
• ‹flletme Bilgi Sistemi kavram›, size neleri ça¤r›flt›r›yor? Bilgi üretilen bir fabrika-
y› m›? Bilgilerin düzene konuldu¤u bir bölümü mü? Yoksa, bilgili insanlar›n
bulundu¤u bir üretim birimini mi?

• ‹flletmelerde karar al›rken, ne tür bilgilere gereksinme duyulur?
• ‹flletmeler, gereksinim duyduklar› bilgileri, hangi kaynaklardan al›rlar?
• Ça¤dafl iflletmecilikte, ka¤›t dosyalar›n yerini neler alm›flt›r?
• Bilgi Teknolojisi kavram›, size neleri ça¤r›flt›r›yor? Bilgisayar› m›? ‹nterneti mi?

Donan›m› m›? Yaz›l›m› m›? Yoksa, bunlar›n hepsini mi?
• Günümüz iflletmelerinin, ça¤dafl bilgisayar destekli bilgi sistemleri ve ofis oto-

masyon sistemleri kurmalar›n›n nedenleri neler olabilir?
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Son günlerde, ça¤dafl bilgi sistemlerinin, güncel yaflam›n her alan›n› birebir etki-
leyece¤i konusunda tart›flmalar yap›lmaktad›r. Konunun uzmanlar›, flu gibi fikir-
lerle tart›flmaya kat›lmaktad›rlar:

Microsoft Türkiye Genel Müdürü; “Art›k bilgi teknolojilerini bilmeyen kimse, ifl-
letmelere Genel Müdür olamayacak” ifadesini kullanm›flt›r.

Roberto Civata, Grupo Abril Yönetim Kurulu Baflkan› ise ça¤dafl bilgi sistemle-
rinden kaynaklanacak baz› radikal de¤iflimleri, flu biçimde s›ralam›flt›r:
• Bilgi üretmede, iletmede, ö¤renmede ve saklamada ka¤›t kullan›m› ortadan

kalkacakt›r.
• ‹nsanlar, her türlü haberi, bu arada da iflletme içi bilgi ve haberleri, avuç içi

bilgisayarlar›ndan, gözlüklerindeki, mendillerindeki ya da saatlerindeki ek-
ranlardan okuyabileceklerdir.

• Bilgiler üretilirken, iletilirken, okunurken ve saklan›rken yaz› ve foto¤raflar›n
yan› s›ra, görüntü ve sesler de olacakt›r.

• Her nerede olursa olsun, istenilen bilgi, istenilen anda elde edilebilecektir.
• Sel gibi üreyen ve akan bilginin, nerede veya nerelerde yararl› olabilece¤ini bil-

mek büyük önem kazanacakt›r. Bu konuda, iflletme bilgi sistemi yöneticilerine
çok büyük ifl düflecektir. Baflka bir deyiflle, ne istedi¤ini bilmeyenlerin en büyük
yard›mc›s›, iflletmelerin bilgi sistemi yöneticileri olacakt›r.
Fred Poses, Allied Signal Inc. Baflkan›’na göre, tüketicilerin beyinlerindeki çip,

her fleyi söyleyecektir. Üretici iflletme, tüketicinin nas›l bir ürün istedi¤ini, tüketici-
nin kafas›n›n içine yerlefltirilen bir çiple an›nda ö¤renebilecektir. Tüketici ise al-
mak istedi¤i ürünle ilgili en mükemmel bilgiye, yine ayn› çiple ulaflacakt›r. E¤er,
üretici, rakiplerinden daha farkl› ya da daha kaliteli ve daha ucuz bir ürün üre-
temezse, pazardan silinip gidecektir.

Amaçlar›m›z
Bu Üniteyi tamamlad›¤›m›zda;

iflletmelerde bilginin önemini ifade etmek,
veri ve bilgi iliflkisini aç›klamak,
bütünleflik bilgi sistemleri ile iflletme ifllevleri aras›nda iliflki kurmak,
pazarlama üretim, insan kayna¤›, muhasebe ve finans gibi iflletme ifllevleri
bilgi sistemlerinin bafll›ca özelliklerini s›ralamak,
küresel biliflim sisteminin önemini aç›klamak

için gerekli bilgi ve becerilere sahip olaca¤›z.

Bu Ünitede ifllenen konular› daha iyi anlayabilmek için önceki Üniteler-
den iflletmelerin özelliklerini, yönetim ve insan kaynaklar› ifllevlerini yeter-
li düzeyde ö¤renmifl olman›z gerekir.
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‹fiLETMELERDE B‹LG‹ GEREKS‹N‹M‹

‹flletmelerde bilginin önemini ifade etmek.

‹çinde bulundu¤umuz döneme; bilgisayar ça¤›, iletiflim ça¤› veya bilgi ça¤› gibi
adlar verilmektedir. Bunun nedeni, bilgisayar, iletiflim ve bilgi alan›ndaki ola¤a-
nüstü geliflmelerin, her yönde geçmiflteki ça¤larla karfl›laflt›r›lam›yacak kadar bü-
yük de¤ifliklikler yaratm›fl olmas›d›r. Olaya iflletmecilik ve iflletme yönetimi aç›s›n-
dan bak›ld›¤›nda, bilgisayar, bilgi ifllem, bilgi ve iletiflim, iflletmeler için bafll› bafl›-
na bir rekabet koflulu durumuna gelmifltir. Bilgisayar destekli iflletme bilgi sistemi-
ne ve ça¤dafl iletiflim olanaklar›na sahip olan iflletmeler, rakiplerine oranla çok
büyük rekabet üstünlü¤üne sahip olmaktad›rlar.

Bilgi sistemi, bir bak›ma, iflletmenin kalbi durumundad›r. Düzenli kalp at›fllar›,
nas›l organizman›n her yerine yaflam için gerekli olan oksijeni pompal›yorsa, bil-
gi sistemi de, iflletmenin her birimine, gerekli yaflamsal bilgiyi, düzenli olarak üre-
tip ulaflt›r›r. ‹flletmenin bilgi sistemi, iç ve d›fl çevresinden toplad›¤› verileri bilgi-
ye dönüfltüremiyorsa veya üretilmifl bilgiyi iflletme organizasyonundaki çeflitli bi-
rimlere zaman›nda ulaflt›ram›yorsa, iflletmenin yaflam› tehlikeye girer.

‹flletmeleri kurmak, iflletmek, sorunlara tan› koymak, çevre koflullar›n› sapta-
mak, k›t iflletme kaynaklar›n› ak›lc› kullanabilmek ve ileriye dönük kararlar alabil-
mek, bu konularda bilgili olmaya ba¤l›d›r. Bu aç›dan, iflletmecilerin, bafll›ca flu üç
ifllevi baflar›yla yerine getirecek bilgiye sahip olmalar› gerekir:
• Kiflileraras› iliflkiler kurma ifllevi
• Veri toplama, bilgiye dönüfltürme ve bilgiyi da¤›tma ifllevi
• Karar alma, uygulama ve denetleme ifllevi

Bu görevlerin rekabet üstünlü¤ü sa¤layacak biçimde yerine getirilebilmesi için
iç ve d›fl çevreden veri toplamak ve verileri gereksinim duyulan bilgilere dönüfl-
türmek gerekir.

Bilgi Sisteminin ‹flletme Sistemi ‹çindeki Yeri
‹flletmelerin ve di¤er tüm örgütlerin, ayr› birer sistem olduklar› aç›kt›r. ‹flletme sis-
temi de; girdi, süreçleme, ç›kt›, geribildirim, kontrol ve çevre temel ö¤elerinden
oluflur. fiekil 15.1, söz konusu bütünleflik iflletme sistemi içinde, bilgi sisteminin
yerini göstermektedir.
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Bilgi alan›ndaki h›zl› geliflmeler,
içinde bulundu¤umuz döneme bilgi
ça¤› denmesine neden olmufltur.

fiekil 15.1 ‹flletme ve Bilgi

SistemiDenetim

Devlet

Toplum

Girdi satanlar

Hissedarlar

Girdiler Süreçleme
Finansal
Kurumlar

Müflteriler

Rakipler

Sendikalar
Yönetim

Bilgi Sistemleri

Üretim Faktörleri
- ‹flgören
- Malzeme
- Donan›m
- Para
- Enerji
- Bilgi
- Makina

‹flletme ‹fllevleri
- Pazarlama
- Üretim
- ‹nsan
Kaynaklar›
- Finans
- Ar-Ge
- Di¤er ‹fllevler

Ürünler
- Mallar
- Hizmetler
- Bilgiler
- Maliyetler
- Kaliteler
- Di¤er

nicelikler



fiekil 15.1’den de izlenebilece¤i gibi, iflletme bilgi sistemi, çevresiyle bir bütün-
dür. ‹flletmenin iç ve d›fl çevresiyle olan her türlü etkileflimleri, çeflitli bilgi sistem-
leriyle yönetime ulaflmakta ve yönetim bu bilgilerle sistemi kontrol alt›nda tutabil-
mektedir. Bilgi sistemleri, iflletmenin çevresi, girdileri, süreçleri ve ç›kt›lar›yla yö-
netimi aras›nda, her türlü iletiflimi sa¤layan bir konumdad›r. Baflka bir deyiflle, ifl-
letmede bilgi sisteminin yeri, yönetimle di¤er sistemlerin aras›nda, yönetime en
yak›n bir yerdedir.

VER‹ VE B‹LG‹ ‹L‹fiK‹S‹

Veri ve bilgi iliflkisini aç›klamak.

Veri ve bilgi kavramlar›n›n, ayn› anlamda kullan›ld›¤›, çok s›k karfl›lafl›lan bir
durumdur. Ancak, iflletme bilgi sistemleri aç›s›ndan, bu iki kavram aras›nda ol-
dukça önemli farklar vard›r. fiekil 15.2, veri ile bilgi aras›ndaki fark› aç›kça
göstermektedir.

fiekil 15.2’den de izlenebilece¤i gibi, önce çeflitli kaynaklardan veriler toplan-
makta, toplanan veriler, belirli baz› bilimsel ifllemlerden geçirilerek bilgi biçimin-
de ç›kt›ya dönüflmektedir. En sonunda da bilgi, karar sürecinin girdisini olufltur-
maktad›r. Baflka bir deyiflle, karar al›rken veri de¤il, verilerin süreçlenmesi sonun-
da elde edilen bilgi kullan›lmaktad›r. Veri, bilgiye ulaflmak amac›yla yap›lan göz-
lemlerin sonucudur. Bu anlamda da veri, bilginin hammaddesi olmaktad›r. Verile-
rin yaln›zca say›sal de¤erler olmas› gerekmez. Deneylerle elde edilen ya da göz-
lemlerin sonucu olan, say›sal olmayan de¤erler de veri olarak kullan›labilir. Örne-
¤in; bir ses, simge, kod, renk, ›fl›k ve benzerleri de duruma göre veri olarak nite-
lendirilebilir. Di¤er taraftan, her türlü veriyi say›ya dönüfltürerek ifade etmek de
mümkündür. Bunun en güzel örne¤i de illeri 06, 26, 55 gibi say›larla ifade etmek-
tir. Ayn› flekilde, iflletmecilik aç›s›ndan, genellikle, bir iflletmenin günlük ifllemle-

Bilgi

Ç›kt›

Süreçleme

Veri

Veri Toplama

KararGirdi

VER‹ - B‹LG‹ - KARAR SÜREC‹
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riyle ilgili kay›tlar› veri olarak kabul edilebilir. Örne¤in, müflteri bilgi formunu dol-
dururken yaz›lanlar, çek veya faturalar›n ayr›nt›lar› ve benzerleri tek tek birer an-
laml› veri niteli¤indedir. Bilgi ise, bir ifl veya bir konu üzerinde bilinen genelleme-
ler olarak tan›mlanabilir. Bilgi, verilerin, belirli bir veri süreçleme yöntemiyle ya-
rarl› ve anlaml› duruma gelmeleridir. Bilgi sistemleri aç›s›ndan veri, belli bafll› iki
aflamadan geçerek bilgiye dönüflür ve kullan›c›ya ulafl›r. Bu aflamalardan birinci-
si, verinin yarat›lmas› (toplanmas›); ikincisi, verinin ifllenmesidir. ‹flleme sonucu
oluflan bilgi, iletiflim süreciyle kullan›c›ya iletilir. Verilerin toplanmas› ve bilgiye
dönüfltürülmesi, iflletmelere planlama, uygulama ve denetim yapma olana¤› sa¤-
lar. ‹flletmelerin gereksinim duyduklar› bilgi türleri, üç ana grupta toplanabilir:
• Stratejik yönetim bilgisi
• Denetim bilgisi
• ‹fllem bilgisi

Stratejik yönetim bilgisi; iflletmenin uzun dönemli amaçlar›, bu amaçlara ulafl-
mada gereken kaynak çeflitleri ve miktarlar›, kaynaklar›n elde edilmesi, kullan›m›
ve niteli¤i üzerine üst yönetimin alaca¤› kararlar›n girdisidir. Stratejik kararlar, bü-
yük ölçüde iflletme d›fl› kaynaklardan elde edilen bilgilere dayan›r. Bu d›fl bilgiler,
iç verilerin ifllenmesiyle birlikte ele al›nd›¤›nda, yönetim, gelecekteki faaliyetler-
den do¤acak sonuçlar› tahmin etme olana¤›na kavuflur. Dönetim bilgisi; uygula-
malar›n amaçlara uygun olup olmad›¤›n› yans›t›r. Yöneticilere, iflletmenin ç›karla-
r›n› en üst düzeye ç›karacak faaliyet yollar›n› seçmelerinde yard›mc› olur. Yöneti-
cilere, kaynaklar›n örgüt amaçlar› do¤rultusunda etkin ve verimli bir flekilde kul-
lan›l›p kullan›lmad›¤›n› gösterir.

B‹LG‹N‹N ‹fiLENMES‹
Verilerin bilgi haline gelmesini sa¤layan ifllemler dizisine “bilgi iflleme” denilmek-
tedir. Bilgi iflleme iflletme bilgi sistemlerinin temelini oluflturur. Bilgi sistemlerinin
temel ifllevi, iflletme yönetimine ve di¤er ilgili kiflilere, gerekli bilgileri üretmektir.
Bilgi iflleme, bir süreç olarak; kaydetme, s›nama, s›n›fland›rma, s›ralama ya da dü-
zenleme, özetleme, matematiksel ya da mant›ksal hesaplama, saklama, eriflim, ço-
¤altma ve iletme aflamalar›ndan oluflur.
• Kaydetme: Toplanan verinin, ilgililerin ulaflabilece¤i ortamlara (bilgisayarlara

ve bilgisayar donan›m ve yaz›l›mlar›na) yaz›lmas›d›r.
• S›nama: Kaydedilen verinin do¤rulu¤unun araflt›r›lmas›d›r. Örne¤in, stok kart›-

na yaz›lanlar ile tek tek malzemelerin karfl›laflt›rmas› gibi.
• S›n›fland›rma: Çeflitli iflletme birimlerinde biriken çok say›da verinin, de¤iflik

amaçlarla grupland›r›lmas›d›r. Örne¤in, çeflitli alacaklar, borçlulara göre s›n›f-
land›r›larak izlenir.

• Düzenleme: Verileri, belirli bir ölçüye göre s›ralamakt›r. Örne¤in, malzemeler,
al›n›fl tarihlerine göre s›n›fland›r›labilir.

• Özetleme: ‹flletmede ya da iflletme birimlerinde biriken çok say›da veriyi, yö-
neticilerin kolayca yararlanabilece¤i yal›n bir biçime getirmektir. Örne¤in, ifl-
letme depolar›ndaki bütün malzemeler yerine, son bir hafta içinde al›nan mal-
zemeleri göstermek gibi.

• Matematiksel ya da mant›ksal hesaplama: Verileri, bilgiye dönüfltürme aflamas›n-
da, en yal›n›ndan en karmafl›¤›na kadar, birçok matematik ifllem ve mant›ksal
karfl›laflt›rma yap›lmas›d›r. Örne¤in, dönem bafl›nda öngörülen üretim hedef-
leri ile dönemde gerçekleflenlerin, hem miktar hem de yüzde olarak karfl›lafl-
t›r›lmas›nda yap›lan matematik ve mant›k ifllemleri gibi.
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• Saklama: Verilerin, kullan›lacak zamana ya da yasa ve yönetmeliklerde öngö-
rülen zamana kadar, güvenli bir ortamda tutulmas›d›r.

• Eriflme: Saklanm›fl verilere, gereksinim duyuldu¤u anda ulafl›labilmesidir.
• Ço¤altma: Verilerin, ulaflt›r›lacak kifli ve birim say›s› kadar kopyalanmas›d›r. 
• ‹letme: Verilerin, bulunduklar› yerden, veriye gereksinim duyan kifli, birim ve

kurumlara ulaflt›r›lmas›d›r.

Bilgi iflleme sürecinin bafll›ca aflamalar› nelerdir? Bu aflamalar›n baflar›y-
la yerine getirilmesi, iflletmelere ne gibi yararlar sa¤lar?

Güncel yaflam de¤iflecek konusunda, bilgi iflleme aflamalar›n›n geleneksel
yöntemlerle de¤il, bütünüyle elektronik yöntemlerle yap›laca¤› vurgulan-
m›flt›r. Yukar›da s›ralanan kaydetme, s›nama, s›n›fland›rma, s›ralama ya
da düzenleme, özetleme, matematiksel ya da mant›ksal hesaplama, sakla-
ma, eriflim, ço¤altma ve iletme aflamalar›, bugün, bilgisayar ortamlar›n-
da, ›fl›k h›z›yla ve çok sa¤l›kl› olarak yap›lmaktad›r. Gelecekte ise, olay-
da belitildi¤i gibi olmamas› için hiçbir neden yoktur. Bilgi ifllemedeki ve
bilgi iletmedeki h›z, günümüzde ve gelecekte, en büyük rekabet üstünlük-
lerinden biri olacakt›r.

B‹LG‹ ‹fiLEME YÖNTEMLER‹
Verilerin, iflletmeye yararl› bilgilere dönüfltürülmesi, titizlikle yürütülmesi gereken
çok önemli bir süreçtir. Ça¤›n teknolojik düzeyi ile orant›l› olarak geliflen bilgi ifl-
leme yöntemleri, afla¤›daki gibi s›ralanabilir:
• Elle Bilgi ‹flleme Yöntemi
• Mekanik Bilgi ‹flleme Yöntemi
• Elektromekanik Bilgi ‹flleme Yöntemi
• Elektronik Bilgi ‹flleme Yöntemi

Elle  bilgi  iflleme, en eski bilgi iflleme yöntemidir. Verileri bilgiye dönüfltü-
ren bütün ifllemler, kalem, ka¤›t, defter veya dosya kullan›larak el eme¤i ile
yürütülür.

Mekanik bilgi iflleme yönteminde, verileri bilgiye dönüfltürme ifllemleri, daktilo,
kasa kay›t makinas›, hesap makinas› gibi mekanik araçlar yard›m›yla yap›l›r.

Elektromekanik bilgi iflleme, verilerin önce delikli kartlara geçirilmesi, daha
sonra da birinci kuflak bilgisayarlarda ifllenmesi esas›na dayanmaktayd›. Bu amaç-
la kullan›lan araçlar; kart delici, delgi kontrol makinas›, s›ralay›c›, birlefltirme ma-
kinas›, yorumlama ünitesi, ço¤alt›c› gibi ayg›tlard›r. Yeni kuflak bilgisayarlar, elekt-
romekanik bilgi iflleme yöntemini ortadan kald›rm›flt›r.

Elektronik bilgi iflleme, verilerin bilgiye bütünüyle elektronik ortamlarda dönüfl-
türülmesi anlam›na gelir. Günümüz iflletme yöneticilerinin bilgi gereksinmesi, ar-
t›k, elektronik bir h›zla karfl›lanabilmektedir. Bu olana¤›, bilgi ça¤›n›n gelifltirdi¤i
elektronik bilgi sistemleri sa¤lamaktad›r. Elektronik bilgi iflleme araçlar›n›n bafl›n-
da ise son kuflak bilgisayarlar gelmektedir.

Elektronik Bilgi ‹flleme ve Bilgisayar ‹liflkisi
Yukar›da da de¤inildi¤i gibi, iflletmecilikte ve iflletme yönetiminde, bugüne kadar,
de¤iflik tür ve nitelikte bilgi iflleme sistemleri kullan›lm›flt›r. Çok k›sa bir zaman
öncesine kadar, bunlar›n büyük bir k›sm›, ka¤›t, kalem, daktilo veya hesap maki-
nas› gibi araçlar›n kullan›ld›¤›, elle iflleyen, basit bilgi iflleme sistemleriydi.
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Son y›llarda ise verileri otomatik olarak süreçleyebilmek için, de¤iflik tür bilgi-
sayarlar›n ve bilgisayar araç-gereçlerinin kullan›ld›¤›, elektronik ve karmafl›k bilgi
sistemlerinden yararlan›lmaktad›r. Söz konusu bilgi iflleme sistemlerine, elektronik
veri süreçleme sistemleri denir. Elektronik bilgi iflleme sisteminin bir di¤er ad› da
bilgisayar destekli bilgi sistemidir. Bilgisayar destekli bilgi sistemi kavram›, bilgi-
sayar sistemi kavram›yla kar›flt›r›lmamal›d›r. Bir yönetim, iflletmenin ifllemlerini,
olaylar›n› veya varl›klar›n› izlerken, baz› durumlarda elle iflleyen bilgi sistemlerin-
den, baz› durumlarda da bilgisayar sisteminden yararlanabilir. Baflka bir deyiflle,
bir iflletmede ayn› zamanda çeflitli bilgi sistemleri yer alabilir. Bafll› bafl›na bir bü-
tün olan bilgisayar sistemleri, iste¤e ba¤l› olarak, iflletmenin bir bütün olan bilgi
sistemini desteklemek amac›yla kullan›l›r.

Dünya Liderini Seçti
Hayat›n merkezinde art›k internet var. ‹nternetsiz olmuyor. Bütün planlar, ona
göre yap›l›yor. Ekonominin ve iflletmecili¤in kurallar› yeniden belirleniyor. dün-
yan›n yeni hakimi internet oldu.
Dünya kablosuz iletiflim devrimi yafl›yor. Bu devrimin merkezinde ise internet yer
al›yor. Art›k iflletme organizasyon yap›lar› ve ekonomik de¤erler de de¤ifliyor. ‹fllet-
me organizasyonlar›nda, elektronik bilgi ile ilgili yeni kurallar konuyor ve verim
önemli ölçüde art›yor. ‹nternetin yaratt›¤› yeni zengin ortakl›klar, dünya ekono-
misini yeniden flekillendiriyor. Bu de¤iflimde, iflletmeler, kablosuz teknolojiye do¤-
ru gitmektedir. Türkiye’nin bu bilgi sa¤lama devriminde, daha alacak çok yolu
var. Ancak, iflletmelerimizin, çok h›zl› hareket ederek, elektronik, kablosuz, mobil
bilgi sa¤lama, üretme, iflleme ve iletme ça¤›n› yakalamas› gerekiyor. Türkiye, mat-
baay› ve sanayi devrimini çok geç yakalam›flt›r. Ancak, bilgi teknolojisi devrimini
yakalayabilirse, dünya üzerindeki konumunu bir anda de¤ifltirebilir.

ELEKTRON‹K B‹LG‹ S‹STEM‹N‹N Ö⁄ELER‹
Her sistem gibi, elektronik bilgi sistemleri de ö¤elerden ve bu ö¤eler aras›ndaki
tan›ml› iliflkilerden oluflur. Elektronik bilgi sistemleri temelde dört ö¤eden oluflur.
• Donan›m (hardware)
• Yaz›l›m (software)
• Bilgisayar Personeli (specialists, end users)
• Veri taban› (database)
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Bilgi ifllemede kullan›lan her türlü fiziksel araç gereç ve malzeme, donan›m
kavram›yla ifade edilir. Ana (mainframe) bilgisayarlar, mini bilgisayarlar ve mikro
bilgisayar sistemleri veri girifl klavyeleri, ç›kt› yaz›c›lar› veya ekranlar›, magnetic
bellek diskleri veya optic bellek diskleri gibi bilgisayar merkezlerindeki araç-ge-
reçler, telekominikasyon a¤lar›, çeflitli iletiflim ayg›tlar›, çeflitli internet ba¤lant›lar›,
verilerin kaydedildi¤i magnetic diskler, yaz›c›lar, ç›kt›lar›n yaz›ld›¤› ka¤›tlar ve
benzerleri de donan›m kavram› kapsam›na girer.

Çeflitli bilgi ifllem programlar›, prosedürleri ve yönergeleri yaz›l›m kavram›yla
ifade edilir. Bafll›ca üç tür yaz›l›m söz konusudur. Bunlar; sistem yaz›l›m›, uygula-
ma yaz›l›m› ve iflletim yönergeleridir.

Karmafl›k bilgi sistemlerini iflletmek için, bu konuda yetiflmifl bilgisayar per-
soneline gereksinim vard›r. Bilgisayar personeli, uzmanlar ve son kullan›c›lar ola-
rak, iki gruba ayr›l›r. Uzmanlar, bilgi sistemini tasarlayan, kuran ve iflleten bilgisa-
yar elemanlar›d›r. Sistem analistleri, programc›lar, bilgisayar operatörleri ve di¤er
teknik bilgisayar elemanlar›, uzmanlar grubuna girerler. Son kullan›c›lar ise, bilgi
sistemlerini veya sistem prosedürlerini kullanan uzmanlard›r. Örne¤in, bir iflletme-
deki muhasebeciler, pazarlamac›lar, mühendisler, tezgahtarlar, yöneticiler ve ben-
zerleri, son kullan›c›d›rlar. Asl›nda, son günlerde bilgisayara sahip olan hemen
herkes, az veya çok, birer bilgi sistemi son kullan›c›s›d›r. Bilgisayar kullan›c›s›,
kendi gereksinmesine göre, ya bir Microsoft Word, ya bir Excel, ya bir Power Po-
int ya da bir access program›n›n nas›l kullan›laca¤›n› ö¤renerek, son kullan›c› du-
rumuna gelmifltir.

Verilerin (data) ve bilgilerin (information) depoland›¤› veri belleklerine (da-
tabases), model belleklerine (modelbases) ve bilgi belleklerine (knowledge ba-
ses), genel olarak veri taban› ad› verilir. Asl›nda, geleneksel tapu kütükleri, nü-
fus kütükleri gibi depolar›n bilgi sistemlerindeki karfl›l›¤›, veri taban› olmaktad›r.

BÜTÜNLEfi‹K B‹LG‹ S‹STEM‹

Bütünleflik bilgi sistemleri ile iflletme ifllevleri aras›nda iliflki
kurmak.

Bilgi sistemi; donan›m (hardware), yaz›l›m (software), uzman personel, geribildi-
rim (feedback) ve denetleme (control) ö¤eleriyle, verileri bilgiye dönüfltürme ifl-
lemlerini yapan bir iflletme alt sistemidir.

Her sistemin di¤er sistemlerle çeflitli iliflkilerinin olmas›, sistemleri birbiriyle
etkileflimli hale getirmifltir. Dolay›s›yla, sistemlerden baz›lar›, paylaflt›klar› ortak
çevre arac›l›¤›yla birbirlerine ba¤lanabilmektedir. Konuya bilgi sistemleri aç›s›n-
dan bak›ld›¤›nda, bilgi sistemleri de iflletmenin iç ve d›fl çevresindeki birçok sis-
temle böyle ba¤l›l›k içindedir. Sistemler, de¤iflik tür yaz›l›mlarla birbirlerine ba¤-
land›¤› zaman, bir taraftan bütünlük sa¤lamakta, di¤er taraftan da sa¤lad›klar› ya-
rarlar artmaktad›r.

Bütünleflik bilgi sistemi, iflletmeyi bir üst sistem olarak kabul ederek, iflletme
ifllevleri için gerekli olacak veri ve bilgileri, merkezî bir yerde toplar. Bu durum-
da, bütün iflletme için geçerli ortak bir veri taban›, baflka bir deyiflle, bir bilgi ban-
kas› oluflturulmufl olur.

Bütünleflik bilgi sisteminde, iflletmede, yaln›zca bir kez veri girifli yap›l›r. ‹fllet-
menin veri veya bilgiye gereksinme duyan kifli ve birimleri, bu ortak bellekten is-
tedi¤i veriyi alarak kendi amac›na uygun bilgiye dönüfltürür. Böylece, ayn› veri-
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nin veya bilginin, iflletmenin de¤iflik yerlerinde, birden fazla kaydedilmesi veya ifl-
leme tâbi tutulmas› önlenmifl olur.

Bütünleflik iflletme bilgi sistemi, ‹flletme yönetiminin bilgi gereksinmesini karfl›la-
mak için; verilerin derlenmesi, s›nfland›r›lmas›, verilerin ve bilgilerin veri tabanla-
r›na depolanmas›, verilerin de¤iflik amaçlar için bilgiye dönüfltürülmesi, bilgilerin
iflletme organizasyonundaki de¤iflik birimlere iletilmesi ifllevlerini yerine getiren
bütünleflik bir iflletme alt sistemidir.

Yukar›daki, tan›mda önemli nokta, iflletme bilgi sisteminin, iflletme ve örgüt
yönetiminde kullan›lan bilgilerin üretilmesini ve iletilmesini sa¤layan bir sistem
olmas›d›r. Yönetim bilgi sistemi, elde edilen bilgileri, yöneticilere aktarmakla kal-
may›p, ayn› zamanda, daha de¤iflik karar verme modellerini de içermeli ve yöne-
ticilere yol göstermelidir.

Bütünleflik ‹flletme Bilgi Sisteminin Özellikleri: Bütünleflik bilgi sisteminin
kendine  özgü  baz›  özellikleri  vard›r.  Afla¤›da bunlara k›saca de¤inmekle
yetinilecektir.

Bütünleflik bilgi sistemi, iflletme yönetiminin ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik-
tir. ‹flletme bilgi sisteminin, yönetime yönelik olmas›, en önemli özelli¤idir. ‹fllet-
me bilgi sistemi, üst düzeyden alt düzeye do¤ru yönetimin ihtiyaçlar› ve iflletme-
nin hedefleri göz önüne al›narak gelifltirilir. Orta düzey yönetiminin ya da alt dü-
zey yönetiminin gereksinmeleri, sistemin temelini oluflturmaktad›r. Örne¤in, iflçi
puvantaj kartlar›n› ifllemek ve ücret bordrolar›n› haz›rlamak için düzenlenen üc-
ret bordrosu sistemi, do¤rudan üst yönetime yönelik de¤ildir. Bununla beraber,
günlük ve haftal›k iflçilik raporlar› fleklinde ustabafl›s›na; iflçilik maliyet raporla-
r› fleklinde üretim yöneticisine bilgi sunan bir ücret bordrosu sistemi, üst yöne-
time yöneliktir.

‹flletme bilgi sistemi, yönetim taraf›ndan yönlendirilir. ‹flletme bilgi sisteminin,
tarafs›z olmas› için yönetim, bu süreci kontrol etmelidir. Bir iflletmede, yönetim
kurulu öncelikleri belirlemeden ve sistemi denemek için uygulama yap›lmadan,
yönetim bilgi sistemi gelifltirilemez.

Bütünleflik iflletme bilgi sistemi, ortak bir bilgi ak›fl› sa¤lar. ‹flletme bilgi siste-
minin bütünleflik olmas› nedeniyle veri toplama, saklama ve da¤›tmada fazlal›k ve
tekrarlar ortaya ç›kmaz. Bilgi, bilginin üretildi¤i en yak›n kaynaktan sa¤lan›r. Or-
tak bilgi ak›fl›, mümkün oldu¤u kadar, faaliyetleri basitlefltirme, benzer fonksiyon-
lar› birlefltirme ve tekrardan kaç›nma amac›na yöneliktir.

Bütünleflik iflletme bilgi sistemi, kapsaml› bir planlama sonucunda ortaya ç›-
kar. ‹flletme bilgi sisteminin gelifltirilmesinde, yo¤un bir planlama faaliyeti söz ko-
nusudur. Yönetim bilgi sistemi kurucusu, iflletmenin ihtiyaçlar›n›, gelecekteki he-
deflerini bilmelidir. Ayn› zamanda, k›sa zamanda geçersiz olabilecek bir sistemi
seçmekten kaç›nmal›d›r.

Bütünleflik iflletme bilgi sistemi, alt sistemlerden oluflur. ‹flletme bilgi sistemi,
bir bütün olarak görülmelidir. Ancak, birbirini tamamlayan alt sistemler, birbirin-
den ayr›labilmelidir. Daha sonra her bir alt sisteme göre bir plan gelifltirilmelidir.
Örne¤in, müflteri siparifllerini iflleme, stok kontrolü ve benzeri fonksiyonlar bir sis-
tem olarak görülmesine ra¤men, gerçekte bir alt sistemdir. Ayn› flekilde, bunlar da
alt sistemlere ayr›labilirler.

Bütünleflik iflletme bilgi sistemi, merkezî bir veri taban›na dayan›r. Veri taban›,
iflletme ifllevlerini, bir arada tutan bir yaz›l›md›r. Her bir iflletme iflleviyle ilgili bil-
giler, bilgisayar ana belle¤ine girilir ve bellekte ortak bir kullan›m için saklan›r.
Veriye veya bilgiye gereksinim duyan kifli ve birimler, ana belle¤e ulaflarak, ge-
reksinmelerini kolayca giderirler.
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Bütünleflik iflletme bilgi sistemi, bilgisayarlarla yürütülür. Bir bilgisayar deste¤i
olmaks›z›n, günümüz koflullar›na uygun bir bilgi sistemi oluflturmak mümkün de-
¤ildir. Bilgisayar, iflletme bilgi sistemi için gerekli olan bilgileri, tutarl› ve do¤ru bir
flekilde iflleyerek hem zaman, hem de emek tasarruffu sa¤lar.

‹flletme Bilgi Sistemi Türleri
Buraya kadar yap›lan aç›klamalarla, ça¤dafl iflletmecilikte, bilgisayar destekli ifllet-
me bilgi sisteminin, yap›sal bir zorunluluk oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. ‹flletmeler
için birbirine ba¤l› ve birbiriyle bütünleflik, çeflitli yönetim bilgi sistemleri geliflti-
rilmifltir. ‹flletme içindeki çeflitli bilgi sistemlerinin, farkl› bir amac› gerçeklefltirmek
için gelifltirildi¤i aç›kt›r.

Bilgi ve bilgisayar teknolojisinin çok h›zl› geliflmesine ba¤l› olarak, devaml› ye-
ni iflletme bilgi sistemi türleri tasarlanmaktad›r. En son durumuyla, bafll›ca temel
iflletme bilgi sistemi türleri, flu flekilde s›ralanabilir:
• ‹fllem süreçleme bilgi sistemi
• Karar destek sistemi
• Yapay zeka ve uzman sistemler
• Uç kullan›c› ve ofis bilgi sistemi
• ‹flletme ifllevleri bilgi sistemleri.

‹fllem süreçleme bilgi sistemi; iflletme faaliyetleri s›ras›nda oluflan verilerin toplan-
mas›n›, ifllenmesini ve duruma göre ilgili kifli ve birimlere iletilmesini sa¤lar. Veri
girifli, bilgi ifllem, dosyalama ve veri taban› oluflturma, döküman ve rapor olufltur-
ma, sorgulama diyalo¤u oluflturma, ifllem süreçleme sisteminin bafll›ca ifllevleridir.

Karar destek sistemi; karmafl›k iflletme problemlerini çözebilmek için, insan ze-
kas›, bilgi teknolojisi ve bilgisayar yaz›l›m›n›n etkileflim içinde oldu¤u bir yap›d›r.
Bu sistem, iflletme içi ve iflletme d›fl› kaynaklarla ba¤lant›l›, donan›m, yaz›l›m, ve-
ri taban›, karar modeli taban› ve uzman elemanlardan oluflur.

Yapay zeka; bilgi edinme, alg›lama, görme, düflünme ve karar verme gibi insan
zekas›na özgü yeteneklerle donat›lm›fl bilgisayarlard›r. Uzman sistemler ise, be-
lirli bir alanda, sadece o alanla ilgili bilgilerle donat›lm›fl ve iflletme problemleri-
ne o alanda uzman bir kiflinin getirdi¤i flekilde çözümler getirebilen bilgisayar
programlar›d›r.

Uç kullan›c› bilgi sistemi; iflletmedeki çeflitli görevlilerin, görevlerini yaparken
gereksinim duyduklar› bilgi süreçlemesini bilgisayar kullanarak, do¤rudan do¤ru-
ya kendilerinin yapabildikleri bilgisayar ortam›d›r. Ofis bilgi sistemi ise elektronik
mesajlar›, dökümanlar› ve di¤er elektronik iletiflimleri alan, depolayan ve ileten
bilgisayar destekli metin süreçleme, veri süreçleme, telekomünikasyon ve di¤er
bilgi sistem teknolojilerinden oluflan bir ofis otomasyonudur.

‹flletme ifllevleri bilgi sistemleri; afla¤›da daha ayr›nt›l› ele al›nmaktad›r.

‹fiLETME ‹fiLEVLER‹ B‹LG‹ S‹STEMLER‹

Pazarlama, üretim, insan kayna¤›, muhasebe ve finans gibi ifllet-
me ifllevleri bilgi sistemlerinin bafll›ca özelliklerini s›ralamak.

‹flletme ifllevleri bilgi sistemleri terimi, pazarlama, üretim, insan kayna¤›, finans,
üst yönetim gibi iflletme ifllevlerini destekleyen çeflitli bilgi sistemlerini ifade eder.
Birer son kullan›c› olarak, iflletme ifllevlerinin bafl yöneticileri, çeflitli bilgi sistem-
lerinin kendi ifllevlerine nas›l uygulanaca¤›n› bilmek durumundad›r. Bu alt bölüm-
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de, bilgisayar destekli pazarlama, üretim, insan kayna¤›, finans ve üst yönetim bil-
gi sistemleri temel boyutlar›yla k›saca tan›t›lacakt›r.

Pazarlama Bilgi Sistemi
Pazarlama bilgi sistemi; pazarlama planlamas› ve kontrolüne bilgi sa¤layan bir ifl-
levsel bilgi sistemidir. Bu bilgi sisteminin deste¤iyle mamul gelifltirme, fiyatlama,
reklam, sat›fl tahmini, pazar analizi, da¤›t›m kanal›n›n seçimi gibi pazarlama karar-
lar› al›n›r, uygulan›r ve uygulamalar kontrol edilerek gerekli düzeltici eylemlerde
bulunulur. fiekil 15.3, pazarlama bilgi sistemini simgelemektedir.

fiekil 15.3’ten de izlenebilece¤i gibi, pazarlama bilgi sistemi, pazarlama ifllevi-
nin baflar›yla yap›labilmesi için, pazarlama planlamas›, pazarlama kontrolü ve ifl-
lem süreçlemesine iliflkin bilgiler sa¤lar. Pazarlama yönetiminin ürün planlama, fi-
yatlama, reklam giderleri, sat›fl tahmini, da¤›t›m kanal›n›n seçimi gibi konularda
etkili kararlar alabilmesi için kendisine stratejik, taktik ve ifllem bilgi sisteminin
yard›mc› olmas› gerekir. Ayn› flekilde pazarlama yönetimi etkili bir pzarlama kont-
rolü yapabilmek için kendisini kontrol raporlama sistemini desteklemelidir.

Pazarlama sisteminin üretti¤i bilgi formlar›n›n bir kopyas›, muhasebe bilgi sis-
temine gider ve orada girdi olarak ifllem görür.

Üretim Bilgi Sistemi
Üretim bilgi sistemi, mal ve hizmetleri üretim süreçlerinin planlanmas› ve kontro-
lüyle ilgili tüm faaliyetleri kapsayan ve iflletmenin üretim ifllevini destekleyen bü-
tünleflik bir bilgi sistemidir.

* Pazarlama bütçesi
* Mamül planlar›
* Fiyatlama
* Sat›fl tahmini

* Reklam ve sat›fl çabalar› planlar›
* Da¤›t›m kanal› planlar›
* Pazarlama araflt›rmas›

* Uzun dönem pazarlama planlamas›
* Yeni mamul/ yeni pazar planlamas›
* Tüketici hizmetleri stratejisi

* Bütçe sapmalar›
* Pazar pay›
* Sat›fl gücü performans›
* Tüketici hizmetleri
* Da¤›t›m performans›

* Sat›fl trendi ve sat›fl analizi
* Fiyat de¤erlemesi
* Araflt›rma ve gelifltirme de¤erlemesi
* Reklam ve sat›fl çabas› analizi
* Mamul karl›l›¤›

* Müflteri sipariflleri
* Sat›fl büro ifllemleri

* ‹rsaliyeler
* Çekler
* Faturalar
* ‹adeler

* Dönemsel raporlar
* Rekabet durumuna
   iliflkin raporlar

Stratejik
Planlama
Sistemleri

‹fllem Planlama
Sistemleri

Kontrol ve
Raporlama
Sistemleri

‹fllem
Süreçleme
Sistemleri

Pazarlama Planlamas›

Pazarlama ve Sat›fl Aç›l›mlar›

Siparifl Kabul Faturalama Geribildirim

Bir kopyas› Muhasebe Bilgi Sistemine gider.

‹ fl letme ‹fl lev ler i  B i lg i  S istemler i 297

fiekil 15.3 Pazarlama

Bilgi Sistemi

Üretim bilgi sistemi: Mal ve
hizmetleri üretim süreçlerinin plan-
lanmas› ve kontrolüyle ilgili tüm
faaliyetleri kapsayan ve iflletmenin
üretim ifllevini destekleyen
bütünleflik bir bilgi sistemidir.

Pazarlama bilgi sistemi:
Pazarlama planlamas› ve kontrolüne
bilgi sa¤layan bir ifllevsel bilgi 
sistemidir.



fieki  15.4’ten de izlenece¤i gibi, üretim bilgi sistemi, dört alt sistemden oluflur.
Bunlar, stratejik planlama sistemi, taktik ve ifllem planlama sistemi, kontrol rapor-
lama sistemi ve ifllem süreçleme sistemidir. Belirtilen bu sistemler, birbirleriyle et-
kileflerek, üretim yönetiminin baflar›yla yap›lmas›n› sa¤layan bilgi ifllem ifllevini
yerine getirmektedirler.

Üretim bilgi sisteminde üretilen tüm bilgiler ve bunlar›n bilgi formlar›na ifllen-
mifl birer kopyalar›, muhabebe bilgi sistemine ulaflt›r›l›r. Böylece, yönetim bilgi
sisteminin bütünlü¤ü ba¤lanm›fl olur. ‹flletmedeki finansal olaylar›n izlenmesini,
muhasebe bölümü yapt›¤› için, bütün bilgilerin bu bölümde toplanmas› gerekir.

Üretim bilgi sistemine konu olan üretim faaliyetleri ”tekrarlanabilen” bir özel-
li¤e sahip olduklar› için, üretim bilgi sistemi, bilgisayarlar›n ve di¤er bilgi tekno-
lojilerinin en çok kullan›ld›¤› alanlardan biridir. Bu nedenle, üretim yönetimi, mü-
hendislik, üretim faaliyetleri, çeflitli üretim yerleri, insanlar, bilgisayarlar, iletiflim
olanaklar› ve veri tabanlar›, bütünleflik bir yaklafl›mla üretim bilgi sisteminde bir
araya getirilmeli ve etkili bir iflleyifli sa¤lanmal›d›r.
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fiekil 15.4 Üretim Bilgi

Sistemi

Stratejik
Planlama
Sistemleri

Taktik ve 
‹fllem Planlama
Sistemi

Kontrol ve
Raporlama
Sistemleri

‹fllem
Süreçleme
Sistemleri

Bir kopyas› Muhasebe Bilgi Sistemine Gider

* Kapasite planlamas›
* Teknoloji seçimi
* Kurulufl yeri seçimi
* Kaynak stratejileri
* Talep tahmini

* Pazarlama bütçesi
* Mamül planlar›
* Fiyatlama
* Sat›fl tahmini

* Reklam ve sat›fl çabalar› planlar›
* Da¤›t›m kanal› planlar› 
* Pazarlama araflt›rmas›

Üretim, Fiziksel Da¤›t›m, Sat›nalma

Üretim kontrolü

* Üretim raporlar›
* Malzeme raporlar›
* Kapasite raporlar› 
* Mühendislik raporlar›
* ‹flgücü verimlili¤i
* Makina verimlili¤i
* Kalite raporlar›
* Süreç raporlar›

‹fl ak›fl›

* Malzeme
tüketimi

* Malzeme
kontrol

* Makine 
kullan›m›

* ‹flgücü
raporu

* Süreçteki
stok

Muayene

* Kusur
giderme

* Kalite
kontrol

* Müflteri
flikayeti

Onar›m

* Parça
stoku

* Makine
sicili

Siparifl
dosyas›

* Stok 
türleri

* Mamül
türleri

Hammadde

* Stok 
türleri 

* Yeni
siparifl

Ambar
* Sat›c›

sicili
* Gecik-

me
* Zaman-

lama

Da¤›t›m kontrolü

* Müflteri hizmet-
leri raporu

* Yükleme raporu
* Tafl›ma raporu
* Stok raporu
* Mamuller
* Yar›mamuller

Sat›nalma kontolü

* Sat›c› de¤erlemesi
* Fiyat raporlar›
* Malzeme

uygunlu¤u
* Malzeme sapma

analizi



Pazarlama bilgi sistemi ile üretim bilgi sistemi aras›nda ne tür bir etkile-
flim vard›r?

Pazarlama Bilgi Sistemi, pazarlama ifllevinin baflar›yla gerçeklefltirilmesi
için gerekli bilgileri sa¤lar. Bu bilgiler ürün planmas›, fiyatlama, reklâm,
sat›fl tahmini, da¤›t›m kanal›n›n seçimi kararlar›nda kullan›l›r. Pazarla-
ma bilgi sistemi ile toplanan bu tür bilgiler üretimde kullan›lmak üzere
üretim bilgi sistemine aktar›l›r. Üretim bilgi sisteminin etkinli¤i, ürün ve
piyasalarla ilgili olarak pazarlama bilgi sisteminden gelen bilgilerin ye-
terli düzeyde olmas›na ba¤l›d›r.
Güncel Yaflam De¤iflecek bafll›kl› örnek olay›m›zda Fred Poses’in tüketici-
lerle ilgili düflünceleri konuyu de¤iflik bir bak›fl aç›s›yla aç›klamaktad›r.

‹nsan Kaynaklar› Bilgi Sistemi
‹lk bilgisayar destekli bilgi sistemi uygulamas›, ücret bordrolar›n›n haz›rlanmas›,
personel sicillerinin tutulmas› gibi konularda olmufltur. Ancak, bugün insan kay-
na¤› bilgi sistemi personel seçme, ifle yerlefltirme, personel de¤erleme, personel
verimlili¤i, personel e¤itimi, personel sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›n› da kapsam›-
na alm›flt›r.

‹nsan kayna¤› bilgi sistemi, insan kayna¤› yönetimini destekleyen ve di¤er bil-
gi sistemleriyle etkileflim içinde bulunan bir bilgi sistemidir. ‹nsan kaynaklar› bil-
gi sistemi, iflletmenin di¤er bölümlerinde çal›flan personeli izler ve baflta onlar›n
özlük haklar› olmak üzere her türlü kay›tlar›n› tutar.

‹flletmede çal›flan tüm personele iliflkin bilgiler, bilgisayar veri taban›na girilir.
Gerekti¤i zaman, herhangi bir personele iliflkin kayda h›zl› bir eriflim sa¤lanarak,
gerekli bilgiler elde edilir. Personelin durumunda de¤ifliklikler meydana geldikçe,
gerekli de¤ifliklikler, ayn› formda, kolayca yap›labilir.

Muhasebe Bilgi Sistemi
‹flletmedeki bütün finansal olaylara iliflkin veriler, muhasebede topland›¤› ve ora-
da yasal deftere kaydedildi¤i için, muhasebe bilgi sistemi, Türk Vergi Sistemine ve
Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak ifllemek zorundad›r. Asl›nda, muhasebe bilgi
sistemi, iflletmenin finansal bilgi sisteminin bir alt sistemidir. ‹flletmenin iç ve d›fl
çevresiyle ilgili olarak aç›lan tüm hesaplar›n birbirine ba¤l›l›¤›, büyük önem tafl›r.

Muhasebe bilgi sistemi, iflletmelerde kullan›lan en eski ve en genifl boyutlu bir
bilgi sistemidir. Muhasebe bilgi sistemi, çift tarafl› kay›t ilkelerine ba¤l› kalarak, bir
taraftan finansal kay›tlar› yaparken, di¤er taraftan da baflta bilanço ve gelir tablo-
su olmak üzere, istenen her türlü muhasebe raporlar›n› haz›rlayabilecek flekilde
tasarlan›r.

fiekil 15.5, muhasebe bilgi sistemini göstermektedir. Muhasebe bilgi sistemi
bilgisayar yaz›l›mlar›, hem geleneksel muhasebe ifllevlerini yapabilmeli, hem de
yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi, iflletme bütçesi gibi yönetsel ifllevleri
yerine getirebilmelidir.
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Muhasebe bilgi sistemi: Çift
tarafl› kay›t esas›na göre iflleyen,
her türlü muhasebe raporlar›n›
haz›rlayabilecek flekilde tasarlanan
bilgi sistemidir.

‹nsan kayna¤› bilgi sistemi:
‹nsan kayna¤› yönetimini
destekleyen ve di¤er bilgi sistem-
leriyle etkileflim içinde bulunan bir
bilgi sistemidir.



Finansal Bilgi Sistemi
Finansal bilgi sistemi, iflletmenin finansal kaynaklar›n›n bulunmas›, bu kaynakla-
r›n iflletme varl›klar›na yat›r›lmas› ve tüm finansal faaliyetlerin denetemini destek-
leyen bir bilgi sistemidir. Muhasebe bilgi sistemi, finansal bilgi sisteminin en te-
mel alt sistemini oluflturur. Sermaye bütçelemesi, finansal tahmin, kasa ve hisse
senetleri, finansal bilgi sisteminin di¤er önemli alt sistemleridir. fiekil 15.6 bütün-
leflik finansal bilgi sistemini simgelemektedir.

fiekil 15.6’dan da izlenece¤i gibi, finansal bilgi sistemi, finansal yönetime, fi-
nansal planlama, finansal raporlama ve finansal ifllem deste¤i verir. Böylece finan-
sal yönetim, çeflitli finanslama, yat›r›m ve muhasebe kararlar›n› alma olana¤›na
kavuflmufl olur.

Üst Yönetim Bilgi Sistemi
Üst yönetim bilgi sistemleri, iflletmelerin üst yöneticilerinin (özellikle yönetim ku-
rulu üyelerinin) bilgi gereksinimlerini karfl›lamak amac›yla, bilgisayar temelli bilgi
giriflini, bilgi üretilmesini ve bilgi aktar›m›n› sa¤layan yaz›l›mlard›r.

Üst yönetim, üst yönetim bilgi sistemleriyle, iflletmenin yaflamsal baflar› koflul-
lar›n› kolayca anlayabilmekte ve bu sistemlerle stratejik planlama ve kontrol ifllev-
lerini daha etkin olarak yapabilmektedir. Asl›nda, üst yönetim bilgi sistemleri, bil-
gi raporlama sistemleri (information reporting) ile karar destek sistemlerinin (de-
cision support systems) ortak özelliklerini tafl›r. Ancak, üst yönetim bilgi sistemle-
rinin amac›, üst yönetimin stratejik planlama ve kontrol için gereksinme duydu¤u
bilgileri, özel, öncelikli, h›zl› ve bir bak›flta anlafl›lacak biçimde karfl›lamakt›r.

Asl›nda üst yöneticiler, gereksinme duyduklar› bilgileri, çeflitli mektuplardan,
flikayetlerden, yaz›l› ve sözlü uyar›lardan, periyodiklerden, brifinglerden, telefon
konuflmalar›ndan ve benzeri bilgi kaynaklar›ndan al›rlar. Dolay›s›yla, tepe yöne-
tim bilgilerinin büyük bir k›sm›, bilgisayar d›fl› kaynaklardan sa¤lan›r. Ancak, bu
da¤›n›k bilgilerin iflletme kararlar›nda kullan›labilmesi için gereksinme duyuldu¤u
anda ve kolayca anlafl›labilecek biçimde tepe yöneticilerine sunulmas› gerekir.

Sat›fllar›n
‹fllenmesi

Faturalama
Alacaklar

hesab›
Kasa

giriflyeri
Büyük
defter

Finansal
raporlama

Sat›fl
analizi

Borçlar
hesab›

Kasa
ç›k›fllar›

Sat›n
alma

Stok
ifllemleri

Ücret
bordrosu

Puntaj

Sat›n alma
‹fllemleri
sistemi

Sat›fl ‹fllem Sistemi Kasa ‹fllemleri Sistemi

Büyük defter
ifllemleri ve
raporlama
sistemi
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fiekil 15.5 Muhasebe Bilgi

Sistemi

Finansal bilgi sistemi: ‹fllet-
menin finansal kaynaklar›n›n
bulunmas›, bu kaynaklar›n iflletme
varl›klar›na yat›r›lmas› ve tüm
finansal faaliyetlerin denetemini
destekleyen bir bilgi sistemidir.

Üst yönetim bilgi sistemi:
Yönetim kurulu üyelerinin bilgi
gereksinmelerini karfl›layan bilgi
sistemidir.



Üst yönetim bilgi sistemi gelifltirmenin bafll›ca üç nedeni vard›r;
• tepe yönetimine çok önemli stratejik bilgiler sunmak,
• iflletmenin stratejik amaçlar›na ulaflmas›n› etkileyen temel etkenleri kolayca

belirlemek ve bunlar› üst yönetime h›zl›ca ulaflt›rmak,
• stratejik iflletme amaçlar› aç›s›ndan yaflamsal nitelikteki karar de¤iflkenlerini,

üst yöneticilerin bir bak›flta anlayabilece¤i etkinlikte sunmak. 
‹flletme üst yöneticilerinin temel görevi, d›fl çevrenin yaratt›¤› f›rsat ve tehlike-

leri, bir vizyon yetene¤iyle görmek ve gerekli kararlar› rakiplerden önce almakt›r.
Üst yönetim bilgi sistemleri, üst yöneticiler bu konuda yard›mc› olmak için, kolay
eriflilebilir ve kolay anlafl›labilir stratejik bilgileri sunacak biçimde gelifltirilir. Özel-
likle grafik gösterimler, bu amaçla çok yo¤un bir biçimde kullan›lmaktad›r. Üst
yönetim bilgi sistemi yaz›l›mlar›, iflletmenin çeflitli iç ve d›fl veri tabanlar›na kolay-
ca eriflip, stratejik temel faktörleri kolayca seçerek grafi¤e dönüfltürecek biçimde
haz›rlanmaktad›r.

Son y›llarda uygulama alan›na giren birçok ileri teknoloji, üst yönetime sunu-
lan bilginin türlerini de de¤ifltirmifltir. Örne¤in, audio arac›ndan iflitsel, video ara-

* Bütünleflik finansal modeller
* Birleflmifl stratejiler
* Muhasebe ve vergi politikalar›

* Nakit ak›m planlar›
* Sermaye harcama planlar›
* Y›ll›k kar planlar›
* Y›ll›k bütçeler
* Vergi politikalar›

* Finansal tablolar
* Fon analizi
* Karl›l›k ve sapma analizi
* Sermaye yap›s› analizi
* Proje kontrol
* Sorumluluk merkezi raporlar›
* Vergi oranlar› analizleri
* Vergi sonras› kar analizleri

Muhasebe
sistemleri
* Alacaklar
* Borçlar
* Ücretler
* Maliyetler
  muhasebesi
* Sabit varl›klar
* Büyük defter
* Konsolidasyon
  muhasebesi

Vergi
sistemleri
* Türkiye vergi
   yasalar›na karfl›
   yükümlülükler
* Di¤er ülkeler
   vergi yasalar›na
   karfl› yükümlü-
   lükler
* Vergi muhasebesi
* D›fl denetçi
   incelemesi

Nakit
sistemleri
* Kasa
   yönetimi
* Yat›r›m
   yönetimi
* Yabanc› para
   yönetimi

Di¤er bilgi
sistemlerinden
gelen veriler

‹fllem
süreçleme
sistemleri

Kontrol
raporlama
sistemleri

Taktik ve
ifllem
planlama
sistemleri

Stratejik
planlama
sistemleri

Finansal Planlama

Finansal Kontrol
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fiekil 15.6 Finansal Bilgi

Sistemi



c›ndan görsel bilgi ç›kt›lar› verilmektedir. Bilgiler, önce, ma¤netik teyp ve diskle-
re, optik disklere ve mikro filmlere kaydedilmekte ve gerekti¤i zaman kolay bir
eriflimle ve h›zla canland›r›lmaktad›r. Ayn› flekilde, düz yaz›lar, say›sal gösterimler
ve grafik gösterimler, çok de¤iflik biçimlerde tasarlanmakta ve çok de¤iflik renk-
lerle kullan›ma sunulmaktad›r.

Üst yönetime sunulan biçimsel bilgi türleri, dört grup alt›nda toplanabilir:
• ‹flletme grafikleri
• Dönemsel raporlar
• ‹stisnai raporlar
• Verimlilik raporlar›

KÜRESEL B‹L‹fi‹M S‹STEM‹

Küresel biliflim sisteminin önemini aç›klamak.

Günümüzde, bilginin girilmesi, ifllenmesi, depolanmas› ve ulaflt›r›lmas› için kulla-
n›lan bütün teknolojilerin, entegre bir bütün olarak düflünülmesi gerekir. Bu tek-
nolojiler; küresel iletiflim a¤lar›, küresel ofis otomasyon sistemleri ve geleneksel
bilgisayar sistemleridir.

Biliflimin, rekabet üstünlü¤ü sa¤lama aç›s›ndan yararlar› konusunda, herhangi
bir kuflku yoktur. Ancak, iflletmelerin biliflim sistemlerinden nas›l yararlanacaklar›
konusu, henüz tam aç›kl›¤a kavuflmam›flt›r. Bununla beraber, iflletmelerin iflletme
organizasyonlar›na art›k bir “Biliflim Yönetimi” bölümü eklenmesi görüflü a¤›rl›k
kazanm›flt›r. Biliflim yönetimi bölümü; genifl alan a¤lar›n›, an›nda bilgi ifllemeyi,
elektronik bilgi de¤iflimini, elektronik postay› ve yerel bilgi a¤lar›n› kurar, izler,
yenilikleri iflletmeye kazand›r›r ve çal›flanlar›n yeniliklerden yararlanmalar›na des-
tek sa¤lar. Böylece, iflletme bilgi sisteminin sorumlulu¤u, yaln›zca merkezi bilgi-
sayar birimine de¤il, tam tersine, bütün birim yöneticilerine da¤›lm›fl olur.

Ünitenin bu bölümünde, “ofis otomasyonu”, “internet” ve “intranet” konusun-
da k›saca bilgi verilecektir.

Ofis Otomasyonu
Ofis otomasyonu, geleneksel ofis ortamlar›nda yap›lan her türlü iflin, elektronik
araçlarla yap›lmas›d›r. Ofis otomasyon uygulamalar›; ofis bilgi sistemlerini, sözcük
ifllemcileri, elektronik postay›, resim ifllemcileri, ses ifllemcileri ve di¤er iletiflim
olanaklar›n› içerir. Ofis otomasyonunun en önemli amac›, baflta yöneticiler olmak
üzere, tüm iflgörenlerin, ifllerini daha verimli halde yerine getirebilmeleri, rutin
(tekdüze) ifllerden mümkün oldu¤u kadar s›yr›larak, iflleri hakk›nda daha çok in-
celeme ve araflt›rma yap›p, hayal güçlerini kullanarak sorunlara çözüm önerileri
getirmeye olanak tan›mak ve daha çok zaman ay›rmakt›r.

Ofis otomasyonunda, tüm biliflim teknolojisi olanaklar›ndan yararlan›l›r. Bafll›-
ca biliflim teknolojilerini, flu flekilde s›ralamak mümkündür:
• Kiflisel bilgisayarlar
• Kiflisel bilgisayarlar›n ba¤l› oldu¤u ana bilgisayar (Server=sunucu)
• Bilgisayarlararas› ba¤lant›y› sa¤layan yaz›c›lar
• Paylafl›labilir bilgisayar yaz›l›mlar›
• Yaz›l› biçimde ç›kt› almay› sa¤layan yaz›c›lar
• Resim, görüntü ve flekil taray›c›lar› (scanner)
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Biliflim yönetimi: Genifl alan
a¤lar›n›, an›nda bilgi ifllemeyi,
elektronik bilgi de¤iflimini, elektronik
postay› ve yerel bilgi a¤lar›n› kurar,
izler, yenilikleri iflletmeye kazand›r›r
ve çal›flanlar›n yeniliklerden 
yararlanmalar›na destek sa¤lar.
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Ofis otomasyonu: Geleneksel
ofis ortamlar›nda yap›lan her türlü
iflin, elektronik araçlarla yap›lmas›d›r.



• Dosya saklama özellikleri, ana bellekler, yedeklenmifl bellekler, resim ve fle-
killerin taranarak saklanmas›, arflivlenmesi

• Ses iletimi sa¤lamak amac›yla kullan›lan ses kart›, multi medya özelli¤i
• Compact Disk teknolojisinden yararlanmak için CD Rom veya DVD
• Veri al›flveriflini sa¤lamak için, telesekreter özellikli Fax Modem Kart›
• ‹nternet ba¤lant›s›n› sa¤lamak için servis sunucu bilgisayar, domain
• Telekonferans için yeter say›da kamera
• Araç için GSM ya da Mobil Telefon
• Laptop (dizüstü bilgisayar)
• GSM ya Mobil telefon yoluyla internete ba¤lanmak, elektronik posta gönder-

mek ya da almak amac›yla laptop bilgisayar ba¤lant›s›n›n sa¤lanaca¤› arabirim
• Elektronik kiflisel ajanda (organizer=zaman yöneticisi)
• Fotokopi özellikli, normal boyutlu ka¤›da (A4) ç›kt› alabilen haf›zal› faks

makinesi
• Bilgisayara ba¤lanabilen elektronik yans›lar, projeksiyon cihazlar›
• Bilgisayar içinde bulunan radyo ve televizyon kartlar›
• Uydu antenleri
• Audio-video sistemler

‹nternet
Bilgi al›fl verifli için iki ya da daha fazla bilgisayar› birbirine ba¤layan sisteme Net-
work ya da Türkçe söylenifliyle a¤ denilir. Bir a¤, yerel yap›da (Local Area Net-
work= LAN) olabilece¤i gibi, dünyadaki bilgisayarlar› birbirine ba¤layan genifl
alan a¤› (Wide Area Network=WAN) da olabilir. Bilgisayar a¤lar›nda, normal tele-
fon flebekesinden, fiber optik tabanl› ve yüksek h›zl› özel flebekelere kadar çok
çeflitli ba¤lant›lar kurulabilir.

‹NTERNET, The ‹NTERnational sözcü¤ü ile NETwork sözcü¤ünün k›salt›larak
birleflmesinden oluflan, bir küresel terimdir ve “uluslararas› a¤” anlam›na gelir. ‹n-
ternet, tüm dünyada milyonlarca bilgisayar› birbirine ba¤lam›flt›r. Böylece, devlet-
ler, devlet kurulufllar›, üniversiteler, dernekler, iflletmeler ve kifliler, birbiriyle bili-
flim sa¤lama olana¤›na kavuflmufltur.

‹nternetle, elektronik posta (E-posta) adresi bilindi¤i sürece, gündüz veya ge-
ce here yere mektup, resim, ses, video görüntüsü ve benzerlerini göndermek
mümkündür. Ayn› flekilde, internetle, WEB (World Wide Web) adresi bilinen her
yerden elektronik bilgi sa¤lanabilir. Örne¤in, Colarado’daki hava durumundan,
Avrupa flarap endüstrisi ile ilgili araflt›rmalara kadar hemen her konuda bilgiye
ulafl›labilir. Ayr›ca, iflletmeler, internetle pazarlama araflt›rmas› yapabilmekte, reka-
beti incelemekte ve tüketicileriyle do¤rudan iletiflim kurabilmektedirler.

Özellikle sanal pazarlama (elektronim ticaret) son günlerde, hemen hemen
her iflletmenin ilgilendi¤i bir pazarlama arac› haline gelmifltir. ‹nternetle h›zl› ve
kifliye özel pazarlama ve haftan›n her günü, günün her saati eriflilebilir olmak,
müflteri memnuniyetini art›rmaktad›r. Bu da, iflletmelere yeni pazarlar ve müflte-
riler kazand›rmaktad›r.

Özetle belirtmek gerekirse, internet teknolojisinden yararlanan iflletmeler, müfl-
terilerine, tedarikçilerine, bilgiye ve biliflime daha h›zl› ve kolay ulaflabilmekte ve
bu yolla maliyetlerini azaltmaktad›r. ‹nternet ba¤lant›l› iflletmecilik, büyük rekabet
üstünlü¤ü sa¤lamaya bafllam›flt›r.
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‹nternet: Tüm  dünyada,  
milyonlarca bilgisayar› birbirine
ba¤layan uluslararas› a¤d›r.



‹ntranet
‹ntranet, di¤erlerine oranla daha yeni bir terimdir. “Internam Webs” (dahili a¤lar)
ya da “Virtual Private Network” (sanal özel a¤lar) gibi olanaklar, yeni yeni ifllet-
mecilerin hizmetine sunulmaya bafllam›flt›r. ‹ntranet, bir kuruluflun, dolay›s›yla ifl-
letmenin dahili a¤›na internet protokollerinin ve World Wide Web (WWW)
yaklafl›m›n›n uygulanmas›d›r. ‹ntranet; iflletmenin veri tabanlar›na, bütünleflik bir
görünüm kazand›r›r, iflletme dosyalar›na eriflim sa¤lar, veri ve bilgi üretimini h›z-
land›r›r. Böylece, bir taraftan kullan›c›lar›n›n iflini kolaylaflt›r›rken, bir taraftan da
internet standartlar›yla elektronik posta gönderebildi¤i için, iletiflimde tasarruf
sa¤lar.

‹flletme içi iletiflimde internet teknolojisinin kullan›lmas› anlam›na gelen intra-
nette, yaln›zca istenilen bilgiler iflletme d›fl› kullan›ma aç›k tutulur. ‹flletme için s›r
say›lan veri ve bilgiler, “güvenlik duvar›” (firewall) gibi önlemlerle d›flar›ya kapa-
t›l›r. Böylece, iflletmenin dahili a¤›na, yaln›zca istenen kiflilerin ya da kurulufllar›n
eriflimi sa¤lanm›fl olur.

Intranetin iflletmelerde yayg›nlaflmas› geleneksel “ifle zaman›nda gelme” uygu-
lamas›n› da de¤ifltirmifltir. Art›k, baz› iflletme çal›flanlar›, zamanlar›n› iflletmede ge-
çirmek zorunda de¤ildirler. “Tele Working” (d›flarda çal›flma) ya da “Home Wor-
king” (evden çal›flma), birçok küresel iflletmede uygulanmakta ve her geçen gün
biraz daha yayg›nlaflmaktad›r. ‹flletme görevlileri, evlerinden veya yolculuk yap-
t›klar› araçlardan ya da dünyan›n herhangi bir yerinden iflletmedeki ifliyle ba¤lan-
t› kurmakta, sanki iflletmede çal›fl›yormufl gibi çal›flabilmekte, diledi¤i iflletme per-
soneliyle yaz›l›, sözlü ya da görüntülü görüflmeler yapabilmekte, emirler verip
emirler alabilmektedir.
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‹ntranet: ‹nternet teknolojisinin
iflletme içi iletiflimde kullan›lmas›d›r.

T E L E V ‹ Z Y O N

Elektronik bilgi teknolojisi ve elektronik bilgi sistemlerinin iflletmelerle olan iliflkileri ‹flletme Bilgi Sistemi tele-
vizyon program›nda ele al›nm›flt›r.



Özet
Bu Ünitede, iflletmelerin bilgi gereksinimini, bilgi sistemi-
nin iflletme içindeki yerini, veri ve bilgi iliflkisini, elektro-
nik bilgi ifllemenin önemini, bilgi iflleme yöntemlerini,
elektronik bilgi sisteminin ö¤elerini, bütünleflik bilgi sis-
temini, iflletme bilgi sisteminin türlerini, iflletme ifllevleri
bilgi sistemlerini ve küresel biliflim sistemlerini inceledik.
Art›k;
• iflletmelerin ne tür bilgilere gereksinim duydu¤unu

(sayfa 289-290),
• veri ve bilgi iliflkisini (sayfa 290-291),
• elektronik bilgi ifllemeyi (sayfa 291-294),
• bütünleflik bilgi sistemini (sayfa 294-296),
• iflletme ifllevleri bilgi sistemleri kapsam›na giren pazar-

lama, üretim, insan kayna¤›, muhasebe, finansman ve
üst yönetim bilgi sistemlerini (sayfa 296-302),

• küresel   biliflim   sistemi  kavram›n›   (sayfa 302-304)
biliyoruz.

Küresel iflletmecilikte bilgisayar, bilgi ifllem, bilgi ve ileti-
flim, bir rekabet koflulu durumuna gelmifltir. Bilgi gerek-
sinimini h›zl› bir flekilde karfl›layamayan iflletmeler, önem-
li ölçüde rekabet zay›fl›¤›na düflmektedir. ‹flletmenin iç
ve d›fl çevresiyle olan her tülü etkileflimleri, çeflitli bilgi
sistemleriyle denetim alt›na al›n›r. ‹flletim bilgi sistemleri,
iflletmenin çevresi, iflletmenin girdileri, iflletmenin süreç-
leri ve iflletmenin ç›kt›lar›yla, iflletmenin yönetim birimle-
ri aras›nda, her türlü iletiflimi sa¤lar.
Veri, bilgiye ulaflmak için yap›lan gözlemlerdir. ‹flletme
kararlar› al›n›rken, veriler de¤il, verilerin süreçlenmesi so-
nunda ortaya ç›kan bilgiler kullan›l›r. Dolay›s›yla, veriler
bilgilerin hammaddesi olarak görülebilir.
Verilerin derlenmesi ve bilgiye dönüfltürülmesi, iflletmele-
re, planlama, uygulama ve denetim yapma olana¤› sa¤lar.
‹flletmeler, stratejik amaçlarla, ifllem amac›yla ve denetim
amac›yla bilgiye gereksinim duyarlar.
Verilerin bilgi haline gelmesini sa¤layan ifllemler dizisine,
bilgi iflleme denir. Bir süreç olarak bilgi iflleme, kaydet-
me, s›nama, s›n›fland›rma, düzenleme, özetleme, mate-
matiksel veya mant›ksal hesaplama, saklama, eriflme, ço-
¤altma ve iletme aflamalar›ndan oluflur.
Küresel iflletmecilikte, bilgisayar destekli bilgi sistemleri
yürürlüktedir. Bilgisiyar destekli bilgi sistemi, bilgisayar
olanaklar›yla iflletmenin bilgi gereksinmesini karfl›layan

bütünleflik bir yap›d›r. Donan›m, yaz›l›m, uzman bilgisa-
yar personeli ve veri taban›, elektronik bilgi sisteminin
bafll›ca ö¤elerdir.
‹flletme yönetiminin bilgi gereksinimini karfl›lamak için,
verilerin derlenmesi, s›n›fland›r›lmas›, veri tabanlar›n›n
oluflturulmas›, verilerin bilgiye dönüfltürülmesi ve ilgili bi-
rim ve kiflilere ulaflt›r›lmas› ifllevine, bütünleflik iflletme
bilgi sistemi denir. ‹fllem süreçleme bilgi sistemi, karar
destek sistemi, yapay zeta, uzman sistemler, son kullan›-
c› bilgi sistemi, bütünleflik iflletme bilgi sisteminin bafll›ca
alt sistemleridir.
‹flletme ifllevleri bilgi sistemi, pazarlama, üretim, insan
kayna¤›, finans, üst yönetim gibi iflletme ifllevlerini des-
tekleyen çeflitli bilgi sistemlerini içerir.
Günümüzde, bilgilerin girilmesi, ifllenmesi, depolanmas›
ve ulaflt›r›lmas› teknolojileri, dünya ölçüsünde bütünleflti-
rilmifl ve birbirine ba¤lanm›flt›r. Böylece, iflletmeler, dün-
yan›n her yerindeki bilgiye elektronik araçlarla eriflebil-
mekte ve istedi¤i bilgiyi ayn› yöntemle istedi¤i adrese
ulaflt›rabilmektedir.
‹flletmeler, rekabet üstünlü¤ü sa¤layabilmek için, ça¤dafl
iletiflim olanaklar›n› kullanmak durumunda kalm›fllard›r.
Bu olanaklar›n en bafl›nda ofis otomasyonu, internet ve
intranet gelmektedir.
Geleneksel ofislerde, bürolarda ya da ifl yerlerinde yap›-
lan ifllerin, elektronik araçlarla yap›lmas›na ofis otomas-
yonu denir.
Dünyadaki bilgisayarlar›n birbirine ba¤lanm›fl durumuna,
internet veya uluslararas› a¤ denir. ‹flletmeler internet ola-
naklar›ndan yararlanarak, her türlü  adrese elektronik bil-
gi aktarmaktad›r. Ayr›ca, internet sayesinde sanal iflletme-
cilik ve sanal iflletme yönetimi de gerçeklefltirilmektedir.
Dünyadaki sanal iflletme pazarlar›n›n say›s›, her geçen
gün h›zla artmaktad›r.
‹nternet teknolojisinin iflletme içinde kullan›lmas›na, int-
ranet denir. Intranetle iflletmeler, d›fla kapal› olarak, ifllet-
me içinde, elektronik veri ve bilgi ak›fl›n› kolayca gerçek-
lefltirmektedir. Ayr›ca çal›flanlar, eskiden iflletme içindeki
ofislerde ya da odalarda yapt›klar› iflleri, hiç iflletmeye
gelmeden, intranet ile evlerinde, tafl›t araçlar›nda ya da
dünyan›n herhangi bir yerinde yapabilmektedirler.
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Kendimizi S›nayal›m
Özet bölümündeki konular› yeterince anlay›p anlayama-
d›¤›n›z› ölçmek için afla¤›daki sorular› yan›tlamaya çal›fl›-
n›z. Sorular› zorlanmadan yan›tlad›¤›n›zda bir sonraki Üni-
teye geçebilirsiniz. Ancak zorland›¤›n›z sorulara iliflkin
konular› tekrarlaman›z yarar›n›za olacakt›r. Unutmay›n!
Do¤ru yan›tlar› Ünitenin sonunda bulabilirsiniz.

1. Bilgi ve veri aras›ndaki iliflkiyle ilgili afla¤›daki ifadeler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. Veri, bilginin hammaddesidir.
b. Karar alma sürecinde, veriler kullan›l›r.
c. Veri, bilgiye ulaflmak için yap›lan gözlemlerin

sonucudur.
d. Bilgi, karar  alma sürecinin girdisini oluflturmaktad›r.
e. Veriler, say›sal olmak zorunda de¤ildir.

2. ‹flletmenin uzun dönemli amaçlar›, bu amaçlara ulafl-
mak için gereken kaynak çeflitleri ve miktarlar›, kaynak-
lar›n elde edilmesi, kullan›m› ve niteli¤i ile ilgili üst yöne-
timce al›nacak kararlar›n girdisi olan bilgi türü afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Stratejik yönetim bilgisi
b. Denetim bilgisi
c. Bilgi ifllem
d. ‹fllem bilgisi
e. ‹flletme bilgisi

3. Afla¤›dakilerden hangisi üst yönetim bilgi sisteminin
özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Üst yönetimin bilgi gereksinimini karfl›lamaya yö-
nelik olmas›

b. Stratejik planlama ve kontrol ifllevini kolaylaflt›rmas›
c. Üst yönetimin stratejik planlama ve kontrol için

gereksinim duydu¤u bilgileri h›zl› ve güvenilir bir
flekilde sa¤lamay› amaçlamas›

d. Yap›sal kararlar›n çözümünde büyük bir önem
tafl›mas›

e. Bilgisayar d›fl› kaynaklardan elde edilen verileri
düzenli hale getirmesi

4. Afla¤›dakilerden hangisi bilgi iflleme sürecinin aflama-
lar›ndan biri de¤ildir?

a. Kaydetme
b. S›n›flama
c. Düzenleme
d. Özetleme
e. Yasallaflt›rma

5. Afla¤›dakilerden hangisi ofis otomasyonu uygulamala-
r›n›n kapsam›nda yer almaz?

a. Ofis bilgi sistemleri
b. Elektronik posta
c. Uzman sistemler
d. Resim ifllemcileri
e. Ses ifllemcileri

6. Bir kuruluflun dahili a¤›na, internet protokollerinin ve
world wide web (w.w.w) yaklafl›m›n›n uygulanmas›na ne
ad verilir?

a. ‹nternet
b. Ofis otomasyonu
c. Web
d. ‹ntranet
e. Kiflisel bilgisayar

7. Karmafl›k iflletme problemlerinin çözebilmek için,
insan zekas›, bilgi teknolojisi ve bilgisayar yaz›l›m›n›n
etkileflim içinde oldu¤u bilgi sistemi afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. ‹fllem süreçleme bilgi sistemi
b. Karar destek sistemi
c. Yapay zeka ve uzman sistemler
d. Ofis bilgi sistemi
e. ‹flletme ifllevleri bilgi sistemleri

8. Afla¤›dakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin kul-
lan›ld›¤› alanlardan biri de¤ildir?

a. Ürün gelifltirme
b. Reklam
c. Üretim sistemlerinin planlamas›
d. Pazar analizi
e. Da¤›t›m kanallar›n›n seçimi

9. Verilerin, bilgiye bütünüyle elektronik ortamlarda dö-
nüfltürülmesini ifade eden bilgi iflleme yöntemi afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Elle bilgi iflleme
b. Mekanik bilgi iflleme
c. Elektronik bilgi iflleme
d. Elektromekanik bilgi iflleme
e. Bilgisayarl› bilgi iflleme

10. Afla¤›dakilerden hangisi bütünleflik bilgi sisteminin
özelliklerinden biri de¤ildir?

a. ‹flletmenin gereksinimlerini karfl›lamaya yönelik
olmas›

b. Yönetim taraf›ndan yönlendirilmesi
c. Ortak bir bilgi ak›fl› sa¤lamas›
d. Bilgisayar kullan›m›na olan gereksinmeyi en aza

indirmesi
e. Merkezi bir veri taban›na dayanmas›
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Yaflam›n ‹çinden

Afla¤›da bu Ünitede inceledi¤imiz konularla ilgili, gerçek
hayattan örnekler yer almaktad›r. Örnek olaylar› okuya-
rak, bunlara iliflkin sorular› yan›tlay›n›z. Örnek olaylar›
dikkatlice okuyup, sorular› yan›tlaman›z, ö¤rendiklerini-
zin pekiflmesi ve daha kal›c› olmas› aç›s›ndan son derece
önemlidir.

Bilgisayarlar›n ‹flletmelerin Kaderini De¤ifltirmesi

‹flletmelerin yap›s› h›zla de¤iflmektedir. Yönetim pirami-
di düzleflmektedir. Ancak, en önemli de¤ifliklik henüz
gerçekleflmedi. On y›la kadar, iflletme s›n›rlar› kalkmaya
bafllayacakt›r.
Bu de¤iflikli¤in alt›nda yatan en önemli neden, bilgisayar
ve iletiflim teknolojisindeki geliflmelerdir. Telefon ve a¤
ba¤lant›lar› artt›kça, iflletmelerin yap›s› ve bilgi ifllem mo-
delleri yenilenmektedir.
Geleneksel iflletmeler, yap› odakl›d›r. Çevredeki f›rsat ve
tehlikelere reorganizasyonla cevap vermektedir. Buna
karfl›n, bilgi ifllem tabanl› iflletmeler, bilgi paylafl›m odak-
l›d›r; biçimsel olmayan yap› ve kapasiteyi, iflletme içi or-
takl›k ve ortakl›kl›¤› sa¤layacak flekilde düzenleme taraf-
tar›d›r. ‹liflkiler, yaz›l› dokümanlardan daha çok iletiflim
kanallar› taraf›ndan flekillendirilmektedir. Yaz›l› belgeler
haz›rlanmadan çok daha önce, teknikerler veri tabanlar›
arac›l›¤›yla yeni ortaklarla iletiflime geçmektedirler.
Bu de¤iflimin ilk kan›t›, General Motors gibi otomobil
üreticileri gösterilebilir. Bu iflletmelerin, tedarikçileriyle
aralar›nda, bitmifl ürün ya da malzemelerin ulaflt›r›lmas›
konusunda koordinasyonu sa¤lamak için yüksek elektro-
nik veri de¤iflim a¤› gerekmektedir. Bu a¤ kurulmadan
önce, bu ifllemleri baflar›yla yürütmek oldukça zordu.
Otomobil tedarikçisi, ka¤›t üzerinde ba¤›ms›z olabilir ama,
iflletmenin bir parças› gibidir.

‹letiflim a¤›, bugünkü iflletmelerdeki en önemli meydan
okumad›r. Bu geliflmeler, sanal organizasyonu ortaya ç›-
karmaktad›r. SeniorNet’in üst yöneticilerinden Richard
Adler, sanal organizasyonlar›n di¤er iflletmelerden tama-
men farkl› oldu¤unu ileri sürmektedir. Örne¤in, küçük ifl-
letmeler, EDI link hatt›n› kullanarak, büyük bir iflletmenin
yapabilece¤i faaliyetleri yapabilmektedir.

1. “Otomobil parças› tedarikçisi ka¤›t üzerinde ba¤›ms›z
olabilir. Ancak, asl›nda tamamen iflletmenin bir bölü-
müdür” sözünün do¤rulu¤unu düflününüz. Bilgi tek-
nolojosindeki de¤ifliklikler, bu sistemi nas›l etkilemifl
olabilir?

2. Yazar, “iliflkiler yaz›l› dokümanlardan daha ziyade ile-
tiflim kanallar› taraf›ndan tan›mlanmaktad›r” demekte-
dir. Bunun ne kadar do¤ru olaca¤›n› aç›klay›n.

3. Yazar, “biçimsel olmayan iletiflimin” formal ve ana ifl
iliflkilerinde kilit bir öneme sahip oldu¤unu belirtmek-
tedir. Kat›l›yor musunuz?
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Biraz Daha Düflünelim
1. ‹flletmelerde bilgi gereksinmesi hangi nedenlerden

kaynaklan›r?
2. Bilgi sisteminin iflletme içindeki yerini aç›klay›n›z.
3. ‹flletmelerin gereksinim duyduklar› bilgi türleri kaç

grupta ele al›nmaktad›r?
4. Stratejik yönetim bilgisi, denetim bilgisi ve ifllem bilgi-

sinin birbirlerinden temel fark› nedir?
5. Bilgi iflleme süreci hangi aflamalardan oluflur?
6. Bilgi iflleme yöntemleri ve bunlar›n aras›ndaki farkl›-

l›klar nelerdir?
7. Elektronik bilgi sistemlerinin iflletmeler aç›s›ndan öne-

mini aç›klay›n›z.
8. Bütünleflik iflletme bilgi sistemini tan›mlay›n›z.
9. Bafll›ca iflletme bilgi sistemi türleri nelerdir?
10. Üst yönetim bilgi sistemi gelifltirmek iflletmeler için ne

tür katk› sa¤lar?
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