
KARAR DESTEK SISTEMLERİ 

ve 
öGRENCt iŞLERiNDE BİR UYGULAMA 

M. Emin Mutlu 

Anadolu üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Lisansüstü Yönetmeliği Uyarınca 
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 
Endüstri Mühendisliği Bilim Dalında 

YüKSEK LiSANS TEZt 

Olarak Hazırlanmıştır. 

Danışman : Prof. Dr. Musa Şenel 

Şubat-1989 



M. Emin Mutlu'nun YüKSEK L!SANS tezi olarak 

hazırladığı "Karaı Destek Sistemleri ve Öğrenci !$lerinde 

Bir Uygulama" ba$lıklı bu calısma, jGrimi:zce lisansGstG 

yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilerek 

kabul edilmi$tiı. 

9/2/1989 

üye Prof. Dr. Musa Senel 

üye Prof. Dı. !mdat Kara 

üye Yrd. Doç. Dr. A. Ekrem öz kul ~ 4-..:::::::~L--

r·-···---··----··--·----------··------------·--·-----·----·---------·--·------------·---··-·----------·------------··----·-···-·----····-··--·-··-·i 

l 1 O S UBAT 198~ 
!Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun •...••.....•.. J 

lgı:..in ve .. 2.Qt/.6. ...... sayılı kararıyla orıaylanmıştır. ! 
ı 1 

ı ll i 

ı ~Jq- ı 
ı '-----' 'C: 1 
ı,; ı' Prof. Dr. 
j 'ıı ! Ensti tü Müdürü , 
! 1 
ı ! 
•----·-·-·-·--·----······-·-·--·------·-···-·--···-···----··---·---···--·-----------···--·--·-····--·-··-·················-·---···--------------·····-·····---·······-····--·-·-···-··-------·! 



1 ı 

SUNMARY 

Sigııificant developments have occuı-ed in the Decision 

Sııpport Systeıns area in the last decarle. Tı•JO iırıportant 

factors may be counted as the driving forces of this 

development. First, personel use of computers became 

possible by the introduction of microcomputers. Secondly, 

the interrelation between the managerial decision and 

problem solving processes and the learning process were 

further investigated. Thus the potential use of Decision 

Support Systems in l~~rning is noticed besides the 

classical use of the information systems in problem 

solving. 

In this study it is proposed that Decision Support 

Systems can be developed as the problem finding and problem 

solving procedures in a general purpose 

environment. 

information system 

This approach is implemented at the Department of 

Industrial Engineering of Anadolu University to develop an 

information ~ystem named Student Information System. It is 

shown that the data structure of -the system and the 

flexibility of the dBase data base management system are 

providing a powerful problem sölving tool to the user even 

the data transfer rate is significantly high in this 

environment. 

Key words 

Decision Support Systems 

Microcomputers 

Data Base Management Systems 

Data Base Design 



iv 

öZET 

Karar Destek Sistemleri konusunda son yıllarda büyük 

gelişmeler gözlenmiştir. Bu gelişmenin ardında iki önemli 

etken bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, mikrobilgisayar-

ların ortaya çıkışı ile mümkün olabilen kişisel bilgisayar 

kullanımıdır. !kincisi ise karar verme ve problem çözme 

süreçlerinin Öğrenme süreci ile birarada ele alınmasıdır. 

Böylelikle Karar Destek Sistemleri problem çözmekte 

kullanıldıkları gibi aynı zamanda problem çözmeyi de 

Öğretmektedirler. 

Bu çalışmada, Karar Destek Sistemleri'nin genel amaçlı 

bir bilgi ortamında kullanıcıya sağlanan problem arama ve 

problem çözme yardamları olarak kurulabileceği 

gösterilmiştir. 

Anadolu üniversitesi Endüstıi Mühendisliği Bölümü'nde 

gerçekleştirilen bu çaiışmayla Bölüm Öğrenci Bilgi Sistemi 

adı verilen bilgisayarlı bir bilgi 

Yoğun bilgi akışı içeren öğrenci 

ortamı oluşturulmuştur. 

Bilgi Sisteminin sahip 

olduğu bilgi yapısı ve dBASE veri tabanı yönetim sisteminin 

sağladığı esnek kullanım olanaklarının kullanıcıya bu konu

da güçlü bir problem çözme ortamı yarattığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler 

Karar Destek Sistemleri 

Mikrobilgisayarlar 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 

Veri Tabanı Tasarımı 
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1. GlRlS 

Bilgisayarlar ve bilgisayarlı bilgi sistemleri 

Yirminci YQzyılda bQyQk gelişmeler kaydetmişlerdir. ABDide 

ikinci dQnya savaşı yıllarında başlayan 

TQrkiye'deki etkileri, 1961 yılında Kara 

MQdQrlGğpnde !BM 650 bilgisayarının 

başlanmasıyla görQlmQştQr. Bu gelişmeyi, 

Hesap Bilimleri Merkezi'nin kurulması 

gelişmelerin 

Yolları Genel 

kullanılmaya 

!Tü Elektronik 

izlemiştir. 

Bilgisayarlarla olan bu ilk tanışma döneminden sonra 60'lı 

ve 70'li yıllarda öncelikle Qniversiteler ve bankalar önde 

olmak Qzere örgütlerde bilgisayar kullanımı yaygınlaşmaya 

başlamıştır. 

Bu dönemde bilgisayarlar sadece uzman kişilerin 

denetim ve yönetiminde kullanılan, çok pahalı ve hantal 

araçlardır. 

Çoğunlukla giriş/çıkış için kart kullanılan bu 

bilgisayarlarda kullanıcılar Cprogramcılar> programlarını 

kartlara deldirirler ve operatöre teslim ederler. 

Biriktirilen programlar gGnün belirli saatlerinde toplu 

olarak bilgisayara yüklenirler ve sonuçlar yine toplu 

olarak alınır. 

Bu dönemde bilgisayarlar kullanıcılardan yalıtılmıs, 

korunumlu ve laboratuar benzeri odalarda gözlerden uzakta 

işletilen erişilmez aygıtlardır. 

Kayıt !sleme Sistemleri olarak adlandırılan bilgi 

sistemleri bu dönem bilgisayarlarının e~ önemli uygulama 

alanıdır. Bilgi işlem faaliyetleri yöneticiden delgi 

opertörüne dek tam bir işbölümü ve hiyerarşi içinde, 

tümüyle çizelgelenebilen bir is düzeniyle gerçekleştiril

mektedir. Sistemin ve yapılan işlerin bir kişi tarafından 

tümüyle anlaşılması ve denetlenebilmesi mümkün 

Gerçekleştirilen uygulamalar, daha önceleri 

olmayan kişiler tarafından işlemsel kontrol 

de§ildir. 

kalifiye 

amacıyla 
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yapılan basithesaplamalara dayalı, benzer islemlerin büyük 

hacimde tekrarlandı§ı faaliyetlerdir. Bu d~nemin tipik 

uygulaması bordro sistemleridir. 

70'li yıllarda bilgisayarların daha da yetkinlesti§i, 

büyük Bilgi !slem Merkezlerinin kurulduğu ve Y~netim 

E i 1 i s i m _ S i st em 1 er i 

g~rülmektedir. 

adı verilen yaklaşımın yerleşti§ i 

Yönetim Bilisim Sistemleri ile örgütlerin problemleri, 

daha bütünlesik, uçuz ve etkin biçimde çözülebilmektedir. 

Problemler, merkezin çok sayıdaki sistem analistleri ve 

programcıları tarafından 

rılabilir (programlanabilir) 

olacak biçimde analiz 

ele alınmakta· ve yapılandı-

olanlar uzun dönemde verimli 

edilmekte, tasarianmak ta ve 

uygulamaya konulmaktadır. Sistemin uygulamaya konulması ve 

yürütülmesi yine B!M'e ait bir kadro tarafından gerçekles

tirilmektedir. 

Bilgi !slem Merkezleri bu çalısma düzeniyle 

merkeziyetci ve standartlasmayı amaç edinen bir alt örgüt 

olarak görev yapmaktadır. Bilgi islem birim maliyetlerini 

düsürmek için daha cok verinin islenmesi arzulanmaktadır. 

Yönetim Bilisim Sisteomleri i le belirginleşen bu 

niteliklerin örgütler üzerinde önemli etkileri olmuştur 

(Keen, 1981). Bunlardan en önemlisi bilgisayarlı bilgi 

sistemlerine 

tepkilerdir. 

orta 

Ei lgi 

yöneticiler tarafından gösterilen 

!slem Merkezleri, analistler ve 

programcılar ile orta yöneticinin yapmakta olduğu isieri 

analiz ederek yapılandırmakta ve bu konudaki kararların 

bilgisayar tarafından 

tasarlayabilmektedirler. 

verildiği 

Firmalarda 

bir 

stok 

sistem 

denetimi 

faaliyetleri bu dönüsümün ilk defa yasandığı alanlardır. 

önceleri, yüksek ücretli, e§itimli kişilerin bilgi ve 

deneyimleri ile sürdürülen bu faaliyetler, bilgisayarların 

başarıyla yerine getirmeye başladıkları ilk yönetsel karar 

problemleridir. 
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Yönetim Bilisim Sistemlerinin sağladığı rasyonel 

yönetim biçiminin örgütler üzerindeki etkileri çesitli 

biçilerde kendisini göstermistir. 

-Yönetim Bilisim S,istemleri, yönetiçiler için amaçlar 

saptadığı ve onların kararlarını verdiğinden dolayı, 

yöneticller kendilerini psikolojik olarak gerek duyulmayan 

kisiler olarak hissetmektedirler. 

-Yönetim Bilisim Sistemleri, yönetiçilerin sahip oldukları 

formel güc ve emir yetkileri yerine, yönetim için uygun 

bilgi ve teknik nedenler ileri sürer. Böyle bir ortamda 

yönetiçiler de kararlarının ve faaliyetlerinin dayandığı 

kanıtları ileri ~ürmek zorunda kalırlar. 

- Yönetim Bilgi Sitemleri örgüt içinde biribirleri ile 

rekabet eden bölümlerin örmüs olduğu koruyucu duvarları göz 

önüne almaz. Daha önceleri bölümler içinde sır olarak kalan 

islemsel ayrıntılar günyüzüne çıkarlar <Argyris, 1970). 

Bir bilgi sisteminin yasaması için, ilgili herkezin 

ona destek vermesi gerekir. Yönetim Bilisim Sistemlerinin 

örgütlerde gördüğü tepkiler pek çok sistemin yürürlükten 

kaldırılmasına neden olmustur. Bazı örgütler ise sistemleri 

yoğun bürokratik kurallarla destekleyerek yasatmıslardır. 1 

Bu yıllarda bilgi sistemlerine yoğun elestiriler 

yapılmıstır <Dearden, 1966,1972; Ackoff,1967). 

Bilgisayarların yönetsel kararların verilmesindeki 

önemli katkıları farkedildiğinde, yönetsel kararların daha 

ayrıntılı incelenmesine baslanmıstır. 

1 Nitekim Yönetim Bilisim Ststemlerine yönelik basvuru kitaplarının 
içeriklerinin önemli bir kısmını islemsel talimatların hazırlanmasına 

iliskin teknik ve yöntemler kaplamaktadır. 
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Yönetim Bilgi Sistemlerinin sagladıgı destegin 

yöneticile~in programlanabilir kararlarına dönlik oldugu, bu 

kararların ise üst yönetimden çok astıarın ilgi alanına 

girdigi görUlmektedir. üst yönetime bilgisayar desteğinin 

saglanması icin, yöneticilerin sistemden beklentilerinin 

belirginleşmesi ve artması gerekmektedir. Burada iki önemli 

sorun ortaya çıkar. Sistemi geliştirenler Ust yönetimin 

problemlerini, alt yönetimin problemlerini yapılandı-

rabildikleri gibi kolayca ele alıp anlayamamaktadırlar. üst 

yönetimin problemleri sürekli degişmektedir ve ihtiyaç 

duydugu bilgi çok degişik kaynaklardan gelmektedir. tkinci 

sorun ise yöneticilerin bilgisayarları yeterince 

bilmemelerinden kaynaklanır. Bu nedenle yöneticiler bilgi 

sistemi i le neler yapılabilecegini tam olarak 

kavrayamamaktadırlar. 

Degişik yazarlarca, b~ sorunların, bilgi sistemlerinin 

tasarımına kullanıcıların <karar vericilerin, 

yöneticilerin) katılımı ile çözülebilecegi savunulmuştur 

<Ives and Olson ,1984; Dickson, 1977>. 

Bilgisayar tek no 1 oj i s i ndek.i gelişmeler (uzaktan 

erişim, gerçek zamanlı kullanım, çoklu kullanım, grafik 

gösteri m olanakları v.d.), kullanıcılar Uzerindeki 

çalişmalar ve karar verme süreç ve tekniklerindeki 

incelemeler 70' ı i yılların başında Karar 

Sistemlerinin ortaya çıkmalarına neden olmuştur. 

Karar Destek Sistemlerindeki temel 

ettirmek ·kul lanı c ı lara 

kullanıcılara, 

sonuçları 

çöz Um 

kabul 

geliştirebilecekleri 

Destek 

yaklaşım, 

degil, 

ortamlar 

oluşturmak~ır. Bunun için karar verme <problem çözme> 

sürecinin ~yrıntılarının belirlenmesi ve bu ayrıntılar~n 
ı 

her dUzeyde bilgisayarda desteklenmesi gerekmektedir. 

ı 
! 



Tasarlanan ilk 

adımlardan olusan düz 

sistemler 

bir karar 
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kullanıcıya ardışık 

süreci izlemelerini 

sağlamaktadırlar. Bu ise gerçek problem çözme sürecine 

karşı gelmemektedir. 

Karar Destek Sistemleri konusundaki araştırmaların 

kökeni genellikle üç kaynakta toplanmaktadır. Bu kaynaklar 

aynı zamanda Karar Destek Sistemlerine bakıs açılarındaki 

farklılıkları doğururlar. 

Karar Destek Sistemleri konusundaki ilk çalısmalar, 

yönetim bilimcilerin yönetimin bilgisayarla desteklenmesi 

için isteklerde bulunmaları, sistem bilimcilerin bu 

isteklerio teknik olarak karşılanabilirligini araştırmaları 

ve yöneylem araştırmacılarının problem çözme teknik ve 

süreçlerini sağlamaları ile gerçekleştirilmiştir. Karar 

Destek Sistemlerine bu üç disiplinin kaynaklık etmesi, 

zamanla üç farklı görüşün doğmasına neden olmuştur. 

Yönetim bilimciler, Karar Destek Sistemlerinin üst 

düzey yönetimin problemlerini destekleme dereceleri ve 

basarıları ile ilgilenmektedirler. Böylelikle, sistemlerin 

kullanıcı arayüzleri önem kazanmaktadır. Sistem bilimciler 

veri ve donanım ağırlıklı sistemler önermekteler ve 

geleneksel sistemlerin sağladığı olanakları devam ettirmek 

istemektedirler. Yöneylem arastırmacılar ise yöneticilerin 

modelleme ağırlıklı problemlerine yönelmektedirler. 

Bunlardan ayrı olarak, Karar Destek Sistemlerinin 

bilgi sistemleri içindeki konumu da tartısılmaktadır. Genel 

görüşlerden birincisi, Karar Destek Sistemlerinin bilgi 

sistemlerinin tarihsel bir asaması olduğu, geleneksel 

sistemlerin ise artık ömürlerinin dolduğunu ifade 

etmektedir. Bir başka görüşte ise Karar Destek 

Sistemlerinin Yönetim Bilişim Sistemlerinin bir alt dalı 

olduğunu ve ayrı problem alanlarında faaliyet gösterdikleri 

savunulmaktadır. 
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Karar Destek Sistemleri konusundaki bu oturmamıslığın 

nedeni olarak BO'lerde yasanan "mikrobilgisayar devrimi" 

görülmektedir. 

önceleri çocuklara yönelik bir oyun aracı olarak 

gelistirilen bu aletler bir kaç sene içinde en iyimser 

tahmineLlerin bile ummadığı bir kullanım ve etkiye sahip 

oldular. Bu gelisme o kadar beklenmeyen bir olaydı ki, bu 

alandaki en büyük bilgisayar üreticisi firma bile mikrobil

gisayar satıs tahminlerinde bir senede 10 katına varan 

tahmin hataları yapmıstır. 

Mikrobilgisayarlar pek çok kavramın değismesine neden 

oldular. En önemlisi de "bilgisayarcı" sınıfını elediler. 

Artık kullanıcılar ile bilgisayar arasında bir ara kaderneye 

gerek kalmıyordu. Açık mimarileri, zengin program kitaplık-

ları, tümüyle kullanıcıya yönelik görüntü, 

ve iletisim olanakları içeriyorlardı. 

kullanım, basım 

Mikrobilgisayar lar, 80' lerden önce önerilen, 

kurgulanan ve üzerinde sürekli olarak çalısılan 

kullanıcı-bilgisayar etkileşimi sorunlarının bir anda 

o~tadan kalkmasına neden oldular. Bu nedenle Karar Destek 

Sistemleri konusunda yapılmıs çalısmalar ve elde edilen 

sonuçların tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Karar 

1960' larda 

süreci 

ortaya 

konusunda yapılan 

atılan modellerin 

çalısmalar ile, 

gelistirilmesi ve 

psikolojinin yardımıyla öğrenme ve karar süreçlerinin 

arasındaki yakın iliskilerin ortaya çıkması sağlanmıstır. 

Mikrobilgisayarların kendi kendine öğrenim için çok uygun 

bir araç olmalarının altında kullanıcıya problem çözme 

süreci boyunca sağladıkları destek bulunmaktadır. 

Zamanımızda bilgisayarlarda problem çözmek; problemi 

analiz etmek, programlamak ve programı çalıstırmak 

biçimindeki geleneksel asamalarla yapılmamaktadır. 
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Kullanıcı, bilgisayarda oluşturulmuş olan bilgi ortamında, 

günlük gezintisini yaparken <izleme ve kontrol sistemi> 

problemleri saptamakta, cHzüm için alternatifler 

geliştirmekte <problemi Hğrenmek ve çHzüm geliştirmek) ve 

problemi cHzmektedir. 

PrQblem çHzme sürecinin tüm aşamalarının bilgisayar 

karşısında gerçekleştirilmesi ancak kişisel kullanım ile 

mümkün olmaktadır. 

Problem alanını oluşturan bilgi ortamı, kullanıcının 

gerçekler yerine, gerçeklerin bilgisayardaki modeli 

üzerinde yHnetim, dHnüştürme ve ard arda test etme, bir 

cHzüm bulunamıyorsa bir Hnceki aşamaya dHnerek yeniden 

deneme olanaklarını sağlar. Karar vericinin gerçek hayatta 

elde ederneyeceği bu deneme yanılma serbestligi-ile karar 

verici aynı zamanda kendisini eğitmiş olur. 

Bu calışmanın uygulama alanı olan bir üniversite 

bHlümünün Hğrenci işleri, çHzüm için bu tür analizler 

gerektiren problemleri içermektedir. Geniş kullanıcı 

yelpazesi, sürekli değişen karar problemlerinin varlığı 

Hğrenci işlerine ilişkin bilgi ortamının bilgisayarda 

oluşturulmasını ve kullanıcıya bu bilgi ortamında serbestce 

çalışma olanağı sağlamayı gerektirmektedir. 

öğrenci işlerine yHnelik bilgisayar desteği daha 

Hnceleri gerek bHlüm içinde, gerekse Bilgi !şlem Merkezinde 

verilmiştir. Bu çalışmalar kullanıcıya kapalı birer 

geleneksel bilgi sistemi Hrnekleri olagelmiştir. Ne, Bilgi 

!şlem Merkezi "kullanıcıya arzu ettiği bağımsız bilgi işl~m 

desteği verebilmektedir, ne de kullanıcı kendisine 

sağlanabilecek bilgi ortamını değerlendirecek bilgiye 

sahiptir. Mikrobilgisayarlar ve kullanıcıya dost , esnek 

yazılımlar sayesinde bu türden karar problemlerinin 

çHzümüne olanak sağlanmaya, bu çalışma ile başlanmıştır. 



8 

Buraya kadar kurulmaya çalısılan 

sekilde, bu çalışmada Karar Destek 

çerçevenin öngördüğü 

Sistemleri konusunda 

Endüstri Mühendisliği temel nitelikler saptanmış ve 

Bölümünde öğrenci işlerinin bir Karar Destek Sistemi ile 

desteklenmesi için gerekli görülen analiz ve tasarımlar 

yapılmıştır. 

lzleyen ikinci bölümde yöneticilerin günlük yasamından 

başlayarak, Öğrenme ve karar verme süreçlerinin 

ayrıntılarına dek bir dizi kavram verilmiştir. Ardından 

bilgi sistemleri ve yönetimdeki etkileri gözden geçirilmiş 

ve bilgi sistemlerinin tarihsel bir sonucu olarak karar 

destek sistemlerinin ortaya çıkışı, yapısı ve teknolojisi 

konusunda çesitli yazarların görüşlerine yerverilmistir. 

Çoğunlukla mikrobilgisayarlar öncesi yapılan bu 

çalısmaların 

araştırılmıştır. 

mikrobilgisayarlardaki izdüsümleri 

üçüncü bölümde Endüstri Mühendisliği bölümünde yeralan 

öğrenci Bilgi Sisteminin ayrıntılı analizi gerçekleş

tirilmiştir. Karar Destek Sisteminin üzerine yerleşeceği 

bir bilgi ortamının kurulması için gereken temel özellikler 

saptanmıştır. Bu amaçla sistemin temel bileşenleri, 

sistemdeki bilgi akışı, yapılmakta olan işlemler, 

kullanıcılar ve bölümün sahip olduğu olanaklar 

incelenmiştir. Sistemin analizinde elde edilen bulgular 

Karar Destek Sitemleri konusundaki görüşlerin ışığı altında 

gözden geçirilmistir. 

Dördüncü bölümde öğrenci Bilgi Sistemininin tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Bilgisayarda oluşturulan bilgi 

düzeni, bilginin 

edecek bir dizi 

fiziksel yapısı, sisteme temel teskil 

programın tanıtımı ve sistem-kullanıcı 

arayüzlerinin özelliklerine yerverilmistir. 
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Besinci bölümde tasarlanan sistemin kurulması, bilgi 

ortamının beslenmesi ve yaşatılması için gereken işlemler, 

denetim, korunum ve bakım için öneriler ve sistemin 

geliştirilmesi için sağlanan olanaklardan bahsedilmiştir. 

Sonuçlar bölümünde bu çalısma boyunca saptanan 

sonuçla~ ve bulgulara yerverilmistir. 
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2. KARAR DESTEK SlSTEMLERlNlN TANIMI VE KAPSAMI 

Vroom, bir yazısına "yöneticiler karar vericidirler" 

cümlesiyle başlar <Vroom. 1972>. Yönetmek ve karar vermek 

arasındaki bu ilişkinin nasıl oldugu ve 

ayrıntılarına inildiğinde, yönetimin 

neden gerektiğinin 

ne olduğu, yönetsel 

kararlar.ın sınıfları, ve karar vermenin doğasının 

incelenmesi gerekir. 

Bu bölüm boyunca yöneticinin gi.lnlük yaşamından 

toplanan saptamalardan başlanacak ve adım adım soyutlamalar 

ve genellemelerle karar verme ve öğrenme süreçlerine 

ulaşılacaktır. 

Karar 

işlenmesi 

ardında 

vermenin önemli bir 

konusundaki tarihsel 

yatan teknolojinin 

değinilecektir. 

bi leşeni 

gelişmeler 

temel 

olan bilginin 

ve bunların 

özelliklerine 

Bilginin karar desteklemek amacıyla kullanımı Karar 

Destek Sistemleri kısmında incelenecek ve mikrobilgisa~ 

yarların bu amaca ne derece hizmet edebilecekleri 

tartışılacaktır. 

2.1 Yönetsel Kararlar ve Karar Süreci 

"Yönetim nedir?" ve "Yönetici ne yapar?" sorularına 

aranan cevaplar yönetim konusundaki yazılı kaynakların 

büyük bir kısmını kaplamaktadır. Bu cevaplar "yönetim 

teorileri ormanı" olarak adlandırılan çok sayıda yönetim ve 

organizasyon teorisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur 

<Koontz, 1961; Perrow, 1973). Ancak bu teorilerin önemli 

bir bölümü, tanımlayıcı olmaktan çok önericidir. Bunun en 

önemli istisnalarından biri Mintzberg tarafından 1967-1971 

yııları arasında yürütülen ve bir dizi gözlem aracılığı ile 

yöneticilerin temel etkinliklerini saptamayı amaçlayan 

çalışmalard ır. 
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14intzberg 1971' de yayınladıgı çalışmada "yönetici ne 

yapar?" sorusuna "yönetici plan yapar, organize eder, 

koordine eder ve kontı-ol eder" benzeri cevaplar alınaca§ını 

belirtmekte ve şöyle devam etmektediı-: "Henı-i Fayol, 

1916'da önerdi§inden bu yana bu cGmleler yönetim 

sözlGklerine egemen olmuşlardır. Gerçekte bu dört cGmle, 

yönetsel çalışmanın kendisini degil, amaçlarını 

tanımlamaktadır" <Mintzberg, 1971). 

Mintzberg, 

"yönetsel roller" 

toplamıştır. 

yöneticilerin 

adını verdigi 

2.1.1 Yönetsel roller 

temel 

on 

etkinliklerini 

başlık altında 

Rol, yöneticinin, bir dizi faaliyetle açıklanabilen, 

kendisini içinde buldugu durumdur <Lucas, 1981). Bu roller 

yönetsel etkinliklerle beraber gruplandırılmış ve herbirine 

belirleyici bir isim verilmiştir. 

Yönetsel rol grupları sırasıyla, kisilerarası roller 

(interpersonel roles), bilgisel roller (informational 

roles) ve kararsal roller (decisional roles) isimlerini 

taşır. tzleyen bölGmlerde yeralan bilgisel ve kararsal 

roller için Mintzberg'in "Managerial Work: Analysis From 

Observation" isimli makalesinden yararlanılmıştır. 

a> Bilgisel roller 

Bilgisel roller, özellikle bilginin işlenmesiyle 

ilgili yönetsel etkinlikleri kapsar. Bilgisel rol grubuna 

giren üç yönetsel rol vardır. Bunlardan birincisi 

yöneticiyi örgütsel bilginin odak noktası olarak betimler, 

diger ikisi ise bu bilginin iletimiyle ilgilidir. 

i} Sinir Merkezi Rolü: Yönetici, örgüt içindeki rutin 

olmayan bilgi akışının odak noktası olarak hizmet verir. 

Sinir merkezi terimi, yöneticinin bilgi toplama 
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faaliyetlerini vurgulamak amacıyla seçilmiştir. örgütü 

içinde yönetici, her üye ile biçimsel iliski kurmak için 

yasal yetkiye sahip tek kisidir. Böylece, örgüt içi 

bilginin sinir merkezi olur. Her ne kadar astıarının 

fonksiyonları ve çalısmaları hakkında, onlar kadar bilgi 

sahibi olmasa da tüm örgüt hakkında herhangi bir üyeden 

daha fazla bilgiye sahiptir. Konumundan dolayı herbiri 

kendi örgütünün sinir merkezi olan diğer yöneticilerle 

iliski kurabilir ve böylece yönetici, örgütün dışsal 

bilgisinin de sinir merkezi durumuna gelir. 

ii> Yayıcı Rolü: Yöneticinin sahip olduğu bilginin 

çoğu astıarına aktarılmalıdır. Bu bilgi, örgütün dışından 

veya diğer astıardan edinilen olgusal <factual> bilgi 

olabileceği gibi yargısal <value) bilgi de olabilir. Ikinci 

durumda, yönetici örgüt üzerinde etkisi bulunanların 

<örgütün sahipleri, hissedarları, devlet, sendikalar, 

toplum, v.b.) tercihlerini değerlendirir, tümlestirir ve 

astlar tarafından alınan kararlara rehber oluşturmak üzere 

örgüte iletir. 

iii) Sözcü Rolü: Yönetici sözcü rolünde, bilgisini 

dışarıya aktarmakla yükümlüdür. örgütün performansı, 

politikası ve planları hakkında, örgütle ilgili çevreleri 

bilgilendirir. Daha ileri düzeyde kendisinden, örgüt 

dışına, içinde bulunduğu sektörle ilgili bir uzman olarak 

hizmet vermesi beklenebilir. 

b) Kararsal roller 

Yöneticinin yasal yetkilere sahip olması, örgütün 

bütün önemli etkinliklerinden sorumlu tutulmasını 

gerektirir. Sinir merkezi rolü, karmasık kararları, 

özellikle zor yargısal karşılaştırmaları sadece yöneticinin 

tümüyle anlamasını öngörmektedir. Sonuçta yönetici, örgüt 

içinde strateji oluşturma süreci olarak tüm önemli 

kararların alınması ve ilişkilendirilmesinde anahtar bir 



görevi yerine 

oluşturma süreci 

tanımlanacaktır. 

getirir. Yöneticinin, örgütün 

üzerindeki kontrolu dört 
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strateji 

rol ile 

i ) 

örgütteki 

Girişimci Rolü: Girişimci rolü yöneticiyi, 

kontrollu değişmenin çoğunun başlatıcısı ve 

tasarımcısı olarak tanımlar. Yönetici eyleme geçmek için 

fırsatların ve potansiyel problemierin ortaya çıkmasını 

bekler. Eylem daha sonra yeni bir ürünün pazarlanması, 

örgütün zayıf bir bölümünün kuvvetlendirilmesi, yeni bir 

donanım alınması, biçimsel yapının yeniden organizasyonu ve 

benzeri iyileştirme projeleri biçimine girer. Yönetici bir 

iyileştirme projesine üç farklı biçimde katılabilir: 

<1> Dalaylı olarak, projede yeralan astıarını değistirme 

hakkını saklı tutmak şartıyla, projenin tasarım ve 

onaylanmasının tüm sorumluluğunu temsil edebilir. 

<2> Tasarım çalısması tümüyle astıara aittir 

tasarımın gerçekleştirilmesi öncesi onaylama 

saklıdır. 

<3> Tasarım çalışmasında aktif olarak yeralır. 

fakat, 

hakkı 

i i ) Karısıklık Düzeltici Rolü: Yönetici 

rolünü gönüllü olarak benimsemesine rağmen, 

girisimci 

karısıklık 
1 

düzeltici rolünü, yapması gerektiği düzeltmelerden dolayı 

zorunlu olarak yerine getirir. örgütün isleyisi özel 

işletim programları ile gerçekleştirilir. Zaman zaman 

işletim programlarından birinin bozulması veya yeni bir 

yardamın denenmesi karısıklık yaratır. Yönetici, örgütün 

işleyisini bozan bu karısıklığı 

Karışıklıkların çoğu kısa dönemli 

gidermekle sorumludur. 

düzenlemelerle giderilir 

ve dengeye dönülür; devamlı 

yapısal değisim gerektirir. 

i i i) Kaynak 

strateji oluşturma 

Dağıtıcısı 

.sistemi 

olanları ise uzun dönemli 

Rolü: Yönetici, 

üzerindeki ana 

kaynakların dağıtımını kontrol ederek 

örgütün 

yetkisini 

sürdürür. 
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Kaynaklardan kim ne 

kararlarıyla örgütün 

pay alacak <ve kim neyi yapacak) 

seyrini yönlendirir. Yönetici kaynak 

dağıtımını üç farklı biçimde yapar. 

<1) Yönetici kendi çalısma zamanını çizelgelendirerek, 

örgütsel öncelikler doğrultusunda en duyarlı kaynağı olan 

kendi zamanını tahsis eder. Düşük öncelikli konular 

yönetimin alt kesimlerince bloke edilerek, örgütün sinir 

merkezine ulaşması engellenir. 

<2> örgütsel yapının tasarımında ve iyileştirme 

projelerinin yürütülmesinde, yönetici astıarının 

çalısmasını programlar. Diğer bir deyişle, onların zamanını 

ne yapılacak ve kim yapacak kararı çerçevesinde tahsis 

eder. 

<3> Kaynak tahsisatının en belirgin olanı, yöneticinin 

yürütme öncesi tüm önemli kararları verme yetkisiyle 

ilişkili olarak sahip olduğu, kaynak dağıtımının 

kontroludur. Bu durumda ayrı kararlar ilişkilendirilir, 

çelişmeler saptanır, kaynak kısıtları gözönüne alınır ve 

bir diğerini tamamlayan kararlar verilir. 

i~> Görüsmeci Rolü: Bu son rol yöneticiyi, görüşme 

faaliyetinin bir katılımcısı olarak tanımlar. Görüşmeler 

yönetsel çalısmanın ayrılmaz bir parcasıdır. örgütün yasal 

yetkilisi, bilgi yayıcısı ve kaynak dağıtıcısı olarak 

yönetici tüm önemli görüşme oturumiarına katılmak 

zorundadır <Mintzberg ,1971). 

Yukarıda sözü edilen bilgisel ve kararsal roller, 

birbirlerini beslemektedirler. Nitekim yönetici kararsal 

rolleri yerine getirirken kulandığı bilgiyi, bilgisel 

rolleri gerçekleştirerek elde eder. Kararsal roller ise 

yeni bilginin doğmasına neden olurlar. 

Mintzberg gözlemlerinde büyük ölçüde üst düzey 

yöneticileri ele aldıysa 

düzeydeki yöneticilere 

da, saptamış olduğu rollerin her 

uygulanabileceğini belirtmiştir: 
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"Bir ustabaşı ile bir başkan arasında, sadece ilgi'li 

rollerde zaman geçirme oranları de§isik olac~ktır'' <Lucas, 

1981). Ancak çeşitli roller, kullanılan ve Gretilen 

bilgiler açısından ele alındı§ında, y~neticinin 

hiyerarşideki dGzeyinin ~nemli bir fakt~r olabilece§i 

g~rülebilir. 

2.1.2 Karar düzeyleri 

Yönetim genel olarak bir hiyerarsi pirarnidi olarak ele 

alınır. Bu piramidin bir kaç basamakta toplanması gelenek 

halini almıstır. B~ylesi bir sınıflama yönetim teorileri 

için önemli avantajlar ortaya çıkardığı gibi, y~netim ve 

bilgi arasındaki iliskiyle ilgilenen disiplinler icin de 

çok büyQk yararlar sağlar. CGnkQ y~netim piramidinin 

basamakları ile karar dGzeyleri arasında önemli 

paralellikler bulunmaktadır. 

Gorry ve Scott-Mortan, Anthony'den yaralanar~k, 

kabul görmQş bir basamak sistemini aşağıdaki 

tanımlarlar (1971): 

a> Stratejik planlama 

genel 

gibi 

Anthony'nin yönetsel faaliyet kategorilerinden ilki 

"stratejik .planlama" dır. Stratejik planlama, örgGtQn 

amaçları, bu amaçlardaki değişmeler, bu amaçlara ayrılan 

kaynaklar, kaynakların biriktirilmesi, kullanılması ve 

kaydırılması politikaları Qzerinde karar verme islemidir. 

Stratejik planlamanın önemli iki yönQ bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi, stratejik planlama örgütGn amaçları ve 

amaçların yerine getirilmesi için gereken faaliyetler 

Gzerinde yoğunlasır. Bunun sonucu olarak, bu alandaki temel 

problem örgQtQn ve çevresinin 

!kincisi, stratejik planlama 

geleceğinin kestirilmesidir. 

sGreci özellikle yaratıcı ve 

rutin olmayan islerle ilgilenen az sayıda Gst dGzey insanın 

katılımıyla gerçekleşir. Olusan problemierin karmasıklığı 
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ve rutin olmama özelligi, planlama sürecinin kalitesinin 

arttırılınasını zorlaştırmaktadır <Gorry and Scott-Morton, 

1971 ) . 

b> Yönetsel Kontrol 

Anthony'nin "yönetim kontrolu" adıyla ortaya atmasına 

ragmen kaynaklara "yönetsel kontrol" olarak yerleşen 

ikinci yönetsel karar kategorisini Anthony şu cümlelerle 

acıklamaktadır: "örgütün amaçlarının yerine getirilmesinde, 

kaynakların etkin ve verimli olarak elde edilmesi ve 

kullanılmasına yönelik bir yönetim sürecidir" <Gorry and 

Scott-Morton, 1971). Bu kategorinin üç önemli niteligi 

bulunmaktadır. Birincisi, yönetsel kontrol faaliyetleri 

kişilerarası etkileşim ile sağlanır. !kincisi, stratejik 

planlama sürecinde geliştirilen amaçlar ve politikalar 

çerçevesinde yeralır. üçüncüsü, yönetsel kontrolun en 

önemli amacı, etkinlik ve verimlilik saglamaktır. 

c) Işlemsel Kontrol 

Anthony'nin üçüncü kategorisi işlemsel kontel adını 

taşır ve kısaca "özel görevlerin etkin ve verimli 

yürütülmesini sağlama süreci"'dir. Yönetsel kontrol ile 

işlemsel kontrol arasında temel farklılık, yönetsel 

kontrolun genellikle kişilerle ilgili olmasına ragmen 

işlemsel kontrolun görevlerle <özel bir parcanın üretilmesi 

gibi) ilgili olmasıdır. Görevler, amaçlar ve kaynaklar 

yönetsel kontrol faaliyetleri boyunca ayrıntılı olarak 

belirlendiginden dolayı !şlemsel kontrol alanında daha az 

yargı kullanılır <Gorry and Scott-Mortan, 1971). 
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Anthony'nin yönetsel faaliyet kategorileri 

sınıflandırmasına paralel olarak yapılan bu sınıflandırma 

bilgi sistemlerine yönelik kaynaklarda karar düzeyleri 

olarak geçmektedir. 1 

üç temel yönetsel 

birbirinden 

faaliyet 

oldukca 

düzeyinin 

farklı 

b i lgi 

olduğu ihtiyaçlarının 

görülebilir. Bu farklılıklar sadece bilginin özetlenme 

dereceleri anlamında değil, bilginin temel 

karekteristiklerindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. 

Stratejik planlama örgüt için genel politikalar ve 

amaçlar olusturmakla ilgilidir. Bunun sonucunda, bu ilginin 

merkez konusu örgütün çevresiyle olan ilişkidir. Ayrıca, 

gelecek hakkında kestirimierde bulunma türü faaliyetlerin 

doğası özellikle önemlidir. Genelde, stratejik 

planlamacıların ihtiyaç duyduğu bilginin özet ve örgütün 

dışından toplanan bilgi olduğu söylenebilir. Faaliyet alanı 

ve bilginin çeşidi oldukça geniştir fakat bilginin tam 

doğruluğuna olan bağımlılık çok önemli değildir. Sonuç 

olarak stratejik planlamanın rutin olmama özelliği, bilgi 

ihtiyacının uzun zaman aralıklarında ortaya çıkmasına neden 

olur <Zani, 1970). 

lşlemsel kontrol alanının bilgi ihtiyacı, 

planlamanınkinden keskin çizgilerle farklıdır. 

kontrolun görev ağırlıklı olması, dar sahalı 

tanımlanmış bilgi gerektirmektedir. Bu bilgi 

stratejik 

lşlemsel 

ve iyi 

oldukca 

ayrıntılıdır ve büyük oranda örgüt içi kaynaklardan elde 

edilir. Bilgi kullanımı çok sıktır ve bilgi mümkün olduğu 

kadar doğru olmalıdır. 

1 Carison bu sınıflandırmanın en alt basamağına, işlemlerin 

getirilmesinden olusan ve "islemsel Performans" 
adlandırılabilecek bir dördüncü aşama önermistir. 

yerine 
olarak 



Yönetsel kontrol için bilgi gereksinmesi, 

kontrol ile stratejik planlama uç noktaları 

yeralmaktadır. Ayrıca yönetsel kontrol için 

bilginin çoğu, kişilerarası etkileşim boyunca elde 

(Gorry and Scott-Mortan, 1971). 
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işlemsel 

arasında 

gereken 

edilir 

Bilgi sistemleri konusunda yapılmıs olan çalısmalar ve 

çok sayıda uygulama, yönetim ve karar düzeylerinin bilgi 

ihtiyaçının niteliksel farklılıklarının, tasarıanacak 

sistemin yapı ve özelliklerine yansıması gerektiğini ortaya 

koymuştur. Bu çercevede, kararların nitelikleri arasında en 

çok önem taşıyanı, kararların ne ölçüde yapılandı

rılabileceğidir. Bu kavram karar sürecinin niteliklerine 

bağlıdır. 

2.1.3 Karar süreci 

Karar problemlerine analitik yaklaşımların başarıları 

ve büyük sayısal bilgisayarların ortaya çıkışı, 1950'1erin 

basında Simon, Nevell ve diğer yazarları insanın karar 

davranışı konusunda çalışmaya teşvik etmiştir. 

Araştırmacılar dikkatlarini birincil olarak, matematik 

terimlerle ifade edilemeyen karar durumları için bir yöntem 

bilimi geliştirmeyi 

odaklastırmışlardır. 

kolaylastıracak araştırmalar üzerinde 

Konunun araştırılmasına, sembolik 

mantıkta ve düzlem geometride teorem ispatlama süreçleri 

ile başlanmış ve satranç oyununundan, yatırım kararlarına 

dek pek çok konudaki karar süreçleri incelenmiştir. Karar 

davranısını en iyi gösteren sonuçlar satranç üzerindeki 

çalısmalarda elde edilmiştir. 

Satranç, herkezin öğrenebileceği kadar yeterince basit 

kurallara $ahip olduğu kadar bütün mümkün hareketlerin en 

büyük bilgisayarda bile hesaplanamayacağı derecede karmasık 
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bir oyundur. 1 Satranc aynı zamanda, gelecekteki hareketler 

gözönüne alınmadan ba§ımsız hareketlerin yapılamayacagı bir 

strateji oyunudur. Bu nedenlerden insanın 

matematiksel 

anlaşılması 

sağlar. 

olarak modellenemeyen 

dolayı, 

karar sürecinin 

için, satranç, çekiçi bir çalısma ortamı 

Satranç üzerindeki çalısmalar satranç oyuncusunun 

temel ve açık karar kurallarının saptanması biçiminde 

olmuştur. Karar kuralları gözlemler, görüşmeler, ve satranç 

ustalarının yazılarından derlenmiş ve bilgisayarlarda 

denenerek, sağladıkları oyun kalitesi, uzmanların 

oyunlarıyla karşılaştırılmıştır. Calışmanın sonunda karar 

üç ayrı sınıfta toplanabildikleri kurallarının 

saptanmıştır. Bilinen karar kurallarının bir kısmı 

alternatif hareketleri tanımlamak için kullanılmakta, bir 

kısmı alternatif hareketleri değerlernek için kullanılmakta 

ve kalan kurallar, değerlenmiş alternatif hareketlerin 

içinden bir hareketin seçilmesinde kullanılmaktadır. H.A. 

Simon bu üç davranıs sınıfını sırasıyla bilgi-toplama, 

değerleme ve seçme olarak adlandırmıştır <Pounds ,1969). 

Karar verme sürecinin ilk aşaması, kararları zorunlu 

kılan koşullar için ortamın arastırılmasıdır. Bu asamaya 

bilgi-toplama eylemi <intelligence) denilecektir. !kinci 

aşama, mümkün hareket yollarının analizi, geliştirilmesi ve 

icadıdır. 2 Bu asa ma değerleme eylemi olarak 

adlandırılacaktır. üçüncü asama ise, değerleme asamasında 

saptanan olanaklardan bir har~ket yolunun seçilmesidir. Bu 

aşama seçme eylemi olarak adlandırılacaktır. 

1 Benzer nedenlerden dolayı, sonyıllarda gelişen yapay zeka 
çalışmalarının temelinde ünlü Japon oyunu Go yeralmaktadır. Satraneta 
mümkün hareketlerin sayısı ıoıeı:> iken, bu sayı Go oyununda 10 700 

olmaktadır <REITMAN, 19821. 

2 Simon'un vurgulamak istediği şudur:" •.. alternatifler verilmez. Onlar 
kurulmak (construct) zorundadır". 



20 

Genel o 1 ar ak söylenirse, değerleme eylemi, 

ise değerleme bilgi-toplama eyleminden sonra, seçme eylemi 

eyleminden sonra gelmektedir. Asamaların çevrimi, arka 

arkaya sıralanmanın ötesinde daha karmasık anlamlara 

sahiptir. Bir kararın verilmesinde, her asama, kendi basına 

karmasık bir karar verme sürecidir. örnek olarak değerleme 

aşaması, yeni 

verilen bir 

değerleme ve 

b i lg i toplama eylemlerine 

düzeydeki problemler kendi 

seçme asamalarını içeren 

neden olabilir; 

bilgi-toplama, 

alt problemler 

üretebilir. Bununla beraber çoğunlukla bu üç aşama yönetsel 

karar süreci katmanlarında acık olarak farkedilir. Karar 

verme sürecinin asamaları ile John Dewey'in problem çözme 

asamaları -Problem nedir? Alternatifler nelerdir? En iyi 

alternatif hangisidir?- arasında yakın iliski vardır <Gorry 

and Scott-Mortan, 1971>. 

Tümüyle yapılandırılmış problemler, üç aşamanın 

(bilgi-toplama, değerleme, seçme> tümünde de yapısal olan 

yapılandırılmış bir problemde, problemlerdir. 

problem bulmak 

Böylece, 

<problem finding), alternatif çözümler 

tasarlamak ve en iyi çözümü seçmek için algoritmalar veya 

karar kuralları belirlenebilir. Yapılandırılmamıs problem, 

üç aşamada da yapılandırılmamış problemdir <Gorry and 

Scott-Mortan, 1971}. 

Değişik yazarlar Simon'un asamalarına genellikle 

"verilen kararın yürürlüğe konması"'nı tanımlayan bir 

dördüncü asama eklemislerdir. 1 Simon ise daha sbnraları, 

"verilen kararın sonuçlarını saptama" anlamında bir gözden 

geçirme <review} asamasının varlığından sözetmiştir 

<Courbon, 1984; Sprague, 1986). 

Simon, örgüt içindeki konumuna değinmeksizin, insanı 

problem çözen bir varlık olarak ele almıstır ve örgüt 

içinde verilen kararları programlanmış kararlar ve 

1 Lucas bu asamayı ımplementation olarak adlandırmıştır <Lucas, 1981>. 
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programlanmamıs kararlar olarak ikiye ayırmıstır. 

çözümlenip "Programlanmıs kararlar, tekrarlı ve rutin, 

uygulanması için tanımlı bir yardama sahip ve böylece 

ortaya çıktıkları her anda yeni bir problem olarak ele 

alınmayan kararlardır ••• yeni, yapılandırılmamıs, bir sonuç 

olarak meydana gelen kararlar programlanmamıs kararlardır. 

Daha önce karsılasılmaması, doğası ve yapısının bir bütün 

olarak ele alınmasına imkan vermeyecek derecede karmasık 

olması veya konuya özel davranıs gerektirecek derecede çok 

önemli olması dolayısı ile problemin çözümü için ele 

alınacak hazır bir 

kararlardan anladığımız, 

yöntem 

elde 

yoktur. Programlanmamıs 

bulunanlara benzer bir 

yardamın olmadığı fakat konuya arastırma, uyarlama veya 

problem-çözme yönlü yaklaşılabildiği problemlerdir (Gorry 

and Scott-Mortan, 1971>. 

Gorry ve Scott-Morton programlanmış ve programlanmamıs 

kararları sırasıyla yapılandırılmış kararlar ve yapılandı

rılmamıs kararlar olarak yeniden adlandırmıslardır. Cünkü 

kararların bu ayrımı, problem-çözme faaliyetinin temel 

karakterlerine bilgisayar olgusuna olduğundan daha fazla 

bağımlıdır <Gorry and Scott-Mortan, 1971). 

Yapılandırılmamıs kararlarda karar verici, yargılar 

türetmeli ve bu yargıları problemin tanımına mümkün olduğu 

kadar nüfuz etmek için değerlemelidir. 

Yapılandırılmıs kararlarda ise karar verme sürecinin 

büyük bir kısmı otomatiklestirilebilir <Gorry and 

Scott~Morton, 1971>. 

Gerek 

kararlarda 

yapılandırılmış, 

daha kullanıslı 

gerekse yapılandırılmamıs 

bir tanımlama, karar verme 

sürecinin anlasılmasını gerektirmektedir. 
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Simon karar sürecinin aşamalarını tanımlarken, oldukca 

statik bir tablo çizmiş ve pratiğe uygulanması hakkında 

yöntem ileri sürmemiştir. Gercek hayatta "Yöneticinin 

çalışması <karar verme süreci) çoğunlukla tümüyle sona 

ermez. Gözden kaçan her yeni bir fikrin farkına varılması 

durumu değiştirecektir" 

konusunda bilinenler, 

sürekliliği ve dinamik 

1981). Karar sürecinin <Lucas, 

gercek hayat problemlerinin 

doğasını icerecek biçimde 

geliştirilmelidir. özellikle karar problemlerinin dinamik 

yapısının büyük önem taşıdığı durumlarda Simon'un statik 

yaklaşımına dayalı bilgi sistemleri büyük başarısızlıklar 

sergilemişlerdir. Karar problemlerinin henüz yapısallaştı

rılamadığı <sistematik bilgi işleme sürecine yeni başlamış) 

örgütler ile, böyle bir yapısallaştırmanın zaten olanaksız 

olduğu üst düzey (stratejik> yönetim alanlarında, karar 

sürecinin dinamik yapısı mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu 

amaçla Simon'ın karar ve Piaget'in öğrenme teorilerini 

birleştiren J. C. Courbon'un karar süreci uygulanabilir bir 

model olarak görülmektedir. Bu model kararların soyut ve 

somut olarak sınıflandırılmasını gerektirmektedir. 
5 

2.1.4 Soyut ve somut kararlar 

J. C. Courbon karar sürecini içsel olarak incelemiş ve 

bir kararın, soyut karar ve somut karar olarak ikiye 

ayrıldığını belirtmiştir. "Somut karar, karar konusunda ilk 

akla gelen fakat gerçekte karar olgusunun kendisi değil, 

bir sonucu olan görünüşüdür. Somut kararlar, nesneler 

üzerinde bir durum değişimi meydana getirirler. Fakat somut 

kararların arka planında, <Simon tarafından problem uzayı 

olarak adlandırılan ortamda) karar durumunun bir modeli ile 

problemi çözüme ulaştıran yol ve yöntemler bulunur. Bu arka 

plan, karar olgusunun ikinci bir görünüşüdür ve soyut karar 

adını alır. Soyut kararlar, somut kararların nesneler 

üzerindeki etkisini benzer olarak problemin gösterimi 

üzerinde hissettirirler" < Courbon, 1984) • Somut ve soyut 
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kararlar, karar süreci içinde kararın aldığı biçimlerdir ve 

bu biçimler arası geçişler gözlem/ölçüm ve modelleme 

aşamaları ile sağlanır. "Somut bir karar verildiğinde, 

yönetici bu kararın sonuçlarını kontrol sistemiyle saptar". 

Sonuçlar: 

- Beklendiği gibidir, 

Yöneticinin kontrol ettiğini sandığı 

değerlerinde farklılıklar ortaya çıkmıştır, 

- Karar, yöneticinin gözönüne almadığı 

tarafından etkilenmektedir. 

de§iskenlerin 

değişkenler 

Yöneticinin bu sonuçların farkına varması 

"gözlem/ölçüm" aşaması ile sağlanır. Diğer 

kararlardan günlük, uygulanabilir somut 

için, soyut kararları pratik modeliere 

taraftan, soyut 

kararlara geçiş 

dönüstüren 

"modelleme" 

bir bağlantıya gerek vardır. 

teknikleri ile sağlanır. Böylece 

veya 

Bu 

kurallara 

bağlantı 

karar süreci, 

etkinin ve yansımasının <somut ve soyut kararın) 

gözlem/ölçüm ve modelleme ile birlikte dört aşamadan olusan 

döngüsel bir süreç olmaktadır" <Courbon, 1984). 

Courbon önerdiği çevrimin Simon'ın karar çevrimi ile 

birlikte yorumlayarak bir Öğrenme süreci tanımlamaya 

çalışmıştır. Bu amaçla Simon'ın bilgi-toplama, değerleme ve 

seçme aşamalarını "Simon'un sonradan ekiediği gözden 

geçirme (review> aşaması" ile beraber ele almıştır 

<Courbon, 1984>. Bu karar çevrimlerini birbirlerini 

tamamlayacak biçimde bir araya getirmiştir <Sekil 2.1>. 

önerilen çevrim karar sürecinin döngüselliğini ve 

sürekliligini yeterince vurgulamaktaysa da, çevrim hep aynı 

karar düzleminde kalmamakta, modellerin veya gösterimierin 

de§ismesine neden olmaktadırlar. Bu değisimin nasıl gerçek-

lesti§ini anlamak için soyut karar 

daha ayrıntılı incelenmelidir. 

vermenin mekanizması 

~ 
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r·----------------------------------------------------------------------------------1 

1 Seçme 'X Somut Karar :>(Gözden Geçirme 1 
ı ....... / ı 
ı ......... ......... .,...,..- t 
ı .............. ,' ı 

1 Modeııemxe ....... ~ -:XGözıemtölçüm i 
ı - .............. ı 
ı . ......., ı 

L Değerle,:.;~ Soyut Karar Bi~i Toplama l 
---------------------·-------------------·------------------------------------l . 

Seki! 2.1. Courbon'un Karar Çevrimi. 

Courbon, soyut k~rar verme incelemesinde Piaget'in 

teorilerinden yararlanmıştır. Piaget özellikle bilgi edinme 

<biriktirme) biçimlerine çalışmıştır. ll kişinin, 

çevresindeki nesnelerle olan etkileşimi, kişiyi nesneler 

üzerinde bilgi ve güc;: sahibi yapar. Bu durum, kişide, en 

azından bir miktar bilgi düzeyinde bile olsa, kesin olmayan 

şemalarla, dış dünyanın gösterimlerini~ başlatır. Bu 

gösterimierin yerine oturması Piaget'in dengeleme adını 

verdiği bir sürec;:le oluşur. Dengeleme sürecinde 

gösterimlerimiz, nesneler üzerindeki etkileri ile 

karşılaştırılır ve iki mekanizma arasında salınarak 

gelişir. Bu mekanizmalardan birincisi, o andaki gösterimin 

doğruluğunu destekleyen nesnelerin varlığı ile meydana 

gelen özümleme, diğeri ise o andaki gösterimde ek 

düzenlemeler ve genelleştirmelerle yeni nesnelerin dikkate 

alınması ile meydana gelen düzeltme' dir. Böylece ilk 

bilgi, bir dizi· kullanışlı gösterimler olarak benimsenir. 

Dış dünyayı kontrol etme ihtiyacımız, o andaki 

gösterimierin dikkate almadığı olguları hesaba katarak bir 

adım daha ilerlememizi sağlar. Böylece, ya bütün 

gösterimler yeniden kurulur ya da entellektüel gelişme 

1 Courbon, "g~sterim" kelimesi ile özel bir gösterim olan modellerle 
birlikte diger karar araçlarının tümünü gözönünde tutmakla beraber 
genellikle modelleme öncesi varolan gizil modelleri kastetmektedir. 
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sGrecinin daha Gst bir dGzeyine doijru yeniden organize 

olunur. Piaget bunlardan ikincisine yansımalı soyutlama 

adını verir (Şekil 2.2>" (Courbon, 1984>. 

r------····---··-···-···-···-·-······-····-----···-----------··-··--------·--------·-------------------------------·---·--ı 

~ 1 
ı 1 
1 ı 
ı ı 

ı ı ı 65sterim n+l ! 1 
ı . . ı 

1 ~ ı 
i ı ! 
ı --------------------------1------------ --- ----------- ı 
ı 1 f 
ı ı ı 
i ı 1 DengelemE" _ .._ 
!, -- 1 /..... ...., 
i / ' ·ı· i )f "' ,--,--, 
1 ;,u,;,., 1 ;;;;,teri• ; ı Düzeit" l!J 1 R" ı 

1 

1 ~Nesne\"~ 1 
ı ı 

ı ı 
1.---·-------·------------··-···-·-··-·--··--·--·-·-······-------------------------·------·-------------------------~ı 

Sekil 2.2. Piaget'in Bilgi Yapılandırma Teorisi. 

Courbon, somut bir karar sonucunda yöneticinin 

karşılaştı§ı sonuçları Piaget'in terimleriyle ifade ederek, 

yöneticinin gösterimlerinde gerçekleştirece§i dGzenlemeleri 

saptamıştır. Cizelge 2.l'de soyut kararın gösterimler 

Gzerinde yapaca§ı etkiler verilmiştir <Courbon, 1984>. 

Courbon son olarak soyut karardan somut karara geçişte 

Simon'ın programlanmış, programlanmamış kararlar ayrımını 

kullanmıştır. Boylece soyut gösterimlerdeki duyarlılaş

sonuçlarını tırma, genelleştirme ve karmasıkiaştırma 

programlanmış, yarı programlanmış ve programlanmamı$ 

modeliere ba§lamıstır <Sekil 2.3). 
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Cizelge 2.1. Somut Karardan Soyut Karara Geçiş. 

;::::=:.-.:..-::=:::=.=..-..:..::====--=-==·""·:.-.::::=;:::.-;::;::::==.-.:.::::::::::==..""::" .. -=:.-.::::-.::~:.=--=::::.":.":."::::-.::::::::=:::::==.=..-:::::::.==-... :.::::=::=:::::;:::::."::::::-..::;:."::.-_-:::--=:-.::::.._-::::;:=:::::.-:-.. 7 . .:.::::::.oo::: 

Soaut Kararın Sonuçları Piaget' in 

terıııinolojisi 

Sösterialerin Düzenlenae Biçimleri 

Beklendiği gibi Değişit yok 

/ l!züaleıııe Aynı gösteria,daha duyarlı !Duyarlılastıraal 

Beklenenden farklılaşaa 

\ l}üzeltıle 
1 

Etki eden diger değişkenler 
\ 

Yansılalı soyutlaaa 

Aynı Sösteria,daha genel ı Sene ll eş ti ne ı 

Yeni gösterim oluşturma !Kareaşıklaştır•a> 

Görüleceği gibi, düzenlemedeki artıs (duyarlılastırma, 

genellestirme ve karmasıklastırma sırarıyla), somut karar 

asamasında kullanılacak olan modellerin daha az yapılandı

rılamalarına neden olacaktır. Böylece karar süreci; 

gösterimierin zenginlesmesinin, modellerin yapılandırı

lamayısına neden olduğu dönemler ile 

gösterimler in dengeye oturması ve modeller in 

yapılarıdırılabilmesi dönemleri 

arasında bir dinamik denge olusturur. 

- Karar yeteneğinin artması daha iyi tahmin edilmis 

sonuçlar ve daha 

neden olur. 

yapılandırılmıs medellere doğru egilime 

- Ortamın veya kontrol sisteminin degismesi dinamik 

dengenin bozulmasına neden olur. 

- Dengeye dönüs, gösterimierin kalitesinin arttırılması ve 

bu gösterimlerden daha yapılandırılmıs modeller türetmekle 

mümkündür <Courbon, 1984). 
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G~:ıden 
// Geçirille 

/ 
/ 

/ 

Beklenen Beklen- Di;~; 
meyen Ehuer 

ı 
" 1 

" 1 Bilgi! 
Topla:! 

ı 
ı 

ı 

L--------------------------------------------------------------------·-------------

Sekil 2.3. Karar Sürecinin Dinamikleri. 

Geliştirilmiş 

modeller, karar 

döngülerini; dengeli 

gösterimler 

çevrimlerinin 

ve yapılandırılmamış 

merkezden uzaklaşan 

gösterimler ve yapılandırılmış model 

ler ise merkeze yaklaşan döngülerini meydana getirirler. 
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Bu dinamik denge sürecinde yöneticiyi destekleyecek 

bilgi sistemlerinin görevi, problemi, dengesizliğin ve 

yapılandırılmamıslığın olusturduğu dıs döngülerden, dengeli 

ve yapılandırılmıs durumdaki 

çekmektir. 

iç döngülere adım 

Böylece, Courbon'un karar desteği tanımı, 

adım 

"karar 

sürecini karmasıklastırma yeteneği sağlamak" olmaktadır. 

örgütlerde yönetim faaliyetlerinin 

amacıyla bilgi sistemlerinin kullanılması 

desteklenmesi 

ile bunların 

ardında yatan bilgi teknolojisindeki gelismFler önemli 

paralellikler göstermektedirler. Courbon'un yaklasımının 

önemi, teknolojik gelişmenin tarihçesi tartısılmadan 

yeterince anlasılamaz. 

2.2 Bilgi Sistemlerinin ve Bilgi Teknolojisinin 

L---------~elişimi 

1940'ların ortalarında ABD'de ilk bilgisayarlar ortaya 

çıkmaya basladı§ında, yüzyılın basından beri yoğun olarak 

elektromekaniğe dayalı bilgi sistemleri örgütlerde 

bulunmaktaydı.Bollerith, ondokuzuncu yüzyılın sonlarında, 
bilginin delikli kartlarda saklanabileceğini kesfett~. Uzun 

süre delikli kartlardaki bilgileri sayan, aritmetik olarak 

toplayan ve sıralayabilen makinalarla, firmalarda muhasebe 

isiemleri yapıldı. Bu makinalar uygun düzenlemelerle 

bilimsel amaçlarla da kullanılabiliyordu <Boutell, 1973) • 

Zamanla, çarpma, bölme ve alfanümerik bilgileri basabilme 

yeteneği kazanan bu araçlar, Birim Kayıt Donanımı (Unit 

Record Equipment> adıyla örgütlerin _kayıt ...i~ ... 

~l~ri'ni meydana getirdiler <Sekil 2.4>. 
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lambaları yardımıyla ilk elektronik bellekler in 

yaratilması, programların bellekte saklanabilmeleri (stored 

program> bu dönemde gerçekleştirildi. 1950'lere kadar, 

geliştirilen bilgisayarların hemen hemen hepsi çok pahalı 

araçlardı ve sadece bilimsel araştırmalar amacıyla 

kullanılıyorlardı 1 • 

Satılmak amacıyla yapılan ilk bilgisayar UNIVAC-I'dir 

ve 1951-52 yıllarında piyasaya sürülmüştür. 1950, ler i n 

başlarında bilgisayarlar hala çok pahalıydılar ve firmalar, 

bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerden faydalanan 

elektronik birim kayıt donanımı kullanmaya devam ettiler. 

~ t1s ortamına yönelik ilk bilgisayarın IBM 1401 olduğu 
kabul edilire. 1951 ve 1959 arasında geçen ve bilimsel 

amaçlı bilgisayarlardan oluşan· devreye bilgisayarların 

:::b,;i~r..;i::.,n~c~i-..n:..:.:;;;e~s:.;l:;..ı~· -..::a~dı;:..iııl...,-..ıXiiıı!eiiilıo!..;c.c.Lı..zl~l#oo,ri..JQ- Bu n es i 1 d e k i b i l g i sayar 1 ar da -kullanılan temel elektronik eleman vakum tüpleridir. 

!ş bilgisayarlarının, (bilimsel amaçlı bilgisayarların 

işlem hızı ağırlıklı olmalarının aksine) giriş/çıkış 

hızları, yoğun veri kullanımı nedeniyle önem kazanır. !lk 

iş bilgisayarları kart kullanımlı makinalardı. Merkezi 

lşlem Birimi'ne <CPU> kart okuyucudan bilgiler alınır, 

işlenir ve kart deliciler veya yazıcılar kanalıyla sonuçlar 

elde edilir. Bu bilgisayarlarda kartlardan önce program 

1 tlk bilgisayarlar, bilimsel araştırma fonları yardımıyla 

getirilmiştir. 

meydana 

2 50'li yıllarda bilgisayarların tanınmasında büyük etkisi olan IBM 
650 < 1954-il k manyetik bi lgisayar kullanan bi lgisayar > ve RAMAC 305 
(1957-yoğun bellek kullanımı> gibi bilgisayarlar büyük birkaç firma 
(sigorta sirketleri,bankalar v.b.> tarafından kullanıldıysa da IBM 
1401, ekonomik ve teknik özellikleri ile doğrudan is ortamı gözönüne 
alınarak hazırlanmıştır. 
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uygulamaları yapılıyordu'. Bu faaliyetleri gerçekleştiren 

örgQt içi birimler Elektronik Veri Işlem <Elektronik Data 

Processing-EDP) Merkezleri olarak adlandırılmıştı•. 

örgQtler merkezi yapıdaydılar ve elektronik veri işlem 

merkezleri örgütlerin alt kademelerine hizmet veriyor

lardı. Cizelge 2.2'de, Elektronik Veri Işlem 

uygulamalarının temel özellikleri sıralanmıştır <Sprague 

and Carlson, 1986>. Bu bilgisayarlar ileriye dönük ümitleri 

besledilerse de uygulama ~lanında önemli bir gelişmeye 

neden olamamıslardır. Ancak, daha yaygın kullanıma yol 

açtıklarından, literatürde çok sayıda araştı·rmanın 

yeralmasında önemli katkıları olmuştur. 

Cizelge 2.2. Elektronik Veri Işlem'in temel özellikleri . 

. Işlemsel dGzeyde, verininin saklanması, işlenme~i ve akısı 

üzerinde odaklanır. 

Kayıt işlemenin verimliliiji amaçlanır . 

• Bilgisayar kullanımı çizelgelenmiş ve eniyilenmiştir . 

. !liskili işlemlerde tümleşik kütük kullanımı mümkündGr . 

• Yönetim için özet raporlar üretilir. 
--------------·--··:.:::::::::.::::::::.::::::::::.:::.:::::::::::."":.::.::=:.:=::::::.:::::=:.::=. .. -=====::·=--:-.:.=::::::::;::=.::-.. ;::.::.:::.~:::.::-.. -:::;:_--==-·=:::-.::::::;::.:::::::=::.-=::=.:::_-::: 

d '--·-~----··-·-"----..... ,~.,.~--~~--... ,.~---.--.~·,,, .. , .. ,..~ @ i.t:·1963'te ilk üçüncü nesil bilgisayar ortay._a __ ç_ı_k_t""'ı" Bu, 

IBM System/360 bilgisayarıdır. llk defa tümleşik devreler, 

de§istirilebilir diskler (do§ruda erişimli bellekler>, 

probleme dönük diller <yüksek düzey diller) ve büyük 

ölçekli merkezi bellek 1 e·ı bu nesil bilgisayarların 

1 Genelde, iş ortamındaki bilgi işleme yöntemlerinin altında kayıt 

işleme sistemleri bulunmaktadır. Bu durum günümüzde de geçerlidir. 
Fakat kayıt işleme teknikleri ile yapılan iş arasında yüksek düzeyli 
yazılımlar yeralmakta ve kullanıcı arka planda bulunan kayıt isleme 
tekniklerini farketmemektedir. 

2ülkemiz, elektronik veri işlem dönemine, batı'da elektronik 
islem uygulamaları başladı§ı sıralarda girdiijinden dolayı, 

birimler do§rudan elektronik bilgi işlem merkezleri 
adlandırılmışlardır. 

bi lgi 
ilgili 
olarak 
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özelliklerdir. Giris/çıkıs aygıtları çesitlenmistir. Kart 

okuyucular, kağıt teyp okuyucular, manyetik teyp birimleri, 

optik karakter okuyucular, manyetik karakter okuyucular 

tipik giris aygıtlarıdır. Bu nesilde ileri isletim 

sistemleri kavramları gelistirilmis ve birden çok programın 

aynı anda çalısabilmesi <multiprocessing) mümkün olmustur. 

Aynı zamanda farklı yerlerde bulunan terminaller aracılığı 

ile bir bilgisayar birden fazla kullanıcı tarafından 

kullanılabilir <multiusing-timesharing). 

Bilgisayarların nitelik olarak hızla büyümeleri, daha 

az nitelikli b~lgisayarların minibilgisayar adıyla ortaya 

cıkmalarına neden olmustur. Bu bilgisayarların daha az 

bellek, tek kullanıcı, aynı anda tek program ve tek dil 

<genellikle FORTRAN> gibi indirgenmis özellikleri, düsük 

fiyatlarda satılabilmelerini sağlamıstır. Bu yolla pek çok 

orta boy firma bilgisayar kullanma olanaği elde etmistir. 

Oçüncü nesil bilgisayarların sağladıkları teknik 

olanaklar bilgi teknoloJisinin veri islem'den t?ilg~ i,ş_}ell!.:Et.. 

<information processing> gelismesini sağladı. Bilgi i$lem 

tek no 1 oj i si ni değerlendi ren b i lg i sistemler i .X.2..ı::ı~.U.!!LJ3...il.9...L._ 

Sis~.':~-~-~ri olmustur. Cizelge 2.3'de Yönetim Bilgi 

Sistemlerinin temel özellikleri özetlenmistir <Sprague and 

Carlson, 1986>. 

Cizelge 2.3. Yönetim Bilgi Sistemlerinin Temel özellikleri • 

• Bilgi üzerinde odaklasarak orta yöneticilere yardım eder . 

. Yapılandırılmış bilgi akısı olanaklarını sonuna dek kullanır . 

• Elektronik Veri tslem ile işletme fonksiyonlarının <üretim, 

pazarlama, personel) entegrasyonunu sağlar . 

• Genellikle bir veri tabanı üzerinde, sorgulama ve rapor üretme 

teknikleri kullanır. 
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üçüncü nesil bilgisayarlarda, veri işlem sistemlerine 

göre daha büyük ve kullanışlı sistemler tasarlanabilir 

olmasına ra§men bazı yazarlarca zaman zaman bu sistemlerin 

başarısızlıkları vurgulanmıştır <Ackoff, 1967) • Bu 

eleştiriler daha çok varolan sistemlerin yeterince ve uygun 

olarak kullanılmadıkları şeklindedir. 

~ /.!ilgisayarların birden çok program çalıştırabilmeleri 
ve birden çok kisi tarafından kullanılabilir olmaları ileri 

düzeyde sistemler tasarlanabilmesine fırsat verdi. Doğrudan 

erişimli belleklerin ucuzlaması ve güçlenmesi gerçek 

zamanlı <on-line, real-time) sistemleri ekonomik duruma 

getirdi. Bu türden sistemlerin gereksinimleri büyük ölçekli 

tümleşik devreler k . .:_:u:l~l::_:a:::,n:.,:.:::a~n:-_::::d:.:::ö:..:r-"d:::.u::··~n:.::c::..:i.ı::. . ...:..n:.:;e ... s~i ,.l _ _,..b......,i ...... l.QJ-ii~Cl2!:.l 

~_:~~=~:::S::-;;~,~~~--~~.) I 1 k d ör d üne ü nesi 1 bilgisayar IBM 

System/370 olarak kabul edilir. Bu dönemde minibilgisayar-

lar ın sayısı çağalmış ve bilgisayar kullanımı 

yaygınlaşmıştır (Lee, 1988~ 

2.3 Karar Deatek Sistemlerinin Ortaya Cıkı$ı ----- ··--·-· 
Yönetim Bilisim Sistemlerinin, kayıt isleme 

sistemlerine göre donanım ve yazılım açısından daha üstün 

olmalarına ve örgütlerin bilgi sorunlarına daha tümlesik 

yaklaşmalarına ra§men, üst yönetimin "yönetsel karar 

vermesinde gerçek etkileri yoktur" <Gorry and Scott-Mortan, 

1971). 

1970'lerde örgüt içinde karar yapıları ve bilgisayarlı 

bilgi sistemleriniri bu ortamda nereye düştüğü araştırılmaya 

başlanmıştır. 

Gorry ve Scott-Morton 197l'de yazdıkları bir makalede 

Anthony'nin karar düzeyleri kategorileri 

kararların yapı dereceleri ayrımını birlikte 

Sekil 2.5'de görülen matrisi oluşturmuşlardır. 

ile Simon'un 

ele alarak 
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ı----·----··-·-··--···---·-··--·-··--·-···----···---·····---··--·--·-·--·---····--·-··-·····----·--ı 
ı i ! 1ŞLEIISEL KONTROL Y~NETSEL KONTROL STRATEJtK PLANLAI'lA ! 
i r··--····--·--·-··--····--···-r··-·--···-··-·-······--·-··-r·-··--·-·-·--·--·--···ı ı 

j YAPILANDIRILiliS jııuhasebe !Bütçe Analizi jDağıtu i l 
! ı-··---·-····-··--·--·-···--·-+··---·--····-·-·-·---·i·---·---·--·-···-··-····l ı 

~~ YARI YAPILANDIRILMIŞ ~~reti~-~~~~2ge~-ı~-~~~~önelll~--Ke~~~~ i ür~~aı/Dağı ~~------J lı. 
' ı ! 

l YAPILANDIRILIIAIUS 1ı· Finansal Yöneti it Bütı;e Hazırlama ı A&S Planlaila !1., 1
1
. 

1 ı 
ı 1 ı ! ı ı 
ı ı. _________________ _L _______________ , ______ j _____________ j ı 

t..----·--·--·-·-·-····-·· .. -·---·-·----------····------· ------·---··--····-·------·--··-·-·--·--_j 
Şekil 2.5. Gorry ve Scott Morton'un Karar Matrisi. 

Yazarlar, Simon'un yapılandırılmıs kararlar ve yapı-

landırılmamıs kararlar ayrımı na yarı 

Yarı 

yapılandırılmıs 

yapılandırılmıs kararlar sınıfını eklemislerdir. 

kararlar, bilgi-topl~-=-'---.değerleme ve seçme asamalarından 

bir veya ikisinin yapılandırılmamıs olduğu kararlardır 

<Gorry and Scott-Mortan, 1971). 

"Büyük ölçüde yapılandırılmış olan kararları 

destekleyen bilgi sistemlerine Yapısal Karar Sistemleri 

<Structured Decision Systems) adı verilebilir. Yapısal 

Karar Sistemleri, yazılı kaynaklarda Yönetim 

Sistemleri adıyla geçen sistemlerdir. Bu alan, 

Bilisim 

ger C;: ek 

yönetim kararları veya yönetim bilgisi ile ilgili olmayan 

fakat büyük ölcüde rutin veri isiemin gerçeklestirildiği 

yönetsel faaliyetleri kapsamaktadır •.• \ Yarı yapılapdırılmıs 

ve _y~ ı.J..~.d .. ı~~-~;,(31':1~ r ! .. d ~-ŞJi .. ~.l.e.:-t .. e..o...,.,s,i.sJ;..,e.~;ı::g.~·-·j·~-

~!,~;~~~~~.~~ <Decision Support Systems) adı 

ver i lecektir • 

Yönetim Bilisim Sistemleri faaliyetlerinin hemen hemen 

tümü, matrisin yapılandırılmıs kararlar bölümünün, 

özellikle islemsel kont·ro 1 faaliyetlerinin bulunduğu 

hücreye yönelmektedi~. Diğer taraftan yöneticilerin en 



fazla ilgilerini çeken, 

kararların alındığı 

bölümlerindedir. "J. 

örgüt te 

alanlar, 

36 

önemli etkisi olan 

matrisin alt 

2.3.1 Karar destek sistemlerinin tanımı 

Gorry ve Scott-Morton kısaca, "yönetsel karar 

vericilerin yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 

kararlarını destekleyen bilgi sistemleri" olarak 

tanımladıkları Karar Destek Sistemleri, 70'li yıllar 

boyunca bu tanımla anılmıs2 , 80' li yılların basında ise 

yeni tanımlar ortaya çıkmıştır. 

Alter, 1980'de Karar Destek Sistemlerini geleneksel 

boyutta bilgi islem sistemleri ile bes farklı 

karşılaştırarak tanımlamıştır. Alter'ın karsılastırmaları 

Cizelge 2.4' de gösterilmiştir <Ginzberq and Stohr, 1982). 

Cizelge 2.4. Karar Destek Sistemleri ve Geleneksel Bilgi lslem 

Sistemleri 

Kullanım 

Kul lanıcı 

Hedef 

Zaman Boyutu 

Amaç 

Karar Destek Sistemleri Geleneksel Bilgi lslem 

Aktif 

üst yönetim 

Tüm verimlilik 

Sirndi ve gelecek 

Esneklik 

Pasif 

Orta yönetim 

!slemsel verimlilik 

Geçmis 

Durumsallık 

1 Gorry ve Scott-Morton'un bu isimlendirmeleri, literatürde ilk defa 
adı geçen makalede yer almaktadır. Scott-Morton önceki çalısmalarında, 
benzer sistemler için Yönetim Kontrol Sistemleri (Management Control 
Systems) adını kullanmıstır. 

2 1971 ile · 1980 arasında Karar Destek Sistemleri konusundaki 
kaynakların ço§unun M.I.T.' de yapılan doktora tezleri ve bunlarla 
ilgili yayınlar olduğu görülmektedir. 

r 
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Moore ve Chang ise Karar Destek Sistemlerinin ilk 

tanımlarında yeralan "yq.pılandırılmam.ıslık" özelliğinin 

genelde anlamlı olmadığını savunarak, bir problemin yapı-

landırılmıs ve yapılandırılmamıs olmasının ancak karar 

vericiler tarafından tanımlanabileceğini belirtmislerdir. 

Ayrıca, bazı yazarlarca kullanılan "sınırlı rasyonellik" 

kavramı da kullanıcıya bağımlı, sUbjektif bir özelliktir ve 

test edilemez. Karar Destek Sistemleri teriminin kökeni 

yeterince açıktır: 

1. Karar basit bilgi erisim, islem ve raporlama'nın 

aksine, birincil olarak, problem ortamlarında karar 

vermenin üzerinde odaklanmayı vurgulamaktadır. 

2. Destek -- bilgisayarın rolünün, karar vericiyle yer 

değiştirmesinin aksine, yardım etmesi biçiminde olduğunu 

aç ı k 1 ar. Böylece yeterli "yapı" daki karar durumlarına 

bilgisayar desteği sağlanır, 

temel elamandır. 

3. Sistem -- insan, makina 

fakat yönetsel yargı hala 

ve karar ortamının gen is 

çerçevesinin ima ettiği, 

doğasını aydınlatır. 

kapsayıcı yaklasımın tümlesik 

Yazarlar Karar Destek Sistemlerini; 

<1> gelistirilebilir <gelistirme olanaklarını içsel 

barındıran), 

olarak 

(2) özel amaçlı (ad hoc) 1 veri analizi ve karar modelleme 

yeteneğine sahip, 

<3> geleceği planlamaya yönelik, 

(4) düzensiz, planlanmamıs zaman aralıklarında kullanılan, 

sistemler olarak tanımlamıslardır <Moore and Chang, 1980). 

1 Ad Hac, "bunun için", "özel" anlamlarına sahiptir. Genellikle, 
geçıcı, önceden planlanmamış ve o anda önem kazanan eylemleri 
tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Metin içinde "özel amaçlı" 

tanımı ile karşılanacaktır. 
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Bonezek ve arkadaşları (1982) Karar Destek 

Sistemlerini aralarında etkileşimli Gç bilesenden olusan 

bilgisayarlı bir sistem olarak tanımlamıslardır. Sekil 

2.6,da olduğu gibi, bu bilesenler; 

(1) kullanıcı ve KDS'nin diğer bilesenleri arasında 

iletisim sağlayan bir dil sistemi <Language System), 

(2) problemin çözümü için gereken veri ve yardamları içeren 

bir bilgi sistemi <Knowledge System), 

(3) problem yönetme ve yönlendirme yeteneklerini sağlayan, 

problem isleme sistemi <Problem Processing System)' dir. 

Böylece Karar Destek Sistemleri ile Yapay Zeka 

<Artificial Intelligence> 

olmaktadır. 

arasında bir bağlantı kurulmuş 

KDS 

r···--·-···-.. -··---·~··~·-·--·-·--;-·--.. - .... _______ ., _____ ,, .................. ---·-··-·-----··-··-.... -.... .,. .. --·--··--·-----·--·-··--···--·; 

! Dil Sistemi ! Problem 1$leme Sistemi ! Bilgi Sistemi ı 
ı . 
ı ı 

Kullanıcı 1 o Bi lgi Toplama i 

ı! o Promlem Tanılama ;l~ 
1 

l o Model Formulasyonu 
1 

! ! o Analiz 1 ! 
L---·--··------··-····-----.............. - .................... -.--···-----·-·-·-····-··-··------·---L .. _, ____ ... , _______ ............. ---.1 

Sekil 2.6. Karar Destek Sistemlerinin Bileşenleri. 

Keen, 1980'de Karar Destek Sistemlerini, bir gelisim 

sürecinin Grünü olarak ele almış ve "ögrenme ve evrimin 

uyarlamalı süreci boyunca geliştirilen bir nihai (final) 

sistem" olması gerektigini savunmustur. Keen'e göre Karar 

Destek Sistemleri, yöneticilerin ve profesyonellerin 

verimliliğini ve etkinligini 

bilgisayarlarda ve analitik 

arttırmaya yardım etmek iÇin 

yöntemlerde çok az deneyimi 
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olan kisiler tarafından etkileşimli olarak kullanılacak 

biçimde tasarlanan sistemlerdir. Karar Destek Sistemleri 

yargıyı degistirmek yerine desteklerler. Ne karar sürecini 

otomatize ederler ne de kullanıcıya bir analiz sırası 

dayatırlar. Bir Karar Destek Sistemi, yöneticiyi, erişim, 

işlem ve raporlama faaliyetlerinde temsil eden bir üst 

yardımcıyla beraber etkilidir. Yönetici, sonuçları değerler 

ve sürecin bir sonraki aşamasına geçer <Keen, 1980; 

Sprague, 1981). 

"Teorik temellerine göre Karar Destek Sistemleri, 

kayıt işleme sistemleri üzerine kurulan ve diğer bilgi 

sistemleri ile etkileşerek, yöneticinin ve örgütün diğer 

bilgi iseilerinin karar verme eylemlerini destekleyen bir 

bilgi sistemi sınıfıdır. Bu durumda Karar Destek 

Sistemleri, Elektronik Veri Işlem ve Yönetim Bilisim 

Sistemlerinin yerini alacak gelişmis bir sistem olmadığı 

gibi, sadece diğer bilgi sistemlerinin üst yönetime yardım 

etmekte yetersiz kaldığı yerlerde kullanılan bir sistem de 

değildir" <Sprague, 1981). 

Sprague ve Carison (1986) Karar Destek Sistemlerini; 

"veri ve model kullanarak yapılandırılmamıs problemleri 

çözmek için karar vericilere yardım eden etkilesimli 

bilgisayar sistemleri" olarak tanımlamıslardır. 

Alavi ve arkadaşlarına göre ( 1984) "yarı yapılandı-

rılmıs görevlerde, yönetici, alternatif yollar oluşturmak, 

seçme için değer veya kriter belirlemek gibi belirsiz bir 

p~oblem/fırsat ortamındadır. Böylece Karar Destek 

Sistemleri, birincil olarak zayıf tanımlı problemlerde 

karar vericiye yargı süreci icinde yardım eder." 

Erennan ve arkadasları ise (1985) Karar Destek 

Sistemlerinin kismi olarak formüle edilmiş problemlerde 

karar vericinin "kaliteli çözümler" elde etmesini sağlayan 

bilgisayarlı sistemler olduğunu belirtmişlerdir. 
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Young'a göre (1984}, "Karar Destek Sistemlerinin 

kullanım medunun diğer YBS uygulamalarından en önemli 

farkı, KOS'nin görevinin insan zekasının ve bilgisayarın 

beraberce yaşamasının oluşumunu araştırmak olmasıdır. Bu, 

yüksek derecede insan-makine etkileşimine izin vererek ve 

yönetici-kullanıcıya bilgisayarın görevleri ve çıktıları 

üzerinde doğrudan kontrol imkanı sağlayarak gerçekles-

tirilir." 

Meodor ve Mezger'in açıklamalarına göre (1984), "Bir 

Karar Destek Sistemi, özel firmalarda yöneticilere, kamu 

kesiminde ise politikacılara, yapılandırılmamış karar verme 

ortamlarındaki problemierin çözümü için yardım eden 

bilgisayarlı sistemdir... örgütün genel bilgi islem 

maliyetlerini düşürmek yerine yönetici ve politikacıların 

verimliliğini arttırmaya yöneliktir." 

DeSanctis ve Gallupe ( 1985)' Grup Karar Destek 

Sistemlerini şöyle tanımlamıslardır:" Grup Karar Destek 

Sistemleri, 

çalısmaları 

karar vericilerin bir grup olarak berberce 

ile yapılandırılmamış problemlere uygun 

çözümler bu lmayı sağlayan etkileşimli bilgisayar 

sistemleridir." 

Ginzberg'e göre (1982) KDS, "Tüm karar sürecinin 

otomatik sistemlerle sağlanmasının arzu edilmediği veya 

mümkün olmadığı durumlarda, karar verme eylemlerini 

desteklemek için kullanılan bilgisayarlı sistemlerdir." 

Karar Destek Sistemleri tanımlarının birleştikleri en 

önemli ortak nokta, 

gelistirmesidir. 

KOS'nin karar vermeyi desteklemesi ve 

Nitekim son yıllarda K e en ve 

Scott-Morton'un asağıdaki kelimelerle ifade ettikleri KDS 

tanımı genel kabul görmüştür. KOS; 



V~neticilerin, yarı yapılandırılmış g~revlerinde, 

sürecine yardım eder, 

Y~netsel yargıyı de§iştirmek yerine destekler, 
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karar 

Karar vermenin etkinli§i 

(effectiveness) arttırır 

Ginzberg, 1982>. 

(efficiency) yerine etkenli§ini 

( Courbon, 1984; Turban, 1983; 

2.3.2 Karar destek sistemlerinin teknolojisi 

Keen ve Scott-Morton çalısmalarında <Ginzberg, 1982>, 

KDS tasarımında öncelikle, karar vericilerin üzerinde 

önemle duruldu§unu ve teknolojik konuların ikincil olarak 

gözönüne alındıgını tartışmışlardır. Halbuki "teknolojik 

gelisme, ne yapılabilece§ini belirler, davranıssal 

araştırmalar ise ne yapılması gerektiğini ve teknolojinin 

örgütsel amaçlara eniyi nasıl uygulanaca§ını saptar." 

KDS kavramının ilk ortaya çıktığı yıllarda bile 

bilgisayarlar bu kadar ucuz ve kullanımı bu kadar 

öğreni lebi 1 i ı- olmadığından, karar sürecinin 

yapısına uyum gösteren yaklaşımlar henüz 

çıkmamıştır. 

kolay 

dinamik 

ortaya 

KDS yazıllmı üzerine 

sistemler, veri erisim ve 

ilk araştırmalarda, varolan 

veri analizine yönelik (veri 

ağırlıklı>; benzetim, optimizasyon veya 

<model a§ırlıklı> olmak üzere ikiye 

bir cevap 

ayrılmıştır. 

öneren 

Fakat 

zamanla bu iki sınıfa sakulamayan yazılımlar <aynı anda 

veri ağırlıklı ve model ağırlıklı veya grafik ağırlıklı 

olan sistemler) ortaya çıkmıştır <Alter, 1977). 

Donnovan ve Madnick <1977>, KOS'ni destekledikleri 

karar durumlarının doğasına göre sınıflandırmıslardır. 

Kurumsal KDS (instutional DSS> tekrarlı niteliğe sahip 

kararlara yöneliktir. Bu sistemlerin geliştirilmesi yıllar 

sürebilir. özel amaçlı KDS <Ad hoc DSS> ise beklenmeyen ve 

t~krarlanmayan, özgül problemlere yöneliktir. 
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Cizelge 2.5'de Kurumsal KDS ve özel amaçlı KOS arasında 

yapılan bir karşılaştırma verilmiştir (Garnto and Watson, 

1985) . 

Cizelge 2.5. Kurumsal KDS ve özel Amaçlı KOS karsılastırmaları. 

Kurumsal KDS öze 1 Atar; lı KDS 

Bir karar tipi için karar olaylarının sayısı ı;ı:ıl: az 
Karar tiplerinin sayısı az ı; c• k 
Aynı tip kararları veren insanların sayısı ı; ok az 
Karar destekleme sınırları dar geniş 

Kullanıcıyı destekiele sınırları dar geniş 

tlgilenilen konuların sınırları dar geniş 

lleride ihtiyac duyulacak özel bilgi gereksinimi sık seyrel: 
PrDblemlerin tekrarlanması sık seyrel: 
Işlemsel yeterlili§in önemi yüksek düşük 

özel tip problemierin ortaya cıkma süresi uz u rı kısa 

Hızlı gelişme ihtiyacı düşük yüksek 

=--=.::::::::::=.-.:.:::::::::==::-.:.-.::::::-~-.::::::::::::::::::::---:::::::::-..:::-::==::--:::::::::::::::::;::::·.:::::::."":.-:::::::.::::::.::::::::::::::::=:::.:.-.::::::::::=:..-=========::::::::.::::.-_-::::::::::::= 

Donnovan Karar Destek Kullanımını zorunlu 

problemierin özelliklerini şöyle özetlemiştir: 

<1> Problemler sürekli değişmektedir. 

<2> Cevaplara çok çabuk ihtiyaç vardır. 

k ılan 

(3) Veriler sürekli olarak değişmekte ve değişik kaynaklar

dan gelmektedir. 

(4) Veri, değişik gösterim biçimlerinde (data represan

tation) işlenmelidir. 

<5> Uzun dönemde verimlilik yerine, hızla yürürlüğe koyma 

zorunluluğu vardır <Methlie, 1980). 

KOS'nin teknolojik yapısına yönelik bir sınıflandırma 

Sprague tarafından önerilmiştir. Surdaki kriter, karşılıklı 

karar durumları arasındaki esneklik ve taşınabilirliktir. 

özgül KDS <Specific DSS>, özel bir örgütü ve görevi 

desteklemek için inşa edilir. 
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KDS üreteçleri <DSS Generators> ise daha genel amaçlı 

erisim ve modelierne özellikleri sağlar ve hızlı bir biçimde 

özgill bir problem icin dönilstilrillebilir. KDS üreteçlerine 

doğru evrimsel bilyilme, özel amaçlı dillerden gelmiştir. 

Gerçekte geliştirilmiş planlama dilleri ve modelıerne 

dilleri, rapor hazırlama ve grafik görüntü yetenekleri 

eklenerek birer üreteç olarak kullanılabilir. 

KDS Araçları <DSS Tools>, özgül KDS veya bir KDS 

üreteci geliştirmek 

elemanlarıdır. özel 

için gereken yazılım veya 

amaçlı diller, gelişmis 

sistemleri, renkli grafik ekranlar ve benzerleri 

araçları olarak tanımlanabilirler. 

donanım 

işletim 

birer KDS 

özgül KDS uygulamaları, KDS Araçlarından kurulabile

ceği gibi bir üreteç yardımıyla olusturulabilirler. 

Sprague ve Carlson Karar Destek ·Sistemlerinin 

teknoloji bilesenleri olarak asağıdaki tanımları vermişler-

dir: 

Veri Tabanı: Karar verme süreci içinde iç ve dıs kay

naklardan toplanan1 verileri içeren KDS veri tabanı. 

Model Tabanı: Karar verme süreci boyunca kurulan 

modelleri barındıran sistem. 

Veri Tabanı Yönetim Sistemi: Kayıt, Iliskisel, 

Hiyerarşik, Ağ veya Kural türünde olabilen veri yönetim 

sistemi. Veri 

d i ller i ve 

olmalı. 

çıkarımı, veri tabanı sorgulama, Sorgulama 

çıkarım için sorgulama olanaklarına sahip 

1 Bu toplama işlemine "çıkarım" (extraction) adı verilmektedir. 
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Model Tabanı Yönetim Sistemi: önceden hazırlanmış 

altprogramlar, komutlar veya veri modellerine erisim, 

saklama ve geliştirme olanaklarını sağlayan sistem. 

Diyalog Yönetim Sistemi: Soru-cevap, Komut dili, veya 

menü güdümlü olabilen, kullanıcı ile KOS'nin diğer 

bilesenleri arasında iletisimi sağlayan sistem. 

Sekil 2.7'de KOS'nin teknolojik bileşenleri bir arada 

görülmektedir <Sprague and Carlson, 1986>. 
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Şekil 2.7. KOS'nin Teknolojik Bileşenleri. 

Karar Destek Sistemlerinin esnekliği konusunda dört 

farklı düzey tanımlanmıştır. 
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(1) Bilgi-toplama, değerleme ve seçme asamalarını yerine 

getirme esnekliği. 

<2> KOS'nin ortamının (configuration) değistirilebilme 

esnekliği. 

(3) Sistemin özgül bir KOS'ye uyarlanabilmesi esnekliği. 

<4> Teknolojik değisimlere uyarlanabilme esnekliği. 

Bir baska sınıflandırma, KOS'nin sağladığı veri erisim 

ve modelleme dillerinin yerdamlık dereiesi'ne göre 

yapılmıstır. Yerdamsal dillerde, veriye nasıl 

erisileceğinin ve nasıl islem yapılacağının ayrıntılarının 

adım adım tanımlanması gerekmektedir. Yardamsal olmayan 

di llerde ise kullanıcının sadece 'ne gerektiği 'ni 

belirlemesi yeterlidir <Bonczek, 1982>. 

"Hem YBS hem de KOS veri yönetim mekanizmaları üzerine 

kuruludur. Buna rağmen kullandıkları verinin adlandırılması 

farklıdır. Bir YBS uygulaması için veri, tekrarlı 

çerçevede, rutin islemler ve rapor üretiminde 

hoc anlamda, karar kullanılmaktadır. KDS'de ise veri ad 

verme süreci içinde karsılasılan faktörlerin 

arastırılmasında kullanılır. Veri kullanımı açısından KOS 

ile YBS arasında çok açık bir ayrım yoktur. Cünkü, sistemin 

verisi her iki amaçla da kullanılabilir" <Bonczek, 1982>. 

Ginzgerg'e göre < 1982>, "KOS yazılımının 

karakteristikleri diğer yazılım sistemlerinden çok farklı 

değildir. Fakat, KOS'nin belli-baslı tanımlarına göre, 

yazılım sistemi toplu is düzeninde (batch) olmamalıdır. 

Yüksek düzey bir sorgulama diliyle birlikte bir veri tabanı 

sistemi KOS için temel olabilir." 

Veri çıkarımı, değisik türdeki kaynak kütüklere 

erismek, bu 

(çıkartılan 

1980}. 

kütükleri 

veri tabanı> 

islemek 

üretme 

ve bir hedef .kütüğü 

tekniğidir. <Methlie, 
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Veri çıkarım <Data Extraction) teknigi, KDS veri 

tabanına dı~sal veriyi ve YBS tarafından örgüte içsel 

olarak üretilen bilgiyi yükler. KDS her ne kadar, i~lemsel 

kontrol sistemlerinin ürettiginden daha az detaylı ve 

zamanlı bilgi gerektirse de veri çıkarımı ile kendi veri 

tabanı beslenmelidir. KDS veri tabanı ve kullanılan VTYS, 

verilerin farklı biçimde yapılandırılması ve karmaşık veri 

dönü~türme i~lemleri gerektireceğinden dolayı 

YBS'ninkinden farklı olabilir. <Methlie, 1980). 

Son zamanlarda Karar Destek Sistemleri 

Sistemler beraberce ele alınmaya ba~lanmı~tır. 

i~lemsel 

ve Uzman 

Chu ve arkada~ları Akıllı Karar Destek Sistemlerinin 

üç faklı biçimde kurulabilecegini belirtmi~lerdir: 

(1) Uzman Sistem yakla~ımı: Uzman Sistem yapısının karar 

desteklemek amacıyla kullanılması. 

(2} KDS yakla~ımı: Geleneksel KDS yapısına Yapay Akıl <AI> 

modülü eklenmesi. 

(3) Karı~ık Yakla~ım: KDS elemanlarının herbirinin AI 

yakla~ımı ile olu~turulması. <Chu et al., 1988). 

Nitekim, kaynaklarda bilgi 

gelişiminin Elektronik Veri 

sistemlerinin teknolojik 

tşlem, Yönetim Bilişim 

Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler 

sırasında gerçekle~tigi belirtilmektedir 

Turban, 1983, 1986). 

<Bidgoli, 1988; 

Mikrobilgisayar teknolojisi ve beraberinde ortaya 

çıkan "user-friendly" yazılım endüstrisi, daha önceleri 

düslenmesi bile olanaksız olan sistemlerin tasarımına 

olanak saglamıştır. Artık kullanıcıların kendi kendisine 

"öğrenerek", kendi karar süreçlerini "iyi 1 estirdiği" 1· 

ı Courbon'un deyimiyle, "karmaşıklastırabildi§i". 
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ekonmik olarak uygulanabilir durumdadır. Courbon'un karar 

süreci hakkındaki çalışmaları, bu nedenle büyük önem 

taşımaktadır. 

2.3.3 Karar destek sistemlerinin kullanım biçimleri 

KOS'nin kullanı.m biçimleri pek çok yazarı 

ilgilendirmiştir. Ilgilenilen genel konular, 

kullanacak, KOS hangi problemlerde kullanılacak, 

sıklıkta kullanılacak, v.b. türünde olmuştl.\r. 

KOS 'yi k im 

KOS hangi 

KOS literatüründe KOS'nin üst yöneticiler tarafından 

kullanılaca§ı görüşü hakimdir. 

Minzberg'in üst yöneticilere atfetti§i yönetsel 

rollerde, üst yönetici karar vericiden çok, karar 

onaylayıcı olmaktadır. Co§unlukla bir problemin tüm karar 

süreci astıara bırakılır ve alınan karar üst yönetici 

tarafından onaylanır. Bu durumda astlar da KOS kullanıcısı 

olabilirler. 

Nitekim Alter'ın 1977'de yaptı§ı çalışmada şu bulgular 

elde edilmiştir:" Kullanıcıların %50'si sekreter veya 

analist yardımcısıdırlar. Bunlar istenen raporu elde edecek 

deyimleri bilgisayara girerler ve çıkan sonuçları üstlerine 

götürürler. Oi§er %35'i karar süreçlerinin bir kısmında 

bilgisayar kullanan karar vericilerdir. Kalan %15'i ise 

sistemin kullanımı üzerinde 

proje yöneticileridir. Bu 

yöneticiler, KOS kullanımında 

tam bir serbestiye sahip olan 

ihtiyaç duymaktadırlar, ve bu 

sonuçlar genelleştirilirse, 

büyük ölçüde bir yardımcıya 

yardımcılar KOS'nin gerçek 

kullanıcıları olmaktadırlar ••. Yöneticiler, KOS'nin altında 

yatan pratik ayrıntıları öğrenmeye zaman ve fırsat 

bulmadıkları sürece, bu ayrıntıları bilen altkademe 

kullanıcılara ihtiyaçları devam edecektir." 
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Yapılan yeni bir çalışmada, Yöneylem 

Araştırmacıları'nın iş alanlarında bilgisayarlarını KDS 

amacıyla kullanım oranları araştırılmıştır. 

Cizelge 2.6'da görülmektedir <Carter, 1988). 

Cizelge 2.6. Bilgisayarların KOS amacıyla kullanımı. 

Is Alanı 

YA Bölümü 
YA Yönetimi 
YA Danısmanlı§ı 
Egitim 
Sistem Bilimleri 
Yönetim 
Planlama 
Yönetim Hizmetleri 
Diger 
Toplam 

KOS Amacıyla Kullanım Oranı 

20 
46 
44 
27 
38 
19 
18 
26 
19 
29 

Sonuçlar 

=-":==.:=---:=..--:::-.-::-.. ":.""::.:::.:::::.:::::::: ... -:-.:.=:.-=.::-.=----=:.":::::::.-;::::::::=:."":::::."":::.":".:.::::=::::::.::::::.::-..::;.::.-=:.~---=:::::::::-.:::::==:.-.::::.""::::=.:::.::: 

Bu tabloya göre KDS kullanımı geniş bir yelpazeye 

yayılmıştır. 

Hackatran ve Keen, Thompson'dan uyarladıkları kullanım 

biçimleri sınıflandırması bu konuya bir başka boyut 

eklemişlerdir <Sprague and Carlson, 1986). 

Bağımsızlık: Karar verici, bir kararın alınmasında tüm 

yetki ve sorumluluğa sahiptir. 

Sıralı Bağımsızlık: Karar verici, bir başka karar 

vericiden devraldığı kararın bir parçasını verir. 

Havuzlanmış Bağımsızlık: Karar, birden çok karar 

vericinin etkileşimi ve tartışması sonucunda verilir. 

Sprague ve Carlson bu sınıflara sırasıyla, kieisel 

destek <personel support), örgütsel destek <organizational 

support) ve grup desteği (group suppor t) adlarını 

vermişlerdir <Sprague and Carlson, 1986>. 
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Gorry ve Scott-Morton'dan bu yana KOS'nin yarı yapı-

landırılmış ve yapılandırılmamış problemleri çözme amacıyla 

kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Bunun da ötesinde, 

KDS'nin, kontrol problemlerinden çok, stratejik planlama 

problemleri için uygun olduğu ileri sürülmüştür. 

Moore ve Chang (1980>, problemleri n ancak karar 

vericiler tarafından öznel olarak, yapılandırılmış veya 

yapılandırılmamış olarak ayrılabileceğini savunmuşlardır. 

Gin:zberg ( 1982), bir ölçüde bu görüşü desteklemiştir. 

"Bir problem, karar vericinin tatmin olacağı kadar 

karar verici ile bir tamamiyle -yapılandırılmış ise, 

algoritma yer değiştirebilir. Bu durumda herhangi bir yargı 

gerekmemektedir. Diğer uç noktada ise, eğer bir probleme 

hiç bir yapı getirilemiyorsa ve problem çözme aşamalarının 

hiçbirisine gerekli veri ve işlem bilgisi sağlanamazsa 

Karar Desteği mümkün değildir. Bu uç noktalar arasında KDS 

uygun bir sistemdir ••• Yarı yapılandırılmış bir problem 

tümüyle yapılarıdırılabilmesi mümkün bir problemdir. Bu 

durumda, karar 

kümelerini ve 

çalışır." 

verici, problemin çözümü için uygun veri 

işlemlerini <yordamlarını) elde etmeye 

Alter'a göre (1977> iyi bir KDS, 

olduğu kadar yapılandırabilen sistemdir. 

problemi mümkün 

Bazı yazarlar, KDS'ye, şu andaki kontrol 

problemlerinin yerine, geleceğe yönelik problemierin çözümü 

amacıyla yaklaşırlar. 

Ginzberg'e göre (1982> bu ayrımın uygulanması oldukca 

zordur. Gelecek yıl 

planlamak la, gece n 

için karmaşık bir üretim problemini 

ayın standartların altında kalan 

veriminin analizinin karar süreçleri benzer yapıdadır. Her 

ikisi de bilgi-toplama, değerleme ve seçme aşamalarını 
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gerektirir, her ikisi de ne tümüyle yapılandırılmıştır ne 

de tümüyle yapılandırılmamıştır. Diğer bir deyişle her iki 

problem de KOS dağalı problemdir. 

Literatürde, geliştirici kullanım biçimi pek çok yazar 

tarafından desteklenmiştir <Keen, 1980; Moore and Chang, 

1980; Sprague, 1980>. Bu durumda kullanıcı, tasarımcı ve 

sistemin kendisi <KOS> arasındaki iletişim önem 

kazanmaktadır. 

Diğer kullanım biçimleri sık 

Gönüllü kullanım <Lucas, 1978>, 

<Scott-Morton, 1971>, planlanmamış 

Chang, 1980), bunlardan birkaçıdır. 

sık önerilmektedir. 

etkileşimli kullanım 

kullanım <Moore and 

2.3.4 Karar destek sistemleri geli$tirme biçimleri 

Karar Destek Sistemlerinin geliştirilmesine yönelik 

ana görüş, sistemin adım adım geliştirilmesi şeklindedir. 

Keen, bu görüşe uyarıanma sürecini eklemiştir. 

a> Uyarlamalı Geli$tirme 

"Destek Sistemi" etiketi, ancak tasarımın uyarlamalı 

süreci ve kullanımı boyunca ortaya çıkan, "nihai" sistem 

durumunda anlamlıdır. Bu uyarlamalı sürece değişik 

nedenlerden ihtiyaç vardır: 

(1) Ne kullanıcı, ne de tasarımcı ileride ortaya çıkacak 

işlevsel gereksinimleri tasarım öncesi tümüyle 

belirleyemezler. 

<2> Kullanıcılar ne istediklerini, tasarımcılar da 

kullanıcının neye ihtiyacı olduğunu bilmezler. Başlangıç 

sistem, kullanıcılara, tepki gösterecekleri somut birşeyler 

vermelidir. 

<3> Kullanıcının göreve yaklaşımı veya karar durumu KOS 

tarafından biçimlendirilecektir. <Problemin doğası, sistem 

kullanılırken değişir.) 
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(4) KOS'nin aktGel kullanımı daima orijinal tasarımı 

sırasında beklenenden farklılık g~sterecektir. Kullanım 

sırasında ta~arım devam edecektir ve KOS'nin yapısı 

değişecektir. 

Böylece (3) ile KOS kullanıcıyı biçimlendirirken, (4) 

ile kullanıcı KOS'yi biçimlendirecektir <Keen, 1980). 

Bir g~rGse göre KOS'nin tasarımı hiç bir zaman son 

bulmayacaktır. CGnkG, sistem, problemdeki, kullanıcıdaki ve 

ortamdaki değişimlere sGrekli olarak uyarlanacaktır 

<Sprague and Carlson, 1986). 

Uyarlamalı tasarım için; 

(1) Kullanıcı, tasarımcı ve sistem arasındaki ilişkilerin 

dinamikleri anlaşılmalıdır. 

<2> Sistem tasarımı 

edilmelidir. 

için her ilişkinin sGreçleri 

<3> Tasarımın her aşamasında, sistem 

tGmleştirilmelidir <Keen, 1980). 

analiz 

~rgGtle 

r----------------------------------------------------------------·-----·----·------, 

ı Kullanıcı 

ı 
ı 
ı 

1 
ı 

öğrenim Ki si sel 
Kullanım 

Tasarım 

1 Gelisme Baskısı l 
ı i l Sistem Tasarımcı ı 

\ Sistem Isievlerinin Gelismesi j 
1--------·--·-------------------·-------···-------------------------------------------------·--·--·-----

Sekil 2.8. Karar Destek Sistemleri Tasarımı !çin Uyarlamalı Bir 
Cerçeve. 
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b> Evrimsel Geliştirme 

Evrimsel Gelişim, sistemin, son kullanıcı tarafından 

arka arkaya başarılı versiyonlarının elde edilmesi olarak 

özetlenebilir. 

Courbon ve arkadaşları tarafından, KDS tasarımı için 

aşagıdaki adımlar önerilmiştir <Sprague, 1981). 

<1) önemli bir alt problem tanımla. 

<2) Karar vericiye yardımcı olacak, kilçilk fakat kullanı~lı 

bir sistem tasarla. 

<3> Karar çevrimleri boyunca sistemi dilzelt, süz ve büyüt. 

<4> Her çevrimin sonunda sistemi degerle. 

Bu görüşlere göre, Karar Destek 

geliştirilmesi geleneksel bilgi 

Sistemlerinin 

sistemlerinin 

geliştirilmesinden farklı olmaktadır. 

c> Karar Destek Sistemi Geliştirme Evreleri 

Her bilgi sisteminin gelişim süreci sistem analizi ve 

tasarımı ile başlar. Sistem analizi; 

(1) varolan faaliyetlerin ve problem alanının belirlenmesi 

<2> bu faaliyetlere uygulanacak sistemin gereksinimlerinin 

belirlenmesi 

şeklindeki başlangıc adımlardan oluşur. 

Sistem analizinde kullanılan araçlar aynı 

tasarıanacak sistemin yapısını da tanımlarlar. 

zamanda 

Tasarım, sistemin parcalarını ve bu parcaların 

beraberce nasıl çalıştıklarını belirleme sürecidir. KDS 

tasarımında, karar verme ve karar vericiletin 

özelliklerinden dolayı kullanıcının tasarıma katılımı 

önemli bir özelliktir. 
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Sprague ve Carison hareket planı olarak asagıdaki 

adımları önermektedirler. 

i> Birinci Aşama: ön analiz ve olurluluk ~alışması 

C1> Kullanıcl tabanında KDS tQrQ uygulamaların simdiki ve 

gelecekteki talebinin kestirilmesi. 

<2> Pilot projeler gelistirilmesi veya varolan projelerin, 

KOS'nin potansiyel kulanıcıları ve dogası hakkında bilgi 

edinmek amacıyla analizi. 

ii> tkinci Aşama: KDS ortamının geliştirilmesi 

(1) KOS'yi kuracak grubun olusturulması ve örgütün diger 

birimleri ile iliskilerinin belirlenmesi. 

<2> En az düzeyde fakat kullanıslı araç seti ile verinin 

olusturulması. 

<3> KOS Qreteci için olurluluk çalısmasının yapılması. Bu 

çalısma özgül KOS uygulamaları gelistirmek veya bir KOS 

üreteci olusturmak kararının verilmesini saglar. 

iii) ü~üncü Aşama: özgül KDS'nin geliştirilmesi 

<1> Birinci asamadaki faaliyetler temelinde, nereden 

baslanacagına karar verilmesi. 

(2) !lk özgül KOS'nin sistem analizi ve tasarımında 

kullanıcılarla birlikte çalısmaya baslanması. 

(3) Araclar ve verinin, kullanıcıların ihtiyacına cevap 

verecek biçimde yükseltilmesi <upgrade>. 

iv> Dördüncü Aşama: Ardışık özgül KDS,lerin 

geliştirilmesi 

Bu asamaya geçmek için birinci özgül KOS'nin 

tamamlanmıs olması gerekmemektedir. Analiz boyunca 

olusturulan bilgi kümesi, diger özgül KDS tasarımlarında 

kullanılarak, tümüyle degerlendirilmelidir. 
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!zleyen bölümde son yılların en önemli gelişmelerinden 

birisi olan mikrobilgisayarların Karar Destek Sistemlerine 

sağlayacağı katkılar tartışılacaktır. 

2.4 Mikrobilgisayarlarda Karar Destek Sistemleri 

Tasarımı 

Bilgisayar pazarı iki belirgin yönde gelişme 

göstermektedir. Büyük bilgisayarlar ve mikrobilgisayarlar. 

Büyük bilgisayarlar sektörü süper bilgisayarlara doğru 

ilerlerken, mikro bilgisayar sektörü, diz bilgisayarları, 

taşınabilir bilgisayarlar, tek ve çok kullanıcılı mikrobil

gisayarlar ve süper mikrobilgisayarlara doğru 

genişlemektedir. Mikrobilgisayar pazarı son beş yılda 

büyüklük olarak mini bilgisayar pazarını geçmiştir. 

Mikrobilgisayarlar ve ilgili teknolojinin gelişimi 

merkezi veri işlem ortamından merkezi olmayan (dağıtılmış) 

bilgi işlem sistemlerine geçişe neden olmuştur <Roberts, 

1987) 

Mikrobilgisayarların düşük fiyatları ve doğrudan 

pazarianma faaliyetleri, bilgi işlem merkezlerinin varolan 

tekelini kırmıştır <Meador et al., 1984). 

Mikrobilgisayarlar, örgüt içinde karar desteklemek 

amacıyla iki farklı biçimde kullanılabilirler.(l) Kişisel 

Destek, (2) örgütsel Destek. 

Kişisel destekte, sistem, karar vericinin doğrudan ve 

kişisel kullanımı ile tasarlanır. örgütsel destek gereken 

kararlarda, karar verici ve örgütü arasındaki bağımlılık 

sözkonusudur. Bu türden bilgisayarlı bir sistem iletişim 

olanaklarını barındırmalıdır. 
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Kişisel ve örgütsel destek sistemleri arasındaki en 

önemli fark, desteklenecek uygulamaların büyüklüğündedir. 

Bu fark, kullanılacak olan mikro yazılırnın büyüklüğü ve 

gücünü belirler. 

Kişisel ve örgütsel destek sistemleri arasındaki 

ikinci -önemli fark, örgütsel destekdeki iletişim 

zorunluluğudur. Bundan dolayı, kişisel destek sağlayan 

yazılımların çoğu örgütsel destek için kullanışsız olurlar. 

Mikrobilgisayarlar kişisel destek için gereken 

özellikleri büyük ölcüde sağlarlar ve kişisel destek, KOS 

felsefe•inin önemli bir bölümüdür. KDS geli$iminin özel 

amaçlı <ad hoc> ve son kulanıcı güdümlü olması, büyük 

bilgisayarlarda geliştirilmesini zorlaştırmaktadır. Büyük 

bilgisayarlar, kullanıcılara bu denli kullanım ve kontrol 

esnekliği sağlamazlar. Fakat büyük bilgisayarlarda mikro-

bilgisayarlar aracılığı i le dağıtılmış bi lg i işlem 

uygulamaları yapılabilir. 

Mikrobilgisayarlarda şu anda mümkün olan yazılımlar 

ile mini ve büyük bilgisayarların pahalı olan kullanım 

zamanlarını tüketen veri girişi ve düzeltme, rapor tasarımı 

ve what-if analizi tekrarlamaları gibi tipik KDS 

uygulamaları ile bilgi işlem maliyetleri dü$ürülebilir 

<Meador et al., 1984>. 

!zleyen bölümlerde mikrobilgisayarların yazılım ve 

donanım açısından sağladıkları olanaklar tartışılacaktır. 

2.4.1 Mikrobilgisayarlarda veri ieleme olanakları 

Mikrobilgisayarlarda !şletim sistemlerinin1 daha esnek 

ve açık mimariye sahip olması zengin veri işleme 

1 Mikrobilgisayarlarda yaygın olurak kullanılan işletim sistemi DOS 
(Disk Operating System>' tur. Ayrıca, yeni geliştirilen OS/2, benzer 
yazılım ailesindendir ve DOS ile uyuşumludur. 
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olanaklarının do§masına neden olmuştur. Veriler yardımcı 

belleklerde <disket veya disk ortamlarında) kütükler 

halinde barındırılırlar. Kütüklere erişim sıralı, rassai 

(do§rudan), indeks sıralı olabilir. Mikrobilgisayarlarda 

veri işleme teknikleri, yüksek düzey programlama dilleri, 

kütük yönetim 

sistemleri ve 

1978; Orilla 

paket programları, veri tabanı yönetim 

özel amaçlı derleyicilerden oluşur <Davis, 

et al., 1972; Eecnemides et al., 1985; 

Petersen et al., 1988). 

a> Yüksek Düzey Programlama Dilleri 

Tasarımcılar, BASIC, PASCAL, COBOL, PL/1, FORTRAN ve 

benzeri yüksek 

veya birden çok 

düzey programlama dilleri yardımıyla, bir 

veri kütü§ü kullanan programlar yazabilir-

ler. Bu programlar kütük yaratma, kütü§e veri 

sorgulama gibi işlevlere sahip olmalıdır. 

girme, kütük 

Program 

fazla sayıda 

tasarımı esnasında yararlanılabilecek çok 

Fakat kütük kullanım tekni§i bulunmaktadır. 

veriye hızlı erişme ihtiyacı, do§rudan erişim ve indeksleme 

yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu. kılmaktadır. Bu 

tekniklerin programlanması oldukca zor ve zaman alıcı bir 

u§raştır. Uzman prog~amcılar zaman içinde kendi program 

kitaplıklarını <library) oluşturarak bu zorlu§u defalarca 

yaşamaktan kaçınırlar. öte yandan yapımcılar tarafından 

yüksek düzey dillere yan ürün olarak üretilen altprogramlar 

<tools) kullanılarak programlama verimlili§i arttırılabi

lir. 

düzey programlama d i 1 1 er i Yüksek 

geliştirilen sistemler, di§er sistemlerden 

olabilirler. kullanıcıya uygun <customize) 

kullanarak 

daha fazla 

Bilgisayarın 

olanaklarını daha verimli ve etkin kullanabilirler. Karar 

vericinin, karar sürecininin tüm asamalarını bir program 

oturumunda elde etmesi mümkün olabilir. Bunların yanında, 

programlama uzun zaman alır, ayrıntılı analiz, tasarım ve 
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bakım evreleri gerektirir ve maliyeti yüksek olur. Meydana 

getirilen sistem bilgisayara diijer sistemlerden daha fazla 

bağımlıdır. Karar vericinin kullanım asamasında sistem~ 

gelistirme ve düzenleme olanakları 

yoktur. 

sınırlıdır veya hiç 

b) Kütük Yönetim Paket Programları 

IBM Filing Assistant, Reflex, Filecard ve benzeri 

programlar bir tek kütük üzerinde genis kullanım olanakları 

sağlayan kütük yönetim paket programlarıdır. öğrenilmesi, 

kullanılması ve kurulması (installation) kolay olan bu 

paketler yardımıyla, kullanıcı kisisel ·····veya örgütsel 

bilgileri saklayabileceği bir kütük olusturabilir. Esnek 

kütük tasarımı özellikleri kütüklerin kullanıcı tarafından 

arzulanan biçimde (formatta> yaratılmasını sağlar. 

Kullanıcıyı arka planda yeralan karmasık tekniklerden uzak 

tutarak, indeksli erisim kullanımını basitlestirir. 

tasarımı için de benzer kolaylıklar sağlanır. 

Rapor 

Kütük yönetim paketlerinin kullanımı genellikle menü 

güdümlü olmakta ve çoğunda kullanıcıya bulunduğu asama ile 

ilgili yardım (context sensitive help> olanağı yer 

almaktadır. Bu alandaki yeni yazılımlar yoğun grafik 

özellikleri içermektedirler ve böylece karar verici 

veri-erisim~le birlikte veri-gösterim biçimlerine de sahip 

olmaktadır. Bu yazılımların en büyük dezavantajı, tek kütük 

kullanmaları nedeniyle tümlesik büyük siste~ uygulamalarına 

izin vermemeleridir. 

c> Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 

Birbirleri ile iliskili büyük hacimdeki· verilerin 

islenmesi veri tabanı yönetim sistemleri ile mümkün 

olabilmektedir. Bu amaçla mikrobilgisayarlar için veri 

tabanı yönetim sistemleri olusturulmustur. Veri tabanı 

yönetim sistemlerinin temel özellikleri, birden çok kütük 
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kullanabilmeleri, degişik türlerde alanlar, bir kayıtta çok 

sayıda alan ve bir kütükte çok sayıda kayıt 

içerebilmeleridir. 

Piyasaya çıktıgı andan bu yana bir endüstri standartı 

oluşturan dBASE, RBASE, Knowledge-Man ve benzeri paketler 

bu türden sistemlerdir. Bu sistemler komut dili güdümlü, 

menü güdümlü olmakta veya her iki özelligi de 

barındırmaktadırlar. Ayrıca, etkileşimli durum <interactive 

mode> ve toplu iş durumu (batch processing> gibi iki ayrı 

iş durumunda kullanılmaları mümkündür. Kullanıcı, 

etkileşimli durumda, menüler veya komutlar yardımıyla 

sistemi yönlendirebilir ve bilgisayarıM hemen cevap vermesi 

ile sonuçları görebilir. 

Toplu iş düzeninde komutlar yardımıyla büyük tümleşik 

veri tabanı sistemleri programlanabilir. Böylece merkezi 

bir veri tabanı oluşturmak ve bu veri tabanını kontrol 

eden, besleyen veya veri tabanından yararlanan bagımsız 

projeler meydana getirilebilir. 

Bu yazılımların dezavantajı, genellikle yorumlayıcı 

türdediller olmalarıdır. Bu durum programların hızını ve 

taşınabilirligini etkilemektedir. 

llişkisel veri tabanları kurulması ile veri 

tekrarlarının önlenmesi, kullanıcının veri yapılarını 

kolaylıkla anıayabilmesi ve sorgulama biçimlerinin artması 

sağlanır. Veri tabanı yönetim sistemleri, doğal dillere 

benzer sorgulama komutlarına, ekran, rapor, etiket ve çıktı 

tasarıama özelliklerine .ve bir ölçüde de program 

üreteçlerine sahiptirler. Zengin aritmetik ve alfabetik 

fonksiyonlar içerirler ve böylece karmaşık v.eri dönüştürme, 

çıkarma ve özetleme faaliyetleri yerine getirilebilir. 
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Yakın gelecekte büyük bilgisayarlara ait veri tabanı 

yönetim sistemleri ile uyuşumlu mikrobilgisayar 

yazılımlarının ortaya çıkacağı duyurulmuştur. Böylece mik

robilgisayarlar ile doğrudan zengin merkezi veri 

tabanıarına erişim olanakları ortaya çıkacaktır. 

d> Veri Tabanı Yönetim Sistemi Derleyicileri 

Veri tabanı yönetim sistemlerinin sadece programlama 

olanaklarını içeren bu yazılımlar, programları derlerler 

(compilation>. Derlenmiş programlar yorumlanmış 

(interpretation> programlara göre büyük hız kazanırlar ve 

programlar kendi başlarına çalışabilirler. Clipper, Dbc ve 

benzeri programlar bu türden derleyicilerdir. Veri tabanı 

yönetim sisteminin etkileşimli medunu içermemeleri ve 

derledikleri programların çok yer kaplaması bu 

derleyiçilerin dezavantajlarıdır. 

2.4.2 Mikrobilgisayarlarda modelleme olanakları 

Mikrobilgisayar yazılım pazarında, matematiksel 

programlama ve veri analizi tekniklerine yönelik pek çok 

hazır program bulunmaktadır. Bu amaca dönük progr~mlar 

ıstatistik paketleri, optimizasyon paketleri, benzetim 

programları ve modelierne olanakları barındıran hesap 

tablosu programları olarak s~nıflandırılabilir <Leary, 

1988; Liebowitz, 1988>. 

a> ıstatistik Paket Programları 

Verileri, kendi veri giriş seçenekleri ile alabildiği 

kadar, dış ortamdan da çekebilme yeteneğine sahip 

istatistik paket programları, uygun bir Karar Destek 

Sistemi bileseni olabilirler. Zengin kestirim teknikleri 

içeren Minitab, Soritec, ve Statgraphics paketleri bunlara 

iyi bir örnektir. Etkileşimli olarak komut dili veya menü 

ile kullanılan bu sistemleıle verilerin karısık aritmetik 

dönüşümleri de yapılabilir. 
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b> Benzetim Programları 

Benzetim programları genellikle bir benzetim dilinin 

derleyicileridirler. Bunlara örnek olarak GPSS ve SLAM II 

verilebilir. Bu dillerin dıs ortamdan bilgi çekme 

olanakları olmamasına ragmen, raporlama olanakları büyük 

katkı sağlar. Yoğun veri kümelerinin oluşturduğu 

hareketlerin benzetimi için daha çok, hesap tabloları 

kullanılabilir. 

c> Tümleşik Sistemler 

kullanım esnekliği sağlayan hesap G.enel amaçlı 

tab 1 o 1 ar ı , gr af i k , kelime işlem, iletişim ve benzeri 

özelliklerle zenginleştirilerek tümleşik sistemler adıyla 

pazarlanmaktadırlar. Tümleşik sistemlerin herbiri bir 

başına veya başka sistemlerle beraber kullanılarak, uygun 

bir KDS meydana getirebilirler. 

Tümleşik sistemlere örnek olarak, LOTUS 123, LOTUS 

SYMPHONY, MS MULTIPLAN, FRAMEWORK verilebilir. Bu 

sistemlerin Öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır. 

Bilgisayarın belleği üzerinda rahatca dalaşma ve bellekte 

yeralan bilgileri yönlendirme yeteneklerine sahiptirler. 

Formül kullanımı olanağı 

benzetim yapılabilir. 

ile yığın veriler üzerinde 

2.4.3 Mikrobilgisayarlarda veri gösterim olanakları 

Mikrobilgisayar ların, gelişmiş yazıcı kullanım 

özellikleri, kaliteli raporların hazırlanmasını, yüksek 

duyarlıklı grafiklerin çizilebilmesini sağlarlar. Yaygın 

olarak kullanılan 

kal.iteleri sürekli 

ma tr is yazıcıların hız ve 

olarak artmaktadır 1 • Diğer 

teknolojileri olarak, papatya çarkli (daisy 

baskı 

yazıcı 

wheeler} 

1 önceleri 9 pin olan duyarlılık <yazıcı kafasındaki i§ne sayısı>, 

zamanla 24 pin ve 48 pin'e çıkmıştır. 



61 

yazıcılar, mürekkep püskürtücü <ink jet> yazıcılar, ısı! 

baskılı (thermal print> yazıcılar ve lazer yazıcılar örnek 

verilebilir. 

öte yandan grafik ekranların gücü hızla artmaktadır. 

Tek renkli metin ekranları <monochrome display), renkli 

grafik ·ekranlar <color graphics display), geliştirilmiş 

grafik ekranlar' (enhanced graphics) dan sonra televizyon 

görüntüsüne yakın duyarlılığa sahip video grafik ekranlar 

<video graphics) pazarlanmaktadır. 

Bilgi gösterim donanımındaki bu gelişmeler, yazılım 

sektöründe de etkisini g8stermiştir. Genel amaçlı 

yazılımların çoğu, gelişmiş donanımları kullanacak biçimde 

hazırlanmaktadır. Bunların yanında, dış ortamlardan bilgi 

çekme olanakları geniş özel grafik programları 

bulunmaktadır. 

olarak grafik 

IBM Graphi~s 

sistemler le 

edilebilirler. 

Tümleşik sistemlerin hemen hepsi içsel 

seçeneklerini içermektedirler. MS Chart ve 

Assistant ve benzeri yazılımlar ise diğer 

beraber kullanılarak, KOS'ne dahil 

2.4.4 KDS üreteçleri 

Mikrobilgisayarlarda birbirinden bağımsız yazılım ve 

donanım özelliklerini karar desteklemek amacıyla biraraya 

getiren KDS üreteçleri geliştirilmiştir. Bunlara, IFPS 

<Interactive Financial Planning System), FCS/EPS, SIMPLAN 

ve SYSTEM W paketleri örnek verilebilir <Sprague and 

Carlson, 1986>. Genellikle, büyük bilgisayarlar için 

geliştirilmiş sistemlerin mikrobilgisayar uyarlamaları olan 

bu yazılımların finansal yönetime dönük pahalı yazılımlar 

olduğu görülmektedir. 
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Maliyet ve esneklik kısıtları gözönGne alındı§ında, 

genel amaçlı, tanınmıs, kolay elde edilebilir ucuz mikro

bilgisayar yazılımları ile bir KDS insa etmek, hazır yapım 

KDS Greteçleri satın almaktan uygundur. 

Bir KDS grubu tarafından, uygun nitelikteki mikrobil

gisayar yazılımları ile bir örgüt içinde özel amaçlı (ad 

hoc) ve özgül bir KDS tasarlamak bir aydan kısa 

sürmektedir. Eğer uygulamayla ilgili merkezi veri tabanı 

daha önceden mevcutsa, tasarım bir kaç günde de gerçekles

tirilebilir. 

2.4.5 Mikrobilgisayarlarda KOS tasarımı için bir 

yöntem önerisi 

Kisisel Karar Destek Sistemleri, kisisel tasarım ve 

kullanım gerektirmektedir. Bu özelliklere, esneklik, düsük 

maliyet ve kısa tasarım süresi kosulla~ı eklenirse, bu 

türden bir KOS'nin ancak mikrobilgisayarlarda kurulabilece

ği açıktır (Elson, 1985; Bidgoli et al., 1988) 

Mikrobilgisayarlarda KDS 

adımlar önerilecektir. 

tasarımı için asağıdaki 

(1) Bilgi gereksinimi analiz edilmeli, bilginin beslenmesi 

ve kullanılması 

belirlenmelidir. 

için gereken bilgi ortamının ~zellikleri 

<2> Karar süreci asamalarının gerektirdiği ve gerektireceği 

bilgi islem desteği saptanmalı, bu desteği sağlayacak 

yazılımlar seçilmelidir. 

<3> Seçilen yazılımlar bir araya getirilerek 

tümlestirilmeli ve bir kullanim yardamı olusturulmalıdır. 

TGmlestirme asamasında 

sınırlı veya kullanımı 

yazılımlar arası 

kolay değilse, 

veri 

veri 

iletimi 

aktarma 

programları yazılabilir. Yazılımların tümünün karar verici 

tarafından kolayca kullanılabilmesi için uygun kabuk 

<shell) programlar gelistirilmelidir. 



Bu yöntemin avantajları şunlardır: 

<1> Sistem çok kısa zamanda kurulabilir. 

<2> Sistem geliştirme maliyeti dQşQk olur. 
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<3> Sistem karmaşık teknikler kullanılmadan, az bir cabayla 

kurulur, kullanıcının sistemi 

kolaylaşır. 

<4> Genel amaçlı yazılımların 

yararlanılır. Yazılımlardaki 

gelişmesine neden olur. 

anlaması ve öğrenmesi 

yüksek güvenilirliğinden 

gelişme sistemin de 

önerilen sistemin dezavantajları da vardır. 

<1> Kullanıcıların, sistemi meydana getiren yazılımları 

Öğrenmeleri gerekmektedir. 

<2> Kullanılan yazılımların diyalogları genellikle 

!ngilizcedir. 

<3> Karar sürecinin tüm aşarnalarına aynı program ortamında 

cevap verilememektedir. 

(4) Yazılımları elde etmek ve takip etmek mümkün 

olmayabilir. (Uygun yazılım ülkemizde pazarlanmıyordur.} 
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• 
3. öGRENC! B!LG! S!STEM!NlN KARAR DESTEK StSTEMt 

OLARAK ANALtZt 

Anadolu üniversitesi EndGstri MGhendisli§i BblGmG'nde 

1986-1989 yılları arasında bölGm bğrenci işleri bilgisayar 

destekli olarak yGrGtGlmeye başlanmıştır. önceleri BASIC 

programlama dili ile yapılan çalışmalar, sistemin 

yapısındaki sGrekli değişikliklere hemen uyarlanamamıştır. 

Daha esnek ve genel amaçlı sistem arayışları sonunda 

bğrenci işlerinin dBASE veri tabanı ybnetim sistemi 

ortamında takip edilmesi kararlaştırılmıştır. 

öğrenci işlerinin yeni tasarımında, bnceki deneyimler 

gözönüne alınarak, kapalı bir sistem tasarıarnaktan 

kaçınılmış, genişleme ve dış ortamla iletişim bzelliklerine 

bnem verilmiştir. 

Bilgi lşlem olanaklarının gereksinimiere cevap 

vermemesi, yeni bir bilgi sistemi geliştirme düşGncesini 

ortaya çıkartır. Yeni bir bilgi sistemi geliştirmenin temel 

adımlarından birisi sistem analizidir. Sistem analizi 

esnasında varolan bilgi işlem yöntemleri ayrıntıları ile 

incelenir, sistemin büyGklüğGnün ve sınırla~ının 

belirlenmesine çalışılır <Daniels and Yates, 1977>. Varolan 

sistem, geleneksel öğrenci işleri ile bölümde öğrenci 

işlerine verilen bilgisayar desteğinden oluşmaktadır. Bu 

sistemi oluşturan ana elemanlar ve işlemler ayrıntıları ile 

incelenecektir. 

3.1 örgütün Temel Bileşenleri 

üniversite, 

çerçevesinde faaliyet 

konuda 2547 Sayılı 

tanımlar şunlardır: 

yasalarla dGzenlenmiş kurallar 

gösteren resmi bir örgGttür. Bu 

Yüksek öğrenim Kanunu'nda yeralan 



Yüksek ögretim~; Milli 
1 

egitim 
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sistemi içinde, 

ortaöğretime dayalı, en az dört yılı kapsayan her 

kademedeki egitim-ögretimin tümüdür. 

Yüksek ögretim Kurumları: 

enstitüler, yüksek okullar, 

üniversiteler, fakülteler, 

konservatuarlar, meslek 

yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir. 

Fakülte: Yüksek düzeyde egitim-ö§retim, bilimsel 

araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen 

bir yüksek öğretim kurumudur. 

Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir- bütün 

teşkil eden birbirini tamamlayan veya birbirine yakın 

anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve 

yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve 

uygulama birimidir. Anabilim, anasanat, bilim ve sanat 

dallarından olusur. Yüksek öğretimdeki çeşitli birimlerin 

ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı birimler de 

kurulabilir. 

Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık 

bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir. 

örgün Eğitim: Öğrenciler~n, eğitim-öğretim süresince 

ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları 

bir eğitim-öğretim türüdür. 

a) Fakülte <Dekanlık> 

Anadolu üniversitesi içinde yeralan dokuz fakülteden 

birisi olan Mühendislik Mimarlık Fakültesi, diğer 

fakültelerden ayrı olarak, Bademlik 

dır. Dekanlık, kendisine baglı 

kampüsünde bulunmakta-

yedi bölümün öğrenci 

işlerini, öğrenci işleri bürosu kanalıyla yürütmektedir. 

Fakültede yaklaşık 2000 öğrenci öğretim görmektedir. Sekil 

3.1'de örgüt elemanları şematize edilmiştir. 



66 

ı-----·-----------------------·------------------·--------------1 

1 ! 
i t 
ı ı 
1 üNl\'ERSliE i . ı 

ı ı 
1 1 

ı 
1 

FAKüLTE DEKAiHIK ı 
ı ı 
ı ı 
ı ı 
ı ! 
ı 1 ! li6RENCtLER . Bulüi'ILER i 
1 i 

! 
1 

ı 
1 ı.__ ______________ , __ _ ---·----------------------'-------J 

Sekil 3.1. örgüt Bileşenleri. 

b) ögrenci l$1eri Bürosu ve Bilgi lşlem Merkezi 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde, ögrenci !şleri 

Bürosu, dekanlığa baglı olarak tüm bölümlerin öğrenci 

işlerini takip etmekle yükümlüdür. 

Öğrenci !şleri Bürosu'nun görevleri arasında yeralan 

faaliyetler Cizelge 3.1' de listelenmiştir. 

Cizelge 3.1. öğrenci Işleri Bürosunun Görevleri • 

• öğrencilerin üniversiteye ve derslere kaydı, 
• öğrencilerin dönem içi ve dönem sonu sınav notlarının takibi, 
• öğrencilere sebeke/kimlik/paso temini, 
• öğrencilerin sağlık sevkiyatı, 
• Öğrencinin veya kurumların isteği üzerine, öğrenci belgesi sağlama, 
• Mezuniyet işlemleri, 

• öğrenci stajları izleme, 
• Askerlik durumlarını izleme, 
• Sınav evrakı temini ve saklanması 
• ıstatistik bilgiler türetme <öSYM'ye, Rektörlüğe, YöK'e} 
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öğrenci Işleri Bürosu bu işlemleri, her bölümden 

sorumlu birer memur ve bir şef aracılığı ile sürdür-

mektedir. öğrenci Işleri Bürosu, 1987/1988 öğretim yılı 

başından bu yana dönem başı kayıtlarını, ders yoklama 

listeleri üretimini ve dönem içi/dönem sonu sınavlarının 

izlenmesini üniversite Bilgi Işlem Merkezi'nin <BIM> 

desteği ile yerine getirmektedir. 

B!M, Rektörlüğe bağlı olarak, Yunusemre kampüsünde 

hizmet vermektedir. 

Öğrenci !şleri Bürosu ile Bilgi Işlem Merkezi'nin 

birlikte çalışarak gerçekleştirdikleri faaliyetler Cizelge 

3.2'de listelenmiştir. 

Cizelge 3.2. öğrenci Isleri Bürosu ile Bilgi tslem 

Merkezi'nin ortak calısmaları • 

. öğrenci kimlik kartlarının bilgisayarla elde edilmesi • 
• Dönem bası kayıtları ve yoklama listeleri dökümü • 
• Sınav sonuçlarının bilgisayara aktarılması • 
• Test türü sınavların bilgisayarla değerlendirilmesi. 

Bu islemlerin yerine getirilmesi, birbirinden uzak 

olan bu iki merkez arasında yoğun bir trafik gerektir

mektedir. Cizelge 3.3 iki merkez arasındaki bilgi akısını 

göstermektedir. 

Fakülte ve Bilgi Işlem arasındaki bilgi akışı, bilgi 

düzeltmeleri nedeniyle daha da artmaktadır. 

öğrenci Isieri Bürosu BtM'den elde ettiği bilgileri 

bölümlere dağıtır. 
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Cizelge 3.3. ögrenci Isleri Bürosu ile Bilgi Işlem Merkezi 

arasındaki bilgi akışı . 

• BIM, Fakülte'ye dönembasında kayıt yaptıracak öğrenciler listesi ile 
imzasız ve resimsiz kimlik kartlarını iletir • 
• ögrenciler tarafından imzalanan ve resim yapıştırılan kimlik 
kartları ile onaylanmış kayıt yaptıracak öğrenciler listesi B1M'e 
iletilir • 
• BtM'den Fakülteye her ö§renci için optik ders kayıt kodlama formu 
iletilir • 
• Dönem başı kayıtları formlara kodlanır ve BtM'e iletilir . 
• BIM, ders çakısmaları kontrolunu yapar, kesinleşen ders yoklama 
listelerini Fakülte'ye iletir • 
• Sınav önceleri sınav sonuçlarının kodlanacağı formlar Fakülte'ye 
iletilir • 
. Sınav sonuç formla·rı kodlanır ve BtM' e ileti 1 ir • 
• BtM'den Fakülte'ye sınav sonuçlarını gösteren listeler iletilir. 

c> BölQm 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne bağlı yedi bölümden 

birisi olan Endüstri Mühendisliği Bölümünde yaklaşık 300 

öğrenci öğretim görmekte ve her yıl 65 yeni öğrenci alın

maktadır. 

öğrenci ders kayıtları bölümde danısmanlar yardımıyla 

gerçeklestirilmekte ve kayıt bilgileri Öğrenci !şleri 

Bürosu'nda takip edilmektedir. öğrenci Işleri Bürosu, 

öğrencinin hangi derse kayıt yaptırması gerektiğine karar 

vermemekte, sadece hangi derse kayıt yaptırdığını bil

mektedir. Bundan dolayı danışmanların sorumluluğu oldukca 

fazladır. Bölümdeki ders değisimleri ve düzensiz durumdaki 

öğrencilerin intibak ettirildikleri dönemler hakkında 

detaylı bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bölümdeki bu 

türden ders değisimlerinin öğrencilere olan etkisi 

bilgisayar desteği ile yerine getirilmekte ve danışmanlara 

öğrencinin durumu hakkında kesinlesmis bilgiler 

mektedir. 

iletil-
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Endüstri Mühendisliği Bölümü, öğrenci işleri 

açısından, bölüm dışı iliskilerden sorumlu bölüm yönetimi, 

ders veren elemanlar ve Öğrenci danışmanları olmak üzere 

üç alt bilesenden oluşur. Bu bilesenierin tümü de 

öğrencilerle doğrudan ilişki içindedir. <Sekil 3.2> 

r--------------·--------------~-------------- ·-------------------------· 

1 üEKANLIK 
----. 1 \l5RENC1 ,... )j ..._____ , i SLER 1 
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DAN ISMi'iNLAR 

ı 
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1 
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ı ı 

ı . • ı 

i-----------------------------------·--·---·-··-·-··--··------·-----·-------·---··-·-·-·----·-·-------·---·-----J 

Sekil 3.2. Bölümdeki Bilgi Akışı. 

3.2 Bilgi Akı$ının Analizi 

Bi~ bilgi sisteminin analizinin temel aşamalarından 

birisi, varolan sistemin ana bilgilerinin saptanması ve 

bilgi akışının analizidir. öğrenci Bilgi Sisteminin temel 

bilgi bileşenleri, öğrenciler, dersler ve notlardan oluş-

maktadır. öğrenci Bilgi Sistemi genel anlamda bir izleme 

sistemidir. öğrenci Bilgi Sistemi'nde öğrenci ler ve 

derslerden olusan iki ana bilgi grubu ile bunlar arasında 

tasınan notlar alt bilgisi bulunmaktadır. 1 

1 Benzer olarak bir sipariş !zleme sisteminde bu ana bilgi grupları 
sırasıyla stoklar ve siparislerdir. Stoklardan siparislere akan 
bedeller ise alt bilgi olmaktadır. Sistem, bu bedel akısını izle
mektedir. 
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a> Uğrenci Bilgileri 

Öğrenciler, bölüme üç farklı kaynaktan gelmektedirler. 

Bu kaynaklardan birincisi ve en büyük olanı öğrenci Seçme 

ve Yerleştirme Sınavlarıdır. Bu sınav sonuçlarına göre 

birinci sınıflara Öğrenci kayıtları yapılır. 

!kinci kaynak, YöK'ün 

ortaya çıkar. Böylece, 

vermis oldugu af kararları ile 

daha önce fakülteye kayıtlı 

ögrenc~lerden başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenlerin 

bir kısmı yeniden fakülteye kayıt yaptLrırlar. 

ücüncü kaynak ise nadir olarak isleyen yatay gecis 

olanagıdır. Bu yolla bir başka eşdeğer bölümden, yatay 

geçiş esaslarına uygun olan öğrenciler, bölüme yatay geçiş 

yapabilirler. 

öğrencilerin fakülteden ayrılmaları ise üç grupta 

toparlanabilir. Bu gruplardan birincisi mezuniyettir. Tüm 

derslerini ve yükümlülüklerini (harçlar' stajlar) yerine 

getiren Öğrenciler mezun olarak bölümden ayrılırlar. 

Diger grup, başarısızlık nedeniyle kaydı silinen 

ögrencilerdir. Kayıt.silinmesi bir derste, verilen sürede 

başarılı olamamak, verilen sürede Öğretimi tamamlayamamak 

veya bir disiplin sucu nedeninden kaynaklanabilir. 

ücüncü grup ise herhangi bir kişisel nedenden dolayı 

okuldan kaydını aldıran öğrencilerden oluşur. Bu öğrenciler 

genellikle yeniden öSYS sınavıarına girerek bölüm de§iştir

mektedirler. 

b) Ders Bilgileri 

Dersler en az bir dönem icin açılırlar. Dersler, 

teorik derslerden ve uygulamalardan oluşur. YöK'ün önerdiği 

A!!T, Türkçe ve seçimlik dersler dışındaki derslerin tümü 
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ve bunların haftalık ders saatleri fakülte kurulunca 

belirlenir ve senatoca onaylanarak uygulamaya konur. Uzun 

dönemde ders bilgileri asağıdaki biçimlerde değişebilir. 

Yeni bir ders oluşturulur. 

Varolan bir dersin bilgileri değişebilir. Bu bilgiler, 

dersin adı, dersin saati ve dersin kodudur. 

-Varolan bir ders kaldırılabilir. Kaldırılan bir dersin 

yerine yeni bir ders açılabileceği gibi, eşdeğer bir başka 

ders belirlenebilir. 

Bunların dışında diğer bölümlere ait bir kısım dersler 

de alınabilir. 

derslerdir. 

Bunlar genellikle Türkçe ve seçimlik 

c> Not Bilgileri 

Her öğr-enci için, not bilgileri birinci sınıfın ilk 

sınavından itibaren her dönem alınan her ders için 

yaratılır. öğrenci bölüme kayıtlı olduğu süre boyunca, ona 

ait dönem sonu not bilgileri erişilebilir olmalıdır. 

öğrencinin mezuniyet not ortalamasının hesaplanabilmesi 

için bu notlara ihtiyaç vaı-dır. Not bi lgi ler i, bölüm 

yönetimi gözönüne alındığında büyük hacimiere ulaşır. Şekil 

3.3'de not bilgilerinin oluşturduğu ağaç görülmektedir. 

3.3 lşlemlerin Analizi 

önceki bölümde yeralan bilgi gruplarını etkileyen, 

değiştiren ve oluşturan işlemler öğrenci acısından ve bölüm 

yönetimi 

öğrenci:~. 

acısından farklılıklar gösterir. 

için bilginin oluşması, 

Düzenli bir 

izlenmesi ve 

değerlendirilmesi en az dört yıllık bir süreyi kapsar. 

1 Düzenli ögrenci, ideal olarak, ders tekrarlamayan, dört yılda okulu 
bitiren öğrenciye denilecektir. Sistem, temelde düzenli öğrencilere 

göre tasarlanmakta ve idealden sapma gösteren özel durumlar icin ek 
düzenlemeler içermektedir. 
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Bölüm yönetimi açısından ise zaman Öğretim yılları ve 

dönemleri ile bölümlenmekte ve bir Öğretim dönemi boyunca 

yapılandırılmış bir dizi işlem yerine getirilmektedir. 

~----------------------------~-------------------·--------------------, 

l r-----------·--------·--ı 1 

ı L_ __ _Q_~:-=-~~~---Y-~.!-~ _ __j ı 
ı _______ j__\_ ______________ 1 ı 

l L öğı::_et im __ Dönem_~ ___ j ! 
ı r ___ I ____ I __ ~1 
l . Dersler ı 
ı ·-----z--------·" ___ _, 
ı ---·· __________ \_ ___ ! 
1 öğrenci ler ı 
ı ---------··--·-------=: 
1 ---Ba$arı No;i-~~-;·~-
1 -------------

! r- ----------i 
· Sınav Notları · ı --------------------

t __________ , __ ...................... - .......... --.. --.. ---·-"'-----·---.. --.. --.. --.. ---.. --.. -------···--.. --........ ______ ........ ----1 

Sekil 3.3. Not Bilgileri Ağacı. 

3.3.1 Varolan sistemin ders temelinde i$leyi$i 

Kurumda, öğretim süresi, öğretim yıllarına, öğretim 

yılları ise öğretim dönemlerine <yarıyıllara) bölünmüstür. 

Her öğretim dönemindeki faaliyetler, dönem başı, dönem içi 

ve dönem sonu faaliyetleri olmak üzere üç ardışık aşamadan 

oluşur. 

a> öğretim Yılları 

Endüstri Mühendisliği 1977/1978 Öğretim yılından bu 

yana eğitim-öğretim vermektedir. Her öğretim yılı birincisi 

güz dönemi diğeri ise bahar dönemi olmak üzere iki öğretim 

döneminden meydana gelir. Her yarıyıl 70 öğretim günüdür. 

Öğretim süresi dört güz <1,3,5,7 tek sayılı yarıyıllar> ve 

dört bahar <2,4,6,8 çift sayılı yarıllar) dönemi olmak 

üzere toplam sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. 
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b> öğretim Dönemleri 

öğretim donemleri dersler için ayırıcı bir bilgidir. 

Bir ders, ya güz ya da bahar doneminin dersidir. Bir güz 

dönemi dersi, bir sonraki öğretim yılında tekrar güz 

döneminde açılır. 1 Bundan dolayı öğrenimine ara vermis 

öğrenciler ile kalmıs olduğu bir dersin doneminin değistiği 

öğrencilerin ilgili esdeğer derslere kayıtları yapılmalıdır 

(Şekil 3.4>. 

r--------------------------------------------------------------------------------ı 

1 ıl 
l DI}NEM BAŞI DliNE!1 tCi Dui'IEl'l SONU l 

~~ DuMEM DutıEI'I SONU 1 HESAPLAMA 
1

1 ı, 
BASI iFiNALi 

ı uNCESt SINAVLARI ı 
ARA ı 

l
l i DEVRETME ı l 

SINAVLAR . _ 
' w~ 1 1 BAŞI 
1 KAYiiUıiU SINiWLARI f!RS!VLE!'1E ı 
ı ı 
ı ı 
ı . 
'---------------------------------·--·--·---------------------·---···-·.J 

Sekil 3.4. öğretim Döneminin Aşamaları. 

c> Dönem Bası Ders Kayıtları 

Dönem basında~ açılacak dersler belirlenir. Ders 

programı hazılanır ve ilan edilir. Sadece güz dönemi için 

geçerli olmak üzere, öSYM sonuçlarına göre fakülteye kayıt 

olan öğrenciler doğrudan birinci sınıf derslerine kayıt 

edilirler. Bir kısım öğrenci, üniversite giris sınavında 

almıs olduğu yabanci dil puanına göre birinci yıl yabancı 

dil dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca fakülte kayıtları 

esnasında hangi 

Öğrenilir. 

seçimli k derse kayıt yaptıracakları 

1 Bir dersin döneminin değişmesi, o dersin kodununda değismesini 

gerekli kılmaktadır. 
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Fakülte'de açılan ortak derslerin programı ile bölüm 

ders programları Bilgi Işlem Merkezine iletilir. 

öğrenci Işleri Bürosunun Bilgi Işlem Merkezinden elde 

ettiği isme basılı optik ders kayıt formları danışmanlara 

dağıtılır. Danışmanlar, Bölüm öğrenci Bilgi Sistemi'nin 

sağladığı· öğrenci durum formları yardımıyla öğrencilere 

ders tavsiye ederler. Optik formlar öğrenciler tarafından 

kodlanır ve danışmanlara teslim edilir. Kayıt süresi 

sonunda danışmanlardan toplanan formlar Öğrenci !şleri 

Bürosunda biriktirilir. 

Öğrenci Işleri Bürosu, ders kayıt fornlarını Bilgi 

!şlem Merkezine iletir. Kodlama hataları ayıklandıktan ve 

çakışan derslerle ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra ders 

yoklama kontrol listeleri üretilir ve bölümlere dağıtılır. 

öğrencilerden gelen uyarılar dikkate alınır ve kesinleşmiş 

ders yoklama listeleri dersverenlere iletilir. 

d) Dönem tçi Sınavları 

Bilgi Işlem Merkezi her ders için sınav sonuçları 

optik kodlama formu üretir. Bu formlar sınavlar esnasında 

dersverenler tarafından doldurulur Bilgi Işlem Merkezine 

iletilir. Bilgi Işlem Merkezi her sınav için öğrenciye ilan 

edilecek sınav sonuçlarını gösteren listeleri basar ve 

bölümlere dağıtır. 

Telafi sınavları için basılan formlarda telafi ye 

kalmayan ve telafi sınavına girmemesi gereken öğrenciler 

özellikle belirtilir. 

e> Dönem Sonu Sınavları 

Dönem sonu final sınavına girmeye hak 

öğrencileri içeren sınav sonuçları optik kodlama 

üretilir ve dönem içi sınavlarındaki işlemler bu 

kazanmı$ 

formları 

sınavlar 
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için de aynı sekilde uygulanır. Bu arada Bi lgi !slem 

Merkezi, ögrenci !şleri Bürosuna, dönemiçi 

listeleri üretir. 

sınav sonuçları 

3.3.2 Varolan sistemin öğrenci temelinde işleyi$i 

Bölüme kayıt yaptıran bir öğrenci en az sekiz yarıyıl 

öğretim görmek zorundadır. Bunun yanında ders geçme esası 

uygulandığı ndan, 

basarılı olmak 

sekiz yarıyılda açılan tüm derslerden 

durumundadır. Bir öğretim programında 

başarısız en çok üç dersi 

tanınır. 

kalan Öğrenciye 2 yıl ek süre 

a) Derse Kayıt Olma 

öğrenciler başarısız oldukları dersler dahil haftalık 

40 saati asmamak kosulu ile her yarıyıl basında fakültenin 

koyacagı esaslara ve ders programıarına göre derslere 

kayıtlarını yenilernek zorundadırlar. 

Birinci sınıftan sorumlu dersi olan öğrenciler üçüncü 

sınıftan, ikinci sınıftan sorumlu dersi olan öğrenciler ise 

dördüncü sınıftan ders alamazlar. 

öğrenciler başarısız oldukları derslerin kayıtlarını 

öncelikle yenilerneye ve kayıt yaptırmış oldukları 

ile uygulamalarına devam etmeye mecburdurlar. 

b) Dönemiçi ve dönem sonu sınavları 

dersler 

Sınavlar yazılı olarak yapılır. Sınavlarda notlar 100 

üzerinden tamsayı olarak verilir. Bir dersin her yarıyılda 

en az bir ara sınavı yapılır. 1 Öğrenciler her yarıyılda 

açılan ara sınavıara katılmak zorundadırlar. Bir dersin ara 

sınavına katılamayan öğrencinin ara sınav notu sıfırdır. 

1 Anadolu üniversitesi öijretim ve Sınav Yönetmeliiji, Madde 11.- Tez 
çalısması başlangıcında bulunan en az iki ara sınav koşulu, 27 Aralık 
1988 tarihinden itibaren bire indirilmistir. 
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ögrencilerin bir dersin dönem sonu sınavları na 

girebilmeleri icin derslere devam etmeleri ve 

uygulamalardan basarılı olmaları gerekir. Dönemsonu 

sınavları her yarı yılın sonunda yapılır. Dönem sonu 

sınavında basarısızlık halinde, bütünleme sınavıarına 

girilir. Bütünleme sınavları dönem sonu sınavlarından en az 

on gün sonra yapılır. 

c> Başarı Notları 

Basarı notu, ara sınav not ortalamasının ve dönem sonu 

sınavında alınan birlikte veya bütünleme 

değerlendirilmesiyle tespit edilir. 

notun 

Dönem 

bir 

sonu veya 

bütünleme sınavında basar ı notu, dersin ara 

sınavlarından alınan not ortalamasının %40'ının yarıyıl 

sonu sınav notunun %60'ına ilavesi ile elde edilen nottur. 

Ancak yarıyıl sonu (final> sınav notu ile yarıyıl 

notunun %50'den asagı olmaması gerekir. 

ögrenciler 

getirernedik leri 

devam 

veya 

ve basarı sartlarını 

bütünleme sınavında 

olamadıkları takdirde, dersi tekrar ederler. 

basar ı 

yerine 

basarılı 

öğretim süresi sonunda öğrenimini tamamlayamayan veya 

tamamlayamayacağı kesiniesen öğrenciler ile kayıtlarını 

zamanında yenilemeyen öğrencilerin kayıdı silinir. 

öğrencinin öğrenim süresi içinde aldığı basarı 

notlarının toplamı, okuduğu ders sayısına bölünerek 

mezuniyet puanı saptanır. 

3.4 Kullanıcıların Analizi 

Bu bölümde, varolan sistemden yararlanan kisiler 

sınıflandırılmaya çalısılacaktır. Sistemin kullanıcılara 

sunduğu destek genellikle yapılandırılmıs, önceden 

saptanmıs kurallar çerçevesinde olusmaktadır. Tasarıanacak 
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sistemin daha genis kullanım olanaklarını içermesi için 

kullanıcıların yapılandırılmamıs problemleri hakkında 

saptamalar yapılacaktır. 

a> Yönetimin Bilgi !htiyacı 

Varolan sistem, bölüm yönetimine bir öğretim dönemi 

boyunca asağıdaki etkinliklerle yardımcı olmaktadır. 

Dönembası ders kayıtları: öğrenci Isieri Bürosu ve 

Bilgi Islem Merkezi denetiminde dönem bası ders kayıtları 

yapılmaktadır. Tasarlanan sistem, dönem bası ders 

kayıtlarının BtM'den bağımsız olarak PC'lere de girilmesini 

öngörmektedir. Böylece: 

- Kayıt yaptıracak 

kestirimi, 

öğrencilerin dersler e dağılımının 

-Kayıt sonunda, ders kayıtları kesiniesen öğrencilerin 

derslere dağılımları, 

Kayıt sonunda ders çapraz listeleri, 

Bölünmüs derslere ait ders yoklama listeleri, 

BtM'den yoklama listeleri gelinceye dek kullanılan geçici 

yoklama listeleri 

elde edilecektir. 

Telafi sınavları: öğrenci isieri sınav sonuçlarının 

BIM'e iletilmesini ve bilgisayara aktarılmasını sağlamakta

dır. Tasarlanan sistem BtM'den bağımsız olarak, sınav 

sonuçlarının PC'lere girilmesini gerektirmektedir. Böylece, 

ara sınavların sonunda telafi sınavına kalan öğrencilerin, 

dönem sonunda da final ve bütünleme sınavıarına kalan 

öğrencilerin derslere dağılımları üretilebilir. 

Bölüm yönetiminin faaliyetleri arasında yeralan fakat 

bilgisayar desteği bulunmayan asağıdaki kararlar için 

tasarianacak sistemin destek verebileceği beklenmektedir. 
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Ders kaldırma, ders değiştirme ve ders koyma kararları, 

Dersverenlerin analizi, 

Yıl veya dönem içinde gerçeklesen öğretimin niteliği 

hakkında bilgi edinme, 

Sınavların analizi, 

öğrencilerin veya Öğrenci gruplarının karşılıklı 

analizleri. 

bölüm sekreterliğinin 

uygulamaları için veri 

Yönetim grubu içinde yeralan 

öğrenci işlerine ait kelime işlem 

aktarımı gerekebilir. Ayrıca 

operatörlük faaliyetlerinde bölüm 

vardır. 

not girişi türünden 

sekreterlerine ihtiyaç 

b> Dersverenlerin Bilgi !htiyacı 

Varolan sistem dersverenlere, verdikleri dersin 

yoklama listelerini sağlamaktadır. Tasrlanacak sistem 

dersverenlerin sınav sonuçlarını analiz edebilme ve 

değerlendirebilme olanaklarını barındırmalıdır. 

c> Danı$manların Bilgi !htiyacı 

Danışmanlar için dönem ba$ında Öğrenci durum formları 

üretmek sistemin en önemli rutin uygulamasıdır. öğrenci 

durum formları, danışmana, Öğrencinin hangi derslere kayıt 

olması gerektiği hakkında bilgi verir. 

Danışmanların dönem içinde de öğrencilerine 

danışmanlık hizmeti verebilmeleri için, öğrencilerin dönem 

içi ders durumları hakkında bilgi sahibi olmaları gerek

mektedir. Bunun yanında, danışmalar Öğrencilere ilişkin 

özel analizler yapmak isteyebilirler. 
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3.5 Donanım Olanakları 

Endüstri Mühendisligi Bölümünde bilgisayarlaşma, 1986 

yazında 256 Kb bellege sahip bir PC ve bir matris yazıcı 

ile başlamıştır. Cizelge 3.4'de tarih temelinde, bölümdeki 

bilgisayar parkının gelişimi listelenmiştir. 

Cizelge 3.4. Endüstri Mühendisliği Bölümünde Bilgisayarlaşma. 

-----.::--=======--====-=-==--===.:::=---=--== 
Haziran 1986 IBM PC <256 Kb bellek), Proprinter yazıcı. 

1986 Ek RAM bellek C384 Kb>. 

1986 IBM PC için 20 Mb Harddisk. 

Subat 1987 Amstrad 1512 (640 Kb), Citizen 1200 yazıcı. 

1987 IBM PC için grafik kart. 

Mayıs 1987 Amstrad 1512 <640 Kb+20 Mb Harddisk>, Citizen 1200 

yazıcı. 

Eylül 

1987 2 IBM PC <256 Kb>, 2 Proprinter yazıcı <Geçici olarak). 

1987 IBM PC ile IBM 4341 arasında bağlantı CEmulation Card>. 

1987 Amstrad 1512 C640 Kb+30 Mb Harddisk, Renkli Monitör>, 

Citiıen 1200 yazıcı. 

Nisan 1988 IBM PC için 3.5 ine disket sürücü. 

Haziran 1988 IBM Quietwriter III yazıcı 

Temmuz 1988 Amstrad 1512 (640 Kb> 

Kasım 1988 30 Mb Harddisk 

Su anda bölümde kullanılabilir durumda tümü harddiskli 

4 PC ile 4 yazıcı bulunmaktadır. Toplam disk kapasitesi 100 

Mb'dir. 

3.6 Yazılım Olanakları 

Endüstri Mühendisligi Bölümü ilk 

edindikten sonra hızla büyüyen bir yazılım 

bilgisayarı 

kitaplıgına 

sahip olmuştur. Varolan yazılım olanaklarının türlere göre 

dağılımı hakkında asağıdaki bilgiler verilmiştir. 
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a> Işletim Sistemleri 

PC ve MS DOS isletim sisteminin değisik uyarlamaları 

ile DOSPLUS isletim sistemi bulunmaktadır. Bölüm 

elemanlarının genelinin DOS hakkında bir miktar bilgileri 

bulunmaktadır. 

b> Programlama Dilleri 

Bölümde BASIC, C, COBOL, FORTRAN, PASCAL, LISP, PROLOG 

ve PL/1 derleyicileri, değisik BASIC yorumlayıcı lehçeleri 

ile MASM ve ASM çeviricileri bulunmaktadır. Birbirinden 

farklı bölüm elemanları, BASIC, FORTRAN, PL/1 ve PASCAL 

hakkında yeterli bilgiye sahiptir. 

c> Kelime Işlemciler 

Program gelistirme için kullanılan Personel Editor, 

Metin isleme için Wordstar ve büyük hacimli yazılar için 

Lotus Manuscript hakkında bölümde oldukca ileri birikim 

bulunmaktadır. 

d) Grafik Yazılımları 

Bölümde bağımsız çalısmalarda sık sık PM, ve Fantasy 

kullanılmaktadır. Bu· arada Lotus 123'ün grafik özellikleri 

sayısal uygulamalarda ilk akla gelen yazılımdır. 

e> ıletişim 

Bölümdeki PC'lerden bir tanesi Emulation Card 

aracılığı ile ana bilgisayara bağlıdır. Bölüm elemanlarının 

bir kısmı EARN hatlarına erisme konusunda bi lgi 

sahibidirler. Bunun yanında RS-232 kanalları ile PC' ler i n 

birbirlerine kütük aktarma yetenekleri bulunmaktadır. Bu 

kanalları kullanmak üzere Easylan, Procomm ve 

isimli programlardan yaralanmak mümkündür. 

Kermi t 
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f) ıstatistik Paket programları 

Bölümde yaygın olarak Minitab paketi kullanılmaktadır. 

Bunun yanında Statgraphics kullanımı da mümkün olmaktadır. 

g> Optimizasyon Paketleri 

QSB, ve Lindo bölüm elemanlarının derslerde ve özel 

çalısmalarda kullanarak bilgi sahibi oldukları 

programlardır. Bu konuda kullanıma açılması mümkün olan 

Gamms, Cmms, Gina paketleri de bulunmaktadır. 

h> Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 

Dbase'in tüm uyarlamaları, Rbase, Oracle, 

Knowledge-Man ve çeşitli dBase derleyicileri konusunda 

bölümde yoğun bilgi birikimi bulunmaktadır. 

ı> Tümleşik Sistemler 

Lotus 123 bölümde en tanınmış tümlesik 

Symphony, Multiplan, Bunun yanında Lotus 

sistemleri kullanıma açılabilir. 

3.7 Analizin Sonuçları 

Analiz süresince su saptamalar yapılmıştır: 

a) Bilgi Işlem Merkezi'nin Sorunları 

sistemdir. 

Framework 

Dönem kayıtlarının optik formlarla yapılması, veri 

giriş kolaylılığı sağlamakla beraber, kodlama hatalarının 

düzeltilmesi zaman almaktadır. 1988/1989 Güz döneminde, 

yoklama listeleri, kayıtların sona ermesinden yaklaşık bir 

ay sonra kesinleşmistir. Bilgi işlem merkezinin toplu is 

düzeninde çalısıyar olması, hata düzeltme insiyatifinin 

bulunmaması geçikmelere yol açmaktadır. Tasarıanacak 

sistemde bölüme ait dönem kayıtlarının PC'lere girişinin 

bir gün içinde tamamlanacağı varsayılmaktadır. 
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b) Yüksek öğretim Kurulu kararları 

üniversitelere y~nelik dGzenlemelerin sıklı§ı, varolan 

sistemin bu düzenlemelere uyarıanmasını güçlestirmektedir. 

ö§renci Bilgi Sistemi çercevesinde YöK'ün sınavıara iliskin 

son düzenlemeleri sırasıyla 1984, 1986 ve 1988 yıllarında 

gerçekleştirilmiştir. 

üniversite ve fakültenin yetkileri içinde kalan 

düzenlemeler de sistemin yapısında de§istirmeler gerektir

mektedir. Genellikle düzensiz ~§renciler hakkında fakülte 

yönetim kurulunun verdiği kararlar, bu özel durumları da 

içerecek biçimde bir bakırnın yapılmasıyla, sisteme dahil 

edilebilmektedir. 

c) Geleneksel Sistemin Olumsuzlukları 

Geleneksel öğrenci Bilgi sistemi, donanım 

de§isimlerine karsı duyarlı bir sistemdir. Nitekim 87/88 

yılları arasında, donanımda bellek artışları, çevre bellek 

olanakları, grafik kartlar gibi gelişmelerde programların 

neredeyse yeniden yazılmaları gerekmiştir. 

Geleneksel sistem yazılıma ba§ımlıdır. BASICA ile 

yazılan programlar sonraları QUICKBASIC ile derlenmeye 

başlanmıştır. Sistem gelistikce ileri düzeyde programlama 

teknikleri kullanılır olmuş, böylece sistemin baskaları 

tarafından gelistirilebilme olanakları ortadan kalkmıştır. 

Nitekim sisteme yeni bir raporlama olana§ı eklemek bir 

hafta sGren bir çalışmayı gerektirmektedir. Di§er taraftan, 

verilerin doğrudan erisimli kütüklerde saklanması, 

~ngörülmemis acil düzeltmeler için birer BASIC program 

yazmayı zorunlu kılmıştır. Veri yapılarındaki değişiklikler 

ve baska formata aktarmalar etkin ve güvenilir olarak yapı

lamamaktadır. 
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Sistem tek bir makinada, tek bir kullanıcı tarafından 

yönetilmektedir. Sistemin parçalanması ve bağımsız işlerin 

aynı anda farklı makinalarda yapılması, taşıma ve ayırma 

isiemlerinin güvenilir olmamasından dolayı gerçekleştirile

memektedir. 

Sistemin kullanımı genellikle geliştiriciler 

tarafından yapıldığından, geliştirme 

kullanım ile tüketilmektedir. 

için harcanan zaman 

Diğer kullanıcılar sistemin teknik özelliklerine 

yabancı kalmakta ve sistemin sunduğu olanaklar disinda, 

özel amaçlı gereksinimiere cevap alamamaktadır. 

d) Kaynaklar 

Tasarlanması düşünülen sistemin gerçekleştirilmesi 

için gereken yazılım ve donanımın bölümde varolması, 

tasarım maliyetini düsürmekte ve ayrıca atıl olan 

kaynakların isletilmesini sağlamaktadır. 

e> Sistemin büyüklüğü ve sınırları 

öğrenci Islerine yönelik bilgisayarlı sistemin, 

öğrenci sayısının pek değismemesi nedeniyle gelecekte 

beklenenden çok büyük sapmalara yol açmayacağı 

varsayılmıstır. Disket ortamında tümü altı diskete dağılan 

islemler diskli uygulamalarda da benzer büyüklükte yer 

kaplamaktadır. Sistemden, ilgili herkesin yararlanabilmesi 

için kablolu iletisim ve disket üzerinden bilgi dağıtma 

yöntemleri teknik olarak mümkündür. 

f) Esnekliği zorunlu kılan nedenler 

Varolan sistem, yoğun olarak önceden tasarlanmış, 

rutin uygulamalara dönük olarak çalışmaktadır. Yönetimin, 

dersverenlerin veya danısmanların özel isteklerine cevap 

veremernekte ayrıca zamanla sistemin gelisimi icin çok 
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gerekli olan bu isteklerden vazgeçilmektedir. Kullanıcılar 

öğrenci i$lerine yönelik problemlerine geleneksel yollarla 

çözüm aramakta veya problemleri bir kenara birakmakta-

dırlar. ·Esneklik ve kullanıcıya açık yapı, sistemin 

gelismesine neden olacaktır. 

3.8 Bölüm öğrenci lşlerinin Bir Karar Destek Sistemi 

lle Desteklenmesinin Gerekliliği 

Bölüm yönetim faaliyetleri, karar düzeyleri ve yapı-

landırılabilirliklerine göre sınıflandırılırsa, Şekil 2.5 

deki karar matrisinin, bir benzeri elde edilir. (Şekil 3.5> 

...--------------------------------·-·-------·-----------------------~ 

ıl tşleıasel Krmtrrıl Yönetsel Krıntrrıl Stratejik Planlama 1 
r----·---------·--r--·--------------,-------·------·----ı 

!Yapılandırılmış 1 Ders Kayıtları. 1\Sğrenci Genel ılleıunlar. ı ,. 
1 tfrıt lzleJBe. Durumları. , Yeni llğrenciler. l ı Ders Devaırılılığı 1 Ders genel durumları. !Yüksek Lisans Eğiti11i. 1 ! 

Ivan yapılandırıloıs ~~~~~~.;;-t.ors ~-~;;;;~---i! 1 
! ! Sınav Ciıelgeleme. 1 kestiriırıi. ! belirle1e. 1 1 
j ı ı önkoşul ve baraj ı Dersveren yetiştirıae. 1 . 

ı L-------·-··--···-------------l~ı:!~~~~:: ___________ J_ ________________________ j 1 
j Yapılandırılma11ış Sertek zamanlı ı

1
· Ders krıyıııa, ders ı1· Yabancı dille eğitille ı ll 

j öğrenci-ders işleme. kaldırma. geı;1e. 

j L_ ____________ _ı!lersv~~--~tam~~----_L ___________ j ı 
L _________________________________________________________________________________________ J 

Sekil 3.5. Bölüm Kararları Matrisi. 

Karar matrisi içinde yeralabilecek ancak bu çalışmanın 

kapsamına girmeyen pek çok bölüm fonksiyonu örneği bulun

maktadır. 

Yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmı$ kararlar 

zamanla yapılandırılmıs kararlar sınıfına dahil 

edilebilirler. Buna örnek olarak ders ve sınav çizelgelerne 

verilebilir. Uygun kodlama ve ders programlarının zamanla 

yerine oturması, 

olanak sağlar. 

bu kararların tümüyle yapılandırılmasına 
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Alter'in Cizelge 2.4'de vermiş olduğu özellikler bölüm 

yönetimine uygulanıısa asağıdaki saptamalar yapılabilir: 

Varolan sistem pasif kullanım yapısına sahiptir. 

Varolan sistemin kullanıcıları genellikle 

yardımcılardır. 

-Kullanım amacı, tüm süreç içinden seçilmiş 

asamaların verimliliğidir. 

Zaman boyutu genellikle simdi'dir. 

teknik 

bazı 

Varolan sistem esneklikten çok, kurulan yapının korunması 

ve oturmasını amaçlamaktadır. 

Bölüm ihtiyaçları ise, aktif kullanım, üst yönetimin 

kararlarını desteklemek, tüm bölümün eğitim ve Öğretimle 

ilgili kararlarına yol göstermek, geleceği planıayabilmek 

ve tüm bunlar için gereken bir esnek yapıyı 

dır. 

vurgulamak ta-

Bölüm yönetiminde yeralan yapılandırılmamıs faaliyet-

lerin, yapılandırılamama nedenleri, 

larına uymaktadırlar. 

Donnovan'ın saptama-

Problemler sürekli değismektedirler. 

Cevaplara çok çabuk ihtiyac duyulmaktadır. 

Zaman ve işgücü maliyeti açısından yapılandırma ekonomik 

değildir. 

Sistemden yararlanma isteklerinin değişik kullanıcılar

dan <üst yönetim, dersverenler, danışmanlar, araştırma 

görevlileri ve sekreterler gibi} gelmesi, özel amaçlı 

(ad hoc} kullanım olanaklarını gerekli kılmaktadır. Aksi 

takdirde her kullanıcı için yordam oluşturmanın ve uygu

lamaya koymanın maliyeti daha fazla olur. 

Bonezek'in saptamış olduğu KDS bileşenlerinden, <Bkz. 

Sekil 2.9) dil sistemi için, öğrenci Bilgi Sisteminin 

tasarımında, sistem yazılımlarının arayüzlerinden yarar

lanılacaktır. Bu yaklaşım bilgisayar kültürünün hiç 
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oluşmadıgı örgütlerde yarar başarılı olmaz. Bölüm 

elemanlarının 

deneyim ile 

olan dogal 

son üç yıl içinde edindikleri bilgi ve 

Ingilizeeye olan yatkınlık pahalı bir ugraş 

dil arayüzlerinin kullanılmasına gerek 

bırakmamıştır. 

Bölümle birden fazla kere ilişkisi kesilmiş ve yeniden 

kayıt yaptırmış ögrencilerin sorumlu ve muaf oldukları 

derslerin belirlenmesi geleneksel yaklaşımların ötesinde, 

uzman sistem yaklaşımını gerektirmektedir. Gelecekte böyle 

bir çalısma sisteme eklemlenebilir. 

Keen'in önerdigi uyarlamalı geliştirme varolan sistem 

için bir ölçüde geçerlidir. Sistemin geliştirilmesinde blüm 

yönetiminin isteklerinin, isin dogal akışı ve tasarımcının 

bir plan dahilinde geliştirme isteğinin ortaya çıkardığı 

dinamik bir süreç daima hakim olmuştur. Kullanıcıya 

doğrudan erisim olanağı, uyarlamalı gelisimin basar ı 

arttırıcı sonuçlarını yaratacaktır. 

Bölüm faaliyetlerinin bir kısmı Grup Karar Destek 

Sistemi içinde düşünülebilir. Nitekim bölüm toplantıları 

buna iyi bir temeldir. Bölüm toplantılarında verilen 

kararların bir kısmı eksik bilgiyle veya sadece sezgi ve 

deneyimlerle ele alınmaktadır. özellikle gündem dışı ve ön 

hazırlık yapılmadan verilmek zorunda kalınan kararlar 

bilgisayarla anında desteklenerek etkinlikleri 

artt ır ıl ab i 1 ir. 

Donnovan'ın Kurumsal ve özel-amaçlı KDS karşılaştırması 

<Bkz. Cizelge 2. 5) ' bölüm ögrenci is leri için 

uygulandığında her iki KDS için geçerli olan özelliklere 

sahip oldugu görülür. (Cizelge 3.5) 

Cizelge 3.5'de elde edilen bu sonuç, Ögrenci Bilgi 

Sisteminini bölümün hem rutin işlemlerini yerine getirmesi 

hem de karar destekleme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 



Cizelge 3.5. Bölüm için Kurumsal KDS ve özel Amaçlı KDS 

karsılastırmaları. 

Bir karar tipi için karar olaylarının sayısı 
Karar tiplerinin sayısı 
Aynı tip kararları veren insanların sayısı 
Karar destekleme sınırları 
Kullanıcıyı destekleme sınırları 
!lgilenilen konuların sınırları 

az 
çok 
çok 
gen is 
genis 
dar 

!leride ihtiyaç duyulacak özel bilgi gereksinimi sık 

Problemlerio tekrarlanması 
!slemsel yeterlili§in önemi 
özel tip problemlerio ortaya 
Hızlı gelisme ihtiyacı 

çıkma süresi 

sık 

yüksek 
kısa 

yüksek 
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Sprague'ın KDS teknolojisine yönelik tanımlamaları 

altında, öğrenci 

yapılabilir: 

Bilgi Sistemi için aşağıdaki saptamalar 

öğrenci Bilgi Sisteminin, üzerinde kurulduğu veri 

tabanı yönetim sistemleri 

araçlarıdırlar. 

ile diğer arayüzler biri KDS 

- Öğrenci Bilgi Sisteminin kendisi bir KDS üretecidir. 

öğrenci Bilgi Sisteminden, kısa zamanda özel bir göreve 

destek verebilecek bir alt sistem üretilebilir. 

- özel ~örevler (araştırma konuları, özgül karar 

problemleri} birer KDS uygulamaı'arıdır. 

Methlie'nin vurguladığı veri çıkarımı kavramı, öğrenci 

Bilgi Sistemi'nin en büyük özelliğidir. Veri çıkarımı, bir 

KDS üretecinden, özgül bir KDS elde etmek için kullanımı 

zorunlu bir işlemdir. Nitekim, tasarianacak sistem, öğrenci 

Bilgi Sisteminin oluşturduğu bilgi ortamından veri çıkarımı 

ile gereken verileri süzerek, yeni bir görevin gerektirdiği 

bilgi ortamını yaratabilmelidir. 
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Bölüm yönetiminde KDS kullanımı ile ilgili teknik bir 

sınırlama sözkonusu olmamalıdır. Amaçlanan, ilgili herkezin 

sisteme erisebilmesidir. 

öğrenci Bilgi Sisteminin önemli bulduğumuz bir baska 

özelliği de, bölüm elemanlarının bilgi islem eğitimine 

yardım etmesidir. Bölümdeki bilgisayarıasma ile birlikte, 

öğrenci Bilgi Sisteminin protatipleri gelistirilmeye 

baslanmıstır. Böylece, öğrenci lsleri, bölümde 

bilgisayarların öğrenilmesi için bir deney alanı olmustur. 

Bu özellik, aynı sekilde bölüme yeni katılan elemanların 

zamanla öğrenci Bilgi sısteminin sorumluluğunu ve 

sürdürülmesini yüklenmeleri ile devam edebilir. 
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4. öGRENCt BtLGt StSTEMlNtN KARAR DESTEK StSTEM! 

OLARAK TASARIM AŞAMASI 

Bu çalışmada, önceden planlanmamış, yapılandırılmamış, 

çoğu kez sadece bir kere alınacak kararların desteklenmesi 

öngörülmüştür. örgütlerde, planlanmamıs kararların 

verilmesi aşağıdaki nedenlerden dolayı olabilir: 

Kriz anlarında verilmesi gereken kararlar, 

Strateji belirleme amacıyla verilen kararlar. 

Bölümün, serbest rekabet ortamında kar 

çalısan bir örgüt olmaması, daha çok strateji 

amacı ile 

belirleme 

amacıyla planlanmamıs kararların verilmesine neden olmakta

dır. 

Bir üniversite bölümünde ne gibi stratejik kararlar 

alınabilir? Bu konuda yapılan çalışmalarda, üniversitelerin 

finansal uygulamalarına ağırlık verilmistir (Schroeder, 

1973). 

üniversite bölümlerinde eğitim ve öğretime yönelik 

strateji belirleme faaliyetleri, varolan eğitim ve 

öğretimin değerlendirilmesini gerektirir. Eğitim ve 

öğretime yönelik stratejik kararlar için asağıdaki 

saptamalar yapılmıştır: 

- Stratejik karar daha önceden alınmıştır. Su anda, bu 

kararın sonuçları veya yürütülmesi kontrol edilecektir, 

- Karar yeni alınacaktır. Bunun için kararın 

neden olan durum<lar) gözden geçirile~ektir. 

kararın etki alanının varolan durumunun nedeni 

kararların saptanması ve izlenmesi ile 

rilebilir. 

alınmasına 

Bu işlem, 

olan önceki 

gerçekleşti-
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Bu saptamalar, kararın nasıl destekleneceğini gizli 

olarak içermektedirler. Böylece Courbon'un karar çevrimleri 

doğrultusunda, karar sürecinin her asaması bilgisayaı-lı 

olarak desteklenmelidir. 

Uzun dönemde eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırıl

ması1 amacıyla aşağıdaki kararlar alınmaktadır. 

- Varolan bir dersin değiştirilmesi, (dersin kaldırılması 

ve eşdeğer bir başka dersin açılması> 

Yeni bir dersin açılması, 

Bir dersin kaldırılması,_ 

Bir dersin içeriğinin ve işlenmesinin değiştirilmesi, 

Dersverenlerin değiştirilmesi, 

Sınav düzeninin de§iştirilmesi,e 

öğrencilerin analizi.~ 

Bu türden politika oluşturma kararlarının verilmesi 

amacıyla öğrenciler, dersler ve notlardan oluşan bir bilgi 

ortamına ihtiyaç vardır. Böyle bir ortamda; 

Bir dersin yıllara göre istatistikleri, 

Dersverenlerin yıllara göre analizleri, 

Sınavların birbirlerine ve yıllara göre analizleri, 

öğrencilerin giriş yıllarına, danışmanlara, derslere göre 

analizleri, 

Derslerin birbirlerini etkileme derecelerinin analizi, 

Yıllara göre başarı durumlarının analizi, 

ve benzeri çalısmalar yapılabilir. 

1 Egitim ve Öğretim kalitesinin belirlenmesi ve ölçülmesi yapılandı

rılmamıs bir faaliyettir. 

2 Sınav düzeni olarak, sınavın açık veya kapalı düzende yapılması, 

klasik ve test olması türünden, dersverenin ve bölümün yetkileri 
içinde kalan düzenlemeler anlasılmaktadır. 

3 öğrencilerin analizi, genis anlamlara sahiptir. örnek olarak, bazı 

derslere önkosul konulmasının ileriki dönemlerde bir grup öğrencide 

yaratacağı darboğazları saptama türünden bir çalısma verilebilir. 



Aynı bilgi 

dersverenin kendi 

ortamında, 

notlarının 
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islemsel düzeyde, bir 

analizi, ders ve sınav 

programlarının çizelgelenmesi gibi uygulamalar desteklene

bilir. 

Ver ilen karar örnekleri yapılandırılmamıs ve 

planlanmamıs kararlardır. 

kararı sadece bir kez 

Nitekim bir dersin 

alınır. Bu türden 

kaldırılması 

kararların 

kendilerine özgü olan nedenleri çoğunlukla genellestiri

lemez. 

Tasarlanan bilgisayarlı öğrenci Bilgi Sistemi, eğitim 

ve öğretimi değerl~mek ve geliştirmek için gerekli bilgi 

ortamını olusturmaya, y~netmeye ve kullanmaya yönelik bir 

bilgi sistemidir. 

!zleyen bölümlerde Öğrenci Bilgi Sisteminin temeli 

olan ili$kisel veri tabanı yakla$ımı, öğrenci bilgi 

sisteminin yapısı, sistemi besleyen ve yasatan programlar 

hakkında bilgi verilecektir. Kurulan sistemin, etkilesimli 

ortamda özel amaçlı uygulamalara nasıl destek verdiği 

bölümün son konusu olmaktadır. 

4.1 Veri Tabanı Yakla$ımı 

veriyi 

olarak 

Veri toplama, 

isleme icin gerekli 

veri yönetimi adı 

veri saklama, veriye eri!;'>me ve 

bilgisayar teknolojisine genel 

verilir. Alan (field} anlamlı en küçük 

veri biriminden, kayıt <record} ise veri parçalarının 

topluluğundan olusur. Kayıdı meydana getiren alanlar ve 

alanların tipi aynı zamanda kayıtın yapısını <structure} 

tanımlar. Benzer yapıdaki kayıtların topluluğu bir kütük 

(file} meydana getirir. 

Bir uygulamayla ilgili bir veya birden fazla 

kütüklerin tümü veri tabanı'nı olustururlar. Veri tabanının 

tümlesik olarak, yaratılmasını, düzenlenmesini ve uygulama 
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programları veya sorgulama dilleri ile kullanılmasını 

sağlayan yazılım kümesi Veri Tabanı Yönetim Sistemi olarak 

adlandırılır. 

Veri tabanı teknolojisi geleneksel veri yönetim 

sistemlerine göre çesitli olanaklar sağlarlar. Bu olanaklar 

kısaca Ö2etlenecektir. 

a> Veri Bağımsız.l ığı: Geleneksel veri yönetim 

sistemlerinde bir kütük yapısının yeniden düzenlenmesi, 

bütün kütüğün yeni yapıya aktarılmasını, bu kütüğü kullanan 

tüm programların yeniden yazılmasını ve derlenmesini 

gerektirmektedir. Kütük yapısındaki bu değisiklik anahtar 

alanlar üzerinde yapılıyorsa, indeks kütükleri de aynı 

biçimde etkilenirler. Buna karsılık, veri tabanı yaklasımı, 

veri yapısında değisiklik yapabilme olanaklarını sağlarlar. 

Geleneksel sistemlerde bir gelistirme projesi olarak ele 

alınan ve haftalar sürebilen bir çalısma, veri tabanı 

yönetim sistemi sayesinde bir veri tabanının yeniden 

düzenlenmesi ve varsa uygulama programlarının gözden 

geçirilmesi ile bir kaç saat içinde gerçeklestirilebilir. 

b) Veri Payla$ımı ve Veri Büyüklüğü: Veri tabanı 

yönetim sistemleri yaratılmıs verinin baskaları tarafından 

baska amaçlarla kullanılabilmesine izin verirler. Böylece, 

veri kullanımı, 

olur. 

yaratıcısının uzmanlığı ile sınırlanmamıs 

sistemin nicelik Geleneksel 

büyümesi önemli 

sistemlerde, 

sorunlara yol açabilir. Veri 

sistemlerinde ise bu sorunlar cözülmüstür. 

olarak 

tabanı 

c) lliskilendirme= Geleneksel sistemlerde ayrı bilgi 

gruplarının birbirleri i le il iskilendirilmesi karmasık 

programlar yazmayı gerektirmektedir. Veri tabanı yaklasımı 

ayrı kütükleri birbirleri ile iliskilendirmek için 

özellikler içerirler. 
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d) Tümleştirme: Birbirinden ayrı olarak gelistirilmis 

uygulamaların bir araya getirilmesi ve yürütülebilmesi veri 

tabanı yönetim sistemlerinin sağladığı olanaklardan 

birisidir. Böylece bilgi sistemi tasarımı kolayca alt 

parçalara bölünebilir, bağımsızca gelistirilebilir ve 

sonradan birlestirilebilir. 

e) Erişim Esnekliği: Büyük bir veri tabanının tüm 

özelliklerini gözönüne almadan 

erisme esnekliği kullanıcılara 

sadece ilgili parçalarına 

büyük kolaylık sağlar. 

Böylece birden fazla kullanıcıya hizmet vermek mümkün olur. 

f) Güvenlikl Veri tabanı yönetim sistemleri, içsel 

olarak uygulamalar, kütükler, kayıtlar ve alanlar üzerinde 

erisim yetkileri tanımlama ve yetkisiz kullanıcılardan 

koruma olanaklarını barındırılar. 

g> Verinin Tekrarlanmasının önlenmesi: Geleneksel 

sistemlerde farklı uygulamalar için aynı verinin 

her uygulama kullanılması durumunda, genellikle bu veriler 

için ayrı yerlerde saklanır ve kullanılır. 

yapılacak bir düzeltme bütün kopyalarında da 

Bir veride 

tekrarlanır. 

Veri tabanı yönetim sistemleri verinin tekrarlanması 

önlenir, tekrarlanması gereken verilerin islenmesi de bir 

kerede gerçeklestirilir. 

4.1.1 lliskisel veri tabanları 

Veri tabanı yönetim sisteml~ri üç ana mimari üzerine 

kurulurlar. Bunlar, hiyerarşik model, ağ <network> modeli 

ve iliskisel model olarak adlandırılırlar. Burada iliskisel 

veri modeli incelenecektir. 

tl iskisel veri modelleri, E.F.Codd tarafından 

1970'lerin basında ortaya atılmıstır. Temeli matematiğin, 

İliskisel cebir ve İliskisel hesap dallarına dayanmakta 

olan bu yaklasım 1980'lerde pazarlanabilir yazılım ürünleri 

haline gelmistir <Cardenas, 1985). 
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Bir ilişki n sütundan (alan) oluşan bir tablodur 

(kütük). Sütunların herbirisi aynı tipdeki veri parçalarını 

içerir. Her sütunda aynı sayıda veri parçası bulunur ve bu 

sayı tablonun satır (kayıt} sayısını meydana getirir. Her 

sütunun bir adı vardır. 

!lişkisel veri tabanları çesitli yararlar sa§lamakta-

dır: 

- Basitlik ve kullanım kolaylı§ı: Verilerin iki boyutlu 

tablolar olarak düzenlenmesi, sistemi, programcı olmayan 

kişiler tarafından bile kolayca anıasılır kılmaktadır. 

- Verinin ba§ımsızlı§ı ve simetrisi: Hiyerarşik ve a§ 

modellerine göre verilere erisim ve günlerne daha basittir. 

Di§er yaklaşımlarda göstergeleri takip etmek ve günlemek 

için arka planda yeralan yazılım, 

başlangıcına gitmeli ve sorguya 

llişkisel veri tabanında dolaşmak 

tarafından gerçekleştirilir. 

hiyerarşinin veya a§ın 

oradan başlamalıdır. 

ise tek bir gösterge 

- Güçlü teorik temel: llişkisel veri tabanı yaklaşımının 

ardında yatan iliskisel cebir ve iliskisel hesap, sa§lam ve 

çelismez veri tabanları kurulmasını, veri tabanı 

yapılarının optimizasyonunu ve çok geniş yelpazeli 

sorgulama olana§ını sa§lar. Böylelikle, önceden 

planlanmamıs sorgulamaları gerçekleştirmek mümkün olur. 

4.1.2 dBASE veri tabanı yönetim sistemi 

dBASE veri tabanı yönetim sistemi, büyük bilgisayarlar 

için geliştirilen iliskisel veri tabanı sistemlerinin 

PC'ler için gerçekleştirilen ilk uyarlamalarından biridir. 

dBase veri tabanı yönetim sisteminin ana parçaları 

tablolar, kayıtlar ve alanlardan oluşur. dBase'de bir veri 
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tabanının yapısı, veri tabanını meydana getiren her alan 

için, alan adı, alan tipi ve alan genisli§i tanımlanarak 

oluşturulur. 

dBase'in sa§ladı§ı 

şunlardır: 

iliskisel veri tabanı özellikleri 

- Veri tabanı içinde verileri saklanması ve güncelleştiril

mesi. 

-:- Belirtilen bir tanıml~malar kümesini karsılayan verinin 

yerinin bulunması ve bilginin çıkartılması. 

- Bir veri grubunun ~nceden tayin edilmiş sıra veya düzen 

içinde sıralanması veya yeniden düzenlemesi. 

-Farklı veri tabanı kütükleri içindeki alanların, dalaylı 

indekslerneyi elde etmek için ilişkilendirilmesi. 

Sekil 4.1 de veri tabanı yönetim sistemlerinin temel 

kavramları örneklenmistir. 

4.2 Bilgi Düzeni 

Bilgi akışı, bilginin yaratılması, işlenmesi ve 

arsivlenmesi şeklinde bir çevrim oluşturur. ö§renci Bilgi 

Sistemi'nde bilgilerin iki ana kategoride çevrimi bulunmak

tadır. Bunlardan birincisi öğrenciler temelinde bilgi 

çevrimi, di§eri ise tarih temelinde bilgi çevrimi olarak 

adlandırılacaktır. 

a> öğrenciler temelinde bilgi çevrimi 

ö§renci Bilgi Sistemi, bir izleme sistemi olarak, 

içinde bulunulan yarıyılda bölümde kayıtlı her Ö§renci için 

gerekli bilgileri canlı tutmaktadır. Bu bilgiler ö§renci 

Bilgi Sistemi'nin güncel bilgiler alt sistemini meydana 

getir ir 1 er. 
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ıK=-------·-::-·-·-------~:=-----------DER:---------~:~:----------------------l 

ı. 21001001 AHMET öRNEK KATlOt as ı 

1 
21001002 OSMAN öRNEK I'IAT101 bO l 

· 21001003 AYSE öRNEK IN6101 75 ı 
lı ı \ 21001002 OSMN öRNEK IN6101 Sa j 

ı ı 
ı ı 

f ı 
ı SORGU: LIST HO , NOTU FOR DERS = "MAT101" ı 

. ı 

ı SEÇ1K: DERS = "MAT101" 1 
i i 

ı 21001001 AHI'!ET llRNEK 11AT101 B5 ı! 
21001002 OSIIAN l!RIIEK tlAT101 bO 

21001003 AYSE öRNEK 1116101 75 
21001002 OSl'IAN-llRNEK IN6101 SB 

CIKARII'I: NO ı NOTU ı 
ı 

ı 21001001 ı fB5l 
ı 

ı AHMET liRNEK 11AT101 ı 

1 
ı ı 21001002 ı OSI'IAN URNEK tlAT101 ~ ı ı 

ı ı 

ı 
21001003 AYSE llRNEK INS101 7S 

ı 21001002 OSI!AN öRNEK · IN6101 sa ı 
! 

ı 
ı 

CEIJABHI SuSTERtllt: 
f 21001001 B5 ı ı ı 

1 ı 21001002 bO ı 

1 ı !__ ______________________________ .J 

Sekil 4.1. Veri Tabanı Yönetim Sistemi Temel Kavramları. 

Öğrenci Bilgi Sistemi, bir saklama sistemi olarak, 

bölümde kayıtlı olan öğrencilerle ilgili bilgileri içerdiği 

gibi, mezun olmus, kaydı silinmis veya kaydını aldırmıs 

öğrencileri de içermektedir. Içinde bulunulan yarıyılda 

bölümle iliskisi kalmamıs olan öğrenciler öğrenci Bilgi 

Sisteminin areiv bilgileri altsisteminde yeralırlar. 
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b) Tarih temelinde bilgi çevrimi 

Analiz aeamasında, sistemin ieleyieinin ders temelinde 

gerçekiestiğini ve bu süreç içinde bir bilgi ağacı oluetuğu 

saptamıetı. Büyük çaptaki bu bilginin değerlendirilebilmesi 

ve denetlenebilmesi ancak bilginin anlamlı parçalara 

ayrılması ile mümkün olur. Yönetim ve ielemler açısından 

dersler ve derslere kayıtlı öğrenciler ile bu dersin 

sınavlarından alınan notlar, dönem içinde oluean anlamlı 

bilgi kümeleridir. Her ders için ayrı bir düzenleme 

gelietirmek yerine bir dönemde açılan tüm dersler ve bu 

derslere kayıt yaptıran öğrenciler ele alınacaktır. 

Bir yarıyıla iliekin 

Öğrenci Bilgi Sisteminin 

meydana getirirler. 

ielemlerin ve verilerin tümü 

dönem bilgileri altsistemini 

öğrencilerin dönemler boyunca biriken baearı notları 

derslerden çekilerek Öğrenciler temelinde bir araya 

getirilirler. Böylece, notların derslerden öğrencilere 

akıeı sağlanmıe olur. öğrenci Bilgi Sisteminin bu ielemleri 

ve verilerini içeren parçası, ise genel bilgiler alt 

sistemi olarak adlandırılır. 

Gerek güncel bilgiler gerekse areiv bilgileri 

altsistemlerinin herbirisi ayrıca, dönem bilgileri ve genel 

bilgiler alt sistemlerine ayrılırlar. <Sekil 4.2) 

4.3 Kütük Tasarımı 

öğrenci 

kütükler, veri 

kütüklerinden 

Bilgi Sistemi veri 

kütükleri, indeks 

oluemaktadırlar. Bu 

kütükleri ele alınacaktır. 

tabanını 

kütükleri 

bölümde 

olueturan 

ve program 

sadece veri 
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ı---------·------------------------------·-·----------------------·-----------------------1 

• 1 

ı ı ' ı ! OGRENCI BILGI SISTEMi ı 
i ı 
i ı ,. 
1 GUNCEL ARSI\i ! • 
1 ı 
ı ' 
ı t ~ ı 
1 Dm:Er! ~ SEMEL 

1
!

1 .DONEM SEMEL 1 
1 

ı ı A_GEtiEL SISTEM 

DONEMBAS 06RENCI i A D DERS l ı A WOT 'ı SISTEM 

1 
ı DONEMICI NOTLAR !. O:mm 1 ı (06R ı ı 
1 

DDREMSOM DAMlSMAN 
j DERSLER 

1 --~ i 

ı ı 
L--------------------------------------------------J 

Sekil 4.2. ögrenci Bilgi Sisteminin Yapısı. 

4.3.1 Güncel Kütükler 

ö§renci Bilgi Sisteminin gGncel bilgiler altsistemi 

ayrı bir kılavuz < d ir ector y } , da 

bilgiler, bölGmde kayıtlı bulunan 

yeralmaktadır. GGncel 

öğrencilerle ilgili 

verileri içermektedirler. Güncel bilgiler sistemi dönem 

bilgileri ve genel bilgiler altsistemlerini ayrılırlar. 

Sırasıyla dönem bilgi ler i ve genel b i lg i ler 

altsistemlerindeki kGtükler incelenektir. 

a) Dönem Kütükleri: GGncel bi lg i ler altsisteminin 

dönem bilgileri altsisteminde sadece bir veri kGtü§G bulun

maktadır. DöNEM olar~k adlandırılan bu kütGk, her dönem 

başında yaratılmakta ve dönem boyunca işlem görmektedir. 

Cizelge 4.1'de DöNEM v~ri kGtGğGnGn yapısı görGlmektedir. 
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Cizelge 4.1. DöNEM Veri Kütü§ünün Yapısı. 

::::-.::::::::=.::::;-.:::::=-.:..--::..-.:::::::;;-.::::;:::::=:.:::.::::;:::~-.:::::."::::=::::.::.::::::·.::::=:.::::-..:=:=.:.."":..-.. ':.-.:::.:::::: .. -:::-::.."!."::: 

Alan Alan Adı Tipi Genişlik 

1 OGRNO Karakter 8 
2 ADSOYAD Karakter 20 
3 DAN I SMAN Karakter 2 
4 I T Karakter 1 -
5 GRUP Karakter ı 

6 DERS Karakter 6 
7 TUI Sayısal 3 
8 vı Karakter 3 
9 V2 Karakter 3 

lO V3 Karakter 3 
11 DONEMICI Karakter 3 
12 FINAL Karakter 3 
13 BUTUNLEME Karakter 3 
14 BASAR I Karakter 3 

=-=-===.:::..--=:::::===--==---=-.:::::--~..::...-..::::::..--=:=:.::::::-:.::--..::.-:-.::::::::::..-::-.:."::=::::--===-

Dönem başında, bölümde kayıtlı öğrencilerin, ÖbRENCl 

veri kütüğünden~ OGRNO, ADSOYAD ve DANISMAN bilgileri 

çekilerek yeni DöNEM veri kütüğü hazırlanır. Her Öğrenci· 

için en fazla 15 benzer kayıt yaratılır. Güz döneminde yeni 

öğrencilere otomatik kayıt yapılır. Dönem başı kayıtları 

esnasında, öğrencilerin kayıt oldukları derslerle I_T, DERS 

ve GRUP alanları doldurulur. 

Kayıtlar tamamlandığında, ders yoklama listeleri ve 

derslerin Öğrenci toplamları listesi alınabilir. 

Bu kütük, öğrenci kayıtlarına erişim için OGRNO, ders 

kayıtlarına erişim için DERS+GRUP indek~lerine sahiptir. 

Dönem içinde, ara ve dönem sonu sınav sonucları ilgili 

alanlara girilir. Dönem sonunda başarı notları hesaplanır 

ve NOTLAR kütüğüne günlenir. Dönem kayıtları kapatıldığında 

özel bir isimle arşivlenir. 

1 öGRENC! veri kütügü, dönembaşı kayıtları öncesi, mezun,kaydını 

aldırmıs ve kaydı silinmiş Ö§rencilerden ayıklanır ve güz döneminin 
yeni öğrencilerini kapsar. 
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b> Genel KQtQkler: Güncel bilgiler altsisteminin genel 

bilgiler altsisteminde dört veri kütüğü bulunmaktadır. 

öGRENC:t, DERSLER, NOTLAR ve DANISMAN isimlerini taşıyan bu 

kütükler sırasıyla açıklanacaktır. Cizelge 4.2,de öGRENC! 

veri kütüğünOn yapısı görülmektedir. 

Cizelge 4.2. öGRENC! Veri Kütüğünün Yapısı. 

Alan 
1 
2 
3 
4 
5 

Alan Adı 
OGRNO 
ADSOVAD 
GIR IS 
DURUM 
DAN I SMAN 

Tipi 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 

Genişlik 

8 
20 
4 

13 
2 

öGRENC! veri kütüğü, bölümde kayıtlı her öğrenciye ait 

öğrenci numarası, ad, soyad, giriş yılı, durumu ve 

danışmanı bilgilerin içerir. DURUM alanı "Mezun" veya 

"Kaydı silinmiş" b i 1 g i 1 er i n i içerebileceği gibi kayıtlı 

öğrenciler için boş bırakılır. Danışman bilgisi, öğrencinin 

danışmanının DANISMAN kütüğündeki kod numarasıdır. 

Bölüme kayıt yaptıran her öğrenci için bu kütükte bir 

kayıt açılır 1 • Bölümle ilişiği kesilen öğrencilerin 

kayıtları A_öGR veri kütüğüne aktarılırlar. 

üniversitenin Öğrenci numaraları, sekiz sayısal değer 

ile kodlanmıstır. örnek olarak, 21000125 numarası, 2 

numaralı fakültenin <Mühendislik Mimarlık Fakültesi), 1 

numaralı bölümünün <Endüstri Mühendisliği Bölümü>, 1985 

yılı girişli 12 numaralı öğrenciye aittir. 

DERSLER veri kütüğünün yapısı görülmektedir. 

Cizelge 4.3'de 

1 Bu öğrenciler için aynı zamanda, NOTLAR kütüğünde birer ders durum 
formu yaratılır. 
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Ciıelge 4.3. DERSLER Veri Kütüğünün Yapısı. 

Alan Alan Adı Tipi Genişlik 

ı KOD Karakter 6 
2 YENI.:_KOD Karakter 6 
3 ESKI_KOD Karakter 6 
4 DERSADI Karakter 25 
5 SAAT Karakter 4 
6 DONE M Karakter 1 
7 YIL Karakter 4 
8 VEREN Karakter 20 

::::::::::::=--==--=====:::::="-"":::::::::::-.:=:---=:---==.:---:::::=-.:.::::::::-.::::::.::::=::: 

DERSLER veri kiltil§il b~lilmde 1984'den bu yana açılmıs 

olan tilm dersleri, verildi§i yıl ve d~nem. bilgileri ile 

birlikte kapsar. Her yıl olusan ders planı bu kiltü§e 

eklenir. 1987/88 yıllarındaki ders kodları degişimi 

nedeniyle, derslerin eski ve yeni 

gerekmektedir. 

kodlarının tutulması 

Giriş yılı en kilçük olan kayıtlı ögrenciden daha eski 

bir yıla ait ders planları A_DERS kütü§üne aktarılır. 

Derslerin eski kodları üç karakter ve ilç sayısal 

degerden oluşmaktadır. örnek olarak MAT101 ders kodu, 

dersin matematik bölümünce açıldıgını ve birinci sınıf 

dersi oldugunu belirtmektedir. Derslerin yeni kodları ise 

bölüm, grup, yıl ve sıra numaralarını içeren 6 sayısal 

degerden olusmaktadır. örnek olarak 210114 kodu Mühendislik 

Mimarlık FakGitesi Endilstri Mühendisligi B~lümüniln, birinci 

sınıfının 14 numaralı dersini belirtmektedir. 

Cizelge 4.4'te NOTLAR veri kütüğünün yapısı g~rülmektedir. 
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Cizelge 4.4. NOTLAR Veri Kütüğünün Yapısı. 

Alan Alan Adı Tipi Genişlik 

ı OGRNO Karakter 8 
2 DERS Karakter 6 
3 Fl Karakter 3 
4 Bl Karakter 3 
5 F2 Karakter 3 
6 B2 Karakter 3 
7 F3 Karakter 3 
8 B3 Karakter 3 
9 DONE M Karakter ı 

===:.:.-:==.:::::.::...-::.:::.-=:.::::=.:.-:.:=..---::.:::-.::::::::=:-.:::::;:.::::==----=:::. .. .=-.. -.;: 

NOTLAR veri kütüğü, bölümde kayıtlı bütün öğrencilerin 

ders durum formlarını içerir. 

Sisteminin en büyük hacimli veri 

Bu kütük öğrenci Bilgi 

kütüğüdür. Bölüme kayıt 

yaptıran bir öğrencinin sekiz öğretim dönemi boyunca 

alacağı derslerin herbiri icin bir kayıt açılır. Dönem 

sonlarında, öğrencinin almış olduğu derslerin başarı, 

not 1 ar ı i 1 g i 1 i alanlara aktarılır. Her ders kayıtında, o 

dersin hangi yarıyılda alındığını belirten bir alan 

bulunur. Bölümden ayrılan öğrencilerin ders durum formları 

A_NOTLAR kütüğüne aktarılır. Cizelge 4.5'de DANISMAN veri 

kütüğünün yapısı görülmektedir. 

Cizelge 4.5. DANISMAN Veri Kütüğünün Yapısı. 

Alan 
ı 

2 
3 
4 

Alan Adı 
KOD 
UNVAN 
AD 
SO VAD 

Tipi 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 

Genişlik 

2 
15 
15 
15 

DANISMAN veri kütüğünde, bölüm öğrenci danışmanlarının 

kodları, ünvanıarı ve ad-soyadları yeralır. Bu kütük daima 

en son dönem danışmanlarını içerir. 



103 

4.3.2 Arsiv kütükleri 

öğrenci Bilgi Sisteminin arşiv bilgileri altsistemi 

ayrı bir kılavuz Cdirectory>'da yeralmaktadır. Arşiv 

bilgileri, bölümle ilisiği kesilmis bulunan ğörencilerle 

ilgili verileri icermektedirler. Arşiv bilgileri altsistemi 

dönem bilgileri ve genel b i lgi ler altsistemlerine 

ayrılırlar. Sırasıyla dönem bilgileri ve genel bilgiler 

altsistemlerindeki kütükler incelenektir. 

a> Dönem Kütükleri• Arsiv b i 1 g i 1 er i altsisteminin 

dönem bilgileri altsisteminde, her dönem yaratılan DöNEM 

kütüklerinin kopyaları bulunmaktadır. Bu kütüklere, içinde 

bulunduğu öğretim yılı ve yarıyılını tanımlayan isimler 

verilmektedir. örnek olarak 8687GUZ veri kütüğü, 1986-1987 

öğretim yılında Güz yarıyılında kullanılan DöNEM kütüğünün 

kopyası olmaktadır. öğrenci Bilgi Sisteminde su anda, 

8687GUZ kütüğünden 8889GUZ kütüğüne dek toplam beş dönem 

arsiv kütüğü birikmistir. Cizelge 4.6'da 

kütüğünün yapısı görülmektedir. 

Cizelge 4.6. 8889GüZ Veri Kütüğünün Yapısı. 

Alan 
ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
ll 
12 
13 
14 

Alan Adı 
OGRNO 
ADSOYAD 
DAN I SMAN 
I_T 

GRUP 
DERS 
TUT 
vı 

V2 
V3 
DONEMICI 
FINAL 
BUTUNLEME 
BASAR I 

Tipi 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Sayısal 

Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 

Genisli k 
8 

20 
2 
ı 

1 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

::::::::=::.--:=:--==::-.::.:::=.:.":".::::::=:::::::-.:::::::::::::::::.-.::::-.:==--=-.::--====--=::.-..:::::-.:=.-:::.R.::::-.: 

8889GUZ veri 

XXXXGüZ ve XXXXBAH isimlerini tasıyan dönem arsiv 

kütükleri, kendi baslarına kullanılabilmeleri için ders 
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adlarını da içerirler. Böylece etkileşimli ortamda, bir 

dönemde olusan tüm bilgilere tek bir kütük kullanılarak 

er i ş i 1 eb i l i r • 

sonrasında, 

Dönem arşiv kütükleri bir 

derslerinden başarısız 

öğretim yılı 

ög ren c i 1 er i n 

dağılımlarının saptanabilmesinde önem kazanırlar. 

b) Genel Kütükler: Arsiv bilgileri altsisteminin genel 

bilgiler alt sisteminde üç veri kütüğü bulunmaktadır. 

A_öGR, A_DERS, ve A_NOTLAR isimlerini tasıyan bu kütükler 

sırasıyla açıklanacaktır. Cizelge 4.7'de A öGR veri 

kütüğünün yapısı görülmektedir. 

Cizelge 4.7. A_öGR Veri Kütügünün Yapısı • 

.. _ .... _ .. ____ _.... .... __ .. ______ 
-- ----·----------------· .. -------.. -----------

Alan Alan Adı Tipi Genisli k 
ı OGRNO Karakter 8 
2 ADSOYAD Karakter 20 
3 GIR IS Karakter 4 
4 DURUM Karakter 13 
5 DAN I SMAN Karakter 2 

A öGR veri kütüğü, bölümle iliskisi kesilmis olan 

Öğrencilerin kayıtlarının tutulduğu kütüktür. Bu kütükte 

sadece mezun, 

Öğrencilerin 

kaydını aldırmıs 

yeralır. 

ve kaydı si linmis 

Bi lg i ler, öGRENC1 

kütüğünden aktarılır. Cizelge 4.8'de A_DERS veri kütüğünün 

yapısı görülmektedir. 

Cizelge 4.8. A_DERS Veri Kütügünün Yapısı. 

Alan Alan Adı Tipi Genişlik 

1 KOD Karakter 6 
2 YENI_KOD Karakter 6 
3 ESKI_KOD Karakter 6 
4 DERSADI Karakter 25 
5 SAAT Karakter 4 
6 DONEM Karakter ı 

7 YIL Karakter 4 
8 VEREN Karakter 20 
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A DERS veri kütüğü, arsivlenmis tiğrencilerin, ders 

durum formlarında yeralan derslerinin bilgilerini içerir. 

Bu kütüğe bilgiler DERSLER kütüğünden aktarılır. 

4.9'da A_NOTLAR veri kütüğünün yapısı görülmektedir. 

Cizelg2 4.9. A_NOTLAR Veri Kütüğünün Yapısı. 

Alan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

'9 

Alan Adı 
OGRNO 
DERS 
Fl 
Bl 
F2 
B2 
F3 
B3 
DONE M 

Tipi 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 
Karakter 

Genişlik 

8 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Cizelge 

A_NOTLAR veri kütüğü arsivlenmis öğrencilerin ders 

durum formlarını kapsar. Bu kütüğe bilgiler, NOTLAR 

kütüğünden aktarılır. Bu kütük sürekli olarak büyür. 

4.4 Program Tasarımı 

öğrenci Bilgi Sistemi veri tabanını olusturan 

kütükler, programlar kanalıyla birbirlerine bağlanmıslar ve 

indeks kütükleri yardımıyla çesitli alanlara göre 

sıralanmıslardır. Her altsistem içinde tanımlı islemler 

önceden yazılmıs programlar ile yerine getirilmektedirler. 

Altsistemler arasındaki iletisimler inisiyatif kullanmayı 

gerektirdiklerinden ve uzun zaman aralıklarında ortaya 

çıktıklarından dolayı 

açıktırlar. 

yer 

öğrenci Bilgi Sisteminde, 

yer operatör müdahalesine 

ayrı kılavuzlarda bulunan 

altsistemlere ait uygulama programları ve tüm sisteme 

hizmet veren sistem programları olmak üzere iki ayrı 

program grubu bulunmaktadır. 
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Sistemde bulunan programların işlevlerinin daha iyi 

anlaşılması için sistemin, içinde yeraldığı disk ortamında 

nasıl yerıestiği incelenmelidir. 

4.4.1 Disk yönetimi 

öğ~enci Bilgi Sistemi diskte OBS isimli bir kılavuzda 

bulunmaktadır. OBS klavuzunun içinde, sistem programlarını 

barındıran SlSTEM altkılavuzu, arşiv bilgilerinin bulunduğu 

ARSlV altkılavuzu ve güncel bilgilerin yeraldığı GüNCEL 

altkılavuzu açılmıştır. 

ARSIV ve GüNCEL altkılavuzlarını.n herbirinin içinde de 

D~NEM ve GENEL altkılavuzları bulunmaktadır. 

Her altkılavuzda yeralan programlar hakkında ayrıntılı 

bilgiler verilecektir. 

4.4.2 Güncel bilgi programları 

Güncel bilgi programları sistemin en fazla kullanılan 

ve sistemi yaşatan programlardır. Bu programların kullanımı 

ayrıntılı olarak çizelgelenmiştir. Güncel bilgi 

programları, dHnem ve genel altkılavuzlarında bulunmakta

dırlar. 

a> Dönem programları; Dönem programları, dönem başı 

kayıtlarında kullanılan DöNEMBAS; dHnemiçi sınavlarında 

kullanılan DöNEMICI ve do nemsonu hesaplamaları i le 

günlemelerinde kullanılan DöNEMSON programlarıdır. 

DöNEMBAS programı, dönembaşı ders kayıtlarının 

yapılması, ders yoklama listelerinin ve derslere kayıtlı 

Öğrencilerin toplam raporunun alınmasında kullanılır. 

Program bu işlemleri DöNEM kütüğü üzerinde gerçekleştirir. 

DöNEM kütüğünün dönem başı kayıtları öncesinde 

oluşturulması SISTEM programı ile sağlanır. 
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DöNEM1Ct programı ile dönemiçi ara sınavları ve 

dönemsonu sınavları DöNEM kütüğüne girilir. 

DöNEMSON programı ile öğrencilerin her dersinin 

dönemsonu başarı notları hesaplanır. Dersler temelinde ders 

sonuçları listelenir ve öğrenciler temelinde dönem öğrenci 

karneleri elde edilir. 

b) Genel programlar: Genel programlar, öğrencilere, 

derslere, danışmanlara ve öğrencilerin o ana kadar almış 

oldukları başarı notlarına ait bilgileri oluşturma, 

düzenleme, listeleme ve aktarma amacıyla kullanılırlar. 

Genel programlar sırasıyla, öGRENCt, DERSLER, DANISMAN ve 

NOTLAR programlarıdır. 

öGRENCt programı ile bölüme kayıt yaptıran öğrencilere 

ait ilk bilgilerin girişi, girilmiş bilgilerin düzeltilmesi 

gerçekleştirilir .. Bölümde kayıtlı tüm öğrencilerin listesi, 

öğrencilerin giriş yıllarına göre listesi ve öğrencilerin 

danışmanlara göre listesi alınabilir. 

DERSLER programı ile yeni döneme ait ders planı girisi 

ve defs değişiklikleri yapılabilir. Bölümde açılmış 

bulunan tüm dersler, yıllara göre dersler, dönemlere göre 

dersler, yarıyıllara göre dersler listeleri alınabilir. 

NOTLAR programı ile bölüme kayıtlı öğrencilerin ders 

durum formlarını girme, düzeltme ve listeleme gerçekleşti

rilir. Arşivleme seçeneği ile kayıtlı öğrencilerin A_NOT 

kütüğüne aktarılması sağlanır. 

DAN I SMAN programı i le bölüm danışmanlarının 

belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır. Listeleme seçeneği 

ile danışmanların listesi alınır. 
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4.4.3 Arşiv programları 

Arsiv programları, eski bilgileri düzenlemek, 

oluşturmak ve listelemek amacıyla kullanılan programlardır. 

Arsiv programları, dönem ve genel altkılavuzlarında bulun

maktadırlaı-. 

a> Dönem programları: Dönem programları, arsivlenmis 

dönem kütüklerine erisim amacıyla kullanılırlar. Öğrenci 

temelinde bilgi erişimi için A_D_OGR, ders temelinde bilgi 

erisimi için A_D_DERS programları kullanılır. 

A D OGR programı ile bir öğrencinin geçmis 

dönemlerdeki notlarına erişilmesi sağlanır. Bir öğrencinin 

tek bir dönemine veya tüm dönemlerine bakılabilir. Bu 

program vasıtasıyla 1985 ve sonrası girisli öğrencilerin 

tüm dönem karneleri alınabilir. 

A D DERS programı ile geçmis dönemlerin ders sonuç 

listeleleri dökülür. !lgili dönemin, başarısız 

~ğrencilerinin çapraz ders ana.lizleri yapılabilir. 

b> Genel programlar: Genel 

il iskisi kalmamıs öğrenci ler i n 

programlar, 

ve basarı 

düzenlenmesi amacıyla kullanılırlar. Bu 

sırasıyla A_OGR ve A_NOTLAR programlarıdır. 

bölümle 

notlarının 

programlar 

A_öGR programı, kaydı silinmiş veya mezun olmus 

öğrencilerin bulunduğu kütüğü denetler. Tüm Öğrenciler, 

sadece mezun öğrenciler veya 

öğrenciler listelenebilir. 

sadece kaydı silinmi$ 

A_NOTLAR programı, 

öğrencilerin ders durum 

listelenmesini sağlar. 

mezun veya 

formlarına 

kaydı si linmis 

erisilmesini ve 
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4.4.4 Sistem programları 

Sistem programlar ı, tüm sistemin 

yedeklenmesini ve altsistemler arasındaki 

bakımını, 

aktarmaları 

yapmak amacıyla geli$tirilmi$lerdir. Bu amaçla, öğrenci 

Bilgi Sisteminin SISTEM isimli kılavuzunda StSTEM programı 

bulunmaktadır. 

SISTEM programı ile dönembaşında DöNEM veri kütüğü 

oluşturma, dönem sonunda ders durum formlarını günleme, tüm 

programların bakımı ve veri kütüklerinin yedeklenmesi ger-

çeklestirilir. Bu program, günlük uygulamalardan uzak 

tutulması için ayrı bir kılavu~~ yerlestirilmi$tir. 

4.5 Form Tasarımı 

öğrenci Bilgi Sistemi programları bir dizi form üret-

mektedirler. Cizelge 4.10'da Öğrenci Bilgi Sisteminde 

yeralan önceden tanımlı raporların listesi, programlarıyla 

birlikte bulunmaktadır. 

Cizelge 4.10. öğrenci Bilgi Sisteminde yeralan rapo~lar. 

:==--==--=--==--.::::==.:::::::::::::::."::::==-.:.:::=..-:=::=:.":::==.:::::-.::::::-.:::::::::-.::.::-.::.::::::::::::::::-.:::::::=::::::::::::::::=::::::=:.-====:::=---=.:::::::.-:=:;:o_-:::::-.:::·.:.":.-:":.=--:::::::=.:: 

1- Ders Yoklama Listeleri, <Dönembaş). 

2- Derslere Kayıtlı öğrenci Sayıları Raporu, <Dönembaş), 

3- Dönem Sonu Ders Sonuç Listeleri, <Dönemson>. 
4- Dönem Sonu öğrenci Karneleri, <Dönemson). 
5- Bölüm Öğrencileri Listesi, {öğrenci>. 

6- Giriş Yıllarına Göre Bölüm öğrencileri Listesi, (Öğrenci>. 

7- Danışmanlara Göre Bölüm öğrencileri Listesi, (öğrenci>. 

8- Bölüm Dersleri Listesi, <Dersler>. 
9- Yıllara Göre Bölüm Dersleri Listesi, <Dersler>. 

10- Dönemlere Göre Bölüm Dersleri Listesi, <Dersler>. 
ll- Yarıyıllara Göre Bölüm Dersleri Listesi, <Dersler>. 
12- Danışmanlar Listesi, <Danışman>. 

13- Ders Durum Formu, <Notlar>. 
14- Dönem Karneleri, <A_D_öğr). 

15- Tüm Dönem Karneleri, <A_D_öğr). 

16- Dönem Ders Sonuçları, <A_D_Ders). 
17- Başarısız öğrenciler Capraz Ders Listeleri, <A_D_Ders). 
18- Mezunlar Listesi, <A_öğr). 

19- Kaydı Silinenler Listesi, <A_öğr). 

20- Arşivlenmiş Ders Durum Formları, <A_Not> 
:.::::::::::::::.-==:=::::.:::-:_-:-.. -::::-~-:::::::::::.-.:::::::=:=:=:=:::::::-.:::-.::::::::::::::::-.::::=:::=:::-.:::::::=:."":::::~::..-:::.-_-:::::::::::::::.":::::.-::=:..-.::::.7:.::::::-.:::::==:::--·.::::-:::=::: 
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Öğrenci Bilgi Sisteminden elde edilen formlardan iki 

tanesi aşağıda örneklenmiştir. 

Sekil 4.3'de öğrenci Durum Formu örneği bulunmaktadır. 

ı·--·----------·-------------------·---·---------------------------·------------·------------1 

ı ================================================================ ı 

~~· ~j~!·1i~~~~f~:!~~.::~~f:!~;::s:=s:~:!T····ı 
!'IATi(il DIFERANSI'/EL HESAP 4+2 bb ! ı 

l KltliVl KIMYA 4+2 59 l 
INSiOl HlSiLIZCE 1 6+0 Bii 
FIZHH FIZIK I 4+2 B 67 l 
~~~~~~---~~~~~~~~~-~~~~~~~-----~~~-- ~--L--- ---~--- ---L---
SAN154 SilMAT TARIHI II 1+0 IBA . ı ı 1 
MUH134 MUHENDISLIK MEKAMISI I 2+0 B 52 1 1 
MAT102 INTESRAL HESAP 4+2 B 62 1 
IN6102 H!SiLIZCE ii 6+0 IBA ı l 
FIZlvc FIZIK I I 4+2 B 68 . 1 
TUR103 TüRKCE I 2+v BA l ! ı ı l SuBi02 EKilNGMI I 2+0 !B 68l 

1 :~~~~~---~~~~:~~~-:~:~~~~~~:~-----~~~--~-~~ --- ---L---~--- ___ l 
l l'lUH20 1 l'lliLZEt'!E 2+2 1 1 ı 
· Bii120i BILSI ISLEI'! 2+2 . 

ı) HlG201 INGILIZCE III 6H) l 1 
i'lı'm:üe LINEER CEf.liR 2+2 l 
SuB203 EKONOMI I I 2+0 1 

~ r1UH235 TlUHENDISLIK MEKANIBi I I 2.+0 j 
ı SuB215 ISLETMECILIK BILGISI 3+0 l l 
ı. iiii~;--~;~:~;~~:~si~i~~~~~----i~i--1. ---

1

. ---~--- ---
1 
---

1

L--.
1 

i'IAT228 OLASILIK 3+0 . 
11AT201 DIF. DENKLEi'ILER 2+2l ı ı 
nAK222 MAK. EL. VE TAK. TEZ. 2+2 ı 1 ı 
IMS202 INSILIZCE IV 6+0 1 ı 1 

~~~~t ___ ~1~~~~~~~~~~~~~~------~~t__ _ __ l _______ L ___ l ___ l ___ l 
IST30'1 ISTATISTIK I 2+2 1 ı ı 
INS31}1 IWSIUZCE V 4+tı ı 
END3Q5 UREiiM VmllEi'ILERI 2+2 . 
ENli303 IS ETUilU 2+2 l t Mi\T301 NUHERIK ANALIZ 2+0 
END307 MAliYET MUHASEBESI 4+0 . 
EMD315 YOı.!E'fLEI'l ARASTIRI'IASi I 2+2 l 

t ~~~~:: ___ ~1!..~~~~~Y_~_I_~~~~~~~~---~~~-- --- ___ l_ _ _l ___ ---'---- ı 

ı Erlil31b VONEVLEl1 ı'1RASTIRMASI II 2+2 ı l ı ' ı 
END3i4 SISTEM ANALIZI 2+0 
IST312 ISTATISTIK ii 2+2 

ı END306 liUHENDISUK EKilNOMISI 2+2 1 ı 
END318 ERBON\'irll 2+2 

L_ _____________ , ____ t.~~~-::~i~~~~t:~t~:.:~-==~~-::.:~~~~~~:_:h:_:~:~~~:::~_::~::~.l.=~~~------·--------·----J 
Sekil 4.3. öğrenci Durum Formu örneği. 
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Şekil 4.4'de Ders yoklama listesi örneği bulunmakta-

dır. 

r-------·---------................... _ .............. ------·----------·----··----------·---------------·-------------------------------.. -----ı 
ı ı 

i i 
i ı 
ı ! 
1 AMADOLU UNIVERSITESI ·ı· 
J MUHENDISLIK MIMARLIK FAKULTESI 

1 1 ENDüSTRI MUHENDISLISI BuLUMU ! 
ı ı 
1 210404 SANAT TARIHI VII 

·ı 1989-1989 SUZ DüNEMI OGRENCI YOKLAMA LISTESI 1 14 OGRENCil 

1 21ôôÖ(~75-riJRsiv-ciCisi;;---------------2iöööô85-6WCii»-viRöi;cı-----------
--------------------------------------------------------------------------

21öOOQ95 KEHKET KISBET 21000155 EMINE EK 
-----------------------------------------~--------------------------------
21000205 NURSEL SAHIN 21000302 OMDER EROL 
--------------------------------------------------------------------------
21000315 HULVA I'IIMAROGi.U 21000335 El'!EL ISIKADA 
--------------------------------------------------------------------------
21000415 HANDAN UNSAL 21000445 A. MILAY YILDIZ 
--------------------------------------------------------------------------
21000455 AYTEI~ AKTAS 21000495 CISDEi'l KANTARCi 

ı 
--------------------------------------------------------------------------
21000515 nAKBULE OZYORUK 21v00615 AH"ET FIDAN 
--------------------------------------------------------------------------

1 06RETIM ELEMANINIM ADI ; i /198 i iMZASI : ı 
ı t 

1 ı 
-------------·-··----------------------------------------·--·--·---------·-------------------·--·-·----...1 

Sekil 4.4. Ders Yoklama Listesi örne§i. 

4.6 Uzel Amaclı <Ad Hoc> Uygulamalar 

önceki bölümlerde öğrenci Bilgi Sisteminin yapısı ve 

sistemi besleyen programlar tanıtılmıştır. Öğrenci Bilgi 

Sistemi dBase programlama dilinde gerçekleştirilen toplu is 

düzenindeki bu programlar ile bir kayıt işleme sistemi 

olarak bölüm yönetimine gerekli desteği vermektedir. 

dBase veri tabanı yönetim sisteminin diğer bir 

özelligi ise· etkileşimli ortamda menü ve komut dili 

güdümüyle sorgulamalar yapılabilmesi, form, ekran ve veri 

semaları (view) tasarlanabilmesidir. 
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ögrenci Bilgi Sisteminde, veriler kolay anlaşılır bir 

mantıkta organize edilmiş, güncel bilgilerin oldugu kadar 

geçmiş bilgilerin de aynı esneklikle erişilebilir olmasına 

önem verilmiştir. Etkileşimli ortamda kullanıcının, 

arzuladıgı özel veri çıkarımları, sorgulamalar ve 

dönüştürmeler yapabilmesi için verinin yapısı ile bir kaç 

komut bilmesi yeterlidir. 

Aşagıda, DöNEM kütügü üzerinde yapılabilecek bir 

sorgulama örnegi adımlarıyla birlikte verilmiştir. 

210114 dersinde öğrencilerin birinci ara sınav 

notlarının ortalaması ögrenilmek istenmektedir. Bu amaçla 

aşagıdaki adımlar izlenir. 

- DOS ortamında, 

geçilir. 

DöNEM veri kütügünün bulundugu kılavuza 

- dBase ortamına girilir. 

DöNEM kütügüne erişilir. 

210114 dersinin birinci arasınavının notlarının 

ortalaması istenir. 

Bu adımlara karşı gelen komutlar aşağıda verilmiştir. 

r·----------.,-----------·--------------------------------·------------------------------·------i 
ı 1 

ı >CD C:\085\GUNCEL\DDNEM ı 
\ >DBASE ı 
.
1
. USE DONEM ı· 

. AVERAGE V 1 FOR DERS="210114" ı 
ı L ___________________________________________________________________________________________________ _ 
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5. StSTEMt YüRüRLüGE KOYMA VE DEVAM ETTlRME 

öğrenci Bilgi Sistemi, evrimsel 

gelistirildiğinden dolayı, sistem 

gelistirme yöntemiyle 

tasarımı esnasında 

olusturulan her modül gerek test edilerek, gerekse gerçek 

kullanımla denenmistir. Bu süreç, sistemin nasıl 

yürütüleceği hakkında bilgi edinilmesini de sağlamıstır. 

Sistemin modüler ve esnek yapısı, baska bölümlerde de 

az bir çabayla uygulamaya konulabilmesi olanağını ortaya 

çıkartmıstır. 

Bu bölümde, sistem tasarımı esnasında edinilen 

deneyimlerle, öğrenci Bilgi Sisteminin nasıl 

olusturulacağı özetlenecektir. Endüstri 

kurulacağı ve 

Mühendisliği 

Bölümünde, sistemin kurulması <installation) ve 

olusturulması, analiz ve tasarım asamaları sırasında ger

çeklestirilmistir. 

5.1 Sistemin Kurulması 

öğrenci Bilgi Sisteminin olusturulması ve kurulmasına 

yönelik olarak asağıda verilen adımlar, Anadolu 

üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesine bağlı 

herhangi bir bölüm için geçerlidir. 

a) Zamanlama: Sistemin olusturulması ve kurulması 

asamaları, sistemin bir sonraki eğitim-öğretim döneminin 

basına yetismesi amacıyla dönem içinde gerçeklesti

rilmelidir. Sistemin kurulmasının yaklasık iki ayda 

tamamlanacağı öngörülmektedir. 

b) tnsan gücü ihtiyacı: Sistemin olusturulması için 

iki kisinin birlikte çalısması yeterlidir. Ayrıca bir bölüm 

sekreteri ile öğrenci isleri bürosunun bölümle ilgili 

memurundan zaman zaman bilgi desteği alınır. 
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c> Donanım ve yazılım ihtiyacı: öğrenci Bilgi 

Sisteminin kurulacağı bölümde IBM uyuşumlu bir kişisel 

bilgisayar, DOS işletim sistemi ve dBASE III-Plus veri 

tabanı yönetim sisteminin bulunması gerekir. 

d> Sistemin kurulması aşamaları: Öğrenci Bilgi 

Sisteminin kurulması için aşağıdaki adımlar izlenir. 

Öğrenci Bilgi Sistemini oluşturan bilgisayar programları 

ve veri yapıları bölüm bilgisayarında uygun kılavuzlar 

açılarak, kopyalanır. 

gözden geçirilerek 

yapılmalıdır. 

Tüm programlar ve veri yapıları 

hata ve eksiklik kontrolu 

Bölüme kayıtlı Öğrencilerin tam listesi (öğrenci 

Numarası, Ad, Soyad, Giriş Yılı, Danışman bilgisi> elde 

edilir, çelişik bilgiler giderilir, eksik bilgiler 

tamamlanır. Bu liste öğrenci Bilgi Sisteminin temel 

bilgisidir. Sistem çalışmaya başlayıncaya dek bu 

listedeki bilgilere uyulur. 

Tamamlanmış öğrenciler listesi ö~RENC! kütüğüne, ö~RENC! 

programı yardımıyla aktarılır ve 

alınır. 

kontrol listeleri 

S!STEM programının devir seçeneği ile DöNEM kütüğü 

yaratılır ve içinde bulunulan dönemin, dönem başı 

kayıtları girilir. Ders kontrol yoklama listeleri 

dökülerek, dönem başı kayıtları onaylanır. 

Bölüm öğrencileri giriş yıllarına göre ayrılır ve her 

giriş yılına ait Öğrencinin sekiz dönem boyunca alması 

gerektiği dersler saptanarak yıllara göre ders planları 

elde edilir. Durumu hiçbir ders planına uymayan düzensiz 

öğrenciler dikkatle incelenir, ayrı bir ders planı ile 

bu öğrencilerin bir kısmı sınıflandırılabiliyorsa, yeni 

bir ders planı yapılır, kalan Öğrenciler için var olan 

en uygun ders planı seçilir. 
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ö§renci kGtG§Gndeki her ~§renci için, kendilerine karsı 

gelen ders planları NOTLAR kGtG§Gne yGklenir. DGzensiz 

~§renciler için tek tek dGzeltme yapılır. 

TGm ~§rencilere ait, basılı ders durum formlarındaki 

notlar, NOTLAR kGtG§Gndeki ders planıarına girilir. Bu 

işlem, sistemin kurulmasının en zaman alıcı asamasıdır. 

ö§renci ders durum formlarında bulunan tGm ders kodları 

bir islemle DERSLER kütügüne aktarılır ve DERSLER 

programı yardımıyla bu derslerin diger bilgileri <Dersin 

adı, saati, verildigi yıl ve d~nem, dersi veren) 

girilir. 

B~lüm danışmanlarının 

girilir. 

bilgileri DAN I SMAN kütü§üne 

Her ~§renci için ders durum formları d~külerek, ~grenci 

isieri bürosunda ve b~lümde tutulan ~rnekleriyle kontrol 

edilir ve hatalar ayıklanır. 

!çinde bulunulan d~neme ait ara sınavlar ile d~nem sonu 

sınavları girilir ve dönemsonu başarı notları 

hesaplanır. 

D~nem sonunda günleme, devir ve arsivleme işlemleri 

yapılarak yeni dönem başı kayıtları için ders durum 

formları dökülür. B~ylece, sistem bir d~nemlik bilgi 

çevrimini tamamlamış olur. 

5.2 Sistemin Yaeatilması 

ö§renci Bilgi Sistemi kurulurken bir dönem boyunca 

yürütülmesi de sa§lanmış olur. Sistemin daha 

dönemlerdeki yürGtme faaliyetleri, kuruldu§u 

sonraki 

dönemdeki 

kadar fazla çaba gerektirmez. Yo§un veri girişi dönemleri 

dışındaki zamanlarda tüm sistem bir sekreter 

isletilebilir. 

tarafından 
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Sistemin, kulanıcılara doğrudan hizmet verebilmesi 

için gerekli eğitim ve dOzenlemeler yapılmalıdır. Bu 

btilümde, bir sekreterin, sistemi yürütebilmesi için bir 

dtinem boyunca yapacağı işlemler ve kullanıcılara verilecek 

eğitim anlatılacaktır. 

5.2.1 Sistemin bir dönemlik çevrimi 

Kurulmus ve yürütülmeye baslanmıs öğrenci Bilgi 

Sistemi•nin yasatılması ve beslenmesi amacıyla bir dönem 

boyunca asağıdaki asamalar izlenir. 

ı. Dönembası !slemleri. 

1.1 Dönembası öncesi islemler. 

1.1.1 Geçmis dönem boyunca, bölümde ilişkisi 

kesilen, af kararları ile bölüme kayıt 

yaptıran ve mezun olan öğrenciler saptanır. 

Mezun ve ilisiği kesilen öğrenciler, güncel 
kayıtlardan arsiv kayıtlarına aktarılır. Dönüs 
yapan öğrenciler, arsiv kayıtlarından güncel 
kayıtlara aktarılır. 

1.1.2 Bölümde, başlayan dönemde okunacak 
<Güz dönemi ise, sekiz dönemlik ders 

DERSLER kütüğüne girilir. 

dersler 
planı) 

1.1.3 Güz dönemi için, öSYS kanalıyla bölüme kayıt 

yaptıran öğrenciler saptanır. öGRENC! ve 
NOTLAR kütüklerine ilk girişler yapılır. 

1.2 Dönembaşı işlemleri. 

1.2.1 DöNEM kütüğü yaratılır. 

1.2.2 Dönembaşı ders kayıt formlarından, DöNEM kütü-
ğüne giris yapılır. 

1.2.3 Ders yoklama kOntrol listeleri dökülür. 

1.2.4 Düzeltmeler yapılır. 

1.2.5 Derslere kayıt yaptıran öğrenciler listesi 
alınır. 

1.2.6 Her ders için yoklama listeleri dökülür. 

1.2.7 Bölüm içinde bölünen derslere iliskin islemler 
yapılır. Bölümde bölünmüş ders yoklama liste
leri dökülür. 

2. Dönemiçi islemleri. 

2.1 Ara sınavların DöNEM kütüğüne girisi. 

2.2 Dönem sonu sınavlarının DöNEM kütüğüne girisi. 



2.3 BUtUnleme Sınavlarının DöNEM kUtU§Une girişi. 

2.4 D~nemsonu başarı notlarının hesaplanması. 

2.5 Ders ve Ö§renci durum listelerinin d~kUmU. 

3. Dönemsonu işlemleri. 

3.1 NOTLAR kUtU§UnUn gUnlenmesi. 

3.2 DöNEM kUtUğUnUn arşivlenmesi. 

5.2.2 Kullanıcıların e§itimi 
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Sistemin Ust y~netimi desteklemek amacıyla kullanımı, 

sistemden sorumlu bir sekreter ile sistemin kullanımında 

uzmanlaşmış bir yardımcı tarafından yapılır. Sistemden 

sorumlu bu iki kişinin sistemin tasarımı ve gerçekleşti

rilmesinde faal katılımı ve bir dBase kursundan geçmeleri 

gerekmektedir. Sistemin bağımsız kullanıcıları ise ayrıca 

e§itilmelidir. 

Egitim, tanıtım uygulamaları yapılarak 

rilmeli ve kullanıcıya serbest çalışma olana§ı 

desteklenmelidir. 

gerçekleşti-

sa§ lanarak 

TUrkçe olarak hazırlanmış dBase ve Lotus123 kitapları 

erisilir ve yararlanılır durumdadır. 

Sisteme ait tanıtıcı ve ~§retici kılavuzlar 

hazırlanmalı ve kullanıcılar sistemdeki gelişmelerden 

düzenli olarak haberdar edilmelidir. 

Veri 

hacimde 

B~yle bir 

çıkarımı ile her kullanıcıya arzu ettikleri 

veri, disket ortamına aktarılarak verilebilir. 

dUzenleme kullanıcının, gerçek verilere zarar 

vermeden istedigi 

sağlayacaktır. Bu 

analizleri ve d~nUştürmeleri yapmasını 

türden veri da§ıtım uygulamalarında 

verinin tek y~nlU olarak aktarılmasına dikkat edilmelidir. 
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5.3 Sistemin Denetimi ve Bakımı 

öğrenci Bilgi Sisteminin üzerine kurulduğu dBase veri 

tabanı yönetim sistemi verinin donanım düzeyinde denetimini 

ve kontrolunu gerçekleştirir. Sistemdeki bilgilere erisim 

ve raporların dökümü için verilerin çeşitli alanlara göre 

sıralanmış olması gerekmektedir. Verilerin fiziksel olarak 

sıralanması durumunda ekleme, düzeltme ve silmeler 

sonucunda sıra bozulacak ve yeniden sıralama gerekecektir. 

Bunun yerine, verilerin mantıksal olarak indeks kütükleri 

ile sıralanması mümkündür. dBase veri tabanı yönetim 

sistemi indeksli olarak kullanılan bir veri kütüğünün 

ekleme, düzeltme ve silmeler sonucunda da sıralı olarak 

kalmasını kullanıcıya ek bir çaba harcatmadan sağlar. 

öğrenci Bilgi Sistemini oluşturan programlar veri 

kütüklerine bağlı bulunan indeks kütüklerini sürekli olarak 

güncel tutarlar. Fakat, sisteme etkileşimli olarak 

girilmesi ve veri kütüklerinin indekssiz kullanılması, 

indeks kütüklerinin bozulmasına neden olacaktır. Bunun 

dışında, elektrik kesilmesi veya yetkisiz kişilerin 

kullanımı sonunda da sistemin indeks kütüklerinde aksama 

olabilir. 

Gerek bazı programların, gerekse S!STEM 

içinde yeralan BAKIM seçeneği bu türden 

giderirler. Nedeni anıasılmayan her sorunda ilk 

programlarının kullanılması önerilir. 

programının 

bozulmaları 

önce bakım 

Büyük hacimde verilerin işlendiği dönemlerde, sistemin 

veri kütüklerinin ve ara işlem kütüklerinin etkileşimli 

ortamda gözden geçirilmesi, sistemin güvenligini 

arttıracaktır. 

Sistemin yedeklenmesi S!STEM programında yeralan 

YEDEKLEME seçeneği ile sağlanır. Büyük hacimli ve dönem 
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içinde kullanılmayan kGtGklerin <NOTLAR, A_NOT v.b.) d~nem 

başlarında bir kez yedeklenmesi yeterlidir. GGncel DöNEM 

kGtGkleri ise sık sık yedeklenmelidir. 

5.4 Sistemin Gelietirilmesi 

öğrenci Bilgi Sistemi kullanıcılar ve tasarımcılar 

tarafında ayrı ayrı geliştirilebilir. Kullanıcıların 

sisteme katkıları aşağıdaki biçimlerde olabilir: 

- Kullanıcıların geliştirebilecekleri planlanmamış kullanım 

biçimleri, sisteme dahil edilebilir. 

- öğrenci Bilgi Sisteminin yardımıyla kişisel araştırmalar 

yapan kullanıcılar 1 sisteme ek olanaklar ekleyebilirler. 

Sisteme eklenebilecek altsistemler şunlar olabilir: 

Mezun öğrenciler izleme sistemi, 
öğrenci stajları izleme sistemi, 
Bitirme ödevleri izleme sistemi, 
Uygulama ve ödevleri izleme sistemi, 
Derslere devamlılık izleme sistemi, 
Ders programı/sınav programı çizelgelerne sistemi, 
Öğrenci ve ders anketleri dGzenleme ve değerlendirme 

sistemi. 

Sistem, tasarımcılar tarafından genel amaçlı olarak 

aşağıdaki biçimlerde geliştirilebilir. 

-Öğrenciler, dersverenler, danışmanlar ve dersler hakkında 

daha fazla miktarda tanımlayıcı bilginin eklenmesi: örnek 

olarak, bir ~ğrenciye ait Cizelge 5.l'de bulunan bilgilerin 

bilgisayar ortamında tutulması, kullanıcılara geniş 

araştırma ufukları yaratacaktır. 

1 örnek olarak bitirme ödevi çalısmaları verilebilir. 
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Cizelge 5.1. öGRENC! Veri Kütüğünün Geliştirilmesi. 

Aları Tip Sımislik 

Ad Karakter 20 
Srıyad Karakter 20 
N rı Karakter a 
Bölü1 Sayısal 1 
Siris_Yılı Tarih 4 
Giris_Türü [~SYS/lntibakJ Karakter 20 
Duruıa_l [USYS-lntibak/USYS-Düzenlil ltetin 10 
Baba_Adı Karakter 20 
Dıığuııı_Yeri Karakter 20 
Drığuııı_Tarihi Tarih 4 
Lise Karakter 20 
liSYS_Puanı Sayısal 10 
liSYS_Türü Karakter 10 
liSYS_Tercih_Sırası Sayısal 2 
Yabancı _Dil Karakter HI 
DURUit_2 [Kaydı silinais/Kayıt yatırsıs/Rapıırlul !'!etin 10 
Stailar l'letin 10 
Bitirse_lidevi Iletin 1(1 

Seçimlik_Dersler Karakter 10 
Yabancı_Dil_l!uafiyeti Karakter 5 
Ev_Adresi Karakter 20 
ili Karakter 20 
Barınıııa [Ev/Yurt] Karakter 5 
Cinsiyet Karakter 5 
l'ledeni_Duruııı Karakter 5 
Uyruk Karakter 10 
Burs Karakter 5 

-Dağıtılmış Bilgi !şlem uygulamaları: RS-232 kanalları 

üzerinden veya disketler vasıtasıyla veri kütüklerinin 

makinalara ve kullanıcılara dağıtılması mümkündür. öğrenci 

Bilgi Sisteminin bir Karar Destek Sistemi olarak 

planlanmamış, bağımsız incelemelerde kullanımı en etkin 

olarak dağıtılmış bilgi işlem yöntemleriyle sağlanır. 

Dağıtılmış bilgi işlem uygulamaları rutin işlemlerde 

de büyük yararlar sağlar. Dönem başı ders kayıtları 

esnasında danışmanlara bir bilgisayar tahsis edilebilir. 

Danışmanlar öğrencinin kayıt yaptırması gerektiği dersleri 

NOTLAR kütüğünden saptarlar ve ders kayıtlarını o anda 
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DöNEM kütüğüne girerek, bir örneğini kağıda döküp 

öğrencilere onaylatabilirler. Böylece hatalı veri girişi en 

aza indirilir. 

Dağıtılmış 

1987/1988 Güz 

Fakültenin yedi 

bilgi işlem uygulamasının 

kayıtlarında dönemi ders 

bölümünde ayrı ayrı girilen 

olabilirliği 

denenmiştir. 

dönem başı 

kayıtları daha sonra toplanarak bir kütük haline getirilmiş 

ve mikrobilgisayarlarla büyük bilgisayar arasındaki 

iletişim kanalıyla CEmulation Program) büyük bilgisayara 

aktarılabilmiştir. 

- Fakülte kayıtları sistemine bağlanma : BGyük bilgisayarda 

izlenmekte olan fakülte kayıtları sistemine veri iletmek ve 

veri çekmek mümkündür. Böyle bir çalışma ile büyük 

sistemden bağımsız olarak bölümde yapılan ayrı veri girişi 

kaldırılabilir. Cizelge 5.1'de örneği verilen geliştirme 

önerilerinin gerektirdiği verilerin büyük bir kısmı BtM'de 

hazır bulunmaktadır. Bu bilgiler öğrenci Bilgi Sistemi 

kanalıyla fakültenin karar problemlerinde kullanılabilir. 
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6. SONUC 

Geleneksel bilgi sistemlerinin <Kayıt !sleme 

Sistemlerinin ve Yönetim Bilisim Sistemlerinin) analizi, 

tasarımı ve kurulması için pek çok yayın bulunmaktadır. Bu 

sistemlerin geliştirilmesi için, defalarca denenmiş, 

uygunlugU saptanmış yöntem ve teknikler, tasarımcılara 

yardımcı olmaktadır. Karar Destek Sitemleri için bu sekilde 

kabul görmüş, yerleşmis yöntem ve görüşlerden sözedilemez. 

Hem, Karar Destek Sistemlerinin yeni bir disiplin olması 

hem de amaca özel çalısmaları hedeflernesi bu konuda 

ayrıntılı bir başvuru kayna§ının varlı§~nı engellemektedir. 

Bu eksiklikler çalısmadaki yöntemin çalışmayla beraber 

gelistirilmesini ve kullanılmasını gerektirmistir. 

Bir Karar Destek Sisteminin bilgi ortamı adı verilen 

esnek ve geliştirilebilir bir kayıt işleme sisteminin 

üzerine kurulması gerekti§i savunulmus ve bu bilgi ortamı 

gerçekleştirilmiştir. 

Ö§renci işleri ile ilgili problemierin çözümleri ger

çekleştirilen bilgi ortamında yatmaktadır. Gerek 

problemierin saptanması gerekse problemlere çözüm aranması, 

problem ortamı adJ verilen bilginin izlenmesi ve işlenmesine 

yönelik yordamlarla yerine getirilir. Bu çalışmada bilginin 

izlenmesinin 

kullanıcılara 

eksiksiz bir 

bilginin 

çevrimi yerine getirilmiş 

işlenmesine yönelik yöntem 

ve 

ve 

öneriler verilmiştir. 

Bir Karar Destek Sistemi geliştirmeyi amaçlayan bu 

çalışmada tasarımın ayrıntılarında yo§un olarak 

ö§renci işleri 

yapılmakta olan 

tecrübelerden yararlanılmıştır. Bölümde, 

konusunda üç yıla yakın bir süredir 

çalısmalar bu tezle birlikte toplarıanmış ve 

tir. ögrenci isierinin bilgisayarla 

geliştirilmiş

desteklenmesi 
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konusundaki çalısmalar bu tezden sonra da süreceği için 

burada sona ermiş bir yazılım geliştirme çalısmasının 

sonuçlarına benzer saptamalar yapmak mümükün değildir. 

Bunlara rağmen bu çalışmada üç temel 

edilmiştir. 

sonuç elde 

Bunlardan birincisi, öğrenci işlerinin amaçlarına 

uygun olarak ancak ve ancak bilgisayar yardımıyla gerçek

leştirilebileceği sonucudur. Bir tek öğrencinin bile 

öğretim süresi içinde yarattığı bilgi miktarı oldukca 

fazladır. Derslerin oluşturduğu bilgi miktarı ise elle 

islenmesini olanaksız kılacak derecelere varır. Böyle bir 

ortamda o anda ortaya çıkan problemlere hemen 

ve bulmak için bu çalışmada geliştirilen 

Sistemine ihtiyaç vardır. 

çözüm aramak 

öğrenci Bilgi 

Bu çalısmanın ikinci temel sonucu Karar Destek 

Sistemlerinin bölüm yönetimine vereceği destekler 

araştırılırken elde edilen bölüm yönetimi hakkındaki 

saptamalardır. Literatürde yeralan Karar Destek Sistemleri 

uygulamaları çoğunlukla finansal yönetim alanında faaliyet 

göstermektedirler. Finansal yönetim dilinde ileri 

pek çok kavramın bir üniversite bölümü gibi 

sürülen 

eğitim 

sektöründeki karşılıkları aranmış ve bunlardan bazılarının 

tam örtüsmediği görülmüştür. örnek olarak öğrenci işleri 

problem alanı matematik programlamadan çok veri modellerine 

dayalı bir sistem durumundadır. Bu nedenle henüz çok yeni 

bir kavram olan model tabanı yönetim sistemlerinin 

ayrıntılarına değinilmemistir. 

Tüm yönetim sistemleri gözönüne alınacak olursa Karar 

Destek Sistemleri konusunda daha esnek ve genis 

tanımlamalara ve yöntemlere gerek duyulmaktadır. 



ö§renci Bilgi 

problemlerinin iç 

kararların etkisi 

Sistemi 

hareketler 

altında 
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ele alındı§ında, karar 

kadar bölüm dışı üst 

oldugu <VöK, üniversite, 

Fakülte>, bu nedenle bu karar problemlerinin çok çabuk 

biçim de§istirdi§i, verilen kararların yasal düzenlemelerle 

geçerliliklerinin kalktı§ı görülmüştür. Bu durum ö§renci 

Bilgi Sisteminin dura§an, oturmuş, kapsamlı bir bilgi 

sistemi olarak tasarlanmaması, bunun yerine esnek, güncel 

düzenlemeler açık, merkezi olmayan bir Karar Destek Sistemi 

olarak tasarlanması gerektigini ortaya çıkarmıştır. 

Anali~ aşamasında bölümün bilgi işlem olanaklarının 

böyle bir sistem geliştirilmesi için yeterli oldugu 

görülmüştür. 

Sistem analizi aşamasında, yürütülmekte olan işlerin 

önemli ölçüde yapılandırılmış işlemler oldugu ve bu 

işlemlerin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesinin 

verimlilik saglayaca§ı görülmüştür. Bunların dışında, 

işlemsel ve yönetsel kontrol amacıyla verilen kararların 

ço§unun bilgi deste§i olmadan <böyle bir bilgi destegi, 

bilgisayarsız olarak islenemeyecek büyüklükte bilgi gerek

tirir) sezgiler ve tecrübeler ile olustu§u görülmüştür. 

Kurulan sistemin bölüm içi bilgi işlem egitiminin bir 

parçası olması <bu çalısmanın kendisi de buna bir 

örnektir>, bu egitimi arzu eden herkese açık olmasını 

gerektirmektedir. Bu nedenle sistem, geliştirilebilir 

olarak tasarlanmıştır. 

Karar Destek Sistemlerinin gelecegi planlamaya yönelik 

bir sistem olması gerektigi görüşünün bu çalışmada geçerli 

olmadı§ı görülmüstür. Cünkü bölüm yönetim kararları büyük 

ölçüde geçmis bilginin de§erlendirilmesini gerektirmektedir 

ve bu kararların ço§u da yapılandırılmamıştır. 
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Bu çalısmada elde edilen temel sonuçlardan üçüncüsü 

ise Karar Destek Sistemlerinin üzerine kurulacağı bilgi 

ortamının Karar Destek Sitemlerinden bağımsız olarak 

yasatılmasının gerekliliğidir. Bu bir anlamda Karar Destek 

Sistemlerinin geleneksel sistemlerden bağımsız olarak 

kurulamayacağını g~stermektedir. 

Bu Lnrunluluk nedeniyle Öğrenci 

kullanıcıya tümüyle verilebilecek biçimde, 

B!lgi Sistemi, 

tamamlanmıs bir 

sistem olarak tasarlanamaz. Her kullanıcı sistemi ayrı ayrı 

besleyemeyeceği ve yürütemeyeceği için, sistem merkezi veri 

tabanına sahip olmalı ve tüm kullanıcılara bu veri 

tabanından hizmet vermelidir. Diğer taraftan merkezi veri 

tabanının korunması gerekmektedir. -Bu nedenle kullanıcıya 

veri tabanının kopyası veya özel bir çıkarımı verilmelidir. 

Bu islemin su andaki en uygun ve ekonomik yolu ilgili 

verinin disket üzerinde dağıtılmasıdır. 
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