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Bu çalýºmada, Proje Yönetimi, özellikle Proje Ýletiºim Yönetimi uygulamalarý ve bilgi
sistemleri teknolojileri kullanýmý incelenmiºtir. Türkiye Elektronik Sektörünün genel durumu

deðerlendirilmiºtir. Türkiye elektronik sektöründe faaliyet gösteren firmalarýn Proje yönetimi
uygulamalarý ve bilgi sistemleri teknolojilerine yakýnlýðý araºtýrýlmýºtýr. Hazýrlanan bir anket

ile birlikte bir araºtýrma modeli geliºtirilmiº ve toplanan veriler analiz edilerek, Türkiye

elektronik sektörünün proje iletiºim yönetimi uygulamalarý ve enteraktif iletiºim teknolojileri
kullaným seviyesi ve bunlarýn firmalarýn performansý üzerindeki etkileri deðerlendirilmiºtir.

Anahtar Kelimeler: Proje Yönetimi, Ýletiºim, Bilgi Sistemleri, Türkiye Elektronik Sektörü
JEL Kodu: 033, L96
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1. GÝRÝª
20yy’ýn sonlarýna doðru, her sektör Proje Yönetimini farklý açýlardan araºtýrmaya ve kendi
projelerine uygulamaya baºladý. Projeler genellikle firmalarýn stratejik planlarýný yerine

getirmek üzere gerçekleºtirilir. Bu nedenle projeler organizasyonlarýn çalýºma stratejilerini
gerçekleºtirme anlamýnda kritik bir öneme sahiptir. Son zamanlarda, proje yönetimi araçlarý
ve proje yönetimi uygulamalarý ºirketlerin çalýºma tarzýný, kaynak kullanýmýný, ve deðiºen
piyasa koºullarýna hýzlý ve doðru ºekilde cevap verebilmeyi etkilemektedir.

Teknolojik geliºmeler ve bu geliºmelerin çeºitli formlarda firmalara adaptasyonu, proje

yönetimi uygulamalarýný geliºtirmiºtir. Teknoloji, projeleri yönetmek anlamýnda daha etkin
uygulama olanaðý saðladýðý halde, proje performansý etkin iletiºim süreçlerinin varolmasýna

baðlýdýr. Proje bilgilerinin, proje takýmý ve proje sahipleri arasýnda verimli ºekilde transferi
proje baºarýsýný doðrudan etkiler. Son zamanlarda yapýlan bazý araºtýrmalara göre (Hameri &
Puittinen, 2003; Müller, 2003; Hayne et al., 2000; Moenaert et al., 2000; Van Ruler, 2000,

vb.), yetersiz ve zayýf iletiºim proje baºarýsýzlýðýný etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu

gibi örnekler de proje iletiºim süreçlerinin önemini vurguluyor. Ayrýca, bilgi teknolojileri
firmalarýn proje iletiºim araç ve tekniklerinin bir parçasýymýº gibi kullanýlarak iletiºimin

geliºmesini saðladý. Bu durumda farklý coðrafyalardan ya da çok uzak mesafelerden
elektronik ortamda gerçek-zamanlý toplantýlar, doküman yönetim sistemi, elektronik mesaj,

v.b olanak saðladý. Ýletiºim teknolojileri maliyeti düºürme, bilginin doðrudan ve hýzlý transferi
yoluyla proje ve proje takýmýnýn performansýný etkilemektedir.

Bu geliºmelerin ýºýðýnda, bu çalýºmada Türkiye elektronik sektöründe proje yönetimi
uygulamalarýnýn deðerlendirilmesi amacýyla bir anket hazýrlanmýºtýr. Proje Yönetimi
uygulama yaygýnlýðý ve Proje Ýletiºim Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinden ne oranda
yararlanýldýðýnýn deðerlendirilmesi amaçlanmýºtýr. Örneklenen firmalar, TESÝD (Türkiye
Elektronik Sanayi Ýºadamlarý Derneði) ve SASAD (Savunma Sanayi Derneði) üyeleri ve
elektronik sektöründe çalýºan, TESÝD ve SASAD üyesi olmayan birkaç firmadýr.

Bu çalýºmada, proje yönetimi prensiplerini uygulayan Türkiye elektronik sektöründeki
firmalar, etkin iletiºim ve proje verimliliðini artýrmak için kendi organizasyonlarýnda mevcut

bir iletiºim politikasýna sahip olduðu önermesi yapýlmýºtýr. Diðer bir önerme ise, yeni
teknolojileri

takip

etmenin,

enteraktif

bilgi
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teknolojileri

kullanmanýn

projelerin

performansýnýn artmasýna ve yeni iº olanaklarý yaratýlmasýna olanak saðladýðýdýr. Bu

önermelerden yola çýkarak, etkin iletiºim yönetimi uygulamanýn, nasýl iletiºim saðlanacaðýný
belirlemenin ve iletiºim araç ve tekniklerini kullanmanýn firmalara, etkin bilgi akýºý sayesinde
proje faaliyetlerini baºarýyla gerçekleºtirmelerini saðladýðý hipotezi öne sürülmüºtür. Ayrýca,

bilgi teknolojileri kullanmak müºteri memnuniyetini artýrmaya, deðiºen piyasa koºullarýna
hýzlý cevap verebilmeye katkýda bulunur, iletiºim araç ve teknikleri süreçlerin kalite

gereklerine uygun, zamanýnda ve öngörülen bütçe içerisinde tamamlanmasýna yardýmcý
olduðu için, süreçlerin daha iyi kontrolünü saðlar.
2. ALAN ÇALIªMASI
Bu çalýºmanýn amacý TESÝD ve SASAD üyesi olan ve elektronik sektöründe çalýºan diðer

bazý firmalarýn Proje Yönetimi uygulamalarý yaygýnlýðýný ve proje iletiºim yönetiminde bilgi
teknolojileri kullanýmýndan elde edilen kazanýmlarý ölçmek ve firmalarýn yeni teknolojileri ne

ölçüde takip ettiðini araºtýrmaktýr. Baºka bir ifadeyle, bu çalýºmada genel olarak Türkiye

elektronik sektöründe çalýºan firmalarýn iletiºim teknolojileri ve bilgi teknolojileri kullanýmýný
belirlemek, firmalarýn iletiºim ve proje yönetimi üzerine stratejileri, politikalarý ve
yaklaºýmlarý hakkýnda genel bir tablo çizmek, ve bunlarýn proje yönetimi prensiplerine
uygunluðunu deðerlendirmek amaçlanmýºtýr.

Ayrýca, elektronik sektöründeki firmalarda proje iletiºim yönetimi temel araç ve teknikleri
kullanýmý, bilgi teknolojilerindeki yeniliklerin takibi, bu teknolojilerin adaptasyonunun
saðladýðý rekabet üstünlüðü, iletiºim faaliyetlerinin performans ölçümü yapýlmasý, ve

çalýºanlarýn eðitim seviyesi gibi verileri analiz ederek proje yönetimi uygulamalarý seviyesini
tespit etmek hedeflenmiºtir. Dahasý, proje iletiºim yönetimi prensipleri uygulamalarýnýn
getirdiði avantaj ve dezavantajlarýn belirlenmesine çalýºýlmýºtýr.
2.1 Göstergeler ve Alan Çalýºmasýnýn Kapsamý
Anket ile birlikte geliºtirilen araºtýrma modeli, proje yönetimi literatürü ve firmalarýn ve
projelerin iletiºim yönetimi yaklaºýmlarý üzerine yapýlan son çalýºmalar incelenerek

hazýrlanmýºtýr. Anket 32 sorudan oluºmakta ve ºirketlerin organizasyon yapýsý, ºirketlerde

bilgi teknolojileri kullanýmý ve son olarak, proje yönetimi özellikle proje iletiºim yönetimi
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araç ve teknikleri kullanýmý olarak ifade edebileceðimiz üç ana perspektifle kategorize
edilerek hazýrlanmýºtýr.
Anketin birinci bölümündeki sorular Türkiye elektronik sektöründe çalýºan ºirketlerin
organizasyon yapýsýna yönelik sorulardýr. Firmalarýn çalýºma alanlarý ve çalýºma faaliyetleri,

proje türleri hakkýnda genel bir tablo çizilmesi amaçlanmýºtýr. Firmalarýn nasýl çalýºtýðý;
üretim, hizmet faaliyetleri yürütüp yürütmediði; ne ürettikleri ve yazýlým, donaným,

telekomünikasyon v.b. hangi alanlarda çalýºtýklarý araºtýrýlmýºtýr. Organizasyon yapýsýna baðlý
olarak çalýºanlarýn profili ortaya çýkarýlmaya çalýºýlmýºtýr.

Ýkinci bölümde firmalarýn aktivitelerini gerçekleºtirmek üzere hangi iletiºim araçlarý ve bilgi
teknolojilerini kullandýklarý, ve bunlarýn projelerin ya da iºlerin (rekabet avantajý saðlamasý,

deðiºen piyasa koºullarýna cevap verme yeteneði kazandýrmasý gibi) baºarý oranýna etkileri
incelenmiºtir.
Üçüncü bölümde firmalarýn proje yönetimi tekniklerini uygulayýp uygulamadýklarý, proje
yönetimi uygulama seviyesi, hangi araç ve tekniklerin kullanýldýðý, ve bunlarýn proje
performansýna olumlu ve olumsuz etkileri araºtýrýlýp tespit edilmesi amaçlanmýºtýr. Özel bir

durum olarak proje yönetimi prensipleri dahilinde proje iletiºim yönetimi uygulamalarý
detaylý bir ºekilde incelenmiºtir. Anket sorularý, proje yönetimi ve bilgi teknolojileri
uygulamalarýnýn proje ve iletiºim süreçleri performansýný geliºtirmesi öngörüsünü
deðerlendirmeye yönelik hazýrlanmýºtýr.

2.2 Örnekleme-Sektörler ve Alan Çalýºmasý Metodolojisi
Bu çalýºmanýn temel veri kaynaðý olan anket, örneklenen firmalara, elektronik sektöründe
çalýºan TESÝD ve SASAD üyesi toplam 144 firmadan seçilerek e-mail yoluyla ulaºtýrýlmýºtýr.
Ayrýca, ODTÜ Teknokent’de çalýºan 10 elektronik firmasý ziyaret edilip, firma
çalýºanlarýndan biriyle yüz yüze görüºme yoluyla veri toplanmýºtýr.

Bu çalýºmada, Türkiye’de proje yönetimi uygulamalarý ve iletiºim teknolojileri kullanýmý
araºtýrýlmýºtýr. Bu nedenle alan çalýºmasý için, öncelikle elektronik sektörünün yeni teknolojik

geliºmeleri takip ve adapte etmek durumunda olduðu; ikinci olarak bu sektörde çalýºan
firmalarýn projeleri kompleks ve uzun süreli olduðu varsayýmýndan hareketle firmalarýn proje
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yönetimi ve bilgi teknolojileri kullanmaya ihtiyaç duyacaðý kabullenmesiyle elektronik

sektörü seçilmiº, TESÝD ve SASAD üyesi örnekleme dahil edilmiºtir. Ek olarak, konuyla
ilgili olarak ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren 10 firma ile görüºülmüºtür.

Ýçinde bulunduðumuz bilgi çaðýnda oldukça hýzlý deðiºen geliºmelere tanýk olmaktayýz. Bu
geliºmeler dahilinde her ºey yeniden ºekillenmekte ve bilgi toplumuna dönüºmektedir. Benzer
ºekilde, bilgi teknolojileri de hýzla deðiºmekte ve sürekli yenilenmektedir.

Elektronik sektörü piyasa gücü nedeniyle global ekonominin merkezinde yer almaktadýr.
Ayrýca, elektronik sektörü ekonomik açýdan en büyük stratejik öneme sahiptir. Geliºmiº
ülkelerin hüküm sürdüðü bu sektörde rekabet edebilmek için Ar-Ge’ye yatýrým yapýlmalý,
yüksek kalitede ürün üretilmeli, ve çaðdaº piyasa tekniklerine uygun pazarlama yapýlmalýdýr.

Bu baðlamda, Türkiye’nin pazar payýný artýrmak önemlidir. Son yýllarda Türkiye elektronik

ºirketlerinin fuarlara katýlmasý, pazar payýný geniºletmesini ve tanýtýmý saðlamasý açýsýndan
önemli bir adýmdýr. Bu durum, Türkiye elektronik üreticilerinin piyasa odaklý ürün geliºtirme

stratejilerini takip ettikleri ve bu paralelde çaðdaº pazarlama faaliyetlerini uyguladýklarý
ºeklinde yorumlanabilir.

Bugün, elektronik sektörü diðer tüm sektörleri etkilemekte ve geliºtirmektedir. Dahasý,

21.yy’da en çok iº istihdamý saðlayan alandýr. Dýº Ticaret Müsteºarlýðý verilerine göre,
elektronik ürün ihracatý 1995’de $502.247 milyondan, 2001’de $1515.710 milyona, 2002’de
$2156.243 milyona yükselmiºtir. Türkiye tüketici elektroniði, diðer alt sektörler arasýnda

rekabet düzeyi açýsýndan en iyi durumda olan sektördür. Türkiye tüketici elektroniði firmalarý
ihracatýný geniºletmektedir. Bu sektör özellikle Avrupa TV pazarlarýnda önemli bir paya
ulaºtýðý

gibi,

yabancý

piyasalarda

pazar

paylarýný

artýrmaya

devam

etmektedir.

Telekomünikasyon cihazlarý bu sektörü takip etmektedir. Bileºenler alt sektörü ürünleri
genellikle ithal edilmektedir. Türkiye’de özellikle Tüketici elektroniði ve telekomünikasyon
alt sektörleri için dinamik bir piyasa vardýr. Bu alt sektörler dünya pazarlarýna girmiºtir.

Türkiye’nin yazýlým alanýnda da uluslararasý rekabet edebilme potansiyelinin yüksek olduðu

da düºünülmektedir. Ayrýca, Türkiye Savunma Sanayii’nin modernizasyon için desteði de

önemli bir olanak olarak deðerlendirilmelidir. Türkiye elektronik sanayi iº istihdamýný

artýrmasý, üretkenlik, sermaye stoku, üretim ve ihracat açýsýndan hýzla geliºmeye devam
etmektedir.
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Diðer yandan, Türkiye elektronik sektörünün bilgi paylaºýmý, tasarým, Ar-Ge, insan
kaynaklarýný yetiºtirmek ve yönlendirmek, standartlaºtýrma, yasal altyapý yetersizlikleri ve
kurumlaºma gibi problemleri vardýr. Türkiye elektronik sanayiinin, yasal altyapýda bir komite
eksikliði, ºeffaf ve destekleyici teºviklerin uygulanamamasý, kurumlaºma yetersizlikleri,

ºirket evlilikleri, dünya firmalarýyla stratejik iºbirliði, v.b. uluslar arasý rekabetin bazý
engelleri rekabet gücünün zayýflamasýna neden olmaktadýr. Fakat istikrarlý politikalarýn
uygulanmasýnýn bu sorunlarý çözebileceði düºünülmektedir. Dýº Ticaret Müsteºarlýðýnýn
açýklamalarýna göre bazý düzenlemeler yürürlüðe konmaya baºlanmýºtýr.

Yukarýda sözü geçen tartýºmalarýn ýºýðýnda, bugün elektronik sanayiinin teknolojik geliºmeler,
yenilik, araºtýrma ve geliºtirme faaliyetleri ve rekabet gücü açýsýndan özel bir öneme sahip
olduðu sonucu ortaya çýkmaktadýr.

3. VERÝ ANALÝZÝ VE SONUÇLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
3.1 Tanýmlayýcý Statü
Alan çalýºmasý, Türkiye elektronik sektörünün proje yönetimi ve bilgi teknolojileri kullanýmý
üzerine kapsayýcý, uygulamaya yönelik bir çerçeve çizmek üzere tasarlandý. Anket, proje

yönetimi uygulamalarý ve iletiºimde bilgi teknolojileri kullanýmý üzerine deðiºkenlerin etkisini
ölçmektedir. Toplanan cevap sayýsý 52, cevap oraný %42.3’dir. 52 firmanýn haricinde bir firma
bu araºtýrmaya katýlamayacaðýný açýklamýºtýr. Veri toplama iºleminden sonra, veriler

düzenlenmiº ve veri listesi oluºturulmuºtur. Ýkinci adýmda, her soru için frekans daðýlýmý
hesaplanmýºtýr. 2,6,8,9,13,14, 18,19,21 dýºýnda tüm sorular çoktan seçmeli sorulardýr. Bu

nedenle, bu sorularda birden fazla seçeneðin iºaretlenmesi mümkün olduðu için orantýsal
toplamlar 100%’e eºit deðildir. Sorularýn her seçeneði için orantýsal sonuçlar açýklanmýºtýr.

Bu bölümde Türkiye elektronik sektöründe çalýºan firmalarýn cevapladýðý sonuçlar analiz
edilmiº ve tanýmlayýcý istatistikler raporlanmýºtýr.
3.1 Sonuçlar ve Yorumlar
Birinci bölümde, Türkiye elektronik sektöründeki firmalarýn büyük oranda proje tipi çalýºtýðý,
çeºitli ürünler için seri üretimin ardýndan geldiði ortaya çýkmýºtýr. ªekil 3.1’de görüldüðü gibi,

firmalar müºteri odaklý çalýºmayý, süreç odaklý çalýºmaktan daha fazla dikkate almaktalar. Bu
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çalýºmada ortaya çýkan bir baºka sonuç da, proje tipi firmalar 61.5% oranla proje yönetimi
uygulamakta, proje tipi olmayan firmalar %30.8 oranla proje yönetimi uygulamaktadýr. Bu
veriler ýºýðýnda, proje yönetimi süreçlerinin Türkiye elektronik sektöründe yaygýnlaºmaya
baºladýðý, ancak henüz tamamlanmadýðý sonucuna ulaºýlabilir.
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ªekil 3.1 Firmalarýn Çalýºma Tarzý
Sonuçlar gösteriyor ki, sadece yazýlým projeleriyle ilgilenen firmalar genellikle az sayýda
personelle çalýºýyor. Ayrýca, yazýlýmýn yaný sýra üretim, tasarým, mühendislik, Ar-Ge,
pazarlama gibi faaliyetler yürüterek, proje tipi ya da seri üretim tarzýnda çalýºan firmalar,

organizasyonun kapasitesine göre daha fazla personel çalýºtýrýyor. Verilere göre, mühendis

sayýsý fazla olan firmalarda, teknisyen sayýsý oldukça düºüktür. Genel olarak teknisyen sayýsý
%35’den az iken, mühendis sayýsý %50’den fazladýr. Bu durum, eðer mühendis sayýsý
teknisyen sayýsýndan çok fazla ise mühendislerin teknisyenlerin yapabileceði iºleri de
yaptýklarý ºeklinde yorumlanabilir. Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduðu halde,

sektör sözü geçen ihtiyacý karºýlayacak nitelikte personele ihtiyaç duymaktadýr. Bu yorumu

Erdil (1996) çalýºmasýnda, “elektronik sanayi mühendislerle operatörler arasýnda köprü görevi
görecek teknisyen eksikliðiyle karºý karºýyadýr” ifadesiyle desteklemektedir. Sektörün belli
alanlarda nitelikli, uzman personel ihtiyacýný karºýlamak için, bu personele ve eðitim
kurumlarýna acil bir ihtiyaç olduðu söylenebilir.
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ªekil 3.2 Projeler

Özetle, ªekil 3.2, 3.3 ve 3.4’de gösterilen ve bu çalýºmada toplanan verilere göre Türkiye

elektronik sektöründe çalýºan firmalar çoðunlukla proje tipi ve çeºitli ürünler için seri üretim
tarzýnda; müºteri odaklý; yazýlým, sistem tasarým ve donaným projelerinde; mühendislik, Ar-

Ge, ve tasarým faaliyetlerine aðýrlýk vererek çalýºmaktalar. Firmalarýn organizasyon yapýsý ile
çalýºma faaliyetleri ve proje yönetimi uygulamalarý arasýnda bir iliºki kurulamamýºtýr.
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ªekil 3.3 Firmalarýn Çalýºma Faaliyetleri
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ªekil 3.4 Firmalarýn Organizasyon Yapýsý
Türkiye elektronik sektöründe bilgi teknolojileri kullanýmýnýn incelendiði ikinci bölümde,

iletiºim için yaygýn olarak Internet ve Networks sistemlerin kullanýldýðý ortaya çýktý. ªekil
3.5’de görüldüðü gibi, video-conferencing teknolojisi yaygýn olarak kullanýlmýyor. Türkiye
elektronik sektöründe çalýºan firmalar genel olarak, uluslar arasý iletiºimi saðlamak için de
video-conferencing yerine Internet kullanýyorlar.
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ªekil 3.5 Ýletiºim Araçlarý
Verilere göre, bu çalýºmaya katýlan Türkiye elektronik sektöründe çalýºan tüm firmalarýn bilgi
sistemleri teknolojilerinden faydalandýklarý görüldü. Tüm firmalar bilgi teknolojileri

kullanýmýnýn temel iº süreçlerinin (üretim, tasarým, Ar-Ge, v.b) yeniden tasarýmýný etkilediðini
9

düºünüyor. Bu sonuca göre, Türkiye elektronik sanayi için bilgi teknolojileri kullanýmýnýn
ihtiyaçtan öte bir zorunluluk halini aldýðý yorumu yapýlabilir.
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ªekil 3.6 Firmalarýn Stratejik Ýº Planlamalarý
ªekil 3.6’da verilen sonuçlar, firmalarýn stratejik iº planlamalarýnda büyük oranda yeni
giriºimler ve yatýrýmlara önem verdiðini, fakat iletiºim yönetimi ve eðitimin arka planda
kaldýðýný gösteriyor.

Hayne

ve

Pollard

(2000)

çalýºmalarýnda

geliºmiº

ülkelerin

telekomünikasyon altyapýsýný artýrmak üzere tavsiyelerde bulunduðunu belirtiyorlar. Ayrýca,

Türkiye elektronik sektöründe çalýºan firmalarýn, bütçe ve planlamalarýnda yeni giriºimler ve

yatýrýmlarýn yaný sýra iletiºim teknolojilerine ve eðitime daha fazla önem vermeleri gerektiði
yorumu yapýlabilir. Son zamanlarda yapýlan bazý teorik ve deneysel araºtýrmalar, iletiºim
teknolojileri ve eðitime yapýlan yatýrýmlarýn önemine vurgu yapmaktalar. Pena-Mora, et al.
(1999) çalýºmasýnda BT (Bilgi Teknolojileri) üzerine yapýlan yatýrýmlarýn yazýlým, donaným,

eðitim, destek ve personel tasarrufu ºeklinde bölündüðünü anlatmaktadýr. Bu araºtýrmada
çalýºanlarýn bileºiminin eðitim yatýrýmlarý ve BT stratejilerindeki baºarýsý üzerinde çok büyük
etkisi olduðu iddia edilmiºtir.
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iletiºim politikasý yok
19,2%

iletiºim politikasý var
65,4%

iletiºim politikasý
proje kontratý gereði
belirleniyor
15,4%

ªekil 3.7 Firmalarýn Ýletiºim Politikasý
ªekil 3.7 ve 3.8’de verilen sonuçlar, Türkiye elektronik sektöründe çalýºan firmalarýn genel
olarak, bilgiye kimin, ne zaman, nasýl kolayca ulaºabileceðini tanýmlayan bir iletiºim
politikasýna sahip olduðunu, bu politikanýn farklý önceliklere göre belirlendiðini gösteriyor.

Firmalarýn %34.6’sý sistemli ve sürekli bir iletiºim politikasýnýn olmadýðýný, proje kontratý
gerekliliklerinin iletiºim politikasý belirlemede en önemli etken olduðunu belirttiler. Firmalar,

faaliyetleri ve süreçleri tamamlamada gereklilikleri ve iº ihtiyaçlarýný göz önünde
bulunduruyor, fakat iletiºim sistematik ve kapsamlý ºekilde ele alýnmýyor. Buradan, Türkiye

elektronik sektöründe firmalarýn iletiºim politikalarýnýn ve sistemli iletiºim süreçleri
gerekliliklerinin önemini henüz yeterince kavramamýº olduðu sonucuna varabiliriz.
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ªekil 3.8 Ýletiºim Politikasý Belirlenmesinde Öncelikler
Projelerin ºirket içi bilgi ihtiyacý analiz edildikten sonra, farklý projeler veya organizasyonlar

arasýnda (stratejik iliºkiler ya da proje sahibi-müºteri iliºkileri) iletiºim ve veri paylaºýmýný
11

belirlemek önemlidir. Proje içi iletiºim için yapýlacak bir yatýrým projeler arasý yapýlacak
yatýrýmlardan önde olmalýdýr. Projenin hangi süreçlerinin BT kullanýmýndan en çok

faydalandýðýný daha iyi anlayabilmek için, proje içinde farklý süreçler arasýnda hangi

baðlantýlarýn olduðunu bilmek yararlý olur. Müller (2003) çalýºmasýnda müºteriyle iliºkilerin
geliºmesi ve iyileºmesini iletiºimin artýrýlmasýna baðlýyor. Ayrýca ªekil 3.9’da verilen
sonuçlar, iletiºim politikalarý belirlenmesinde üniversite-sanayi iºbirliði kurulmamýº olduðunu

ve bu amaçla danýºmanlýk hizmetlerinden yaygýn olarak yararlanýlmadýðýný göstermektedir.

Sonuç olarak, iletiºim organizasyonlarýn ve projelerin baºarýsýný doðrudan etkileyen en önemli

faktörlerden biri olduðu için, Türkiye elektronik sektöründe çalýºan firmalarýn iletiºim
politikasý ve iletiºim yönetimi konusuna daha çok önem vermesi gerektiði söylenebilir.
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ªekil 3.9 Ýletiºim Politikasý için Destek Uygulamalar
ªekil 3.10’da gösterilen verilere göre, Türkiye elektronik sektöründe firmalar proje ve iletiºim
yönetimi uygulamalarýnda performans ölçümü ve deðerlendirmelerini göz önünde

bulunduruyor, fakat bunlar yaygýn olarak kullanýlmýyor. Ýletiºim faaliyetlerinin performans
ölçümü, genel olarak proje gereklilikleri ve kontrat gereði yapýlýyor. Fakat genel anlamda,
iletiºim

aktiviteleri

sadece

organizasyonlarýn

gerçekleºtiriliyor.
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ªekil 3.10 iletiºim Faaliyetlerinin Performans Ölçümü
Sonuçlar

gösteriyor

ki,

Türkiye

elektronik

sektöründe

firmalar

genellikle

bilgi

teknolojilerindeki son yenilik ve geliºmeleri takip ediyor ve gerektiðinde kendi
organizasyonlarýna uygun hale getiriyor. Moenaert, et al. (2000) araºtýrmasýnda, bilgi ve
iletiºim teknolojileri adaptasyonu uluslararasý yeni ürün geliºtirme projelerinde, ürün kalitesi,
üretkenliði artýrmasý ve piyasanýn önünde olmak yönünden

baºarýlý olmaya katkýda

bulunuyor.
Bilgi teknolojileri kullanýmý, ªekil 3.11’de görüldüðü gibi, Türkiye elektronik sektöründe

iletiºimin artmasý, problem çözümü, zamanýnda müdahale, yenilik ve giriºimcilik, temel
süreçlerin yeniden konfigürasyonu, özellikle son geliºmelere hýzlý cevap verme yeteneðini
artýrmasý açýsýndan rekabet gücü ve avantajý saðlýyor. Uygun iç ve dýº bilgi sistemleri iletiºim

aðlarýna kolay eriºim saðlanmasý yoluyla iletiºimin artýrýlmasý firmalara rekabet gücü
kazandýrýyor. Bu sonuç bir kez daha BT kullanýmýnýn iletiºimi artýrdýðýný gösteriyor. Diðer
yandan, yaratýcýlýðý artýrmasý ve temel süreçlerin yeniden tasarlanmasý ile ilgili oranlar

beklenenin altýndadýr. Çünkü BT kullanýmýnýn belli baºlý sonuçlarýndan biri kapasite ve
üretkenlik anlamýnda yaratýcýlýðý artýrmasýdýr. Ayrýca, BT kullanýmý temel iº süreçlerinin
yeniden konfigürasyonunu beraberinde getirir. Belki de rekabet gücü genel olarak iletiºimin
artmasý, problem çözümü, hýzlý cevap verme yeteneði olarak algýlanmaktadýr.
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ªekil 3.11 Rekabet Gücü ve BT
Bu sonuçlar Zmud, et al. (1994) çalýºmasýyla paralellik taºýyor. BT kullanýmý maliyetin

azalmasý, izleme ve kontrol anlamýnda yönetime destek, stratejik planlama, iº aktiviteleri
tasarýmý, piyasada rekabet avantajý getirir. Zmud (1994) iddiasýna göre, BT kullanýcýlarý

arasýnda bilgi paylaºýmý ürün ve süreç inovasyonu anlamýnda fýrsat yaratmasý açýsýndan
önemlidir.

Bu çalýºmada elde edilen sonuçlara göre, Türkiye elektronik sektöründeki firmalar eðitime
önem vermekteler. Aslýnda, BT kullanýmý ve son teknolojik geliºmeleri takip etmek

organizasyonlarý eðitime önem vermeye zorluyor. Fakat bu sonucun stratejik iº planlarýna

ayný oranda yansýmadýðý daha önceki verilerde de görülebilir. Eðitim, stratejik iº
planlamasýnda yeni giriºimler ve yatýrýmlarýn daha gerisinde görülüyor. Pena-Mora et al.

(1999) çalýºmasýnda BT üzerine verilen eðitimin hem eðitilen personel hem de tüm
organizasyonun geliºimi için yararlý olduðunu belirtiyor. BT konusunda eðitime yapýlan
yatýrýmlar üretkenlik, kalite, risk azalmasý v.b temel avantajlarla projelere ve firmalara geri
dönüyor. Bu deðer, projelerde planlama süreci tamamlandýktan sonra ortaya çýkýyor.

ªekil 3.12’de verilen sonuçlar, Türkiye elektronik sektöründe BT kullanýmýnýn üretkenliði
artýrma ve deðiºikliklere çabuk uyum saðlamaya katkýda bulunduðunu gösterdi. Firmalar bilgi
teknolojilerini yeni iº fýrsatlarý ve proje bazýnda yeni yetenekler kazanmak, yeteneklerini
geliºtirmek, yeni teknolojileri takip etmek ve kullanmak, proje ve süreçleri etkinleºtirmek,

iletiºim ve performansý artýrmak, problem çözümü ve zamanýnda müdahaleyi kolaylaºtýrmak
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amacýyla kullanýyorlar. Bu avantajlar ayný zamanda rekabet gücünü artýran etkenler olarak
kabul ediliyor. Fakat BT kullanýmýnýn proje yönetimini etkinleºtirmesi oranýnýn diðer

faktörlerden daha düºük olduðu gözlendi. Bu sonuç sonraki sonuçlarla birlikte
deðerlendirilecektir.
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ªekil 3.12 BT Kullanýmýnýn Olumlu Sonuçlarý
BT üzerine son günlerde yapýlan bazý teorik ve deneysel çalýºmalar BT’nin organizasyonlara

katkýlarýný farklý yönlerden deðerlendiriyor. Moenaert, et al. (2000) çalýºmasýnda, BT

altyapýsýný kurmanýn yenilikçi firmalara düºük iletiºim maliyeti ve bilgi güvenliðinin

korunmasý gibi avantajlar getirdiðini ifade ediyor. Pena-Mora et al. (1999) araºtýrmasýna göre
BT üzerine yapýlan yatýrýmlarýn temel getirisi üretkenlik ve kalitenin artmasý ve düºük risk

olarak proje planlama ve uygulama süreçlerinde hissediliyor. Mohamed ve Stewart (2003)
araºtýrmalarýnda BT kullanýmýnýn doküman transferi, proje çalýºanlarý arasýnda koordinasyon
ve iletiºimin geliºmesi, ve cevap süresinin kýsalmasýna katkýda bulunduðunu belirtiyorlar.

Hameri ve Puittinen (2003), BT kullanýmýnýn temel kazançlarý olarak hýzlý ve etkin iletiºim

yoluyla müºteri memnuniyetini artýrmasý, ve basit fakat etkin destek hizmet saðlamasý
olduðunu ifade ediyorlar. BT kullanýmýnýn projelere katkýsýný, kimin, hangi bilgiye, ne zaman
ve nasýl ulaºacaðýnýn tanýmlandýðý zengin ve küresel iletiºim gücüne baðlýyorlar. Bilgi

teknolojileri proje takýmý arasýnda etkin iletiºim saðlayarak projelerin baºarýsýna doðrudan
katkýda bulunuyor.
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Proje yönetimi uygulamalarýnýn deðerlendirildiði üçüncü bölümde elde edilen sonuçlara göre,
Türkiye elektronik sektöründe proje yönetimi süreçleri, araç ve teknikleri tam olarak

uygulanmýyor. ªekil 3.13’de görüldüðü gibi, Türkiye elektronik sektöründe büyük ölçüde

(%92.2) deðiºik seviyelerde proje yönetimi metot ve tekniklerinden yararlanýlýyor. ªekil
3.14’e göre, baºlatma, planlama, uygulama, kontrol ve sonlandýrma süreçlerine her firma

tarafýndan farklý oranlarda önem veriliyor. Ancak, proje yönetimi (PY) uygulamalarý oranlarý
süreç uygulamalarý oranlarýndan çok daha düºük olduðundan, PY ve PY süreçleri
uygulamalarý arasýnda bir tutarsýzlýk olduðu gözlendi. Bunun sebebi PY uygulamalarýyla süre
giden faaliyetlerin farklarýnýn yeterince ayýrt edilememiº olmasý olabilir.
uygulanmýyor
7,7%

tüm metotlar
uygulanýyor
28,8%

kýsmen (25%)
21,2%

kýsmen (75%)
19,2%

kýsmen (50%)
23,1%

ªekil 3.13 PY Uygulamalarý
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ªekil 3.14 PY Süreçleri Uygulamalarý
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sonlandýrma

Araºtýrma sonuçlarýna göre, genel olarak en çok kullanýlan tekniklerin Gantt chart ve network
diyagramlarý, ve en yaygýn tercih edilen PY yazýlým programýnýn Microsoft Project olduðu

ortaya çýktý. Proje yönetimi için kullanýlan teknikler ve yazýlým programlarý projenin türüne ve

ihtiyaçlarýna göre deðiºebilir. ªekil 3.15’de gösterilen verilere göre, firmalar proje yönetimi

yazýlým programlarý kullanmaktan proje süreci boyunca iletiºimin artmasý, hýzlý ve kolay
çalýºma saðlamasý, uluslararasý standartlarý yakalama olanaðý saðlamasý, öngörülen bütçe

içerisinde zamanýnda ürün teslimini kolaylaºtýrmasý, müºteri memnuniyetini artýrmasý gibi
avantajlar elde ettiklerini belirtiyorlar.
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ªekil 3.15 PY Yazýlýmý Olumlu Sonuçlarý
Ayrýca, sonuçlar Türkiye elektronik sektöründe proje yönetimi eðitimine önem verildiðini
gösteriyor. Fakat proje yönetimi eðitimi genellikle mühendisler ve yöneticiler tarafýndan
alýnýyor.
Araºtýrma, Türkiye elektronik sektöründe proje iletiºim yönetimi (PÝY) tam olarak, tüm
süreçleri kapsayacak nitelikte uygulanmadýðýný ortaya çýkardý. ªekil 3.16’da gösterilen

sonuçlara göre, iletiºim planlama süreci, performans raporlama, bilgi daðýlýmý, idari
sonlandýrma süreçlerinden daha fazla önem taºýyor. Bu sonuç da firmalarda sistemli ve sürekli
bir iletiºim politikasýnýn olmadýðý sonucunu destekliyor. Tablo 3.1’e göre, iletiºim planlama
süreci de proje yönetimi prensiplerini kapsayýcý nitelikte uygulanmýyor. Ýletiºim planlama
sürecinde, iletiºim gereklilikleri diðerlerinden daha fazla dikkate alýnýyor. Bilgi daðýlýmý araç

ve tekniklerinin genel olarak kullanýldýðý söylenebilir. Fakat, bilgi daðýlýmý araç ve teknikleri
kullanýmý oraný, bilgi daðýlýmý süreci uygulamalarýndan daha yüksek çýktýðýndan, bu
17

sonuçlarda bazý çeliºkiler olduðu gözlendi. Verilere göre,firmalar performans gözden geçirme

süreci uygulamalarýna önem veriyor. Fakat, performans raporlama sürecinin diðer süreçleri
pek dikkate alýnmýyor. Bu sonuçlar proje iletiºim yönetimi uygulamalarýný gerçekleºtiren
firmalarýn henüz, süreçler ve aktiviteler konusunda proje yönetimi gerekliliklerini yerine
getirmediðini gösterdi. Araºtýrma sonuçlarý ayný zamanda firmalarýn dokümantasyon ve
arºivlemeye performans analizi ve verimlilik ölçümünden daha çok dikkat ettiðini ortaya
çýkardý.
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ªekil 3.16 PÝY Uygulamalarý
PÝY ile ilgili tüm bu sonuçlarýn ýºýðýnda, Türkiye elektronik sektöründe firmalar proje iletiºim
yönetimi ve dolayýsýyla proje yönetiminin bütün süreçlerini, proje yönetimi kapsam ve
gerekliliklerine tam anlamýyla uygun olarak gerçekleºtirmediði ve proje iletiºim yönetimine

hak ettiði önemi vermediði yorumu yapýlabilir. Organizasyonlar proje iletiºim süreçlerini
proje faaliyetlerini tamamlamak üzere gerçekleºtiriyor olabilir, fakat sistemli bir uygulama
olmadýðý görülüyor. Bu nedenle Türkiye elektronik sektöründe çalýºan firmalarda henüz

sistemli ve yerleºmiº proje iletiºim uygulamalarý olmadýðý sonucuna ulaºýyoruz. Bunun sebebi
öznel performans deðerlendirme, zayýf izleme ve kontrol, üniversite-sanayi iºbirliði eksikliði
ve sýnýrlý mali kaynaklarla ilgili olabilir.
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Tablo 3.1 PÝY Süreçleri Uygulama Daðýlýmlarý
Ýletiºim
Kabullenme
Ýletiºim
Sýnýrlýlýklar
Teknolojiler
ler
Gereklilikleri
i
65.4%
42.3%
34.6%
42.3%
Bilgi
Bilgi
Ýletiºim
Hiçbiri
Bilgi Daðýlýmý
daðýlýmý
daðýlýmý
Yetenekleri
sistemleri
metotlarý
57.7%
75.0%
11.5%
53.8%
67.3%
Performans
Kazanýlan
Performans
Deðiºim
Trend
gözden
deðer
Raporlama
analizi
analizi
geçirme
analizi
Ýletiºim
Planlama
69.2%

46.2%

Ýdari
Sonlandýrma
55.8%
Hiçbiri
9.6%

25.0%

75.0%
Dokümantasy
Proje
on
performans
analizi
59.6%
30.8%

11.5%

Verimlilik
ölçümü
42.3%

Hiçbiri
13.5%

23.1%

Bilgi
daðýlýmý
araç &
teknikleri
7.7%

53.8%

23.1%

Arºivleme

Hiçbiri
19.2%

Hiçbiri

Van Ruler (2000) çalýºmasýnda, proje iletiºim yönetimi ve eðitim konusunda bu çalýºmada
ortaya çýkan sonuçlarý destekliyor. Van Ruler (2000) çalýºmasýnda iletiºim yönetiminin hala
çok marjinal bir pozisyon olduðunu belirtiyor. Ýletiºim planlama sürecine neredeyse hiç
zaman ayrýlamadýðýný, iletiºim aktivitelerinin genel olarak prezentasyon, temsilcilik ve

baðlantý kurmakla sýnýrlý kaldýðýný ortaya çýkarýyor. Van Ruler (2000) çalýºmasýnda, iletiºim
yönetiminin firmalarca bilindiðine ancak meslek, pozisyon, eðitim ve danýºmanlýk anlamýnda
pratikte karºýlýðýnýn olmadýðýna iºaret ediyor. Özetle, iletiºim yönetimi bir çok firma için
baºka iº pozisyonlarýnýn bir parçasý olarak gerçekleºtiriliyor. Ýletiºim yönetiminden sorumlu
olanlar bile bu konuda herhangi bir eðitim ya da pratik deneyime sahip deðil. Yani, stratejik

bir öneme sahip olan iletiºim yönetimi, profesyonellik sürecine ne eðitim ne de pozisyon
olarak henüz baºlamamýº durumda ve çok az firma iletiºim politikalarýný uzmanlýk düzeyinde

ele alýyor. Hameri ve Puittinen (2003) çalýºmasýnda proje bilgilerinin ürünü anlatan tüm
dokümantasyonu (çizimler, spesifikasyonlar, vb.) ve proje yönetimi süreçlerinin tamamýný
(takvim, program, kaynak planý, kalite el kitabý, organizasyon ºemasý, raporlar, bütçe, vb.)

kapsadýðýný belirtiyorlar. Ürünün kapsamlý çerçevesi, süreçler, yapý ve iletiºim açýsýndan tüm
proje faaliyetlerini içeriyor.
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Bu araºtýrmada elde edilen ve Tablo 3.2’de gösterilen sonuçlara göre, genel olarak, Türkiye
elektronik sektöründe firmalar proje yönetimi uygulamalarýnýn, projelerin zamanýnda ve

öngörülen bütçe içerisinde tamamlanmasý, kaliteye uygunluk, müºteri memnuniyeti,

deðiºikliklere çabuk adapte olma, stratejik iº planlarýna uygunluk gibi konularda proje baºarýsý
üzerinde olumlu sonuçlarý olduðu görüºündeler. Research Center for Business Practices
(2002) tarafýndan ABD’de yapýlan araºtýrma sonuçlarý da bu sonuçlarý destekliyor. Bu

araºtýrmaya göre proje yönetimi uygulamalarý proje ve süreç uygulamalarýný %50, mali
performansý %54, müºteri memnuniyetini %36, çalýºanlarýn memnuniyetini %30 artýrýyor. Bu
sonuçlara dayanarak proje yönetimi uygulayan firmalarýn uygulamayanlara göre rekabet

avantajýna sahip olduðu iddia ediliyor. Ayný araºtýrmanýn sonuçlarý, tüm sanayi kollarý ve

farklý büyüklüklerdeki firmalar için proje yönetiminin organizasyonlara deðer kattýðý
yönündedir. Bunun yaný sýra, proje yönetimi uygulamalarý birçok firma için henüz yeni
baºlamýº durumdadýr.

Tablo 3.2 PY Uygulamalarý Sonuçlarý

PY uygulamalarý
etkileri

Pozitif

Negatif

Etkilemedi

Hiçbiri

Projeleri zamanýnda
tamamlama

76.9%

0%

3.9%

19.2%

Kaliteye uygunluk

69.2%

0%

9.7%

21.2%

Müºteri memnuniyeti

61.5%

0%

13.5%

25.0%

Deðiºikliklere çabuk
adapte olma

53.8%

1.9%

13.5%

30.8%

Projeleri öngörülen
bütçe içinde
tamamlama

48.1%

1.9%

13.5%

36.5%

Firmalarýn stratejik
planlarýna uygunluk

46.2%

0%

19.2%

34.6%
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Fakat proje yönetiminin olumlu sonuçlarýný gösteren oranlar projeleri zamanýnda
tamamlamaktan baºlayarak sýrasýyla, kaliteye uygunluk, müºteri memnuniyeti, deðiºikliklere
çabuk adapte olma, projeleri bütçe içerisinde tamamlama, firmalarýn stratejik planlarýna

uygunluða doðru azalmaktadýr. Bu sonuç dikkat çekicidir. Çünkü proje yönetiminin temel
amacý, projeleri zamanýnda, öngörülen bütçe içerisinde, yüksek kalite ve müºteri
memnuniyetini saðlayarak organizasyonlarýn stratejik iº planlamalarýný yansýtmaktýr. Bu

durum, Türkiye elektronik sektöründe firmalarýn proje yönetimini kurallarýna göre
uygulamadýðý, ya da firmalarýn proje sonuçlarý performans deðerlendirmesi yapmadýðý, ya da
proje sonuçlarý hakkýnda proje takýmýna bilgi vermediði ºeklinde yorumlanabilir. Bu

çalýºmada çýkarýlabilecek sonuç, Türkiye elektronik sektöründe proje yönetimi yöntem ve
uygulamalarýnýn henüz baºlangýç aºamasýnda olduðudur.

Bu analiz, çalýºmanýn baºýnda belirtilen varsayýmsal iliºkilerin deneysel olarak incelenmesi
amacýyla yapýlmýºtýr. Sonuçlar internet ve network sisteminin yaygýn olarak kullanýldýðýný,

bilgi teknolojilerine büyük önem verildiðini, stratejik planlamalarda yeni giriºimler ve
yatýrýmýn ön planda tutulduðunu gösterdi. Firmalar iletiºimin öneminin farkýnda olmakla

beraber, sistematik bir uygulama yok. Bu nedenle Türkiye’de proje yönetimi uygulayan
firmalar sistemli ve sürekli bir iletiºim politikasýna sahiptir önermesi kabul edilemez.

Tüm firmalar BT kullanýmýnýn olumlu sonuçlarýndan dolayý rekabet avantajý saðladýðý
görüºündeler. Bu nedenle, yeni teknolojileri takip etmek, BT ve enteraktif iletiºim

teknolojileri kullanmak performansý artýrýr, yeni iº imkanlarý saðlar, müºteri memnuniyetini
artýrýr, deðiºen piyasa koºullarýna hýzlý cevap verme yeteneðini artýrýr, ve süreçlerin daha iyi
kontrolünü saðlar ºeklindeki önermeler doðrudur.

Ayrýca bu araºtýrmanýn verilerinden ortaya çýkan diðer bir sonuç da, eðitim ve iletiºim
firmalar tarafýndan kazanç olarak görülmüyor ve bu konuda yapýlacak yatýrýmlarýn doðrudan
getirisi dikkate alýnmýyor. Eðitimlerden büyük oranda mühendisler yararlanýyor. Bu durum,
firmalarda teknisyen sayýsýnýn mühendislerden daha az olmasýyla iliºkili olabilir. Diðer

yandan, proje yönetimi Türkiye elektronik sektöründe bir çok firmada çeºitli seviyelerde

kullanýldýðý halde, henüz yeni olduðu sonucu çýkarýlabilir. Firmalar bilgi teknolojilerinden
sadece süre giden çalýºmalar için deðil, proje yönetimi uygulamalarý için de faydalanýyorlar.
BT proje yönetimi için büyük kolaylýklar getirse de, firmalar, proje yöneticileri, ve proje
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takýmý proje yönetimi teknikleri ve prensiplerini doðrudan uygulamazlarsa, proje yönetimi
etkin ve verimli olamaz. Ayný tespit proje iletiºim yönetimi için de geçerlidir.

Bu çalýºmadaki sonuçlar ýºýðýnda iletiºim yönetimi ve performans ölçümü faaliyetleri tam

olarak yerine getirilmiyor, proje veya süre giden çalýºmalarýn gereklilikleri ve ihtiyacýna göre
gerçekleºtiriliyor. Bu baðlamda, iyi bir proje iletiºim yönetimi uygulamasý ve iletiºim araç ve
tekniklerini kullanmak firmalara etkin bilgi akýºý sayesinde proje faaliyetlerini baºarýyla

gerçekleºtirmesini saðlar ºeklinde ifade edilen hipotez Türkiye elektronik sektörü için doðru
olarak kabul edilemez.
Son yýllarda yapýlan bir çok araºtýrmada, proje baºarýsýný olumsuz etkileyen en önemli
etkenlerden birinin iletiºim aksaklýklarý olduðu belirtiliyor. Firmalar ve özellikle proje
yöneticileri, müºterilerle dengeli ve istikrarlý, sistemli ve sürekli iletiºim uygulamalarýný ve

açýkça anlaºýlan proje yönetimi metodolojisi gerçekleºtirmeyi, proje takýmýyla iliºkileri
geliºtirmeyi amaçlamalýdýr. Projelerin baºarýyla tamamlanmasý, proje bilgilerinin proje takýmý
arasýnda doðru ve zamanýnda iletilmesine baðlýdýr.
4. SONUÇLAR VE ÖNERÝLER
Bu araºtýrmadaki sonuçlar, Türkiye elektronik sektöründe proje yönetimi uygulamalarýnýn
yeni yeni yaygýnlaºmaya baºladýðýný göstermektedir. Proje tipi ve fonksiyonel organizasyon
yapýsýna sahip firmalarýn oranlarý karºýlaºtýrýldýðýnda, bazý firmalarýn proje tipi çalýºtýðý halde

fonksiyonel organizasyon yapýsýna sahip olduðu ortaya çýktý. Fonksiyonel organizasyon yapýsý
hiyerarºi içerdiðinden, proje yöneticisinin yetkileri çok sýnýrlý olduðundan ve projeye kýsmi
zaman ayýrdýðýndan, proje tipi çalýºan firmalar için fonksiyonel organizasyon yapýsý çok
uygun deðildir. Projeler aslýnda yatay bir yapý gerektirir, fakat fonksiyonel organizasyonlar

hiyerarºi içerdiðinden dikey bir düzenlemedir. Bu durum projelerin baºarýsýný olumsuz yönde
etkileyebilir.

Projelerin

olabilecek

olumsuz

etkilerini

azaltmak

için

fonksiyonel

organizasyonlar, projelerin tüm sistemin üzerinde yönetilmesi saðlayabilir, ya da proje için
özel yetki ve sorumluluk atamasý yapabilir. Ayrýca, projeye destek veren fonksiyonel

yöneticiler ve temsilcilere proje yönetimi süreç ve teknikleri temelinde eðitim almalarý
saðlanabilir. Ortak stratejilerin önemli bir parçasý, projelerin gerçekleºtirilmesi için uygun bir

örgütsel yapýlanmadýr. Bazý durumlarda, ºirket proje yetki ve sorumluluk kriterlerini
güçlendirmek için kendi organizasyon yapýsýný deðiºtirebilir. Projelerin daha iyi ve güçlü
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yönetimini saðlamak için bazý firmalarýn organizasyon yapýlarýný yeniden gözden geçirmeleri
önerilebilir.

Bu araºtýrmada örneklenen firmalarýn büyük çoðunluðunun orta ölçekli firma olduðu görüldü.
Ayrýca firmalarda genellikle çalýºan mühendis sayýsýnýn teknisyenlerden çok olduðu gözlendi.

Türkiye elektronik sektöründe mühendislerle iºçiler arasýnda köprü görevi görecek, dört yýllýk

eðitim alan teknisyenlere ihtiyaç olduðu söylenebilir. Bu durumda mühendislerin araºtýrma ve
geliºtirme faaliyetlerine daha çok zaman ayýrmasý mümkün olabilir.

Araºtýrma sonuçlarýndan, Türkiye elektronik sektöründe Ar-Ge, tasarým ve mühendislik

faaliyetlerinin ön planda tutulduðu ortaya çýktý. Sýrasýyla üretim, pazarlama ve yazýlým
faaliyetleri de firmalar tarafýndan büyük bir öneme sahip. Ancak, çalýºma faaliyetleriyle ilgili
ortaya çýkan yüzdeler birbirine çok yakýn olduðundan, bu sonuçlara dayanarak firmalarý bu

faaliyet alanlarýna göre sýnýflandýrmak oldukça zordur. Ayrýca, Türkiye elektronik sektöründe

gündemde olan en önemli sorunlardan birinin Ar-Ge ve tasarým faaliyetlerinin yetersiz olmasý
göz önünde bulundurulduðunda bu sonuçlarda bir çeliºki ortaya çýkýyor. Bu durumda, Türkiye

elektronik sektöründe çalýºan firmalar Ar-Ge, mühendislik, tasarým, üretim, pazarlama, üretim
tüm faaliyetlere önem veriyor denilebilir.

Özetle, bu araºtýrmanýn sonuçlarý deðerlendirildiðinde, Türkiye elektronik sektöründe faaliyet
gösteren firmalar çoðunlukla proje tipi ve çeºitli ürünler için seri üretim tarzýnda; yazýlým,
sistem tasarým ve donaným aðýrlýklý projelerle, müºteri odaklý çalýºýyor.

Günümüzde en hýzlý büyüme oranýna sahip ülkelerin, çok yaygýn olarak BT ve iletiºim
teknolojileri kullandýðý varsayýlmaktadýr. Türkiye elektronik sektörü için sonuçlar, genellikle
iletiºim aktivitelerini gerçekleºtirmek için video-conferencing teknolojisi yerine internet

kullanýldýðýný gösterdi. Bunun sebebi maliyet ya da projelerin büyüklüðü ile ilgili olabilir. Ek
olarak, bilgi teknolojileri kullanýmýnýn Türkiye’deki firmalar için ihtiyaç olmaktan öte bir

zorunluluk haline geldiði öne sürülebilir. Bu çalýºmada, süre giden faaliyetleri destekleyen ve
geliºtiren BT altyapýsýný kurmanýn, uzun dönemli verimlilik ve deðiºikliklere hýzlý cevap

verebilme yeteneðini geliºtirmeye katkýda bulunduðu ortaya çýktý. Teknoloji çaðýnda,
verimliliði ve üretkenliði artýrmak hedefinin firmalarý BT kullanýmýna zorladýðý iddia
edilebilir.
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Türkiye elektronik sektöründe BT kullanýmýyla ilgili stratejik iº planlamalarý incelendiðinde,

firmalarýn genel olarak yeni giriºimler ve yatýrýmlara önem verdiði, öte yandan iletiºim
yönetimi ve eðitim konularýnýn geri planda kaldýðý ortaya çýktý. Bu deðerlendirme göz önünde
bulundurulduðunda, Türkiye elektronik sektöründe faaliyet gösteren firmalarýn planlama
yaparken yeni giriºimler ve yatýrým konularýnýn yaný sýra iletiºim faaliyetleri ve eðitime daha
fazla önem vermeleri, bu baðlamda daha fazla bütçe ayrýlmasý gerektiði öne sürülebilir.

Türkiye elektronik sektöründe çalýºan firmalar genel olarak tüm projeleri ve organizasyonu
kapsayacak sistemli bir iletiºim politikasýna sahip olmamakla beraber varolan politikalar

farklý önceliklere göre, özellikle ºirket içi-ºirket dýºý iletiºim, uluslararasý iletiºim ve piyasa

temelli iletiºim öncelikli olarak belirleniyor. Proje kontratý gereklilikleri iletiºim politikasýný

belirlemekte en önemli etken. Öte yandan, mali iletiºim, yatýrýmcý iliºkileri ve iletiºim
araºtýrmalarý geri planda kalýyor. Bunun sebebi finanssal verilere ve piyasa bilgilerine
eriºimin sýnýrlý olmasý olabilir. Ayrýca, iºçi piyasa iliºkileri iletiºim politikasý belirlenmesinde
hiç dikkate alýnmýyor. Bunun sebebi, Türkiye’de yaºanan krizden sonra çalýºma koºullarýnýn

zayýflamasý ve firmalarýn daralmaya gitmesiyle iliºkili olabilir. Bu sonuçlarýn ýºýðýnda,

firmalar asýl olarak proje ve organizasyonlarýn ihtiyacýný ve proje kontratý gereklilikleri

açýsýndan faaliyetleri ve süreçleri tamamlamayý dikkate alýyor, fakat iletiºim faaliyetlerini
sistemli ve tüm süreçleri kapsayacak nitelikte ele almýyor tespitinde bulunulabilir. Ayrýca,

sonuçlar iletiºim yönetimi temelinde üniversite-sanayi iºbirliðinin henüz kurulmamýº

olduðunu gösteriyor. Tüm bu sonuçlar deðerlendirildiðinde, Türkiye elektronik sektöründe
çalýºan firmalarýn sistemli bir iletiºim yönetimi ve bunun gerekliliklerine gereken önemi
vermediði söylenebilir.

Tüm projeler ve süre giden faaliyetler, bilgi daðýlýmý yöntemleri firmadan firmaya deðiºse

bile, bilginin doðru ve zamanýnda iletilmesine ihtiyaç duyar. Ýhtiyaç duyulan bilgiyi
tanýmlamak ve bu ihtiyaçlarý uygun ºekilde belirlemek, yani iletiºim politikasýný belirlemek

baºarýyý etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu anlamda, üniversite-sanayi iºbirliði
kurulmasý gerektiði öne sürülebilir. Üniversiteler danýºman olarak etkin bir rol üstlenebilir ve
firmalara eðitim olanaðý saðlayabilir.

Bu araºtýrmanýn sonuçlarý, Türkiye elektronik sektörünün BT ile ilgili son teknolojik

geliºmeleri takip ettiðini ve gerektiðinde kendi organizasyonlarýna uygun hale getirdiðini
gösterdi. Firmalar, BT kullanýmýnýn iletiºimin artýrýlmasý, problem çözümü, zamanýnda
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müdahale, yenilik ve giriºimcilik, deðiºikliklere çabuk adapte olma anlamýnda rekabet gücü

ve avantajý saðladýðý konusunda hemfikirler. Diðer yandan, BT kullanýmýnýn yaratýcýlýðý
arttýrma ve temel iº süreçlerinin yeniden tasarýmý konusunda ortaya çýkan yüzde oranlarý
beklenenin çok altýnda olduðu görüldü. BT kullanýmýnýn temel getirilerinden biri de hem
kapasite hem üretkenlik açýsýndan yaratýcýlýðý artýrmasýdýr ve BT kullanýmý temel iº
süreçlerinin yeniden tasarýmýný beraberinde getirir. Ayrýca, yenilik ve giriºimcilik yaratýcýlýk

gerektirir. Belki de BT kullanýmýnýn rekabete dayanan avantajlarý çoðunlukla iletiºimi
artýrmasý, hýzlý cevap verme yeteneði kazandýrmasý, problem çözümü olarak algýlanýyor.
Baºka bir sebep de, Türkiye elektronik sektörü genel anlamda teknoloji transferi yaptýðýndan,
bilgi teknolojileri yaratýcýlýðý artýrma yönünde kullanýlamýyor olabilir.

Diðer yandan, organizasyonlarda yeni ürün, hizmet ve süreçlerin geliºtirmesinde kaynaklarýn
deðiºen teknolojilere göre deðerlendirilmesi önemlidir. Yeni teknolojilerin kullanýmý, varolan
sistemde üretim, Ar-Ge, pazarlama vb. temel fonksiyonlarýn deðiºimiyle sonuçlanýr. Ürün,

hizmet ve süreçlerde deðiºiklik, tüm organizasyonu kapsayan kaçýnýlmaz deðiºiklikleri
gerektirir. Politikalar, prosedürler, standartlar, kaynak kullanýmý vb. tümüyle bu deðiºimde

etkilenir. BT kullanýmýnýn rekabet avantajlarý, organizasyonlarda bu deðiºim yaºansa bile, iº
süreçlerinin yeniden tasarýmý yönünden deðerlendirilmiyor olabilir.

Bu araºtýrmada, Türkiye elektronik sektöründe proje yönetimi metotlarýnýn proje yönetimi
prensiplerine tamamýyla uygun olarak uygulanmadýðý ortaya çýkmýºtýr. Genel olarak firmalar

farklý seviyelerde proje yönetimi metotlarýndan yararlanýyorlar. Bunun sebebinin, proje

yönetimi faaliyetleriyle, süre giden faaliyetlerin farklýlýklarýnýn tam olarak kavranýlmamýº
olduðu düºünülebilir.

Türkiye elektronik sektöründe, proje yönetiminde genel olarak kullanýlan tekniklerin Gantt
chart ve network diyagramlarý, en çok tercih edilen yazýlým programýnýn da Microsoft Project

olduðu görüldü. Kullanýlan teknik ve yazýlým programlarý projelerin türüne ve ihtiyaçlarýna

baðlý olarak deðiºir. Günümüzde birçok proje yönetimi yazýlým programý var. En çok bilinen
ve yaygýn olarak kullanýlan proje yönetimi yazýlým programý Microsoft Project’dir. Microsoft
Project, proje kontrol ve takibi,detaylý program ve takvimlendirme, erken proje planlama,

iletiºim, raporlama vb. bazý uygulamalarý kolaylaºtýrýr. Sonuçlara göre, proje yönetimi yazýlým
programý kullanýmý proje ve faaliyetlerini pozitif yönde etkilemektedir. Bu araºtýrmada ortaya
çýkan bir baºka sonuç, proje yönetimi eðitimine önem verildiði, ancak eðitimin çoðunlukla
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yönetici ve mühendislere verilmekte olduðudur. Proje takýmýnýn tüm üyeleri proje yönetimi
uygulamalarýný

nasýl

gerçekleºtirecekleri

konusunda

eðitim

alýrsa,

üretkenlik

ve

verimliliklerini artýrabilirler.
Araºtýrma sonuçlarýna dayanarak, Türkiye elektronik sektöründe performans raporlama

ölçümlerinin nesnel olarak yapýlmadýðý söylenebilir. Bu sonuç, kontrol ve izleme eksikliðinin
varolduðu yönünde deðerlendirilebilir. Kontrol; izleme (takip); deðerlendirme; proje

stratejilerine uygunluðu kadar proje maliyeti, takvimi, teknik performansý üzerinden planlanan
sonuçlarla gerçekleºtirilen sonuçlarý karºýlaºtýrma faaliyetlerini kapsar. Performans raporlama
proje takýmý üyelerini, proje amaçlarýna ulaºmak için kaynaklarýn nasýl kullanýldýðý konusunda
bilgilendirir. Proje performansý üzerine bilgi, proje performansý hakkýnda resmi raporlar ve
gözden geçirme faaliyetleri, resmi proje toplantýlarý, resmi olmayan proje görüºmeleri,

sohbetler gibi birçok kaynaktan gelebilir. Bu kaynaklar nesnel araçlar olarak kullanýlmalý ve
deðerlendirilmelidir. Ýzleme faaliyeti proje aktivitelerinin sistemli olarak takibi ve kontrolü

anlamýna gelmektedir. Bu, projede çalýºmalarýn nasýl gittiði konusunda bir deðerlendirme

yapýlmasýný saðlar. Ýzleme ve deðerlendirme faaliyetleri, proje performansý hakkýnda doðru,
öznel olmayan bilgileri aldýktan sonra, karar verme mekanizmalarýnýn etkin çalýºmasýný ve
gerekirse düzeltici iºlem uygulanmasýný saðladýðý için önemlidir.

Araºtýrma sonuçlarýna göre, Türkiye elektronik sektöründe çalýºan firmalarda henüz sistemli
ve yerleºik proje iletiºim uygulamalarýndan söz edilemez. Bunun nedenleri stratejik iº

planlamalarýnda iletiºimin ön planda olmamasý, öznel performans deðerlendirmeleri, zayýf
izleme ve kontrol, üniversite-sanayi iºbirliði kurulmamýº olmasý, ve sýnýrlý mali kaynaklar ile
iliºkili olabilir. Coðrafi sýnýrlarý ve zaman kuºaðýný aºan sanal proje ekipleriyle çalýºmamak da

diðer bir sebep olabilir. Türkiye’de projelerin teknoloji transferi anlamýnda yabancý
kaynaklara baðlý olduðu ve Türkiye’nin ileri teknoloji seviyesinde dünya pazarlarýnda kendine

yer edinmeye çalýºtýðý söylenebilir. Bu nedenle, projelerin büyüklüðü, kapasitesi ve bütçeleri
teknoloji baðýlýlýðýyla ilintili olarak sýnýrlý olduðu düºünülebilir. Bu durumun proje yönetimi
prensipleri ve uluslararasý standartlarýn sýnýrlý uygulamalarýna sebep olduðu söylenebilir.

Proje yönetimi uygulamalarýyla ilgili genel olarak, Türkiye elektronik sektöründe firmalarýn

proje yönetimini tüm yöntem ve tekniklerine uygun olarak deðil, farklý seviyelerde uyguladýðý
yorumu yapýlabilir. Bu çalýºmadan çýkarýlabilecek sonuç, Türkiye elektronik sektöründe proje
yönetimi yöntem ve uygulamalarý henüz baºlangýç aºamasýnda olduðudur.
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Projelerin baºarýyla tamamlanmasý büyük oranda proje bilgilerinin proje takýmý arasýnda
doðru ve zamanýnda paylaºýlmasýna baðlýdýr. Günümüzde firmalar, müºteriye sürekli ürün ve
hizmet geliºtirecek nitelikte, baºkalarýyla rekabet edebilir durumda kalmak istiyorsa proje

yönetimi, hatta proje iletiºim yönetimi kavram ve süreçlerini uygulamaya daha fazla önem
vermelidir.
Türkiye elektronik sektörü genel olarak deðerlendirildiðinde, sektörünün ihracata yönelik

olduðu söylenebilir. 2000 yýlýnda yaºanan krizden sonra Türkiye elektronik sektörü iyileºme

göstermeye baºlamýº, hem ithal girdi taleplerinde hem de ihracatta üretimle birlikte artýº
gözlenmiºtir. Fakat Türkiye elektronik sektörünün hayati önem taºýyan, bilgi paylaºýmý,
tasarým, Ar-Ge, insan kaynaklarý yetiºtirme ve yönlendirme, yasal altyapý yetersizlikleri,

kurumsallaºma gibi önemli sorunlarý var. Sanayiciler kalite ve rekabete yeterince önem
vermesine raðmen, altyapý yatýrým eksikliði ve teknoloji üretim ve geliºtirme problemleri

dolayýsýyla yeni alanlarda yeni teknoloji üretimi baºarýlamamaktadýr. Elektronik sanayiinin
deðiºtirilmesi gereken niteliði, ürünlerin yerli katkýsýndaki fikri mülkiyet oranýdýr. 8. Beº
Yýllýk Kalkýnma Planý 2003 Yýlý Programý Destek Çalýºmalarý Raporunda belirtildiði üzere

2000’de %20-25 olan oran 2003’de %5’e düºmüºtür. 2005 yýlýnda tamamlanacaðý öngörülen
Dünya Bankasý destekli II.Teknoloji Geliºtirme Projesi çerçevesinde sýnaî mülkiyet sitesi
inºaatý baºlatýlmýºtýr. Bu çalýºmalarýn yerli fikrî mülkiyet oranýný artýrmaya katkýsý olacaðý
ümit edilmektedir.Ancak yerli firmalarýn da çabalarý olmadan tek baºýna söz konusu projeler
bir anlam ifade etmeyecektir. Bu düzenlemeler standartlaºtýrmayý da beraberinde getirebilir.

Bu araºtýrmada elde edilen sonuçlara göre Ar-Ge ve tasarým faaliyetleri yüksek oranda çýktýðý
halde, Ar-Ge faaliyetlerinin düzeyi Türkiye elektronik sektörünü dünya pazarlarýnda rekabete
sokabilecek seviyede deðildir. Türkiye elektronik sektörü, teknoloji üretmek ve geliºtirmekten
ziyade teknolojiyi takip edip uygulayan bir yapýya sahiptir. Yatýrým ve teºvikler Ar-Ge
faaliyetleri için Türkiye elektronik sanayiine önemli fýrsatlar saðlayabilir.

Krizden sonra ekonomideki gerilemenin ardýndan, bu sektör için zorluklar artmýº ve
Türkiye’nin uluslar arasý rekabet gücü zayýflamýºtýr. Türkiye, istikrarlý bir ekonomiye ulaºmak
için yapýsal reformlara baðlý olarak üretim ve rekabet edebilme gücü yüksek teknolojik
geliºmelere ihtiyaç duymaktadýr. Türkiye elektronik sektörü, nitelikli ve iyi eðitilmiº iº gücü

ile çalýºan, Ar-Ge faaliyetlerini geliºtiren, teknoloji üreten, özgün tasarým ve ticari marka
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yaratarak uluslararasý dünya pazarlarýnda yer edinen, sosyal refaha katkýda bulunan, rekabet
gücünü artýran ve yaygýn olarak ileri teknoloji kullanan yeni bir yapýya sahip olmalýdýr.

Bu sorunlar, istikrarlý politikalarýn uygulanmasýyla çözülebilir. Elektronik sektörü için, ciddi

araºtýrma ve geliºtirme faaliyetlerini gerçekleºtirmeleri amacýyla özel sektörde çalýºan
firmalar arasýnda paylaºtýrýlacak özel bir ihracat teºvik ve fon sistemi uygulanabilir. Ýstikrarlý

ve kesin politikalarýn takip edilmesi, Türkiye elektronik sanayiinde teknoloji üretiminin
geliºtirilmesine katkýda bulunabilir. Teknoloji politikalarýnýn ana unsurlarý uygulanýrsa,

Türkiye’nin uzun dönemde bilgi toplumuna dönüºmesi saðlanabilir. Bu sektördeki geliºmeler

daha özenli proje yönetimi, özellikle de proje iletiºim yönetimi uygulamalarýný olumlu yönde
etkileyebilir.
Bu araºtýrma, örneklenen 52 firma ve %42.3 cevap oranýyla sýnýrlýdýr. Bu araºtýrma

konusunda, daha geniº örnekleme alaný ve nitel metotlarla, elde edilen sonuçlarýn
güvenirliðini artýrmak amacýyla daha fazla çalýºma yapýlmasý önerilebilir. Bu konuda daha
fazla karºýlaºtýrmalý incelemeler özelde elektronik sektörü için, genel olarak Türkiye
ekonomisi için yararlý olabilir.
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