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Özet
Açık Kaynak Yazılım(AKY) yeni bir olgu olmamakla birlikte son yıllarda  yükselen bir başarı grafiği göstermektedir. Gelişim ve değişim o kadar güçlüdür ki, bu olgu artık yazılım endüstrisinin klasik iş yapış biçimlerini değişime zorlamaktadır. Son yıllarda, küresel paylaşım kurallarına etki yapabilecek boyuttaki önemi nedeniyle,  devletler AKY olgusunu incelemekte ve ulusal stratejiler oluşturmaktadırlar.
Bu nedenlerle ekonomik arenada faaliyet gösteren tüm aktörlerin- özellikle teknoloji firmalarının- doğrudan AKY iş modeli kullanmayı düşünmese bile, süreci izlemesi, anlaması ve pozisyonunu yeniden değerlendirmesi gerekmektedir.
Bu noktadan hareketle;
AKY kavramlarına giriş
Lisanlandırma biçileri
İş Modelleri
konularına değinildikten sonra,  küçük/orta çaplı bir teknoloji firması olan ELIAR A.Ş’nin, AKY ile 2000 yıllarında başlamış ve devam etmekte olan ilişkisi anlatılacaktır.


Açık Kaynak Yazılım(AKY) ve Özgür Yazılım(ÖY)
Geleneksel Yazılım Geliştirme modelinde, yazılıma ait kaynak kod kapalıdır ve çalışabilir dosyalar ile birlikte dağıtılmaz. AKY ve ÖY kaynak kodun açık olmasını öngörürler. Çoğu noktada ortaklıkları olmakla birlikte tarihsel gelişim ve konuya yaklaşımları açısından farkları vardır. İki hareket arasındaki en önemli fark, değerlerinde ve dünyaya bakış biçimlerindedir. AKY hareketi için, kaynak kodun açık olması etik değil pratik bir sorundur. Bazı yaklaşımlara göre AKY bir geliştirme yöntemidir, özgür yazılım ise toplumsal bir harekettir. Özgür Yazılım hareketi için özgür olmayan yazılım sosyal bir problemdir ve çözümü özgür yazılımdır.
Açık Kaynak İnisiyatifi (Open Source Initiative-OSI)
AKY’ın arkasındaki temel fikir çok basittir; Programcılar bir yazılımın kaynak kodunu okuyabilir, dağıtabilir ve değiştirebilirlerse, yazılım gelişir. İnsanlar bu sistemi iyileştirir, adapte eder, yazılım sorunlarını çözer. Bu öyle bir hızla gerçekleşir ki, geleneksel yazılım geliştirme hızına alışmış kişiler için çok şaşırtıcıdır.
AKY topluluğuna göre bu hızlı evrimsel süreç, sadece bir kaç yazılımcının kaynak kodu görebildiği geleneksel kapalı modelden daha iyi yazılım üretir. 
AKI;
1998 de Eric S. Raymond ve Bruce Perens öncülüğünde kurulmuştur.
Bu modeli ticari dünyaya uygulayabilmeyi hedeflemektedir.
AKY lisansları için sertifikasyon sağlamaktadır.

AKY Tanımı aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır;
1. Serbest Dağıtım
2. Kaynak Kod
3. Türetilmiş İşler
4. Orijinal Kaynak Kod bütünlüğünün korunması
5. Kişilere veya gruplara karşı ayrımcı olmamalı
6. Sektörlere karşı ayrımcılık içermemeli
7. Lisansın dağıtımı
8. Lisans ürüne özel olmamalı
9. Lisans diğer yazılımları dışlamamalı
10. Lisans Teknoloji bağımsız olmalı
Özgür Yazılım Kurumu (Free Software Foundation)-FSF
“Özgür yazılım akımı, adından da anlaşılacağı gibi, yazılım üretme ve kullanma özgürlüklerini korumaya yönelik bir çabanın sonucu oluşmuştur. İnsanlar, yazılım ürünlerini toplumsal yararı gözeten biçimlerde kullanma özgürlüğüne sahip olmalıdırlar. Yazılım, ekmek veya benzin gibi somut nesnelerden farklı olarak kolayca kopyalanıp değiştirilebilir. Bu, güzel paylaşım olanakları yaratır. Biz, tüm yazılım kullanıcılarının bu olanakları kullanma özgürlüğüne sahip olmasını istiyoruz. 
Özgür yazılım, ücretsiz (bedava) yazılım demek değildir. Şirketler ya da bireysel kullanıcılar, örneğin destek almak amacıyla, para harcamayı isteyebilirler. Özgür yazılım para ile de satılabilir. Temel şart, bir yazılımı dağıtma ve geliştirme özgürlüğünün kimsenin tekeline bırakılmamasıdır.“[1]
Özgür yazılımın temelinde kullanıcının bir yazılımı çalıştırma, kopyalama, dağıtma, inceleme, değiştirme ve geliştirme özgürlükleri yatar. Daha kesin ve açık bir ifadeyle, kullanıcılara şu haklar tanınmıştır: 
	Her türlü amaç için programı çalıştırma özgürlügü (özgürlük 0). 
	Programın nasıl çalıştığını inceleme ve kendi gereksinimleri doğrultusunda değiştirme özgürlüğü (özgürlük 1). Program kaynak koduna erişim bunun için bir önşarttır. 

	Yeniden dağıtma ve toplumla paylaşma özgürlüğü (özgürlük 3). 
	Programı geliştirme ve gelişmiş haliyle topluma dağıtma özgürlüğü (özgürlük 4). Böylece yazılım bütün toplum yararına geliştirilmiş olur. Program kaynak koduna erişim bunun için de bir önşarttır. 


Yazılım Lisans Tipleri
Temel Kavramlar
Patent
Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır.
Copy Right
Bir sanat yada düşün eserini yaratan kimsenin bu yapıttan doğan haklarının tümüdür. Çoğaltma, değiştirme, dağıtım ve yayma haklarını kapsar. Bu hakların bazı sınırları vardır;
Fikir : Eser tarafından kullanılan fikir korunmamaktadır.
Olgular/Gerçekler: Olgu/gerçekler de koruma dışındadır.
Bağımsız yaratım: Eğer işin aynısı bağımsız olarak başkası tarafından yaratılırsa bu copyright kanunlarını ihlal etmez.
Ahlaki kullanım: Sanat eserinin ahlaki kullanımı bir miktar kopya içerse de ihlal sayılmaz. Açıkça ifade edilmese de haber verme, araştırma ve eleştiri alanlarını kapsar.
Lisans
Copyright yasalarını yeterli bulmayan eser üreteticileri, ürünleri için bazı özel lisans tipleri uygulayabilirler. Genellikle Copyright yasalarının üzerine yeni sınırlamalar getirir.
Açık Kaynak Kodlu Yazılım Lisansları
Son yıllarda bir çok AKY lisans oluşturuldu. Yeni lisanların çoğu, belirli bir iş modelini desteklemek amacıyla olulşturulmuştur. Sun, IBM ve Netscape’in AKY lisansları bu sınıfa girerler.
Bu kadar çeşitlilik gösteren lisansı izlemek ve aralarındaki nüasns farklarının farkında olmak oldukça zordur. OSI  ve FSF muhtelif AKY özelliklleri gösteren lisanslar duyurmaktadırlar ancak daha iyice bilinen lisanlar;
	GNU General Public License (GPL)

GNU Kütüphanesi yada ‘Lesser’ Public License (LGPL)
BSD License
	MIT License
	Artistic License
Mozilla Public License (MPL)
Q Public License (QPL)
IBM Public License
MITRE Collaborative Virtual Workspace License (CVW License)
Ricoh Source Code Public License
Python license
zlib/libpng license


GNU Public License – GPL
“Bir çok yazılım lisansı paylaşma ve dağıtma özgürlüğünüzü elinizden almak için tasarlanmıştır. Tersine GNU General Public Lisans paylaşma ve dağıtım özgürlünüzü korumak ve tüm kullanıclarının bu özgürlüğe sahip olmasını sağlamak amcacını taşımaktadır.[FSF]
AKY’ların büyük çoğunluğu GPL lisansı altında dağıtıldığı için en önemli lisans biçimidir.
Copyleft olarak da adlandırılır. Copyleft, bir yazılımı Özgür Yazılım yapmak ve değiştirilmiş tüm versiyonlarının da Özgür Yazılım olmasını sağlamanın genel yöntemidir. Copyleft, bir yazılımı değiştirerek yada değiştirmeden dağıtan herkesin, kopyalama ve değiştirme özgürlüğünü de, diğer şahıslara aktarmak zorunda olduğunu söyler.
Bu yöntemin programcılar için bir teşvik unsuru olduğunu deneyimler göstermiştir. 
GNU C++ derleyicisi bu nedenle var olabilmiştir. 
Bir yazılımı Copyleft ile lisanslandırmak, yazılımda tüm değişiklikleri yapma hakkını verirken, dağıtım koşullarını değiştirmeyi yasaklar. Bu yolla kod ve özgürlükler yasal olarak ayrılamaz hale gelir.
Bir çok yazılım için aynı lisans tipini kullanıldığında  uyumluluk problemi olmayacağından, bu yöntem yazılımları birlikte kullanmayı kolaylaştır. Linux ve KDE GLP ile lisanslandırılmıştır.
GNU Lesser General Public License – LGPL
Bu lisans tipi GPL’den öneli bir noktada ayrılır; LGPL ile lisanlandırılmış yazılım, KKY modülleri ile link edilebilir.
LGPL, dağıtım koşullarının GPL’e dönüştürülmesini olanaklı kılar. Linux Kernel ve KDE bunun örneklerindendir.
Başlangıçta standart kütüphanelerin Kapalı Kaynak Yazılım(KKY) ile link edilebilmesi ve özgür yazılımın, KKY ile çalışabilmesini desteklemek amacıyla tasarlanmıştı. Ancak FSF, kütüphanelerin LGLP  dağıtılmasının Özgür Yazılımın etkisini azaltığı tezi ile  LGPL’i desteklememektedir.
BSD License
BSD lisansı ve benzeri X – Apache lisansları, GPL ve LGPL lisanslarına göre büyük farklar içerir .
Bu lisansa sahip yazılımlar size, o yazılım ile hemen hemen herşeyi yapmanıza olanak tanır. Bu lisans altyapısı ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri 'nin sermaye programı çerçevesinde ortaya çıkmıştı, zira Amerikan vatandaşlarının ödedikleri vergilerle geliştirilen bu yazılımların bu derece serbest olması memnuniyet vericiydi.

BSD lisansının GPL lisansına göre en ayırt edici özelliği, yapılan değişikliklerin özel tutulabilmesiydi. Bir başka deyişle, BSD lisansına sahip açıkkod bir yazılımı alıp, üzerinde değişiklikler yapıp, kodlarını açmadan bunu binary şekilde satmanız mümkündür. Microsoft'un da Windows 2000'de yaptığı, BSD TCP/IP kodlarını alıp, bunları kapatarak ücret karşılığı satmaktır. 

BSD lisansı FreeBSD'de, benzeri olan X lisansı Xfree86 pencere yöneticisinde, başka bir benzeri olan Apache lisansı Apache web sunucunda kullanılmaktadır.
Mozilla Public License
MPL lisansı ilk olarak Netscape Corporation tarafından, Netscape internet tarayıcısıyle birlikte geliştirilmiştir. Bu lisans da özel değişikliklerin yapılabilmesine olanak tanır. Birçok şirket MPL lisansına benzer bir lisans yaratıp kendi yazılımları için kullanmıştır. Bunlardan bazıları;Netscape Public License (NPL), the Interbase License, the Nokia Open Source License, IBM Public License.
Lisans Uyumluluğu
Yazılım sistemleri farklı insanlar tarafından yapılmış birçok parçadan oluşmaktadır. Farklı yapıdaki bu modüller çoğu zaman farklı lisanslara sahip olduğundan, bunları bir kombinasyon halinde kullanmak imkansızdır. Bu problem AçıkKod camiasına yeni giren şirketlerin, halihazırda varolan lisanslar yerine kendi lisanslarını oluşturmalarından kaynaklanmaktadır. Bu karışık durum açıkkod karşıtı kesimin eline bir koz olarak geçmektedir. Bu bakımdan GPL, LGPL gibi halihazırda varolan bir lisansla yazılımınızı garanti altına almanız daha mantıklı olacaktır.


Özgür Olmayan Yazılım ile birlikte kullanılabilir
Değişiklikler gizli tutulabilir ve size döndürülmeyebilir
Herkes tarafından yeniden lisanslanabilir
Değişiklikleriniz üzerinde orjinal lisans sahibine özel haklar verir
GPL
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Tablo 1. AKY Lisans karşılaştırma tablosu



AKY avantajaları ve sorunları
Avantajlar
AKY tecih etmenin felsefik, etik, ekonomik vb. nedenleri olabilir. Aşağıda pratik avantajlaından bahsedilmektedir;
Kaynak koda ve değiştirme hakkına sahip olmanın sonuçları;
·	Programın performansını iyileştirme olanağı
·	Ek işlevler ekleme olanağı
·	Bir çok programcının katkısı nedeniyle hızlı gelişim 
·	İhitiyaç duyulmayan eklerin/parçaların kullanılmaması
·	Kullanılan algoritmaların doğruluğunun kontolü
·	Yazılım sorunlarının tespiti ve düzeltilebilmesi
·	Kodun bir çok yazılım uzmanı tarafından incelenmesi nedeniyle yüksek kalite
·	Güvenlik açısından kodun incelenebilmesi ve gerekirse iyileştirilebilmesi
·	Farklı donanımlara taşınabilmesi
·	Değişen durumlara uyumun mümkün olması
·	Kodun farklı parçalara ayrılabilecek olması
·	Daha uzun yazılım ömrü 

Yazılımın orijinal yada değiştirilmiş kopyalarının herhangi bir amaçla dağıtılabilme hakkının avantajları;
·	Kullanıcı açısından, tek bir tedarikçiye bağımlı olmamak
·	Bir çok firma anahtar teslim çözümler ile birlikte özel paketler halinde de dağıtım yapmaktadır. Böylelikle kullanıcı, KKY’da olduğu gibi aynı desteği alabilir.
·	Büyük firmalar için, tüm çalışanlar için özel bir dağıtım satın alma ve maliyetleri önemli ölçüde azaltma olanağı
·	Sonuç olarak kullanıcılar arasında artan bir popülatite. 
·	Destek ve özelleştirme hizmetleri için yükselen bir pazar
·	Büyük bir kullanıcı grubuna hizmet vermek isteyen yazılım geliştiriciler için artan cazibe
·	AKY sistemellerin, açık standartları kullanması nedeniyle, düşük entegrasyon maliyetleri. 
·	AKY yapısına uyumlu ticari ürünlerin artan uyumluluk özellikleri 
·	Kolay adaptayon (özel ihtiyaçların çözümüne yönelik olarak)
·	Mevcut AKY Projelerinden, kolayca yeni projeler başlatılabiliyor olması.
·	Mevcut AKY Projelerinden, kolayca yeni iş kurulabilmesi 
·	Daha fazla kullanıcı, geliştirici ve danışmanın ilgisini çeken bir yazılımın, sonuç olarak gelişkin kalitesi ve işlevselliği

Sorunlar

AKY’nin değerlendirilmesi gereken bazı dezavantajları;
·	Projenin kendi kendine yaşabilir olgunluğa ulaşamaması riskinin bulunması
·	Klasik anlamda servis olanağı olmaması. Bunun yerine mail listeleri ve haber grupları yoluyla çözüm alternatifi var ancak bazı kullanıcılar buna alışık olmayabilir.
·	Açık kod, patent ihlalalerinin tespitini kolaylaştırdığından bu konuda sorunlar ortaya çıkabilir.


4. İş Modelleri
Hizmet Destek Sağlayıcı
Bu modelde şirket yazılım ürününü bedelsiz dağıtır. Şirket karşı tarafa yazılımın kullanıldığı dönemde verdiği destekten, yeni sürüm güncellemelerden, eğitimden para kazanır. 

Model RedHat tarafından başarıyla uygulanmıştır ve şirket 5 sene gibi kısa bir süre sonra Nasdaq Borsasında yerini almıştır. RadHat, bütün yazılım ürünlerini GPL lisansı altında dağıtmayı bir iş politikası haline getirmiştir. RedHat çalıştığı şirketlerin istekleri ve dinamiklerine uygun birçok değişik Linux dağıtımı çıkarmaktadır. Bunun yanında sunduğu sertifika programları, yarı iletken sektörüne vermiş olduğu mühendislik desteği diğer gelir kaynaklarıdır.
Maliyet Azaltma Modeli
Bu modelde açık kod yazılımı direk kazanç sağlama amaçlı kullanılmaz, yazılım ile ilintili masrafları azaltır. Bilinmektedir ki bir kapalıkod üründe, yazılımı üreten şirkete bağlı kalınmakta ve alınması zorunlu olan destek pahalı olmasının yanında çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. 

Bunun yanında açık kod bir yazılımın maliyeti düşük ve her bir kopya için ayrı bir ücret vermek gerekmemektedir zira lisansı dolayısıyla ihtiyaç durumunda istenildiği kadar çoğaltılabilir. Bu tür yazılımların açık kod olmasından dolayı desteği herhangi bir yazılımcıdan, haber gruplarından da alabilir.

Bu modelin etkinliği Avrupa Komisyonu, Almanya, Fransa ve İtalya tarafından, yazılım maaliyetlerini düşürmesi bakımından kabul edilmektedir. 

Donanım Satışı Modeli
Bu model önceki modellerle ilintili olup donanım şirketleri tarafından tercih edilmektedir. Donanım şirketleri için yazılım kar değil, bir gider teşkil etmektedir. Bunun yanında açık kod yazılım sayesinde daha düşük maliyete daha güvenli sürücü ve arabirimler yapabilmektedirler.

Silicon Graphics, bu modelde çalışan bir şirket olup, bir açık kod projesi olan Samba ile çalışmaktadır ve bu yazılımı kendi işletim sistemi olan IRIX’e taşımıştır. Şu an Samba IRIX’lerde standart gelen bir yazılım halini almıştır.
Patentli Yazılım Promosyon Modeli
AT&T tarafından tanınan bir iş modelidir. Şirket açık kod yazılımı, patentli ürününün reklamını yapmak için kullanır. Ürününün özel bir versiyonunu açık kod olarak piyasaya sürer. Bunun avantajı, ürününün açık kod camiası tarafından değerlendirilecek olmasıdır, böylece ürün için yeni öneriler, geliştirmeler, bug düzeltmeler olacaktır. Ürünü beğenip de bu özel versiyondan tatmin olmayanlar patentli versiyonunu alacaklardır.

Teknoloji Promosyon Modeli
Bu modelde şirket teknolojisinin reklamını yapmak için açık kod yoluna başvurur. Bu modelin bir öncekine göre farkı, ürünün tam versiyonunun açık kod olarak çıkarılmasıdır. Bu durumda şirketin beklentisi teknoloji ile ilintili donanımları, yazılımları satmak ve destek vermektir.

HP’nin “e-speak” ve SUN’ın “Java” teknolojileri için kullandığı yoldur.

Yazılım Komisyoncusu Modeli
En başarılı açık kod modellerinden biri olarak kabul edilir. Şirket ürününü açık kod olarak piyasaya çıkarır ve gelişimini sadece bünyesinde barındırdığı programcılara bağlı bırakmaz. Böylece şirket bünyesinde çok iyi programcılar barındırmak zorunda kalmaz. Gelişimini dünyanın herhangi bir yerindeki spesifik bir dalda iyi programcılarla da yapabilir.

Güvenlik şirketi olan SourceForge ve CollabNet’in kullandığı modeldir. Özellikle SourceForge normal şartlarda gelişimi 2-3 sene olarak öngörülen “Snort” I.D.S. çözümünü bu sayede 8 ayda ayağa kaldırmıştır. Sadece iyi programcıları bir nevi komisyoncu olarak kullanmakla kalmayıp, güvenlikle az da olsa ilgilenenleri t-shirt, şapka gibi hediyelerde yazılımın basit modüllerini ve dökümantasyon çalışmalarını ilerletmek için kullanmıştır.

Yazılımcı Lisans Modeli
Bu ilginç modelde söz konusu yazılım bireysel ve ticari olmayan kullanım için ORBacus Royalty Free Public lisansı altında bedelsiz verilmektedir. Lisans, kullanıcının programı kendi dinamiklerine göre modifiye etmesine ve istediği gibi ticari olmamak şartıyla dağıtmasına izin verir.

Eğer yazılım ticari olarak kullanılmak istenirse, kullanıcının lisans alması gerekmektedir. Bu durumda kullanıcının yazılımın modifiye edilmiş halini dağıtması, değişikliklerin şirkete bildirilmesi ve onaylanması durumunda gerçekleşir.

“Object Oriented Concepts” (O.O.C.) tarafından “Corba” yı geliştirirken kullanılmıştır. Kopya başına ücretten para kazanmıştır, kullanıcıların geliştirme ve önerilerinden faydalanmıştır.

Teknoloji Sponsor Modeli
Asıl amacı para kazanmak olmayan bir modeldir. “Apache” grubu tarafından benimsenmektedir. İlk olarak “Apache” piyasaya sürüldüğünde, çeşitli programcı ve webmaster’lar tarafından bugfixleri yapılmaya başlandı. Daha sonra bu geliştiriciler bir grup olarak koordine çalışmaya başladılar ve bir seneden daha kısa bir süre içinde dünyanın en iyi Web Sunucusunu yaratmış oldular.

Dünyadaki web sunucularının %70’ine yakınını oluşturan böyle bir sunucunun gelişimi kendi iş çıkarlarına uygun olduğu için IBM ve SUN gibi şirketler tarafından sponsorluk adı altında destekleniyor.

Kayıp Lider (Loss Leaders) Modeli

Bu modelde ürün, diğer lisansı ürünlerin kullanımını sağlamak için kayıp lider olarak piyasa sürülür. “Netscape” tarafından yıllarca uygulanmış bir modeldir. Kullanıcılara “Netscape” ile kullanılabilen bazı iş ve tüketici kanalları sağlamaktadır. 30 Milyon üyesi bulunan “NetCenter” ürünü ile kullanıcılar kendilerine özelleştirdikleri bilgilerine ulaşabilir, e-posta’larına bakabilmektedir. Bu da “Netscape” ’in asıl kazancını oluşturan reklam şirketlerinin ilgisini çekmektedir.

 Etkin Reklam Modeli

Bu iş modelinin asıl amacı şirkete, toplumun bakış açısını değiştirmektir. Normal işi yazılım satmak olmayan bir şirket, açık kod olarak bir yazılım piyasaya sürer, dolayısıyla kaybedeceği birşey yoktur. Bu sayede, açık kod ürünlere medyanın böyle bir ilgisinin olduğu dönemde, şirketin bedava reklamı yapılmış olur ve şirket toplum nezninde de iyi bir imaj kazanmış olur.

“Ericsson” tarafından kullanılmış bir modeldir. Telekomunikasyon sistemlerinde kolay bir altyapı sağlayan “Prolog” ile benzer sentaksdaki “Erlang” programlama dilinin kodlarını açmıştır. Sonuçta işi yazılım ürünü satmak olmayan şirketin bundan bir kaybı olmamıştır. Aksine şirketin bedava reklamı yapılmış , “Erlang” birçok geliştirici tarafında geliştirilmiştir.

Aksesuar Modeli

Açık kod pazarında kullanılmakta olan bir iş modelidir. Basitçe Linux oyuncak penguenleri, t-shirt’ler, kupalar gibi açık kod yazılımları ile ilgili ürünlerin satışıdır. Bunu kitap satışları da kapsamaktadır. O’Reilly, SSC gibi kitap şirketleri açık kod ürünler ile ilgili piyasaya sürdükleri kitaplardan çok iyi satış elde etmişlerdir çünkü genelde açık kod ürünleri yapanlar, ürün ile ilgili kitap yerine çok ayrıntılı olmayan dökümanlar hazırlarlar, bu da ürün hakkındaki bir kitabı cazip hale getirebilir.

Bireysel Başarı Modeli
Açık kod camiasında ün sahibi olmak çoğu programcı açısından cezbedici bir unsurdur. Kritik bir bug’ı düzeltmek, sağlam bir açık kod proje yapmak bu camiada tanınmak için yeterlidir. Buradaki fark, eğer ticari olarak bir şirket altında programı geliştiriyorsanız bu yazılımda şirketin adı olacaktır, ama açık kod camiasında her yazılan kodda, düzeltilen bug’da programcının ismi geçecektir. Camiada oluşan rekabet bazen kim daha optimal ve hızlı bir çözüm yapabilir tarzında yarışların olmasına bile neden olmaktadır. Bu sayede kazanılan ün ve şöhret o kişiye değer katacak, programlama, danışmanlık ve destek olarak kendisine geri dönecektir.
Bu motivasyon unsuru, doğal olarak açık kod yazılımların daha kaliteli olmasını sonucu doğurmaktadır.
Kapalı kod sistemler diğer programcılar tarafından görülemediği için çoğu zaman daha düşük kaliteye sahip olmaktadır. 
Aktivasyon Promosyon Modeli

Bu modelde şirket açık kod bir projeye sponsor olur. Bu modeli kullanan şirketler genelde bu açık kod proje temelli komple çözümler sunarlar. Model kısa zamanda iyi kalitede bir ürün elde etmek için idealdir. Bunun yanısıra şirketin medya tarafından bedava reklamı yapılmış olur ve popülaritesi artar. “Vovida” firması “VOCAL” ürünü için bu modeli kullanmış, ayrıca açık kod hizmet ve yazılım firması “Lutris” ‘de bu modeli benimsemiştir.


Örnek: Eliar A.Ş. ve AKY
ELİAR A.Ş
Eliar Elektronik San. A.Ş. 1984 yılında kuruldu. Günümüzde, 18 kişilik Arge ekibi,  toplam 57 kişilik kadrosu ile, esas olarak tekstil sektöründe özel amaçlı endüstiyel otomasyon ürünleri ve projeleri geliştirmektedir. 
Ürün ve hizmetleri;
	Tekstil terbiye dikey sektörü 

Ağırlık cam ve seramikte olmakla birlikte yatay olarak diğer sektörler 
şeklinde iki ana gruptan oluşmaktadır. 

Kuruluşundan günümüze imza attığı bazı proje ve ürünler;
	Mikro – İşlemci Tabanlı Kontrol Cihazları tasarımı ve üretimi ( 1984 )

PID Kontrol Cihazı  ( 1984 )
Projelerde PC kullanımı (1986 )
Tekstil Boyama Bilgisayarı  ( 1988 )
Hidrostatik Seviye Ölçer’in Tekstil Boyama Makinelerine uygulanması (1990)
Tam Otomatik Yedeklemeli ( fully redundant ) Kontrol Sistemi ( 1996 )
“Hall Effect” prensibine dayalı Kumaş ve Uç Bulma Sensörü ( 1999 ) 
Sıvı Kimyasal Dağıtım Sistemlerinde “Hat Kiralama Özelliği” ( 2001 )  
Linux İşletim Sistemi Tabanlı Tekstil Boyama Bilgisayarı ( 2003 )

ELİAR A.Ş. ve AKY
2000’li yıllara değin AKY ile tanışıklığı bulunmayan ELIAR A.Ş., bu tarihten günümüze ilişkisini giderek güçlendirmektedir. 
Maliyet Azaltma Modeli;
Linux işletim sistemi print ve file server olarak kullanılmasıyla başlamıştır. Bu deneyim “Cost reducer business model” çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu hareket ile sağlanan fayda, kısa vadeli olarak işletim sistemi maliyetinin azaltılmış olmasından çok, firma personelinin Linux ile tanışması, AKY sıcak temasın gerçekleşmesi olmuştur. Eliar içinde günümüzde Swiki sunucusu, sunucu olarak Linux,  masa üstü olarak Linux, Open Office ve Bugzilla değişik oranlarda kullanmaktadır.
Genel eğilim olarak Arge ve şirket içinde, ihtiyaç duyulan IT sistemleri için öncelikle AKY’lar araştırılmaktadır. İhtiyacı çözen AKY bulunamadığı taktirde, KKY’lara yönelinmektedir. 
Son günlerde zaman planlaması ve proje yönetimi ihtiyaçlarına yönelik araştırma çalışması devam etmektedir.

Bu yaklaşım ile firma;
	İhtiyaç duyduğu sistemleri minumum maliyet ile tedarik edebilmekte, 

AKY Projelerini güncel olarak takip edebilmekte
Daha gelişkin AKY İş Modelleri oluşturmakta kullanılabilecek bilgi ve deneyimi oluşturmaktadır.

Bu şekilde başlamış olan ilişki, bu seviyede kalmamış ve bir üst ilişki biçimine evrilmiştir. 

Donanım Satışı Modeli ;
“Donanım Satışı” ile açıklanabilecek ikinci ve en önemli temas TBB6500/iris serisi Tekstil Boya Bilgisayarının Embedded Linux ile gerçekleştirilmesi şeklinde olmuştur. Bu proje ile, AKY ve Linux konusunda firma bilgi ve deneyimi daha ileri noktalara ulaşmıştır. Bu proje çerçevesinde 
Embedded Linux
PicoGUI 	: Grafik arabirini geliştime aracı
gSOAP		: SOAP kütüphanesi
Kdevelop	: Masa üstü geliştirme platformu olarak
kullanılmıştır.

Arge’nin AKY sistemler kullanarak geliştirdiği bu proje ile firma;
	Her cihaz için ödenmesi gerekebilecek lisans bedelinden kurtularak maliyetlerini düşürmüş
	AKY dünyası ile gerçekleştirilen çalışma ile Arge içindeki teknolojik-methodolojik bilgi birikimi ve deneyimi üst düzeylere taşımış
	Dünya standartlarını kullanma ve uyum yeteneğini artırmış

Kullandığı AKY Projelere katkıda bulunmuştur.


Ayrıca araştıma projesi olarak Mozilla platformu üzerinde çalışılmaktadır. Bu proje ile AKY’nin tüm avantajları kullanılarak Eliar’a özel bir geliştime/ürün mimarisi(framework) oluşturulması hedeflenmektedir.
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