyet Gösterilen Bölgeler

Firmaların faaliyet gösterdikleri bölgelere göre ortalama teknoloji satış değerlerinin
farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı
olduğu bir farkın olmadığı görülmüştür (Anova testi; n=127, gruplar arası p=0,027, grup içi tüm
p değerleri >0,05).

5.5.3

Ortalama İhracat Değerleri ile Faaliyet Gösterilen Bölgeler

Firmaların faaliyet gösterdikleri bölgelere göre ortalama ihracat değerlerinin farklılık
gösterip göstermediği incelendiğinde, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı olduğu bir
farkın olmadığı görülmüştür (Anova testi; n=84, p =0,126).

5.6
5.6.1

Finansal Büyüklüklerle Faaliyet Alanlarının Karşılaştırılması
Ortalama Ciro Değerleri ile Faaliyet Alanları

Dört yıllık ortalama ciro değeri ile firmaların faaliyet alanları karşılaştırılmış ve sonuçlar
Tablo 69’da özetlenmiştir. Yürütülen analizlerle ilgili ayrıntılı bilgi “EK-4.10 Finansal
Büyüklüklerin Faaliyet Alanlarına Göre Karşılaştırılması” bölümünde verilmiştir.

5.6.2

Ortalama Teknoloji Satış Değerleri ile Faaliyet Alanları

Dört yıllık ortalama teknoloji satış değerinin firmaların faaliyet gösterdikleri sektörlere
göre farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde, tüm sektörler için böyle bir farklılığın
mevcut olmadığı görülmüştür.

5.6.3

Ortalama İhracat Değerleri ile Faaliyet Alanları

Dört yıllık ortalama ihracat değerinin firmaların faaliyet gösterdikleri alanlara göre değişip
değişmediği incelendiğinde, savunma sanayinde, finans, bankacılık ve sigortacılık sektöründe,
imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların dört yıllık ortalama ihracat değeri ile diğer
sektörlerde faaliyet gösteren firmaların dört yıllık ortalama ihracat değeri arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için
böyle bir farka rastlanılmamıştır (bkz.Tablo 70).
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Tablo 69 Ortalama Ciro Değerleri ile Faaliyet Alanları

Sektör

“p”
anlamlılık
değeri

Savunma

0,018

Telekomünik
asyon

0,001

Taşıma
Lojistik
Elektrik
Elektronik

0,655
0,857

Sağlık

0,168

İmalat

0,190

Finans
Bankacılık
Sigortacılık

0,649

Diğer
sektörler

>0,05

Kamu
sektörü

0,002

Kabul
Savunma sanayinde yer alan ve almayan firmalar arasında dört yıllık ortalama
ciro değerleri bakımından anlamlı bir fark görülmektedir. Savunma sanayinde
faaliyet gören firmaların dört yıllık ortalama ciro değerlerinin ortalaması
774.495 TL hesaplanırken, savunma dışındaki sektörlerde faaliyet gösteren
firmaların dört yıllık ortalama ciro değerlerinin ortalaması ise 353.671 TL
olarak hesaplanmıştır.
Telekomünikasyon sanayinde yer alan ve almayan firmalar arasında dört yıllık
ortalama ciro değerleri bakımından anlamlı bir fark görülmektedir.
Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların dört yıllık ortalama
ciro değerlerinin ortalaması 683.234 TL iken telekomünikasyon sanayinde yer
almayan firmaların dört yıllık ortalama ciro değerlerinin ortalaması 309.563 TL
olduğu görülmektedir.
Taşıma ve lojistik sanayinde yer alan ve almayan firmalar arasında dört yıllık
ortalama ciro değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
Elektrik ve elektronik sanayinde yer ve almayan firmalar arasında dört yıllık
ortalama ciro değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
Sağlık sektöründe yer alan ve almayan firmalar arasında dört yıllık ortalama ciro
değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
İmalat sektöründe yer alan ve almayan firmalar arasında dört yıllık ortalama ciro
değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
Finans Bankacılık ve Sigorta sektöründe yer alan firmalar ile bu sektörün
dışında kalan firmalar arasında dört yıllık ortalama ciro değerleri bakımından
anlamlı bir fark mevcut değildir.
Otomasyon, eğitim, medya ve turizm gibi diğer tüm sektörlerde yer alan
firmalar ile buralarda yer almayan firmaların dört yıllık ortalama ciro değerleri
arasında anlamlı bir fark mevcut değildir.
Kamu sektöründe faaliyet gösteren firmalarla bu sektörde faaliyet göstermeyen
firmalar arasında dört yıllık ortalama ciro değeri bakımından istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Kamu sektöründe yer alan firmaların dört
yıllık ortalama ciro ortalamaları 674.505 TL’dir. Bu sektörde yer almayan
firmaların dört yıllık ortalama ciro değerlerinin ortalamaları 316.875 TL’dir
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Tablo 70 Ortalama İhracat Değerleri ile Faaliyet Alanları

Sektör

Savunma

İmalat

Finans
Bankacılık
ve
Sigortacılık

5.7

“p”
anlamlılı
k değeri

Kabul

0,001

Savunma sanayinde yer alan ve almayan firmalar arasında dört yıllık
ortalama ihracat değerleri bakımından anlamlı bir fark görülmektedir.
Savunma sanayinde faaliyet gören firmaların dört yıllık ortalama ihracat
değerlerinin ortalaması 513.033 TL hesaplanırken, savunma dışındaki
sektörlerde faaliyet gösteren firmaların dört yıllık ihracat ciro değerlerinin
ortalaması 89.944 TL olarak hesaplanmıştır.

0,019

İmalat sanayinde yer alan ve almayan firmalar arasında dört yıllık ortalama
ihracat değerleri bakımından anlamlı bir fark görülmektedir. İmalat
sektöründe faaliyet gösteren firmaların dört yıllık ortalama ihracat
değerlerinin ortalaması 73.123 TL gibi oldukça küçük bir değer iken imalat
sanayinde yer almayan firmaların dört yıllık ortalama ihracat değerlerinin
ortalaması 193.187 TL olduğu görülmektedir.

0,020

FBS sektöründe yer alan ve almayan firmalar arasında dört yıllık ortalama
ciro değerleri bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark mevcuttur.
FBS sektöründe yer alan firmaların dört yıllık ortalama ihracat değerleri
ortalamasının 360.736 TL olduğu görülmektedir. Bu sektörün dışında yer
alan diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların dört yıllık ihracat
ortalamaları ise 98.453 TL hesaplanmıştır.

Finansal Büyüklükler ile Firmaların Yazılım Geliştirme Biçimleri

Bu bölümde firmaların yazılım geliştirme biçimleri finansal büyüklük değerlerine göre
incelenmektedir. Ayrıntılı analiz sonuçları EK-4.11 “Finansal Büyüklüklerin Yazılım
Geliştirme Biçimlerine Göre İncelenmesi” bölümünde verilmiştir.

5.7.1

Yazılım Geliştirme Biçimlerine Göre Ortalama Ciro Değerleri

Yürütülen analizler sonunda kendi geliştirmedikleri yazılımların satışını yapan firmalar ile
sadece kendi geliştirdikleri ürünlerin satışını yapan firmalar arasında dört yıllık ortalama ciro
değeri bakımından anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (t-test, p>0,05).
Firmaların müşteriden gelen talebe göre yazılım geliştirip geliştirmediği sorgulandığında,
müşteriden gelen talebe göre yazılım geliştiren firmalar ile müşteri talebine bağlı olmadan
yazılım geliştiren firmalar arasında, dört yıllık ortalama ciro değeri bakımından anlamlı bir
farkın olmadığı görülmüştür (t-test, p>0,05).
Yazılım geliştirme faaliyetlerini ana ürünün veya bir sistemin parçası olarak yürüten
firmalar ile salt yazılım ürünü geliştiren firmalar arasında dört yıllık ortalama ciro değerleri
bakımından anlamlı bir fark görülmektedir (t-test, p=0,002). Yazılım geliştirmeyi ana ürünün
bir parçası olarak gerçekleştiren firmaların dört yıllık ortalama ciro değerlerinin ortalaması
546.023 TL olarak bulunmuştur. Yazılım geliştirmeyi tek bakışına yürüten firmaların dört yıllık
ortalama ciro değerlerinin ortalaması ise 288.741 TL olarak hesaplanmıştır. Gruplara ait
ortalamalar değerlendirildiğinde, yazılım geliştirmeyi ana ürünün bir parçası olarak yapan
firmaların ciro ortalama değeri, ana üründen bağımsız yazılım geliştiren firmaların ciro
ortalama değerinin yaklaşık 2 katıdır.
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5.7.2

Yazılım Geliştirme Biçimlerine Göre Ortalama Teknoloji Satış Değerleri

Kendi geliştirmediği ürünlerin satışını yapan firmalar ile sadece kendi geliştirdikleri
ürünlerin satışını yapan firmalar arasında dört yıllık ortalama teknoloji satış gelirleri
bakımından anlamlı bir fark yoktur (t-testi: p>,005).
Müşteri talebine göre yazılım geliştiren firmalar ile herhangi bir müşteri olmadan yazılım
geliştiren firmalar arasında ortalama teknoloji satış değerleri bakımından bir fark
görülmemektedir (t-testi: p>,005).
Ancak yazılım geliştirmeyi ana ürünün bir parçası olarak yürüten firmalarla salt yazılım
geliştiren firmalar arasında dört yıllık ortalama teknoloji satış değerleri bakımından anlamlı bir
fark vardır (t-testi: p=0,015). Yazılım geliştirmeyi ana ürünün bir parçası olarak yürüten
firmaların dört yıllık ortalama teknoloji satış değerleri ortalaması yaklaşık 273.376 TL iken; salt
yazılım geliştiren firmaların dört yıllık ortalama teknoloji satış değerleri ortalaması ise 126.523
TL’dir. Gruplara ait ortalamalar değerlendirildiğinde, yazılım geliştirmeyi ana ürünün bir
parçası olarak yapan firmaların teknoloji satış ortalama değeri ana üründen bağımsız yazılım
geliştiren firmaların teknoloji geliştirme ortalama değerinin yaklaşık 2,2 katı olduğu
görülmektedir.

5.7.3

Yazılım Geliştirme Biçimlerine Göre Ortalama İhracat Değerleri

Bilişim firmaları dört yıllık ortalama ihracat rakamlarına göre incelendiğinde, sadece kendi
geliştirdiği yazılımların satışını yapan firmalar ile kendi geliştirmediği yazılımların satışını
yapan firmalar arasında dört yıllık ortalama ihracat değerleri bakımından anlamlı bir fark
bulunmaktadır (t-testi: p=0,044). Kendi geliştirmediği yazılımların satışını yapan firmaların dört
yıllık ortalama ihracat rakamları ortalaması 247.875 TL iken, sadece kendi geliştirdiği
yazılımların satışını yapan firmalarda dört yıllık ortalama ihracat değerleri ortalaması 95.520
TL olarak hesaplanmıştır. Kendi geliştirmediği ürünlerin satışını yapan firmaların ortalama
ihracat değerleri, sadece kendi geliştirdikleri ürünün satışını yapan firmaların ortalama ihracat
değerlerinin yaklaşık 2,6 katı olduğu sonucu çıkmaktadır.
Diğer taraftan müşteri talebine göre yazılım geliştiren firmalar ile herhangi bir müşteri
olmadan yazılım geliştiren firmalar arasında ortalama ihracat değerleri bakımından anlamlı bir
fark görülmemektedir (t-testi: p>0,005).
Yazılım geliştirmeyi ana ürünün bir parçası olarak yürüten firmalarla salt yazılım geliştiren
firmalar arasında dört yıllık ortalama ihracat değerleri bakımından anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir (t-testi: p=0,015). Yazılım geliştirmeyi ana ürünün bir parçası olarak yürüten
firmaların dört yıllık ortalama ihracat değerleri ortalaması yaklaşık 196.762 TL iken, salt
yazılım geliştiren firmaların dört yıllık ortalama ihracat değerlerinin ortalaması 71.484 TL
olarak hesaplanmıştır. Gruplara ait ortalamalar değerlendirildiğinde yazılım geliştirmeyi ana
ürünün bir parçası olarak yapan firmaların ihracat ortalama değeri, ana üründen bağımsız
yazılım geliştiren firmaların ihracat ortalamaları değerinin yaklaşık 2,75 katı olduğu
görülmektedir.

5.8

Finansal Büyüklüklerle Kalite Belgesi Arasındaki İlişki

Bu bölümde firmaların kalite belgesine sahip olma durumları ile finansal büyüklük
değerleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Ayrıntılı analiz sonuçları EK-4.12 “Finansal
Büyüklükler ile Kalite Belgesi Arasındaki İlişki” bölümünde verilmiştir.

5.8.1

Ortalama Ciro Değerleriyle Kalite Belgesi Arasındaki İlişki

Bilişim firmalarının kalite belgesi alma durumları ortalama ciro değerlerine göre
incelendiğinde, kalite belgesine sahip olan firmaların ortalama ciro değerleriyle kalite belgesine
sahip olmayan firmaların ortalama ciro değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
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olduğu görülmektedir (t-testi: p=0). Gruplara ait oranlar incelendiğinde kalite belgesine sahip
olan firmaların dört yıllık ortalama ciro değerleri ortalamasının 0,1630 TL ve kalite belgesine
sahip olmayan firmaların ise 0,2181 TL olduğu görülmektedir. Bu değerlere ters dönüşüm
fonksiyonları uygulandığında firmaların dört yıllık ortalama ciro ortalamalarının kalite
belgesine sahip olan firmalar için 2.006.777 TL ve kalite belgesine sahip olmayanlar 195.324
TL olduğu ortaya çıkmaktadır.

5.8.2

Ortalama Teknoloji Satış Değerleriyle Kalite Belgesi Arasındaki İlişki

Bilişim firmalarının kalite belgesi alma durumları ortalama teknoloji satış değerlerine göre
incelendiğinde, kalite belgesine sahip olan firmaların ortalama teknoloji satış değerleriyle bu
belgeye sahip olmayan firmaların ortalama teknoloji satış değerleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (t-testi: p=0). Gruplara ait oranlar incelendiğinde kalite
belgesine sahip olan firmaların dört yıllık ortalama teknoloji satış değerleri ortalamasının
559.758 TL ve kalite belgesine sahip olmayan firmaların ortalama teknoloji satış değerlerinin
ortalamasının ise 103.607 TL olduğu görülmektedir.

5.8.3

Ortalama İhracat Değerleriyle Kalite Belgesi Arasındaki İlişki

Bilişim firmalarının kalite belgesi alma durumları ortalama ihracat değerlerine göre
incelendiğinde, kalite belgesi sahibi olan ve olmayan firmaların ortalama ihracat değerleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (t-testi: p=0,001). Gruplara
ait oranlar incelendiğinde, kalite belgesine sahip olan firmaların dört yıllık ortalama ihracat
değerleri ortalamasının 245.083 TL ve kalite belgesine sahip olmayan firmaların ise 64.497 TL
olduğu görülmektedir.

5.9
5.9.1

Finansal Büyüklükler ile Yeni Ürün Geliştirme Göstergeleri
Yeni Ürün Geliştirme ile Finansal Büyüklükler Arasındaki İlişki

Bu bölümde firmaların toplam proje sayıları, pazarlamaya hazır ürün sayıları ve patent
sayıları, teknoloji satış rakamları ve ciro rakamlarıyla birlikte incelenmektedir. Değişkenler
arasındaki ikili karşılaştırmalar sonunda elde edilen korelasyon katsayıları aşağıda yer alan
şekilde verilmektedir:

Şekil 41 Finansal Büyüklüklerle Yeni Üretim Geliştirme Göstergelerinin Karşılaştırılması13

13

Patent sayısı değişkeni dışındaki tüm değişkenlerin normal dağılım sergileyen ya da normale yakın dağılım sergileyen
dönüşümleri kullanılmıştır. Dönüşüm fonksiyonları patent değişkenini normale yakın bir dağılım sergileyen değişkene
dönüştürememektedir.
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Firmaların toplam proje sayıları ile ortalama ciro değerleri arasında pozitif yönde 0,435
şiddetinde bir ilişki mevcuttur. Pazarlamaya hazır ürün sayısı değişkeni ile ortalama ciro
değerleri arasındaki ilişkinin şiddeti ise 0,337’dir. Ortalama teknoloji satış değerleri ile toplam
proje sayısı ve pazarlamaya hazır ürün sayısı arasındaki ilişki incelendiğinde, toplam proje
sayısı değişkeni ile ortalama teknoloji satış rakamları arasında pozitif yönde 0,367 şiddetinde
bir ilişki olduğu görülmüştür. Pazarlamaya hazır ürün sayısı değişkeni ile ortalama teknoloji
satış değerleri arasında bir ilişki olsa da, bu ilişkinin şiddeti toplam proje sayısında bulunan
değere göre daha azdır. Bunun en önemli nedeni, firmaların teknoloji satış kanalı olarak proje
geliştirmeyi tercih etmiş ya da tercih etmek zorunda kalmış olmalarıdır.
Firmaların patent/marka/faydalı model/endüstriyel tasarım gibi tescil sayıları ile teknoloji
satış değerleri arasında herhangi bir ilişki olmadığı görülmektedir. Firmalar geliştirdikleri
ürünler için patent/marka/faydalı model/endüstriyel tasarım tescili alsa bile, bunu teknoloji satış
kanalı olarak kullanamamaktadır. Firmaların sahip olduğu patent/marka/faydalı
model/endüstriyel tasarım tescilleri, firmaların finansal büyüklüklerini arttırıcı bir etkiye sahip
değildir.
Firmaların geliştirdikleri yeni ürünlerin ya da teknolojilerin satışı ile ortalama ciro
değerleri arasında pozitif yönde 0,736 şiddetinde kuvvetli bir ilişki mevcuttur.
İhracat yapan firmaların ortalama ihracat değerleri ile ortalama ciro değerleri arasındaki
ilişkinin oldukça kuvvetli (0,716) olduğu görülmektedir. Firmaların ortalama ihracat
değerleriyle yeni teknoloji satış değerleri arasında ilişkinin de 0,585 şiddetinde olduğu
görülmektedir. Firmaların ortalama ihracat değerleriyle ortalama ciro değerleri ve ortalama
teknoloji satış değerleri arasındaki kuvvetli bir ilişki olduğu görülmektedir. Bununla birlikte,
ihracat yapan firmalar örneklemin ancak %30’unu oluşturmaktadır. Bu durum kurulan ilişkinin
ancak belli bir kesim için geçerli olduğunu gösterir.

5.9.2

Regresyon Modelleri

5.9.2.1 Ortalama Ciro ile Ortalama İhracat Değerleri
Ortalama ciro değerleri ile ortalama ihracat değerleri arasındaki orta şiddette doğrusal bir
korelasyon mevcuttur. Bir önceki bölümde korelasyon (Pearson) katsayısı 0.716 olarak
bulunmuştur. Bu sonuç ortalama ciro değerleri ile ortalama ihracat değerleri arasındaki bir
regresyon modeli kurulabileceğini göstermektedir.
Kurulacak regresyon modelinde ortalama ciro değerleri bağımsız (X); ortalama ihracat
değişkeni ise bağımlı (Y) değişken olarak tanımlanmaktadır. Regresyon modelinde bağımlı
değişkenin normal ya da normale yakın dağılıma sahip olması gerekir. Burada modelin daha iyi
sonuçlar üretebilmesi amacıyla normalleştirilmiş ortalama ciro değerleri ve ihracat değerleri
kullanılmaktadır. Ayrıntılı regresyon analizi sonuçları EK-4.13.2 “Ortalama Ciro ile Ortalama
İhracat Değerleri Arasındaki İlişki” bölümünde verilmiştir.
Regresyon modelinin uygulanması sonucunda elde edilen “r kare” katsayısı, bağımlı
değişkendeki değişimin ne kadarının bağımsız değişken tarafından açıklandığını gösterir.
Örneklemin “r kare” değerinin 0,51 olduğu görülmektedir. Ortalama ciro değişkenindeki
artışlar, ortalama ihracat değişkenindeki artışların yaklaşık %51’ini açıklayabilmektedir.
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Tablo 71 Ortalama İhracat ve Ortalama Ciro Regresyon Modeli Özetib
Change Statistics
Model

R

1

,714a

Std. Error
R
Adjusted R
of the
Square
Square
Estimate

,510

,504

R Square
Change

,03934

F
Change

df1

,510 84,359

df2

1

Sig. F
Change
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DurbinWatson

,000

2,152

a. Öngörücüler: (Constant), Dönüşüm_OrtCiro_1B0.125
b. Bağımlı Değişken: Dönüşüm_OrtIhracat_1B0.125

Regresyon katsayılar tablosu pozitif 0,871 değeri, ortalama ihracat değeri ile ortalama ciro
değeri arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösterir. Dönüştürülmüş ortalama ciro değişkenindeki
bir birimlik bir artışın, bağımlı değişken olan dönüştürülmüş ortalama ihracat değişkeninde
0,871 birimlik bir artışa neden olacaktır.
Tablo 72 Katsayılara
Standardize
Unstandardized
d
Coefficients Coefficients
Std.
Error

Beta

Correlations

Model

B

t

Sig.

1

(Constant)

,080

,017

4,692

,000

Dönüşüm_OrtCiro_1B0,125

,871

,095

,714 9,185

,000

Zeroorder Partial Part
,714

,714

.714

a. Bağımlı Değişken: Dönüşüm_OrtIhracat_1B0.125

Katsayı tablosuna göre regresyon modeli:
Dönüşüm_OrtIhracat_1B0.125=

0.080 + 0.871 x Dönüşüm_OrtCiro_1B0.125

Şekil 42 Ortalama İhracat-Ortalama Ciro Verisinin Regresyon Doğrusu

Regresyon doğrusunun veriye tam uyum sağladığı durumda, bağımlı değişkenin gözlem
değerleri, tahmin edilen değere eşittir. Yukarıdaki gösterim, bağımlı değişkenin gözlem
değerlerinin tahmin edilen değerlere çok yaklaşmadığını göstermektedir. Bu durum, regresyon
doğrusunun tam uyum gösteremediği anlamına gelmektedir.
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Standartlaştırılmış hata terimlerinin histogram gösterimine bakıldığında hata terimlerinin
dağılımının normale yakın olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 43 Ortalama İhracat ve Ortalama Ciro Verileri Regresyon Hata Terimleri Histogramı

Hata terimlerinin serpme grafiği incelendiğinde, hata terimlerinin hafif bir huni şeklini
oluşturduğu görülmektedir. Bu durum serpme grafiğinin sabit varyans varsayımlarını
sağlayamadığı anlamına gelmektedir.

Şekil 44 Hata Terimleri ve Tahmin Değerlerinin Serpme Grafiği

Yine “Mahalanobi” mesafesi incelendiğinde, veri kümesinde maksimum mesafeyi aşan
verilerin olduğu görülmektedir. Bu durum veri kümesinde tipik olmayan vakaların varlığına
işaret etmektedir.
Sonuç olarak, kısıtlı verilerle oluşturulan bu regresyon modelinde ortaya çıkan regresyon
doğrusu gerçek veriye tam uyum sağlayamamaktadır. Örneklemde tipik olmayan vakaların çok
olması, model kurmada sıkıntıya neden olur. Bilişim sektörünün oldukça değişken bir yapısı
vardır. Örneklemde firmaların %7’si ihracat değerleri toplamının %90’ına sahiptir. Mevcut olan
bu uç değerler ve kısıtlı veri hacmi ile doğru bir regresyon modeli oluşturulamamaktadır.
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5.9.2.2 Ortalama Ciro ile Ortalama Teknoloji Satış Değerleri
Ortalama ciro değerleri ile ortalama teknoloji değerleri arasında orta şiddette, katsayısı
0,736 olan doğrusal bir korelasyon mevcuttur. Diğer taraftan ortalama ciro değerleri ile
ortalama teknoloji satış değerleri arasındaki bir regresyon modeli oluşturmak için gerekli olan
ön şart sağlanamadığı, oluşturulan regresyon modelinde sabit varyans varsayımının tamamen
ihlal edildiği görülmüştür. Tahmin edilen büyük değerlerin hata terimlerinin varyansının,
tahmin edilen küçük değerlerin hata terimleri varyansından daha büyük olduğu görülmektedir.
Bu nedenle, ortalama ciro değeri ile ortalama teknoloji satış değeri arasında iyi bir korelasyon
olsa bile, veri kümeleri bir regresyon modeli oluşturma aşamasında yetersiz kalmaktadır (bkz.
EK-4.13.3 “Ortalama Ciro ile Ortalama Teknoloji Satış Değerleri Arasındaki İlişki”).

5.9.3

Firma Büyüklük Grupları ile Finansal Değerlerin Karşılaştırılması

Bir önceki bölümde bilişim firmalarının finansal büyüklükleri ile firma büyüklükleri
arasındaki güçlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, çalışan sayısı ile
ortalama ciro değerleri arasında bir regresyon modeli kurulamamıştır. Bunun en önemli nedeni
firma çalışanları ile ortalama ciro değişkenlerinin her zaman aynı yönde bir değişim
gösterememesidir. Küçük ölçekli firma grubunda yer alan ama ciro rakamları bakımından çok
yüksek değerlere sahip olan firmalar mevcuttur. Diğer taraftan büyük ölçekli firma grubunda
yer alıp ciro değerleri nispeten daha düşük olan firmalar da olabilmektedir.
Dört sınıfta toplanan firma büyüklüklerinin ortalama ciro değerlerine göre farklılık gösterip
göstermediği incelendiğinde, orta ölçekli firmalar ile büyük ölçekli firmalar arasında anlamlı bir
fark olmadığı, diğer gruplar arasında ise istatistiksel anlamda bir farkın olduğu görülmektedir
(Anova testi, n=330, orta ölçekli-büyük ölçekli firmalar için p=0,472 ve diğer gruplar arasında
p=0, bkz. EK-4.14.1). Tablo 73’de firma büyüklüklerine göre hesaplanan ortalama ciro
değerleri verilmektedir. Tablo değerleri orta ve büyük ölçekli firmaların ortalama ciro
değerlerinin birbirlerinden çok farklı olduğunu göstermektedir. Diğer yandan, Anova sınama
sonuçları orta ve büyük ölçekli firmalar arasında istatistiksel anlamda bir fark olmadığını söyler.
Tablo 73 Firma Büyüklüklerine Göre Ortalama Ciro Değerleri

Firma Büyüklüğü

Firma Ortalama Ciro Değerleri
(TL)

Mikro
Küçük
Orta
Büyük

124.629
819.798
8.011.251
24.700.509

Şekil 45’deki kutu gösterimi, çalışan sayısı bakımından küçük ölçekli firma grubuna dâhil
olan ama ciro değerleri orta ya da büyük ölçekli firmaların ciro değerlerine yaklaşan ve hatta bu
değerleri geçen firmaların da olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde, orta ölçekli firma
grubunda yer alan ama küçük ölçekli firmaların ciro değerlerine sahip firmalar da mevcuttur.
Çalışan sayılarına göre küçük ölçekli olan ama ciro değerlerine göre orta ya da büyük ölçekli
firma grubunda yer alan firmaların izledikleri stratejiler, ürün yapıları, müşteri yapıları ve ürün
geliştirme yetkinlikleri incelenmelidir. Yakalanan başarının sürekli olması durumunda bu
kategoride yer alan firmaların iyi birer örnek teşkil etmesi kaçınılmazdır.
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Şekil 45 Firma Büyüklüklerine Göre Ortalama Ciro Değerlerinin Kutu Gösterimi14

Firma büyüklüklerine göre ortalama ihracat değerlerinin farklılık gösterip göstermediği
incelendiğinde, mikro ve küçük ölçekli firmalar arasında ihracat değerleri bakımından anlamlı
bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, diğer gruplar arasından anlamlı bir fark
olduğu görülmektedir (Anova testi, n=84, mikro-küçük ölçekli gruplar arası p=0,920; diğer
gruplar arası p<0,05, bkz. EK-4.14.2).
Tablo 74 Firma Büyüklüklerine Göre Ortalama ihracat Değerleri

Firma
Büyüklüğü

Firma Ortalama Ciro Değerleri

Mikro
Küçük
Orta
Büyük

55.934
72.886
382.900
7.471.754

(TL)

Şekil 46 Firma Büyüklüklerine Göre Ortalama İhracat Değerlerinin Kutu Gösterimi15

14

Firmaların finansal büyüklüğü bulunurken Bölün 5.1.1’de verilen ters dönüşüm fonksiyonu kullanılmalıdır.
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5.10

İnsan Kaynakları Göstergelerinin Karşılaştırılması

Bu bölümde ilk olarak insan kaynakları veri kümeleri arasındaki ilişkiler incelenmektedir.
Farklı bölümlerde görev yapan personelin toplam personel üzerindeki etkisi incelendikten sonra
çalışan sayıları ile finansal büyüklük değerleri arasındaki ilişkiler analiz edilmektedir. Bu
aşamada farklı bölümlerde görev yapan personelin sayısı ile bu personelin toplam çalışan sayısı
içindeki oranı ortalama ciro, teknoloji satış ve ihracat değerleriyle karşılaştırılmaktadır.
Yürütülen korelasyon analizleri sonunda elde edilen değerler EK-4.15 “Finansal Büyüklükler
ile İnsan Kaynakları Göstergeleri” bölümünde verilmiştir.
Aşağıda Ar-Ge, Ür-Ge, üretim, kalite, iş geliştirme-satış-pazarlama ve müşteri hizmetleri
gibi bölümlerde çalışan personelin sayısı ile toplam çalışan sayısı arasındaki ilişkiler verilmiştir.
Firmaların toplam çalışan sayıları ile iş geliştirme-satış-pazarlama ve müşteri hizmetleri
bölümlerinde görev alan personel sayıları arasında pozitif yönde iyi düzeyde bir ilişki olduğu
görülmektedir. Ar-Ge ve Ür-Ge bölümlerinde yer alan personelin sayısı ile toplam personel
sayısı arasında orta şiddette bir ilişki olduğu görülmektedir.

Şekil 47 Çalışan Sayıları Arasındaki İlişkiler

Toplam çalışan sayısı ile ortalama ciro değerleri arasındaki ilişki incelendiğinde,
dönüştürülmüş ortalama ciro değişkeni ile normal dağılıma yakın bir dağılım sergileyen toplam
çalışan sayısı arasında 0,764 şiddetinde pozitif bir ilişki söz konusudur. Aynı şekilde,
dönüştürülmüş ortalama teknoloji satış ve ortalama ihracat gelirleri değişkenleriyle toplam
çalışan sayısı arasında da pozitif yönde orta şiddetle bir ilişki mevcuttur.

Şekil 48 Toplam Çalışan Sayıları ile Finansal Büyüklük Değerlerinin Karşılaştırılması

Yazılım geliştiren personel sayısı ile ortalama ciro değerleri arasındaki ilişki
incelendiğinde, yazılım geliştiren personel sayısı ile ortalama ciro değerleri arasında pozitif
yönde, 0,618 şiddetinde bir ilişki olduğu görülmüştür. Aynı şekilde yazılım geliştiren personel

15

Ortalama ihracat değerlerini hesaplarken y-eksenindeki değerlere ters dönüşüm fonksiyonu uygulanmalıdır.
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ile ortalama teknoloji satış değerleri ve ortalama ihracat gelirleri arasında sırasıyla 0,565 ve
0,444 şiddetinde bir ilişki mevcuttur.

Şekil 49 Yazılım Personel Sayıları ile Finansal Büyüklük Değerlerinin Karşılaştırılması

Toplam personel içinde yazılım geliştiren personel sayısı finansal büyüklüklerle
karşılaştırıldığında, yazılım geliştiren personel oranı ile ortalama ciro değerleri arasında zayıf
ama negatif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Yazılım geliştiren personel oranı ile ortalama
ihracat değerleri arasında ise çok zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Firmaların ciro değerlerinde
artış oldukça toplam personel sayılarında da bir artış olmaktadır. Yazılım personel oranı ile
ortalama ciro değerleri arasındaki negatif ilişki, yazılım geliştiren personel sayısındaki artış
miktarının diğer personelin sayılarındaki artış miktarının altında kaldığını gösterir. Küçük
ölçekli firmalarda yazılım personel oranı daha yüksek iken, firma büyüklüğü arttıkça bu oranın
azalmaktadır.
Diğer taraftan, yazılım geliştiren personel oranı ile ortalama teknoloji satış değerleri
arasında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır (p>0,05).

Şekil 50 Yazılım Geliştiren Personel Oranı ile Finansal Büyüklük Değerlerinin Karşılaştırılması

Bölümlere göre personel sayıları ve personel oranları ortalama ciro değerleri ve ortalama
ihracat değerleri ile karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Ürün Geliştirme Personeli:
•

TÜG personel sayısı ile firma finansal büyüklükleri incelendiğinde, TÜG personel
sayısının ortalama ciro ve ortalama ihracat değişkenleri arasında pozitif yönde ve orta
şiddette bir ilişki olduğu görülmüştür.

•

TÜG oranı ile ortalama ciro değişkeni arasında negatif yönde, orta şiddette bir ilişki olduğu
görülmüştür. Buna göre ortalama ciro değeri artarken, toplam personel içindeki ürün
geliştirme personel miktarı azalmaktadır.

•

TÜG personel oranı ile ortalama ihracat değerleri arasında ise anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır.
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Özet olarak, firmaların ürün geliştiren personel sayıları ortalama ciro ve ortalama ihracat
değerleriyle birlikte artmaktadır. Bununla birlikte, ortalama ciro değerleri için bu artış miktarı
diğer bölümlerdeki personel artış miktarlarına göre daha azdır. Bu nedenle yüksek ciro değerine
sahip olan firmalar, düşük ciro değerlerine sahip olan firmalara göre daha fazla ürün geliştirme
personeli çalıştırsa bile toplam personel sayısı içindeki oranı daha azdır.
Diğer taraftan ortalama ihracat değerleri ile ürün geliştirme personel sayıları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır.
İş geliştirme, satış ve pazarlama personeli:
•

İş geliştirme, satış ve pazarlama bölümünde çalışan personel miktarıyla ortalama ciro ve
ihracat değerleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki mevcuttur.

•

İş geliştirme, satış ve pazarlama bölümünde çalışan personelin toplam çalışan sayısına
oranı olan iş geliştirme-satış-pazarlama personel oranı ile ortalama ciro değişkeni arasında
anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır.

İş geliştirme, satış ve pazarlama bölümünde çalışan personelin sayıları ile firma
büyüklükleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olsa bile, personel artış miktarlarının diğer
bölümlerdeki personel artış miktarlarına göre daha fazla ya da daha az olduğu söylenemez.
Üretim personeli:
•

Üretim personel sayısı ile ortalama ciro ve ortalama ihracat değerleri arasında pozitif
yönde anlamlı bir ilişki mevcuttur.

•

Üretim personeli oranı ile ortalama ciro değişkeni ve ortalama ihracat değişkeni arasında
pozitif yönde zayıf bir ilişki mevcuttur. Üretim personel oranı-ortalama ihracat değişkeni
ilişkisinin gücü, üretim personel oranı-ortalama ciro değişkeni ilişkisinin gücünden biraz
daha büyüktür.

Üretim personel sayısı ve üretim personel oranı değerlerinin ortalama ciro ve ortalama
ihracat değerleriyle birlikte arttığı görülmektedir. Ortalama ihracat rakamları yüksek olan
firmalarda üretim personel sayılarının ve üretim personel oranlarının da yüksek olması
beklenmektedir.
Kalite personeli:
•

Kalite personel sayısı ile ortalama ciro ve ortalama ihracat değerleri arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki mevcuttur.

•

Kalite personel oranı ile ortalama ciro değerleri ve ortalama ihracat değerleri arasında çok
zayıf ama pozitif yönde bir ilişki mevcuttur.

Kalite personel sayısı ve kalite personel oranlarının, ortalama ciro ve ortalama ihracat
değerleriyle birlikte arttığı görülmektedir. Ortalama ihracat değerleri yüksek olan firmalarda
kalite personel sayısının ve kalite personel oranların da daha yüksek olduğu görülmektedir.
Müşteri hizmetlerinde görev alan personel:
•

Müşteri hizmetlerinde görev alan personel sayısı ile ortalama ciro değerleri arasında pozitif
bir ilişki mevcuttur.

•

Ortalama ihracat değerleri ile müşteri hizmetlerinde görev alan personel arasında ise
anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır.

•

Müşteri hizmetleri personel oranı ile ortalama ciro değerleri arasında çok zayıf ama pozitif
bir ilişki mevcuttur.
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Sistem mühendisliği ve saha hizmetlerinde görev alan personel:
•

Sistem mühendisliği ve saha hizmetlerinde görev alan personel sayısı ile finansal
büyüklükler arasında pozitif yönde bir ilişki mevcuttur.

•

Bu personelin toplam çalışan sayısı içindeki oranı ile ortalama ciro ve ortalama ihracat
değerleri arasında da pozitif yönde anlamlı bir ilişki söz konusudur.

Şekil 51 Personel Sayıları ile Finansal Büyüklüklerin Karşılaştırılması

Şekil 52 Personel Oranları ile Finansal Büyüklüklerin Karşılaştırılması

5.11

Finansal Büyüklükler ile İnsan Kaynakları Niteliği

Bu bölümde insan kaynaklarının eğitim düzeyi ile firmaların finansal büyüklükleri
arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Bu kapsamda yürütülen korelasyon analizi sonuçları EK4.15 “Finansal Büyüklükler ile İnsan Kaynakları Göstergeleri” bölümünde verilmiştir.
Korelasyon analizi sonuçları değerlendirildiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.
•

Önlisans belgesine sahip personel oranı ile ortalama ciro ve ortalama ihracat değerleri
arasında istatistiksel anlamda bir ilişkiye rastlanılmamıştır.

•

Lisans belgesine sahip personel oranı ile ortalama ciro ve ortalama ihracat değerleri
arasında istatistiksel anlamda bir ilişkiye rastlanılmamıştır.

•

Lisansüstü belgesine sahip personel oranı ile ortalama ciro ve ihracat değerleri arasında
istatistiksel anlamda zayıf ama pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir.

•

Lise ve altı eğitim seviyesine sahip olan personel oranı ile ortalama ciro ve ortalama
ihracat değerleri arasında zayıf ama pozitif bir ilişki mevcuttur.
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Şekil 53 Farklı Eğitim Düzeylerindeki Personel Oranları ile Finansal Büyüklükler
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uyguladıkları görülmektedir. Müşteri ilişkileri yönetimini çoğunlukla yahut sürekli bir biçimde
uygulayan firmalar, örneklemin %59’unu oluşturmaktadır.

Şekil 56 Firmaların Müşteri İlişkileri Yönetimini Uygulama Yaklaşımları

Firmalar satış sonrası teknik destek verme yaklaşımlarına göre incelendiğinde, firmaların
%78’inin sürekli bir şekilde müşterilerine satış sonrası teknik destek sağladığı görülmüştür.

Şekil 57 Firmaların Satış Sonrası Teknik Destek Verme Yaklaşımları

Firmaların tedarik yönetimi uygulama yaklaşımları incelendiğinde, firmaların %46’sında
tedarik yönetiminin uygulanmadığı ya da nadiren uygulandığı görülmüştür. Tedarik yönetimini
çoğunlukla ya da sürekli bir şekilde uygulayan firmaların oranı ise yaklaşık olarak %40 olarak
bulunmuştur.
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Şekil 58 Firmaların Tedarik Yönetimini Uygulama Yaklaşımları

6.2

Kalite Belgesi Alma Yaklaşımları

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), bir organizasyonda iç ve dış müşteri memnuniyetinin
arttırılması amacıyla tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesine dayanan bir yönetim
sistemidir [3, 96]. TKY, dört temel amaca ulaşmaya odaklanır: Piyasa üstünlüğünü elde etmek,
ürün tasarım verimliliğini oluşturmak, ürün güvenilirliğini sağlamak ve süreç verimliliğini
arttırmak [251, 250]. Buna göre TKY’ de üç unsur önem kazanır: Bütünlük, kalite ve yönetim.
Bütünlük, birlikte çalışmayı ve sorumluluk almayı gerektirir. Son kullanıcının beklentilerini
yerine getirmek amacıyla, organizasyonda tüm paydaşlar birlikte çalışır. Kalite için
mükemmelliğin yakalanması gerekir. Müşteri memnuniyeti, sürekli kalite iyileştirme
yaklaşımının benimsenmesiyle mümkün olabilir. Yönetim, sürekli iyileştirme için gerekli
yönetim ve liderlik anlayışını temsil eder [2].
Analiz sonuçları, örneklemdeki bilişim firmalarının yaklaşık %28’inin TKY yaklaşımlarını
benimsediğini göstermektedir. Diğer taraftan firmaların yaklaşık %32’si en az bir adet kalite
belgesine sahiptir (bkz. EK-5 “Kurumsal Yetkinlik Düzeyi”). Bu durum kalite belgesine sahip
bazı firmaların TKY yaklaşımını benimsemediğini gösterir.

Şekil 59 Firmaların Kalite Belgesine Sahip Olma Durumları

Bir organizasyonda kalite yönetim sistemlerinin oluşturulması ve devamlılığının
sağlanması amacıyla geliştirilen çok sayıda standart ve kalite modeli mevcuttur. Bilişim
sektöründe en çok kabul gören modeller arasında ISO 9000 serisi ve SEI’nın (Software
Engineering Institute) CMMI modeli yer almaktadır.
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ISO 9000 standardı, genel kalite yönetimi ve süreç iyileştirme faaliyetlerine
odaklandığından, yazılım mühendisliği süreçlerinin uygulanmasına yönelik çok az bilgi
içermektedir. ISO 9001: 2000 kalite yönetim sistemi ISO 9000 ailesinin bir parçasıdır. ISO
9000 temel bilgileri ve tanımlamaları, ISO 9001 gereksinimleri ve ISO 9004 performans
iyileştirme kılavuzlarını kapsar. ISO 9001 soyut bir doküman olduğu için tüm işletmelere
uygulanabilir [316].
Yazılım ürünü geliştirme süreçlerinin diğer ürün geliştirme süreçlerine göre farklılık
içermesinden dolayı, ISO 9000 standardı ISO 9000-3 olarak özelleştirilmiştir. ISO 9000-3
standardı yazılım üretiminin tüm aşamalarında, satın alma ve bakım aşamalarında kalite kontrol
faaliyetlerini işaret eder [149]. ISO 9000-3, ISO 9001 standardının kullanımına yönelik
yazılıma özel yönergelere sahiptir [156]. Bununla birlikte, standart belli bir yaşam döngüsü
modelini zorunlu kılmaz. Organizasyonun kalite güvence yetkinliğinin değerlendirilmesi için
belli bir yöntem önermez. ISO 12207 yazılım yaşam döngüsü süreçleri standardı, yazılım yaşam
döngüsü için zorunlu olan faaliyetleri, görevleri ve süreçleri tanımlar. Standart, yazılım yaşam
döngüsünü üç seviyede ele alır: Süreçler, faaliyetler ve görevler. En üst seviyede olan süreçler,
temel yaşam döngüsü, destek yaşam döngüsü ve örgütsel yaşam döngüsü süreçleri olarak üçe
ayrılır. Standartta, süreçler faaliyetlere ve faaliyetler görevlere ayrıştırılır [146, 269].
ISO/IEC 9126 modeli, yazılım kalitesini dört kategori altında tanımlar[150, 276];
•

Yaşam döngüsü süreçlerinin kalitesini tanımlayan “süreç kalitesi”,

•

Doküman, yazılım kodu ve dinamik modeller gibi ara ürünlerin kalitesini tanımlayan
“iç kalite”,

•

Nihaî sistemin kalitesini tanımlayan “dış kalite” ve

•

Sistemin kullanım durumunda kullanıcıların beklentilerini ne ölçüde karşıladığını
gösteren “kullanım halindeki kalite”.

Bazı kalite yaklaşımlarında, bir organizasyonun kendi yetkinlik düzeyini diğer
organizasyonlarla mukayese edebileceği olgunluk modelleri oluşturulmuştur [16]. Yazılım
Süreç İyileştirme ve Yeterlilik Belirleme (SPICE) ve CMMI, bu olgunluk modellerine birer
örnek teşkil eder.
SPICE modeli olarak da bilinen ISO/IEC 15504 modeli, bir süreç değerlendirme modelidir
[147]. Modelin süreç ve yetenek olmak üzere iki boyutu vardır. Süreç boyutunda
değerlendirmeye alınan süreçler mühendislik, yönetim, organizasyon, destek ve müşteritedarikçi olmak üzere üç sınıfta incelenir. Yetenek boyutu, süreç tanımlarının oluşturulmadığı
seviye sıfırdan başlar; süreçlerin işletildiği, yönetildiği, kurumsallaştırıldığı, kestirimlerin ve
eniyilemenin yapıldığı seviyeye kadar gider [88].
CMMI, yirmi iki süreç alanından oluşan bir yetenek olgunluk modelidir. Model, sürekli
veya kesikli iyileştirme yaklaşımlarından birini referans alır. Sürekli iyileştirme yaklaşımında,
organizasyonun belli süreç alanlarına odaklanılır ve o alanlarla ilişkili olan süreçler artımsal
olarak iyileştirilir. Bu iyileştirmeler, 0’dan 5’e kadar numaralandırılan altı yetenek seviyesine
göre yapılır. Kesikli iyileştirme yaklaşımında ise, süreç alanları olgunluk seviyelerine göre
tanımlanır. 1’den 5’e kadar numaralandırılan bu olgunluk seviyelerinde değerlendirilmeye tabi
tutulacak süreç alanları bellidir [270].
Analiz sonuçları örneklemdeki bilişim firmalarının %27’sinin ISO 9000 ailesine ait kalite
belgesine, %4’ünün TSE belgesine, %1’inin CMMI yazılım kalite belgesine sahip olduğunu
gösterir. Örneklemdeki firmaların %4’ü AQAP 160, AQAP 2110, ISO 17025, ISO 27001, ISO
14001-18001 gibi çok farklı kalite modellerini ve standartlarını uygulamaktadır.
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6.3

Yazılım Kalite Güvence Teknikleri

Yazılım kalitesi, kusurlardan arınmış, anlaşılır, kullanışlı, taşınabilir, bakımı kolay
yapılabilir bir yazılım kodunu ifade eder [161]. Yazılım kalitesi, mühendislik süreçlerinin
kalitesi ile doğrudan ilişkilidir [154, 183, 227, 234]. Ürün kalitesinde doğrulama ve geçerleme
faaliyetleri kadar Kalite Güvence (KG) faaliyetlerinin de önemi büyüktür. Doğrulama ve
geçerleme süreçleri, süreç çıktılarını girdilere göre kontrol ederken genel anlamda KG ya da
daha özelleştirilmiş bir şekilde YKG, yöntemleri planlara göre, planları ve ürünleri standartlara
göre kontrol eder [91].
YKG, bir ürünün ya da öğenin tanımlanan teknik gereksinimlere uygunluğunu göstermek
amacıyla gerekli olan tüm faaliyetlerin planlanmasıdır [91]. YKG faaliyetleri, yazılım
geliştirme sürecine dâhil olmayan bağımsız kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen proje
denetlemeleri olarak tanımlanır [166]. YKG, bir projede sadece kontrol amaçlı yürütülen bir
faaliyet değildir [91].
CMMI kalite güvence faaliyetlerini, Süreç ve Ürün Kalite Güvence süreç alanı altında
toplamıştır. Bu süreç alanı ürün geliştirme yaşam döngüsünde işletilen süreçleri, ortaya çıkan
ürün ve hizmetleri organizasyonda tanımlı olan süreç dokümanlarına, standartlara ve
yöntemlere göre inceler. Bu incelemeler sonunda ortaya çıkan her bir uyumsuzluk ileride
düzeltilmek üzere kayıt altına alınır. CMMI modelinde genel pratiklerden biri olan “nesnel
olarak süreci değerlendir” pratiği de süreç değerlendirmelerin yapılması gerektiğini vurgular.
“Yönetilen süreci kurumsallaştır” genel amacının on pratiğinden biri olan bu pratik iki temel
faaliyetin yürütülmesi gerektiğini ifade eder: İlgili sürecin planlandığı gibi yürütülüp
yürütülmediğinin kontrolü ve sürecin süreç tanımlarına, standartlara ve yöntemlere olan
uygunluğunun değerlendirilmesi [270].
Yazılım kalite güvencesi, yazılım mühendisliği süreçlerini ve yöntemlerini izleyerek,
yazılım ürünlerinin ve faaliyetlerinin standartlara, kurallara ve isterlere göre yapılıp
yapılmadığını doğrular. Analiz sonuçları, resmî olarak tanımlanmış YKG grubuna sahip olan
firmaların oranını %23 olarak vermektedir.

Şekil 62 Yazılım Kalite Güvence Grubunun Mevcudiyeti

Bazı firmalarda KG ya da YKG birimleri/grupları resmî olarak tanımlanmamasına rağmen,
YKG faaliyetlerini uygulayan gayri resmî yapılanmalar görülebilmektedir. YKG grubunun
mevcudiyetinden bağımsız olarak, YKG faaliyetleri, firmaların %19’unda sürekli olarak;
%17’sinde çoğunlukla uygulanmaktadır. Örneklemin %64’ünde ise, YKG faaliyetleri ya hiç
uygulanmamakta ya da nadiren yahut ara sıra uygulanmaktadır (bkz. EK-5.8.2).
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Şekil 63 YKG Faaliyetlerinin Yürütülme Durumu

Hem teknik faaliyetleri hem de yönetim faaliyetlerini inceleyen YKG, yürütülecek
kontrolleri projenin başında planlamalıdır. Örneğin, projenin başında kullanıcı gereksinim
dokümanının standartlara uygunluğunun YKG tarafından kontrol edileceği bir planda
belirtilmedir [91]. Tüm süreç faaliyetlerinde olduğu gibi YKG faaliyetlerinin de planlamasının
yapılması gerekir [270].
YKG faaliyetlerini uygulayan firmalara, örneklemin %48’ine, YKG faaliyetlerinin
yürütülmesine yönelik bir plan yapıp yapmadıkları sorusu sorulmuş ve örneklemdeki firmaların
yaklaşık %24’ünün (YKG faaliyetlerinin uygulayan gruptaki firmaların %51’inin) sürekli
olarak ya da çoğunlukla YKG faaliyetlerini planladıkları sonucu elde edilmiştir. Örneklemdeki
firmaların yaklaşık %22’si (YKG faaliyetlerinin uygulayan gruptaki firmaların yaklaşık %49’u)
YKG faaliyetlerini ya hiç planlamamakta ya da nadiren yahut ara sıra plan yapmaktadır (bkz.
EK-5.8.3).

Şekil 64 YKG Faaliyetlerini Planlama Sıklığı

YKG faaliyetlerinin üst düzey yönetim tarafından izlenip izlenmediği sorgulandığında,
örneklemdeki firmaların %8’inde (YKG faaliyetlerini yürüten firmaların yaklaşık %18’inde)
izlemenin yapılmadığı ya da yürütülen izlemelerin oldukça verimsiz geçtiği görülmüştür.
Firmaların yaklaşık %21’inde (YKG faaliyetlerini yürüten firmaların yaklaşık %45’inde)
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periyodik olmayan ancak etkin bir izlemenin yapıldığı görülmektedir. Firmaların %18’inde
YKG faaliyetleri üst düzey yönetim tarafından düzenli ve etkin bir şekilde izlenmektedir (bkz.
EK-5.8.4).

Şekil 65 Üst Düzey Yönetimin YKG Faaliyetlerini İzleme Yaklaşımı

Firmaların YKG faaliyetlerini uygulayan kişilere eğitim sağlama yaklaşımları
incelendiğinde, örneklemdeki firmaların %11’inde (YKG faaliyetlerini yürüten firmaların
%23’ünde) konu ile ilgili kişilere hiçbir şekilde eğitim verilmediği görülmüştür. Firmaların
%22’si, talep edildiği takdirde ya da ihtiyaç duyulduğunda şirket içinde planlı olmayan, bireysel
ya da küçük gruplar tarafından yürütülen, gayri resmî eğitimlere sıcak bakmaktadır. İhtiyaç
duyulduğunda çalışanlarına planlı şirket içi ya da şirket dışı YKG eğitimlerini sağlayan
firmaların oranı %16 olarak bulunmuştur (bkz. EK-5.8.5).

Şekil 66 YKG Faaliyetlerini Uygulayan Kişilerin Eğitim Alma Durumları

Örneklemin %15’inde (YKG faaliyetlerini uygulayan firmaların %33’ünde), YKG
faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik kurumsal düzeyde tanımlanmış ve kayıt altına alınmış
kurallar ve politikalar mevcuttur. Firmaların %12’sinde, bu tip kurallar ve politikalar henüz
tanımlanmamıştır. Firmaların %20’si YKG faaliyetlerini yürütürken kurumsal düzeyde tanımlı
olmayan, organizasyon düzeyinde paylaşıma açılmayan, gayri resmî kuralları ve politikalar
uygulamaktadır (bkz. EK-5.8.6).
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Şekil 67 Kurumsal Düzeyde YKG Kurallarının/Politikalarının Tanımlı Olma Durumu

YKG faaliyetlerini uygulayan ve bunun için gerekli olan kuralları ve politikaları kurumsal
düzeyde tanımlayan firmalar, örneklemin yaklaşık %15’i, tanımlanmış bu kuralları ve
politikaları uygulama sıklıklarına göre değerlendirilmiştir. Örneklemdeki firmaların yaklaşık
%14,7’si kurumsal düzeyde tanımlanmış kuralları ve politikaları projelerinde çoğunlukla ya da
sürekli olarak uygulamaktadır.

Şekil 68 YKG Faaliyetleri için Tanımlanmış Kuralların Uygulanma Sıklığı

Tüm örneklemin yaklaşık %13’ü (YKG faaliyetlerini uygulayan firmaların %28’i) YKG
faaliyetleriyle ilgili metrikleri ve ölçme yöntemlerini kurumsal düzeyde tanımlayarak kayıt
altına almaktadır. Firmaların %14’ünde YKG faaliyetlerinin ölçülmesine yönelik herhangi bir
metrik ve ölçme yöntemi tanımlanmamakta ve ölçme faaliyetleri bu süreç için
yürütülmemektedir. Örneklemdeki firmaların %19’u (YKG faaliyetlerini uygulayan firmaların
%41’i) ölçme yöntemlerini ve metrikleri kurumsal seviyede tanımlamamalarına rağmen YKG
faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kayıt dışı kalmış bazı metrikleri ve yöntemleri
uygulamaktadır (bkz. EK-5.8.7).
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Şekil 69 YKG Performans Metriklerinin/Yöntemlerinin Tanımlı Olma Durumu

YKG faaliyetlerini uygulayan, bu faaliyetlerin ölçülmesine yönelik metrikleri ve ölçme
yöntemlerini tanımlayan ya da tanımlı olmasa bile bazı kuralları işleten firmalar örneklemin
yaklaşık %32’sini oluşturmaktadır. Örneklemin %22’si (bu gruptaki firmaların yaklaşık
%69’u), YKG faaliyetlerini sürekli olarak ya da çoğunlukla ölçmektedir. Firmaların %10’u,
YKG faaliyetlerinin ölçülmesine yönelik metrikleri ve yöntemleri nadiren ya da ara sıra
uygulamaktadır.

Şekil 70 YKG Performans Metriklerinin/Yöntemlerinin Uygulanma Sıklığı
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6.3.1

YKG Uygulamalarıyla Finansal Büyüklüklerin Karşılaştırılması

Bu bölümde YKG faaliyetleri ile firmaların finansal büyüklük değerleri arasındaki ilişkiler
incelenmektedir (bkz. Cilt II EK-5.3.8 “YKG Faaliyetleri-Finansal Büyüklük
Karşılaştırmaları”).
•

Yazılım ürünlerini ve faaliyetlerini standartlara, kurallara ve isterlere göre kontrol eden
firmaların ortalama ciro değerleri ile bu tip kontrolleri uygulamayan firmaların ortalama
ciro değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t-testi:
n=328, p<0,01).

•

YKG faaliyetlerini bir plan dâhilinde gerçekleştiren firmaların ortalama ciro değerleri ile bu
faaliyetleri plan yapmadan gerçekleştiren firmaların ortalama ciro değerleri arasında anlamlı
bir fark olduğu görülmektedir (t-testi: n=160, p<0,01).

•

YKG faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin kuralları ve politikaları kurumsal düzeyde
tanımlayan firmalar ile bu kuralları tanımlamayan firmalar arasında ortalama ciro değerleri
bakımından anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Anova: n=163, p<0,01).

•

YKG faaliyetlerinin performansını ölçmeye yönelik metrikleri ve kuralları tanımlayan
firmalar ile bu metrikleri tanımlamayan firmalar arasında ortalama ciro değerleri
bakımından bir fark olduğu görülmektedir (Anova: n=160, p<0,01).

•

YKG faaliyetlerini üst düzey yönetimle etkin bir şekilde gözden geçiren firmalarla, bu
faaliyetleri gözden geçirmeyen ya da etkin olmayan gözden geçirmeleri yürüten firmalar
arasında, ortalama ciro değerleri bakımından, istatistiksel anlamda bir fark görülmemektedir
(t-testi: n=162, p>0,05).

•

Planlı YKG eğitimleri düzenleyen firmaların ortalama ciro değerleri ile YKG eğitimlerini
düzenlemeyen yahut sadece plansız yürütülen şirket içi eğitimlere sıcak bakan firmaların
ortalama ciro değerleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Anova: n=163,
p<0,01).
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Tablo 75 YKG Faaliyetleri ile Ortalama Ciro Değeri

YKG Faaliyetleri

Süreci
Uygulama

Uygulanmamakta

Uygulanmakta
Süreci planlamayan yahut
nadiren ya da ara sıra plan
Süreci Planlama yapan firmalar
Süreci çoğunlukla ya da
sürekli planlayan firmalar
Kurallar ve politikalar tanımlı
değil
Kurumsal
Tanımlı olmamasına rağmen
Düzeyde
işletilen bazı kurallar mevcut
Kuralları
Tanımlama
Tanımlanmış kurallar ve
politikalar mevcut
Tanımlanmış metrikler ve
ölçme yöntemleri yoktur
Ölçme
Tanımlanmış metrikler ve
Yöntemlerini ve ölçme yöntemleri
Metrikleri
olmamasına rağmen işletilen
Tanımlama
bazı uygulamalar mevcuttur
Tanımlanmış metrikler ve
ölçme yöntemleri mevcuttur
Eğitim alınmamakta
Eğitim
Yaklaşımları

Planlı olmayan şirket içi
eğitimler
Planlı eğitimler

Grupların
Ortalama
Ciro Değeri

Grupların
Ortalamadan
Uzaklaşma
Oranları

264.390

0,68

574.139

1,48

329.498

0,85

Anl.
Düzeyi

Grupların
Oranı

p<0,01

2,2

p<0,01

3,5

11,6

1,0

1.163.152

3,00

256.469

0,66a

348.132

0,90b

a ile b
arasında
p>0,05

2.986.109

7,71

p<0,05

384.431

0,99a

8,6

4,1

435.495

1,12b

a ile b
arasında
p>0,05

1.583.414

4,09

p<0,01

1,0

332.090

0,86a

5,6

378.347

0,98b

a ile b
arasında
p>0,05

1.864.974

4,81

p<0,01

1,0
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3,6

4,9

6.4

Gereksinim Yönetimi Teknikleri

Gereksinimler, mevcut olan bir sistemin yenilenme isteğinden, yeni ya da daha iyi bir
sistemin geliştirilme ihtiyacından, pazar payını kaybetme riskinden yahut düzenlemelerin
getirdiği yeni yaptırımlardan ortaya çıkan fikirlerdir [139]. Ürün geliştirme sürecinin en kritik
aşaması gereksinimlerin yönetilmesi aşamasıdır [35, 294]. Geliştirilen ürünün başarısı
gerçekleştirilen gereksinimlerin niteliğiyle doğrudan ilişkilidir. Gerçekleştirilen gereksinimlerin
bir üründen beklenen tüm durumları karşılaması gerekir [107, 260]. Gereksinimler bir yazılımın
başarması gereken hedefleri ve görevleri tanımlar [71, 228].
Yazılım gereksinim mühendisliği, bir yazılım ürününün neyi başarması gerektiğini
tanımlayan özellikleri, tam, tutarlı ve açık bir şekilde geliştiren bir disiplindir [42].
Gereksinim yönetimi sürecinin altı temel işlevi yerine getirmesi gerekir: Gereksinimlerin
paydaşlardan alınması, alınan gereksinimlerin tutarlılığının, bütünlüğünün ve uygunluğunun
incelenerek modellenmesi, önceliği yüksek olanların belirlenmesi, tanımlanan gereksinimlerin
kayıt altına alınması, kayıt altına alınan tüm gereksinimlerin belli kalite standartlara
uygunluğunun doğrulanması ve yaşam döngüsü boyunca oluşan değişikliklerin takip edilmesi
[35, 72].
Eksik kalan ya da yanlış anlaşılan gereksinimler, ürün geliştirme sürecinin başarısını
olumsuz yönde etkiler. Paydaşlar üründen ne beklediklerini tam olarak bilemeyebilir ya da
beklentilerini doğru bir şekilde ifade edemeyebilirler. Geliştirme ekibinde alan uzmanlığının
yeterli olmadığı durumlarda, paydaşlardaki saklı bilgiye ulaşmak daha da zorlaşır [111].
Eksik, tutarsız ve belirsiz olan gereksinimler, ürün geliştirme yaşam döngüsü içinde birçok
probleme de neden olur. Tasarım aşamasında, üst seviyedeki sistem özelliklerinin belirsiz
olması nedeniyle, yukarıdan aşağıya tasarım imkânsız hala gelir. Test edilecek sistemin tam
anlaşılamaması test faaliyetlerinin istenildiği gibi yürütülememesine neden olur. Neyin
geliştirileceğinin tam anlaşılamadığı durumlarda müşterinin ya da kullanıcının beklentileri
yerine getirilmeyebilir. Proje ekibinin neyi ürettiğini ya da neyi geliştirdiğini tam idrak
edememesi, proje üzerinde yönetim zafiyeti yaratabilir [42]. Böylece üst düzey yönetim ya da
proje yönetimi, proje ekibi üzerindeki kontrolünü tamamen kaybedebilir.

6.4.1

Firmaların Müşterilerle olan İşbirliği

Ürün gereksinimlerinin tanımlanması aşamasında, müşteriyle sağlam bir iletişim
kurabilmek oldukça önemlidir. Müşterinin içinde bulunduğu ortamın doğru anlaşılması, müşteri
ihtiyaçlarının ve kısıtlarının belirlenmesi, geliştirmecilerin ürettikleri teknik çözümlerin anında
paylaşılması sağlam bir iletişimle mümkündür. Gereksinim analizi aşamasında müşterinin
doğrudan katılımını sağlamak, projenin başarısı olumlu bir şekilde etkiler [260].
Gereksinimlerin toplanması ya da oluşturulması aşamasında en sık kullanılan yöntemler
arasında paydaşlarla yapılan görüşmeler ve kurulan işbirlikleri, anketler, pazar araştırmaları,
tersine mühendislik, benzetim, prototipleme ve odak grupları oluşturma sıralanmaktadır [139,
174, 191].
Projelerde yazılım mühendisliği gruplarının ya da diğer mühendislik gruplarının, sistem
isterlerinin oluşturulması aşamasında müşteri ile iş birliği içinde olması, kurulan iletişimin
mahiyetini de belirler. Analiz sonuçları, bilişim firmalarının yaklaşık %74’ünün sistem
isterlerinin oluşturulması aşamasında müşteri ile etkin bir iş birliği içinde olduğunu gösterir.
Firmaların yaklaşık %18’i, müşterilerle iş birliği içinde olsalar bile, bu iş birliği beklenen
düzeyde değildir. Firmaların %8’inde, sistem isterlerinin oluşturulması aşamasında müşterilerle
iş birliğini yapılmamaktadır (bkz. Cilt II EK-5.4 “Gereksinim Yönetimi Teknikleri”).
Firmalar, müşteriden gelen talep üzerine ya da herhangi bir talep olmaksızın ürün
geliştirebilirler. Firmaların ürün geliştirme yaklaşımları, sistem isterlerinin oluşturulması
aşamasında müşteriyle kurulan iş birliğinin düzeyini de etkileyebilir. Firmaların müşterileriyle
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kurdukları iş birliğinin düzeyi, ürün geliştirme yaklaşımlarına göre incelenmiştir. Sistem
isterlerinin oluşturulması aşamasında müşteriyle kurulan iletişimin ya da iş birliğinin düzeyi,
firmaların ürün geliştirme yaklaşımlarına göre bir farklılık göstermemektedir (ki-kare, p=0,405,
bkz. EK-5.4.2). Firmaların sistem isterlerini ya da ürün özelliklerini belirlerken, müşteriyle iş
birliği içinde olma durumları, ürün geliştirme yaklaşımlarından bağımsız olarak
değerlendirilmelidir. Öyle ki, örneklemde müşteri talebine göre ürün geliştirmeyen firmaların,
ürün geliştirme sürecinin başında, olası müşterilerle irtibata geçtikleri ve ürün özelliklerinin
genel çerçevesini oluşturdukları, görülmektedir. Diğer taraftan, müşteri talebine göre ürün
geliştiren bazı firmalar, sistem isterlerinin oluşturulması aşamasında, müşterileriyle iş birliği
yapmamaktadır.
Firmaların müşterilerle olan iş birliği, müşteri ilişkileri yönetimine verdikleri önem
çerçevesinde incelenmiştir. Buna göre firmaların sistem gereksinimlerinin oluşturulması
aşamasında müşterilerle iş birliği içinde olma durumları, müşteri ilişkileri yönetimini uygulama
düzeylerine göre bir farklılık göstermektedir (Ki-kare, p=0, bkz. EK-5.4.3). Sistem ya da ürün
gereksinimlerinin oluşturulması aşamasında etkin bir şekilde müşteriyle iş birliği içinde olan
firmaların %65’i bir şekilde müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerini yürütmektedir.
Firmaların sistem isterlerinin oluşturulması aşamasında müşteriyle kurulan iş birliğinin
düzeyi, firmaların ürün geliştirme tecrübesiyle ilişkilidir. Firmalar ne kadar çok proje
yürütürlerse, bu konuda o kadar çok deneyim kazanırlar. Firmaların müşterileriyle kurdukları iş
birliğinin düzeyi ile toplam proje sayıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür
(Kruskal Wallis, p=0,004, bkz. EK-5.4.4). Müşteriyle iş birliği içinde olmayan firmaların
ortalama proje sayısı 15 iken, müşteriyle etkin bir iş birliği sağlayan firmaların ortalama proje
sayısının 50 olduğu görülmektedir.
Tablo 76 Müşteriyle Yürütülen İşbirliğine Göre Toplam Proje Sayıları

Toplam Proje Sayısı

Müşteriyle
Yürütülen
İşbirliği

6.4.2

Ortalama

Ortanca

Müşteri ile iş birliği yapılmamakta

15

7

Evet, yapılmakta ama istendiği kadar etkin
değil

37

10

Etkin bir şekilde müşteriyle iş birliği
yapılmakta

50

13

Gereksinimlerin Kayıt Altına Alınması

Tanımlanan müşteri ya da sistem gereksinimlerinin kayıt altına alınması ve ürün geliştirme
yaşam döngüsü boyunca izlenmesi gerekir. Bir sistemin operasyonel, işlevsel ve tasarım
özellikleri değerlendirilerek o sistemin gereksinim altyapısı oluşturulur. Bir gereksinim
altyapısı; müşteri beklentilerini, proje ve organizasyon kısıtlarını, dış kısıtları, operasyonel
senaryoları, performans ölçümlerini, sistem sınırlarını, arayüzleri, yaşam döngüsü süreç
tanımlarını, işlevsel gereksinimleri, işlevlere ait performans ölçümlerini ve tasarım özelliklerini
[138, 270] içine alan bir ya da birden fazla dokümandan oluşur. Gereksinim yönetiminde,
gereksinimler kayıt altına alınır ve gelişmeler ya da değişiklikler tüm proje boyunca izlenir.
Gereksinimler yaşam döngüsü boyunca değişebilir. Bu nedenle, gereksinim yönetimi projenin
başından sonuna kadar devam eden bir süreçtir [35, 113].
Örneklemdeki bilişim firmalarına, müşteri ya da sistem gereksinimlerini kayıt altına alıp
almadıkları sorulmuş, firmaların %59’unun projelerinde sürekli olarak, %28’inin ise çoğunlukla
gereksinimleri kayıt altına aldıkları görülmüştür. Müşteri ya da sistem gereksinimlerini kayıt
altına almayan ya da nadiren yahut ara sıra alan firmaların yüzdesi ise, %13 olarak bulunmuştur
(bkz. EK-5.4.5).
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Şekil 71 Müşteri ya da Sistem Gereksinimlerinin Kayıt Altına Alınma Durumu

6.4.3

Gereksinimlerin İzlenmesi

Proje ürünlerine ait gereksinimlerle proje planları ve iş ürünleri arasındaki uygunsuzluğu
ortaya çıkarmak, gereksinim yönetiminin amacıdır. Proje yaşam döngüsü boyunca, mevcut
gereksinimler değişebilir ya da ilave gereksinimlere ihtiyaç duyulabilir [270]. Müşteri ya da
sistem gereksinimlerinin izlenmesi, oluşan değişikliklerin ürünlere ve proje süreçlerine
yansıtılmasını kolaylaştırır. Örneklemdeki firmaların %54’ü (gereksinimleri kayıt altına alan
firmaların %56’sı) proje yaşam döngüsü boyunca gereksinimleri sürekli olarak izlemektedir.
Örneklemdeki firmaların %33’ü gereksinimleri çoğunlukla izlerken, firmaların %9’u kayıt
altına alınan gereksinimleri ya hiç izlememekte ya da nadiren yahut ara sıra izlemektedir (bkz.
EK-5.4.6).

Şekil 72 Müşteri ya da Sistem Gereksinimlerinin İzlenme Durumu
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6
6.4.4

Gerreksinim Yöönetiminde Araç
A
Kullan
nımı

Firmalarrın yaklaşık %87’sinde gereksinimle
g
er kayıt altınna alınmaktaa ve bunlar tüm
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mektedir. Gereksinim
y
yönetiminde
araç kullannımı, gereksiinimlerin izllenebilirliğinni kolaylaştırır. Analiz sonuçları,
ö
örneklemdeki
i firmaların ancak
a
%19’uunda gereksiinim yönetim
mi için araç kkullanıldığın
nı gösterir.
A kullanım
Araç
mında en çokk tercih edilen ise “Excel”” dir.
Firmalarrın gereksiniimleri kayıt altına almaa ve bunları izleme konnusuna önem
m verdiği,
aaçıktır. Diğer taraftan, gereksinimle
g
erin etkin biir şekilde izzlenebilirliğiine destek olabilecek
o
a
araçların
çok da tercih eddilmediği görrülmektedir. Bunun iki önemli
ö
nedenni olabilir: Kaynak
K
ve
b
bilgi
yetersizlliği. Proje yaa da firma büüyüklüğü artttıkça kaynakk sıkıntısı da ortadan kalk
kmaktadır.
A
Analiz
sonuççları, mikro ve küçük ölçekli
ö
firmaaların araç kullanım
k
oraanının, orta ve büyük
ö
ölçekli
firmallarınkine görre daha az oldduğunu gösterir.
Gereksinnimlerin izleenmesi konuusunda firmaaların çok faazla bilgiye sahip olmam
ması, araç
kkullanmadakii diğer önnemli engeeldir. “İzlen
nebilirlik” matrislerininn oluşturullması ve
g
gereksinimler
rin çift yönlüü izlenmesi gerekliliği,
g
ço
ok az firma tarafından billinmektedir.

Şekil 73 Firm
ma Büyüklükleerine Göre Geereksinim Yönnetimi Aracı K
Kullanımı

6
6.4.5

Gerreksinim Yöönetimini Planlama

Gereksinnim yönetimii kapsamında yürütüleceek faaliyetlerin ve bu faalliyetlerle ilişşkili görev
vve sorumluluukların, takviimin, gereklli olan araç ve kaynaklaarın tanımlı olması gerekir [270].
G
Gereksinim
y
yönetimi
plannları bazen ayrı
a bir dokü
ümanda bazeen de proje yyönetim dok
kümanının
b
bir
bölümünnde tanımlaanır. Örnekklemdeki firmaların
fi
%
%40’ı
(müşşteri ya da sistem
g
gereksinimler
rini kayıt alltına alan firrmaların %4
42’si) projellerinde sürekkli olarak gereksinim
y
yönetimi
sürreci için plaan yapmaktaa ve bu plaanları kayıt altına almakktadır. Örneeklemdeki
fi
firmaların
%330’u gereksinim yönetim
mi süreci için
n çoğunluklaa plan yaparkken, firmalarrın %10’u
a sıra plan yapmaktadırr. Gereksinim
ara
m yönetim sü
üreci için plaan yapmayann ya da sürecci nadiren
p
planlayan
firm
maların yüzddesi ise, %166’dır (bkz. EK
K-5.4.7).
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Şekil 74 Gereksinim Yönetimi için Plan Yapma Durumu

6.4.6

Değişikliklerin Planlara ve Ürünlere Yansıtılması

Gereksinimleri oluşturan, tüm yaşam döngüsü boyunca onları izleyerek değişiklikleri
yöneten gereksinim mühendisliği ile ilgili kuralların, yöntemlerin, politikaların ve araçların
tanımlı olması son derece önemlidir. Gereksinimlerin oluşturulması aşamasında; kullanıcı ya da
müşteri gereksinimleri oluşturulmakta, sistem gereksinimleri tanımlanmakta ve gereksinimlerin
doğrulanmasına yönelik gözden geçirmeler yapılmaktadır [78]. Müşteri ihtiyaçlarını
mühendislik şartnamesine dönüştüren birçok tasarım yöntemi mevcuttur. Kalite Fonksiyon
Yayılımı (KFY) yöntemi bunlardan biridir. KFY yöntemiyle müşteri gereksinimleri tanımlanır,
sayısallaştırılır, teknik gereksinimlere dönüştürülür ve ölçülebilir hale getirilir [35].
Gereksinimlerin izlenmesi aşamasında izlenebilirlik matrisi oluşturularak gereksinimlerin
projenin tüm yaşam döngüsü boyunca izlenmesi sağlanır [78]. İzlenebilirlik matrisi ile
gereksinimler, tasarım ve yazılım kodu gibi yazılım ürünleri arasındaki ilişki daha kolay
anlaşılır. Bu ilişki tasarımın ya da geliştirilen kodun müşteri ya da sistem gereksinimlerini ne
kadar karşıladığını gösterir [202, 246].
Gereksinimlerin izlenmesinin en önemli nedeni, proje yaşam döngüsü boyunca değişen ya
da yeni gelen gereksinimlerin kayıt altına alınarak, değişikliklerin ürüne ve süreçlere
yansıtılmasıdır. Analiz sonuçları, örneklemdeki firmaların %78’inin (gereksinimleri kayıt altına
alan firmaların %81’inin) gereksinim değişikliklerini sürekli olarak ya da çoğunlukla ürünlere
veya planlara yansıttıklarını göstermektedir (bkz. EK-5.4.8).

Şekil 75 Gereksinim Değişikliklerinin Planlara ve Ürünlere Yansıtılma Durumu
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6.4.7

Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirme

Gereksinim yönetimi etkinliklerinin performans ve problemli alanlar gibi konularda üst
düzey yönetimle düzenli bir şekilde gözden geçirilip geçirilmediği sorgulandığında aşağıdaki
sonuçlar elde edilmiştir (bkz. EK-5.4.9).
•

Örneklemdeki firmaların %46’sında (gereksinimleri kayıt altına alan firmaların %48’inin)
gereksinimler düzenli bir şekilde gözden geçirilmekte ve bu gözden geçirmelerin oldukça
verimli olmaktadır.

•

Firmaların %31’inde üst düzeyle gerçekleştirilen gözden geçirme toplantıları verimli olsa
bile periyodik değildir.

•

Firmaların yaklaşık %19’unda gereksinim yönetimi etkinlikleri gözden geçirilmemekte ya
da yürütülen gözden geçirmeler verimli geçmemektedir.

Şekil 76 Gereksinim Yönetimi Etkinliklerinin Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirilmesi

6.4.8

Gereksinim Yönetimi Eğitimi

Örneklemdeki firmaların %35’i (gereksinimleri kayıt altına alan firmaların %37’si),
gereksinim yönetimi konusunda çalışanlarına eğitim sağlamamaktadır. Firmaların %34’ü,
çalışanlarına planlı bir eğitim sağlamamalarına rağmen gayri resmî ve çoğunlukla bireysel
olarak ya da küçük gruplar şeklinde gerçekleştirilen plansız eğitimlere izin vermektedir.
Gereksinim yönetimi konusunda gerek duyulduğunda planlı şirket içi ya da şirket dışı
eğitimlere destek veren firmaların yüzdesi %25 olarak bulunmuştur (bkz. EK-5.4.10).
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Şekil 77 Gereksinim Yönetimini Uygulayan Kişilerin Eğitim Alma Durumları

6.4.9

Gereksinim Yönetiminde Kuralların ve Politikaların Tanımlı Olma Durumu

Gereksinim mühendisliği faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında uygulanacak her yöntemin
ve kullanılan tüm araçların kurumsal seviyede tanımlı olması beklenir. Gereksinim yönetimi
sürecinin kurumsallaştırılabilmesi için, gereksinim mühendisliği alt süreçlerinde uygulanacak
yöntemlerin, uyulacak standartların ve kullanılacak araçların kayıt altına alınarak paylaşıma
açılması gerekir.
Projelerde müşteri ya da sistem gereksinimlerinin yönetimi için tanımlanmış ve kayıt altına
alınmış kurumsal seviyede kuralların ve politikaların varlığı incelendiğinde, örneklemdeki
firmaların %36’sında (gereksinimleri kayıt altına alan firmaların %37’sinde) bunların tanımlı
olduğu görülmüştür. Firmaların %38’i kurumsal düzeyde tanımlı kurallara ve politikalara sahip
olmamalarına rağmen, gereksinim yönetimi sürecinin işletilmesi esnasında gayri resmî bazı
kuralları uygulamaktadır (bkz. EK-5.4.11).
Firmaların %21’inde gereksinim yönetimi sürecinin işletilmesine yönelik kurallar ve
politikalar tanımlı değildir. Bu gruptaki firmalar gereksinim yönetimi sürecinin işletilmesi
esnasında gayri resmî de olsa hiçbir kuralı ve politikayı uygulamamaktadır.

Şekil 78 GereksinimYönetimi için Kuralların/Politikaların Tanımlı Olma Durumu

Projelerde gereksinim yönetimi ile ilgili kuralların ve politikaların uygulanma sıklığı
incelendiğinde, örneklemin %31’inde (gereksinim yönetimi ile ilgili kuralları kurumsal düzeyde
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tanımlayan firmaların %89’unda), bu kuralların ve politikaların çoğunlukla ya da tüm
projelerinde sürekli bir şekilde uygulandıkları görülmüştür.

Şekil 79 Gereksinim Yönetimi için Tanımlanan Kuralların Uygulanma Sıklığı

6.4.10

Gereksinim Yönetimi Performansının Ölçülmesi

Gereksinim yönetimi sürecinin performansı, bu süreç sonunda ortaya çıkan çıktıların ya da
faaliyetlerin değerlendirilmesi ile belirlenir. Gereksinim analizi sonunda kayıt altına alınan
gereksinimlerin proje sonunda başarıyla gerçekleştirilmesi gerekir. Doğrulama ve geçerleme
aşamalarında, projenin başında tanımlanan gereksinimlerle projenin sonunda geliştirilen
gereksinimler arasında uyumsuzluğun olması, gereksinimlerin yeterince iyi analiz edilmediği ya
da müşteriden gelen isteklerin iyi anlaşılmadığı sonucunu doğurur [107]. Proje yaşam döngüsü
boyunca gerçekleştirilen kontrollerle (gözden geçirmeler, birim testleri gibi) gereksinimlerdeki
uyumsuzluklar yakalanıp, kayıt altına alınmalıdır.
Yine proje yaşam döngüsü boyunca başta tanımlanan gereksinimler sürekli değişebilir.
Bazı değişikliklerin geliştirme süreci üzerindeki etkisi çok fazladır [107]. Gereksinimlerdeki
değişiklikler proje kaynaklarını tüketebilir ya da projenin gecikmesine neden olabilir.
Gereksinim değişikliklerinin sayısı ve değişikliklerden kaynaklanan zaman ve iş gücü kayıpları
ölçülerek kayıt altına alınmalıdır.
Gereksinim analizi sürecinin performansına yönelik metriklerin ve ölçme yöntemlerinin
kurumsal düzeyde tanımlı olması ve ölçümlerin tüm projelerde uygulanması gerekir. Projelerde
gereksinim yönetimi ile ilgili metrikleri ve ölçme yöntemlerini tanımlamış ve bunları kayıt
altına almış olan firmalar, örneklemin yaklaşık %23’ünü oluşturmaktadır.
Gereksimi yönetimi ile ilgili ölçme yöntemlerini tanımlamayan firmaların yüzdesi,
yaklaşık %41 olarak bulunmuştur.
Firmaların %32’sinde, tanımlanmış ve kurumsal düzeyde kayıt altına alınmış metrikler ve
ölçme yöntemleri olmasa bile, gereksinim yönetiminin performansı bir şekilde ölçülmektedir.
Bu gruptaki firmalar çoğunlukla gayri resmî ya da sınırlı erişime sahip metrikleri ve yöntemleri
kullanmaktadır.
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Şekil 80 Gereksinim Yönetimi Performans Metriklerinin Tanımlı Olma Durumu

Gereksinim yönetiminin performansını ölçmeye yönelik yöntemleri ve metrikleri kurumsal
seviyede tanımlayan ya da kurumsal seviyede tanımlanmamasına rağmen bazı kuralları
uygulayan firmalar, örneklemin yaklaşık %55’ini oluşturmaktadır. Örneklemdeki firmaların
%37’si (gereksinim yönetiminde ölçme metriklerini uygulayan firmaların %69’u ) çoğunlukla
ya da sürekli olarak gereksinim yönetimi sürecinin performansını ölçmeye yönelik faaliyetleri
yürütmektedir (bkz. EK-5.4.12).
Firmaların %16’sı ise, gereksinim yönetimi performansını ara sıra ya da nadiren
ölçmektedir.

Şekil 81 Gereksinim Yönetimi Performans Metriklerinin Uygulanma Sıklığı

6.4.11

Gereksinim Yönetimi Uygulamalarıyla Finansal Büyüklüklerin Karşılaştırılması

Bu bölümde firmaların gereksinim yönetimi uygulama yaklaşımları finansal büyüklüklerle
karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırmalarda anlaşılırlığı sağlamak adına 5 seviyede tanımlanan
süreç uygulamaları 2 seviyeye çekilmiştir: Seviye-1: süreç faaliyeti uygulanmamakta yahut
süreç faaliyeti nadiren ya da ara sıra uygulanmakta; seviye-2: süreç faaliyeti çoğunlukla ya da
sürekli olarak uygulanmakta.
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Yürütülen analiz (t-testi ve Anova testi) sonuçları EK-5.4.13 ”GY Faaliyetleri-Finansal
Büyüklük Karşılaştırmaları” bölümünde verilmiştir.
•

Gereksinimleri kayıt altına almayan yahut nadiren ya da ara sıra kayıt altına alan firmalar
ile gereksinimleri çoğunlukla ya da sürekli olarak kayıt altına alan firmaların ortalama ciro
değerleri arasında istatistiksel anlamda bir fark görülmektedir (t-testi: n=330, p<0.01).

•

Gereksinimlerini kayıt altına alan firmalar incelendiğinde, gereksinimlerini izlemeyen yahut
nadiren ya da ara sıra izleyen firmalar ile gereksinimlerini çoğunlukla ya da sürekli olarak
izleyen firmaların ortalama ciro değerleri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark
olmadığı görülmektedir (t-testi: n=319, p>0,05).

•

Gereksinimlerde oluşan değişiklikleri ürüne ve süreçlere yansıtmayan yahut nadiren ya da
ara sıra yansıtan firmalar ile bu değişiklikleri çoğunlukla ya da sürekli yansıtan firmalar
arasında ciro değerleri bakımından anlamlı bir fark mevcut değildir (t-testi: n=319, p>0,05).

•

Gereksinim yönetimi sürecini planlamayan yahut nadiren ya da ara sıra planlayan firmalar
ile gereksinim yönetimi sürecini çoğunlukla ya da sürekli olarak planlayan firmaların
ortalama ciro değerleri arasında istatistiksel anlamda bir fark görülmektedir (t-testi: n=311,
p<0,01).
Gereksinim yönetimi sürecini çoğunlukla ya da sürekli olarak planlayan firmaların ciro
ortalamaları değerlerinin, bu süreci planlamayan yahut nadiren ya da ara sıra planlayan
firmaların ciro ortalamaları değerlerinden yaklaşık iki kat daha fazla olduğu, bulunmuştur.

•

Gereksinim yönetimi etkinliklerini üst düzey yönetimle gözden geçirme yaklaşımları
incelendiğinde, gözden geçirmeleri düzenli ve verimli bir şekilde yürüttüğünü belirten
firmalar ile gözden geçirmeleri yürütmeyen firmalar arasında, ortalama ciro değerleri
bakımından, anlamlı bir fark görülmektedir.
Bununla birlikte, gözden geçirmeleri düzenli ve verimli bir şekilde yürüten firmalar ile bu
faaliyetleri verimsiz ya da plansız bir şekilde yürüten firmalar arasında ortalama ciro
değerleri bakımından bir fark görülmemiştir. Analiz sonuçları EK-5.4.13’de verilmiştir
(Anova: n=310, GG’ler periyodik ve verimli- GG’ler periyodik ama verimli değil- GG’ler
verimli ama periyodik değil grupları için p>0,05).
Sonuç: Gereksinim yönetimi sürecinin üst düzey yönetimle gözden geçirilme kararında
firmanın finansal büyüklüğü etkilidir. Yürütülen gözden geçirmelerin belli bir plan
dâhilinde ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinde firmaların finansal büyüklüklerinin
etkili olmadığı görülmektedir. Bu, gözden geçirmelerin yürütülme biçimlerinde, finansal
büyüklüğün dışında başka faktörlerin etkili olduğu anlamına gelir.

•

Gereksinim yönetimi için kurumsal düzeyde kuralları tanımlayan firmalar ile bu tip
kuralları tanımlamayan firmalar arasında ortalama ciro değerleri bakımından anlamlı bir
fark bulunmaktadır (Anova: n=319, p<0,05).

•

Gereksinim yönetimi sürecinin performansını ölçmeye yönelik yöntemleri ve metrikleri
tanımlayan firmalar ile bunları tanımlamayan firmalar arasında, ortalama ciro değerleri
bakımından, istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Anova: n=313,
p<0,05 ).

•

Çalışanlarına planlı bir şekilde gereksinim yönetimi eğitimi veren firmalar ile eğitim
vermeyen firmalar arasında ortalama ciro değerleri bakımından istatistiksel açıdan anlamlı
bir fark olduğu görülmektedir (Anova: n=319, p<0,05).
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Tablo 77 Gereksinim Yönetim Süreç Faaliyetleri-Ortalama Ciro Değerleri
Gereksinim Yönetimi Süreç Faaliyetleri

Kayıt Altına
Alma

İzleme

Süreci
Planlama

Değişiklikleri
Yansıtma

Kurumsal
Düzeyde
Kuralları
Tanımlama

Ölçme
Yöntemlerini
ve Metrikleri
Tanımlama

Eğitim
Yaklaşımları

Gereksinimleri kayıt altına
almayan yahut nadiren ya da ara
sıra kayıt altına alan firmalar
Gereksinimleri çoğunlukla ya da
sürekli olarak kayıt altına alan
firmalar
Gereksinimleri izlemeyen yahut
nadiren ya da ara sıra izleyen
firmalar
Gereksinimleri çoğunlukla ya da
sürekli olarak izleyen firmalar
Gereksinim yönetimi sürecini
planlamayan yahut nadiren ya da
ara sıra plan yapan firmalar
Gereksinim sürecini çoğunlukla
ya da sürekli planlayan firmalar
Değişiklikleri ürüne ve süreçlere
yansıtmayan yahut nadiren ya da
ara sıra yansıtan firmalar
Değişiklikleri ürüne ve süreçlere
çoğunlukla ya da sürekli yansıtan
firmalar
Kurallar ve politikalar tanımlı
değil
Tanımlı olmamasına rağmen
işletilen bazı kurallar mevcut
Tanımlanmış kurallar ve
politikalar mevcut
Tanımlanmış metrikler ve ölçme
yöntemleri yoktur
Tanımlanmış metrikler ve ölçme
yöntemleri olmamasına rağmen
işletilen bazı uygulamalar
mevcuttur
Tanımlanmış metrikler ve ölçme
yöntemleri mevcuttur
Eğitim alınmamakta
Planlı olmayan şirket içi
eğitimler
Planlı eğitimler

Grupların
Ortalama
Ciro Değeri

176.374

Grupların
Ortalamadan
Anl. Grupların
Uzaklaşma
Düzeyi
Oranı
Oranları

0,46

431.980

1,11

234.262

0,60

440.829

1,14

244.160

0,63

498.409

1,29

314.417

0,81

p<0,0
5

2,4

p>0,0
5

1,9

p<0,0
5

2,0

p>0,0
5

1,4

446.237

1,15

162.931

0,42

320.604

0,83

1.081.248

2,79

1,0

235.143

0,61

6,3

360.736

0,93

1.488.666

3,84

1,0

186.255

0,48

6,2

502.539

1,30

1.163.152

3,00
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6,6
p<0,0
5

p<0,0
5

p<0,0
5

3,4

4,1

2,3
1,0

6.5

Proje Yönetimi Teknikleri

Bir proje faaliyetler, ürün, kaynaklar ve sorumluluklar olmak üzere dört temel özellik
çerçevesinde tanımlanır. Proje faaliyetlerden oluşur ve yürütülen her bir faaliyet sonunda en az
bir ürün elde edilir. Projelerde faaliyetleri yerine getiren kaynakların yeterli olması gerekir.
Yine proje elemanlarının işleyiş esnasında birden fazla görev üstlenebilmesi, rol ve
sorumlulukların tanımlı olmasını gerektirir [116].
Proje yönetiminin amacı, belirlenen bütçe ve takvim içinde kalacak şekilde, müşteri
gereksinimlerinin yerine getirilmesi amacıyla yüksek kalitede ürün geliştirmektir. Proje
yönetimi zaman, maliyet ve kalite kısıtları içinde, özel, tek seferlik ve bazen de karmaşık olan
görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, farklı kaynakların kullanımını yöneten araç ve
tekniklerin bir uygulamasıdır [24, 226]. Proje yönetimi, bir projeyi planlama, kontrol etme,
faaliyetleri belirleme ve onları zamanlama görevidir [51]. Proje yönetiminde, proje
performansını izlemek ve işleyiş esnasında elde edilen ölçüm sonuçlarını beklenen değerlerle
karşılaştırmak ve bu karşılaştırma sonunda gerekirse düzeltici faaliyetleri başlatmak esastır [10].
Proje yönetimi süreci kapsamında yürütülen analizlerin sonuçları EK-5.5 “Proje Yönetimi
Teknikleri” bölümde verilmiştir. Analiz sonuçlarından elde edilen bulgular ise aşağıda
özetlenmektedir.

6.5.1

Proje Planının Oluşturulması

Proje yönetim süreci, proje planının oluşturulması ile başlar. Proje planı, bir projenin
izlenmesine ve kontrolüne destek olmak amacıyla hazırlanan, kılavuz niteliğinde bir
dokümandır [241]. Proje planlama süreç alanı, proje planlarını oluşturma, bu planları ilgili
paydaşlarla paylaşarak onlardan onay alma ve planın sürekliliğini sağlama aşamalarından
oluşur. Proje planlarında, proje gereksinimleri, görev tanımları ve iş ürünleri, seçilen proje
yaşam döngüsü modelleri, iş ürünlerinin ya da görevlerinin özellikleri (ürün büyüklüğü ya da
karmaşıklığı gibi), takvim, iş ürünlerinin ya da görevlerin iş gücüne ya da maliyete
dönüştürüleceği modeller ya da yöntemler yer almaktadır [270].
Proje planları, İş Kırınım Ağacı (İKA) yapısını kullanarak, projeyi birbirleriyle ilişkili
parçalara ayırır [270, 319]. İKA, iş paketleri olarak adlandırılan bu mantıksal birimleri tanımlar
ve belli bir düzende yapılandırır. Tanımlanan iş ürünleri ve görevlerle ilgili olarak iş gücü,
maliyet ve takvim gibi öngörülerde bulunulur. Genellikle iş gücü, maliyet ve takvim
öngörülerinin yapıldığı modellerde, ürün büyüklüğü bir girdi parametresidir [270].
Gereksinimlerin kapsamı, tahmin edilen proje kaynaklarının niteliği ve projenin doğal
yapısı incelenerek, projenin yaşam döngüsü aşamaları belirlenir [270]. Geliştirme yaşam
döngüsü, sistem geliştirme sürecini kontrol noktalarına ya da alt süreçlere bölen bir tekniktir.
Yaşam döngüsü süreci, projenin maliyet ve takvim hedeflerini kontrol altında tutabilmek
amacıyla daha yapısal yönetim modelleri sunar. Ayrıca geliştiriciler, kullanıcılar, denetçiler,
yöneticiler ve diğer paydaşlar arasında düzenli bir iletişim kanalının oluşmasına olanak sağlar
[283]. Yaşam döngüsü modelleri planlama, analiz, tasarım, gerçekleştirme ve bakım gibi temel
süreçlerden oluşur. Yaşam döngüsü modelleri, ürün geliştirme faaliyetinin gerçekleştirilme
sırasını tanımlar, paydaşlara ürün geliştirme ile ilgili sistematik bir yaklaşım sunar. Şelale
modeli, yapısal analiz süreç modeli, helezonik model, protipleme, evrimsel model, artırımsal
model ve eşzamanlı modeller, firmaların tercih ettiği modellerden birkaçıdır [282].
Yazılım projeleri risk derecesi yüksek olan projelerdir [1, 29, 50]. Proje riskleri ve
organizasyondaki tüm projelerin maruz kaldığı riskler birlikte değerlendirilerek [46, 29], proje
planlarına eklenir [270].
Bir projenin başarısı, kısıtlı kaynakların ne kadar etkin yönetildiği ile ilişkilidir. Projede
ihtiyaç duyulan kaynakların ve kabiliyetlerin teminine yönelik planların yapılması ve bunların
ana proje planına dâhil edilmesi gerekir [270].
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Ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca, projeye katkıda bulunan ya da proje ekibiyle
belli dönemlerde iş birliğinde bulunan birden fazla paydaş olabilir. Gereksinim analizi
aşamasında en önemli paydaş, müşteri ya da son kullanıcı iken; diğer aşamalarda proje ekibinin
bir parçası olmayan kalite güvence ekibi, önemli bir paydaş olarak yerini alır. Projelerde tüm
paydaşların tanımlanması ve tanımlanan paydaşların projeye katılımına yönelik planların ana
proje planına dâhil edilmesi son derece önemlidir [270].
Analiz sonuçları bilişim firmalarının %43’ünde, yürütülen tüm projeler için plan
yapıldığını gösterir. Firmaların %34’ünde proje planları sürekli olmasa bile, çoğunlukla
yapılmaktadır. Plan yapmadan projelerini yürüten firmaların yüzdesi ise, %7 olarak
bulunmuştur.

Şekil 82 Proje Planlarını Oluşturma Sıklığı

6.5.2

Planların Yürütülecek Faaliyetleri ve Sorumlulukları Kapsaması

Proje planlarında yürütülecek faaliyetlerin ve bu faaliyetlerle ilişkili olan görev ve
sorumlulukların tanımları verilmelidir. Örneklemdeki firmaların yaklaşık %77’si (projelerinde
planlama yaptığını söyleyen firmaların %82’si) proje planlarında yürütülecek faaliyetleri ve bu
faaliyetlerle ilgili olan sorumlulukları tanımlamaktadır. Örneklemdeki firmaların yaklaşık
%17’si (projelerinde planlama yaptığını söyleyen firmaların yaklaşık %18’i) ise, proje
planlarında görev ve sorumluluklarla ilgili bilgi vermemekte ya da nadiren yahut ara sıra bilgi
vermektedir (bkz. EK-5.5.2).

Şekil 83 Planların Yürütülecek Faaliyetleri ve Sorumlulukları Kapsaması
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6.5.3

Proje İzleme Etkinliklerinin Yürütülmesi

Proje izleme, beklenen duruma ve gelişime göre projenin o anki durumunu ve gelişimini
belirlemeye yönelik yürütülen bilgi toplama faaliyetidir [10, 195, 210, 268]. İzleme
mekanizmaları dört grupta toplanabilir [195]:
•

Otomatik izleme: Proje yönetim ya da yazılım geliştirme araçlarından otomatik olarak
toplanan bilgiler

•

Resmî izleme: Resmî idarî faaliyetlerden toplanan bilgiler

•

Gelişigüzel izleme: Düzenli olmayan soruşturmalarla elde edilen bilgiler

•

Resmî olmayan izleme: Konuşma gibi gayri resmî yollarla toplanan bilgiler

Proje hedeflerine ulaşmak amacıyla yürütülmesi gereken faaliyetler ya da harcanması
gereken tüm çaba, proje kontrolünün kapsamı içindedir [61, 128, 162, 195, 241, 244]. Kontrol
mekanizmaları kendi içinde dört gruba ayrılır [195]:
•

Çıktı kontrolü: Çıktıların, nasıl temin edildiğine bakılmaksızın, ölçülmesi ve
değerlendirilmesidir.

•

Davranış kontrolü: Uyulması gereken tanımlı davranışların yürütülüp yürütülmediğine
bakılır [195;230]

•

Değer kontrolü: Paylaşılan değerlere uyulup uyulmadığının kontrolüdür. Görevlerin
belirsiz olduğu ya da görev tanımlarının yapılamadığı durumlarda, işin nasıl yapılması
gerektiği ile ilgili oluşan ortak kanı üzerinden kontroller yapılır [195, 229].

•

Girdi kontrolü: Eğitim gibi sürece girdi olan faaliyetlerin kontrolüdür [114, 195].

Bilişim sektöründe yürütülen projelerin izlenme sıklığı incelendiğinde, örneklemdeki
firmaların yaklaşık %36’sının (proje planı yapan firmaların yaklaşık %39’unun), tüm
projelerinde sürekli olarak proje izleme faaliyetlerini yürüttükleri, görülmektedir. Firmaların
%30’u proje faaliyetlerini çoğunlukla, %14’ü ise ara sıra izlemektedir. Proje yaşam döngüsü
boyunca yürütülen faaliyetleri izlemediğini ya da nadiren izlediğini söyleyen firmalar, tüm
örneklemdeki firmaların yaklaşık %12’sidir (bkz. EK-5.5.3).

Şekil 84 Proje İzleme Etkinliklerinin Yürütülmesi
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6
6.5.4

Prooje Yönetimiinde Araç Kullanımı
K

Bilişim firmalarının
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ürün geliştirrme yaşam döngüsü
d
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Öyle ki, firm
Ö
maların ancaak %53’ündee proje yöneetimi için biir yazılım aaracı kullanıllmaktadır.
D
Diğer
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g
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b oran %522’ye inmekteedir. Test faaaliyetlerinin yyürütülmesi esnasında
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Firmalarrın proje yönnetimi aracı kullanma yaklaşımları
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ö
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k
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Şekil 86 Firma
F
Büyüklüüklerine Göre Proje Yönetim
mi Aracı Kulllanımı

120
0

6.5.5

Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirme

Üst düzey yönetimin ürün geliştirme süreci üzerindeki sorumlulukları, yönetimin sürece
dâhil edilmesi ile mümkündür [271, 252]. Üst düzey yönetiminin sorumlulukları iki kategori
altında toplanır: Üst düzey yönetimin kaynak ve diğer alanlardaki desteği ve üst düzey
yönetimin riskli alanlara karşı sergilediği davranış [252]. Yönetim desteği, ekip elemanlarının
ürün geliştirme süreci boyunca karşı karşıya kalacakları problemlerin çözümü için gereklidir.
Özellikle yeni ürün geliştirme aşamasında, ekip içinde yaşanan krizin ve yükselen endişenin
başarıya dönüştürülebilmesi, yönetim desteğiyle mümkün olabilir [6].
Proje planı hazırlayan ve proje faaliyetlerini bir şekilde izleyen firmalara, örneklemin
yaklaşık %87’sine, proje izleme etkinliklerini performans, risk ve problemli alanlar gibi
konularda, üst düzey yönetimle gözden geçirip geçirmedikleri sorulmuştur. Örneklemdeki
firmaların yaklaşık %42’si (bu gruptaki firmaların %48’i), proje izleme etkinliklerini periyodik
ve verimli bir şekilde üst düzey yönetimle gözden geçirmektedir. Firmaların %32’sinde ise
gözden geçirmeler periyodik olmasa bile oldukça verimli geçmektedir (bkz. EK-5.5.4).

Şekil 87 Üst Düzey Yönetimin Proje Faaliyetlerini İzleme Yaklaşımı

6.5.6

Proje Öngörüleri

Yazılım projelerinin planlanması ve izlenmesinde kullanılmak üzere, proje bütçe, plan ve
büyüklük öngörüleri yapılmalı, bu öngörüler zamanı geldiğinde projelerde gerçekleşen
değerlerle karşılaştırılmalıdır. Yazılım ürün büyüklüğünü, işlevselliğini, karmaşıklığını ve
yeniden kullanımını belirlemeye yönelik birçok yöntem mevcuttur: Yazılım kodunun satır
sayısı (LOC-Line of Code), İşlev Noktaları Çözümleme Yöntemi [8], Bileşen Analizi Yöntemi
[310], Siklomatik Karmaşıklık [196] ve Bilgi Akış Karmaşıklığı [124].
Proje maliyet kestirim yöntemleri algoritmik yöntemler ve algoritmik olmayan yöntemler
şeklinde iki sınıf altında toplanabilir [182].
Algoritmik Yöntemler: Örnekseme analizi, uzman görüşü, Parkinson, yukarıdan aşağıya ya da
aşağıdan yukarıya yöntemleri algoritmik olmayan yöntemlerden bazılarıdır [182].
•

Örnekseme analizi yönteminde, tamamlanmış olan benzer projelerin gerçekleşen
maliyet değerleri incelenir. Yeni projenin maliyeti ya da bu projedeki alt sistemlerin
maliyetleri hesaplanırken eski projelerin gerçekleşen değerleri kullanılır [267, 189,
182].
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•

Uzman görüşü yönteminde, bir ya daha fazla uzmanın görüşü alınarak maliyet
kestirimi yapılır. Sübjektif olan bu yaklaşımda [189], uzmanlardan gelen farklı
önerilerin değerlendirilmesinde Delphi ya da PERT (The Program Evaluatin and
Review Technique) gibi teknikler kullanılmaktadır [182].

•

Proje maliyeti Parkinson yasasına göre de hesaplanabilir [182].
9

Bir iş, bitirilmesi için kendine ayrılan sürenin hepsini kapsayacak şekilde uzar.

9

Bir iş, var olan tüm kaynakları kullanacak şekilde uzar.

9

Bu yöntemde öngörü yapmak söz konusu değildir, projenin maliyeti, mevcut olan
kaynakların uygunluğuna göre hesaplanır.

•

Yukarıdan aşağıya hesaplama yönteminde, genel sistem parametrelerine göre
hesaplanan toplam maliyet, sistemi oluşturan bileşenler arasında paylaşılır [182].

•

Aşağıdan yukarıya hesaplama yönteminde, bir sistemi oluşturan her bir bileşenin
maliyeti ayrı ayrı hesaplanıp toplanmasıyla tüm sistemin maliyet öngörüsü elde edilir
[182].

Algoritmik yöntemler, farklı parametrelerin girdi olarak kullanıldığı matematiksel
modellerdir [182].
•

COCOMO (Constructive Cost Model) modellerinde [44, 45] yazılım kodu büyüklüğü
modele verilerek, yazılım sisteminin iş gücü hesaplanır.

•

SLIM (Software Life Cycle Management) modelinde [243] toplam iş gücü, geliştirme
zamanının, geliştirme kapasitesini etkileyen çevre faktörünün ve yazılım satır
sayısının üstel bir fonksiyonudur.

Bilişim firmalarının proje öngörülerini yapma ve değerlendirme yaklaşımları incelenmiş,
örneklemdeki firmaların yaklaşık %33’ünün (proje planı yapan firmaların yaklaşık %35’inin),
proje öngörülerini hiç yapmadıkları ya da nadiren yahut ara sıra yaptıkları görülmüştür.
Firmaların %32’si projelerinde sürekli bir şekilde ve yaklaşık %28’i ise çoğunlukla, öngörü
yapmakta ve yeri geldiğinde bu öngörüleri gerçekleşen değerlerle karşılaştırmaktadır (bkz. EK5.5.5).
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6.5.7

Proje Yönetimi Eğitimi

Proje yöneticileri ya da proje liderleri daimi olmayan bir şirketin yöneticileri gibidir [163,
302]. Bir sözleşmenin ya da projenin en iyi nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği, o projenin
yöneticisi tarafından belirlenir [85, 258]. Bir proje yöneticisinin görevleri arasında planlama
yapma, görev ve sorumlulukları atama, izleme, kontrol etme, birlikte çalışmayı sağlama ve
iletişimi sürekli kılma yer almaktadır. Bu nedenle, proje yönetiminde yönetsel beceriye, kişiler
arası uyum becerilerine ve teknik beceriye ihtiyaç duyulur [279, 302]. Proje yöneticilerinin ya
da liderlerinin kendilerinden beklenen becerileri kazanabilecekleri çok farklı yöntemler
mevcuttur [302].
Proje yönetimini uygulayan kişilerin konuyla ilgili eğitim alma durumları incelendiğinde,
örneklemdeki firmaların yaklaşık %26’sının (proje planlaması yapan firmaların %28’inin),
çalışanlarını planlı bir şekilde eğittikleri görülmüştür. Firmaların %39’unda, ihtiyaç duyulduğu
takdirde şirket içinde planlı olmayan, gayri resmî iç eğitimler düzenlenmektedir. Proje yönetimi
konusunda çalışanlarına eğitim sağlamayan firmaların yüzdesi ise, %28 olarak bulunmuştur
(bkz. EK-5.5.6).
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6.5.8

Proje Yönetimini için Kuralların ve Politikaların Tanımlı Olma Durumu

Proje yönetimi standartları; proje yönetiminde kullanılan terimleri, proje yönetiminin
işlevsel ayrıştırmasıyla ilgili kuralları (maliyet ve kaynak yönetimi gibi), alt süreç tanımlarını ve
projelerin yürütülmesinde kullanılan organizasyonel modelleri tanımlar [4].
Yüksek teknoloji ürünleri geliştiren firmalar, geliştirme projelerinin yönetiminde
standartlaştırılmış proje yönetim tekniklerini tercih eder. Proje yönetimi sürecini kurumsal
seviyede tanımlayarak paylaşıma açmak, standartlaşmanın ilk adımıdır. Kurumsal seviyede
tanımlanan proje yönetimi süreç tanımlarında proje yaşam döngüsü modelleri, proje öngörü
yöntemleri, planlama ve kontrol faaliyetleri ve seçilen proje yönetimi araçları hakkında bilgiler
olmalıdır. Proje büyüklüğü ve karmaşıklığı göz önünde bulundurularak, süreç tanımlamalarında
gerekli uyarlamaların yapılabileceği, esnek proje yönetimi süreç modelleri oluşturulmaktadır
[270].
Firmalara proje yönetimi için kurumsal düzeyde tanımlanmış kurallara ve politikalar sahip
olup olmadıkları sorulduğunda, örneklemdeki firmaların sadece %27’sinin (proje yönetimi
sürecini uygulayan firmaların %29’unun) bu kurallara ve politikalara sahip olduğu,
görülmüştür. Firmaların %43’ünde, kurumsal düzeyde kurallar ve politikalar tanımlı
olmamasına rağmen, proje yönetimi süreci esnasında işletilen bazı gayri resmî kurallar
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mevcuttur. Firmaların %24’ünde ise proje yönetimi sürecinde uygulanan resmî ya da gayri
resmî hiçbir kural ya da politika mevcut değildir (bkz. EK-5.5.7).
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Proje yönetimi sürecini uygulayan ve sürecin uygulanması için kurumsal düzeyde kuralları
ve politikaları tanımlayan firmaların büyük bir çoğunluğu (bu grup içindeki firmaların %95’i ve
örneklemin %26’sı) tanımlanan kuralları ve politikaları projelerinde sürekli bir şekilde ya da
çoğunlukla uygulamaktadır.
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6.5.9

Proje Yönetimi Performansının Ölçülmesi

Proje yönetiminin zaman, maliyet ve kalite gibi üç temel hedefi vardır [73]. Bir projenin
başarıyla tamamlanabilmesi için projenin zamanında bitmesi, bütçe değerlerinde aşma
olmaması ve ürünün müşteri beklentilerini karşılaması gerekir [303]. Bazı projeler zaman ve
bütçe kısıtlarının dışına çıksa bile firmaya getirdiği kârlılık nedeniyle başarılı sayılmaktadır
[204, 303]. En temel başarı göstergeleri arasında bir projenin müşteriye ya da yükleniciye kâr
getirmesi; stratejik seviyede, taktik ve operasyon seviyelerinde işletmenin bir hedefini yerine
getirmesi; tanımlanan hedeflere ulaşması; kalite eşiğini aşması ve tüm paydaşların üründen ya
da hizmetten memnun olması, sıralanmaktadır[303].
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Başarı kıstasları ne olursa olsun projenin ve proje yönetim sürecinin performansını
belirlemeye yönelik metriklerin ve ölçme yöntemlerinin organizasyonda tanımlanmış olması
gerekir. Bu, kurumsallaşmanın en önemli aşamasıdır.
Analiz sonuçları, örneklemdeki firmaların %24’ünün (proje planı yapan firmaların
%25’inin) proje yönetimi sürecinin performansını belirlemeye yönelik metrikleri ve ölçme
yöntemlerini kurumsal seviyede tanımladığını, gösterir. Firmaların %37’si, bunları
tanımlamamalarına rağmen, proje yönetimi esnasında bazı gayri resmî olarak bazı metrikleri ve
yöntemleri uygulamaktadır. Firmaların %32’sinde ise, proje yönetiminin performansını
ölçmeye yönelik metrikler ve yöntemler kullanılmaz (bkz. EK-5.5.8).

Şekil 92 Proje Yönetimi Performans Metriklerinin/Yönetimlerinin Tanımlı Olma Durumu

Proje yönetim süreci esnasında resmî ya da gayri resmî metrikleri ve ölçme yöntemlerini
uygulayan firmalar örneklemin yaklaşık %60’ıdır. Örneklemdeki firmaların yaklaşık %40’ı
(resmî ya da gayri resmî metrikleri ve ölçme yöntemlerini uygulayan firmaların yaklaşık
%65’i), proje yönetim sürecinin performansına yönelik metrikleri ve ölçme yöntemlerini
çoğunlukla ya da sürekli olarak kullanmaktadır. Örneklemdeki firmaların yaklaşık %20’si ise
bunları nadiren ya da ara sıra uygulamaktadır.
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6.5.10

Proje Yönetimi Uygulamalarıyla Finansal Büyüklüklerin Karşılaştırılması

Bu bölümde proje yönetimi süreç uygulamaları finansal büyüklük değerleriyle
karşılaştırılmaktadır (bkz. EK-5.5.9 “KY Faaliyetleri-Finansal Büyüklük Karşılaştırmaları”).
•

Projelerinde çoğunlukla ya da sürekli bir şekilde planlama yapan firmaların ortalama ciro
değerleri ile proje planı yapmayan yahut nadiren ya da ara sıra plan yapan firmaların
ortalama ciro değeri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (ttesti: n=330, p<0,01).

•

Proje faaliyetlerini çoğunlukla ya da sürekli olarak izleyen firmalar ile bunları nadiren ya da
ara sıra izleyen firmaların arasında ortalama ciro değerleri bakımından anlamlı bir fark
olduğu görülmektedir (t-testi: n= 308, p<0,01).

•

Firmaların proje yönetimi etkinliklerini üst düzey yönetimle gözden geçirme yaklaşımları
incelendiğinde, gözden geçirmeleri düzenli ve verimli bir şekilde yürüttüğünü söyleyen
firmaların ortalama ciro değerleriyle, gözden geçirme yapmayan firmaların ortalama ciro
değerleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.
Diğer taraftan, gözden geçirmeleri düzenli ve verimli bir şekilde yürüttüğünü söyleyen
firmalar ile bu faaliyetleri verimsiz ya da plansız bir şekilde yürüten firmalar arasında
ortalama ciro değerleri bakımından bir fark görülmemiştir. Analiz sonuçları EK-5.5.12’de
verilmiştir (Anova: n=308, GG’ler periyodik ve verimli- GG’ler periyodik ama verimli
değil- GG’ler verimli ama periyodik değil grupları için p>0,05).
Bu sonuç gereksinim yönetimi sürecinin üst düzey yönetimle gözden geçirilme sonucu ile
aynıdır. Proje yönetimi faaliyetlerinin üst düzey yönetimle gözden geçirilip geçirilmeme
kararı firmaların ciro değerleri ile ilişkili iken, gözden geçirmelerin yürütülme biçimlerini
etkileyen başka faktörler söz konusudur.

•

Proje yönetimi süreci için kuralları ve politikaları kurumsal düzeyde tanımlayan firmalar ile
bunları tanımlamayan firmalar arasında ortalama ciro değerleri bakımından, istatistiksel
açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Anova: n=307, p<0,01).

•

Proje yönetimi sürecinin performansını ölçmeye yönelik yöntemleri ve metrikleri
tanımlayan firmalar ile bunları tanımlamayan firmalar arasında, ortalama ciro değerleri
bakımından, istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Anova: n=303,
p<0,01).

•

Çalışanlarına planlı bir şekilde proje yönetimi eğitimi veren firmalar ile eğitim vermeyen
firmalar arasında ortalama ciro değerleri bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark
olduğu görülmektedir (Anova: n=292 p<0,01).
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Tablo 78 Proje Yönetim Süreç Faaliyetleri-Ortalama Ciro Değerleri
Proje Yönetimi Süreç Faaliyetleri
Proje planı yapmayan yahut
nadiren ya da ara sıra plan
Proje
yapan firmalar
Planlama
Proje planını çoğunlukla ya da
sürekli olarak yapan firmalar
Proje faaliyetlerini izlemeyen
yahut nadiren ya da ara sıra
izleyen firmalar
Proje İzleme
Proje faaliyetlerini çoğunlukla
ya da sürekli olarak izleyen
firmalar
Kurallar ve politikalar tanımlı
değil
Kurumsal
Düzeyde
Tanımlı olmamasına rağmen
Kuralları
işletilen bazı kurallar mevcut
Tanımlama
Tanımlanmış kurallar ve
politikalar mevcut
Tanımlanmış metrikler ve
ölçme yöntemleri yoktur
Ölçme
Tanımlanmış metrikler ve
Yöntemlerini ölçme yöntemleri olmamasına
ve Metrikleri rağmen işletilen bazı
Tanımlama
uygulamalar mevcuttur
Tanımlanmış metrikler ve
ölçme yöntemleri mevcuttur
Eğitim alınmamakta
Eğitim
Planlı olmayan şirket içi
Yaklaşımları eğitimler
Planlı eğitimler

Grupların
Ortalama Ciro
Değeri

Grupların
Ortalamadan
Uzaklaşma
Oranları

184.902

0,48

496.359

1,28

232.512

0,60

Anl.
Düzeyi

Grupların
Oranı

p<0,01

2,7

p<0,01

2,4

557.545

1,44

175.736

0,45

387.514

1,00

1.453.936

3,75

1,0

216.595

0,56

5,4

446.237

1,15

1.173.872

3,03

1,0

182.229

0,47

7,9

390.625

1,01

1.433.536

3,70
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8,3
p<0,01

p<0,01

p<0,01

3,8

2,6

3,7
1,0

6.6

Konfigürasyon Yönetim Teknikleri

Konfigürasyon; bir sistemi oluşturan tüm parçalar ya da öğeler için kullanılır. Bilişim
sektöründe konfigürasyon bir bilgi sistemini oluşturan tüm parçalara karşılık gelir. Donanım ve
yazılım ürünleri, algoritmalar, veri yapıları, uygulamalar, işletim sistemleri, iletişim arayüzleri
ve tüm çevresel birimler, proje sözleşmeleri, yardım dosyaları, kılavuzlar ve el kitapları, eğitim
dokümanları ve diğer tüm dokümanlar konfigürasyon sisteminin birer parçalarıdır [11].
Başlatılan her projenin bir konfigürasyon yapısı olmalıdır. Projenin başlangıcında
konfigürasyon, elde edilmek istenen sistemin ya da ürünün bileşenlerini gösteren, iş kırınım
ağacı yapısına göre sistemi ayrıştıran ve genel süreç faaliyetlerini tanımlayan bir modeldir.
Proje ilerledikçe, oluşturulan ara ürünlerle birlikte konfigürasyon yapılanması da gelişir;
projenin sonunda geliştirilen sistemin fiziksel ve işlevsel yapısı elde edilir. Konfigürasyon
öğeleri, çalışan program parçaları, kaynak kodları, program listeleri, kullanıcı dokümanları, test
durumları, test planları, şartnameler ve yönetim planları gibi ana ve ara çıktıları içermektedir.
Ürün geliştirme sürecine destek olan tüm kaynaklar (derleyiciler, işletim sistemleri,
programlama araçları ve test ortamı gibi) konfigürasyon öğeleri listesine alınır [141].
Herhangi bir bilgi sisteminin geliştirilmesi aşamasında değişim kaçınılmazdır. Yaşam
döngüsünün herhangi bir aşamasında müşteri ya da sistem gereksinimleri değişebilir.
Gereksinimlerin değişmesi ile nihaî ürün de değişir. Gereksinim değişiklikleri tasarım,
gerçekleştirme ve test aşamalarında üretilen ara ürünlerde (tasarım şemalarında, yazılım
kodunda ve test planlarında ) değişikliğe neden olur. Ara ve ana ürünlerde oluşan değişiklikler
ise proje faaliyetlerini ve proje planlarını etkiler [304].
Konfigürasyon yönetimi, sadece sürüm yönetimi ya da sürüm takibi değildir.
Konfigürasyon yönetimi, değişiklik yönetimini, sürüm yönetimini, yapılandırma yönetimini ve
dayanak yönetimini içine alır. Yazılım varlıklarında oluşan hatalardan ya da yeni gelen
isteklerden dolayı farklı sürümlerin oluşturulması ve bunların ortak bir alanda saklanması
gerekir. Konfigürasyon yönetimi, kullanılan araçlar yardımıyla, belli seçim kıstaslarına göre
farklı konfigürasyon öğelerini oluşturur. Konfigürasyon öğelerinin farklı sürümlerinin,
nedenleriyle birlikte saklanarak yönetilmesine, sürüm yönetimi denir [171].
Yapılandırma yönetimi; kaynak kodlarının derlenmesi ve bilgilerin derlenerek kapanış
dokümanların hazırlanması gibi gerçek ürünün oluşturulmasıyla ilgilenir. Dayanak yönetimi;
sistemin kullanıcılara ya da müşterilere dağıtılan sürümlerini üretir. Dayanak yönetimi ile
müşteriye ya da kullanıcıya hangi dayanak üzerinden sürüm oluşturulacağı, sürüm oluşturma
zamanları ve dağıtım mekanizmaları kontrol edilir. Değişiklik yönetimi; ürün geliştirme ve
bakım aşamalarında ürünle ilgili tüm değişikliklerin izlenmesidir. Sistemde ortaya çıkan bir
hatanın düzeltilmesi, bir bileşen üzerinde yapılan iyileştirmeler ya da yeni gelen istekler, sistemi
oluşturan bileşenlerin ya da varlıkların birinde ya da birkaçında değişikliğe neden olur [171].
Bu değişikliğin kontrolü ancak değişiklik yönetimi ile mümkündür.
Bu bölümde firmaların konfigürasyon yönetimi faaliyetini uygulama yaklaşımları
incelenmektedir. Yürütülen analizlerin sonuçları Cilt II EK-5.6 “Konfigürasyon Yönetimi
Teknikleri” bölümünde verilmiştir. Analiz sonuçlarından elde edilen bulgular ise aşağıda
özetlenmektedir.

6.6.1

Firmaların Konfigürasyon Yönetimini Uygulama Yaklaşımları

Analiz sonuçları bilişim firmalarının %47’sinde konfigürasyon yönetiminin
uygulanmadığını gösterir. Projelerinde konfigürasyon yönetimini sürekli olarak uygulayan
firmaların oranı %22 ve çoğunlukla uygulayan firmaların oranı %16’dır.
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6.6.2

Firmaların Konfigürasyon Yönetimi Planlarını Oluşturma Yaklaşımı

Proje boyunca oluşan değişikliklerin sistematik bir şekilde kontrol altında tutulması
gerekir. Konfigürasyon Yönetim Sistemi (KYS) proje yöneticilerine değişikliğin
yönetilebilmesi için bir ortam sunar. KYS’ de proje çıktıları için bir takvim oluşturulur; tasarım
hedeflerini yerine getiren bileşenlerin teslimatı planlanır ve sistemde oluşan değişikliklerin
kontrol edilme kuralları ve yöntemleri belirlenir [304]. Konfigürasyon yönetim sürecinde
yürütülecek faaliyetler için bir plan oluşturulur ve her bir faaliyet için kaynak ve sorumluluk
ataması yapılır. Bazı projelerde konfigürasyon yönetimi planı, proje yönetim planının bir
parçası olarak tanımlanır. Daha büyük ve karmaşık projelerde ise konfigürasyon yönetimi
planları ayrı bir plan olarak kayıt altına alınmaktadır.
Bu bölümde firmaların konfigürasyon yönetimini planlama yaklaşımları incelenmektedir.
Firmaların yaklaşık %30’unda (konfigürasyon yönetimi sürecini uygulayan firmaların yaklaşık
%58’inde) konfigürasyon yönetimi için sürekli olarak ya da çoğunlukla plan yapılmaktadır.
Konfigürasyon yönetimi sürecini planlamayan, nadiren ya da ara sıra planlayan firmaların
yüzdesi %23’tür (bkz. EK-5.6.2).
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6.6.3

Firmaların Konfigürasyon Yönetimi Aracı Kullanma Durumu

Firmaların %53’ünde konfigürasyon yönetim süreci işletilmekte olup, %44’ünde süreç
planları oluşturulmaktadır. Bununla birlikte, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi
faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında yazılım aracı kullanan firmaların oranı %26 gibi düşük bir
değerdir. Bu oran konfigürasyon yönetimi sürecini uygulayan firmaların neredeyse yarısı
kadardır.
Konfigürasyon ya da değişiklik yönetimi faaliyetlerinde firmaların araç kullanma
yaklaşımı ile firma büyüklükleri arasında bir ilişki olduğu açıktır. Mikro ölçekli firmalarda araç
kullanma oranı, araç kullanmayanlarınkine göre daha azdır. Küçük ölçekli firmalarda oranlar
aynı bulunmuştur. Orta ve büyük ölçekli firmalarda, araç kullanan firmaların sayısı
kullanmayan firmalara göre daha fazladır.

Şekil 96 Firma Büyüklüklerine Göre Konfigürasyon Yönetim Aracı Kullanma

6.6.4

Konfigürasyon Yönetimi Etkinliklerinin Üst Düzey Yöneticilerle Gözden
Geçirilmesi

Konfigürasyon yönetim etkinliklerinin performans, riskli alanlar veya açık noktalar gibi
hususlarda periyodik bir şekilde üst düzey yönetimle gözden geçirilmesi gerekir. Örneklemin
yaklaşık %39’u yürütülen gözden geçirmelerin oldukça verimli olduğunu söylemektedir.
Firmaların yaklaşık %15’inde konfigürasyon yönetimi faaliyetlerinin gözden geçirilmesine
yönelik etkinlikler düzenlenmemekte ya da düzenlenen etkinlikler oldukça verimsiz
geçmektedir (bkz. EK-5.6.3).
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6.6.5

Konfigürasyon Yönetimini Uygulayan Kişilerin Eğitim Alma Durumu

Konfigürasyon yönetimini uygulayan kişiler süreç faaliyetleri ve konfigürasyon yönetimi
araçları (değişiklik yönetimi ve versiyon yönetimi araçları gibi) konusunda bilgi ve tecrübeye
sahip olmalıdır. Örneklemin %14’ünde (konfigürasyon yönetimini uygulayan firmaların
%27’sinde), talep edildiği takdirde konfigürasyon yönetimi eğitimi planlı bir şekilde
verilmektedir. Firmaların %22’sinde (konfigürasyon yönetimi sürecini uygulayan firmaların
%41’inde) planlı olmayan, gayri resmî yollarla gerçekleştirilen, bireysel olan ya da küçük
grupların katıldığı düzensiz eğitimlere izin verilmektedir. Firmaların %17’sinde (konfigürasyon
yönetimini uygulayan firmaların %32’sinde) konuyla ilgili eğitim alınmamaktadır (bkz. EK5.6.4).

Şekil 98 Konfigürasyon Yönetimini Uygulayan Kişilerin Eğitim Alma Durumu
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6.6.6

Konfigürasyon Yönetim Planına Göre Dayanak Kontrolü

KYS ile bir sistemin tüm parçaları ya da öğeleri kontrol edilir. KYS, ürün geliştirme yaşam
döngüsü boyunca sistemin bütünlüğünü ve izlenebilirliğini sağlar [11]. Yazılım Konfigürasyon
Yönetimi (YKY), bir yazılım sistemi için gerekli olan tüm teknik ve yönetimsel faaliyetleri
tanımlar [141]; değişiklikleri yönetir [98]. Projelerde değişikliğin takip edilebilmesi için,
izlenecek öğelerin son durumlarının gösterildiği bir dayanağın oluşturulması gerekir. Dayanak;
yazılım konfigürasyon öğelerinin ve bu öğelerle ilgili tüm varlıkların tanımlandığı (kimlik ve
versiyon numarası verilerek listelendiği) kayıtlı bir belgedir [14].
Konfigürasyon yönetimini uygulayan ve bu süreçle ilgili yönetim planlarını oluşturan
firmalar, örneklemin yaklaşık %44’ünü oluşturmaktadır. Örneklemdeki firmaların yaklaşık
%13’ünde (konfigürasyon yönetimi sürecini uygulayan ve süreçle ilgili planları oluşturan
firmaların yaklaşık %28’inde) oluşturulan yazılım dayanağının kontrolü yapılmamakta ya da
kontroller yapılsa bile bunlar oldukça verimsiz gerçekleşmektedir. Diğer taraftan firmaların
yaklaşık %18’inde, yazılım dayanağının yönetim planına olan uygunluğu etkin ve düzenli bir
şekilde kontrol edilmektedir (bkz. EK-5.6.7).

Şekil
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6.6.7

Konfigürasyon Yönetimi için Kuralların/Politikaların Tanımlı Olma Durumu

Konfigürasyon yönetim sürecinin işletilmesine yönelik kurumsal düzeyde tanımlanmış
kurallara ve politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Örneklemdeki firmaların %16’sının, kurumsal
düzeyde tanımlanmış kurallara ve politikalara sahip olduğu görülmektedir. Firmaların
%25’inde, kurumsal düzeyde tanımlanmış kurallar ve politikalar olmamasına rağmen gayri
resmî bazı kurallar işletilmektedir. Firmaların %12’sinde ise kurumsal düzeyde tanımlı olan ve
gayri resmî de olsa işletilen kurallar mevcut değildir (bkz. EK-5.6.5).
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Konfigürasyon yönetimi ile ilgili kurumsal düzeyde kurallara ve politikalar sahip olan
firmaların (örneklemin yaklaşık %16’sının) bu kuralları ve politikaları projelerinde sıkça
uyguladıkları görülmektedir. Bu gruptaki firmaların %95’i (örneklemin yaklaşık %15’i)
kurumsal düzeyde tanımlanan kuralları çoğunlukla ya da sürekli olarak uygulamaktadır.

Şekil 101 Konfigürasyon Yönetimi için Tanımlanan Kuralların Uygulanma Sıklığı

6.6.8

Konfigürasyon Öğelerindeki Değişikliklerin Kontrolü

Konfigürasyon öğelerindeki değişikliklerin organizasyonda tanımlı olan kurallara göre
yapılması gerekir. Örneklemdeki firmaların yaklaşık %15’inde (kurumsal düzeyde tanımlı
kurallara ve politikalara sahip olan firmaların yaklaşık %89’unda) konfigürasyon öğe
değişiklikleri, çoğunlukla ya da sürekli olarak, tanımlı kurallara göre yapılmaktadır.
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6.6.9

Konfigürasyon Yönetiminin Performansı

Konfigürasyon yönetim süreci için metriklerin ve ölçme yöntemlerinin bir şekilde
tanımlanmış olması gerekir. Proje boyunca ortaya çıkan değişiklikler takip edildiğinden
konfigürasyon yönetimi sürecinde çok fazla ölçme verisi toplanmaktadır. Değişiklik
yönetiminde takip edilen değişikliklerin ve bunların neden olduğu kayıpların sayısal olarak
gösterilmesi gerekir. Değişiklik istekleri sayısı, değişen işlevlerin sayısı ve değişiklik başına
harcanan iş gücü metrikleri değişiklik yönetiminin temel metrikleri arasında yer alır. Bazı
firmalar bu temel metrikleri kullanarak yeni metrikler türetmekte ve bunları istatistik kontrol
araçları ile izlemektedir [26].
Konfigürasyon yönetimi sürecini uygulayan firmaların planlarında, süreç performans
metrikleri ve ölçme yöntemleri tanımlanmalıdır. Bilişim firmaları bu çerçevede incelendiğinde,
firmaların %15’inde metriklerin ve ölçme yöntemlerinin tanımlanmadığı görülmektedir.
Firmaların yaklaşık %17’si bu metrikleri ve ölçme yöntemlerini tanımlayarak kayıt altına
almaktadır. %21’inde ise tanımlanmış ve kayıt altına alınmış metrikler ve ölçme yöntemleri
olmamasına rağmen işletilen bazı gayri resmî kurallar ya da yöntemler mevcuttur (bkz. EK5.6.8).
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Konfigürasyon yönetimini uygulayan ve süreç performansını bir şekilde ölçen (resmî ya da
gayri resmî olarak) firmalar, örneklemin yaklaşık %38’ini oluşturmaktadır. Konfigürasyon
yönetim sürecinde metrikleri nadiren ya da ara sıra uygulayan firmalar, örneklemin %12’sini
oluşturmaktadır. Firmaların %26’sında süreç performans metrikleri ve ölçme yöntemleri
çoğunlukla ya da sürekli bir şekilde uygulanmaktadır.

Şekil 104 Konfigürasyon Yönetimi Performans Metriklerinin/Yöntemlerinin Uygulanma Sıklığı

135

6.6.10

Konfigürasyon
Karşılaştırılması

Yönetimi

Uygulamalarıyla

Finansal

Büyüklüklerin

Bu bölümde konfigürasyon yönetimi süreç uygulamaları finansal büyüklük değerleriyle
karşılaştırılmaktadır (bkz. EK-5.6.9).
• Projelerinde konfigürasyon yönetimi sürecini uygulamayan yahut bu süreci nadiren ya
da ara sıra uygulayan firmalar ile bu süreci çoğunlukla ya da sürekli bir şekilde
uygulayan firmalar arasında, ortalama ciro değerleri bakımından, istatistiksel açıdan
anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t-testi: n=329, p<0,01).
• Konfigürasyon yönetim sürecini çoğunlukla ya da sürekli bir şekilde planlayan firmalar
ile bu süreci planlamayan yahut nadiren ya da ara sıra planlayan firmalar arasında
ortalama ciro değerleri bakımından anlamlı bir fark mevcuttur (t-testi: n=172, p<0.01).
• Üst düzey yönetimin konfigürasyon yönetim sürecini gözden geçirme yaklaşımlarında
ortalama ciro değerleri bakımından bir farklılık olup olmadığı incelendiğinde, gruplar
arasında böyle bir farklılığın olmadığı görülmüştür (Anova: n=173, p>0,05). Süreç
faaliyetlerinin üst düzey yönetimle gözden geçirilme yaklaşımı ile ortalama ciro
değerleri arasında bir ilişki kurulamamıştır. Benzer şekilde, yürütülen gözden
geçirmelerin performansı ile ortalama ciro değerleri arasında da bir ilişki yoktur.
• Konfigürasyon yönetimi sürecinin işletilmesine yönelik kuralları kurumsal düzeyde
tanımlayan firmalar ile bunları tanımlamayan firmalar arasında ortalama ciro değerleri
bakımından anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (Anova: n=178, p<0,01).
• Konfigürasyon yönetimi sürecinin performansına yönelik metrikleri ve ölçme
yöntemlerini tanımlayan firmalar ile bunları tanımlamayan firmalar arasında ortalama
ciro değerleri bakımından anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (Anova: n=174,
p<0,01).
Diğer taraftan, tanımlanmış metrikler ve ölçme yöntemleri olmayan firmalarda metrikleri,
ölçme yöntemlerini işleten firmalar ile işletmeyen firmalar arasında anlamlı bir farka
rastlanılmamıştır (p>0,005).
• Çalışanlarına planlı bir şekilde konfigürasyon yönetimi eğitimi veren firmalar ile bu
eğitimi vermeyen firmalar arasında, ortalama ciro değerleri bakımından anlamlı bir
farkın olduğu görülmektedir (Anova: p<0,01).
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Tablo 79 Konfigürasyon Yönetimi Süreci -Ortalama Ciro Değerleri
Konfigürasyon Yönetimi Süreç Faaliyetleri

Süreci
Uygulama

Süreci
Planlama

Kurumsal
Düzeyde
Kuralları
Tanımlama

Ölçme
Yöntemlerini
ve Metrikleri
Tanımlama

Eğitim
Yaklaşımları

Süreci uygulamayan yahut
süreci nadiren ya da ara sıra
uygulayan firmalar
Süreci çoğunlukla ya da
sürekli olarak uygulayan
firmalar
Süreci planlamayan yahut
nadiren ya da ara sıra plan
yapan firmalar
Süreci çoğunlukla ya da
sürekli planlayan firmalar
Kurallar ve politikalar tanımlı
değil
Tanımlı olmamasına rağmen
işletilen bazı kurallar mevcut
Tanımlanmış kurallar ve
politikalar mevcut
Tanımlanmış metrikler ve
ölçme yöntemleri yoktur
Tanımlanmış metrikler ve
ölçme yöntemleri
olmamasına rağmen işletilen
bazı uygulamalar mevcuttur
Tanımlanmış metrikler ve
ölçme yöntemleri mevcuttur
Eğitim alınmamakta
Planlı olmayan şirket içi
eğitimler
Planlı eğitimler

Grupların
Ortalama
Ciro Değeri

Grupların
Ortalamadan
Uzaklaşma
Oranları

288.741

0,75

660.234

1,70

307.168

0,79

Anl.
Düzeyi

Grupların
Oranı

p<0,01

2,3

p<0,01

3,2

a ve b
arasında
p>0,05

10,7

996.764

2,57

263.843

0,68a

395.926

1,02b

2.817.637

7,27

p<0,01

1,0

253.568

0,65a

a ve b
arasında
p>0,05

8,1

430.234

1,11b

2.046.613

5,28

p<0,01

1,0

253.568

0,65a

10,7

508.806

1,31b

a ve b
arasında
p>0,05

2.708.961

6,99

p<0,01

1,0
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7,1

4,8

5,3

6.7

Doğrulama ve Geçerleme Faaliyetleri

Ürün değerlendirmeleri ara ve son ürün değerlendirmeleri olarak ikiye ayrılır. Ara ürün
değerlendirmeleri, yaşam döngüsü alt süreçlerinin sonunda, genellikle geliştirmeciler tarafından
yürütülen sınama faaliyetleridir. Her süreç sonunda üretilen ürünlerin, beklenen kalitede olup
olmadığı ve gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı, ortaya çıkartılır. Bir sonraki aşamaya geçiş,
ara ürünlerin beklenen kalitede olması ile mümkün olabilir. Çoğunlukla ara aşamalarda
gerçekleştirilen değerlendirmelerde elde edilen sonuçlar, nihai ürünün kalitesini tahmin etmede
kullanılır [26]. Son ürün değerlendirme faaliyetleri, geliştiriciler, müşteriler ve bazen de
bağımsız değerlendirmeciler tarafından yürütülür. Nihaî ürün test aşamasında geliştiriciler
tarafından test edilerek, değerlendirilir. Ürün, müşteri tarafından test edilerek ürünün geçerliliği
ortaya çıkartılır. Ürünün kabulü müşteri tarafından yürütülen testlerin sonucuna bağlıdır. Bazı
durumlarda, müşteriden ya da geliştirmecilerden gelen istekler doğrultusunda, nihaî ürün
bağımsız kuruluşların test laboratuarlarında da sınanabilir [26].
Doğrulama; belirlenen bir yaşam döngüsü aşaması sonunda ortaya çıkan ürünlerin, o
aşamasının başında kabul edilen şartları karşılayıp karşılamadığının değerlendirilme sürecidir
[43, 89, 237]. Doğrulama, bir öğenin ve tanımlanan gereksinimlerin karşılandığını gösteren bir
kanıtın incelenerek onaylanmasıdır [112, 145]. Geçerleme; bir sistemin, sistem paydaşlarının
beklentilerini yerine getirip getirmediğine göre değerlendirildiği bir süreçtir [43, 89, 237].
Geçerleme sürecinde, bir sistem kullanım amacını tanımlayan gereksinimlerin karşılandığını
gösteren kanıtlara göre incelenir. Yürütülen bu incelemeler sonunda sistem onaylanır [112,
145]. Geçerlemeyle, gerçekleştirilen ürünün kullanıcının isteklerini karşıladığı, ispatlanır.
Doğrulama, tüm ürün geliştirme yaşam döngüsü süresince etkisi gittikçe artan bir süreç
alanıdır. Gereksinimlerin doğrulanması ile başlar, iş ürünlerin doğrulanması ile devam eder ve
sonunda nihai ürünün doğrulanması ile sona erer. Meslektaş denetimi16 yöntemleri (yapısal
gözden geçirmeler ve denetlemeler gibi), iş ürünlerindeki kusurların ortaya çıkartılmasında
kullanılan doğrulama yöntemleridir. Yol kapsama testi, sistem testi, yükleme testi, stres testi,
performans testleri, kabul testi gibi test yöntemleri de sistemin doğrulamasında kullanılabilir
[270].
Geçerleme aşamasında sürece dâhil edilecek ürün ya da ürün bileşenleri, kullanıcı
ihtiyaçlarına göre belirlenir. Gereksinim ve tasarım belgeleri, yazılım ve donanım ürün ve ürün
bileşenleri, kullanıcı arayüzleri, kullanıcı el kitapları, süreç dokümanları ve eğitim malzemeleri
de geçerleme sürecine dâhil edilebilir. Geçerleme yöntemleri, kullanıcı ihtiyaçlarını
gösterebilme kabiliyetlerine göre seçilmelidir. Sıkça kullanılan geçerleme yöntemleri arasında,
resmî gözden geçirme toplantılarında müşteri ya da kullanıcılardan alınan onay veya görüşler;
“prototip” gösterimleri; sistem, donanım ve yazılım işlevlerinin gösterimi; son kullanıcılar;
müşteri ya da diğer paydaşlar tarafından gerçekleştirilen ürün testleri; benzetim ve modelleme;
kullanıcı analizleri gibi ürün analizleri yer almaktadır [270].
Bu bölümde iş ürünlerinin kalitesini ve fonksiyonelliğini anlamaya yönelik sınamaların
yapılıp yapılmadığı, bu tip sınamalar yapılmaktaysa da bunların projelerin hangi aşamalarında
gerçekleştirildiği, incelenmektedir. 425 adet firma üzerinde gerçekleştirilen analiz sonuçları,
firmaların yaklaşık %10’unda, geliştirilen iş ürünlerinin kalitesini ve fonksiyonelliğini
belirlemek amacıyla ölçümlerin (sınamaların) yapılmadığını gösterir. Proje yaşam döngüsü
boyunca gerçekleştirilen ölçümlerin periyodik ve etkin olduğunu söyleyen firmaların oranı,%33
olarak bulunmuştur. Firmaların yaklaşık %44’ünde, sınamalar düzenli bir şekilde
uygulanmamasına rağmen, ürün üzerinde oldukça etkin ölçümler gerçekleştirilmektedir (bkz.
Cilt II EK-5.7 “Doğrulama ve Geçerleme Faaliyetleri”).

16

Meslektaş denetimi (peer review): Akran denetimi ya da hakem denetimi olarak da adlandırılan meslektaş denetimi, bir yazarın
akademik çalışmalarını ya da gerçekleştirilen bir faaliyet sonunda ortaya çıkan bir ürünün aynı alanda uzman olan kişiler tarafından
incelenmesidir.
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Proje yaşam döngüsü boyunca projenin içinde bulunduğu aşama ve bu aşama sonunda
ortaya çıkan iş ürünleri göz önünde bulundurularak, projenin uygulayacağı doğrulama ve
geçerleme faaliyetleri belirlenir. Bazı projeler ürün geliştirme yaşam döngüsünde doküman
gözden geçirmesi, kod gözden geçirmesi, birim test, sistem test ve müşteri ortamında test gibi
doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin tümünü uygularken; bazıları tek bir doğrulama ve
geçerleme süreç faaliyetine odaklanır.

6.7.1

İş Ürünlerinin Tanımlanan Gereksinimlere Göre Sınanması

İş ürünlerinin kalitesini ve fonksiyonelliğini belirmemek amacıyla, firmalara projelerin
hangi aşamalarında tanımlanan müşteri, sistem ya da alt sistem gereksinimlerine göre
doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, sorulmuştur. Analiz sonuçlarına göre, ürünün
doğrulanması aşamasında birim test faaliyetlerini, diğer sınama faaliyetleri ile birlikte ya da tek
başına uygulayan firmalar, örneklemin yaklaşık %52’sini oluşturmaktadır. Sistem test
faaliyetlerini, diğer sınama faaliyetleri ile birlikte ya da tek başına uygulayan firmalar,
örneklemin yaklaşık %64’ünü oluştururken, müşteri veya gerçek ortamda ürünü test eden
firmalar örneklemin yaklaşık %65’idir. Firmaların doğrulama faaliyetlerini uygulama
yaklaşımları Tablo 80’de özetlenmektedir. Örneklemde, doküman ve yazılım gözden
geçirmelerinin her ikisini birden veya sadece birini uygulayan, birim testleri ve sistem testlerini
gerçekleştiren, müşteri veya gerçek ortamda ürünü test eden firmalar örneklemin yaklaşık
%31’ini oluşturmaktadır.
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Tablo 80 Firmaların Doğrulama Faaliyetlerini Uygulama Yaklaşımları

Geçerli

Sıklık

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Toplam
Yüzde

Doğrulama faaliyetleri yürütülmüyor.

43

9.8

9.9

9.9

Sadece doküman veya yazılım kodu gözden geçirme
faaliyetleri (GG)

27

6.2

6.2

16.1

Sadece birim test faaliyetleri (BT)

4

.9

.9

17.1

Sadece sistem test faaliyetleri (ST)

13

3.0

3.0

20.0

Sadece müşteri veya gerçek ortamda yürütülen testler
(SAHA)

19

4.3

4.4

24.4

Birim testler ve gözden geçirme faaliyetlerinden sadece
biri (BT ve GG)

13

3.0

3.0

27.4

Sistem test ve gözden geçirme faaliyetlerinden sadece
biri (ST ve GG)

29

6.6

6.7

34.1

Sistem test ve birim test faaliyetleri (ST ve BT)

1

.2

.2

34.3

21

4.8

4.8

39.2

Müşteri veya gerçek ortamda yürütülen testler ve
gözden geçirme faaliyetlerinden sadece biri (SAHA ve
GG)

26

5.9

6.0

45.2

Müşteri veya gerçek ortamda yürütülen testler ve birim
testleri (SAHA ve BT)

6

1.4

1.4

46.5

Müşteri veya gerçek ortamda yürütülen testler ve sistem
testleri (SAHA ve ST)

11

2.5

2.5

49.1

Müşteri veya gerçek ortamda yürütülen testler, sistem
ve birim testleri (SAHA ST ve BT)

33

7.5

7.6

56.7

Müşteri veya gerçek ortamda yürütülen testler, birim
testleri ve gözden geçirme faaliyetlerinden sadece biri
(SAHA BT ve GG)

16

3.6

3.7

60.4

Müşteri veya gerçek ortamda yürütülen testler, sistem
testleri ve gözden geçirme faaliyetlerinden sadece biri
(SAHA ST ve GG)

38

8.7

8.8

69.1

Müşteri veya gerçek ortamda yürütülen testler, sistem
testleri,
birim
testleri
ve
gözden
geçirme
faaliyetlerinden sadece biri (SAHA ST BT ve GG)

32

7.3

7.4

76.5

Müşteri veya gerçek ortamda yürütülen testler, sistem
testleri, birim testleri, yazılım kodu gözden geçirmeleri
ve doküman gözden geçirmeleri (Tümü)

102

23.2

23.5

100.0

434
5
439

98.9
1.1
100.0

100.0

Sistem test, birim test ve gözden
faaliyetlerinden sadece biri (ST BT ve GG)

geçirme

Toplam
Yanıt vermeyen firmalar
Toplam
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6.7.2

Doğrulama Faaliyetlerini Uygulama Yaklaşımlarıyla Finansal Büyüklükler

Bu bölümde firmaların doğrulama faaliyetlerini uygulama yaklaşımları ile finansal
büyüklük değerleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Ayrıntılı analiz sonuçları EK-5.7
“Doğrulama ve Geçerleme Faaliyetleri” bölümünde ve bu sonuçlardan elde edilen bulgular
aşağıda verilmektedir.
Firmaların
toplanmaktadır.

doğrulama

faaliyetlerini

uygulama

yaklaşımları

beş

grup

altında

•

Grup 1: Ürün üzerinde doğrulama faaliyeti uygulamayan firmalar,

•

Grup 2: Ürün üzerinde gözden geçirme ve birim test faaliyetlerini birlikte veya ayrı
ayrı uygulayan firmalar,

•

Grup 3: Ürün üzerinde sistem test faaliyetlerini, sistem test faaliyetleri ile birlikte
birim test ve gözden geçirme faaliyetlerini birlikte veya ayrı ayrı uygulayan firmalar,

•

Grup 4: Ürünü müşteri veya gerçek ortamda test eden, bu testlerle birlikte sistem test,
birim test veya gözden geçirme faaliyetlerinden birini veya ikisini uygulayan firmalar,

•

Grup 5: Ürün üzerinde sırasıyla tüm doğrulama faaliyetlerini uygulayan firmalar.
Ürünü müşteri veya gerçek ortamda test eden, ürünün sistem testlerini ve birim testleri
gerçekleştiren, doküman ve/veya yazılım kodu gözden geçirmelerini uygulayan
firmalar.

Tek yönlü Anova test yöntemi uygulayarak gruplar arasında dört yıllık ortalama ciro
değerleri bakımından anlamlı bir farkın olup olmadığı, sınanmaktadır. Bu sınama esnasında dört
yıllık ortalama ciro değerlerinin normal dağılım sergilediği, ‘Dönüşüm_OrtCiro_1B0.125’
değişkeni kullanılmıştır. Anova sınaması sonunda elde edilen ortalamalara ters dönüşüm
fonksiyonu uygulanarak gerçek ciro değerlerine geçiş sağlanmaktadır.
Tek yönlü Anova test yöntemi sonuçlarından biri olan Levene varyansların homojenliği
sınaması, grup varyanslarının eşit olduğunu göstermektedir. Anova tablosu incelendiğinde
gruplar arasındaki farkın 0,05 seviyesinde anlamlı olduğunu görülmektedir. F(4, 321, p: 0)=
8,735’tir. F dağılımı tablosu örneklem varyans oranının dağılımı ve serbestlik derecesine göre
incelendiğinde, F(0,05;4,321) kritik değeri 2,39 olarak bulunmuştur. Fkritik<F olduğundan grup
ortalamalarından en az birinin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir (bkz. EK-5.7.3).
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Yürütülen Scheffe test sonucu 0,05 önemlilik düzeyinde aşağıda verilen gruplar arasında
anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir:
•

Ürün üzerinde tüm doğrulama faaliyetlerini uygulayan firmalar ile ürün üzerinde
doğrulama faaliyetlerini uygulamayan firmalar arasında anlamlı bir farkın olduğu
görülmektedir. Anlamlılık düzeyi 0,003 bulunmuştur.

•

Ürün üzerinde tüm doğrulama faaliyetlerini uygulayan firmalar ile birim test ve
gözden geçirme faaliyetlerini, birlikte ya da tek başına, yürüten firmalar arasında
anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. Anlamlılık düzeyi 0,023 bulunmuştur.

•

Ürün üzerinde tüm doğrulama faaliyetlerini uygulayan firmalar ile ürünü geliştirme
ortamında sistem bazında test eden, bu testlerle birlikte birim test veya gözden
geçirme faaliyetlerinden birini veya ikisini uygulayan firmalar arasında anlamlı bir
farkın olduğu görülmektedir. Anlamlılık düzeyi 0,010 bulunmuştur.

•

Ürün üzerinde tüm doğrulama faaliyetlerini uygulayan firmalar ile ürünü müşteri
ortamında test eden, bu testlerle birlikte sistem test, birim test veya gözden geçirme
faaliyetlerinden birini veya ikisini uygulayan firmalar arasında anlamlı bir farkın
olduğu görülmektedir. Anlamlılık düzeyi sıfır bulunmuştur.

Scheffe test sonucu diğer gruplar arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir.
Ürün üzerinde tüm doğrulama faaliyetlerini uygulayan firmaların ortalama ciro değerinin
ortalaması yaklaşık 1.207.548 TL olarak bulunmuştur. Diğer gruplardaki firmaların ciro
ortalamaları ise oldukça düşük olduğu Tablo 81’de görülmektedir. Bu gruptaki firmaların
finansal büyüklüğü ile diğer gruplarda yer alan firmaların finansal büyüklükleri arasında
anlamlı bir fark söz konusudur.
Herhangi bir doğrulama faaliyetini yürütmeyen firmaların ortalama ciro değerleri ile saha
test, sistem test, birim test ve gözden geçirme gibi doğrulama faaliyetlerinden birini ya da
birkaçını uygulayan firmaların ortalama ciro değerleri arasında, istatistiksel bakımdan anlamlı
bir fark görülmemektedir (bkz. EK Tablo 5-132). Bu gruplardaki firmaların finansal
büyüklükleri ile doğrulama faaliyetlerini uygulama yaklaşımları arasında bir ilişki olduğu
söylenemez.
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Tablo 81 Grupların Dört Yıllık Ciro Ortalama Değerlerinin Ortalaması
(2006 yılı rakamları)
Dönüşüm_OrtCiro_1B0.125
Std.
Sapma

N

Ortalama
(Dönüştürülmüş
Ciro Değişkeni)

Doğrulama yapılmıyor

25

0,2157

0,04694

Gözden geçirme ve birim
test

36

0,2048

Sistem test, bu test ile
birlikte gözden geçirme
ve birim test
faaliyetlerinden en az biri

45

Saha test, bu test ile
birlikte sistem test, birim
test ve gözden geçirme
faaliyetlerinden biri

Std.Hata

%95 Güven Aralığına
Göre Ortalama
Alt Sınır

Üst Sınır

Ortalama
(TL)

0,00939

0,1963

0,2351

213.570

0,04835

0,00806

0,1885

0,2212

322.718

0,2049

0,05078

0,00757

0,1896

0,2201

322.221
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0,2086

0,04379

0,00366

0,2014

0,2159

278.783

Tüm faaliyetler

77

0,1737

0,04305

0,00491

0,1639

0,1835

1.207.548

Toplam

326

0,2000

0,04750

0,00263

0,1948

0,2051

391.079

6.7.3

Firmaların Doküman ve Yazılım Kodu Gözden Geçirme Faaliyetlerini Uygulama
Yaklaşımları

Firmalar doküman ve yazılım kodu gözden geçirme faaliyetlerini uygulama yaklaşımlarına
göre incelendiğinde, firmaların yaklaşık %20’sinde gözden geçirme faaliyetlerinin
uygulanmadığı, görülmektedir. Doküman ve yazılım kodu faaliyetlerinin her ikisini de
uygulayan firmaların oranı %41, sadece doküman gözden geçirme faaliyetlerini yürüten
firmaların oranı %10 ve sadece yazılım kodu gözden geçirme faaliyetlerini yürüten firmaların
oranı ise %19 olarak hesaplanmıştır.
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6.7.4

İş Ürünlerine Müşteriden Onay Alma Aşamaları

Yazılım geliştirme projelerinin çoğunda gereksinimlerin geçerli kılınması, proje bitimine
kadar ya da yazılım geliştirme ve test faaliyetlerinde belli bir yol alınana kadar gündeme
gelmez. Çoğu zaman son kullanıcının ürünü kabul ettiği aşamaya kadar, ürünün geçerli
kılınmasına yönelik faaliyetler yürütülmez [74].
Bu bölümde, iş ürünlerinin kalitesini ve fonksiyonelliğini belirlemeye yönelik yürütülen
faaliyetlerden hangilerinde müşteriden onay alındığı, incelenmektedir. Analiz sonuçları,
firmaların yaklaşık %36’sında, geliştirilen ürünün sınaması yapılmadan ya da sınaması yapılsa
bile müşteriden onay almadan, ürünün müşteriye teslim edildiğini gösterir (bkz. EK-5.7.4)17.
Müşteri onayı alınmadan ürünün teslim edilmesinin altında iki önemli neden yatmaktadır:
Firmaların özel bir müşteriyi belirlemeden, genel amaçlı ürün geliştirmeleri ve geçerleme
faaliyetleri için gerekli olan kaynakların (iş gücü, bütçe ve test altyapısı gibi) mevcut olmaması.
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Ürün teslimatı öncesinde, kod gözden geçirmeleri, birim test, sistem test ya da müşteri
ortamında gerçekleştirilen testlerden birinde ya da birkaçında müşteriden onay aldığını söyleyen
firmaların oranı yaklaşık %65’tir.
Bu bölümde, firmaların geliştirdikleri ürünler için müşteriden onay alma yaklaşımları
incelenmektedir. Analiz sonuçları aşağıda özetlenmiştir:

17

●

Firmaların yaklaşık %4’ü sadece yazılım kodu gözden geçirmeleri ve birim testleri
aşamalarında müşteriden onay almaktadır.

●

Firmaların yaklaşık %8’i sistem testleri ve sistem testleri öncesinde yürütülen kod
gözden geçirmeleri ve birim testleri aşamalarında müşteriden onay almaktadır.

●

Firmaların yaklaşık %44’ü müşteri ortamında ya da gerçek ortamda yürütülen testler
esnasında, bu testlere ilave olarak, önceden gerçekleştirilen kod gözden geçirmeleri,
birim testleri ve sistem testleri aşamalarından biri ya da birkaçında, müşteriden onay
almaktadır.

●

Tüm sınama aşamalarında müşteriden onay aldığını söyleyen firmaların oranı ise
yaklaşık %9’dur.

Teslimat öncesinde alınan salt doküman onayları %36 rakamına dâhil edilmiştir.
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6.7.5

Müşteriden Onay Alma Yaklaşımlarıyla Finansal Büyüklükler

Bu bölümde, firmaların müşteriden onay alma aşamaları finansal büyüklüklerine göre
karşılaştırılmaktadır. Firmalar müşteriden onay alma aşamalarına göre beş farklı grupta
toplanmıştır:
•

Grup 1: Sınama faaliyetlerini yürütmeden ya da müşteriden onay almadan ürünü
teslim eden firmalar;

•

Grup 2: Sadece kod gözden geçirme ve birim test faaliyetleri esnasından müşteriden
onay alan firmalar;

•

Grup 3: Sistem testleri esnasında, bu testlere ilave olarak önceden gerçekleştirilen kod
gözden geçirmeleri ve birim testleri aşamalarından en az birinde müşteriden onay alan
firmalar;

•

Grup 4: Müşteri ortamında yürütülen testler esnasında, bu testlere ilave olarak
önceden gerçekleştirilen kod gözden geçirmeleri, birim testleri ve sistem testleri
aşamalarından biri ya da birkaçında müşteriden onay alan firmalar;

•

Grup 5: Tüm aşamalar esnasında müşteriden onay alan firmalar.

Tek yönlü Anova sınama sonuçlarında Levene varyansların homojenliği sınaması grup
varyanslarının eşit olduğunu göstermektedir. F(4, 320, sig: ,005)= 3,805 olarak bulunmuştur. F
dağılımı tablosu, örneklem varyans oranının dağılımı ve serbestlik derecesine göre
incelendiğinde F(0,05;4,320) değerinin 2,39 olduğu görülmektedir. Fkritik<F eşitsizliğinin sağlandığı
bu sınamada ikili gruplar arasındaki ortalama farklarının anlamlılığı incelendiğinde, sadece
Grup 3 ile Grup 5 değişkenlerinin ortalamaları arasındaki anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir. Ürünlerini her aşamada onaylatan firmalar ile sadece sistem testleri ve bu
testlere ilave olarak yürütülen kod gözden geçirmeleri ve birim testleri esnasında müşteriden
onay alan firmalar arasında, ortalama dört yıllık ciro değerleri bakımından anlamlı bir fark
olduğu görülmektedir. Diğer grup değişkenlerin anlamlılık seviyeleri oldukça yüksek
bulunmuştur (bkz EK-5.7.5). Bu gruplara dâhil olan firmalar arasında dört yıllık ortalama ciro
değerleri bakımından bir fark bulunsa bile, bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu
söylenememektedir.
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Tablo 82 Grupların Dört Yıllık Ciro Ortalama Değerlerinin Ortalaması
Dönüşüm_OrtCiro_1B0.125
%95 Güven Aralığına
Göre Ortalama

N

Ortalama
(Dönüştürülmüş
Ciro Değişkeni)

Std. Sapma Std.Hata

Alt Sınır

Üst Sınır

Ortalama
(TL)

Grup 1

110

0,2017

0,04677

0,00446

0,1929

0,2106

364.567

Grup 2

13

0,2009

0,04873

0,01351

0,1714

0,2303

377.068

Grup 3

28

0,2239

0,04428

0,00837

0,2067

0,2410

158.492

Grup 4

145

0,1992

0,04727

0,00393

0,1914

0,2070

403.473

Grup 5

29

0,1760

0,04396

0,00816

0,1593

0,1927

1.086.221

Toplam

325

0,2002

0,04743

0,00263

0,1950

0,2054

387.872

Dönüştürülmüş dört yıllık ortalama ciro değerlerinin gruplara göre dağılımı aşağıda
verilmiştir.
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6.7.6

Firmaların Test Yaklaşımları

Test doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin bir alt kümesidir. Test faaliyeti; bir sistemi ya
da bileşeni belli koşullar altında koşturarak, bu sistemin ya da bileşenin bazı özellikleriyle ilgili
değerlendirmelerin yapılması işlemidir [89,140]. Yazılım geliştirme sürecinde başvurulan test
aşamaları birim test, tümleştirme testi, sistem testi ve kabul testi olarak tanımlanır [64, 142].
Yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca birim test, sistem test ve kabul testi gibi
birbirleriyle ilişkili bir dizi test faaliyeti uygulanarak, beklenen ürün kalitesine ulaşılmaya
çalışılır [31, 127, 136, 155]. Yazılım geliştirme testleri modül veya bileşen, alt sistemler, sistem
ve nihai ürün gibi farklı seviyeleri içine alır. Testler, her seviyede, klasik V model [97] yapısına
uyularak gerçekleştirilir. Modül ya da bileşen testi genellikle geliştiricilerin belli bileşenlere
odaklanarak gerçekleştirdikleri işlevsel (functional) ya da yapısal (structural) testlerdir.
Tek bir bileşenin kalitesi, tüm sistemin kalitesi hakkında bilgi vermeye yeterli değildir.
Bileşenler çok iyi tasarlanıp test edilse bile, diğer bileşenlerle birlikte çalışma durumlarında
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beklenmedik arayüz problemleriyle karşılaşılabilir. Arayüz kusurları; parametre ya da
parametre değerlerindeki uyumsuzluk, kapasite ya da büyüklük ihlalleri, arayüzlerde tanımlı
olmayan kaynakların kullanımı ve hatalı kullanılan işlevler gibi birçok nedenden
kaynaklanabilir. Entegrasyon testi bileşenler arasındaki iletişimle ilgilenir; genellikle yapısal ve
özellik güdümlü (feature-driven) test stratejilerini kullanır. Bileşen ve tümleştirme testleriyle,
her bir bileşenin ve bileşenler arasındaki arayüzlerin kalitesi sınanır. Tüm sistemin davranışı
ancak sistem ve kabul testleriyle mümkün olur. Sistem testleri esnasında tüm sistem tanımlanan
sistem özelliklerine göre sınanır. Kabul testleri esnasında ise tüm sistem kullanıcı ya da müşteri
beklentilerine göre sınanır. Sistem ve kabul testleri geliştirilen sistemin davranışını işlevsel ve
işlevsel olmayan (modülerlik, performans ve kullanabilirlik gibi) özelliklerine göre test eder
[30].
6.7.6.1. Firmaların Testleri Planlama Yaklaşımları
Test planlaması çoğunlukla göz ardı edilen ama başarılı bir yazılım test süreci için gerekli
olan bir faaliyettir. Planlanmadan yürütülen test faaliyetlerinin sonucu ile planlanmadan
yürütülen proje faaliyetlerinin sonucu aynıdır. Test planlaması aslında bir süreçtir. Bu süreç
sonunda, test sürecine dâhil olan tüm paydaşların, test faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda
bilgi alabilecekleri bir doküman ortaya çıkar [64].
Test planlaması; gereksinim analizi aşamasından başlayıp test aşamasına kadar devam
eden, sürekli bir faaliyettir [136]. Test planlaması geliştirme sürecinin farklı aşamalarında
birkaç kez oluşturulmalıdır. İlk plan, tüm proje paydaşlarıyla iletişimin sağlandığı “Ana Test
Planı” dır. Geliştirilen projenin büyüklüğüne bağlı olarak, projede “Kabul Test Planı”, “Sistem
Test Planı”, “Tümleştirme Test Planı”, “Birim Test Planı” yapılabilir. Küçük projelerde tek bir
plan yeterli olabilir.
Test planlamasında zamanlama önemlidir. Test planı ne kadar erken yapılırsa, proje planı
üzerindeki etkisi o kadar belirgin olur. Projenin başlarında ihtiyaç duyulan bilgiye erişilememe,
test planlarının erken oluşturulmasında sıkıntı yaratır. Bazı projelerde eksik olan kısımlar boş
bırakılarak test planları yine de oluşturulur. Bunun en önemli avantajı, planlama ile eksik olan
hususların belirlenerek yürütülmesi gereken faaliyetlerin ya da odaklanılması gereken konuların
daha belirginleşmesidir. Projenin başlarında oluşturulan planlar, tüm yaşam döngüsü boyunca
güncellenerek devamlılığı sağlanır.
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Bilişim firmaları test faaliyetlerini planlama yaklaşımlarına göre incelendiğinde, firmaların
%42’sinde projelerde yürütülen test faaliyetleri için bir planlama yapılmadığı görülmüştür.
Firmaların %20’sinde test planlaması nadiren ya da ara sıra yapılmaktadır. Firmaların %11’inde
çoğunlukla ve %17’sinde ise sürekli olarak test faaliyetleri planlanmaktadır (bkz. EK-5.8.3).
6.7.6.2. Test Yapılanması
Bilişim firmaları test yapılanmalarına göre incelenmiş ve firmaların yaklaşık %76’sında
resmî olarak tanımlanan bir test bölümü olmadan test faaliyetlerinin yürütüldüğü, görülmüştür.
Resmî olarak tanımlanmış bir test bölümü olan firmaların oranı ise, %14 olarak bulunmuştur.
Resmî test bölümü olmayan firmaların testleri planlama yaklaşımları incelendiğinde aşağıdaki
sonuçlar elde edilmiştir.
●

Resmî test bölümü olmayan ve testleri plan yapmadan yürüten firmaların yüzdesi %40,

●

Resmî test bölümü olmayan ve testleri bir plan dâhilinde yürüten firmaların yüzdesi
%11,

●

Resmî test bölümü olmayan ve testleri bazen planlı ve bazen de plansız şekilde
uyguladıklarını söyleyen firmaların yüzdesi %6 olarak bulunmuştur.

Örneklemde resmî bir test bölümü olmamasına rağmen projelere özel test yapılanmalarını
kuran, bu yapılarda proje çıktılarını bir plan dâhilinde, belli kurallara ve standartlara uyarak test
eden firmalar yer almaktadır. Bu firmaların örneklemdeki yüzdesi, %19 olarak bulunmuştur.
Firmaların test yapılanmaları Şekil 113 ve EK-5.8.1’de verilmiştir.

Şekil 113 Firmaların Test Yapılanmaları

6.7.6.3. Firmaların Testleri İzleme Yaklaşımları
Tüm doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinde olduğu gibi test faaliyetlerinde de, izleme,
kontrol ve raporlama etkinliklerinin yönetimle gözden geçirilmesi beklenmektedir [136, 270].
Resmî gözden geçirme toplantılarının test süreci esnasında yapılması, test planlarının, test
sonuçlarının, riskli ve problemli alanların bu toplantılarda tartışılması son derece önemlidir.
Planlanan test faaliyetlerinin izlenerek yönetim gözden geçirilmelerinin gerçekleştirilmesi, test
yönetim sürecinin bir gereğidir.
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Bu bölümde örneklemdeki firmaların test faaliyetlerini izleme yaklaşımları incelenmiştir.
Test planı yapmayan firmalar, örneklemin %42’si, test izleme etkinlikleri kapsamında
sorgulanmamıştır.
Bilişim firmalarının %14’ünde planlanan test faaliyetleri tüm projelerinde sürekli olarak
izlenmektedir. Benzer şekilde firmaların %13’ünde test faaliyetleri çoğunlukla izlenmektedir.
Örneklemde planlanan test faaliyetlerini izlemeyen firmaların yüzdesi %5 ve ara sıra izleyen
firmaların yüzdesi %11 olarak bulunmuştur (bkz. EK-5.8.4).

Şekil 114 Firmaların Testleri İzleme Yaklaşımları

6.7.6.4. Test İzleme Etkinliklerini Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirme
Test faaliyetlerinin planlandığı gibi yürütülememesi, yeni kaynak ihtiyacının ortaya
çıkması ya da hata çözüm sürelerinin uzaması ürün teslimatını etkiler. Test izleme etkinlikleri
esnasında ortaya çıkan sonuçların üst düzey yönetimle gözden geçirilmesi, riskli ve problemli
alanların değerlendirilmesi açısından son derece önemlidir.
Örneklemdeki firmaların yaklaşık %33’ü, planlanan ve izlenen test faaliyetlerini üst düzey
yönetimle verimli bir şekilde gözden geçirmektedir (bkz. EK-5.8.5).

Şekil 115 Test İzleme Etkinliklerini Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirme
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6.7.6.5. Test Yöntemlerini Kullanma Yaklaşımları
Firmalar geliştirdikleri ürünleri otomatik olmayan yöntemlerle ya da otomatik test araçları
kullanılarak sınayabilir. Firmalar uyguladıkları test yöntemlerine göre incelendiğinde,
%20’sinin geliştirdikleri sistemleri otomatik ya da yarı otomatik yöntemleri uygulayarak test
ettikleri görülmektedir. Firmaların %56’sı tamamen manüel olarak; %15’i otomatik/yarı
otomatik ve manüel yöntemleri birlikte kullanarak ürün testlerini yürütmektedir.

Şekil 116 Firmaların Test Yöntemlerini Kullanma Yaklaşımları

6.7.6.6. Test Eğitimi
Geliştirilen sistemlerin nasıl test edilmesi gerektiğini bilmek, en uygun yöntemleri ve
araçları seçme konusunda yeterli donanıma sahip olmak test sürecinin ve dolayısıyla nihaî
ürünün başarısını etkiler. Firmaların test yöntemleri ve araçları konusunda çalışanlarına eğitim
sağlama yaklaşımları önemlidir. Analiz sonuçları test faaliyetlerini uygulayan firmaların
%20’sinde, talep edildiği takdirde, planlı şirket içi ya da dışı eğitimlerin alındığını
göstermektedir.
Test faaliyetlerini gerçekleştiren firmaların %39’u ise, talep edildiği takdirde ya da ihtiyaç
duyulması durumunda, planlı olmayan, gayri resmî yürütülen şirket içi eğitimlere sıcak
bakmaktadır. Çalışanlarına test yönetimi ve araçları konularında eğitim sağlamayan firmaların
yüzdesi ise %32 olarak bulunmuştur (bkz. EK-5.8.6).

Şekil 117 Testle Uğraşan Kişilerin Eğitim Alma Durumları
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6.7.6.7. Test Yönetimi için Kuralların ve Politikaların Tanımlı Olma Durumu
Test yönetimi süreç faaliyetlerinin kurumsallaşabilmesi için, sürecin işletilmesine yönelik
kuralların ve politikaların kurumsal seviyede tanımlı olması gerekir. Örneklemdeki bilişim
firmaları bu çerçevede incelendiğinde, firmaların ancak %17’sinde kuralların ve politikaların
kurumsal düzeyde tanımlı olduğu, görülmüştür. Firmaların %43’ünde, kurumsal düzeyde
tanımlanmış kurallar olmasa bile, test yönetimi esnasında işletilen bazı kayıt dışı, gayri resmî
kurallar mevcuttur. Test yönetimi sürecine ilişkin kurumsal düzeyde tanımlanmış kuralları
olmayan ve süreçle ilgili hiçbir kuralı ya da standardı uygulamayan firmaların oranı ise
%30’dur (bkz. EK-5.8.7).

Şekil 118 Test Yönetimi için Kurumsal Düzeyde Kuralların/Politikaların Tanımlı Olması

Test yönetimi süreç faaliyetleriyle ilgili kuralları kurumsal düzeyde tanımlayan firmalar
(örneklemin %17’sinin), bu kuralların işletilmesine de önem vermektedir. Öyle ki, test yönetimi
boyunca kurumsal düzeyde tanımlı olan kuralları sık sık ya da sürekli bir şekilde kullanan
firmaların oranı, %16’dır.

Şekil 119 Test Yönetimi için Kuralların/Politikaların Uygulanma Durumu
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6.7.6.8. Test Yönetimi Sürecinin Performansı
Test yönetimi sürecinin performansını belirleyebilmek için, süreç faaliyetlerinin ara ve
nihai ürünlerle birlikte ölçülmesi gerekir. Test yönetimi sürecinin amacı, hatalardan arındırılmış
bir ürünü son kullanıcıya ya da müşteriye sunmaktır. Test yönetimi süreci, konfigürasyon
yönetimi süreci gibi çok fazla metriğin tanımlanabileceği bir süreç alanıdır. Süreç boyunca en
çok toplanan metrikler arasında “test edilen ürünlerin büyüklüğü”, “sınama faaliyetleri sonunda
yakalanan hataların sayısı”, “hataların çözüm süresi”,”test faaliyetlerinde yaşanan gecikmeler”
ve “harcanan iş gücü” yer almaktadır.
Firmaların test yönetimi boyunca kullanacakları metrikleri ve ölçme yöntemlerini bir yerde
tanımlamış olmaları gerekir. Örneklemdeki bilişim firmaları bu çerçevede incelendiğinde,
firmaların %36’sında test faaliyetlerinin ölçülmesine yönelik metriklerin ve ölçme
yöntemlerinin tanımlı olmadığı ve hatta bunların hiç kullanılmadığı görülmüştür. Firmaların
%34’ünde, resmî olarak tanımlanan metrikler ve ölçme yöntemleri olmamasına rağmen,
projeler de uygulanan bazı gayri resmî uygulamalar mevcuttur. Diğer taraftan, test planlarında
metrikleri ve ölçme yöntemlerini tanımlayan firmaların oranı %20’dur (bkz. EK-5.8.8).

Şekil 120 Test Metriklerinin/Yöntemlerinin Tanımlı Olma Durumu

Metrikleri ve ölçme yöntemlerini resmî ya da gayri resmî olarak kullanan firmaların sayısı
228, örneklemdeki oranı ise %54’tür. Test planlarında tanımlı olan yahut tanımlı olmasa bile bir
şekilde kullanılan metriklerin ve ölçme yöntemlerinin uygulanma sıklığı incelendiğinde
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir
●

Firmaların %15’inde test metrikleri ve ölçme yöntemleri sürekli olarak,

●

Firmaların %19’unda test metrikleri ve ölçme yöntemleri çoğunlukla kullanılmaktadır.
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Şekil 121 Test Metriklerini/Yöntemlerini Uygulama Sıklığı

6.7.7

Firmaların Test Yaklaşımlarıyla Finansal Büyüklüklerin Karşılaştırılması

Bu bölümde firmaların test faaliyetlerini uygulama yaklaşımları ortalama ciro değerlerine
göre incelenmektedir (bkz. EK-5.8.9 ” Test Faaliyetleri-Finansal Büyüklük Karşılaştırmaları”):
•

Test faaliyetlerini yürüten firmaların planlama yaklaşımları ile firma büyüklükleri
birlikte incelenmektedir.
Test faaliyetlerini planlamayan yahut bunları nadiren ya da ara sıra planlayan firmalar
ile test faaliyetlerini çoğunlukla ya da sürekli olarak planlayan firmalar arasında
ortalama ciro değerleri bakımından, istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir (t-testi: n=305, p<0,01).

•

Test faaliyetlerini planlayan firmaların izleme yaklaşımları ile firma büyüklükleri
birlikte incelenmektedir.
Test faaliyetlerini izlemeyen yahut nadiren ya da ara sıra izleyen firmalar ile test
faaliyetlerini çoğunlukla ya da sürekli olarak izleyen firmalar arasında ortalama ciro
değerleri bakımından anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t-testi: n=153, p<0,01).

•

Test faaliyetlerini üst düzey yönetimle gözden geçirme yaklaşımları ile firma
büyüklükleri birlikte incelenmektedir.
Gözden geçirmeleri etkin bir şekilde yapan firmalar ile gözden geçirme faaliyetini
yürütmeyen ya da bu faaliyetleri verimsiz bir şekilde yürüten firmalar arasında ortalama
ciro değerleri bakımından anlamlı bir fark görülmemiştir (Anova: n=132, p>0,05).

•

Test kurallarını kurumsal düzeyde tanımlayan firmalar ile bunları kurumsal düzeyde
tanımlamayan firmalar arasında ortalama ciro değerleri bakımından, istatistiksel açıdan
anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (Anova: n=295, p<0,05).

•

Test faaliyetlerinin performansına yönelik metrikleri ve ölçme yöntemlerini tanımlayan
firmalar ile bunları tanımlamayan firmalar arasında ortalama ciro değerleri bakımından,
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır (Anova: n=295, p<0,05).

•

Firmaların test faaliyetleriyle uğraşan kişilere eğitim verme yaklaşımları ile firma
büyüklükleri birlikte incelenmektedir:
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9 Çalışanlarına planlı test eğitimleri sağlayan firmalar ile test eğitimi vermeyen ya da
plansız şirket içi eğitimler veren firmalar arasında ortalama ciro değerleri
bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Anova:
n=305, p<0,05).
9 Bununla birlikte, plansız test eğitimlerinin düzenlendiği firmalar ile test
eğitimlerinin verilmediği firmalar arasında finansal büyüklük açısından bir fark
bulunmamaktadır.
Tablo 83 Test Süreç Faaliyetleri-Ortalama Ciro Değerleri
Grupların
Grupların
Ortalama Ortalamadan
Anl.
Ciro
Uzaklaşma Düzeyi
Değeri
Oranları

Test Yönetimi Süreç Faaliyetleri
Süreci planlamayan yahut nadiren ya
da ara sıra plan yapan firmalar
Süreci çoğunlukla ya da sürekli
planlayan firmalar
Süreci izlemeyen yahut nadiren ya da
ara sıra plan yapan firmalar
Süreci İzleme
Süreci çoğunlukla ya da sürekli
izleyen firmalar
Süreci
Planlama

Kurumsal
Düzeyde
Kuralları
Tanımlama

Ölçme
Yöntemlerini
ve Metrikleri
Tanımlama

Eğitim
Yaklaşımları

Kurallar ve politikalar tanımlı değil
Tanımlı olmamasına rağmen işletilen
bazı kurallar mevcut
Tanımlanmış kurallar ve politikalar
mevcut
Tanımlanmış metrikler ve ölçme
yöntemleri yoktur
Tanımlanmış metrikler ve ölçme
yöntemleri olmamasına rağmen
işletilen bazı uygulamalar mevcuttur
Tanımlanmış metrikler ve ölçme
yöntemleri mevcuttur
Eğitim alınmamakta
Planlı olmayan şirket içi eğitimler
Planlı eğitimler
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260.396

0,67

1.553.557

4,01

461.025

1,19

1.299.430

3,35

217.401

0,56

411.545

1,06

1.223.509

3,16

235.143

0,61a

395.344

1,02b

1.195.648

Grupları
n Oranı

p<0,01

6,0

p<0,01

2,8
5,6

p<0,05

3,0
1,0

a ile b
arasınd
a
p>0,05

5,1

3,09

p<0,01

1,0

283.240

0,73a

5,9

323.117

0,83b

1.668.905

4,31

a ile b
arasınd
a
p>0,05
p<0,01

3,0

5,2
1,0

6.8

Risk Yönetimi Teknikleri ve Güvenlik Yaklaşımları

Bu bölümde firmaların risk yönetimi yaklaşımı ile güvenlik uygulamaları birlikte
değerlendirilmektedir. Yürütülen analizlerin sonuçları Cilt II EK-5.9’da ve bu sonuçlardan elde
edilen bulgular ise aşağıda verilmiştir.

6.8.1

Risk Yönetimi

Bir olayın istenmeyen olumsuz sonuçlarının gerçekleşme olasılığı olarak tanımlanan risk
[257], iki temel unsuru içinde barındırır: Olumsuz sonuçların gerçekleşme olasılığı ve
gerçekleşen sonuçların ortaya çıkardığı etki.
En genel anlamda risk yönetimi, risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, planlanması,
izlenmesi ve kontrol edilmesi aşamalarından oluşur [101].
Risk tanımlama ya da risk belirleme süreci; bir projeyle ya da sistemle ilgili belirsizliklerin
ortaya çıkartıldığı, bu belirsizliklerin görünür ve ölçülebilir risklere dönüştürüldüğü bir süreçtir.
Literatürde yazılım geliştirme yaşam döngüsünde referans alınan çok sayıda yazılım geliştirme
risk yönetim modeli mevcuttur. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkabilecek
riskler belli gruplar altında toplanarak risk taksonomileri oluşturulur. Yazılım geliştirme
riskleri, en genel anlamda ürün mühendisliği, geliştirme ortamı ve program kısıtları olmak üzere
üç temel sınıf altında toplanır. Ürün mühendisliği sınıfı; gereksinimler, tasarım, kodlama ve
birim test, tümleştirme ve sistem testleri ve özel mühendislik gereksinimleri (güvenilirlik,
güvenlik, insan faktörü ve emniyet gibi) ile ilgili riskleri inceler. Geliştirme ortamı; geliştirme
süreçlerinden, yönetim süreçlerinden, yönetim modellerinden ve iş ortamından kaynaklanan
risklere odaklanır Program kısıtları; kaynaklardan, sözleşmeden ve program arayüzlerinden
doğacak riskleri ele alır [125].
6.8.1.1. Risklerin Kayıt Altına Alınması
Firmaların faaliyet gösterdikleri çevreden, geliştirilen ürünlerin ya da sunulan hizmetlerin
özelliklerinden, iç yapılanmadan ve kaynaklardan doğabilecek tüm olumsuz koşulları
tanımlayıp kayıt altına alması gerekir.
Örneklemdeki firmaların ileride karşı karşıya gelebilecekleri olumsuz koşulları
değerlendirme yaklaşımları incelenmiş ve firmaların %35’inde olası olumsuz durumların
(risklerinin) tanımlanıp, kayıt altına alındığı görülmüştür (bkz. EK-5.9.1).
6.8.1.2. Risk Yönetimi Sürecinin İşletildiği Birimler ya da Yapılar
Risk yönetimi süreci işletmenin her seviyesinde; projelerde, iş birimlerinde ve kurumsal
seviyelerde uygulanan bir süreçtir. İşletmelerde riskler iç çalışma riskleri ve kurumsal riskler
olmak üzere iki sınıf altında toplanır [306].
Kurumsal risk yönetimi süreci; örgüt içindeki risklerin tanımlanması ve analiz edilmesiyle
ilgilenir. Tüm organizasyonu olumsuz yönde etkileyecek olası olayların ortaya çıkartılmasına
odaklanılır. İşletme süreçleriyle ilgili risklerin belirlenmesinde üç ana kıstas ön plana çıkar:
Maliyet, zaman ve performans ya da kalite. Burada amaç, işletmeyi hedeflerinden saptıracak
risklerin etkin bir şekilde yönetilmesidir [151].
Riskler, bir işletmenin içinde bulunduğu ortamdaki, sosyal, ekonomik ve politik yapılarda
meydana gelen değişimlerden, değer zincirinde oluşan sıkıntılardan ve teknik altyapıya gelen
saldırılardan kaynaklanabilir. Bir işletmenin riskleri yönetebilme kabiliyeti, o işletmenin
esnekliğini gösterir [54]. Bir işletmenin devamlılığının sağlanabilmesi için kurumsal risk
yönetim süreci çok iyi kurgulanmalıdır. Bu ise firmaların finans, satış ve pazarlama, Ar-Ge,
insan kaynakları ve strateji yönetimi gibi kritik faaliyet alanlarıyla ilgili riskleri belirleyip takip
etmesi ile mümkün olabilir.
155

Bilişim firmalarının
f
n risk yönettimi sürecin
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Şeekil 122 Risk Yönetimi
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Şekil 123 Riskleri
R
Değerrlendirme Yakklaşımı

188

Firmalar birden fazla bölümde rissk yönetim süreciini uyguladıkları için örneklemdekki toplamlar %355’den fazla olacak
ktır.
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6.8.1.4. Risklerin Planlanması ve İzlenmesi
İç çalışma riskleri daha çok işletmenin operasyonel faaliyetleriyle ilgili risklerdir [306].
Yürütülen çalışmanın kapsamı, kullanılan kaynaklar, program ve çıktıların kalitesini olumsuz
yönde etkileyebilecek tüm durumlar, bu kapsamda incelenir. Ürün geliştiren firmalar için iç
çalışma riskleri, ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkabilecek olası bozucu
etmenlerdir. Ürün geliştirme yaşam döngüsünde risk yönetimi faaliyetleri, bazen ayrı bir süreç
alanı olarak, çoğu zamanda proje yönetiminin bir parçası olarak yürütülür. Proje sonunda ortaya
çıkacak olan nihai ürünün başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek, projede gecikmelere neden
olan, maliyeti arttıran ve üründe beklenen kalitenin yakalanmasına engel olan tüm olası
etmenler risk yönetiminin bir parçası olarak incelenir.
Kayıt altına alınan ve değerlendirilen riskler için risk önleme ve azaltma planlarının
yapılması gerekir. Analiz sonuçlarına göre, örneklemdeki firmaların %15’i, öncelikli riskler
için sürekli olarak; yaklaşık %18’i ise sürekli olmasa bile bazı durumlarda risk önleme ya da
azaltma planları yapmaktadır.

Şekil 124 Risk Önleme ve Risk Azaltma Planları

Örneklemdeki firmaların %20’sinde (riskleri kayıt altına alan firmaların yaklaşık
%62’sinde), riskler kontrol altında tutulmaktadır. Diğer taraftan, firmaların yaklaşık %12’sinde
riskler oldukça düzensiz, yetersiz ve plansız bir şekilde izlenmektedir.
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Şekil 125 Risklerin İzlenme Durumu

6.8.1.5. Risklerin Gözden Geçirilmesi
Kayıt altına alınan ve değerlendirilen riskler, etki ve olasılık değerlerine göre, üst düzey
yönetimle gözden geçirilir. Örneklemdeki firmaların yaklaşık %28’i (riskleri kayıt altına alan
firmaların %88’i), riskleri her zaman düzenli olmasa bile etkin bir şekilde üst düzey yönetimle
gözden geçirmektedir.

Şekil 126 Risklerin Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirilmesi

6.8.1.6. Risk Yönetimi Eğitimi
Örneklemdeki firmaların yaklaşık %13’ünde (riskleri kayıt altına alan firmaların
%39’unda), risk yönetimini uygulayan kişilerin konuyla ilgili eğitim almadığı ortaya çıkmıştır.
Firmaların yaklaşık %10’unda (riskleri kayıt altına alan firmaların %30’unda) ihtiyaç
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duyulduğu takdirde, firma içinde planlı olmayan ve genelde bireysel seviyede kalan iç
eğitimlere izin verilmektedir.
Risk yönetimi konusunda çalışanlarına planlı şirket içi ya da dışı eğitimler sağlayan
firmaların oranı, yaklaşık %11 olarak bulunmuştur.

Şekil 127 Risk Yönetimini Uygulayan Kişilerin Eğitim Alma Durumu

6.8.1.7. Risk Yönetimi Sürecinde Kuralların ve Politikaların Tanımlı Olma Durumu
Risk yönetimi sürecinde kurumsallaşmanın sağlanabilmesi için kuralların ve politikaların
kurumsal düzeyde tanımlı olması gerekir. Örneklemdeki firmaların yaklaşık %7’sinde (riskleri
kayıt altına alan firmaların %21’inde), kurumsal düzeyde tanımlanan kurallar ve politikalar
mevcut değildir. Firmaların yaklaşık %17’sinde, kurumsal düzeyde tanımlı olmayan ama gayri
resmî bir şekilde işletilen bazı kuralların olduğu, görülmektedir.
Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik kuralları ve politikaları kurumsal
düzeyde tanımlayan firmaların oranı, %10 olarak bulunmuştur.

Şekil 128 Risk Yönetimi için Kuralların/Politikaların Tanımlı Olma Durumu

Riskleri kayıt altına alan ve risk yönetiminin işletilmesine yönelik kurumsal seviyede
kuralları ve politikaları tanımlayan firmaların büyük bir çoğunluğu (örneklemin %10’u), bu
kuralları çoğunlukla ya da sürekli olarak kullanmaktadır. Risk yönetimi süreç faaliyetlerinin
işletilmesi esnasında tanımlı olan kuralları uygulayan firmaların oranı, %9,3 olarak
bulunmuştur.
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Şekil 129 Risk Yönetimi için Kuralların/Politikaların Uygulanma Durumu

6.8.1.8. Risk Yönetimi Süreç Performansı
Risk yönetimi sürecinin performansını ölçmeye yönelik metriklerin ve ölçme
yöntemlerinin tanımlanıp kayıt altına alınması gerekmektedir. Analiz sonuçlarına göre;
●

Örneklemdeki firmaların yaklaşık %12’sinde (riskleri kayıt altına alan firmaların
%36’sında), risk yönetimiyle ilgili metrikler ve ölçme yöntemleri tanımlı değildir. Bu
gruptaki firmalar risk yönetimi için herhangi bir kural işletmemektedir.

●

Firmaların yaklaşık %14’ünde (riskleri kayıt altına alan firmaların %41’inde), risk
yönetimi süreciyle ilgili metrikler ve ölçme yöntemleri tanımlı değildir. Bununla
birlikte, bu gruptaki firmalar süreç boyunca bazı gayri resmî kuralları uygulamaktadır.

●

Örneklemdeki firmaların yaklaşık %8’i, risk yönetim sürecinin performansını ölçmeye
yönelik metrikleri ve ölçme yöntemlerini tanımlamış; bunları kayıt altına almıştır.

Şekil 130 Risk Yönetimi Performans Metriklerinin/Yöntemlerinin Tanımlı Olma Durumu
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Risk yönetimi sürecinin performansına yönelik metrikleri ve ölçme yöntemlerini tanımlayan
ya da tanımlı olmasa bile gayri resmî olarak bazı kuralları işleten firmalar, örneklemin yaklaşık
%21,4’ünü oluşturmaktadır. Risk yönetimi sürecinin performansına yönelik metriklerin ve
ölçme yöntemlerinin uygulanma sıklığı incelendiğinde, firmaların yaklaşık %13’ünde
çoğunlukla ya da sürekli olarak bu metriklerin ya da yöntemlerin uygulandığı görülmektedir.

Şekil 131 Risk Yönetimi Performans Metriklerinin/Yöntemlerinin Uygulanma Sıklığı

6.8.1.9. Risk Yönetimi Uygulamalarıyla Finansal Büyüklüklerin Karşılaştırılması
Bu bölümde risk yönetimi süreç uygulamalarıyla firma büyüklükleri arasındaki ilişkiler
incelenmektedir (bkz. EK-5.9.9)
Çalışan Sayıları
●

Riskleri kayıt altına alan firmalar ile almayan firmalar arasında çalışan sayıları
bakımından anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Mann-Whitney U: n=436, p=0,00).

●

Risk yönetimi sürecinin uygulanmasına yönelik kurumsal düzeyde kuralların ve
politikalarının tanımlı olma durumu çalışan sayısına göre incelendiğinde aşağıdaki
sonuçlar elde edilmiştir.
9 Risk yönetimi süreci için kuralları tanımlamayan ve herhangi bir kural işletmeyen

firmalar ile bunları tanımlamadan (gayri resmî bir şekilde) uygulayan firmalar
arasında, çalışan sayıları bakımından, istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı,
görülmüştür (Mann-Whitney U: n=106, p=0,138).
9 Risk yönetimi süreci için kurumsal düzeyde kuralları ve politikaları tanımlayan

firmalar ile bunları tanımlamayan ve uygulamayan firmalar arasında, çalışan
sayıları bakımından, istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır (MannWhitney U: n=76, p=0,002).
9 Aynı şekilde, risk yönetimi süreci için kurumsal düzeyde kuralları ve politikaları

tanımlayan firmalar ile bu kuralları tanımlamadan işleten firmalar arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (Mann-Whitney U: n=120,
p=0,003)
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●

Risk yönetimi sürecinin performansını ölçmeye yönelik metriklerin ve yöntemlerin
uygulanma durumları çalışan sayısına göre incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir:
9 Risk yönetimi süresinin performansını ölçmeye yönelik metrikleri ve yöntemleri

tanımlamayan (ve bunları uygulamayan) firmalar ile bunları tanımlamadan (gayri
resmî olarak) uygulayan firmalar arasında çalışan sayıları bakımından istatistiksel
anlamda bir fark olduğu görülmüştür (Mann-Whitney U: n=112, p=0,024).
9 Risk yönetimi süresinin performansını ölçmeye yönelik metrikleri ve yöntemleri

tanımlayan ve bunları uygulayan firmalar ile bunları tanımlamayan (ve
uygulamayan) firmalar arasında çalışan sayıları bakımından anlamlı bir fark olduğu
ortaya çıkmıştır (Mann-Whitney U: n=86, p=0,005).
9 Diğer taraftan, risk yönetim sürecinin performansını ölçmeye yönelik metrikleri

kullanan ( resmî ve gayri resmî) firmalar arasında çalışan sayıları bakımından
anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (Mann-Whitney U: n=94, p=0,137).
●

Firmaların risk yönetimi sürecini uygulayan kişilere eğitim verme yaklaşımı çalışan
sayılarına göre incelendiğinde aşağıdaki sonuç elde edilmiştir.
9

Bilişim firmalarının çalışanlarını eğitme yaklaşımları arasında çalışan sayıları
bakımından anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (Kruskal Wallis Test, n=150,
p=0). Gruplar arasında yürütülen ikili karşılaştırmalar da aynı sonucu vermektedir.
Tablo 84 Risk Yönetimi Süreci-Çalışan Sayıları

Toplam Çalışan Sayısı

Risklerin Kayıt Altına Alınması

Kurumsal Düzeyde Kuralların
Tanımlı Olması

Metriklerin Tanımlı Olması

Eğitim Alınma Durumu

Ortalama

Ortanca

Kayıt altına alınmamakta

21

8

Kayıt altına alınmakta

82

15

Tanımlı değil

31

9

Tanımlı değil ama
işletilen bazı kurallar
mevcut

33

12

Tanımlı ve uygulanmakta
Tanımlı değil
Tanımlı değil ama
işletilen bazı kurallar
mevcut
Tanımlı ve uygulanmakta
Eğitim alınmamakta
Planlı olmayan
Planlı

198
25
48

43
10
18

225
30
32
195

33
9
18
43

Finansal Büyüklükler
●

Riskleri kayıt altına alan firmalar ile almayan firmalar arasına ortalama ciro değerleri
bakımından anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t-testi: n=329, p<0,01).

●

Firmaların riskleri olasılık ve etki durumlarına göre değerlendirme yaklaşımları ile
ortalama ciro değerleri arasında bir ilişki bulunamamıştır (Anova: n=111, p>0,05).
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●

Riskleri kayıt altına alan firmalar incelendiğinde, riskleri sürekli olarak izleyen firmalar
ile belli dönemlerde izleyen, plansız izleyen ya da hiç izlemeyen firmalar arasında
ortalama ciro değerleri bakımından bir fark olduğu görülmüştür (Anova: n=107,
p>0,05).

●

Risk yönetimi süreç faaliyetlerini üst düzey yönetimle gözden geçiren firmalar ile bu tip
gözden geçirmeleri yürütmeyen yahut gözden geçirmeleri verimsiz bir şekilde
gerçekleştiren firmalar arasında ortalama ciro değerleri bakımından bir farka
rastlanılmamıştır (t-testi: n=107, p>0,05).

●

Risk yönetimi süreci için gerekli olan kuralları ve politikaları kurumsal düzeyde
tanımlayan firmalar ile bunları tanımlamayan firmalar arasında ortalama ciro değerleri
bakımından anlamlı bir fark mevcuttur (Anova: n=115, p<0,01).

●

Risk yönetimi sürecinin performansını ölçmek için gerekli olan metrikleri tanımlayan
firmalar ile bunları tanımlamayanlar arasında ortalama ciro değerleri bakımından
anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Anova: n=111, p<0,01).

●

Çalışanlarına planlı şirket içi ya da dışı risk yönetimi eğitimi sağlayan firmalar ile
eğitim verilmeyen yahut sadece plansız şirket içi eğitimler verilen firmalar arasında ciro
değerleri bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (Anova:
n=114, p<0,01).
Tablo 85 Risk Yönetimi Süreç Faaliyetleri Ortalama Ciro Değeri

Risk Yönetimi Süreç Faaliyetleri
Riskler Kayıt
Uygulanmamakta
Altına Alınma
Durumu
Uygulanmakta
Kurallar ve politikalar tanımlı
değil
Kurumsal
Düzeyde
Tanımlı olmamasına rağmen
Kuralları
işletilen bazı kurallar mevcut
Tanımlama
Tanımlanmış kurallar ve
politikalar mevcut
Tanımlanmış metrikler ve
ölçme yöntemleri yoktur
Ölçme
Tanımlanmış metrikler ve
Yöntemlerini ölçme yöntemleri olmamasına
ve Metrikleri rağmen işletilen bazı
Tanımlama
uygulamalar mevcuttur
Tanımlanmış metrikler ve
ölçme yöntemleri mevcuttur
Eğitim alınmamakta
Eğitim
Planlı olmayan şirket içi
Yaklaşımları
eğitimler
Planlı eğitimler

Grupların
Ortalama
Ciro Değeri

Grupların
Ortalamadan
Uzaklaşma
Oranları

272.588

0,70

777.878

2,01

344.041

0,89a

519.447

Anl.
Düzeyi

Grupların
Oranı

p<0,01

2,9
11,8

1,34b

a ile b
arası
p>0,05

4.072.390

10,51

p<0,05

1,0

326.929

0,84a

864.276

2,23b

2.880.450

7,43c

p<0,01

1,0

408.246

1,05a

8,7

508.806

1,31b

a ile b
arası
p>0,05

3.546.711

9,15

p<0,01

1,0
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a ile b
ve b ile
c arası
p>0,05

7,8

8,8
3,3

7,0

6
6.8.2

Güvvenlik Yaklaaşımları

Güvenlikk politikalarrını tanımlayyan ve kayııt altına alaan firmalar örneklemin %39’unu
ooluşturmaktaddır (bkz.EK--5.9.10). Billgi teknolojilleri güvenliğği, elektronikk posta gönderimi ve
innternet erişim
mi gibi fiziiksel erişim kanallarının
n güvenliğinni sağlamayıı hedefler. Firmaların
F
y
yaklaşık
%600’ı sürekli birr şekilde ve yaklaşık %1
19’u çoğunluukla, bilgi tekknolojileri gü
üvenliğini
o
organizasyon
nlarında uyguulamaktadır.
Firmanınn içinde bullunduğu binaanın dış etk
kilere karşı güvenliğini
g
sağlamayı amaçlayan
a
teesis güvenliiği, firmalarrın yaklaşık %51’inde sürekli bir şekilde ve yaklaşık %12’sinde
%
çoğunlukla uyygulanmaktaadır.
Dışarıyaa bilgi aktarrımı gibi koonularda çallışanlara uyggulanan kurralları kapsaayan bilgi
kkullanımı güvvenlik yaklaaşımı, firmalların yaklaşıık %42’sindde sürekli bir şekilde vee yaklaşık
%
%22’sinde
çooğunlukla uyygulanmaktaddır.
Acil duurum kapsam
mında yürüttülen faaliy
yetleri tanım
mlayan sivil savunma güvenliği,
g
firmaların yakklaşık %54’üünde kesinlikle uygulanm
fi
mamaktadır. Çalışanlarınn sağlığını teehdit eden
u
unsurların
giiderilmesine yönelik faaaliyetleri taanımlayan işçi sağlığı güvenliği, firmaların
y
yaklaşık
%222’sinde sürekkli olarak ve yaklaşık
y
%17’sinde çoğuunlukla uyguulanmaktadır.
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Alt Yüklenici Yönetimi

Son zamanlarda firmaların ürün geliştirme faaliyetlerinin tamamını kendi
organizasyonlarında yürütmekten vazgeçtikleri, ürünlerin ya da süreçlerin bir kısmını diğer
firmalara aktardıkları, görülmektedir [176]. Özellikle karmaşık ürün tasarımlarında, geliştirme
sürecindeki olası sıkıntıların bertaraf edilmesi amacıyla, alt yüklenici ya da dış kaynak
kullanımı sıkça tercih edilmeye başlanmıştır. Alt yüklenici ve dış kaynak kullanımı yönetim
stratejilerinin her ikisi de yasal sözleşmelere ihtiyaç duyar. Diğer taraftan, dış kaynak kullanımı
ilişkinin süresi ve paydaşlar arasındaki kâr zarar paylaşımı nedeniyle altyüklenici yönetiminden
ayrılır [245].
Firmaların alt yüklenici ya da dış kaynak kullanımı stratejilerini benimsemelerinin
temelinde iki önemli unsur yer almaktadır: Ekonomik ve stratejik yönetim yaklaşımları [94].
Ekonomik yönetim yaklaşımı ile kâr getirmeyen işlerin ayrıştırılması ya da geliştirme
maliyetinin azaltılması amaçlanmaktadır [39]. Günümüzde dış kaynak ve alt yüklenici
kullanımında stratejik yönetim yaklaşımlarının daha ön plana çıktığı görülmektedir. Stratejik
yönetim yaklaşımlarıyla firmalarda mevcut olmayan bilgi ve teknolojinin elde edilmesi, üretim
ve kalite riskinin paylaşılması [307] amaçlanmaktadır. Yeni pazarlara ve teknolojilere nüfus
etme ihtiyacı ve çok disiplinli proje gereksinimleri, alt yüklenici kullanımını tetikleyen diğer
önemli stratejik yönetim yaklaşımlarıdır.
Dış kaynak kullanımı olgunluk modeli, dış kaynak kullanımının üç önemli aşamasını işaret
eder: Maliyet, kaynak ve ortaklık aşamaları. Maliyet aşaması, firmaların elde etmeyi umduğu
ekonomik yararı ifade eder. Kaynak aşaması, firma içinde olmayan alan uzmanlığını elde
etmeye yönelik girişimleri gösterir. Ortaklık aşaması, alt yükleniciler ya da tedarikçilerle
geliştirilen ortaklıkları, değerleri ve hem ekonomik hem de sosyal odaklanmayı işaret eder. Dış
kaynak kullanımının karmaşıklığı firmaların hangi aşamada olduğuyla ilintilidir. Ortaklık
aşamasını yürütmek maliyet aşamasını yürütmekten daha karmaşıktır [108]. Dış kaynak ya da
alt yüklenici kuruluşları sadece proje yönetimi bilgi ve becerisi ile yönetilemez. Diğer firmalarla
iş birliği sağlayabilme, problem çözebilme ve güven sağlayabilme yetisi gibi gömülü bilgiye
ihtiyaç duyar [179]. Yazılım sektörünün bilgi temelli bir sektör olduğu düşünülürse, alt
yüklenici kullanımında ve seçiminde bilgi yönetimi de önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar.
Kalite yönetimi, insan kaynağı miktarı, insan kaynağı yetkinliği [320;312], ürün maliyeti,
teslimat zamanı [312] gibi unsurlar yazılım geliştirmenin dışarıda yaptırılma kararını etkiler.
Genel anlamda tedarikçilerin seçilmesi dış kaynak ve alt yüklenici kullanımının en temel
görevidir [194]. Tedarikçi ya da alt yüklenici seçiminde resmî olarak tanımlanmış kuralların ve
yöntemlerin olması beklenir. Kalite modelleri ve standartları tedarikçi ve alt yüklenici seçmek
için gerekli olan kuralları, politikaları ve standartları da tanımlar.
KOBİ alt yüklenicilerinden ortak Ar-Ge programlarına katılmaları ve yenilikçilik düzeyi
yüksek ürünlerin geliştirilmesi esnasında büyük ölçekli firmalarla iş birliği içinde olmaları,
beklenmektedir [305]. Tüm bunlar güçlü bir bilgi akışı ile mümkündür. Ana yüklenici ve alt
yüklenici firmalar arasında kurulan güçlü bir altyapı ile paydaşlar arasında sürekli bir bilgi akışı
sağlanır [315]. Buna ilave olarak, firmalardan paydaşlar arasındaki iş birliğini oluşturmada ve
devamını sağlamada kullanılacak kuralları, kıstasları ve standartları tanımlamaları, paydaşlar
arasında ortak bir anlayışı geliştirmeleri beklenir.
Başarısız ürünlerin elde edilmesinin en temel nedeni olarak, müşterilerle alt yükleniciler
arasındaki zayıf ve yetersiz yönetim yaklaşımı gösterilmektedir. Firmalar ürün geliştirme
faaliyetlerinin bir kısmını dışarıya yaptırmaya başladıkça, alt yüklenicilerle olan ilişkilerin
yönetimi daha da önem kazanır. Alt yüklenici ilişkisi izlemeye dayalı bir ilişki olmaktan çıkar
[261]. Planlanan, izlenen ve kontrol edilen bir ilişkiye dönüşür. Yükleniciler ve alt yükleniciler
arasında çalışma ortamının birbirine uyumlu hale getirilmesi gerekir. Bu ise koordinasyon ve
kontrol mekanizmalarının sunulduğu ortak sistemlerin, ortak süreçlerin ve ortak teknolojilerin
kullanılmasıyla mümkün olabilir. Değerler arasındaki farklılıkların ortaya çıkartılması ve
böylece kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi son derece önemlidir. Alt yüklenici yönetiminde
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kültürel iş birliğinin güçlendirilmesine destek verecek mekanizmaların geliştirilmesi
önerilmektedir [172]. Yazılım ürünleri için dış kaynak ya da alt yüklenici kullanan firmalar, işi
yaptırdıkları firmalarla iletişimi sağlayacak haberleşme kanallarına ve bu iletişimin sağlıklı
yürümesini sağlayacak ortak bir anlayışa ya da dile ihtiyaç duyar [315].
Alt yüklenicilerin izlenmesinde ve performanslarının ölçülmesinde yaşanabilecek sıkıntılar
önemli bir risk faktörüdür [77]. Bu nedenle, ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca alt
yüklenicilerin performansının ölçülmesi ve bunun için gerekli olan metriklerin ve ölçme
yöntemlerin tanımlanması oldukça önemlidir. Paydaşlar arasında imzalanan anlaşmalar,
sözleşmeler yüklenici firmaların alt yüklenici firmalara direk iş yaptırma hakkını verse bile,
sözleşmeler alt yüklenici firmaların başarısının bir garanti değildir. Yüklenici ve alt yüklenici
firmalar arasında alt yüklenicilerin performansını izlemeye ve değerlendirmeye yönelik bir yapı
oluşturulmadığı takdirde yüklenici firmalar alt yüklenici firmaları yönetmede güçlüklerle
karşılaşacaktır. Proje planında tanımlanan ve alt yükleniciler tarafından onaylanan faaliyetlerin
periyodik bir şekilde izlenmesi, gerekli görüldüğü takdirde düzeltici faaliyetlerin uygulanması
[245] ve iş ürünleri performansının periyodik olarak ana yükleniciye raporlanması [311] son
derece önemlidir.
Bu bölümde yazılım geliştiren firmaların alt yüklenici kullanımı, seçimi ve yönetimi
yaklaşımları incelenmektedir. Yürütülen analizlerin sonuçları Cilt II EK-6 “Alt Yüklenici
Yönetimi” bölümünde ve bu sonuçlardan elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.

7.1

Firmaların Alt Yüklenici Kullanımı

Alt yüklenici kullanımına göre firmalar dört grup altında toplanmıştır. Firmaların %34,1’i
alt yüklenici kullanmayan ve alt yüklenici olarak çalışmayan firmalardır. Alt yüklenici
kullanmayan ama alt yüklenici olarak çalışan firmaların oranı % 6,7’dir. Firmaların %46,6’sı alt
yüklenici kullanan ama alt yüklenici olarak çalışmayan firmalardır. Yine firmaların %12,6’sı
hem alt yüklenici kullanmakta hem de alt yüklenici olarak çalışmaktadır.
Tablo 86 Alt Yüklenici Kullanımı Tablosu

Alt yüklenici kullanılmaz ve alt yüklenici değildir
Alt
Alt yüklenici kullanılmaz ama alt yüklenicidir
Yüklenici
Kullanımı Alt yüklenici kullanılır ve alt yüklenicidir
Alt yüklenici kullanılır ama alt yüklenici değildir

Toplam Çalışan
Sayısı

Dağılım
(%)

8

34,2%

5

6,7%

10

12,6%

11

46,6%

Bu sonuçlar firmaların %59,2’sinin ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca bir şekilde alt
yüklenici kullandıklarını göstermektedir19. Diğer taraftan, örneklemdeki firmaların %19,3’ü hali
hazırda alt yüklenici bir firma olarak, diğer bilişim firmalarına hizmet vermektedir. Türk bilişim
sektörünün alt yüklenici kullanım oranının, İngiliz elektronik montaj sanayi KOBİ’lerinin alt
yüklenici kullanımı oranına çok yakın bir değer olduğu görülmektedir [308].
Alt yüklenici ya da dış kaynak kullanımı kararı firmaların büyüklüğü ile ilişkilidir [165].
Küçük ölçekli firmaların yeterli kaynağa sahip olmaması alt yüklenici ya da dış kaynak
kullanımı kararını olumsuz yönde etkiler [261].

19

Alt yüklenici kullanan firma sayısı 259’dur.
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Alt yüklenici kullanan ve kullanmayan firmalar dört yıllık ortalama ciro değerlerine göre
incelendiğinde iki grup arasında ortalama ciro değerleri bakımından istatistiksel açıdan
anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (t=3,891, n=329 p=0). Örneklemde alt yüklenici kullanan
firmaların dört yıllık ortalama ciro değerlerinin ortalamasının, alt yüklenici kullanmayan
firmalarınkinden daha fazla olduğu (yaklaşık 2,2 katı kadar) görülmektedir. Alt yüklenici
kullanan ve kullanmayan firmaların ortalama ciro değerleri Tablo 96’da verilmiştir.
Alt yüklenici kullanımı ile firma faaliyet yılları karşılaştırıldığında, firmaların alt yüklenici
kullanımı yaklaşımlarının faaliyet yıllarıyla ilişkili olmadığı görülmüştür (ki-kare=4,260,
n=437, p=0,119).
Yine firmaların alt yüklenici kullanımı yaklaşımı ile yürütülen projelerin proje süresi
arasında anlamlı bir fark görülmemiştir (Mann-Whitney U: en uzun proje süresi, n=419,
p=0,572 ve ortalama proje süresi, n=407, p=0,042)20. Diğer taraftan alt yüklenici kullanan ve
kullanmayan firmalar arasında maksimum proje bütçe değerleri bakımından anlamlı bir fark
olduğu ortaya çıkmıştır (Mann-Whitney U: n=379, p=0,005).
Tablo 87 Alt Yüklenici Kullanımı En Çok Proje Bütçesi

En Çok Proje Bütçesi
(TL)

Alt Yüklenici Kullanımı

Ortanca
143.111
250.000

Hayır
Evet

Analiz sonuçları salt yazılım geliştiren firmalar ile ana ürünün ya da sistemin bir parçası
olarak yazılım geliştiren firmalar arasında alt yüklenici kullanma yaklaşımları bakımından
anlamlı bir fark olduğunu gösterir (ki-kare=11,120, n=437, p=0,001). Alt yüklenici
kullanmayan firmalara bakıldığında, örneklemdeki firmaların %26’sının salt yazılım geliştiren
ve %15’inin ana ürünün ya da sistemin bir parçası olarak yazılım geliştiren firmalar olduğu
görülmektedir.

Şekil 133 Yazılım Geliştirme Biçimine Göre Alt Yüklenici Kullanımı

20

Ortalama proje süresinin anlamlılık değeri 0,050’e çok yakın bir değerdir.
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7.2

Firmaların Alt Yüklenici Seçimi

Bu bölümde örneklemdeki firmaların alt yüklenici seçimi ve değerlendirme yaklaşımları
incelenmektedir. Alt yüklenici kullanan firmalara alt yüklenici seçimi ile ilgili tanımlanmış ve
kayıt altına alınmış kurallara sahip olup olmadığı sorulmuştur. Buna göre firmaların yaklaşık
%56’sında alt yüklenici seçimine yönelik kurallar tanımlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
Diğer taraftan alt yüklenici kullanan firmaların %32’sinde bu kurallar yeterlidir.

Şekil 134 Alt Yüklenici Seçme Kurallarının Yeterli Olma Durumu

Çoğu zaman alt yüklenici seçme aşamasında kuralların işletilmediği görülür. Uygulama
zorunluluğu getirilmediği durumlarda bu kaçınılmazdır. Analiz sonuçları alt yüklenici kullanan
firmaların %24’ünde (alt yüklenici kurallarının tanımlı olduğu firmaların yaklaşık %42’sinde)
kuralların uygulamasına yönelik bir zorunluluk olduğunu gösterir.

Şekil 135 Alt Yüklenici Seçme Kurallarını Uygulama Zorunluluğu

7.2.1

Alt Yüklenici Seçme Yaklaşımları ve Firma Özellikleri

Bu bölümde firmaların alt yüklenici seçme yaklaşımları ile genel firma özellikleri
arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Bunun için alt yüklenici kullanan firmalar üç grup altında
toplanmıştır: Grup 1, alt yüklenici seçimi için kuralları ve kıstasları tanımlamayan firmalar;
Grup 2, kuralların yetersiz olduğu firmalar ve Grup 3, kuralların yeterli olduğu firmalar.
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Firmaların alt yüklenici seçme yaklaşımları toplam çalışan sayısına göre incelenmiş,
sadece Grup 1 ile Grup 3 arasında toplam çalışan sayısı bakımından istatistiksel açıdan
anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (Mann-Whitney U: n=161, p=0). Diğer gruplar arasında
böyle bir farka rastlanılmamıştır.
Tablo 88 Alt Yüklenici Seçimi ile Toplam Çalışan Sayısı

Toplam Çalışan Sayısı
Ortanca

Alt
Üst
Ortalama Dördebölenler Dördebölenler

Grup 1: Kurallar tanımlı
değil.

8

25

5

17

Alt Yüklenici Grup 2: Kurallar tanımlı
Seçimi
ama yetersiz.

11

53

5

40

Grup 3: Kurallar tanımlı
ve yeterli.

23

125

8

63

Firmaların alt yüklenici seçme yaklaşımları dört yıllık ortalama ciro değerlerine göre
incelenmiş, Grup 3 ile Grup 1 ve Grup 3 ile Grup 2 arasında anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür (bkz. EK-6.2.2) 21. Alt yüklenici seçme kurallarını yeterli düzeyde tanımlayan
firmaların finansal büyüklüğü diğer firmalarınkine göre daha fazladır (bkz.Tablo 96).
Firmaların büyüklüğü arttıkça örgütlenme yapıları da değişmeye başlar. Firmalar basit
organizasyon yapılarını matris ve ekip- temelli yapılar gibi daha karmaşık organizasyon
yapılarına dönüştürmeye başlar. Buna bağlı olarak firmaların alt yüklenici seçme
yaklaşımlarında da farklılaşmalar görülür. Analiz sonuçları örneklemdeki firmaların alt
yüklenici seçme kurallarını ve kıstaslarını tanımlama durumları ile örgütlenme yapıları
arasında bir ilişki olduğunu gösterir. Örgüt içinde uzmanlaşma arttıkça alt yüklenici kullanımı
sıklığı da artar [4], firmalar alt yüklenici seçme kurallarını ve kıstaslarını tanımlamaya başlar
(ki-kare=19,333, n=212, p=0). Alt yüklenici kullanan firmaların %33’ü alt yüklenici kurallarını
ve kıstaslarını tanımlamayan, basit örgütlenme yapısını benimsemiş firmalardır. Alt yüklenici
kurallarını ve kıstaslarını tanımlamayan ama fonksiyonel örgütlenme yapısını benimsemiş
firmaların oranı ise %11 olarak bulunmuştur. Fonksiyonel örgütlenme yapısını benimsemiş, alt
yüklenici kurallarını ve kıstaslarını yeterli düzeyde tanımlamış firmalar alt yüklenici kullanan
firmaların yaklaşık %19’unu oluşturmaktadır. Basit örgütlenme yapısını benimsemiş firmalarda
bu oran yaklaşık %13’e inmektedir.

21

(Anova testi: n=165, gruplar arası p=0,001; Grup 3 ile Grup1 ve Grup 2 için p<0,05; diğerleri p>0,05).
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Şekil 136 Örgütlenme Biçimi Alt Yüklenici Seçme Yaklaşımı

Alt yüklenici kullanan firmaların alt yüklenici seçme yaklaşımları ile kalite belgesine sahip
olma durumları incelendiğinde, kalite belgesine sahip olan firmaların alt yüklenici kurallarını
ve kıstaslarını yeterli düzeyde tanımlama sıklığının daha fazla olduğu görülmüştür (kikare=13,563, n=210, p=0,001, EK-6.2.3). Alt yüklenici kullanan firmaların %19’u kalite
belgesine sahip olan ve alt yüklenici seçme kurallarını ve kıstaslarını yeterli bir şekilde
tanımlayan firmalardır. Alt yüklenici seçme kurallarını ve kıstaslarını yeterli düzeyde
tanımlayan ama kalite belgesine sahip olmayan firmaların oranı ise %13’tür. Kalite belgesine
sahip olmayan ve alt yüklenici seçme kurallarını ve kıstaslarını tanımlamayan firmalar, alt
yüklenici kullanan firmaların %30’unu oluşturur. Kuralları ve kıstasları tanımlamayan ama
kalite belgesine sahip olan firmaların oranı %15’dir.

Şekil 137 Kalite Belgesi-Alt Yüklenici Seçme Yaklaşımı

Diğer bir deyişle, alt yüklenici kullanan ve kalite belgesine sahip olan firmaların yaklaşık
%46’sı alt yüklenici seçme kurallarını ve kıstaslarını yeterli bir şekilde tanımlamaktadır. Bu
kategorideki firmaların yaklaşık %36’sı kuralları ve kıstasları tanımlamamaktadır. Aynı şekilde,
alt yüklenici kullanan ama kalite belgesine sahip olmayan firmaların yarısı alt yüklenici seçme
kurallarını tanımlamamakta, bu kategorideki firmaların yaklaşık %22’si ise kuralları ve
kıstasları yeterli düzeyde tanımlamaktadır (bkz. Tablo 89)
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Tablo 89 Alt Yüklenici Seçme Yaklaşımı-Kalite Belgesi Çoklu Karşılaştırma

AY Seçme Yaklaşımı
Grup 1
Sayı
Kalite belgesi
mevcut
Kalite
Belgesi

Toplam

16

40

87

% Kalite Belgesi

35,6%

18,4%

46,0%

100,0%

% AY Seçme

33,3%

32,0%

59,7%

41,4%

% Toplamın

14,8%

7,6%

19,0%

41,4%

62

34

27

123

% Kalite Belgesi

50,4%

27,6%

22,0%

100,0%

% AY Seçme

66,7%

68,0%

40,3%

58,6%

% Toplamın

29,5%

16,2%

12,9%

58,6%

93

50

67

210

44,3%

23,8%

31,9%

100,0%

% AY Seçme

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% Toplamın

44,3%

23,8%

31,9%

100,0%

Sayı
Toplam

Grup 3

31

Sayı
Kalite belgesi
yok

Grup 2

% Kalite Belgesi

Bu bölümde alt yüklenici kullanan firmaların alt yüklenici seçme yaklaşımlarının
geliştirdikleri ürünün tipine göre değişip değişmediği incelenmektedir. Analiz sonuçları tek
başına yazılım geliştiren firmalar ile ana ürünün ya da sistemin bir parçası olarak yazılım
geliştiren firmalar arasında, alt yüklenici seçme yaklaşımlarına bakımından istatistiksel açıdan
anlamlı bir fark olduğunu gösterir (ki-kare=8,688, n= 212, p=0,013; bkz. EK-6.2.4). Ana
ürünün ya da sistemin parçası olarak yazılım geliştiren firmalar, alt yüklenici seçme kurallarını
ve kıstaslarını tanımlamaya daha fazla önem verir. Alt yüklenici kullanan firmaların %20’si,
ana ürünün ya da sistemin bir parçası olarak yazılım geliştiren, yeterli düzeyde alt yüklenici
seçme kurallarına ve kıstaslarına sahip olan firmalardır. Salt yazılım geliştiren firmalar için bu
oran, %11’dir. Diğer taraftan, salt yazılım geliştiren ve alt yüklenici seçme kurallarını ve
kıstaslarını tanımlamayan firmalar, alt yüklenici kullanan firmaların %25’tir.

Şekil 138 Yazılım Geliştirme Biçimi-Alt Yüklenici Seçme Yaklaşımı
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Son olarrak alt yükllenici kullannan firmalarrın alt yükleenici seçme yaklaşımlarrı, hizmet
vverdikleri sekktörlere göree incelenmişttir. Savunma
a sektöründee faaliyet gössteren firma
alar ile bu
sektörde bullunmayan firmalar
f
araasında alt yüklenici seçme
s
yaklaaşımları ba
akımından
isstatistiksel anlamda
a
bir fark olduğuu görülmüştü
ür (ki kare=88,283, n=2122, p=0,016; bkz. EK6
6.2.5).
Diğer sektörler araasında istatisttiksel açıdan
n anlamlı bir fark yoktur.

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Kurallar tannımlı ve yeterli (%)
Kurallar tannımlı ama yeterrsiz (%)
Alt yüklenici için kurallar tanımlı
değil (%)

Şekil 1399 Hizmet Veriilen Sektörler--Alt Yüklenicii Seçme Yaklaaşımı

7
7.3

Alt Yüklenici
Y
Y
Yönetimi

Bu bölüümde yazılım
m geliştirenn bilişim firrmaları, alt yüklenici yyönetimi yetkinlikleri
kkapsamında incelenmekte
i
edir. Alt yükklenici kullan
nan firmalarra, alt yüklennici performanslarının
v ürün çıktılarının izlennip izlenmediği, alt yük
ve
klenici yöneetimi için yazılı bir plaan yapılıp
y
yapılmadığı,
faaliyetlerin kontrol edillip edilmediğ
ği, eğitim alınnıp alınmadıığı, kurumsaal düzeyde
k
kuralların
vee alt yüklenici yönetim
minin perfo
ormansını öllçmeye yönnelik yöntem
mlerin ve
m
metriklerin
taanımlı olup olmadığı
o
soruulmuştur.
Analiz sonuçları
s
gööre firmalarıın yaklaşık %86’sı, çoğğunlukla yahhut sürekli olarak
o
alt
y
yüklenicilerin
n performansslarını ve ürüün çıktıkların
nı izlemekteddir. Firmaların %72’si, çoğunlukla
y
yahut
süreklii olarak alt yüklenici faaaliyetlerini proje yönetticisiyle ya da yönetimlle kontrol
e
etmekte,
gözzden geçirmeeleri yürütm
mektedir. Diğ
ğer taraftan firmaların %
%45’inde, ço
oğunlukla
y
yahut
sürekli olarak, projelerde alt yüüklenici yöneetimi (tanım
mlama, izlemee ve kontrol gibi) için
y
yazılı
plan oluuşturulmaktaadır.
Yukarıdaaki sonuçlarr, yazılım geliştiren
g
billişim firmalaarının alt yüüklenici faaaliyetlerini
izzleme ve buu faaliyetleri yönetimle gözden
g
geçirrme konusunna önem verddiğini gösterrmektedir.
D
Diğer
taraftaan firmalar, alt yüklennici yönetim
mi faaliyetlerrini planlam
maya yeterin
nce önem
v
vermemekted
dir.
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50
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0

40
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6
36 36

33

4

5

Hayır

N
Nadiren

19

12 11

5

AY performanslarının
mesi (%)
İzlenm

26

AY yöönetimi için
planlamanınn yapılması (%)

A sıra
Ara

Ç
Çoğunlukla

11

8

10

AY yönetim
mi faaliyetleriniin
proje yöneetimi tarafındann
kontrol edilmesi (%)

Tüm projeleerde sürekli ollarak

Şekil 140 Alt
A Yüklenici Yönetimi Tem
mel Faaliyetleerinin Uygulannması22

Firmalarrın eğitim yaaklaşımları incelendiğind
i
de, alt yükleenici kullanaan firmaların
n yaklaşık
%19’unda eğğitimlerin plaanlı bir şekilde düzenlendiği; %35’innde planlı olm
%
mayan, gayrri resmî iç
e
eğitimlere
izin verildiği ve %48’inde ise
i konuyla ilgili
i
eğitimlerin verilmeddiği görülmü
üştür.

Şekil 141 Firmaların Alt
A Yüklenici Yönetimi Eğiitimi Yaklaşım
mları

a yüklenicii yönetimi için kurallarıın ve politikkaların tanım
mlı olması
Kurumsaal düzeyde alt
ö
önemlidir.
B
Bilişim
firmaalarının %444’ünde, tanıımlanmış vee kayıt altınna alınmış kurumsal
d
düzeyde
kuraallar ve politiikalar mevcuut değildir. Bu
B gruptaki firmalar
f
alt yyüklenici yön
netimi için
h
herhangi
bir kuralı ya daa politikayı işşletmemekteedir. Firmalaarın %39’u, aalt yüklenicii yönetimi
e
esnasında
taanımlı olmaayan, kayıt altına alın
nmamış, baazı gayri rresmî bazı kuralları
u
uygulamaktad
dır. Kurumssal düzeydee alt yüklen
nici yönetim
mi için kurralları ve politikaları
p
taanımlayan firmaların oraanı ise %17 olarak
o
bulunm
muştur.
Kurumsaal düzeyde tanımlanmış
t
bu kurallarrı ve politikkaları uygulaayan firmalaarın sayısı
330’dur. Kurum
msal düzeydde kuralları ve
v politikalar tanımlayan firmaların yaaklaşık %57’si sürekli
o
olarak
ve yakklaşık %40’ı çoğunlukla bu
b kuralları ve
v politikalarrı uygulamakktadır.

222

Alt yüklenici izzleme sorusuna 209
2 adet firma, allt yüklenici yöneetimi için plan yaapma sorusuna 1999 adet firma ve alt yüklenici
faaaliyetlerinin yönnetimle kontrol eddilmesi sorusuna 208
2 adet firma yaanıt vermiştir.
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Şekil 142 Alt Yüklenici Yönetimi için Kuralların ve Politikaların Tanımlı Olma Durumu

Alt yüklenici yönetiminin performansını ölçmeye yönelik metriklerin ve yöntemlerin
firmalarda tanımlı olması gerekir. Analiz sonuçları, firmaların %48’inde bunların tanımlı
olmadığını gösterir. Bu gruptaki firmalar alt yüklenici yönetimi performansını ölçmemektedir.
Firmaların %38’inde tanımlanmış ve kayıt altına alınmış metrikler ve ölçme yöntemleri olmasa
bile, işletilen bazı gayri resmî uygulamalar mevcuttur. Bu firmalar her zaman, düzenli bir
şekilde alt yüklenici yönetimi performansını ölçmemekte, arada bazı kuralları işletebilmektedir.
Alt yüklenici yönetiminin performansını ölçmeye yönelik metrikleri ve yöntemleri tanımlayan
firmaların oranı %14’tür.
Firmaların yaklaşık %67’sinde çoğunlukla yahut sürekli olarak, %21’inde ara sıra ve
%12’sinde nadiren alt yüklenici yönetimi performansının ölçüldüğü görülmüştür.

Şekil 143 Alt Yüklenici Yönetimi Performans Metriklerinin/Yöntemlerinin Tanımlı Olma Durumu
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7.3.1

Firmaların Alt Yüklenici Yönetimi (AY) Faaliyetlerini Planlama Yaklaşımları

Bu bölümde firmaların alt yüklenici yönetimi faaliyetlerini planlama yaklaşımları iki grup
altında toplanarak incelenmektedir. Alt yüklenici yönetimini planlamayan, nadiren planlayan ya
da ara sıra planlayan firmalar Grup 1 ve alt yüklenici yönetimini faaliyetlerini çoğunlukla ya da
sürekli olarak planlayan firmalar ise Grup 2 ile temsil edilmektedir.
7.3.1.1 AY Faaliyetlerini Planlama Yaklaşımları-Firma Büyüklükleri Arasındaki İlişki
Alt yüklenici yönetimi faaliyetlerini planlama yaklaşımı ile firma büyüklükleri
karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Bu bölümde ilgili yürütülen analizlerin
sonuçları EK-6.3.1 ve EK-6.3.2’de verilmiştir.
•

Firmaların alt yüklenici yönetimi faaliyetlerini planlama yaklaşımları dört yıllık ortalama
ciro değerlerine göre incelendiğinde, Grup 1’de yer alan firmalar ile Grup 2’de yer alan
firmalar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (t-testi=2,585, n=
157, p=0,011). Grupların ortalama ciro değerleri Tablo 96’da verilmiştir.

•

Firmaların alt yüklenici yönetimi faaliyetlerini planlama yaklaşımları ile çalışan sayıları
karşılaştırıldığında, Grup 1’de yer alan firmalar ile Grup 2’de yer alan firmalar arasında
çalışan sayıları bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (MannWhitney U: n=199, p=0,01). Grupların çalışan sayısı değerleri Tablo 95’de verilmiştir.

7.3.1.2 Firmaların AY Faaliyetlerini Planlama Yaklaşımları-Koordinasyon Yeteneği
Arasındaki İlişki
Bu bölümde firmaların alt yüklenici faaliyetlerini planlama yaklaşımlarıyla koordinasyon
yetenekleri karşılaştırılmaktadır. Yürütülen analizlerin sonuçları EK-6.3.3 ve EK-6.3.4
bölümlerinde verilmiştir. Firmaların koordinasyon yetenekleri iki aşamada incelenmektedir:
a)

Firmaların mühendislik takımlarının oluşturulması, yürütülmesi ve koordinasyonuna
yönelik yazılı kurumsal politikaların mevcut olması,

b)

Farklı mühendislik grupları arasında haberleşme ve koordinasyonunun etkin bir
şekilde yürütülmesine destek veren araçların mevcut olması.

i.
Firmaların
mühendislik
takımlarının
oluşturulması,
yürütülmesi
koordinasyonuna yönelik yazılı kurumsal politikaların mevcut olma durumu

ve

Analiz sonuçları, firmaların mühendislik takımlarının oluşturulması, yürütülmesi ve
koordinasyonuna yönelik yazılı kuralları tanımlama yaklaşımı ile alt yüklenici faaliyetlerini
planlama yaklaşımları arasında bir ilişki olduğunu gösterir (ki-kare=18,944, n=199, p=0).
Tablo 90’da alt yüklenici kullanan firmaların %54,8’inin alt yüklenici faaliyetlerini
planlamadıkları yahut nadiren ya da ara sıra planladıkları görülmektedir. Mühendislik
takımlarının oluşturulması ve koordinasyonuna yönelik kuralları ve politikaları olmayan
firmaların %63,2’si, alt yüklenici faaliyetlerini planlamamakta yahut nadiren ya da ara sıra
planlamaktadır. Diğer taraftan, mühendislik takımlarının oluşturulması ve koordinasyonuna
yönelik kuralları tanımlayan ve bu kuralları etkin bir şekilde kullanan firmaların %74,4’ü, alt
yüklenici yönetimi faaliyetleri için çoğunlukla ve sürekli olarak plan yapmaktadır.
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Tablo 90 Alt Yüklenici Faaliyetlerinin Planlanması-Koordinasyonun Sağlanması23
AY yönetimi faaliyetlerinin
planlanması

Sayı
Grup içi
Tanımlı kurallar
oranlar
mevcut değildir.
Toplam
içinde (%)
Mühendislik
Sayı
takımlarının
oluşturulması Kurallar mevcuttur Grup içi
ama etkin
oranlar
ve
koordinasyonu kullanılmamaktadır Toplam
nun
içinde (%)
sağlanması
Sayı
Mevcuttur ve etkin Grup içi
bir şekilde
oranlar
kullanılmaktadır
Toplam
içinde (%)
Sayı
Grup içi
oranlar
Toplam
Toplam
içinde (%)

ii.

Toplam

Planlama
Yok/Nadiren/Ara sıra
86
63,2%

Çoğunlukla/
Sürekli
50
36,8%

136
100,0%

43,2%

25,1%

68,3%

12
60,0%

8
40,0%

20
100,0%

6,0%

4,0%

10,1%

11
25,6%

32
74,4%

43
100,0%

5,5%

16,1%

21,6%

109
54,8%

90
45,2%

199
100,0%

54,8%

45,2%

100,0%

Farklı mühendislik grupları arasında haberleşme ve koordinasyonunun etkin bir
şekilde yürütülmesine destek veren araçların mevcut olma durumu
Analiz sonuçları, firmaların mühendislik grupları arasındaki haberleşmeyi ve
koordinasyonu sağlayan araçları kullanma yaklaşımları ile alt yüklenici faaliyetlerini planlama
yaklaşımları arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir (ki-kare=16,807, n=198, p=0). Alt
yüklenici kullanan ama mühendislik grupları arasında haberleşme ve koordinasyon için araç
kullanmayan firmaların %67,9’u, alt yüklenici faaliyetlerini planlamamakta yahut nadiren ya da
ara sıra planlamaktadır. Diğer taraftan, alt yüklenici yönetimi faaliyetlerini çoğunlukla ya da
sürekli olarak planlayan firmaların %53’ü, gruplar arasında haberleşme ve koordinasyonu
sağlamaya yönelik araçları kullanmaktadır.

23

Alt yüklenici kullanan firmalar arasında inceleme yapılmaktadır.
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Tablo 91 Alt Yüklenici Faaliyetlerinin Planlanması-Koordinasyon Araçlarının Kullanılması

AY yönetimi faaliyetlerinin
planlanması

Sayı
Grup içi oranlar
(koordinasyon)
Araçlar mevcut değil Grup içi oranlar
(AY)
Toplam içinde
(%)
Sayı
Mühendislik
Araç mevcut değildir Grup içi oranlar
gruplarının
(koordinasyon)
haberleşme ve ama
koordinasyonun “email/msn/skype/cep Grup içi oranlar
yürütülmesine telefonu”
(AY)
kullanılmaktadır
destek veren
Toplam içinde
araçlar
(%)
Sayı
Grup içi oranlar
(koordinasyon)
Araçlar mevcut ve
Grup içi oranlar
kullanılmaktadır
(AY)
Toplam içinde
(%)
Sayı
Grup içi oranlar
(koordinasyon)
Toplam
Grup içi oranlar
(AY)
Toplam içinde
(%)

Planlama
Yok/Nadiren/Ara
sıra
19
67,9%

Toplam
Çoğunlukla/
Sürekli
9
28
32,1%
100,0%

17,6%

10,0%

14,1%

9,6%

4,5%

14,1%

62
65,3%

33
34,7%

95
100,0%

57,4%

36,7%

48,0%

31,3%

16,7%

48,0%

27
36,0%

48
64,0%

75
100,0%

25,0%

53,3%

37,9%

13,6%

24,2%

37,9%

108
54,5%

90
45,5%

198
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

54,5%

45,5%

100,0%

7.3.1.3 Temel Süreç Alanlarını ve AY Faaliyetlerini Planlama Yaklaşımı
Bu bölümde alt yüklenici yönetimi faaliyetlerini planlama yaklaşımı ile proje yönetimi,
gereksinim yönetimi ve konfigürasyon yönetimi gibi temel süreç faaliyetlerini planlama
yaklaşımı arasındaki ilişki incelenmektedir. Analiz sonuçları, sırasıyla proje yönetimi,
gereksinim yönetimi ve konfigürasyon yönetimi faaliyetlerini planlama yaklaşımı ile alt
yüklenici yönetimi faaliyetlerini planlama yaklaşımı arasında istatistiksel bakımdan bir ilişki
olduğu göstermektedir (PY için ki-kare=28,576, n=199, p=0; GY için ki-kare =19,223, n=199,
p=0; KY için ki-kare=26,531, n=197, p=0). Yürütülen analizlerin sonuçları EK-6.3.5’de
verilmiştir.
Proje yönetimi faaliyetlerini planlamayan yahut nadiren ya da ara sıra planlayan firmaların
%90,7’sinin, alt yüklenici faaliyetlerini de planlamadıkları yahut nadiren ya da ara sıra
planladıkları görülmektedir. Diğer taraftan, proje yönetimi faaliyetlerini çoğunlukla ya da
sürekli olarak planlayan firmaların ancak %55’i alt yüklenici yönetimi faaliyetlerini çoğunlukla
ya da sürekli olarak planlamaktadır. Yine alt yüklenici yönetimi faaliyetlerini sürekli olarak ya
da çoğunlukla planlayan firmaların %95,6’sı, proje faaliyetlerini sürekli olarak ya da çoğunlukla
planlamaktadır.
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Gereksinim yönetimi faaliyetlerini çoğunlukla ya da sürekli olarak planlayan firmaların
%54’ü, alt yüklenici yönetimi faaliyetlerini de çoğunlukla ya da sürekli olarak planlamaktadır.
Konfigürasyon yönetimi sürecini uygulamayan firmaların %62’si, alt yüklenici yönetimi
faaliyetlerini planlamamakta yahut nadiren ya da ara sıra planlamaktadır. Konfigürasyon
yönetimi faaliyetlerini nadiren ya da ara sıra planlayan firmaların %76,6’sı, alt yüklenici
faaliyetlerini nadiren ya da ara sıra planlamaktadır. Yine konfigürasyon yönetimi faaliyetlerini
çoğunlukla ya da sürekli olarak planlayan firmaların %69’u, alt yüklenici yönetimi faaliyetlerini
de çoğunlukla ya da sürekli olarak planlamaktadır.
Tablo 92 AY Yönetimi Planı-PY/GY/KY Yönetimi Planları

AY yönetimi faaliyetlerinin planlanması
Planlama Yok/Nadiren/Ara
sıra

Çoğunlukla/Sürekli

Satır
Satır
Sütün Oranları
Sütün Oranları
Oranları
Oranları
(%)
(%)
(%)
(%)
PY Planlama

GY Planlama

KY Planlama

7.3.2

Süreç uygulanmamakta
Nadiren/ ara sıra
Çoğunlukla /sürekli
Süreç uygulanmamakta
Nadiren/ ara sıra
Çoğunlukla /sürekli
Süreç uygulanmamakta
Nadiren/ ara sıra
Çoğunlukla /sürekli

,0%
90,7%
44,9%
100,0%
77,8%
45,9%
62,2%
76,6%
30,9%

,0%
35,8%
64,2%
5,5%
32,1%
62,4%
47,2%
33,3%
19,4%

,0%
9,3%
55,1%
,0%
22,2%
54,1%
37,8%
23,4%
69,1%

,0%
4,4%
95,6%
,0%
11,1%
88,9%
34,8%
12,4%
52,8%

AY Yönetimi Süreci için Kurulların, Politikaların ve Standartların Tanımlı
Olma Durumu

Bu bölümde firmaların alt yüklenici yönetim süreci için kuralların, politikaların ve
standartların tanımlı olma durumu firma özelliklerine göre incelenmektedir. Firmalar üç
kategoride incelenmektedir: Grup 1, alt yüklenici yönetim süreci için kurumsal düzeyde
kuralları, politikaları ve standartları tanımlamayan firmalar; Grup 2, alt yüklenici yönetim süreci
için kurumsal düzeyde kuralları, politikaları ve standartları tanımlamayan, bununla birlikte bazı
gayri resmî kuralları işleten firmalar; Grup 3, kurumsal düzeyde alt yüklenici yönetimi
kurallarını, politikaları ve standartları tanımlayan firmalar.
7.3.2.1 Firma Büyüklüklerine Göre AY Yönetimi Kurallarının Tanımlı Olma
Durumları
Firmaların alt yüklenici yönetimi için kuralları, politikaları ve standartları tanımlama
yaklaşımları firma büyüklükleri ile karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Bu
bölümde yürütülen analizlerin sonuçları EK-6.3.6’da ve EK-6.3.7’de verilmiştir.
Firmaların alt yüklenici yönetimi için kuralları, politikaları ve standartları tanımlama
yaklaşımı dört yıllık ortalama ciro değerlerine göre incelendiğinde, Grup 3 ile Grup 1 ve Grup 3
ile Grup 2 arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (Anova: n=161,
p<0,05). Grupların ortalama ciro değerleri Tablo 96’da verilmektedir. Yüksek ciro değerine
sahip olan firmaların alt yüklenici yönetimi için kurumsal düzeyde kuralları, politikaları ve
standartları tanımlama ihtimali daha fazladır.
Firmaların alt yüklenici yönetimi için kuralları, politikaları ve standartları tanımlama
yaklaşımları çalışan sayılarına göre incelendiğinde, Grup 1’de yer alan firmalarla, Grup 2’de
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yer alan firmalar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (Mann
Whitney U: n=172, p>0,05). Diğer gruplar arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir fark
mevcuttur (Mann Whitney U: n=125, p=0). Tablo 95’de firmaların alt yüklenici yönetimi için
kuralları, politikaları ve standartları tanımlama yaklaşımlarının çalışan sayısına göre değişimi
verilmiştir.
7.3.2.2 AY Yönetimi, PY, GY ve KY Kurallarının ve Politikalarının Tanımlı Olma
Durumları
Bu bölümde firmaların alt yüklenici yönetimi için kuralları, politikaları ve standartları
tanımlama yaklaşımları ile proje yönetimi, gereksinim yönetimi ve konfigürasyon yönetimi için
kuralları, politikaları ve standartları tanımlama yaklaşımları karşılaştırılmaktadır. Yürütülen
analizlerden elde edilen sonuçlar EK-6.3.8’de verilmiştir. Analiz sonuçları, firmaların proje
yönetimi, gereksinim yönetimi ve konfigürasyon yönetimi süreçleri için kurumsal düzeyde
kuralları, politikaları ve standartları tanımlama yaklaşımları ile alt yüklenici yönetimi süreç
tanımları, standartları ve politikaları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir (PYAY: ki-kare=62,333, n=206, p=0; GY-AY: ki-kare=48,135, n=206, p=0; KY-AY: kikare=73,910, n=205, p=0).
Alt yüklenici yönetimi süreci için kurumsal düzeyde kuralları, politikaları ve standartları
tanımlayan firmaların %91,2’si proje yönetimi, %97,1’i gereksinim yönetimi ve %75,8’i
konfigürasyon yönetimi kurallarını, politikalarını ve standartlarını tanımlamaktadır. Diğer
taraftan, proje yönetimi için kurumsal düzeyde kuralları ve politikaları tanımlayan firmaların
%45,6’sı alt yüklenici yönetimi süreci için de kuralları ve politikaları tanımlamaktadır.
Gereksinim yönetimi için kuralları ve politikaları tanımlayan firmaların %37,1’i ve
konfigürasyon yönetimi için kuralları ve politikaları tanımlayan firmaların %59,5’i, alt
yüklenici yönetimi için gerekli olan kuralları, politikaları ve standartları tanımlamaktadır.
Tablo 93 Alt Yüklenici Yönetimi Kuralları-PY/GY/KY Süreçleri Yönetimi Kuralları

Alt Yüklenici Yönetimi Kuralları

Süreç tanımlı değil
Kurallar yok/kurallar
PY Organizasyonel
gayri resmî işletilmekte
Kurallar
Kurumsal düzeyde
kurallar tanımlı
Süreç tanımlı değil
Kurallar yok/kurallar
GY Organizasyonel
gayri resmî işletilmekte
Kurallar
Kurumsal düzeyde
kurallar tanımlı
Süreç tanımlı değil
Kurallar yok/kurallar
KY Organizasyonel
gayri resmî işletilmekte
Kurallar
Kurumsal düzeyde
kurallar tanımlı

Kurallar yok/kurallar gayri
resmî işletilmekte
Satır (%)
Sütün ( %)
100,0%
4,7%
97,7%
73,8%

Kurumsal düzeyde kurallar
tanımlı
Satır (%)
Sütün ( %)
,0%
,0%
2,3%
8,8%

54,4%

21,5%

45,6%

91,2%

100,0%
99,1%

3,5%
64,0%

,0%
,9%

,0%
2,9%

62,9%

32,6%

37,1%

97,1%

94,0%
96,3%

45,3%
44,8%

6,0%
3,8%

15,2%
9,1%

40,5%

9,9%

59,5%

75,8%

179

7.3.3

Firmaların AY Yönetimi Performans Metriklerini Tanımlama Durumu

Bu bölümde firmaların alt yüklenici yönetimi sürecinin performansını ölçmeye yönelik
yöntemleri ve metrikleri tanımlama yaklaşımları, firma özelliklerine göre incelenmektedir.
Firmalar üç kategoride incelenmektedir: Grup 1, alt yüklenici yönetim süreci için kurumsal
düzeyde metrikleri ve ölçme yöntemlerini tanımlamayan firmalar; Grup 2, alt yüklenici yönetim
süreci için kurumsal düzeyde metrikleri ve ölçme yöntemlerini tanımlamayan, bununla birlikte
gayri resmî bazı kuralları işleten firmalar; Grup 3, kurumsal düzeyde metrikleri ve ölçme
yöntemlerini tanımlayan firmalar.
7.3.3.1 Firma Büyüklüklerine Göre AY Yönetimi Performans Metriklerinin Tanımlı
Olma Durumu
Firmaların alt yüklenici yönetiminin performansını ölçmeye yönelik yöntemleri ve
metrikleri tanımlama yaklaşımları ile firma büyüklükleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu
bölümde yürütülen analizlerin sonuçları EK-6.3.9 ve EK-6.3.10 bölümlerinde verilmiştir.
Firmaların alt yüklenici yönetiminin performansını ölçmeye yönelik yöntemleri ve
metrikleri tanımlama yaklaşımı dört yıllık ortalama ciro değerlerine göre incelendiğinde, Grup 3
ile Grup 1 ve Grup 3 ile Grup 2 arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmüştür
(Anova: n=151, p<0,05). Alt yüklenici yönetimi sürecinin performansını ölçmeye yönelik
metrikleri kurumsal düzeyde tanımlayan ve bunları uygulayan firmaların ortalama ciro
değerleri diğer gruplardaki firmalara göre daha fazladır. Grupların ortalama ciro değerleri
Tablo 96’da verilmiştir.
Firmaların alt yüklenici yönetimi süreç performansını ölçmeye yönelik metrikleri ve
yöntemleri tanımlama yaklaşımları çalışan sayılarına göre incelendiğinde, Grup 1’de yer alan
firmalar ile Grup 2’de yer alan arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamaktadır
(Mann Whitney U, n=166, p>0,05).
Diğer taraftan, alt yüklenici yönetimi sürecinin performansını ölçmeye yönelik metrikleri
ve yöntemleri kurumsal düzeyde tanımlayan firmalar ile diğer gruplardaki firmalar arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır (Mann Whitney U, n=120, p=0,00). Metrikleri
kurumsal düzeyde tanımlayan ve bunları uygulayan firmaların çalışan sayıları diğerlerinkine
göre çok daha fazladır. Tablo 95’de firmaların alt yüklenici yönetimi sürecinin performansını
ölçmeye yönelik metrikleri ve yöntemleri tanımlama yaklaşımlarının çalışan sayısına göre
değişimi verilmiştir.
7.3.3.2 AY Yönetimi ile PY, GY ve KY Performans Metriklerinin Tanımlı Olma
Durumu
Bu bölümde firmaların alt yüklenici yönetiminin performansını ölçme yaklaşımları ile
proje yönetimi, gereksinim yönetimi ve konfigürasyon yönetimi süreçlerinin performansını
ölçme yaklaşımları karşılaştırılmaktadır. Yürütülen analiz sonuçları EK-6.3.11’de verilmiştir.
Analiz sonuçları, firmaların proje yönetimi, gereksinim yönetimi ve konfigürasyon yönetimi
süreçlerini ölçmeye yönelik metrikleri ve yöntemleri tanımlama yaklaşımları ile alt yüklenici
yönetimi performansını ölçmeye yönelik metrikleri ve yöntemleri tanımlama yaklaşımları
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir (PY-AY: kikare=80,106, n=192, p=0; GY-AY: ki-kare=77,420, n=188, p=0; KY-AY: ki-kare=81,602,
n=192,p=0).
Proje ve gereksinim yönetimi süreçlerini uygulamayan firmaların %100’ü ve
konfigürasyon yönetimi sürecini uygulamayan firmaların %96,3’ü alt yüklenici sürecinin
performansını ölçmeye yönelik metrikleri ve yöntemleri tanımlamamaktadır.
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Tablo 94 AY Performans Metrikleri-PY/GY/KY Performans Metrikleri
AY için Metriklerin ve Ölçme Yöntemlerinin Tanımlı Olma
Durumu

Tanımlı değil
Satır
(%)
87,5%

Süreç
Uygulanmamakta
Tanımlı değil
81,5%
PY_MetrikTanımlı Tanımlı değil ama
35,4%
işletilen gayri resmî
kurallar mevcut
Tanımlı
25,0%
Süreç
100,0%
Uygulanmamakta
Tanımlı değil
69,6%
GYMetrik_Tanımlı Tanımlı değil ama
37,3%
işletilen gayri resmî
kurallar mevcut
Tanımlı
28,3%
Süreç
61,7%
Uygulanmamakta
Tanımlı değil
73,3%
KY_MetrikTanımlı Tanımlı değil ama
31,1%
işletilen gayri resmî
kurallar mevcut
Tanımlı
16,7%

Tanımlı değil ama
işletilen gayri resmî
kurallar mevcut

Tanımlı

Sütün
( %)
7,6%

Satır
(%)
12,5%

Sütün
Satır
( %)
(%)
1,4%
,0%

Sütün
( %)
,0%

47,8%
31,5%

18,5%
57,3%

13,7%
64,4%

,0%
7,3%

,0%
22,2%

13,0%
6,5%

31,3%
,0%

20,5% 43,8%
,0%
,0%

77,8%
,0%

52,2%
27,2%

27,5%
59,7%

26,8%
56,3%

2,9%
3,0%

8,0%
8,0%

14,1%
54,3%

26,1%
34,6%

16,9% 45,7%
38,4% 3,7%

84,0%
11,1%

23,9%
15,2%

23,3%
62,2%

9,6%
38,4%

3,3%
6,7%

3,7%
11,1%

6,5%

27,8%

13,7% 55,6%

74,1%

Alt yüklenici sürecinin performansını ölçmeye yönelik metrikleri ve yöntemleri tanımlayan
firmaların %77,8’i, proje yönetimi performansını ölçmeye yönelik metrikleri ve yöntemleri de
tanımlamaktadır. Aynı şekilde, bu firmaların %84’ünde gereksinim yönetimi ve %74,1’inde
konfigürasyon yönetimi süreçleri için ölçme yöntemlerinin ve metriklerinin tanımlı olduğu
görülür.

7.3.4

Firmaların Alt Yüklenici Yönetimi Eğitimlerini Sağlama Yaklaşımları

Bu bölümde firmaların çalışanlarına alt yüklenici eğitimi sağlama yaklaşımları, firma
büyüklüklerine göre incelenmektedir. Firmaların alt yüklenici eğitimi verme yaklaşımları dört
yıllık ortalama ciro değerleriyle karşılaştırıldığında, alt yüklenici eğitimi düzenlemeyen firmalar
ile plansız şirket içi eğitimler düzenleyen firmalar arasında anlamlı bir fark olmadığı
görülmüştür (Anova: n=161, grup içi p=0,322; bkz. EK-6.3.12). Diğer taraftan, planlı şirket içi
ya da dışı alt yüklenici eğitimlerini düzenleyen firmalar ile diğer gruplar arasında istatistiksel
açısından anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (Anova: n=161, grup içi p<0,05). Firmaların alt
yüklenici eğitimlerini düzenleme yaklaşımlarına göre aldığı dört yıllık ortalama ciro değerleri
ortalamaları Tablo 96’da verilmiştir.
Firmaların alt yüklenici eğitimi düzenleme yaklaşımları çalışan sayılarına göre
incelendiğinde, alt yüklenici eğitimlerini düzenlemeyen firmalar ile plansız şirket içi eğitimler
düzenleyen firmalar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (Mann-Whitney U: n=166,
p=0,730; bkz. EK-6.3.13). Alt yüklenici eğitimlerini planlı bir şekilde düzenleyen firmalar ile
eğitim düzenlemeyen ya da plansız eğitim düzenleyen firmalar arasında çalışan sayıları
bakımından istatistiksel anlamda bir farklılık mevcuttur (Mann-Whitney U: n=134, p=0).
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Firmaların alt yüklenici eğitimi düzenleme yaklaşımlarının çalışan sayısına göre değişimi Tablo
95’de verilmiştir.
Tablo 95 Çalışan Sayılarının Alt Yüklenici Uygulamalarına Göre Dağılımı

Toplam Çalışan Sayısı

AY_Planlama

AY_OrgKurallar

AY_Metrikler

AY_Eğitim

Plan yok-nadiren-ara sıra
Çoğunlukla-sürekli
Hayır
Hayır, ama işletilen bazı kurallar
mevcut
Evet
Hayır
Hayır, ama işletilen bazı kurallar
mevcut
Evet
Eğitim verilmemekte
Şirket içi plansız eğitimler
Şirket içi/şirket dışı planlı eğitimler
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Ortalama

Ortanca

32
101
25

9
16
8

40

10

221
23

39
8

44

10

256
24
25
206

47
9
10
20

Tablo 96 Alt Yüklenici Yaklaşımları-Ortalama Ciro Değerleri

Alt Yüklenici Yönetimi

Alt Yüklenici
Kullanımı

Alt yüklenici kullanan
firmalar
Alt yüklenici kullanmayan
firmalar
Grup 1: Alt yüklenici için
kurallar tanımlı değil
Grup 2: Kurallar tanımlı ama
yetersiz

Grupların
Ortalama
Ciro
Değeri

Grupların
Ortalamadan
Uzaklaşma
Oranları

541.490

1,40

242.326

0,63

370.894

0,96

385.969

1,00

Alt Yüklenici
Seçme
Grup 3: Kurallar tanımlı ve
yeterli

Alt Yüklenici
Yönetimi
Faaliyetlerini
Planlama

Kurumsal
Düzeyde
Kuralları
Tanımlama

Ölçme
Yöntemlerini
ve Metrikleri
Tanımlama

Eğitim
Yaklaşımları

Alt yüklenici yönetimi için
plan yapmayan, nadiren ya da
ara sıra plan yapan firmalar
Alt yüklenici yönetimi için
çoğunlukla ya da sürekli plan
yapan firmalar
Kurallar ve politikalar tanımlı
değil
Tanımlı olmamasına rağmen
işletilen bazı kurallar mevcut
Tanımlanmış kurallar ve
politikalar mevcut
Tanımlanmış metrikler ve
ölçme yöntemleri yoktur
Tanımlanmış metrikler ve
ölçme yöntemleri
olmamasına rağmen işletilen
bazı uygulamalar mevcuttur
Tanımlanmış metrikler ve
ölçme yöntemleri mevcuttur
Eğitim alınmamakta
Planlı olmayan şirket içi
eğitimler
Planlı eğitimler

1.387.177

3,58

354.631

0,92

Anlamlılık Grupların
Düzeyi
Oranı

P=0,000

2,2

p>0,05

1,0

Grup 3 ve
diğerleri
için
p<0,05

p=0,011

Grup 3Grup 1:
3,74 ve
Grup 3Grup 2:
3,59

2,4

835.969

2,16

263.104

0,68

585.315

1,51

3.437.116

8,87

1,0

273.972

0,71

12,1

567.499

1,46

3.321.446

8,57

1,0

317.627

0,82

7,3

548.632

1,42

2.330.719

6,01
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12,0
p<0,05

p<0,05

p<0,05

5,9

5,9

4,2
1,0

8

Kurumsallaşma ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal düzeyde bilgi yaratmanın dört temel aşaması vardır: Sosyalleştirme,
içselleştirme, dışsallaştırma ve birleştirme [215, 266]. Sosyalleştirme, gömülü bilgiyi
çalışanlardan alıp organizasyona dâhil etme sürecidir. Gömülü bilgiyi ortaya çıkarmak oldukça
zordur. Ekip çalışması, mantıksal modeller, yüz yüze yapılan görüşmeler, usta-çırak etkileşimi
yardımıyla tecrübe, teknik kabiliyetler ve bakış açıları organizasyon seviyesine aktarılır.
Dışsallaştırma, gömülü bilginin açık bilgiye dönüştürülmesi aşamasıdır. Bilginin raporlar,
modeller, kurallar, talimatlar, standartlar, politikalar şeklinde organizasyon genelinde
paylaşılmasıdır [215, 266, 297]. Ürün geliştirme süreçlerinin uygulanması ve işletilmesine
yönelik talimatların ve kuralların anlatıldığı süreç kılavuzları, kodlama standartları, görüşmeler
sonunda oluşturulan ürün gereksinimleri dokümanları dışsallaştırmaya örnek teşkil eder.
Birleştirme aşaması, farklı kaynaklardan gelen açık bilgilerin birleştirilerek yeni açık
bilgilerin elde edildiği aşamadır. İçselleştirme aşamasında ortaya çıkan açık bilgi kapalı bilgiye
dönüştürülür [215, 266, 297]. Çalışanlar raporlarla ve talimatlarla gelen bilgiyi uygulayarak
tecrübe elde ederler. Örneğin, yazılım ürünü tasarım belgelerini ve kodlama standartlarını
kullanarak yazılım ürününün gerçekleştirilmesi bir içselleştirmedir.
Bilgi yönetiminin her aşamasında, özellikle dışsallaştırma ve birleştirme aşamalarında,
bilgi varlıklarının kolayca yönetilebileceği bir teknoloji alt yapısına ihtiyaç duyulur. Yine etkin
bir bilgi yönetimi için standartlara; bu standartları kurum düzeyinde uygulayan yönetim
anlayışına ihtiyaç duyulur.
Organizasyonlarda tanımlı olan standartlar, firmaların hedeflerine ulaşmalarında kullanılan
yönetim araçlarıdır. Standartlaşmanın teknik, ekonomik ve sosyal olmak üzere üç ana amacı
vardır. Teknik amaç ürün, hizmet ve işlevsel süreçlerde belli bir kaliteyi sağlamayı hedefler.
Ekonomik amaç, daha ekonomik ve kâr getiren çözümleri geliştirmeyi hedefler. Sosyal amaç
bireyler, firmalar ve uluslararasında ortak bir anlayış ve iş birliği oluşturmayı hedefler [15].
Standartlaşma; belli projelere bağlı olmadan, yöntemlerin, kuralların, araçların ve
tekniklerin kurumsal düzeyde tanımlanması ve kullanılmasıdır [181, 185]. Standartlaşma ile
çalışanlar aynı teknik dili konuşmaya başlar, ortak uygulamaları ve kuralları paylaşır ve
kurumsal hedefleri kendi hedefleri olarak benimser. Kurumsal düzeyde birbirine bağlı olduğu
bir kültürün oluşması, standartlaşma ile mümkün olur [130, 185]. Kurumsallaşma; firmaların
yazılım süreç standardizasyonunu ve yenilenebilen süreçleri hangi düzeyde uyguladığı,
kurumsal seviyede tanımlanan standartlara ne kadar bağlı kalındığı ile ilgilenir [75, 185].
Yazılım süreç standardizasyonu ile proje performansı arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu
[185] düşünülürse kurumsallaşmanın önemi birkez daha ortaya çıkmaktadır.

8.1

Bilgi ve Birikim Yönetimi, Ortak Alanlar ve Koordinasyon Teknikleri

Firma performansı ile birimler ya da bölümler arasında kurulan işbirlikleri arasında
kuvvetli bir ilişki mevcuttur. Organizasyon içi ve dışı iş birliği, koordinasyon akışı ve bilgi
paylaşımı ne kadar kuvvetliyse firma o derece iyi bir performans gösterir. Bir organizasyonda iç
ve dış birimler arasında etkin bir iş birliğinin kurulabilmesi için, güçlü bir bilgi teknolojileri
altyapısına ihtiyaç duyulmaktadır [262]. Ayrıca birçok organizasyonda bilgi sistemleri kalite
yönetimi altyapısının en önemli parçası olarak görülmektedir [105, 247].
Organizasyonlarda bilginin saklanması ve yaygınlaştırılması amacıyla İntranet ve İnternet
üzerinde geliştirilmiş kurumsal veri yönetim portalları sıkça kullanılmaktadır. İntranet ortamı
veri yapılarının, veri depolarının ve bu depolarda saklı olan tüm bilgilerin paylaşımı için gerekli
olan tüm altyapıyı sağlar [266].
Diğer taraftan, bir organizasyonda iş birliğinin ve bilgi akışının sürekliliğini sağlamada
bilgi teknolojileri altyapısının tek başına yeterli olamayacağı açıktır. Kurulan güçlü bir
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altyapının yanında, koordinasyon akışı ve bilgi paylaşımı gibi işleyişe yönelik kuralların ve
politikaların da tanımlı olması gerekir.

8.1.1

Bilgi Teknolojileri Yönetimi

Bilgi teknolojileri yönetim sistemi; firmaların iş uygulamalarını, süreçlerini, teknolojilerini,
dokümanlarını, araçlarını, metriklerini, kurallarını ve prosedürlerini kontrol altına almada
kullanılan bir yönetim sistemidir. Örneklemdeki bilişim firmalarının bilgi teknolojileri yönetim
sistemlerini uygulama yaklaşımları incelendiğinde, firmaların yaklaşık %20’sinde, bilgi
teknolojileri yönetim sisteminin hiç uygulanmadığı yahut nadiren uygulandığı ortaya çıkmıştır.
Firma varlıklarını bilgi teknolojileri yardımıyla sürekli bir şekilde kontrol altında tutan
firmaların oranı, yaklaşık %37’dir.
Şekil 144, sektör firmalarının neredeyse üçte birinin bilgi teknolojileri yönetim sistemlerini
uygulamadığı ya da düşük bir performansla uyguladığını gösterir.

Şekil 144 Firmaların Bilgi Teknolojileri Yönetimi Yaklaşımı

8.1.2

Bilgi-Birikim Yönetimi

Uygulamalardan elde edilen deneyimlerin kayıt altına alınarak paylaşımın sağlanması,
başka bir deyişle, gömülü bilgiyi açık bilgiye dönüştürebilme, firma devamlılığı için gereklidir.
Analiz sonuçları, firmaların yaklaşık %44’ünde birikim yönetiminin uygulanmadığını yahut
nadiren ya da ara sıra uygulandığını gösterir. Birikim24 yönetimini sürekli bir şekilde
organizasyonlarında uygulayan firmaların oranı yaklaşık %30’dur.

24

Birikim: Deneyim, tecrübe, “knowledge”.
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Şekil 145 Firmaların Birikim Yönetimi Yaklaşımları

8.1.3

Ortak Alanlar

Ürün geliştiren organizasyonlarda, proje yaşam döngüsü boyunca elde edilen raporların ve
dokümanların, proje çalışanlarının erişimine açık bir ortamda saklanıyor olması, bilginin
dışsallaştırılması (bilgi ve tecrübenin yaygınlaştırılması) için önemlidir. Bilişim firmaları sahip
oldukları ortak alanlar kapsamında incelendiğinde, firmaların sadece %9’unda herhangi bir
ortak alanın olmadığı görülmüştür. Firmaların %39’unda tüm projelerin “tam erişim”; %38’inde
“sınırlı erişim” hakkıyla ulaşabilecekleri ortak bir alan mevcuttur.

Şekil 146 Projelerde Ortak Alan Kullanımı

8.1.4

Koordinasyon Faaliyetleri

8.1.4.1 Koordinasyon Kuralları ve Politikalar
Koordinasyon; faaliyetler [192, 195] ya da aynı görevi icra eden kişiler arasındaki
bağlılıkların yönetimidir [170, 195]. Karşılıklı düzeltmelerle, doğrudan denetimle, iç süreçlerin
standartlaştırılmasıyla, çıktıların standartlaştırılmasıyla ve kabiliyetlerin ve normların
standartlaştırılmasıyla koordinasyon sağlanabilir [200, 201].
Bu bölümde örneklemdeki bilişim firmalarının kurumsal düzeyde mühendislik takımlarının
oluşturulması, yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik kurallara ve politikalara sahip olma
durumları incelenmektedir. Örneklemdeki firmaların mühendislik takımlarının oluşturulması,
yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik kuralları ve politikaları tanımlama yaklaşımları
incelendiğinde, firmaların yaklaşık %73,8’inde bu tip kuralların ve politikaların tanımlı
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olmadığı görülmüştür. Firmaların %7,6’sında kurallar ve politikalar mevcut olsa bile, bunlar
etkin bir şekilde kullanılmamaktadır. Mühendislik takımlarının oluşturulması, yürütülmesi ve
koordinasyonuna yönelik kurumsal seviyede yazılı kurallara ve politikalara sahip olan firmalar,
örneklemin ancak %18,6’sını oluşturmaktadır.

Şekil 147 Mühendislik Takımlarının Oluşturulması, Yürütülmesi ve Koordinasyonuna Yönelik
Politikaların Mevcudiyeti

8.1.4.2 Farklı Mühendislik Grupları Arasında Haberleşme ve Koordinasyon
Farklı mühendislik grupları arasında haberleşme ve koordinasyonunun etkin bir şekilde
yürütülebilmesi için destek araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bilişim firmalarının %28’inde,
mühendislik grupları arasında haberleşme ve koordinasyonunun yürütülmesine destek olan
araçlar etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Diğer taraftan, firmaların %6’sında bunlar etkin bir
şekilde kullanılmamaktadır.
Geri kalan firmalar, mühendislik grupları arasında haberleşme ve koordinasyonunun
yürütülmesine destek veren araçları ya hiç kullanmamakta ya da elektronik posta ve telefon gibi
genel haberleşme araçlarını tercih etmektedir.

Şekil 148 Gruplar Arası Haberleşme ve Koordinasyona Destek Veren Araçların Mevcudiyeti
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8.1.4.3 Bölümler Arası Haberleşme ve Koordinasyon
Yeni ürün geliştirirken farklı disiplinlerin, Ar-Ge ve pazarlama gibi farklı bölümlerin
birlikte çalışması beklenir [252]. Farklı bölümlerin ya da disiplinlerin birlikte hareket
edebilmesi için, iletişim ve birlikte çalışma ortamının organizasyonda kurulmuş olması gerekir.
Bölümler arası iletişimle; bir projenin başarısı için gerekli olan bilgilerin, farklı bölümlerde
görev alan personel tarafından paylaşılabileceği, ortam ya da araçlar anlatılmaktadır [235, 252].
Bu bölümde fonksiyonel organizasyon yapılanmasını uygulayan ve örneklemin %33,5’ini
temsil eden firmalar, bölümler arası haberleşme ve koordinasyon faaliyetleri kapsamında
sorgulanmaktadır. Bilindiği üzere, örneklemdeki firmaların %66,5’i basit organizasyon yapısını
uygulamaktadır. Basit organizasyon yapılanmasında belirsiz ve resmî olmayan bölüm
tanımlamaları söz konusudur. Bu nedenle, basit organizasyon yapılanmasını uygulayan
firmaların haberleşme ve koordinasyon araçları, gruplar arası haberleşme ve koordinasyon
araçlarıyla aynı olacaktır.
Fonksiyonel organizasyon yapılanmasını uygulayan firmaların %51’i, bölümler arası
haberleşmenin ve koordinasyonun yürütülmesine destek olan araçları etkin bir şekilde
kullanırlar. Firmaların %43’ü, haberleşme ve koordinasyon faaliyetleri için özel bir araç
kullanmazlar. Bu kategorideki firmaların çoğu, elektronik posta ve telefon gibi genel
haberleşme kanallarını tercih etmektedir.
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8.2
8.2.1

Kurumsal Süreç Tanımlama Teknikleri
Süreç Varlıkları Kütüphanesi

Bir organizasyonda tüm süreç tanımlarının, kurumsal politikalarının ve kontrol listelerinin
saklandığı Süreç Varlıkları Kütüphanesinin (SVK) tanımlı olması gerekir. Bu kurumsal düzeyde
bilgi yaratmanın bir gereğidir. Gömülü bilginin açık bilgiye dönüştürüldüğü “dışsallaşma”
aşamasının bir gereği olarak tanımlanan kuralların, talimatların, standartların, politikaların etkin
bir şekilde organizasyon genelinde paylaşılması gerekmektedir. SVK’lar bilginin
dışsallaştırılmasına aracı olan sanal ya da gerçek ortamlardır. Kritik kaynak ve varlık
tanımlarını barındıran SVK, projelerden bağımsız olarak, kurumsal seviyede yaratılır.
Yürütülen analiz sonuçları, bilişim firmalarının ancak %24’ünde SVK’ların tanımlı
olduğunu gösterir (bkz.EK-7.3.1).
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Şekil 150 Süreç Varlıkları Kütüphaanesinin Tanım
mlı Olma Duruumu

8
8.2.2

Tem
mel Süreç Alanlarının
A
K
Kurumsallaş
şması

SVK’larrın tanımlı olması
o
kadarr bu ortamd
da paylaşılann bilginin niiteliği ve deerinliği de
öönemlidir. Prroje yönetimii, gereksinim
m yönetimi, konfigürasyo
k
on yönetimi, YKG faaliyetleri, test
y
yönetimi
ve risk
r yönetimii süreçleri ürrün geliştirm
me yaşam dönngüsünün en kritik süreçlleridir. Bu
süüreçleri işlettirken, süreçç tanımlarındda verilen tü
üm faaliyetleer ve uygulaamalar yerinee getirilir.
S
Süreç
tanımlarında verileen faaliyetleer ve uygulaamalar, o sürrecin “özel uygulamalarrıdır”. Bir
süürecin özel uygulamalaarının yerinee getirilmesi kadar kurrumsallaştırıllması da so
on derece
ö
önemlidir.
K
Kurumsallaşt
ırmanın ilk adımı süreeç tanımlarıının ve pollitikalarının kurumsal
d
düzeyde
tanım
mlanarak SV
VK’lar yardım
mıyla paylaşşıma açılmassıdır. Bu alttı süreç alanıı ayrı ayrı
k
kurumsal
düüzeyde tanım
mlı kurallar ve politikaalar kapsamıında incelennmiş, Şekil 151’deki
sonuçlar elde edilmiştir.

80

73

67

59
60

52

47
37

36

40
20

65

32

27
16
5

7

10

1
17

24
15
5

10
1

0
Gerekksinim Yönetim
mi

Konffigürasyon Yöneetimi

Süreç Uygulanmıyor (%)

Kurallar Taanımlı Değil (%
%)

YKG
Kurallaar Tanımlı (%)

Şekkil 151 Süreç Tanımlarının (Kuralların ve
v Politikalarınn) Kurumsallaaşma Düzeyi

Risk yönetimi, YKG
G ve konfiggürasyon yö
önetimi süreççleri örnekleemdeki firm
maların en
kkırılgan olduukları süreç alanlarıdır. Örneklemdeeki firmalarıın yaklaşık %65’i risk yönetimi,
y
yaklaşık
%
%52’si
YKG
G ve yakklaşık %47’si konfiggürasyon yyönetimi süreçlerini
s
u
uygulamamak
ktadır.
Kurumsaal tanımlamaalar kapsam
mında firmalaarın en güçllü olduğu süüreç alanı gereksinim
yyönetimi süreecidir. Örnekklemdeki firrmaların yaklaşık %95’i gereksinimleri kayıt altıına alarak
süürecin uygullanması için gerekli olann ortamı sağllamaktadır. Firmaların
F
yyaklaşık %36
6’sında bu
süüreç alanın işletilmesinne yönelik kurumsal düzeyde
d
tanıımlanmış kuurallar ve politikalar
p
m
mevcuttur.
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Örneklemdeki firmaların güçlü oldukları diğer iki süreç alanı ise proje yönetimi ve test
yönetimi süreç alanlarıdır. Firmaların yaklaşık %27’si proje yönetimi ve %17’si test yönetim
sürecinin işletilmesine yönelik kuralları ve politikaları kurumsal düzeyde tanımlar.

8.2.3

Temel Süreç Alanları için Sektörün Kurumsallaşma Düzeyi

Bu altı süreç birlikte, kurumsal düzeyde tanımlı kurallar ve politikalar kapsamında
incelenmiş ve Şekil 152’deki sonuçlar elde edilmiştir. Firmaların süreçlerin işletilmesine
yönelik kuralları ve politikaları tanımlama yaklaşımları üç kategori altında toplanmıştır:
•

A grubu, temel süreç alanlarında kurumsallaşmanın yerine getirildiği firmalar,

•

B grubu, bazı temel süreç alanlarında kurumsallaşmanın yerine getirildiği firmalar,

•

C grubu, kurumsallaşmanın olmadığı ya da yetersiz olduğu firmalar.

A. Grubu: Firmaların %7’si bu altı temel sürecin işletilmesine yönelik süreç tanımlarını,
kuralları ve politikaları kurumsal düzeyde kayıt altına almaktadır. “A” grubu olarak
tanımlanan bu gruptaki firmalar kurumsallığın önemli bir ihtiyacını yerine getirmektedir.
B. Grubu: Firmaların %9’unda kurumsal olarak tanımlanmayan süreç sayısı en çok 2’dir. “B”
grubu olarak adlandırılan bu gruptaki firmalarda bir ya da iki süreç alanı kurumsal düzeyde
tanımlanmamakta ya da en çok bir süreç alanı işletilmemektedir. Bu grupta yer alan
firmaların büyük bir çoğunluğu risk yönetimi ya da YKG süreçlerinden birini uygulamaz.
Yine bu grupta yer alan firmaların, risk yönetimi sürecini ya da YKG sürecini kurumsal
düzeyde tanımlamadıkları görülmektedir.
Grup B’de yer alan firmalar, uygulanacak süreç iyileştirme faaliyetleriyle kolayca Grup
A’ya çekilebilecek nitelikte firmalardır. Risk yönetimi ve YKG süreçleri dışarıda bırakıldığında,
diğer tüm temel süreç alanlarının işletilmesine yönelik kuralları ve politikaları kurumsal
düzeyde tanımlayan firmaların oranı %16’dır.
C. Grubu: Örneklemin %83’ü kurumsallaşmanın en az olduğu firmaları işaret eder. “C”
grubu olarak da adlandırılan bu grupta yer alan firmaların ortak özellikleri aşağıda
verilmiştir:
9 İkiden fazla süreci kurumsal olarak tanımlamayan firmalar,
9 Birden fazla süreç alanını tamamen uygulamayan firmalar,
9 Yukarıda verilen iki özelliği de içeren firmalar.

Şekil 152 Süreç Tanımlarının Kurumsal Düzeyde Tanımlı Olma Durumu
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8.2.4

Süreç Tanımlarının Kurumsallaşma Düzey-Firma Büyüklükleri

Süreç tanımlarının kurumsallaşma düzeyi ile firmaların ortalama ciro değerleri arasındaki
ilişki incelendiğinde, kurumsallaşmanın mevcut olmadığı (C Grubu) firmaların ortalama ciro
değerleriyle kurumsallaşmanın üst düzeyde (A Grubu) ve orta düzeyde (B Grubu) olduğu
firmaların ortalama ciro değerleri arasında istatistiksel anlamda bir fark olduğu görülmektedir25.
Bu sonuç firmaların süreç tanımlarını kurumsal düzeyde tanımlamalarında finansal büyüklüğün
etkili olduğunu gösterir. Firmaların finansal büyüklüğü arttıkça süreç tanımlarının kurumsal
düzeye çekilmesi daha muhtemel gözükmektedir. Diğer taraftan, Şekil 153 Kurumsallaşma
Düzeyi-Ortalama Ciro Değerleri Kutu Gösterimi” grafiği kurumsallaşmanın olmadığı büyük
ölçekli firmaların varlığını da işaret eder.
Firmaların kurumsallaşma düzeylerine göre dört yıllık ortalama ciro değerleri ortalamaları
Tablo 101’de verilmiştir. Kurumsallaşmanın olmadığı ve temel süreçlerin uygulanmadığı
firmalar ile diğer firmalar arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Yine A grubundaki
firmaların ciro ortalamalarının diğer gruplara göre oldukça fazladır. Bununla birlikte, A grubu
ile B grubu arasında yapılan karşılaştırmalarda bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı
ortaya çıkmıştır (Anova: n=327, p=0,310, bkz. EK-7.3.2). Şekil 153’i A Grubu’nda olduğu gibi
B Grubu’nda da yüksek ciro değerine sahip firmaların olduğunu gösterir. Buna göre
kurumsallaşmanın seviyesini belirlemede finansal büyüklük tek başına yeterli değildir. Özet
olarak;
• Süreç tanımlarının kurumsal düzeyde tanımlanmasında firmaların finansal büyüklükleri
etkilidir.
• Süreç tanımlarında kurumsallaşmanın düzeyini belirlemede finansal büyüklüklerin
dışında farklı faktörler etkili olmaya başlar. Burada firmaların yönetim anlayışları,
kalite yaklaşımları ve hizmet verdikleri sektörün beklentileri ön plana çıkar.

Şekil 153 Kurumsallaşma Düzeyi-Ortalama Ciro Değerleri Kutu Gösterimi26

Süreç tanımlarının kurumsallaşma düzeyi ile firmaların toplam çalışan sayıları arasındaki
ilişki incelendiğinde, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür
(Mann-Whitney U: tüm ikili karşılaştırmalarda p<0,01; bkz. EK-7.3.3). Bu sonuç,
kurumsallaşma düzeyi farklı olan firmaların toplam çalışan sayılarının da farklı olduğunu

25

(Anova: n=327, p<0.01; bkz. EK-7.3.2)
Firmaların finansal büyüklüğü bulunurken Bölün 5.1.1’de verilen ters dönüşüm fonksiyonu kullanılmalıdır. Yine dönüşüm değeri
yüksek olan firmaların gerçek ciro değerlerinin düşük olduğu unutulmamalıdır.

26
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gösterir. Tablo 97’e göre firmaların toplam çalışan sayıları arttıkça kurumsallaşma düzeyi de
artmaktadır. Kurumsallaşmanın en yüksek olduğu A grubunda toplam çalışan sayısının ortanca
değeri 70 olarak hesaplanmıştır. Bu değer B grubundaki firmalarda 25 kişiye düşmektedir.
Tablo 97 Kurumsallaşma Düzeyi-Toplam Çalışan Sayısı

Toplam Çalışan Sayısı
Süreçler
uygulanmıyor
6 Temel Süreç Alanı için C Grubu
Kurumsallaşma Düzeyi
B Grubu
A Grubu

8.2.5

Ortalama

Ortanca

6

4

22
52
264

8
25
70

Kazanılan Deneyimlerin ve Alınan Derslerin Paylaşılma Durumu

Projelerden, ürün geliştirme faaliyetlerinden ve işletme faaliyetlerinden elde edilen
deneyimlerin ve kazanılan derslerin yazılı bir şekilde saklanması ve paylaşıma açılması, gömülü
bilginin açık bilgiye dönüştürülmesi için gerekli bir adımdır.

Şekil 154 Kazanılan Deneyimlerin ve Alınan Derslerin Paylaşılma Durumu

Firmaların %39’u deneyimlerini ve alınan dersleri paylaşmamakta ya da nadiren
paylaşmaktadır. Kazanılan deneyimleri ve alınan dersleri sürekli paylaşan firmalar örneklemin
%17’sini, bu deneyimleri ve dersleri çoğunlukla paylaşan firmalar ise örneklemin %30’unu
oluşturmaktadır (bkz. EK-7.3.4).
Bu bölümde firmaların kazanılan deneyimleri ve alınan dersleri paylaşma yaklaşımları
sırasıyla ortalama ciro ve toplam çalışan sayıları değişkenleriyle karşılaştırılmaktadır.
Anlaşılabilirliği sağlamak amacıyla değişkendeki kategori sayısı ikiye indirilmiştir. Deneyimleri
paylaşmayan yahut bunları nadiren ya da ara sıra paylaşan firmalar bir grupta; deneyimleri
çoğunlukla ve sürekli olarak paylaşanlar ise diğer grupta toplanmıştır.
Farklı bilgi paylaşma düzeyine sahip olan firmaların ortalama ciro değerleri arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (t-testi=3,882, n= 330, p=0; bkz. EK7.3.5). Kazanılan deneyimleri ve alınan dersleri sürekli bir şekilde ya da çoğunlukla paylaşan
firmaların finansal büyüklük değerleri diğerlerine göre daha yüksektir.
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Tablo 98 Deneyimlerin Paylaşılması-Ortalam Ciro Değerleri

Grupların
Ortalama Ciro
Değeri

Grupların Örneklem
Ortalamasından
Uzaklaşma Oranları

Grup 1:Deneyimleri paylaşmayan yahut bunları
nadiren ya da ara sıra paylaşan firmalar

272.014

0,70

Grup 2: Deneyimleri çoğunlukla ve sürekli olarak
paylaşanlar firmalar

606.391

1,56

Kazanılan Deneyimlerin ve Alınan Derslerin
Paylaşılma Durumu

Benzer şekilde, farklı bilgi paylaşma düzeyine sahip olan firmaların toplam çalışan sayıları
arasında da istatistiksel açıdan anlamlı bir fark mevcuttur (Mann-Whitney U: n=438, p=0; bkz.
EK-7.3.6). Yine kazanılan deneyimleri ve alınan dersleri sürekli bir şekilde ya da çoğunlukla
paylaşan firmaların toplam çalışan sayıları çok daha fazladır.
Tablo 99 Deneyimlerin Paylaşılması-Toplam Çalışan Sayısı

Deneyimlerin ve Alınan Derslerin Paylaşılma Durumu

Toplam Çalışan Sayısı
Ortalama

Ortanca

Deneyimleri paylaşmayan yahut nadiren ya da ara sıra paylaşan
firmalar

23

7

Deneyimleri sürekli ya da çoğunlukla paylaşan firmalar

63

12

8.2.6

Süreç Metriklerinin ve Ölçme Yöntemlerinin Tanımlı Olma Durumu

Yaşam döngüsü boyunca yazılım geliştirme süreçleri üzerinde anlamlı bir kontrolün
yapılabilmesi için metriklerin ve ölçüm yöntemlerin tanımlı olması gerekir [180]. Ölçme,
yazılım süreçlerinin bir fonksiyonu olmanın çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Etkin bir
ölçme programı bir stratejiye, ölçme planına, veri tabanına, raporlara ve kaynaklara ihtiyaç
duyar [203]. Süreç ölçümleri, geliştirme sürecinin ve geliştirme ortamının özelliklerini sayısal
hale dönüştürür. Ürün ölçümleri ise, yazılım ve donanım ürünleriyle ilgili olan tüm ürünlerin
(ara ve nihaî ürünler gibi) kalitesini ölçer [62, 180].
Ölçme kontrol, iletişim ve iyileştirme gibi üç temel işlevi yerine getirir. Kontrol,
çalışanların ve yöneticilerin sorumlu oldukları görevlerin ya da kaynakların performansını
değerlendirme yolunu açar. İletişim, iyi tasarlanmış metrikler yardımıyla tüm paydaşlar
firmanın ya da projenin işleyişi hakkında bilgi alabilir. Yazılım ya da ürün geliştirme
süreçlerinin iyileştirilebilmesi için süreç üzerinde ölçümlerin yürütülmesi gerekir. Ölçüm
sonuçları hedeflenen durumdan ne kadar uzaklaşıldığı hakkında bilgi verir. Böylece, süreç
performansını iyileştirmeye yönelik daha objektif faaliyetler yürütülebilir [198].
Ölçme faaliyetleriyle geliştirilen ürün ya da verilen hizmet kalitesinin tanımlanan limitlere
göre yapılıp yapılmadığı, süreçlerin istenen kalitede ürün ya da hizmet sunmada yeterli olup
olmadığı değerlendirilir. İstatistiksel süreç kontrol teknikleriyle süreç yetkinliği ve ürün kalitesi
kontrol altına alınmalıdır [126].
Ölçme yaklaşımı, Hedefe Yönelik Ölçme yöntemi [299], ISO 15939 [148], IEEE 10611998 [137], IEEE 1045 Yazılım Verimlilik Metrikleri [135] ve Pratik Yazılım ve Sistem
Ölçümleri [197] gibi yöntemler ve yaklaşımlarla desteklenir [102].
Bu bölümde ölçme yöntemlerinin ve metriklerinin kurumsal düzeyde tanımlı olma
durumları incelenmektedir. Ürün geliştirme temel süreç alanları için tanımlanan metriklerin ve
ölçme yöntemlerinin dağılımı aşağıda verilmiştir. Firmaların yaklaşık %24’ü proje yönetimi
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Bu altı süreç birliktte, metriklerr ve ölçme yöntemleri kapsamındaa incelenmiş ve Şekil
156’deki sonnuçlar elde edilmiştir. Firmaların
F
süreçlerin
s
v ürünlerin ölçülmesinee yönelik
ve
m
metrikleri
ve ölçme yönteemlerini kuruumsal düzey
yde tanımlam
ma yaklaşımlaarı üç katego
ori altında
tooplanmıştır:
m
vee ölçme yön
ntemlerini
• A grrubu, temel süreç alanlları için gerrekli olan metrikleri
kurum
msal düzeydee tanımlayann firmalar.
• B gruubu, bir ya da
d iki süreç alanında
a
mettrikleri ve öllçme yöntem
mleri tanımlaamayan ya
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g
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risk yönetimi
y
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• C gruubu, ölçme yöntemlerinin
y
n ve metrikllerin minimuum düzeyde ttanımlandığıı firmaları
işarett eder. Bu gruupta yer alann firmaların ortak
o
özellikleri aşağıda vverilmiştir:
9 İkkiden fazla sürecin perfformans ölççümleri için metrikler vve yöntemleer tanımlı
deeğildir.
9 Biirden fazla süüreç alanını tamamen
t
uyg
gulanmamakktadır.
9 Yaa da yukarıda verilen iki özelliği de iççeren firmalaar
Analiz sonuçlarına
s
g
göre
firmalarrın yaklaşık %3,4’ü A grubunda,
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%
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u: Firmalarıın %3,4’ündde altı temeel sürecin ölçülmesine
ö
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u: Firmalarıın %8,4’ündde metrikleriin ve ölçmee yöntemleriinin tanımlı olmadığı
süreçç sayısı en fazzla iki dir.
Risk yönnetimi ya daa YKG süreççleri dışarıdaa bırakıldığıında, firmalaarın yaklaşık
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tanım
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Şekil 156 Ölçme Yöntemlerinin ve Metriklerinin Süreç Bazında Tanımlı Olması

8.2.7

Metrikleri ve Ölçme Yöntemlerini Tanımlama-Firma Büyüklükleri

Temel süreç alanları için metrikleri ve ölçme yöntemlerini minimum düzeyde tanımlayan
firmaların ortalama ciro değerleri ile bunları orta ve iyi düzeyde tanımlayan firmaların ortalama
ciro değerleri arasında istatistiksel anlamda bir fark mevcuttur (Anova: n=327, p<0,05; bkz.
EK-7.3.7). Bu sonuç firmaların performans metriklerini tanımlamalarında finansal büyüklüğün
etkili olduğunu gösterir. Şekil 157, büyük ölçekli firmaların süreç performans metriklerini
tanımlamada daha istekli olduğunu göstermektedir. Aynı grafik Grup C ve Grup B’deki uç
değerleri de işaret eder. Bu uç değerler nadir de olsa bazı firmaların beklenenin dışında davranış
sergilediğini gösterir. Örneklemde süreç metriklerini ve ölçme yöntemlerini minimum düzeyde
tanımlayan büyük ölçekli firmalar mevcuttur. Yine, düşük ciro değerlerine sahip olmasına
rağmen süreç performans metriklerini ve yöntemlerini orta düzeyde tanımlayan firmalar da
görülmektedir.

195

Şekil 157 Performans Metriklerini Tanımlama Düzeyi-Ortalama Ciro Değerleri Kutu Gösterimi27

Firmaların süreç performans metriklerini tanımlama yaklaşımlarının dört yıllık ortalama
ciro değerleri ortalamaları Tablo 101’de verilmiştir. Altı temel süreç alanları için performans
metriklerini ve ölçme yöntemlerini kurumsal düzeyde tanımlayan firmaların ortalama ciro
değerleri ortalaması diğer gruptaki firmalara göre oldukça yüksektir. Grup B’de olduğu gibi bu
grupta uç değerlere rastlanılmamakta, firmalar arasında düşük ciro değerine sahip firmalar
bulunmamaktadır.
Firmaların temel süreç metriklerini ve ölçme yöntemlerini tanımlama yaklaşımlarıyla ile
toplam çalışan sayıları arasındaki ilişki incelendiğinde, gruplar arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür (Mann-Whitney U, tüm ikili karşılaştırmalarda p<0,01,
bkz. EK-7.3.8). Tablo 100’e göre firmaların toplam çalışan sayılarında bir artış oldukça
metrikleri ve ölçme yöntemlerini tanımlama düzeylerinde de bir artış olacaktır. A grubunda yer
alan firmaların toplam çalışan sayısının ortanca değeri 89 olarak hesaplanmıştır. Bu değer B
grubundaki firmalarda 20’ye inmektedir
Tablo 100 Metrikleri ve YöntemleriTanımlama Düzeyi-Toplam Çalışan Sayısı

Toplam Çalışan Sayısı
6 Temel Süreç Alanı için
Metriklerin ve Ölçme
Yöntemlerinin Tanımlı Olma
Durumu

Süreçler uygulanmıyor
C Grubu
B Grubu
A Grubu

27

Ortalama
6
25
81
380

Ortanca
4
9
20
89

Firmaların finansal büyüklüğü bulunurken Bölün 5.1.1’de verilen ters dönüşüm fonksiyonu kullanılmalıdır. Yine dönüşüm değeri
yüksek olan firmaların gerçek ciro değerlerinin düşük olduğu unutulmamalıdır.
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Tablo 101 Kurumsallaşma Düzeyleri ile Ortalama Ciro Değeri

Kurumsallaşma

Süreç
Tanımlarının
Kurumsallaşma
Düzeyi

Kurumsallaşma mevcut
değil (Grup C)
Kurumsallaşma orta
seviyede (Grup B)
Kurumsallaşma mevcut
(Grup A)
Tanımlanma düzeyi az
(Grup C)

Ölçme
Tanımlanma düzeyi
Yöntemlerinin
ve Metriklerinin orta (Grup B)
Tanımlı Olması Tüm temel süreçleri
için tanımlı (Grup A)

8.2.8

Grupların
Ortalama Ciro
Değeri

Grupların
Ortalamadan
Uzaklaşma
Oranları

288.070

0,74

1.671.407

4,31

5.617.988

14,50

328.211

0,85

1.061.799

2,74

11.815.567

30,49

Anl.Düzeyi

b ile a arası
p>0,05
p<0,01

Grupların
Oranı
(Grup
A’ya
göre)
19,5
3,4
1,0
36,0

p<0,05

11,1
1,0

Ölçüm Veri Tabanının Tanımlı Olma Durumu

Ürün ve süreç metriklerinin kurumsal düzeyde tanımlı olması bilginin paylaşılması
bakımından önemlidir. Firmalar ölçüm tanımlarının bulunduğu kurumsal ölçüm veritabanlarının
mevcudiyetine göre sorgulandıklarında, firmaların ancak %13,4’ünde kurumsal ölçüm veri
tabanının tanımlı olduğu ortaya çıkmıştır (bkz. EK-7.3.9).

Şekil 158 Kurumsal Ölçüm Veri tabanının Tanımlı Olma Durumu

Kurumsal olarak veri toplama, veri analizi, veri saklama ve raporlama etkinliklerinin
uygulanıp uygulanmadığı sorulduğunda, firmaların ancak %13’ünde bu tip faaliyetlerin
yürütüldüğü ortaya çıkmıştır.
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Şekil 159 Veri Toplama/Analizi/Saklama/RaporlamaFaaliyetleri
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9

Üst Düzey Yöönetimle Paylaşma
P
a Yaklaşım
mları

Bu bölüm
mde süreç faaliyetlerinin
f
n yürütülmesi esnasındaa elde edilenn bulguların üst düzey
yyönetimle paaylaşılma yaaklaşımları inncelenmekteedir. Proje yönetimi
y
ve gereksinim yönetimi
süüreçlerinin yürütülmesi
y
esnasında ortaya
o
çıkan bulguların ve
v süreç perrformans son
nuçlarının
çoğunlukla üst
ü düzey yönnetimle payllaşıldığı görü
ülmektedir. Örneklemdek
Ö
ki firmaların
n yaklaşık
%
%46’sı,
gerekksinim yöneetimi süreci faaliyetlerin
ni düzenli biir şekilde göözden geçirm
mekte, bu
g
gözden
geçirm
meler oldukkça verimli yürütülmekte
y
edir. Proje izzleme etkinliiklerinden ellde edilen
b
bilgileri
üst düzey
d
yönetiimle periyoddik ve verim
mli bir şekildee gözden geeçiren firmaların oranı
y
yaklaşık
%422’dir. Bu ikki temel sürreç alanını konfigürasyoon yönetimii süreci izleemektedir.
F
Firmaların
yaaklaşık %200’si konfigürrasyon yönettim süreci etkinliklerini
e
üst düzey yönetimle
y
d
düzenli
ve veerimli bir şekkilde gözden geçirmekted
dir.
Proje yöönetimi, gerekksinim yönetimi, YKG, konfigürasyo
k
on yönetimi ve test yönettimi süreç
a
alanları
sırasııyla %30, %33,
%
%21,2, %19 ve %19 oranlarıylaa verimli am
ma periyodik
k olmayan
g
gözden
geçirm
meleri yürütm
mektedir.

Üst Düzey Yönetimlee Gözden Geçirmeler
G
Gerekksinim Yönetim
mi

80,0

Projee Yönetimi

60,0

Konffigürasyon
Yöneetimi
Test Yönetimi
Y

40,0
20,0

YKG
G
Hem periyodik hem de
verimli

Periyodik ama verimli
g
degil

Verimli ama periyodik
d il
degil

Periyodik Degil Verimli
Degil

ÜDY'le Gözden Geçirilme
Yapılmamakta

Süreç Uygulanmıyor ya da
sürecin planlama/izleme
faaliyeti yürütülmüyor(%)

,0

Risk Yönetimi

Şekil 160 Üst Düzey Yönetimle
Y
Sü
üreç Alanlarınıı Gözden Geçirme

9
9.1

Üst Düzey
D
Yön
netimle Gözzden Geçirm
me-Finansaal Büyüklü
ükler

Bu bölüümde firmalların süreç performansllarını üst düüzey yönetimle gözden
n geçirme
yyaklaşımları, firma büyükklüklerine göre incelenm
mektedir. Yüürütülen anallizlerin sonu
uçları EK8 ile EK-8.66 arasında veerilmiştir.
8.1
•

Gereksiniim yönetimii etkinliklerrini üst düzeey yönetimlle gözden ggeçirmeyen firmalarla
bunları üst
ü düzey yöönetimle veerimli ve peeriyodik bir şekilde gözzden geçiren
n firmalar
arasında ortalama cirro değerleri bakımından
n istatistiksel açıdan anllamlı bir farrk olduğu
görülmüşştür (Anova: n=310, grupplar için p=0
0,002). Diğerr gruplar araasında anlam
mlı bir fark
mevcut değildir
d
(Anoova: n=310, gruplar
g
içi p>
>0,05).

•

Proje izleeme etkinlikllerini üst düüzey yönetim
mle gözden geçirmeyen fi
firmalar ile bunları
b
üst
düzey yönetimle verim
mli ve periyoodik bir şekiilde gözden geçiren
g
firmaalar arasındaa ortalama
ciro değeerleri bakımından istatisttiksel açıdan anlamlı bir fark olduğuu söylenebilirr (Anova:
n=286, grruplar içi p=0,043). Buraada anlamlılık düzeyinin 0.05’e çok yyakın bir değ
ğer olduğu
unutulmaamalıdır. Diğğer taraftan, diğer grupllar arasında anlamlı bir fark mevcu
ut değildir
(Anova: n=286,
n
grupllar içi p>0,055).
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•

Firmaların konfigürasyon yönetimi etkinliklerinin performansını üst düzey yönetimle
gözden geçirme yaklaşımları arasında ortalama ciro değerleri bakımından istatistiksel
açıdan anlamlı bir fark görülmemiştir (Anova: n=173, gruplar arası p=0,108 ve gruplar içi
p>0,05).
Firmaların konfigürasyon yönetim süreci etkinliklerini üst düzey yönetimle gözden geçirme
yaklaşımları ile ortalama ciro değerlerine arasında bir ilişki yoktur.

•

Firmaların test izleme etkinliklerini üst düzey yönetimle gözden geçirme yaklaşımları
arasında ortalama ciro değerleri bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktur
(Anova: n=132, gruplar arası p=0,385).

•

Risk yönetimi faaliyetlerini üst düzey yönetimle gözden geçirme yaklaşımları arasında
ortalama ciro değerleri bakımından anlamlı bir fark yoktur (Anova: n=107, p=0,280).

•

YKG faaliyetlerinin üst düzey yönetimle gözden geçirme yaklaşımları ortalama ciro
değerlerine göre incelendiğinde, sadece verimli ve periyodik gözden geçirmeleri yapan
firmalar ile verimli ancak periyodik olmayan gözden geçirmeler yapan firmalar arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (Anova: n=162, gruplar arası
p=0,003, Tamhane gruplar içi p=0,003).

Gereksinim ve proje yönetimi süreçlerinin üst düzey yönetimle gözden geçirilme kararında
firmanın finansal büyüklüğü etkilidir. Diğer taraftan, yürütülen gözden geçirmelerin belli bir
plan dâhilinde ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinde firmaların finansal büyüklükleri etkili
olmadığı görülür. Yine test, risk ve konfigürasyon yönetimi süreç faaliyetlerinin gözden
geçirilme yaklaşımları ile finansal büyüklükler arasında bir ilişkiye rastlanılmamıştır.
Büyük ciro değerine sahip olan firmalarda, yönetim gözden geçirmelerine daha fazla önem
verildiği ya da daha sistemli bir şekilde yürütüldüğü, söylenemez.
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Tablo 102 Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirme Yaklaşımları

Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirme

Gereksinim
Yönetimi

Grup 1: Gözden geçirme yapılmamakta

135.621

0,35

Grup 2: Verimli değil ve periyodik değil

220.755

0,57

Grup 3: Verimli ama periyodik değil

397.668

1,03

Grup 4: Periyodik ama verimli değil

381.505

0,98

Grup5: Periyodik ve verimli

570.757

1,47

Grup 1: Gözden geçirme yapılmamakta

155.064

0,40

1.145.333

2,96

Grup 3: Verimli ama periyodik değil

390.892

1,01

Grup 4: Periyodik ama verimli değil

247.425

0,64

Grup5: Periyodik ve verimli

633.483

1,63

Grup 1: Gözden geçirme yapılmamakta

402.503

1,04

221.737

0,57

575.970

1,49

329.572

0,85

Grup5: Periyodik ve verimli

885.198

2,28

Grup 2: Verimli değil ve periyodik değil

710.179

1,83

Grup 3: Verimli ama periyodik değil

380.926

0,98

1.183.331

3,05

Grup 2: Verimli değil ve periyodik değil
Proje
Yönetimi

Grup 2: Verimli değil ve periyodik değil
Konfigürasyon
Grup 3: Verimli ama periyodik değil
Yönetimi
Grup 4: Periyodik ama verimli değil

YKG

Grupların
Grupların Örneklem
Ortalama Ciro Ciro Ortalamasından
Değeri
Uzaklaşma Oranları

Grup5: Periyodik ve verimli
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9.2

Üst Düzey Yönetimle Gözden Geçirme -Kalite Belgesi Durumu

Bu bölümde firmaların üst düzey yönetimle süreç performanslarını gözden geçirme
yaklaşımları, kalite belgesine sahip olma durumlarına göre incelenmektedir. Veri kümelerindeki
bazı sınıfların yeterli veriye sahip olmaması nedeniyle gruplar birleştirilmiş, grup sayısı beşten
üçe indirilmiştir.
Yeni durumda gözden geçirmelerin yapılmadığı firmalar ile verimsiz (periyodik
olan/olmayan) gözden geçirmelerin yapıldığı firmalar “GG yok-GG etkin değil” kategorisi
altında toplanmıştır. Diğer gruplarda bir değişiklik yapılmamıştır.
Süreç performanslarının üst düzey yönetimle gözden geçirilme yaklaşımları firmaların
kalite belgesine sahip olma durumlarıyla karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Yürütülen analizlerin sonunda elde edilen göstergeler EK-8.7’de verilmiştir.

•

Firmaların gereksinim yönetimi faaliyetlerini üst düzey yönetimle gözden geçirme
yaklaşımları ile firmaların kalite belgesi alma durumu arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (ki-kare=6,028, n=397, p=0,049).

•

Firmaların proje yönetimi faaliyetlerini üst düzey yönetimle gözden geçirme
yaklaşımları ile firmaların kalite belgesi alma durumu arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır (ki-kare=3,826, n=378, p=,148).

•

Firmaların konfigürasyon yönetimi faaliyetlerini üst düzey yönetimle gözden geçirme
yaklaşımları ile firmaların kalite belgesi alma durumu arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır (ki-kare=4,086, n=223, p=,130).

•

Firmaların test yönetimi faaliyetlerinin üst düzey yönetimle gözden geçirme
yaklaşımları ile firmaların kalite belgesi alma durumu arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır (ki-kare =0,850, n=178, p=,654).

•

Firmaların risk yönetimi faaliyetlerinin üst düzey yönetimle gözden geçirme
yaklaşımları ile firmaların kalite belgesi alma durumu arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır (ki-kare =3,005, n=139, p=,223).

•

Firmaların YKG faaliyetlerinin üst düzey yönetimle gözden geçirme yaklaşımları ile
firmaların kalite belgesi alma durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki
mevcuttur (ki-kare =15,527, n=205, p=0). Kalite belgesine sahip olan firmaların YKG
faaliyetlerini üst düzey yönetimle gözden geçirmeme yahut verimli olmayan gözden
geçirmeleri yürütme oranının, kalite belgesine sahip olmayan firmalarınkine göre daha
düşük olduğu görülmektedir.
Aynı şekilde, YKG faaliyetlerini üst düzey yönetimle verimli ve periyodik bir şekilde
gözden geçiren firmaların %60,5’inin kalite belgesine sahip olduğu görülmüştür.
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Tablo 103 YKG ÜDY Gözden Geçirme-Kalite Belgesi

YKG ÜDY

Sayı
Mevcut % Kalite Belgesi
% YKG UDY
Kalite
Belgesi
Sayı
Mevcut
% Kalite Belgesi
değil
% YKG UDY
Sayı
% Kalite Belgesi
Toplam
% YKG UDY

Toplam

GG yok-GG
etkin değil

Etkin ama
periyodik
değil

Etkin ve
periyodik

13
14,8%
36,1%
23
19,7%
63,9%
36
17,6%
100,0%

29
33,0%
31,2%
64
54,7%
68,8%
93
45,4%
100,0%

46
52,3%
60,5%
30
25,6%
39,5%
76
37,1%
100,0%

88
100,0%
42,9%
117
100,0%
57,1%
205
100,0%
100,0%

Yukarıda elde edilen sonuçlar, firmaların gereksinim yönetimi, proje yönetimi, test
yönetimi, konfigürasyon yönetimi ve risk yönetimi süreçlerini üst düzey yönetimle gözden
geçirme yaklaşımlarının, firmaların kalite belgesine sahip olma durumlarıyla ilişkili olmadığı
göstermektedir. Diğer taraftan, firmaların YKG faaliyetlerinin performansını üst düzey
yönetimle gözden geçirme yaklaşımı ile firmaların kalite belgesine sahip olma durumları
arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu ilişki en çok üst düzey yönetimle periyodik
ve verimli gözden geçirmeler yapan firmalarda hissedilmektedir. Kalite belgesine sahip olan
firmaların %52,3’ü, üst düzey yönetimle etkin ve verimli bir şekilde, süreç performans gözden
geçirmelerini yürütürken; kalite belgesi olmayan firmalarda bu oranın %25,6’ya indiği
görülmektedir.
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10 Eğitim ve Öğrenme Yaklaşımları
10.1

Çalışanların Eğitim Durumu

Bu bölümde bilişim firmalarında çalışan personelin eğitim düzeyleri, ön lisans, lisans,
yüksek lisans, doktora ve üstü, lise ve altı eğitim seviyelerine göre incelenmektedir. Çalışanların
eğitim düzeylerini gösteren veri kümelerinin normallik sınaması yapıldığında bu veri
kümelerinin normal dağılmadığı, diğer veri kümelerinde olduğu gibi sağa doğru aşırı çarpık bir
dağılım sergilediği görülmektedir28.
Tablo 104 Çalışanların Eğitim Düzeyleri Ayrıntılı İstatistik Tablosu

Önlisans
N
Ortalama
Ortanca
Toplam
Yüzde
Değerler

Lisans Yüksek Lisans

Doktora ve
Üstü

Diğer

Geçerli

434

435

434

434

434

Kayıp

5
4,55
1,00
1975
0
1,00
3,00

4
18,48
4,00
8040
2,00
4,00
10,00

5
3,30
1,00
1434
0
1,00
2,00

5
0,52
0
224
0
0
0

5
14,06
1,00
6100
0
1,00
5,00

25
50
75

Çalışanların eğitim düzeyleri29, her bir eğitim sınıfındaki çalışan sayısının toplam çalışan
sayısına bölünmesiyle elde edilir. Buna göre, örneklemde lisans düzeyinde bir eğitim belgesine
sahip olan personelin toplam personel içindeki oranı %46’dır. Diğer bir deyişle, örneklemdeki
toplam çalışanların %46’sı lisans düzeyinde bir eğitim belgesine sahiptir. Diğer taraftan,
çalışanların %35’i lise ve altı , %11’i önlisans, %8’i yüksek lisans ve %1’i doktora ve üstü
düzeyinde bir eğitim belgesine sahiptir.
Analiz sonuçları yüksek lisans ve üstü (doktora dâhil) eğitim belgesine sahip olan
personelin tüm personel içindeki oranının oldukça düşük olduğunu gösterir. Aynı durum eğitim
düzeyi önlisans olan personel için de geçerlidir. Bilişim sektöründe bilgisayar programcılığı,
veri tabanı yönetim sistemleri, sistem kurulumu ve web tasarımı gibi konularda çalışacak insan
niteliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Sektörün bu ihtiyacı önlisans programlarıyla karşılanır.
Örneklemde toplam personel sayısının %11’inin önlisans mezunu olması, ara elemanlara ait
işlerin diğer eğitim grupları tarafından paylaşıldığını gösterir. Böyle bir paylaşım pek çok
sıkıntıyı beraberinde getirir. Öyle ki,
• Bilişim sektöründe ara elemanların yürüteceği işler içinde bir eğitim gereklidir. Bu
konularda eğitim almamış personelin kullanılması, yürütülen işin kalitesini düşürür.
• Ara elemanların yapacağı işlerin lisans (ve üstü) mezunları tarafından yapılması hizmet
maliyetini yükseltir.
• Ayrıca, lisans (ve üstü) eğitim düzeyine sahip personelin standart işlere yönelmesi ile
yaratıcılığın ve yenilikçiliğin önü kapatılmış olur.
Bilişim sektörü emek ve bilgi yoğun bir sektördür. Ürün geliştirmede yenilikçi tasarımların
elde edilebilmesi için sektörün Ar-Ge çalışmalarına önem vermesi, lisans ve lisansüstü eğitim
düzeyine sahip personelin yeni fikirlerin yaratılabileceği araştırmalara yönlendirilmesi gerekir.

28

Veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen normalleştirme işlemleri (uç değerlerin çıkartılması ve Tukey dönüşüm fonksiyonlarının
uygulanması) başarısız olmuştur.
29
Çalışanların Eğitim Düzeyi Dağılımı: Eğitim sınıflarındaki çalışan sayısı /tüm firmaların toplam çalışan sayısı
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46

60
40
20

11

35
8

1

0
Önlisans

Lisans

Yükseek
Lisanns

Doktorra ve
Üsttü

Diğğer

Eğitim Düzzeyleri (%)
Şekil 161 Çalışşanların Eğitim
m Düzeyleriniin Dağılımı

1
10.2

Çalışşanların Eğğitim Düzeyleri- Faaliiyet Bölgeleeri

Bu bölüümde çalışannların eğitim
m düzeyi ile firmalarınn faaliyet ggösterdikleri bölgeler
kkarşılaştırılmaktadır. Firm
maların faaliyet gösterd
diği bölgelerr arasında lisans, yüksek lisans,
d
doktora
ve üsstü eğitim düüzeyine sahipp personel sa
ayıları bakım
mından anlam
mlı bir fark mevcuttur
m
(K
Kruskal Walllis: p<0,05; bkz. EK-9.1.1). Farklılık
k gösteren böölgeler aşağıdda verilmiştirr:
•

Lisanns düzeyi iççin: İstanbull -İzmir; İsttanbul-Diğerr Bölgeler; Ankara-İzmir; İzmirMarm
mara; Marm
mara-İç Anaddolu; Marmaara-Diğer Bölgeler
B
arassında çalışan
n sayıları
bakım
mından bir faarklılık vardıır.

•

Yükssek lisans düüzeyi için: İstanbul-Akd
İ
deniz; İstanbbul-Diğer; A
Ankara-İzmir;; AnkaraAkdeeniz; Ankaraa-Diğer; İzm
mir-Akdeniz; Marmara-A
Akdeniz arassında çalışan
n sayıları
bakım
mınsan bir faarklılık vardırr.

•

Doktoora ve Üstü için: İstanbuul-Ankara; Ankara-İzmir;
A
; Ankara-Akkdeniz arasınd
da çalışan
sayılaarı bakımınddan bir farklıllık vardır.

Diğer tarraftan, firmaaların faaliyeet gösterdikleeri bölgeler arasında
a
eğittim düzeyi ön
nlisans ve
aaltı olan persoonel bakımınndan anlamlıı bir farka rastlanılmamışştır. Tablo 1005 bölgelere ve eğitim
d
düzeylerine
g
göre
firma başına
b
düşen çalışan sayıılarını gösterrmektedir. İsstanbul ilind
de faaliyet
g
gösteren
firm
maların lisans düzeyindekii personel saayısının ortannca değeri beeş olarak bulu
unmuştur.
A
Aynı
değer İzzmir ilinde ve
v İç Anadolu Bölgesinde üçtür. Bennzer şekilde, Ankara ilind
de faaliyet
g
gösteren
firm
maların yüksek lisans vee üstü eğitim
m düzeyine sahip çalışaanların ortan
nca değeri
ikkidir.
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Tabllo 105 Bölgeleere ve Eğitim Düzeylerine Göre Firma Başına
B
Düşen Ç
Çalışan Sayısıı
IKOn
nlisans

IKLisanss

IK
KYLveUstu

IKDigerr_Nitelik

Böl l
Bölgeler

Ort. Ortaanca Maks. Ort.
O Ortanca Maks. Ort. Ortanca
O
Mak
ks. Ort. Ortan
nca Maks.

İstanbul

3

1

170

1
18

5

723

3

1

1233

8

1

256

Ankara

8

1

148

3
34

4

1311

7

2

2044

33

1

960

İzmir

3

1

75

8

3

117

2

1

15

3

1

36

Marmara
Bölgesi

6

1

120

1
16

6

175

3

1

30

7

2

95

İç Anadolu
Bölgesi

4

1

34

5

3

21

1

1

6

47

0

800

Akdeniz
Bölgesi

5

3

16

4

5

7

0

0

3

7

2

49

Diğer
Bölgeler

2

2

4

3

3

10

1

0

5

3

2

10

1
10.2.1

Çallışanların Eğğitim Düzeyylerine Göree Bölgelerin Dağılımı

Bu böllümde sekttör çalışanlların eğitim
m düzeylerrine göre bölgelerin dağılımı
inncelenmektedir. Lisans düzeyine
d
sahiip olan elem
manların %45’i İstanbul ilinde ve %40
0’ı Ankara
illinde çalışm
maktadır. Eğğitim düzeyi yüksek liisans olan elemanların dağılımı da
d benzer
şekildedir. Yüüksek lisans mezunu perrsonelin %44
4’ü İstanbul ilinde ve %441’i ise Ank
kara ilinde
çalışmaktadırr.
Şekil 1662’de dikkat çekici husus doktora ve üstü eğğitim düzeyyine sahip personelin
p
ddağılımdır. Eğitim
E
düzeyyi doktora ve
v üstü olan elemanlarınn neredeyse yarısı,%49’u Ankara
illinde çalışm
maktadır. Buu gruptaki personelin dağılımı İsttanbul ilindee %33 ve Marmara
B
Bölgesi’nde
%
%11’dir.
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Önlisans (%)
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bul

40

Ankara
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1 1 1
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51
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1

3
33

1 0 1

26
5

14

11
2 0 1

2 4

1 1

Lisans (%)
(
İzmir

Yükssek Lisans
Doktora ve
Diğer (%)
(
(%)
Üstü (%)
Maarmara Bölgessi İç Anadollu Bölgesi Akdeniz
A
Bölgessi Diğer

Şekkil 162 Eğitim
m Düzeylerine Göre Bölgeleerin Dağılımı

1
10.2.2

Bölgelere Göree Eğitim Düzzeylerinin Dağılımı
D

g
bölgeler çalıışanların eğittim düzeyinee göre inceleendiğinde,
Firmalarrın faaliyet gösterdikleri
İsstanbul ilindde faaliyet gösteren
g
firm
maların toplaam çalışan sayısının %55’i lisans , %35’i ön
liisans ve altıı (diğer kateegorisi dâhil), %10’u yü
üksek lisans ve %1’i dooktora ve üsstü eğitim
d
düzeyindeki
personeldenn oluşur. Annkara ilinde faaliyet göösteren firmaaların toplam
m çalışan
sayısının yarıısı önlisans ve
v altı eğitim
m belgesine sahip personneldir. Bu böölgede çalışaan bilişim
p
personelinin
%
%41’i
lisans düzeyinde bir
b eğitim bellgesine sahipptir.
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Diğer taaraftan İç Anadolu
A
bölggesinde faalliyet göstereen firmalardda çalışanlarrın eğitim
ddüzeyleri diğğer bölgeleree göre oldukçça farklıdır. İç Anadolu bölgesinde faaliyet göstteren bazı
fi
firmalar,
lise ve altı eğitim
m derecesine sahip, çok
k yüksek mikktarda elemann çalıştırmak
ktadır. Bu
fi
firmalardan
g
gelen
rakamlaar ortalamayyı arttırırken, eğitim düzeyyi dağılımınıı da değiştirm
mektedir.
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Şekil 1633 Bölgelere Gööre Lisans Dü
üzeyindeki Çalışanların Dağğılımı

1
10.3

İhtiyyaç Duyulaan Eleman Niteliği
N

Bu bölüümde firmalaar eleman niteliğinde
n
en
n çok ihtiyaaç duyulan yönetimsel ve teknik
aalanlar kapsaamında inceelenmektedirr. Firmaların
n %66’sı işş geliştirme,, pazarlama ve satış
a
alanında
çalışabilecek kiişilere ihtiyaaç duymaktadır. İş gelişttirme, pazarrlama ve sattış alanını
%
%51’lik
bir yüzdeyle
y
prooje yönetimi,, %27’lik birr yüzdeyle proje
p
teklifi hazırlama vee %26’lık
b yüzdeyle süreç
bir
s
iyileştiirme ve süreçç yönetimi allanları takip etmektedir.
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Hazırlama

Proje Teklifi
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26

20
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Yönetimssel Alanlar (%
%)
Şekil 164 Eleman Niteliğiinde En Çok İhtiyaç Duyulaan Yönetimsell Alanlar

Eleman niteliğinde en çok ihttiyaç duyulaan teknik alanlar
a
incelendiğinde, firmaların
f
%75’inin bilggisayar/yazılım mühendislerine, %52
%
2’sinin programcıya, %422’sinin grafik
k tasarımı
a
alanında
çalışabilecek uzzmanlara, %41’inin
%
web
b ve internet ortamında program geeliştirecek
u
uzmanlara
ihttiyaç duyduğğu görülmekktedir. Ayrıca, firmalarınn %32’si sisttem tasarımccılarına ve
%
%20’si
ise tesst mühendisllerine ihtiyaçç duymaktadıır.
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Sonuçlarr, firmaların yarısının billgisayar prog
gramcılığı, web
w ve grafikk tasarımı giibi işlerde
n
çalışabilecek ara elemanllara ihtiyaç duyduğunu gösterir. Diğğer taraftan, firmaların neredeyse
ü biri alann uzmanlığı gerektiren,
üçte
g
siistem ve ürü
ün tasarım faaaliyetlerindee çalışacak elemanlara
ihhtiyaç duyarr. Yenilikçi ürün
ü
geliştirrmeyi ya da yeni pazarlaara girmeyi kendine am
maç edinen
fi
firmalar
dahaa fazla alan uzmanlarına
u
v tasarımcıllara ihtiyaç duymaktadır.
ve
d

7
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Şekil 165 Eleman
E
Niteliiğinde En Çok
k İhtiyaç Duyuulan Teknik A
Alanlar

1
10.4

Firm
maların Çallışanlarına Eğitim Verme Yaklaaşımları

Bilişim firmalarının
f
%23’ü yazıllı bir eğitim politikasına sahiptir. Bu oran firmalaarın kalite
b
belgesine
sahhip olma orannından ( %322’den) daha düşüktür.
d

Şekil 166 Firmaların
F
Yazzılı Eğitim Poolitikası

Firmalarrın yazılı eğğitim politikaasına sahip olma durum
mları ile cirro değerleri arasında
p
pozitif
yöndee bir ilişki mevcuttur.
m
Ö
Öyle
ki, bir eğitim
e
politikasına sahipp olan firmaaların dört
y
yıllık
ciro değğerleri ortalaaması, tüm örneklem
ö
orttalamasının yaklaşık
y
beş katıdır (t-tessti=8,112,
n
n=329,
p=0, bkz.
b EK-9.1.3).
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Şekil 167 Eğitim Politikası-Ortalama Ciro Değeri Kutu Gösterimi30

10.4.1

Usta Çırak İlişkisi

Gömülü bilgiyi (kazanılan tecrübenin) açık bilgiye dönüştürmenin diğer bir yolu da,
usta/çırak eğitimidir. Usta/çırak eğitimleri, firmadaki mevcut bilgiye bir hareketlilik sağlamanın
ve kurum kültürünü geliştirmenin en önemli yollarından biridir. Analiz sonuçları, örneklemdeki
firmaların %25’inde usta/çırak ilişkisine dayalı bir eğitim düzenlenmediğini gösterir. Firmaların
%41’inde ise planlı olmadan yürütülen bazı eğitimler mevcuttur. Bu tür faaliyetler genellikle ya
usta olanla birlikte yürütülen plansız çalışmalar ya da sorunlara anlık yanıt arama yaklaşımları
niteliğindedir. Firmaların ancak %31’inde teknik konuların öğrenilmesine yönelik usta/çırak
eğitimleri planlanmaktadır. Diğer taraftan, yönetimsel konularda planlı olarak usta/çırak
eğitimleri düzenleyen firmaların yüzdesi, %7 olarak bulunmuştur.

Şekil 168 Usta Çırak İlişkisinin Dağılımı

Firmaların usta/çırak eğitimlerine bakış açıları ile firma büyüklüğü arasındaki ilişki
incelendiğinde, usta/çırak eğitimleri konusunda farklı yaklaşımları olan firmaların ortalama ciro
değerleri arasında istatistiksel anlamda bir fark bulunamamıştır (Anova: n=324, p>0,05;

30

Ortalama ciro değerleri için ters dönüşüm fonksiyonu uygulanmalıdır.

209

bbkz.EK-9.1.5). Firmaların usta/çırak eğitim yakla
aşımını belirrlemede firm
ma büyüklüğü
ünün etkili
o
olmadığı,
başşka etmenleriin söz konusuu olduğu görrülmektedir.

1
10.4.2

Tek
knik ve İdarri Eğitim Verme Yaklaşımları

Firmalarr genel eğitim
m yaklaşımlaarına göre incelendiğindee, örnekleminn %9’unda çalışanlara
ç
teeknik ya da idari
i
hiçbir eğitim
e
verilm
mediği görülm
mektedir. Diğer taraftan, çalışanlarınaa yönetim
v organizasyyon eğitimlerri veren firm
ve
maların oranı, %28’dir.
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Şekil 169 Firrmaların Geneel Eğitim Yakklaşımları
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Eğitimleri
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Yazılım Mimari
Tasarımı

Örneklem
mdeki firmalların %20’si,, yazılımla uğraşan
u
persoonelini eğitm
memektedir. Firmaların
F
%49’u yazılım
%
m personelinne programlaama dili, %47
7’si veri tabaanı, %35’i yaazılım mimarri tasarımı
v %49’u yaazılım araçlaarının ve yööntemlerinin
ve
n kullanımınna yönelik eeğitimler verrmektedir.
Y
Yazılım
kalitesine yönelik eğitimlere sıcak baaktığını söylleyen firmalların oranı, %30’dur.
Y
Yazılım
perssonelinin ürrün geliştirdiği alanla ilgili eğitim alma durumları inceleendiğinde,
fi
firmaların
%227’sinde çalıışanlara alan uzmanlığı ille ilgili eğitim
mlerin verilddiği görülmüşştür.
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mları
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1
10.4.3

Firm
maların Sürreç Eğitimleeri Verme Yaklaşımları

Kalite yönetiminin
y
başarısında insan kayn
nağının nitelliği önemli bir rol oyn
nar [247].
Yukarıda verrilen analiz sonuçlarına
Y
s
g
göre,
firmalaarın ancak %30’u
%
yazılıım kalitesi konusunda
k
çalışanlarına eğitim sağlamaktadı
s
ır. Yazılım
m mühendissliği temell süreç alanlarının
a
y
yürütülmesin
de çalışanlarrın deneyimi ve yetkinliiği son derecce önemlidirr. Eğitim, çaalışanların
y
yetkinliğini
a
arttırmada
kuullanılan en hızlı
h
araçtır.
Eğitimleerin bir plan dâhilinde yüürütülmesi so
on derece öneemlidir. Plannlı olmadan yürütülen,
y
çoğunlukla biireysel ya daa küçük grupplar düzeyind
de kalan, resmî kayıtlara geçmeyen bir
b eğitim,
a
amacına
ulaşşmada yeterrsiz kalacakttır. Bu bölü
ümde, altı temel süreç alanı için firmaların
f
çalışanlarına eğitim verme yaklaşımlaarı inceleneceektir.
Şekil 171’de yazılım
m mühendisliiğinin altı tem
mel süreç allanını (proje yönetimi, gereksinim
yyönetimi, konnfigürasyon yönetimi, teest yönetimi,, YKG ve riisk yönetimi ) uygulayan
n kişilerin
e
eğitim
alma durumları biirlikte değerrlendirilmekttedir. Proje yönetimi,
y
geereksinim yö
önetimi ve
teest yönetimii süreç eğitim
mlerinin plannlı bir şekild
de verildiği firmaların yyüzdesi sırasıyla %26,
% ve %20 olarak bulunnmuştur. Buu süreç alanlaarıyla ilgili planlı
%25
p
olmayaan şirket içi eğitimleri
d
düzenleyen
fiirmaların yüzzdesi ise sıraasıyla %39, %24
% ve %39’’dur.
Firmalarr proje yönnetimi, gereeksinim yön
netimi ve test yönetim
mi süreçleriine diğer
süüreçlerden daha
d
fazla önnem vermekktedir. Bu üçç süreç alanınnın uygulanm
mama yüzdeesi %5 ile
% arasındaa değişmekteedir. Dolayıssıyla, eğitim alma yüzdelleri diğer sürreç alanların
%10
nkine göre
d
daha
yüksektiir.
Konfigürrasyon yönettimi, YKG ve
v risk yönettimi süreçleriinin uygulannma yüzdelerri oldukça
ddüşük seviyeelerdedir. Koonfigürasyonn yönetimi süreci için çalışanlarınaa planlı eğittim veren
fi
firmaların
yüzzdesi, sadecee %14 dür. Bu
B değerin YKG’de
Y
%15 olduğu görüülmektedir.
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Firmaların süreç eğitimi planlama yaklaşımları birlikte incelendiğinde Şekil 172’deki
sonuçlar elde edilmiştir.
•

Grup A: Tüm süreç alanları için planlı eğitimler düzenlenmektedir.

•

Grup B: Çoğunlukla planlı eğitimler düzenlenmektedir. Bu gruptaki firmalarda plansız
süreç eğitimi sayısı ikiyi, eğitim verilmeyen süreçlerin sayısı ise biri geçmez.

•

Grup C: Çoğunlukla plansız eğitimlere izin verilmektedir. Bu gruptaki firmalarda
eğitim verilmeyen süreç sayısı ikiyi geçemez.

•

Grup D: Çoğunlukla süreç eğitimi düzenlenmemektedir.

•

Grup E: Firmalar uyguladıkları üç süreç alanı için planlı eğitim düzenleseler bile
uygulamaya almadıkları diğer süreç alanları nedeniyle kararsız duruma düşerler.

A. Grubu:
Altı temel süreç alanı için planlı şirket içi/dışı eğitimler düzenleyen firmaların
oranı %4 olarak bulunmuştur. A grubu olarak tanımlanan bu gruptaki firmalar, süreç
eğitimlerinde planlamaya son derece önem vermektedir.
B. Grubu:
Firmaların %10’unda tüm süreç alanları için olmasa bile, birçok süreç alanı için
planlı eğitimler düzenlenmektedir. Bu gruptaki firmalarda en fazla iki plansız eğitime göz
yumulmakta; eğitim alınmayan süreç sayısı biri geçmemektedir.
C. Grubu:
Örneklemin %28’i çoğunlukla plansız eğitimlere izin vermektedir. Bu grupta
yer alan firmalarda eğitim alınmayan süreçlerinin sayısı ikiyi geçemez.
D. Grubu:
Örneklemin %54’ü ise süreç eğitimlerini çoğunlukla düzenlememektedir. Bu
gruptaki yer alan firmalar çalışanlarına eğitim verme konusunda oldukça yetersizdir.
Ayrıca, bu firmalarda işletilmeyen süreç alanlarının çokluğu da dikkat çekicidir.
E. Grubu:
Sadece üç süreç alanını uygulayan firmalar, bu süreç alanları için planlı eğitim
düzenleseler bile kararsız konumdan kurtulamazlar. Uygulanmayan süreç alanları bu
gruptaki firmaların eğitim alma yaklaşımlarını A sınıfına yükseltebildiği gibi, alt seviyedeki
diğer sınıflara da indirebilir. E grubu olarak adlandırılan bu gruptaki firmalar örneklemin
%3’ünü oluşturmaktadır.

Şekil 172 Firmaların Süreç Eğitimlerini Düzenleme Yaklaşımları

Firmaların süreç eğitimlerini düzenleme yaklaşımları ciro değerlerine göre incelendiğinde,
tüm süreç eğitimlerini planlı bir şekilde yürüten firmaların (Grup A) ortalama ciro değerleriyle
çoğunlukla plansız eğitim düzenleyen (Grup C) ya da süreç eğitimi düzenlemeyen (Grup D)
firmaların ortalama ciro değerleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Yürütülen
sınama sonunda anlamlılık değeri p<0.01 bulunmuştur. Tüm süreçler için planlı eğitim
düzenleyen firmalar (Grup A) ile süreç eğitimlerini çoğunlukla planlı düzenleyen firmalar
212

(Grup B) arasında ise ortalama ciro değerleri bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark
görülmemektedir (p=0,123). Bu bölümde yürütülen analizlerin göstergeleri EK-9.1.6
bölümünde verilmiştir.

Şekil 173 Süreç Eğitimlerini Düzenleme Yaklaşımı-Ortalama Ciro Değerleri Kutu Gösterimi
Tablo 106 Firmaların Süreç Eğitim Düzeyleri ile Ortalama Ciro Değeri

Grupların
Ortalama
Ciro
Değeri

Grupların
Ortalamadan
Uzaklaşma
Oranları

Çoğunlukla süreç eğitimi
düzenlenmemektedir (Grup D)

248.814

0,64a

Çoğunlukla plansız eğitimlere izin
verilmektedir (Grup C)

404.977

1,05b

1.751.152

4,52c

10.981.881

28,34d

Eğitim Yaklaşımları

Süreç
Eğitimleri Çoğunlukla planlı eğitimler

düzenlenmektedir (Grup B)
Tüm süreç alanları için planlı
eğitimler düzenlenmektedir (Grup
A)
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Anl.
Düzeyi

Grupların
Oran
(Grup
A’ya
göre)

a ile b
arası ve c
ile d arası
p>0,05

44,1

d ile a ve
d ile b
arası
p<0,01

6,3

27,1

1,0

11 AR-GE ve Yenilikçilik Düzeyi
Bir firmanın teknolojik yetenek düzeyi ya da teknoloji geliştirme yeteneği yenilikçi ürün
geliştirme yeteneği [265], Ar-Ge harcamaları ve patent sayısı gibi parametrelerle ölçülür.
Firmaların teknolojik yetenek düzeyi ile kârlılığı arasında istatistiksel bir ilişkinin kanıtını
bulmak her zaman mümkün olmayabilir. Böyle bir ilişkinin kurulamamasının iki önemli nedeni
vardır: Firmaların teknolojik yetenek düzeyinin kolayca ölçülememesi ve firma
performanslarını etkileyen farklı etmenlerin mevcut olması [265]. Örneğin, firmaların
teknolojik yetenek düzeyini ölçmede kullanılan Ar-Ge harcamaları bazı koşullarda doğru sonuç
vermeyebilir. Ar-Ge bölümleri olmayan küçük ölçekli firmalarda, Ar-Ge faaliyetlerinin gerçek
değerini belirleyebilmek hiç de kolay değildir [273].
Firmalar geliştirilmek istenen ürünün niteliğine bakarak ürün geliştirme stratejilerini
belirlemek zorundadır. Firmalar mevcut ürünlerde değişikliğe gidebilir, yeni bir pazara giriş
yapmak isteyebilir ya da yenilikçilik özelliği taşıyan ürünleri geliştirebilirler. Yeni ürün
geliştirme ihtiyacı farklı nedenlerden doğabilir [152]. Bunlar:
•

Yeni müşteri grubunun satın alabileceği düşük getirisi olan ürünler,

•

Mevcut ürünlerde fiyat indirimi yapılarak rekabet üstünlüğünün sağlanabileceği,
maliyeti azaltılmış ürünler,

•

Yeni özelliklerin ve yüksek performans kıstaslarının eklendiği yüksek getirili ürünler,

•

Aynı fiyat aralığını koruyacak şekilde daha yüksek performans özelliklerine sahip
ürünlerin mevcut ürünler yerine konduğu yeni nesil ürünler ve

•

Fiyat aralığını azaltırken, işlevselliği ve performansın arttırıldığı yüksek performanslı
ürünler tasarlanabilir.

Yeni ürün hatlarının oluşturulması stratejisiyle firmalar, mevcut olmayan ya da piyasada
benzerlerine göre farklılık gösteren ürünleri geliştirmeye odaklanır [152]. Yeni ürün
geliştirmede teknoloji değişikliklerinin takibi son derece önemlidir. Teknoloji izleme, sadece
geliştirilecek ürünün odaklandığı alanın ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yürütülen bir faaliyet
değildir. Ürün geliştirme aşamasında kullanılacak teknolojilerin seçimi içinde yeni
teknolojilerin izlenmesi gerekir.
Yürütülen analiz sonuçları yazılım geliştiren bilişim firmalarının yaklaşık %72’sinin
sürekli olarak ve %23’ünün çoğunlukla teknoloji değişikliklerini takip ettiğini gösterir. Diğer
taraftan firmaların yaklaşık %53’ü sürekli olarak ve yaklaşık %29’u çoğunlukla, yeni
teknolojileri kalite ve verimlilik etkilerine göre değerlendirir.
Teknoloji değişikliklerinin izlenmesinde bütçe ve insan kaynağı gibi desteklerin üst düzey
yöneticiler tarafından sağlaması gerekir. Örneklemdeki firmaların yaklaşık %46’sında bu destek
sürekli bir şekilde ve yaklaşık %34’ünde çoğunlukla verilmektedir.
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k
gibi
b
bilimsel
yayınnları satın allarak teknoloojiyi öğrenm
mektedir. Firm
maların %555’i ise semileer, kongre
v teknoloji fuarları
ve
f
gibi bilimsel
b
faaliiyetleri takip
p ederek teknnolojiye ulaşm
maktadır.
Firmalarrın %33’ü lissanslama, pattent ve “know
w-how” trannsferi gibi yoollarla teknolojiyi satın
a
almakta
ve mevcut
m
ürünller üzerinde değişiklik yaparak
y
ürünn geliştirmekktedir. Diğerr taraftan,
fi
firmaların
%223’ü insan gücü
g
dolaşım
mlarını kullaanarak ve %20’si uluslarrarası projelere ya da
çalışmalara işştirak ederekk teknolojiyi elde etmekteedir.

88

1
100

55

60
0

33

23
3

20

15

Anahtar teslim
projeler

Uluslararası
çalışmalar ve
projeler

Bilimsel yayınlar

Bilimsel faaliyetler

Ürün
lisansları/knowhow
transferi

Geliştirme aracı
lisansları

İnsan gücü
dolaşımları
ş

0

Teeknoloji Satın Alma Yollarıı (%)
Ş
Şekil
175 Firm
maların Tekno
oloji Satın Alm
ma Yolları

Örneklem
mdeki firmaaların %57’ssi kendi gelliştirdikleri ürünleri
ü
ve teknolojileri dışarıya
satmaktadır. Müşteri
M
talebbine göre ürrün geliştirm
me, teknoloji satış kanallaarından sadece biridir.
Ö
Örneklemdek
ki firmaların %43’ü siparriş üzerine ürrün geliştirmeyi (proje yaapmayı) tekn
noloji satış
k
kanalı
olarak kullanmaktaadır. Bunu %24’lük
%
bir yüzde ile ürrün lisanslam
ma ya da “kn
now-how”
trransferi izleemektedir. Firmaların
F
sadece %7’ssinde patentt/marka/faydalı model/en
ndüstriyel
taasarım tescili yoluyla tekknoloji satışı yapılmaktad
dır.
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1
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Pateent ve Mark
ka Tescili Alma
A
Durumu

Bu bölüm
mde örnekleemdeki firmaalar patent/m
marka/faydalıı model/endüüstriyel tasarrım tescili
sayılarına göre incelenmektedir. 4355 firmanın to
oplam patentt/marka/fayddalı model/en
ndüstriyel
taasarım tesccil sayısı, 198’dir. Örneklemdek
Ö
ki firmalarr arasında patent/mark
ka/faydalı
m
model/endüst
triyel tasarım
m tesciline sahip
s
olan firmaların
fi
oranı ise %177 olarak bulu
unmuştur.
B
Burada
dikkaat edilmesi gereken
g
önem
mli bir husu
us, bazı firmaaların patentt ve marka gibi
g tescil
b
başvuru
sayıllarını anket formuna
f
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mış olmasıdıır. Başvuru aşamasında
a
oolduğu belirttilen tescil
b
bilgileri
veri kümesine dâhil
d
edilmeemiştir. Kon
nu ile ilgili herhangi bir açıklama olmaması
d
durumunda,
i
ilgili
bölüme yazılan bilggiler aynen ku
ullanılmıştır..
Firmalarr patent/maarka/faydalı model/end
düstriyel taasarım
inncelendiğindde, Tablo 1077’de verilen değerler
d
eldee edilmiştir.

tesccili

sayılarıına

göre

Tabloo 107 Patent/M
Marka/Faydallı Model/Endüüstriyel Tasarıım
Tesciili Değerleri
N

Geçerli
G

74

Ortalam
ma

22,68

Ortanca
Maksim
mum

1,00
30

Toplam

198

Örneklem
mde patent/m
marka/faydallı model/end
düstriyel tasarrım tescilinee sahip olan firmaların
ooranı %17 ikeen, bu firmalların ancak %7’sinde
%
sah
hip olunan tesciller teknoloji satış kan
nalı olarak
k
kullanılabilm
mektedir. Döört yıllık ortalama
o
tek
knoloji satışş değerleri patent/mark
ka/faydalı
m
model/endüst
triyel tasarım
m tescili sayıılarına göre karşılaştırılddığında, firm
maların sahip oldukları
teescil sayılarıı ile ortalam
ma teknoloji satış değerleeri arasında anlamlı bir ilişki kurulaamamıştır
(P
Pearson korrelasyonu: r=
=0,006, p=00,949; bkz. EK-9.2.3). Firmaların tteknoloji saatış kanalı
o
olarak
patentti, markalarıı, faydalı moodelleri ve tasarım tesccillerini seçm
memeleri ya da tescil
sayıları ile ortalama
o
tekknoloji satış rakamları arasında birr ilişkinin kkurulamamassı, bilişim
fi
firmalarının
a
alınan
patentleri, markalaarı, faydalı modelleri
m
ve tasarım
t
tescilllerini ticarilleştirmede
y
yeterince
etkiin olamadığınnı gösterir.
Patent/m
marka/faydalıı model/enddüstriyel tasarım tescili yoluyla teeknoloji satıışı yapan
firmalar ile diğer
fi
d
firmalarr arasında orrtalama teknoloji satış deeğerleri ve oortalama ciro
o değerleri
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bakımından anlamlı bir fark görülmemektedir. Diğer taraftan patent, marka, faydalı model veya
tasarım tescili olan firmalar firma büyüklüklerine göre incelendiğinde, mikro ve küçük ölçekli
firmaların ürünlerini tescil ettirme yaklaşımlarının oldukça dikkat çekici olduğu görülmüştür.
Patent, marka, faydalı model veya tasarım tescili olan firmaların neredeyse yarısı, %48,6’sı
küçük ölçekli firmalardır. Bunu %37,8 ile mikro ölçekli firmalar izler. Ürünlerini tescilleştiren
firmaların toplam tescil sayıları incelendiğinde, toplam tescil sayılarının %46,5’inin yine küçük
ölçekli firmalardan geldiği görülür. Bunu %20,7 ile mikro ölçekli firmalar ve %17,2 ile orta
ölçekli firmalar takip eder. Burada sıralama tescil sahibi olma durumuyla aynı olsa bile, dağılım
oranlarında farklılaşma söz konusudur. Orta ve büyük ölçekli firmaların toplam tescil sayıları
daha fazladır. Bu durum dağılım oranlarını da etkiler.
Tablo 108 Patent/Marka/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Tescili Sayıları ile Firma Büyüklüklerinin
Karşılaştırılması

Patent/Marka/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Tescili
Sayıları

Firma
Büyüklükleri

Ortanca

Toplam Tescil
Sayılarının Dağılımı
(%)

Mikro ölçekli

1

Küçük ölçekli

Ürünlerini Tescilleten
Firmaların
Sayısı

Dağılımı (%)

20,7%

28

37,8%

1

46,5%

36

48,6%

Orta ölçekli

4

17,2%

8

10,8%

Büyük ölçekli

16

15,7%

2

2,7%

Ana ürünün ya da sistemin bir parçası olarak yazılım geliştiren firmalar ile tek başına
yazılım ürünü geliştiren firmalar arasında, ürünlere alınan patent, marka, faydalı model veya
endüstriyel tasarım tescil sayıları bakımından anlamlı bir fark görülmemektedir (MannWhitney: n=435, p=0,815; bkz. EK-9.2.4).

Şekil 177 Yazılım Geliştirme Biçimlerine Göre Tescil Sayıları

TGB’ler yer alan ve almayan firmalar arasında ürünlere alınan patent, marka, faydalı
model veya endüstriyel tasarım tescil sayıları bakımından anlamlı bir fark yoktur (MannWhitney: n=435, p=0,221; bkz. EK-9.2.5).
Firmaların faaliyet göstermiş oldukları sektörler ürünlere alınan patent, marka, faydalı
model veya endüstriyel tasarım tescil sayıları bakımından incelendiğinde, sektörler arasında
alınan tescil sayıları bakımından bir farklılık görülmemektedir (Mann-Whitney: n=435,
p>0,05).
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11.2

Lisanslama ve “Know-How” Yoluyla Teknoloji Satışı

Örneklemdeki firmaların lisanslama ya da “know-how” transferi yoluyla teknoloji satışı
yapma durumları firmaların dört yıllık ortalama ciro değerlerine göre incelenmiş, lisanslama ya
da “know-how” transferi yoluyla teknoloji satışı yapan firmalar ile diğer firmalar arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Sınama sonunda elde edilen göstergeler
EK-9.2.6’da verilmiştir (Mann-Whitney: n=277, p=0). Tablo 109’da lisanslama ve “know-how”
yoluyla teknoloji satışı yapan firmaların dört yıllık ortalama ciro değerleri ortalaması
verilmektedir.
Tablo 109 Lisanslama ve “Know-how” Yoluyla Teknoloji Satışı Yapma Durumları-Ortalama Ciro

Lisanslama ve “know-how” Yoluyla Teknoloji Satış
Yapma Durumu
Dört Yıllık Ortalama Ciro
Değerleri Ortalaması (2006 yılı
rakamları)

Hayır

Evet

308.548

910.503
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Firmaların lisanslama ve “know-how” yoluyla teknoloji satışı yapma durumları firma
büyüklükleri ile karşılaştırıldığında, lisanslama ve “know-how” yoluyla teknoloji satışı yapan
firmaların %47’sinin küçük ölçekli firmalar ve %27,2’sinin mikro ölçekli firmalar olduğu
görülmektedir.
Tablo 110 Lisanslama ve “Know-how” Yoluyla Teknoloji Satışı Yapma Durumları-Firma Büyüklükleri

Lisanslama ve “know-how” Yoluyla Teknoloji Satış
Yapma Durumu
Hayır

Firma
Büyüklükleri

Evet

Sayı

Kolon N %

Sayı

Kolon N %

Mikro ölçekli

167

57,4%

25

27,2%

Küçük ölçekli

96

33,0%

44

47,8%

Orta ölçekli

20

6,9%

19

20,7%

Büyük ölçekli

8

2,7%

4

4,3%
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Firmaların lisanslama ve “know-how” yoluyla teknoloji satışı yapma durumları ile
yazılım geliştirme biçimleri (ana ürünün bir parçası olarak yazılım geliştirme ve tek başına
yazılım geliştirme) arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (kikare=1,570, p=0,210, bkz. EK-9.2.7).
Firmaların lisanslama ve “know-how” yoluyla teknoloji satışı yapma durumları ile
firmaların hizmet verdikleri sektörler arasındaki ilişki incelendiğinde, telekomünikasyon
sektöründe hizmet verme durumu ile lisanslama ve “know-how” yoluyla teknoloji satışı yapma
durumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (ki-kare=10,602,
p=0,001, bkz. EK-9.2.8). Telekomünikasyon sektörüne hizmet veren firmaların yaklaşık %34’ü
lisanslama ve “know-how” yoluyla teknoloji satışı yapmaktadır. Bu oran telekomünikasyon
sektöründe yer almayan firmalarda %19’a düşmektedir.
Firmaların lisanslama ve “know-how” yoluyla teknoloji satışı yapma durumları ile
firmaların TGB’lerde yer alma durumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır (ki-kare=3,153, p=0,076, bkz.EK-9.2.9).

11.3

Ar-Ge Harcamaları

Bu bölümde firmaların Ar-Ge harcamalarının ciroya oranı incelenmektedir. Ar-Ge bölümü
olan firmalara, Ar-Ge’ye yaptıkları toplam harcamanın (Ar-Ge personel giderlerinin ve Ar-Ge
ile ilişkili tüm giderlerin) ortalama olarak cironun yüzde kaçına denk geldiği sorulmuştur.
Analiz sonuçlarına göre, Ar-Ge harcamaları yüzdesinin ortanca değeri %20, alt ve üst
dördebölenleri ise sırasıyla %10 ve %40 dir (bkz. EK-9.3.1). Sağa doğru çarpık bir dağılım
sergileyen bu veri kümesi dönüşüm fonksiyonlarıyla normalleştirilememektedir.

Şekil 179 Ar-Ge Harcamaları Yüzdesi Kutu Gösterimi
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Şekil 180 Ar-Ge Harcamaları Yüzdesi Histogram Grafiği

11.3.1

Çalışan Sayılarına Göre Ar-Ge Harcamaları Yüzdeleri

Bu bölümde firmaların
karşılaştırılmaktadır

Ar-Ge

harcamaları

yüzdeleri

çalışan

sayılarına

göre

•

Ar-Ge harcamaları yüzdesi ile Ar-Ge personeli arasında bir ilişki olup olmadığı
incelendiğinde, Ar-Ge harcama yüzdesi ile Ar-Ge personeli arasında zayıf ama pozitif
doğrusal bir ilişkinin olduğu görülmektedir (Spearman's rho: r=0,217, p=0, bkz. EK-9.3.2).

•

Ar-Ge harcamaları yüzdesi ile toplam personel sayısı arasında oldukça zayıf ve negatif
doğrusal bir ilişki vardır (Spearman's rho: r= -0,121, p=0,015, bkz. EK-9.3.3). Firmaların
Ar-Ge harcamaları yüzdesi toplam çalışan sayısı arttıkça azalmaktadır.

•

Ar-Ge harcamaları yüzdesi ile yazılım personel sayısı arasında doğrusal bir ilişki mevcut
değildir (Spearman's rho: r=-0,022, p=0,350, bkz. EK-9.3.4 )

Özet olarak, Ar-Ge harcama yüzdesinin Ar-Ge personel sayısındaki artışla arttığı, toplam
personel sayısındaki artışla azaldığı, görülmektedir. Yazılım personel sayısı ile Ar-Ge personel
harcamaları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Bunun en önemli nedeni yazılım personelinin ArGe dışındaki birimlerde, araştırma gerektirmeyen faaliyetleri de yürütüyor olmasıdır.

11.3.2

Finansal Büyüklüklere Göre Ar-Ge Harcamaları Yüzdeleri

Bu bölümde firmaların ortalama ciro değerleri, teknoloji satış değerleri ve ihracat değerleri
ile Ar-Ge harcamaları yüzdeleri karşılaştırılmaktadır.
•

Dört yıllık ortalama ciro değerleriyle Ar-Ge harcama yüzdeleri arasında pozitif yönde zayıf
bir ilişki mevcuttur (Spearman's rho, n=279, r=0,120, p=0,023; bkz. EK-9.3.5).

•

Dört yıllık ortalama ihracat değerleriyle Ar-Ge harcama yüzdeleri arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir ilişki mevcut değildir (Spearman's rho, n=71, r= 0,158, p=0,095; bkz.
EK-9.3.6).

•

Firmaların teknoloji satma durumlarıyla Ar-Ge harcama yüzdeleri birlikte incelenmiş ve
teknoloji satışı yapan firmalarla yapmayan firmalar arasında, Ar-Ge harcama yüzdeleri
bakımından anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (Mann-Whitney, n=320, p=0,846).
Firmaların teknoloji satış rakamları ile Ar-Ge harcamaları yüzdeleri arasında bir ilişki olup
olmadığı incelendiğinde, dört yıllık ortalama teknoloji satış değerleriyle Ar-Ge harcama
yüzdeleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark görülmemiştir (Spearman's rho:
n=117, r= 0,092, p=0,161; bkz. EK-9.3.7).
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11.3.3

Firma Büyüklüğüne Göre Ar-Ge Harcamaları Yüzdeleri

Ar-Ge harcamaları oranı-firma büyüklüğü kutu gösteriminde mikro, küçük ve orta ölçekli
firma gruplarında Ar-Ge harcamaları yüksek olan firmaların varlığı dikkat çekmektedir.
Bununla birlikte, mikro ve küçük ölçekli firmalarda Ar-Ge harcamaları oranının ortanca değeri
%20, orta ölçekli firmalarda %15 ve büyük ölçekli firmalarda %10’dur. Diğer taraftan analiz
sonuçları, firma büyüklüğü ile Ar-Ge harcamaları yüzdeleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı
bir ilişkinin olmadığını gösterir (Kruskal Wallis test, n=320, p=0,272; bkz. EK-9.3.8).

Şekil 181 Firma Büyüklükleri-Ar-Ge Harcama Yüzdeleri Kutu Gösterimi
Tablo 111 Ar-Ge Harcamaları-Firma Büyüklüğü

Ar-Ge Harcama Yüzdesi

Firma Büyüklükleri

11.3.4

Ortalama

Ortanca

Mikro ölçekli

31

20

Küçük ölçekli

27

20

Orta ölçekli

24

15

Büyük ölçekli

16

10

Faaliyet Yıllarına Göre Ar-Ge Harcamaları Yüzdeleri

Firmaların Ar-Ge harcamaları yüzdesiyle faaliyet yılları birlikte değerlendirildiğinde, beş
yıldan az ve on yıldan uzun bir süre sektörde faaliyet gösteren firmalar arasında, Ar-Ge harcama
oranları bakımından anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (bkz. EK-9.3.9). Bu fark diğer
gruplar arasında mevcut değildir. Tablo 112 beş yıldan az bir süre sektörde faaliyet gösteren
firmaların ortanca Ar-Ge harcama oranını %25 olarak vermektedir. Daha uzun yıllar sektörde
faaliyet gösteren firmalarda bu değer %15’lere inmektedir.
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Tablo 112 Ar-Ge Harcama Yüzdesi ile Firma Faaliyet Yılı

Ar-Ge Harcama Yüzdesi

Firma Faaliyet Yılı

Ortalama

Ortanca

5 Yıldan Az

37

25

5 ile 10 Yıl Arası

27

20

10 Yıldan Fazla

23

15

Beş yıldan az bir süre sektörde faaliyet gösteren firmalar, yenilikçi ürün geliştirmeye ve
geliştirdikleri ürünlerle pazarda kabul görmeyi amaçlar. Yeni ürünlerin ya da biten projelerin
sayısında bir artış oldukça, firmalar üretim, satış ve pazarlama, müşteri ilişkileri gibi faaliyetleri
daha profesyonel ekiplerle yürütmeye başlar. Bu dönem, yeni ürünlerin kârlılığa
dönüştürüldüğü dönemdir. Firmalar Ar-Ge faaliyetlerinden çok pazarlama ve satış gibi destek
faaliyetlerine önem verirler. Yeni ürün tasarımlarının piyasada yeterince talep görmediği
aşamaya kadar, bu böyle devam eder.

11.3.5

TGB’lerde Yer Alma Durumuna Göre Ar-Ge Harcamaları Yüzdeleri

TGB’lerde yer alan ve almayan firmalar arasında Ar-Ge harcama oranları bakımından
anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Mann-Whitney: n=320, p=0, bkz. EK-9.3.10).
TGB’lerinde yer alan firmaların Ar-Ge harcama oranlarının ortanca değerinin, tüm örneklemin
ve TGB’lerde yer almayan firmaların Ar-Ge harcama oranlarından daha fazla olduğu
görülmektedir.
Tablo 113 Ar-Ge Harcama Yüzdeleri-TGB’lerinde Bulunma Durumu

Ar-Ge Harcama Yüzdesi

Firmaların
TGB’lerde Yer Alma
Durumu

11.3.6

Ortalama

Ortanca

TGB'inde yeri yok

24

15

TGB'de yeri var

36

25

Sektörlere Göre Ar-Ge Harcamaları Yüzdeleri

Burada firmaların faaliyet gösterdiği sektörler Ar-Ge harcama yüzdelerine göre
incelenmiştir. Buna göre savunma sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge harcama
yüzdeleri ile savunma dışı alanlarda faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge harcama yüzdeleri
arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Mann-Whitney: n=320,
p=0, 013; bkz. EK-9.3.11). Savunma sektöründe faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge harcama
yüzdelerinin ortanca değeri, savunma dışı firmalarınkinden daha fazladır.
Tablo 114 Ar-Ge Harcama Yüzdeleri-Savunma Sektörü

Ar-Ge Harcama Yüzdesi

Savunma Sektörü

Ortalama

Ortalama

Hayır

26

20

Evet

41

29

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge harcama yüzdeleri arasında
istatistiksel bakımdan anlamlı bir farka rastlanılmamıştır.

222

11.3.7

Yazılım Geliştirme Biçimine Göre Ar-Ge Harcamaları Yüzdeleri

Yazılım geliştirmeyi ana ürünün ya da sistemin bir parçası olarak yapan firmalar ile tek başına
yazılım ürünü geliştiren firmalar arasında Ar-Ge harcamaları yüzdeleri bakımından anlamlı bir
fark görülmemektedir (Mann-Whitney: n=320, p=0,663; bkz. EK-9.3.12). Gömülü yazılım
geliştiren ya da yazılım ve donanım geliştirme faaliyetlerini birlikte yürüten firmaların Ar-Ge
harcamaları salt yazılım geliştiren firmaların Ar-Ge harcamalarından farklı değildir.
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12 Sektöre Genel Bir Bakış
Sosyal yaşamın her alanına nüfuz eden “bilgi”, toplumlarda köklü değişimlerin
yaşanmasına neden olmaktadır. Günümüzde bir üretim girdisi olarak kabul edilen “bilgi”
iktisadi büyümeye doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlar. Bu nedenle, bilgi toplumuna
geçiş sürecinde bilgi üretme yetkinliğinin elde edilmesi son derece önemlidir.
Bilişim teknolojileri; sağladıkları altyapılarla (bilgisayar ve haberleşme gibi) mevcut
verileri kurumların, organizasyonların ve toplumun kullanabileceği bilgilere dönüştürürler.
Bununla birlikte, bilişim teknolojilerinin iyi bir kullanıcısı olmak toplumlara bilgi üretme
yetkinliği kazandırmaz. Bilgi üretme yetkinliği, toplumda yenilikçilik ve yaratıcılık kültürünün
oluşturulmasıyla mümkün olabilir. Yenilikçilik ve yaratıcılık kültürü ise ancak Ar-Ge
faaliyetleri sonunda yeni ürünlerin, süreçlerin ve fikirlerin oluşturulup topluma sunulmasıyla
mümkün olabilir.
Bilişim teknolojileri bilgi ve haberleşme temelli ürün geliştiren endüstrilerin bir sonucu
iken, diğer endüstrilerde girdi olarak kullanılır [238]. 1990’lı yılların ortalarından itibaren
AB’nin ABD’ye göre daha düşük seviyede üretkenlik büyümesine sahip olmasının en önemli
nedeni olarak, bilişim teknolojileri gösterilmektedir. Bilgi ve haberleşme temelli ürün geliştiren
sektörlerin ürettikleri mallar ve verdikleri hizmetler, iktisadi büyümeyi olumlu yönde etkileyen
verimlilik artışlarına neden olmaktadır. Ayrıca, bilişim teknolojilerine yapılan yatırımlar
sonunda elde edilen mal ve hizmetlerin getirisi ile arzu edilen iktisadi büyüme hedefine daha
kolay ulaşılmaktadır [132].
Üretim ve hizmet sektörlerinin her ikisinde de faaliyet gösterebilen bilişim sektörü [218],
donanım ve yazılım ürünlerini içine alan çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Donanım
tarafında bilgisayarlar, haberleşme cihazları, ulaştırma ve ev elektrik cihazlarındaki mikro
işlemciler gibi tüm elektronik cihazların üretimi yapılmaktadır. Yazılım tarafında ise bir
donanıma bağlı ya da donanımdan tamamen bağımsız olarak programlar geliştirilir; bilgiyi
toplayan, işleyen ve gönderen teknolojiler üretilir [208].
Yeni ekonomi modelinde bilişim sektörü sadece yeni ürün geliştiren bir sektör değildir,
sosyal ve ekonomik alanda gerekli olan değişim ve dönüşümlere pozitif yönde katkı sağlayan
önemli bir unsurdur [143]. Bilişim teknolojileri firmaların üretkenliğine, kârlılığına ve
büyümesine önemli bir katkı sağlar. Bilişim teknolojileri, firmaların müşteri ilişkileri, takım
çalışması ve üretim gibi birçok alanda yeni yönetim yaklaşımlarını benimsemelerine destek
olur. Bilişim teknolojileri yardımıyla firmalar yeniden yapılandırılarak verimlilikleri
arttırılmakta, daha esnek çalışma alanları yaratılmakta, yetkinin dağıtımı mümkün olabilmekte
ve daha etkin bir dış kaynak kullanımı sağlanabilmektedir. Paydaşların (insan kaynakları,
müşteri ya da tedarikçi gibi) etkin bir şekilde yönetilmesinde ve ürün/hizmet kalitesinin
iyileştirilmesi ile ilgili tüm uygulamalarda bilişim teknolojileri önemli bir rol oynamaktadır
[221, 103].
Bilişim teknolojileri ürettikleri değerlerle devletlerin vatandaşlarına etkin bir şekilde
hizmet sunmalarına olanak sağlar. “e-devlet” yaklaşımları ile kamu hizmetleri iyileştirilerek
vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde elektronik ortama aktarılır [93]. Kamu
hizmetlerine erişim kolaylığı sağlık, sosyal güvenlik, enerji, çevre, eğitim, adalet ve ulaşım gibi
birçok alanda verilen hizmetlerin teknolojinin sunduğu ortamlara aktarılmasıyla, mümkün olur.
Başta “e-devlet” olmak üzere tüm “e-dönüşüm” yaklaşımları ile devletten devlete (G2G),
devletten vatandaşa (G2C), devletten iş dünyasına (G2B) ve iş dünyasından vatandaşa (B2C)
çok sayıda hizmet sunulmaktadır[83].
Bilişim teknolojilerinin iktisadi büyüme üzerindeki doğrudan ya da dolaylı etkileri Şekil
182’de verilmiştir.

225

Şekil 182 Bilişim Teknolojilerinin İktisadi Büyüme Üzerindeki Genel Etkisi

12.1

Bilişim Sektöründe Ar-Ge Yatırımları ve Sektörün Gelişimi

12.1.1

Bilişim Sektöründe Ar-Ge Yatırımları

Uygulama alanı çok geniş olan bilişim sektörüne yapılan Ar-Ge yatırımları AB’de,
ABD’de ve Japonya’da diğer sektörlere göre daha fazladır. 2005 yılı rakamlarına göre AB’de
bilişim sektörü, toplam Ar-Ge’ye yapılan işletme harcamalarının (BERD=Business Expenditure
Research & Development) %26’sına sahiptir. Yine aynı yıllarda tüm işletmelerdeki
araştırmacıların %32’sinin bu sektör tarafından çalıştırıldığı görülmektedir. AB’de bilişim
işletmelerinin Ar-Ge harcamaları 33,7, ABD’de 64,1, Japonya’da 26,8, Kore’de 10,9 ve
Avustralya’da 1,5 milyar euro’dur [296].
2005 yılında gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcamaları (GERD-Gross domestic expenditure on
R&D) AB ülkeleri için 35,9 milyar euro hesaplanırken, ABD için bu rakamın 68,5 milyar euro
olduğu görülmektedir. AB’de Ar-Ge için ayrılan devlet bütçe ödenek ve harcamaları
(GBAORD=Government Budget Appropriations and Outlays in R&D) 4,5 milyar euro’dur. Bu
rakam gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcamalarının %12,5’ini oluşturur. ABD’de Ar-Ge için ayrılan
devlet bütçe ödenek ve harcamaları 10,6 milyar euro ve gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcamalarının
%15,5’i dir [296].

Şekil 183 2005 Yılı AB ve ABD için Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcamaları Dağılımı [296]
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OECD ülkelerinde, bilişim sektörü dışındaki sektörlerde bilişim ürünleriyle sonuçlanan ArGe harcamalarına da önemli miktarda destek verilmektedir. Günümüzde diğer sektörlerin
performans ve verimlilik artışlarını sağlamaya yönelik ürünlerin (gömülü sistemler ve yazılım)
sayılarında ciddi bir artış görülmektedir. 2006 yılı rakamlarına göre Norveç’te bilişim Ar-Ge
harcamalarının %25’i bilişim dışındaki sektörlere aittir. Bu değer Japonya için %24 ve
Avustralya için %60 olarak bulunmuştur. 2005 yılında ABD’de bilişim dışındaki sektörlerin
ülkede geliştirilen yazılımın %30’una sahip olduğu görülmektedir [41, 222].
2007 yılında dünya çapında toplam bilişim harcamalarının 3,433 milyar dolara ulaştığı
tahmin edilmektedir. Bilişim harcamalarının yarısından çoğu haberleşme hizmetleri ve donanım
harcamalarına, %21’ni bilgisayar hizmetleri harcamalarına, %14’ü bilgisayar donanımı
harcamalarına ve %9’u ise yazılım harcamalarına aittir. Sektörün pazar payları incelendiğinde,
tahmin edilen toplam bilişim harcamalarının %34’ünün Kuzey Amerika (ABD, Kanada ve
Meksika) pazarına, %30’unun Batı Avrupa pazarına ve %26’sının Asya-Pasifik pazarına ait
olduğu görülür [222].

12.1.2

Sektörün Dünyada Gelişimi

Bilgiye dayalı ekonominin temel taşı olan bilişim sektörünün geçmişi, elektromekanik
çağın başlangıcı olan, “Mors” alfabesinin geliştirildiği 1840’lı yıllara kadar uzanır. 19. yy.’ın
son çeyreğinde telefonun ve radyonun icat edilmesinden sonra, 1940’lı yıllarda “ENIAC
(Electronic Numerical Integrator and Computer)” adlı ilk elektronik bilgisayar geliştirilmiştir.
20. yy.’nin ortalarından günümüze kadar bilişim sektöründe arka arkaya çok önemli gelişmeler
olmuştur. Bilişim sektöründe ABD’de başlayan yenilikçilik akımları çok kısa bir sürede diğer
ülkeleri de etkisi altına almıştır.
Türk bilişim sektörünün gelişimini anlatmaya başlamadan önce, dünyadaki bilişim
sektörünün tarihsel gelişiminden bahsetmek gerekir.
•

ABD İstatistik Bürosu ilk ticari bilgisayarı olan UNIVAC’ı 1951 yılında kullanmaya
başladı IBM firmasının genel amaçlı ilk ticari bilgisayarı olan IBM 701’i ise 1953
yılında geliştirilmiştir.

•

1954 yılında ilk başarılı üst seviye programlama dili olan Fortran dili geliştirildi31.

•

1959 yılında Amerikan Bankası bankacılık hesaplamalarında, Stanford Araştırma
Enstitüsü tarafından geliştirilen “ERMA (the Electronic Recording Method of
Accounting)” bilgisayarını kullanmaya başladı32.

•

1961 yılında ilk ticari tümleşik devre piyasaya sunuldu33.

•

1969 yılında Internet’in atası olan “ARPANET (Advanced Research Projects Agency
Network)” kullanılmaya başlandı.

•

1969 yılında Bell Laboratuarları’nda çok kullanıcılı, çok görevli yapıyı destekleyen
işletim sistemi olan UNIX geliştirildi

•

1969 yılında IBM firması yazılım ve donanım uygulamalarını birbirinden ayırmaya
karar verdi [80].

•

1971 yılında ilk mikroişlemci yongası olan Intel 4004 Intel firması tarafından
piyasaya sürüldü.
1969 ile 1974 yılları arasında geliştirilen C programlama dili 1978 yılında çıkartılan
bir kitapla yaygınlaşmaya başladı

•

31

http://inventors.about.com/library/blcoindex.htm
http://inventors.about.com/library/inventors/bl_ERMA_Computer.htm
33
http://inventors.about.com/od/istartinventions/a/intergrated_circuit.htm
32
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•

1972 yılında Nortel firması kodlayıcı/kod çözücü birimini yoncacık boyutunda
tasarlamayı başarmış, 1975 yılında ilk sayısal santralini geliştirmiştir. Firma 1979
yılında 100,000 telefon hattına destek verebilen DMS-100 sayısal santrallerini pazara
sunmuştur34.

•

1973 yılında Nokia, aldığı bir sipariş ile mikroişlemci kontrollü telefon santralini
geliştirmeye başlar. DX200 adlı bu sayısal santral 1982 yılında kullanıma sunulur ve bir
süre sonra Finlandiya sabit hat pazarının %50’sini ele geçirir. DX 200 platformu
üzerine oturtturulan çekirdek şebeke elemanlarıyla 1991 yılında dünyanın ilk GSM
araması yapılır ve 2005 yılında DX 200 temelli VoIP sunucusu oluşturulur35.

•

ITT BTMC ilk olarak 1981 yılında elektronik santrallerini kullanıma sunar36.

•

1980’li yıllara kadar ard arda gelen gelişmeler sonrasında 1981 yılında IBM firması ilk
kişisel bilgisayarını piyasaya sunar. IBM’in sunduğu bu kişisel bilgisayarda Microsoft
firmasının ilk MS-DOS işletim sistemi olan MS_DOS 1.0 yüklüdür.

•

1983 yılında onaylanan “TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protocol)”
protokolu ile Internet kullanımı yaygınlaşmaya başladı.

•

1984 yılında Apple firması fare ve grafik arayüzünü kullanan Macintosh bilgisayarı
piyasaya sunar. 1985 yılında ise Microsoft firması kullanıcıya grafik arabirimler ve
görsel iletilerle yaklaşan Windows işletim sistemini çıkartır.

•

1989 yılında yazılım süreçlerinin yönetilmesi kapsamında geliştirilen Yetenek Olgunluk
Modeli (CMM) yayınlanır.

•

1991 yılında Unix tabanlı, açık kaynak kodlu ve özgür bir işletim sistemi olan Linux
Finlandiyalı bir bilgisayar mühendisi tarafından geliştirilmeye başlanır.

•

1996 yılında OECD, bu tarihten 30 yıl önce tanımlanan bilgiye dayalı ekonomi
kavramını tanıtır.
2001 yılında Japonya’da NTT DoCoMo firması tarafından ilk Üçüncü Nesil Mobil
İletişim Sistemleri (3G) denemelerine başlanır.

•
•

12.2

3G teknolojisi 2002 yılında Amerika’da ve 2003 yılından itibaren Avrupa’da
kullanılmaya başlanır.

Bilişim Sektöründe Ülkelerin Gelişimi

Bilişim alanında arka arkaya vuku bulan gelişmeler yazılım geliştirme faaliyetlerinde
uzmanlaşmanın da yolunu açmıştır. Yazılım geliştirme faaliyetlerinin ayrı bir iş koluna
dönüştürme çabaları 1955’li yıllara kadar uzanır. 1955 yılında dünyanın ilk yazılım firması olan
CUC (Computer Usage Cooperation) ABD’de kurulur. 1960’lı yılların sonralarına gelindiğinde,
yazılım firmalarının sayısında çok fazla artış olmasına rağmen, bu firmalar piyasada istenen
başarıyı yakalayamazlar. O yıllarda, kâr amacı gütmeyen kurumlarla, üniversitelerin sektörün
ana oyuncuları oldukları görülmektedir. Yazılımı geliştirdikleri donanımın içine gömen
bilgisayar üreticileri, üniversiteler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların ardından sektörde
önemli rol oynamaktadır [272].
ABD kamu kuruluşlarının yazılım sektörünün gelişmesine vermiş oldukları büyük destek
inkâr edilemez. Öyle ki, 1960’lı yılların sonunda yazılım talebinin %85’i kamu kuruluşlarından
gelmektedir. Bilgi teknolojileri askeri amaçlar için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Savunma
Bakanlığı ileri yazılım teknolojilerini geliştirme konusunda üniversitelerle birlikte çalışmış;
akademi, endüstri ve kamu kuruluşları arasında kurulan güçlü iş birliklerinden doğan yenilikçi
ürünler yazılım sektörüne büyük bir ivme kazandırmıştır [272].

34

http://www.nortel.com/corporate/corptime/1970.html

35

http://www.xtimeline.com/evt/view.aspx?id=25496

36

http://www.bobsoldphones.net/Pages/BTMC/BTMCHistory.htm
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ABD, 1940’lı, 50’li ve 60’lı yıllarda sağladığı kamu teşvikleriyle bilişim sektörünün
oluşturulması ve devamlılığının sağlanması yönünde ciddi adımlar atmıştır [119]. Günümüzde
kamu teşviklerinin önemi hâlâ devam etmektedir. 2005 yılında ABD’nin Ar-Ge için ayrılan
devlet bütçe ödenek ve harcamalarının, AB ülkelerinin toplam Ar-Ge için ayrılan devlet bütçe
ve harcamalarının yaklaşık 2,4 katı olduğu Şekil 183’te görülmektedir. ABD, yazılım
teknolojilerinin geliştirilmesi hususunda olduğu kadar bu teknolojilerin yaygınlaştırılmasında da
çok önemli bir rol oynamaktadır [272].
Bu bölümde yazılım sektörünün dünyadaki gelişimi altı ülke örneği üzerinden
anlatılmaktadır. Hindistan, İsrail, İrlanda, Çin ve Brezilya uyguladıkları politikalarla yazılım
sektöründe başarıyı yakalamış ülkelerdir. Diğer taraftan, elektronik sektöründe lider olan
Japonya’nın yazılımda benzer başarıyı yakalayamaması, uygulanan politikaların önemini ortaya
koyar. Politik ve sosyo-ekonomik yapılanmanın birbirinden çok farklı olduğu bu altı ülkede
yazılım sektörünün gelişim hızı ve niteliği aynı değildir. Dolayısıyla sektörün iç ve dış
piyasalardaki rekabet üstünlüğü, diğer alanlara verdiği katkı ve iktisadi büyüme üzerindeki
etkisi de ülkeden ülkeye değişir. Tablo 115’de satış gelirleri, ihracat değerleri ve çalışan sayısı
gibi bilgilerle ülke bazında sektörün büyüklüğü ortaya konur. Diğer taraftan, ülke
karşılaştırmalarında bu rakamlar tek başına yeterli olmaz. Ülkelerin izlemiş olduğu politikalar,
talep koşulları, insan kaynağı niteliği ve teşviklerin yeterliliği gibi birçok unsur sektör
gelişiminde önemli hale gelir. Bu bölümde bilişim ve yazılım sektörlerinin gelişimi altı ülkenin
politik ve sosyo-ekonomik unsurları göz önünde bulundurularak incelenmektedir.
Tablo 115 Bilişim Sektörünün Ülkelere Göre Büyüklüğü

Satış Gelirleri
(109 USD)

İhracat Değerleri
(106 USD)

Çalışan Sayısı

2803- 2974- 3115

-

1.024.0003

Japonya

851

731

534.0001

Almanya

39,82

-

300.0002

13,33 -26,55- 1398

1.5001- 3.6006- 18.5008

190.0003

8,22- 12,23- 164- 205

250.0003

22,56- 527- 598

6.2202- 17.0006-40.400747,0008

İrlanda

7,62- 13,93

(6.500/3.000a)2 – 8.5004

27.9003

Brezilya

7,72- 13,696,b

1002-376,86,b

160.0002

4,12

2.6002

15.0002

ABD

Çin
Hindistan

İsrail

1: 2000; 2: 2001; 3: 2002; 4: 2003; 5: 2004; 6=2005; 7=2008; 8=2009
a=Microsoft ihracat değerleri çıkarılmıştır.
b= BİT hizmetleri dâhil edilmemiştir.
Kaynak: [47][214] [21]; [209]; [193] ve [MIIT,2009]
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12.2.1

Japonya Yazılım Sektörünün Gelişimi

Japonya’nın ilk bağımsız yazılım şirketi, Shigeru Okubo 1966 yılında kurulmuştur. Bu
yılın sonlarına doğru, ulusal politikanın bir sonucu olarak Japonya Yazılım Şirketi kuruldu. Bu
şirket Hitachi, Fujitsu, NEC ve Japonya Endüstri Bankası’nın katılımıyla kurulan ortak girişim
sermayeli bir şirkettir. 1969 yılında bilgisayar üreticilerine bağlı olarak pek çok yazılım firması
kurulmuştur. Bu firmaların birçoğu 1966 ile 1971 yılları arasında yürütülen yüksek
performanslı elektronik bilgisayar geliştirme projesinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Aynı
yıllarda devletin yazılım talebi tüm taleplerin ancak %25’ini oluşturmaktadır [272].
Yazılım geliştirme yeteneklerini iyileştiren bilgisayar üreticileri bilişim sektöründe faaliyet
göstermeye devam ederken, ulusal politikalar kapsamında kurulan yazılım firmaları yönetim ve
finansal sıkıntılar nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştır [272]. Sektör paydaşlarının (kamu
kurumlarının, firmaların ve enstitülerin) yazılım teknolojilerini geliştirme deneyimine ve
bilgisine sahip olmaması, bilgisayar üreticilerinin bu sektörde hâkimiyet kurmasına neden
olmuştur. Bilgisayar üreticilerinin donanım geliştirmeyi öğrenme yaklaşımları yazılım
geliştirmede de uygulanmıştır. Bu yaklaşıma göre “Keiretsu” denilen çapraz-ortaklık
yapılanmalarına göre kurulan şirketler, yabancı ürünleri tersine mühendislik yöntemiyle öğrenip
üretimini yapmaktadır. Diğer taraftan yazılımın doğası donanımdan oldukça farklıdır.
Dolayısıyla yazılımda önder olanlar standartları da belirlemektedir [13]. Yazılım alanında
başarıyı yakalayabilmek için farklı stratejilerin geliştirilmesi gerekir.
Aynı yıllarda Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na (MITI-the Ministry of
International Trade and Indusrty) bağlı bir yapılanmayla bağımsız yazılım evlerinin
kurulmasına neden olacak projeler oluşturulmuştur. Proje destek miktarlarının yetersizliği ve
talebin az olması bu çabaları boşa çıkarmıştır. Tüm bunlara ilave olarak, sektör finansman
bulma sorunuyla da karşı karşıya gelmektedir. Firmaların finansman sorunlarını bankalara
teminat göstererek çözebilmeleri, ülkede girişim sermayesi modelinin oluşturulamamış olması
yeni firmaların kurulmasını geciktirmiştir [13].
1970’li yıllarda ilk kez MITI yazılım endüstrisini politikalarında işlemeye başlamıştır
[272]. 70’li yılların başından itibaren MITI büyük ölçekli Ar-Ge projelerine finansman
sağlamıştır. Örneğin, 1978 yılında MITI 74 milyon dolarlık Ar-Ge bütçesi olan 4. Jenerasyon
Bilgisayar Sistemleri projesini hayata geçirmiştir. Aynı yıl; yazılım firmalarının paket yazılım
satışlarından elde edilen gelirlerinin bir kısmını vergi muafiyeti olarak kenara ayırabilecekleri,
vergi teşvikleri oluşturulmuştur [17]. 1970’li yılların sonundan 1980’li yılların sonuna kadarki
bir zaman diliminde, donanım geliştiricilerinin IBM teknolojilerine olan bağımlılığı azaltmaya
yönelik Ar-Ge projelerine odaklandıkları görülür. Özgün işletim sistemi geliştirilmeye yönelik
olan bu projeler kamu tarafından finansal olarak desteklenmektedir. Bütün bu çabalara rağmen
yürütülen çalışmalar geçmişte yapılan hataların bir tekrarı olmuştur. Firmaların kendi özgün
işletim sistemlerini geliştirdikleri donanıma gömerek sunmaları, bağımsız yazılım üreticilerinin
ürün geliştirme şevkini kırmıştır [13].
1980’lere gelindiğinde ABD aynı donanım üzerinde birden fazla uygulama programı
koşabilen teknolojiler geliştirmiştir. Bu gelişme paket yazılımlara olan talebi de arttırmıştır.
Japonya bilgisayar sektöründeki gelişmelerin gerisinde kalmış, firmalar siparişe uygun yazılım
çözüm geliştirmeye devam etmiştir. 1980’lerde işletim sistemlerine olan bağımlılık nedeniyle
yazılım pazarı ciddi problemlerle karşı karşıya kalmıştır [13].
Diğer taraftan, bu yıllar oyun yazılım pazarında önemli gelişmelerin başladığı yıllardır.
Oyun pazarının donanım üreticilerinin elinde olmaması, yürütülen çalışmalar için çok fazla
miktarda yatırıma ihtiyaç duyulmaması ve ürün geliştirme sürelerinin kısalığı küçük ölçekli
firmaların önünü açmıştır. Oyun yazılımlarında dil farklılığı önemli değildir. Bu durum
geliştirilen yazılımların dışarıya satılmasını kolaylaştırır. Donanım üreticilerinden farklı olarak
oyun yazılımı geliştiren firmalar küçük, yalın ve belli bir konuya odaklanmış firmalardır [13].
Esnek yapılanmaları nedeniyle bu firmalar pazar gereksinimlerindeki değişiklikleri daha çabuk
algılamakta, böylece dış piyasalarda rekabet üstünlüğünü daha kolay elde edebilmektedir.
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Küçük ölçekli yazılım evleri iç ve dış piyasalardaki bilgisayar oyunlarına olan talebi zamanında
fark etmiş, bunu çok iyi değerlendirmiştir.
1990’lı yıllarda donanım üreticilerinin yönlendirdiği yazılım sektöründeki sıkıntılar
görünür hale gelir. Yazılım donanımdan ayrılarak uluslararası standartlara göre geliştirilmesinin
gerekliliği, MITI’yi belli kararları almaya zorlamıştır. Böylece yabancı yazılım firmalarına ve
bilgisayar üreticilerine pazara giriş izni verilmiştir. Kısa zamanda ABD yazılım firmaları paket
yazılım pazarında üstünlük sağlar. 1990’lı yılların sonunda MITI, yabancı firmaların pazarı
tamamen ele geçirmesini engellemek amacıyla, elektronik ticaret ve bilgisayar yazılımları gibi
yazılım temelli projelere önemli miktarda destek vermeye başlar [13].
Japon yazılım sektörünün tam gelişememesi yenilikçilik özelliğine sahip paketlenmiş
yazılımların önünü kapamıştır [28]. Japon yazılım sektörü belli alanlarda rekabetçi olma
özelliğini korumuştur. Japonya’nın en önemli başarısı oyun yazılımları, müşteri talebine göre
yazılım geliştirme ve gömülü yazılımlardır. Bununla birlikte, haberleşme, bilgisayar donanımı
ve yarı iletken teknolojilerinde göstermiş olduğu ihracat başarısını yazılım sektöründe
gösterememiştir. Uluslararası pazarlama faaliyetlerinin paket yazılımlar ya da genel amaçlı
yazılımlar üzerinden yapıldığı düşünülürse, müşteri talebine göre yazılım geliştiren firmalar
arzu edilen ihracat başarısını elde edememiştir [275].
2000’li yıllardan itibaren Japonya’da bilişim yatırımları donanım ve ağ altyapılarından;
yazılım ve hizmet alanına kaymaya başlamıştır. Üretim, finans, bilgi hizmetleri ve kamu
tedariki birlikte toplam piyasa gelirlerinin %60’ını oluşturmaktadır37 . Yatırımların yazılım
alanına kayması sektörün hızla büyümesine neden olmuştur. 2001 yılında yazılım sektörünün
toplam satış gelirleri 85 milyar dolar gibi büyük bir değere ulaşmışken, ihracat rakamları 73
milyon dolar mertebesinde kalmıştır. Aynı yıl bilişim sektöründe çalışan kişi sayısı 534.000
olarak hesaplanmıştır [47].

37

http://www.buyusa.gov/asianow/jcomputersoftware.html
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İsrail, İrlanda ve Hindistan Yazılım Sektörlerinin Gelişimi

1970’li yılların başında ABD firmaları yazılım ürünlerinin daha ucuza geliştirilebileceği
dış tedarikçilere ihtiyaç duymuştur. İngilizcenin yaygın kullanılması ya da düşük programcı
maliyetleri nedeniyle Hindistan, İrlanda ve İsrail en iyi üç aday ülke olarak seçilmiştir [80].
12.2.2.1 İsrail Yazılım Sektörünün Gelişimi
İsrail yazılım sektörü geniş çaplı ürün ve Ar-Ge’ye dayalı bir sektördür [20]. İsrail bilişim
sektöründe, hem elektronik donanım hem de yazılım alt sektörlerinde, Ar-Ge yoğun ürün
geliştirmeye dayalı ihracat modeli benimsenmiştir.
Bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında yürütülen çalışmaların geçmişi İsrail devletinin
kurulmasından önceki yıllara kadar gider. 1968 yılında Fransa’nın ülkeye uyguladığı askeri
ambargo nedeniyle, İsrail hükümeti savunma alanındaki yatırımların ve Ar-Ge çalışmalarının
önünü açar. Daha sonraları sivil Ar-Ge sanayi politikaları da benzer şekilde desteklenir [49].
Yazılım ürünü geliştiren firmaların piyasada gözükmeye başlamasından çok önceleri BİT
donanım firmaları iç pazarda gerekli olan başarıyı elde etmiştir [49]. 1950’lerde İsrail’de Ar-Ge
bölümünü ilk açan ABD firmaları Motorola ve IBM olmuştur. Motorola kablosuz ürün
teknolojileri ve IBM tıbbi görüntüleme çoklu ortam uygulamaları, çok büyük çapta tümleşim
(VLSI) ve yazılım Ar-Ge’si konularında çalışmaya başlamıştır. 1974 yılında Intel İsrail’de
VLSI tasarım merkezi açarak ABD dışındaki en büyük Ar-Ge merkezinin temellerini atmıştır
[104]. Büyümenin çok hızlı yaşandığı donanım sektörü, 2000 yılında yaklaşık 56 bin çalışanı ve
12,5 milyar dolar toplam satış geliri ile yazılım sektörünün dört katı bir büyüklüğe sahiptir [49].
1970’li yılların başlarında yatırım amaçlı girişim sermayesi bulmak amacıyla ABD’de bir
dizi çalışmalar yürütülür [49]. Çok uluslu şirketlerden bağımsız bir şekilde oluşturulan yazılım
endüstrisinin [104] gelişimi için, 1970’li yıllarda küresel yazılım firmalarına teşvikler
sağlanmaya başlandı. [80, 284]. 1975 yılında ABD-İsrail İkili Sanayi Araştırma ve Geliştirme
Vakfı (BIRD-Binational Industrial Research and Development Foundation) kuruldu. Vakıf, ArGe faaliyetlerinin İsrail’de yapıldığı ve pazarlama faaliyetlerinin ise ABD’de yürütüldüğü
projelere destek sağlamıştır. 1970 ile 1980 yılları arasında, Ar-Ge yoğun ürün geliştirme
projelerinin ABD kontrollü dağıtım kanallarıyla pazarlanabilmesi için önemli miktarda finansal
ve yönetimsel kaynak aktarıldı. Bu model birebir bilişim sektörüyle ilgilenmemesine rağmen,
ülkede ‘Ar-Ge yoğun’ ya da ‘yeni teknolojilere odaklanmış’ firmaların kurulmasına büyük katkı
sağlamıştır [49].
1980’li yıllarda kamu araştırma sözleşmeleriyle desteklenen yerli yazılım firmaları ortaya
çıkmıştır [80]. Bu yıllarda üniversitelerden ve askeri teknik birimlerden mezun olanların bilgi
birikimiyle bilişim ürünlerinin tedariki için gerekli olan deneyim oluşturulmuş, savunma Ar-Ge
çalışmalarına olan talepte bir artış olmuştur. Tüm bunlar sektörün gelişimini olumlu bir şekilde
etkilemiştir [20,49]. Deneyimli kullanıcıların olduğu yerli pazarda ilk yıllarda savunma Ar-Ge
yatırımlarına ihtiyaç duyulmuş, daha sonraki yıllarda ise güvenlik gibi diğer alanlara geçiş
yapılmıştır [80].
1984 yılında Ar-Ge yasasının yürürlüğe girmesi, 1985 yılında yazılım faaliyetlerinin
sanayinin bir dalı olarak tanımlanması sektörü olumlu yönde etkilemiştir. Yeni kanunun
yürürlüğe girmesinden sonra, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndaki Bilim Kurulu (OCS-Office of
Chief Scientist in the Ministry of Trade and Industry) tarafından desteklenen özel sektör Ar-Ge
projeleri, 1990 yılına kadar bütçe sınırlaması olmadan ve 1990 yılından sonra bazı kısıtlamalar
getirilerek, desteklenmiştir [55, 285, 286, 49]. İsrail yazılım sektörü görüntü işleme, ses tanıma,
yapay zekâ, veri iletişimi ve ağ teknolojileri ve yazılım güvenliği gibi alanlarda özgün
uygulamalar geliştirmeye odaklanmıştır [65, 205, 255].
1980 ile 1990 yılları arasında BIRD, ABD menşeli çok uluslu firmaları İsrail’de bölüm
açmaya ikna etme hususunda önemli bir rol oynamıştır [49]. Yürütülen çalışmaların bir sonucu
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olarak, 1990’lı yıllarda yeni dalga çok uluslu firmalar İsrail’de yatırım yapmaya başlamış ve.
1991 yılında Microsoft Ar-Ge merkezini kurmuştur. Çok uluslu firmaları ülkeye çeken
unsurların başında yetişmiş insan gücü ve ümit vadeden yerli yazılım firmalarının varlığı
gelmektedir. Ayrıca, aynı yıllarda faaliyetlerini genişleten İsrail’li firmaların, yabancı
pazarlarda yer edinmeye başladığı da görülür [104].
1990’lı yılların başında devlet girişim sermaye fonu olan Yozma programı başlatılır. Daha
sonraları İsrailli yazılım firmaları girişim sermayesi sağlayan yabancı kuruluşlardan ve finansal
enstitülerden gelen destekleri de kullanmaya başlar [20]. 1990’lı yıllardan itibaren yazılım
sektöründe büyük ilerlemeler görülmeye başlanır. 1984 yılında sektörün satış geliri 370 milyon
dolar iken, ihracat rakamları beş milyon doların altındadır. 2004 yılına gelindiğinde toplam satış
gelirleri dört ve ihracat rakamları üç milyar dolar mertebesine yükselmiştir [49].
İsrail’in ihracat politikası Hindistan’a ve İrlanda’ya göre farklılık gösterir. Yenilikçi ürün
geliştirmeyi stratejisini izleyen İsrail bugün ‘Geliştirmeye Dayalı İhracat’ modelini en iyi
uygulayan ülke konumundadır [20].
12.2.2.2 İrlanda Yazılım Sektörünün Gelişimi
1950’li yılların son döneminde İrlanda, yabancı yatırımları ülkeye çekmeye yönelik bir
sanayileşme politikasını uygulaya başlar [255]. 1958 yılında, uluslararası ticaret engellerinin
azaltılmasına ve bir plan dâhilinde çok uluslu firmaların ülkeye gelmesine yönelik bir program
başlatılır. Çok uluslu firmalara verilen teşviklerden en önemlisi düşük kurumlar vergisi oranıdır.
İrlanda’nın uyguladığı KOBİ’ler için %25 ve diğer firmalar için %28 kurumlar vergisi oranları,
o tarihte AB ülkelerindeki en düşük vergi oranlarıdır [48,19]. İrlanda’nın 1973 yılında AB’ye
katılımından sonra, küresel yazılım firmalarına verilen teşviklerde artış görülür [80, 284]. O
yıllarda ülke üç önemli avantaja sahiptir: Yüksek mali teşviklere sahip olma, eğitimli kişilere
düşük fırsat maliyetleriyle erişme ve AB pazarına yakın olma.
1970 ile 1980 yılları arasında ülkede faaliyete geçen bilgisayar ve haberleşme firmaları
kısmi montaj ve paketleme işlerine odaklanmıştır. Bu dönemde yazılım faaliyetleri oldukça
sınırlı olup çok uluslu firmalar ancak katma değeri düşük olan işleri ülkede yaptırmaktadır
[104]. 1980’li yılların başında ülkeye giriş yapan küresel bilişim firmaları Avrupa pazarı için
yazılım hizmeti vermeyi amaçlamaktadır [80, 284]. 1980’li yılların ortalarında Microsoft,
Oracle ve Lotus gibi büyük yazılım firmaları Avrupa pazarına yakın olabilmek amacıyla ülkede
üretim ve satış faaliyetlerini yürütebilecekleri bir merkez açmıştır. Ülkeye giriş yapan bu
firmalar, nispeten daha az bilgi ve tecrübe gerektiren, uygulamaları yerelleştirme (localization),
üretim ve dağıtım gibi faaliyetlere odaklanmıştır. Örneğin, Microsoft’un Dublin’deki
merkezinde 100’den fazla ürünün 27 dile uyarlanması ve desteği için yaklaşık 1000 adet kişi
çalışmaktadır [255].
Çok uluslu firmalar faaliyete geçtikten sonra İrlanda bilişim sektörünün büyümeye
başladığı görülür. 1990’lı yıllarda ülkeye yeni giriş yapan yabancı firmalar daha geniş bir
alanda faaliyet göstererek, İrlanda ekonomisi üzerindeki etkilerini arttırmaya başlamıştır [104].
1998 yılında yazılım sektörünün yapılanmasına bakıldığında çok uluslu firmaların tüm sektör
çalışanlarının %57,2’sini çalıştırdıkları, toplam satış gelirlerinin %86,3’üne ve toplam ihracatın
%90,3’üne sahip oldukları görülür [255]. 2001 yılı ihracat rakamlarına bakıldığında ise toplam
yazılım ihracatının yaklaşık %46’sının Microsoft firmasına ait olduğu görülmektedir. Yine 2002
yılında toplam satış gelirleri 13,9 milyar dolara yükselir. Çok uluslu firmaların toplam satış
gelirleri içindeki oranı %88,5’dir. Bu firmalar sektör çalışanlarının %54,8’ine istihdam
sağlamaktadır [21]. İhracatın %82,3’ünün çok uluslu firmalar tarafından yapıldığı 2003 yılında,
toplam ihracat hacmi 8,5 milyar’a ulaşmıştır [193].
1960 ile 1970 arasında sektöre giriş yapan birkaç yerli yazılım firması olsa bile, İrlanda
yerli yazılım sektörü 1990’lu yıllarda gelişmeye başlamıştır [104]. Çok uluslu firmalar yerli
yazılım firmalarının doğmasına olumlu yönde katkı sağlamıştır. Yazılım firmaları faaliyetlerine
ya çok uluslu bilişim firmalarının bir yan kuruluşu ya da sektör dışındaki kuruluşlara yazılım
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geliştiren firmalar olarak başlamıştır [20]. 2000’li yıllara gelindiğinde tamamen yerli olan
yazılım firmalarının oranı %85 [104] ile %75 [193] arasında değişmektedir.
1990’lı yılların başlarında yerli firmaların birçoğu, bilgisayar temelli eğitim yazılımları,
haberleşme yazılımları ve finans-sigorta uygulama yazılımları gibi alanlarda faaliyet
göstermiştir. Yerli yazılım firmaları daha çok muhasebe yazılımı ya da finans ve sigortacılık
programları geliştirmeye odaklanmıştır [19]. 1990’lı yıllarda sadece birkaç yazılım firması
uluslararası pazarda başarılı olabilmiştir. Yine bu yıllarda yeni yazılım firmalarının faaliyete
geçtiği görülür. Yerli yazılım firmaları, çoğunlukla çok uluslu firmaların giremediği alanlarda
çalışmaktadır [104]. Yerli yazılım firmaları belli müşteri ve ürün tipleri üzerinde uzmanlaşırken,
İrlanda’da faaliyet gösteren çok uluslu yazılım firmaları paketlenmiş yazılımları ya da ürünleri
yerel ve küresel pazarlara satmaya odaklanmıştır [217]. Öyle ki, Avrupa’da satılan paket
yazılımların %40’ı İrlanda’da yer alan çok uluslu firmalar tarafından geliştirilmektedir [19].
İrlanda yazılım sektörünün müşteri profili İsrail yazılım sektörününkinden farklıdır. Sivil
sektöre hizmet götüren yazılım firmalarının müşteri profili oldukça standarttır [160].
1980’lerde Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) firmalarının ülkeye gelmesinde etkili olan
diğer bir faktör de düşük maliyetli insan gücüdür. Genç bir nüfuza sahip olan İrlanda’da insan
gücü maliyeti AB ülkelerinin çok altında olmuştur [19].
İrlanda’nın AB’ye katılımından sonra, Ar-Ge’ye verilen teşvik miktarlarında bir artış
olmuştur. 1984 yılında İrlanda devleti ulusal yatırımlara verdiği teşviklerin niteliğini
değiştirmiş, teknoloji temini ve uluslararası pazarlama gibi fiziksel olmayan kaynaklar için de
destek vermeye başlamıştır. Ülkede ulusal Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesine destek sağlamak
amacıyla 1987 yılında Bilim ve Teknoloji Komitesi (EOLAS) kurulmuştur. 1988 yılında
yazılım teknolojilerinin de içinde olduğu, firmalardaki Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeye
yönelik “İleri Teknoloji Programları” başlatılmış, 1997 yılında ise İrlanda Bilim, Teknoloji ve
Yenilikçilik Kurumu (ICSTI) kurulmuştur [19].
İrlanda bilişim sektörünün gelişimi sadece iç piyasa ihtiyaçlarının bir sonucu değildir.
AB’nin sunduğu çerçeve kapsamında kamu politikalarının yerine getirilmesi amacıyla başlatılan
programlar sektörün gelişimini olumlu yönde etkilemiştir [216, 217]. Bu kapsamda başlatılan
programlar arasında yerli firmaların desteklenmesi, eğitim ve öğretim yapısının güçlendirilmesi,
haberleşme altyapısının iyileştirilmesi ve araştırmalara destek verilmesi yer almaktadır. ABD
menşeli firmaların düşük maliyetle Avrupa pazarına nüfuz etme istekleri, dil problemi olmayan
ve nispeten ucuz ama nitelikli insan gücüne sahip olan bu ülkeyi cazip hale getirmiştir.
1976-2002 yılları arasında bilişim sektörüne ait olan toplam patent sayıları incelendiğinde,
İsrailli mucitlerin toplam patent sayısının, İrlandalı mucitlerin toplam patent sayısından yaklaşık
5,7 kat fazla olduğu görülmektedir [104]. Yine İrlanda yazılım firmaları kalite belgesi alma
yahut süreç iyileştirme faaliyetlerini başlatma konusunda Hindistan’da faaliyet gösteren
firmalar kadar istekli görülmemektedir[160].
12.2.2.3 Hindistan Yazılım Sektörünün Gelişimi
1970’li yıllara kadar Hindistan yazılım sektörüne sıcak bakmıyordu. Korumacı politikalar
yabancı firmaların ülkeye girişine engel olmakta, ülkenin sunduğu ucuz iş gücünden yeterince
yararlanılamamaktaydı. Çok uluslu firmaların Hindistan’da iş yapma arzularının temel nedeni
olarak, İngilizce konuşabilen, düşük maliyetli insan niteliğinin ülkede bulunması gösterilir[104,
213].
1970’li yıllarda Hindistan devletinin yürürlükteki politikaları nedeniyle, programcılar
gelişmiş ülkelere çalışmaya gönderilmekteydi [80, 213]. Hint yazılım sektörünün temelleri,
yazılım geliştiricilerin yabancı firmalar tarafından kiralanmaya başladığı yıllarda atılmıştır [21].
Bu yıllarda ABD ortaklı firmalar yazılım programcılarını kendi yönetimleri altında çalıştırmayı
tercih etmiştir [20]. Hindistan devleti politikalarını değiştirdikten sonra, 1980’li yılların
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ortalarında, uluslararası bilişim firmaları ülkeye giriş yapmaya başlamıştır [80, 213]. Ülkeye
giriş yapan yabancı yazılım firmaları ile Hindistan yazılım sektörü doğmuştur [104]. Bugün
Hindistan’da yaratılan yazılım sektörü ABD firmalarının dış tedarik kullanma ihtiyaçlarının bir
sonucudur.
1980’li yılların ortalarında yazılım faaliyetlerinde meydana gelen değişiklikler
programlamayı alan uzmanlığı olmadan, tek başına yürütülebilen bir faaliyete dönüştürmüştür.
Tasarımı tamamlanan bir sistem, donanım özellikleri ve geliştirilme amacı bilinmeden, farklı bir
bölgedeki uzmanlar tarafından programlanabilmektedir [20, 80].
1990’lı yıllardan 2000’li yıllara kadar geçen bir sürede, ABD ve Avrupa menşeli çok
uluslu bilişim firmalarının neredeyse tamamı Hindistan’da birer şube açmıştır. Genel olarak çok
uluslu firmalar Hindistan’a dört tip faaliyeti yerine getirmek için gelirler. Çok uluslu firmaların
çoğu iş süreçlerinin dış tedarikinde ve BİT temelli hizmetlerde yerli firmaları kullanırlar. Satış,
bakım ve müşteri destek hizmetleri için yerli firmaları kullanan çok uluslu firmaların sayısı
oldukça fazladır. Son zamanlarda bazı çok uluslu firmaların, merkezde yürütülen Ar-Ge
faaliyetlerine destek olması amacıyla, merkeze bağlı olarak Ar-Ge faaliyetlerinin bir kısmını
burada yürütmektedir. Nadirde olsa bazı çok uluslu firmaların ana firmadan bağımsız olarak
Ar-Ge faaliyetleri yürüttükleri görülmektedir.
Genel olarak çok uluslu firmaların yerli firmalarla rekabet halinde olmadıkları görülür.
Çok uluslu firmaların büyük bir çoğunluğu katma değeri düşük faaliyetleri (geliştirme ve test
gibi) yerli firmalara vermektedir [104]. Gereksinim analizi ve tasarımı ABD’de yapılan yazılım
ürünleri, Hindistan’da üretilmektedir [20]. Bununla birlikte, nadirde olsa yerli firmalarla
müşterek Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü görülmektedir [104].
Hindistan yazılım firmaları uzun bir süre kamu Ar-Ge teşviklerinden yararlanamamıştır.
2002 yılına kadar teşviklere eşdeğer herhangi bir düzenlemenin olmadığı raporlanmıştır [69,
213]. Nollen (2004) geçmişte Ar-Ge teşvikler olsa bile bunların etkisinin olamayacağını
vurgulamaktadır. Bunun en temel nedeni, yenilikçi ürün tasarımı konusunda çalışma yürüten
yerli firmaların oldukça az sayıda olmasıdır. 2000’li yıllarda gerçekleştirilen bir araştırmada,
Hindistan’da faaliyet gösteren bilişim firmalarının (yerli ve yabancı) %63’ünün Ar-Ge
faaliyetlerini yürüttüklerini dile getirilmiştir. Bununla birlikte ayrıntılı sorgulamada, bu
firmaların sadece %9,6’sında yeni ürün ya da süreç tasarlamaya yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin
yürütüldüğü, görülmüştür. Geri kalan firmalar, yabancı ürünlerin ya da süreçlerin yerli pazara
uyarlamaktadır [213].
Yerli bilişim firmalarının patent sayıları Hindistan’da faaliyet gösteren yabancı yazılım
firmalarının patent sayılarından daha düşüktür [213]. 1976-2002 yılları arasında bilişim
sektörüne ait olan toplam patent sayıları incelendiğinde, İsrailli mucitlerin toplam patent
sayısının Hindistanlı mucitlerin toplam patent sayısının yaklaşık 9,5 katı olduğu görülmektedir
[104].
Hindistan yazılım ihracatı, yazılım ürünlerinin ihracatından ziyade yazılım hizmetlerinin
ihracatıdır. 1997-98 rakamları yazılım ihracatının sadece %5’inin paket yazılım ürünlerinden
geldiğini göstermektedir [118]. 2005 yılında Hindistan yazılım sektörünün satış gelirleri
yaklaşık 22,5 milyar dolar’dır. Yazılım sektörü gelirlerini ‘mühendislik hizmetler ve Ar-Ge,
yazılım ürünleri’, ‘dış kaynak kullanımı’ ve ‘BİT hizmetleri’ oluşturmaktadır [209]. Sektördeki
firmaların büyük çoğunluğu müşteri talebine göre yazılım hizmeti veren firmalardır. 2004-05
yılı rakamlarına göre Hindistan yazılım sektör gelirlerinin %5’i paket yazılım gelirlerinden,
%68’i yazılım hizmet gelirlerinden ve %27’si özellikle yabancı firmaların iş süreçlerine verilen
alt yüklenici desteklerinden elde edilmiştir [70, 214].
NASSCOM 2009 raporuna göre (bkz. Tablo 116), 2008 ve 2009 yıllarına ait yazılım
gelirlerinin toplamı sırasıyla 52 ve 59 milyar dolar’dır. 2008 yılı yazılım gelirlerinin 8,6 milyar
doları mühendislik hizmetlerine ve Ar-Ge, yazılım ürünlerine aittir. Bu rakamın ancak 2,2
milyar doları iç pazara aittir. 2008 yılı toplam yazılım gelirlerinde BİT hizmetlerinin payı 31
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milyar dolar iken, iş süreçlerinin dış tedariki faaliyetlerinin katkı payı 12,5 milyar dolar’dır38
[209]
Sektör gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturan yazılım hizmetleri, müşterilerle yapılan
proje temelli anlaşmalar sonunda özelleştirilmiş yazılımların üretilmesine yönelik faaliyetlerdir.
Bu çerçevede programlama, test ve bakım faaliyetleri yürütülmektedir [214].
Hindistan, yazılım sektöründe ihracata dayalı büyüme modelini kabul etmiştir. 2003-04
yıllarında yazılım gelirlerinin %78’i ihracattan elde edilmiştir [209, 214]. Hindistan yazılım
ihracatının %68’ini ABD’ye ve %15’ini ise İngiltere’ye yapmaktadır [214]. 2008 yılı ihracat
rakamları incelendiğinde, ihracat değerlerinin bir önceki yıllarda olduğu gibi toplam yazılım
gelirlerinin yaklaşık %78’ini oluşturduğu görülmektedir. Diğer taraftan, yazılım ihracatının
paylaşıldığı ülkelerin oranlarında da değişiklik söz konusudur. Öyle ki, yazılım ihracatının
%60’ı ABD’ye ve %31’i Avrupa ülkelerine aittir [209].
Ülkede Ar-Ge’ye yatırım yapan firmaların sayısı oldukça azdır. Firmaların kodlama ve
uygulama geliştirme gibi katma değeri düşük hizmetleri sunması ve ülkede yeni teknoloji
geliştirme anlayışının yeterince benimsenememesi Ar-Ge’ye duyulan ihtiyacı da azaltmaktadır
[18]. Son zamanlarda lider yerli yazılım firmalarının daha geniş kapsamlı faaliyetleri yürütmeye
başladığı görülse bile, Hindistan yazılım sektörünün büyük bir bölümü destek ve bakım gibi
katma değeri düşük faaliyetlere odaklanmıştır. Düşük ücret avantajlarını korumak adına izlenen
bu strateji, tasarım yapmak isteyen ve büyük ölçekli projeleri yöneterek yetkinlik kazanmayı
amaçlayan firmaların önünü kapatmaktadır [20].
Düşük maliyetli yazılım hizmeti sunma anlayışı, uzun dönemde, sektördeki firmalara
rekabet üstünlüğü sağlayamamaktadır. Sektörün; alan uzmanlığı yüksek, tasarım ve sistem
tümleştirme kabiliyeti mevcut, yenilikçi ürün sunabilme yeteneği oluşmuş, proje ve sözleşme
yönetimi bilgi ve becerisine sahip firmalara ihtiyacı vardır [213]. Hindistan yazılım
sektöründeki büyüme ancak Ar-Ge yatırımları ve yenilikçi ürün tasarımlarıyla sürekli olabilir.
Bunu sağlayabilmek için sektörün tasarım ve ürün geliştirme gibi yüksek değer yaratan
faaliyetlerde yetkinlik sağlaması gerekir [20, 117, 68].
Diğer taraftan, Hindistan yazılım sektörünün kabul ettiği işletme modeli değişmeye devam
etmektedir. Hindistan işletme modelini değiştirme niyetini 1990’lı yılların başından itibaren
benimsediği kalite yönetimi yaklaşımıyla ve elde ettiği uluslararası kalite belgeleri ile
göstermeye başlamıştır.
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Tablo 116 Hindistan Bilişim Sektörü Gelir Dağılımı

109 USD
BİT Hizmetleri
-İhracat
-İç Pazar
Dış Kaynak Kullanımı
-İhracat
-İç Pazar
Mühendislik Hizmetleri
ve Ar-Ge, Yazılım
Ürünleri
-İhracat
-İç Pazar
Toplam Yazılım ve
Hizmet Gelirleri
İhracat Getirileri
Donanım
-İhracat
-İç Pazar
Toplam BİT Sektörü
(Donanım Dâhil)

2005

2006

2007

2008

2009(T)

13,5

17,8

23,3

31,0

35,2

10,0
3,5
5,2
4,6
0,6
3,8

13,3
4,5
7,2
6,3
0,9
5,3

17,8
5,5
9,5
8,4
1,1
6,5

23,1
7,9
12,5
10,9
1,6
8,6

26,9
8,3
14,7
12,8
1,9
9,5

3,1
0,7
22,5

4,0
1,3
30,3

4,9
1,6
39,3

6,4
2,2
52,0

7,3
2,3
59,6

17,7
5,6
0,5
5,1
28,1

23,6
7,1
0,6
6,5
37,4

31,1
8,5
0,5
8,0
47,8

40,4
12,0
0,5
11,5
64,0

47,0
12,1
0,3
11,8
71,7

Kaynak: NASSCOM 2009
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12.2.3

Çin Yazılım Sektörünün Gelişimi

Çin’de yazılım sektörünün ortaya çıkışı, Çin’in kendi işletim sistemini geliştirmeye
başladığı 1970’li yıllara dayanır. 1980’li yılların başında üniversitelerin ve araştırma
enstitülerinin yabancı firmalardan basit programlama ve veri giriş işleri aldığı görülmüştür
[186]. 1980’li yılların ortalarından itibaren, yazılım sektörünün gelişimine yönelik destek
programları verilmeye başlanmıştır [184]. 1985 yılında Beijing bölgesindeki ilk elektronik
pazarın temelleri atılmış, akademisyenlerinde içinde olduğu bir grup araştırmacı bu bölgede
kendi yazılım şirketlerini kurmuştur. 1990’ların ortalarından itibaren Motorola, Oracle ve
Microsoft gibi yabancı menşeli şirketler ülkede Ar-Ge birimleri açmaya başlamıştır [27].
2000’li yılların başından itibaren yazılım sektörünün geliştirilmesini desteklemek
amacıyla, finans, ihracat, insan kaynakları ve devlet satın alma işlemlerini de içine alan, yazılım
sektörüne özel politikalar geliştirilmiştir. Oluşturulan yeni politikalar ile sektör firmaları
doğrudan ya da bazı enstitüler aracılığıyla finansal olarak desteklenebilmektedir [186, 21].
Devletin yazılım sektörüne vermiş olduğu diğer önemli bir destek de, vergi politikalarında
yapmış olduğu değişikliklerdir. Bu değişikliklere göre yeni kurulan yazılım firmalarına ilk iki
yıl vergi muafiyeti ve takip eden üç yıl %50 vergi indirimi avantajı verilmektedir [186].
2000’li yılların başından itibaren Çin yazılım sektörü hızla büyümeye başlamıştır. 2002
yılının sonunda kayıtlı olan yazılım firma sayısı 6.282 iken [186], 2005 yılında bu sayı 8.000’e
ulaşmıştır [214]. Çin yazılım pazarının yaklaşık %70’ini yabancı yazılım firmaları
oluşturmaktadır. Çin yazılım pazarında yabancı firmalar pazarda hâkimiyet kursalar bile,
geliştirilen yazılım politikaları yardımıyla, yerli firmalar doğrudan desteklenmektedir.
Yürürlüğe konan bu politikalar, kamu yazılım harcamalarında yerli yazılım firmalarını
korumaya yöneliktir [173]. Hindistan’ın aksine, Çin’de çok uluslu firmaların yerli yazılım
firmaları üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Örneğin, yabancı firmaların yerli firmaları alt
yüklenici olarak kullanmaları, sık rastlanan bir durum değildir [287].
2004 yılı rakamlarına göre Çin yazılım sektörünün toplam satış gelirleri 26,5 milyar
dolar’dır. Bu rakam Hindistan yazılım sektörünün toplam satış gelirlerinden çok farklı bir
rakam değildir [58, 214]. Bununla birlikte, Çin yazılım sektörü ürün geliştirme ve yazılım
hizmeti verme faaliyetlerini dengeli bir şekilde yürütmektedir. Çin yazılım sektör gelirlerinin
yarısından çoğu yazılım ürünlerinden gelmektedir [209, 57, 214].
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT- Ministry of Industry and
Information Technologies) 2009 yılı rakamlarına göre, yazılım sektörünün toplam gelirleri
yaklaşık 139 milyar dolar’dır. Bu değer bir önceki yıl değerinin 26,3 katıdır. Yazılım
ürünlerinden ve yazılım hizmetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı sırasıyla 48 ve 31 milyar
dolar olduğu görülmektedir. Ürün ve hizmet gelirlerinin dışındaki diğer gelirler, sistem
tümleştirme yazılımı, gömülü yazılım ve yazılım dış kaynak hizmetlerinden gelen gelirlere
aittir39.
Çin ekonomisinin diğer unsurları (üretim ve otomasyon sektörü ve haberleşme gibi)
yazılım sektörünün büyümesine olumlu katkıda bulunmaktadır [287]. Ulusal ve bölgesel kamu
ihtiyaçları yazılım firmalarına, işletim sistemlerinden uygulama yazılımlarına kadar geniş bir
alanda faaliyet gösterme fırsatı sunar [21]. Yerli yazılım firmaları küçük ölçekli firmalar olup
farklı alanlarda uzmanlaşmıştır. Yazılım ürünü geliştiren, yazılım hizmetleri sunan, danışmanlık
yapan ve sistem tümleştirme faaliyetleriyle uğraşan Çin yazılım firmaları bankacılık ve finans,
haberleşme, tüketici elektroniği, bilgi güvenliği, perakendecilik otomasyonu gibi alanlarda
yazılım geliştirmektedir [21].
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İnsan kaynağı niteliğindeki yetersizlik, Çin yazılım sektörünün belki de en önemli
sorunudur. Büyük ve kapsamlı projelerde çalışabilecek, teknik ve idari konularda yetkin olan
kişilerin bulunmasında sıkıntılar yaşanmaktadır [173, 27].
Çin’in yazılım ihracatı, yerli pazara verilen hizmetler sonunda elde edilen yetkinliklerin
değerlendirilmesiyle gelişir [47, 21]. 2004 yılında, Çin yazılım sektörünü toplam gelirlerinin
%90’ı iç pazara sunulan ürünlerden gelmektedir [214]. Yazılım sektörünün ihracat değerleri,
donanım ürünlerinin ihracat değerlerinden daha düşüktür. Yine Çin’in yazılım ürün ve hizmet
ihracat gelirleri Hindistan’a göre düşük kalmaktadır. Bununla birlikte ihracat rakamlarında her
yıl azımsanamayacak miktarda bir artış görülmektedir. 2000’li yılların başında Çin ihracat
değerleri yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde iken [27], bu değer 2005 yılı sonunda yaklaşık
3,6 milyar dolar seviyesine40 ve 2009 yılında 18,5 milyar dolar seviyesine erişmiştir41.
Çin, en çok Japonya’ya ve Güney Doğu Asya ülkelerini yazılım satışı yapmaktadır.
Toplam ihracat değerlerinin ortalama %60’ının Japonya’ya ait olduğu görülür40. İhracattaki bu
odaklanma, Japonya ile olan geleneksel iş bağlantıları, iki ülkenin kültürel geçmişi ve yazı
karakterlerinin kodlama biçimi gibi sosyal, ekonomik ve teknik nedenlerin bir sonucudur [27].
Yazılım ihracat rakamlarının düşük olmasının nedenleri aşağıda verilmiştir;
•

Bazı yazılım firmaları artan iç pazar talepleri nedeniyle uluslararası pazara çıkma
ihtiyacını duymamaktadır [27].

•

Yazılım firmaların birçoğunda uluslararası pazarlama bilgi ve deneyimi mevcut
değildir [27].

•

Uluslararası pazara girebilme ve burada kalabilme kabiliyetinin yanı sıra pazarlanacak
ürünün kalitesi de önemlidir. Yazılım firmalarında kalite kontrol süreçlerinin tanımlı
olmaması yahut yetersiz olması ihracatı engelleyen diğer bir faktördür [27].

Ayrıca,
• Lisan yazılım sektörü için oldukça önemlidir. Finans ve otomasyon gibi alanlarda
geliştirilen uygulama yazılımlarında lisanın önemi daha da artar [186]. İngilizceye
hâkim olmama Çin yazılım firmalarının Batı’ya yapmış oldukları düşük ihracatın bir
nedeni olarak gösterilebilir.

40

http://www.chinasourcingguide.com/?q=en/node/4166
Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojieri Bakanlığı’nın(Ministry of Industry and Information Technologies) 3 Şubat 2010 Tarihinde
açıklanan istatistik sonuçları
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12.2.4

Brezilya Yazılım Sektörünün Gelişimi

Brezilya’da 70’li ve 80’li yıllar bilgisayar donanım pazarını korumaya yönelik politikaların
hayata geçirildiği yıllardır. Ülkede yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve sanayinin
güçlendirilmesi için çok uluslu firmalarla yürütülen bazı çalışmalara kısıtlamalar getirilmiştir.
Pazarı koruma politikası özellikle bilgisayar sektörünü kapsamaktadır. O yıllarda çok uluslu
firmaların doğrudan yatırım yoluyla iç piyasalara olan müdahaleleri engellenmeye çalışılmıştır.
1984 yılında ülkede ilk kez bir “Bilişim Politikası” oluşturulmuş, 1990’lı yıllarda liberalleşme
başlanmıştır. 1991 yılında çıkartılan bir kanunla teknoloji geliştiren ve Ar-Ge’ye yatırım yapan
firmalara vergi indirimleri getirilmiştir. Getirilen bu kanun, ülkede yazılım geliştirme
yeteneğinin oluşturulmasına katkı sağlamıştır [300].
Brezilya yazılım sektörü donanım sektörü ile birlikte oluşmuştur [207, 53, 47]. 1991
yılında çıkarılan bir kanunla yerli donanım üretimi ve Ar-Ge harcamaları finansal olarak
desteklenmeye başlanmış, kısa bir süre sonra sektörde faaliyet gösteren firmaların sayısında
ciddi bir artış görülmüştür. 1993 ile 2001 yılları arasında 428 adet firmanın faaliyete geçtiği
görülmektedir. Yerli donanım üretimi 1979 yılında 200 milyon dolar iken, 1990 yılında 4
milyar dolara çıkmıştır [47]. 2005’den 2008’e kadar, Brezilya elektronik donanım üretimini
%10 arttırarak, yaklaşık 37,8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır [222].
1992 yılında BİT için bir stratejik gelişim programı hazırlanmış, ihracata dayalı büyümenin
desteklendiği SOFTEX-2000 (Association for Promoting The Brazilian Software ExcellenceBrezilya Yazılımlarının Kusursuzluğunu Tanıtma Derneği) programı oluşturulmuştur.
SOFTEX, yazılım sektöründe girişimciliği teşvik etmek ve firmaların küresel pazara
açılmalarına destek vermek amacıyla oluşturulan bir kuruluştur [300].
1990’lı yılların sonuna doğru, liberalleşme çalışmalarının bir sonucu olarak, büyük ölçekli
yabancı yazılım firmaları, Brezilya yazılım pazarına giriş yapmaya başlar. Sektöre giriş yapan
yabancı firmalar, daha çok Brezilya ekonomisine yön veren sektörlerde (bankacılık ve finans,
haberleşme, işletme yönetimi ve e-devlet gibi) faaliyet gösterirler [109].
Tablo 117 Brezilya Yazılım Sektörü Büyüklüğü

Yazılım Sektörü

Net Faaliyet
Gelirleri
(milyar ABD Doları)

Çalışan Kişi
Sayısı

Firma
Sayısı

İhracat Değerleri
(bin ABD Doları)

Kullanıma hazır yazılım

4,43

25.083

853

185.595

Yazılım geliştirme ve
sipariş usulü çalışma

5,80

94.864

17.764

183.367

Veri işleme
Veri tabanı etkinlikleri

3,35
0,11
13,69

114.485
1.289
235.721

17.005
104
35.726

7.901
0
376.864

Kaynak: IBGE 2005 Hizmetler Yıllık Anketi

1991 yılından itibaren yazılım pazarı büyümeye başlamıştır. 1991-2001 yıları arasında
bilişim pazarında yazılımın payı 2/3 büyümüştür. 2001 yılında Brezilya’da yazılım sektörünün
toplam geliri 7,7 milyar dolara ve yazılım ihracat değeri ise 100 milyon dolara çıkmıştır [47].
Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü’nün (IBGE-Instituti Brasileiro de Geografia e
Estatística) 2005 yılında gerçekleştirdiği Yıllık Hizmetler Anketi’ne göre, Brezilya yazılım
endüstrisinin net faaliyet gelirleri yaklaşık 13,69 milyar dolar’dır (24,1 milyar R$). Gelirlerin
dağılımı incelendiğinde, ‘kullanıma hazır yazılım ürünü geliştiren’ firmaların toplam
gelirlerinin yaklaşık 4,4 milyar dolar (7,8 milyar R$), ‘yazılım geliştiren ve sipariş usulü
çalışan’ firmaların toplam net gelirlerinin yaklaşık 5,8 milyar dolar (10,2 milyar R$), ‘veri
işleme’ faaliyetleriyle meşgul olan firmaların toplam gelirlerinin 3,35 milyar dolar (5,9 milyar
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R$) ve ‘veri tabanı etkinlikleri’ ile uğraşan firmaların toplam gelirlerinin 0,11 milyar dolar (0,2
milyar R$) olduğu görülmektedir [256].
Yazılım geliştiren ve sipariş üzerine yazılım geliştiren firmaların toplam ihracat rakamları
yaklaşık 183 milyon dolardır. Yazılım sektörünün toplam ihracat değerinin ise yaklaşık 377
milyon dolar (663 milyon R$) olduğu görülmektedir [256].
Brezilya yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmaların sayısında, yıllar içinde önemli bir
artış görülmüştür. 2000 yılında, yazılım faaliyetleriyle uğraşan toplam 10.700 adet firmanın
5.400 adedi yazılım geliştirme, veri işleme ve veri tabanı faaliyetlerini yürütmektedir. Aynı yıl
bu firmalarda çalışan personel sayısı 167 bin olarak hesaplanmıştır [47]. 2005 yılındaki artış ise
dikkat çekicidir. Yazılım geliştirme faaliyetlerini yürüten firmaların büyüklüğü incelendiğinde,
bu firmaların %94’ünün mikro ve küçük ölçekli firmalar olduğu görülmektedir [133].
İç pazar taleplerinin fazla olması Brezilya’yı önemli bir yazılım üreticisi konumuna
getirmiştir. Brezilya yazılım sektörünün gelişiminde en önemli katkıyı devletin verdiği
görülmektedir. Devlet izlemiş olduğu Ar-Ge politikaları ve vermiş olduğu teşviklerle; satın
alma politikalarıyla sektörün gelişimini hızlandırmıştır. Ülkedeki BİT harcamalarının en büyük
kaynağı kamu kuruluşları olmuştur [21]. 2000 yılında Brezilya’da BİT harcamalarının Gayri
Safi Yurtiçi Hâsılaları (GSYİH) içindeki oranı %8,3, ABD’de bu oran %7,9, İsrail’de %7,4,
Çin’de 5,7 ve Hindistan’da %3,9 olduğu görülür [21, 47].
Brezilya devletinin sektör üzerindeki diğer önemli bir etkisi de, özgür yazılım kullanımı
yönünde geliştirdiği stratejiler ve düzenlemelerdir. Oluşturulan düzenlemelerle Brezilya kamu
idarelerinde açık kaynak yazılımları kullanılmaya başlanmıştır. Devletin özgür yazılım
kullanımına vermiş olduğu destek, bu konuda çalışan yerli yazılım firmalarının sayısında ciddi
bir artışa neden olmuştur. Özgür ve açık kaynak kod alanında çözüm geliştiren firmalar
uluslararası pazarlarda da önemli birer oyuncu olmaya başlamıştır [47].
Bankacılık ve finans sektörü ile haberleşme sektörü yazılım hizmetlerini sıkça kullanır.
Oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan bu iki sektör, deneyimli ve tecrübeli bir müşteri profili
oluşturur. Haberleşme ve finans sektöründe uluslararası rekabet çok fazladır. Brezilya’da
faaliyet gösteren FDI’ların %52’si finans ve %30’u haberleşme sektörüne hizmet
sunmaktadır[47]. Bu durum Brezilya yazılım sektörünün gelişimini olumlu yönde etkilemiştir.
Tüm olumlu gelişmelere rağmen sektör önemli sıkıntılarla karşı karşıyadır. Brezilya
yazılım sektörünün gelişimini engelleyen unsurlar arasında yüksek vergi yükü, iş gücü maliyeti,
yeterli teknik deneyime sahip olmayan personel ve İngilizceye hâkim profesyonellerin azlığı
sıralanmaktadır. Sektördeki problemleri azaltmak amacıyla 2008 yılında yeni çözümler
geliştirilmiştir. Federal hükümet tarafından sunulan ve Üretim Geliştirme Politika’larını
referans alan bir pakette iki unsur dikkat çekmektedir. Şirket gelirlerindeki ihracata katılım
miktarına göre, şirketlerin sosyal güvenlik katkılarında bir indirim yapılması ve personel eğitim
programlarındaki artışın neden olduğu harcamalar için şirketlerin net kârı üzerinden, Gelir
Vergisi ve Sosyal katkı hesaplamalarındaki kesintilerin ayarlanması, önerilmiştir [133].
Getirilen yeni uygulamalarla firmalar, çalışanlarını eğitme konusunda ve daha fazla ihracat
yapma yönünde teşvik edilmektedir.

12.2.5

Yazılım Sektöründe Ülkelerin Karşılaştırılması

Tablo 118’ de altı ülkenin yazılım sektörleri sektörü tetikleyen unsurlar, iş gücü yetkinliği,
pazarın yapısı, firma yapıları, çok uluslu firmaların yapısı, kültürel bağlar ve diğer engeller
bakımından karşılaştırılmaktadır.
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Tablo 118 Yazılım Sektöründe Ülkelerin Karşılaştırılması
Japonya

Hükümet
Yaklaşımları
İş Gücü
Yetkinliği

İsrail

Çin

Brezilya

Yıl 1970-İç talepler ve
ulusal politikalar

1970 ve 2000-İç talepler ve
ulusal politikalar

Yıl 1980-90: İç talepler
ve ulusal politikalar

Yüksek Ar-Ge ve
pazarlama teşvikleri
-

Yüksek Ar-Ge teşvikleri
Mevcut

Yüksek Ar-Ge ve
pazarlama teşvikleri
Mevcut

Çok kısıtlı

İlk yıllarda etkili değil.
AB’den gelen direktiflerle

Savunma sanayinin tedarik
ihtiyacı ile başladı.

Yüksek

Yüksek

Mevcut değil

Mevcut değil

-

YOZMA ve diğerleri

Alan Uzmanlığı

Belli alanlarda

Geliştirilmeli

Belli alanlarda

Mevcut ve artmakta

Teknik Beceri

Bazı alanlarda kuvvetli

Alan uzmanlığı ve özgün
tasarım dışında kuvvetli

Yönetim, Pazarlama,
Planlama, Strateji

Uluslararası pazarlama
yeterli değil

Çok ulusluların
kontrolünde

İlk zamanlar düşük beceri
isteyen işler, daha sonra
uzmanlaşma
Çok ulusluların
kontrolünde

İç Pazara
Yönelik/İhracata
Yönelik Büyüme

İç pazara yönelik
büyüme
(Geniş bir iç pazar)

İhracata yönelik büyüme

İhracata yönelik büyüme

İç pazar talepleri ve
Geliştirmeye Dayalı
İhracat Modeli

Diğer Sektörlerin
Etkisi

Donanım sektörünün ve
diğer sektörlerin etkisi
büyük

İç talepler son derece az.

Donanım ve bazı kısıtlı
sektörlerin etkisi mevcut

Donanım sektörünün ve
diğer sektörlerin etkisi
büyük

İç pazara yönelik büyüme
Çok hızlı artan ihracat
değerleri.(Geniş bir iç
Pazar)
Donanım sektörünün ve
diğer sektörlerin etkisi
büyük

Müşteri Profili

Deneyimli ve bilgili

FDI’lar deneyimli; iç
müşteri deneyimi düşük

-

Deneyimli ve bilgili

Değişken

Uluslararası
Pazarlama Araçları

Yeterli değil

Çok uluslu firmalar

Mevcut ve yeterli

Yeterli değil

Yeterli değil

Yazılım Geliştirme
Yaklaşımları

Siparişe göre yazılım
geliştirme

Yazılım hizmeti verme

Özgün, yenilikçi ürün
(paket ve sipariş usulü)
geliştirme

Ürün geliştirme ve yazılım
hizmeti dengeli bir şekilde
verilmekte

Ürün geliştirme ve
yazılım hizmeti dengeli
bir şekilde verilmekte

Standartlaşma/Kalite
Yaklaşımları

Yüksek

Yüksek

Geliştirilmeli

Yüksek

Geliştirilmeli

Geliştirilmeli

1990’lı yıllar
Rekabetçi bir ortam

1980’li yıllar. Yerli
firmalar alt yüklenici
olarak kullanılmakta

1980’li yıllar. Yerli
firmalarla rekabet mevcut
değil.

1980’li yıllar. Yerli
firmalarla rekabet mevcut
değil.

1990’lı yıllar. Fazlasıyla
rekabetçi bir ortam

1990’lı yıllar. Rekabetçi
bir ortam

Yıl 1966-İç talepler ve
ulusal politikalar

Yıl 1970-Dışarıdan gelen
talepler

Devlet Yardımları

Yüksek Ar-Ge teşvikleri

Düşük

Vergi Politikaları

Mevcut

Mevcut

Tedarik Yaklaşımları

2000’li yıllardan
itibaren önem kazandı.

Girişim Sermayesi

Pazarın Yapısı

İrlanda
Yıl 1970-80 arası: Ulusal
politikalar ve dışarıdan
gelen talepler
1987 yılından itibaren ArGe teşvikleri
Mevcut

Sektörü Tetikleyen
Unsurlar

Firma
Yapıları

Hindistan

İç Piyasadaki Yabancı
Firmalar

Çoğunlukla çok uluslu
firmalar
Çokuluslular: paket
yazılım; diğerleri: sipariş
usulü yazılım geliştirme
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Doğrudan teşvikler
Doğrudan teşvikler
Belli alanlarda ve hızla artmakta

Kuvvetli

Artan talebe karşı yetişmiş İK bulmada sıkıntı
yaşanmakta

Kuvvetli

Yeterli Değil

Yeterli Değil
İç pazara yönelik büyüme
ve artan ihracat değerleri.
(Geniş bir iç pazar)
Donanım sektörünün ve
diğer sektörlerin etkisi
büyük
Belli alanlarda deneyimli
ve bilgili

13 Türkiye’de Bilişim Sektörü
Ülkemizde bilişim sektörünün geçmişi 1924’lü yıllara kadar uzanır. 1924 yılında ilk telsiz
yapılır ve 1936 yılında Genelkurmay Başkanlığı izni ile Türkiye’de ilk Radyo Amatör telsiz
istasyonu çalışmaya başlar42,43. Aynı yıllarda, 4 Şubat 1924 tarihinde kabul edilen 406 sayılı
Telefon ve Telgraf Kanunu ile telefon tesis etme ve işletme görevi Türkiye Posta Telgraf Teşkilatı
(PTT) Genel Müdürlüğü’ne verilir. 1960’lı yıllarda PTT telekomünikasyon altyapısının ülke
kaynaklarıyla oluşturulması çabası içine girer ve 1965 senesinin Kasım ayında PTT Araştırma
Laboratuarı (PTT-ARLA) kurulur. Kuran-portör sistemlerinin geliştirilmesine odaklanan firma ilk
özgün sistem tasarımını 2-kanallı havai hat kuran-portör sistemleri konusunda yapar. Ürün
geliştirme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip küçük bir ekiple çalışmalara başlayan ekip, o
yıllarda yan sanayinin kurulmamış olmasından kaynaklanan sıkıntılarla da karşı karşıya gelir44
[56].
Diğer taraftan, ülkemizde bilginin işlenmeye başlanması 1930’lu yıllara kadar uzanır. 1932
yılında Ziraat Bankası’nda “şubeler arası mutabakat işlemleri” için kullanılan elektromekanik
çizelgeleyiciler yöntemi, daha sonraları Emlak Kredi Bankası ve İş Bankası gibi bankalarda da
uygulanır [169]. 1945 yılında bilgi teknolojileri alanında çözüm sunmak amacıyla Koç Sistem
Bilgi ve İletişim firması kurulmuştur.45
1960’lı yıllar elektronik bilgisayar sistemlerinin ülkemize geldiği yıllardır. Ülkemizde
kullanılmaya başlanılan ilk bilgisayar IBM-650 Veri İşleme Makinesidir. Yol çalışmaları için
gerekli hesaplamaların yapılabilmesi amacıyla 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’nce
satın alınmıştır. İkinci ve üçüncü bilgisayarlar akademik amaçla kullanılmak amacıyla İstanbul
Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) gelmiştir. IBM 1620
sistemi 1964 yılında İTÜ Hesap Merkezi bünyesince46 ve 1965 yılında ODTÜ Bilgisayar
Merkezince kullanılmaya başlandı47. Bunları Devlet Su İşleri (DSİ), Devlet İstatistik Enstitüsü
(DİE), diğer devlet kuruluşları ve büyük bankalar izlemiştir48 [169].
1966 yılında Neyir Örme Sanayi bünyesinde bilgi işlem merkezi faaliyete geçer. Bu yapı
1977 yılında Nebim Neyir Bilgisayar Sanayi adında bağımsız bir anonim şirkete dönüşür. O
yıllardan bugüne firma tekstil, hazır giyim ve perakende sektörlerine yönelik yazılım geliştirme
faaliyetlerine devam etmektedir49.
1969 yılında Hacettepe Vakıfları’nın bilişim ihtiyacını karşılamak amacıyla SİSAG adlı bir
firma kurulmuştur. SİSAG firmasının yazılım faaliyetleri 1976 yılında kurulan Teksis firması ile
devam etmiş, 1992 yılında Teksis grubu Meteksan Grubu altında yeniden yapılandırılmıştır. 2006
yılında CMMI seviye 3 belgesi alan firma, yurt içi ve yurt dışı pazarlara yazılım çözümleri
sunmaktadır50.
İTÜ’ye bir bilgisayar alınmasından sonra PTT-ARLA mühendislerinin açılan programlama
kurslarına katılımları ile Fortran ve Cobol programlama dillerini öğrenmeleri teşvik edilmiştir.
İTÜ ile yapılan bir anlaşmayla bilgisayarın bazı saatleri kiralanmış, filtre hesapları mühendislerin
hazırladıkları programlarla bu bilgisayarda hesaplanmıştır [56].
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1960’lı yıllarda bilgisayarların ortaya çıkmasıyla çok sayıda bilgi elektronik ortamda
saklanabilir, büyük dosyalar hızlı ve güvenilir bir şekilde işlenebilir hale gelmiştir. 1970’li yılların
ortasına kadar sektör bilgisayar teknolojilerini (programlama dilleri dâhil) öğrenme, bu teknolojiyi
kullanarak büyük veri kümelerini saklama ve karmaşık problemleri çözme ile meşgul olmuştur.
Ancak 70’li yılların ortalarında yazılım artık bir ürün olarak ya da ana bir ürünün parçası olarak
değerlendirilmeye başlanmıştır.

13.1

Telekomünikasyon Sektörünün Gelişimi

1967 yılında PTT Genel Müdürlüğü Türkiye’de telefon santralleri ve telefon makinesi
üretilmesi amacıyla Northern Electric Şirketi NETAŞ’ı (Northern Electric Telekomünikasyon
A.Ş.) kurdu. 1973 yılında teknoloji geliştirmek ve yerli üretime geçmek amacıyla Ar-Ge birimi
kuruldu51,52. 1974-1984 yılları arasında Türkiye’de ilk mikroişlemci kontrollü PBX (Private
Branch Exchange) olan “EX200” santrali gerçekleştirildi33. 1984 tarihinde devreye giren bu ilk
sayısal santralde yazılım ana ürünün bir parçası olarak piyasaya sürülmüştür. Daha sonraki
yıllarda firma diğer sayısal santral ürünleriyle haberleşme sektörüne; yazılım projeleriyle
savunma sanayine özgün ürünler sunmuştur.
1968 yılında Ankara’da TÜBİTAK bünyesince ODTÜ binasında Elektronik Araştırma
Ünitesi (EAÜ) kurulmuş, 1972 yılında birim Gebze’ye taşınarak Marmara Araştırma Enstitüsü
(MAÜ) bünyesinde çalışmalarına 1998 yılına kadar devam etmiştir. 1998 yılında EAÜ UEKAE
adını alarak MAÜ’den ayrılarak TÜBİTAK Başkanlığı’na bağlanmıştır. Enstitü kurulduğu
yıllarda önce PTT ARLA ve sonra TELETAŞ ile PCM (Pulse Code Modulation) haberleşme
sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimi konusunda birlikte çalışmış, kripto cihazı geliştirilmesi
çalışmalarını yürütmüş, savunma ve diğer kamu kurumları için ürün geliştirmiştir53.
1983 yılında PTT-ARLA şirketleştirilerek, diğer kuruluşların katılımıyla TELETAŞ kuruldu.
Firma ülkede sayısal santral üretme ve satma amacıyla ITT BTMC firmasıyla 1984 yılında lisans
anlaşması, ikmal sözleşmesi ve ön alım anlaşmaları imzaladı. Yabancı ortağın lisanslı telefon
santrallerinin üretimi ve satışı karşılığında başlangıçta yüzde 19 hisseyle ortak olmasına karar
verilmişken, imza aşamasında bu pay yüzde 39’a yükseltilmiştir54 [56]. Yabancı ortağın sayısal
telefon santralinden elde edilen deneyimler ve güven ile firma, yabancı ortaktan gizli olarak,
kendi özgün küçük santralini geliştirmeye başlamış, 1991 yılında üretime geçilmiştir. O yıllarda
TELETAŞ sayısal santrallerle birlikte transmisyon sistemlerinin (sayısal ve analog çoklama
sistemleri, sayısal ve analog radyo linkleri, kırsal abone radyo link sistemleri, fiber optik
transmisyon sistemleri) ve güç kaynaklarının tasarımını ve üretimini de yapmıştır [56]. Yazılım
geliştirme faaliyetleri bu firmada da ana ürünün bir parçası olarak yürütülmüştür.
1990’lı yılların ortalarına doğru bu iki telekomünikasyon devinin o yıllardaki yabancı
ortakları şirket paylarını arttırarak yönetime geçmişlerdir55. 1993 yılı bu iki firma içinde değişimin
başladığı bir yıl olmuştur. Bu değişimi belki de en çok TELETAŞ hissetmiştir. 1993 yılından
sonra TELETAŞ’ın Ar-Ge stratejisi tamamen değiştirilmiş, 90’lı yılların sonlarına doğru üretim
bölümü ve daha sonraları ise Ar-Ge bölümü kapatılmıştır.
1986 yılında telekomünikasyon sektörüne yeni bir firma daha katılmıştır. Tamamen yerli
sermaye ile kurulan KAREL geliştirdiği ve ürettiği elektronik haberleşme sistemleri ile ilk kez
1990 yılında ihracat faaliyetlerine başlamıştır. 1993 yılında Ankara’da üretim ve Ar-Ge tesisleri
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kurmuş olan firma, başta sayısal santral, “IP PBX” ve “IP telefon” olmak üzere birçok alanda
sistem ve ürün geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir56.
Yine 1990’lı yılların başında kurulan SYS Telekomünikasyon firması sesli yanıt sistemleri,
sayısal kayıt sistemleri, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve çağrı merkezi çözümleriyle sektörde
faaliyetlerini sürdürmektedir57.
1965’den 1990’a kadar geçen bu sürede telekomünikasyon sektörünün geliştirilmesine
yönelik büyük yatırımlar yapıldı. 1976 yılında Antalya-Catania arasında hizmete sunulan 480
kanallı ilk denizaltı koaksiyel kablosuyla çok kanallı denizaltı haberleşmesi sağlanırken, 1985
yılında ilk sayısal radyolink sistemi Ankara-İstanbul arasında hizmet vermeye başladı. 1989
yılında yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli hız ve tipteki bilgisayarlar arasındaki veri iletişimini
sağlamak amacıyla Türkiye Paket Anahtarlamalı Data Şebekesi (TURPAK) kuruldu. Türkiye
Ulusal Internet Altyapı Ağı (TURNET) 1996 yılında hizmete verildi. 1997 yılında Türkiye’deki
tüm üniversiteleri TURPAK şebekesi üzerinden birbirine bağlayan Ulusal Akademik Ağ
(ULAKNET) altyapısı hizmete girdi. ULAKNET ile üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer
araştırma kurumları arasında bir bilgisayar ağı kurulmuş, bu ağ küresel bilgisayar ağlarına
bağlanmıştır. 2005 yılında e-Devlet Kapısı’nın kurulması görev ve sorumluluğu Türk Telekom’a
verildi.
1990’lı yıllar ülkede mobil iletişim altyapısının geliştirildiği yıllardır. Mobil iletişim
operatörlerinden Turkcell58 ve Telsim 1994 yılında, Aycell ise 2001 yılında kuruldu. Şubat 2004
tarihinde Türk Telekom’un GSM operatörü Aycell Aria firmasıyla birleşmiş ve Avea şirketi
kurulmuştur. Mayıs 2006 tarihinde ise Telsim şirketi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ticari
unvanıyla Vodafone Grubu’na dâhil olmuştur. Aynı yıl Türk Telekom Avea’daki hisselerini
%81,37’e çıkarmıştır. Ülkede mobil teknolojilerinin kullanımı hızla yayılmaktadır. 2008 yılı sonu
itibariyle Türkiye’de mobil abone sayısı 65,8 milyona, penetrasyon oranı ise yaklaşık %92’ye
ulaşmıştır [52]. 2009 yılında geniş alanda kablosuz telefon görüşmeleri, görüntülü aramalar ve
kablosuz veri aktarımı hizmetlerinin verildiği 3G teknolojisi Türkiye’ye giriş yapmıştır.
1990 yılında Fransız Aerospatiale firması ile “TÜRKSAT Milli Haberleşme Uyduları”
sözleşmesi imzalandı. 1994 yılında Türkiye’nin ilk uydusu TÜRKSAT uzaya fırlatıldı. Bunu
1996 yılında TÜRKSAT 1C, 2001 yılında 2A uydusu ve 2008 yılında TÜRKSAT 3A uydusu
takip etmiştir59.
2000’li yıllarda mobil teknoloji çözümleri geliştiren yahut sabit-mobil yakınsamasına
odaklanmış ve bu konuda teknoloji geliştiren firmalar doğmuştur. Bu firmaların bir kısmı telefon
operatörlerinin yan kuruluşu olarak, teknoloji üretmek amacıyla kurulan firmalardır. 2000’li
yılların ortalarına doğru işletmelerde verimliliği ve etkinliği arttırmak, işletme hizmetlerinin hızlı
ve güvenilir bir şekilde son kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak amacıyla mobil teknolojiler sıkça
kullanılmaya başlanmıştır. İşletmelerde mobil teknoloji çözümlerine olan talep mobil iş çözümleri
geliştiren firmaların sayısında ve çeşitliliğinde de bir artışa neden olmuştur. Sektörel firmalar en
çok taşıma ve lojistik, üretim ve perakendecilik, bankacılık ve finans alanlarında çözüm
geliştirmektedir.
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13.2

Savunma Sektörünün Gelişimi

Ülkede telekomünikasyon sektörünün gelişimine yönelik çalışmalar devam ederken, 1970’li
yılların ortalarında başka bir sektörün daha temeli atılmaktadır. 1974 yılı ve sonrasında ülkemize
uygulanan silah ambargosu nedeniyle yerli savunma sanayinin geliştirilmesi gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 1975 yılında elektronik savunma sistemleri konusunda faaliyet
göstermesi amacıyla ASELSAN firması kuruldu. Kurulumundan kısa bir süre sonra firma ilk
ürünleri olan sırt ve tank telsizlerini müşteriye teslim etmiş, 1983 yılında ise ilk ihracatını yapmış
ve 1989 yılında Pakistan’a ilk teknoloji transferini gerçekleştirmiştir60. Geçen yıllar içinde firma
faaliyet alanlarını genişletmiştir. Bugün firma haberleşme ve bilgi sistemleri başta olmak üzere
savunma teknolojilerinin birçok alanında özgün bilişim ürünleri sunmaya devam etmektedir.
1972 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve ulusal sanayi kuruluşlarının belirlediği
gereksinimleri karşılamak üzere, Ar-Ge çalışmaları yürütmek üzere TÜBİTAK bünyesinde
Güdümlü Araçlar Teknoloji ve Ölçüm Merkezi (GATÖM) adıyla bir enstitü kurulmuş, geçen
zaman içinde Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) adını almıştır61. Bu
enstitü, 1968 yılında temelleri atılan UEAKE enstitüsü ile birlikte savunma alanında Ar-Ge
faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır. 1985 yılına gelindiğinde uzay teknolojileri, elektronik, bilgi
teknolojileri ve ilgili alanlarda Ar-Ge projeleri yürütmek amacıyla bugünkü adıyla Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) kurulmuştur62. 1990’lı yıllarda TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi altında yazılım mühendisliği uygulamaları gerektiren konularda
araştırma yapmak üzere, Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) kurulmuş, enstitü 2010 yılında
TÜBİTAK UEKAE ile birleşmiştir.
TSK’ın elektrik, elektronik ve yazılım alanlarında ürün ihtiyacını gidermek amacıyla 1982
yılında Havelsan A.Ş., 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI), 1987 yılında
MİKES Mikro Dalga Elektronik Sistemleri, 1990 yılında Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayi
A.Ş. (AYESAŞ), 1991 yılında STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., 1994
yılında Infotron, 1998 yılında MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş şirketleri kurulmuştur. 2000’li
yılların başında bu firmalara yenileri (YALTES gibi) katılmıştır. Bu firmalardan bir kısmı
savunma sanayinde sadece yazılım geliştirmek amacıyla kurulmuşken, bir kısmı faaliyetlerine
elektrik-elektronik alanında ürün geliştirme ile başlamış ve zaman içersinde yazılım geliştirme
faaliyetleriyle de meşgul olmaya başlamıştır.
2000’li yıllarda bilişim alanında faaliyet gösteren savunma sanayi firmalarının sayısında bir
artış olmuştur. Bu artışın en önemli nedeni, farklı bir alanda faaliyet gösteren büyük ya da orta
ölçekli firmaların savunma alanına geçiş yapmasıdır. Savunma sektörüne geçiş üç şekilde
gerçekleşmektedir: Mevcut iş alanlarına savunma projelerini ekleyerek, yeni şirket oluşumlarıyla
ve mevcut KOBI ölçeğindeki firmaların satın alınmasıyla. Yine bu yıllarda, ISO ve askeri kalite
belgelerine sahip olan savunma firmalarının çoğunun yazılım geliştirme yetkinliklerini ispatlamak
amacıyla CMMI belgesi de aldığı görülür.

13.3

Diğer Sektörlerin Gelişimi

Kişisel bilgisayarların yaygınlaşmaya başlamasıyla Türkiye’de bilgisayar ve bilgisayar
parçaları, yazılım ve bilgi teknolojileri alanlarında montaj, kurulum, üretim ve satış işlerini yapan
firmalar doğmuştur. Zamanla firmaların bir kısmı yazılım geliştirme faaliyetlerini de bünyelerine
katarak yollarına devam etmiştir. Yine bir kısım firma bilgi teknolojileri kurulum, üretim ve satış
işlemlerini tamamen bırakmış, bir yazılım üreticisi olarak piyasada yer almıştır. Bu tip firmalara
en iyi örnek HALICI Bilgi İşlem A.Ş. firmasıdır. 1980’li yıllarda yerli bilgisayar üretici firması
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olarak kurulan bu firma, 1990’lı yılların başında yerli ofis yazılımlarını üreterek yazılım sektörüne
adım atmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise firma Türkiye’nin ilk teknoparkının yatırımcısı
olmuştur63
1970’li yılların ortalarında telekomünikasyon ve savunma dışındaki alanlarda yazılım
geliştiren firmaların kurulduğu görülür. 1980’lerde masa başı kişisel bilgisayarların kullanımına
geçilmesiyle finans, muhasebe ve bankacılık, işletme yönetim ve otomasyon yazılımlarını
geliştirmeye başlayan firmaların sayısında bir artış görülür. 80’li yılların ortalarında LOGO
Yazılım, Link Bilgisayar Sistemleri, Likom Yazılım, Login Yazılım ve Almura Yazılım firmaları;
80’li yılların sonlarında ve 90’lı yılların başında Mikom Yazılım ve İletişim, İdeal Bilişim, Netsis
Yazılım, Netcad Ulusal CAD ve GIS Çözümleri, AD Yazılım, Fet Yazılım ve Mikroçağ Yazılım
gibi birçok yazılım firması kişisel bilgisayarlar için mühendislik ve ticari yazılımları geliştirmek
üzere faaliyete geçmiştir. Başlangıçta endüstri ve finans sektörü için yazılım geliştiren bu
firmaların büyük birkısmı zamanla faaliyet alanlarını genişletmiştir.
1990’lı yılların başından itibaren bilgi yönetim sistemleri, taşıma ve lojistik, tedarik zinciri
ve otomasyon sistemleri gibi kurumsal iş çözümleri geliştirmek üzere piyasaya yeni firmaların
girdiği görülmektedir. 2000’li yıllarda müşterilerden gelen talepler doğrultusunda sunulan
hizmetlerin niteliğinde farklılaşmaya gidilmiştir. Firmaların çoğu kendini sağlık, üretim, tarım ve
enerji gibi belli sektörlerin altında konumlandırmaya başlamıştır. Bu yıllarda müşteri talepleri
geleneksel Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerinin çok ötesine geçmiştir. Kurumların verimlilik
ve performans gereksinimleri, karar mekanizmalarına duyulan ihtiyaç, görselliğin öne çıkması,
mobil iletişim ve uzaktan erişim teknolojilerinin uygulama alanlarının genişlemesi, uluslararası
standartlara uyma zorunluluğu ve veri güvenliğini sağlama gerekliliği iş çözümlerindeki
farklılaşmanın ana nedenlerini oluşturur.
1990’lı yılların ortasından itibaren bankacılık sektöründe, bilişim teknolojilerindeki
gelişmelere uyum sağlama ve teknolojik altyapıyı geliştirme kapsamında önemli adımlar
atılmıştır. Şubesiz bankacılık, “on-line” bağlantı sistemi, Elektronik Fon Transferi (EFT),
interaktik bankacılık hizmetleri ve son zamanlarda internet bankacılığı alanlarındaki hızlı
gelişmeler [36] nedeniyle bilişim sektörü bankacılık sisteminin bir parçası olmuştur. 2000’li
yıllara gelindiğinde ise uluslararası uygulamalara paralel olarak bankacılık sektöründe düzenleme,
gözetleme ve denetim çerçevesinde yeni oluşumlar söz konusudur [36]. Bankacılık sektöründeki
değişimler nedeniyle bankaların bilgi işlem birimleri veri saklama ve raporlama faaliyetlerinin
yanı sıra, yazılım geliştirme faaliyetlerini de yürütmeye başlamıştır. Zamanla bazı bankalar
yazılım geliştirme faaliyetlerini kendilerine bağlı ya da tamamen bağımsız yazılım firmalarında
yaptırmaya başlamıştır. Uluslararası uygulamalara yabancı olmayan ve finans sektörü için
kurumsal yazılım çözümleri üreten bu firmaların büyük çoğunluğu, ürün geliştirme süreçlerine
bağlı kalarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Teknolojinin gelişimi ve bankacılık sektörüne gelen
düzenlemeler nedeniyle bu sektöre hizmet veren yazılım firmaları, ürün çeşitliliği ve iş yapma
biçimleri nedeniyle, uluslararası pazarda rekabet edebilecek yetkinliğe ulaşmıştır.

13.4

Sektörün Gelişimine Yönelik Teşvikler

Türkiye ilk 1993 yılında bilişim sektörünü öncelikli alanlardan biri olarak kabul etmiştir.
Aslında Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarını oluşturmaya başlaması bundan on sene
önceye dayanır.
1983 yılında yayınlanan “Türk Bilim Politikası: 1983-2003” araştırmasında Türkiye’nin uzun
vadeli hedefleri ve öncelikleri belirlenmiş, “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun” (BTYK)
kurulmasına karar verilmiştir [82, 110]. BTYK 1993 yılında ülkenin ilk bilim politikası
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dokümanını kabul etmiştir. 1993-2003 yıllarını kapsayan “Türkiye Bilim Politikası” (TBP)
dokümanında uzay teknolojisi, nükleer teknoloji, biyoteknoloji ve ileri teknoloji malzemeleri ile
birlikte bilişim teknolojileri alanında çalışmalara öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır. Yine bu
çalışmada, Türkiye’nin bilişim alanındaki gelişimini sağlayabilmek amacıyla insan gücü
yetiştirilmesi, kamu sektörünün öncülüğünde bilişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, gerekli
olan yasal düzenlemelerin yapılması ve bilişim teknolojileri araştırma ve geliştirme projelerinin
desteklenmesi ve hedeflerinin belirlenmesi konularında araştırmalar yapılmasına karar verilmiştir
[288].
BTYK’nın Aralık 2000 tarihli toplantısında 2003-2023 yılları için, Türkiye’nin Bilim ve
Teknoloji Stratejileri Belgesi’nin hazırlanmasına, Aralık 2001’de projenin adının “Vizyon 2023:
Bilim ve Teknoloji Stratejileri” olmasına karar verilmiştir. “Bilgi ve İletişim” teknolojileri, proje
kapsamında belirlenen on iki teknoloji öngörü panellerinden biri olarak belirlenmiş, Şubat 2004
yılında Bilgi ve İletişim Paneli sonuç raporu yayınlanmıştır [289].
1995 yılında itibaren TÜBİTAK ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) iş birliği ile sanayinin
Ar-Ge projeleri desteklenmeye başlanmıştır. Özel sektör kuruluşlarında araştırma, teknoloji
geliştirme ve yenilikçilik yeteneğinin kazanılmasına ve girişimcilik kültürünün oluşmasına
katkıda bulunmak amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
oluşturulmuştur64. TEYDEB programına 1995 yılından Ekim 2009 tarihine kadar yaklaşık 2,106
adet yazılım firması başvurmuş ve 1,309 adet yazılım projesine destek sağlanmıştır. Aynı tarihler
arasında elektrik-elektronik alanında desteklere 1,480 adet firma başvurmuş ve 993 adet proje
desteklenmiştir. Özel sektöre yönelik doğrudan Ar-Ge destekleri kapsamında 2009 yılının sonuna
kadar, yazılım sektörü için toplam 258,2 milyon dolar ve elektronik sektörü için toplam 194,5
milyon dolar fon ayrılmıştır. Yazılım projelerine verilen destek miktarı 2001 yılında 8.98 milyon
dolar iken, bu sayı 2008 yılında yaklaşık 4.65 kat artarak 42,8 milyon dolara ulaşmıştır. Elektrik
ve elektronik projelerine verilen destek miktarları ise 2001 yılında 8.95 milyon dolardan 2008
yılında yaklaşık 3,4 kat artarak 30.49 milyon dolara çıkmıştır.

Şekil 184 Yazılım Projelerine Verilen Destek Miktarı (Milyon $)
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Şeekil 185 Elekttrik-Elektronikk Projelerine Verilen
V
Destekk Miktarı (Miilyon $)
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yi Ar-Ge
proggramı, teknoloji ve yenillik odaklı girrişimleri desstekleme proogramı, ulusllararası sanay
proggramı ve projje pazarları destekleme
d
p
programı
gibii programlarrda mevcuttuur.
Türkiye, Avrupa
A
Birrliği’nin “B
Bütünleştirilm
miş Araştırrma Alanı”” oluşturmaa hedefi
doğrrultusunda hazırlamış
h
o
olduğu
ve 1994-1998
1
yılları
y
arasınnda yürürlükkte olan 4. Çerçeve
Proggramı’na (ÇP
P), 1998-2002 yılları arrasında yürü
ürlükte olan 5. ÇP’ ye genel bir kaatkı payı
iş birliği olm
ödem
meden proje bazında kattılmıştır. 4.ÇP’ de, 54’ü uluslararası
u
mak üzere, to
oplam 56
projede ve 5. ÇP
P’ de ise 94 projede
p
“projje ortağı” olaarak yer almııştır [291].
Türkiye, 20002-2006 yılları arasındaa yürürlüğe konan
k
6. ÇP’’ ye aday üyye konumuyla katılım
sağlanmıştır [2006]. 6. ÇP süüresince Türrkiye’nin ortaak olarak yeer aldığı topllam 2,947 ad
det proje
başvvurusu Avruppa Komisyoonu’na önerillmiş ve toplaam 453 projje ortağı kurruluşumuz Komisyon
K
taraffından desteeklenmiştir. Toplam baaşvuru sayılları incelenddiğinde, proograma en çok 592
başvvuruyla “Bilggi Toplumu Teknolojilerri” tematik alanına
a
proje ortaklığı baaşvurusunun yapıldığı
79 proje orttaklığı ile
görüülmektedir. Desteklenen
D
projelerin allanlarına göre dağılıma bakıldığında,
b
“Billgi Toplumu Teknolojilerri” tematik allanının ikincci sırada olduuğu görülmekktedir [290].
Kamudan, özel
ö
sektördden ve özelliikle üniversitelerden geelen araştırm
ma projelerin
ne destek
verillmesi amacııyla TÜBİTA
AK bünyesinnde Araştırm
ma Destek Programları B
Başkanlığı (A
ARDEB)
oluşşturulmuştur.. Elektrik, elektronik ve enform
matik alanlaarındaki billgi ve teknolojinin
üretiilmesine yönnelik Ar-Gee faaliyetleri bu program
m tarafındann desteklenm
mektedir. Yin
ne, 2006
yılınnda kamu kuurumlarının Ar-Ge ile giderebilecek
g
kleri ihtiyaçlarını karşılaamak ve sorrunlarına
çözüüm üretmek amacıylaa özel kuuruluşların, kamu kurruluşlarının ve üniveersitelerin
başvvurabileceği;; kamu, özeel sektör vee üniversitee iş birliğinnin teşvik eedildiği bir program
6
oluşşturulmuştur65
. Bu destekk programı biirden fazla am
maca hizmett etmesi nedeeniyle oldukçça dikkat
çekiicidir:

65

•

Prograam “e-Dönüşşüm Türkiyee” Projesi kaapsamında yüürütülmekte olan çalışmaalarla bir
bütünlüük oluşturmaaktadır.

•

Özel kuruluşlar,
k
kaamu kuruluşşları ve üniversiteler arassında birliktee çalışma kü
ültürünün
yaygınnlaştırılmasınnda önemli rool oynamaktaadır.

•

Yürütüülen projelerrle kamu kuurumları biliişim sektörüünü daha iyyi tanıma vee anlama
imkânıı bulmaktadır.

httpp://www.tubitak.ggov.tr/home.do?sid=390&pid=3644
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•

Bu proogram kapsam
mında görevv alan özel ku
uruluşlar, kaamu kuruluşlları ve üniveersitelerin
kamu kurumlarınd
k
da kullanılmaak üzere bir ürün ya da sistem gelişştirmektedir. Böylece
araştırm
ma faaliyetleerinin laboraatuardan çıkaarak yenilikççi ürünlere ddönüşmesiniin yolları
da açılmış olur.

Bilişim sekktöründeki innsan kaynakllarının %8’i yüksek lisanns mezunu iiken %1’i do
oktora ve
m insanlarınınn yetiştirebilmesi ve
üstüü eğitim belggesine sahipptir. Türkiyee’nin ihtiyacıı olan bilim
topluumda bilim
m ve teknolloji kültürüünün oluşturrulabilmesi için, TÜBİİTAK Bilim
m İnsanı
Desttekleme Dairre Başkanlığğı (BİDEB) altında
a
bir diizi destek proogramı yürüütmektedir. BİDEB’in
B
lisanns ve lisansüüstü burs proogramları kaapsamında tü
üm alanlardaa desteklediğği bilim insaanı sayısı
20033 yılında 1.527 iken, 2009 yılında bu değer 15.219’a yükkselmiştir. Y
Yine parasal desteğin
mikttarında da önnemli bir artıış olmuştur666.
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Ülke sanayiinin uluslaraarası rekabet gücünü arttırrmak ve sanaayinin ihracaata yönelik bir
b yapıya
kavuuşmasını sağğlamak maksadıyla teknnolojik bilgi üreten, yeniilikçi ürün vve üretim yö
öntemleri
gelişştiren merkeezlere ihtiyaçç duyulmuştuur. 2001 yılıında TGB’leerinin kurulm
masına yönellik kanun
kabuul edilmiş ve
v şu ana kaadar toplam 37 adet tek
knoloji gelişttirme merkeezi kurulur68. Bilişim
firm
malarının % 33,7’si
3
teknooloji geliştirm
me merkezleerinde, teknookentlerde vveya teknolojji serbest
bölggelerinde yeer almaktadıır. Böylece ürün geliştiren ve Ar--Ge faaliyettleri yürüten
n bilişim
firm
maları, mekânsal olarak üniversiteleere ya da kamu
k
araştırrma kurumlaarına yakın yerlerde
küm
melenmiştir. Kümelenm
me ile bilişşim firmalaarı, üniverssitelerin araaştırma alty
yapılarını
kullaanabilmekte ve sunduğğu danışmannlık hizmettlerinden daaha kolay ffaydalanabilm
mektedir.
Böyylece teknoloojik gelişmeller yakından takip edebilmektedir. Diğer
D
taraftann, üniversitee firma iş
ticari ürünlere daha kolaay dönüştürüllebilmektedirr.
birliiğiyle temel araştırmalar
a

66

httpp://www.tubitak.ggov.tr
TÜBİTAK BİDEB programları
p
68
httpp://www.sanayi.ggov.tr
67
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14 Yazılım Üreticilerinin ve Sektörün Rekabet Gücü
Bu bölümde yazılım geliştiren firmaların ve dolayısıyla sektörün rekabet gücü Porter’ın
ulusal üstünlük yaklaşımı çerçevesinde ele alınmaktadır. Firmaların ve sektörün kuvvetli ve zayıf
yanları sektör firmalarının yapılanma biçimi ve uyguladıkları stratejiler, girdi koşulları, piyasanın
yapısı, destekleyici sektörler ve ulusal politikalar kapsamında değerlendirilmektedir. Kuvvetli ve
zayıf yanlar dikkate alınarak firmaların ve sektörün gelişimine yönelik yeni yaklaşımlar
önerilmektedir. Burada sektör firmalarının rekabet gücünün nasıl arttırılacağı ve sektörel
gelişimin nasıl sürekli kılınacağı esas alınmaktadır.
İç gücü, yazılım sektörünün en önemli girdi koşullarından biridir. İş gücünün niteliği ve
niceliği sektördeki rekabet koşullarını doğrudan etkiler. Bu durum insan kaynakları stratejilerinin
belirlemesini zorunlu hale getirmektedir.
Diğer taraftan, talep koşullarına bağlı olarak bilişim sektörünün izlediği yol haritasının
çıkartılması gerekir. Yol haritasının “yeni ürün geliştirme dönemine” geçiş aşamasında firmalara
destek verecek düzeyde olması gerekir.
Özet olarak, ulusal üstünlük yaklaşımı çerçevesinde yürütülen incelemeler sonunda dört
temel husus ortaya çıkmaktadır. Bunlar:
•

İhtiyaç duyulan beşeri sermaye niteliğinin belirlenmesi

•

Sektörün gelişimine yönelik örnek bir yol haritasının oluşturulması,

•

Firmalarda teknoloji geliştirme yeteneğinin oluşturulmasına yönelik bir yaklaşımın
tanımlanması ve

•

Sektöre özel içsel büyüme yaklaşımının önerilmesidir.

Firmaların ve sektörün rekabet gücünü belirlerken firmaların karşı karşıya kaldıkları
problemlerin ortaya çıkartılmasında fayda görülmektedir. Bu bölümde sektör firmalarının hangi
alanlarda sıkıntı yaşadıkları ve bu sıkıntıların nasıl aşılacağı da değerlendirilmektedir.

14.1

Sektör Firmalarının Karşılaştığı En Temel Sıkıntılar

Bilişim sektörünün rekabet gücünü değerlendirmeden önce, sektör firmalarının karşı karşıya
geldikleri sıkıntıların belirlenmesi gerekir. Bu bölümde firmalara bilişim sektöründe faaliyet
göstermenin en önemli sıkıntısının ne olduğu sorulmuştur69.
Firmaların %21,6’sında bilişim KOBİ’leri üzerinde mevcut olan vergi yükü, en önemli sorun
olarak gösterilmektedir. Bunu %17,3 ile teşviklerin yeterli olmaması takip eder. Buna göre ürün
geliştiren firmaların %38,9’unda, sektörde faaliyet göstermenin birincil sıkıntısı olarak, vergi
yüklerinin de içinde olduğu hükümet teşviklerinin yetersizliği gösterilmektedir.
Firmaların %15,1’i, üniversitelerin bilişim sektöründe iş yapabilecek nitelikte insan gücü
yetiştirememelerini en önemli sorun olarak görmektedir. Sektörde tecrübeli insan gücünün yeterli
düzeyde olmaması, firmaların %14,6’sı için önemli bir problemdir. Bu iki sonuç birlikte
değerlendirildiğinde, firmaların %29,7’sinde insan kaynakları yetersizliği sektörde faaliyet
göstermenin en önemli sorunu olarak gösterilmektedir.
Firmaların %10,7’sinde sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ürünlerine önem vermemeleri ve
yenilikçi ürün beklentilerinin olmaması, önemli bir sorun olarak dile getirilmektedir.

69

Bu soruda firmalardan tek bir yanıt alınmıştır.
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Sektördeki mikro ve küüçük ölçekli firmaların
f
orrta ve büyük ölçekli firmaalarla iş birliiği içinde
nde büyük ölçekli
ö
firmaalarla küçük
k ölçekli
olmaası son derrece önemliddir. Firmalaarın %6,8’in
firm
malar arasındda alt yükllenici ilişkillerinin oluşşturulamamaası en önem
mli problem
m olarak
görüülmektedir.
Firmalar arrasında kuruulacak iş birlliği kadar ün
niversite-sannayi kuruluşlları arasındaa kurulan
ilişkkiler ve iş birrlikleri de önnemlidir. Firrmaların %6,,1’inde sektöörde faaliyett göstermenin
n birincil
sıkınntısı olarak üniversite-san
ü
nayi iş birliğğinin yetersizzliği gösterilm
mektedir.
Son olarak, firmaların %4’ünde
%
piyaasa koşullarrı temel sıkınntı olarak gössterilmektediir. Talebi
etkilleyen tüm sıkıntılar
s
piyyasa koşullaarı kapsamın
nda ele alınm
maktadır. Buuna göre müşterinin
m
sekttörü bilmem
mesi, ürün maliyetinin
m
r
rakiplere
görre daha yükksek olması ve firmalaarın yerli
ürünnlere güven duymamaları
d
ı, piyasa koşuullarının olu
uşmasında etkkin olan faktörlerdir.
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Özet olarakk, bilişim sekktöründe faaaliyet göstereen firmalarınn karşı karşııya kaldıklarrı birincil
sıkınntılar insan kaynakları niteliği, hükkümet teşvikleri, piyasaa koşulları, koordinasyo
on ve iş
birliikleri olmak üzere dört kategori altıında toplanaabilir. KOBİİ’ler üzerindeki vergi yü
ükünü ve
teşviklerin yeteersizliğini içeren
i
hüküümetlerin teeşvikleri sıkkıntısı örnekklemdeki firmaların
fi
%388,9’unda en önemli sıkınntı olarak göösterilmekted
dir. Firmalarrın %29,7’sinnde insan ka
aynakları
nitelliği, %14,7’ssinde piyasa koşulları vee %16,6’sında koordinasyyon ve iş birlliği ile ilgili sıkıntılar
sekttörün birincill sıkıntıları olmuştur.
o

KO
OBİ’ler üzerindeki
vergi yükü

Hüküm
met
Teşvikleerinin
Yetersiizliği

Sanayinin Ar -Ge Ürünlerine
Önem Vermemesi

Piyasa Şa
artları

%38,9
9

%14
4,7

Diğer Piyasa Ko
oşulları

Teş
şviklerin Yetersizliği

Bilişim
Firmaları
E
Eğitim
Yetersizliği

%29,7

Alt Yüklenici Mevcut Değil

%16,6
Koordinassyon ve
İşbirlik
kleri

İnsan Kay nakları
Yetersiizliği

Ü
Üniversite
Sanayi İşbirrliği Yetersiz

Sektörde Tecrübe
S
Yetersiziği
Bilişim STK’larıyla Ola
an İlişkiler

Ş
Şekil
188 Birinncil Sıkıntılarrın Sınıflandırrılması

252

14.2

Ulusal Üstünlük Modeline Göre Sektörün Rekabet Gücü

Bilişim sektörünün rekabet gücü Porter’ın ulusal üstünlük modeli ile incelenirken dört ana
unsur dikkate alınmalıdır: Faktör ya da girdi koşulları; firma stratejisi, yapı ve rekabet; talep
koşulları ve ilgili ve destekleyici sektörler [239, 120].
Girdi koşulları firmaların bilişim sektöründe rekabet edebilmesi için gerekli olan girdilerdir.
Bu üretim faktörleri insan kaynakları, fiziksel kaynaklar, bilgi kaynakları ve altyapılar
(haberleşme altyapısı, ulaşım ve güç gibi) şeklinde sınıflandırılabilir. Talep koşulları bilişim
sektöründe üretilen ürünlerin ya da hizmetlerin talep edilme durumlarını gösterir. Piyasanın
kompozisyonu, talep koşullarını da belirler. Pazarın büyüme oranı, talep edenlerin sayısı ve
üstünlük sağlanabilecek alt kümelerin mevcudiyetini gösteren piyasa yapıları, talep edenlerin bilgi
düzeyi ve bu kişilerin ya da kurumların küresel pazarlarla olan ilişkileri de piyasa
kompozisyonunu tanımlamada etkilidir. İlgili ve destekleyici sektörler bilişim sektörünü direk ya
da dolaylı etkileyen işletmeler ya da sektörlerdir. Bu yaklaşıma göre yan endüstriler
güçlendiğinde bilişim sektörü de güçlenmektedir. Firma stratejisi, yapı ve rekabet unsuru bilişim
firmalarının büyüklüğünü, nasıl örgütlendiğini ve yönetildiğini, Ar-Ge ve yenilikçilik
yaklaşımlarını, firma stratejilerini ve ürün geliştirme yaklaşımlarını tanımlar [239, 120].
Porter’ın ulusal üstünlük yaklaşımında öne çıkan diğer iki önemli unsur ise, hükümetlerin
rolü ve şans faktörüdür. Bu iki faktör, ülkelerin rekabet gücünü belirleyen dört faktörle sürekli
etkileşim içindendir. Bilişim sektörünün gelişiminde hükümet politikalarının ve tesadüflerin etkisi
sürekli olmuştur. Bu bölümde ilk olarak bilişim sektörünün rekabet gücü ulusal üstünlük
yaklaşımını dışarıdan etkileyen şans faktörüyle değerlendirilmektedir. Daha sonra sırasıyla
sektörün girdi koşulları, talep koşulları, ilgili ve destekleyici sektörler ve firma stratejisi, yapı ve
rekabet faktörleri anlatılmaktadır. Firma stratejisi, yapı ve rekabet faktörleri kapsamında
yürütülen incelemeler sonunda sektörünün gelişimine yönelik bir yol haritası oluşturulmakta,
firmalarda teknoloji geliştirme yeteneğinin oluşturulmasına destek olacak bir model
önerilmektedir. Bu bölümün sonunda, hükümet faktörünün firmalar ve sektör üzerindeki
etkisinden bahsedilmektedir. Hükümet politikalarının sektör üzerindeki etkisi içsel büyüme
yaklaşımı çerçevesinde incelenmektedir.

Şekil 189 Porter’ın Rekabet Üstünlüğü Modeli [239, 120]

14.2.1

Şans (Tesadüf) Faktörü

Bilişim sektöründe, şans faktörünün etkisi her zaman olmuştur. Burada şans faktörü ile
firmaların ve hükümetlerin kontrolleri dışında oluşan, fırsat ya da tehdit içeren gelişmeler
anlatılmaktadır. Şans faktörü ülkelerin mevcut sanayi yapısını olumlu ya da olumsuz yönde
değiştirmekte, ulusal rekabetçilik sistemini dışarıdan etkilemektedir [37].
253

Bu tanıma göre şans faktörü bilişim sektörünün yeniden yapılanmasına ya da yeni iş
alanlarının oluşmasına neden olan gelişmelerdir. Bu gelişmelerden bazıları şunlardır:
•

1974 yılı ve sonrasında ülkemize uygulanan silah ambargosu yerli savunma sanayinin
doğmasına neden olmuştur. Yazılım geliştirme, savunma sanayinin önemli bir parçasıdır. Bu
nedenle, savunma alanında çalışan yazılım üreticilerinin neredeyse tamamının en az bir adet
uluslararası yazılım kalite belgesine sahip olduğu görülmektedir.

•

11 Eylül sonrasında dünyada güvenlik anlayışı değişmiş, savunma kavramı yerini güvenliğe
bırakmıştır. Savunmadan güvenliğe geçiş politikası gerek teknolojik gerekse sosyal tüm
politikalarda değişikliğe sebep olmaktadır. Güvenliğe yüklenen aktif rol nedeniyle ülkelerin
teknoloji geliştirme politikalarında da değişiklikler olmuş, “iç güvenlik” ya da “anayurt
güvenliği” adlarıyla yeni araştırma alanları oluşturulmuştur. Bilişim ve yazılım sektörü tüm
bu değişikliklerin ortasında, oldukça kritik bir rol üstlenmektedir. Anayurt güvenliğinde
bilginin güvenli bir şekilde saklanması ve aktarılması gerekir. Bilgi güvenliği gereksinimi
yeni düzenlemelerin, standartların ve yönetim anlayışının oluşturulmasına neden olmuş; farklı
teknoloji alanlarının birlikte çalışmasını ve yeni güvenlik ürünlerin geliştirilmesini zorunlu
hale getirmiştir. Böylece, yeni denetim mekanizmaları da oluşturulmuştur. Ülkemizde bilişim
firmalarının %13’ü savunma ve güvenlik alanında yazılım ürünü geliştirmektedir. Başlangıçta
savunma sanayine hizmet veren firmaların çoğu bugün anayurt güvenliği konularında da
çalışmaktadır.

•

Kasım 2000 ve Şubat 2001 yılı krizleri, bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması
gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. Böylece yeniden yapılandırma programı yürürlüğe
konmuş, gözetim ve denetim çerçevesini güçlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
Bankalarda iç denetim ve risk yönetimi sistemleri oluşturulmuştur. Bu gelişmeler finans,
bankacılık ve sigortacılık sektöründe bilişim teknolojilerine duyulan ihtiyacın kapsamını da
değiştirmiştir. Bankalar, finans ve sigorta kuruluşları özellikle denetleme ve risk yönetimi
sistemleri için yazılıma daha çok ihtiyaç duymaya başlamıştır. Böylece bilişimde yeni bir iş
kolu doğmuştur.

•

Bugün ortaya çıkan bazı kavramların, değişikliklerin ve ihtiyaçların yazılım sektöründe
yapısal değişiklikleri başlatabileceği düşünülmektedir. Bunların bir kısmı uluslararası
düzeyde
yürütülen
yeni
standartlardan,
düzenlemelerden
ve
yaptırımlardan
kaynaklanmaktadır. Buna en güzel örnek, çevreci bilişim (Green ICT) ve açık kaynak
yazılımlarıdır. Bir kısım değişiklik ise tamamen ülkenin politik, sosyoekonomik ve güvenlik
gereksinimlerini karşılamak amacıyla ortaya çıkmaktadır. Ülkenin sağlık ve iç güvenlik
bilişimine duyduğu ihtiyaç, bu alanlarda çalışan firmalara ve yeni gelecek olanlara önemli
fırsatlar sunacaktır. Bu fırsatlar iyi değerlendirildiği takdirde, yakın bir gelecekte, bilişim
firmalarının uluslararası düzeyde rekabet etmeleri kaçınılmazdır. Burada fırsatların iyi
değerlendirilmesiyle, bilişim firmalarının özgün ürün geliştirerek bir marka yaratmaları ya da
değer yaratan ürünleri geliştirmeleri yahut üretmeleri kastedilmektedir.

14.2.2

Girdi Koşulları

Türk bilişim sektörünün rekabet gücünü arttıran girdi koşulları insan kaynakları, sermaye
kaynakları ve altyapı çerçevesinde incelenmektedir.
Bilişim sektöründeki kaynak sıkıntısı sadece üretime girdi olan insan kaynaklarıyla alakalı
değildir. Ürün geliştirme yaşam döngüsüne doğrudan ya da dolaylı etkisi olan tüm kaynaklar bu
kategori altında toplanmaktadır. Analiz sonuçları, örneklemdeki firmaların %83,3’ünün finansal
kaynak bulmada sıkıntı yaşadığını göstermektedir. Firmaların %78,9’u ise uygun insan
kaynaklarının bulunmasında ve bunların temin edilmesinde sıkıntı yaşamaktadır. Bu sıkıntı,
bilişim firmalarının %29,7’sinde sektörde faaliyet göstermenin en önemli problemi olarak
gösterilmiştir.
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Firmaların %24,3’ü yyazılım ekippmanlarının ve araçlarınnın bulunm
masında ya da satın
masında; fiirmaların %9,8’i,
%
makkine ve ek
kipman altyyapısının kkurulmasındaa sıkıntı
alınm
yaşaamaktadır.
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Bilişim sektöründe insaan kaynağı yaapısı incelen
nirken nitelikk, sayı, kalite ve maliyet faktörleri
f
dikkkate alınmalıdır.
Yazılım ürüünü geliştireen firmalarınn toplam çalışan sayısı örneklemin
ö
ttoplam çalışan sayısı
üzerrinden hesapplandığında, sektörde yaaklaşık 55.856 civarındaa çalışan ollduğu görülm
mektedir.
(bkzz. Tablo 22 ve Tablo 23). Yine, örneklemin toplam yazzılım personneli sayısı üzerinden
ü
hesaaplandığındaa anakütledekki toplam yazzılımla ilgili personel sayyısı 16.045’diir (bkz. Tabllo 31).
Bilişim sekktöründe yazzılım geliştirren firmalarıın en çok ihhtiyaç duyduukları insan kaynağı
nitelliği bilgisayyar ve yazzılım müheendisleridir. Firmaların %75’i bilggisayar ve yazılım
mühhendislerine, %66’sı iş geliştirme
g
ve pazarlamaa uzmanlarınna, %52’si pprogramcılara, %51’i
proje yöneticileerine ve %442’si web/intternet programcılarına, %41’i grafiik tasarımcıllarına ve
%322’si sistem taasarımcılarınna ihtiyaç duyymaktadır.
Bu bilgiler sektördeki insan kaynaağı ihtiyacın
nın sadece bilgisayar
b
m
mühendisleriy
yle sınırlı
kalm
madığını; bilggisayar proggramcılarına, web ve graafik tasarımcılarına, sisteem kurulumu
u gibi ara
elem
man niteliğinndeki çalışannlara ihtiyaçç duyulduğu
unu gösterirr. Diğer taraaftan, yenilikçi ürün
tasarrımları için elzem olan nitelikli sisstem tasarım
mcılarına; ürüün geliştirm
me yaşam dö
öngüsünü
başaarıyla yürüteecek profesyyonel proje yöneticilerine
y
e ve geliştirrilen ürünü iiç ve dış piy
yasalarda
pazaarlayacak iş geliştirme
g
vee pazarlama uzmanlarına
u
da ihtiyaç duyulmaktadı
d
ır.
Sektördeki insan kayynaklarının eğitim düzeylerine baakıldığında, toplam çallışanların
%466’sının lisanss, %35’inin lise ve altı , %11’inin önlisans, %8’inin
%
yükseek lisans ve %1’inin
dokttora ve üstü düzeyinde
d
biir eğitim belggesine sahip olduğu görüülür. Örnekleemde toplam personel
sayısının %11’iinin önlisanns mezunu olması, araa eleman ihtiyacını
i
biir kez dahaa ortaya
koym
maktadır. Ülkemizde
Ü
arra eleman bulma
b
konussunda yaşannan sıkıntılarr nedeniyle firmalar
katm
ma değeri nisspeten daha düşük
d
olan işşleri mühend
dislere yaptırrabilmektedirr. Böyle bir yaklaşım
y
ürünn geliştirme maliyetini
m
dee arttırır.

70

Buu soruya birden fazla yanıt veriilmiştir.
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Sonuçlar lisansüstü eğitim belgesine sahip olan personelin toplam personel içindeki oranının
çok az olduğunu gösterir. Ar-Ge’ye dayalı ürün geliştirmenin ön plana çıkabilmesi için bilimsel
niteliği olan çalışmaları sektöre taşıyabilen ya da bu çalışmaları sektörde yürütülmesine öncülük
edebilen personele ihtiyaç duyulmaktadır.
Sektörde faaliyet gösteren firmaların %51’inde, yedi yıl ve üstü ortalama iş tecrübesine sahip
yazılım personeli çalışmaktadır. Bu değer firmaların yarısının oldukça tecrübeli yazılım personeli
çalıştırdığını gösterir. Bununla birlikte, artan piyasa talepleri nedeniyle yeni kurulan bilişim
firmaları sektörün yazılım personeli ihtiyacını da arttırmaktadır.
Tüm bunlara ilave olarak, müşteri ya da kullanıcılar tarafında karar vericilerin sektörü tam
bilememelerinden kaynaklanan sıkıntılar da mevcuttur. Öyle ki, sektör firmalarının yaklaşık
%89’u müşteri ya da son kullanıcılarla bir şekilde problem yaşadığını söylemektedir. Firmaların
%75,5’i müşterilerin bilişim sektöründen ne beklediğini bilmemelerini önemli bir problem olarak
dile getirmektedir. Müşterilerin bilişim firmalarının çalışma şeklini bilmemeleri, firmaların
%45,8’inde bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Bu sonuçlar, sektörün insan kaynağı ihtiyacında
bilinçli bir müşteri profilinin yaratılması gereğini ortaya koyar.
Özet olarak, bilişim sektöründe insan kaynakları ile ilgili sıkıntılar dört grup altında
toplanabilir.
1. Üniversitelerin bilişim sektöründe hemen iş yapabilecek düzeyde eleman yetiştirememesi
(bu sorun KOBİ’ler için son derece önemlidir),
2. Piyasada deneyimli insan kaynağının yeterli seviyede olmaması,
3. Ara elemanlardan yararlanamama ve
4. Müşterilerin ya da kullanıcıların sektör bilgisinin yeterli olmaması
14.2.2.1 İhtiyaç Duyulan Beşeri Sermayenin Niteliği
Bilişim sektöründe en önemli insan kaynağı sıkıntısı olarak nitelikli insan kaynağının
yetiştirilememesi gösterilmektedir. Bu durum, sektör gelişim stratejilerinde eğitime daha fazla
önem verilmesi gereğini ortaya koyar. Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik eğitim
stratejileri iki noktada odaklanmalıdır: Sektöre girdi olan insan kaynağının oluşturulması ve sektör
kullanıcılarının ya da müşterilerinin eğitilmesi.
Yazılım üreticileri ürün geliştirme yaşam döngüsünde görev alan teknik elemanların dışında,
farklı eleman niteliğine de ihtiyaç duyar. Firmaların büyüme talepleri bu ihtiyacı arttırmaktadır.
Ürün geliştiren bilişim firmalarının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliği aşağıda verilmektedir.
A. Alan Uzmanları
Bilişim sektörünün etkinlik alanının genişliği düşünüldüğünde, sektörün insan kaynağı
ihtiyacının sadece bilgisayar ve yazılım mühendisliği ile kısıtlı kalamayacağı kolayca tahmin
edilebilir. Firmaların %47’si imalat, otomasyon ve yönetim; %30’u telekomünikasyon; %27’si
elektrik-elektronik; %24’ü finans, bankacılık ve sigortacılık; %20’si tekstil ve taşıma lojistik;
%13’ü savunma ve güvenlik alanlarında faaliyet göstermektedir. Bilişim firmalarının faaliyet
gösterdikleri alanın dinamiklerini kavrayabilecek düzeyde uzmanlığa sahip olmaları gerekir.
Yetkinlik düzeyi ile alan uzmanlığı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Firmaların faaliyet
gösterdikleri alanın ihtiyaçlarını anlayabilmeleri, müşterilerin gereksinimlerini doğru analiz
edebilmeleri ve çalışılan alana yenilikçi ürün sunabilmeleri için, organizasyonda alan
uzmanlığının mevcut olması gerekir.
1960’lı yılların sonundan günümüze kadar geçen bir süre içinde firmalar en çok
telekomünikasyon; savunma; imalat, otomasyon ve yönetim; finans, bankacılık ve sigortacılık
256

alanlarına hizmet götürmüştür. Bu alanlarda faaliyet gösteren firmalar zaman içinde taklit
edilmesi zor olan yetkinliklere de sahip olmuştur. Firma kazanımları aşağıdaki gibi
sınıflandırılabilir:
•

Müşterinin ihtiyaçlarına çözüm geliştirerek alan uzmanlığı,

•

Mevcut ihtiyaçları analiz ederek sistem tasarlama yetkinliği,

•

Mevcut ihtiyaçları projelendirerek proje geliştirme becerisi,

•

Mevcut ihtiyaçları ürüne dönüştürerek ürün geliştirme becerisi,

•

Geliştirilen ürünleri iç ve dış piyasalarda pazarlayarak teknoloji pazarlama becerisi.

Alan uzmanlığına sahip olan firmalar, müşterinin mevcut ihtiyaçlarını anlamanın çok ötesine
geçmelidir. Firmalar müşterinin de henüz farkına varmadığı, sektörün mevcut ya da ileride
oluşabilecek bir problemine çözüm arayışı içinde olmalıdır. Bu tip arayışların sonunda çoğunlukla
yeni teknolojiler geliştirilmekte, yeni ürünler ve tasarımlar piyasaya sunulmaktadır.
Yeni ürün geliştirme için alan uzmanlığının dışında teknoloji bilgisine de ihtiyaç
duyulmaktadır. Teknoloji bilgisi ise ancak Ar-Ge çalışmaları sonunda elde edilebilmektedir.
B.

Araştırmacılar

Romer’ın içsel büyüme modelinde “bilgi” sürekli olarak artan bir üretim girdisidir. Bir
önceki Ar-Ge çalışmaları esnasında elde edilen bilgi birikimi kullanılarak yeni ürün ya da
teknolojiler geliştirilir. Yeni teknolojinin ya da ürünün yarattığı dışsallık diğer tüm üretim
süreçleri ya da kaynakları üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır [253, 313].
Ar-Ge ya da Ür-Ge faaliyetleri esnasında kazanılan deneyimler ve geliştirilen ürünler, benzer
ya da tamamen farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Bazen Ar-Ge deneyimlerinin belli bir alanda
benzeri olmayan, oldukça radikal bir teknoloji yaratmada kullanıldığı da görülür. Gerek radikal
gerekse artımsal yeni ürün ve süreç tasarımlarında bilgi stokunu etkin bir şekilde kullanabilecek
araştırmacılara (beşeri sermayeye) ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir deyişle, bilişim sektörüne
doğrudan ya da dolaylı bir şekilde katkı sağlayacak Ar-Ge faaliyetlerini yürütebilen ve bu
faaliyetler sonunda ortaya çıkan teknolojiyi ticarî ürünlere dönüştürebilen araştırmacılara
ihtiyaç duyulmaktadır.
Örneklemin Ar-Ge ortanca değeri referans alındığında, sektördeki toplam Ar-Ge çalışan
sayısı yaklaşık 4.800 olarak hesaplanmıştır. Sektördeki toplam Ür-Ge personel sayısı için de aynı
değer bulunmuştur. Sektördeki toplam ürün geliştiren personel sayısı (Ar-Ge ve Ür-Ge birlikte)
dikkate alınsa bile, ürün geliştirme faaliyetleriyle meşgul olan iş gücünün nicelik bakımından
yeterli olmadığı görülmektedir.
Bilişim sektörüne doğrudan ya da dolaylı bir şekilde katkı sağlayan teknoloji alanları farklı
açılardan sınıflandırılabilmektedir. Bu çalışmada AB güvenlik alanları kapsamında oluşturulan
STACCATO taksonomisi [232] referans alınarak Şekil 191 oluşturulmuştur.
Ülkemizde üretim ve otomasyon, haberleşme, savunma ve güvenlik alanlarında bilgisayar ve
hesaplama teknolojileri, bilgi güvenliği ve haberleşme teknolojileri sıkça kullanılmaktadır. Son
zamanlarda başta üretim ve otomasyon olmak üzere taşıma ve lojistik, savunma ve güvenlik
sektörlerinde bilgi teknolojileri, yapay zekâ ve karar destek sistemleri, benzetim araçları ve
teknolojileri konularındaki çalışmalara ağırlık verildiği görülmektedir. Yine internet kullanımının
ve kablosuz iletişimin yaygınlaşmasıyla protokol teknolojileri, bilgi güvenliği, web teknolojileri,
sanal gerçeklik, veri ve metin madenciliği ve yüksek performanslı bilgi işleme teknolojileri gibi
alanlarında uzmanlaşmış kişilere daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.
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Sürdürülebilir çevre ve enerji verimliliği konusunda ortaya konan yaptırımlar nedeniyle
bilişim teknolojileri bu alanlarda daha sık kullanılmaktadır. Bu ise, sensör teknolojileri ve
bileşenleri, enerji üretimi, depolama ve dağıtımı teknolojileri alanlarında yeni ürünlere ve
teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Yine sosyal güvenlik ve sürdürülebilir yaşam
programları biyoteknoloji, tıp teknolojileri, insanla ilgili bilimler ve bilişim sektörü arasındaki iş
birliklerini kuvvetlenmektedir. Başta bilgisayar ve hesaplama teknolojileri olmak üzere bilişimle
ilgili birçok temel teknoloji alanı biyoteknoloji, tıp teknolojileri ve insanla ilgili bilimsel
çalışmalara katkı sağlamaktadır. Öyle ki, bugün genetik mühendisliği kapsamında yürütülen
araştırmaların, bilgisayar temelli veri işleme, modelleme ve benzetim teknolojileriyle hız
kazandığı aşikârdır. Diğer taraftan biyoteknoloji, tıp teknolojileri ve insanla ilgili araştırmalar
sonunda elde edilen yeni teknolojilerin bilişim teknolojileriyle harmanlanması sonucunda farklı
sektörler tarafından kullanılan ürünler elde edilmektedir. Örneğin, yüz tanıma ya da iris tanıma
teknolojilerinin başta savunma ve güvenlik olmak üzere birçok alanda uygulaması mevcuttur.
Özet olarak, bilişim sektöründe yenilikçi ürünlerin ve süreçlerin geliştirilebilmesi için temel
teknoloji alanlarında çalışmalar yürütebilecek araştırmacılara, bu araştırmalar sonunda ortaya
çıkan teknolojileri satılabilir ürünlere dönüştürebilen alan uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
kapsamda alan uzmanları müşterinin olası ihtiyaçlarını mevcut teknolojilerle yorumlayabilen,
ihtiyaç duyulan alanlarda yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çıkarsamaları yapabilen,
mevcut ya da geliştirilecek yeni teknolojilerle yenilikçi ürün tasarımları için modeller
oluşturabilen uzmanlardır. Alan uzmanları ve araştırmacılar birlikte ya da ayrı ayrı iş
geliştirmeden ürün geliştirmeye; teknoloji yol haritalarının oluşturulmasından proje planlamasına
kadar birçok alanda doğrudan ya da dolaylı olarak görev alabilen uzmanlardır.
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Şekil 191 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanları ile Sektör Uygulamaları (Kaynak: [232]’den uyarlanmıştır)
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C. Ürün Geliştirme Uzmanları
Özellikleri tanımlanan sistemleri çözümleyebilen, tasarımı oluşturabilen ve bu sistemleri
gerçekleştirebilen mühendislere ve teknik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Müşteriden gelen ya
da firma içinde oluşturulan talepler, sistem mühendisleri, alan uzmanları ve araştırmacılar
tarafından çözümlenir. Genel çerçevede oluşturulan sistemin operasyonel, işlevsel, tasarım ve
performans özellikleri sistem analizi/çözümleme aşamasında gerçekleştirilir. Analiz edilen
sistemin ve sistemi oluşturan bileşenlerin üst düzey ve ayrıntılı tasarımları, alanlarında uzman
mühendisler ve araştırmacılar tarafından yapılır. Böylece sistemin gerçekleştirilebilmesi için
gerekli olan yazılım ve donanım bileşenlerinin ayrıntılı tasarımı yapılmış olur. Ayrıntılı tasarımı
tamamlanan bileşenler, bir sonraki aşamada programcılar tarafından gerçekleştirilir.
Gerçekleştirilmesi ve birim testleri tamamlanan tüm bileşenler belli bir program dâhilinde
tümleştirilerek nihaî sistem oluşturulur. Nihaî sistem üzerinde yürütülen testler (sistem ve kabul
testleri gibi) sonrasında ürün müşteriye ya da son kullanıcıya teslim edilir.

Şekil 192 Ürün Geliştirme Yaşam Döngüsü ve İnsan Kaynağı Niteliği

Yürütülen çalışmada örneklemdeki firmaların en çok bilgisayar mühendislerine ihtiyaç
duyduğu görülmektedir. Yazılım geliştiren firmalar için bu doğal bir sonuçtur. Bununla birlikte,
firmaların %32’si iyi düzeyde sistem tasarımcılarına ihtiyaç duymaktadır. Standart ürün
tasarımlarının dışına çıkan, çok disiplinli ürünlere odaklanan ve yenilikçi ürün geliştirmeyi
hedefleyen firmalar için sistem çözümleme ve tasarım yetkinliği daha da önem kazanır. Katma
değeri yüksek olan sistem çözümleme ve sistem tasarımı (mimarî tasarım ve ayrıntılı tasarım
birlikte) faaliyetleri için iyi yetiştirilmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.
Örneklemdeki firmaların %52’si yazılım programcılarına, %41’i internet programcılarına,
%42’si grafik tasarımcılarına, %20’si test mühendislerine/elamanlarına ve %19’u teknisyenlere
ihtiyaç duymaktadır. Belli programlama dili üzerinde hâkimiyeti olan, tasarımı tamamlanmış ara
ürünleri program haline getiren bilgisayar programcılarının önemi gittikçe artmaktadır.
Sektör, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden mezun olan elemanların yanı sıra çok iyi
yetiştirilmiş ara elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Tasarım ve ürün gerçekleştirme faaliyetlerinin
ayrı tutulduğu firmalarda ara elemanlar programlama, test, sistem kurulumu ve sistem bakımı gibi
faaliyetleri de yürütmektedir. Yine, bilgi sistemlerinin kurulumu ve işletilmesi, yazılım ya da
sistem geliştirmede kullanılan tüm araçların (geliştirme, test ve konfigürasyon yönetimi araçları
gibi) kurulumu ve işletimi gibi görevleri başarıyla yürütebilecek teknisyen kadrosuna da ihtiyaç
duyulmaktadır.

260

D. İş Geliştirme ve Pazarlama Uzmanları
Seri üretim yaklaşımları, pazarın “itme” stratejisine göre şekillenmesine neden olmaktadır.
“İtme” stratejisi, müşterinin ihtiyaçları doğru tahmin ederek, doğru yer ve zamanda pazarlama
stratejilerini ve programlarını yürürlüğe koymaya dayanır. Ürünlerde belirsizlik arttıkça yahut
standart olmayan, daha esnek ve yenilikçi ürünlere olan talepte bir artış oldukça pazarlama
stratejilerinin de değiştiği görülür. “Çekme” pazarlama stratejisi, yenilikçi ürün geliştirme
sürecine müşterileri ya da kullanıcıları da katar. “Çekme” strateji, ileri teknoloji ürünler geliştiren,
müşteri ihtiyaçlarına göre ürünlerde uyarlamalar yapan, müşterilerden gelen taleplere göre ürün
geliştiren, küresel pazarlara açılmayı hedefleyen ve gelecekteki taleplerin ölçekleyemeyen
firmalar tarafından uygulanan pazarlama stratejidir [9].
Yeni pazarlama stratejisi, müşteriye-özel (müşteriden gelen talebe göre) ürün geliştirme ya
da piyasa-odaklı ürün geliştirme yaklaşımlarını benimseyebilir. Piyasa-odaklı yazılım ürünü
geliştirme yaklaşımı paket yazılımı olarak da adlandırılır [231]. Piyasa-odaklı ürün geliştirme
yaklaşımı potansiyel kullanıcılardan elde edilen gereksinimlere öncelik verilerek ilk ürün
oluşturulur, piyasaya sunulan ürün üzerinde yürütülen iyileştirmeler ve uyarlamalarla müşterinin
benimseyebileceği bir ürün ortaya çıkartılır. Müşteriye-özel ürün geliştirme yaklaşımı ise belirli
olan müşteri ve müşteri grubundan elde edilen gereksinimlere göre ürünün gerçekleştirilmesidir
[159]. Piyasa ile müşteri odaklı ürün geliştirme yaklaşımları arasındaki en önemli fark,
gereksinimlerin elde edildiği kaynakların ne kadar belirgin olduğudur. İki ürün geliştirme
yaklaşımında kullanılan gereksinimlerin ya da ürün özelliklerinin ortaya çıkarılma biçimleri de
birbirinden farklı olacaktır. Müşterilerle yapılan “Beyin Fırtınası” ya da “Ortak Uygulama
Geliştirme” teknikleri sipariş usulü yazılım geliştirme için uygun yöntemler iken; “Pazar
Araştırmaları”, potansiyel müşterilerle yapılan “Form Analizleri” piyasa-odaklı ürün geliştirme
sürecinde kullanılabilecek tekniklerden sadece birkaçıdır [231].
Yeni pazarlama yaklaşımları İş Geliştirme ve Pazarlama bölümlerinde görev alan personelin
görev tanımlarında da değişikliğe gider. Firmanın üretmiş olduğu ürünleri müşterilere satan ve
onlardan gelen tepkileri ölçen elemanlar yerini farklı eleman tiplerine bırakmaktadır. Müşterilerle
uzun soluklu ilişki kurabilen, müşteri ihtiyaçlarını uyguladıkları farklı yöntemler ve araçlarla
toparlayabilen, bunları doğru çözümleyen ve hatta ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaçları önceden
görebilen insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, İş Geliştirme ve Pazarlama
bölümlerinde görev alan personelden klasik pazarlama bilgisinin yanı sıra çalışılan alanla ilgili
bilgi ve tecrübeye de sahip olması beklenir.
Bilişim sektöründe ürün geliştiren firmalar için iş geliştirme ve pazarlama faaliyetlerinin
önemi fazladır. Yazılım geliştiren firmaların yarısından çoğu (%66’sı) iş geliştirme ve
pazarlamayı en çok eleman ihtiyacı olan bölüm olarak seçmektedir.
E.

Proje Sözleşmeleri ve Bilişim Hukuku

Ulusal ve uluslararası Ar-Ge desteklerinden faydalanmak isteyen, müşteri-odaklı ürün
geliştiren, dışarıdan teknoloji alan ya da kendi ürettiği teknolojiyi dışarıya satmak isteyen firmalar
için proje teklifi ve proje sözleşmesi hazırlamak oldukça önemlidir. Yazılım ya da ürün geliştirme
sözleşmelerinin, bakım ve güncelleme sözleşmelerinin, “know-how” sözleşmelerinin, patent ve
faydalı model lisansı sözleşmelerinin hazırlanmasına ve yürütülmesine dair bilginin firmalarda,
firma üstü kurum ve kuruluşlarda olması gerekir. Uluslararasılaşma sürecinde, bilişim firmalarına
(özellikle KOBİ’lere) sözleşme hazırlama ve sözleşme yükümlülüklerini anlama konusunda
destek olan, ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda çözüm yollarını gösteren uzmanlara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Örneklemdeki bilişim firmalarının %20’si proje teklifi ve %27’si proje sözleşmesi hazırlama
konusunda çalışabilecek uzmanlara ihtiyaç duyduklarını dile getirmektedir.
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F.

Proje Yöneticileri

Bilişim sektöründe ürün geliştirme projelerinin planlanması ve yönetilmesinde deneyimli
proje yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yazılım projelerinde planlamanın doğru yapılması,
proje modelinin doğru kurgulanması, geliştirme süreçlerinin planlandığı gibi yürütülmesi ve
müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün geliştirilmesi ancak profesyonel bir yönetimle mümkün olabilir.
Firmaların ürün geliştirme yaklaşımlarına (müşteri-odaklı ya da piyasa-odaklı), hizmet
götürdükleri müşteri tipine yahut geliştirdikleri ürünün niteliğine göre geliştirme süreçleri farklı
şekillendirilmelidir. Örneğin, piyasa-odaklı ürün geliştirme yaklaşımında “Ürün Hattı” yaklaşımı
gittikçe önem kazanırken; müşteri-odaklı yaklaşımlarda geliştirilecek ürünün özelliği dikkate
alınarak şelale, adımsal ve çevik gibi modellerden biri seçilebilir. Projelerde iş kırınımlarını
çıkarma, kaynak atamasını doğru yapma ve süreleri gerçeğe yakın bir şekilde tahmin etme proje
planlaması için son derece önemlidir. Örneklemdeki sektör firmalarının %50’sinin en çok ihtiyaç
duyulan eleman olarak proje yöneticilerini göstermesinin nedeni de budur. Ülkemizde, proje
yönetimi yetkinliği ispatlanmış ya da belgelendirilmiş bir profesyonel yönetim kadrosuna ihtiyaç
duyulmaktadır.
G. Süreç Yönetimi/Süreç İyileştirme/Yeniden Yapılanma Uzmanları
Firma ölçeği büyüdükçe firmalarda kurumsallaşma ve verimlilik kavramları daha da önem
kazanmaya başlar. İşletmelerin rakiplerine göre kaliteli ürün üretmeleri ulusal ve uluslararası
pazarlarda rekabet avantajı getirir. Süreç iyileştirmeden başlayan ve kalite belgesi almaya giden
bu yolda, firmalar deneyimli personele ihtiyacı duyarlar. Öyle ki, örneklemdeki firmaların %26’sı
süreç iyileştirme ve yönetimi alanında uzman olan personele ihtiyaç duyduğunu dile
getirmektedir.
Hâlihazırda firmaların %32’si kalite belgesine sahiptirler. Analiz sonuçları, firmaların
yaklaşık %36’sının yazılım kalite belgesini alma konusunda istekli olduğunu, %14’ünün henüz
karar veremediğini ve %17’sinin konuyla ilgili bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. Yine,
firmaların %42’sine göre yazılım belgesi almadaki en önemli sorun, hazırlık aşamasındaki
maliyet, bilgi ve insan kaynağı gibi kaynak yetersizliğinden ortaya çıkabilecek zorluklardır.
Kaynakların ve yeteneklerin rekabet edilebilir bir düzeye getirilebilmeleri için işletme
süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi gerekir. Ürün kalitesinin ve firma
verimliliğinin elde edilebilmesi için, ürün geliştirme ve diğer yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi
gerekir. Benzer şekilde, bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaları kalite ve güvenlik gibi
alanlarda denetleyen ve bu denetleme sonunda firmanın yahut geliştirdikleri ürünlerin kalite ve
güvenlik kıstaslarına uygunluğunu tescil eden kuruluşlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Tüm bu ihtiyaçlar sektörde süreç iyileştirme ve yeniden yapılandırma konularında çalışacak;
yazılım kalitesi, yazılım süreç denetimi ve bilişim teknolojileri güvenliği gibi konularda denetçilik
yapabilecek; firmalara danışmanlık ve eğitim hizmeti verebilecek uzmanların eksikliğini ortaya
koymaktadır.
H. İhracat Uzmanları
Örneklemdeki firmaların %30’u ihracat yapmaktadır. Toplam ihracat rakamlarına
bakıldığında bu rakamların oldukça düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. Rakamlar, bilişim
firmalarının ihracata dayalı bir büyüme modelini kabul etmediğini; iç piyasaya dönük ürün
geliştirdiğini göstermektedir. Diğer taraftan iç piyasalarda doğabilecek risklerin dağıtılabilmesi
için firmaların dışarıya açılma stratejini benimsemeleri gerekmektedir.
Dışarıya açılmanın ya da uluslarasılaşmanın önünde pek çok engel vardır. Bunlardan en
önemlileri kültürel, ekonomik, yasal ve politik engellerdir. Bir firmanın ihracat yapma kararını
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verilebilmesi için, ihracat konularında eğitim ve deneyime sahip uzmanlarının olması gerekir.
Öyle ki, dış pazarlara açılmadan önce toplanan bilgilerin doğru değerlendirilebilmesi, bu
pazarlarla ilgili finansal, lojistik ve operasyonel problemlerin doğru algılanması gerekir [38].
Bir firmanın başarılı bir şekilde dışarıya açılabilmesi iyi oluşturulmuş bir ihracat stratejisiyle
mümkün olabilir. Dış pazar fırsatlarının araştırılması esnasında ön piyasa, potansiyel sektör ve
firmanın potansiyel satış olanaklarının araştırılması gerekir. Ön piyasa araştırmasında demografik,
politik, ekonomik, sosyal ve kültürel çevre incelenir. Potansiyel sektör araştırmasında, seçilen
pazarın bugün mevcut olan ve gelecekte ortaya çıkacak talepleri belirlenir. Pazara girmeye engel
olacak gümrük vergisi gibi ticarî kısıtlar, yasal düzenlemeler, standartlar, yatırım imkânları, vergi
politikaları, ürün potansiyeli, müşteri gereksinimleri, talep göstergeleri, dağıtım ve üretim
olanakları, iş gücü niteliği, yerli üretim koşulları ve aracı kullanma olanakları incelenmektedir.
Firmanın potansiyel satış olanakları aşamasında ise, müşteri segmenti belirlenir; tüketim
istatistikleri oluşturulur; yerli pazarın dağıtımcıları tanımlanır ve ihracat maliyeti hesaplanarak
ürün fiyatlandırılması yapılır [66].
Firmaların ihracat stratejilerinin belirlenebilmesi ve bunun etkin bir şekilde yönetilmesi için
eğitimli, deneyimli ve yabancı dile hâkim uzmanlara ihtiyaç duyulur.
I.

Politika Geliştiriciler

Bilişim firmalarında ve sektörün tamamında, dış çevreden kaynaklanan değişimler doğru
analiz edilerek, doğru stratejilerin oluşturulması gerekir.
Bilişim firmalarının rekabet gücünü arttırmaya yönelik politikaların belirlenmesi, bunların
yürürlüğe sokulması ve belli bir program dâhilinde işletilmesi gerekir. Politika geliştiriciler,
firmanın iç ve dış dinamiklerini göz önünde bulundurarak firma için yeni görevleri ve hedefleri
tanımlar, yeni ve yaratıcı ürünlerin geliştirilmesine yönelik teknoloji yol haritasını oluşturur,
piyasa koşullarını değerlendirerek pazarlama stratejilerini belirler, ürün geliştirme stratejileri
doğrultusunda alt yüklenici ilişkilerini tanımlar ve firma verimliliğinin arttırılmasına yönelik
yapısal değişimi planlarlar.
Gerek sektör genelinde gerekse firma özelinde sektörün ve firmaların yapısını bilen, teknoloji
öngörüleri yapabilen ve politika geliştirebilen uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
J.

Yöneticiler ve Liderler

Sektörün gelişim hızı dikkate alındığında teknoloji gelişimini takip eden, değişimi
yönetebilen, politika geliştirebilen ve tüm faaliyetleri bu politikalar doğrultusunda yürütebilen,
iletişim ve motivasyon yetenekleri yüksek, gelecekteki riskleri iyi analiz edebilen, belirsiz
ortamlarda karar alabilen, değer yaratmaya odaklanmış, kurumsallaşmaya ve paylaşmayı
benimsemiş ve kalite bilinci yüksek olan yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır.
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14.2.2.2 Bilgi ve İletişim Yatırımları
Bilişim sektöründe talep artışları ancak sağlam bir altyapının kurulmasıyla mümkün olabilir.
Türkiye’de 1965 yılından günümüze kadar, bilgi ve iletişim sektörünün gelişimine yönelik altyapı
yatırımları yapılmaktadır. Ülkede kablolu ve kablosuz iletişim altyapısının kurulması, bu
alanlarda hizmet veren ya da ürün geliştiren firmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İnternet
altyapısının kurulması ile “e-dönüşüm” programı başlatılmış, bu alanda çözüm geliştiren yeni
firmalar doğmuştur.
2003 yılı rakamlarına göre, Türkiye’de telekomünikasyon sektörü büyüklüğünün GSYİH’ye
oranı %3,3’tür. Bu değer, OECD ortalamasına (%3,2) yakın bir değerdir. Aynı yıl bilgi
teknolojileri sektörü büyüklüğünün GSYİH’ye oranının %0,8 olduğu görülmektedir. OECD
ortalamasına (%2,9) göre oldukça düşük bir değerdir [84].
BİT sektörü büyüme eğilimde olan bir sektördür. 1998 yılında yaklaşık 8,7 milyar dolar olan
sektör, 2008 yılında 28,1 milyar dolara ulaşmıştır. Bilişim teknolojilerinin pazar büyüklüğü 1998
yılında yaklaşık 2,3 milyar dolar ve 2008 yılında yaklaşık 7,4 milyar dolardır. BİT sektöründe
pazar büyüklüğünün yaklaşık %74’ü iletişim ve %26’sı bilgi teknolojilerine aittir. BİT pazarında
ağırlık taşıyıcı hizmetlerindedir. Sektörde yazılımın payı oldukça düşüktür. Yazılımın toplam
pazar büyüklüğündeki oranının 1998 yılında %2,9 ve 2008 yılında %5,3 olduğu görülmektedir
[144].
Tablo 119 Yıllara Göre BİT Pazar Büyüklüğü
Pazar Büyüklüğü Değişimi
(%)

Pazar Büyüklüğü Dağılımı (%)
1998

2007

2008

2009*

2007/2008

1998/2008

BT Donanımı

18,6

13,4

13,1

11,2

6,6

128,2

Yazılım

2,9

4,9

5,3

6,1

18,4

499,2

Hizmet

6,9
0,8
26,0
11,2
62,8

7,1
0,8
26,4
9,9
63,7

8,2
0,9
26,4
10,2
63,4

13,5

488,9

6,8

190,4

Bilgi Teknolojileri
Telekom Donanımı
Taşıyıcı Hizmetler

3,9
0,9
26,2
18,6
55,1

10,6
-3,4
10,5

224,7
72,2
273,5

İletişim Teknolojileri

73,8

74,0

73,6

73,6

8,4

222,7

26.345.000

9

223,2

T,Malzemeleri

TOPLAM Pazar
Büyüklüğü (Bin USD)

8.695.578 25.792.449 28.105.914

* Öngörü
Kaynak: İnterpromedya Bilişim ilk 500

Türkiye’deki BİT harcamalarının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, tüketici segmenti
harcamalarının ilk sırada olduğu görülmektedir; bunu imalat sanayi, taşıma, iletişim segmentleri
ve kamu kesimi harcamaları takip etmektedir [79, 295].
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Tablo 120 Sektörlere Göre Toplam BİT Harcamaları

Toplam Sektör Harcamaları

2003 (%)

2004 (%)

2005 (%)

Tarım

1,3

1,2

1,1

Madencilik

0,1

0,1

0,1

İmalat

15,7

16,3

15,9

Kamu Hizm, (Utilities)

2,1

2,0

2,0

Yapı Sektörü

1,0

1,0

0,9

Toptan ve Perakende Ticareti

12,9

12,1

11,8

Taşıma ve İletişim

13,3

12,9

13,1

Finans ve İş Hizmetleri

6,1

6,0

6,0

Diğer Hizmetler

0,6

0,7

1,0

Kamu Kesimi Harcamaları (Government)

12,6

12,3

12,3

Tüketici Harcamaları

34,2

35,4

35,7

17.663

21.003

23.624

Toplam BİT Harcamaları (milyon $)
* öngörü değeri
Kaynak:Digital Planet,2004 ve Türkoğulu, 2005

1996 yılında TURNET’in hizmete girmesinden sonra ülkede internete bağlı bilgisayar
sayısında bir artış olmaya başlamıştır. Türkiye’de internet abone sayısı 2004 yılı sonunda yaklaşık
500 bin iken, bu oran 2009 yılı sonunda yaklaşık 6,8 milyona ulaşmıştır. İnternet aboneliklerinin
büyük bir kısmı “Asymmetric Digital Line” (ADSL) bağlantı çeşidini tercih etmektedir. 2009 yılı
sonunda mobil genişbant kullanımı sayısı 400 bine ulaşmıştır [52].
Türkiye’de nüfusa göre genişbant penetrasyon oranı %9’dur. Bu değer %22,9 olan AB
ortalamasının aşağısında bir değerdir. Öte yandan, genişbant penetrasyon oranları hanehalkına
göre ele alındığında, Türkiye’nin genişbant penetrasyon oranının %39,6 olduğu görülmektedir. Bu
değer AB ülkelerinde %55 olarak bulunmuştur [52].
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)
metodolojisine uygun olarak yapılan “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması”
sonucuna göre, girişimlerde71 bilgisayar kullanım ve İnternet erişimine sahiplik oranları 2007 yılı
Ocak ayında %88,7 ve %85,4 iken, bu oranlar 2008 yılı Ocak ayında sırasıyla %90,6 ve %89,2’ye
yükselmiştir. İnternet erişimine sahip girişimlerin web sayfasına sahiplik oranları 2007 yılı Ocak
ayında %63,1, 2008 yılı Ocak ayında ise %62,4 olarak gerçekleşmiştir. Yine girişimlerin 2005 yılı
Araştırması sonuçlarına göre, 2004 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının iletişimde İnterneti
kullanma oranı %63,2’dir. Bu oran 2007 yılı Araştırması sonuçlarına göre 2006 yılında %66,2 ve
2008 yılı Araştırması sonuçlarına göre 2007 yılında %68,8’dir [292].
2009 yılı rakamlarına göre, Türkiye’de 62,8 milyon mobil abone bulunmaktadır. Mobil
penetrasyon oranı yaklaşık %88’dir. 2009 yılı Temmuz ayında 3G hizmete başladıktan sonra,
2009 yılı sonunda 3G abone sayısı 7 milyonu geçmiştir [52].
Türkiye bilgi ve iletişim altyapısını oluşturmada ve bunu işletmede oldukça başarılıdır. Artık
hedef, kurulan altyapı üzerinde yenilikçi ürünler geliştirerek sektörün rekabet gücünü uluslararası
alana taşımak olmalıdır.

71

Eurostat tarafından yenilenen metodolojiye uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve seçilmiş sektörlerdeki 10 ve daha fazla çalışanı
olan girişimlere uygulanmıştır
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14.3
14.3.1

Talep Koşulları
İç Pazar Taleplerine Bir Bakış

Bilişim sektöründe ürün geliştiren firmaların neredeyse tamamı iç pazar taleplerine karşılık
vermek amacıyla ortaya çıkan bağımsız yerli firmalardır. İç pazar taleplerinin niteliği bu
firmaların faaliyet gösterdikleri alanları da belirler.
Sektörde yazılım ürünü geliştiren firmaların neredeyse yarısı imalat, otomasyon ve yönetim
alanında hizmet vermektedir. Başlangıçta yazılım firmaları işletmelerde üretime girdi olan
kaynakların planlanmasına ve yönetimine odaklanmış; daha sonraları gelen talepler doğrultusunda
geliştirilen ürünlerde farklılaşmaya gidilmiştir. Firmaların işletme maliyetini azaltma ve
verimliliği arttırma gibi hedefleri olduğu sürece, yeni yazılım ürünlerine ihtiyaç duyulacaktır.
İmalat, otomasyon ve yönetim segmentinde yaklaşık otuz-kırk yıldır faaliyet gösteren bilişim
firmaları mevcuttur. Sahip oldukları alan uzmanlığı ve ürün geliştirme tecrübesiyle bu firmalar
uluslararası alanda rekabet edebilir konuma gelmişlerdir. Bilgi güvenliği, yapay zekâ, karar destek
sistemleri ve haberleşme teknolojilerindeki son gelişmelerin bu alana uygulanmasıyla, firmalar
mevcut ürünlerinde farklılaşmaya gidilebilir ya da piyasaya tamamen yeni çözümler (kurumsal iş
zekâsı çözümleri gibi) sunabilirler.
Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörüne getirilen denetleme mekanizmaları ile bilişim bu
sektörün ayrılmaz bir parçası olmuştur. Firmaların %24’ü finans, bankacılık ve sigortacılık
sektöründe faaliyet göstermektedir. Bilişim teknolojilerinin yardımıyla sigortacılık sektöründe
acentaların, “eksperlerin” ve sektördeki diğer kurumlarının faaliyetleri daha etkin bir şekilde
denetlenebilmek; bankacılık sektöründe interaktif bankacılık hizmetleri ve internet bankacılığı
alanında hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu segmentte faaliyet gösteren bilişim firmaları, imalat,
otomasyon ve yönetim alanındaki firmalar gibi, alan uzmanlığına ve ürün geliştirme deneyimine
sahip olan, iç ve dış pazarlarda rekabet gücü yüksek firmalardır.
Türkiye’nin jeopolitik konumu, taşıma ve lojistik sektörünü önemli bir konuma
getirmektedir. Depolama, taşıma ve gümrükleme, kişiselleştirme, çapraz sevkiyat, yolda
birleştirme ve müşteriye özel işlemler (etiketleme, paketleme ve palet bozma)72 gibi iş
süreçlerinin yönetimi için bilişim teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bilişim teknolojileri
yardımıyla denizyolu, havayolu ve karayolu taşımacılık faaliyetlerinde izlenebilirliğin, güvenliğin
ve verimliliğin sağlanmasına yönelik karar destek sistemleri oluşturulmaktadır. Örneklemdeki
firmaların %20’si taşıma ve lojistik sektöründe faaliyet gösterir. Diğer taraftan, bu sektörde
bilişim uygulamaları yeni yeni yaygınlaşmaktadır. Telekomünikasyon alanında ortaya çıkan yeni
gelişmeler, bu sektörde talebin uzun bir süre canlı tutulacağını gösterir.
Turizm segmentinde faaliyet gösteren firmalar, sahip oldukları alan uzmanlıkları ve
geliştirdikleri ürünlerle dikkat çekmektedir. Ülkemizin turizm ülkesi olmasından kaynaklanan
dinamizm, bu ürünlere olan talep artışını sürekli kılar. Medya, basın ve yayın segmentinde ve
eğitim segmentinde faaliyet gösteren firmalara olan talebin de azımsanmaması gerekir. Mobil
genişbant uygulamaları bu sektörlerde ürün ve hizmet farklılaşmasına neden olur. Eğer firmalar
bu değişimi çabuk yakalayabilirlerse uluslararası pazarlarda rekabet etme avantajını da elde etmiş
olurlar.
Bilişim sektöründe yazılım geliştiren firmaların sadece %31’i kamu sektörüne ve vakıf
kuruluşlarına hizmet vermektedir. 2000 yılında AB, tüm kamu hizmetlerinin elektronik ortamda
erişilebilir hale gelebilmesi amacıyla “eAvrupa” girişimini başlatmıştır [25, 86]. Bundan bir yıl
sonra“eAvrupa+” Eylem Planının ülkemize uyarlanmasıyla e-Türkiye Girişimi başlatılmıştır.
2003 yılında Girişim “e-Dönüşüm Türkiye” (eDTr) Projesi adıyla DPT müsteşarlığı
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koordinasyonunda hayata geçirilmiştir. eDTr Projesi kapsamında yürütülecek e-devlet
çalışmalarında kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulma ihtiyacı, G2G, G2C, G2B ve B2C
gibi hizmetlerin yeniden yapılandırılmasını gündeme getirmiştir [83].
“e-devlet” programıyla kamu, bilişim sektörünün sunduğu yeniliklerle yeniden yapılanma
sürecine girmiş, bu çerçevede pek çok programa imza atmıştır. Bunlardan en çarpıcı olanı da
sağlık alanında yürütülen çalışmalardır. Sağlık Bakanlığı’nın73 2010-2014 yılları “e-sağlık”
stratejileri raporunda uzaktan sağlık hizmetlerinin verilebilmesine yönelik Tele-Tıp ve TeleSağlık gibi iki önemli hizmet yer almaktadır. “e-Sağlık” stratejilerinde yer alan tüm hedefler yeni
ürün talepleriyle ilgili beklentileri de ortaya koymaktadır. Yakın gelecekte sağlık bilişimi ve
biyomedikal alanında yürütülen çalışmalara çok daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
Diğer taraftan, bilişim sektörü içinde bulunduğu çevreden doğrudan etkilenir. Son on yıldır
insanoğlunun karşı karşıya kaldığı problemler dört temel kategori altında toplanabilir:
1. İnsan ve toplum sağlığını tehdit eden unsurlar
2. Çevresel değişimler ve getirdiği tehlikeler
3. Enerji kaynaklarının yetersizliği ve enerjinin etkin kullanımı
4. Bireysel ve toplumsal güvenlik ihtiyacı
Bu problemler küresel boyutta bir değişimi ve dönüşümü ifade eder. Çevre, enerji, sağlık ve
güvenlik alanlarının bilişim sektörüyle olan etkileşimi oldukça kuvvetlidir. Bilgi ve iletişim
teknolojileri, enerji verimliliğinin sağlanması, sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması ve çevreci
ulaşım araçlarının yaratılması gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Diğerlerinden farklı olarak
güvenlik alanının merkezinde bilgi ve iletişim teknolojileri yatmaktadır. Bugün araştırma
kuruluşları bu dört alanda Ar-Ge çalışmalarını yürütmekte, yerli savunma firmaları güvenlik
alanında da faaliyetlerini sürdürmektedir. Yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonunda ortaya çıkan yeni
ürünler, yerli yazılım firmalarına uluslararası düzeyde rekabet edebilme fırsatını sunacaktır.
Telekomünikasyon sektöründe yaşanan iniş çıkışların sonunda sektör, 2000’li yılların
ortalarından
itibaren
toparlanmaya
başlamıştır.
Örneklemdeki
firmaların
%30’u
telekomünikasyon alanında çalışmaktadır. Bilişim sektörünün bir parçası olan telekomünikasyon
sektörü geliştirdiği donanım ve yazılım çözümleriyle, diğer sektörlerdeki gelişmelere de destek
olmaktadır. Uzun bir süredir kablosuz iletişim ve sensör uygulamaları imalat, otomasyon ve
yönetim, taşıma ve lojistik sistemlerinde kullanılmaktadır. Günümüz teknolojisi, hareket halindeki
kullanıcıya yüksek hızlarda ses ve görüntü aktarılmasına olanak tanımaktadır. Bu ise, taşıma ve
lojistik segmentinde geniş uygulama alanları yaratmakta, sağlık ve eğitim gibi alanlarda yeni
pazarların doğmasına neden olmaktadır. Yakın bir gelecekte genişbant teknolojileriyle uzaktaki
hastalardan fizyolojik verilerin toplanması, elektronik sağlık kartlarıyla hastaların ve bakıma
muhtaç kişilerin uzaktan takibi mümkün olabilecektir.
Telekomünikasyon sektöründe yenilikçi ürünlere (donanım ve yazılım) duyulan ihtiyaç
sürekli artmaktadır. Önümüzdeki yıllar mobil teknoloji geliştiricileri ve sektöre mobil iş
çözümleri sunan firmalar için oldukça önemlidir. 3G teknolojinin getirdiği yenilikler, otomatik
tanıma sistemleri (yüz tanıma ya da iris tanıma teknolojileri gibi), iş modelleme teknikleri ve
veriyi daha mükemmel değerlendirebilecek yazılımlar birlikte kullanılarak yeni nesil mobil iş
çözümleri oluşturulur. Bu çözümler başta sağlık olmak üzere eğitim, anayurt güvenliği, taşıma ve
lojistik, üretim, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde kolayca hayata geçirilebilir.
Telekomünikasyon sektöründeki hızlı gelişmeler, 3G teknolojisinin hayata geçirilmesi, 4G
teknolojisi üzerine yürütülen çalışmalar sektörde büyük bir ivmeye neden olmaktadır. İçinde

73 http://www.e-sağlık.gov.tr
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buluunduğumuz on yılda radyo tekknolojilerind
de yenilikçii çözümlerrin ortaya çıkması
bekllenmektedir. Yenilikçi çözümlerin beklendiği alanlardan biri
b de farkklı kablosuz iletişim
teknnolojilerinin, birlikte çalıışabilirlik, baağlanabilirlik
k ve spektruum kıtlığı gibbi sorunların
na çözüm
aranndığı, Bilişsel Radyo (BR
R) teknolojileeridir [67].
Bilgi ve ilettişim teknoloojilerindeki bilginin
b
ya da
d bir araştırm
ma sonucunuun diğer sektörlerdeki
uyguulamasını göösteren şema Şekil 191’dee verilmiştir..
Burada diikkate edilm
mesi gerekken husus, sektör firrmalarının %
%10,7’sindee sanayi
kuruuluşlarının Ar-Ge
A
ürünnlerine önem vermemeelerinin ve yenilikçi üürün beklen
ntilerinin
olmaamasının biirincil sıkınttı olarak diile getirilmeesidir. İmalaat, otomasyoon ve yöneetim gibi
alannlarda sanayiiye hizmet göötüren firmalar için bu so
orun daha daa belirginleşiir. Böyle bir problem
talepp artışında beklenen
b
ivm
menin yakallanamaması anlamına daa gelir. Bu sorunun çözzümünde
müşşterileri eğitim
mlerinin öneemi göz ardı edilmemelid
dir.
Diğer tarafftan yenilikççi ürünlere olan talep artışında müşterilerin
m
bilinçlendiriilmesiyle
birliikte diğer unsurlar
u
da göz önündee bulundurullmalıdır. Sannayi kuruluşlarının yerlli Ar-Ge
ürünnlerine yapaccakları yatırım
mların bir şeekilde destek
klenmesi ya da
d teşvik edillmesi gerekirr.

14.33.2

İç Piyaasada Karşıılaşılan Sıkın
ntılar

Analiz sonuuçları Türkiiye’de yazılıım geliştiren
n firmaların yaklaşık %889’unun mü
üşterilerle
olann ilişkilerde problem yaşadığını
y
gööstermektediir74. Firmalaarın %75,5’ii müşterinin
n bilişim
sekttörünü bilmeemesinden şiikâyet etmekktedir. Öyle ki, müşteri bir talepte bbulunmasına
a rağmen
sektöörden ya daa firmadan taam olarak ne beklediğin
ni kendisi de bilememekttedir Ürün geliştirme
g
süreeci boyunca yeni
y gelen yaa da güncelleenen istekler projeyi cidddi problemlerrle yaratmakktadır.
Firmaların %45,8’i müüşterinin biliişim firmalaarının çalışm
ma şeklini biilmemesindeen dolayı
sıkınntı yaşamakttadır. Firmaların %40’ı müşterilerin
m
yerli
y
bilişim firmalarına güvenmemeelerinden,
yabaancı firmalarrla çalışmayı tercih etmellerinden şikââyet etmekteddir.
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Çokk seçenekli bir soorudur (bkz. EK Tablo
T
10-20 Bilişim Sektörünün Sıkıntıları)
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Firmalara müşteriyi
m
billinçlendirmeede en etkili yolun ne olduğu
o
sorulduğunda75, ilk
i sırayı
firm
ma düzeyindee yürütülen ikili ilişkileer almıştır. Bunu,
B
müşteeri ile yazıllım firmalarrını karşı
karşşıya getiren proje pazarrları takip etmektedir.
e
Üçüncü
Ü
sırada ise müştterinin eğitillmesi yer
almaaktadır. Müşşterilere ya da potansiyyel müşterileere bilgisayaar kullanımı,, yazılım sek
ktörünün
yapıısı, işleyişi, sınırları
s
konuusunda eğitim
m verilmelidiir.
Özet olarakk, bilişim ürüünlerine ihtiiyaç duyan müşterilerin
m
ya da son kkullanıcıların
n yetersiz
bilgiiye sahip ollmaları ve ihhtiyaçlarını doğru analizz edememeleeri talep arttışını olumsu
uz yönde
etkillemektedir. Bu
B durum yürütülecek
y
e
eğitim
politik
kalarının kappsamına, hem sektöre girdi
g
olan
insaan kaynağınınn hem de ürretim çıktısınnı kullanan müşterilerin
m
y da son kuullanıcıların alınması
ya
gereeğini ortaya koyar.
k
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14.33.3

Dış Paazara Açılım
m

Yazılım geeliştiren bilişim firmaları dış pazzarlara açılm
mada beklennen başarıy
ya henüz
ulaşamamıştır. İhracat
İ
yapaan büyük öllçekli firmalları dışarıdaa bırakırsak, KOBİ’lerdeen gelen
ihraccat değerleriinin oldukça düşük değerrlerde olduğu
u görülmekteedir. Nitekim
m, dört yıllık ortalama
ihraccat değerleriinin kümülattif toplamın %90’ı altı firma
f
tarafınndan paylaşılmaktadır. Bunun
B
en
önem
mli nedeni, KOBİ’lerin bir stratejiyye bağlı kalm
madan ihraccat yapmak zorunda olm
malarıdır.
Aslıında firmalarrın çoğu dışaarıdan gelen talepler
t
doğrrultusunda ürrün geliştirm
mekte ya da büyük
b
bir
projenin parçası olmaktadır.
Bilişim sekktörünün dış pazarlara açılmada
a
nassıl bir modeel benimseyeeceği ve bu modelin
hanggi strateji ile yürürlüğe konacağı
k
son derece önem
mlidir. Sektördeki firmalaarın %87’sin
nin mikro
ve küçük
k
ölçekkli, %10’unuun orta ölçeekli firmalar olduğu düşşünülürse, ddışa açılım kararında
k
strattejik kuruluşşların uygulaayacağı poliitikaların ve bu çerçevedde KOBİ’lerre verilen deesteklerin
önem
mi artacaktırr.
‘Geliştirmeyye Dayalı İhracat’
İ
moodeli, ülkedee geliştirilenn ürünlerin ya da sahip
p olunan
bilgiinin dış pazaarlarda alıcı bulmasıyla ilgilenir.
i
Bu modelin başşarıya ulaşabbilmesi için ‘proaktif’
bir stratejinin
s
izzlenmesi gerrekir. Bu ise ancak, sekttöre özgü birr ihracat strratejinin uyg
gulamaya
geçm
mesiyle müm
mkün olabilirr. İhracat stratejisinin tam
mamen bilişiim sektörünüü yansıtabilm
mesi için,
sekttördeki firmaa büyüklükleeri, sektörünn teknoloji kapasitesi,
k
geeliştirilen ürrünlerin nitelliği, alan
uzm
manlıkları, maliyet
m
unsuurları ve diiğer unsurlaar dikkate alınarak
a
olaası pazarların yapısı
inceelenmelidir.
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Tekk seçenekli bir sorrudur (bkz. EK Tablo
T
10-20Bilişim
m Sektörünün Sık
kıntıları)
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Uluslararası pazarlara girmede kültürel ve dil farklılıkları ön plana çıkmaktadır [59]. Çin’in
en çok Japonya’ya yazılım ürünü satmasının ana nedeni olarak kültürel benzerlikler, geleneksel iş
ilişkileri ve karakter kodlamasındaki benzerlikler gösterilmektedir [27]. Kültürel farklılıklar ya da
benzerlikler, pazarlanan mal ve hizmetler ile pazarlama yöntemlerini etkiler. Ülkelerin tutum,
alışkanlıklar, davranışlar, dil, sosyal değerler gibi özellikleri uluslararası pazarlamada dikkate
alınmalıdır. Bu çerçeveden bakıldığında, Türk Cumhuriyetleri ile yürütülecek iş birliği son derece
önemli hale gelir [168, 314].
Dış pazarlara açılmada firma imajı kadar ülke imajı da önemlidir. Bilişim firmaları daha
önceleri farklı sektörlerin girdiği ve başarı sağladığı uluslararası bir pazarı tercih edebilirler.
Böylece elde edilen bir başarı referans verilerek, kazanılan bilgi ve tecrübe kullanılarak pazara
giriş yapılır. Türk yatırımcıları için Rusya, Orta Asya ve Doğu Avrupa’daki yeniden yapılanma
süreci son derece önemlidir [5, 314]. Enerji sağlayıcı ülkelerde yol, baraj, havaalanı ve diğer
altyapı yatırımlarında Türkiye’nin ön plana çıkması [280, 314], bilişim sektörünün önünü açabilir.
Götürülecek hizmetler arasında yeniden yapılanma sürecinde olan ülkelerde bilişim altyapısının
kurulması ve e-devlet çalışmaları esnasında elde edilen kazanımların diğer sektör deneyimleriyle
birlikte bu ülkelere aktarılması sıralanabilir.
Dış pazarlara açılımda “lobi” faaliyetlerinin etkisi büyüktür. Bilişim sektörünün dış pazara
açılma ve çok uluslu firmaların ülkeye çekilme politikasında etkin bir ‘lobi’ faaliyetinin
yürütüldüğü söylenemez. Aslında, Türk nüfusun yoğun olduğu AB ülkelerindeki (özellikle
Almanya’da) girişimcilerle ürün geliştirme ve pazarlama konularında stratejik ortaklık kurmak hiç
de zor değildir. Bu yaklaşım nadir de olsa sektördeki birkaç firma tarafından uygulanmaktadır.
Böyle bir stratejik ortaklıkta Türkiye’deki mikro ve küçük ölçekli firmalar ürün geliştirme
faaliyetleriyle uğraşırken; pazar araştırmaları, özellik belirleme, fiyatlandırma, pazarlama ve hatta
bakım gibi hizmetler yurt dışındaki firmalar tarafından yürütülmektedir.
Dış pazar seçiminden önce olası pazarların gelişmişlik düzeyi, talep potansiyeli, rekabetçilik
düzeyi ve bu pazarlara girmede karşılaşılan engellerin belirlenmesi gerekir. Bunun için çok
kapsamlı bir pazar araştırmasına ihtiyaç duyulmaktadır. KOBİ ölçeğindeki firmaların bu tip
araştırmaları yaptırması çok kolay gözükmemektedir. Firmalar finansal kaynak bulsa bile,
araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve ürünlerin pazara sunulması esnasında sıkıntı yaşarlar.
Belli bir ihracat stratejisi kapsamında stratejik kuruluşların uygun piyasaları belirlemesi ve ticaret
engellerinin kaldırılmasına yönelik uygulanması gereken yöntemleri tanımlanması son derece
önemlidir. Uygulanan ihracat stratejisi öncelikle iki konuya odaklanmalıdır:
• Ülkede geliştirilen ya da üretilen bilişim ürünleri için en uygun piyasaların belirlenmesi,
• Dış piyasaların ihtiyaçları doğrultusunda yerli üretici firmaların bilinçlendirilmesidir.
Bu iki konu çerçevesinde yürütülecek stratejilerin başarıya ulaşabilmesi için aşağıdaki bilgilere
ihtiyaç duyulmaktadır:
• Ülkede geliştirilen ya da üretilen bilişim ürünleri ve özellikleri,
• Ürün geliştiren firmaların teknoloji geliştirme yetenekleri ve
• Bilişim firmalarının yönlendirilebileceği dış piyasaların özellikleri.
Uygulanan ihracat stratejisi firmaların mevcut ürünlerini ya da teknoloji geliştirme
yeteneklerini dış piyasa talepleriyle buluşturabilmeli, ticaret engellerinin kaldırılması ya da
azaltılması konusunda firmalara destek olmalıdır.
Pazar belirleme aşamasından sonra firmalar ihracat planlarını daha kolay oluşturur. Firmalar
ihracat planı dâhilinde ihraç edilen ürünün özeliklerini ve fiyatını belirler, servis ve bakım
hizmetlerinin nasıl yürütüleceğini tanımlar, tanıtım ve pazarlama stratejisini oluşturur ve dağıtım
kanallarını seçer.
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Bilişim KOBİ’lerinin dış pazarlarda müşteriyle buluşması önündeki bürokratik, finansal ve
sosyal (dil problemi gibi) engellerin stratejik kuruluşlardan gelen desteklerle aşılması ve ilk
anlaşmanın imzalanmasına kadar bunun mütemadiyen devam etmesi gerekir.

14.4

İlgili ve Destekleyici Sektörler

Bilişim sektöründe yazılım geliştiren firmalar elektronik ve telekomünikasyon başta olmak
üzere tüm sektörlerden etkilenmektedir. Bilişim sektörünün bir parçası olan telekomünikasyon
sektörü sağladığı altyapılarla (internet, mobil iletişim ve diğerleri gibi) yazılıma olan talebi
arttırmaktadır. Nitekim mobil iletişimin olmadığı bir ortamda seyrüsefer uygulamalarından
bahsedilemez. Öte yandan sektörün kendisi ürün geliştirme esnasında yazılımı yoğun bir şekilde
kullanmaktadır. Bugün ülkede mevcut olan telekomünikasyon altyapısı yazılım sektörünün
gelişimine çok büyük katkı sağlamaktadır.
Türk Elektronik Sanayicileri Derneği’nin (TESİD) 2008 yılı rakamlarına göre elektronik
sanayi 9,5 milyar dolar tutarında üretim ve 5 milyar dolar dışsatım hacmine sahiptir. Sektör
yaklaşık 45.000 kişiyi istihdam etmektedir. Yine sektörün 2008 yılı Ar-Ge harcamaları yaklaşık
180 milyon dolardır [278]. Uluslararası alanda rekabet gücü yüksek olan elektronik sanayi,
yazılım sektörünün gelişmesini sürekli kılacak çözümleri de geliştirmektedir.
Önceki bölümlerde yazılım sektörünün hizmet verdiği sektör alanlarından bahsedilmiştir.
Türkiye’de bilişim sektörünü olağan işletme faaliyetlerinde kullanan sektörlerin sayısı sürekli
artmaktadır. Yazılım geliştirme faaliyetleri telekomünikasyon sektörüyle başlamış; savunma ve
güvenlik, imalat, otomasyon ve yönetim, finans, bankacılık ve sigortacılık alanlarıyla devam
etmiştir. Son on yılda taşıma ve lojistik, sağlık, eğitim, tekstil, turizm ve diğer sektörlerde bilgi ve
iletişim teknolojilerine olan bağımlılık artmıştır. Bu durum yazılım ürünlerine duyulan ihtiyacı da
arttırmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, ilgili ve destekleyici sektörlerle sadece bilgi ve
iletişim teknolojilerini kullanan diğer sektör yapılanmaları kastedilmemektedir. Yazılım geliştiren
firmaların faaliyetlerini etkileyen tüm unsurlar birlikte değerlendirilmelidir. Bu unsurlar arasında
üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, diğer sektör firmaları ve aynı sektörde faaliyet gösteren
işletmeler yer almaktadır.
Sektör firmalarıyla ilgili ve destekleyici kuruluşlar arasında sağlam bir iletişimin kurulması,
ilerideki muhtemel iş birliğinin oluşturulması açısından önemlidir. Yazılım geliştiren firmaların
bir kısmı sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ürünlerine yeterince önem vermemesinden, yenilikçi ürün
beklentilerinin olmamasından şikâyet etmektedir. Yine, bazı firmalarda üniversite sanayi iş
birliğinin beklenen düzeyde olmaması en önemli sıkıntı olarak dile getirilmektedir.
Ayrıca bilişim sektöründe ürün geliştiren mikro ve küçük ölçekli firmalarla büyük ve orta
ölçekli firmalar arasında, alt yüklenici ilişkilerinin oluşturulması çerçevesinde sıkıntılar
yaşanmaktadır. Mikro ve küçük ölçekli firmaların çoğunlukta olduğu bilişim sektöründe,
yüklenici alt yüklenici iş birliği giderek önem kazanmaktadır. Analiz sonuçları firmaların yaklaşık
%59’unun alt yüklenici kullandığını ve %19’unun ise alt yüklenici olarak çalıştığını
göstermektedir. Mikro ve küçük ölçekli firmalar için büyük ölçekli firmaların yürüttüğü bir
projede yer alabilmek son derece önemlidir. Diğer taraftan, tam tersi bir durum da geçerlidir.
Büyük ve orta ölçekli firmalar kendilerinde mevcut olmayan bilgi ve teknolojiyi alt yüklenici
kullanarak elde edebilir. Çok disiplinli projelerle yeni pazarlara ve teknolojilere nüfuz etmeyi
hedefleyen bu firmalar, alt yüklenici kullanarak üretim ve kalite risklerini paylaşırlar. Ülkemizde
yazılım geliştiren mikro ve küçük ölçekli firmalar Ar-Ge faaliyetlerine önem vermektedir. Yine
tescil sayılarının dağılımına bakıldığında, mikro ve küçük ölçekli firmaların ürünlerini tescil
ettirmede aktif bir rol oynadığı görülür. Özellikle TGB’ler yer alan mikro ve küçük ölçekli
firmalar belli alanlarda araştırma yapan, teknoloji geliştiren girişimcilerdir.
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Çok farklı disiplinlerin bir araya geldiği ya da yenilikçilik düzeyi yüksek ürünlerin
hedeflendiği projelerde firma içi kaynaklar her zaman yeterli olmayabilir. Bu sorun, ortak Ar-Ge
programları çerçevesinde büyük ölçekli firmalarla teknoloji girişimcileri arasında kurulan iş
birlikleriyle çözülebilir. Özet olarak, bilişim sektöründe ilgili ve destekleyici sektörlerin ya da
kurum ve kuruluşların etkisini arttırmak ve talebi canlı tutmak amacıyla üniversite-sanayi, sanayi
-sanayi ve yüklenici- alt yüklenici işbirliklerinin oluşturulması gerekir. Kurulan güçlü stratejik
ortaklıklarla, iç ve dış piyasalarda rekabet üstünlüğünü sağlayabilecek ürünlerin geliştirilmesine
odaklanılabilir.

Şekil 195 Yazılım Üreticilerinin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla olan İlişkisi
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14.5

Firma Stratejisi, Yapı ve Rekabet

Bu bölümde yazılım geliştiren firmaların yetkinlik düzeyi, finansal düzey, pazarlama düzeyi,
kurumsal süreç yetkinlik düzeyi, yenilikçilik ve öğrenme düzeyi, genel firma özellikleri
çerçevesinde ele alınmaktadır.

14.5.1

Genel Firma Özellikler

Yazılım geliştiren firmaların %77’si İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde, %10’u Marmara
Bölgesi’nde ve %9,5’i İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde faaliyet göstermektedir.
Yazılım geliştirme faaliyeti ile uğraşan firmaların %97’si yerli sermaye ile kurulan
firmalardır. Yazılım sektörü iç piyasa taleplerini karşılamak amacıyla yerli girişimciler tarafından
kurulan bir sektördür. Sektörün %38’si on yıldan uzun bir süre sektörde faaliyet göstermektedir.
Öyle ki, bu sektörde kırk yıla yakın bir süre ürün geliştirme faaliyetiyle uğraşan firmalar
mevcuttur. Firmaların %31’i ise beş ile on yıl arasında sektörde yer almaktadır. Bu değerler
toplam proje sayısı ve pazarlamaya hazır ürün sayıları ile birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki
sonuç elde edilir:
Sektörün yaklaşık üçte ikisinde alan uzmanlığı ve proje geliştirme yetkinliği oluşmuştur.
Firmaların yarısında (%51’inde) yazılım personelinin deneyimi ortalama yedi yıl ve üstüdür.
Firmaların yazılımla ilgili personel sayılarının ortanca ve ortalama değerleri sırasıyla dört ve on
kişidir. Ortanca değer üzerinde hesaplama yapıldığında, sektörde yaklaşık 6,412 adet yazılımcının
görev yaptığı tahmin edilmektedir.
Yazılım geliştiren firmalardaki toplam çalışan sayısı 55.856 (örneklemdeki toplam çalışan
sayısı üzerinden) bulunmuştur. “Çağrı merkezlerinde” ve BİT altyapısı kurulumu gibi destek
hizmetleri sunan firmalarda çalışan personelin sayısı bu değere dâhil edilmemiştir.
Yazılım geliştiren firmaların yarısı çalışan sayısı on kişiden az olan mikro ölçekli firmalardır.
Firmaların %37’si küçük ve %10’u orta ölçekli firmalardır. Büyük ölçekli firmaların oranı ise
sadece %3’tür. Bu dağılımda en önemli problem mikro ölçekli firmaların sayıca çok fazla
oluşudur. Ürün geliştiren mikro ve küçük ölçekli firmaların ilk beş seneden sonra büyüyerek
ölçek değiştirmesi iktisadi büyüme açısından son derece önemlidir. Mikro ölçekli firmaların
küçük ve orta ölçekli firmalara dönüştürülmesi ya da küçük ve orta ölçekli firmalardan bazılarının
sınıf atlaması sektörün genel yapısında (kalite yaklaşımları, lisanslama düzeyi, ürün çeşitliliği ve
yönetim modelleri gibi) ciddi değişimlere ve dönüşümlere neden olur.

14.5.2

Kümelenme

Yazılım geliştiren firmaların %33,7’si teknoloji geliştirme merkezlerinde, teknokentlerde
veya teknoloji serbest bölgelerinde yer almaktadır. Bölgelere göre incelendiğinde, İstanbul ilinde
yazılım geliştirme faaliyeti ile uğraşan firmaların %22’si, Ankara ilinde %68’i, İç Anadolu
Bölgesi’nde %53’ü ve Akdeniz Bölgesi’nde %47’si teknoloji geliştirme merkezlerinde ya da
bölgelerinde yer almaktadır.
Firmaların TGB’de yer alma durumları ile ortalama ciro değerleri arasında anlamlı bir fark
mevcuttur. TGB’de yer alan firmaların ortalama ciro değerleri ortalaması, yer almayan firmaların
yaklaşık 2,4 katıdır. Benzer şekilde, TGB’de yer alan firmaların ortalama teknoloji satış değerleri
ortalaması, yer almayan firmaların 2,3 katıdır. Diğer taraftan, firmaların TGB’de yer alma
durumları arasında ortalama ihracat değerleri bakımından anlamlı bir fark mevcut değildir.
TGB’lerinde yer alan ve almayan firmalar arasında pazarlamaya hazır ürün sayıları ve proje
başına düşen pazarlamaya hazır ürün miktarları bakımından anlamlı bir fark mevcut değildir.
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Firmaların lisanslama ve “know-how” yoluyla teknoloji satışı yapma durumları ile firmaların
TGB’lerde yer alma durumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
TGB’lerinde yer alan firmaların diğerlerine göre daha fazla lisanslama ve “know-how” yoluyla
teknoloji sattığı söylenemez.
Diğer taraftan, TGB’lerde yer alan ve almayan firmalar arasında Ar-Ge harcama oranları
bakımından anlamlı bir fark mevcuttur. TGB’lerinde yer alan firmaların Ar-Ge harcama
oranlarının ortanca değerinin, TGB’lerde yer almayan firmaların Ar-Ge harcama oranlarından
daha fazla olduğu görülmektedir.

14.5.3

Kurumsal Süreç Yetkinlik Düzeyi

14.5.3.1 Firmaların Örgütlenme Yapıları
Firmaların %66,4’ü örgütlenme yapısı olarak fonksiyonel işbölümlerinin belirgin olmadığı
basit organizasyon yapısını uygular. Diğer taraftan, firmaların %77’si satış, pazarlama ya da iş
geliştirme faaliyetlerini yürüten, Ar-Ge ya da ürün geliştirme gruplarından ayrı tanımlanmış,
resmî ya da gayri resmî yapılara sahiptir. Firmaların %23’ünde ise satış, pazarlama ve iş
geliştirme faaliyetleri ürün geliştiren ekip elemanları yahut firma yöneticileri tarafından
yürütülmektedir.
Sektörde teknik ve idari konularda sık sık yahut sürekli olarak danışman kullanan firmaların
oranı, %15’tir. Firmaların yaklaşık %60’ında ise danışman kullanılmamakta ya da nadiren
kullanılmaktadır. Sektör firmaları geliştirdikleri ürünü sattıktan sonra teknik destek vermeye
devam etmektedir. Öyle ki, müşterilerine çoğunlukla ya da sürekli olarak satış sonrası teknik
destek sağlayan firmaların oranı %91’dir. Müşteri hizmetleri ya da satış sonrası teknik destek
faaliyetlerinin yürütülmesi için ayrı bir birim kuran ya da eleman ayıran firmaların oranı ise
%68’dir. Diğer taraftan firmaların yaklaşık %23’ünde bu hizmetler ürün geliştiren personel
tarafından yürütülmektedir.
Firmalar ürün geliştirme faaliyetlerini Ar-Ge yahut Ür-Ge birimleri altında yürütmektedir.
Firmaların %64’ünde Ar-Ge ve %52,7’sinde Ür-Ge birimleri mevcuttur. Yine, ürün geliştirme
faaliyeti ile meşgul olan teknik personelin %67,3’ü sadece Ar-Ge birimi, %15,5’i sadece Ür-Ge
birimi ve %17’si hem Ar-Ge hem de Ür-Ge birimleri olan firmalarda görev yapmaktadır. Sektör
firmalarının toplam çalışan sayısının %44’ü ürün geliştirme (Ar-Ge ve Ür-Ge birlikte) faaliyeti
ile meşgul olmaktadır.
Firmaların %18’inde toplam çalışan sayısına göre ürün geliştiren personel oranı oldukça
düşüktür. Diğer taraftan, firmaların %21’inde ürün geliştirme faaliyetiyle uğraşan personelin
toplam personel içindeki oranı 0,6’dan büyüktür. Bu grupta yer alan firmalarda çalışan kişilerin
büyük çoğunluğu sadece Ar-Ge ya da Ür-Ge faaliyetleriyle meşguldür.
14.5.3.2 Kalite Yaklaşımı ve Süreç Uygulamaları
YKG: Sektörün %32’si kalite belgesine sahip firmalardan oluşur. Sektörün neredeyse üçte
biri kalite belgesine sahip olsa bile, YKG grubu olan firmaların oranı sadece %23’tür. YKG
grubunun mevcudiyetinden bağımsız olarak, firmaların %36’sı çoğunlukla ya da sürekli olarak
YKG faaliyetlerini uygulamaktadır. Diğer taraftan, firmaların yaklaşık %24’ü YKG faaliyetlerini
planlamaktadır.
Firma büyüklüğü firmaların kalite belgesi alma ve YKG faaliyetlerini yürütme yaklaşımlarını
etkiler. Kalite belgesine sahip olan firmalar, YKG faaliyetlerini (planlama, ölçme ve süreci
tanımlama gibi) işletmeye oldukça özen gösterir. Geri kalan firmaların kalite belgesi alma yahut
temel ürün geliştirme süreçlerini uygulama hususunda teşvik edilmesi gerekir. Bu teşvik firmalara
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sağlanan eğitimler, belge alma ve yeniden yapılanma sürecinde sunulan finansal destekler ve
danışmanlık hizmetleri şeklinde olabilir.
Gereksinim Yönetimi: Bilişim firmalarının yaklaşık %74’ünde sistem gereksinimlerinin
oluşturulması aşamasında, müşteri ile etkin bir iş birliği yapılmaktadır. Firmaların %87’si
projelerinde müşteri ya da sistem gereksinimlerini kayıt altına alarak izlemektedir. Firmaların
gereksinimleri kayıt altına alma ve gereksinim yönetimi sürecini planlama yaklaşımları, firma
büyüklüğü ile değişmektedir.
Diğer taraftan, gereksinimleri izleme ve bu değişiklikleri plana ve ürüne yansıtma
yaklaşımları ile firma büyüklüğü arasında bir ilişki mevcut değildir. Kayıt altına alınan müşteri ya
da sistem gereksinimlerini izleme ve güncelleme yaklaşımları firma büyüklüğünden bağımsızdır.
Bu tamamen firmanın gereksinim yönetimi sürecini ne kadar iyi bildiği ve süreç uygulamalarına
ne kadar önem verdiğiyle ilgili bir durumdur.
Proje Yönetimi: Sektörün %78’i, görev ve sorumluluk tanımlarının içinde olduğu proje
planlarını oluşturmaktadır. Firmaların %66’sında proje izleme faaliyetleri yürütülmekte;
%60’ında büyüklük ve maliyet gibi öngörüler yapılmakta ve yeri geldiğinde bu öngörüler
gerçekleşen değerlerle karşılaştırılmaktadır. Firmaların %53’ünde ise, proje yönetimi için bir
yazılım aracı kullanılmaktadır
Firmaların proje planı yapma ve proje faaliyetlerini izleme yaklaşımlarıyla firma
büyüklükleri arasında bir ilişki mevcuttur. Firma büyüklüğü arttıkça planlama ve izleme
faaliyetlerine daha fazla önem verilmektedir.
Konfigürasyon Yönetimi: Konfigürasyon yönetimi süreci firmaların %53’ünde
uygulanmaktadır. Diğer taraftan, projelerde konfigürasyon yönetimi faaliyetlerini çoğunlukla ya
da sürekli olarak uygulayan firmaların oranı ise ancak %38’dir. Yine firmaların %30’unda
konfigürasyon yönetimi süreci çoğunlukla ya da sürekli olarak planlanmakta; %18’inde
oluşturulan yazılım dayanağı yönetim planına göre kontrol edilmektedir. Konfigürasyon yönetimi
sürecinin uygulanma ve planlanma yaklaşımlarıyla firma büyüklükleri arasında anlamlı bir ilişki
mevcuttur.
Konfigürasyon ve değişiklik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında yazılım aracı
kullanan firmaların oranı %26’dır.
Konfigürasyon yönetimi süreç alanı, sektör firmaları tarafından sıklıkla işletilen bir süreç
alanı değildir. Hâlbuki ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca değişikliğin sürekli izlenmesi ve
bunların kontrol altında tutulması gerekir. Bilişim firmalarının konfigürasyon yönetimi süreç
alanına daha fazla önem vermesi ve sürecin işletilmesine yönelik çalışmaları yürütmesi gerekir.
Test Yönetimi: Firmaların yaklaşık %10’unda geliştirilen iş ürünlerinin kalitesini ve
fonksiyonelliğini belirlemek amacıyla ölçümler yapılmamakta; %52’sinde birim, %64’ünde
sistem ve %65’inde saha ya da gerçek ortam testleri yürütülmektedir.
Firmaların doğrulama faaliyetlerini yürütme yaklaşımlarıyla firma büyüklüğü arasında bir
ilişki mevcuttur.
Firmaların yaklaşık %20’sinde gözden geçirme faaliyetleri uygulanmamaktadır. Diğer
taraftan, doküman ve yazılım kodu gözden geçirme faaliyetlerinin her ikisini de uygulayan
firmaların oranı %41, sadece doküman gözden geçirme faaliyetlerini yürüten firmaların oranı
%10 ve sadece yazılım kodu gözden geçirme faaliyetlerini yürüten firmaların oranı ise %19’dur.
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Firmaların yaklaşık %35’inde geliştirilen ürünün sınaması yapılmadan ya da sınama yapılsa
bile müşteriden onay almadan, ürün müşteriye teslim edilmektedir. Bu kategoride yer alan
firmaların bir kısmı genel amaçlı ürün geliştiren firmalardır.
Firmaların yaklaşık %52’si sistem testleri aşamasında yahut müşteri ortamında ya da gerçek
ortamda yürütülen testler esnasında; bu testlere ilave olarak önceden gerçekleştirilen kod gözden
geçirmeleri, birim testleri ve sistem testleri aşamalarından biri ya da birkaçında, müşteriden onay
almaktadır. Tüm sınama aşamalarında müşteriden onay alan firmaların oranı ise yaklaşık %9’dur.
Firmaların %20’si geliştirdikleri sistemleri otomatik ya da yarı otomatik yöntemler
kullanarak test etmekte, %56’sı testleri tamamen “manüel” olarak gerçekleştirmekte ve %15’i
otomatik/yarı otomatik ve “manüel” yöntemleri birlikte kullanarak ürün testlerini yürütmektedir.
Test faaliyetleri firmaların %28’inde çoğunlukla ya da sürekli olarak ve %20’sinde nadiren
ve ara sıra planlanmaktadır. Firmaların yaklaşık %14’ünde resmî olarak tanımlanmış bir test
bölümü vardır ve test faaliyetleri burada yürütülmektedir. Firmaların resmî olarak test bölümünü
tanımlama yaklaşımı firma büyüklüğü ile ilişkilidir. Sektördeki firmaların çoğu küçük ve mikro
ölçekli firmalardır. Bu durum test bölümünün açılmasında en önemli engeldir.
Bilişim firmaları gerek doğrulama ve gerekse geçerleme aşamalarında gözden geçirme ve
test faaliyetlerini önem vermektedir. Diğer taraftan, sektörün %42’si test faaliyetlerini yazılı bir
plan yapmadan ve %20’si bu planları nadiren ve ara sıra yaparak yürütmektedir. Hâlbuki ürün
geliştirme yaşam döngüsünün bir parçası olan test aşamasındaki tüm faaliyetlerin, proje yönetimi
faaliyetlerinde olduğu gibi planlanması gerekir. Sektör firmaları test faaliyetlerini bir plan
çerçevesinde yürütülmelidir.
Risk Yönetimi: Firmaların %35’inde riskler tanımlanıp, kayıt altına alınmaktadır. Diğer
taraftan, firmaların ancak %15’i riskleri sürekli olarak olasılık ve etki çerçevesinde
değerlendirmekte, %18’i ise bu riskleri sürekli olmasa da muhtelif zamanlarda bazı
değerlendirmelerden geçirmektedir. Firmaların riskleri kayıt altına alma yaklaşımları tamamen
firma büyüklüğü ile ilişkilidir. Risk yönetimi süreci ürün geliştiren firmaların en zayıf olduğu
süreç alanıdır. Bilişim firmalarının ürün geliştirme aşamasında karşı karşıya kaldıkları olumsuz
durumlar düşünüldüğünde, bu süreç alanının önemi bir kez daha ortaya çıkar.
14.5.3.3 Kurumsallaşma Düzeyi
Firmaların kurumsallaşma düzeyi ile uygulanan tüm süreçlere ve faaliyetlere ilişkin
kuralların, standartların, politikaların, performans metriklerinin, kaynakların proje düzeyinde
değil, örgüt düzeyinde tanımlanması anlatılır.
Firmaların %47’si projelerde kazanılan deneyimleri ve alınan dersleri çoğunlukla ya da
sürekli olarak paylaşmaktadır. Tüm projeler, firmaların %39’unda “tam erişim” ve %38’inde ise
“sınırlı erişim” hakkıyla ortak alanlara ulaşabilmektedir.
Firmaların yaklaşık %18,6’sında, mühendislik takımlarının oluşturulması, yürütülmesi ve
koordinasyonuna yönelik kurallar ve politikalar tanımlıdır.
Bilişim firmalarının
oluşturulmuştur.

ancak

%24’ünde

tüm

süreç

tanımlarının

bulunduğu

SVK

Firmaların yaklaşık %36’sında gereksinim yönetimi, %27’sinde proje yönetimi, %17’sinde
test yönetimi, %16’sında konfigürasyon yönetimi, %15’inde YKG ve %10’unda risk yönetimi
süreçlerinin işletilmesine yönelik kurumsal düzeyde tanımlanmış kurallar ve politikalar
mevcuttur. Diğer taraftan, firmaların %7’sinde altı temel sürecin birlikte işletilmesine yönelik tüm
süreç tanımları, kurallar ve politikalar kurumsal düzeyde tanımlanmıştır. Firmaların %9’unda ise
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kurumsal düzeyde tanımlı olmayan en çok iki süreç alanı mevcuttur. Risk yönetimi ve YKG gibi
bazı süreç alanları yaygın bir şekilde işletilmemektedir. Bu iki süreç alanı dışarıda bırakıldığında,
firmaların %16’sında temel süreçlerin işletilmesine yönelik kurumsal düzeyde tanımlanmış
kuralların ve politikaların mevcut olduğu görülür.
Firmaların yaklaşık %24’ü proje yönetimi, %23’ü gereksinim yönetimi ve %20’si test
yönetimi, %8’i risk yönetimi, %15’i YKG ve %17’si konfigürasyon yönetimi metriklerini
kurumsal düzeyde tanımlayıp kayıt altına almaktadır. Diğer taraftan, altı temel süreç alanı birlikte
değerlendirildiğinde, firmaların yaklaşık %87’sinde kurumsal seviyede metriklerin ve ölçme
yöntemlerinin en alt düzeyde tanımlandığı görülür. Öyle ki, firmaların %3,4’ünde altı temel süreç
alanının tamamı için ve %8,4’ünde iki süreç alanı dışında kalan tüm süreç alanları için metrikler
ve ölçme yöntemleri kurumsal düzeyde tanımlanmıştır. Risk yönetimi ya da YKG süreç alanları
dışarıda bırakıldığında, firmaların yaklaşık %12’sinde metriklerin ve ölçme yöntemlerinin
kurumsal düzeyde tanımlı olduğu görülür.
Firmaların metrikleri ve ölçme yöntemlerini tanımlama düzeyi ile firma büyüklükleri
arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur.
Firmaların %76’sı gereksinim yönetimi, %75’i proje, %39’u konfigürasyon yönetimi, %34’ü
test, %39’u YKG ve %29’u risk faaliyetlerini izleme etkinliklerini verimli (periyodik ya da değil)
bir şekilde üst düzey yönetimle gözden geçirmektedir. Sonuçlar, firmaların temel süreç
faaliyetlerini üst düzey yönetimle gözden geçirmeye özen gösterdiğini göstermektedir.
Yukarıdaki sonuçlar değerlendirildiğinde, firmaların süreç faaliyetlerini, kuralları,
politikaları, performans metriklerini ve ölçme yöntemlerini kurumsal düzeyde tanımlamada sıkıntı
çektikleri görülür. Firmaların dörtte biri kurumsal düzeyde SVK’yı oluşturmakta; %16’sı süreç
tanımlarını ve %12’si ölçme yöntemlerini ve metrikleri örgüt düzeyinde tanımlamaktadır.
Firmaların kurumsallaşma düzeyi ile firma büyükleri arasında kuvvetli bir ilişki mevcuttur.
Kurumsallaşmanın yüksek olduğu firmaların çoğu büyük ve orta ölçekli firmalardır.
Diğer taraftan, bilişim firmaları için kurumsallaşma finansal büyüklükle çok ilişkili olmaması
gereken bir durumdur. Projelerde uygulanan tüm faaliyetlerin, kullanılan kaynakların, takip edilen
kuralların ve standartların proje düzeyinden örgüt düzeyine çekilmesi bir yönetim anlayışıdır.
Bilişim firmalarının genel işleyişi ve yetenekleri düşünüldüğünde küçük ölçekli firmalar için
kurumsallaşma, iyi tasarlanmış bir yönetim modeli ve bu modeli uygulamaya yardımcı olan bir
yazılım aracıdır. Burada önemli olan husus, kurumsallaşma aşamasında ürün geliştiren firmalara
ihtiyaç duyulan tüm desteğin (bilgi ve finansal destek birlikte) verilebilmesidir.

14.5.4

Finansal Düzey

Sektörde finansal büyüklükleri birbirinden çok farklı olan firmalar yer almaktadır. Nitekim
firmaların dört yıllık ortalama ciro değerleri toplamının yaklaşık %30’u tek bir firmaya aittir.
%90’ı ise 10 adet firma tarafından paylaşılmaktadır.
Firmaların ciro değerleri faaliyet gösterdikleri bölgelere göre farklılık göstermektedir. İç
Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar ile İstanbul ve Ankara illerinde faaliyet gösteren
firmalar arasında ortalama ciro değerleri bakımından anlamlı bir fark mevcuttur. İç Anadolu
Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların ortalama ciro değerleri sektör ortalamasının çok
altındadır. Diğer taraftan diğer iller ve bölgeler arasında ortalama ciro değerleri ortalamaları
bakımından farklar görülse bile, bu farklar istatistiksel açıdan anlamlı değildir. İstanbul ve Ankara
illeri ve Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların ortalama ciro değerleri ise sektör
ortalamasının biraz üstündedir.
Diğer taraftan firmalar faaliyet gösterdikleri bölgelere göre, ortalama teknoloji satış ve
ortalama ihracat değerleri bakımından anlamlı bir fark göstermemektedir.
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Savunma sanayinde faaliyet gösteren ve göstermeyen firmalar arasında ciro değerleri
ortalaması bakımından anlamlı bir fark vardır. Savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların
ciro değerleri ortalaması, diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmalarınkinin yaklaşık 2,2 katıdır.
Benzer sonuç, telekomünikasyon ve kamu sektörlerinde yer alan ve almayan firmalar için de
geçerlidir.
Yazılım geliştiren firmaların yaklaşık %30’u ihracat yapmaktadır. Bazı sektörlerin (savunma,
finans, bankacılık ve sigortacılık, imalat) ihracat değerleri rakamları arasında anlamlı bir fark
olduğu görülmüştür. Savunma sektöründe yer almayan firmaların ihracat değerleri ortalaması
sektör ortalamasının oldukça altındadır. Yine savunma sektöründe faaliyet gösteren firmaların
ihracat değerleri ortalaması, diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmalarınkinin yaklaşık 5,7
katıdır.
İmalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların ihracat değerleri ortalaması oldukça düşüktür.
İmalat sektöründe yer alan firmaların ihracat değerleri ortalaması yer almayanların yaklaşık 0,38
katıdır.
Diğer taraftan, ortalama teknoloji satış değerleri firmaların faaliyet gösterdikleri sektörlere
göre değişmemektedir.
Sektörde firma çalışanları ile ortalama ciro ve ihracat değerleri arasında her zaman aynı
yönde bir ilişki söz konusu değildir. Orta ve büyük ölçekli firmalar arasında, ciro ve ihracat
değerleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. Mikro ve küçük ölçekli firmalarla orta ve büyük
ölçekli firmalar arasında ise böyle bir fark mevcuttur. Çalışan sayısı bakımından küçük ölçekli
firma grubuna dâhil olan ama ciro değerleri orta ya da büyük ölçekli firmaların ciro değerlerine
yaklaşan, hatta bu değerleri geçen firmaların olduğu görülmektedir. Aynı şekilde, orta ölçekli
firma grubunda yer alan ama küçük ölçekli firmaların ciro değerlerine sahip olan firmalar da
mevcuttur. Çalışan sayılarına göre küçük ölçekli olan ama ciro değerlerine göre orta ya da büyük
ölçekli firma grubunda yer alan firmaların izledikleri stratejiler, ürün yapıları, müşteri yapıları ve
ürün geliştirme yetkinlikleri incelenmelidir.
Yazılım geliştirme faaliyetlerini ana ürünün veya bir sistemin parçası olarak geliştiren
firmaların ciro değerleri ortalaması, salt yazılım geliştiren firmalarınkinin yaklaşık iki katıdır.
Yazılım geliştirmeyi ana ürünün bir parçası olarak yürüten firmaların teknoloji satış değerleri
ortalaması, salt yazılım geliştiren firmalarınkinin yaklaşık 2,2 katıdır.
Sektörde kalite belgesine sahip olan firmaların ciro değerleri ortalaması, olmayanların
yaklaşık on katıdır. Aynı şekilde, kalite belgesine sahip olan firmaların ihracat değerleri
ortalaması olmayanların yaklaşık 3,8 katıdır.
Yazılım geliştirmeyi ana ürünün bir parçası olarak yürüten firmaların ihracat değerleri
ortalaması, salt yazılım geliştiren firmaların ihracat değerleri ortalamasının yaklaşık 2,75 katıdır.
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14.5.5

Yenilikçilik ve Öğrenme Yaklaşımı

14.5.5.1 Öğrenme Yaklaşımı
Yazılım geliştiren firmalarda lisans mezunu çalışanların oranı %46 iken, yüksek lisans
mezunlarının oranı %11’dir. Eğitim düzeyi lisans, yüksek lisans, doktora ve üstü olan personel
sayıları bakımından bölgeler arasında farklılık görülmektedir. Lisans mezunlarının %45’i İstanbul
ve %40’ı Ankara; doktora ve üstü dereceye sahip olan elemanların %49’u Ankara ve %33’ü
İstanbul illerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışmaktadır.
Firmaların %31’inde teknik konuların öğrenilmesine yönelik planlı usta/çırak eğitimleri
yürütülmektedir. Firmaların usta/çırak eğitimini planlama yaklaşımlarında firma büyüklüğünün
etkisi yoktur. Bu tamamen firmaların uyguladığı yönetim yaklaşımıyla ilgilidir.
Firmaların %80’ini yazılımla uğraşan personele eğitim vermektedir. Bu eğitimlerin %49’u.
programlama dili, %47’si veri tabanı, %35’i yazılım mimari tasarımı ve %49’u yazılım
araçlarının ve yöntemlerinin kullanımı eğitimleridir. Yine firmaların %27’sinde çalışanlara alan
uzmanlığı ile ilgili eğitimler verilmektedir. Bu sonuçlar, çoğu firmanın çalışanlarına teknik
konularda eğitim verdiğini gösterir.
Firmalar çalışanlarını sadece teknik ve genel idari konularda eğitmemekte; uygulanan temel
süreç faaliyetleri kapsamında da eğitimler verilmektedir. Firmaların %26’sında proje yönetimi,
%25’inde gereksinim yönetimi, %20’sinde test yönetim, %14’ünde konfigürasyon yönetimi,
%15’inde YKG ve %11’inde risk yönetimi süreç eğitimleri planlı bir şekilde verilmektedir.
Eğitimlerin bir plan dâhilinde yürütülmesi gerekir. Planlı olmadan yürütülen, çoğunlukla
bireysel ya da küçük gruplar düzeyinde kalan, resmî kayıtlara geçmeyen bir eğitim, amacına
ulaşmada yetersiz kalacaktır. Firmaların %39’u proje yönetimi, %34’ü gereksinim yönetimi, %22
konfigürasyon yönetimi, %39’u test yönetimi, %11’i YKG, %10’u risk yönetimi süreç alanlarıyla
ilgili planlı olmayan şirket içi eğitimleri düzenlemektedir.
Bu sonuçlar, bilişim firmalarının çoğunlukla resmî olmayan, plansız şirket içi süreç
eğitimlerini tercih ettiğini göstermektedir. Yine firma büyüklükleri ile eğitim yaklaşımları
arasında bir ilişki mevcuttur. Mikro ve küçük ölçekli firmalarda eğitimler, planlı olmadan
yürütülen, çoğunlukla bireysel ya da küçük gruplar düzeyinde gerçekleştirilen şirket içi eğitimler
şeklindedir.
14.5.5.2 Yenilikçilik Yaklaşımı
Bilişim firmalarının çoğu teknoloji değişikliklerini takip etmekte, yeni teknolojileri kalite ve
verimlilik etkilerine göre değerlendirmektedir. Firmaların %88’i yazılım ya da donanım geliştirme
için gerekli olan araçların yahut ortamların lisansını alarak teknolojiyi satın almaktadır. Sektörün
%60’ı makale, teknik dergi ve kitap gibi bilimsel yayınları satın alarak; %55’i ise seminer, kongre
ve teknoloji fuarları gibi bilimsel faaliyetleri takip ederek teknolojiye ulaşmaktadır.
Firmaların %57’si kendi geliştirdikleri yeni ürünleri ve teknolojileri dışarıya satmaktadır.
Müşteri talebine göre ürün geliştirme, teknoloji satışında en sık başvurulan yoldur. Firmaların
%43’ü sipariş üzerine ürün geliştirmeyi (proje yapmayı), %24’ü ürün lisanslama ya da “knowhow” transferini ve %7’si patent/marka/faydalı model/endüstriyel tasarım tescilini teknoloji satış
yolu olarak kullanmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, firmalar arasında patent/marka/faydalı
model/endüstriyel tasarım tesciline sahip olan firmaların oranının %17 olmasıdır. Firmaların
%17’si geliştirdikleri ürünleri tescil ettirse bile, ancak %7’si bu tescilleri teknoloji satışında
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kullanabilmektedir. Diğer bir deyişle, tescil ettirilen ya da yenilikçilik özelliği olan ürünlerin
ticaretleştirilmesinde bir sıkıntı yaşanmaktadır.
Diğer taraftan, ürünlerini tescil ettiren firmaların %86’sı mikro ve küçük ölçekli firmalardır.
Yine toplam tescil (patent ve marka gibi) sayısının %67’si bu ölçekteki firmalara aittir. Bu, küçük
ve mikro ölçekli firmaların yenilikçi ürün geliştirmede aktif bir rol oynadığını göstermektedir.

14.5.6

Pazarlama Düzeyi

Sektörün neredeyse yarısı imalat, otomasyon ve yönetim, %30’u telekomünikasyon, %27’si
elektrik ve elektronik, %24’ü finans, bankacılık ve sigorta,%20’si taşıma ve lojistik, tekstil
sektörlerinde ürün geliştirmekte ya da hizmet vermektedir. Yine sektörün üçte biri kamu kurum
ve kuruluşlara hizmet götürmektedir.
Sektörün %46’sı ana ürünün ya da sistemin bir parçası olarak yazılım geliştirmekteyken,
%81’i sipariş üzerine özelleştirilmiş ürünleri ve %19’u belli bir müşteriye bağlı kalmadan, genel
amaçlı ticarî ürünleri geliştirmektedir. Sipariş üzerine geliştirilen ürünlerin piyasaya
sunulabilecek, genel amaçlı ürünlere dönüştürülmesi gerekir. Bu ise ancak özel çaba ile mümkün
olabilir.
Sektör firmalarının ortalama ve ortanca pazarlamaya hazır ürün sayıları sırasıyla 9,41 ve
4’tür. Ortanca değer referans alındığında sektörün toplam pazarlamaya hazır ürün sayısı yaklaşık
6.412 olarak bulunur. Firmaların yaklaşık %5’inde pazarlamaya hazır ürün mevcut değildir. Diğer
taraftan, firmaların toplam proje sayılarının ortanca değeri 10 ve ortalama değeri 44,28’dir.
Ortanca değer üzerinden yapılan hesaplamada sektördeki toplam proje sayısı yaklaşık 16.030
olarak bulunmuştur. Firmaların yaklaşık %7’si, tamamlanan projelerin çok üstünde ürünlere
sahiptir. Firmaların %47’si ise, tamamlanan projelerin sonunda elde edilen ürünlerin yarısından
fazlasını piyasada satılabilir ürünlere dönüştürmektedir.
Sipariş üzerine ürün geliştiren bilişim firmaları, genel amaçlı, paketlenmiş ürün geliştirme
aşamasına geçmede ciddi problemler yaşamaktadır. Sektör müşteriye-özel geliştirilen ürünleri
genel amaçlı ticarî ürünlere dönüştürme konusunda yeterince deneyimli değildir.
Pazarlamaya hazır ürün sayısı bölgelere göre farklılık göstermezken, bazı bölgelerde proje
başına düşen pazarlamaya hazır ürün sayısında farklılıklar görülmektedir. Akdeniz ve İç Anadolu
Bölgeleri’nde ve İzmir ilinde faaliyet gösteren firmalar, projelerini pazarlanabilir ürünlere daha
kolay dönüştürebilmektedir. Marmara Bölgesi’nde, İstanbul ve Ankara illerinde faaliyet gösteren
firmalarda ise bu oran nispeten düşüktür. Bu bölgelerde faaliyet gösteren firmaların proje
sayılarından çok daha düşük sayıda pazarlanabilir ürünleri olduğu görülür.
Proje süreleri incelendiğinde firmaların yönettiği en kısa proje süresinin ortanca değeri iki ay,
en uzun proje süresinin ortanca değeri 24 ay ve ortalama proje süresinin ortanca değeri yedi aydır.
Diğer taraftan, proje süresi veri kümelerinde uç değerler çok fazladır. Öyle ki, sektörde sekiz yıl
ve üstü projeleri yürüten firmaların da olduğu görülür.
Toplam proje sayısının %54’ü İstanbul ilindeki firmalara aittir. İstanbul ilinde faaliyet
gösteren firmaların ortalama proje süre değerlerinin ortanca değeri altı ay, Ankara ilinde ise on iki
aydır. Diğer taraftan, ortalama proje bütçe değerleri bazı illerde farklılık göstermektedir. Veri
kümesinde ortalama proje bütçe değeri en fazla olan il Ankara’dır.
Firmaların %32’si tek kişilik projeleri, %81’i çalışan sayısı iki ile beş kişi arasında değişen
küçük ölçekli projeleri ve %37’si çalışan sayısı altı ile on beş kişi arasında değişen orta ölçekli
projeleri yürütmektedir. Diğer taraftan, büyük ölçekli projeleri yürüten firmaların oranı sadece
%20’dir.
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Firmaların toplam proje sayılarıyla ortalama ciro değerleri arasında pozitif yönde ama çok
şiddetli olmayan bir ilişki mevcuttur. Buradaki problem pazarlamaya hazır ürün sayısı ile
ortalama ciro ve ortalama teknoloji satış değerleri arasındaki ilişkinin zayıflığıdır. Firmalar
teknoloji satış yolu olarak daha çok projeleri tercih etmektedir. Diğer taraftan, lisanslama ve
patent/marka/faydalı model/endüstriyel tasarım tescili yoluyla yürütülen teknoloji satışları
oldukça düşük seviyelerde kalmaktadır. Bilişim sektöründe ürün geliştiren firmaların uluslararası
piyasalarda rekabet edebilir bir konuma gelebilmesi için aşağıdaki hususlara önem verilmesi
gerekir:
• Yenilikçilik özelliği taşıyan ürünlerin geliştirilmesine daha fazla önem verilmedir.
• Firmaların rekabet gücünü elde edebilmeleri için geliştirdikleri teknolojilerin diğer
firmalar tarafından tamamen içselleştirilmemesi gerekir. Diğer bir deyişle, firmaların
yazılım ürünleri için telif hakkı alarak ya da diğer çıktıları patent/marka/faydalı
model/endüstriyel tasarım yoluyla tescil ettirerek, tüm ürünlerini koruma altına almaları
gerekir.
• Firmalar almış oldukları telif haklarını ve tescilleri kâr etmede kullanabilmelidir.
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14.6
14.6.1

Yeni Ürün Geliştirme Dönemi
Sektörün Gelişimine Yönelik Bir Yol Haritası

Bir önceki bölümde Türk bilişim sektörünün tarihsel gelişimi anlatılmaktadır. Türkiye,
bilişim teknolojileriyle tanıştığı yıllarda, önce yerli telekomünikasyon sektörünün kurulmasına
yönelik çalışmaları başlatmış, daha sonra aynı girişimi savunma sektörü için de yapmıştır. Büyük
ölçekli firmaların yer aldığı bu sektörlerde Ar-Ge ve üretim faaliyetleri birlikte yürütülmüştür.
Aynı yıllarda yerli ticarî yazılımların (üretim ve otomasyon yazılımları gibi) geliştirilmesine
yönelik çalışmaların daha çok KOBİ ölçeğindeki firmalar tarafından yürütüldüğü görülmektedir.
Bu dönem, ürün geliştirerek teknolojiyi öğrenme dönemidir.
1990’lı yıllarda sektörel anlamda farklılaşma daha da belirginleşmektedir. Bu dönemde
KOBİ ölçeğindeki firmalar hâlâ iç pazardan gelen talepler doğrultusunda ürün geliştirmektedir.
2000’li yıllarda talepte olan farklılaşma bilişim sektöründe yeni alanlar oluşturmuştur. Finans,
bankacılık ve sigortacılık, internet programcılığı, medya, eğitim, taşıma ve lojistik, sağlık
alanlarında ürün geliştiren firmalar sektörde belirmeye başlamıştır. Diğer taraftan,
telekomünikasyon ve savunma alanlarında proje geliştirmek üzere yeni firmaların sektöre giriş
yaptığı görülmektedir. Bu yıllarda isim yapan ve markalaşmaya giden, dış piyasalara açılarak
teknoloji satan firmalar olsa bile sektörün çoğu hâlâ öğrenme sürecindedir.
Bu dönemde esas önemli olan husus, teknoloji yatırımlarının hız kazanmasıdır. 2000’li
yılların başında Ar-Ge teşviklerinde artış yaşanmış, teknoloji geliştirme merkezleri oluşturulmuş,
telekomünikasyon sektöründe altyapı oluşturulmasına hız verilmiş, bankacılık sektörüne yeni
yaptırımlar getirilmiş, “e-devlet” ile kamu sektöründe yeniden yapılanma süreci başlatılmış ve
yeni alt sektörler oluşmaya başlamıştır. Bu dönem, bilişim sektöründe ve buna bağlı olan diğer
alanlarda yapısal değişikliklerin uygulamaya konduğu bir dönemdir. Yine bu dönemde rüştünü
ispatlayan firmaların yenilikçi ürün geliştirme ve dış pazara açılma istekleri, daha fazla
hissedilmeye başlanmıştır.
Kazanılan alan uzmanlığının, Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte, yenilikçi ürünlere dönüştürülme
ihtiyacı “teknoloji yatırımları” döneminin sonlarında daha kuvvetli hissedilmeye başlandı. Kamu
sektöründe yeniden yapılanma çalışmaları, özel sektörün verimlilik arayışları, küresel anlamda
değişen güvenlik anlayışı, kablosuz iletişimdeki gelişmeler, iç ve dış aktörlerden gelen diğer
kısıtlamalar, yaptırımlar ve uygulamalar sektörde talep artışını neden olmaktadır. Yeni dönemde
çok disiplinli yenilikçi ürünlere daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Bu dönem, teknoloji geliştirme
yetkinliğine sahip olan firmalara yeni fırsatlar sunacaktır. Bunun için firmaların bir önceki Ar-Ge
çalışmalarından ve ürün geliştirme faaliyetlerinden elde ettikleri bilgi birikimini değer yaratan
ürünlere dönüştürebilmeleri gerekir.
Türk bilişim sektörünün gelişimini özetleyen yol haritası Şekil 196’da verilmiştir. Bu yol
haritasında verilen teknoloji gereksinimleri Şekil 191’de tanımlanan teknoloji sınıflarından örnek
teşkil etmesi amacıyla seçilmiştir. 2023 yılına kadar devam eden bu yeni dönemde amaç,
firmalara teknoloji geliştirme yeteneği kazandırarak ve onları değer yaratan ürünleri geliştirme
konusunda teşvik ederek, sektörün yenilikçilik düzeyine ulaşmasını sağlamak olmalıdır.
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Şekil 196 Bilişim Sektörünün Gelişimine Yönelik Yol Haritası

Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda rekabet edebilmek için firmaların teknoloji
geliştirme yetkinliğine sahip olmaları gereklilikten ziyade zorunluluktur. Teknolojik yeteneklerin
kazanılması için Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerekir. Diğer taraftan, değer
yaratmada Ar-Ge faaliyetleri tek başına yeterli değildir; Ar-Ge faaliyetleri sonunda elde edilen
teknolojik bilginin ticarî bir ürüne dönüştürülmesi gerekir. Yeni dönem kazanılan deneyimlerin ve
bilgi stokunun yenilikçi ürünlere dönüştürüldüğü, bir marka oluşturulduğu ve uluslararası
pazarlarda rekabet üstünlüğünün elde edildiği bir dönem olmalıdır.
Yenilikçi ürün geliştirmeye odaklanan firmalar, örgütlenme biçimlerini gözden geçirmelidir.
Değer yaratan ürünlere odaklanan firmaların stratejilerinde, örgüt yapılarında, pazarlama, iş
geliştirme ve teknolojiyi takip etme yaklaşımlarında farklılaşmaya gitmesi kaçınılmazdır. Bu
dönemde firmaların başarıya ulaşabilmesi için iki önemli faaliyeti başlatmaları gerekir: En doğru
yenilikçi ürün geliştirme stratejisinin seçilmesi ve seçilen stratejinin işletilmesine yönelik en
uygun yönetim ve örgüt modelinin oluşturulması.
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Yenilikçi ürün geliştirme döneminde hedeflenmesi gereken olası kazanımlar aşağıda
sıralanmıştır:
• Teknolojik yetkinliğin kazanılması,
¾

Ar-Ge çalışmalarında yetkinliğin oluşturulması,

¾

Değer yaratan ürünlerin geliştirilmesi/üretilmesi,

¾

Bu ürünlerin koruma altına alınarak rekabet gücünün elde tutulması,

• Uluslararasılaşma stratejisinin yürütülmesi,
¾

Uluslararası düzeyde marka yaratan firmaların oluşması,

¾

Geliştirmeye dayalı ihracat yaklaşımının benimsenmesi,

¾

Şirket birleşmeleri, şube açma gibi yollarla dış piyasalara açılımın sağlanması,

• Sektör yapısının değişmesi,
¾ KOBİ’lerinin ölçek değiştirmesi, büyük ve orta ölçekli firmaların sayısında artış
olması,
¾ Genel olarak bilişim firmalarının (ürün ya da hizmet odaklı firmalar) sayısında artış
olması,
¾

Piyasa-odaklı ürün geliştiren firmaların sayısında artış olması,

¾

Yeni alanların ya da sektörlerin oluşması,

¾ Mevcut alanların güçlenmesi (örneğin, haberleşme, güvenlik, taşıma ve lojistik,
sağlık ve enerji gibi alanların öne çıkması),
¾

Beşeri sermayede nicelik ve nitelik olarak artışın sağlanması,

¾

Finansal göstergelerde (satış ve ihracat rakamları gibi) istenen artışın yakalanması,

• “Performansın (ürün kalitesi ve süreç verimliliği gibi) sürekli iyileştirilmesi”
yaklaşımının benimsenmesi,
¾

Daha esnek ve etkin yönetim modelleri oluşturarak verimlilik artışının sağlanması,

¾

Ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması,

¾

İş zekâsı yaklaşımın bilişim dâhil tüm sektörlerde yaygınlaşması,

• Sosyal dönüşümün tamamlanması,
¾

Bilişim ürünlerinin diğer tüm alanlarda kullanılmasıyla bilgi toplumuna geçişin
tamamlanması,

¾

Bilgisayar ya da teknoloji okur-yazarlığının tüm topluma yaygınlaştırılması,

¾

Toplumda yenilikçilik kültürünün oluşturulmasıdır.
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14.6.2

Yeni Ürün Geliştirme Dönemine Geçiş Stratejileri

Yenilikçilik düzeyini hedefleyen bir firmanın kendisine en uygun yeni ürün geliştirme
stratejisini belirlemesi ve bu stratejiye göre yönetim ve örgüt modelinin oluşturulması gerekir.
Bunun için, Ar-Ge, yenilikçilik kavramı ve stratejileri hakkında yeterli bilgiye ve donanıma sahip
olunmalıdır. Aşağıda bu kavramlardan kısaca bahsedilmektedir.
Frascati Kılavuzu Ar-Ge’yi “insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının
arttırılması ve dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir
temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar” olarak tanımlar [220]. Diğer taraftan Freeman
yenilikçiliği “yeni ya da daha gelişmiş bir ürün ya da süreç ya da araç geliştirip pazarlamak
üzere yürütülen teknik- ve ticarî faaliyetler” olarak tanımlar [99, 7]. Ar-Ge, teknolojik yenilik
faaliyetlerinden biri olup, yenilik sürecinin farklı aşamalarında gerçekleştirilebilir [220]. Bir
yenilik süreci Ar-Ge çalışmalarına ilave olarak Oslo Kılavuzunda yer alan diğer faaliyetleri de
kapsar. Bunlar “üretim bilgisinin ve teknolojinin edinimi; geliştirme ve üretim ekibinin, ortamın
hazırlanması; tasarım için gerekli olan endüstri mühendisliği yaklaşımlarının belirlenmesi; diğer
sermaye edinimlerinin gerçekleştirilmesi; üretimi başlatma ve yeni veya gelişmiş ürünler için
pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi”dir [224, 220].
Bir işletme için yenilikçilik örgüt dışındaki çevreyi dikkate almaksızın yürütülen bir bilimsel
faaliyet değildir. Burada önemli olan husus piyasaya pazarlanabilir artımsal ya da radikal
ürünleri sunabilmektir [7].
• Yenilik süreci örgütün içinde bulunduğu çevreyi çok iyi analiz etmesiyle başlar [7]. İşletme
mevcut piyasa koşullarının ve müşteri beklentilerinin ne olduğunu iyi değerlendirilmeli;
gelecekte bu koşullarda ve beklentilerde ne gibi değişikliklerin olabileceğinin tespitini de
yapabilmelidir. Bu ise işletmenin faaliyet gösterdiği alanın dinamiklerini çok iyi bilmesiyle
mümkün olabilir. Alan uzmanlığı ya da yetkinliği ile bir işletme rekabet üstünlüğünü elde etme
fırsatını yakalayabilir.
• Rekabet üstünlüğünün sürdürülebilmesi için taklit edilemeyen ürünlerin geliştirilmesi gerekir.
Bu ise işletmede teknoloji geliştirme yeteneğinin oluşturulmasıyla mümkün olabilir. İşletmeler
teknolojiyi iyi takip edebilmeli, yürüttüğü çalışmalarla yeni teknolojileri üretebilme yeteneğine
sahip olmalıdır.
• Firmalar yenilik stratejilerini oluşturmaları gerekir. Takip edilen yenilik stratejisi ile firmanın
teknoloji geliştirme yetkinliği belirlenir.
¾ Firmalar teknolojik yenilikle ilgili bir bilgiyi kullanarak ve yaparak onu öğrenme yoluna
gidebilirler [318]
Diğer taraftan, teknolojik bilgiyi elde etmenin dışında çok farklı stratejiler de uygulanabilir.
¾ Saldırgan yenilik stratejisini kabul eden bir işletmenin amacı yeni ürünleri piyasaya
sürerek teknoloji liderliğini ele geçirmektir. Böylece, piyasada ilk olmanın tüm
avantajlarından yararlanılır. Saldırgan stratejiyi uygulayan firmalar Ar-Ge çalışmalarını
yoğun bir şekilde yürütmek zorundadır. Diğer taraftan, piyasa liderliğini elde edebilmek
ve bunu koruyabilmek için sağlam bir yönetim anlayışına, teknik ve idari kadroya ve
örgütsel yapıya ihtiyaç duyulur[100, 318]. Saldırgan yenilik stratejisini kabul eden
firmaların yeni ürün geliştirmeye sadece bir Ar-Ge ve pazarlama faaliyeti olarak
bakmaması gerekir. Saldırgan yenilik stratejisinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için
öğrenen, değerlendiren ve kendini sürekli yenileyen bir organizasyon modeline ihtiyaç
duyulmaktadır [318].
¾ Firmalar teknolojide radikal bir yenilik yapma yerine mevcut bir teknolojiyi geliştirmeyi
tercih ederler. Savunma yenilik stratejisini takip eden firmalar, yeni ürün geliştirme
sürecinin risklerinden de kurtulmuş olurlar. Yoğun Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç duyan bu
firmalar teknolojinin iyi birer takipçisidirler [100, 318]. Savunma yenilik stratejisini
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uygulayan firmalar teknoloji değerlendirme, Ar-Ge ve iş geliştirme faaliyetlerini saldırgan
yenilik stratejisindeki firmalar gibi yoğun bir şekilde yürütürler. Bu firmalar radikal
yenilik yapma yerine ilk çıkanı yakından takip ederek mevcut teknolojiyi geliştirmeyi
tercih ederler.
¾ Mevcut teknolojiyi çok geriden takip eden firmaların amacı piyasada varlıklarını bir
şekilde sürdürebilmektir. Taklitçi stratejiyi izleyen firmalar Ar-Ge’ye fazla kaynak
ayırmazlar; düşük üretim maliyetleriyle piyasada yer edinmeye çalışırlar [263, 318].
¾ Bazen firmalar teknolojik yenilik açısından güçlü bir işletmenin alt kuruluşu olarak
çalışırlar, ürün tasarımlarında ve Ar-Ge çalışmalarında büyük işletmeye bağlı hareket
ederler. Bağımlı yenilik stratejisi izleyen firmalar genelde büyük ölçekli firmaların bir alt
yüklenicisi ya da ürün geliştirme bölümü olarak çalışırlar [318]. Bu tip firmalar büyük
ölçekli firmalara bilgi birikimini sunarken, Ar-Ge faaliyetlerinin risklerini de en aza
indirirler.
•

Yürütülen Ar-Ge faaliyetleri sonunda elde edilen ürünün laboratuar çalışmasından çıkartılıp
pazarlanabilir bir ürüne dönüştürülmesi gerekir. En uygun prototipin üretim modeline ya da
gerçek ortamda sınanan bir çıktının pazarlanabilir bir ürüne dönüştürülmesi gerekir. Ar-Ge
prototipinin pazarlanabilir üretim modeline dönüştürülmesi farklı bir uzmanlık alanına ihtiyaç
duyar. Yeni ürün geliştirme yaklaşımına (piyasa-odaklı ya da müşteriye-özel) bağlı olarak
işlevsel, görsel ve operasyonel tasarım özellikleri belirlenerek Ar-Ge prototipi ticarî ürüne
dönüştürülür. Bu aşamada mevcut ya da potansiyel müşterilerle sıkça karşı karşıya gelinir.

•

Ar-Ge ya da ürün geliştirme aşamaları esnasında ortaya çıkan çıktılar (ara ya da nihai ürünler)
değerlendirilir; yazılımlar lisanslama yoluyla ya da geliştirilen ürünler marka, patent veya
endüstriyel tasarım tescilleriyle koruma altına alınır.

•

Yenilikçi ürün geliştirme sürecinin son aşaması pazarlama aşamasıdır. Geliştirilen radikal ya
da artımsal ürünün işletmeye kâr getirmesi beklenir. Pazarlama faaliyetleri yeni ürün
geliştirme sürecinin başında başlayan, süreç boyunca belli aşamalarda tetiklenen ve süreç
sonunda ise hayata geçen bir faaliyetler bütünüdür. Yenilikçi ürün geliştirme sürecinin
başarıya ulaşabilmesi için pazarlama faaliyetlerinin çok sistematik bir şekilde yürütülmesi
gerekir.

Yenilikçi ürün geliştirme aşamasında yürütülmesi gereken temel faaliyetler Şekil 197’de
özetlenmiştir.
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Şekil 197 Yeni Ürün Geliştirme Süreç Örneği

Pazarlama faaliyetlerinin etkinliği kadar müşterilerin ve dolayısıyla piyasanın yeni ürüne
hazır olması da önemlidir. Müşteri beklentilerinin sınırlı kaldığı bir piyasada yeni ürünlerin hayata
geçebilmesi pek mümkün gözükmemektedir. Bu durumda firmalar iki stratejiyi birlikte ya da ayrı
ayrı uygulayabilir. Firmalar piyasada yeni ürünlere olan talebin arttırılmasına yönelik çalışmaları
yürütebilir ya da yürüyen bir çalışmaya destek olabilir. Diğer strateji ise, iç piyasa risklerinin dış
piyasalara açılarak azaltılmasıdır. Türkiye’de bilişim sektöründeki müşteri yapısı ve iç piyasalarda
karşılaşılan sıkıntılar “İç Piyasada Karşılaşılan Sıkıntılar“ ve dış pazara açılım stratejisi ise “Dış
Pazara Açılım” bölümlerinde anlatılmaktadır.
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14.7

Teknoloji Geliştirme Yeteneğinin Oluşturulması

Rekabet üstünlüğünün elde edilebilmesi için yazılım geliştiren firmaların kaynaklarını ve
teknoloji geliştirme yeteneğini bir arada tutabilmeleri gerekir. Teknoloji geliştirme yeteneği ile
firmaların yönetimsel ve örgütsel yapılanmaları, ürün geliştirme süreçlerini uygulama biçimleri,
koordinasyon ve iş birliği yetenekleri, yeni ürün teknolojileri, yenilikçi ürünleri ve lisansları
anlatılır. Teknoloji geliştirme yeteneğinin özünde değer yaratan ürünlerin geliştirilmesi yahut
hizmetlerin sunulması yatar. Firmaların yaratacağı değerler aşağıda verilmiştir:
• Firmalar olası müşteri ya da son kullanıcıların problemini çözerek, gereksinimlerini
yerine getirerek, kritik faaliyetlerde verimlilik, hız ve doğruluğu arttırarak ve müşterinin
finansal kazanç elde etmesini sağlayarak müşteri tarafında değer yaratırlar.
• Firmalar operasyonel faaliyetlerinden kâr ederek, getirisi yüksek faaliyetleri yürüterek,
tanınmışlığı arttırarak, isim yaparak ve bir marka oluşturarak değer yaratırlar.
• Firmalar oluşturdukları yönetim anlayışıyla çalışanların motivasyonunu arttırarak ve
kaynakları iyi yöneterek değer yaratırlar.
• Firmalar sundukları ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirerek, örgütte verimliliği
sağlayarak değer yaratırlar.
Bu bağlamda teknoloji geliştirme yeteneğinin oluşturulması için öncelikle firmada stratejik
yönetim anlayışının benimsenmesi gerekir. Stratejik yönetim anlayışı ile firma hedefleri
sayısallaştırılır, firmaların uzun ve kısa vadede hedeflerine ulaşmalarında izlemeleri gereken
stratejiler belirlenir, yenilikçi ürün ve pazarlama süreçleri tanımlanır, performansa dayalı bir
yönetim anlayışı geliştirilir.
Teknoloji geliştirme yeteneğinin oluşturulmasında öne çıkan diğer önemli bir husus da ürün
geliştirme süreçlerinin akışıdır. Firmaların yenilikçi ürün geliştirme doğrultusunda süreçlerini
yeniden gözden geçirmeleri gerekir. Yenilikçi ürün geliştirme hedefi olan bir firma dış çevreyi ve
mevcut teknolojileri çok iyi değerlendirebilmelidir. Piyasa beklentilerini anlamadan, mevcut
teknolojileri analiz etmeden ve yenilikçiliğin derinliğini belirlemeden yürütülen ürün geliştirme
çalışmaları ile istenen başarı yakalanamaz. Böyle bir durumun neden olabileceği sıkıntılar
şunlardır:
1) Teknoloji analizi yapmadan ve yenilikçiliğin düzeyini (radikal ya da artımsal) belirlemeden
çalışmalara başlamak ürün geliştirme sürecini başarısızlığa götürür.
a) Ürün geliştirme süreci sonunda yenilikçilik özelliği olmayan bir ürün geliştirilebilir. Bu
ise, beklenen değerin elde edilememesi anlamına gelir.
b) Yenilikçilik stratejisinin doğru seçilmemesi ürün geliştirme öngörülerini (kaynak, maliyet
ve süre öngörüleri gibi) etkiler. Böylece proje süresi uzar ya da, maliyet artar. Kimi
zaman maliyet ya da süre aşımları nedeniyle proje amacına ulaşmadan kapatılır.
c) Kaynak (insan kaynağı, altyapı ve finans gibi) yetersizliği süreci tehlikeye atar. Örneğin,
mevcut teknolojiyi bilmeyen ya da konuya hâkim olmayan insan kaynakları ürün
geliştirme süreci üzerinde büyük bir risk oluşturur. Yetersiz kaynaklar ya da ehil olmayan
personel yeni teknolojilerin yaratılması önündeki en önemli engeldir. Yine, yan sanayinin
ve tedarikçilerin yeterli olmadığı bir ortamda ürün geliştirmek son derece risklidir.
d) Üzerinde geliştirme yapılacak teknolojinin temininde yaşanan yasal, bürokratik ve mali
engeller, ürün geliştirme sürecini süre ve maliyet açısından sıkıntıya sokar.
e) Bazen firmalar tedavülden kalmak üzere olan bir teknoloji üzerinde çalışma yapabilirler.
Bu durum, ürün yaşam döngüsünü ya da kullanım süresini kısaltır. Bazen de teknolojiyi
geliştirmek için gerekli olan cihazlar, bileşenler ve yazılımlar geçerliliğini yitirmektedir.
Bu ise, geliştirme sürecinde sıkıntıya neden olur.
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2) Piyasaları ve dış çevreyi değerlendirmeden başlatılan çalışmalar ürünün ticaretleştirilmesini
zorlaştırır. Dış çevre analizi yapılarak ürünün nüfuz edeceği piyasalar ve hedeflenen müşteri
kitlesi belirlenir, dışa açılım kararı değerlendirilir.
a) Geliştirilen ürünün iç ve dış piyasada bir alıcısının olup olmadığı incelenmelidir. İhtiyaç
ya da pazar analizi yapmadan geliştirilen yenilikçi ürünler başarıyla tamamlanmış olsalar
bile, piyasada beklenen talep genişlemesini yakalayamazlar. Ürün özellikleri hedef
kitlenin beklentilerine göre tanımlanmalıdır. Geliştirme sürecinin niteliğine (piyasa-odaklı
gibi) bağlı olarak, ürün özelliklerini belirleme aşamasında “Beyin Fırtınası” , “Pazar
Araştırmaları”, potansiyel müşterilerle yapılan “Form Analizleri” gibi çok farklı teknikler
uygulanır.
b) Maliyet/fayda analizleri yapılmadan geliştirilen ürünler piyasada beklenen değeri
yakalamaz. Piyasa araştırmalarında ürünün satış hacmi, ömrü ve olası fiyat aralığıyla ilgili
öngörüler yapılır. Bu öngörüler yardımıyla maliyet/fayda analizi gerçekleştirilir. Böylece,
net satış gelirlerinin geliştirme maliyetini ne ölçüde karşılayacağı değerlendirilir.
c) Yenilikçi ürün için en doğru pazarlama stratejinin geliştirilmesi gerekir. Talebin yüksek
olduğu yenilikçi bir ürün bile, pazarlama faaliyetlerinin doğru uygulanmaması sonucu,
ticarî açıdan başarısız olabilir.
d) Ar-Ge çalışmaları başarıyla tamamlanmış bir ürün yeniden kullanılabilirlik, bakım
kolaylığı, paketleme, uyumluluk ve güvenilirlik çerçevesinde şekillendirildikten sonra
piyasaya sunulmalıdır. Bunlar müşterinin ürünü benimsemesi için gerekli olan
faaliyetlerdir. Örneğin, kullanıcı arayüzlerinin uyumlu olmaması kullanımı zorlaştırır.
Yine, belli ortamlarda sistemin çalışmaması ürüne duyulan güveni azaltır. Kurulum,
kullanım ve bakım zorluğu, mevcut sistemle ya da beklentilerle olan uyumsuzluk ve
çalışmada yaşanan kesintiler ticarî başarıyı olumsuz yönde etkiler.
e) Satış sonrası teknik destek vermeyen ya da bakım anlaşmaları yapmayan firmalar
ürünlerine müşteri bulmada sıkıntı yaşar.
f) Geliştirilen yenilikçi ürünlerin kamu malı olması ticarî başarıyı engeller. Yenilikçi
ürünlerini lisanslama ve tescil yoluyla koruma altına almayan firmalar, teknoloji
geliştirme ve yaygınlaştırma konusunda başarı sağlasalar bile başta belirledikleri ticarî
hedefe ulaşamazlar. Yenilikçi ürünlerin koruma altına alınarak pazarlama faaliyetlerinin
yürütülmesi son derece önemlidir.
Teknoloji geliştirme yeteneğinin oluşturulmasında etkili olan diğer önemli unsur da firmada
performansa dayalı yönetim anlayışının oluşturulmasıdır. Performansa dayalı yönetim
anlayışının amacı örgütte kaynak eniyilemesini ve verimlilik artışını kurumsal düzeyde sağlayarak
süreç, ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik faaliyetleri yürütmektir. Bir bilişim
firması ürün kalitesini arttırmanın, geliştirme süresini kısaltmanın ve maliyeti azaltmanın yollarını
bulmak zorundadır. Performansa dayalı yönetim anlayışında kritik süreç faaliyetlerinin işletilmesi
esnasında toplanan veriler değerlendirilerek süreç iyileştirmeleri yapılır. Bu yönetim anlayışı
aşağıdaki faaliyetleri kapsar:
1)

Temel ürün geliştirme süreç faaliyetlerinin kurumsal düzeyde uygulanması gerekir. Proje
yönetimi ve proje yönetimine bağlı olarak risk yönetimi, gereksinim yönetimi,
konfigürasyon yönetimi, doğrulama ve geçerleme yönetimi süreç alanları ve kalite güvence
faaliyetleri ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca uygulanmalıdır. Ürün geliştirme süreci
için azami önemi olan bu altı temel süreç alanının özel pratiklerinin (sürece özel
faaliyetlerin) yerine getirilmesi gerekir.

2)

Girdi faktörleri olan insan kaynaklarının, altyapıların ve diğer kaynakların etkin bir şekilde
yönetilmesi gerekir.

3)

Performans yönetim sistemi kurulmalıdır. Kurumsal düzeyde tanımlı olan süreç ve ürün
metrikleri operasyonel faaliyetlere uygulanır. Operasyonel faaliyetlerden toplanan veriler
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analiz edilerek faaliyetlerin ve dolayısıyla tüm firmanın performansı ortaya çıkartılır. Firma
hedefleriyle uyumsuz olan performans göstergeleri referans alınarak üründe ya da süreç
faaliyetlerinde iyileştirmeler yapılır.
4)

İç ve dış koordinasyonun ve iş birliklerinin oluşturulması gerekir. Firmada grup içinde ve
gruplar ya da bölümler arasında koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak amacıyla ortak
kurallar, tanımlamalar ve politikalar belirlenir, araçlar seçilir. Yine, dış çevreyle (alt
yükleniciler, proje ortakları ve müşteriler gibi) olan iş birliğini ve koordinasyonu
kolaylaştırmak amacıyla yönetim modelleri belirlenir, kurallar tanımlanır ve destek araçları
seçilir.

5)

Öğrenme sürekli olarak teşvik edilmelidir. Teknoloji ve yenilik ağırlıklı ürün geliştirme
faaliyetlerinde insan kaynaklarının bilgi ve becerisi son derece önemlidir. Nitelikli insan
kaynaklarının oluşturulabilmesi için teknik ve yönetimsel konularda çalışanların sürekli
eğitilmesi gerekir.

6)

Kurumsallaşmanın sağlanması bir zorunluluktur. Örgütte verimliliğin sağlanabilmesi için
kaynakların, süreç tanımlamalarının, koordinasyon ve iş birlikleri kurallarının, süreç
faaliyetleri sonunda elde edilen deneyimlerin ve çıktıların, eğitim notlarının, raporların,
standartların, politikaların, kılavuzların ve diğer belgelerin kurum bazında paylaşılması
gerekir. Böylece, gömülü bilginin açık bilgiye dönüştürülmesi de mümkün olur. Kritik süreç
faaliyetlerinin performansı kurumsal düzeyde tanımlanıp ölçülerek, uygunsuzlukların
belirlenmesi gerekir. Bu ise, kurumsal düzede sürekli iyileştirmenin ön koşuludur. Yine,
kritik süreç faaliyetlerinin yönetimle gözden geçirilmesi kurumsallaşma için önemli bir
adımdır. Ayrıca, kurumsal düzeyde tanımlanmış tüm faaliyetlerin ve paylaşılan tüm
bilgilerin ortak bir alanda saklanması ve çalışanların paylaşımına sunulması gerekir.

Teknoloji geliştirme yeteneğinin oluşturulmasında firmaların ürün ve hizmet kalitesini
yükseltilme yaklaşımları önemli bir yer tutar. İç ve dış piyasalarda rekabet edebilmenin ön koşulu
ürün ve hizmet kalitesinde sürekliliktir. Ürün geliştirme süreci boyunca geliştirilen ürünlerin
müşteri beklentilerini karşılaması gerekir. Bunun için etkin bir müşteri ilişkileri yönetimi sistemi
kurulmalıdır. Geliştirilen ürünün doğrulama ve geçerleme faaliyetleriyle beklentileri ne düzeyde
karşıladığı sınanmalıdır. Firmanın ürün geliştirme yetkinliğini gösterilmesi için, doğrulama ve
geçerleme faaliyetlerinde elde edilen bulguların kurum düzeyinde analiz edilerek gösterilmesi
gerekir. Firmada oluşturulan performans yönetimi sisteminin bir görevi de ürün ve hizmet
kalitesini gerçek veriye dayandırarak göstermektir.
Ayrıca, müşteriye verilen ürünün işletilmesi esnasında ortaya çıkan hataların ve sorunların
firma tarafından çözülmesi gerekir. Bu, teknik destek faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
gereğini bir kez daha ortaya koyar.
Özet olarak, firmalar teknoloji geliştirme yeteneğinin kazanılması aşamasında dört hususa
önem vermelidir. Bunlar:
•

Stratejik yönetim anlayışının oluşturulması,

•

Yeni ürün ya da teknoloji geliştirme yaklaşımının uygulanması,

•

Performansa dayalı yönetim anlayışının benimsenmesi,

•

Ürün ve hizmet kalitesini yükseltilmesidir.

Teknoloji geliştirme yeteneğinin oluşturulması esnasında uygulanması gereken faaliyetler
Şekil 198’de özetlenmiştir.
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Şekil 198 Teknoloji Geliştirme Yeteneğinin Oluşturulması
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14.8

Yazılım Üreticilerinin Kazanımları ve İyileştirilmesi Gereken Unsurlar

Bu bölümde “Genel Firma Özellikleri”, “Kurumsal Süreç Yetkinlik Düzeyi”, “Finansal
Düzey”, “Yenilikçilik ve Öğrenme Yaklaşımı” ve “Pazarlama Düzeyi” bölümlerinde verilen
bulgular, teknoloji geliştirme yeteneği çerçevesinde değerlendirilerek, firmaların ve sektörün
güçlü ve zayıf yanları ortaya konmaktadır.

14.8.1
i.

Firmaların Sahip Olduğu Kazanımlar

Stratejik Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi

Firmaların yaklaşık dörtte üçü görev ve ülkülerini belirleyen, beşte üçü iş geliştirme ve
pazarlama faaliyetlerinde pazar araştırmalarını yürüten ve yarısından çoğu MİY faaliyetlerini
çoğunlukla ya da sürekli olarak uygulayan firmalardır. Yine, firmaların dörtte üçü bilgi
teknolojileri güvenliğini organizasyonlarında uygulamaktadır.

ii.

Teknolojik Yetkinliğin Oluşturulması

1) Yaparak öğrenme ve teknoloji izleme yoluyla bilişim firmalarında alan uzmanlığı ve ürün
geliştirme yetkinliği oluşmuştur. Sektörde özellikle belli alanlarda uzmanlaşmış, bu alanlarda
ürün geliştirerek yetkinlik kazanmış firmalar mevcuttur. Sektör firmaları bazı alanlar için
“yaparak öğrenme” sürecini başarıyla tamamlamış; eğitim, anakara güvenliği, sağlık ve
çevreci bilişim gibi alanlarda ise Ar-Ge destekleriyle öğrenme ve yeni ürün geliştirme süreci
içine girmiştir. Bugün sektör çok farklı alanlarda yenilikçilik özelliği olan ürünleri
geliştirebilecek konuma gelmiştir.
Farklılaşma imalat, otomasyon ve yönetim sistemleri, elektrik ve elektronik ve
telekomünikasyon alanlarıyla başlamış; finans, bankacılık ve sigortacılık, savunma alanlarıyla
devam etmiştir. Son dönemde taşıma ve lojistik, web ve internet uygulamaları, sağlık bilişimi,
eğitim, medya, basın ve yayıncılık gibi alanlarda ortaya çıkan yeni talepler nedeniyle bu
alanlarda çalışan firmaların sayısında ciddi bir artış olmuştur.
2) Sektörde ürün gerçekleştirme yeteneği oluşmuştur. Firmalarının tamamlamış oldukları toplam
proje ve pazarlamaya hazır ürün sayılarına bakıldığında, genel anlamda sektörün ürün
geliştirme becerisine sahip olduğu görülmektedir. Çoğu firma müşterilerden gelen talep
üzerine proje geliştirmekte, proje çıktılarının bir kısmını pazarlamaya hazır ürün haline
dönüştürebilmektedir.
3) Firmaların çoğu teknolojiyi takip etmektedir. Sektör firmaları teknolojik gelişmeleri
izlemekte, bunları kalite ve verimlilik etkilerine göre değerlendirmektedir. Yine, firmaların
çoğu teknoloji izleme ve değerlendirme faaliyetleri için yönetim desteği almaktadır.
4) Patent, marka, faydalı model, endüstriyel tasarım tesciline sahip olan firmaların oranı oldukça
düşüktür. Diğer taraftan, sektördeki mikro ve küçük ölçekli firmalar teknoloji geliştirme ve bu
teknolojiyi koruma altına alma konusunda son derece isteklidir. Öyle ki, patent, marka,
faydalı model veya tasarım tescili alan firmaların %48,6’sı küçük ölçekli ve %37,8’i mikro
ölçekli firmalardır.
5) Lisanslama ya da “know-how” transferi yoluyla teknoloji satışı yapan firmaların oranı
(yaklaşık beşte biri) çok düşük olsa bile, bu yolla teknoloji satışı yapma durumu ile ticari
değerler (ciro değeri) arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur. Geliştirdikleri teknolojiyi bu yolla
koruma altına alan firmalar bundan ticari bir kazanç elde etmektedir. Yine, lisanslama ve
“know-how” yoluyla teknoloji satışı yapan firmaların dörtte üçü küçük ve mikro ölçekli
firmalardır.
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6) Örgütsel yapılanma biçimlerinde Ar-Ge ve Destek birimlerinin önemi artmaktadır. Ölçek
problemi bir kısım firmanın fonksiyonel örgüt yapılanmasına geçişini engellemektedir. Diğer
taraftan, firmaların çoğu satış sonrası müşteri destek, iş geliştirme ve pazarlama faaliyetlerini
yürüten resmî ya da gayri resmî yapılara sahiptir. Çoğu firma müşteri hizmetleri ya da satış
sonrası teknik destek faaliyetlerinin yürütülmesine önem vermekte ve bu kapsamda ayrı birim
kurmakta ya da belli kişileri bu iş için ayırmaktadır.
Yazılım geliştiren firmalar, Ar-Ge ve Ür-Ge birimlerini birlikte ya da ayrı ayrı kurmaktadır.
Öyle ki, ürün geliştirme faaliyeti ile meşgul olan teknik personelin %67,3’ü sadece Ar-Ge birimi
ve %17’si hem Ar-Ge hem de Ür-Ge birimlerinde görev yapmaktadır.

iii.

Performansa Dayalı Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi

a) Ürün Geliştirme Süreç Faaliyetlerinin Uygulanması
Belli ürün geliştirme süreç alanlarında yetkinlik kazanılmıştır.
¾ Firmaların çoğu ürün özelliklerinin belirlenmesi aşamasında etkin bir şekilde müşteriyle iş
birliği içindedir. Firmaların çoğu müşteri gereksinimlerini kayıt altına almakta, proje yaşam
döngüsü boyunca bunları izlemekte, gereksinim yönetimi sürecini planlamakta, değişiklikleri
ürüne ya da plana yansıtmakta ve yönetim gözden geçirmelerini verimli bir şekilde
yürütmektedir.
¾ Çoğu firma yürütülen projeler için sürekli ya da çoğunlukla plan yapmakta, bu planlar
yürütülecek faaliyetleri ve sorumlulukları tanımlamaktadır. Yine çoğu firma proje boyunca
yürütülen etkinlikler izlenmekte ve bunlar yönetimle gözden geçirilmektedir. Firmaların beşte
üçü proje öngörülerini yapmakta ve bu öngörüleri gerçekleşen değerlerle karşılaştırmaktadır.
Diğer taraftan, firmaların yarısı proje yönetimi için araç kullanmaktadır.
¾ Firmaların çoğu geliştirilen iş ürünlerinin kalitesini ve fonksiyonelliğini belirlemek amacıyla
sınamalar yürütmektedir.

b) Kurumsallaşmanın Sağlanması
¾ Firmaların yaklaşık üçte ikisi bilgi teknolojileri yönetim sistemlerini kurmuş; yarısı birikim
yönetimi anlayışını benimsemiştir. Proje düzeyinde bilgi paylaşımı mevcuttur. Firmalar
projelerinde sınırlı ya da tam erişime açık ortak alanlara sahiptir.
¾ Fonksiyonel organizasyon yapılanmasını uygulayan firmaların yarısı bölümler arası
haberleşmenin ve koordinasyonun yürütülmesine destek olan araçları etkin bir şekilde
kullanır.
¾ Firmaların yarısı kazanılan deneyimleri ve alınan dersleri sürekli paylaşmaktadır.
¾ Çoğu firma ürün geliştirme esnasında yürütmüş oldukları faaliyetlerin performansını üst
düzey yönetimle gözden geçirir.
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c) Öğrenmenin Teşvik Edilmesi
Çoğu firma teknik konularda çalışanlarını eğitmektedir. Firmaların büyük bir kısmı yazılımla
ilgili personelini programlama dili, veri tabanı, yazılım mimari tasarımı ve yazılım araçları
konularında eğitmektedir.

d) Girdi Faktörlerinin Yönetilmesi
Sektörün yarısı oldukça deneyimli yazılım personeli çalıştırmaktadır. Firmaların yarısında
görev alan yazılım personelinin ortalama deneyimi yedi yıl ve üstüdür.

iv.

Ürün ve Hizmet Kalitesinin Sağlanması

Çoğu firma geliştirilen iş ürünlerinin kalitesini ve fonksiyonelliğini belirlemek amacıyla
sınama yapmaktadır. Firmaların yarısı birim testleri ve yaklaşık üçte ikisi sistem testlerini ya da
müşteri ortamında gerçekleştirilen testleri, diğer test faaliyetleriyle birlikte ya da tek başına
yürütmektedir.
Firmaların yaklaşık üçte ikisi yazılım kodunu ve yarısı dokümanları gözden geçirmektedir.
Firmaların üçte ikisinde ürün teslimatı öncesinde müşteriden kesinlikle onay alınmaktadır.
Firmaların çoğu ürün özelliklerinin belirlenmesi aşamasında müşteriyle iş birliği içinde
olmakta ve firmaların dörtte üçü bu iş birliğini etkin bir şekilde yürütmektedir. Firmaların
neredeyse tamamı müşterilerine sürekli bir şekilde ya da sık sık satış sonrası teknik destek
vermektedir.

14.8.2

Firmaların İyileştirilmesi Gereken Unsurlar

Yazılım geliştiren firmaların teknoloji geliştirme yetkinliğini ve dolayısıyla rekabet
üstünlüğünü olumsuz yönde etkilen tüm faktörler dört başlık altında toplanmaktadır:
•

Emeğin ticaretleştirilememesi ya da değer yaratan ürünlerin geliştirilememesi,

•

Süreç yetkinliğinin tam oluşmaması,

•

Kurumsallaşmanın gerçekleştirilememesi ve

•

Süreç (ve ürün) performans ölçümlerinin tam uygulanamamasıdır.

Firmalarda rekabet gücünün artması, teknoloji geliştirme yetkinliğinin iyileştirilmesiyle
mümkün olabilir. Teknoloji geliştirme yetkinliğinin iyileştirilebilmesi için aşağıda verilen
faaliyetlerin yürütülmesi gerekir.
i.

Stratejik Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi
Bilişim firmalarında görev ve ülkü tanımları yapılmış olsa bile, hedeflere nasıl ulaşılacağı
(stratejiler) tanımlı değildir. Hedeflere ulaşmada gerekli olan yönetim anlayışları bir politika
olarak tanımlanmalıdır.
Firmaların yaklaşık üçte biri kalite belgesine sahiptir. Diğer taraftan, firmaların ancak dörtte
biri toplam kalite yönetimini uygulamaktadır. Yine, aynı oranda firmada YKG grubu mevcuttur.
Mühendislik takımlarının oluşturulması, koordinasyonu ve iş birliğine yönelik kurumsal düzeyde
kurallar ve politikalar, firmaların beşte birinde tanımlıdır. Firmaların yaklaşık dörtte biri eğitim
politikalarını tanımlamıştır.
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Stratejik pazarlama faaliyetlerini uygulayan firmaların oranı oldukça düşüktür. Yine, firmalar
oldukça düşük ihracat rakamlarına sahiptir. Firmaların çoğu belli bir stratejiye bağlı kalmadan
ihracat yapmaktadır. Firma düzeyinde bir ihracat stratejisinin oluşturulması gerekir.
ii.

Teknolojik Yetkinliğin Oluşturulması
Çoğu firma yeni teknolojileri takip etse bile, bu faaliyetlerin yenilikçi ürüne dönüştürülme
oranı oldukça düşüktür. Firmaların yaklaşık beşte ikisi teknoloji satışını “sipariş üzerine ürün
geliştirerek”; dörtte biri ürün lisanslama ya da “know-how” transferi yoluyla ve çok az bir kesim
patent/marka/faydalı model/endüstriyel tasarım tesciliyle yapmaktadır.
Firmaların neredeyse beşte biri patent/marka/faydalı model/endüstriyel tasarım tesciline
sahiptir. Yine bu yolla koruma altına alınan ürünlerle ticarî değerler (ciro ve teknoloji satış
değerleri) arasında bir ilişki kurulamamaktadır. Firmaların sahip olduğu patent/marka/faydalı
model/endüstriyel tasarım tescilleri, firmaların finansal büyüklüklerini arttırıcı bir etkiye sahip
değildir.
Pazarlamaya hazır ürün sayısı ile teknoloji satış ve ciro değerleri arasında bir ilişki olsa da,
bu ilişkinin şiddeti toplam proje sayısında bulunan değerlere göre daha azdır. Firmalar ticarî
değer yaratmada piyasa-odaklı ürün geliştirmeden ziyade müşteriye-özel proje geliştirme
yaklaşımını benimsemektedir. Bu ise, ulusal ve uluslararası alanlarda marka yaratmanın önündeki
en önemli engeldir.
Firmalar emeğin ticaretleştirilmesine ya da değer yaratan ürünlerin tasarlanmasına ve
üretilmesine odaklanmalıdır. Bunun için;
¾ Ar-Ge çalışmalarına önem vererek yenilikçilik özelliği taşıyan ürünler geliştirilmelidir. Bunun

için;
9 Yeni teknolojilerin daha planlı ve sistematik bir şekilde izlenmesi gerekir. Teknoloji

izleme bireysel çabalardan ziyade bir yönetim anlayışı olmalı, yenilikçi ürün geliştirme
sürecinin bir parçası olarak kabul görmelidir.
9 Dış çevre analizleri yapılmalıdır. Müşteri ve kullanıcıların olası ihtiyaçları belirlenmeli,

piyasa koşulları ve riskleri ortaya çıkartılmalıdır.
9 Teknoloji-ihtiyaç-yapılabilirlik analizleri yürütülerek yenilikçilik stratejisinin ortaya

konması gerekir.
9 Maliyet/fayda analizleri yapılarak ticaretleştirme ya da pazarlama ve satış stratejilerinin

belirlenmesi gerekir.
Yukarıdaki faaliyetlerin Ar-Ge çalışmaları öncesinde ya da Ar-Ge çalışmalarının bir parçası
olarak yürütülmesi gerekir.
¾ Ürün geliştirme süreci boyunca elde edilen çıktıların ve nihaî ürünün ticaretleştirilmesine

önem verilmeli. Bunun için;
9

Prototipleme aşamasında müşteriden ya da kullanıcılardan görüş alınması,

9

Çıktıların kullanılabilirlik, bakım kolaylığı, paketleme, uyumluluk, güvenilirlik ve
pazarlanabilirlik gibi unsurlarla değerlendirilmesi,

9

Fiyatlandırma, bakım, teknik destek ve pazarlama (hedef kitle, promosyon, dağıtım
kanalları, pazarlama yolu gibi) stratejilerinin belirlenmesi gerekir.

¾ Ar-Ge çalışması sonunda ortaya çıkan ürünler, telif hakkı alınarak ya da tescil ettirilerek

koruma altına alınmalıdır.
Ayrıca,
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¾ Alınan telif haklarının ve tescillerin ticarî başarıyı elde etmede kullanılması gerekir.

9
iii.

Bunun için oluşturulan pazarlama ve satış stratejilerinin uygulanması gerekir.

Performansa Dayalı Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi

a) Ürün Geliştirme Süreç Faaliyetlerinin Uygulanması
¾

Yazılım geliştiren firmaların konfigürasyon yönetimi süreç faaliyetlerini uygulaması ya da bu
süreç faaliyetlerini iyileştirmesi gerekir.

Firmaların neredeyse yarısı konfigürasyon yönetimi sürecini uygulamamakta, üçte biri
konfigürasyon yönetimi faaliyetlerini sürekli bir şekilde ya da çoğunlukla planlamakta ve yaklaşık
dörtte biri bu iş için yazılım aracı kullanmaktadır.
Ürün geliştirme ve bakım aşamalarında ürünle ilgili tüm değişikliklerin izlenmesi, ürün
varlıklarında değişiklere göre sürümlerin oluşturulması ve bunların ortak bir alanda saklanması
son derece önemlidir. Özellikle büyük ölçekli, çok ortaklı, farklı müşteri segmentine göre ürün
farklılaşmasına giden ve “Ürün Hattı” yaklaşımına göre proje geliştiren firmalar konfigürasyon
yönetimi sürecini özenli bir şekilde uygulamalıdır. Firma ya da proje ölçeğine göre bu süreç proje
yönetimi sürecinin bir alt süreci olabilir yahut tamamen ayrı bir süreç alanı olarak uygulanabilir.
¾ Risk yönetimi süreci iyileştirilmesi gereken diğer süreç alanıdır.
Risk yönetimi sürecini hakkıyla uygulayan firmaların oranı oldukça düşüktür. Firmaların
yaklaşık üçte biri riskleri kayıt altına almakta, yaklaşık beşte biri bu riskleri izlemekte ve çok az
bir oranı bunları olasılık ve etki çerçevesinde değerlendirmektedir.
Firma ve proje ölçeğinden bağımsız olarak, risk yönetim süreci proje bazında ya da örgüt
genelinde uygulanması gereken bir süreç alanıdır. Risk yönetimi süreci örgüt bazında işletme
sürekliliğine, proje bazında projenin başarıyla tamamlanmasına odaklanır. Küçük ölçekli firmalar
süreci proje yönetiminin bir alt faaliyeti olarak kolayca uygulayabilir. Önemli olan husus,
işletmede bu anlayışın benimsenmiş olmasıdır.
¾ KG ya da YKG süreci iyileştirilmesi gereken bir süreç alanıdır.
Bu süreç alanı sektör firmaları tarafından yeniden gözden geçirilmeli ve üzerinde gerekli
iyileştirmeler yapılmalıdır
KG ya da YKG, ürün geliştirme süreç faaliyetlerini izleyerek, ürünlerin ve faaliyetlerin
kurallara göre yapılıp yapılmadığını doğrular. Bu nedenle, ürün ve hizmet kalitesini sağlamayı
hedefleyen işletmelerde bu süreç alanının kesinlikle uygulanması gerekir. Ne var ki, KG ve YKG
faaliyetleri için uzmanlaşmış insan kaynağına ihtiyaç duyulur. Yine bu uzmanların temininde
finansal kaynakların yeterli olması gerekir. Orta ve büyük ölçekli firmalar bu problemin
üstesinden daha kolay gelir. Ürün geliştirmeye odaklanan mikro ve küçük ölçekli firmalar için bu
nitelikte insan kaynağını istihdam etmek neredeyse imkânsızdır. Sektörün %87’sinin mikro ve
küçük ölçekli firmalardan oluştuğu düşünülürse, bu oldukça önemli bir problemdir.
Savunma ve güvenlik, telekomünikasyon gibi kritik alanlarda alt yüklenici ya da proje ortağı
olarak çalışmak isteyen firmalar, ürün geliştirme süreç yetkinliklerini yüklenici kuruluşa ya da
müşteriye ispatlamalıdır. Kaynak problemi nedeniyle kalite belgesi alamayan firmaların ürün
geliştirme yetkinliği bir kurum ya da kuruluş tarafından belgelenmelidir. Mikro ve küçük ölçekli
firmalarda süreç, ürün ve hizmet kalitesinin nasıl belirleneceği sektör paydaşları (firmalar, bilişim
ve yazılım dernekleri, belgelendirme kuruluşları gibi) tarafından tanımlanmalıdır.
¾ Test yönetiminde planlamaya daha fazla önem verilmesi gerekir.
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Test faaliyetlerinin bir plan dâhilinde yürütülmesi gerekir. Firmaların yaklaşık beşte ikisi test
faaliyetlerini bir şekilde (ara sıra, çoğunlukla ve sürekli olarak) planlamakta ve yaklaşık dörtte biri
planlanan test faaliyetlerini sürekli olarak ya da çoğunlukla izlemektedir.
Firmaların çok az bir bölümünde ayrı bir test yapılanması mevcuttur. Bu tamamen firmaların
ölçeğiyle ilgili bir durumdur. Diğer taraftan, ayrı bir test bölümü olmasa bile test faaliyetleri bir
plan dâhilinde yürütülebilir. Konfigürasyon yönetimi ve risk yönetimi süreçlerinde olduğu gibi
bunun için bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerekir.
Proje yönetim sürecinde olduğu gibi, test faaliyetlerinin de planlaması gerekir. Test
faaliyetleri, küçük ölçekli firmalarda ya da projelerde proje yönetimi planlarının bir parçası
olarak, orta ve büyük ölçekli firmalarda, proje ölçeğine bağlı olarak, ayrı bir süreç faaliyeti olarak
planlanabilir.
b) İç ve Dış Koordinasyonun ve İş Birliklerinin Oluşturulması
Mühendislik grupları arasında haberleşme ve koordinasyonunun etkin bir şekilde
yürütülebilmesi için destek araçlarının kullanılması gerekir. Firmaların yaklaşık üçte birinde
gruplar arasında koordinasyonu ve iş birliğini sağlamaya yönelik araçlar mevcuttur. Yine
firmaların yaklaşık dörtte birinde bunlar etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
c) Öğrenmenin Teşvik Edilmesi
Firmalar çalışanlarını yazılım mühendisliği uygulamaları konusunda eğitmeli; daha planlı
ve sistematik usta-çırak eğitimleri düzenlenmelidir. Eğitim, kurumsallaşmanın sağlanması ve
süreç yetkinliğinin oluşturulması için gereklidir.
Firmalar kritik süreç faaliyetlerinin eğitimine daha fazla özen göstermelidir. Firmaların
yaklaşık dörtte biri proje ve gereksinim yönetimi, beşte biri test yönetimi süreç faaliyetleri için
planlı eğitimler düzenlemektedir. Diğer süreç faaliyetleri için bu değerler daha da düşüktür.
d) Performans Yönetim Sisteminin Kurulması
Ürün ve süreç performans metrikleri ve yöntemleri tanımlanmalı, bunların işletilmesine
önem verilmelidir. Ölçme faaliyetleri, ürün kalitesini belirlemek, süreç yetkinliğini oluşturmak ve
kurumsallaşmayı sağlamak için gereklidir.
Firmaların dörtte birinde konfigürasyon yönetimi, üçte birinde test yönetimi, yaklaşık beşte
ikisi proje yönetimi ve gereksinim yönetimi, yaklaşık beşte birinde YKG süreci performans
metrikleri ve ölçme yöntemleri uygulanmaktadır. Yine, kurumsal olarak veri toplama, veri analizi,
veri saklama ve raporlama etkinliklerini uygulayan firmaların oranı oldukça düşüktür. Yazılım
geliştiren firmaların çok az bir oranında performans yönetim sistemi kurulmuştur. İşletmede
verimliliği ve ürün kalitesini arttırabilmek için bu sistemin kurulması gerekir.
e) Kurumsallaşmanın Sağlanması
Firmalar proje düzeyinde bilgi paylaşım ortamlarına sahip olsalar bile kurumsal düzeyde
bilginin (kurallar, talimatlar, standartlar, politikaları ve süreç tanımları gibi) paylaşıldığı ortamı
tanımlama konusunda isteksizdir. Firmaların sadece dörtte birinde SVK’lar tanımlıdır. Aslında
kazanılan deneyimlerin ve alınan derslerin paylaşımı sürekli olmalıdır.
Firmalar kurumsal düzeyde süreçlerini tanımlamaya daha özen göstermelidir. Firmaların
yaklaşık üçte biri gereksinim yönetimi ve yaklaşık dörtte biri proje yönetimi süreç faaliyetlerini
kurumsal düzeyde tanımlamaktadır. Diğer süreç alanlarında bu değer çok daha düşüktür.

297

Firmalar ölçme yöntemlerini ve metriklerini kurumsal düzeyde tanımlamaya özen
göstermelidir. Firmaların yaklaşık dörtte biri gereksinim ve proje yönetimi süreç performans
metriklerini ve ölçme yöntemlerini kurumsal düzeyde tanımlamaktadır. Diğer süreç alanlarında bu
oran daha da düşmektedir.
Diğer taraftan, ölçüm tanımlarının bulunduğu kurumsal ölçüm veri tabanını oluşturan
firmaların oranı oldukça düşüktür.
Firmaların mühendislik takımlarının oluşturulması, yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik
kurumsal seviyede yazılı kuralları ve politikaları tanımlaması gerekir. Firmaların yaklaşık beşte
biri bu kuralları ve politikaları kurumsal düzeyde tanımlamaktadır.
f) Girdi Faktörlerinin Yönetimi
Sektör ara elemanlara ve lisansüstü eğitim belgesine sahip araştırmacılara, yazılım
mühendislerine, web ve grafik tasarımcılarına, iş geliştirme, pazarlama ve satış alanında
çalışabilecek uzmanlara ve proje yöneticilerine ihtiyaç duymaktadır.
Çoğu firma iş yapabilecek yetkinliğe sahip ve belli alanlarda tecrübe edinmiş insan gücüne
ihtiyaç duymaktadır. Yine firmaların büyük bir kısmı finansal kaynağa ihtiyaç duymaktadır.
iv.

Ürün ve Hizmet Kalitesinin Sağlanması

Ürün ve hizmet kalitesinin sağlanmasında doğrulama ve geçerleme süreç faaliyetleri KG ya
da YKG faaliyetleriyle birlikte uygulanmalıdır. KG ve YKG süreçleri kapsamında yürütülmesi
gereken iyileştirmeler yukarıda anlatılmıştır.
Firmaların üçte birinde test sürecinin performansını ölçmeye yönelik metrikler sürekli olarak
ya da çoğunlukla uygulanmaktadır. Firmaların test sürecinin performansını ölçmeye yönelik
metrikleri kurumsal düzeyde tanımlanıp uygulanması gerekir Yine firmalar ürün ve süreç
performans metriklerini tanımlama ve uygulama yaklaşımlarını iyileştirmelidir.
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14.8.3

Firma Performansını Etkileyen Dış Etmenler

Sektörün girdi faktörlerinin niteliği ve niceliği firmaların performansını etkiler. Nitelikli
insan gücünün, teknoloji altyapısının, kamu teşviklerinin ve yenilikçilik düzeyinin ülkede yeterli
olmaması ya da bunlara zor erişilmesi sektör firmalarını olumsuz yönde etkiler. Firmalar yetişmiş
insan kaynağı sıkıntısını elemanlarına eğitim sağlayarak çözme yoluna giderler.
Kamu teşviklerinin yetersizliği firmaları risk faktörü az olan faaliyetlere yönlendirir. Birçok
firma Ar-Ge faaliyetlerinin riskini taşımak istemez. Uzun dönemde getirisi yüksek bile olsa,
firmalar Ar-Ge faaliyetlerinden vazgeçerler. Standart ürün tasarımlarına odaklanarak varlıklarını
sürdürmeyi tercih ederler.
Sektörün talep koşulları ve dolayısıyla müşteri yetkinliği firma performansını etkiler. Talep
koşullarının niteliksel ve niceliksel olarak yeterli olmadığı ya da müşterinin ihtiyaçlarını
belirleyemediği durumlarda firmalar faaliyetlerini sürdürmede sıkıntı yaşarlar. Talep koşullarını
etkileyen çok fazla etmen vardır. Durağan bir ekonominin olmaması, ilgili sektörlerin yetersiz
kalması ve teknoloji altyapısının kurulamaması gibi durumlar, talep koşullarını olumsuz yönde
etkiler. Bu tip durumlarda firmalar tek başlarına talep koşullarını değiştiremezler. Bunun için daha
üst düzeyde tanımlanmış politikalara ihtiyaç duyulur.
Sektörün %83’ü mikro ve küçük ölçekli firmalardan oluşmaktadır. Çoğu firma çalışanlarını
programlama dili ve veri tabanı gibi teknik konularda eğitirken, ürün kalitesi ve geliştirme
süreçlerinin uygulanmasına yönelik eğitimler büyük ve orta ölçekli firmalar tarafından
verilmektedir. Bu durum danışman kullanımı için de geçerlidir. Öyle ki, sektörde firmalarının
ancak %16’sı idari ve teknik konularda danışman kullanabilmektedir. Firmalar çalışanlarını
eğitme konusunda daha çok desteklenmelidir.
Süreç iyileştirme, firma verimliliğini arttırma ve ürün kalitesini yükseltme konusunda sektör
firmaları kaynak ve bilgi desteğine ihtiyaç duyar. Geliştirilen ürünün ya da verilen hizmetin
uygunluğunun test edilmesi, geliştirme aşamasında kritik süreç faaliyetlerinin yürütülüp
yürütülmediğinin belgelenmesi ve firma verimliliğinin ölçülmesi gibi konularda KOBİ’lerin
desteklenmesi gerekir.
Özet olarak, KOBİ ölçeğindeki firmaların destek almadan ürün ve ürün geliştirme
faaliyetlerini iyileştirmeleri, Ar-Ge faaliyetlerine odaklanmaları ve çalışanlarını eğitmeleri
oldukça zor gözükmektedir. Bilişim KOBİ’lerinin yenilikçi ürün geliştirme aşamasında en çok
ihtiyaç duyduğu destekler aşağıda verilmiştir.
• Çalışanların eğitimi için bilgi ve kaynak desteği,
• Süreç iyileştirme, test, kalite güvence ve ürün uygunluk gibi konularda bilgi ve kaynak
desteği,
• Yenilikçi ürün tasarımı, marka yaratma, telif hakkı, patent alma ve marka tescili gibi
konularda bilgi ve kaynak desteği,
• Pazarlama teknikleri ve sözleşme hazırlama gibi konularda danışmanlık desteği,
• İhracat ve dışa açılım gibi konularda bilgi ve kaynak desteğidir.
Firmalarda teknoloji geliştirme yeteneğinin oluşturulmasına yönelik olası firma yapılanması
ve dış etmenlerle olan etkileşim Şekil 199’da verilmiştir.
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Şekil 199 Ürün Geliştiren Firmaların İç ve Dış Dinamikleri
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14.9

Hükümetler ve Büyüme Modelleri

14.9.1

Bilişim Sektöründe Büyüme ve Kamu Destekleri

Firma yapılanması ve uygulanan stratejiler, rekabet üstünlüğü yaratmak için gerekli olan ama
tek başına başarıya ulaşmada yeterli olmayan unsurlardır. Piyasa koşullarının tam oluşmadığı
ortamlarda daha üst otoritelerin devreye girmesi gerekir. İçsel büyüme yaklaşımlarında uygulanan
kamu politikalarının büyüme üzerindeki etkisi oldukça fazladır.
Barro’ya (1988, 1991) göre, kamu tarafından sunulan mal ve hizmetler üretim
fonksiyonunun bir girdisidir [158, 293, 317]. Temel altyapıların oluşturulmasına yönelik devlet
harcamaları ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etki yaratır [293].
Ülkemizde kurulan telekomünikasyon altyapısı, bilişim firmalarına yenilikçi ürün
geliştirirken ihtiyaç duydukları ortamı sağlar. Aslında, ekonominin diğer tüm unsurları bu
altyapıyı doğrudan kullanmaktadır. Hükümetler, teknolojik değişimlere paralel olarak altyapılarını
sürekli güncellemek zorundadır.
Kamu yatırım harcamalarıyla ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki vardır [293].
Çin, Brezilya, ABD, İsrail ve Japonya’da olduğu gibi hükümetler uyguladıkları tedarik
yaklaşımlarıyla, yazılım sektörünün gelişiminde etkin bir rol oynar. Öyle ki, 1940’lı, 1950’li ve
1960’lı yıllarda ABD’de BİT sektörünün devlet yardımlarıyla desteklendiği görülmektedir [119].
1960’lı yılların sonunda ABD’de toplam yazılım talebinin %85’i kamu kuruluşlarına aittir [272].
Brezilya’da BİT harcamalarının en büyük kaynağı devlet olmuştur [21]. Yine, Brezilya
hükümeti geliştirdiği stratejiler ve düzenlemelerle, kamu idarelerinde açık kaynak yazılımlarının
kullanımının yolunu açmıştır. Böylece, özgür ve açık kaynak kod alanında çözüm geliştiren
firmalar uluslararası pazarda rekabet üstünlüğünü yakalayacak konuma gelmiştir [47].
2004 yılı rakamlarına göre ülkemizde BİT harcamalarının büyük bir çoğunluğu özel sektör
kuruluşlarına aittir. Kamu kesiminin toplam BİT harcaması tüm harcamaların yaklaşık %14’ünü
oluşturur (bkz. Tablo 120). 2007 ve 2009 yılı rakamlarına göre BİT harcamalarının sırasıyla
%4,9’u ve %6,1’i yazılıma aittir (bkz. Tablo 119).
2001 yılında “e-Türkiye Girişimi” ile başlayan ve 2003 yılında Girişim “e-Dönüşüm
Türkiye” (eDTr) Projesi adıyla hayata geçirilen program, kamu hizmetlerinin elektronik ortama
aktarılmasını ve böylece kamuda verimlilik artışını sağlamayı amaçlamaktadır. Hâlihazırda
devam eden kamuda yenilenme süreci ile yazılım ve diğer bilişim ürünleri, kamunun vazgeçilmez
bir parçası olacaktır
Hükümetler uyguladıkları Ar-Ge destek programlarıyla ve vergi teşvikleriyle sanayinin ArGe’ye yatırım yapma kararını etkiler. Sanayinin yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarına doğrudan destek
veren hükümetler, firma seçimlerinden dolayı sürekli eleştirilirler. Diğer taraftan, vergi
teşviklerinde böyle bir seçim söz konusu değildir. Vergi indirimleri, büyük ölçekli firmalar kadar
küçük ölçekli firmalar içinde önemlidir. Ar-Ge mali teşvikleriyle Ar-Ge maliyetleri indirilerek
projelerin kârlılığı arttırılır. Vergi teşvikleriyle sanayide yürütülen araştırmaların maliyeti azaltılır.
Bu, sanayinin Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla ilgi göstermesini sağlar. Bazı ülkelerde vergi
indirimleri ile hükümet hibeleri birbirlerini destekleyecek niteliktedir. Hükümetler, Ar-Ge
yatırımlarındaki piyasa aksaklıklarını düzenlemek amacıyla hem hibe destek programlarına hem
de Ar-Ge vergi teşviklerine ihtiyaç duyar [219].
1958’li yıllarda İrlanda, yabancı yatırımları ülkeye çekmek amacıyla, uluslararası ticaret
engellerinin azaltılmasına karar vermiş, çok uluslu firmalara düşük kurumlar vergisi avantajı
sağlanmıştır. İrlanda’nın uyguladığı KOBİ’ler için %25 ve diğer firmalar için %28 kurumlar
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vergisi oranları, o tarihlerde AB ülkelerindeki en düşük vergi oranlarıydı [48, 19]. 2000’li yılların
başında Çin, yazılım sektörünün geliştirilmesini desteklemek amacıyla, yazılım sektörüyle ilgili
vergi politikalarında değişikliğe gitmiş, yeni kurulan yazılım firmalarına ilk iki yıl vergi muafiyeti
ve takip eden üç yıl %50 vergi indirimi avantajı sağlamıştır [186]. 1991 yılında Brezilya’da
çıkartılan bir kanunla teknoloji geliştiren ve Ar-Ge’ye yatırım yapan firmalara vergi indirimleri
getirilmiştir. Getirilen bu kanun ülkede yazılım geliştirme yeteneğinin oluşturulmasına katkıda
bulunmuştur [300]. 2008 yılında, federal hükümet tarafından sunulan Üretim Geliştirme
Politika’ları iki önemli mali teşviki öne çıkartır. Bunlar, şirket gelirlerindeki ihracata katılım
miktarına ve personel eğitim programlarındaki artışa göre vergi indiriminin sağlanmasıdır [133].
Türkiye’de 2001 yılında çıkan 4691 sayılı TGB Kanunu ile TGB’lerde yer alan girişimcilere
devlet tarafından bazı mali destekler sağlanmıştır. TGB’lerde faaliyet gösteren firmaların yazılım
ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların 10 yıl süre ile gelir ve kurumlar vergisinden
muaf tutulması, bu desteklerden biridir. Aynı yıl yürürlüğe konan 5520 sayılı “Kurumlar Vergisi
Kanunu” 10/1(a) ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 89/1 (9) maddelerinde Ar-Ge vergi
teşviklerinden bahsedilmektedir. 2006 tarihinden itibaren 5520 sayılı “Kurumlar Vergisi Genel
Tebliğinin” 10,2 Ar-Ge İndirimi bölümünde Ar-Ge indirimlerine yer verilmiştir. Yine Ar-Ge ile
ilgili bir diğer kanun, 2008 tarihinde çıkan 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanunu” dur. Kanuna göre, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında yer
alan Ar-Ge indirim oranı %40’tan %100’e çıkartılmış ve Ar-Ge personelinin elde etmiş olduğu
ücret gelirlerine %80 oranında gelir vergisi istisnası kabul edilmiştir76 [199].
Gelişmekte olan ülkelerde engellerin üstesinden gelmek amacıyla oluşturulan devlet
müdahaleleri ya da teşvikler, başarıyı destekler. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu
müdahalelerin sektörü düzenlemeye yönelik olmasıdır [119].Sektörde uygun teşviklerin ve doğru
kuralların oluşturulması gerekir [240, 37]. 2000 yılında Brezilya’da BİT harcamalarının GSYİH
içindeki oranı %8,3, ABD’de bu oran %7,9 ve İsrail’de %7,4, Çin’de 5,7’dir [47, 21]. Türkiye
1995 yılında itibaren bilişim firmalarına Ar-Ge desteği sağlamaktadır. Bununla birlikte, bilişim
sektöründeki teşvik miktarlarının ilk yıllarda düşük kaldığı, 2003-2005 yıllarından itibaren teşvik
miktarlarında ciddi bir artış olduğu görülmektedir ( bkz. Şekil 184 ve Şekil 185).
Sektörde tecrübeli insan gücünün olabilmesi ya da bilgi birikiminin oluşabilmesi için yaparak
öğrenme sürecinin daha iyi işletilmesi gerekir. Kibritçioğlu (1998), teknolojik gelişme ya da bilgi
üretimi ile fiziki ve beşeri sermaye yatırımları arasında bir bağlantı veya etkileşim olduğunu
vurgular. TÜBİTAK, DTM, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) sanayi Ar-Ge destek
programları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın San-Tez Programı sektör çalışanlarına yaparak
öğrenmenin yolunu açmaktadır. Ülkede bilim insanı sayısını arttırmaya yönelik DPT, TÜBİTAK
ve DTM gibi kurumlar tarafından yürütülen destek programları da mevcuttur. Bu programlar,
toplumda bilim ve araştırma kültürünün yaygınlaştırılmasına ve beşeri sermayenin oluşmasına
ciddi katkı sağlar.
Bilişim firmalarına 1995 yılından itibaren Ar-Ge teşvikleri verilmesine rağmen teşvik
miktarları uzunca bir süre çok düşük seviyelerde kalmıştır. Ancak 2005 yılından itibaren teşvik
miktarlarında ciddi bir yükseliş görülmektedir. Sanayi teşvikleri gelişmiş ülkelerin sanayi
teşvikleriyle kıyaslandığında, aradaki farkın oldukça büyük olduğu görülür. 2005 yılında devlet
tarafından fonlanan ve işletmeler tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmalarının toplam bedeli AB
ülkelerinde 2,3 ve ABD’de 6,2 milyar euro’dur. Türkiye’de ise TEYDEB’in o yıl vermiş olduğu
sanayi Ar-Ge desteği 31,6 milyon dolardır. Aynı yıllarda, AB ülkelerindeki sanayinin Ar-Ge’ye
yapmış olduğu toplam harcama 31,5 milyar euro’dur. Türkiye’nin sanayi Ar-Ge teşviki ile diğer
gelişmiş ülkelerin sanayi Ar-Ge teşvikleri kıyaslandığında, bu teşviklerin nispeten daha geç
başlatıldığı ve miktarlarının uzun yıllar çok düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. Bu
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desteklerin daha etkin kullanılabilmesi, bunların yaygınlaştırılmasıyla mümkün olabilir.
Hâlihazırda bu kapsamda Ar-Ge ve yenilik günleri düzenlenmekte, teşviklerle ilgili ülke çapında
bir farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır.
Bilgi birikimi yaparak öğrenme sürecinin bir kazanımıdır [22]. Bilişim alanında bilgi
birikimine sahip olabilmek için, bu alanda daha fazla Ar-Ge faaliyetinin yürütülmesi gerekir.
Gerçek anlamda bilgi toplumuna geçiş Ar-Ge kültürünün tüm topluma yayılmasıyla mümkün
olabilir. Bu, zor ama getirisi yüksek bir süreçtir.
Ar-Ge sektöründeki beşeri sermayenin yaratacağı teknolojik gelişmelerin tamamen
içselleştirilememesi ve dağılma etkisiyle yayılması büyümeyi tetikler. Diğer taraftan, bilgi tam
olarak kamu malı niteliği de taşımamaktadır[254, 90]. Firmalar rekabet güçlerini ellerinde
tutabilecekleri teknolojik gelişmeleri koruma altına alabilirler. Bu nedenle, Ar-Ge çalışmaları
sonunda firmaların patent, marka, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescillerden birini
alması gerekir. Analiz sonuçlarına göre, yazılım geliştiren firmaların %17’si patent, marka,
faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline sahiptir. Diğer taraftan, firmaların %7’si bu
tescilleri teknoloji satışında kullanmaktadır. Bilişim sektöründe rekabet üstünlüğünün
oluşabilmesi için geliştirilen ürünlerin fikri ve sınaî haklar ile koruma altına alınması gerekir.
Sektörde patent, marka ve faydalı model gibi başvurular desteklenmektedir. Tescil
sayılarındaki bu düşüklüğün ana nedeni olarak firmaların yenilikçi ürün geliştirmeye tam
odaklanamaması, fikri ve sınaî hakları elde etme konusundaki isteksizlik gösterilebilir. Bazı
firmalar yenilikçi ürünlere sahip olsa bile, bunları tescil ettirmede isteksiz davranırlar. Bilgi ve
insan kaynağı eksikliği ve bürokratik engeller firmaları bu tür işlemleri başlatmaktan alıkoyar.
Romer’ın teknolojik gelişme modelinde, girişimciler yeni bir bilgiyi, piyasa değeri olabilecek
bir malın üretiminde kullanmaktadır [254, 23].
Buna göre bir bilimsel faaliyet sonunda ortaya çıkan teknolojik gelişmenin (bir fikrin ya da
patent tescili yapılmış bir ürünün) piyasaya sunulabilir, firmaya kâr getirebilir hale
dönüştürülmesi gerekir. Bilimsel araştırmalar sonunda elde edilen bilgi ya da ürün ticarî bir ürüne
dönüştürülemediği, özerk bilimsel buluşlar olarak kaldığı sürece ekonomik büyüme üzerinde bir
etkisi olamaz [23, 90]. Bilişim sektöründe Ar-Ge faaliyetleriyle uğraşan firmaların belki de en
önemli sorunu budur.
Araştırma sonuçları, lisanslama ya da “know-how” transferi yoluyla teknoloji satışı yapan
firmalar ile diğerleri arasında ortalama ciro değerleri bakımından fark olduğunu gösterir. Burada
dikkat edilmesi gereken husus, bu yolla teknoloji satışı yapan firmaların oranı sadece %24’dir.
Yine, firmaların patent/marka/faydalı model/endüstriyel tasarım tescili sayıları ile ortalama
teknoloji satış değerleri arasında anlamlı bir ilişki kurulamadığını göstermektedir. Diğer bir
deyişle, sektörde teknolojik gelişmelerin piyasa değeri olan bir mala dönüştürülmesinde önemli
bir sıkıntı yaşanmaktadır. Bu, geliştirilen ürünlerin ticaretleştirilmesi sürecinde firmaların ciddi
bir bilgi ve danışmanlık desteğine ihtiyaç duyduğunu gösterir. Müşteriden gelen talep üzerine
proje geliştiren firmalar, müşteriye özel ürünlere odaklanırlar. Bunların paketlenmiş genel amaçlı
ürünlere dönüştürülebilmesi için farklı nitelikte bir bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bir araştırma
sonunda oluşturulan laboratuar prototipinin satılabilir bir ürüne dönüştürülmesi ise başı başına bir
iştir. Burada teknik bilginin dışında yeniden kullanılabilirlik, bakım kolaylığı, paketleme,
uyumluluk, güvenilirlik ve pazarlanabilirlik gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır. Bu aşamada
klasik yazılım geliştirme yaşam döngüsü modellerinin dışında, farklı ürün geliştirme stratejilerinin
oluşturulması gerekir.
Yenilikçilik özelliği olan ürünlerin geliştirilebilmesi için, Ar-Ge ve sınaî mülkiyet hakları
desteği dışında farklı destek programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan destek
programları firmalara finansal kaynak sağlamanın çok ötesinde, bilgi ve danışmanlık hizmeti
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sağlama gibi bir görevi de üstlenmesi gerekir. Ürün geliştiren firmalar iki önemli soruya yanıt
aramaktadır:
• Firmalarda yürütülen Ar-Ge faaliyetleri esnasında ortaya çıkan ürünler ticarî bir ürüne
nasıl dönüştürülür?
• Yenilikçi ürün geliştirme stratejilerine göre firmalar nasıl yapılandırılmalıdır?

Şekil 200 Yenilikçi Ürün Geliştirme Süreci ve Destekler

14.9.2

Firma Yapılanma Destekleri

Arrow’un (1962) yaparak öğrenme yaklaşımında, kazanılan deneyimler üretim hızını ve
ürün kalitesini arttırırken, üretim maliyetini de düşürmektedir. Kazanılan deneyimler, bir firmanın
dinamik kaynaklarıdır. Dinamik kaynaklar, ürün geliştiren bir firmanın verimliliğini ve ürün
kalitesini arttırarak, onu piyasada rekabet edebilir bir konuma getirir. Bir şirketin verimliliği,
ülkedeki toplam üretim seviyesi ile ilişkilidir [317]. Bu yaklaşıma göre, verimlilik artışını
sağlayan ve ürün kalitesini yükselten yönetim ve kalite anlayışlarının bilişim firmalarınca
benimsenmesi gerekir. Hükümetler, bazen verdikleri teşviklerle bazen kamu tedarik sürecindeki
yaptırımlarıyla bunu sağlamaya çalışır. Kalite belgesi alma sürecinde firmalar finansal
desteklerin yanı sıra bilgi ve yönlendirme desteğine de ihtiyaçlar duyar.

14.9.3

Eğitim Destekleri

Sektör firmalarının karşı karşıya geldiği insan kaynağı sıkıntısının firma verimliliğini
sağlamanın çok ötesinde bir etkisi vardır. Niteliksiz insan gücü, toplumun ya da bireylerin sahip
olduğu bilgi, beceri ve yetenekleri ifade eden ve ekonominin yenilikçilik kapasitesini belirleyen
beşeri sermaye üzerinde olumsuz bir etki oluşturur. Bilindiği üzere, yeni büyüme ya da içsel
büyüme modellerinde, ekonomik büyümenin ana kaynağı beşeri sermaye olarak görülmekte [158]
ve beşeri sermaye fiziksel sermaye gibi üretim faktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir [187,
249, 158]. Ülkeler arasındaki yaşam standartlarının temel nedeni beşeri sermaye farklılıklarıdır.
Beşeri sermaye okullarda, araştırma kuruluşlarında, ürün ya da mal üretiminde ve ticarî ilişkiler
gibi birçok alanda önemli bir rol oynar [188]. Beşeri sermaye birikimi doğrudan öğrenme ve
“yaparak öğrenme” ile elde edilmektedir [158]. Eğitime yapılan yatırımlar [187, 158] ve ArGe’ye teşvikleri beşeri sermaye birikimlerini olumlu yönde etkilerken firmaların ve dolayısıyla
tüm ekonominin yeni teknoloji, ürün ya da süreç geliştirme kapasitesini de arttırmaktadır.
Yetişmiş insan gücü pek çok ülke için önemli bir sıkıntıdır. Hükümetler, insan gücü başta
olmak üzere yazılım sektörünün gelişmesi için gerekli olan tüm yetenekleri sağlamakla
yükümlüdür. Diğer taraftan, insan kaynağı problemi özel eğitim kurumlarıyla yapılan iş birliği ile
de çözülebilir. İrlanda bunun en güzel örneğidir. Ülke, yüksek öğrenim kurumların ve BİT
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kurslarını da içine alacak şekilde, eğitime büyük yatırım yapmış [119] ve insan kaynağı
eksikliğini bu şekilde kapatmıştır. Brezilya ise teşvik programlarıyla, bilişim firmalarını
çalışanlarına eğitim verme konusunda motive etmeye çalışmaktadır [133].
Ülkemizde bilişim alanında dört çeşit beşeri sermaye sıkıntısı mevcuttur: Üniversitelerin
bilişim sektörünün ihtiyaçlarına hemen uyum sağlayacak nitelikte eleman yetiştirememesi, ara
eleman yetersizliği, sektörde tecrübeli insan gücünün yeterli olmaması ve müşterilerin ya da
kullanıcıların yeterli olgunlukta olmaması (sektörü bilmemesi ya da kendi ihtiyaçlarını
tanımlayamamaları). Birinci ve ikinci sorun hükümetin eğitim ve üçüncü sorun ise teşvik
politikasıyla ilgilidir. Dördüncü sorun ise hükümetin hem eğitim hem de teşvik politikalarıyla
çözüme kovuşabilir. Bu politikalara en güzel örnek, TÜBİTAK’ın Kamu Araştırmaları Grubu
(KAMAG) projeleri ve DPT’in Güdümlü Teknoloji Geliştirme Projeleri (GTGP) kapsamında
verdiği desteklerdir.
DPT ve TÜBİTAK, Türkiye’de araştırmacı insan gücü yetiştirmeye yönelik destek
programlarını ayrı ayrı uygulamaktadır. Buna ilave olarak, toplumda bilimi sevdirmek ve bilim
kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Yetiştirme Programıyla
(BİDEB) orta öğrenim, lisans ve lisansüstü öğrencilerine destek vermektedir. Bilim insanı ve
araştırmacıların yetişebilmesi için üniversitelerin ve kamu araştırma kurumlarının temel araştırma
projeleri de desteklenmektedir.
Diğer taraftan ekonomik büyüme için sektörün ihtiyaç duyduğu insan niteliğinin biraz daha
farklı olduğu görülmektedir. Sektör, kesinlikle bilim adamlarına ve araştırmacılara ihtiyaç
duymaktadır. Bunun yanında,
●

Sektör akademik ve teknolojik araştırmaları piyasa beklentilerine dönüştürecek alan
uzmanlarına ve girişimcilere,

●

Ürün geliştirecek mühendislere ve ara elemanlara,

●

Sözleşme ve teklif hazırlama çalışmalarında görev alacak uzmanlara

●

Profesyonel proje yöneticilerine

●

Bilişim firmalarında verimliliği ve ürün kalitesini arttıracak uzmanlara

●

İhracat yapan firmalar için, ihracat uzmanlarına ihtiyaç duymaktadır.

Sektörde hâlihazırda kendiliğinden oluşan yapılanmalar söz konusudur. Bu yapılanmalar
belli bir eksikliği gidermek amacıyla oluşmuştur.
1. Sektörde hem yüksek öğrenim mezunlarına hem de ara eleman olarak çalışanlara BİT
eğitimleri veren özel eğitim kurumları mevcuttur. Bu kurumlar, bilişim altyapısı
kurulumu, programlama dilleri, modelleme, veri tabanı tasarımı ve web programcılığı gibi
konularda sektör firmalarının bir ihtiyacını kapatmaya çalışmaktadır.
2. Özellikle TGB’de faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ya da deneyimli personelleri
üniversitelerde ders vermektedir. Kazandıkları alan uzmanlıklarını ve ürün geliştirme
becerisini üniversitelerde ders vererek öğrencilere aktarmaktadır.
3. Yine bazı bilişim firmaları, üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı sunmaktadır. Özellikle
TGB’lerde faaliyet gösteren bilişim firmaları aynı kampüs içinde olmalarının avantajını
kullanarak, projelerinde ara eleman olarak bu öğrencileri çalıştırmaktadır. Böyle bir
yaklaşım firmalara maliyet avantajı getirirken, öğrenciler de iş deneyimine sahip
olmaktadır.
Bilişim sektöründeki insan kaynağı sıkıntısını incelerken üniversiteleri, özel eğitim
kurumlarını, verilen desteklerin içeriğini ve yurtdışı uygulamalarını birlikte değerlendirmek
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gerekir. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların beklentileri, bu beklentilerin
üniversitelerden karşılanamama nedenleri ve sektörün gelecekteki iş gücü profili dikkate alınarak
“insan kaynağı geliştirme” çalışmalarına devam edilmelidir.

14.9.4

İhracatta Kamu Destekleri ve Politikalar

İhracata dayalı büyüme (Export-Led Growth) modelinde, ihracattaki artış ile ekonomik
büyüme arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu modelde, ihracat ekonomik büyümenin ana
unsurudur. İhracata dayalı büyüme modeliyle sermaye yoğun imalat sanayinde, iç piyasanın
sınırlı olduğu ülkelerde ve kârlı yatırımların gerçekleştirilemeyeceği durumlarda dış talebin
sürece katılmasıyla büyük ölçekli ve düşük birim maliyetli üretim yapılması sağlanır [40].
İhracatın genişlemesiyle kaynaklar daha etkin kullanılmaya başlanır, uluslararası piyasalarda
rekabet etmenin avantajlarından yararlanılır [40].
Bazı durumlarda, sektördeki büyüme arttıkça ihracata olan yönelim de artmaya başlar. Bu,
ihracata dayalı büyümenin tersine bir durumdur. Burada büyüme oranları ihracat üzerinde pozitif
yönlü bir etki yaratmaktadır [301, 40]. Ülkenin büyüme oranlarında, yurt içi yatırımlarında ve
teknoloji geliştirme yeteneğinde önemli bir artış yaşandığında; geliştirilen ya da üretilen ticari
ürünler uluslararası piyasalarda rekabet edebilir konuma geldiğinde ihracat rakamlarında da bir
yükseliş görülür [153, 40].
Kabul edilen ihracat stratejisi ülkelerin yenilikçilik düzeyini de belirleyecektir. Bazı ülkeler
teknolojiyi iç piyasa dinamikleriyle öğrenirler. Bu ülkeler ürün geliştirme seviyesine
ulaştıklarında çok uluslu şirketlerle, Sektörel Dış Ticaret Şirketleriyle (SDŞ) yahut diğer aracı
kurum ya da kuruluşlarıyla uluslararası piyasalara açılırlar.
Bu modeli en iyi uygulayan ülke İsrail olmuştur. İsrail bilişim sektöründe (hem elektronik
donanım hem de yazılım alt sektörlerinde) Ar-Ge yoğun ürün geliştirmeye dayalı ihracat
modelini benimsenmiştir. İsrail yazılım endüstrisi Ar-Ge’ye dayalı ürün geliştiren bir sektör olup
Ar-Ge faaliyetleri çok uluslu şirketlerin ülkeye girişinden çok önceleri başlamıştır. 1975 yılında
kurulan BİRD vakfı, İsrail’de yürütülen Ar-Ge faaliyetleri sonunda geliştirilen ürünlerin ABD’de
pazarlanmasına destek sağlamıştır [49]. Daha sonraları, faaliyetlerini genişleten İsrailli firmalar,
yabancı pazarlara nüfuz etmeye başlamıştır [104].
İrlanda çok uluslu firmalar üzerinden ihracata dayalı büyüme modelini uygulamıştır. 1980’li
yıllardan önce İrlanda’da yazılım faaliyetlerinin çok sınırlı olduğu görülür. İrlanda bilişim sektörü
çok uluslu firmaların faaliyete geçmesinden sonra büyümeye başlamıştır [104]. 1980’li yılların
başında ülkeye giriş yapan küresel bilişim firmaları, Avrupa pazarı için yazılım hizmeti vermeyi
amaçlamaktadır [80, 284]. Ülkeye giriş yapan bu firmalar, nispeten daha az bilgi ve tecrübe
gerektiren, uygulamaları yerelleştirme, üretim ve dağıtım gibi faaliyetlere odaklanmıştır.
İrlanda’da faaliyet gösteren çok uluslu yazılım firmaları paketlenmiş yazılımları ya da ürünleri
yerel ve küresel pazarlara satan firmalar olmuştur [217].
Brezilya’da iç pazar taleplerinin fazla olması ülkeyi önemli bir yazılım üreticisi konumuna
getirmiştir. Yazılım sektörünün gelişiminde kamu teşviklerinin önemi büyüktür. Devlet izlemiş
olduğu Ar-Ge politikaları ve vermiş olduğu teşviklerle; satın alma politikalarıyla sektörün
gelişimini hızlandırmıştır. 1992 yılında BİT sektörü için bir stratejik gelişim programı
hazırlanmış, yazılım sektöründe girişimciliği teşvik etmek ve firmaların küresel pazara
açılmalarına destek vermek amacıyla SOFTEX-2000 programı oluşturulmuştur [300].
Brezilya kamu idarelerinde açık kaynak yazılımlarının kullanılmasından sonra, bu konuda
çalışan yerli yazılım firmalarının sayısında ciddi bir artış olmuştur. Böylece, yerli yazılım
üreticileri uluslararası piyasalarda rekabet edebilecekleri bir alan bulmuşlardır [47].
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Bir ülkenin uygulayacağı ihracat stratejisi, o ülkenin Ar-Ge politikası, teknoloji geliştirme
düzeyi, iç piyasa hacmi, iş gücü maliyeti, teknoloji altyapısı ve bilişim sektörünü tetikleyen diğer
sektörlerin gelişimi ile belirlenir.
İçsel büyüme modelleri, teknolojik gelişmeye dayalı bir büyümeyi hedefler. Ar-Ge
faaliyetleri sonunda elde edilen yenilikçi ürünlerin iç piyasada yarattığı talep artışı ve bilişim
sektörünün doğasından kaynaklanan verimlilik artışları, ekonomik büyüme oranlarını da yükseltir.
Sektörde teknoloji geliştirme yetkinliği oluştuğunda, dış pazara açılmanın önündeki ilk engel de
ortadan kalkmış olur. Böylece sektör, yenilikçi ürün Geliştirmeye Dayalı İhracat Modelini
uygulayabilecek konuma ulaşır.
Yazılım firmaları, araştırma ya da geliştirme faaliyetleri sonunda ortaya çıkan ürünleri
ticaretleştirmede sıkıntı yaşamakta, markalaşma ve lisanslama gibi konularda yeterince aktif
olamamaktadır. Bu, belli bir program kapsamında en aza indirilebilecek türden bir sıkıntıdır.
Diğer taraftan, sektörde yazılım geliştiren firmaların sahip olduğu alan bilgisi ve proje yapma
tecrübesi onlara büyük bir avantaj sağlamaktadır. Sektörde çok uzun yıllar iç piyasa taleplerine
hizmet veren, alınan teşviklerle Ar-Ge faaliyetlerini yürüten ve pazarlanabilir ürünlerin elde
edilebileceği projelere sahip olan firmalar mevcuttur. Doğru bir ihracat stratejisiyle bu firmaların
dış piyasalarda faaliyet göstermesi teşvik edilebilir.
DTM, İhracata Yönelik Devlet yardımları başlığı altında on adet destek programını
uygulamaya koymuştur. Bunlardan Ar-Ge yardımları TÜBİTAK ve TTGV tarafından yürütülen
sanayi Ar-Ge teşvik programlarıdır. Uygulanan diğer destek programları tüm sektörler için
tanımlanmış programlardır. Bilişim sektörünün yapısına göre özelleştirilmiş programlar mevcut
değildir. Aşağıda bilişim firmalarıyla ilgili olabilecek destekler verilmiştir.
• Yurtdışında milli veya bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi,
• Pazar araştırması ve pazarlama desteği,
• Eğitim yardımı: KOBİ’lere ve SDŞ’lere uluslararası pazarlama ve ihracat işlemleri gibi
konularda verilen eğitimler,
• Yurtdışında ofis-mağaza açma, işletme ve marka tanıtım faaliyetlerinin desteği,
• Çevre maliyetlerinin desteği: Bu desteğe ISO 9000 gibi kalite belgesi alma yolundaki
harcamalar dâhildir.
Diğer taraftan dışa açılma sürecinde bilişim sektörünün önündeki en büyük engel, sektörün
ölçeğidir. Mikro ve küçük ölçekli firmaların oluşturduğu bilişim sektörü, kaynak sıkıntısı çeken,
emek yoğun bir sektördür. Burada vurgulanması gereken husus, küçük ve mikro ölçekli firmaların
teknoloji geliştirme konusunda orta ve büyük ölçekli firmalara göre daha aktif olduğudur.
Teknolojiyi emeğiyle işleyen bu sektörün ürün yapısı, sermaye yoğun sektörlerden farklıdır. Bu
farklılığın bilinerek uluslararası pazarlama ve ihracat stratejilerinin oluşturulması gerekir.
Burada strateji ile bilişim sektörüne özel ihracat stratejisi kastedilmektedir. Firma düzeyinde
elbette bir strateji planı olmalıdır. Bununla birlikte, politikalar düzeyinde, bilişim sektörüne özel
faaliyetlerin tanımlandığı bir planın oluşturulması gerekir. Sektörün mevcut yapısına (mevcut
ürün özelliklerine ve firmaların teknoloji geliştirme yeteneklerine) uygun dış piyasaların
belirlenmesi ve bu piyasalara girmeye yönelik planların hazırlanması son derece önemlidir. Bu
planlar; ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik faaliyetleri, giriş süreci boyunca ihtiyaç
duyulan her türlü desteği (dil, tanıtım ve müşteriye ulaşma desteği gibi) ve dış piyasa faaliyetleri
boyunca ortaya çıkan anlaşmazlıkları gidermeye yönelik uygulamaları içermelidir.
Bilişim sektörüne özel ihracat stratejisiyle ürün, teknolojik yetenek ve dış piyasa aktörleri
arasındaki etkileşim sürekli tutulmalıdır. Pazarlama faaliyetleri iki yönlü olmalı: Mevcut ürünler
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nmesi ve dış
d piyasalarrda beliren talepler
için en doğru dış piyasaanın/piyasalaarın belirlen
s
firmaalarının yönllendirilmesi. Ülkenin saahip olduğu teknoloji geliştirme
g
doğrrultusunda sektör
yeteeneği dış piyyasa koşullaarına göre yönlendirilm
y
meli ya da geliştirilmelid
g
dir. Özelliklle KOBİ
ölçeeğindeki bilişşim firmalarrı dış piyasaddaki mevcutt talebi yakaalama ya da burada talep
p artışına
nedeen olma konnusunda olddukça deneyiimsizdir. İhrracat stratejiisi kapsamınnda bilişim firmaları
eksik ve deneyyimsiz oldukkları alanlarrda destekleenmelidir. Yine
Y
mevcutt ürün ve teknoloji
gelişştirme yetenneği ile dış piyasa
p
talepleerinin buluştturulduğu orrtamların (intternet ortam
mları gibi)
oluşşturulması soon derece önnemlidir. Ayyrıca bilişim sektörü özeelinde dış piiyasa koşullaarı doğru
analliz edilmeli ve
v olası talepp artışları çerççevesinde ön
ngörüler yapıılmalıdır.
Yeni pazarrlara girmedde dış tanıtım
m ve lobiciiliğin etkisi fazladır. Dış ticarette nasıl bir
lobiccilik faaliyeetinin yürütüülmesi gerekktiği ve hang
gi kanallarınn daha başaarılı olacağı önceden
belirrlenmelidir. Dış temsilcilikler, mesleek odaları, seektöre ait sivvil toplum kuuruluşları, özzel şirket
temssilcileri, isim
m yapmış akademisyenleer ve kişiler lobicilik faaaliyetlerinin yyürütülmesin
nde etkili
olabbilir. Önemlii olan husuus, lobicilik faaliyetlerin
nin bir ihraacat politikaasının parçassı olarak
yürüütülmesidir.

14.99.5

Yazılım
m Geliştiren
n Firmaların
n Kamu Teşşvikleriyle İllgili Sıkıntıları

Bu bölümdee firma yöneeticilerinin kaamu teşvikleeriyle ilgili göörüşleri değeerlendirilmek
ktedir
Örneklemdeeki firmalarrın %19,3’ü kamu teşviikleri konusuunda bir billgiye sahip değildir.
%299,6’sı, kamuu teşviklerinni yeterli bulmamakta
b
ve kendillerine bir ffayda sağlaamadığını
düşüünmektedir. Diğer taraft
ftan, firmalarrın %21,6’sı teşvikleri yararlı bulm
makta ve hââlihazırda
bunlları kullanmaaktadır.
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Kamu Teşvvikleri
Şekil 2001 Firmaların Kamu Teşvik
kleri Hakkındaaki Görüşleri

Kamu teşviiklerinin hanggi aşamalarınnda sıkıntı yaşandığı inceelendiğinde,
• Firmalarrın %74,2’si kamu teşvviklerine baaşvuru aşam
masının çok uzun sürdü
üğünü ve
prosedürrlerin çok fazzla olduğunuu,
• %37’si kuralların
k
vee prosedürleriin sürekli değiştiğini,
• %34’ü işleyişle ilgilii belirsizlikleerin olduğun
nu ve
• %30’u ödemelerin
ö
g geldiğini dile getirmişştir.
geç

308

Yukarıda verilen
v
sıkınntılara ilavee olarak, biilişim firmaalarının yapıısından kaynaklanan
sıkınntılar da dile getirilmiştirr. Buna göre,,
b
firmaalarının yapıssına göre yenniden düzenlenmesi gerek
ktiği,
• Kamu teeşviklerinin bilişim
• Mikro ve
v küçük ölçeekli firmalarrla büyük ölççekli firmalaarın aynı şekkilde değerlen
ndirildiği
ve bekleentilerin aynıı düzeyde oldduğu ve
• Yazılım projelerinii değerlenddirme mekaanizmalarınınn çok yetterli olmad
dığı dile
getirilmiiştir.
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Şekil 2022 Teşviklerle İlgili Sorunlarr

14.99.6

Bilişim
m Sektöründ
de Ürün Gelliştiren Firm
malara Özel İçsel Büyüm
me Yaklaşım
mı

Yeni ekonoomi modelinnde bilişim sektörü sadeece yeni ürüün geliştirenn bir sektör değildir.
Sosyyal ve ekonoomik alanlarddaki değişimlerin ve dönü
üşümlerin dee önünü açarr. Bilişim firm
malarının
gelişştirdikleri ürrünler ve sunndukları hizm
metler diğer sektör firmaalarının ürettkenliğine, kârlılığına
ve büyümesine
b
k
katkı
sağlar, yeni yönetiim yaklaşımllarının benim
msemelerine destek olur. Yazılım
üretiicilerine kazzandırılan teeknolojik yeetkinlik hem
m bilişim sekktörünün heem de bu sektörden
s
etkillenen diğer sektörlerin
s
geelişimine öneemli bir katk
kı sağlar.
Bu bölümdee bilişim sekktöründe ürün geliştiren firmaların
f
ikktisadi büyüm
me üzerindek
ki etkileri
içsell büyüme yaklaşımlarıyla moddellenmekted
dir. Sektörre özel bbüyüme modelinde
m
Kibrritçioğlu’nunn “yeni modeeller çerçeveesinde içsel büyüme
b
ve belirleyiciler
b
ri” yaklaşımıı referans
alınm
mıştır. Bu model,
m
14.9.1, 14.9.2, 14.9.3 ve 14.9.4
4 bölümlerinnde tanımlannan ve ürün geliştiren
g
firm
malar için öneem arz eden unsurlar
u
birliikte değerlen
ndirilerek oluuşturulmuştuur.
Kibritçioğluu, teknolojikk bilgi üretim
miyle ilişkilli olan husuusları aşağıdaaki gibi gru
uplamıştır
[1644 s:11]:
•

meyle sermayye (beşeri ve
v fizikî) yaatırımları arrasında bir etkileşim
e
Teknollojik gelişm
mevcuuttur.

•

Bilgi gizli
g
bir kamuusal mal özellliğini taşır.

•

Teknollojik gelişmee sonucu ortaaya çıkan bilgiden ne ölçüde yararlannılacağı önem
mlidir.

•

Teknollojik dışsallııklar nedeniyyle özel sekttör bilgi ürettme sürecinee girmek isteemeyecek
ve piyaasada aksamalar olacaktır.

•

Yine, bilgi
b
üretiminnin teşvik eddilmesinde iççsel büyüme modelleri referans alınm
malıdır.
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Kibritçioğlu’nun “yeni modeller çerçevesinde içsel büyüme ve belirleyicileri “yaklaşımı
Şekil 203’te verilmiştir.

Şekil 203 Büyüme ve Belirleyicileri Kaynak: (Kibritçioğlu, 1998, s: 11)

Nitelikli insan kaynağı ve teknoloji altyapıları, bilişim sektörünün iki önemli girdisidir.
Sektörde özgün ürün geliştirebilmek için yaratıcılığın eğitim ve tecrübeyle harmanlanması
gerekir. Teknoloji altyapıları hem ürün geliştirme aşamasında hem de ürünün kullanım
aşamasında gereklidir. Teknoloji geliştirmeyi hedefleyen firmaların bu girdi faktörlerine erişimde
zorluk yaşamamaları gerekir.
Yazılım üreticilerinin ölçeğinden dolayı bilişim sektöründe kamu teşviklerine daha fazla
ihtiyaç duyulur. Firmalarda teknolojik yetkinlik oluşturabilmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerinin
doğrudan ya da dolaylı bir şekilde desteklenmesi gerekir. Firma teşvikleri sadece Ar-Ge
faaliyetleriyle sınırlı kalmamalıdır. Dışa açılma çabası içine giren firmaların da desteklenmesi
gerekir.
Bilişim sektörüne teknolojik yetkinlik kazandırmada öne çıkan unsurlar Bölüm 14.9.1,
14.9.2, 14.9.3 ve 14.9.4’de anlatılmıştır. Bu bölümlerde verilen tanımlamalar aşağıda
özetlenmiştir:
¾

Kamu Harcamaları:
•

Kamu tarafından sunulan mal ve hizmetler üretim fonksiyonunun bir girdisidir [34].

•

Kamu yatırım harcamalarıyla ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki vardır
[293]

•

Temel altyapıların oluşturulmasına yönelik devlet harcamaları ekonomik büyüme
üzerinde olumlu bir etki yaratır [293]

•

Hükümetler uyguladıkları tedarik yaklaşımlarıyla, yazılım sektörünün gelişiminde
etkin bir rol oynar [119].
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¾

Kamu Teşvikleri:
•

Gelişmekte olan ülkelerde engellerin üstesinden gelmek amacıyla oluşturulan devlet
müdahaleleri ya da teşvikler, başarıyı destekler [119].

•

Hükümetler uyguladıkları Ar-Ge destek programlarıyla ve vergi teşvikleriyle
sanayinin Ar-Ge’ye yatırım yapma kararını etkiler [219].

¾ Yaparak Öğrenme:
•

Kazanılan deneyimler üretim hızını ve ürün kalitesini arttırırken, üretim maliyetini de
düşürmektedir [22].

•

Bilgi birikimi yaparak öğrenme sürecinin bir kazanımıdır [22].

¾ Yeni Bilgiye Ticarî Değer Kazandırma:
•

Girişimciler yeni bir bilgiyi, piyasa değeri olabilecek bir malın üretiminde
kullanmaktadır. Buna göre bir bilimsel faaliyet sonunda ortaya çıkan teknolojik
gelişmenin (bir fikrin ya da patent tescili yapılmış bir ürünün) piyasaya sunulabilir,
firmaya kâr getirebilir hale dönüştürülmesi gerekir [254, 90, 23].

¾ Bilginin kamu malı niteliği ve koruma politikaları:
•

Ar-Ge sektöründeki beşeri sermayenin yaratacağı teknolojik gelişmelerin tamamen
içselleştirilememesi ve dağılma etkisiyle yayılması büyümeyi tetikler [254, 90].

•

Diğer taraftan, bilgi tam olarak kamu malı niteliği de taşımamaktadır. Firmalar
rekabet güçlerini ellerinde tutabilecekleri teknolojik gelişmeleri koruma altına
alabilirler [254, 90].

¾ Ar-Ge yoğun ürün geliştirmeye dayalı ihracat yaklaşımı:
•

Ülkenin büyüme oranlarında, yurt içi yatırımlarında ve teknoloji geliştirme
yeteneğinde önemli bir artış yaşandığında; geliştirilen ya da üretilen ticarî ürünler
uluslararası piyasalarda rekabet edebilir konuma geldiğinde ihracat rakamlarında da
bir yükseliş görülür [153, 40]. Böylece, Ar-Ge yoğun ürün geliştirmeye dayalı ihracat
modeli uygulanabilir.

Yukarıda verilen unsurlar değerlendirilerek bilişim sektörüne özel içsel büyüme yaklaşımı
oluşturulur. Bilgi toplumu stratejisi altında şekillendirilen bu yaklaşım, bilişim sektörünün eğitim,
teknoloji geliştirme ve ihracat politikaları altında konuşlandırılmış destek programlarını
göstermektedir. Bilişim sektörüne sağlanan destekler ve bu desteklerin iktisadi büyümeyi nasıl
etkileyebileceği Şekil 204’te gösterilmektedir.
İçsel büyüme yaklaşımlarında teknoloji geliştirme politikası eğitim politikası ile birlikte
değerlendirilir. Beşeri sermaye, yaratıcılık ve yaparak öğrenme yetkinliği Ar-Ge faaliyetlerinin
teknolojik gelişmeye dönüştürülmesi sürecini olumlu yönde etkiler. Eğitim politikalarıyla
şekillendirilen beşeri sermaye, kültürel geçmişle birlikte yaratıcılığı besler. Yaratıcılık, beşeri
sermaye, tecrübe, tesadüfler, yatırımlar, teknoloji altyapıları, mali ve diğer destekler yenilikçi
ürün geliştirme için gerekli olan unsurlardır. Sektörde mevcut olan bilgi birikimi yeni bir ürüne
dönüştürüldüğü zaman iktisadi büyümede bir artış görülür.
Geliştirmeye dayalı ihracat politikasını kabul etmiş bir ülkede yenilikçi ürünlerin ya da
teknoloji geliştirme yetkinliğinin mevcut olması gerekir. Diğer taraftan, teknoloji geliştirme
yetkinliğinin ihracat politikalarıyla yönlendirilmesi son derece önemlidir. Belli bir ihracat
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politikası altında firmalara verilen ihracat teşvikleri, lobicilik desteği, SDŞ’lerin ve diğer
kuruluşlarının sağladığı destekler, firmaların dış pazara açılımını kolaylaştırır. İhracat
stratejileriyle belli bir plan dâhilinde yürütülen dışa açılma çalışmaları sonunda elde edilen başarı
iktisadi büyümede bir artışa neden olacaktır.
İçsel büyüme modelindeki eğitim politikaları, teknoloji geliştirme politikaları ve ihracat
politikaları birbirlerinden tamamen kopuk değildir. Teknoloji politikasının amacına ulaşabilmesi
için eğitim politikasının doğru işlenmesi gerekir. Bilişim sektöründe iktisadi büyümenin
oluşabilmesi için eğitim ve teknoloji politikalarının birlikte uyum içinde yürütülmesi gerekir.
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Şekil 204 Bilişim Sektöründe İçsel Büyüme Yaklaşımları Kaynak: (Kibritçioğlu, 1998, s: 11) ‘den uyarlanmıştır.
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15 Sonuç
Bu çalışmada yazılım geliştiren organizasyonların işletme yetkinlik düzeyi, işletmelerin ve
dolayısıyla sektörün rekabet gücünü etkileyen iç dinamikler ve dış çevre faktörleri çerçevesinde
incelenmiştir. Burada yazılım geliştiren organizasyondan kastedilen, salt yazılım ürünü geliştiren
ya da ana ürünün yahut sistemin parçası olarak yazılım geliştiren firmalardır. Bilişim sektöründe
yazılım geliştirmeyen, başka firmaların geliştirdiği ürünlerin satışını yapan, BİT altyapı hizmeti
veren firmalar, bu çalışmaya dâhil edilmemiştir.
Yürütülen ön çalışma sonrasında bilişim sektöründe yazılım geliştiren yaklaşık 1.603 adet
firma olduğu tespit edilmiş, katmanlı rassal örneklem seçme yöntemiyle 439 adet firma
belirlenmiştir. Çalışmanın başında işletme yetkinlik düzeyi kavramsal modeli oluşturulmuş; bu
model ayrıştırılarak işlevsel metrikler ve bu metrikleri elde etmede kullanılacak sorular
hazırlanmıştır. Sektörün işletme yetkinlik düzeyini belirleyebilmek amacıyla, örneklemdeki
firmalar üzerinde bir çalışma yürütülmüştür. Firmalardan toplanan bilgiler kodlanarak “SPSS” ve
“Excel” araçlarına aktarılmış, istatistiksel analizler bu araçlar yardımıyla gerçekleştirilmiştir.
İşletme yetkinlik modelinde, dört temel yetkinlik düzeyinin etkisi görülür. Bilişim
firmalarının yetkinlik düzeyi, finansal, pazarlama, kurumsal süreç uygulama, yenilikçilik ve
öğrenme yetkinlik düzeylerinin birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Bu çerçevede yazılım
geliştiren firmaların yetkinlik düzeyi, ciro ve ihracat rakamlarından pazarlama ve örgütlenme
yaklaşımlarına; ürün geliştirme süreçlerini uygulama biçimlerinden teknoloji geliştirme
yetkinliğine kadar geniş bir perspektiften değerlendirilmiştir.
Çalışmanın ilk bölümünde bilişim firmalarının genel özellikleri incelenmiştir. Buna göre,
yazılım geliştirme faaliyeti ile uğraşan firmaların %97’si yerli sermaye ile kurulan firmalar olup,
%69’u beş yıldan uzun bir süre sektörde faaliyet göstermektedir. Firmaların neredeyse yarısı
imalat, otomasyon ve yönetim sistemleri, %30’u telekomünikasyon, %27’si elektrik ve elektronik,
%24’ü finans, bankacılık ve sigorta ve %20’si taşıma lojistik ve tekstil alanında faaliyet
göstermektedir.
Firmaların büyük bir kısmı müşteri talebine göre yazılım geliştirirken, firmaların yarısı hem
müşteriden gelen talebe göre hem de belli bir müşteri olmaksızın genel uygulamalar kapsamında
ürün geliştirmektedir. Sektörün ancak %19’u belli bir müşteriye bağlı kalmadan, genel amaçlı
ürün geliştirmeyi tercih etmektedir.
Çalışmanın ikinci bölümünde firmaların finansal, pazarlama, kurumsal süreç uygulama,
yenilikçilik ve öğrenme yetkinlik düzeyleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu inceleme
sonunda sektörün işleyişine ilişkin önemli bilgiler elde edilmiş ve bu bilgiler çalışmanın üçüncü
bölümündeki ulusal rekabet üstünlüğü modelinde kullanılmıştır. Firma yetkinliğinin
belirlenmesinde etkili olan faktörler aşağıda kısaca değinilmiştir.
Bilişim sektörünün %97’sini KOBİ’ler oluşturmaktadır. Sektör daha çok iç piyasalardan
gelen müşteri talebine göre ürün geliştirmekte ya da çözüm üretmektedir. Firmaların ciro
rakamları arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Sektörde finansal büyüklük bakımından az sayıda
büyük ölçekli firmalar olduğu kadar, çok sayıda küçük ölçekli firmalar da mevcuttur. Öyle ki,
firmaların dört yıllık ortalama ciro değerleri toplamının yaklaşık %30’unun tek bir firma ve
yaklaşık %90’ının ise on adet firma tarafından belirlendiği ortaya çıkmıştır. Benzer durum,
teknoloji satış ve ihracat rakamları için de geçerlidir.
Firmaların yaklaşık %30’u ihracat yapmaktadır. İhracat yapan firma sayısı çok az olmasa
bile, sektörün yazılım geliştirmeden elde ettiği toplam ihracat geliri oldukça düşüktür. Bunun
nedeni ise, ihracat değerlerinin kümülatif toplamın %90’ının altı firma tarafından paylaşılmasıdır.
Bu, altı firma dışında kalan diğer firmalarda ihracat rakamlarının çok düşük olduğu anlamına
gelir.
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Çoğunluğu KOBİ’lerin oluşturduğu sektörün %64’ünde Ar-Ge ve %53’ünde Ür-Ge birimi
mevcuttur. Son dönemde Ar-Ge faaliyetlerine önem veren firmaların sayısında bir artış
görülmektedir. Sektördeki firmaların çoğu teknolojideki gelişmeleri izlemekte, yeni teknolojileri
kalite ve verimlilik etkilerine göre değerlendirmektedir. Firmaların neredeyse yarısı teknoloji satış
kanalı olarak hâlâ projeleri göstermektedir. Diğer taraftan, ticarî ürün geliştiren ve geliştirdikleri
ürünleri telif haklarıyla ve tescillerle koruma altına alan firmalar, sektörün yaklaşık üçte birini
oluşturmaktadır. Küçük ve mikro ölçekli firmalar Ar-Ge faaliyetlerini yürütmede büyük ölçekli
firmalara göre daha aktif bir rol oynamaktadır. Öyle ki, toplam tescil (patent ve marka gibi)
sayısının %67’si mikro ve küçük ölçekli firmalara aittir.
Firmalarda yaparak öğrenme yoluyla alan uzmanlığı ve ürün geliştirme yetkinliği oluşmuş
olmasına rağmen, emeğin ticaretleştirilmesi aşamasında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Firmalar
daha fazla yenilikçi ürün geliştirmeye odaklanmalı, geliştirilen ürünleri koruma altına almaya
özen göstermelidir. Ayrıca, firmalar yenilikçi ürünlere aldıkları telif haklarından ya da tescillerden
finansal kazanç elde edilebilmelidir.
Sektör çalışanlarının neredeyse yarısı lisans mezunudur. Diğer taraftan, çalışanların eğitim
düzeyleri dağılımında önlisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip personel oranları dikkat
çekicidir. Bilişim firmalarının üstlendiği görevlerin bir kısmı, eğitimli ara elamanlar tarafından
yürütülebilecek niteliktedir. Yine, Ar-Ge yoğun faaliyetlerde görev alan personelin lisansüstü
çalışmalarla belli konularda uzmanlaşmış olması beklenir. Tüm bunlar, önlisans ve lisansüstü
eğitim düzeyine sahip olan personel sayısının beklenenden daha düşük olduğunu işaret eder.
Sektör firmaların çoğu yazılımla uğraşan personeline programlama dili, veri tabanı ve
yazılım geliştirme araçlarının kullanımı gibi teknik konularda eğitim vermektedir. Böylece,
firmalar ihtiyaç duydukları eleman niteliğine bu şekilde sahip olurlar. Diğer taraftan, çalışanların
süreç uygulamaları kapsamında ya hiç eğitim almadığı ya da plansız, gâyri resmî iç eğitimleri
aldığı görülmektedir.
Sektörde ürün geliştiren firmaların çoğu gereksinim yönetimi ve proje yönetimi temel süreç
faaliyetlerini uygulamakta, geliştirilen iş ürünlerinin kalitesini ve fonksiyonelliğini belirlemek
amacıyla ölçümler yapmaktadır. Diğer taraftan, firmaların ancak yarısı konfigürasyon yönetimi ve
yaklaşık üçte biri YKG ve risk yönetimi süreçlerini uygulamaktadır. Temel süreç faaliyetlerinin
uygulanmasında dikkati çeken husus, firmaların süreç uygulama sonuçlarını üst düzey yönetimle
gözden geçirmeye özen göstermeleridir.
Sektör firmalarında temel süreçlerin işletilmesine yönelik kuralların ve politikaların
kurumsal düzeyde tanımlanması çok sık rastlanan bir durum değildir. Benzer şekilde, süreç ve
ürün performans metriklerini ve ölçme yöntemlerini kurumsal düzeyde tanımlayan ve bunları
uygulayan firmaların oranı oldukça düşüktür.
Kitabın üçüncü bölümünde bilişim sektöründe yazılım geliştiren firmaların gelişimine
yönelik bir durum çalışma yürütülmüştür. Çalışmanın başında bilişim sektörünün diğer ülkelerde
nasıl bir gelişim gösterdiği araştırılmış; bu kapsamda Japonya, İsrail, İrlanda, Hindistan, Çin ve
Brezilya bilişim sektörleri incelenmiştir. Ülke karşılaştırmaları yapıldıktan sonra, Türkiye’deki
bilişim sektörünün tarihsel gelişimi mercek altına alınmıştır. Bu bölümde sektörün ülkeye gelişi,
hangi alanlarda çalışmaların yoğunlaştığı ve nasıl bir gelişme gösterdiği anlatılmıştır.
Türkiye’deki bilişim sektörünün rekabet gücü Porter’ın “rekabet üstünlüğü modeliyle”
incelenmiştir. Bilişim sektörünün rekabet gücü dört unsura göre değerlendirilmiştir: Girdi
koşulları; firma stratejisi, yapı ve rekabet; talep koşulları ve ilgili ve destekleyici sektörler. Girdi
koşullarıyla bilişim sektörünün en önemli iki girdisi olan insan kaynağı ve altyapı unsurları ele
alınmıştır. Bilişim sektörünün insan kaynağı yapısı incelenirken nitelik, sayı, kalite ve maliyet
faktörleri dikkate alınmıştır. Sektör firmalarının yarısında oldukça deneyimli yazılım personeli
çalışsa bile, firma sayılarındaki artış insan kaynağına olan ihtiyacı arttırmaktadır. Yeni kurulan
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firmaların KOBİ ölçeğinde olması, ihtiyaç duyulan insan kaynağının niteliğini daha da önemli
hale getirir.
Yine bu bölümde sektörün gelişimi için gerekli olan altyapı yatırımlarından kısaca
bahsedilmiştir. Ülkenin bilgi ve iletişim altyapısını oluşturmada gösterdiği başarı sektörün rekabet
gücünü olumlu yönde etkilemektedir.
Bir sonraki bölümde bilişim sektörünün iç ve dış talep koşulları incelenmiş, iç talep
koşullarının sektörü nasıl yapılandırdığından bahsedilmiştir. Türkiye bilişim sektöründe yeni bir
döneme girmek üzeredir. Yeni dönemde firmaların uygulayabileceği teknoloji geliştirme ve dış
pazara açılma stratejileri üzerinde durulmuştur.
Firma stratejisi, yapı ve rekabet unsurunda yazılım geliştiren firmaların yetkinlik düzeyi
ayrıntılı bir şekilde ele alınmış; firmaların rekabet gücü olumlu ve olumsuz yanlarıyla ortaya
konmuştur. Firmalarda iyileştirilmesi gereken özellikler, bir firma yetkinlik modeli çerçevesinde
anlatılmıştır.
Porter’ın rekabet üstünlüğü modelini dışarıdan etkileyen iki unsur daha vardır: Şans ve
hükümetler. Türkiye’de bilişim sektörünün yapısını değiştiren tesadüflerden ya da şans
faktörlerinden kısaca bahsedildikten sonra hükümetlerin sektör üzerindeki etkileri anlatılmıştır.
Bu bölümde hükümet kararlarının, kamu teşviklerinin ya da tedarik yaklaşımlarının bilişim
sektörünü nasıl değiştirdiğinden bahsedilmiştir. Bilişim sektörünün iktisadi büyümeye olan etkisi
içsel büyüme modelleri çerçevesinde anlatılmış, içsel büyüme yaklaşımlarında öne çıkan teknoloji
geliştirme politikası ve eğitim politikası ile geliştirmeye dayalı ihracat politikası üzerinde
durulmuştur.
Bilişim teknolojileri ekonomik ve sosyal dönüşümün itici gücüdür. “bilginin yönlendirildiği
ekonomi” yaklaşımlarında bilgi, yeni ekonominin temel değişkenidir. Diğer taraftan, bilişim
teknolojilerinin tüm vatandaşlık hizmetlerinde, iş yaşantısının her alanında ve kültürel
faaliyetlerde kullanılmaya başlanması, toplumda sosyal ve kültürel değişimleri de tetiklemektedir.
Sektör firmaları yenilikçi ürün geliştirerek ve bir değer yaratarak, yeni iş sahaları oluşturarak,
diğer sektörlerdeki verimlilik artışına neden olarak, beşeri sermayenin gelişimine katlı sağlayarak
iktisadi büyümeyi etkiler. Bilişim teknolojilerinin sosyal kalkınmadaki etkisi ise geliştirilen
teknolojinin toplumun tüm unsurları tarafından etkin ve planlı bir şekilde kullanılmasıyla
mümkün olur. Ekonomik büyümeyi etkileyen, toplumda sosyal ve kültürel değişime neden olan
bu sektörün gelişiminde teknolojik yetkinlik, beşeri sermaye ve talep artışı (ya da toplum
tarafından kabul görme durumu) etkili olmaktadır.
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İçsel büyüme yaklaşımı 3,251, 253, 257, 301, 304, 307, 309-313, 316
İçselleştirilme 184, 281, 303, 311
İçsel büyüme modeli/yaklaşımı 3, 251, 253, 257, 301, 304, 307, 309-313, 316
İmalat, otomasyon ve yönetim 29, 53, 67, 79, 81, 256, 264, 266-267, 271, 278, 280, 292, 306,
314
İş Geliştirme 32-34, 43-45, 50, 207, 255, 258, 261, 274, 283, 286, 292-293, 298
İnternet web alanı/sektörü 29, 207, 247, 292
İş geliştirme-satış-pazarlama personeli oranı 23, 25, 91-92
İş geliştirme-satış-pazarlama personeli sayısı 22-23, 25, 33-34, 45, 89, 91-92
İş Kırınım Ağacı 128, 262
İşlev Noktaları Çözümleme Yöntemi 121
ISO 9000 serisi 96-97, 307
ISO/IEC 12207 10-11, 97
ISO/IEC 15288 10-11
ISO/IEC 15504 97
ISO/IEC 9126 97
İzleme 11-12, 22, 24, 100-101, 108-109, 115-117, 119, 121, 123, 127, 134, 148-149, 153-154,
163, 165-166, 172, 199-200, 275, 277, 293, 296-297
İzlenebilirlik 109-110
Kalite (Yazılım) Güvence 2, 4-5, 9, 11-12, 97,99-105, 118, 289, 299
Kalite Belgesi 2, 4, 10, 20, 23, 25, 82-83, 96-98, 170-171,202-203, 208, 234, 236, 246, 254,
262, 274, 278, 294, 296, 304, 307
Kalite kontrol 10, 97, 239,
Kalite Fonksiyon Yayılımı, 110
Kalite personel oranı 23, 25, 91-92
Kalite personel sayısı 22, 23, 25, 33-34, 89, 91-92
Kamu malı 289, 303, 311,
Kamu sektörü/alanı 29, 53, 67-68, 80, 247
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Kaynaklara Dayalı İşletme (KDİ) 1, 5-7, 11
Know-how 3, 18, 21, 24, 215, 218-219, 261, 274, 279, 292, 295, 303
KOBİ 14, 35-36,40-41, 165-166, 233, 248, 251-252, 256, 261, 269-271, 282, 284, 299, 301,
307-308, 314-316
Konfigürasyon yönetimi 4, 9, 11-12, 24, 26, 120, 128-137, 152, 177-181, 189, 194, 199-203,
211, 260, 275-277, 279, 289, 296-297, 315
Koordinasyon 2-3, 5, 9, 11, 26, 31-32, 165, 175-177, 184-188, 252, 267, 276, 288, 290, 293294, 297-298
Kümelenme 250, 273-274
Kurumsallaşma 2-4, 10, 13, 125, 159, 184-198, 263, 290, 293-294, 297
Kurumsal süreç yetkinlik düzeyi/kurumsallaşma düzeyi 22, 24, 189-192, 197, 276-277
Lisanslama 3, 18, 21, 24, 215, 218-219, 273-274, 279, 281, 286, 289, 292, 295, 303, 307,
Maliyet kestirimi 122,
Maliyet/fayda analizleri 289, 295
Matris yapılanma/organizasyon 31-32, 169
Meslektaş denetimi 138
Mühendislik süreçlerinin düzeyi 6, 9, 11-12
Müşteri hizmetleri/satış sonrası teknik destek birimi 32-34, 274, 289, 293-294
Müşteri hizmetleri/satış sonrası teknik destek personel oranı 23,25, 91-92
Müşteri hizmetleri/satış sonrası teknik destek personel sayısı 22-23, 25, 33-34, 89, 91-92
Müşteri hizmetleri/satış sonrası teknik Destek yaklaşımı 7-8, 95
Müşteri ilişkileri yönetimi 7-8, 26, 94-95, 107, 222, 225, 290
Müşteriye talebi 25, 41, 65, 67, 81-82, 107, 215, 231, 235, 247, 279, 314
Müşteriye özel 261, 280, 286, 295, 303
Normal dağılım/normalleştirilme 18, 33-35, 41-43, 46, 51, 54, 58, 64-65, 69-77, 84, 86, 89,
141, 204, 219
Normallik sınaması 17-88, 33, 35, 58, 69-70, 74, 76, 204
Ölçme yaklaşımları 13, 26, 180
Ölçüm veri tabanı 197, 298
Örgütlenme yapılanmaları/ biçimleri/tipi 2, 13, 26, 31-33, 169-170, 274, 283, 285, 288, 293
Ortak alan 3, 184-186, 276, 293
Ortalama Ciro Değerleri 2, 18-23, 49-50, 69-71, 76-89, 92, 104-105, 115-116, 126-127, 136137, 141-142, 145-146, 153-154, 162-163, 167, 169, 175, 178, 180-181, 183, 191 193, 195338

197, 199-201, 209, 212-213, 216, 218-220, 273, 277-278, 281, 303, 314
Ortalama İhracat Değerleri 18-25,75-79, 81-93, 220, 269, 273, 277
Ortalama Teknoloji Satış Değerleri 18-25, 72-74, 78-79, 82-84, 89-91, 216, 220, 273, 277-278,
281, 303
Paketleme 233, 266, 289, 295, 303
Patent ve marka 3, 5, 8, 18, 21, 24-25, 83-84, 214-217, 234-235, 261, 279-281, 286, 295,
303, 311, 315
Pazar araştırmaları 7-8, 94, 106, 261, 270, 289, 292, 307
Pazarlamaya hazır ürün sayısı 2, 7,17-23, 25, 45, 48, 64-68, 83-84, 273, 280-281, 292, 295
Performansa dayalı yönetim 288-290, 293, 296
Performansa dayalı ücretlendirme 94
Performans metrikleri 22-26, 103-104, 113-115, 124-126, 134-136, 153, 160-163, 166, 172,
174, 180-181, 194-196, 276-277
PERT 122
Piyasa-odaklı 261-262, 286, 289, 295
Pratik Yazılım ve Sistem Ölçümleri 193
Proje başına düşen ürün miktarı 18-19, 23, 64,-68, 273, 280
Proje bütçesi 7-8, 18-21, 58-63, 121, 167, 280
Proje Planlama ve Yönetimi 2, 4, 9, 11-12, 24, 26, 106, 109, 117, 123, 127, 129, 157-158, 165,
177, 179-181, 189-190, 194, 200-203, 207, 211, 262, 275-277, 279, 289, 293, 296-298, 315
Proje süresi 7-8, 10, 17, 19,21,53-58, 167, 280, 288
Proje yapılanması/proje tipi 31
Prototip/Prototipleme 106, 138, 286, 295, 303
Rekabet gücü 3, 251, 253, 266, 271, 315-316,
Rekabet üstünlüğü 3, 5, 214, 229-230, 236, 253, 272, 283, 285, 288, 294, 301, 303, 314-316
Risk yönetimi 4, 9, 11-12, 22, 24, 155-163, 189-190, 194, 200, 202-203, 211, 254, 276-277,
279, 289, 296-297, 315
Sağlık alanı/sektörü 67, 80, 254, 267, 282, 284, 292
Satış geliri 7, 28, 41, 82, 229, 231-233, 235, 238, 289
Savunma sektörü/alanı 29, 53, 67, 79-80, 172, 222, 232, 242, 244-247, 256-258, 271, 278, 282,
285, 292, 296
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri 306-307, 312
Siklomatik karmaşıklık 121
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Sistem testleri 138-147, 155, 276, 294
Sistem ve saha mühendisliği 23-25, 33-34, 89, 92
SLIM 122
SPICE 97-98
Stratejik kuruluşlar 269-271
Stratejik yönetim 165,288,290,292,294
Süreç Varlıkları Kütüphanesi (SVK) 3,188-189,276-277,297
Süreç Yönetimi Düzeyi 9,11-12
Sürüm yönetimi 128
Taşıma ve lojistik 29, 67, 80, 245, 247, 256, 266-267, 271, 280, 282, 284, 292, 314
Tedarik/tedarikçi 97,165,225,231-232,235-236,242,247,288,301,304
Tedarik yaklaşımı 29,242,301,310,316
Tedarik yönetimi 95-96
Teknoloji

geliştirme

bölgeleri/merkezleri

2,8,13-17,

21,

23,25,43,67,78,217,219,222,

250,271,273-274,302,305
Teknoloji izleme 214,292,295
Teknoloji satın alma 8,215
Teknoloji satışı 3,7,18,21,24,72-73,215-216,218-220,274,279,292,295,303
Teknoloji geliştirme yeteneği 1, 3, 5-6, 214, 248, 251, 253, 270, 292, 294, 299, 282, 285, 288291, 306-308
Teknolojik yetenekler 5,8,31, 214,283,307
Teknolojik yetkinlik 1,3,292,295,309-310,316
Telekomünikasyon sektörü/alanı 14, 29, 53, 67-68, 80, 219, 244-245, 247, 256, 264, 266-267, 27
278, 280, 282, 292, 296, 301, 314
Telif hakkı 281,295-296, 299, 315
Tescil 3, 18, 21, 24-25, 84, 215-217, 271, 279-281, 286, 289, 292, 295-296, 299, 303, 311,315
Test araçları 150
Test faaliyetlerini planlama/test planları 12, 24, 128, 147-149
Test yönetimi 9, 24, 150-154, 189-190, 194, 199, 202, 211, 297
Teşvikler 229-230,232-235, 241,247,251, 301-312, 316
Kamu teşvikleri 229,299,301,306,308-311,316
Ar-Ge teşvikleri 234-235, 242,282,301-302,304,307
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Vergi teşvikleri 230, 242,301-302,311
İhracat teşvikleri 241, 312
Pazarlama teşvikleri 234, 241-242
Toplam Kalite Yönetimi 10,96,294
Toplam proje Sayısı 7,17,19-23,45,49,51-53, 64, 84,107,273,280,295
TSE belgesi 97
TÜG personel oranları 19,22-23,46-50,90,92
TÜG personel sayısı 23,25,89-90,92
Ulusal üstünlük modeli/yaklaşımı 3,251,253
Uluslararasılaşma 261,284
Üretim personel oranı 25,91,92
Üretim personel sayısı 22,25,89,91,92
Ür-Ge personel oranları 19,20,22-23,45-49,
Ür-Ge personel sayısı 2,19,22,32-34,89,257,274
Ürün hattı 262,296
Usta/çırak eğitimleri 24, 279,297
Usta/çırak ilişkisi 184, 209-210
Uyumluluk 289, 295,303,
Yaparak öğrenme 292,302-304, 311,315
Yapılandırma yönetimi 128
Yazılım geliştirme araçları 119, 315
Yazılım geliştirme biçimleri 2, 13, 18, 21-25, 30, 44, 52, 9-61, 67, 81-82, 128,167,171, 217, 21
244, 278, 280, 314
Yazılım geliştirme faaliyeti 1,6, 14-16, 28, 43-44, 59-61, 76, 81, 228, 243-244, 246-247, 271, 27
314
Yazılım geliştirme süreci 99, 146, 193
Yazılım geliştirme yaşam döngüsü 146, 155, 303
Yazılım kodu 97, 99,110,121-122,128,140-141,143-144,275,294
Yazılım personeli oranı 19,23,25,90
Yazılım personeli sayısı 2,23, 41-42,89-90,255-256
Yazılım personelinin tecrübesi 42-43,273,294,316
Yazılım verimlilik metrikleri 193
Yeni ürün geliştirme 1,5,31,83,121,214,251, 257, 282,286-287,292
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Yeniden kullanılabilirlik 121,289,303
Yeniden yapılandırma 94,254,262
Yenilik stratejisi 285-286
Bağımlı yenilik stratejisi 286
Saldırgan yenilik stratejisi 285
Savunma yenilik stratejisi 285
Taklitçi yenilik stratejisi 286
Yenilikçilik 2-6, 8, 32, 41, 165, 214, 225, 227, 231, 234, 248, 253, 272-273, 279-282, 284-285,
288, 292, 295, 299, 303-304, 306, 314
Yenilikçi ürün (geliştirme) 1, 5, 8, 208, 214, 222, 228, 233,235-236, 242, 249-251, 255-256,
258, 260-261, 265, 267, 282-283, 286, 288-289, 295, 299, 301, 303-304, 307, 311, 315-316
Yetkinlik 1-4, 6-7, 9, 11-13, 17, 87, 94,97, 172, 236, 239, 246, 256-257, 273-274, 278
Yol haritası 3, 251,253,263,282-283
Yönetimsel süreçlerin düzeyi 9,11,12
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