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maktadır (1). Bu tamm doğrultusunda, amaçlarından biri 

büyüme olan ~rgütlerde bilgisayar yönetimin vazgeçilmez 

bir aracı olarak ertaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde drgütlerin yönetirnde bilgisayardan ya

rarlanmalarının giderek yaygınlaşması, daha iyi yönetim 

için bilgisayar zorunluluğunun doğal bir sonucudur. An-

cak bu aşamada gerek bilgisayarın dışa bağlı, pahalı ve 

hızla gelişen bir teknolojinin ürünü oluşu gerekse kıt 

kaynakların en iyi kullamını zorunluluğu, bilgisayar se

çiminde örgütleri bir başka karar noktasını getirmektedir. 

Bilişim teknikbiliminde yetişmiş insangücünün ülkemizde 

bulunmadığı yakın geçmişte bilgisayar seçimi, yalnızca 

bilgisayar pazarlayan firmaların önerilerine bağlı kalı

narak yc:ıpılırken, genel olarak bilgisayar kültürünUn ül

kede yaygınlaşması daha ussal yaklaşımların yapılması ge

reğini ortaya çıkarmıştır. 

Kamu örgütlerinin bilgisayar edinmelerine ili!]kin 

olarak Devlet Planlama Teşkilatınca yayınlanan bir genel-

ge bilgisayar edinme sorununun geniş boyutta görülmesini 

sağlayarak, konuya proje düzeyindeki araştırma ve çalış-

malarla yaklaşımı öngörmüştür. Bu boyutlardaki çalışmalar 

günümüzde üniversite ve diğer araştırma kuruluşlarının 

desteğiyle sürdürülmektedir. Özel kesimin bilgisayar edin-

(1) Yönetim bilişim sistemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için bkz. Yüksel UÇKAN, "Yönetim Bilişim Sistemleri: 
Tasarım, Kuruluş ve Gelişme Stratejisi~', Yöneylem 
Araştırması Bjldi~iler'75, Der. Muhittin ORAL; Unver 
ÇINAR, T.B.T.A.K. Marmara Bilimsel ve Endüstriyel 
Araştırma Enstitüsü, Gebze, Kocaeli, 1976, s. 39-50. 
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me sorununa yaklaşımının kamu kesimine benzer olduğu ve 

yine proje düzeyindeki çalışmaların yapıldığı gözlenmek

tedir. 

Bilgi işlem merkezlerinin kuruluşuna ilişkin olarak 

ülkemizde sürdürülen bu çalışmalarda genel amaçlı, bilim

sel bir yaklaşım henUz geliştirilememiştir. Ülkemizde bil

gisayar satan ya da kiralayan firmaların az olması, bili-

şim teknikbiliminin örgütlerde yeterince yaygınlaşamaması 

nedeniyle de bilgi işlem merkezinin örgüte desteği geniş 

boyutta görülememektedir. Sözü edilen bu iki olgunun so

nucu olarak bilgisayar edinme sorunu, karar değişkeni sa

yısı az olan ve göreli indirgenmiş bir uzayda ele alınmak

tadır. Öte yandan, bilgisayarlarda gözlenen hızlı gelişim, 

bilişim teknikbilimin örgütlere girişi ve bilgisayar des

teği verilebilir çalışmaların giderek artışı, bilgi işlem 

merkezi tasarımının daha geniş boyutlarda ele alınmasını 

gerektirmektedir. 

Sosyal sistemleri konu edinen bilimsel çalışmalar-

da amaç, karar uzayının belirsizlik payını en aza indirge-

yerek, yönetimin politika ve e;r.lemlerini .. daha tutarlı ve 
~·-··· 

uygulanabilir kılma olmaktadır. Bu düşünce ve yukarıda be

lirtilen gereksinmeler ışığında bu Çcylışmamızda: 

i) Yönetirnde bilgisayar ve bilgisayar sisteminden 

hareketle, bilgi içlem merkezi ve bunun örgüt

sel yapısını inceleyerek merkez tasarımındaki 

karar problemlerinin boyutlarının belirlenmesi, 

bilgisayar sistemi tam tJ.ltıUŞ ve örgütlerde bilgisayar 

kullanım biçimleri ele alınnnştır. 

İkinci kesimde bilgisayarın örgüte girişiyle olu

şan ~ilgi~işlem,merkezi:bir alt sistem olarak incelenmek~ 

tedir. Bu amaçla bilgi işle~ merkezinin temel bileşenleri 

ele alınmış ve örgüte sağlayacağı olanaklar araştırılarak 

bu birim:l.n örgütsel yapı içindeki yeri tartışılmıştır. 

Birinci bölümün son kesiminde bilgi işlem merkezi 

kurmayı planlayan örgütlerde yapılması gerekli hazırlıklar 

araştırılarak bilgi işlem merkezi tasarım ve kuruluş plan

laması kararlarının boyu tl arı tartışı lrru ştır. 

Çalışroamızın ikinci bölümü bilgi işlem merkezi tasa

rımındaki yaklaşımların tartışilması ve bilgi işlem. merke

zi tasarımı sorununun çözümüne katkıda bulunacak biitünleşik 
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bir karar modelinin geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu bö

lümün ilk iki kesiminde ünce bilgisayar seçiminde yararla-

nılan yöntemler tartışılmakta ve bilgi işlem merkezi tasa

rımı için geliştirilmiş bulunan karar modelleri incelene-

rek irdelenmektedir. 

İkinci bölümün son kesimi, örgütlerin bilgisayar 

edinmelerinde bilimsel yaklaşım aracı olarak bütünleşik 

karar modelinin ayrıntılı incelenmesine ayrılmıştır. Bu 

kesimde ilgili karar pr)bleminin başlangıç koşulları (var

sayımlar), karar uzayının değişkenleri (parametreler, ka

rar değişkenleri) ve merkezin iş yapabilme gücünü belirle

yen etkinlik ölçüleri tartışılarak karar modelinin genel 

çatısı belirlenmektedir. Geliştirilen model, değişilc amaç

lara sahip olabilen sosyal sistemlerin bu özelliği doğrul

tusunda birden fazla amacın içerilebileceği bir amaç prog

ramlaması modeline dönüştürülerek çözülebilirliği ve uYgu

lanışı yönünden irdelenmektedir. 

Çalışmanın son kesiminde yurdumuzdaki bilgisayar 

pazar koşulları ve örgütlerdeki bilişim teknikbilimi kül

türü ışığında, modelin geçerliliğini ve uygulanabilirliği

ni örneklemek amacıyla bir uygulama denemesi yapılmıştır. 

Çağdaş bir yönetim aracı olarak gördüğümüz bilgisayarlar

dan daha iyi biçimde yararlanrnak için yapı lması gereken ça

lışmalar, bu araştırınayla geliştirdiğimiz modelin uygulama 

denemesinde karşılaştığımız sorunlar ışığında irdelenmesi 

ile bu konuda gelecekte yapılabileceği düşünülenler, sonuç 

ve öneriler başlığı altında toplanmıştır. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

YÖNETİMDE EİR ARAÇ OLARAK BİLGİSAYAR 
VE ÖEGÜTTEKİ YERİ 



I .ı YÖNETİMDE BİLGİS.AY.AR 

r.ı.ı Yönetim Süreci ve İşlevleri 

S'istemler, öğelerinin bir araya geliş ne

denlerine göre varlıklarını sürekli kılmak için üç temel 

amaç (büyüme-etkileşim-kararlılık) doğrultusunda eylemle

rini sürdürürler (1). İnsan-makina sistemleri olarak iş.;.. 

letmeler de temel amaçlarına koşut olarak seçtikleri bazı 

özel amaçları gerçekleştirmek çabasındadır. Benimsenecek 

özel amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için uy-

(1) Sistem amaçları konusunda ayrıntıl~ bilgi için blcz. 
K. Fred SKOUSENJBel verd E .NEEDLES, Jr., Conte_ınpora:ı;:.y 
Thought in Accounting and Orıtanizationai Control, 
Dickenson PUolisning Company, Ine., Encino California 
and Belmont, Califorııta, 1973, s. 19-21. Ayrı ca bkz. 
İnal Cem AŞKUN, ,Yöncı:imde Sistem Yakla§l.J!!:.., Prof.Dr. 
Haydar FURGAÇ Armağanı, Istanbul 1974, s. 106. 
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gulanacak eylemlerin işletmenin tüm bireylerine en yüksek 

yararı sağlayabilecek biçimde saptanmaaı yönetim kavramı

nı oluşturur (2). 

Sözü edilen amaçların ve bu amaçlara ulaştırıcı 

eylemlerin saptanması, planlama-örgütleme-yöneltme-denet

leme~düzenleştirme-yetiştirme sürecini kapsar~ Örgütlerin 

yaşamı boyu içiçe yürütülen bu yönetim işlevleri ve sorun-

çözüm-karar yeni sorun zincirinin sürekliliği nedeniyle 

yöneticiler zaman boyutunun her noktasında değişik ve ço

ğu kez birden fazla yönetim işleviyle ilişkili kararları 

en iyi biçimde verebilmekle yükümlüdürler. 

Yönetim işlevlerinin uyumlu ve tutarlı biçimde ye

rine getirilmesi, karşılaşılan sorunlara dönük kararların 

yerindeliğine bağlıdır. Bu nedenle yönetim işlevlerinin 

özgün karar problemleri genel qi;·~pJ<t?-t'·i,·J~ aşağıda gözden 

geçirilmektedir. 

Yönetim işlevlerinden planlamanın karar problemle

ri, amaçların ve blliılara ulaşınada yararlanılarak araç ve 

olanakların belirlenmesine ilişkindir. Neyin, niçin, ne za

man, nerede, kim tarafından ve nasıl yapılacağı soruları, 

planlama işlevi için çözümü gerekli karar problomlerinden-

dir (3). 

(2) 

(3) 

Frederick, W .TAYLOR, n The Principles of Scientific 
Managemen tn, ~ientific_ I'4_anqg__ement, der. Frederick 
W .TAYLOR, Harper and Row, New York, 1964, s. 9 .. 
İlhan CEW~LCILAR; Doğan BAYAR; İ.Cem AŞKUN; Ş. ÖZ-ALP, 
İ~letmecilik Bil&isi, E.İ.T.İ.A. Yayını, No.22, Ankara 
ı 76, s. 99. 
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Bir örgütün oluşturulması veya etkili olarak ça-

lışabilmes~ için seçilen işler, kişiler ve işyerleri ara-

sında yetki ilişkilerinin kurulması eylemleri, örgütleme 

işlevinin karar problemlerini belirler. Bu karar problem-

leri; 

-Görülecek işlerin belirlenmesi ve gruplanması, 

- İşgörenlerin belirlenip atanması, 

- Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, 

- Yer, araç ve yöntemlerin saptanması 

gibi kararların verilmesi için çözüm gerektiren problem-

lerdir (4). 

Yöneltıneye ilişkin karar problemleri planlama ve 

örgütlemeden sonra kurulan düzenin çalıştırılması, bir 

başka deyişle örgütün eyleme geçirilmesi sırasında orta-

ya çıkan problemlerdir,5). Seçilen eylemin başıatılmasını 

sağlayacak bir yönergenin hangi özellikleriyle 

- Uyumu ufı;~·J4.ı. · -..... ·kılacağı, 

-Neyin nasıl yapılacağı yönlerinden eksiksiz, 

Yönergeyi alan yönünden açık olacağı, 

gibi sorular yöneltme işlevi için çözümü gerekli karar 

problemlerine örnek gösterilebilir. 

(4) 

( 5) 

İ.C. AŞKUN; Ş. ÖZ-ALP; D. SİNDİREN; İşletme Politika
sı l2B_l~ Anka~a, 1973, s. 26-33. 
Mehmet OLUÇ; Işletme Or~anizasyonu ve Yönetimi, C.I, 
İstanbul, 1963, s. 314- 15. 
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Denetleme işlevinin karar problemleri öteki yöne

tim işlevlerinin neyi, nasıl ve hangi ölçüde başardığının 

saptanmasında ortaya çıkar. Denetleme işlevinin içerdi~i 

- Denetlenecek işlemlere ilişkin amaçların karar-

laştırı lması, 

- İlgili standartların gösterilmesi, 

- Sorumlu kişilerin belirlenmesi, 

- Denetim noktalarının kararlaştı rı lması, 

- Elde edilen sonuçların standartlarla karşılaştı-

rılıp gereken düzaltınelerin yapılması 

eylemleri aynı zamanda bu yönetim işlevi için çözünıLi ge~ 

rekli karar problemlerindendir (6}. 

Düzenleştirme i~levinin karar problemleri, örgütün 

amaçlanan noktalara ulaşabilmesi için öğelerinin eylemle

ri arasında gereken uyurnun nasıl sağlanacağına ilişkindir. 

Bu karar problemlerine bulunacak çözümlerle 

- İnsanların çabalarının birleştirilmesi, 

- Bu çabaların zamanlama açısından düzenlenmesi, 

- Eylemlerin birbiri ardısıra gelip birbirlerini 

bütünlerneleri 

sağlanır. 

(6) CEfu~LCILAR; BAYAR; AŞKUN; ÖZ-ALP, A.g.e., s. 107. 
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I.1.2 Bilgisayarın Yönetsel Etkenliği 

Yöneticinin temel görevlerinden biri, yukarı

da genel nitelikleriyle incelenen ve aynı anda birden çok 

yönetim işleviyle ilgisi olabilen karar problemlerine en 

iyi çözümleri bulmaktır. Örgütlerin varlıklarını sürdür~

bilmeleri yöneticilerinin alacağı kararların tutarlılığı, 

yerindeliği ve uygulanabilirliği ölçüsünde olurludur. 

Genel Anlamda karar süreci; 

-Sorun ve amaçların saptanması~ 

- Seçeneklerin belirlenmesi, 

- Kararla ilişkili değişkenierin belirlenmesi, 

- Bu değişkenler arasındaki tUm ilişkilerin sap-

tanması, 

~ Denetlenemeyen değişkenlere ilişkin değerlerin 

saptanması, 

- Büti.in bu verilerin gözönünde tutularak amaca en 

yakın düşen seçeneğin saptanması 

aşamalarından oluşur (7). Karar sürecinin bu karmaşıklığı 

ve sistemi oluşturan öğe ve etkilendiği değişkenierin çok

luğu, karar vericiyi kararda yardımcı araç kullanımına zor

lar. Yöneticilerin içinde bulunduğu ve insan yeteneklerini 

aşan nicelikteki değişken ve seçeneği içeren karmaşık ka

rar uzayında bilgisayar, sözkonusu seçenek ve değişkenleri 

(7) 
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değerlemedeki hızı ve az masraflı oluşuyla, en iyi çözüme 

ulaşınada yönetimin en etkin yardımcı aracı durumundadır. 

Bilgisayarın karar vermeye ve yönetime bir katkısı 

da, bu aracın yönetim için gerekli bilgilerin türetilme-· 

sinde kulmanımıyla gerçekleşmektedir. Örgütlerde karar 

vBrme ve yönetimin tüm işlevlerinin yeterince yapılabilme-

si veri/bilgi dolaşımı ile yakından ilgilidir (8). Zaman 

boyutunun herhangi bir anında verilecek bir karar, o güne 

nasıl gelindi.ği, o anın koşulları ve olasılı etkileşimler 

gözönünde tutularak ilgili tüm göstergelerin kullanılma

sıyla tutarlılık ve uyg-u.lanabilirlik kazanır (9). 

Dünlerden bugüne gelişi ve şu andaki ortamı yansı

tan göstergeler~ilgili verilerin sürekli olarak derlenme

sini, bu verilerden bilgi türetilmesini, veri ve bilgile

rin yaşatılmasını ve gerektiğinde en kısa zamanda bu bil-

gilere ulaşılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Örgütün çevresiyle etkileşimleri ne ölçüde dar ve 

az ise veri saklama, bilgi ti.iretme, türetilen bilgilere 

erişme ve değerleme eylemleri insan yetenekleriyle o ölçü-

de kolazr sürdürülebilir. Günümüzde örgüt-çevre ilişkileri

nin sürekli artmakta oluşu, karar verınede kullamlması ge-

(8) 

(9) 

A.Fuat YüZE~, 'Jöne~~min Karar Sürecinde İ~letme Büt
~eleri ve Kar-Z~ar BUtç..§._sj _ _p.e o,ı*ası lı klı 78Kiaşım, Bir 

oprak Sanatii :rşle[illesiriCfe uıgulama DenJ?mes:j., (Dokto
ra Tezf) Te sir, EITIA,"Eıekişehir 1978, s. 9. 
Harold H.MAYNARD; Walter C.WEIDLER, Introduction to 
Business Mana~ement, (4B), The Ronald Press Company, 
New York, 195 , s. 84. 

. '.;·, :1: ,~-)·: .:::;\':;';1\t~·~ .. 

. ..... ·~ ~c;:·: .. ~~::~~ıf1nf 
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rekli ve olasılı bileşenler uzayının her gün artan bir hız

la genişlemesine neden olmakta, böylece çağınnz örgUtleri

nin yönetiminde karşılaşılan problemierin çözümünde verile

cek kararların boyutları ve karmaşıklığı giderek artmakta

dır. 

Sosyal sistemlerin karar uzaylarının giderek geniş

lemesi ve çevresel etkileşimlerinin artması, insano::lunun 
' -

bilgi türetme, saklama, erişme, değerleme ve raporlamada 

yardımcı araç ve gereçleri kullanma gereksinimini doğur

muştur. Bu gereksinimin yarattığı gelişimin sonucu bilgi

sayardır. Teknolojik gelişmelerin insanoe;lunun bilr;i ge

reksinimini karşılamakta olanak yaratan koşullar olarak 

1 kullanı~asının bir ürünü olan bilgisayar, bilgi üretme, 

biriktirme, saklama, erişme, değerleme ve iletmede günümUz 

örgütlerinin vazgeçftmez bir aracı durumuna gelerek çağımı

za adım v ermi:jitir. 

Bilgisayar, yönetim ıçın bir araç olarak kullanılma

ya ilk başladığı yıllarda "elektronik beyinn adıyla anıl• 

mıştır. Aslında bilgisayar da diğer tüm araçlar gibi insa-, . 

nın yönetim ve denetiminde olan bir araçtıro Ancak bilgisa

yarın bu denli önemli bir araç durumuna gelişi, geçirdiği 

hızlı bir gelişirole kazandığı ve kendisini diğer insan Ya

pısı araçlardan ayıran özelliklere bağlı~r. Bu özellikler 

genel çizgileriyle; 

- Mağnetik ortamlarda yığın bilgiyi saklama, 

- Dört işlem yapma, 

-Mantıksal karşılaştırmalar yapma, 
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- Kendisinden istenen işleri adım-adım yapabilme 

ve bu adımları belleğinde tutabilme, 

Olağan üstü hızla istenen bilgiye erişme ve iş

lemleri yapabilme, 

- Mutlak doğru sonuçları istenen biçimde elde etme 

biçiminde özetlenebilmektedir. 

Sözü edilen nitelikleriyle bilgisayar, karara etki 

eden tüm değişken ve olasılı koşulların incelenmesinde ve 

yığın haldeki verilerden bilgi türetmedeki etkinliğiyle 

yönetim-~ flsistemi amaçlarına ulaştırmada olanak. sağlayan 

bir yönetsel araç ola::rat örgütlerde geniş bir kullanım 
1 

alanı bulabilmektedir. Bilgisayara bu denli önemli bir 

araç niteliğini kazandıran tarihi gelişim izleyen parag

rafıardA özetle inoelenmektedir. 

1.1.3 Bilgisayarın Evrimi 

Hesaplama işlemlerinde yardımcı araçların 

kullanılmasının ilk örneği Çin'deki Abakus'tur. Bu c:,raç 

kolonlara ayrılmış bir levha görünümünde olup, üzerine 

yerleştirilen kum, çakıl taşları ve sonraları pullar yar

dımıyla basit aritmetik işlemlerin yapılmasında kullanıl

maktaydı. Abakus anal tın cı yüz yı 1 sonlarında değin Avrupa 

da kullanılmıştır. 

Tabii logaritmanın bulunmasından sonra ilk hesap 

cetveli 1654 yılında Robert Bissaker tarafından yapılmış-

tır. Dişliler ve tekerleklerle çalışan ilk hesap makinası 
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yapıldığı yılların ileri mühendislik ürünleri olarak ni te

lendirilmişlerdir. 

Mark I mekanik bir çalışma sistemine sahip olup 

aritmetik işlemler mekanik sayıcılar tarafından yapılıyor

du. Bilgi sisteme dilekli kartlarla veriliyor, işlemlerin 

yapılış sırası delikli kağıt şeritle yöneltiliyor, bilgi 

sistemden delikli kartlarla alınıyordu. 

İkinci dünya savaşı sırasında ve izleyen yıllarda 

teknolojide oluşan gelü_şmelerle elektronik alanında da 

aşamalar oluşmuş ve elektronik vakum tüpleri geliştirilme-

ye başlanmıştır. Btı. gelişme sonucu tümüyle elektronik olan 

ilk bilgisayar Pennsylvania Üniversitesinde john W.Mauchly 

ve j.Prosper Eckert tarafından geliştirilmiştir. ABD Deniz 

Kuvvetlerinde atış rampaları için gerekli hesaplamaları 

hızlandırmak için geliştirilen bu bilgisayara ENİAC (Elec

tronic Nurnerical Integrater and Computer) adı verild.i. 

Elektronik vakum tüpleri kullanılan ENİAC ile hesaplamalar-

da eskiye göre 1000 katına varan bir hız artışına ulaşıl

mıştır o 

Bilgisayarlarda görülen bu hızlı gelişim, elektronik 

vakum tüplerinin kullanımından kaynaklanmıştır. Ancak bil-

gisayar teknolojisindeki özellikle son yıllarda .. ··ı gorv .. .Len 

hızlı gelişme transistör~ yarı iletken diyot ve giderek 

mikro-minyaturize ( en:f;;eK'"'e) devrelerin kullanı mı aşamala

rıyla sağlanmıştır. Bilgisayar endüstrisinde yaklaşık beş 

yılda bir ulaşılan bu yeni aşamalar her dönemde bir önceki

ne kıyasla çok gelişmiş ve ayrı bir "-kuşak"tan geldiği iz-

,_-~·:,iu Unİ\tCr'.ii·~~: .... 

\;, ~ _ ;,_::;:.:: t(üb.lci·;r·~n:-
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lerıimini verebilecek yeni bilgisayarların ortaya çıkmasına 

neden olmuştur (13). 

BjTinci Ku~ak Bilgisaxarlar: Tümüyle elektronik ilk 

bilgisayarlardır. Radyo lambalarına b€nz€yen vakum tüple• 

riyle çalışan, fiziksel olarak büyük ve o denli pahalı 

araçlardı. Sınırlı (2000-4000 word) bellek sıgasına karşın, 

belleğe alınmış programı, teyp, disk, çekirdek bellek gibi 

geniş oylumlu (hacimli) bilgi kayıt ortamları olan bu bil

gisayarlar yine sınırlı hızlarla çalışabilmekteydiler. Bi

rinci kuşak olarak isimlendirilen bu bilgisayarlar 1950 

sonlarına dek fazla bir gelişim gösterememiştir. Ancak 

ABD 1 de savunma hizmetlerinde kullanılmak üzere talep edi-

len ''savunma bilgisayarı n 1950 sonrasında kurulan IBM isim

li ticari bir şirket tarafından federal devletin gereksinim

lerini karşılamak üzere yapılmıştır. 

Genellikle savunma amacıyla oluşturulan teknolojik 

gelişmeler iş haya tırıda hemen kullanım alam bulurken, bil

gisayarın işletme d Uzeyinde kullam lması 1958' e kadar ben

zer gelişimi gösterememiştir. Lambalı bilgisayarların çok 

büyük, taşı ması güç ve pahalı araçlar oluşu bu olgunun ne

deni olarak gösterilebilir. 

(lJ) Patrick J.McGOVERJıf,"The Computer Field and the IBM 360" 
Q_omputers and Automaliion, January 19'61; s. 16-17. 
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İkinci K:ı:;ak B:i.:_lgisa;y_ar_lar: Transis tör 1948' de çok 

önemli bir bulgu olarak ortaya çıkmasına karşın, ancak 

1955'te geniş çapta kullanılabilecek şekilde ucuzlamıştır. 

Elektronikdevrelerle çalışan diğer araçlarda olduğu gibi 

bilgisayarlarda da lambayerine transistör kullanımı l958'e 

rastlar (14). Transistör kullanımıyle bilgisayarlarda mik

rosaniyelerle ölçülebilen büyük hızlara ve geniş bellek 

sıgalarına (32 000 word) ulaşılmıştır. Transistöriü bil-

gisayarlar ulaştıkları büyük hız ve bellek sıgasının ya-

nısıra fiziki yapılarındaki küçülme ve maliyetlerindeki 

düşmeyle işletmelerde kullanılma olanağı bulmuşturM 1954-

1964 yıllarında yapılan ve yukarıda sözü edilen niteliklc-

re sahip transistörlü bilgisayarlara ikinci kuşak bilgisa

yarlar denmektedir. 

Üçüncü K..:9:şak Bilgiscurarlar: Elektronik endüstri

sinde geliştirilen 11 tümleşik mikro devrelern 1967'de bil-

gisayar yapımında kullanılmaya başlanmıştır. Tümleşilc mik

ro devrelerin bilgisayarlarda kullanılmasıyla fiziki yapı

da ufalma ve fiyatlarda ucuzlamayla birlikte; 

(14) 

-Daha hızlı ana işlem birimi hızı, 

-Çok geniş ana bellek sıgası, 

Esnek rastnal erişim belleği, 

Atilla SEZGİN, Yönetirnde Pl~nlama_ı Kontro.l. ve Karar 
Verme Aracı Olarak ElektroniK ~il~i Tşiem Maxina!ar}
na Dayalı Yönetim l3iljQ Sistemleri, AITIA Yayın No.81, 
AnKara , 197 4, s. 89. · 
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- Değişik uzak uç birimleri, 

- Gelişmiş ve çok kullanışlı program dilleri kulla-

nılabilmesi, 

- Aynı anda birden fazla kullanıcıya kullanım 

gibi üstünlüklere ulaşılmıştır. İkinci kuşak bilgisayarla

ra oranla ulaşılan bu olanaklar ve farklılıklar sonucu 

tümleşik devrolerin kullanı ldı ğı bilgisayarlara üçüncü 

kuşak bilgisayarlar denmektedir. 

Bilgisayar yapım teknolojisindeki gelişmelerle günü

müzde "geniş boyutlu tümleşik sistemlernin kullanıldığı da

ha süratli, daha emin 9 daha ucuz daha yetenekli dördüncü 

kuşak bilgisayarlardan söz edilmeye başlanmıştır (15). 

Son otuz yılda bilgisayarlarda gerçekleştirilen aşa

malar her adımda büyük gelişmelerin oluşturduğu farklılık

lara ulaşıldığını vurgulam.aktadır. Bilgisayarın hız ve bel

lek açısından karşılnştırıldığı Tablo-ı bu hızlı gelişimi 

sergilemektedir (16). 

Hız ve bellek sıgasındaki gelişmenin yanısıra bugün 

bilgisayarların uzaktan erişimli birimler yoluyl<::ı kullanı

labilir duruma gelişi ve ulaştığı büyük hızla ve mutlak 

doğrulukla yığın haldeki verileri işleme 9 değerleme, yaşat-

(15) 

(16) 

Necdet BULUT, "Kamu Kuruluşları ve Bilgisayar11 Amme 
İdaresi Dergisi 3 Cilt 10, Sayı J, Eylül 1977, s~, 
Atilla SEZGIN, A.g.e., s. 98. 
Uğur YücE,A.g.e., s. 15. 
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ma ve istenen bilgi ve döktimleri zamanında elde etme özel

liğiyle her geçen gün artan sayıda kullanım alanı bulmakta

dır. Çeşitli yan birimleri ve kendine özgü çalışma biçimiy

le karmaşık bir sistem oluşturan bilgisayarın bu özellik

leri izleyen paragrafıarda kısaca gözden geçirilerek: tenı

tı lacaktır. 

TABL0-1 

YaEı nı Yılları Hız Bellek Sıgası 

1930 - 45 Ayda 1 milyon işlem 
1952 10 dakikada ı milyon işlem 
1954 Saniyede 2000 işlem 40 000 karakter 

1955 - 65 Saniyede 1000000 işlem 200 000 karakter 

1965 - 75 Saniyede 4 000 000 işlem 15000 000 karakter 

I .ı .4 Bilgisayar S isteminin Tanıtımı 

Modern örgütlerin kaçınılmaz karmaşıklığının 

tirettiği bilgi çokluğunu sistematik olarak düzenlemek ve 

değerleyip gerekli bilgilere zamanında ve hatasız bir bi

çimde ulaşmak gereksinmesi örgUtlere amaçları doğrultusun

da yeni düşünüş ve uygulamalara ortam hazırlayan koşulları 

yaratmıştır. 

Bir önceki kesimde yönetime katkısı belirlenen bil

gisayar~ bu katkıyı girdi olarak verilen bilgilerin türlü 

yalın ya da karmaşık işlemlerden sonra kullanıcının gerek

aediği bilgiyi istenen biçimde çıktı (ya da sonuç) olarak 

verme yeteneğiyle kazanmıştır. Öte yandan bilgisayarın pa-

~ ~~ ·. -~ ~Jr_,,:':'.;r~.~\s~ ... 
• _-: f :.~···.'~j·nr;~l!~ 
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halı, hızla gelişen ve özellikle ülkemiz açısından dışa 

bağlı bir teknolojinin ürünü oluşu, günümüz örgütlerinde 

bu özgün yönetsel aracın kullanımına geçiş sırasında 

önemli bir karar problemini ortaya koyar. Örgütler hangi 

aşamada hangi nitelikteki bilgisayarlardan yararlanmak 

durumundadırlar? Çalışmamızın ik~l )ölümünde oluşturu• 

lacak matematiksel model, bilgisayar kullanma aşamnsına 

geldiği varsayılan örgütlerin yararlanması gereken bil

gisayarların belirlenmesi probleminin çözümüne katkı sağ

layacaktır. 

Bilgisayar sistemi öğelerinin genel çizgileriyle 

tanıtımı, bu bileşerrlerin kurulacak matematiksel modelin 

karar değişkenleri olmaları ve bilgisayarın çalışma ilke

lerinin anlatımına kolaylık sağlaması nedeniyle izleyen 

paragrafıarda yer almaktadır. 

Genel olarak bilgiseyar sistemi iki temel öğeden 

oluşur; Bunlar bilgisayara yapacağı işlemlere ilişkin ge

rekli bilgi ve tanımları sağlayan programların oluşturdu

ğu yazılım ve sözkonusu işle~lerin yapılmasını sağlayan 
i 

fiziksel parçaların oluşturdı,.:ığu (\çnanım öğeleridir. 

i) Donanım Bileşeni 

Bir bilgisayar sisteminin donanım bileşeni ge-

nel olarak giriş birimleri, ana işlem birimi, yardımcı 

bellek, kontrol, çıkış ve destek birimlerinden oluşur. 
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Giriş Birimi: Bu birim veri, bilgi ve program

ların bilgisayara ulaştırıldığı (yüklendiği) birimdir. 

Kart okuyucu, şerit okuyucu, optik okuyucu, doğrudan ek

ranlı giriş, disk, disket, teyp kaset ve terminaller, 

bilgisayar giriş birimleri olarak kullanılabilmektedir. 

Ana İşlem Birimi: Bu birim bilgisayarda bilgi

lerin işlendiği ana birimdir. Ana işlem biriminin alt bi

rimlerini işlemlerin aritmetik kurallarına ve önceden 

belirlenmiş bir mantığa göre yapıldığı birim; bilgisayara 

giren ve işlem sırasında ortaya çıkan bilgilerin ve işlem

leri yöneten komutların saklandığı bellek; sağlamaların 

yapıldığı birim oluşturur. 

Yardımcı Bellek: Ana işlem biriminin sığasını 

arttırmak amacıyla bilgisayara eklenebilen bağlantı bi

rimleri yardımc~ bellek olarak isimlendirilir. Bilgisa

yar sistemlerinde çok amaçlı işlev yüklenebilen disk ve 

teyp, yardımcı bellek birimleri olarak ku.llanılan genel 

bağlantı donanımları olmaktadır. 

Kontrol Birimi: Ana çizgileriyle değişik bil-

gisayc:tr birimlerine ne zaman, nasıl ve hangi işlemleri 

yapacaklarını bildirerek birimlerarası bilgi alışverişini 

düzenleyen ve denetleyen birim kontrol birimi adını alır .. 

Çıkış Birimi: Bu birim kullanıcının isteciği so-
' 

nuç ya da bilgilerin sistemden alınarak dışarıya bildiril-
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diği birimdir. Bir bilgisayar sisteminde kart delici, satır 

yazıcı, disk, teyp, kaset, disket, ekranlı uç ve teleteype 

yazıcı çıkış birimleri, olarak kullanılmaktadır. 

Destek Birimleri: Bu birimler verilerin, bilgilerin ve 

yapılacak işlemlerin tanımlandığı programların bilgisayara 

yüklenebilmesi için yapılan hazırlıklarda kullanılan birim

lerdir. Kart delgi, kontrol ve tasnif makinaları ile bilgile

ri manyetik ortamıara (disk, teyp, kaset, dieket vb.) işleyen 

birimler, bu tür destek birimlerini oluşturur. 

Bilgisayarlar işlem türlerine göre sayısal, örneksel 

ve hybrid (sayısal ve örneksel)olmak üzere üç grupta topla

nırken donanım yapıları bakımından şu şekilde gruplandırıla-

bilmektedir (17). 

Küçük Boy: Ana bellek büyüklüğü 8000 ile 64000 karak

ter, kart okuyucu, satır yazıcı, disk ve/veya şerit gibi bağ

lı birimleri taşıyan ve uç kullanma olanağı bulunan sayısal 

bilgisayarlardır. 

Orta Boy: Ana bellek büyüklüğü 256 000 karaktere kadar 

ve birden çok giriş çıkış birimleriyle, 1-3 milyon karakter 

sığalı yardımcı bellek birimleri olan,uç kullanı• 

(1 7) N .Kaya· KILAN, "Türkiye' de Bilgisayar Kullanımı", Bilişim, 
Kış,1976, yıl 5, Say:ı.. 10, s. 8. 
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lahilen bilgisayarlardır. 

Büyijk Boy: Ana belleği 256 OOQ karakterden büyük, 

birden çok giriş ve çıkış birimleriyle, 30 milyon karakter

den fazla yardımcı bellek birimi olan ve çok amaçlı uç 

kullanabilen sayısal bilgisayarlardır. 

ii) Yazılim Bileşeni: 

Sayısal, alfabetik ve diğer özel simgeler~ bir 

dizi: elektronik devreden oluşan bil." isayarda açık veya 

kapalı devrelerle tanımlanır. Bilgisayarlar bir durumun 

var olup olmadığını, yani iki zıt durumu tesbit edebilir

ler; bir lambanın yanıp yanmadığı, bir kart üzerinde de

lik olup olmadığı, bir çekirdeğin mıknatıslanma yönün\}n. 

sağa ya da sola doğru olduğu, bir lamba, transistör ya da 

devreden akımın geçip geçmediği gibi (18). Buna bağlı 

olarak tüm karakterler, bu zıt durumlardan birinin gerçek

leşmesiyle belirlenen O ve ı ler le bilgisayara tanımlanır. 

Makina dili denen bu semboller bütünü bilgisayara yapacağı 

işlemlere ilişkin gerekli bilgiyi verir. Öte yandan maki• 

na dilinin bilgisayardan yararlanacak kişi tarafından doğ

rudan kullanılması zorduro Bilgisayarın yapacağı iş için 

işleme hazır hale getirilmesinde gerekli yazılım öğeleri 

(18} U~r YtlcE, A.g.e.t s. 16. 

ı ......... 

j :/.'J \Jr,\'!CfS\tl ,~ 

', .... ~··· .. :: ~(:.J:i.:·.c :·· ~nr 
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olan sistem nrogramları, bu nedenle sonradan makina dili

ne çevrilebilen değişik sembolik dillerde yazılabilmekte-

dir. Verilecek sözlük yarrb.rnıyla bilgisayar bu dili anıa

yıp istenen işlemlere hazır hale gelir. Makina dili dışın

da değişik sembolik dillerle yazılmış programları, bilgi

sayarın anladığı biçime dönüştürmede kullanılan bu prog-

ramlara "d.erletici" adı verilir. 

Bilgisayar derleyicileri ve yapılacak işlemlere 

ilişkin komutların oluşturduğu sistem programları bilgi

sayarın yazılım bileşenini oluştururlar. 

Bilgisayar kullanmak isteyen bir oraştırmacı ya 

amacına uygun bir program yazar (yazdırır) ya da benzer 

problemler için hazırlanını ş olan genel amaçlı hazır prog

ramlardan yararlamr. Özel problemler için yazı lrm. g prog

ramlar sistem programlarının kullanıcı ~rogramları öğesi

dir. Benzer özelliklerdeki problemleri çözmek amacıyla 

yazılmış bulunan genel amaçlı hazır programlar ise ~ket 

prograrnlar ismini alırlar. 

Paket programların önemli bir özelliği hiç program

lamo bilmeyen araştırmacılara da bir ölçüde bilgisayar 

kullanma olanağı vermesidir. Paket programın özellikleri, 

boyutLırı ve kullaınm için gerekli tüm bilgiler, program 

yazarının hazırladığı UKullanı cı El Ki tabı n içinde kulla-

nı ma sunulur. 

Bu kesimde genel nitelikleriyle tanıtılan bilgisaya

rın örgüte sağlayacağı katkının belirlenmesi amacıyla, ör-
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gütlerde bilgisayar kullanım biçimleri aşağıda ele alın-

trıaktadı r. 

I.l,5 Bilgisayardan Yararlanma Biçimleri 

Bilgisayarın bir yönetsel araç olarak yö

netime katkısı bilgisayarın bilgi türetme ve karar sUre

cindeki etkenlikleri gözönUne nlınarak öneeki kesimlerde 

incelenmişti. Bilgi ve kararla sözü edilen yakın ilişkisi 

bilgisayarın örgütlerdeki kullanım biçimlerinin belirlen

mesi için bilgi ve karar türlerinin ilişkili oldukları 

yönetim düzeyleri açısından incelenmesini gerekli kılar. 

öte yandan bilgisayarın örgütlerdeki yararlanılma biçim

leri, oluşturulacak bilgi işlem merkezinin yapısım belir

leyen etkenlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bilgi, yönetsel kararlar için gerekli hammadde olup, 

karar, bilginin eyleme dönüştürülmesidir (19). Ancak çağ

daş işletmelerin karşılaştıkları karar problemlerinin çok 

farklı yapı larda olu.şması nedeniyle çe şi tl i yöne tim basa

makları r değişik türde bilgiler kullanmak, karınaşıklık ve 

büyüklük açısından farklı kararlarla ilgilenmek durumunda 

kalını ş lardır. 

Bu farklılaşma, yönetim basamaklarından aşağıdanyu-

(19) Fremont E.KAST; james E.ROSENZWEİG, Organization and 
Ma~a?ement a S~stems Ap2roach,(2B), McGraw-Hill, Ine., 
New erk, 1974, s. 369. 
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karı doğru yığın işlemlerde, bilişim sis terııleri (veri te

meli) nde ve yönetim bilişim sistemlerinde bilgisayar kul

lanımı olgularını yaratmıştır (20). Örgütlerde özgün ça

lışma alanlarına göre yukarıda sözü edilen yararlanma bi

çimlerinin herbiriyle ilişkili olabilecek bir başka bilgi

sayar kullanım biçimi de bilgisayarın karmaşık hesap iş

lemlerindeki katkısıdır. 

Yukarıdaki ana başlıklarda topladığı[uz bilgisayar 

kullanım biçimleri ayrıntılı bir şekilde aşağıda incelene

cektir. 

i) Xığın İşlemlerde Bilgisaya~ 

Günümüz örgütleri içinde bulundukları kcırmaşık 

iç ve çevresel etkileşim uzaylarında sürekli olarak bilgi 

derlemek ve bu bilgileri kullanmak durumundadırlar. Etki

leşim uzaylarının karınaşıklığına ko·şut olarak yığın halde 

ulaşan verilerin derlenip gerekli düzenlernelerin yapılması, 

örgütler büyüdükçe insan yeteneklerini zorlayan aşamalara 

gelmiştir. 

Bilgisayar önceki kesimlerde sözü edilen hitalik 

ve özellikleriyle yığın haldeki verilerin istenen biçimde 

değerlenip yorumlamaya veya yönetimin üst düzeylerine su-

(20) Tuncay SAYDAM, "Yönetim Aracı Olara_k Bilgi İ~lerler" 
S ev k_ ve İdare De.rgisi, Sayı 89-, Ocak '76, s. 15-16. 
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nulmaya hazır duruma gctirilmesind.e etkili bir araçtır. 

Yapılan sormaca (anket) ya da değişik araştırmalar-

la derlenen verilerin arzulanan biçime getirilmesi bu tür 

işlemler~~ karmaşık tekniklerden çok yoğun el ve göz çaba

sını gerektirmesi ve bu işlerde çalıştırılacak insan için 

bıktırıcı olması nedeniyle güçtür. öte yandan sözkonusu 

sayma, sınıflama ve benzeri işlemlerin programlanabilir 

özellilde oluşu, bilgisayar kullammını kolaylaşt;ı.rı.cı et

kenlerdendir. 

Bu tür işlemlerde bilgisayar kullanımı şekil-1 de 

gösteril~ektedir. 

Bilgi 
(;: 

l Veriler 

VERİ İŞLEYEN 

Şekil 1: Jığın İşle~ıer§e Bilgisqzar Kullanımı 

Yığın işlemlerin belirli zamanlarda belirli yoğun

lukteki düzenleme işlemlerini gerektirmesi, bilgisayar 

kullanımına geçecek örgütlerde kullanılacak bilgisayarın 

niteliklerinin belirlenmesinde bir başlangıç noktası ola

rak kullanılabilir. Yığın işlemlerin hangi yapıda, hangi 

sıgada (kapasitede), hangi hızdaki bilgisayares gerçekleş

tirileceği, zaman boyutunun gelecekteki noktalarında hangi 

ek donarum ve yazı lım öğelerine gereksinme yara taeağı, bil-

gisayar seçiminde gözönüne alınması gerekli etmenlerdendir. 
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ii, Bilişim Sist.emlerinde Bil__g_isCllar 

Örgütlerin belirlenmiş hedeflere ulaşma yolunda 

örgüt öğelerinin eylemlerinin uyuınlaştırılması gereği ve 

örgüt çevre ilişkilerinin getirdiği bazı yasal koşullar, 

yığın haldeki verilerin sürekli derlenerek belirli zaman-

larda belirli raporların türetilınesini gerektirir •. 

Verilerin derlenip biriktirilmesi, zaman içinde 

oluşabilecek değişikliklere göre düzenlenip yaşatılması 

ve gereken zamanda gerekli raporların türetilmesi, örgüt 

yönetiminin yanısıra örgüt-çevre ilişkilerinin düzenlen-

ınesi açısından da anlamlıdır. Bu tür raporlar genellikle 

örgütün insan-makina-malzeme öğelerine ilişkin olup, or

ta ve üst yönetim düzeylerindeki yöneticilerce karar sü-

recinde kullanılabilir. 

İşletmelerin çalışına alanlarındaki farklılıklara 

göre değişik içeriklere sahip olabilen sözkonusu raporla

rı, genel olarak ücret-maaş bordroları, müşteri hesapları, 

fatura tanziıni, mal sipariş mektupları v.b. oluşturur (21). 

Bilgisayarın örgütlere girişinde genellikle ilk ba-

samakları bu tür raporların hazırlanışı oluşturur. Bilgisa-

yarın günümüzde örgütlerde sözü edilen yararlanış biçimi-

(21) Halim DOGRUSÖZ; İzzet ŞAHİN; Mahmut PARLAR, Türkiye 
Şeker Endüstrisi Yönetim Bilişim Sistemi Araştırma 
Projesi, Cilt 1, Bütünle ik Si 'teın Tasarım ve Kurulu 
ve ~eliştirme2tratejısi, , An ara, Agustos 
s. 7. 
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nin yaygınlt,ğı, sözkonusu işlemlerin programlana bilme (be

lirli, sıralı işlemlerin çeşitli biçimlerde tekrar:ı.anması) 

özelliği nedeniyledir. 

Bilişim sistemlerinin örgütiçi etkinlikleri yöne

timin lıer düzeyine ve işletmenin ilgili diğer kişilerine 

gerekli bilgileri sağ~amasından kaynaklanır (22). Modern 

yönetim tarafından gereksinimi duyulan bilgilerin ayrın-

tılı, istatistiksel ve çok olma özell~i bilişim sistem

lerinin önemini daha dc:ı arttırmaktadır (23). 

B~i_l_g_i~ Kullanıcı 

Bilgi İstemi 

Veriler 
'il 

Veri İşleyen 
'lo. ve 

~---------------------,~Veri Bankası 

Şekil 2: Bilişim S_istemlerinde B_~l~~~azar Kullanımı 

Bilgisayarın bilişim sistemlerirı.de kullanılmasının 

gerektirdiği donanı m ve yazı lı m öğeleri, bilgisayar kul la-

nımına geçecek örgütler için önemli bazı karar problemle-

(22) 

(23) 

~~.-.. : U;;ı-~Vf:js:~:; · .. 
" . ;-·, . ~ t ; ~ 
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rinin nedeni olur. 

Örgütiçi ve çevresinden derlenerek depolanması ge

rekli verilerin büyüklUk ve türü, bilgi istemlerinin or

taya çıla.şlarırun zaman içindeki dağılımı, istenen bilgi

lerin iletilma biçimi, seçilecek bilgisayarın donanı m, 

yazılım ve gerekli insangücü bileşenlerinin belirlenmesin

de etkili de~işkenlerdendir. 

iii) Yönetim Bilişim Sistemlerinde Bilp,isa;yar 

Belirlenmiş politika ve stratejiler ışı[ında 

örgütteki tüm eylemleri çevrenin değişen koşullarıyle 

uyumlu bir biçimde yürütme koşulu, örgütlerde değişik bil

gisayar kullanım biçimlerini zorunlu kılmıştır. Örgüt yö-

netiminde üst basarnaklara çıkıldıkça bilgisayarın bilgi 

türetmenin yanısıra karar sürecindeki etkenlikleri e;öze 

çarpar. Doğrusal programlama, benzetim ve benzeri karar 

teknikleri, karmaşık işlemleri yapabilme yeteneğiyle bir 

kısım otomatikleştirilmiş kararların yönetici yerine bil-

gisayarca verilebilmesini sa(üarken, bilgisayarın değişik 

seçenek ve değişkanıerin değerlendirilmesindeki kullanımı 

ancak yönetici tarafından verilmesi olurlu kararlarda yeni 

göstergelerin türetilmesini sağlar. 

Bilgisayarın problem çözmeye dönük bu kullanım bi

çimi, Yönetim Bilişim Sistemleri kavramını oluşturur. Yö

netim Bilişim sistemlerinde bilgisayar kullanı mı Şekil 3 1 te 



- 31 -

özetlenınektedir (25). 

Bilg 
Yönetiei 

Yönergeler 

Bilgi İstemi Veri İşleyen 
ve 

Veri Bankası 

ŞEKİL 3: Yönetim Bilixim Sisteminde Bilgisay~ 
Kullanımı 

Bazı kaynaklarda, yukarıdaki şekilde özetlerren iş

le7iŞe ek olarak programlanmış-programlanmamış karar model-

leri, belirti saptama, hafıza ve mukayese etme gibi eylem

lerin yerine getirildi~i alt birimlerin ayrı birimler ha

linde sisteme eklenmesiyle YQnetim Karar Sistemleri, Yöne

tim Kontrol Sistemleri gibi aşamalardan söz edilmektedir(26). 

Şekil-J'te belirtilen ve yöneticinin örgüt ve çev

resine yönelttiği yönergelerin karar için gerekli tüm gös

tergelerin kullanılarak oluşturulduğu düşüncesi nedeniyle, 

sözkonusu altbirimlerin ayrıca incelenmesine gerek duyulma-

mı ştır. 

(25) DGGRUSÖZ; ŞAHİN; PARLAR, s, 18. 
(26) A.g.e., s. 14. 
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Üst kademe yöneticilerinin bilgisayardan yararlan

maları, yığın işlemler ve bilişim sistemlerdeki bilgisayar 

kullanımından farklı olarak bilgisayar seçiminde etkin 

olabilecek yeni boyutların ortaya çıkmasına neden ahır. 

Öte yandan üst yöneticilerce bilgisayar kullanımı gerek

tiren knrar problemleri, ortaya çıkışları ve içerikleri 

konusunda genellikle bir düzenlilik göstermezler. Du düzen

sizlik, çözülmesi amaçlanan karar problemlerinin gerektire

ceği donanım ve yazılım öğelerinin saptanmasında da önemi

ni sürdürür. Özellikle kullanılacak matematiksel teknikle-

re ilişkin programların §eliştirilip zamanında kullanılabi

lir durvmda bulundurulm.::ısı, Ust yönetimin geniş boyutta 

planlama çabasını gerekli kılacaktır. Seçilecek bilgisaya

rın donanım birimlerinin belirlenmesi de benzer planların 

gelecekteki etkinliklerin gözönüne alınarak gerçekleştiril

mesini gerektirir. 

iv) Karma&ı k Hesa;e İş_1erip<i§._ Bilgisa_yar 

Örgütlerde yaygın bir bilgisayar kullanımı bi-

çimini oluşturan karmaşık hesap işleri,.Ya örgütün çalışma 

alanının, ya da çağdaş bilimsel yaklaşımın gereği olan is-

tatistik, matematik ve olasılık kuramlarının kullanımından 

kaynaklanır. Ör8ütteki birimlerin eylemleri için yapılması 

gereken karışık hesaplamalarda bilgisayar, bu işlemleri 

hızlı ve ha tasız biçimde yerine ge tirebilme ,özelliğiy1te 

etkindir. 
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Örgüt çevresinin gelecekte göstereeeği koşu)ların 

kestirilerek stratejik ve politik kararlarda .o·erekli o 

uyarlamaların yapılması, örgüt çevresinden d erlenen bil~! . c.:· 

gilerin uygun istatistik ve olasılık yöntemlertfie degerlen

dirilmesini zorunlu kılar. Örgüt içinde ise kıt kaynakla

rın en iyi kullanımını sağlamak yine bazı istatistik tek

niklerinin yanısıra belirli yöneylem araştırması teknik-

lerinin kullanımını gerektirir. Bu anlamda gerekli bilim-

sel paket programlarla donatılmış bilgisayar, örgütün çev

resiyle etkileşiminde olduğunca örgüt içi eylemlerin uyum

laştırılmasında da etkinlik kazanacaktır. Bu amaçla yarar-

lanılacak bilgisayar sistemi özel donanımları büyük bir 

olasılıkla gerektirmeyebilir, ancak ~Jkarıda sözü adilen 

paket programların neler olabilece~i bilgisayar seçimine 

geçecek örgütler için öncelikle gözönüne alınması gereken 

sorunlardandır. 

Bilgisayar kullanımına başlama kararını veren ör-

gütler için ülkemiz koşullarında, bu aracın satın alınma

sına ek olarak değişik seçenekler bulunmaktadır. Bu seçe

nekler izleyen paragrafıarda ele alınmaktadır. 

I.l.6 Bilgisayar Kullanım Yolları 

Örgütte insan çabasıyla yapılan bazı işlerin 

belirli bir karmaşıklık düzeyine ulaşmalarından sonra bil

gisayar desteği gereksinimi ortaya çıkar. Ancak örgütte 

hangi işlerin, hangi aşamadan sonra bilgisayarlarla yapıl-

"' 1\--"-
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masının daha ekonomik olacağına ilişkin kesin göstergeler 

yoktur. Bu nedenle örgütlerde öncelikle aşağıdaki türden 

işlemlerin bilgisayarlarla yapılması eğilimi gözlenmekte-

dir (27): 

Hesaplama için uzun süreler gerektiren işler, 

- Birbirini tekrar eden tipik işlemler, aynı cins 

işler,; 

- Çeşitli amaç ve formlarda ve sık sık talep edi

len bilgiler, 

- Sonuç bulmada veya değerlernede matematik yöntem

lerinden birinin kullanılmasını gerektiren iş-

ler, 
Yönetim kararları için hızla erişilmesi gere-

ken bilgiler. 

Yukarı da sıralanan .cr:enel niteliklerin de belirle

diği gibi bu tür işler, yığın işlemler, bilişim sistemle-

ri, yönetim bilişim sistemleri ve karmaşık hesap işlerin-

de bilgisayar başlıklarında incelenen tüm kullanım biçim

lerine ilişkin olabilmektedir. 

Bilgisayar kullanma aşamasına geçmeyi planlayan 

örgütler ülkemiz koşullarında bilgisayar desteği alma yol

ları aşağıda incelenmektedir. 

(27) Semih TEZCAN1Nejat TUGCU, 11 Bilgi İş+em Sistemi Kulla
nımında Ekonomik Kriterler 11

, Bilgi Işlem Sistemleri 
(ComJ2uter) Seçiminde y_e Kullanımında Ekononii1C1'lorun
Tar, Istanoul Universitesi Yayın No. 21!2, lstanbul 
1915, s. 28. 
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i) Proje Düzeyinde Dest~k 

· Uygulamada yukarıdc:ı incelenen türden işlemler,. 

için dışardan bilgisayar desteği veren kuruluşlardan ya

rarlanılabilmektedir. Bu işlemler için gerekli sistom çö-

zümleme, tasarım için destek veren firma danışmanları ör-

gütte gerekli çalışmaları gerçekleştirirler. Belirlenen 

işler için gerekli yazılım yine destek veren firma eleman

larınca yapılarak saptanan işler özelliklerine göre bir 

kez ya da düzenli aralıklarda bilgisayarlardan geçirilir. 

Bu servis için bilgisayar desteği verilen örgütçe işin 

ağırlığı, geçiş süresi ve tekrarlama sıklıklarına göre be

lirli bir ücret ödenir~ 

Proje düzeyinde destek, bilgisayar ve çalışma yön

teminin örgüt elemanıarına tanıtılması olanağı vermemesi 

nedeniyle uzun süre bilgisayar kullanımına geçmeyecek ve

ya bilgisayardan çok sık yararlanmayacak örgütler için ya

rarlı olabilmektedir. Günümüzde bu tür destek için yüksek 

öğrenim kuruluşlarının yanısıra bilgisayar hizmeti vermek 

veya pazarlamak için kurulmuş firmalardan yararlanılabil

mektedir. 

ii) Zaman Kiralama 

Bilgisayar kullanımı için hizmet veren bir kuru-

luşta yalnızca donanımdan yararlanma yolunun seçimi zaman 

kiralama kavramını oluşturur. Bu amaçla, bilgisayar l.<:ulla-
.. 

:. ·. ·~;. :.J n:\.' -. ~· ~; \ ".._: .~·\ 
" .. -.· :\·:\·-
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nımına geçecek örgütler şu aşamalardan geçerler (28). Ör

gütten derlenen verilerin bilgisayardan geçirilmeye hazır 

duruma getirilmesi için eleman alınır ya da yetiştirilir, 

veriler gerekli ortamıara aktarılır ve bu işlemler için 

gerekli donanım birimleri kiralanır. 

Bilgisayar kullanımı için gerekli sistem çözümleme, 

tasarım ve programlama işlemleri için gerekli insan.:sücü 

alınarak bu işlemlerin de örgüt içinde gerçekleştirilmesi 

sağlanır. Bu aşamada, yalnızca bilgisayarın kullanılan bi

rimleri için destek veren firmaya ücret ödenir. 

Sistem çözümleme, tasarım ve programlama işlerini 

kendi bünyesinde gerçekleştirebilen örgütler için bir son

raki aşama, bilgisayar edinerek örgütte bilgi işlem merke

zinin oluşturulmasıdır. 

iii) Bilgisqza~ __ Edinme 

Örgütteki işlerin yine örgüt elemanlarınca ve 

kurulacak bir bilgi işlem merkezinde yapılması kararını 

veren örgütler bir bilgisayar edinme gereğini duyarlar. 

Ülkemiz bilgisayar pazar koşullarında bilgisayar edinme, 

donanım tümüyle kiralanması ya da satın alınmesı yoluyla 

gerçekleştirir. Bilgisayar pazarlayan firmalar donanım bi

rimlerinin yanısıra bazı karmaşık ve hazırlanması güç prog-

(28) A.g.e., s. 29. 
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ramlar için benzer deste~i vnrmektedirler. Bilgisayar 

edinme kararını veren örgütlerde alınacak ya da kiralana

cak bilgisayar tipinin belirlenınesi ~ bu aracın :;ı.itelik ya 

da kapasitesinin yanısıra örp;ütte bilgisayar desteği veri-

lecek işlerin büyüklük ve yoğunluğuna bağlıdır. 

Bilgisayarın örgüte girmesiyle genellikle örgütte 

yeni bir birim olarak bilgi işlem merkezinin oluştuğu göz

lenmektedir. Bu birimin örgütteki diğer birimlerle etkile

şimi sonucu örgüt yapısında geniş çapta değişimler oluşa

bilmekte, bu nedenle bilgi işlem merkezi tasarımı önemli 

bir karar problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmamn 

amaçları doğrultusunda, izleyen kesimlerde sözkonusu etki

leşimler gözden geçirilerek, bilgi işlem merkezi tasarımı 

probleminin boyutları incelenecek ve merkezin hedeflenen 

katkıyı sağlayabilmesine olanak verebilecek yapı araştırı-

lacaktır. 



I.q2 BİLGİSAYAR KULLANDiliNDA BİLGİ İŞLEM MERKEZİ (BİM) 

Bilgisayarın örgüt yönetiminde bir araç olarak yer 

almasıyla birlikte bu aracın kendisine özgü çalışma kural

larının gereği olarak belli konularda birikimi olan kişi

ler· ile, bu kişilerin örgüte beklenen desteği verebilmek 

için kullanacakları bilgisayar donanım ve yazılım bileşen

lerinden oluşan bir alt sistom ortaya çıkar. Bu alt sis

temin kabul gördüğü en yaygın isim bilgi işlem merkezi 

(BİM) olmaktadır. Bilgi işlem merkezinin yer aldığı örgüt 

içinde oluşturacağı etkileşimierin ve bu etkileşimler so

nucu örgütte olu~abilecek yeniden düzenleme gereksinimle

rinin incelenmesi için ilk adımda BİM'in kendi bileşenle

rinin ele alınması gerekir. 

- 38 -
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I.2.l Bilgi İşlem Merkezinin Temel Bileşenleri 

Bilgi işlem merkezinin yönetsel katkısı, do

nar...ım birimleriyle donanımın işletimi için gerekli ortam 

ve insangücü olmak üzere iki temel bileşenle olvşturulmak-

tadır. Bu kesimde sözkonusu iki temel bileşen genel çizgi-

leriyle incelenmektedir. 

i) BİM'd~~ Fiziksel Bileşenler 

Bilgi işlem merkezinde gerçekleştirilmesi 

hedeflenen işlerin yapılacağı ve önceki kesimlerde tanıtı

lan dons.(lım birimleriyle b.u birimlerin işletimi için ge

rekli hazırlık ve yan destek birimleri BİM'in fiziksel bi

leşenlerini oluşturur. 

ı·ı·) BDII. 'de r·ş~o··ren B"l . _!2 ı_ e ş e~:;: 

Belirlenen işlerin bilgisayarla yapılabilme

si için gerekli hazırlıkları yapan ve donanım-destek bi

rimlerinin işletimini gerçekleştirecek olan elemanlar BİM 

in işgören bileşenini oluşturur. 

BİM'in örgütlendirilmesi başlığı altında ilerideki 

kesimlerde ayrıntılı olarak incelenecek olan işgören bile

şeninin yanısıra, BİM'in fiziksel bileşenleri bu merkezin 

tasarımı problemininin karar değişkenleri olmaktadır. 
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1.2.2 Bilgi İşlem Merkezinin Örgütsel Yapı 
İçindeki Yeri 

Önceki kesimlerde .niteli"k ve r~ellikleriyle 

tanıtılan bilgisayar örgütlere girişiyle eski ve yeni 

problemlere değişik yaklaşım olanakları yara tarak başlı ca. 

yönetinı aracı durumuna gelmektedir. Yönetsel açıdan bil

gisayarın bu denli önem kazanınası genel amaçlı oluşUTla 

bulabildiği geniş ve değişik kullanım alanlarından kaynak

lanmaktadır. Öte yandan bilgisayardan yararlanış biçimle

rinin bu denli değişik ve karmaşık oluşu, örgütlerde çoğu 

kez altbirimlerin sınırlarını aşan yeni ve karına~ık etki-

leşimlerin oluşmasına neden olur. Ancak örgütün amaçları-

na ulaşması için zorunlu olan altbirimlerarası uyurnun sağ-

lanmasında bilgisayar önemli etkenliklere sahiptir. 
---

Bilgisayarın örgüte sağlayacağı katkının planlanan 

düzeyde gerçekleştirilebilınesi, bilgisayarın kullanılış 

alanlarının yanısıra örgüt altbirimleri-bilgisayar etkile

şiminirı. de gözönünde bulundurulınasına bağlıdır. Günümüz 

örgütlerinde bilgisayardan en büyük katkının elde edilişin

de benimsenen yaklaşımın, edinilen bilgisayarın belli bir 

alt birimin bünyesinde örgüt yapısına katılması olduğu göz

lenmektedir. Bu örgUt altbirimi "bilgi işlem merkeziudir. 

Örgütte işlevsel kararlardan strateji ve politikaların be

lirlenmesine değin tüm kararların verilmesinde etkin olabi~ 

lecek bu birimin sözü edilen etkinliğinin erfrükselc kılın

ması, bu birimin işlevsel ve yönetsel yapısına ilişkin ta-

sarıının duyarlı bir biçimde yapılmasına bağlıdır. 

• ~ , ; 1.., ~l .. ~ ~\r:~'· tc-:.; 
.... ı ~· 
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Oluşturulacak bilgi işlem merkezinin yapısını be

lirleyen en ön~li etken örgütte bilgisayar desteği veril

mesi planlanan eylemlerdir. Bilgisayar desteği verileeek 

eylemler bilgi işlem merkezinde gerekecek insangücü ve 

bilgisayar donanımının belirlenmesi açısından anlamlı pa

rametreleri oluşturur. Bilgi işlem merkezinin eylemlerinin 

ve diğer altbirimlerle etkileşimi sonucu ulaşılCıcak yara

rin e~ksek olması, yalnızca örgütün bu~ünü için değil 

geleceği açısından da anlamlıdır. Bu amaçla çalışmamızın 

bu kesiminde, önce bilgi işlem merkezinin kurulmasıyla ör

gütte oluşabilecek değişiklikler incelenecek ve bilgi iş-. 

lem merkezi diğer örgüt birimleri etkileşiminin örgüt 

amaçlarına en uygun yapıya kavuşturulması için bilgi iş

lem merkezinin örgüt hiyerarşisi içindeki olurlu durumları 

tartışılacaktır. 

i) &~-Di~er Biyiffiler Etkileşimi 

Bilgi işlem merkezi, içerdir:ıt bilgisayarın de

ğ;işik ve kendine özgü çalı şma ilkeleri ve geniş kullanım 

alanındaki yetenekleriyle, örgütte yeni düşünce ve uygula

maların ortaya çıkmasına neden olur. Yurdumuzda bilgisayar 

kullanımının giderek yaygınlaşmasına bağlı olarak ileri dü

zeyde bilgisayar kullanımına geçmiş ülke. 8rgütlerinde yönet

sel ve örgütsel yapıda oluşan değişikliklerin ülkemiz ör-



- 42 -

gütlerinde de oluşacağını beklemek hatalı olmayacaktır(29). 

Yönetsel açıdan bilgisayarın bir örgütte oluşturacağı de

ğişiklikler genel çizgileriyle r.:;öyle sıralanmakte.dır (30): 

- Bilgisayar kullanımı sonucu problemlerin belir-

lenmesi, koşulların analizi ve eylem s eçenokıeri

nin değerı endirilmesindeki hız artışına bağlı ola-

rak kararları·~ı daha çabuk verilebilmesi, 

- Her durumda en son bilgilerle donatılmış olarak 

karardaki risk payını en aza indirgemek 1çin bek

lerneye gerek kalmaması, 

- Örgütün içinde bulunduğu koşulları g~nişlemesine 

ve tüm boyutlarıyla çözümleme olanağı bulunması, 

- Daha famla sayıda alternatifin değerlendirilebil-

mesi, 

- Durumun koşullarına ve bu koşullarda olasılı de

ğişikliklerin neden olacağı etkileşimlere ilişkin 

daha fazla bilginin türetilebilmesi. 

Bilgisayar kullanımı sonucu doğru ve ilgili bilgile-

rin üst yönetim düzeylerine ulaştırılmasında artan verim-

lilik ve orta yönetim düzeylerindeki yöneticilerin ilgilen-

(29) 

(30) 

Bülent KOBU, "Bilg:tsayar S e9.iminde İşletr~e Yöneticisi
nin Sorumluluğuıı, Istanbul Universitesi l§__letme Fakül
tesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Nisan 1975, s. 15~. 
Rodney H.BRADY, "The Computers' Impact on Top-Level 
De c is i on Making-Today and Tomorrcw", ,!YI_anageme:n t Review 
Oct. 1967, s. 30-35. 



- 43 -

dikleri kararların giderek programlanmış kararlar biçimi

ne dönüşmesi, örgütte yönetsel basamak sayısında bir azal

maya ~e giderek yönetirnde merkezileşme olgusunun ortaya 

çıkmasına neden olur (31). Bu olgunun ortaya çıkması ise 

örgütlerde şu eğilimlerin oluşmasına yol açabilir (32): 

(31) 

(32) 

- Bilişim merkezlerinin yer değiştirmesi, 

- Bilgi işlem sorumlulukların değişmesi, 

- Bilgi akış biçimlerinin değişmesi, 

- Karar verme merkezlerinin değişmesi, hatta yük-

s elmesi, 

- Denetim düzeninde değişmeler, 

- Yönetim görevl~rinin değişmesi, 

-Eski yöneticilerin 11 demodeıı olması, 

- Yöneticilerde bir 11 yerini korumai' kaygusunun baş 

göstermesi, 

- Çağdaş yönetim tekniklerinin bilinmemesi sonucu 

bilgisayarların basit hesap makinası olarak kul

lamını, 

Duygulara dayanan kararlar yerine nicel inceleme

lere dayanan kararlar alınması. 

Bu geniş etki uzayı bilgi işlem merkezinden örgüt 

Thomas L.WHISLER, "The Manager and The Computer", -
Financial Information S.Y_?tems, ·: .:Derı .. james B.BOWER·; 
William R.WELKE, Roughtonlrifflin Company, Boston 
1968, s. 268. 
Aydın KÖKSAL 2 "TBD Çalı şmaları Çağdaş İşletme Yöneti
minde Bilgi Işlem S istemleri S emineri", 't_ür_k:iJLc Bili
~im Derneği.Hab~rler~, Yıl 2, Sayı 5, Nisan 1973, s. 8. 

''- ' -~ ~ .... 
1 ,ı·: 
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amaçları doğrultusunda en iyi yararlanmayı etkileyeceğin

den, bilgi işlem merkezinin örgüt hiyerarşisi içindeki 

yeri önemli bir karar noktası olarak ortaya çıkar. İzle

yen kesimlerde bilgi işlem merkezinin örgütteki yeri ko

nusunda geliştirilen öneriler genel çizgileriyle incelen

mektedir. 

ii) Bilgi İşlem Merkezinin Örgütteki Yeri 

Bilgi işlem merkezinin örgütsel yapı içindeki 

yeri ve bu birimin kendi işlevsel ve örgütsel yapısı için 

çeşitli seçenekler geliştirilmiştir (33). Bilgisayar kul

lanım etkinliğinde farklı düzeylere ulaşılmasına neden 

olabilecek bu farklı yaklaşımlar şöylece özetlenebilir: 

Hizmet Birimi Yaklaşımı 

Bu yaklaşımda bilgi işlem merkezi örgütün de

ğişik birimlerine hizmot veren açık bir birim olarak ör

gütlendirilmektedir. Bilgi işlem merkezinden hizmet ala

cak birimler, programlama ve sistem çözümleme aşamalarını 

kendi çabalarıyla gerçekleştirmekte, bilgi işlem merkezin-

(33) 
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den iş geçirme yoluyla yararlanmaktadır. Bu birimler BİM 

maliyetlerine aldıkları hizmet oranında katılmaktadır. 

Bu yapıdaki bir bilgi işlem merkezinin, temel iş

levi bilimsel veya mühendislik araştırmaları olan örgüt

lerde yararlanılabilir olmasına karşın, geniş ticari ey

lemleri olan örgütlerde maliyet katkı paylarının ve iş 

önceliklerinin belirlenmesindeki zorluklar nedeniyle hiz

met birimi yaklaşımı uygulanabilir görülmemektedir (34). 

Bilgi İşlem Merkezinin örgütteki Bir Birimin 

Bünyesine Alınması 

Bu yaklaşımdaki temel ilke, planlanan bilgisa-

yar kullanım biçimine göre, bilgi işlem merkezinin örgüt

te en fazla ilişkili olacağı düşünülen bir altbirimin 

bünyesinde oluşturulmasıdır. Bilgi işlem merkezinin bu 

yolla, genellikle Mali İşler ya da Muhasebe bölümü gibi 

alt birimlerin bünyesinde oluşturulduğu gözlenir. Ancak 

böyle bir yaklaşımın önemli sakıncası, sözkonusu birimin 

işlerine ağırlık verilerek bilgisayarda yapılacak işlerin 

öncelik sıralarının saptanmasında ortaya çıkabilecek yan

lışlardır. Bir başka sakınca ise bilgi işlem merkezi yö-

neticisinin bile örgütte ancak orta yönetim düzeylerinde 

yer alabilmesi ve bu nedenle umulan etkenliğin sağlanması-

(34) jpseph A.ORLICKY, Successfull Comluter Systems, 
McGraw-Hill, New York, 1969, s. 1 S. 
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nın güçlüğüdür (35). 

Üst Yönetime Bağlı Bağımsız Bir Alt Birim 

Olarak BİM 

Bu yaklaşımda bilgi işlem merkezi örgütün diğer 

ana birimleriyle aynı düzeyde bağımsız bir alt birim ola

rak oluşturularak, merkezin yapacağı işlemlere ilişkin 

sistem çözümleme, programlama ve diğer eylemler bir elde 

toplanmaktadır. Bilgi işlem merkezinin örgütte bu biçimde 

kurulmasıyla; 

- Donanım açısından en iyi kullanım, 

- Sistem çözümleme ve programlamada insangücünden 

en iyi yararlanma, 

- Bilgi işlem ve dökümantasyanda standartlaşma, 

- Sistemin bütünleşik planlanabilmesi 

gibi üstünlükleriyle en yaygın uygulama alanına ulaşılmak-

tadır (36). 

Sistem çağının en etkin yönetsel araçlarından biri 

olan bilgisayarın örgüt yapısına girmesindeki düşüncelerin 

yine sistem kavramından başlaması gerekir (37). Bu açıdan 

(35) 
(36) 

(37) 

Aydoğan SAN, a.g.e. s. 84. 
Yalçın SÜER, "Bilgi İşlem Merkezi Kuruluş ve İş Tanım
ları il, Bilişim' 76 Bildiriler, TBD Ya;y:ınları, Sayı 3, 
Ankara l976, s. 17.3 
Gi~ingör GÜNALÇIN, il Bilgisayar Alımındaki S orunlar ve 
BTM'in Kuruluş Içindeki Yerin, Bilişim'76 Bildiriler, 
T.B.D. Yayını, Sayı 3, s. 23.9 
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örgütlerde bilgi işlem merkezlerinin oluşturulmasında bu 

yaklaşımın başarısı, diğer altbirimlerle iletişim aksak

lıklarıyla ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine 

bağlıdır. Bilgi işlem merkezinin kendi örgütse1 yapısı da 

bu tür sorunların çözümünde önemli bir etmen durumundadır. 

Bu açıdan, aşağıda bilgi işlem merkezinin içsel örgüt ya-

pısı incelenecektir. 

iii) Bilgi İşlem Merkezinin Örgütlendi~ilmei~ 

Bilgi İşlem Merkezi örgütlere genel olarak 

servis birimi olarak gi"~er. Ancak sistem düşüncesinin ge

reği olarak örgütteki diğer birimlerle etkileşimi sonucu 

bu birimin ilişkili olduğu tüm birimlerin başarı ya da 

başarısızlığındaki doğrudan payı açıktır. 

Bilgi işlem merkezinin kendisinden beklenen katkıyı 

gerçekleştirebilmesi, merkez-diğer birimler etkileşiminin 

iyi düzenlenmiş olmasının yanısıra, merkezdeki eylemlerin 

iyi bir biçimde yöneltilmesine bağlıdır. Bu açıdan bilgi , 
işlem merkez{de yerine getirilen işlemlerin belirlenmesi, 

merkezin iç yönetim ilkelerinin saptanmasında ve giderek 

tüm örgüte beklenen katkının sağlanması açısından gerekli-

dir. 

Öte yandan, bilgi işlem merkezinde gerekli işgücünü 

ve kullanım biçimlerini belirleyen parametreler olarak bil-

gi işıem merkezinde yerine getirilen işlemler, çalışmanuz 

amaçları doğrultusunda önemli değişkenlerdir. Bu nedenle 
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izleyen paragrafıarda bilgi işlem merkezinde yürütiilen 

işlemler incelenerek, sözkonusu işlemlerin en iyi biçim

de yerine getirilebilmesi için merkezin sahip olması ge

reken örgüt yapısına ilişkin öneriler tartışılacaktır. 

Bilgi işlem merkezinde yapılan işlemler, merkezin 

içinde bulunduğu örgütün özelliklerine göre farklılık gös

terebilmesine karşın şu dört ana grupta toplanabilmekte-

dir (38): 

- Yönetim, 

- Sistem Çözümleme ve Tasarım, 

- Programlama, 

- İşletim. 

Bilgi işlem merkezi yönetimince yürütülecek işler 

uzun döaemli planlama, diğer bölümlerle ilişkilerin düzen-

lenmesi, merkezdeki işgörenin yönetimi, bütçe ve harcama 

planlaması, ilgili firmalarla ilişkilerin düzenlenmesi, 

eğitim planlaması, standartların uygulanması ve gelişti

rilmesi ile üst düzeydeki diğer yöneticilerle ilişkilerin 

gerçekleştirilmesi gibi ana başlıklarda toplanabilir. 

Sistem çözümleme ve tasarımla görevli bölüm bu 

görevini yürürlükteki yöntemin ön incelemesi, olurluluk 

incelemesi, ayrıntılı inceleme, bilgisayarla yürütülecek 

(38) Yalçın SÜER, A.g.e., S& 17.3 
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işlemlerin mantıksal ve fiziksel tasarımı, uygulamanın 

değerlendirilmesi, çalışmaların ayrıntılı olarak belge

lenınesi ve uygulamanın denetimi çabalarıyla yerine geti-

rir. 

Programlama bölümünün temel görevi, sistem çözümle

meyle saptanan yazılım gereksinmelerini en etkin bir bi

çimde karşılamaktır. 

İşletim bölümü uygulama aşamasına geçmiş çalışmala

rın gerekli zamanlarda gerekli donanım birimlerini kulla

narak yürütülmesiyle görevlendirilmiştir. 

Bilgi işlem merkezinin sözü edilen dört işlevsel 

biriminin örgütlendirilmesine ilişkin çeşitli öneriler 

vardır. Bu örgütlenme biçimleri için yapılan öneriler 

- temel uygulama alanlarına göre örgütlendirme, 

- merkezdeki temel işlevlere göre örgütlendirme 

ana başlıklarında toplanabilir (39). 

Temel uygulama alanlarına göre örgütlendirme Şe

kil-4'de gösterilmektedir. 

Yönetici 

ı 
1 j j 1 

Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 
Al am Alanı Ala~ Alanı 

ı 2 4 

Şekil 4: Uxgula~a Alanları~a Göre Örgütlendirme 

(39) joseph A.ORLICKY, A.g.e., s. 121. 
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Bu örgütlendirme örgütün temel alt bölümleri, ör

neğin bir üretim işletmesinde pazarlama, finans, üretim 

gibi temel örgüt birimlerinin eylemleri gözönüne alınarak 

gerçekleştirilmektedir. Bu örgütlendirme biçiminde merkez

deki sistem çözümleyici ve programcılar sürekli olarak ay~ 

nı örgüt altbiriminin işlevlerine yönelik çalışma~r yürü

teceğinden, ilgili çalışmalarda yeterli düzeyde deneyime 

daha çabuk ulaşarak daha verimli olabileceklerdir. İşletim 

açısından zamanlama ve öncelikierin merkez yöneticisi ta

rafından belirleneceği bu -uygulamada:. en/oüyük sakıncalar 

birden fazla birimle ilişkili olabilecek işlevler yüzün

dendir. Ayrıca temel örgüt birimlerine ayrı ayrı hizmet 

verebilecek sayıda sistem çözümleyici ve programcının sağ

lanması ve yetiştirilmesi güçlüğü, bu yaklaşırnın bilgisa-.. 

yar kullanımına yeni geçecek örgütlerde uygulanma güçi.Llt~-

ğünü ortaya koyar. 

Bilgi işlem merkezinin merkezde yürütülen işlere 

göre örgütlendirilmesi Şekil-5'de gösterilmektedir. 

1 Yönetici \ 

J 
ı ı . l ı 

' 

Planlama Sistem Programlamf 
İşletim, 

ve 
Geliştirme. Bakım 

S tandartla:ı: 

Şekil 5: Merkezdeki İşlevl~~ Göre Örgütlendirme 
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Uygulama basitliği nedeniyle bilgi işlem merkezini 

yeni oluşturmuş örgütler genellikle bu tür bir örgütlen

dirme biçimini seçerler • . flttr bölümün başındaki yöneti.()i: . 

aracılığıyla sıkı bir denetim olanağı veren bu yaklaşırnın 

başlıca sakıncaları merkezde çalışanların kendi işleri 

doğrultusunda derinlemesine bilgi birikimi sağlayabilmele

rine k2rşın~ uygulamadan uzak kalışları ve alt bölümler

arası haberleşme eksikliklerinin ortaya çıkabilmesidir(40). 

Örgütler büyüdükçe veya bilgi işlem merkezi etkin-

liklerinin tüm örgüt altbirimlerine yaygınlaşmasıyls ar-

tan işgücü gereksinmesi ve işgörenin kendi konularında da-

ha çok bilgi birikimine ulaşabilmesi için, merkez içinde

. ki ana bölümlerin birtokım altbölümlere cı.yrılması gereği 

duyulmaktadır. Böylelikle merkez örgüt yapısındcı. oluşan 

dikey b-üyüme nedeniyle merkez yöneticisi ile bölümler ara

sında ikinc~ir yönetim kadernesi gerekebilmektedir. Çalış

mamızın kapsamına uygun olarak, amaç yeni kurulacak bir 

bilgi işlem merkezinin tasarımı oldtığundan,gelişmiş bilgi 

işlem merkezlerinin taşıdığı ya da taşıması gereken özel

likler bu çalışmanın kapsamı dışındadır (41). Ancak yuka

rıda incelenen işlevlere göre örgütlendirme biçimi, geliş-

(40) 
(41) 

A.g.e., s. 122. 
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. N.Kaya KILAN, 
"Bilgisayar kullanım süresi i+e EBİ Merkezinin Kuru
luş Içindeki Yeri Arasındaki Ilişki", T.B.D. Haber
leri, Yıl 2, Sayı 5, Nisan 1973, s. 32-36, Ayrıca 
bkZ: Yalçın SÜER, A.g.e., s. 17.3-17.8 
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tirilmeye açık olan yapısı ve yeni kurulan bilgi işlem 

merkezinde uygulanma kolaylığı nedeniyle çalışmamızda da 

benimsenmiş yaklaşımdır. 

I.2.3 Bilgi İşlem Merkezi Tasarım ve Kuruluş 

Planlaması 

Bilişim teknikbiliminde gerekli birikime 

ulaşmış kişilerin ülkemizde bulunmadığı yakın geçmişte 

bilgisayara geçiş kararı genellikle üst yönetimin gerek 

görmesi durumunda verilir ve bu karar bilgisayar pazar

layan firma danışmanlarının önerilerine bağlı kalınarak 

uygulamaya geçirilirdi. Bilişim teknikbiliminde yetişmiş 

insan gücünün örgüt yönetimine girmeye başlamasıyla, bu 

kişilerin bilgisayara geçiş kararının alınması ve uygulan

masında etkinlikleri görülmeye başlamıştır. 

Bu gelişimin doğal sonucu olarak bilgi işlem merke-

zi tasarım ve kuruluşu probleminin geniş boyutta ele alın

ması gereği duyulmaya başlanmış, konuya geniş çapta araş

tırma ve yaklaşım öngörülmüştür. Örneğin Devlet Planlama 

Teşkilatı bilgisayar kullanımına geçecek kamu örgütlerin

ce yapılmasını gerekli gördü8ü incelerneyi bir genelgesiy

le yayınlamıştır (42). Özel kesim örgütleri de bu soruna 

benzer şekilde yaklaşım gereğini duyarak gerekli inceleme-

' . 
(42) DPT'nin bilgisayar edinme ile ilgili genelgesi için 

bkz. ~ili~im, yıl 4, Sayı 9, yaz 1975, s. 83-86. 

'.' ..,;\Iersıt€~ 
. -- . :-,;-ı rı~ 
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ler için yüksek öerenim ve araştırma kuruluşlarıyla iş

birliğine geçerek proje düzeyindeki çalışmalara başlamış

lardır. 

Çalışmamızın izleyen paragratlarında bilgi işlem 

merkezlerini kuracak örgütlerin gerçekleştirmeleri gere

ken çalışmalar, genel çizgileriyle tanıtılarak, bilgi iş

lem merkezi tasarım ve kuruluş planlaması kararlar~nın 

boyutları tartışılmaktadır. 

i) Genel Sistem Çözümleme ve Jasarım 

Örgütte bilgisayar desteği verilecek işlerin 

analizi ve gereksenen sistemin tasarımı, bilgisayar kul

la~mına geçecek örgütler için ilk aşamada gerçekleşti

rilmesi gerekli çalışmalardır. Bu amaçla yapılan işlerin 

türü, hacmi ve zamanlaması gözden geçirilerek, işlerin 

birbirleriyle bağlantıları konusundaki aksaklıklar belir

lenerek bunların yok edilme seçenekleri araştırılır. Ay

rıca örgütte gereksenen sistemin belirlenmesine yardımcı 

olmak üzere, yapılması gereken ancak yapılamayan işlerin 

türü, hacmi ve zamanlaması belirlenir. 

Yeni sistemin geliştirilmesiyle örgütte yakın ge

lecekte yapılması düşünülen işler ve bu işler için yapı

lacak işlemlerin periyod ve hacimleri belirlenerek 9 yeni 

sistemde gereksinme duyulan kütük türü ve nitelikleri sap

tanır~ Kurulacak yeni sistemde yararlanılacak paketlerin 

ve bu paketlerin yazılım, donanım gereksinmelerinin sap

tanmasıyla genel sistem tasarımı gerçekleştirilir. 
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ii) Donanım ve Yazılım 

Kurulması düşünülen ve tasarımı gerçekleşti

rilen yeni sistem için donanım ve yazılım gereksiniminin 

belirlenmesi, genel sistem çözümleme ve tasarım aşaması

nı izler. Böylelikle, ana işlem birimiyle çevre birimle-

ri ve gerekli veri hazırlama birimlerine ilişkin sayı ve 

diğer özellikler araştırılıp gerekli genişleme olanakla-

rı saptanır. 

Tasarlanan.yeni sistem için yazılım gereksinimini 

belirlemek amacıyla işletim sistemi, kullanılacak prog

ramlama dilleri ve ilgili derleyicileri araştırılarak, 

gerekli paketlerin edinim biçimleri saptanır. 

iii) örgütlen~irm~ 

Donanım ve yazılım gereksiniminin saptanma-

sından sonra bilgi işlem merkezinin işgücü ve fiziksel 

bileşenlerine ilişkin planlama gerçekleştirilir. Bu amaç

la bilgi işlem merkezinde gerekli işgücünün nitelikleri, 

sayıları araştırılarak bu işgücünün oluşturulması için 

gerekli işgören eğitimi planlanır. 

Donanımın kurulacağı yere ilişkin fiziksel özellik

ler saptanarak ilgili elektrik, klima gibi çevre koşulla

rına dönük özel gereksinmeler belirlenir. 

iv) 

Genel uygulama ğı altında bilgisa-

·· · . .,~versn~.·~ 
..:i':,;1fH 
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yar edinme yöntemi incelenerek, işlerin başlama VF bitiş 

zamanlarının analizi gerçekleştirilir. Bu çalışmalarla 

önce başka kuruluşlardan bilgisayar zamanı kiralama ola

nakları araştırılmalı, bu olanakların olmamnsı durumun

da benzer kuruluşlarla ortak çalışma olanakları incelen

melidir. Bu iki çalışmanın sonucu olarak örgütün bir bil

gisayar edinınesi seçeneği oluşabilecektir. 

Bilgisayar edinme yönteminin belirlenmesinden sonra 

daha önce belirlenen önceliklere göre işlerin herbiri 

için sistem çözümleme ve tasarımın başlama ve bitiş za

manlarına ilişkin tahminler yapılır. Daha sonra uygulama 

programlarının hazırlanma, denenme zamanlarının tahmin

leri yapılarak işlerin bilgisayardan geçmeye ha.zır olma

ları için gereken süre belirlenir. 

Bilgi işlem merkezinin donanım, yazılım, fiziksel 

çevre koşulları ve insangücü bileşenlerinin hazır duruma 

getirilmesinde gerekli eylemlere ilişkin sıra ve sürele

rin belirlenmesinden sonra GANTT çizelgeleri veya kritik 

yol belirlenmesi gibi tekniklerden yararlanılarak merkezin 

en kısa zamanda eyleme geçiriliş yolları saptanabilir. 

v) Bilgi İşlem Merkezi Tasarım_ ve Kurul~ 

Planlaması Kararların~,.n Boıqtları 

Bilgisayarın ve bu a:rat.Un içinde bulunduğu birim 

olan bilgi işlem merkezinin örgütün diğer birimleriyle et

kileşiminin bu denli önemli sonuçlar yaratabilmesi, Bll~'nin 
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tasarım ve kuruluş planlama kararlarının önemini ortaya 

koymaktadır. 

Bu kararların önemine paralel olarak bilgi işlem 

merkezi tasarımında geniş boyutlu ve ancak deği9ik disip

linlerdon oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilcbil~ 

cek çalışmaların gereği duyulmuştur. 

Bilgi işlem merkezlerinin tasarım ve kuruluş karar

larının karmaşıklığı, içinde bulunduğu örgütün yanısıra 

merkezin kendi bileşenlerinin karmaşık yapısından kaynak

lanır. Bu nedenle sözkonusu kararların boyutlarının sap

tanması için bu kararlarda etkili olan tüm bileşenlerin 

gözönüne alınması gerekir. 

Bilgi işlem merkezi kurma kararını veren örgüt bir 

insan-makina sistemi olarak,davranışları her zaman önceden 

kestirilemeyen, çeTre ve alt sistemlerinin karmaşık etkile

şimiyle var olan bir sistemdir. Bu örgütte bilgisayar ge

reksinimi sözkonusu etkileşimler sonucu oluştuğuna göre, 

örgütün bu karmaşıklığı, yarattığı bilgi işlem gereksini

mine yansıyacaktır. Bu nedenlere bağlı olarak bilgi işlem 

merkezi tasarımında gereksinmeyi ortaya koyan koşullar ola

rak karşılaşılan ve örgütte bilgisayarla yapılınası gereken 

işlerin kestirimi,özellikle planlama dönemleri uzadıkça 

giderek güçleşınektedir. Bu 1$lerin oyluın ve zamanlaınaları

nın saptanması ve çeşitli işlere ilişkin önceliklerin be

lirlenmesi güçtür. Bilgi işlem merkezi tasarım ve kuruluş 

kararlarının karmaşıklığının bir nedeni de insangücü ve 
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bunun özellikleridir. Bilgi işlem merkezinde tanımlanan 

bazı i::; noktaları özel yetenek ve birikim gerektiren iş

görenin çalıştırılmasını zorunlu kılar. Bu tür işgörenin 

örgüte maliyetinin yüksek olması bu nedenle doğaldır. öte 

yandan bu işgörenlerden çağuna ilişkin değerleme ölçütle

rinin bulunmaması tasarım probleminin işgören boyutuna 

ilişkin belirsizliği arttırmaktadır. 

Bilgi işlem merkezinin donanım bileşeni, merkezin 

tasarımında bir başka karmaşık boyutunu ortaya koymakta

dır. Bilgisayar donanıını pahalı, dışa bağlı, duyarlı ve 

hızla gelişen bir teknolojinin ürünüdür. Bilgisayar seçi

minde temel alınacak tek bir değerleme ölçütü bulunmamak

tadır. öte yandan bilgisayar pazarlayan firmaların deneyim, 

yazılım ve onarım desteğinin seçim sürecindeki etkisini 

belirleyen yeterli ölçütler geliştirilememiştir. Bu neden

le bilgi işlem merkezi tasarımı probleminin, karar verici

nin gösterebileceği tutum değişiklikleri karşısında en 

iyi çözümde oluşabilecek değişimleri belirleyebilen bir 

yaklaşımla ele alınmasının gereği ortaya çıkmaktadır. 

Çalı şmaını zın izleyen bölümünde bilgi işlem merkez i 

kuruluş ve tasarım kararlarındaki belirsizlik payını ola

bildiğince küçültmek amacıyla uygulanan yöntemler incele

nerek tart~şılmakta ve bu kararlar için bilimsel yaklaşım 

aracı olarak önerilen bütünleşik bir karar modeli gelişti

rilmektedir. Geliştirilen model yukarıda sözü edilen gerek

sinmeler doğrultusunda, değişik amaçların gözönüne alına

bileceği bir yapıya uyarlanarak bir amaç programlaması mo

deli oluşturulmaktadır. 



İKİNCİ BÖLÜM 

BİLGİ İŞLEM MERKEZİ TASARIMINDA YAKLAŞIMLAR 

ve BÜTÜNLEŞ İK KARAR MODELİ 

Önceki kesimlerde boyutları ve karmaşıklığı be

lirlenen bilgi işlem merkezi tasarım ve kuruluş planla

ması kararlarının en sağlıklı biçimde verilebilmesini 

sağlamak amacıyla farklı yaklaşımlar g~,liştirilmiştir. 

Bu çalışmaların bir kesiminde yalnızca bilgisayarın se

çimi sorunu ağırlık kazanmakta, bilgisayarları değerlen

direrek biribirleriyle kıyaslama olanakları araştırılmak

tadır. Öte yandan bazı araştırmacılar bilgi işlem merkezi 

tasarımı probleminin bir karar modeli çerçevesinde ele 

alınması gereğini duymaktadır. Çalışmamızın bu bölümünde 

sözü edilen çalışmalar genel çizgileriyle tanıtılmakta, 

bilgi işlem merkezi tasarımında bütünleşik yaklaşı:·,1 ge

reği incelenerek bu problemin çözümünde yararlanılabile

cek bir karar modeli geliştirilmektedir. 
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II~ DOGRUDAN BİLGİSA~A BAGLI SEÇİM YÖNTEN~İ 

Bilişim teknikbilimin örgütlere yeterince gi

remediği ilk dönemlerde, yararlanılacak bilgisayarın be

lirlenmesi daha çok bilgisayar pazarlayan kuruluşlarca 

hazırlanan öneri ve görüşlere bağlı kalınarak gerçekleş-

tirilmokteydi. Bilgisayarın seçimi sürecinde bu dönemler

deki diğer bilgi kaynakları, benzer araçları kullanan iş

letmeler ve bağımsız danışman kuruluşlar olmuştur. 

Öncelikle bilgisayar pazarlayan kuruluşlarca ha-

zırlanan örnek programlara dayanı larak yapı lan s eçimler, 

günümüzde her işletmenin bilişim gereksiniminin ancak ken

dine özgü oluşu ve herhangi bir haınr programın bu gerek

sinimi karşılamasına duyulan kuşkular nedeniyle artık kul

lanılmamaktadır. Bu olgunun biı' \)aşka nedeni de bilişim 
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teknik~biliminin kendi bilimsel gelişmesini belli bir aşa

maya getirmiş ve bu meslekteki kişilerin örgüt yönetimin

de yer almaya başlamış olmasıdır. Bu kişiler, bilgi işlem 

merkezinin tasarımında en önemli aşamalardan biri olan 

bilgisayar seçim sürecine mesleki birikimiyle katılorak 7 

örgütlerinin bilişim gereksinimini en uygun biçimde sağ

layacak bilgisayarın belirlenmesi için bazı görüşler ge

liştirilmişlerdir. 

Bu çalışmalarda yararlanılacak bilgisayarın belir

lenmesi bilgi işlem merkezi tasarımı probleminin en önem

li bile ş eni olara :tc görülmekte'· bu nedeni e de s orunun bu 

boyutunun çözümünün ağırlık kazandığı gözlenmektedir. Bil

gisayarların kıyaslanıp en uygun olanının seçimi için ge

liştirilmiş düşünceler aşağıda incelenmektedir. 

II.l.l Komut Karışımıarı 

Bilgisayarın etkinlik ölçüsünün saptanmasın

daki yaklaşımlardan biri farklı komutlardan oluşturulan 

bir karışımın kullanımıdır. Bu yaklaşımda kullanılan komut 

karışımı, işyükünü temsil edeceği düşünülen komutlardan 

belli oranlarda seçilerek belirlenir ve bilgisayarlardan 

geçir.ilerek kıyaslama olanakları araştırılır. Karışım için 

gerekli oran ya da ağırlıklar, kullanılacak komut tiple

rinin kullanım sıklık dağılım fonksiyonları yardımıyla be-
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lirlenmektedir (1). Bu ağırlıkların uygulamadan derlenen 

verilere dayanmaları en üstün yanları olurken, değişik 

bilgisayarlar için farklı değerlerde olması zorunluluğu 

korout karışımlarının uygulamadaki kullammını güçleştir

mektedir. Ağırlıkların belirlenmesinde yapılacak hatanın 

temsili planlanan işyüküne büyük oranlarda yansıması bu 

yaklaşımda dikkat edilmesi gereken bir başka sorundur. 

II.l.2 Çekirdek Görevler 

Çekirdek görevler kendi başlarına ya da di

ğer küçük görevlerle birlikte bilgisayarların etkinliğini 

ölçmektekullanılan küçük işlemlerdir (2). En sık kulla-

nılan çekirdek işlemler, matris tersi alma, yaklaşık kare 

kök hesaplama ve polinom değerleri bulma, rasgele sayı 

türetimi, kütük işlemleri, çizelge arama gibi işlemler

dir (3.). Çekirdek işlem kullanımında sözkonusu görevler 

değerlendirilecek tüm bilgisayarlar için kodlanıp bilgi

sayarlardan geçirilerek kıyaslama olanakları araştırılır. 

Diğer bilgisayar değerleme yöntemlerine göre sahip 

oldukları belirli üstünlükleri nedeniyle çekirdek işlem-

(1) 

(2) 

(3) 

R.A.ARBUCKLE, "Computer Analysis and Thruput Evaluation", 
ComEuters and Automation, january 1966, s. 13. 
E.H.TİlVllVIRECK, "Computer Selection Methodology11

, Computing 
Survels, V91.5, No.4, Dec., 1973, s. 207. 
Atilla ELÇI, "Denekizi Yöntemi ve Etkili Uygulaması"' 
Bilişim, yıl ' 1 Sayı 12, yaz 1977, s. 28. 

· '·- ·vrrı::ıte~ 
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ler gittikçe daha yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. 

Sistemin genel veya belirli bir amaca yönelik komut gü

cünün değerlendirilmesinde çekirdek işlemler oldukça iyi 

sonuçlar verirken (4) bu yöntemin kendine özgü sakıncala

rı da bulunmaktadır. Bu sakıncaların başlıeaları şunlar-

dır (5): 

Karşılaştırılacak her bilgisayar için çekirdek

lerin kodlanması gerekir. Ancak, iki veya daha 

fazla bilgisayar için aynı deneyim düzeyine 

ulaşmış programcı bulunması güçtür. 

- İki veya daha fazla çekirdek işlem türü kulla-

nılarak elde edilen sonuçların ortalamalorının 

alınması güçtür. 

Bir bilgisayarın işlem gücünü temsil edebilecek 

çekirdek işlemlerin bulunması güçtür. 

11.1.3 Denekizi (Benchmark) Yöntemi 

Bilgisayarların değerlendirilmesinde yay

gın bir biçimde yararlanılan bir yöntem de denekizi 

(Benchmark) dir. Denekizi, önerilen bilgisayarların be-

(4) R.A.ARBUCKLE, A.g.e., s. 14. 
(5) J?eter CALING.AERT, ıısystem Performance Evaluation: 

Survey and .A:pp:r:ıaia.al:'.,. e:o1lim.uri.icfatiollS. of tli?{ ACM ~· Jllol., ı o, 
Number ı, J·anuary 1937, s 8 15-16. 

• : 1:<:...: U~i})t'!"S~t;:b 
., 



~. 63 -

lirli gereksinmeleri karşılayıp karşılamadığının sınanma

sında kullanılan denence görevlerdir (6). Denence olarnk 

seçilen görevlerin yapılarına göre denekizlBri deneme/uy

gulama programı, yapay, standart ve canlı denekizi gibi 

isimleri almaktadırlar (7). Denence görevlerinin seçimin

de genellikle şu özelliklere dikkat edilir (8}: 

- Sistemden en sık geçirilen işler, 

- Sistem zamanının çoğunu alan işler, 

- Sistem yapısına göre bitiş zamanı (bitirilişi) 

en önemli işler_ 

Deneme/uygulama programı denekizinde işyükünden 

seçilen bazı programlar önerilen bilgisayarlardan geçiri-

lerek elde edilen sonuçlar bazı formüllerde kullanılır. 

Yapay (synt.hetic) denokizindo örnek işyükünü modelleyen 

bir program geli~tirilmekte ve bu programın çalışma zama

nı ölçüt olarak kullanılmaktadır. Programların benzer tür

deki işletmelerin bilgi işleme işlerinden seçilmiş gerçek 

fakat standartlaştırılmış olması durumunda, bu yöntem stan

dart denekizi adını almaktadır. Canlı denekizi yöntominde 

"' . - .. . ·' 
..... ,.. ~·' . 

------------~---------------· (6) 

(7) 
(8) 

Robert V.HEAD-Norris S.GOFF, "Standart Benchrnarks ,Aid 
~n Competitive System Selection, jour.System Mapage~ent~ 
Jan. 1979, s. 6. . 
A t i 1 1 a ELÇ İ , A • g • e ~-, s • 2 8 • 
Herbert HELLERMAN 1 Thomas F.CONROY, Com~uter S;Lst~em 
Performane e, McGraw-.... ill Computer Science eri es, 
New '1ork, 1974, s. 7. 
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gerçek işyükünden seçilen ve bu işyükünü temsil edebilece

ği düşUnülen bu programlar takımı önerilen sistemlerden 

geçirilmekte, birim zamanda en çok iş geçiren sistem ba

şarılı sayılmaktadır. 

Bilgisayarların değerlendirilmesinde en yaygın 

kullanım düzeyine ulaşmış bulunan denekizi yönteminin (9) 

başlıca üstünlüğü.sistem seçiminde en önemli bileşenler-
l 

den olan donanım, yazılım, fiyat, firma desteği ve uygun

luğun değerlendirilmesine büyük ölçüde olanak tanıması

dır (10). Denekizi yöntemini bazı sakıncaları hazırlanma~ 

larının pahalılığı, değişik bilgisayardan geçirebilmek 

için gerekli değişikliklerin ve denekizi programlarının 

kuruluşun işyükünü örnekleyebilmesinin güçlüğüdür (ll). 

1: 

II.l.4 Benzetim (Şimülasyon) 

Bilgisayarların değerlendirilmelerinde ya

rarlanılan diğer bir yöntem benzetimdir. Bu yöntemde hem 

işyükü, hem aday bilgisayarlar bir program paketi tara

fından temsil edilmekte ve belirli işyüklerine göre aday 

bilgisayarların etkinliklerine ilişkin veriler elde edil

mektedir (12). Bilgisayarların değerlendirilmesinde kulla-

(9) 

(lO) 
(ll) 
(12) 

Norrn.an F.SCHNEİDEWİND, 11 The Practice of Computer 
Selection11 ~ Datamation, Feb. 1967, s. 24. 
Atilla ELÇI, A.g.e .• s. 29. 
R.A.ARBUCKLE, A.g.e- s. 14. 
E.M~TIMMRECK, A.g.c., s. 209. 

J 
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nılan paket programların içinde en iyi bilenenieri SC~~T, 

CASE, SAM isimıi programlardır (13). Bu tür benzetim pa

ketleri dört ana bölümden oluşmaktadır; bunlar aşağıda 

kısaca ele alınmaktadır. 

İş .tanımlama (The definition Language): Bu bölüm 

bilgisayardan geçirilecek işleri tanımlamaktadır. 

Bilgis~ar ta~~ama (The factor librarı): Bilgi

sayar tanımlama bölümü değerlendirilecek bilgisa

yarlara ilişkin donanım ve yazılım özelliklerini 

tanımlar. 

~enzetim Qro&ramları: Benzetimi gerçekleştiren bö

lüm benzetim programları adını almaktadır. 

Çıktı Raporlar~: Bu btllüm değerlemeye ilişkin so-

nuçları sunar. 

Bilgisayarların benzetimle değerlendirilmelerinde 

önemli noktalardan biri kıyaslamanın oluşturacağı temeli 

belirleyen özelliklerin seçimi olmaktadır (14). 

Benzetim paket programlarında işlerin varış zama

nı, okunan kart sayısı, program için gerekli çekirdek 

(13) 

(14) 

'', 

SCERT (Systems and Computers Evaluation and Review.:.. 
Technique) COlVIRESS, Ine •, Washington D.G.; CASE· (Co~ 
puter-Aided System Evaluation) Computer Learning and 
Systems Corp., Chevy Chase, Md.; SAM (System Analysis 
Machine) Applied Data Research, Ine., Princeton~ N.j. 
firmaları tarafınd·r.:j::ı geliştirilmiş programlardır. 
L.Rewel HUESMANN 1 · Robert P.GOLDBERG, "EValuating 
Computer Systems thr·Jugh simulation11 , Computer· Journal 9 

Aug. 1967, s. 150. 
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bellek büyüklüğü, basılacak sayfa adedi ve geçiş süreleri 

gibi parametrelerin deneysel dağılım fonksiyonlarından 

yapılan örneklemeler geliştirilen benzeticinin esasını 

oluştuı'"'maktadır (15). 

Benzetim modellerinden elde edilen sonuçlarla pa

rametrelerin bilgisayar etkenliği üzerindeki etkileri in

celenerek bu parametrelerin değişmelerinin genel etkinlik

te oluşturabileceği degişiklikler için duyarlılık analiz

leri yapılarak genel değerleme olanakları araştırılır. 

Bilgisayarların benzetimle değerlendirilmelerinde 

karşılaşılan en önemli sorunlar, duyarlı kıyaslamalara 

olanak bulunamaması ve benzetim paketinin geliştirilmesi

nin çok pahalı oluşudur. Benzetimle değerlernede hata payı 

yüzde 30'a ulaşabilmektedir (16). Bu hata payının düşürü-

lebilmosi benzetim paketinin daha da geliştirilmesiyle 

olurludur ancak bu çabalar belirli bir düzeydeki parasal 

olanakları gerektirir. İyi bir benzeticinin sistem etkin

liğinin kestiriminde en yararlı (etkin) yöntem olacağı 

düşünülmekte ancak bu yöntem diğer kestirim yöntemlerine 

kıyasla en pahalısı olmaktadır (17). 

(15) 

(16) 
(17) 

Saydam TUNCAY~ "Bilgisayarların Bilgisayar Benzetim 
Değerlendirilmesi" Bilişim'76 Bildiriler, TBD Yayın
ları, s. 3, Ankara 1976, s. 36,4. 
E.M.T]MMR~~K, A.g.e •. s. 209. 
Peter uALlNGAER~, A.g.e.,s. 16. 
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II.l.5 Ağırlıklar ve Puanlama Yöntemi~ 

Bilgisayarların değerlendirilmesinde yarar

lamlan bir başka yöntem de ağırlıklar ve puanlama yönte

midir. Bazı farklılıklarla değişik örgütlerce kullanılan 

bu yaklaşımda bilgisayarın temel özellikleri ayrı ayrı 

ele alınarak bu özelliklerin herbirine ilişkin daha ayrın

tılı dökümler yapılır. Örneğin ilk ele alınan nitelik do

nanım ise donanımın alt bileşenleri istendiğince ayrıntı

lı olarak dökülür. Elde edilen ağacın bu bilgisayarın 

tüm yönleriyle ele alındığı model olduğu kabul edilir (18). 

Bu ağacın her dalına önemlerine göre belli ağırlıklar ve-

rilir. Bundan sonraki adım tüm aday sistemlerin sözkonusu 

niteliklerinin başarılarına göre puanlandırılmasıdır. Bu 

puanların karşı gelen ağırlıklarla çarpılıp toplanmasıyla 

bilgisayarın aldığı başarı puanı hesaplanır. 

Ağırlıklar ve puanlama yöntemi yaklaşımının en üs

tün tarafı bütünleşik clması ve tüm aday bilgisayarlar 

için belli bir bilgi düzeyini sağlayabilmesidir. öte yan

dan puanların ve ağırlıkların belirlenmesindeki öznellik 

(subjektiflik), bu yöntemin zayıf yönlerinden biridir. 

Bilgisayar gereksinimini modelleyen ağacın yeterince du

yarlı sonuca ulaşabilmesi için dal sayısının çok büyük 

olması gerekir. Bu yöntemin bir başka sakıncası farklı 

(18) E.M.TIMMRECK, A.g.e., s. 210. 

• 1. 
, .... ,_ 
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nitelikler yönünden tamamen farklı yapıdaki aday bilgi

sayarların aynı puanı alabilmeleridir. Bu durumda seçi

min hangi ölçüte göre yapılacağı sorunu çözülmemiş olur. 

Ağırlıklar ve puanlama yönteminin bir diğer önemli sakın

cası da maliyetin gözönüne alınmamasıdır. 

Bu kesimde incelenen ve bilgisayarları değerleye

rek en uygununun belirlenınesini amaçlayan yöntemlerde 

belirli ortak özellikler göze çarpmaktadır. Bu yöntem

lerde belirli bir sürede örgütte karşılaşılacağı dUşüni.i

len türde işlemlerden en çoğunu yapabilen bilgisayar 

araştırılmakta, böylelikle bilgisayarın ana işlem birimi 

ağırlık kazanmaktadır. Bilgisayar kullanımına geçecek 

örgütlerde özellikle ilk aşamada ana işlem biriminin ya

nısıra bilgi giriş birimlerinin önemi düşünüldüğü»de, 

ana işlem birimine ağırlık veren seçme yöntemlerinin ea

kıncaları ortaya çıkmaktadır. 

Bilgisayar, bilgi işlem merkezini oluşturan bilc

şenlerden biridir. Bu merkezin diğer bir bileşeni insan-

gücü olduğuna göre, bilgi işlem merkezi tasarırınnda ya

rarlanılacak yaklaşımların bu bileşeni de kapsaması ge

rekir. Ayrıca merkez bileşenlerinin önceki bölümlerde 

tartış:lan ka~maşık yapısı, bilgi işlem merkezi tasarı

mı sorununun, bu karmaşıklığın yeterince gözönüne alına-

bileceği bir karar modeli yaklaşımıyla ele alınmasını 

gerekli kılar. İzleyen kesimlerde bu gereksinim tartışı

larak geliştirilmiş karar modelleri incelenmektedir. 

' 

• .; 1 ~ ~ i'l ~ 
' ' •.._. -:.. . ' .. --~ ~ ' . 



II • 2 KARAR MOD:P:Jjİ YAKLAŞIMLARI 

II.2ol Karar Modeli Gereksinimi 

Bil~~i işlem merkezini oluştu:r·an bile

şenlerden biri ol_an bilgisayarın tümüyle değerlendirilme

sine olanak sağlayacak tek bir etkinlik ölçütü geliştiri;.. 

lememiştir. Yapılan çalışmalarla önerilen ölçtitlerin ba

zan subjektif bazan da hesaplanmalarının güç oluşu sorun

lar yaratabilmektedir (19). Öte yandan bilgi işlem merke-

zinde görev alacak insangüctinden yalnızca bilgi gtriş 

elemanlarının belirli bir sürede yapabileceği iş konusun-

(19) FHED GRUENJ3ERGER, "Are Small, Free-Standing Computers 
Here to Stay11

, Datamation, April 1966, s. 67-68. 

- 69 -
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da kullanılabil~n ölçütler varken örneğin sistem program

cılarım.n üretkenliğine ilişkin ölçütler yeterince geliş

tirilebilm'l ş değildir (20). Bilgi işlem merkezi tasarımı 

sorununun bir başka bileşeni olan örgütte bilgisayar des

teği v:Jrilebilecek işlerin büyüklüklerinin kestirimirıe 

ilişkin karmaşıklıklar da gözönüne alındığında, bu proble

mi:rı karar uza;yındaki belirsizlik payının en düşük düzeye 

indirilCüesinin gereği ortaya çıkmaktadır. Bu amaca, yuka

rıda anlatılan bil~sayar değerleme yöntemlerinden biri 

ya da birkaçı ile saptanan ve en azından örgütte bilgisaya

ra yaptırılacak belirli işlerdeki bilgisayar etkinliğini 

temsil eden parametrelerin, donanım işletimi ve yazılım 

için gerekli işgücüne ilişkin göstergelerin ve örgütün 

gelecekte karşılaşılacağı kestirilen işyükünün içerildiği 

bir karar modeli ile ulnşılabilir. 

Bu gereksinme doğrultusunda bilgi işlem merkezi ta

sarımı probleminin belirli bileşenlerinde ya da tümünde 

karar modeli yaklaşımlarımn denendiği gör1.ilmektedir. Aşa

ğıda bu yaklaşımlar ayrıntılı olarak incelenmektedir. 

- .• 

.• 

(20) Bu konudaki çalışmalara örnek olarak.bkz.Earl CHRYSLER, 
"Programmer Performance Standarts 11 , Journal of S;ystems, 
Ma~~~ment, February, 1978, s. 18-25. 

, ~:-~.::c.·~U Univct~ı\Ç!S. 
-__ --_,,~·ı(lnf' 
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İI.2.2 Bilgi İşlem Merkezi TasarımQna Dönük 

Belirgin Karar Modelleri 

Bilgi işlem merkezi tasarımında kullanılan 

bazı yaklaşımlarda temel sorun, yararlanılacak bilgisaya

rın seçimi olarak ele alınmaktadır. Bu çal:ı şmalarda bil

gisayarın seçim sürecinin dayandırılacağı temeli belirle-

rnek için kullanılacak etkinlik ölçütleri, matematiksel 

ilişkile:r: aracılığıyla saptanmaya çalışılmaktadır. Toplatn 

IDI işlom zamanı, bellek büyüklüğü, bellek hızı, ana işlem 

birimi hJ..zı gibi bazı sayısal özellikler kullam larak ge

rekli otkinlik ölçütü tammlanruakta ve aday bilgisayarları 

sözkonusu özelliklerine ilişkin değerler belirlenen etkin

lik fonksiyonunda kullanılarak en başarı lı bilgisayar be

lirlenmektedir ( 21). Ancak çağdaş bilgisayarların karmaşık 

ve birbirlerinden son derece farklı yapılara ulaşmaları .......... 

sonucu bu tür ilişkilerin bilgisayarların değerlendirilme-

sinde kullanımı giderek güçleşmektedir. 

Karar modeli yaklaşırrunın uygulandığı baz:ı çalışma

larda, eldeki bir bilgisayarın işleyişine ilişkin darboğaz

ların giderilmesi amaçlanmaktadır (22). Bu çalışmalarda 

(21) 

(22) 

Bu çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. W.F. 
SHARPE, A.g.e., s. 297-298, Semih TEZCAN, "Bilgisayar 
Sistemlerinin Değerlendirilmesin, Bilişim, Yıl 3, S .8, 
Yaz 1974, s. 98-99. K.E.KNIGHT, 11Changes in Computer 
Performance", Datamation, Vol.21, s. 40-54, P.C.ALINGEART, 
4.g.e., s. 12-!8. 
John W.BOYSE.David R.WARN, "A Straightforward Iviodel for 
Computer Per!çrmance Prediction",Computing S-qrveys, 
Vol.?, No.2, June 1975, s. 75-80. 

. .. \' 
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bilgisayarın herbir alt birimi belli dağılırnlara sahip 

servis süreleri olan birer servis birimi olarak ele alın-

makta ve geliş zamanlarının dağılımları yardımıyla, bu bi

rimlerdeki birikimlere ilişkin çözümlemeler yapılmaktadır(2J). 

Gelecekteki işyüküne ilişkin göstergelerin kesti!ı

rimlerinin güçlüğü (24), bazı araştırmalarda bilgisayar et

kinli~inin herhangi bir sisteme göreli olarak belirlenmesi 

doğrultusundaki çalı-şnıala:rın, geliştirilmesine yol aç mı ş

tır (25). 

Bu yaklaşımın en zayıf yönü isa tamamen deneysel 

(ampirik) bir temele oturtulmuş olması ve bu yüzden belli 

bir sistemin yapısına bağlı kalınması zorunluluğudur. De

ğerlendirilecek sistemde oluşturulacak (örneğin teyp hızı 

gibi) en kUçük bir değişiklik karşısında yöntemden yarar

lanılamamakta ve güvenilir kıyaslama olanakları kalmamak

tadır (26). İlk kez Gaver tarafından oluşturulmuş bulunan 

bu düşünceler sözü edilen sakıncaları enazlamak amacıyla 

geliştirilmiş ve bilgisayar seçiminde kuramsal olarnk kul-

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

..... ··. -. . \.. .~ 
ı,. f :. -

G.j .A .STERN, 11Modelling Computer Systems: A Dlea for 
Cost-Effectiveness", Operaticnal Research in the Desig~ 
of Electronic Dc:ıta Processing Systems, der.Fred HAN§SMANN 
Procedings of a NATO Conference in Munich 1971, The 
English Universities Press Lt., London Crane, Russak Co. 
Ine., New York 1973, s. 20. -
Bu kestir·imlerin özellikleri konusunda bkz. F.HANSSMAID.T;· 
W.KISTLERtH.SCHULTZ, "Economic Optimization in the 
Design of EDP Systems Long-Range Planning of EDP Systems 
Based on the Gaver Model 11 , A.g.e., s. 30-32. 
Bu çalışmalara örnek olarak bkz. D.P.GAVER, 11 Prqbabilit;y 
Models for Mul tiprogramming Comput er Systemaıt, Journal of 
the Association of ComRuting Machinerı, 1967, Vol. 14, 
No.3, s. l1"2~-43B~ 
HANSSMANtKISTLER;-SCHULTZ, A.g.e., s. 30. 

. · '~ '.····~~r:sıtt:: 
.,. >'!Ht 
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.lanılabilecek bir karar modeli kurulmuştur (27). Aneak 

doğrusal amaç fonksiyonlu, eğrisel kısıtlayıcılı, tamsayı

lı yapısıyla geliştirilmiş bulunan bu modelin çözümü sorun

lar yaratmaktadır. Uzun veya kısa dönem planları için sıkça 

kullanımı gereken bu modelin çözümünde kullanılabilecek 

teknik henüz geliştirilmemiştir~ 

Yukarıda incelediğimiz ve bilgi işlem merkezlerinin 

tasarımında en azından bilgisayar bileşeni açısından yarar

lanılabilecek tasarım yöntemlerinin hemen tümünde amaç yal

mzca, belli bir iş yükünil karşılayabilecek nitelikteki 

bilgisayarın belirlenmesine yöneliktir. Sorunun yalnızca 

bilgisayarın işlem gUcü veya bu gücün geliştirilmesi olmaaı 

durumuncı .... a, bu yaklaşımlar kuramsal olarak yeterlidir. Ancak, 

bilgi işlem merkezini. yeni kuracak bir örgütte bu merkezin 

bilgisayar bileşeninin yanısıra insangücü bileşenin de göz

önUna alınması ve belirlenen işyükünün hangi donanımla ve 

hangi işgücüyle en düşük maliyetle karşılanabileceği araş

tırılmalıdır. 

Bu yargımızı örnekleyen ve karar modeli yaklaşımını 

uygulayan ilk kuramsal çalışmalardan biri Norman F.Schneidwind 

tarafından gerçekleştirilmiştir (28). Bu çalışmada, gelişen 

(27) 

(28) 
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finansal etmenlerin de gözönüne alınmasıyla yazılım-donanım 

bileşenleri irdelenerek belirli bir işyükünü belirli bir 

sürede karşılayacak en düşük maliyetli bileşim araştırıl

maktadır. 

Öte yandan, uyuşumun sağlanması kuşuluyla değişik 

bilgisayar birimlerden maliyeti düşük olanlarının farklı 

firmalardan alınmasıyla, maliyetin daha da düşürülmesi 

mümkünken, tek bir firmanın tek bir modelinin tüm b~ .. rimle

riyle seçimi zorunluluğu yüzünden karar uzayı daraltılmak

tadır. Gerçekte, bilgisayar pazarlayan değişik firmslar

dan yalıuzca belirli birimlerin alınmasıyla farklı bile-

şimlerin oluşturulması mümkündür. Bu nedenle oluşturulacak 

karar modelinin sözü edilen özelliği de karşılayabilmesi . 

gerekir. 

Bilgi işlem merkezi tasarımında yararlanılacak bir 

karar modelinin taşıması gereken bir başka nitelik de 

sosyal sistemlerin genel özelliklerine koşut olarak gere

ğinde çeşitli amaçların içerilmesi zorunluluğudur. Bilgi-

sayarın seçimi ve bilgi işlem merkezinin oluşturulması 

probleminde, karar vericinin çok sayıda etkileşim ve seçe

neği gözönünde bulunduerarak karmaşık karar uzayında en 

tutarlı ve uygulanabilir kararı verebilmesine yardımcı 

olacak bir karar modelinin yukarıda sözü edilen neden~ ·· 

le.r.den ötürü yalnızca maliyet enazlanmasına yönelik olarna

yacağı açıktır. Oluşturulacak karar modeli, karar verici

nin özel tutumlarını yansıtabilmeli ve bu tutumlardaki 

değişiklikler karşısında en iYi çözüm konusundaki sorula

rı~~ yanıtlayabilmelidir. Sosyal sistemlerin gereği olarak 

', . ·· .. ~ ,...,:,\.'2'~~ ~ı'lt!~ 
... ·.,!,.,:;;i)f 
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birden fazla amacı ve bu amaçların önceliklerinin de içe

rilmesi gereğinden hareketle, kurulacak en uygun modelin 

bir amaç programlaması modeli olacağı ortaya çıkmakta-

dır (29). 

Çalışmamızın izleyen kesiminde sözü edilen gerek

sinmeler doğrultusunda ve belirli koşullarda bilgi işlem 

merkezj_ tasarımı probleminin çözümü:tıde karar vericiye yar-

dırncı olabilecek bir karar modeli geliştirilecektir. 

(29) Amaç Programlaması yönteminin özellikleri ve kulla
nımına ilişkin açıklamalar Ek'te yer almaktadır. 



II .3 BİLGİ İŞLEM Jl/IEB.KEZİ TASARIMINDA BÜ':CİİilU.ıEŞİK' 

BİR KARAR MODELİNİN GELİŞTİE.İLI\'LESİ 

Çalışınamızın önceki kesimlerinde açıklanan 

bilgi işlem merkezi tasarımı probleminin, sezgisel payın 

en düşük düzeyde tutularak çözümü için gerekli yaklaşıma 

katkı sağlayacak bir karar modeli bu kesimde geliştiril

mektedir. Önce problomin içinde bulunduğu durumun koşul

ları belirlenmekte, bu koşullarda oluşabilecek değişmele

re uygun olarak gerekli tanımlar yapılmakta ve bilgi iş

lem merkezi tasarımı probleminin bütünleşik olarak ele 

alınmasına olanak verecek bir karar modeli geliştirilmek

tedir. Çalışmanın izleyen kesimlerinde model irdelenmekte 

ve çözülebilirliği tartışılmaktadır. 

- 76 -
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Gerçek hayatta karşJ.laşJ.1abilir bir bilgi işlem 

merkezi tasarJ.mı probleminin tüm a~ntJ. ve karmaşıklığı-

nın önceden gözönüne alJ.narak böyle bir probleminin çözü

mümle krıllamlacak tutarlı bir karar modelinin geliştiril

mesinin olanaksızlığı açıktır. Bu nedenle, bilgi işlem 

merkezi tasarJ.mına dönük olarak geliştirilecek karar mode

li, karşılaşılmasJ. qlasılJ. bir başlangıç düzeyden hareket

le sistemde oluşabilecek davranış .farklılıkl,3rı gözönüne 

alınarak kademeli bir biçimde geliştirilecektir. Başlan

gıçta gözönüne alınan durumun koşulları modelin varsoyım

ları başlığJ.nda toplanarak, bu koşullara dönük olarak ya

pılan düzenleme Model-1 olarak isimlendirilecektir. Daha 

sonra s istem davranı şlarındali.i olası değişimler ele alı na-

rak Model-2, Model-3 ve Model-4 geliştirilecektir. 

II .3 .ı Durumun Koşulları (Varsay:ı. mlar) 

Model - ı 
=-cr-eee= 

Varsayım 1: Örgütte gerekli olurluluk etüdle

ri yaptırılmış, bilgisayar satınalma kararı verilmiştir. 

PazarlayıcJ. firmalardan gelen tekliflerde model için gere

ken parametrelerin değerleri bulunmaktadır. 

Varsayım 2: İşletmenin bilgisayar gereksini

mi duyduğu işleri yapabilir bilgisayarlar ve bunların bi

rimlerine ilişkin değişik yapıdaki modeller vardır. 

Varsayım 3: Tüm bilgisayarların ortalama ömür-

leri aynıdır. 
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Varsayım 4: Farklı firmalarca pazarıanan değişik 

birimlerin ~birleştirilmesi mümkündür. 

Varsayım 5: Bilgisayar birimlerinin firma ve mo

del itibariyle işletmenin karşılaştığı işlere ve bunla

rın özel işlemlerine katılımlarını belirleyen teknik 

katsayılar farklıdır. 

Varsayım 6: Bilgisayar sisteminin ortalama ömrü 

gözönüne alınarak işletmenin bilgisayara yaptırmak iste

diği işler anlamlı zaman dilimleri itibariyle tekdüze 

(rutin) olup, her bir işin birimlere göre bilgisayar sis

temine getireceği yük bellidir. 

Varsayım 7: Bilgisayarda yapılacak işlerin tamam-

lanma süreleri yönetirnce belirlenmiştir, ancak yönetim 

bilgisayar edinmede karşılaşacağı farklı külfetlere göre 

bu belirlemede tutum farklılığı gösterebilir. 

Varsayım 8: Firma ve model itibariyle oluşturula-

bilir bilgisayar sistemlerinin karşılaşılan işlerde der

leme ve birle§tirme açısından farklılıkları yoktur. 

Varsayım 9: Sistemin bütünüyle kullanımında gerek-

li olan bakımcı, programcı, işletirnci ve sistem analist

lerinin oluşturulabilir bilgisayar sistemleri itibariyle 

işletmeye maliyetleri arasında farklılık yoktur. 

Varsayım 10: İşletim olanak ve kolaylıklarının ya

nısıra fiziksel yer olanakları nedeniyle merkeze clınacak 

.. ı.. 

,1 
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birimlerin sayısı konusunda yönetimin belirli tutumları 

olabilir. 

Yukarıda belirtilen varsayımıara göre bilgisayar

lar birimleri ve örgütte bilgisayar desteği verilecek iş

ler aşa8ıdaki· dizin kümeleriyle tanımlanmakta~ır: 

F = { f l f = 1,2,3, ••••••• ,F) 

bilgisayar pazarlayan firmalar, 

B = { b ı b = 1, 2, 3,,,,, ••• ,B) 

bilgisayar birimleri (kart oku~ucu, ana işlem bi
rimi vb.) 

}!T = { m f m = ı, 2, 3, ••••••• ,M) 

bilgisayar birimlerine ilişkin modeller 

D= (d 1 d= l,2,J, ••••••• ,D} 

bilgisayar desteği verilecek işler 

i = (i ~ i • J ı, 2,;, •••.•.• , i} 

bilgisayar desteği verilişinde bilgisayarca yapılan 

özel işler (sıralama, saklamw, bilgi girişi, çıkış v.b.) 

II.J.2 Karar Değişkenleri 

Modelin çözümüyle alınacak bilgise.yar birim

lerinin tipi ve sayısı belirlenecektir. Bu durumda, 
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f firmasının pazarladığı bilgisayarlar
dan m modelinin b biriminden satın alı
nacak sayı 

karar değişkeni olarak ta~mlanmaktadır. 

II.3.3 Parametreler 

Modelin parametreleri tanımlanmış bulunan 

dizin kümelerine göre aşağıda belirtilmiştir. 

Kfmbdi : f firmasının pazarladığı b biriminin m 
modelinin, d işinin i işlemine birim za
manda ka)ılımını belirleyen teknik kat
sayı, 

: Bilgisayar desteği verilecek d işi için 
gerekli i işlemi büyüklüğü, 

: Bilgisayarın satın alınmış olması duru-
munda ortalama bilgisayar ömrü gözönüne 
alınarak hesaplanan, kiralanması duru
munda da kiranın birim zamana düşen pa
yı olarak belirlenen ve f firmasınca 

pazarıanan b biriminin m modeline iliş
kin edinim maliyeti, 

Ab : Karar vericinin tutumu veya en küçük bil-
gisayar sistemi bileşiminin gereği ola
rak temini zorunlu b birimi adedi, 

Üb : İşletim olanak ve kolaylıklarının yanısı-
ra fiziksel olanaklar nedeniyle karar ve
rici tarafından belirlenen ve temin edi
lebilir b birimi adedinin üst sınırı. 
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II.3.4 Kısıtlayıcılar ve Amaç Fonksiyonu 

Önceki kesimlerde durumunun koŞJ llan. ince

lenen ve bağlı olarak simgesel tanımları verilen proble

me ilişkin karar modelinin kısıtlayıcıları ve amaç fonk

siyonu bu kesimde tanıtılmaktadır. 

Kısıtlapcılcg: 

Bir bilgisayar sisteminin oluşabilmesi için 

belli birimlerden en az birer tane veya karar verici ta~ 

rafından belirlenmiş sayıda birim bulunmalıdır, bu sayı 

üst sınırdan da büyük olmamalıdır. Böylece, 

(1) L 
f 

Ab bütün b'ler için 

kısıtlayıcısı yazılır. 

Bilgisayar desteği verilecek işler için özel iş

lemlerden oluşan işyükünün karşılanması gereklidir. Bu 

durumda, 

(2) 2: 
f 

Z:x 
d fmb 

K ~ 
fmbdi 

Z:Y 
d di 

bütün i'ler iöin 

eşitsizliğinin sağlanması gerekir. 

Herhangi bir bilgisayar biriminden temin edilecek 

adet tamsayı olacağından 
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xfmb = 0,1,2, •••••• , tamsayı; bütün f,m,b'ler için 

koşulu sağlanmalıdır. 

Amaç Fonksiyonu 

Modelin çözümüyle belli işyükünü karşıla/cak en dü

şük maliyetli bileşim amaçlandığından, enazlanması gereken 

toplam maliyet; 

(3) T.M. = L L 'L: Cfmb xfmb 
f m b 

olacaktır. 

Model-1 in bUtünleşik Yazılımı 

L: L xfmb ~ Ab, ~ (bUtün b' ler :için) 
f m 

xfmb ~ o' tamsayı; 'çif' m, b 

kısıtlayıo~larına göre 

fonksiyonu enazlanacaktır. 

Geliştirilmiş bu modelle değişik firmalar tarafından 

pazarıanan tüm bilgisayar birimleri arasında uyuşumun ge

çerliliği varsay,mıyla örgütteki işyükünü karşılayabilecek 

en düşük maliyetli bileşim belirlenmektedir. 

' , ı ~r;.''·:rsıte~ 
~ ~ ~.· ';·.~;~:·;}ht' 
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II:J~j·;§ Modelin Bütünleştirilmesi 

Model 2 

Özel işlem türlerinden saklama, kontrol, hesaplama 

ve benzeri işlemler için farklı firmalarca pazarıanan ana 

işffim birimleri birbirleriyle uyuşmayabilir. Bu açıdan 

probleı:niınizde herhangi bir firmanın herhangi bir modeli-

nin ana işlem biriminin seçimi sözkonusu olabilecektir. 

Böyle bir durumda, 

t~ B ana işlem birimine ilişkin indis ise Model-ı 

in işyüküne iliskin. temel kı sı tlayıcJ.sı .. ,. 

(4) 

( 5) 

biçimin-J dönüşebileceldir. 

E 
d V'.' 

ı 

Varsayım 4 1 te sözü edilen ve değişik firmalarm deği-

şik modelleri arasındaki uyum tüm birimler açısından geçer-

li olmayabilir. Bu nedenle modelin bu varsayımı uyarlanma-

lı· ve yalnız teknik açıdan mümkün bileşiınlere izin verilme

lidir. Öte yandan teknik uyum sorunu ancak yan bilgisayar 

birimleriyle ana işlem birimi arasında sözkonusu alacağın-

dan, Varsayım-4 aşağıdaki biçimde uyarlanarak modelde ge-

rekli dönüşümler sağlanacaktıro 
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:ı: 
!.q_r.sa;yım 4~ Farklı birimler ve markalar itibariyle 

bazı bilgisayar birimleri tüm ana işlem birimlerine bağlı 

olarak çalışabilirken, bazı birimlerin belirli ana işlem 

birimleriyle birlikte çalıvması teknik açıdan ruümkiin de-

ğildirQ 

Sözü edilen teknik uyuşum sorununu gözebilmek için 

yeni bir t değişkeni aşağıdaki biçimde tanımlanmaktadır. 

1 eğer fmb ~f'm'~ (f firmasının m mo
delinin b birimi, f' firmasının m' mo
delinin ana işlem birimi ile uyuşumlu 
ise) 

O eğer fmb ~f'm'~ (uyuşum yoksa) 

Tanımlanan bu yeni değişkenlot iş yüküne ilişkin 

temel kısıtlayıcı 

(6) ı:, ı; E L 1:_1 L; X t 
K fmbdi ~ f m b~b~ d f' m' fmb fmbf'm'b:1E 

z ydi' "'1. 
d ı 

ve ana işlem birimi için 

(7) z: X fmb3E Kfm~di ~ ~ ydi' 'V. 
d d ı 

biçimine dönüşecektir. 

Hodel 2'nin Bütünleşik Yazılırrg_ 

~ Yd., \1. 
d ı ı 

~ ...... · ... ~ ~~.>.·'.~~ts ı ü -

,. :: ::_::,C;;:ıhflnF 
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z:: L :6 ~' 2."~ ~ ~~ xfob tfmbf'm'b~ Kfmbdi ~ f m b fo b:!: d . .p! m' ·'-

~ ydi 
"'rf~ 

d i' 

üb ~ L: E fmb ~Ab vb 
-P m 

xfmb~o, tamsayı 'f/ 
fmb 

kı sı tls.yı c:ı.lr.r:'~na göre, 

enaz la ncı. caktır. 

Model 3: 

Önceki kesimlerde incelenen karar modelleri yalnız

ca donanıma dönük olarak maliyet enazlanmasına yönelikti. 

Ancak bilgi işlem merkezi tasarımı probleminin önemli bir 

bileşenin de insangücü olduğu ve insangücüne dönük planla

manın toplam maliyeti eıı düşük düzeyde tutacak bir biçim

de gerçekleştirilmesi düşünülebilir. Bu amaçla ve bilgisa-

yar birimlerinin işletimi için gerekli işgücü sayısı ve ma

liyeti kapsama alınarak modelde gerekli uyarlamalar aşağı

da yapJ_lmaktadır: 

s f,m,b 

C' fmb 

f firmasının m modelinin b biriminin iş-

letimi için gerekli işgücü sayısı 

f firmasının m modelinin b biriminin iş-

letiminde çalışan bir işgücünün birim za-

man maliyeti 
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Böylece insangücüne ilişkin maliyet 

(8) C' X fmb fmb 

olacaktır. Bu maJiyetin de kapsama alınmasıyla modelin 

amaç fonksiyonu 

(9) T.M. = G "E 2; (ci"'mb xfmb + 8 rmb 0 r' b xf b) f m b m m 

biçimine dö~üşecektir. 

İnsangücünün modele dahil edilmesiyle sorunun yeni 

bir boyutu ortaya çıkmaktadır. Bilgisayar birimleri ve in

sangücünün birden #4zla vardiya ile çalıştırılmasıyla iş

yükü dGha kolay bir biçimde karşılanacak, ancak toplam ma

liyet belirli bir oranda artacaktır. Cfmb katsayısının 

bilgisayar birimlerinin fazla çalıştırılmasından kaynakla-

nan ek maliyeti kapsayacak biçimde hesaplanmış olması var

sayımıyla, aşağıdaki uyarlamalar gerekmektedir. 

vfmb = f firmasının m modelinin b birimine ilişkin 
vardiya sayısı olmak üzere, 

ana işlem biriminin karşılaması gereken işyüküne ilişkin 

(7) numaralı kısıtlayıcı 

(lO) W X fmbi K rm.Sdi V fmb ) ~ Y di 
y 

i 

biçimine dönüşürken, (6) numaralı kısıtlayıcı 
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(ll) .L: ı: 
f m 

V'. 
ı 

olacaktır. 

Fazla vardiya çalıştırılması durumunda tUm verdiya

lara aynı ücretin verilmesi varsayımıyla enazlanacak amaç 

fonksiyonu: 

olacaktır. 

Model 3'ün Bütünleşik Yazılımı 
. u - • !. 

tl. 
ı 

L.E z:;L; ı: L: 
%fmb tfmbf' m' 11 Kfmbdi vfmb~ f m b~l:Jl d f' m' 

z ydi yi 
d 

üb ~ 'L L: X ) Ab' vb 
f m fmb 

xfmb tamsayı V/fmb 

kısı tlayıcılarına göre, 

T.M. = z !.: E {xfmb 0 fmb + V fmb 3 fmb cfmb xfmJ 
f m. b 
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amaç fonksiyonu enazlanacaktır. 

Model 4: 

Bilgi işlem merkezinde insangücünün birden fazla 

vardiyo halinde veya fazla mesai ile çalıştırılması duru-

munda normal vardiya saatleri dışındaki saatierin iicreti 

normal ücrete göre belirli bir oranda arttırilabilir. Bu 

olgu nedeniyle temel işyükü ve toplam maliyet üzerinde 

gerekli uyarlamalar aşağıda yapılmaktadır: 

r = Normal çalışma saatleri dışında çalıştırılması 
durumundo insangücüne ödenen ücretin arttırıl

ma oram 

p = Fazla çalışılan sürenin normal çalışma süresi
ne oram 

olarak tanı mla nırsa, ana işlem birimine ilişkin iş yükü kı-

sı tlayı cısı; 

(13) 1: X K ~ (1 + p) ~ E ydi 
d fm~ fmbdi d 

ve diğer işyükü kısıtlayıcıları, 

(14) LL LG X 
f m f' m' fmb 

L 
d 

'ri. 
ı 

t K (l+p)'~ 
fmbf' m 'b~ fmbdi 

y . 
d :ı. 

V. 
ı 

olacaktır. İnsangücüne ödenecek toplam ücret p(l+r) aramn

da artacak ve 
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fmb 

- 89 -

C~mb [v + p(l + rU Xfmb olacaktır. 

Bu maliyetin de kapsama alınmasıyla enezlanacak toplam 

maliyet 

olacaktır. 

Model 4' ün 13~t~_ünleşik 'Ya~llJ.mı 

" X K 7· fmb fmbdi 

ı: 
m' 

kısıtlayıcılarına göre; 

X t K (V+p) ~ 
fmb fmbf' m'~ fmbdi 

~ Yd. 
d ı 

tamsayı V 

'V. 
ı 

f,m,b 

T.M. = E i: !: {X c + s c' [v+p(l + r)l x 1 
f m b fmb fmb fmb fmb ·- fmb) 

amaç fonksiyonu enazlanacaktır. 
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Geliştirilen bu model işyükü gereksinmelerini be

lirleyen kısıtlayıcılara göre toplam maliyeti en düşük 

kılmayc:ı yönelik bir doğrusal programlema modeli yapısın-

dadır. Ancak çalı şmaını zdc::ı dcı.ha önceden de belirtildiği gi _ 

lJi örgütteki karar vericinin maliyet enazlanmasının yanı-

sıra değişik tutum veya am:-ır,>:ları olabilir. Bu değişik amaç-

ların öncelik sırolarına gö:re gözönüne nlınarak bilgi iş-

lem merkezi tasar;.nı:ı. probleminin daha geniş boyutta ele 

alınabilmesine olanak verebilmek düşUncesiy:::_e 9 geliştiri

len karar modeli bir an'·:ıç programlaması modeline uyarlana-

caktır. 

Amaç programlaması deyimleri doğrultusunda karar 

vericinin herbir kısıtlayıcıyla sağlanmasını istediği ve 

sistemin davranı şlarına ilişkin göstergeler tutum, bir 

veya birden fazla tutumla belirlenen ve ulaşılmalc istenen 

gösterge, amaç olarak isimlendirilmiştir (30). 

Amaç programlaması genel simgelernesinin gere~:;i olan 

tanımlaraşağıda yapılmaktadır (31). 

(30) 

(31) 

x i 1 inci tutumda yer alan karar değişkenleri
nin oluşturduğu vektör 

Tutum-amaç ilişk5.si konusunda ayrıntılı bilgi için 
bkz. İmdat KARA 9 Yöneylem Araştırmasının Yöntembilimi, 
E.İ.T.İ.A. Yayını, "'No. 2157139, Eskişehir, 1979, 
s. 75-77. 
Kullanılan simgeler amaç programlaması modelinin genel 
yazılımındaki gösterimlerdir. bkz. Ek. 
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: i'inci tutumu belirleyen kısıtlayıcı 

i:ı ~..-,c~ · tutumdan pozitif sapma 

ni : i'inci tutumdan negatif sapma 

gk(n,p) : k'ıncı öncelik düzeyindeki amaca iliş
kin olarak çeşitli tutumlardan sapma la-. 
rın bir fonksiyonu 

K : Toplam amaç öncelik düzeyi sayısı 

L : BİM için ayrılması düşünülen yatırım 
miktarı 

-e : Etkinlik fonksiyonu, her bir öncelik dü-

ziYindek~macı anlatan ve bileşenleri çe
şitli h~deflerden sapmaların bir fonksi
yonu olan bir satır vektörü 

j=(j)j=l,2,3, ••• jJ Karşılanması gerekenişyükü ve maliyet 
kısıtlayıcılarına ek olarak karar veri
cinin çeşitli konulardaki özel tutumla
rını belirleyen indis. 

Z. :Karar vericinin j'inci özel tutumuna 
J 

ilişkin olarak ulaşmak istediği gösterge. 

Yukarıda tanımlanan e etkinlik fonksiyonunda en 

önemli amaç birinci bileşeni oluşturmakta ve giderek di

ğer amaçlar önem (öncelik) düzeylerine göre diğer bileşen

lerde sıralanmaktadır. Bu durumda modelimiz aşağıda karar 

değişkenlerine ilişkin değiçik amaçların içerildiği amaç 

programlaması modeline dönüşmektedir: 
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= z: yd. , \i. 
d ı ı 

E 
f' 

:G X t (V+p}K . 
fmb fmbf' m' 11 fmhdı m' 

V. 
ı 

n, p ~O 

X fmb tamsayı, ~ O 

kısıtlayıcılarına göre; 

enazlaya~qk X bulunacaktır. 

II ~)~6 Modelin İrdelenmes i 

Geliştirilen model (Model-4) karar değişken

lerinin yaıusı gereği tam değerli doğrusal programlama mo-
. .. ~ ..: -~ . "': •• .1. - ~ 
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deli niteliğindedir. Bu tür modellerin çözümü için YBrarla

n:ı.labilecek çözüm yöntemleri yeterince geliştirilmiş olup, 

bu konuda bilgisayar desteği alınabilmesi için paket prog

ramlar bulunmaktadır. 

Farklı ana işlem birimleri için teknik açıdan uyu

şumlu birimlerle en iyi bileşimin bulunmasını sağlayan 

tfmbf' m' b ::ı: değişkeninin tanımı, modelin herhangi bir çözüm 

yönteminin yalmzca bir kez uygulanmasıyla çözümlenmesini 

güçleştirmektedir. Farklı ana işlem birimleri ele alındı

ğında, uygun çözüm alanını belirleyen kısıtlayıcılar tama

men farklılaşmakta ve değişik uygun çözüm alanları oluşmak

tadır. Bu durumda modelin her bir ana işlem birimi için ay

rı ayrı çözümü gerekmekte, bütünleşik en iyi çözüm için bu 

çözümlerle elde edilen değerlerin karşılaştırılması sözko

nusu olmaktadır. 

Fazla çalışma süresi ve vardiya sayısı model kapsa

mına alınırken bu değişkenierin birer karar değişkeni ola

rak incelenmesi gereği düşünülebilir. Ancak bu durumda mo

delin doğrusallık niteliği ortadan kalknakta ve çözüm güç

leşmektedir. Bu nedenle modelin çözümünde fazla çalışma sü

resi ve vardiya sayısını belirleyen değişkenierin belli de

ğerleri için modelde yer alan diğer parametrelerin aldığı 

değerler hesaplanmakta ve bu koşullardaki en uygun çözümün 

araştırılması gerekmektedir. 

Geliştirilen modelde, bilgisayar birimlerinin işleti

mi için gerekli insangücü dışındaki sistem analisti, program-

i. ~ .' ·•• . :_ :. ; : t~ -~~~ ~ .. : 

... , ·:, ~ ,) ~ U :-ı~~~' ~rs~ ~'· 
,ı·. -- ı 
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cı, balnın elemanı gibi iş noktalarında görevlendirilecek 

insangücünün etkenliği ile alınacak bilgisayarın bağımsız

lığı varsayımı sözkonusudur. Bu nedenle modelin çözümüyle 

karar vericiye donanımın işletimi ve özellikle bilgi giri

şinde kullanılacak insangücünün planlanmasına ilişkin gös

tergeler türetilecektir. Böylelikle bilgisayar edinme ka

rarını veren örgütlerde birikmiş halde bulunan bilgilerin 

bilgisayar ortanuna aktarılmasında işgücü planlaması prob

leminin çözümüne katkıda bulunulacaktır. 

Modelin amaç programlamasına uyarlanmasıyla karar 

vericiye maliyet enazlanmasının yanısıra değişik amaçların 

da gizönüne alınma olanağı verilmektedir. Böylelikle karar 

verici maliyete ilişkin tutumlarının yanısıra, işyUkünün 

karşılanmasını istediği sürelerde oluşmasına izin verebile

ceği uzamalar veya satın al-ınacak birim sayı ları konusunda

ki tutum değişiklikleri karşısında en iyi çözümde meydana 

gelebilecek değişimleri irdeleme fırsatı bulabileceh:tir. 

Geliştirilen model tek dönemlik bir eniyilerne modeli 

yapısındadır. Çokdönemli analiz gerektiğinde modelde para

metre olarak yer alan maliyet unsurlarının fiyat indeksle

ri yolu ile kestirimi olurludur ve model paranın zaman de

ğeri esas alınarak çok dönemli analizler için uyarlsnabilir. 

Farklı ana işlem birimlerinin ele alınmasıyla oluşan 

uygun çözüm alanlarındaki değişikliklerin yanıeıra amaç 

programlaması modellerinin çözümünde yararlanılan bilgisa

yar paket programlarının elde edil€meyişi modelin çi:5züınün

de izlenecek adım adım yaklaşımı daha da önemli kılmaktadır. 
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Modelin çözümünü kolaylaştırmak için geliştirilen algorit

ma izleyen paragrafıarda tam tılmaktadır. 

II.J.7 Modelin Çözüm Algoritması 

Geliştirilen model tamsayılı doğrusal prog

ramlama modeli yap:ı.sında olmasına karşın, kapsanundalci 

tfmbf'm'? değişkeni nedeniyle bu tür modeller için ge

liştirilmiş çözüm tekniklerinden herhangi birinin yalnızca 

bir kez kullanınuyla çözülememektedir. Modelin maliyet 

enazlanmasına yönelik kullanım:ı.nda çözüm için gerekli adı m

lar aşağıda tanıtılmaktadır. 

Adım ı 

di' v. 
ı 

koşulunu sağlayan Xfmb~ ler bulunur. Bunların ilk iki in

disinden oluşan sıralı: ikililerin kümesi ~W E.. N bu kU-

rnenin eleman saYJ.sı olarak tanımlarorsa sözkonusu küme 

ile gösterilir. Bu kümenin herbir elemanı örgütteki işler 

için gerekli kapasiteye sahip ana işlem biriminin pazarlan

dığı firma ve modeli belirler. 

Adım 2 

İkinci aşamada, ilk adıında belirlenen ana işlem bi

rimleri için uyuşumlu yan birimlerin seçimi gerçekleştiri-
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lecektir. Bu amaçla, 

vi, w= 1,2, ..... ,w 

koşulunu sağlayan xfmbtb~ ler bulunur. 

Bu eşitsizliklerin çözümüyle her w~ W ile uyuşumlu 

ve belirli işyükü gereksinmelerini karşılayacak yan bin:i.Jn

lerden oluşan bileşimler belirlenecektir. Herbir w~ W 

için bulunan farklı bileşim sayısına o<. w denir ve bu bile

şirolerin oluşturduğu küme, 

FJ!JIB -= {(f,m,b) , (f,m,b) , •••••• , (f,m,b) 1 
w . w,l 2 rv w, w,~ 

W"' 

biçiminde gösterilirse, örgütteki işyükünü karşılc:;,yacak 

tüm bilgisayar donanı m bileşimleri tanımlanmış olacaktır. 

Adım 3 

Oluşturulan herbir bilgisayar donanım bileşiminin 

maliyetinin belirlenmesi amacıyla şu işlemler yapılır: 

0 fmh*xfm11 = ™Cf ,m) w f, firmasınca üretilen, m 

modelindeki ana işlem biriminin maliyetidir. Bu işlem bi~ 

rimlerinin herbiri ile uyuşumlu olarak oluşturulabilecek 

farklı donanım birimleri bileşimi sayısı ise t:><..w olarak 

! z .. ' .... ·:::1 u;~:~'.}C:~~stt~~ 
·:.~;c.:n~nr. 
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verildiğinden, her farklı bileşimin maliyeti 

(f,m,b) ı::x ~ FMB,. w= 1,2,3, •••• ,w 
w, w w 

olarak hesaplanacaktır. Bunların en kUçüğü olan, 

TM = Min {' TM(f ) w cx ,m w 
w 

c 
( f ,m, b)w ,cxw 

= 

Min{™w ot} 
'~-vv 

maliyeti, her bir ana işlem birimi ile birlikte oluşturula

bilen farklı bileşimierin içinden en düşük maliyetli olanı 

verecektir. 

Adım 4 

Son adım bütün ana işlem birimleri için oluşturulan 

bileşimierin içinden en düşük maliyetlisini seçmektir. Bu 

amaçla, 

TM = Min ,- TM J w = 1, 2 , •••• , W 
w - w 

işlemi yapılarak en düşük maliyetli donanım bileşimi belir-

lenecektir. 

Yukarıda verilen algoritmayla geliştirdiğimiz mode

lin maliyet enazlanmasında kullanımındaki çözüm yolu tanı-

tılmıştır. 
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Geliştirilen modelin amaç programlaması do~rultusun

da kullanımı durumunda, açıklanan çözüm yöntemi Ek'te ta-·· 

nıtılcın amaç programlaması çözüm yöntemi içinde tek bir 

adım olarak yer alacaktır. 

Çalışmamızın izleyen kesiminde geliştirdicimiz mo

delin kullanımının örneklenmesi amacıyla yapı lan bir uy

gulama denemesi yer almaktadır. 



II • 4 MODEL İN UYGULAlVIA DENEMESİ 

Önceki kesimlerde geliştirilen ve bilgi işlem 

merkezi tasarımı probleminin çözümünde yararlanılacak ka

rar modelinin kullanılabilirliğinin örneklenmesi amacıyla, 

çalışmanuzda bilgi işlem merkezini kurma kararını vermiş 

bir örgüt ele alınmıştır. Bu örgütün koşulları ve amaçları 

do~rultusunda gerekli uyarlarnalardan sonra model problemi~ 

-~çözümünde kullanılını ştır. 

II.4~1 Genel Bilgiler 

Uygulama denemesi için seçilen örgüt bir 

bakanlıktır. Bu bakanlık bilgi işlem merkezini kurms kara

rım vermiş ve Devlet Planlama Teşkilatınca yayınlannıı ş ge-

- 99 -
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nel0e uyarınca gerekli incelemeıeri yaptırarak bir olurlu

luk raporu hazırlatmıştır. Yaptırılan olurluluk arGştırma

sında, bakanlıkta geleeelete bilgi işlem merkezince yapıla~·. 

cak farklı işler de gözönüne alınarak kullanılacak ana iş

lem birimi ve destek birimlerine ilişkin sayısal gösterge

ler belirlenmiştir. Bu göstergeler ve ülkemizde pazarıanan 

bilgisayar birimleri incelendi~inde, birçok birimin belir

lenen nitelikleri taşıdı~ı saptanmaktadır. 

Bu durumda temel sorun, saptanan gereksinmeleri en 

uygun sürede ve en düf]ü!: maliyetle karşılayabileceh: donarn

ının ve bu dona:rııırrm işletimi için gerekli işgücünün belir

lenmesi dir. 

Bakanııkça yaptı rı lan olurluluk ara ştı rmasınJa tü

retilen göstergeler, özellikle ana işlem birimi açısından 

modelde kullanılabilecek parametreler türünde değildir. 

Ayrıca bilgisayar pazarlayan firmalardan teklif alına aşa

masına henüz gelinmemiştir. Ek bir araştırınayla modelin 

kullanımı için gerekli ana işlem birimi parametrelerinin 

belirlenmesi düşünülebilir. Ancak, daha önce de değinildiği 

gibi bu tür çalışmalar disiplinlerarası bir ekibi ve proje 

düzeyinde bir araştırınayı gerektirdiğinden çalışmamız kap

samı dı sandadır. 

öte yandan, bakanlıkta bilgi işlem merkezi kurma ka

rarının verilmesini zorlayan nedenler incelendiğinde, temel 

nedenin örgütte birikmiş ve incelenmesi insan yeteneklerini 

aşan bir bilgi yığını olduğu gözlenmektedir. Bu bilgilerin 
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bilgisayar ortanuna aktarılması bile bakanlıkta kurulacak 

bilgi iolem merkezinin yıllarla ölçülebilecek bir zaınanını 

alabilecek büyüklüktedir. Ayrıca merkezde bu iş için yarar

lanılacak işgüe.ü maliyeti de düşünülürse, yığın durumdaki 

bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasının özellikle 

ilk yıllardaki maliyet payı daha da önem kazanmaktadır. 

Örgütün özel koşulları gereği temel amaç kar değil 

verilecek hizmetin tam olarak gerçekleştirilmesidir. Bu du

rumda bilgi yığınının eritilmesi için düşünülen süreler ko-

nusunda karar vericinin değişik tutumları ve bu tutumlara 

göre maliyet konusunda değişik soruları olabilecektir. Bu 

tutumlar örgütteki fiziksel olanaklar sonucu büyük sayıda 

veri hazırlama birimi ve işgücü yerine fazla vardiyB. veya 

ek mesai biçiminde olabilir. Bunların maliyette veya bilgi 

yığınını eritmek için gerekli sürede oluşturabileceği deği

şiklikler de gözönüne alındığında, edinilecek ve~i hazırla

ma bi~imlerinin sayı ve türlerine ilişkin kararların bile 

son derece karmaşık bir yapıda olduğu ortaya çıkmaktedır. 

Öte yandB.n oalışmamızda geliştirilen karar modeli bcızı uyar

lamalarla bakanlığın bilgi işlem merkezi tasarımı sorununun 

bu boyutunun çözümüne katkıda bulunabilecek yapıdadır. 

Modelin kullam mıyla bugün bakanlığın eylemlerinde 

önemli bir dar bağazı oluşturan yığın haldeki bilgilerin bil-

gisayar ortamına en etkin biçimde aktarılması sorununun en 

uygun çözüm.ii araştırılabilecektir. Bu sorunun çözümUyle de 

bakanlık bilgi işlem merkezi tasarımı problemindeki en önem

li aşama gerçekleştirilmiş olabilecektir. 

;;~·~.-;J~o:\J u.~;;-./t~·r::.-. 
~ .. \ l 
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Bu amaçla modelde gerekli ı.:ıyarlamalar gerçekleşti-

rilerek karar vericinin amaçlarının öncelikleri de gözönü-

ne alınarak, sorulabilecek çeşitli soruların karşılıkları 

araştırılacalc ve böylelikle bilgi işlem merkezi tnsarımın

daki s czgis«J_ payın dü csürülmes i doğrultusunda önemli bir 

yol alınmış olacaktır. 

izleyen kesimde karar modelinin tanımlanan bu prob-

lernde kullanımı için gerekli parametreler belirlenı:nekt edir. 

II.4.2 Model Parametrelerinin Belirlenmesi 

Geliştirilen karar modeli genelde işyiikü, 

insangi.1cü ve donanım olmak üzere üç tür parametrenin be-

lirlenmesini gerektirmektedir. Bu kesimde modelin b1J para

metrelerinin değerleri saptanmaktadır. 

i) İşyUkq PE!_rame trele.!,_:b 

Bakanlıkta veri hazırlama türünden dört 

değişik iş birikimi vardır. Bunlara ilişkin özellikler aşa

ğıdaki çizelgede gösterilmektedir. 

c ~ş . Kayıt 
ınsı Uzunluğu Birikim 

(Karakter) (Adet) 

A 230 7,5 milyon 
B 181 4,2 milyon 
c 254 .ı milyon 
D 94 ~-(-

Yıllık İlk gırış 
Artış Hacmi 

(%) (Karakter) 

1,46 1725 milyon 

1,32 760,2 milyon 
1,22 254 milyon 

1,53 

Yıl lı k gırış 
Hacmi 

(Karakter) 

230 milyon 
117,65 milyon 

22,86 milyon 
32,00 milyon 

. ", .... -.·~.:ı t;:...,:'\t~rsıtt::
.. z _.:;j,ı.::·:".]h9nP 
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Bu verilere göre bilgi yığınının bir yıl içinde eri

tilmesi için, 2739,2 milyonu birikmiş durumda bulun<:m 402,51 

milyonu bir yıl içinde gelecek toplam 3141,71 milyon karak

terlik bir bilgi birikiminin bu süre içinde bilgisayar orta

nuna aktarılması gerekrıekt edir. Yılda ortalama 300 · günl ii k 

çalı şmcı varsayımıyla bu bilgi birikiminin eritilmesi günde 

10 472 367 karakterlik bir hızı gerektirmektedir. 

Karar verici birikimin eritilme süresi konusundaki 

tutumun.a değiştirerek bu süreyi iki yıla çıkarırsa bu kez 

3141,71 milyonu birikmiş; 402,51 milyonu ilk yıl; 407,70 

milyonu ikinci yıl boyunca gelecek olan toplam 3951,92 mil

yon karakterlik bir yığınının sözkonusu süre içinde eritil

roesi gerekecektir~ Bu durumda günlük çalışma hızı günde 

6586 533 karakter olmalıdır. 

ii) !nsangiicü Para me tr~ eri 

Bakanlıktaki bilgi birikimi on parmak. ,]aktilo 

bilen elemanlar aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarıla

caktır. Yapılan olurluhık araf]tırmasında bu nitelikleri bu

lunan bir daktilo elemanının bir saatte vurabiieceği tuş 

sayısının ortala mc 7200 olduğu hesaplanını ştır. Sekiz saat

lik bir çalı şma ile bir bilgi giriş elemanı günde ortalama 

·57600 karakterlik bir hıza sahip olacaktır. Bu elemanın li

s c. mezunu olarak daktilo kadrosunda yer alacağı varsayı lnu ş 

ve buna göre günlük maliyeti 375 lira olarak kabul edilmiş

tir. 
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Bilgi yığının eritilmesinde kullanılabilecek 

değişik yapılarda veri hazırlama birimleri ülkemizde pazar-

lanmakt8dır. Bunlar bir merkeze bağlı ekranlı bilgi giriş 

uçları biçiminde olup aynı merkeze l~no.lu firma tarafından 

üretilen araçlarda 1 veya 2; 2.no.lu firma tarafından üre

tilen amaçlarda 32'ye kadar giriş ucu bağlanabilmektedir. 

Bilgi giriş uçlarının kendilerine özgü hızları bulunmamak

ta, verim yalnızca bilgi giriş elemanının hızına bağlı kal

maktadır. 

Bakanlık bilgi işlem merkezi için temin edilecek ana 

bilgi giriş birimi sayısı ile ekranlı bilgi giriş ucu sayı

larının birlikte karar değişkeni olarak kullanımı, bu de

ğişkenlerin çarpılmaları zorunluluğu nedeniyle doğrusallık 

niteliğini ortadan kaldırmaktadır. Ancak, bu sakıncanın gi-

derilmesi için şu yol izlenmiştir: 

x11 ı no.lu firma tarafından pazarıanan ı no.lu modelin 

sayısı (l giriş uçlu) 

X12 : l~no.lu firma tarafından pazarlanan 2 ]lO.lU modelin 

sayısı (2 giriş uç1u) 

x21 : 2.no.ıu firma tarafından pazarıanan ı no.lu modelin 

sayısı ( 4 giriş uç lu) 

x22 2.nolu firma tarafından pazarıanan 2 no.lu modelin 

sayısı (8 giriş uçlu) 

'J~·~~·;;er~,l~ .... 
~. :ü :~;_-, ·::.::':"n: 
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x2-3 : 2 .na.lu firma tarafından pazarıanan J..nn.lu modelin 

say:ı. sı { 16 giriş uç lu) 

x24 2,no.lu firma tarafından pazarıanan 4_no.lu modelin 

sayısı (32 giriş'uçlu) 

değişkenleri karşılarında gösterilen sayıda giriş ucu bab"~

lanabilen birimler olarnk kabul edilmekte ve en uygun bi

leşimi oluşturmak için değerleri aranan karar değişkenle

ri olarak tanımlanmaktadır ( 32). 

Donanım birimlerinin hızları bilgi giriş elemanları

nın hızıarına bağlı olarak böylelikle; 

Firma No. Model No. Günlük Hız (Karakter) 

ı ı 57600 
ı 2 115200 
2 ı 230400 
2 2 460800 
2 3 921600 

2 4 1843200 

olarak belirlenmiştir. 

Bv birimlerin maliyetlerine ilişkin parametreler ise 

(32) Problemin özelliği gereği, yalnızca bilgi giriş birim
leriyle ilgilenildiğinden, geliştirdiğimiz modelde yer 
alan ve ilgilenilen bilgisayar biri~mini belirleyen 
üçüncü indis karar değişkenlerinde kullanılmamıştır. 
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aşağıda yer almaktadır (33)o 

Firma No. Model No. Günlük Malizet (TL.) -
ı ı 700 
ı 2 1300 
2 ı 2500 
2 2 4850 
2 3 9500 
2 4 18000 

Bilgi birikiminin eritilmesinde karar verici tara-

fından yönel tilebilecek bazı sorular ve modelin kullanınuy-

la bu sorulara bulunacak karşılıklar izleyen kesimde ince-

lenmektedir. 

II.4.3 Modelin Kullanımı ve Çözümler 

Bilgi işlem merkezini kuracak olan örgütün 

özel koşulları nedeniyle karın en yüksek düzeye çıkcccrılma-

sı, ya da maliyetin olabildiğince düşürülmesi gibi tek bir 

amaç bulunmamaktadır. Karar verici fiziksel .ver olanakları 

nedeniyle bilgi giriş ucu sayısı konusunda, kadro olanakla

rı nedeniyle de bilgi giriş elemanı sayısı konusunda bazı 

özel kı::::J.tlayıcılarla kısıtlamınş olabilir. Ayrıca, bütçe 

olanakları nedeniyle ayrı lacak fon konusunda bazı lcı sı tla-

(33) Bilgisayar pazarlayan firmalardan te~lif isteme aşama
sına gelinmediğinden kesin maliyet parametreleri belir
lenememiştir. Kullandı0i,ımız sayılar yaptığ.ımız araştır
ma ile belirlediğimiz ortalama değerlerdir. 
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yıcılar da sözkonusu olcbilecektir. Bu durumda bilc;i yığı-

mnın eritilme sUresinde oluşmasına izin verilecek bazı 

uzamalarla maliyet ve işgücü sayısı açısından bazı azalma~ 

lar saslanabilecektir. 

Karar verici, örgütün özel koşullarına bağlı olarak 

bilgi yığınının eritilme biçimi ve süresi konusunda deği-

şik eylem seçenekleri geliştirmiştir. Kesin kararın veril-

mesinden önce, geliştirilen seçeneklerle ulaşılacak sonuç

lar hakkında göstergelere gereksinme duyulmakta, böylelik

le karardaki sezgisel payın olabildiğince düşük düzeye in

dirgenmesi amaçlanmaktadır. İzleyen paragrafıarda tanıtı-

larak geliştirilen modellerden uygun olanları ile ele alı-

narak en iyi ve uygulanabilir karar için karar vericinin 

yararlanacağı göstergeler türetilmektedir. 

Birinci seçenek: Bilgi birikiminin bir yılda eritil

mesi düşünülmektedir. Örgütün fiziksel yer olanaklarına 

bağlı özel koşulları gereği 60 adetten fazla bilgi giriş 

ucu alınması olanağı bulunmamakta, insangücünün tek vardi-

ya ile çalıştırılması planlanmaktadır. Karar verici bu ey-

lem seçeneğinin sözkonusu koşullarda uygulanabilirliği ve 

karşılaşılacak maliyet konusunda göstergelere gereksinme 

duymaktadır. 

Durumun koşulları geliştirilen modellerden .Model-2 

nin varsayımıarına uygun olduğundan çözüm için adı geçen 

model bıllan:ı.hhilece~ti:r~ Gerekli parametrelerin değer-
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leri aşağıCia hesaplanmıştır. 

Günlük Verim Araç M81. İnsangücü rıb.ı. Topl.Mal. 
Firma M~ del (Karakter) TL/GÜN TL/GÜN TL/GÜN 

Kfm cfm 0 ' fm 

ı ı 57600 700 375 1075 
ı 2 115200 1300 750 2050 

2 ı 230400 2500 1500 4000 

2 2 460800 4850 3000 7850 

2 3 921600 9500 6000 15500 

2 4 1843200 18000 12000 30000 

Bilgi yığınımn bir yılda eritilmesi günlük 10 472 367 

karakterlik bİr hızı gerektirmeitedi~.Bu durumda işyükü için 

xf'm : f firmasının m modelinden alınacak . birim 

sayısı ise 

günlük verim için, 

+ 921600X23+ı843200X24 ~ 10 472 367 

k:ı.sı tlayı cısınJ.n sağlanması gerekecektir. 

öte yandan 60 dan fazla giriş ucu alınmayacasJ.ndan 

kısıtlayıcJ.sının sağlanması gerekir. Alınacak birim sayı

ları pozitif tamsayı olacağından 

Xfm ~ O tamsayJ., bütün f ve m' ler için 

;~·"~ .. ~~.J~iJ Cr;~-ı, c:çs.\ : 
~};:... ~~·~:: 5-<üt;_-iLht· 
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kısıtlayıcısı da sağlanmalıdır. 

Toplam Maliyet; 

1075X11 + 2050X12 + 4000X21 + 7850X22 + 15500X23 + JOOOOX 24 

olacaktır. Böylelikle a.maç maliyeti en düşük düzeye düşür-

mek olduğundan, 

57600X11+ll5200X12+230400X21+460800X22+921600X 23+ 

l843200X24 ~ 10442367 

xfm? o, tamsayı bütün f,m'ler için 

kısıtlayı cı ları na göre, 

toplam maliyet enazlanmalıdır. 

Bu model için uygun çözüm elde edilememektedir. Bu 

durumda karar verici için iki seçim yolu sözkonusu olabil-

mektedir. Birikimin eritilme süresi konusundaki tutum de-

~iştirilmeli veya daha fazla bilgi giriş ucu alınması için 

olanakl.ar zorlanmalıdır. Fiziksel yer koşullarının değişti-

rilememesi durumunda vardiya sayısının arttırılması ve bi-

i,~.:./::i::,;~, t..Jrııvers:;c· 

>v'ie~k,::z hzrv 
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rikimin eritilmesi süresinin uzatılınası dUc;ünUlı:nüş ve aşa-

~~ıda tam tılan ikinci seçenek ele alınrnıştıro 

İkinci seçenek: Geligtirilen ikinci seçenek bilgi 

biriki;:ünin giJnde iki vardiy~~lık ço.lışmayla ve iki yıllık 

bir sUrede eritilmesi bj_~i~indodir. Fiziksel yer olanakla-

rının üarlı &,ı nedeniylr GJ o(e ct ',>'i :::'az la bilgi gir i ;sı ucu 

alınamoma k ta ayrJ. ca, i\inci vardiya iç tn öden8cek ticret in 

%50 zamlı olaca~ı bilinmektcdtr. Karar vericinin, geliş-

tirdi~i bu seçene~in uygulanabilirli~i, maliyeti ve gerek-

li bilgi giriş ucu tUrü ve sayısı konusundc:ı göstergelere 

gereksinimi bulunmaktadır. 

-; İnsangücü Mal. 
-

Güı\ıuk verirtı (TL/GÜN) .Toplam.. Araç Mal. Firma Model (Karakter) TL/GÜN Normal Fazla Maliyet 
Q_alı §ma Q__alı şma 

ı ı 115200 700 375 562,5 1637,5 

ı 2 230400 1300 750 1125 2175 

2 ı 460800 2500 1500 2250 6250 

2 2 921600 4850 3000 4500 l_2350 

2 3 1843200 9JOO 6000 9000 24500 

2 4 3686400 18000 12000 18000 48000 

Bilgi yığınının ::_ki yılda eritilmesi günlük 6 586 533 

karakterlik bir hJ.;:n geı"ektirmel-rtcdiro Bu durumda işyükünün 

karşılanması için 

6 586 533 



- lll -

kısıtlayı c:ıGımn sağlanması gerekir. 60 dan :fazla bilgi gi-

riş ucu alınmayacağından, 

şartı do sa~lanmalıdır. Birikimin en dUşlik maliyetle eri-

tilmesi istendiği~den, 

T.M. = l637,5X11+2175X12+6250X21+12350X22+2450~~23+ 

48000X24 

toplam maliyeti enazlanmalıdır. 

Böylece, 

115200X11+230400X12+460800X21+921600X22+1843200X23+ 

3686400X 24~ 6 586 533 

Xfm~ O, tamsayı, bUtUn f,m'ler için 

kısıtlayıcılarına göre 

toplam maliyeti enazlanmalıdır. 

Modelin çözUmUyle aşağıdaki sonuçlar elde edilmek~ 

tedir: 



Xz3 = ı 

~4 = 1 

T.M. = 87025 
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Bu sonuçlara göre bilgi yığınının iki yılda eritil

mesi toplam 58 bilgi giriş ucunun alınmasıyle ve iki var

d:i.Y'alık çalışmayla günlük en dü~tt;ajn25, lira lı k bir ma

liyetle gerçekleşebilecektir. Bu iş için gerekli işgücü 

sayısı da 116 olmakta 32, 16' e ve 2 giriş uçlu ar'•t1Çlardan 

birer tane alınmaktadır. 

Karar verici günde iki saatlik bir ek çalışmanın 

alıne~ak bilgi giriş ucu sayısında bir azalmaya ve günlük 

toplam maliyette bir düşmeye yol açacağını düşünmüş ve aşa

ğıdaki Uçüncü seçene~i geliştirmiştir: 

Uçüncü Seçenek: Bilgi birikiminin günde iki vardiya 

ve iki saatlik bir ek çalışmayla iki yıllık bir sürede eri

tilmesi planlanmaktadır4 60 adetten fazla bilgi giriş ucu-

nun alınması olanaksızdır. Bu eylem seçeneğinin uygulanabi

lirliği ve uygulanması durumunda karşılaşılacak günl'Lik ma

liyet1alınması gereken bilgi giriş ucu türü ve sayısı konu

sunda karar vericinin göstergelere gereksinimi vardır. 

Bu seçenek, fazla çalışma süresi nedeniyle Model-4 

ün koşullarına uymaktadır. Modelin kullanımı için gerekli 

parametrelerin değerleri aşağıda hesaplanmıştır. 



- 113 -

İnsangüeü Maliyeti ' 
(TL/GÜN) T·oplam; Günlük Verim Araç 

Firma Model (Karakter) Maliyeti Normal Ek ... Maliyet 
TL/GÜN Çalışma Çalı şma 

ı ı 129600 700 375 70.3,125 1778,125 
ı 2 259200 1.300 750 1406,25 3456,25 
2 ı 518400 2500 1500 2812 ,S" 6812,5 
2 2 10.36800 4850 .3000 5625 13475 
2 3 2073600 9500 6000 11250 26750 
2 4 4147200 ıc;ooo 12000 22500 52500 

Bilgi yığınının iki yılda eritilmesi için günlük 

verimin 6586533 karakter olması gerekir. Bu durumda işyü

kUne ilişkin olarak: 

129600X11+259200X12+518400X21+1036800X22+2073600X23+ 

414 7200X24 ~ 6 586 53.3 

kı sı tla;y'"lcısının sağlanması gerekir. 

Alınacak bilgi giriş ucu sayısının 60 dan bü~ik ola-

maması nedeniyle 

koşulu sağlanmalıdır. Böylelikle, 

129600X11+259200X12+518400X21+1036800X22+2073600X23+ 

414 7200X24 ) 6 586 533 
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Xfm~ o, tamsayı, bütün f ve m'1er için kısıtlay:ı

cılarına göre 

T.M. = 1778,125X11+3456,25X12+6812,5X 21+13475X22+26750X23 
+ 52500X24 

Toplam maliyetini en düşük yapan Xf,m ler buluna-

caktır~ 

Modelin çözUınUyle, 

X ll = ı 

X12 == ı 

x23 == ı 

x24 == ı 

T.M. == 84484,375 

değerleri bulunmaktadır. Bu sonuçlarla, toplam 51 bilgi 

giriş ucu alınarak ve işgUcünUn iki tam vardiya ve günde 

iki saatlik ek çalışmasıyla işyükünün iki yılda eritilme

si günlük 84484,375 liralık bir maliyetle olanaklıdır. Bu 

karar için gerekli işgücü sayısı ise 102 olmaktadıre 

Üçüncü seçenecin irdelenmesiyle karar vericiye gün-

de iki vardiya ve iki saatlik ek çalışma ile birikimin iki 

yılda eritilmesinin istenmesi duruc:ıunda karşılaşılcıcak ma-

liyet verilmiştir. Karar verici birikimin daha kısa bir sü-

rede eritilmesini sağlamak için maliyetin biraz yükselmesi

ne izin verilebileceğini· ve alınacak bilgi giriş ucu sayı-

sında dc:ı yükselme gerekeceğini düşünerek aşağıdaki seçene

ği geliştirmiştir. 
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Dördüncü seçenek: Bilgi birikiminin bilgisayar or

tamına aktarılması işleminin bir buçuk yılda tamamlanması 

kesinlikle istenmektedir. Karar verici bu işlem için günde 

iki vardiyalı k bir çalı şma ve günlük 105 000 lira lı k bir 

fonun ayrılmasını planlamaktadırs Fiziksel yer olanakları 

zorlancırak toplam bilgi giriş ucu sayısım n 75' e çıkarı la-

bileceği görülmüştür. Bu seçeneğin uygulanabilirliği, uy-

gulanması durumunda karşı laşılabil..i..r yı.fnıalar ·konusund~ gös

tergeler gerekmektedir. 

Bu seçenecin irdelenmesi Model-4'ün amaç programla

masına uyarlanmasıyla ele alınabilecektir. Bu doğrvltuda, 

birikimin bir buçuk yılda bitirilmesinin öncelikle isten-

mesi yüzünden birinci öncelik sırası bu amaca verilecek-

tir. Sözkonusu işin günlük 105000 liralık bir maliyetle 

yapılması istendiğinden, ikinci öncelik sırası bu amaca 

ve üçüncü öncelik sırası da giriş ucu sayısına ilişi:in 

amaca verilerek amaç programlaması uygulanacaktır. Bunun 

için gerekli işlemler aşağıda gösterilmektedir. 

Bilgi birikiminin bir buçuk yılda eritilmesi için 

3141,71 milyonu birikmiş bulunan, 402,51 milyonu ilk yıl, 

203,85 milyonu son yarım yılda gelecek olan toplam 

3 748 070 000 karakterlik bilgi girişinin bu süre içinde 

bilgisayar ortamına aktarılması gerekecektir. Bu işin ger

çekleştirilebilmesi için gerekli günlük hız 8 329 045 ka

rakter olmalıdır. İkincı Seçenek için türetilen parametre

ler kullanılarak aşağıdaki simgelerneler gerçekleştirilecek-

tir. 
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Birikimin 1,5 yılda eritilmesi günlUk 8 329 045 ka

rakterlik bir bilgi giriş hızını gerektireceğinden ve Pı 

bu hızdan pozitif sr.ıpma, n
1 

negatif sapma olmak üzere; 

ll5200X11+230400X12+460800X21+921600X22+1843200X23+ 

J686400X24-p1 + n1 = 8 329 045 

kısıtlayı cısı sağlanmalı dır. Karar verici s öz konusu işin 

günlük 105000 liralık bir maliyetle yapılmasını istediğin

den ve p2 ilgili pozitif sapma, n 2 negatif sapma olmak üze-

re 

l6J7,5X
11

+2175X12+6250X21+12350X22+24500X23+48000X 24-p2+n2= 

105000 

kısıtlayıcısı gerçekleşmelidir. 

Bilgi giriş · u~u konusundo 75 birimlik bir olanak 

bulunduğundan, p3 ,n3 ilg-ili pozitif ve negatif sapmalar ol

mak üzere 

kısıtlayıcısı gözönüne alınmalıdır. 

Amaç programlaması simgelemesiyle, çözülecek model 

şöyledir: 

115200X11+230400X12+460800X21+921600X22+1S43200Z23+3686400X24 

- Pı + n1 = 8 329 045 

.. -. .. ., _:: . ''. 
' : ,'• . ·ı -ı .. ,. 

: .. .!.. 

; -~ :.~~.-:.iJ :J~·;,Jcrsıtc~ 
• ; ~ •• ~ '( 1\': :. ~: : ·:. ;·· •• ~- ;·:.!';~ltı rır: 
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1637,5X11+2175X12+6250X21+12350X22+24500X23+48000X 2441fp2+n2== 

105000 

xfm~ o, tamsayı bütün f,m'ler için 

n.,p. b O, bütün j'ler için 
J J r 

kısıtlayıcılarını sağlayan ve 

vektörünü enazlayan Xfm'~er araştırılacaktır• 

Amaç programlaması modelleri için geliştirilmiş çö

züm yöntemi ile bu modelin çözümü aşağıdaki adımlarla elde 

edilmektedir~ 

Önce, 

115200X11 +230400X12+460800X21 +921600X22+1843200X~j- + 

3686400X24 - p1+n1 = 8329045 

o 

Xfm,). O tamsayı, bütU.n f ,m ler için 

kısı tlayıcılarına göre, birinci öncelik sırasındaki amacı 

belirleyen ve günde 8 329 045 karakterlik verimden olumsuz 

sapınayı tanımlayan n1 enezlanarak 

n1 = O Pı = 80555 

bulunma ktadır. 

: .... ~·..::..::..: U:ı:vcrs;te~:· 
~·-.. r\·~::: :,~~··:J.~r:d1;1nr 
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Bulunan bu değerler ikinci öncelik sırasında bir kı-

sıtlayıcı olarak kullanılacaktır. Böylece n1=0 ve p1::80555 

değerleri günlük ver imi belirleyen eşitlikte kullanı larak, 

115200X11+230400X12+460800X21+921600X23+1843200X24+ 

3686400X24 = 8 409 600 

eşitliği elde edilir. 

İkinci öncelik düzeyindeki amaç günlük en çok 105000 

liralık maliyete ilişkindir. Bu kez birinci öncelik düzeyin-

deki amacın gerçekleştirilmesini sağlayan ve son bulunan 

eşitlik kısıtlayıcı olarak kullanılarak; 

ll5200X11+230400X12+460800X21+921600X22+1843200X23+ 

3686400X24 = 8 409 600 

1637,5X11+2175X12+6250X21+12350X22+24500X23+48000X 24-p2+n2= 

105000 

xfm ~o tamsayı, bütün f,m'ler için 

kısıtlayıcılarına göre ikinci öncelik sırasında olan ve 

amaçlanan maliyetten pozitif sapınayı belirleyen p2 enazla

narak 

bulunur. 
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Son öncelik düzeyindeki amaç için, bulunan p2=4987,5 

n 2=0 de~erleri bulundukları eşitlikte yerlerine kanarak 

maliyeti belirleyen eşitlik olarak 

eşitliği elde edilir. 

Bu eşitlik, birinci öncelik düzeyindeki amaç için el

de edilen eşitlikle birlikte kısıtlayıcı olarak tiçünoü adım

da kullanılacaktır. Böylece, 

.ll5200X11+230400X12+460800X 21+921600X22+1843200X23+ 

3686400X24 = 8409600 

1637,5X11+2175X12+6250X21+12350X22+24500X23+48000X24 = 

10948775 

xfm~ o, tamsayı bütün f,m'ler için 

kısıtlayıcılarını sağlayan ve üçüncü öncelik diizeyindeki 

giriş ucu sayısına ilişkin amaçtan pozitif sapınayı belir

leyen p
3 

enazlanarak, p3=o, n3=2 bulunur. Modeldeki diğer 

karar de~işkenleri için de~erler ise 

xl2 = 1Vı1 = x23 = 0 

.Xıı = 1 
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olarak bulunmaktadır. Buna göre 2 adet 32; bir adet 8 ve 

bir adet tek bilgi giriş uçlu araç alınarak, 

e = [ o; 4487, s.; o 1 
çözüm vektörü olarak bulunmaktadır. Bu çöziime göre süreye 

ilişkin birinci öncelik düzeyindeki amaca ulaşılmakta ve 

bilgi birikimi 1,5 yılda bilgisayar ortamına aktarılabil

mektedir. İkinci öncelik düzeyindeki amaç olan günlük 

105000 liralık maliyetin üzerine çıkılmakta ve 4487,5 li

ralık bir farkla 109487,5 liralık bir maliyete ulaşılmak

tadır. 

Üçüncü öncelik düzeyindeki amaçta yer alan en çok 

75 birim alma şartı da gerçekleşmekte ve alınan birim sa

yısı 73 olmaktadır. 

II.4.4 Yorumlar 

Önceki kesimde bakanlık bilgi işlem merke

zinde kullanılacak bilgi giriş birimlerine ilişkin tasarım 

problemi geliştirilen model aracılığı ile ele alınarak mo

delin uygulanabilir olduğunun örneklenmesi amaçlanmıştı. 

Modelin kullanırruyla karar vericiye; 

İşlerin bitirilme süresi, 

- En uygun donanım bileşimi, 
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Alınacak işgücü ve bu işgücünün çalıştırılma bi-

çimi, 

- En düşük maliyet, 

- Yukarıda sıralanan tutumlardan herhangi birinde 

oluşturulabilecek değişikliğin diğer bileşenler 

üzerindeki etkileri 

konularında bilgi verilebilece~i gösterilmiştir. Modelin 

yalnızca bilgi giriş ucu yerine tüm bilgisayar donanım bi

rimleri için uygulanabilir olduğunun örneklenmesi gereği 

düŞünülebilir. Ancak, çalışmamızın önceki kesimlerinde de 

değinildiği gibi, bu yaklaşım bir kişinin yetenek ve kapa

sitesinde olmayıp, ancak geniş çapta bir araştırınayla ger

çekleştirilebilir. Öte yandan, diğer bilgisayar birimleri

ne ilişkin teknik katsayıları belirleyen parametrelerin 

belirlenmesi durumunda modelin bu birimler için de kullanı-

ınının benzer biçimde olacağı açıktır. 

Geliştirilen modelin bilgi işlem merkezi tasarımı 

probleminin karar vericisine ek göstergeler .sağlayarak ka-

rardaki sezgisel payın en düşük düzeye indirilmesi böylece 

sağlanmış olmaktadır. Çalışmamızın sonuç ve öneriler kesi

minde bu araştırınayla ulaştığıını z genellemeler ve bu konu

da ilerde yapılmasını gerekli gördüğümüz araştırmalar tar-

tışılmaktadır. 

;,,nadolu Uııh1ersı1eo 
f.ı;1er!~:Pz :·;i--:i.ü~~?f!( 



SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada bilgisaya~n bir yönetim aracı olarak 

örgütteki yeri tartışılrruş ve buna bağlı olarak bilgi iş

lem merkezi tasarımı problemi ele alınmıştır. 

Bilgi işlem merkezi tasarımı probleminin
1

sezgisel 

payın olabildiğince düşük düzeylere indirilerek çözülmeai, 

problemin.: bir karar modeli aracJ.lığıyla ele alınmasını 

gerekt1rmektedir4 Bu gereksinmenin karşılanmasında yarar

lanılmasını önerdiğimiz bir karar modeli çalı şmarnızda ge

liştirilmiştir. 

Öte yandan sosyal sistemler için çoğu kez birden 

fazla amacın sözkonusu olması, bilgi işlem merkezi tasa-
-

rımı probleminin çözümünde sosyal sistemlerin bu nitelik-
•.f'l\ 

lerirl de gözönüne alınması gereğini yaratmaktadır. Geliş~ 

tirilen karar modeli, sözü edilen gereksinim doğrultusun

da farklı amaçların içerilebileceği bir amaç programlama

sı modeline uyarlanmJ.ştır. 

Böylelikle karardaki sezgisel payın olabildiğince 

düşük dUzeye indirilebilmeaiiçin gerekli göstergelerin 

türetilmesinin yanısıra, karar vericiye tutarlı ve uygula

nabilir kararlar için farklı amaçları gözönüne alabilme 

olanağı sağlanmıştır. 

.OınarJoiu Unrveı :. 
Li::~r~~.:z v:·.J .. ·: ... !. 
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Çalı şmamızla ulaştı ğı mı z önemli YA'Y'r<""',-- • biri, 

bilgi isl Pm .,. ___ , 

- -~- ---·---~-~ 

rası 

.em-

n-

-- -···:·, .• ""1:-•r-.: 
~ .. --T-""- ','•o 
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çözülmesi gereken bir sorun da karar vericinin amaçlarına 

ilişkin öncelikierin saptanmasında ortaya çıkabilir. Kanı

mızca amaç programlaması kuramı içinde geliştirilen yöntem

ler kullanılarak, öncelikierin saptanmasındaki öznellikle

rin giderilmesi, böylece en iyi ve uygulanabilir karar 

için gerekli tüm göstergelerin ttiretilmesi ayrıntılı bir 

araştırma konusu olabilecek özelliktedir. 
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E K 

Genel Amaç:.·. Programlaması Modeli ve Çözümü 

Amaç programlaması çok amaçlılık durumunun incele-

nebilmesi için geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Amaç prog

ramlaması ile sosyal sistemlerin, çoğu kez çelişebilen 

amaçların da içerilebileceği problemlerine yeni bir yak

laşım olanağı verilmektedir. 

Amaç programlaması genel simgelernesi konusunda 

araştırmacılarca değişik seçenekler geliştirilmiştir. Ge

liştirilen simgelerne biçimleri içinde kullanılabilirliği 

ve anlatım kolaylığı nedeniyle, çalışmamızda j.P.Ignizio 

nun yaklaşımı benimsenmiştir (1). Aşağıda genel amnç prog

ramlaması modeli tanıtılarak bu modelin çözümü için yarar-

lanılan yaklaşım verilmektedir. 

q_enel Amaç Prc_g_ramla!!!,a~ı_..M_odeli 

Amaç programlaması genel modeli için gerekli ta-

(1) Amaç programlaması yaklaşı~ ve örnekleri konusunda 
ayrıntılı bilgi için bkz .. J.P.IGNIZIO "Çok Amaçlılık 
Durumunun Çözürrılenmeı:ı :j..nde B:j..r A:.;-aç: Arro-:- Programlama
sı11, Çev. B.Fethi ŞENIŞ, _§_.I.T.I.A •. D,e_r_gisi, Cilt XV, 
Sayı 2, s. 252-269. Ayrıca Ökz. Corneris A.DE KLUYVER, 
"An E:x:ploration of Various Goal Programıning Formula
tions-vrith Applications to Advertising Media Schedul
ing", Journal of OR Societ_y, Vol. 30, No.2, Feb.l979, 
s. 167-171 ve Richard M.SOLAND, "Multicriteria Optimi
zation: A General Characterization of Efficient Solu
tions11 Decision Sciences, Vol.lO, No.l, jan .. l979, 
s. 26-JB. 
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nımlamalar şöyledir: 

x. j'nci karar değişkeni 
J 

K Amaç öncelik düzeyi sayısı 

-e : Çeşitli öncelik düzeylerindeki amaçlara 
ulaşmayı veya kısı tlayıeıları sağlamayı 
ölçen amaç vektörü (etkinlik fonksiyonu) 

'-(q 
zi : i'inci amaç f da tutuma ilişkin olarak 

ulaşılmak istenen gösterge 

pi i'nci amaç ya da tutuma ilişkin olarak 
ulaşılmak istenen göstergeden pozitif 

sapma. 

ni : i'nci amaç ya da tutuma ilişkin olarak 
ulaşılmak istenen göstergeden negatif sap

ma 

gk(i,p) : k'ncı öncelik düzeyindeki amaç ya da tutu
ma ilişkin sapma değişkenlerinin bir fonk
siyonu. 

: i'nci amaç ya da tutuma ilişkin olarak 
karar değişkenlerinin bir fonksiyonu. 

Bu tanımlar doğrultusunda genel amaç programlaması 

modeli aşağıdaki biçimde yazılmaktadır: 

hı.(x) +n. - ~. = z. 
ı ı ı 

x, n~ p ~ o 

koşullarına göre 

ifadesini en küçük yapan 

bütün i'ler için 
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x = (x1 , •••• ,x., •••••• ,x.) 
J ıJ 

vektörUnUn bulunması. 

Amaç programlamasında gözönüne alınan çeşitli amaç

lar öncelik düzeylerine göre ~'de yer almaktadır. Bu vek-

törün ilk bileşeninde karar verici için en önemli amaç, 

ikinci bileşeninde ikinci en önemli amaç yer almakta, di

ğer amaçlar önem derecelerine göre diğer bileşenlerde sı

ralanmaktadır. 

Amaç ya da tutumların özelliklerine göre etkinlik 

fonksiyonunda yer alacak sapmalar aşağıda özetle.nınektedir. 

Amaç Ya da enazlanacak 
tutum türü sapma 

hi (x) ..( z . 
ı 

p. 
ı 

hi(i) ~ zi n. 
ı 

h. (x) -:. z. n. + pi 
ı ı ı 

Amaç programlaması modeli çözümünde öncelikli amaç

ların etkisi şöylece özetlenebilir: 

Çözümde hedef ilk bileşenden başlayarak etkinlik 

fonksiyonundaki tüm bileşenleri en küçük yapan x çözüm vek-

törünün bulunmasıdır. En ideal çözüm. olan e =~O, ....... ,o) 
-~ -~ -çözümline ulaşılmadı~ı durumlarda da e vektörlı ~ ve e vek-

törlerinin tüm elemanlarının sıfırdan büyük olması koşuluy

la . (e± - e) vektörünün sıfırdan farklı ilk elemanını nega-
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-tif yapan tüm e vektörlerine tercih edilecektir. 

A_!naç Pronamlaması _ :Modelleripin. Q__özümü 

Amaç programlaması modellerinin çözümü için çeşit

li teknikler ve bu tekniklere bağlı olarak bilgisayar ya

zılımları geliştirilmiştir (2). Bu yazılımların elde edi~· 

lerneyişi durumunda çözüm için adım adım yaklaşım gerekli 

olup bu yaklaşım aşatıda incelenmektedir. 

Adım 1: k = 1 yapılıro (k, ilgilenilen öncelik dü
yidir) 

Adım 2: k öncelik düzeyi için gereken matematiksel 
simgelerne gerçekleştirilir. 

ifadesi k öncelik düzeyine ilişkin kısıtla
yıcı ve amaçlara göre enazlayacak model ya
zılır. 

Adım 3: k öncelik düzeyine ilişkin tek amaçlı model 
herhangi bir teknikle çözülür. Bulunan bu 
çözüme e* denir. 

k 

Adım 4: k bir arttırılır k) K ise adım 7'ye geçilir. 

Adım 5: Bir sonraki öncelik dUzeyi k ya ilişkin tek 
amaçlı model kurulur. Bu modelde 

s= 1,2, ••••••• ,k-l 

(2) Gerekli yazılımlar için bkz. j.P.IGNIZIO, A.g.e. 
s. 264-266. 
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t = l,2, •••••••••• ,k 

olmak üzere, 

x, ii, p ~ o 

kısıtlayıcılarına göre, 

enazlanmaktadır. 

Adım 6 : Adım 3'e dönülür. 

-Adım 7 : Tek amaçlı son modelin çözümüyle bulunan x 
çözüm vektörü ilgilenilen amaç programlaması 
modelinin çözümUdür. 
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