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Muğla Üniversitesi Dr. Serdar Biroğul:

Başarılı olmanın yolu, başarısızlıklardan geçiyor
Türkiye’de gerçekleştirilen BT projelerinin yüzde 50’sinin 
direkt çöpe gittiği, geriye kalanların da başarı ölçütlerini tam 
karşılamadığını anımsatan Biroğul, başarılı bir proje için, 5 
projenin çöpe atılması riskinin göze alınması gerektiğine dikkat 
çekti. Biroğul, firma ve girişimcilerin, daha cesur ve inatla 
vazgeçmeden fikirlerinin ardında durmalarını istedi.

“BT proje ve girişimleri neden başarısız?” konulu gündem sayfalarımız için Muğla 
Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Araştırma Görevlisi Dr. Serdar 
Biroğul, sorularımızı yanıtlayarak değerlendirme, öneri ve uyarılarda bulundu.  
“Başarılı olmanın yolu, başarısızlıklardan geçiyor. Hata yapmadan doğruyu 
bulmak mümkün değil” diyen Biroğul, BT proje anlayışının ülkemizde 
yerleşmemesinin projelerin kötü yönetilmesiyle birleşince başarılı sonuçlar 
alınması veya ticari kazanca dönüştürülme oranlarının çok düşük seviyelerde 
kaldığını bildirdi. 
Türkiye’deki BT projelerinin başarı durumlarını gösteren kapsamlı bir 
araştırmaya denk gelmediğini söyleyen Biroğul, Türkiye’de gerçekleştirilen BT 
projelerinin yüzde 50’sinin direkt olarak çöpe gittiği geriye kalanların ise başarı 
ölçütlerini tam karşılamadığını belirtti.
Özel sektörün agresif bir yapı içinde daha çok proje ürettiği ve bu nedenle 
başarısız projelerin daha çok özel sektörde olduğunu kaydeden Biroğul, 
kamunun bir BT projesini sahip olduğu personel, teknolojik olanaklar ve karar 
süreçlerindeki zorluklar nedeniyle kendi içinde gerçekleştiremediğini, BT hizmet 
alımı yaptığını ve bunun doğru bir yaklaşım olduğunu vurguladı.
Biroğul, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün raporuna göre 
yazılım hatalarının, ABD ekonomisine yılda 60 milyar dolara mal olduğuna 
işaret etti. Yazılım yönetiminin zayıf, ölçme işlevi ve iş akışlarının tam olarak 
oluşturulamadığına değinen Biroğul, “Sadece ortam koşullarını 
iyileştirmesi sonucunda yazılımcıların performansında 2.6 kat 
iyileştirme sağlanabileceği belirtilmiştir” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, 
TTGV, KOSGEB ve Kalkınma Ajanları aracılığıyla 
verilen desteklerin çok sayıda olmasının 
yozlaşmaya neden olmayacağına inanan Biroğul, 
başarılı bir proje için, 5 projenin çöpe atılması 
riskinin göze alınması gerektiğinin altını çizdi. 
Biroğul,  Türkiye’de yeni ve değişik teknolojilerin 
üretilmesine yönelik çalışmaların az seviyede 
olduğunu düşünüyor. Biroğul “Proje desteklerine 
birçok maddi kaynağın sağlandığı 
günümüzde firma ve girişimciler, 
daha cesaretli ve inatçı olarak 
vazgeçmeden fikirlerinin ardında 
durmaları gerekiyor” diye 
konuştu.
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-Türkiye’deki yazılım ve BT sektöründe iş yapan kurum ve 
firmaların yürüttükleri projelerin başarı oranı nedir? 

-Bu sorunuzu ABD’de yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçları 
paylaşarak yanıtlamak istiyorum. The Chaos Report adlı araştırma şirketi, 
ABD’de farklı sektörlerde farklı ölçeklerden firmalarda gerçekleştirilen 30 
bin yazılım projesinin ne derece başarılı olduğunu araştırmış. Bu yazılım 
projelerinin sadece yüzde 34’ü başarılı olmuş; yüzde 15’i başladıktan 
sonra iptal edilmiş; yüzde 51’i ise tartışmalı, ya zamanında bitirilememiş 
veya gereksinimleri karşılamamış. BT uygulamaları, her alana ve 
sektöre girdi. Değişen teknoloji ile yazılım hatalarından kaynaklanan 
uygulamaların maddi zararları da gittikçe arttı. Tabi ki başarılı olmanın 
yolu, başarısızlıklardan geçiyor. Hata yapmadan doğruyu bulmak mümkün 
değil. Böyle olunca da hatalardan kaynaklanan zararların da göz önüne 
alınması gerekiyor.

Şimdi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından BT projelerini 
gerçekleştirecek olan kamu kurumu, üniversite, küçük ve orta bütçeli 
işletmelere (KOBİ), hibe veya uygun faizli geri ödemeli krediler ile 
destek veriliyor. Ancak BT proje anlayışının ülkemizdeki birçok kurum ve 
firmalarda yerleşmemiş olması, projelerin kötü yönetilmesi ile birleşince 

başarılı sonuçların alınması veya proje 
sonuçlarının ticari kazanca dönüştürülme 
oranları çok düşük seviyelerde kalıyor. 
Türkiye’deki BT projelerinin başarı durumlarını 
gösteren kapsamlı bir araştırmaya ben 
denk gelemedim. Birçok alanda kısa ve 
kaba bir hesapla Türkiye’de gerçekleştirilen 
BT projelerinin yüzde 50’inin direkt olarak 
çöpe gittiği diğer geriye kalanların ise 
başarı ölçütlerini tam olarak karşılamadığı 
belirtiliyor.

-Sizce kamu mu, özel sektör mü 
daha çok başarısız projelere imza 
atıyor? 

-Özel sektör agresif bir yapı içinde risk 
almaya daha müsait olan çabuk karar verme 
mekanizmaları sayesinde daha çok proje 
üretiyor. Böyle olunca da başarısız proje 
sayısının daha çok özel sektörde olduğu 
söylenebilir. Tabi ki kamu, bir BT projesini 
sahip olduğu personel, teknolojik olanaklar ve 

karar süreçlerindeki zorluklar nedeniyle kendi 
içinde gerçekleştirmesi zor. Bunun yerine BT 
hizmet alımı yapıyor.

Aslında doğru olan yaklaşım da budur. 
Çünkü yapılmak istenen proje ile ilgili uzman 
kadrolara ulaşmak özel sektör ile paylaşım 
içinde olmayı gerektirir. Tabi ki böyle olunca 
da projelerdeki başarısızlık oranı özel sektör 
istatistiklerinde yer alıyor.

-Başarısız ve yanlış BT projelerinin 
maliyeti konusunda bilgi verir 
misiniz? 

-BT projelerinin başarısız olmalarından doğan 
maliyetleri diğer projelerle karşılaştırıldığında 
çok daha yüksektir. Temel malzeme, insan 
beyni olduğu için BT projesinin maliyet 
hesabının yapılması ve değerlendirilmesi tam 
net olamıyor. BT projelerinde gelişen donanım 
ve teknoloji karşısında üretimler de hızla 
değişiyor. 
Zamanlaması tam oluşturulamayan ve hızla 
sonuca ulaşılması gereken BT projelerinde 
başarısızlığın önemli faktörlerinden biri de 
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zaman. Maliyet kısmına yeniden dönmek gerekirse, BT’nin uzay araştırma 
projelerinden sağlık ve inşaat sektörüne kadar birçok uygulama sahası 
bulunuyor. Ve bu projelerdeki ufak bir hesaplama hatası, tüm sistemin 
çökmesine dahi neden olabiliyor.  

Bununla ilgili birkaç örnek verebilirim. Örneğin ABD’nin Denver kentinde 
inşa edilen, dünyanın en büyük uluslararası havaalanının otomatik bagaj 
sisteminin, 230 milyon dolarlık bir yazılımla yönetilmesi planlanmıştı. 
Ancak yazılımdaki hatadan dolayı sistemin günlük gecikmesi maliyetlerin 
artmasına neden olmuş ve toplam zararın 340 milyon doları bulduğu 
hesaplanmıştı. 70 milyon dolarlık yedek bir proje devreye sokulmuş, 
değişen teknoloji ve sistemlerden dolayı bu yazılım da şu an itibariyle 
kullanılmıyor.

Başka bir örnek ise; Avrupa 
Uzay Ajansı (the European 
Space Agency- ESA)  ve 
Havacılık Dairesi’nin uydu 
taşıma amaçlı 7 milyar 
Euro’luk Arianne II isimli bir 
roket projesindeki yazılımda 
gerçekleştirilen 16 bit/64 bit 
çevrimi sırasında hesaplamada 
oluşan taşma (overflow) 
hatasından dolayı infilak 
etmesidir. Son bir örnek de, 
spor ürünleri üreticisi olan 
Nike’ın, tedarik sisteminin 
de kullanılan 400 milyon 
dolarlık tedarik zinciri yönetim 
sisteminin yine hızla değişen 
teknoloji yüzünden ve birtakım 
yazılım sorunları yüzünden 
iş göremez hale gelerek 
iptal edilmesidir. ABD Ulusal 
Standartlar ve Teknoloji 
Enstitüsü’nün raporuna 
göre yazılım hataları, ABD 
ekonomisine yılda 60 milyar 
dolara mal oluyor. Bence 
bunun en önemli nedeni, 
yazılımda en temel hammadde 
insan zihni olmasıdır. Basit 
bir insan hatası işte verdiğim 
örneklerde de görüldüğü gibi çok büyük maddi kayıplara neden olabiliyor.
 

-BT proje ve girişimleri neden 
başarısız oluyor? Projelerde 
başarısızlığı neden olan faktörler 
nelerdir? 

-BT projelerinin neden başarısız olduğu 
ile ilgili birçok kitabi bilgileri burada 
tekrarlamadan Türkiye’deki duruma ilişkin 
şunları söyleyebilirim:
Süreç standart/modelleri referans alınmıyor. 
Yazılım üreten firmalarda süreç yaklaşımı 
ciddiye alınmıyor. Burada şunu belirtmek 

gerekir ki birçok yazılım 
metodolojileri olmakla 
beraber artık dünyada da 
hızla benimsenen Agile (çevik) 
yöntemlerin uygulanması 
yazılım projelerinin başarı 
oranın arttırdığı kanısındayım. 
Uygun altyapı/araçlarla 
çalışma ve eğitim eksiklikleri 
bulunuyor. Yazılım yönetimi 
çok zayıf ve yönetim yeterince 
araç desteği ile yapılmıyor, 
ölçme işlevi ve iş akışları tam 
oluşturulamıyor. Gerçi son 
zamanlarda şirketler proje 
desteklerinden yararlanmak 
için bu yaklaşımları daha 
ciddiye almaya başlamış 
durumdadırlar. Araçları 
kullanacak mühendisler, 
seçimde etkili değil, teknik 
danışmanların araç seçimine 
katılımı pek sağlanmıyor. 
Kuruluşlarda BT projeleri 
ile ilgili bilgi birikimi 
kurumsallaştırılamıyor 
yani kurumsal 
hafızanın oluşturulması 
gerçekleştirilemiyor. Projeler, 
profesyonel bir şekilde 
planlanıp yönetilemiyor, 

hedefler tam olarak belirlenemiyor. Risk 
yönetiminde ciddi yaklaşımlar sergilenemiyor. 

BT projelerinde küreselleşme ve rekabet 
koşulları tam olarak belirlenemiyor. Nitelikli 
personel ihtiyacının karşılanamaması ve yanlış 
konumlandırmaların yapılması gibi nedenler 
gösterilebilir. Bu kadar eleştirinin dışında şunu 
belirtmek isterim ki, artık ülkemizde birçok 
yazılım firması başarılı ve nitelikli projeler 
gerçekleştiriyor.
  

-Peki, projelerin başarısını 
etkileyen iç ve dış faktörleri (analiz, 
tasarım, kullanıcı ihtiyacı, strateji, 
yazılım, kontrol, test, kodlama vb) 
sıralayabilir misiniz?  Söz konusu 
faktörlerin başarıdaki payına ilişkin 
değerlendirmenizi alabilir miyiz? 

-Yazılımda başarıyı yakalamanın temel yolu, 
dünyada belirlenmiş yazılım süreçleri ve 
önerilen pratikleri uygulamaktan, doğru 
teknolojileri verimli kullanmaktan ve yeni 
teknolojileri olabildiğince hızlı öğrenip olumlu 
ve olumsuz yanlarıyla değerlendirebilmekten 
geçiyor. Ancak bu kadar hızla ilerleyen bir 
sistemde projelerin tamamlanması tehlikeye 
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girmekte ve bitmiş olan projelerin hayatlarını devam ettirme süreleri de 
kısa olmaktadır.

Yazılım projelerinde en önemli unsur aslında insan beynidir. Tom 
Demarco, aynı düzeydeki programcılar arasında kapasite farkının 10 
kata ulaşabildiği ve bir yazılım projesinde çalışan kişilere bağlı olarak 
o projenin başarısının 10 kat farklılık gösterebileceğini söylemiştir. Bu 
kadar belirsizlik farkı başka sektördeki projelerde asla göremezsiniz. Ve 
ayrıca,  sadece ortam koşullarını iyileştirmesi sonucunda yazılımcıların 
performansında 2.6 kat iyileştirme sağlanabileceği belirtilmiştir.

Belirttiğiniz unsurlar üzerinden açıklamam gerekirse; analiz 
aşamasında BT projelerinde müşteri ihtiyaçları ve teknolojik ilerlemenin 
öngörülememesi yüzünden projenin oluşum aşamasında hep eksiklik ve 
belirsizlikler oluyor. Analizin tam anlaşılamadığı projelerde ise sürekli 
değişimler olur. Bu nedenden dolayı değişiklik yönetiminin çok iyi 
yönetilmesi gerekir. Tasarım aşamasında proje sahipleri (ortak, paydaş), 
proje yöneticisi ve yazılım mühendisi tarafından yapılmak istenen, 
karşı tarafa doğru şekilde anlatılmalı. Bu noktada da maalesef yanlış 
anlaşılmalar çok fazla oluyor. Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesinde 
ise, kullanıcı kendi isteklerini tam olarak yansıtamaması ve ilerleyen 
teknolojik yenilikler yüzünden kullanıcı ihtiyaçlarındaki sürekli 
değişiklikler, projenin belirsizliğe düşme noktasını oluşturuyor. KOBİ 
sınıfına giren birçok yazılım firmasında yazılımın gerçekleştirilmesi, 
kodlanması, test ve kontrolü genelde yazılımı geliştiren kişi (ler) 
tarafından yapılıyor. Bu da bazı noktalarda hataların gözden kaçmasına 
neden oluyor. Özellikle büyük kurumsal firmalar dışında (askeri, stratejik 
uygulama geliştiriciler) firmalarda, ciddi anlamda test süreçlerinin 
uygulanmasında sıkıntılar yaşanıyor. Gerçi test süreçleri ve yazılımda 
kalite olgusunun oluşturulmasının firmalara getirdikleri yükleri irdelemek 
ise başka bir inceleme konusudur.

Her projede olduğu gibi kapsamı tam 
belirlenememiş bir BT projesinin de zaman 
ve maliyet değerlerinin hesaplandığı 
oranda olması mümkün değil. Müşteri ve 
proje ortakları arasındaki iletişim de bazı 
durumlarda çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. 
O yüzden taraflar arasındaki iletişim, 
yazılım aşamasının her aşamasında olmalı 
ve değişiklik yönetimi sağlanarak projede 
oluşacak ufak hataların önüne geçilmeli. Bu 
durum, aslında Agile yöntemler kullanılarak 
giderilebilir.

-Türkiye’de herkesin bir fikri var. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
TÜBİTAK, TTGV ve KOSGEB, birçok 
teşvik ve destek veriyor. Başarılı 
proje ve girişimler için bu teşvik ve 
destekler yeterli mi? 

-Yeni fikirlerin ve bunları gerçekleştirecek 
cesarete sahip kişilerin olması çok önemli. 
Ancak günümüzün en belirleyicisi olan 
maliyetin karşılanması gerekiyor. Yıllar 
öncesinde Avrupa Birliği  (AB) tarafından 
oluşturulan ve projelere kaynak aktarılmasını 
hedefleyen yapıda Türkiye de bulunuyordu. 
Ancak maalesef yeterli ve olgun projeler 
gelmediği için son 3-4 yıl öncesine kadar 
ülkemiz bu kaynaktan yararlanamadı. 
TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajanları 
sayesinde projelerin değerlendirilmesi ve 
maddi kaynakların sağlanmasında etkin 
geniş çaplı oluşumlar gerçekleşti. Proje 
standartlarının oluşturulması da proje yapmak 
isteyen firmalara bir çeki düzen verdi. Proje 
anlayışı, gerçekleştirme ve sonuçlandırma 
safhalarında bir kurum anlayışı sergilemeye 
başladı. Zaten firmaların desteklenmesindeki 
en önemli amaçlarından biri de firmalara, 
proje ve Ar-Ge kültürünün, kurumsal 
bir hareket ve hafıza oluşturulmasının 
sağlanmasıdır. 

Verilen maddi destek oranlarına bakıldığında 

proje tiplerine göre 100 bin TL’den başlayıp 
üst limitin olmadığı (kurul onayı ile tabi ki) 
destekler bulunuyor. Burada proje yapmak 
isteyen firma, kuruluş ve proje sahipleri, 
etkin ve stratejik hedeflere yönelik fikirleri 
üniversiteler ile birlikte oluşturulan ekiplerle 
ve ciddi Ar-Ge yaklaşımı sergilemeleri 
gerekiyor.

-Söz konusu desteklerin ne kadarı 
başarılı sonuç getiriyor? Sizce, fazla 
sayıda destek olması karmaşa ve 
yozlaşmaya yol açıyor mu? 
-Tabi ki her proje gerçek sonucuna 
ulaşamıyor. Ancak önemli olan ülkemiz 
tarafından alınan maddi riske karşılık 
kendi teknolojisini üretme veya geliştirme 
aşamalarına katkıda bulunmasıdır. 
Teşviklerde zaten adından da anlaşılacağı 
gibi firmalara proje yapmaları konusunda 
teşvik etmeyi hedefliyor. Fazla sayıda destek 
programı olması belki ilk başta kafa karıştırıcı 
olabiliyor. Ancak profesyonel kişilerden 
fikir almak veya danışmanlık istemek bu 
karmaşayı ortadan kaldırıyor. Çok fazla destek 
programının olması bence yozlaşmaya neden 
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olmaz. Ancak başarılı bir proje için, belki de 5 projenin çöpe atılması riskinin 
göze alınması gerekiyor.

-Proje know-how (bilgi birikimi) sonuçlarını bir sonraki 
projelere aktarma oranı ülkemizde ne kadardır? Bilgi 
birikiminin aktarılması projelerin başarısını ne oranda 
etkiler? 

-BT sektöründeki firmalar daha çok KOBİ sınıfına giriyor. Böyle bir durumda 
KOBİ’ler temelinde bakıldığında  bilgi birikiminin aktarılma oranı çok 
düşük düzeydedir. Bunun birçok nedeni var. Ancak birkaç neden söylemek 
gerekirse; KOBİ’lerdeki personel değişiminin fazla olması bilgilerin 
aktarılmasını önemli ölçüde engelliyor. Dokümantasyon alışkanlığının 
olmaması veya yeterince ciddiye alınmaması, kurumsal bir hafızanın 
oluşturulmasını engelliyor. Ar-Ge anlayışı, KOBİ’ler tarafından tam olarak 
anlaşılamamıştır. Mevcut teknolojinin hızla değişmesinin bir sonucu olarak 
müşteri isteklerindeki sürekli değişim ve kararsızlığın fazla olması, proje 
sonuçlarının üst yönetim tarafından ciddi incelemelere alınmaması gibi 
nedenler de söylenebilir. Teknolojinin gelişimi üst üste eklemeli bir sistem 
içerisinde olmaktadır. Defalarca kez mevcut bir şeyi baştan yapmaya çalışmak 
çok anlamsızdır. Dolayısıyla her bir proje sonucunda elde edilen bilginin bir 
sonraki projenin adımlarının oluşturulmasında katkıları olmaktadır. 

- Türkiye, teknolojik ilerlemelere 
göre ileriye dönük fikir üretmede 
ne kadar başarılı?  

-Bu konuda maalesef pekte olumlu 
konuşamayacağım. Türkiye olarak 
teknoloji üretmekten ziyade mevcut 
teknolojiler üzerinde geliştirmelerin 
yapılmasına yoğunlaşmış durumdayız. 
Dünya bazında ülkelerin teknoloji alanında 
aldıkları patent ve başvuru dosyalarına 
bakıldığında ülkemizin durumunun iyi 
olmadığı görülüyor. Teknoloji üretmekten 
ziyade teknoloji kullanan ülke olarak 
bilişim sektöründeki firmalar aslında 
müşteri isteklerine göre uygulamalar 
yapıyorlar. Dünyadaki uygulamalarına 
bakıldığında insanları yönlendiren 
uygulamalar olduğu görülebilir. Tabi ki 
ülkemizde askeri alanda, GSM sektöründe 
ve belli başlı elektronik cihazlar üreten 
firmalarımızın kendi içindeki Ar-Ge 
bölümlerinde yenilikler üzerine birçok 
çalışmalar mevcut. Ancak bizim kadar 

büyük bir ülkede yeni ve değişik teknolojilerin 
üretilmesine yönelik çalışmaların az seviyede 
olduğunu düşünüyorum.
  

-Başarısız girişimci neler yapmalı? 
- Başarısız ve kaybeden girişimci ve 
kişilere mesajınız ne olur, ne öğüt 
veririsiniz? 

-Başarısız ifadesini burada uygun bir kelime 
olarak düşünmüyorum. Çünkü başarısızlığın 
tanımı kadar başarının da tanımının net 
yapılması gerekiyor. Örneğin başarı demek; 
projenin sonuçlanması mı, ticari bir ürüne 
dönüşmesi mi, standart oluşturmak mı, 
patent almak mı, teknoloji transferi mi, 
şirketin ayakta kalması için zorunluluk 
mu yoksa yeni fikirlerin üretilmesi midir? 
Bence tüm projelerden bir şeyler öğrenilir. 
Hatalar bile aslında know-how oluşturur. 
Küçük problemlerden öğrenilenler büyük 

problemlere kademeli olarak aktarılır. Bu 
açıdan bakıldığında başarısız olarak tabir 
edilen projelerden dahi çok fazla şeyler 
öğrenilmektedir. İşte bu anda kabul edilebilir 
risk payının değerlendirilmesi gerekiyor.

İstediği sonucu elde edemeyen bir girişimcinin 
yeniden denemesi gerekir anlayışının gerçekçi 
olduğunu söyleyemem. Çünkü günümüz 
Türkiye’sinde ve mevcut durumlar göz önüne 
alındığında, girişimci attığı ilk oku ile hedefi 
12’den vurmalı. Yani çoğunlukla tek bir şansı 
bulunuyor. Çünkü teknoloji hızla ilerliyor ve 
müşteri ihtiyaçları günlük olarak değişiyor. 
Kendinizi bu hıza adapte etmeniz (maalesef 
bu pek de kolay değil) ya da başarısızlıklara 
rağmen inatla yeni fikirler üretmeye devam 
etmeniz gerekiyor. 

Proje desteklerine birçok maddi kaynağın 
sağlandığı günümüzde firma ve girişimciler, 
daha cesaretli ve inatçı olarak vazgeçmeden 
fikirlerinin ardında durmaları gerekiyor. Ancak 
fikirlerini savunurlarken dünyadaki değişimleri 
ve yönlenimleri izlemeli, araştırmalarını 
sürekli ve ciddi olarak devam ettirmeliler.

http://www.bilisimdergisi.org/s148


