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Üretim sistemlerinde değer yaratılan dönüşüm süreçleri içinde en önemlilerinden biri bilgi işlemleridir. Bu süreç üretimin, yönetim ve kontrolü, faaliyetlerin koordinasyonu ve karar mekanizmaları için gerekli bilginin üretim ve
dağıtımını kapsar (1). Bu .hedefe yönelik olarak kurulan bilgi ve işletim sistemlerinin amacı sistem elemanları ve sistemler arasındaki bilgi alışverişini
gerçekleştirmektir. Bilgi olmadan iletişim, iletişim olmadan bilginin herhangi
bir değeri olmayacağından bilgi ve iletişim sistemleri birlikte ele alınmaktadır
(2).
Günümüzde artık bilgi işlem sistemlerinin işletme içinde daha entegre
sistemler halinde kullanı lması söz konusu olmaya başlamış ve bu tür gelişmiş
. teknolojilere yatırım yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Böyle bir sistem değişikliği organizasyon yapısının değişimini gündeme getirdiği gibi sorunların
biçim değiştirmesi sonucu yatırım karar mekanizmalarınm ela yeniden ele alın
ması gereğini

ortaya

çıkarmıştır.

Yatırım Kararlarında İktisadilik Unsuru

Yeni bir teknoloji veya gepelcle yeni bir yatırım kararı iktisadilik prensibi esas alınarak gerçekleştirilmelidir. İktisadiliğin değetlenclirilmesi klasik anlamda tamamen parasal temele dayanan Fayda-Maliyet analizleri yard ımı ile
yapılmakta idi. Buna karşıt, parasal olarak zor veya hiç ifade edilemeyen faktörlerin söz kQnusu old~ğu durumlar için bu tür faktörlerin de analize dahil
edildiği teknikler geliştirilmiştir. Fayda-Değer Analizi (Nutzwert Analyse) bu
tür tekniklerden biri olup çeşitli karar alma problemlerine uygulanmıştır.
Mukayeseli değerlendirmeye dayalı bu tür bir .teknik veya klasik Fayda-Maliyet Analizi teknikleri, bilgi işlem destekli sistemlerin yatırım kararları
gibi yeni bir takım alanlarda sübjektif değerlendirmelerin olumsuz değerlen
dirmelerin yetersiz olmaları nedeni ile revize edilmeye ihtiyaç göstermişler
dir.
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Böyle bir ~istemin kuruluşunda göz önunde tutulması gereken bazı hususlar

şöyle sıralanabilir:

- Bilginin kolay ulaşılabilirliği
- Kullanıcı için problem çözümünde karmaşıklığın azaltılması
- Bilginin aktarımı ve çoğaltımı
- Özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması
- Bilgilerin ve darboğazların analizi, sistematikleş tirilmesi ve
.,..
-

örgütlenmesi.
Problem çözüm kalitesinin sabit ve sürekliliğinin sağlanması
Yeni elemanlar için eğitim giderlerini en azda tutulması
Çözümİerin çabuk, açık ve anlaşılabilir olması
Kalifiye eleman ihtiyacının en aza indirilmesi
Raporlama sistemindeki otomasyonun yüksekliği
Geri besleme özelliği
Esneklik
Makine arıza sürelerinin en aza indirilmesi gibi bazı özellikler
s ı ralanabilir.

Bunların içinde, makinaların arızasından dolayı işlerin durması, ürün kalitesinin iyileştirilmesi, dolayıs ıyla şikayetlerin azalması, işçi eğitimi ve problemlerin hızlı çözülmesinden doğa·n zaman tasarrufu gibi az sayıda özelliğin .
parasal olarak karşılıklarının kısmen belirlenebilmesi mümkün olmaktadır.
Bu tür, parasal karşılıklarının belirlenebildiğ\ faktörler, doğrudan sağlanan yararlar adı altında ele alınacaktır. Diğer özelliklerin değerlemesi için ise Fayda-Değer Analizinde olduğu gibi karşılıklı mukayeseler yaparak herbirinin
ağırlıklarının

belirlenmesi yoluna gitmek mümkün olabilmektedir (3).

Parasal olarak karşılıklarının genelde bilindiği maliyet unsurlarını da: bir
kerelik yapılan yatırımlar ve s ürekli liği olan giderler şeklinde ayırmak mümkündür. Çeşitli kalemlerden oluşan maliyet unsurları seçtiğimiz örnekte iki
ana başlık altında toplanmıştır; Personel giderleri, sistem giderleri.
·Fayda-Değer Analizi Modelinin Kurulması

Parasal olarak ölçülebilen büyüklükler ile ölçülemeyenlerin puanlama
yolu ile Fayda-Değer analizi tekniği içinde değerlendirilerek kömine edildiği
bir teknik Alman REFA Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir.
Bu yöntemde, parasal karşılıkları olmayan faktörlerin önce birbirleri ile
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mukayeseleri sonucu ağırlıkları belirlenmekte, daha sonra yatırım seçeneklerinin bu faktörler ile ilgili puanları hesaplanmakta ve tüm faktörlerden aldığı
ağırlıklı puanların toplanması suretiyle her bir yatırım seçeneğini!:). toplam fayda değeri bulunmaktadır (4).
İktisadilik katsayısı ise, her bir seçenek için bulunmuş olan toplam fayda
değerlerinin parasal olarak ölçülebilen toplam maliyet rakamlarına bölünme-

si yolu ile bulunur ve seçenekler içinde en yüksek iktisadilik katsayısına sahip
olan seçenek tercih edilir.
Bu yöntemin kullanım kolaylığı, esnekliği ve nicel ve nitel faktörleri birleştirme özelliği gibi avantajları yanında kriterlerin ve ağırlıkların seçimindeki
sübjektiflik ve düşük maliyetli fakat aynı zamanda az yararlı bir seçeneğin olması gerekenden daha yüksek bir iktisadilik katsayısına sahip çıkması gibi dezavantajları da vardır. Bu yöntemin bir başka dezavantajı da seçeneklerin parasal olarak ölçülebilen yararlarının farklı olması halinde ortaya çıkmaktadır.
\

Seçeneklerin değerlendirilmesinde bu farklılığın doğurduğu olumsuzluğu gidermek ve İktisadilik unsurunun daha objektif bir biçimde karar sürecinde kullanılabilmesini sağlamak amacı ile yukarıda özetlenen Fayda-değer
Analizi tekniği bazı ilaveler ile geliştirilme yoluna gidilmiştir (5).
"Doğrudan İktisadilik Katsayısı" adı altında analize ilave edilen bir fak-

tör, "doğrudan sağlanan yararların" yapılan ek yatırıma bölünmesi yolu ile buhınmakta ve bu katsayı daha sonra Fayda-değer Analizinde bulunan İktisadi
lik katsayısı ile toplanmaktadır.
Bu teknik burada, Bilgi İşlem destekli bir sistem için alınacak yatırım kararına esas teşkil eden yeni ile eski sistemin karşılaştırıldığı bir örnekte kulla,
nılacaktır.

Örnekte bilgi işlem destekli bir sistemin yatı~ım dolaylı yarar sağlayan
dört tanesi ele alınmış ve bunların ağırlıkları tablo l' de görüldüğü üzere karşı
lıklı mukayeseler yapılmak sureti ile belirlenmiştir.
Bu ağırlıklardan yola çıkarak her iki seçeneğin ôncelikle "toplam fayda
değerleri," daha s,onra ela fayda değerlerinin toplam maliyetlere bölünmesi ile
"İktisadilik katsayıları" bulunmaktadır (Bkz. Tablo 2).
"Doğrudan sağlanan yararın" göz önüne alınmadan bulunduğu bu katsayı eski sistemin daha tercih edilir bir durumda olduğunu ortaya koymaktadır

(O. 684<0.689).
Daha sonraki aşamada bu etkenin de hesaba katılarak "doğrudan iktisa129

dilik katsayısının" bulunması ve bunun "iktisadilik katsayısına" eklenmesi sonucu durum tamamen değişerek yeni sistemin tercih edilir hale geldiği görülmektedir (O. 689 < 0.774):
Tablo 1- Kriter

AğırlıkJarının Bulunması

KRİTERLER
kı

TOPLAM
PUAN

kz

k3

k4

2

2

2

6

0.5

o

1

1

0.08

2

4

0.34

AGIRLIK

1. Bilginin aktarımı ve
çoğalt ı mı

kı

2. Özel bi lgilerin
gizliliğinin sağlanması

kz

o

k

3

o

2

k

4

o

1

3. Raporlama sisteınindeki

otomasyon

4. Geribesleme

o

1

12

0.08

1.00

(Kriterlerin karşılıklı mukayeselerinde öncelikli. olan "2" puan, diğeri
"O", eşit olma halinde ise her ikisi de "1" er puan almaktadır.)
Tablodan da görülebileceği gibi fayda ve maliyet ile ilgiJi tüm değerler
bir temel büyüklük esas alınarak yüzde cinsinden ifade edilmiştir. "Fayda değerleri" için temel alınan büyüklük bir seçeneği n teorik olarak alabileceği en
yüksek puandır. Tüm parasal büyüklükler için ise toplam maliyeti (TM) en
yüksek olan seçeneğin bu değeri temel (% 100) alınarak yüzdeler hesaplanmıştır.

"Doğrudan iktisadilik katsayısı " hesaplanırken (DY)'ın YT bölümü "iktisadilik faktörü " adı verilen bir (a) faktörü ile çarpılmaktadır. Bundan amaç,
(DY)'ın küçük değerle aldığı durumlarda sonucun gerçekte olduğundan daha
fazla etkilenmesini önlemektir.
İktisadilik faktörü (a) örnekte olduğu gibi en çok karşılaşılan (FD2 <
FDl) ve (DY < YT) durumları için
.

a= FDl - FD2

olarak

bulunmuştur

(5).

100

(FDl) ve (FD2) farkının büyüklüğü (a) değerinin daha büyük bir değer
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yol açacak ve dolayısıyla zaten yüksek "fayda-değerine" sahip olan
seçenek bu şekilde ek bir ağırlık kazanmış olacaktır.
almasına

TABLO 2-

Geliştirilmiş Fayda-De~er

Uygulaması

Analizi

ESKİ

· YENİ
Do l aylı

Yarar
Kriterler

Ağırlıklı

Ağırlıklı

Sağl ayan
Ağırlık

1. Bilginin aktarı mı
ve çoğa ltımı

Puan

Puan

0.5

7

"'

3.5

Puan

Puan

2

4

2. Özel Bilgilerin
0.08

gizlili ği

3. Raporlama sistemindeki otomasyon

0.34

7

4. Geribesleme

0.08

6

0.32

4

0.48

6

0.34

0.38
0.48

0.4

5

+

+
Toplam Fayda

Değeri

(FD)

FD 2 = 3.06

FD1 = 6.84

FDmax = 10
FD 2 (%) = 30.6

FDmax = %100

FD 1 (%) = 68.4

Personel Giderlcri(PG)
Yatırım Tutan ( YT)

300* (% 44.5)
1000. (% 55.5)

o

Topla m Maliyet (fM)

1800· (% 100.0)

300* (% 44.4)

İK=~
TM

İktisadilik Katsayıs ı
Doğrudan sağl a ıi aıı

Doğrudan

yarar (DY)

iktisadi li k katsayısı

0.689

0.684
250* (% 13.9)
13.9
55.5

300*

.0.378= 0.09

o
o

DY
DİK=---- · a

YT

Toplam Fayda

Katsayısı

( TFK= İK + DİK)

0.774

0.689

NOT:
FD1 -FD 2
a= - - - - - 100

• = ( 000.000. - TL) cinsindendir.
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