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ÖZET 

 

Günümüzde başarılı bilgi yönetimi, işletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı 

sağlayan en önemli unsurların başında gelmektedir. Bu bağlamda bilginin 

yönetilmesi tedarik zincirinin de verimini, etkinliğini ve rekabet gücünü arttıran en 

önemli etkendir. İşletmeler bilişim teknolojileri projelerine geleneksel olarak değil, 

matematiksel analiz veya büyük veri projeleri olarak bakmalıdırlar. Tedarik 

zincirinin her bir üyesinin birbiriyle entegrasyonu ancak bu şekilde sağlanmaktadır. 

Bu çalışmada, tedarik zinciri ve bilgi yönetimi ilişkisinde; tedarik zinciri ve bilginin 

paralel şekilde nasıl tasarlanması gerektiği üzerinde durulmuş ve bir havayolu 

şirketinde uygulaması yapılarak bilişim teknolojilerinin etkileri incelenmiştir. 

Çalışmanın amacı; işletmelerin sadece bilişim teknolojilerini kullanarak verim 

sağlayamayacağını öncelikle etkin bir bilgi yönetimi yaklaşımına sahip olmaları 

gerektiğini göstermektir. 

 
Keywords: Tedarik Zinciri, Bilgi Yönetimi, Bilişim Teknolojileri 

JEL Sınıflandırma Kodu: R4,L93,D8 

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE SUPPLY CHAIN AND 

EFFECTS OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND AN 

IMPLEMENTATION IN THE AIRLINE COMPANY 
 

ABSTRACT 
 

Today, one of the most important element for providing sustainable competitive 

advantage to businesses is successful knowledge management. In this context, 

managing information is the most important factor that increasing the efficiency, 

effectiveness and competitiveness of the supply chain. Businesses should not 

consider information technology projects as traditional projects. They should 

consider IT projects as mathematical analysis or big data projects. Thus, each 

member of the supply chain can be integrated with each other. In this study, we 

focused on how information and supply chain should design together in terms of 

Supply Chain and Information Management relationship. For this purpose we 

investigated the effects of information technologies by making implementation in an 

airline company. The aim of the study is to show that businesses not only provide 

efficiency by using information technology but they primarily need an effective 

knowledge management approach. 
Keywords: Supply Chain Management, Knowledge Management, Information 

Technologies 

  



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

  

 

124 

•İşleme

•Düzenleme
Veri (Data)

•Yorumlama

•İşe Yarar Hale 
Dönüştürme

Enformasyon 
(Informasyon)

Bilgi 
(Knowledge)

1.BİLGİ YÖNETİMİ 

Bilgi yönetimi; bilginin üretilmesi, elde edilmesi, paylaşılması, kullanılması ve 

yönetilmesi ile ilgili faaliyetlerin bütünüdür. Aynı zamanda bilgi yönetimi, organizasyondaki 

tüm bilgi türlerinin, değer üretmeye ve rekabet avantajı sağlamaya yönelik olarak, etkili 

biçimde kullanılmasıdır. İşletmenin başarısı için bir sermaye formu olan bilginin bireyler 

arasında el değiştirebilir formatta olması gerekmektedir ( Rainer, Turban, Potter 2007). 

Bilgi yönetimi kapsamında üç farklı kavramdan bahsedilmektedir; veri, enformasyon ve 

bilgi. Veri; amaçlara bağlı olarak elde edilen bilginin ham halidir. Veri, yorumlanmamış 

gözlemlerdir ve işletmelerde teknolojik sistemlerde saklanır, depolanır. Her işletmenin veriye 

ihtiyacı vardır. Çünkü veriler organizasyonların enformasyon hammaddesidir. Enformasyonun 

tanımı verilerin düzenlenmiş hali olarak da yapılabilir. Enformasyon, anlamlıdır, amacı vardır 

ve hedefe yöneliktir. Enformasyon, olayları yorumlamak için bakış açısı kazandırır ve bilginin 

hammaddesidir. Bilgi kendini enformasyondan ayıran güçlü deneysel elementler içermektedir. 

Enformasyonun aksine bilgi, sorun çözmede de kullanılabilir (Rainer, Turban, Potter 2007). 

Örneğin, üniversitenin bir dönem boyunca ilan edip, listelediği dersler veri olarak kabul 

edilebilir. Kayıt olunduğunda ders programı oluşturmak için veri işlenir. Oluşturulan ders 

programı da enformasyon olarak kabul edilebilir. Kişiye ait ders programı, sosyal program ve 

farklı fakülte üyelerinin karakterleri bilgi olarak yorumlanabilir. Görüldüğü gibi farkındalık 

bağlamsal, anlamlı (içeriksel) olduğu kadar eylemseldir. Şekil 1’de bilginin nasıl oluştuğu 

gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

Şekil 1: Bilginin Oluşması (Kaynak: Sotirofski ve Güçlü 2006)  

 

Bilgi, bağlamsal, anlamlı ve eylemsel bir enformasyondur. Diğer bir kullanım şekliyle 

bilgi, entelektüel bir sermayedir. Entelektüel sermaye, organizasyonlara rekabet üstünlüğü 

sağlayan ve yine organizasyonların sahip olduğu bilgi, deneyim, organizasyona dair teknoloji, 

müşteri ilişkileri ve profesyonel yeterliliktir. Tanınmış birçok organizasyon, sermayelerini 
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bireysel, organizasyonel ve müşteri sermayesi şeklinde belirtmeyi tercih etmişlerdir 

(Martensson 2000). 

Bilgi yönetiminin temel amacı; karar vermeyi, üretimi, kaynak aktarımı ve kullanımını, 

rekabeti, sürekliliği, gelişimi sağlamak ve hızlandırmaktır (Uzun ve Durna 2008). Bilgi 

yönetimi öğrenen organizasyonlar yaratmayı hedefler ve örgütsel amaçları başarmak için 

bilginin nasıl yaratılabileceği, elde edilip kullanılabileceği ve yönetileceğine ilişkin sistematik 

bir süreç geliştirir.  

Bilgi yönetiminin diğer amaçları ise aşağıdaki gibidir [URL 1]:  

 Öğrenme eğrisini hızlandırmak, 

 Daha hızlı bir iyileştirmeyi sağlamak, 

 Örgüt içerisinde yeni bir bilgi üretmek, 

 Örgütsel kararlarda ulaşılabilir bilginin kullanılmasını sağlamak, 

 Örgüt içerisinde yeni bilgi üretmek, 

 Örgütsel kararlarda ulaşılabilir bilginin kullanılmasını sağlamak, 

 Doğru bilginin, doğru insanlara, doğru zamanda ulaşmasını sağlamak, 

 Hızlandırılmış transformasyona imkan sağlamak, 

 Dış kaynaklardaki değerli bilgiyi örgüte kazandırmak, 

 Toplumsal kültür ve özendiricileri ile bilginin büyümesini kolaylaştırmak, 

 Bilginin dökümanlar, veri tabanları ve yazılımlar aracılığı ile sunmak, 

 Örgütün birimleri içerisinde oluşan bilginin veya başka örgütlerdeki benzer birimlerin, 

birimler arası transferini gerçekleştirmek, 

 Örgütsel bilgiye değer katarak entelektüel sermayeye dönüştürmek ve bilgi yönetimi 

sayesinde ölçülmesini sağlamak. 

Bilgi yönetimi sayesinde işletmeler, ölçülebilir performansa ve kaliteye sahip olur. Bu 

bağlamda etkin ve verimli bilgi yönetimi stratejik bir değer olup rekabetçi unsurlardan biridir. 

İşletmeler bilgi yönetimi ile ilgili olarak temel ilkelere sahip olmalıdırlar. Bilgi yönetiminin 

temel ilkeleri (Barutçugil 2002): 

 Bilgi yönetimi sürdürülebilir olmalıdır, 

 İşletmelerin bilgi yönetimi için bütçe ayırmaları gerekmektedir, 

 Etkili bilgi yönetimi, çalışan ve teknoloji uyumlu olmalıdır, 
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 Bilgi yönetimi tüm organizasyona yayılmalı ve kültür haline gelmelidir, 

 Bilgi yönetimi uzun bir süreçtir ve bu süreçte işletmeler devamlılığı sağlayabilmelidir. 

Bilgi yönetimi sürecinde, bilgi üretimi, bilginin kodlanması, koordinasyon ve bilgi 

transferi gerçekleşir. Bununla birlikte bilgi yönetimi altı aşamadan oluşur; bu aşamalar bilginin 

farkında olma, bilginin amaçlarını belirleme, uygulama, yayma, geliştirme ve saklamadır. 

Tablo 1’de bilgi yönetiminin aşamaları gösterilmektedir. 

 

Tablo 1: Bilgi Yönetiminin Aşamaları 

Konu ile ilgili bilginin belirlenmesi için 

yöntemleri iyi bilmek 

1. El kitapçıklarının hazırlanması 

2. İç ve dış kıyaslamalar 

3. Uzmanlar, bilgi komisyonu ve ekiplerin oluşturulması 

Bilgi amaçları 1. Sürecin geliştirilmesi 

2. Potansiyel alanların açıklığı 

3. Şartların belirlenmesi 

Bilginin geliştirilmesi için yöntemler 1. Uzmanlar ve proje takımlarının disipliner arası işbirliği 

2. Dış bilginin kazanımı 

3. Bilgi ve tecrübelerin kullanımı için sistematik yaklaşım 

Bilginin saklanması için yöntemler 1. Veri ve enformasyon teknolojileri 

2. Standart ve denenmiş metotlar için el kitaplarının 

hazırlanması 

3. Rapor ve dökümantasyon 

Bilginin yayılması ile ilgili yöntemler 1. Bilgiyi yayma için disipliner arası proje takımları 

2. İç yayımlar 

3. Uzmanlar tarafından eğitim ve koçluk 

Bilginin uygulanması için yöntemler 1. Disiplinler arası takımların özerkliği 

2. Sonuçlar hakkında iç uzmanlar tarafından görüş 

alınması 

Kaynak: Malhotra 2003. 

Bilgi yönetimi, başarılı bir şekilde rekabet etmek için gerekli olan bilginin tanımlanması, 

elde edilmesi, paylaşılması ve desteklenmesi için gerekli strateji ve süreçleri içermektedir. 

Ayrıca bilgi yönetimi “işleri doğru yapmak” yerine “doğru işleri yapmak” felsefesine sahiptir.  
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Organizasyonlarda bilgi yönetiminden beklenen sonuçlar aşağıdaki gibidir (Martensson 

2000): 

 Organizasyonun performansı, verimliliğini ve rekabet edebilirliğinin arttırılması, 

 Organizasyon içindeki bilginin etkili bir biçimde elde edilmesi, paylaşılması ve 

kullanılması, 

 Organizasyon kararlarının iyileştirilmesi, 

 İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve en iyi uygulamaların elde edilmesi, 

 Araştırma maliyetlerinin ve gecikmelerin azaltılması, 

 Daha yenilikçi bir organizasyon yapısının kurulması. 

2.TEDARİK ZİNCİRİ ve BİLGİ YÖNETİMİ İLİŞKİSİ 

Bilgi yönetimi, bir organizasyonun veri işleme, enformasyon kullanımındaki 

verimliliğini arttırmayı amaçlayan sistematik yaklaşımın bütünüdür. Bu bakış açısı ile tedarik 

zinciri; yönetim, analiz, karar verme işlevlerini kapsayan bütünleşik bir bilgi yönetimi ile ele 

alınmalıdır.  

İşletmelerin başarısında en temel girdi olan bilgi, organizasyonlarda doğru ve zamanında 

iş yapma yeteneğini geliştirir. Tedarik zinciri yönetiminin de birincil amacı olan doğru mal ve 

hizmeti, zamanında en az maliyetle müşteriye ulaştırmak hedefi bilginin etkin ve verimli 

yönetilmesi ile gerçekleşir. 

Tedarik zincirinde bilgi yönetimi, merkezi bir kontrol altında tutulmalı ve taşıma, sipariş, 

üretim planlama, lojistik, operasyonel faaliyetler bu bilgiler ışığında gerçekleştirilmelidir (Şekil 

2). Bilgi yönetimi sayesinde tedarik zincirinin izlenebilirliği artar. Şirketler arası bilgi 

erişiminin kolaylığı, zincirdeki arz, talep ve üretim bilgilerinin açıklığı, ürünlerin takip 

edilebilirliği sayesinde tedarikçi ve müşteri ilişkilerinde iyileştirme sağlanır. Tedarik zincirinin 

etkinliği, değişen müşteri taleplerine hızlı yanıt vermesiyle ölçülür. Tedarik zincirine bu 

esnekliği sağlayan faaliyet de bilgi yönetimidir.  

Tedarik zincirinde zincir üyelerinin tek bir şirket gibi davranması ve birbirleriyle 

entegrasyonu zincirin başarısını ve performansını etkiler. Bu bağlamda, tedarik zinciri 

yönetiminin en zor yanlarından birisi tedarik zinciri ilişkilerinin güçlü kurulmasıdır. Bu nedenle 

zincirin tasarımı aşamasında zincirin faaliyetlerine uygun bir bilgi sistemi geliştirilmeli, amaç 

ve hedefler doğrultusunda bilgi yönetimi yapılmalıdır. Sağlıklı bilgi akışının yapısı, tam 
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zamanlı bilgi ve periyodik bilgi olmak üzere iki kısımda incelenmelidir. Periyodik bilgi, 

firmanın strateji ve politikalarında olan değişimi, fiyat düzenlemesini, yeni ürün ve hizmetlerin 

tanıtımını kapsamaktadır. Tam zamanlı bilginin aksine periyodik bilgi tüm tedarik zinciri 

üyelerine dönemsel bir şekilde ulaşmaktadır. Tam zamanlı bilgi akışı, geleneksel hiyerarşik 

bilgi akışı yapısının aksine, tüm tedarik zinciri üyelerinin bağlı olduğu bir bilgi akışı ağı ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu ağ üzerinden tedarik zincirinin tüm üyeleri birbirleriyle doğrudan 

iletişim kurabilmekte, ihtiyaç duydukları bilgileri, tam zamanlı olarak alabilmektedirler. 

Dolayısıyla, müşteri ve tedarikçiler arasında artan iletişim derecesi, yüksek düzeyde bilginin 

paylaşıldığını göstermektedir (Aydın ve Çörekçioğlu 2001). 

Tedarik Zincirinde entegrasyonun en önemli faydası tarafların ellerindeki bilgileri 

paylaşmalarıdır. Son dağıtıcılar, müşterilerden aldıkları gereksinim ve eleştiri bilgilerini 

üreticiye, üretici firmalar da pazar ve tasarım bilgilerini tedarikçilere aktarmaktadırlar. Satıcı 

firmalar ise malzeme, fiyat ve kalite bilgisini ulaştırmaktadırlar. Tedarik zinciri, stratejik 

ortaklık göz önüne alınarak bütünleşik ve dinamik bir yapıda oluşturulmalıdır. Bu bilgi 

paylaşımı yapısı sayesinde organizasyonlar zincirdeki üyeleri tasarım kabiliyetleriyle 

değerlendirebileceklerdir. 

 

Şekil 2: Tedarik Zincirinin Şematik Yapısı (Kaynak: Chuang, M. and Shaw W,200) 
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3. ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİNİN BİLGİ YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 

VE BİLGİNİN TASARIMI 

Enformasyon teknolojisi, bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle yazılım 

uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, 

yönetimi ve desteğine verilen addır. Enformasyon teknolojileri temel olarak bilgisayarların ve 

yazılımların aracılığıyla bilginin işlenmesi, dönüştürülmesi, saklanması, korunması, iletilmesi 

ve bu bilgiye güvenli bir biçimde erişilmesini sağlar. Enformasyon teknolojisinin alt yapısı 

Şekil 3’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3: Enformasyon Teknolojileri Alt Yapısı (Kaynak: Laudon, Laudon 2001) 

 

Günümüzde işletmeler rekabet edebilmek ve amaçlarına ulaşabilmek için enformasyon 

teknolojileri araçlarından yararlanmaktadır. Tedarik zincirinde bilginin analiz edilmesi ve 

paylaşılması için yaygın olarak kullanılan teknolojiler; Elektronik Veri Değişimi (EDI), 

İnternet, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımı ve Radyo 

Frekanslı Kimlik Tanımlamadır (RFID). Yöneticiler uygun teknoloji seçimi ve iş ortaklarıyla 

entegrasyona karar vermek durumundadırlar.  

 

Veri Tabanı Yönetimi 
ve Depolama

(Oracle, SQl Server, 
Sybase, MySQL)

Kurumsal Yazılım 
Uygulamaları

(SAP, Oracle, 
Microsoft, BEA)

İnternet Platformu
Danışmanlar ve 

Sistem Birleştiricileri

AĞ/Telekomikasyon

(Linux, Novell, Cisco, 
Microsoft, Nortel...)
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Tedarik Zinciri Yönetiminde dışarıya doğru kayma odaklanması ile başka türden yazılım 

destek sistemlerine de gereksinim duyulmaktadır. Bunlardan biri Tedarik Zinciri 

Yönetimi/Planlaması (SCM/SCP) yazılım teknolojisidir. SCM/SCP paket programı, bilgi 

görünürlüğüne olarak analitik karar desteği sağlamak için ERP’ deki bilgiyi kullanır. ERP 

sistemleri firmaya neyin olmakta olduğunu gösterirken SCM sistemleri ise ne yapması 

gerektiğine karar verirken işletmeye yardımcı olmaktadır. SCM/SCP sistemlerinin birincil 

faydası daha iyi operasyonel planlama ve iş planlamasıdır. SCM/SCP sistemlerinin 

uygulanması ile elde edilecek yararlardan bazılarına aşağıda yer verilmektedir (Özdemir ve 

Doğan 2010) 

 Gelirin artması, 

 Verimliliğin artması, 

 Operasyonel maliyetlerde azalma, 

 Düşük stok, 

 Siparişi yerine getirme süresinin azalması. 

Enformasyon teknolojilerin yeterlilikleri arttıkça tedarik zinciri kararları da her geçen gün 

daha önemli hale gelmektedir. Ancak kurumların sadece enformasyon teknolojilerini 

kullanması yetmemektedir. Söz konusu faaliyetleri bilgi yönetimi çerçevesinden 

gerçekleştirmelidir. 

Bilgi yönetimini tasarım odaklı düşünmeyen organizasyonların dahil olduğu tedarik 

zincirleri güçlü yapılar olmaktan uzaklaşmaktadır. Organizasyonlar enformasyon teknolojileri 

projelerini sadece uygulayarak verim alabileceklerini düşünmektedirler. Oysa enformasyon 

teknolojileri projeleri verimliliği geliştirse, maliyetleri düşürse ve üretimi arttırsa bile zincirin 

güçlü olmasını sağlayamamaktadır. Proje sonucunda kullanılmaya başlanılan sistem, elde 

edilen bilgilerle nasıl daha iyi kararlar alınabileceği veya operasyonlara ışık tutacak kadar daha 

derin ve tahmin edilemeyecek öngörüler elde etme konusuyla temelde ilgilenmemektedir.  

Enformasyon teknolojileri araçlarının kurulumu kolaydır ancak nasıl kullanılacağını 

anlamak ve yorumlamak kolay değildir. Enformasyon teknoloji araçlarının kurumda başarılı 

olması için; 

 Bilgi kullanımının enformasyon teknolojilerini değerli kullanmaya giden yol olarak 

görülmeli, 
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 Enformasyon teknolojileri ekiplerine bilişsel ve davranışsal alandan uzmanlar alınmalı, 

 Örgütler öğrenme odaklı olmalıdır, 

 Teknoloji kurulumundan daha çok iş sorunlarının çözümüne odaklanılmalıdır. 

Enformasyon teknolojileri projelerine, işletmeler geleneksel olarak değil, matematiksel 

analiz veya büyük veri projeleri olarak bakmalıdırlar. Ancak, bu şekilde tedarik zincirinin her 

bir üyesi birbiriyle entegre olabilir. Aşağıdaki tabloda geleneksel enformasyon teknoloji 

projeleri ile büyük veri projelerinin karşılaştırması gösterilmektedir. 

Tablo 2: Geleneksel Enformasyon Projesi ve Büyük Veri projesi 

Geleneksel Enformasyon 

Projesi 

Matematiksel Analiz veya Büyük Veri projesi 

Projeler Projeler 

ERP sistemi kurmak 

Tedarik zinciri performansını 

arttırmak 

Müşterilerin ihtiyaçları ve davranışlarına yeni bir ortak anlayış getirmek 

Büyüyecek pazarları öngörmek 

Hedefler Hedefler 

Etkinliği geliştirmek 

Maliyetleri azaltmak 

Üretkenliği arttırmak 

Çalışanların verileri kullanma becerilerini geliştirmek ve değiştirmek 

Çalışanların karar alma aşamasında taşıdıkları çıkarımları sorgulamak 

Daha iyi hizmet sunmak, yeni iş kurmak ve sonuçları tahmin edebilmek 

için yeni anlayışlar benimsemek 

Proje Yapısı Proje Yapısı 

Geleneksel proje yönetimi 

yaklaşımı 

İstenen sonuçları tanımlamak 

Teknoloji gereksinimlerini 

yeniden tasarlamak 

ET kurulumu, organizasyonel 

değişimi yönetme ve planlama 

Planların yürürlüğe girmesi 

Keşfe dayalı proje yönetimi yaklaşımı 

Teorileri geliştirmek 

Hipotezler üretmek 

İlgili verileri belirlemek 

Deneyler yapmak 

Bulgulara karşı hipotezleri yenilemek 

Süreci tekrarlamak 

Gereken Yenilikler Gereken Yenilikler 

Mühendislik, bilgisayar bilimi Mühendislik, bilgisayar bilimi ve matematik geçmişi olan profesyonel 

ET çalışanları 

Beklenen Başarı Beklenen Başarı 

Proje zamanında plana uygun 

olarak ve bütçe çerçevesinde teslim  

Çalışanlar kararlarını veri ve kanıtlara dayandırır 

Kaynak: Marchand ve Peppard 2013 
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Bilgi yönetimi belirli bir bilgi akışına sahip yapıdan oluşmalıdır. Yani bilgi yönetimine 

hizmet eden enformasyon teknolojilerinin nasıl uygulandığından daha çok bilgi akışının 

tasarımı tedarik zinciri yönetiminde hayati önem taşımaktadır. Değeri yüksek bilgi işlerini 

yeniden tanımlamak işletmelerin yalnızca açıklarını gidermelerini değil aynı zamanda 

maliyetlerini azaltmaları ve iş tatminini arttırmalarını sağlar. Tedarik zincirinde bilgi işlerinin 

yeniden tasarlanması için dört ana faaliyet vardır; 

1. Tedarik zincirinin yetenek açıklarının belirlemesi:  

Yetenek envanteri çıkarmak ve zincirin uzun dönemli stratejisini yürütecek yeteneklerin 

nitelik ve niceliğin detaylı bir öngörüsü yapılmalı. Strateji için; 

 Kritik süreçler ve süreçlerin yeterliliği belirlenmeli 

 Belirlenen süreç yeterliliklerine sahip kaç tane tedarik zinciri üyesi var tespit edilmeli 

 Süreçlerin iyileştirilmesi için hangi enformasyon teknolojilerine ihtiyacın olduğu 

belirlenmelidir. 

Tedarik zincirinin yetenek açıklarını en iyi şekilde belirlemek ve iyileştirmek için 

performans yönetimi yapılmalıdır. Ancak, ölçülebilen iyileştirilir felsefesiyle periyodik olarak 

ölçümler yapılmalıdır.  

2. Tedarik zinciri yeteneklerinin nasıl değerlendirileceğinin analizi: 

Tedarik zincirinin yetenek açıkları belirlendikten sonra zincirin ihtiyacı olan kaynak 

içeriği belirlenmelidir.  

3. İşlerin yeniden tanımlanması: 

Yetenek açığı analizinin sonuçlarına göre, zincirin özel yeteneklere ihtiyacı olan 

üyelerine iş tanımları yeniden yapılmalıdır. Bilgi işleri yeniden tanımlanırken aynı zamanda 

çalışmayı uzaktan yürütmeyi kolaylaştıracak teknolojik gelişmeler takip edilmelidir.  

Yüz yüze etkileşimler ve üzerinde düşünülmüş yapıların değer aktarımının çekirdeğini 

oluşturduğu düşünüldüğünde zincir üyelerinin yeteneklerini sonuna kadar kullanmalarını 

sağlayacak şekilde bilgi akışı tasarlanmalıdır. Bu noktada, sanallaştırma yoluna gidilebildiği 

gibi, bilgi işleri dış kaynak kullanımına da gidebilmektedir. 

4. Tedarik zincirinin yetenek ve bilgi yönetimi için süreçlerin bağlantısının yeniden 

kurulması:  
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Tedarik zinciri çözümleri ancak şirketlerin süreç ve kültürlerini yeni çalışma yöntemlerini 

destekleyecek şekilde revize etmesi durumunda başarılı ve etkili olacaktır. Tüm zincir üyeleri 

bilgi yönetimi konusunda da tam bir entegrasyon sağlamalıdır. 

4. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ETKİSİNİN BİR HAVAYOLU 

ŞİRKETİNDE İNCELENMESİ 

Türkiye de son on yıl içerisinde havacılık sektörü havayolu, bakım merkezleri ve hava 

limanları işletmeleri alanında önemli ilerlemeler yaşamaktadır. Bu ilerlemeler beraberinde 

Türkiye kayıtlı uçak sayılarının artmasında ve yolcu, kargo taşımacılığı sayılarında ciddi artışı 

getirmiştir.  

Tüm bu değişimlere Havayolu işletmeciliği dinamiği içerisinde yer alan unsurların 

(Havayolları, Bakım Merkezleri, Havalimanı işletmeleri vd.) hızlı bir şekilde yanıt verebilmesi 

ancak etkin ve verimli bilgi yönetimi ile sağlanabilmektedir. Tablo 3’de hava alanlarında 

taşınan toplam yolcu sayısının son on yılda %274,39 artarken yük sayısı da aynı şekilde iki 

katını aşacak bir değere ulaşmıştır. Uçak trafiği incelendiğinde (Tablo 4) toplamda %233,35’lik 

bir trafik artışı gözlenmiştir. Toplam hava trafiğinin %31’i İstanbul Atatürk Havalimanından, 

%15’i ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından oluşmaktadır. 

Tablo 3. Havaalanlarında Toplam Yolcu Ve Yük Trafiği 

 YOLCU YÜK(1) (TON) 

Yıl Toplam İç hat Dış hat Toplam İç hat Dış hat 

2007 70 352 867 31 970 874 38 381 993 1 546 025  414 192 1 131 833 

2008 79 438 289 35 832 776 43 605 513 1 644 014  424 555 1 219 459 

2009 85 508 508 41 226 959 44 281 549 1 726 345  484 833 1 241 512 

2010 102 800 392 50 575 426 52 224 966 2 021 076  554 710 1 466 366 

2011 117 620 469 58 258 324 59 362 145 2 249 474  617 835 1 631 639 

2012 130 351 620 64 721 316 65 630 304 2 249 133  633 074 1 616 059 

2013 149 430 421 76 148 526 73 281 895 2 595 316  744 027 1 851 289 

2014 165 720 234 85 416 166 80 304 068 2 893 000  810 858 2 082 142 

2015 181 074 531 97 041 210 84 033 321 3 072 831  871 327 2 201 504 

2016 173 743 537 102 499 358 71 244 179 3 076 914  857 335 2 219 579 

2017 193 045 343 109 511 390 83 533 953 3 481 211  884 810 2 596 401 

(1) Yük verileri kargo, posta ve bagajı kapsamaktadır. 

Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü [URL2] 
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Tablo 4. Hava Meydanlarında İniş-Kalkış Yapan Uçak Sayısı İle İç ve Dış Hatlarda Taşıma 

 

  

Uçak Trafiği (İniş-Kalkış)  

Ticari Uçak(1)  

  İç Hat (2) Dış Hat   

İBBS  Yıl 
İniş-Kalkış 

Toplamı 
Türk Türk Yabancı Diğer (3) 

TR Türkiye 2007  642 988  281 473  156 723  135 639  69 153 

    2008  688 189  288 158  172 180  146 240  81 611 

    2009  715 544  300 084  189 804  140 104  85 552 

    2010  919 411  409 402  237 328  162 411  110 270 

    2011 1 042 369  459 059  257 077  176 003  150 230 

    2012 1 093 047  483 441  284 898  178 558  146 150 

    2013 1 223 795  554 166  323 780  181 445  164 404 

    2014 1 345 954  606 063  360 634  193 140  186 117 

    2015 1 456 673  668 817  397 526  188 272  202 058 

    2016 1 452 995  699 166  406 254  129 215  218 360 

    2017 1 500 457  712 181  412 743  147 417  228 116 

  

3. Düzey (İller)  
  

2007  262 248  100 875  85 342  57 146  18 885 

TR100 İstanbul 
(Atatürk) 

2008  276 148  99 141  97 708  57 682  21 617 

  2009  283 953  95 816  116 131  53 812  18 194 

    2010  288 246  94 964  126 396  52 466  14 420 

    2011  325 209  103 938  144 340  53 240  23 691 

    2012  364 322  114 767  176 006  55 287  18 262 

    2013  406 317  126 566  204 941  54 491  20 319 

    2014  439 532  132 965  227 696  59 236  19 635 

    2015  464 774  132 873  251 849  62 222  17 830 

    2016  466 396  129 608  263 490  54 865  18 433 

    2017  460 785  131 683  256 340  54 468  18 294 

  

TR100 İstanbul 
(Sabiha 
Gökçen) 

2010  105 962  62 119  25 575  11 195  7 073 

  2011  121 407  71 986  28 064  12 178  9 179 

  2012  126 043  70 051  29 980  11 884  14 128 

    2013  150 575  83 335  39 068  12 062  16 110 

    2014  186 152  105 467  52 750  13 076  14 859 

    2015  219 158  129 117  64 493  11 220  14 328 

    2016  231 927  140 003  69 560  9 886  12 478 

    2017  220 171  134 207  66 306  9 742  9 916 

 Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü [URL2] 
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Tablo 5. Havayolu İstatistikleri 

Kaynak: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü [URL2] 

 

Tablo 6.  Tiplerine Göre Uçak Sayıları 

 Yolcu uçağı Kargo uçağı 

Yıl Toplam 
Air Bus 

(A) 
B-757 B-737 B-777 MD-8x Diğer A-300 A-310 A-330 F27-500 B-737 B-747 

Diğer 

2008 262 102 7 106 - 9 9 19 6 - 4 - - - 

2009 299 110 7 103 - 8 20 19 9 - 2 21 - - 

2010 332 128 7 151 - 5 15 17 7 - - 1 - 1 

2011 349 152 3 155 12 - 1 15 7 2 - 1 1 - 

2012 370 139 - 160 12 - 6 14 8 17 - 14 - - 

2013 385 170 - 177 12 - 1 12 3 6 - 1 3 - 

2014 422 181 - 196 16 - 8 6 5 6 - - 4 - 

2015 489 214 - 213 23 - 14 6 5 7 - - 7 - 

2016 540 242 - 227 32 - 14 6 3 9 - - 7 - 

2017 517 237 - 218 33 - 3 6 3 10 - - 5 2 

Kaynak: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü [URL2] 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Uçak sayısı 250 262 299 332 349 370 385 422 489 540 517 

Koltuk kapasitesi 40 017 43 524 47 972 57 899 61 695 65 208 66 639 76 297 90 259 100 365 97 500 

İç hat taşınan yük (kargo+posta+bagaj) (ton) 414 192 424 555 484 833 554 710 617 834 633 074 744 027 810 858 871 327 857 335 884 810 

Dış hat taşınan yük (kargo+posta+bagaj) (ton) 1 131 833 1 219 459 1 241 512 1 466 366 1 631 639 1 616 059 1 851 289 2 082 142 2 201 504 2 219 579 2 596 401 

İç hat uçak trafiği (adet) 365 136 385 764 419 422 497 862 579 488 600 818 682 685 754 263 832 958 886 228 909 332 

Dış hat uçak trafiği (adet) 323 432 356 001 369 047 421 549 462 881 492 229 541 110 591 691 623 715 566 767 591 125 

İç hat yolcu sayısı 31 970 874 35 832 776 41 226 959 50 575 426 58 258 324 64 721 316 76 148 526 85 416 166 97 041 210 102 499 358 109 511 390 

Dış hat yolcu sayısı 38 381 993 43 605 513 44 281 549 52 224 966 59 362 145 65 630 304 73 281 895 80 304 068 84 033 321 71 244 179 83 533 953 
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Havayolu istatistikleri incelendiğinde (Tablo 5) sahip olunan uçak sayısı on yıl içinde iki 

katına çıkarken, 193 045 343 adet yolcu için koltuk kapasitesi 97 500 ile sınırlı kalmıştır. İki 

katına çıkan uçak filosu dağılımında en büyük payı 2008 yılında B-737 tipi uçaklar alırken 2017 

yılında Air Bus tipi uçak sayısı en büyük payı elde etmiş B-737 tipi uçaklar ise ikinci sırada yer 

almıştır (Tablo 6). 

Bu hızla büyüyen bir ulaştırma modunun bilgi yönetimi altyapısı da aynı şekilde büyüme 

gereksinimindedir. Bilgi yönetimi içerisinde yer alan unsurlar bir havayolu firması dikkate 

alınarak değerlendirildiğinde “Veri, Enformasyon Yönetimi, Bilgi Yönetimi” unsurlarının 

neleri içerdiği şu şekilde ifade edilebilir; 

 Uluslararası otoriteler (EASA, FAA vb.), 

 Yerel Sivil Havacılık Otoriteleri, (Sivil Havacılık Gen.Müd.) 

 Uçak ve Parça üreticileri, (Boeing, Airbus, Honeywell, CFMI vb.) 

 Uluslararası paydaşlar, 

 Yerel Paydaşlar vd. 

Burada sağlanan verinin sadece zorunlu bir referans olduğu ve de genel hatlar ile bir 

firmanın izlemesi gereken anayol haritasını göstermekte olduğu unutulmamalıdır. Temelde bu 

referanslar yol haritası olup uçuş güvenliğinin sağlanması hususunda şirketlere bilgi 

vermektedir.  

Bundan on yıl öncesine kadar havayolu firmalarının mevcut verilere erişebilme 

noktasında teknolojinin yeterli olmamasından kaynaklı kısıtlar söz konusuydu. Dünya üzerinde 

tüm noktalarda internet alt yapısının aynı yeterlilikte olmaması, doküman-bilgi dosyalarının 

büyük ve aktarılmasının zor olması, kurumsal bir yapıya ve yeterli, doğru insan kaynaklarına 

sahip olunamaması veri ulaşımında ve bu verilerin enformasyon sistemine aktarılmasında 

sıkıntılar yaratmaktaydı. 2000li yıllar içerisinde ülkedeki ERP programlarının ve hatta basit 

MRP programlarının yetersizliği tüm bu verilerin sistemli ve sağlıklı bir şekilde enformasyona 

dönüştürülmesine olanak sağlayamamaktaydı.  

Bilgi yönetimi anlayışının verimli bir şekilde oluşturulamamasının bir diğer önemli 

sebebi ise operasyonların yeterli büyüklükte olmaması ve “Excel” tabanlı programların 

operasyonel ihtiyaçları karşıladığı düşüncesinin hakim olmasıydı.  
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Sektör içerisinde yer alan havayolu firmalarının her bir yeni tedarik edilen uçaklarının 

uçak ve uçak parça üreticileri tarafından taahhüt edilmiş olan garanti sürelerine sahiptirler. 

Havayolu firmaları, operasyon içerisinde ya da ağır bakımlar esnasında uçak üzerinde yer alan 

bu parçaların değişimlerinde üretici firmadan “ Ücretsiz Değişim” ile parçanın yenisinin 

ücretsiz tedarik edilmesini ya da “Hak İddiası” gerçekleştirilerek parçanın bedelinin 

üreticiden/sigortacıdan tahsil edilebilmesini sağlayabilmektedir.  

Bu süreçlere etki eden faktörlerin başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

 Filo uçak sayısı; Uçak sayısı ile Ücretsiz Değişim / Hak İddiası sayısı doğru 

orantılıdır, 

 Filo uçak yaşı ortalaması; genç filo yapısının Ücretsiz Değişim / Hak İddiası 

edebilme sayısı daha fazladır, 

 Toplam uçuş sayısı;  

 Kiralama yapan kurum ile yapılan anlaşmalar, 

Türkiye içerisinde yer alan orta ölçekli havayollarından bir tanesinin 4 senesi ele 

alındığında, ilk senelerinde bu tarz parçalar için kendisine yapılan geri dönüşlerin tutarları 

senelik ortalama 30.000 $ seviyelerindedir. Garanti departmanı kurulmadan, belirli bir 

görevlendirme yapılmadan ve de anlaşmalar / üreticiler tarafından sağlanan veriler yeterli 

olarak değerlendirilemeden elde edilmiş olan bir değerdir. 

Mevcut bu durum operasyon yöneticileri tarafından değerlendirilmiş ve yapı içerisinde 

aşağıdaki değişimler hayata geçirilmiştir; 

1) Bir müdürlüğe bağlı olarak fakat ayrı bir yapı içerisinde garanti süreçlerinin takip 

edecek bir birim oluşturulmuş, 

2) Bu birim içerisinde belirli bu süreçler ile ilgilenecek, anlaşmalar/üretici kaynaklı 

verileri değerlendirip sisteme aktaracak görevlendirmeler/atamalar yapılmış, 

3) Tüm bu verilerin işlenebileceği ve raporlanabileceği bir ERP programı tedarik 

edilmiş, “Warranty Process” olarak adlandırılan bu süreç bu program içerisine 

entegre edilmiş, 

4) Bir yıllık performans takip edilmiştir. 

Yapılan bu değişiklikler ile bilginin doğru şekilde değerlendirilip işlenebilmesi ve doğru 

takip sisteminin kurulabilmesi ile bu orta ölçekli şirketin “Ücretsiz Değişim”  ve/ve ya sigorta 
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aracılığı ile “Hak İddiası” gerçekleştirilerek geri kazandığı yaklaşık tutarların yıllara göre 

dağılımı; 

 

Şekil 4. Havayolu Şirketinin Bilgi Yönetimi Sonrası Geri Kazandığı Tutarların Yıllara Göre Dağılımı 

Havayolu şirketinin elde ettiği verilere göre yapılan regresyon analizinde gelecek 

değerlerin hesaplanması için fonksiyon y = 27.5 + 20.5x olarak hesaplanmış olup, korelasyon 

katsayısı r = 0.932058930609647 hesaplanmıştır. Bu değerden zamana bağlı geri kazanılan 

tutarda yaşanacak artışın yüksek ilişkiden kaynaklı artış göstereceği görülmektedir. 
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5. SONUÇ 

Havayolu operasyonlarının büyümesi, tüm verilere daha hızlı ulaşılabilir olması, kurumsal 

yapıların şirketlere hakim olmasının sağlanması ve bu değişimin diğer sektörlere nazaran 

havacılık sektöründe daha hızlı yaşanması tüm havacılık unsurlarını hızlı bir arayışa itmiş ve 

firmalar gerek kendi bünyelerinde gerekse de dış kaynak kullanımı kanalları ile verileri 

enformasyona dönüştürecek araçlar tedarik etmeye başlamışlardır. 

Tablo 7. Havayolu Şirketlerinin Departmanlarında Uygulanan Bilgi Yönetimi Yenilikleri 

Departman/ 

Birim 

Bilgi Yönetimi Yenilikleri 

Muhasebe Elektronik ödeme sistemleri, elektronik fatura sistemleri, 

İnsan Kaynakları Müşteri memnuniyet anketleri ile performans değerlendirme 

sistemleri, çalışanlar arası online iletişim sistemleri 

Yolcu Online üyelik ile tüm verilerin saklanması (yemek tercihi, 

memnuniyet/ memnuniyetsizlik vb.) 

Bagaj/Yük Barkod yazıcı ile tanımlama, barkod okuyucu ile ayrıştırma 

ve uygun taşıyıcıya iletme.  

Depo İçi Ve Uçak 

İçi Envanter Yönetimi 

RFID etiketi ile ERP sistemine işlenmesi ve takibi. 

Uçuş Elekronik Uçuş Çantası (Electronic Flight Bag (EFB)), 

NextGen Yazılımları 

Teknik Ekip SAP, AMOS, TRACKS Yazımları 

 

Bu yeniliklerden bazılarını detaylı incelersek:  

Elekronik Uçuş Çantası (Electronic Flight Bag), pilotların uçuş sırasında ihtiyaç 

duydukları ve kağıt üzerinde sakladıkları bilgileri elektronik ortamda tutan, uçaktaki aviyonik 

sistemler ile entegre olabilen, uçuş sırasında oluşturulan dökümanların elektronik ortamda 

yaratılmasına ve yönetilmesine imkan veren sistem olarak tanımlanmaktadır. EUÇ genel 

anlamda, pilotların uçuşlarda taşıdıkları, kullandıkları ve uçak içinde de kokpitte sabit olarak 

bulunabilen, içinde uçak işletim kılavuzu, kabin ekibi işletim kılavuzu ve uçuş öncesi ve uçuş 

sırasında pilotların kullanabilecekleri seyir çizelgelerini de içeren ve yine “Uçuş Çantası” 

olarak adlandırılan basılı referans dokümanların zamanla tamamen yerini alacak olan bilgisayar 

platformlu uygulamalardır. Bunun yanında EUÇ, normalde elle yürütülen ve uçuş için oldukça 

önemli olan uçuş öncesi performans analizi gibi hesaplamaların da otomatik olarak yapılmasını 

sağlayan amaca yönelik alt uygulamaları da bünyesinde bulundurabilmektedir [URL 3]. 
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Uçaklar 1930’lardan bu yana bir hava trafik kontrolünden diğerine radar, GPS ve hava-

yer bağlantısı sayesinde geçmekteydi. Yeni uydu tabanlı sistemler ile (NextGen vb.), pilotlar 

ve kontrolörler için gerçek zamanlı bilgi sağlanmaktadır. Bu sistemle özellikle havada yaşanan 

pek çok sorun, daha hızlı çözüme ulaşmaktadır. 

Hat Bakım, Mühendislik, Üretim Planlama, Satınalma, Lojistik-Depo, Kalite birimlerinin 

diğer birimlerin hareket, yetki ve işlemlerini takip edebiliyor olmaları, bunların belirli bir düzen 

dahilinde işliyor olduğunu görmeleri amacıyla SAP, AMOS, TRACKS vb. yazılım 

uygulamaları sistemlere entegre edilmektedir. 

Bakım sektörü içerisinde RFID uygulamalarını incelediğimizde; depo içi ve uçak içi 

envanter yönetiminde havayolu operatörlerinin cankurtaran yeleklerinin uçak içi takibi amacı 

ile kullanıldıkları bilinmektedir. Sistem basit bir şekilde şu şekilde işlemektedir; 

1) Can yeleği üreticisinden ürüne ait bilgiler (Parça No, Seri No, Kullanım Ömrü) 

bilgisi alınır, 

2) Bu bilgiler kontrol edilerek kullanılan ERP programına alınır, RFID etiketi ile 

etiketlenir, 

3) Parça operasyon içerisinde yapmış olduğu fiziki hareketleri ile beraber eş 

zamanlı olarak ERP sistemi içerisinde mevcut bu bilgileri ile beraber hareket 

eder (Depo içi yerleştirme, Depo çıkış, uçak üstüne takış) 

4) Uçak üstünde yer alan can kurtaran yelekleri düzenli kontrol gerektirir,  

 1 kişi tarafından RFID cihazı ile yapılan bu kontrol ve sonucunda alınacak 

düzeltici işlemler ile beraber süresi yaklaşık olarak 60 dakika ile sınırlıdır, 

 RFID sistemi olmadan 2 kişi ile manuel olarak yapılan uçak içi kontrollerin 

alınacak düzeltici işlemler ile beraber süresi yaklaşık süresi 180 dakikadan az 

olmamaktadır. 

 

Yeni teknolojilerin sistemlere entegrasyonu ile daha az eleman ile daha hızlı operasyon 

tamamlanma süreleri elde edilmiş, operasyonların izlenebilirliği arttırılmış ve veri takibi 

düzenli olarak sağlanmıştır (Tablo 7). Tüm bu gelişmeler firmaların gelir ve karlılık eğrilerinde 

de pozitif yönde artışa sebep olmaktadır.  
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