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SUNU Ş 



I. GENEL AÇIKLAMA 

Günümüz işletmeleri, giderek artan ekonomik sorunlara karşın, 

)ır büyüme süreci içindedirler, Büyümekte olan bu işletmeler doğal 

)larak daha karmaşık bir duruma gelmektedirler, Bu açıdan işletme 

rönetiminin temel görevi; artan ekonomik sorunlarla karşı karş1ya 

mlunan ve büyüme süreei içinde olan işletmelerin yaşamlarını. sürdü

~ebilmeleri ve gelişmeleri için uygun ortamı yaratmak ve bu ortam~ 

:ievamlı kılmaktır, Ancak yöneticilerin bu görevi işletmenin amaçla

~ı doğrultusunda ve başarılı bir şekilde yerine getirmelerinin ana 

~oşulu; yönetim süreci için gerekli bilgileri sağlamaktır. 

Zamanlı, ilgili ve anlamlı b~lgi, işletmelerin yönetimine iliş

kin planlama, örgütleme. yürütme, kadrolama ve kontrol işlevlerinin 

yürütülmesinde çok önemli rol oynar. Çünkü bi~gi olma'ksızın, yöneti

min ileriye dönük planları oluşturma, bu planları uygulama ve kontrol 

etme olanağı yoktur. Bu yaklaşımla işletmelerin bilp.;i gereksinmeleri; 

iç bilgiler ve dış bilgiler olmak üzere iki gurupta toplanır. !ç bil

giler, yöneticilere işletmenin içe yönelik eylemlemlerini yakından 
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zleme ve kontrol etme olanağı yaratır. Dış bilgiler ise, işletmele

•in çevreyle karşılıklı bir bağımlılik içinde işlev görmelerini ve 

!konomik ve sosyal koşullar çerçevesinde ileriye dönük planların 

rapılmasını olurlu kılar. 

Gerek iç bilgiler gerekse dış bilgiler, yöneticilerin (karar 

rericilerin) olaylara bakış açılarını genişletir. Ayrıca bu bilgi

Ler, zamanlı, ilgili ve anlamlı oldukları oranda yöneticilerin için

:le bulundukları belirsizlik ortamını da daraltacaktır. Çünkü yöneti

~ilere ve ilgili diğer kişilere sunulan bilgiler, alınacak kararla

~ı etkileyen değişkenler yani karar modelinin girdileri olacaktır. 

Karar modeline giren bilgilerin sa[.lamlığı o kararın doğruluğunu 

arttıracaktır. Bunun da sürekli karar verme durumunda olan yönetici

ler için ne kadar önemli olacağı açıktır. 

Yönetim için gerekli olan iç ve dış bilgilerin etkin bir şekil

de sağlanması ve bu bilgilerin karar sürecinde kullanılması; bilgi 

akışının düzensizliği ve karmaşıklığı, veri veya bilgilere ulaşma 

güçlüğü, zaman gecikmesi, bilgilerin gerekli yerlere dazıtılmaması 

gibi sorunlar nedeniyle aksama.ktadır. İç ve dış bilgi gereksinmele

rini belirtilen sorunlardan arınmış olarak karşılamak amaciyle ve 

sistem kuramının yönetime uygulanması ile bilgi işlem teknolojisinin 

(özellikle bilgisayarın) yarattığı yeni olanaklar sonucu "Yönetim 

Bilt;i Sistemleri" kavramı ortaya çıkmıştır. 

Yönetim Bilgi Sistemleri kavramsal olarak·"Yönetim", "Bilgi" 

ve "Sistem" kavramlarından oluşmakta olup, yönetim ve bilginin bir

likte irdelenmesi ve bunların bir sistem içinde bütünleştirilmesi 

düşüncesine dayanmaktadır. Yukarıda deÇ!,inilen ve işletme yönet·imi 
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~ç:ı_n gerekli olan zamanlı, ilgili ve anlamlı iç ve dış bilgilerin 

sağlanması, ancak böyle bir düşünceden kaynaklanan Yönetim Bilgi 

::;~st:.:;mlerinin geliştirilmesi ile olurludur. 

II. AMAÇ VE KAPSAM 

Yönetim için gerekli olan iç ve dış bilgiler çok sayıdadır. Ay

nı zamanda çok değişiktir. Çok sayıdaki bu değişik bilgiler, doğal 

olarak farklı nitelikte fakat birpirini tamamlayan ve birbirine ba

ğımlı olan Yönetim Bilgi Sistemlerinden sağlanacaktır. 

Yönetim Bilgi Sistemleri çok geniş ve kapsamlı bir sistemler 

dizisidir. Bu sistemler dizisinin hareket noktası; işletmenin her 

faaliyet bölümüne ve yönetimin her düzeyine gerekli yönetsel bilgi

leri bir bütün olarak karşılamaktır. Bu durumda Yönetim Bilgi Sis

temleri kavramı yerine sistemler sistemi niteliğinde olan Yönetim 

Bilgi Sistemi kavramı önem kazanmaktadır. 

Dütünleşik (total) bir sistem olan Yönetim Bilgi Sisteminin ge

liştirilmesi, işletmenin tüm faaliyet bölümlerinin bütünleştirilme

sine ve buna bağlı olarak, işletmedeki tüm yetki ve sorumlulukların 

yeniden tanımlanmasına bağlıdır. Ayrıca çok gelişmiş bilgi işlem 

teknolojisinin satın alınması veya kiralanması gerekmektedir. Dola

yısiyle Yönetim Bilgi Sisteminin ilk aşamada bir bütün olarak işlet

mede geliştirilmesi, pahalı ve uzun bir çalışma süresi gerektiren bir 

işlem olacaktır. Aynı zamanda geniş bir çalışma gurubuna da gereksin

me olacaktır. 

!şletmede bütünleşik bir Yönetim Bilgi Sistemine varmak için 

önce alt sistemlerin geliştirilmesi ve daha sonra bu alt sistemlerin 

bütünleştirilmesi amaç edinilmelidir. Bu nedenle Yönetim Bilgi Sis-
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:emini bir bütün olarak incelemek yerine, bu sistemin bir alt sis

:emi olan ve Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bütçeleme, K~r 

)lanlaması gibi bilgi sistemlerini içeren Finansal Bilgi Sistemini 

Lncelemeyi amaçladık. 

Çalışmamız beş bölümden oluşmaktadır: 

Birinci bölümde, çalışmanın genel açıklaması yapıldıktan sonra, 

ikinci bölümde; "Sistem", "Yönetim" ve "Bil€':i" kavramları açıklan

maktadır. Daha sonra bu üç kavram bütünleştirilerek Yönetim Bilgi 

Sistemleri kavramı oluşturulmaktadır. 

üçüncü bölümde; Yönetim Bilgi Sistemi ve bu sistemin bir alt 

sistemi olan Finansal Bilgi Sistemi tanıtılmaktadır. Bu çerçeve 

içinde önce, Yönetim Bilgi Sistemi ve bu sistemi oluşturan temel Yö

netim Bilgi Sistemleri; üretim, Pazarlama, Personel ve Finansal bil

gi sistemleri genel bir yaklaşımla açıklanmaktadır. Daha sonra Fi

nansal Bilgi Sisteminin temel yapısı ele alınarak, sistemin kurulma

~ını ve çalışmasını olurlu kılan sistem ilkeleri, sistemin bilgi akı

şı, sistem öğeleri ve sistem genyöntemleri ayrıntılı olarak konu edil

mektedi..ı;>. 

Dördüncü bölümde; Finansal Bilgi Sisteminin işletmede kurula

bilmesi için yapılması gerekli olan ve ön Araştırma, ön Tasarını, Ay

rıntılı Tasarım ve Uygulama aşamalarından oluşan Sistem Geliştirme 

Çalışmaları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

Beşinci bölümde; Aysan Sanayi ve Ticaret Kollektif Şirketinde 

geliştirdiğimiz Maliyet Muhasebesi alt bilgi sistemi konu edilmekte

dir. 



1K!NC! BöLüM 

SİSTEH KURAHI VE TEHEL 

KAVRAMLAR 



I. SİSTEH YAKLAŞIMI İÇİN KAVRAMSAL TEMELLER 

Sistem yaklaşımı yönetime ilişkin bir düşünüş tarzıdır. Yönetim 

sürecindeki iç ve dış koşulları bir bütün olarak görme olanağı sağ-

lr:ı.yu.n l•ir çatı yaratır ( 1). Günümüzde örgütlerin çalı. şmak zorunda 

kaldıkları ortam gitgide karmaşık bir görünüm kazanmaktadır, Sistem 

yaklaşımı bu karmaşıklık içinde yöneticilere olaylara bir bütün, ya-

ni sistem açısından bakma olanağı sa2;lamaktadır (2). Çünkü bir sis-

teme ait parçalara tek tek bakmaktan çok bu parçalara bir bütün bak-

m<ıyı öngörür. örgüt bir sistemdir. örgüt içindeki bölümleri ayrı ay-

rı düşünmemek gerekir. Her bir bölümün eylemleri diğer bölümler üze-

rinde ve dolayısiyle tüm örgütte bir takım etkiler yaratacaktır (3). 

(l) JOHNSON, Richard A.; KAST, Fremont E.; ROSENZ\!JEIG, James E., The 
Theory and Management of Systems, Mc Graw-Hill Kogakusha, Ltd., 
1973, s,3. FERGfu"{, Oktay, !şletme Yönetiminde Sistem, Fakülteler 
Natba.ası, İstanbul, 1974, s.21. GREENıVOOD, William T., Decision 
Theory and Information Systems, South-Western Publishing Company, 
C~ncinnati, Ohio, 1969, s.205. 

( 2) JOHNSON, Richard A.; KAST, Fremont E.; ROSENZWEIG; ıJaJnes E., 
System Theory and Hanagement, Hanagement Science, Vol.X, No.2, 
January, 1964, s.367. 

(3) AŞKUN, İnal Cem, Organizasyon Teorileri, Başnur Matbaası, Ankara, 
1972, s.93. 
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3tem yaklaşımında temel "S!STEM" kavramı olduğundan ve konuya açık-
' 

~C getirmesi bakımından başlangıçta bu kavramın tanımlanması gerek-

ı. Sistem Kavramı 

Sistem kavramı değişik yapıtlarda farklı şekillerde tanımlan.-

ştır. Ancak birbirinden farklı olan bu tanımların ortak yanı sis-

min "birbirine bağımlı olan öğeler dizisi" (4) olarak benimsenme-. 

dir. Ernest DALE, bu tanıma koşut olarak, sistemi, "birlıirini et-.. 
leyen değişkenler dizisi" şeklinde tanımlamıştır, Ancak "herbir 

stemin daha büyük bir sistemin parçası" oldu~unu da belirtmiştir(5). 

HNSON, KAST ve ROSENZifJEIG yukarıdaki tanımlardan pek farkJ..ı olma-

n fakat sadece sistemin karmaşıklığını ve ô~elerden oluştuğunu vur-

.layan şu tanımı yapmışlardır: "Sistem düzenli ve karmaşık bir bü-

lndür"; öğelerin (parçaların) bütünleşmesi ile oluşan karmaşık bir 

.rimdir (6), Sözü edilen tanımlar genel anlamda (7) yeterlidir. Fa-

Lt sistemin öngörülmüş bir amaca yönelik olduğunu belirten tanırnlar 

;e, sistem kavramına daha açıklık getirecektir. Bu açıdan sistem, 

!lirli bir amaca yönelik olan birbirine bağımlı ayrı ayrı öğeler di-

l.si olarak tanımlanmıştır (8), Bu şekilde tanımlanan herhangi bir 

t) ACKOFF, Rusell L., Towa~ds a system of System Concepts, Management 
Science, July, 1971, s,661, 

)) DALE, Ernest, Manag~merit:-Theory and Practice, Kogakusha Company 
Ltd., Tokyo, 1969, s.702-703 8 ~ 

3) JOHNSON, Richard A,; KAST, Fremont E.; ROSENZWEIG, James E .. "3 The 
Theory and Management of Systems, s,4, 

7) Sistem kavramıru. genel anlamda alan d1.ğer yapıtlar için a-~ıca bkz.: 
FERGAN, Oktay, a,g.e,, sıa21-22 8 SIS:ı<, Henry L., Management and 
Organization, Sout-Hestern Publishing Co., Cincinnati. Ohio, 1973,_ 
s,51. GEORGE, Jr., C].aude S.,_, Man'agement For Business and Industry, 
Prentice-Hall, Ine •• Englewo-od Cllffs. N.J., 1970, s,27._, · 

8) DUNCAN, W,Jack, Essentials of Management, The Dryden Pres""S.,Rınsdale, 
Illinois, 1975, s •. 67. HAYNES, W,Worren; MASSIE, Joseph·L.;vJALLAÇE, 
Jr., Mare J., Hanagement analysis, concepts, and. cases, Prentice
Hall, Ine., Englewood Cliffs, New Jersey, 1975, s,440 •. 
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sistem üç unsu~u içermektedir (9): ı- Sistem derli toplu bi~ dizi ol-

malıdır. Yani öğeler aynı çatı altında olmalıdır. 2- Birbirine bağım-

lı olması nedeniyle öğeler arasında iletim olmalıdır. 3- Sistem bir 

amaca yönelik olduğundan öğeler arası bağımlılık, söz konusu amaca 

varacak şekilde sağlanmalıdı~. Çalışmamız süresince sistem kavranıı-

nın bu anlamı üzerinde durulacaktır. 

Anlaşılacağı üzere asıl olan amaca erişmedir. Bu nedenle ana so-

run bütündür, başka bir deyişle sistemdir. Sistemin öğeleri bütüne 

ba~lılıkları oranında önemlidirler (10). Bütüne bağlı oldukları süre-

ce değer taşırlar. Çünkü öğeler yani sistemin parçaları birbirleri 

ile bağımlı olduklarından, birindeki herhangi bir değişiklik diğer 

parçaları 5 dolayısiyle bütünü (sistemi) etkileyecektir. Şekil-1 sis-

temin ö~elerini veya alt sistemleri, birbirine bağımlılıkları ve 

sistemin bir bütün olarak amaca yönelik durumunu göstermekt.edir (ll). 

Sistem A, B, C ve D ile gösterilen alt sistemlerden veya öğeler-

den oluşmakta olup dikdörtgen şeklinde gösterilmiştir. Sistemin bir 

bütün olarak amaçlara yönelik olmaısı 1, 2, 3 nolu okla~la gösteril

rr.:Lştir. öğeler veya alt sistemler ve sistemin tamamını ifade eden 

dikdörtgen ile öğeler arasındaki oklar çevre ve iç etkileşimi simge-

lemektedirler. 

( 9) 
(lO) 

(ll) 

DUNCAN, \~. Jack, a. g.-e ._, s. 6 8. 
HAYNES, H.Warren; MASSIE, Joseph L.; WALLACE, Jr., Mare 
a.g.e., s.'+40. 
A.g.e., 's.4'+2. 

T 

u • ' 
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2. Sistem Türleri 

AMAÇLAR 

'----->ı 

1
----"-..._3 
-----ı~ 

Sistemin, belirli bir amaca yönelik olan birbirine bağımlı 

ayrı ayrı öğeler dizisi tanımına uygun olarak çevremizde, kendimi

zin de içinde bulunduğu, sayısız sistemler vardır. Tablo-l'de görül-

düğü gibi bazılarını özetlemek olasıdır (12): 

(12) MURDICK, Robert G,; ROSS, Joel E., Information Systems For 
Modern Management, Pren·tice Hall, Ine., .Englewood Cliffs, 
New Jersey, 1971, s.7. TERSINE. Richard J., Syst~s Theory In 
Modern Organizations, Ma.nagerial Planning, Novernber!ne·cember 
1973, s.32. 
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TABLO - 1~ SİSTEMLER 

3istem öSeler.(Alt Sistemler) Temel Amaç 

İnsan vücudu Organlar, dokular, 
sinirler, kemikler. 

Dinamik denge 

(Homeostasis) 

Fabrika !nsan, makinaıar, 

binalar, mal~emeler. 
Mal üretimi 

Bilgisayar Fiziksel birimler Bilgi işlem 

Okul öğrenciler, hocalar, 

yöneticiler, 
Eğitim, öğretim 

Sistemler, bir sistem hiyararşisi (13) şeklindedir. !nsan vücu-

du~organlar, dokular gibi alt sistemlerin oluşturdu~u organik bir 

sistern olmaktadır. insan diğer bir sistemde ise, bir alt sistem ola-

rak karşımıza çıkmaktadır. örneğin, fabrikada. Nihayet sistem hiya-

rarşisi, sonuçta Evren olarak bilincine varabildigimiz en büyük sis-

teme kadar uzayıp gidecektir. 

Sistemleri yapılarına ve özelliklerine göre birkaç sınıf içinde 

iPdelemek olasıdır. !rdelemeye konu olan sistemin, türünü belirleme-

dikçe sistemin davr'anışlarını ve özelliklerini saptamaya olanak yok-

-tur, Aksi durumda bir karışıklık söz konusu olacaktır. Bu nedenle 

J<:c:.ırışık1ığı önlemek, ayrıca işletme ve bilgi sistemleri açısından 

?)nemli olacak şu sınıflama üzerinde durmak yararlı olacaktır ( 14): 

(13) LTOHNSON, Richard A.; KAST, Fremont E.; ROSENZ\VEIG, James E .. , 
a.g.e., s.S-10;. AŞKUN, tnq.1 Cem, a.g.e., 3.95-96, DUNCAN, W.Jack, 
a. g. e. , s •. 6 8-6 9. BOULD!NG, Kenneth E. , General Systems "Theory ... 
The Sl<:e1eton of Science, Management, Science Vol. TI, No .. 3, Apri1, 
1956, s.l97-20a, 

(14) MURDICK, Robert G,; ROSS, Joel E., a.g.e., s.279. McNEILL, I •. 
Eugene, Financial Accounting-A Decision Information System, · 
Goodyear Publishing Company, Ine., Pasific Palisades, California, 
1971, s.20. HAYNES, W.t1!arren; HASSIE, Joseph Ld I!JALLACE, Jr·., 
Hore J., a.g.e., s.t.ı.43. DUNCAN;· t.V.Jack, a.g.e., s.70-7l.JOHNSON, 
Richard A.; KAST, Fremönt E.; ROSENZvJEIG, James E., a.g.e., 
- ,,O_ll')fi 
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- Kavramsal ve Görgül(tecrübi) Sistemler: Kavramsal sistemler 

gerçek yaşamda karşılığı olan veya olmayan kuramsal(teorik) yapılar

la ilgili sistemlerdir, İktisat ve Organizasyon kurarnları gibi. Gör

gül sistemler insanların, makinaların, bilgilerin oluşturduğu işlev

sel sistemlerdir. 

- Doğal ve Yapma Sistemler: Doğal sistemler doğada olan su, dağ 

6ibi sistemlerdir. Yapma sistemler ise çevremizde var olan ve kendi

inizin de içinde bulunduğu, haberleşme sistemleri, ulusal savunma sis

temleri, bir fabrikanın üretim sistemi gibi sistcmlerdir. işletme 

bir örgüt olarak üretim, pazarlama, muhasebe gibi ve buna benzer da

ha küçük sistemleri içeren yapma bir sistemdir. 

- Sosyal, İnsan-Makine ve Makine Sistemler: İnsanların oluştur

duğu sistemler sosyal sistemler olarak bilinir. İşletmeler, siyasal 

partiler, sosyal külüpler sosyal sistemlere birer örnektir. Çoğu gör

gül sistemler insan-makina sistemlerine de birer örnektirler. Bir 

a.ınaca varmak üzere bazı donanımları kullanmaksJ.zın işlev gören arı 

(pür) bir sistem düşünmek olanaksızdır. Makina sistemleri ise, her 

türlü görevi kendi kendine yapan başka bir deyişle bozulduğunda ken

dini tamir eden, yenileyen bir makine si"stemidir, Bu sistem ·türünü 

de arı makine sistemi olarak düştınrnek olanak dışıdır. 

- Açık ve Kapalı Sistemler: Açık sistemler çevre ile bağımlı olan 

sistemlerdir. Bütün sistemler, canlı bir organizma dahil genellikle 

açık sistemlerdir. Çünkü organizma tarafından hissedilen, duyulan 

h,C;pşeyden etkilenirler. örgüt olarak işletme, bir açık sisterndir. Zi

ra daha büyük bir sistemin(ekonominin) bir alt sistemidir. Kapalı 

sistemler çevre ile bağımlı olmayan sistemlerdir~ Kapalı sistemleri 
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çevreleyen dış koşullar de~işmez. Laboratuvarda dış koşullardan arın

mış bir deneyin yapılması kapalı sistemlere bir örnektir. 

- Sürekli ve Geçici Sistemler: Uzun süreli sistemler sürekli 

sistemler olarak irdelenir. !ktisadi sistemler, ilerisi için yapıla-

0ak planlar açısından sürekli sistemlerdir. Belirli bir süre için 

devam eden araştırma projesi gibi sistemler geçici sistemlerdir. 

3. Sistemlerin Temel özellikleri 

A) Girdi-Süreçleme-Çıktı Akımı 

Sistemlerin karmaşıklığına bakmıyarak, türrı sistemlerin 

işlevsel ve eylemsel unsurları aynıdır. Bunlar sistemin girdileri, 

çıktıları ve girdiler ile çıktılar arasındaki süreçleyici unsurlar-

dır. Başka bir deyimle, her sistemin girdileri ve çıktıları var-

dır (15). ŞEK1L-2'de gösterildiği gibi sistemin girdileri; veri, 

bilgi, enerji, hammadde gibi sistemin dışından sisteme dahil olan 

unsurlardır. Çıktılar, girdilerden yaratılan ve sistem dışına ileti-

len, raporlar, hizmetler, mamuller gibi sistemin ürünleridir. Çıktı-

lar sistem tarafından süreeleme safhasında değişim işlemi sonucunda 

elde edilirler. Bu nedenle süreçleme, girdileri çıktılara dönüştü-

ren eylemler olarak tanımlanabilir (16). 

(15) HAYNES, H.Warren; HASSIE, Joseph L.;Wal1ace, Jr., NorE:; ,.J., 
a.g.e., s.4ltl, 

( 16) ROSS, Joel E., Management By Information System, Prenticc;-Hall, 
Ine., Englewood Cliffs, New Jersey, 1970, s.l71-l80. 
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S!STEN MODEL! 

De~işik sistemle~e ilişkin olarak, sistemlerin girdi-süreçleme-

çJ.ktı akımını yansıtan örnekler TABL0-2 'de verilmiştir ( 17). 

TABLO - 2 

Değişik Sistemler için 

Girdiler-Süreçleme(değişim) eylemleri-çıktılar 

SİSTEM 

BiLG! !ŞLEM 

üRET:tl'1 

BİLGİSAYARA 
DAYALI YöNETtM 
BİLGİ S!STEM! 

L G!RD! ı 

Ham veriler 

Ham maddeler 
işçilik vb. 
Bilgiler 

SüREÇLEME 1 

(Değişi~ Eylemleri)! 

Sınıflama, ayırma 
özetleme, hesaplama 

üretim Eylemleri 
(Kes~e, ısıtma v.~.) 

Bilgisayar, insanlar 

(17) ROSS, Joel E., a,g.e,, s,l77, 

Düzenli veriler 
Bilgiler 

Hamuller 

Kararlar 
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B) Geri Bildirim (Feedback) 

Sistemler dinamiktir. Sistem içinde ve dışında değişiklik 

açınılmazdır. Bu nedenle dinamik olan sistemlerde gözden geçirme ve 

F\zeltme, başka bir deyişle kontrol eylemleri, dönemler itibariyle 

e sürekli olarak varolacaktır. Geri Bildirim kavramı kontrol kavra-

ı ile birlikte irdelenmelidir. Çünkü geri bildirimin amacı kontrol-

ur. Bu yaklaŞım içinde geri bildirim, kontrol standartları ile çık-

ılar arasındaki sapmalara ilişkin bilgileri sağlama ve bu bilgileri 

ekrar sisteme düzeltici amaçla girdi olarak verme işlevi şeklinde 

anımlanabilir {18) Geri bildirim ile kontrol arasındaki ·söz konusu 

lişki Şekil-3'te gösterilmiştir (19). 
• 

KONTROL 

G! RD 2___}:======:::::-,.~ SOREÇLEHE ~::.:-===::::::::::::.::-::)1 ~-.....,..----J 

[:::::::=:======= GER! B1LD!R!M <:==---·---· 

ŞEKİL - 3 

KONTROL VE GER! B1LD1R1M 

18) A.g.e., s.182-183. DONALD, A.G., Managements Information and 
Systems, Pergaman Press Ltd., Oxford, 1967, s.30-32, Ayrıca bkz.: 
HARE, Jr., Van Court, Systems Analysis: A Diagnostic Approach, 
Harcourt, Brace and vJorld, Ine., New York, 1967, s.42-43 • 

19) ROSS, Joel E., a.g.e,, s.183. 
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Geri bildirim kavramı yönetim kontrolleri için temel bir kav-

j~amdır. Şekil-3'te görüldüğü gibi çıktılar üzerinde yapılan kontrol 

sonucu ortaya çıkan sapmalar (var ise) ve bunları düzeltici eylem

ler geri bildirim kanalı ile sisteme yeniden girdi olarak dahil ola-

caklardır. 

C) Sistem Sınırları 

Sistem sınırları kavramı, sistemlerin davranışlarını ve 

özelliklerini saptamada temel etkendir. Çünkü her sistemin kendine 

özgü sınırları vardır. Sistemler içeriklerine göre farklı özellik-

ler ve davranışlar yansıtır. Bu nedenle öncelikle sisternin içerikle-

ri belirlenir. !çerikler, alt sistemler veya öğelerdir. Bunların dı

şında kalanlar ise sisternin çevresini oluşturmaktadırlar (20). 

4. Sistem Yaklaşımı 

Sistem yaklaşımı kavranıı, organizasyon kuramı ve yönetirnin 

anıaçılmasını kolaylaştırmak için sistem kuramına ilişkin kavramları 

içerir. Söz konusu kavramlar; l) Sistem felsefesi, 2) Sistem analizi, 

3) Sistem yönetimidir (21). 

Sistem felsefesi: öğeleri, içerikleri veya alt sistemleri ve 

bunların birbirleri ile bağımlılıklarını bütün olarak gören bir dü-

şünüş tarzıdır. Bu açıdan .sistem yaklaşımı stratejilerin saptanma-

sına ilişkin yönetsel görevlere kolaylıkla uygulanabilir ( 22L Ore-

t:iıae ilişkin planlama veya kontrol eylemlerini, finansal veya perso-

nele ilişkin planlama ve kontrol eylemleri ile birlikte düşünmek 

gerekir. 

(20) TERSINE, Richard J., a.g.e., s.33. 
( 21) JOHNSON,.· Richard A. ; KAST, Frıernont E. ; ROSENZWEIG, James E. , a. g. e. , 

s .19. 
(22) A~g.e., s.l9. 
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Sistem analizi: Sorun çözmede veya karar almada kullanılan bir 

yöntem veya tekniktir. Bilimsel yÖntemlerle yakından ilgilidir_ Blr 

sorunun varlığını ve ilgili değişkenlerini saptamayı, değişik stken-

lerin analizini ve bireşimini(sentezini), eylemlerin programlanma-

sını veya optimal (en azından daha iyi) bir çözümün saptanmasını içe

rir (23). Bu nedenle yeni bir sistemin kurulmasında ilk koşul sistem 

analizidir (24)~ 

Sistem yönetimi: Sistem kuramının, örgütsel sistemlerin veya 

a.l t sistemlerinin yönetimine uygulanmas.ıdır. Sistem yönetimi, örgüt-

lerdeki belirli bir işleve veya projelere ya da programlara ilişkin 

bir yönetim biçimidir (25). Bu açıdan sistem kuramı yönetim sürecin-

de önemli bir etken olmaktadır, Çünkü veri, bilgi, enerji, hammadde 

gibi girdilerin, girdi-sür~çleme(değişim)-çıktı olarak belirlenen 

akışının saptanmasında önemli rol oynar. 

Yukarıdaki açıklamalara koşut olarak yönetime sistem yaklaşımı, 

karmaşık örgütlerdeki; a) Faaliyetsel sistemleri (para akımı, insan-

gücü sistemleri) yönetme ve geliştirm~ b) Karar vermek için bilgi 

sistemlerini kurma çalışmalarında bilimsel analizden yararlanmayı 

sağlayan bir düşünüş biçimi olmaktadır (26)• Faaliyetsel sistemleri 

yönetme ve geliştirme ile bilgi sistemlerini ~a çalışmalarını ay-

rı ayrı düşünmek olanaksızdır, Birlikte irdelemek gerekir~ Çünkn bil-

gı sistemlerinin kurulma nedeni faaliyetsel sisteml.erin yönetimine 

.( 23) 

(24) 

( 2 5) 

(26) 

A,g.e., s.l9, 130-132, Ayrıca bkz.: AŞKTJN, tnaı Cem~ a..g .. e,, 
s.97-98. HARE, Jr,, Van Court, a,g.e., s.3-4, 2~7~1. TDAN, Jr., 
Arthur B,, General Principles of System t.Jork, de-rleyen..: BDWER, 
James B,; WELKE, William R., Financial Information Systems
selected Readings, Houghton Mifflin Co,, BOSTON, 1968,-s.36Iı-65, 
HAYNES, W,Warren; MASSIE, Joseph L., WALLACE, Jr., Mare J. ,a.g.E., 
s.445. 
JOHNSON, Richard A,; KAST, Fremant E.; ROSENZtvEIG, James E. , 
a.g.e., s,l22-123. 
ROSS, Jo~l E., a.g.e., s,3~ 
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ilişkin kararların alınmasına yardımcı olmaktır. Ayrıca yönetime sıs-

tem yaklaşımı örgüt açısından olumlu bir etkinlik sağlamaktadır. Çün

kü öğelerin veya alt sistemlerin (üretim, pazarlama vb.) birlikte ve 

birbirlerine bağımlı olarak eylemde bulunmaları, bağımsız eylem ha

linde sağlanan etkinlikten daha çok bir etkinlik sağlıyacaktır. 

Faaliyetsel sistemleri yönetme ve geliştirme ile bilgi sistem-

lerini kurma çalışmalarına bakış açımızı belirleyen sistem yaklaşı-

mı kesin yönergelere ve buyruklara sahip değildir. Ancak genel ku-

rallar ve birtakım yol gösterici ilkeler geliştirilebilir. Sistem 

Analistleri (27) edindikleri tecrübelerden büyük oranda yararlanır

lar. Kullandıkları yöntemler sağ duyudan yön eylem araştırması tek-

niklerine değin uzanır. 

Çalışmamızda gerek yönetime gerekse bilgi sistemlerine bakış 

açımızı belirleyecek olan sistem yaklaşımını özetleyecek olursak, 

sistem yaklaşımı; 1) bir düşünüş tarzı (sistem felsefesi~, 2) ana

liz yöntemi veya tekniği (sistem analizi) ve 3) bir yönetim biçimi-

dir (sistem yönetimi). 

A) Sistem Yaklaşımının özellikleri 

Belirli bir amaca yönelik ~larru< sistemin öğelerini bü-

tünleştirmek için araçların, teknikle'!"in ve us-sallığın sistematik 

bir uygulaması ol~n sistem yaklaşıJ!liı:ıın özelllklerlni a.şağıdaki şe

kilde belirtmek olasıdır (28): 

(?7) Sistem Analistleri sistemin analizi, tasarımı ve ~ygulaması iş
levini üstlenen kişiler anlamında alınmıştır. 

(28) MURDICK, Robert G.; ROSS, Joel E., a.g~e., s.f-1-12. 
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- Sistem yaklaşımı bir ekip çalışmasıdır. Sistem yaklaşımı, dü

~en1ilik ve çok miktarda kaynak gerektiren sorunların çözümlerini 

sağ:La.yan bir araçtır. Sorunun saptanması sistemin tasarımında çok 

önemlidir. Sorunun yanlış saptanması doğru olmayan amaçların belir-

lenmesine yol açar. Dolayısiyle sistem başarısız olur. Bu nedenle 

düzenli bir yaklaşım veya örgütleme yetenekli, sistem kuramını ve 

sistem yaklaşımını iyi bilen bir ekip gerektirir (29). Ayrıca yöne-

t:im, sorunun saptanmasında çok önemli bir rol oynar. 

- Sistem yaklaşımı yaratıcı olmalıdır. Sistem tasarımında genel

leştirilmiş genyöntemlere karşın yaratıcılık önemli bir etkindir. 

Sistem, kişilerin tasarım aşamasındaki katkılarının orjina.l ve yara-

tıcı olmasına bağlıdır. Sistem yaklaşımı, sorunların çok karmaşık 

olmaları ve bunun sonucu tek bir çözümleri olmayışı nedeniyle yara

-t:ı2ıl.ığı gerektirmektedir. 

- Sistem yaklaşımı bilimsel bir yöntemdir. Bilim sorunlara uy-

gulanabilir çözümleri ve yapıları kuramsal olarak kurma olanağı ya-

ratı.r. Kuramsal olarak oluşturulan yapı bir iskelettir. Sorunlara 

veya sistemlere ilişkin veriler bu iskeletin etrafını oluşturacaktır. 

Farklı veriler farklı şekiller yaratacaktır. Sistem yaklaşımı gerek-

-t::ii~inde farklı kurarnları da kullanabilecektir. 

- Sistem yaklaşımı görgüldür (tecrübidir}. Araştırma, yaklaşı-

mın gerekli bir parçasıdır. !lgili veriler ilgisiz verilerden, doğ-

ru veriler de yanlış verilerden ayıklanmalıdır. Veriler veya bilgi-

lc!r sadece teknik olaylara ilişkin değil aynı zamanda uygulamalara, 

(29) Bir goruşe göre ekip şu kişileri kapsamalıdır: Davranış bilimci
si, yön eylem araştırnacısı, denetirnci, programcı, muhasebeci, vc:;
ri kaynağı belirleyicisi, bilgisayar uzmanı, istatistikçi, eği
timci, yönetici vb. Bkz.: KIRK, Frank G., Total system Development 
For Information Systems, John Wiley and Sons, Ine., New York, 
1973, s.27-29. 
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davranışlara ve insan-makine sistemlerindeki örgüt özelliklerine 

ilişkin olmalıdır. 

- Sistem yaklaşımı eyleme dönük olmalıdır, Sistem, yapılabilir, 

elde edilebilir ve işleyebilir olmalıdır. Eylemler ~erçek amaçları 

veya gerçek gereksinmeler dizisini tatmin edici yönde olmalıdır. 

özetle bir düş olmamalıdır. 

B) Sistem Yaklaşımının Nedenleri 

Sistem yaklaşımı iki temel nedene dayanmaktadır (30): 

a) Modern örgütlerdeki karmaşıklık, b) Yönetim sürecindeki gelişme

ler. Bu iki etken çağımızın dev }lerlemelerine koşuttur. Çünkü dün

yamızda olan gelişmelerden veya yeni çıkış noktalarından sağlanan 

bulgulardan işletmelerin ve yönetim biliminin etkilenmemesi söz ko-

nusu değildir. 

, .f a) Hodern örgütlerdeki Karmaşıkl1.k 

Karmaşıklık modern örgütlerin belirgin bir özelli~idir. 

Bunun nedenleri kuşkusuz çoktur ve aynı zamanda birbirlerinden deği-

şiktir. Yönetim sUrecini etkileyen ve·daha iyi bir bilgi sistemi ge

reksinmesinden doğan, insan öğesi dışındaki nedenler genellikle 

1) teknoloji devrimi. 2) araştırma ve geliştirmenin etkileri, 3) ma

mul değişiklikleri ve mamulün azalan yaşam seyri, 4) bilgi patlaması 

olarak gösterilmektedir (31). 

Teknoloji devrimi: Son yıllardaki değişmelere koşut· olarak ta-

şıına, haberleşme ve üretim gibi sektörlerin teknikleri, çıktıları ve 

(30) ROSS, Joel E., a.g.e., s.~. 
(31) A.g.e., s.5, 
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·. 
verimlilikleri değişmiştir. Makineleşme ve otomasyon teknikleri iş 

yaşamını geniş ölçüde etkilemiştir (32). Bu değişmelerin üstesinden 

gelebilmek için yöneticinin kendi görevlerini yerine getirmede ve 

bunlara ilişkin kararlarında bilgilere ve sistemli bir -çalışma dü

zenine gereksirtme dUyacağı açıktır (33). 

Araştırma ve geliştirme: Teknolojik devrim araştırma ve geliş-

tirme için yapılan harcamaların ürünüdür. Araştırma ve geliştirme 

mamullerin yaşam seyrini kısaltmıştır. Çünkü araştırma ve geliş-

tirme sonucu durmaksızın yeni mamuller kullanıma sunulmaktadır. Bu-

nunla birlikte bütün işletmeler araştırma ve geliştirme faaliyetle

rini yerine getirecek durumda değildirler, Bu nedenle araştırma ve 

geliştirmenin etkilerini azaltmak için daha iyi planlama, daha iyi 

yönetim ve daha iyi bilgi zorunlu olmaktadır (34). 

Mamul değişiklikleri: Araştırma ve geliştirme mamulün yaşam sey-

rını kısaltırken işletmeleri de yeni sorunlar ile karşı karşıya bı-

rakmıştır. Eskiden bir mamulün yaşam seyri on yıl olabilirken bugün 

ayın mamul ün yaşam seyri model, renk veya motor gücü ya da kapasi te 

gibi etkenler altında devamlı ve. kısa slirelerde değişebilmektedir. 

Bunun sonucunda işletmeler çok kısa sürede belirli bir mamulden sa~-

lanan kazancı optimum kılma zorunluluğunda kalmaktadır (35).Bilgisa

yar ve elektronik sanayii tipik örneklerdir. Bu gelişme karşısında 

daha iyi bir yönetim ve sistem yaklaşimı gerekli olmaktadır. Yöneti-

ci olayları günlilk izlemeli ve geleceğe ilişkin eylemlerini ve ma-

( 3 2) HICKS, Herber·t G,; GULLET, C. Ray, The Hanagement of Organizations, 
McGraw-Hill, Ine,, New York, 1976, s,560• 

(33) BOULDElJ, James B., Computer-assisted Planning Systems-Management 
Concept, Application, and Implementation, McGraw-Hill, Ine .. , New 
York, 1975, s.a. 

(34) ROSS, Joel E., a.g.e., s.6. 
(35) A.g.e., s.6. HICKS, Herbert G.; GULLETT, C.Ray) a,g.e., s.560. 
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m~llerini etkileyen etkenlerden haberdar olmalıdır. Bu gereksinme 

öncelikle Yönetim Bilgi Sisteminin kurulmasını vurgular • 
• 

Bilgi patlaması: Şimdiye dek belirtmeye çalıştığımız teknoloji 

devrimi, araştırma ve geliştirme, mamul değişiklikleri etkenleri yö

neticilerin devamlı olarak karar almaya ve planlamaya dönük olmala-

rını zorunlu duruma getirmiştir. Bu nedenle yöneticilerin doğru ka

!TIT'.· alabilmesi için doğru bilgi elde etme, bilgiyi de.polama, verıi sU-

reçleme ve çoğltma gibi eylemler önem kazanmaktadır. Bilgilerin se

çimi, istenildiği amaçlarla ve istenildiği zamanlarda kullanılması 

olanağı bilgi patlamasını yaratmıştır (36). 

b) Yönetim Sürecindeki Gelişmeler 

Yukarıda yaptığımız açıklamalar modern örgütlerdeki 

karmaşıklığı çözümlemenin mutlaka düzenli ve sistemli bir yaklaşım, 

başka bir deyişle, sistem yaklaşımı sonucu sağlanabileceğini orta-

ya koymuştur. Şimdi ise çaf,ımızdaki gelişmelerin yönetim sürecinde-

ki etkileri üzerinde durulacaktır. 

1970 r leri sistem yaklaşımı çağ.ı yapan ve yönetime ilişkin olan 

kuramıarı ve teknikleri üç gurupta toplamak olasıdır (37): 1) Karar 

sürecinin daha iyi kavranması, 2) Yöne~lem araştırması ve yönetim 

bilimi teknikleri, 3) Elektronik bilgisayarlar. 

Karar sürec~nin daha iyi anlaşılması: Karar teorisinin geliş-

mcsine koşut olarak karar süreci daha iyi anlaşılınaya başlanmıştır. 

(36) ROSS, Joel E., a.g.e., s.7. 
( 37) A. g. e., s. 7 ·-8. ıvHISLER, Thomas L., The Hanager and the Computer, 

derleyen-BOWER, James; WELKE, ~Hlliam R., a.g.e., s.266. 



Eğer kararlar belirli bir politika, bir yöntem veya bir kurala daya-

narak alınabiliyors·a, söz konusu kararların daha iyi ve ekonomik bir 

biçimde alınmaları uygun olacaktır. Bu şekilde belirli karar ilkele-

ri ile donatılmış program kararlar yönetimin ve bilgi sistemleri ta

sarımının temelini oluşturacaktır. ücret bordroları, envanter kont-

rolu, müşteri faturaları gibi faaliyetler progran kararlar için en 

yaygın örneklerdir. 

Yöneylem araştırması ve yönetim bilimi teknikleri: Bilimsel tek-

niklerin sorun çözmede uygulanması biçiminde_tanımlanabilen yöneylem 

araştırmasının (38) ve yönetim bilimi tekniklerinin önemli amaçla-

rınd2n biri prograrn-karar kurallarının ve ilkelerinin tasarımı, di-

_)~eri ise karıncışık kararlarda yöneticiye yardımcı olmaktır, Doğrusal 

pr•ogramlama, benzet iş im (simülasyon}, kuyruk teorisi, oyun teorisi, 

karar teorisi, olas1lık teorisi ve diğer kantitatif teknikler yöne

tim bilimcisinin kullanabileceği tekni~lerdir, Bu disiplinler arası 

bütünleşmenin ancak sistem yaklaşımı ile sağlanabileceği açıktır. 

Elektronik bilgisayarlar: Kayıt, sınıflandırma, depolama, hesap-

lama, rapor etme gibi v~;ri ve bilgi işleme eyler:.ı.lerini büyük ve mo-

dern örgütlerde bilgisayarsız çözümlernek olanaksızdır. Hatta birçok 

pr'oblem çözümlerinde gerekli olan aritmetik hesaplamaları bilgisa-

yar olmaksızın ekonomik ve zamanında yapmak zordur. Yalnız şunu u-

nutmamak gerekir ki; bilgisayar veri süreçleme ve hesaplama i-şlem-

leri için bir araçtan başka birşey değildir. Çoğu yön·2ticiler bilgi-

sa.ya.rı bilgi sistemi merkezinin en önemli öğesi ola.ra.k görürler. Bu 

özellik bilgisayarın rolünü bozmaya ve çok dezer verrneğe yöneliktiı,. 

Bilgi sisteminde hayati önemi olan ö~e insandır. Bilgi ~istemlerinin 

veya daha geniş bir anlamda sistem olarak işletmelerin parçalarını 

(bilgisayar, insan vb,) bütünleştirmede ve belirli l1ir amaca yönlen-
. ·' 

dirm(.::'de sistem yaklaşımı önemini göstermektedir. 

(38) SISK, Henry L., a,g,e., s.238-239• 
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II. ORGAN1ZASYON,YöNET1M VE SİSTEH KAVRAMLARI 

örgüt olarak işletme, girdilerin (üretim faktörlerinin- kaynak-

larının) de~işim süreci sonucunda çıktılara (mamullere veya hizmet-

lere) dönüştüğü açık, dinamik bir sistemdir (39). Değişim süreci ol-

duğu sürece yönetsel eylemler de var olacaktır. Başka bir deyişle 

yönetsel eylemler değişim sürecindeki eylemiere bağlıdır. Bu nedenle 

değişim süreci örgütün, yani işletmenin alt sistemlerinin de (üretim, 

pazarlama) yönetimini gerektirir. 

İşletmenin girdilerini (kaynaklarını) bilgi, hammadde, para, 

insangücü, makina ve diğer bazı olanaklar oluşturur. Bu kaynaklar 

çık:tılara dönüştürülür. Dinamik sistem kavramı yani değişim süreci 

ışığı altında kaynaklar devamlı bir akış içinde olacaklardır. Bu ne-

denle işletmenin alt sistemleri söz konusu akışın çev~esinde ve 

içinde yapılarını bulurlar. Böylece hammadde akış sistemi, insan 

gücü akış sistemi, para akış sistemi gibi sistemlerıle karşı karşıya

kalınır. Bu akış sistemlerinin işlevlerini etkin ve verimli bir şe-

kilde görebilmeleri için bilgi akış sistemini kurmak bir zorunluluk 

olmaktadır. -Bilgi akl.ş sistemi diğer sistemleri bütünleştirecek ay-

rıca işletmenin tamamı için bir sinir sistemi merkezi görevini göre-

cektir ( 40) •. 

. . 
(39) JOHNSON, Richard A,; KAST, Fremont E .. 9 -ROSE!\fZWElG~ James E., 

a.g.e., s:12. 
(40) MURDICK, Robert G.~ ROSS, Joel E,, a,g,e., s,l04. 
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1~ Sistem Açısından Moder~ Organizasyon Kuramı 

Sistem yaklaşımına koş'tl•t ()larak "modern organizasyon kura-

ıLı~ın belirgin nitelikleri, onun kavramsal-analitik temelinden, gör-

gül (tecrüb1) araştırma verilerine dayanmasından ve hepsinin üstün-

de, bireştirme (sentez yapma) ile bütünleme çabalarından ileri gel

mektedir"(41). Modern organizasyon kuramı bu şekliyle sistem yakla

şımını bir çıkış noktası olarak kabul ederek (42) birbirine bağlı 

bir dizi sorudan hareket etmektedir. William G.SCOTT tarafından be-

lirtilen sorular şunlardır (43): 

1- Sistemin stratejik parçaları nelerdir? 

2- Parçaların karşılıklı bağıntılarının niteliği nedir? 

3- Sistem içinde parçaları bağlayan ve birbirlerine uyumlarını 

kolaylaştıran ana süreçler nelerdir? 

4- Sistemin ulaşınaya yöneldiği amaçlar nelerdir? 

Bu sorulara verilecek yanıtlar organizasyon kuramına sistem 

yaklaşımının çatısını oluşturacaktır. ŞEK!L-4 söz konusu çatının te

mel öğelerini (parçalarını) göstermesi bakımından önemli olacak-

tır (44). 

(41) AŞKUN, !nal Cem, a.g.e., s.96-97. 
(42) A.g.e., s.97. 
(43) SCOTT, William G., "Organization Theory: An Overview and an 

Appraisal," Journal of Academy of Management, April 1961, s.ın. 
(44) MURDICK, Robert G.: ROSS, Joel E., a.~.e., s.l06. 
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3 .Karar Verme 

ŞEK!L - 4 

MODERN ORGAN!ZASYON KURAMININ ö~ELER! 

A) Sistem Olarak örgütün öğeleri ve Etkileşimleri 

Sistem olarak örgütün ana ö~eleri yani parçaları; birey-

ler,biçimsel örgüt, biçimsel olmayan örgüt, önderlik biçimi (yetki 

ve roller) ve fiziksel çevredir. örgütün ö~elerini ve bunların bir-

birleri ile etkileşimlerini aşağıdaki şekilde açıklamak olurludurC45): 

Bireyler: Sistemin temel ö~esi birey ve bireyin.kişiliği, güdü-

leri ve davranışlarıdır, Buradaki sorun bireyin örgüte neler kata-

(45) HICKS, Herbert G,; GULLETT, C,Ray, a~g,e,. 553-55.4• AŞKUN• !nal 
Cem, a.g.e,, s 1 97-100, 
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cağından çok, katılımcı yaklaşımla (46) bireyin amaçları ile örgü

tün amaçlarının nasıl baAdaştırılaca~ıdır. 

Biçimsel örgüt: Ekonomik beklentilere ve bunların sağlanmasına 

yönelik görevlerin, yetkilerin, yönergelerin oluşturduğu bir yapıdır. 

Biçimsel olmayan örgüt: Bireylerle ilgili olduğu kadar biçimsel 

örgüt ile ilgili blr kavramdır~ Gerek bireylerin biçimsel örgütten 
ı 

gerekse biçimsel a~güttln b!reyie~dan bazı beklentileri vardır. Bi-

r~y, beklentilerini gerçekleştirebiiece~i grupta kendini bulacaktır. 

Bu nedenle biçimsel olmayan örgütü~ uyumluluk sağlayan ortak çıkar-

lar oluşturacaktır. Biçirı:ıscl olmayan örgüt ile biçimsel örgüt iliş-

kilerinin beklentiler, başka bir deyişle, çıkarlar açısından zaman 

zaman çelişir nitelikte olması çok dosaldır, 

önderlik biçimleri-yetki ve roller-: Y~neticilerin bireysel ön

derlik biçimleri (47) gerek biçimsel örgütün gerekse biçimsel olma-

yan örgütün isteklerini ve davranışlarını olumlu veya olum~uz yönde 

etkiler. Burada önemli olan bireyin ve kümenin davr~nışlarJ.n1 belli 

bir yönde, başka bir anlatımla, örgütün:amaçlarına uygun bir şekil-

de yönlendirmektir. 

Fiziksel çevre: Bireylerin, kümelerin-ve örgütün içinde bulun-

duğu ortamdır. İnsan-Makine sistemlerinin oluşturduğu karmaşık bir 

yerdir. 

(46) Katılımcı yaklaşımın ana çıkış noktası etkili k~~l.arın ve dola
yısiyle etkili yönetimin, kümelere karar verme olana"k1:.-arl. sa~la
masiyle gerçekleşebileceğidir, Geniş bilgi için bkz,. -:·ntLBER, Nus
tafa, Yönetsel ve örgütsel Etkilili~e Dav~anışsal Yaklaşım, Bo
ğaziçi üniversitesi Basımevi, !stanbul, 1976, s.~9-90. 

(47) "önderlik bir önderin kendini izleyenıerin davr:ah:ı.şlarını belli 
bir y<.Snde etkilema çabaların!. içerir • önderlik süreci ya önderl,.:; 
bir küme arasında ya da. önderle birbirleriyle ilişkisiz bireyler' 
ara.sında oluşur." Geniş bilgi için bkz,: DİLBER, Hustafa., a.g.c..--. 
s.41-49. MELCHER, Arlyn .J., Structure and Process of Organizat1ons 
A Systems Approach, Prentice-Hall, Ine,, ·Englewood Cliffs, New 
Jersev. 1976~ s.317-322. 
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Sistemin öğeleri iki etkileşimin etkisi altındadır' 1) öğelerin 

kendi iç etkileşimi, 2) öğeler arası etkileşim. öğelerin kendi iç 

etkileşimleri bireylerin kendi aralarında, biçimsel olmayan örgütle

ı-ıin oluşturduğu kümeler.in 'biı...,birleriyle olan etkileşimleridi:r.. ö2;e

ler arası etkileşimler ise önderlik biçimlerinin bireyler üzerinde 

yarattığı olumlu veya olumsuz etkiler, biçimsel örgüt ile biçimsel 

olmayan örgütün çıkar ayrıcalıkları, bireylerin çalışmaya elverişli 

olmayan fiziksel çevre koşulları ile uyumsuzlukları gibi olgulardır·-. 

Bir sistem olarak örgüt ~çinde her ne kadar bu etkile~imler oluyor~ 

sa da sistemin öğeleri bağlayıcı süreçler nede"niyle birbirle:rıine ba

ğımlıdırlar. Bir arada da işlevlerini yerine getirmektedirler• 

B) Bağlayıcı Süreçler 

Şekil-4'te görüldüğü gibi bağlay~cı süreçler haberleşme, 

denge ve karar vermedir. 

a) Haberleşme Süreci 

Haberlt?Şme kavramı-bilginin ak~şı ve bilginin yönetime 

iletimi ile ilgili olan temel bir kavramd~r. Haberleşme kavramından, 

bilginin bir kaynaktan diğer bir alıcıya (48) iletimi söz konusu ol

duğu sürece söz etmek olurludur. Bilginin bu iletişimi ancak belirli 

akış kanalları aracılığ~ ile olacaktır• Etkin haberleşme insan uğra

şının var olduğu tüm evrende önemlidir. Bireyden bi':r.eye.., kilineden bi

reye, bireyden k:ümeye ve dolayısiyle bütün örgütu l1g1Jendiren kar

maşık bir sistemdir. Başka ~ir deyişle sistem ola~ak örgütün bütün 

parçaları arasinda var olan bağlayıcı bir süreçtir, · 

(48) Alıcı kelimesi bilgiyi alan kişi anlamında kullanılmışt:i.r. 
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Haberleşme kanallarının oluşturduğu haberleşme şebekeleri veya 

s~i.stemleri biçimsel ve biçimsel olmay.:m örgütlere özgü olarak iki 

şekilde olurludur (49): 1) Biçimsel qrgüt yapısına uygun olarak ör-

güt içinde yerleştirilen biçimsel sistemler, 2) Bireyler arasındaki 

karşılıklı etkileşim sonucu oluşan biçimsel olmayan sistemler. 

Biçimsel olmayan örgüte ilişkin haberleşme sistemleri karmaşık-

tır. Başka bir deyişle basamaksal (hiyararşik) bir dıJ.zen izlemezler. 

Buna karşılık biçimsel örgüte ilişkin haberleşme sistemleri ise ba-

samaksal niteli~e sahiptirler. Yönetim Bilgi Sistemleri açısından 

önsmli olan biçimsel örgütün haberleşme sistemi ve kanallarıdır(50). 

Çünkü biçimsel olmayan örglitün haberleşme sistemlerini gerçek anlam-

da şekillendirmek olanağı yoktur. Ancak Yönetim Bilgi Sisteminin bi-

çimsel olmayan örglitün haberleşme pistemini içerdiği oranda başarı-

lı olacağı da unutulmamalıdır, 

b) Denge Süreci 

Sistem olarak örgütlin genel amaçları büyüme, kararlı-

lık ve etkileşimdir (51). Bu amaçlara erişmedesistem-öğelerinin 

-parçalarının- uyum içinde olmaları gerekir• Sistemin bağlayıcı sü-

reci olan denge kavr;3.mı söz konusu uyurnun kendi~ddir. Başka bir an-

latımla, sistemin öğelerinin uyumunu vurgulayan bir kavramdır. 

Yönetim süreci, denge kavramı ile yakından ilgilidir. Çünkü yö-

ne·timin temel görevlerinden biri de • ·amaçlara erişme eylemlerinde, 

(L~S) :t-1URDICK, Robert G,; ROSS, Joel E•• a.g9e., s.333• 
(50) BURCH, Jr,, John G.; STRATER. Jr., Felıx R., Information Systems: 

Theory and Practice, Harnilton Publishing Company, Santa Barbara, 
California, 1974, s,59. 

(51) HURDICK, Robert G.; ROSS, Joel E., a.g.e., s.107• 
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işletnıenin değişik bölümler1nin kendi aralarındaki ve çevre ile 

ilişkilerini uyumlu bir biçimde düzenlemektir. Yönetim süreci için 
• çok önemli olan bu denge süreci örgütlerde iki şekilde ele alınmak-

tadır: 1) Kontrol ve düzenliliği vurgulayan "yarı-otomatik süreç", 

2) :!ç uyumu korumak için yeni programları vurgulayan !!yenilikçi sü-

reç"(52). Amaçlara erişme eylemlerinde sistemin (işletmenin) bazı 

de~işikliklerle (53) karşılaşması doğaldır, Sistem bu de~işiklikler 

karşısında iç ve dış uyumu sözü edilen iki süreç ile sağlıyacaktır. 

Sistemin karşılaştığı değişiklikler için belirli ayarlayıcı program

lar var ise, sistem kendine bu programlardan Uygun olanını uygulama 

alanına koyup "yarı-otomatik" bir şekilde uyumu sağlıyacaktır, De-
. . 

ğişiklik ayarlayıcı programların sınırları dışına çıktığı zaman sis-

tcm "yenilikçi 11 süreci kullanacaktır. Burada yeni ayarlayıcı prog-

ramlara gereksinme olacaktır. Ayarlayıcı yeni programların hazırlan-

ması yeniliğin iyi anlaşılınasına ve sistemin bilgi verme yeteneğine 

ba,8lıdır (54). Bu nedenle sisternin belleğindeki bilginin durumu ve 

::3is·tem içinde bilgilerin akış ve analiz biçimi sistemin denge süreci 

icin hayati bir önemi vardır, 

c) Karar Verme Süreci 

Karar verme sürecinin bağlayıcı-süreç olarak önemi birey-

lerin ve örgütlerin (biçimsel ve biçimsel 6lmayan) davranışlarını ve 

eylemlerini etkilernesinden ileri gelmektedir (SS). Karar verme süre-

(52) SCOTT, l>Jilliam G., a,g.e., s.l2e TERSINE, Richard J., a_.g.e., 
s,32-33. AŞKUN, !nal Cem, a.g.e., s,ıos. . · 

(53) Degişi~likler örgütsel gelişme·ile"yAkınqan ilgilidir~- "örgüt
sel ge1işme örgütteki inanç, .değer ve tutum sistemini etkileye
cek endüstri ve toplumda. gittikçe artan değişme hızına uyabilme
yi amaçlar, d-.::ı.vranışsal d~ğişmenin genellikle g.erektirdiği örgüt 
yapısı değişiklikleı-ıini de: kapsar" • · Ayrıntılı bilgi için bkz.: 
D!LBER, Mistafa, a,g.·e., s.33-38• 

(54) Ayrıntılı bilgi için bkz.: AŞKUN. !nal Cem, a.g.e., s.ın~-107. 
(55) SCOTT, Hilliam G., a.-g.e., s.ı2. 
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cının başarısı sistem olarak örgütün öğelerini uyumlu bir biçimde 

amaçlara yönelik olarak birarada tutmasına bağlıdı:r. Çünkü kararlar, 

sistenıin öğelerini özellikle bireylerin orgüt içinde kalmalarını ve-

ya örgütten ayt.ılmalarını etkileyen en önemli etkendir, Kararların 

görevlere, bireysel beklentilere, güdülere ve örgütsel yapıya bağlı 

olarak değişebileceklerini düşünürsek, karar vermenin bağlayıcı bir 

süreç olarak önemi daha da artmaktadır• 

2. Temel Yönetim İşlevleri ve Sistem Kavramları 

Yönetimin, değişik yazarlar tarafından farklı tanımlanmış(SG) 

olmasına karşın hepsinin temel{nde yatan ortak özellik, işletmenin 

özel amaçlarını (57) saptama ve bu amaçlara erişme sylemler:i..ni içe-

rerı bir süreç olmasıdır. Yönetim sürecinin temel öğesi yc·neticiler-

dir. Yöneticilerin, yönetim sürecinin yürütülmesi için hiç değilse 

teknik, insansal ve kavramsal becerilere sahip olmalar>ı gerekir (58). 

Teknik beceriler belirli işlerin görülebilmesi için gerekli bilgi, 

yöntem ve araçlardan yara.rlanabilmeyi içerir, İnsansal becer'iler 

(S 6) Farklı tanımlar için bkz.: TERRY, George R., Principles of }1a
nagement, Richard D.Irwin, Ine,, Homewood, Illinois, 1972, s.4. 
DONNELLY, James H.; GIBSON, James L.; IVANCEVICH, John M., 
Fundementals of Management, Busines Publications, Ine., Dallas, 
1971, s. 4. H.C FARLAND, Dal ton E.; ~1anagemeıYt: Principles and 
Practices, The Hacmillan Company, Ne~v York, 1970, s.'+, KOONTZ, 
Harold and O'DONNELL, Cyril, Principles of HanageMent, McGraw
Hill Book Company, New York, 1972, s.l. CEMALCILAR, !lhan; 
BAYAR, Doğan; AŞKUN, !nal C,; öZ-ALP, Şan, İşletr:ıecllik Bilgisi, 
Kalite .Hatbaası, Ankara, 1976, s.9Lt. 

(57) Genel amaçlar (büyüme, kararlılık, etkileşim) çerçevesi içinde 
özel amaçlar işletmelerin türüne ve J<uruiuş nedenlerine göre 
farklılıklar gösterir. Charles T,Horngren, örgütsel başarıyı 
vurgulayan şu amaçlar üzerinde durmuştur: 1) K~rlılık, 2) Pazar 
durumu (pazar payı), 3) Verimlilik, 4) Mamul önder•liği, 5) Per
sonel Geliştirme, 6) !şgörenlerin davranışları, 7) Kamu sorum
luluğu, 8) Kısa dönem ve uzun dönem amaçları arasındaki denge. 
Bkz.: HORNGREN, Charles T,, Cost Accounting~A Managerial 
Emphasis, Prentice Hall, Ine., Englewood Cliffs, New Jersey, 
1972, s.lS6. 

(58) D!LBER, Mustafa, a.g.e,, s.3. 
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kişilerle çalışabilme, güd~leyebilme ve etkili önderlik edebilme nı-

teliklerini vurgular, Kavramsal·beceriler ise örgütlerin karmaşıklı-

ğını görebilip yöneticinin kendi görev ve işlevlerinin tüm <.:ırgütteki 

yerını anlıyabilmesini olurlu kılar~ Kavramsal beceriler yöneticile-

:"'e tüm ergütün amaç ve gereksinmelerini dikkate alarak karar., verme-

lerini sağlar. örgütlerin alt düzeylerinden üst düzeylerine çıkıldık-

ça etkili yönetim için teknik beceriler daha az, kavramsal beceriler 

ıse daha çok önem kazanır, Buna karşılık insansal beceriler yöneti-

ının bütün düzeylerinde eş oranda gereklidir. 

Yönetim sürecinin temel öğesi olan ve sözü edilen becerilere 

sahip yc)neticinin ana görevi işletmenin amaçlarına ulaşmayı kolay

laştıracak ortamı yaratmaktır (59), Bu görevin yerine getirilmesin-

de yöneticinin temel işlevleri planlama, örgütleme, kadrolasa, yU-

rütme ve kontroldur (60). Yönetsel işlevler bütün örgütler (işlet-

~e, devlet, e~itim, sosyal) icin aynı olmakla birlikte, üretim, ~ü

hendislik, muhasebe, pazarlama, personel gibi faaliyetsel işlevler 

örgütlerin yapılarına ve a.maçlarına göre değişir. Açıklamaları~ızın 

temelini oluşturacak yönetsel işlevlerin anlatımında hareket nokta-

mız yönetici açısından bu işlevlere ilişkin görevlerin neler oldu~u 

yönünde olacaktır. 

ŞEK1L-5 karmaşık örgütlerdeki evrensel yönetim işlevlerini gös

ter"mektedir ( 61), Şekilde de görüldUğÜ gibi ilk işlev pl~nlamadır. 

(59) KOONTZ, Harold and O'DONNEL, Cyril, a,g,e., s,q7. 
(60) Planlama, örgütleme, kadrolama, yürütme ve kontrol yöneticinın 

geleneksel işlevleridir. Buna ra~men bu işlevlere ilişkin ola
rak bazı yazarlar arasında farklılıklar vardır. Çalışmar::ıızda bu 
sınıflama yeğ tutulmuştur. Farklı sınıflamalar :!.çin bkz.t SIS!<':• 
Henry L,, a.g. e•, s • 7-9 • HAYNES, tv. Harren; MASSIE, ,Joseph L.; 
~<JALLACE, Jr,, Mare J., a.g,e,, s•ll-12. HICKS, Herbert G.; 
GULLET, C.Ray, a.g,e., s.l89-l90, CEMALCILAR, İlhan; BAYAF) ;),)
ğan; AŞKUN. !nal c •• öZ-ALP, ·şan, ·a.g.e,, s.98. 

(61) DUNCAi~~ ~v.Jack, a,g.e., s 6 250, 

• 
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Yönetici yönetim sürecine örgütsel amaçları saptıyarak başlar. Bu 

amaçlar örgütsel davranışların yönünü belirlerken, davranışların de-

ğerlemasine ilişkin standartları da oluşturmaktadır. A.'Itaçların veya 

hedeflerin geliştirilmesinde yönetıci değişik çıkar guruplarının (iş

letme sahipleri, işgören gibi) isteklerini kavramsal becerileri ışı-

ğında başka bir deyişle bütün olarak ele almalıdır (62). Ayrıca dış 

:EVRESEL GİRDİLER 

:KONOMtK KOŞULLAR 

ıoL:tTtK KOŞULLAR 

PLANLAMA 

Arraçların _ _..; ...... 

_.....,.....,. . saptarurası 1

1 i 
ı 

i,_---ı-----.J 

ŞEKİL ... 5 

0labilecek 

değişiklik

lerin kes..: 

tirl.mi 

l<ONTROL 

1 

~~~U-·----~ 
Planların 
Uygularıma:sı Planların 
İçin Strat 
jilerin ge- Uygulanmas 
liştirilmes 

f 

KARHAŞIK öRGüTLERDE YöNETU1 İŞLEVLEP.İ 

Çevre koşullarını ve kısıtlayıcıları da araştı~malıdır, Amaçların 

saptanm,:ı s ından sonra yöneticinin, . ikinci aşamada, amaçlara ulaşmayı 

etkileyecek ve olasılık dahilindeki değişikliklerin kestirimini ynp-

ması gerekmektedir. örnegin; ilerde meydana gelebilecek teknolojik 

bir de~işmenin işletmedeki etkilerinin kesti~imi (tahmin edilmesi). 

Şekil-5' teki gibi planlam=:ı. ·cı.şamasının tamamlanmasına yakın y<'ineti-

cinin örgütleme işlevi başlar. Yöneticinin bu -geçiş dönemindeki u~-

raşJ_sı planların uygulanm.:=ı.sına. ili-şkin stratejileri ( 63) geliş tir-

ıne olmaktadır. Bundan sonra eldeki stratejilere gö~e· yönetici plan-

lar'ı uygulamaya hazırdır •. Planların uygulanmasına geçildi.ği an yö-

(62) A.g.e., s .. .250. 
(63) Stratejiler örgütün iç ve diş çevrelerini, amaçlarını ve yapıl 

ması gerekli eylemler arasındaki bağlar anlamında alınmıştır .. 
Bkz.: DUNCAN, \AJ,Jack, a.g~e., s •. 250,' 
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neticinin kontrol işlevi baŞlamış olur. Yönet"im sürecinin bu akışı-

na uygun olarak yönetam işlevlerinden sadece planlam2,, örgütleme ve 

kontrol işlevleri üzerinde durulacaktır. Çünkü anlaşılaca~ı gibi yn-

rütme ve kadrolama söz konusu üç işlevin içinde yer almaktad~r. 

A) Planlama ve Sistem Kavramları 

Planlama yönetim işlevi olarak, yöne-tim sürecinin her aşa-

ması ile ilgilidir. Çünkü; planlama.eylemleri sonucu saptanun amaç-

la.r yönetim sürecinin ilk aşamasında yer alırken, aynı zam,;ında de-

neroleme standartları olarak yönc>tim sürccinirı.· son aşamasında de yer 

almctktadır. Planlama, gelecekte "nelerin" yapılması geı.oektiğinin ve 

bunların "kiı:rıl(.r" tarafından, 11 ne zaman" ve "ne şeJ.;ilde" yapılacağı-

na. ilişkin eylemlerin karara bağlanması .süreci şeklinde tanımlanabi-

lir (64). Anlaşılacağı üzere t~nım, işletme amaçlarının saptanması-

nı ("nelel"'in") ve bu amaçlara erişmek için politikaların. programla-

rın ve yöntemlerin ("kimler tarafından", "ne za.man" ve "ne şekilde") 

ı . t . . ~ . .- . k d . Pl 1 b' ... gB ış ırıımesını ıçerme te ır. _ an ama ır sureç olarak bu_geliş-

t~_rme işlemini cı.şaf;ıdaki aşamalarla sağlamaktadJ_r ( 65): 

ı- Olanakların belirlenmesi, 

2- ,6,rnaçlcı_rın saptanması, 

3- Kısıtlayıcı unsurlara göre seçeneklerin hazırlanmas1, 

4- Seçeneklerin de~erlehdirilmesi, 

5- Seçeneklerden birinin seçimi, 

6- Seçimi yapılan seçeneğin-planın- uygulanması. 

(64) ROSS, Joel E., a.g.e., s.72. Planlamcnın dep;işik tan:tmları için 
ayrıca bkz.t JOHNSON, Richard A•; KAST, Frem~nt E.; ROSENZWEIG, 
tTamcs E., a.g.e., s.s3. HAYNES, vJ.ıvarren; MASSIE, ı..Toseph L.; 
WALLACE, Jr., Mare J., a.g.e., s.220-21. 

(65) Röss,· Joel E., a.g.e., s.78-79. 
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Kısaca, işletme~in amaçlarını saptama ve bunlara erişme yolla

rının belirlenmesi olan planlama sistem kavr~mı ile iki noktada il

gili olmaktadır (66): 1) Planlama yönetimin her düzeyi için önemli-

dir (67). Ancak üst düzeylere çıkıldıkça önemi daha da artmaktadır. 

Buna rağmen yönetim düzeylerinin birlikte ve basamaksal bir şekilde-

ele alınması gerekmektedir. Y.önetim süreci dolayısiyle planlama bir 

sistem olarc:.k tüm yönetim düzeylerini içermeliuir, Çünkü basamaksal 

olarak her yönetim düzeyinin çıktısı veya girdisi di~er bir yönetim 

düzeyinin girdisi veya çı}'(tısı olacaktır. 2 r İşletmE, açık bir sis-

temdir. Sürekli olarak iç ve dış de~işikliklerle karşı karşıya ka-

- b . 1 . D ~ . • k 1 • kl . . ·· d ·· , 1 . ı ı . ıa ı ır. egışı .~ı er ıçın oncc en on~em er yanı p_an~ar mevcut ıse 

işlet:rı.e bu planları uygulamaya: koyacaktır (yarı-otomatik süı--eç). Ak-

si durumda değişiklikler için planlama süreçin~ eyleme geçirerek ye-

nı planlar geliştirmeye başlıyacaktır Çyenilikçi süreç). 

B) örgütleme ve Sistem Kavramları 

öreütleme, örgütsel_ amaçların gerçekleşmesini sağlayan 

bir yapının geliştirilmesi (68) olup birbirine ba[S;ımlı üç aşamayı 

içeren bir süreçtir (69): 

(66) JOHNSON, Richard A.; KAST, Fremant E,; ROSENZ~V'EIG, James E., 
a.g.e., s,51, 56, 

(67) örgüt içinde üç yönetim düzeyi olduğu kabul edilmektedir. Aynı 
zamanda karar merkezleri de olan bu üç yöne~im düzeyi; üst~ or
ta ve alt yönetim olarak bilinmektedir. üst veya Stratejik yö
netim düzeyinde uzun vadeli planlar.ve politika1ar sapt.anır. 
Orta veya taktik yönetim düzeyindeki yöneticiler bütçelerin ve 
saptanan planların geliştirilmesi ile ilgilenirıler, Alt düze
yindeki başka bir deyişle teknik yönetim günlük k.ont'!'Oller., en
vanter kontrolu, üretim planlaması gibi görevlerle yUkümlü.dür .. 
Bkz.: BURCH, John G. and STFATER, Felix R,., "Taila"rinp; t1ıe 
Information system", Journal of Systems Hanagement, February, 
1973, s,34-38, · 

(68) DUNCAN, W,Jack, a,g,e., s,338j 
(69) HICK, Herbert G,; GULLETT, C.Ray, ~~g,e,, s,300, 
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·. 
1- Plcınlanan amaçlara erişehilmek iç'in gerekl.i olan ayrıntılı 

eylemlerin saptanması, 

2- Eylemlerin bir yapı içinde bütiinleştirilmes]., 

3- Eylemlerin belirli görevlere ve kişilere da~ıtılması. 

Yapı olarak örgütün bu üç aşamadan sonra ortaya çıkacağı açık-

~ır. Ancak örgütün veya bir alt sisteminin-işler duruma gelmesi gö-

revlerıle insanların bütünleştirilmesi işlemleriyle yakından ilgili-

dir (70): Bütünleştirme, görevlerin bölümlere (departmanlara) göre 

ayrılınasiyle başlar. Görevler; 1) Faaliyetsel işlevlere(üretim, pa-

zarlcı.ma, finans), 2) Ma:r.ıul tüı'lerine (buzdolabı, televizyoı:;ı), 3)Böl

ge1ere (Akdeniz, Harmara), t~) Wlşterilere (Devlet, iç, dış alıcılar), 

5) işlemlere (kesme, boya-ma) göre bc51ümlendirilebilir. Bundan sonra 

b .. t•• ı t. . ı ı . d .. t. ·ı ·ı .. ..... . ı 1 • k u· un eş ırme 1.ş em erın e yone ıcı. er ı e :;'one ~_ı .... en.ı.erı.n onumu, 

baş}:a bir deyişle bir yöneticinin gözetimi al tındaki astlar belir-

lenir. Son olarak da görevler gözönünde bulundurularak yöneticiler 

ile yönetilenlerin yetki ve sorumluluklarına dayanan ilişk:ile:r- dü.-

zenlenir, Bôylelikle örgüt şernaları ve buna bağlı haberleşme kanal-

ları ortaya çıkmış olacaktır. 

örgütü oluşturan ve işler duruma getirme görevini yüklenen t:)r

güt1eme işlevi., sistem yaklaşımının yönetime uygulanması ile yeni 

boyutlar kazanmıştır. Sistem olarak örgüt birçok alt sistemlerden 

oluşmaktadır. Alt sistemleri birbirinden ba~ımsız düşünmek olanaksız-

dır·. Bu noktadan hareket eden sistem ya}~laşırnı aynı görUşü örgü.tle

l'!lE: işlevine de getirmiştir. Düzenli ve ekonomik bir örgflt ancak sis-

tem yaklaşımının örgütleme işlevine uygulanmasiyle oluşturulacaktır. 

(70) ROSS, Joel E'., a,g!e., s.so--aı .. -
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C) Kontrol ve Sistem Kavramları 

Planlar, dengeli bir örgüt tarafından eksiksiz uygulandık-

:!..arı sürece kontrol için gereksinim duyulmayacaktır. Sonuçlar beklen-

tilere uygun olacaktır. Fakat dinamik bir sistem olan örgüt sürekli 

olarak de~işen iç ve dış koşulların etkisi altındadır. örgütün de~i-

şen koşullara uyum sağlaması önceden saptanan planların yeniden göz

den geçirilmesini zorunlu kılacaktır. Ayrıca örgütün insan barındı-

r'an bir sistem olarak her zaman düzenli çalışma olanakları yoktur. 

Bu nedenle kontrol, arzu edilen sonuçların sa~lanması için gerekli 

ve zorunlu olacaktır. 

örgütlerin u~raş konularına bakılmaksızın yönetim süreci için 

gerekli olan kontrol süreci üç aşamadan oluşur (71): 1) Standartla-

Pın saptanması, 2) Sapmaların ölçümü, 3) Sapmaların düzeltilmesi. 

Standartların saptanması, amaçlara yönelik eyle.m1erin "iş ölçüm 

de:~ ğer leri" olarak tanımlanmasıdır ( 7 2). Bu nedenle standartlar ölçü-

lcbilen sonuçlara karşı bir gösterge olmaktadır. Standartlar daha 

önce de belirtilen işletme amaçlar'ına koşut olarak karlılık, pc:-zar 

payı, veri~lilik gibi de~erlerdir. 
'-....... 

Sapmaların ölçümü, standartlarla gerçek sonuçların karşılaştı-

rılmasıdır-..· Gerçek sonuçlarla standartlar arasında çıkan farklar . 

olumlu veya olumsuz sapmalardır. Bu sapmalar raporlar şeklinde yöne-

tirnin ilgili yerlerine da~ıtılır. 

Standartların saptanması ve sapmaların ölçümü, st=ı.pmaların dü-

zel tilmesi eylemine dönük olmadığı sürece anlamsızdır. Düzel tme ey·-

(71) SISK, Henr~ L., a,g.e., s.616-617; 
(72) ROSS, Joel E., a.g,e., s,86. 
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lemleri önemli olup yönetimin üzerinde·özenle durması gereklisoruR

lardır. Çünkü bu eylemler planların, siste~ olarak örgüt iÇindeki 

karşılıklı. ve bağımlı ilişkilerin, görevlerin, yetki ve sorumluluk

ların yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir 1 Sistem yaklaşı

mının kontrol işlevine getirdiği önemli yenilik buradadır. Daha ön

ce belirtildiği gibi kontrol kavramı geri bildirim (feedback) adı 

verilen yenilikle bu aşamada bütünleşrriektedir. Çünkü sanmalara iliş

kin bilgilerin düzeltici amaçla sisteme tekrar gi~di olarak dahil 

edilmesi geri bildirim ile sa~lanacaktır. 

III. YöNET!M VE BİLGİ !ŞLEM KAVRAMLARI 

İnsanoğlu uygarıaşma çabalarına giriştiğinden bugüne de~in ya

şama uğraşlarında yiyecek, su ve hava gibi öğelere gereksinme ·duy

duğ;u kadar örgütleri yönetme uğraşları:rıda da bilgiye gereksinme duy

ı;ıuştur. Toplumları oluştur•.::ın sosyal, politik ve ekonomik örgütlerin 

gitgide karmaşık duruma gelmesi bilgi gereksinimini daha da arttır

mıştı.r. 

Zamanlı ve ilgili bilgiler örgütlerin yönetimine ilişkin plan

lama, örgütleme ve kontrol işlevlerinin yürütülmesinde çok önemli 

bir rol oynar. Çünkü bilgi olmaksızın yönetimin, planları oluşturma, 

bu planları uygulama ve kontrol etme o1anas·:ı. yoktur.· Yönetim örgüt

lerin açık bir sistem olması ne~eniyle ger~~ d1ş ve gerekse iç bilgi

lerle yakından ilgilidir, Dış bilgller 5rgütlerin çevreyle karşılık

lı bir bağımlılık içinde işlev görmelerini olurlu kılar, İç bilgiler 

ise örgütlerin alt sistemlerini birbirine bağlayan ve yönetim süre

ci için çok önemli olan bj_r haberleşme şebekesi yarat.ır. 
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ı. Veri ve Bilgi Kavramları 

Veri ve bilgi terimleri genel olarak aynı anlamda kullanıl-

n~~ctadır. Ancak bilgi işlem (73) açısından oldukça önemli olan bu 

iki terim birbirinden farklıdır. Veri ve bilgi terimlerinin ayrı ay-

rı kullanımı bilgi işlem kavramına açıklık getirecektir. 

A) Verinin TanıınJ. ve Kaynağı 

"Veri sözcüğü çeşitli p;erçeklerin ifadesi" (74-) olarak 

kullanılabileceği gibi, olgu (75) veya bilgisel hammadde (76) başka 

bir deyişle işlenınemiş bilgi olarak da tanımlanabilir. Veriler sa-

dece sayısal değerler değildir. Aynı zamanda görgül (deneysel) araş-

·tırmalardan veya gözlemlerden elde edilen sayısal olmayan de[;erler 

de ifade ederler (77). 

Veriler sınırsız sayıda olup genellikle işletme içi ve işletme 

dışı kaynaklardan sa~lanır. Bu veri bollu~u, bilgi üretme işlemine 

yönelik olmadıkça işletme için bir yUk yaratacaktır. örneğin; 100 

birim ma.mul, 50 işçi, 500 birim hammadde gibi veriler belirli rapor-

1<:-'.r haline gelmedikçe yönetim için anlamsız olacaktır. 

(7 3) "Data"nın karşılığ,ı veri, informati.on. teriminin karşılığı ise 
bilgidir. Bu nedenle İngilizcedeki "data processing" için bilgi 
işlem yerine veri işlem demek daha doğru olacaktır. Yanlış olme,
sına rağmen, bilgi işlem deyimini yerleşmiş olduğu için 11 data 
processing" karşılığı olarak kullanmaya devam edeceğiz". Bkz.: 
UNAN, Nuri, Bilgi İ şlernde Kompüterler ve Türkiye' de Kompü·terle
rin Durumu, Sevinç Hatbaası, Ankara, 1973, s.z. 

(74) SüRSAL, Gökay, "Bilgi İşlem, Huhasebe Uzmanlık Kurs Notları", 
Sennet MatbaRsı, !stanbul, 1976, s.2. 

( 7 5) .JQPLIN, H. Bruce, "The Accountant' s Role in Managemcnt Inform.::ı.tion 
Systems", The Journal of Accountancy, March, 1966,.s.4-3. 

(76) SANDERS, D.H., Computers and Management, McGrcı,w-Hill Book C;~'.~ 
New York, 1970, s,4. 

(77) SüRSAL, Gökay, a.g.e., s.2. 
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B) Bilginin Tanımı ve Kayna~ı 

"Bilgi verilerin bilgi işlem yardımiyle faydalı ve anlam-

lı şekle sokulmuş sonuçlarıdır"(78). Başka bir deyişle düzenli veri-

ler gurubu (79) veya yönetimin :ı.maçlarına yönelik işlenmiş veriler 

bütünü olarak tanımlanabilir, Bilgi işlemenin çıktısı olan bilgiler 

yönetim eylemlerinin temel:i.ni oluşturan karar verme ;:>ürecini destek-

lemedikçe anlamsız ve yararsızdırlar.Veri ve bilgi arasındaki önem-

li fark da buradadır. Bütün bilgiler çok sayıda ve de~işik verilerden 

oluşmaktadır. Bu veriler yöneticilerin planlama, örgütleme ve kontrol 
. 

etme eylemleri içih gerekli anlamlı bilgileri üretecek 6zellikte de-

ğillerdir ( 80). Bu nedenle bilgi işleminin ana amacL, verileri zarn.an-

lı ve ilgili bilgi (81) biçimine getirme olanağı sağlamaktır. 

Bilgi, karar vericinin (yöneticinin) olaylara ilişkin bilgisi-

nı arttırarak belirsizlik ortamını, sağlanan bilginin do~ru olm~sı, 

tamlığı, zamanında sağlanması ve taze olması oranında azaltacaktır. 

ÇUnkü yöneticiye sunulan bilgi bir karar modelinin girdisi olacaktır. 

Ayrıca bilgi bilinen bir gerçe~e ilişkin olmaktan çok gereksinilen 

ve önceden bilinmeyen veya tanımlanmamış gerçekleri yansıtması ge~e~ 

kir (82). Bu açıdan gereksinimi duyu"ıacak bilgilerin daha önceden 

çok iyi bt:~lirlenmesi bilgi işlem için çok yaı-ıarlı bir adım oL:ıcaktır. 

Belirtilen bu özelliklere sahip bilgiler kararların dah2. olumlu ve 

daha uygun olnasını olurlu kılacaktır. 

(78) UMAN, Nuri, a.g.e., s.2. 
(79) CILLER, I.U., IMS, MIS, and Now MIM? Managerl.al Planning, 

January/February, 1974, s.25. 
(30) SORSAL, Gökay, a.g.e., s.3, 
(81) Zamanlı ve ilgili bilgi, kara!'ların veriliş zamanına uygun ve 

kai'arların konusuna ilişkin olan bilgi anlaınında kullanılmış-cJ::c·. 
(82) SORSAL, G6kay, a.g.e., s.3, 
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Bilgi üretme işleminde veri kaynaklarına koşut olarak iç ve dış 

kaynaklar kullanılır. İç kaynaklar işletme içindeki bireyler ve fi-

ziki birimler başka bir deyişle faaliyet bölümleridir. İç bilgiler 

uygulamaya konulan planların işleyişleri, sonuçları ve etkinlikleri 

":1<-kında yöneticileri haberdar kılacaktır. Ayrıca kontrol amac i yle 

geri bildir'im sağlayacaklardır ( 83). Dış kaynaklar ise sistem ola

rak işletme sınırları dışında kalan ortaklar, müşteriler, devlet, 

kredi kurumları, yayın organları, işçi ve işveren kuruluşlarıdır. 

!ç ve dış kaynaklardan sağlanacak verilerin tamamının toplanıp 

bilgi haline getirilmesi işletnıe açısından her zaman yararlı sonuç-

lar vermiyecektir. Çünkü veri toplamanın bir maliye·ti olacağı unu-

tulmamalıdır. Bu nedenle bilginin s~ğlayacağı yararın onu elde et-

me maliyetinden fazla olması gerekir (84). Ancak bilginin yararlı 

veya değerli olduğunu suptamak oldukça zordur. Kişiden kişiye veya 

koşullara göre de~işir. Bu nedenle bilginin de~e~i subjektiftir de-

nebilir (85). Bundan başka bilginin değeri zaman akışı içinde de fark-

lılıklar gösterir. Değerli olan bilgi zaınanla. değersiz veya aksi du-

rumda, değersiz olan bilgi değerli olabilir. Sonuç olarak şu genel 

ilkeyi belirtmek gerekir: Beklenen yararı maliyetinden yüksek olaca-

~~ ıımuian verilerin toplanması ve bilgiye dönüştürülmesi uygun ola-

caktır (86). 

(83) BURCH, Jr., John G.; STRATER, Jr., Felix R,t a.g.e., s~25. 
( 8 4 ) UMAN , N ur i , a • g • e • , s • 3 • 
(85) FELTHAH, Gerald A., Information Evaluation, American Accounting 

Association, 1972, s.25. , 
C 86) Bilginin maliyeti ve değl~ri kavramıarına ilişkin daha ayrıntılı 

bilgi için bkz.: BURCH, Jr,, John G.: STRATER, Jr., Felix R., 
a.g.e., s.30-36. FELTHAM, Gerald A.t ~.g.e., s.24-26. 
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2. Veriden Bilgi üretme ve Yöntemleri 

Veriler temel olarak anlamlı ve yararlı bilgi haline gelme-

de:n önce işlen:r::ıesi gerekli bilgisel hammaddelerdir. Bu yaklaşım çer-

""""esinde verilerin anlamlı ve karar verme sürecine dönük olması 

için bir dizi işleme t8bi tutulması gerekir. Verilerin bilgi haline 

gelmesini sa~layan işlemler diiisinin bütününe bilgi işlem denir. 

Yönetim Bilgi Sistemlerinin temel işlevini oluşturan bilgi işle~ bir 

süreç olarak dokuz işlemi içermektedir (87). Bu işlemler-daha sonra-

ki b6lümlerde geniş biçimde incelenece~inden bur~a yalnızca sırala-

makla yetinece~iz. 

ı- Kayıt 

2- Sınıfland:ı.rma 

3- Ayıklama 

Li- Hesaplama 

r· ()zctleme :;ı-

6- Depolama 

7- Canlandırmcı. 

8- Çoğaltına 

9- İl etme 

(37) Belirtilen bilgi işlem basamakları sayı ve ad olarak d~ğişik ya
zarlar tarafından farklı şekillerde sıralamaya konu olmaktadır
lar'. Ancak içerikleri i tibariyle birbirler1nde.n ayrıcaklı del?;il
lerdir. Bkz.: FIRMAN, Peter A.; LINN, James J., Information 
Systems and Managerial Accounting, derleyen-HEIN, Leonord W., 
Comtemporary Accounting and the Computer, Dıckenson Publishinc 
Company, Ine., Belmont, California, 1969, s.l59• JÖHNSON~ 
Richard A,;. KAST, Fremont E.ı ROSENZWEIG, James E,, a.g.e., 
s.ı~sB-61. CARRITHERS 2 \.\!allace ıvı.; WEINWURM, Ernest H,, Business 
Information and Accounting Systems, Charles E,Merrill Publ~shing 
Company, Columbus, Ohio, 1967, s.3, BOWER, James B,;SCHLOSSER, 
Robert E.; ZLATKOVICH, Charles T •• Financial Information Systems
Theory and Practice, Allyn and Bacom. Ine., Bostan, 1969~ s.lS-
17. BRIGHTHAN, Richard w •• LUSKIN, Bernard Je; TILTON, Theoc1ore, 
Data Proc·essing for Decision-Making•An Introduction to Th~~r::l. 
Generatio.n Information Systems, The Macınillan Company, New Yorl:, 
1971, s.60-62. SDRSAL 9 Gökay, a,8.e 6 , s.4-5. 
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Bilgi işlem eylemlerini bir işletmedeki Uretim eylemlerine ben-

zetrnek olasıdır. Bir mamulün üretimi için girdiler, başka bir deyiş-

le, hammadde, işçilik gibi üretim faktörleri kullanılmaktadır. !n-

sanlardan, makinalardan ve enerji 1gibi ö~elerden oluşan üretim sü-

r<?ci sonucunda bu girdiler mamule dönüştürülmektedir. Aynı şekilde 

bilgi işlem sürecinde de bilgisel hammadde özelliğini taşıyan veri-

ler bilgiye dönüştürülmektedir. üretim sürecine koşut olarak bilgi 

işlem süreci de dönüştÜı"me eylemlerini insan ve makinalar yardımiy-

le yapması çok doğaldır. Bu açıdan insan ve teknolojik yapıya daya-

nan bilgi işlem yöntemlerini dört gurupta toplamak olurludur (88) • 

. 
1- El ile bilgi işlem yöntemi: Bilgi işleme ait b0tün eylemler 

(kayıt, sınıflandırma, hesaplama vb.) kalem, kağıt ve çeşitli def-

ter ve dosyalar kı..ı.llanılarak yürütülmektedir. 

2- ~fakinalı bilgi işlem yöntemi: İşlemler insan katkısı ve dak-

tilo, kasa kayıt makinaları, hesap makinaları gibi makinalar ile ya-

pılrnakta.dır. 

3- Delikli kart bilgi işlem yöntemi: Bu yöntemin ana özellitti 

verilerin delikli kartlara delme makinaları ile aktarılmasıdır. Bir 

delikli kartta 80 sütun ve 12 sıra vardır. Bu nedenle bir kartta en 

fazla 80 işaret veya harf bulunabilir. Aynı konulara ilişkin veri 

veya bilgileri içeren kartlar bir arada bulundurulur. Bilgi işlem 

eylemleri bu delikli kartlar kullanılarak delme (key punch), sağla-

ma (varifier), birleştirici (collator), çağaltıcı (reproducer), ~;Tc-

rumlayıcı ( interpreter) ve muhasebe makinalar:ı }tardımıyl,e yüriitül-

··-~dir ( 8 9) • 

(88) BURCH, Jr,, John G.: STRATER, Jr.,. Felix R., a,g.e ... , s .. 27-29. 
UMAN, Nuri, a.g.e., s.6-l2. 

(89) SCHMIDT, Richard N.; MEYERS, William E., Electronic Business 
Data Processing, Holt, Ritehart and Winston, Ine., New York, 
1963, s .• l83. · 
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4- Elektronik bilgi işlem yöntemi: Bilgi işleme ilişkin tQm ey-

lemler bilgisayar yardımı ile yapılmaktadı~. Genel olarak bilgisayar, 

"merkezi işlem birimini, giriş-çıkış. aygıtlarını, uzaktan iletim ama-

ciyle kullanılan giı ... iş-çıkış terminallerini ve ıç bellek-te sığmayan 

~ilgilerin saklanmasında kullanılan dış bellek birimlerini kapsar 11 (90)~ 

Girdi aygıtları ile bilgisayara dahil edilen veriler me-:ı::'kezi işlem 

biriminde belirli programlara göre işleme tabi tutulurlar. !şlemler 

sonucu oluşan bilgiler başka bir deyişle, sonuçlar çıktı aygıtların-

dan sağlanacaktır. 

Bir işletmenin bilgi işlem yöntemini yukarıda kısaca açıklanan 

yöntemlere uygun olarak kesin sınırlar içinde belirlemek oldukça 

zordur. Çünkü işletmenin bilgi işlem yöntemi çop;unlukla iki veya 

daha fazla yöntemin bileşiminden oluşmaktadır. Küçük işletmeler 

ıçın yalnızca el ile bilgi işlem y8ntemi.yeterli olabilir. Fakat iş-

letmeler büyüdükçe buna ba~lı olarak bilgi işle6 eylemleri de çoga~ 

laca[!,ından diğer yöntemlere de gereksinim duyulacakt·ır. 

3. Bilginin İletimi 

Bilgi işlem eylemleri sonucu yaratılan bilgiler-·in, temel ku-

ral olarak, yönetime yani karar merkezlerine iletilmesi gerekir. ile-

tim işlemi, haberleşme süreci ile yürütülür. Daha önce yapılan tanı-

ma uygun olarak haberleşme, bir bilgini~ veya mesaj ın, doğduğu kay-

naktan bir alıcıya (yöneticiye) iletim işlemidir. 

Temel bir haberleşme modeli ŞEK!L-6 'da ( 91) gör"tl.ldü.ğü p,ibi Uç 

ot;:;den oluşmaktadır: B:l1gi kaynağı~ haberleşme kanalı ve alıcJ_. r.u 

(90) SORSAL, G8kay, a.g.e., s.32~ 
(91) BURCH, t.Tr., John G.; STRATER, Jr., Felix R., a.g.e .. , s,59 ... 
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öğeler arasında aşağıda verilen şekle uygun bir bilgi akımı sağlan

madıkça etkin bir haberleşmeden söz etmek olası de~ildir. Bu neden

le etkin bir haberleşme ancak iki koşulun gerçekleşmesine bağlı 

ol .=ı caktır ( 92). öncelikle bilginin taşınmasını ve daha. sonra bu bil-· 

r Bilgi -ı J Haberleşmet---;'p.ı 
~ ı Kanalı Alıcı 

1 Kaynağı ı.-______ , 

ŞEK!L - 6 

TEMEL HABERLEŞNE MODEL! 

ginin kullanıcı (yönetici) tarafından alınmasını ve anlaşılrrıasını 

sağlamak gerekir (93). Bağlayıcı süreç olarak da gördüğümüz haber-

leşme süreci büyük, küçük tüm örgütler için üzerinde önemle durul-

ması gerekli bir sorundur. Etkin bir yönetimin ancak etkin bir ha-

berleşme ile sağlanacağı ilke olarak benimsenmelidir. Aksi durumda 

bilgi işlem eylemleri anlamsız olacaktır,. 

4. Bilgi ve Yönetim 

Yönetimin, anımsanaca[l;ı gibi, temel yükümlülükleri planlar 

geliştirmek, bu planların uygulanmasıra sağlıyac2.k öre;ü-tlemeyi yap-

mak ve: örgütün tüm eylemlerini kontrol etmektir. Bu ternel işlevle-

rin (;-tkin bir biçimde yerine getirilmesi büyük oranda. karar vsrme 

sO.recinde yönetimin ilgili ve za.manlı bilgilerle donatılmasına bağ-

lıdır. 

(92) A.g.e., s.59. 
( 9 3) CEt1ALCILAR, özgül, Genel l1uha.seb~-Teori ve Uygulama, Kal i te Mat

baası, Ankara, 1976, s,8, 
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A) Bilgi ve Planlama 

Planlama süreci, bilindiği gibi, birbirini i.zleyen altı 

aşamadan oluşmakta olup, "olanakların belirlenmesi" ve "amaçların 

Q.=ıptanması" aşamalariyle başlamaktadır. Olanakların belirlenmesi ve 

amaçların saptanması eylemlerinin başarısı iç ve dış koşullara iliş-

kin kısıtlayıcıların bilinmesine bağlıdır. Bilgiler olmaksızın bu 

kısıtlayıcıların belirlenmesi ve yöneticilerin planlar geliştirnesi 

olanaksızdır. Yönetimin planlama sürecine ilişkin bilgi r;ereksinme-

leri genellikle üç grupta toplanabilir (94): 1) Çevreye ilişkin bil-

giler, 2) Pazara ilişkin bilgiler, 3) İç bilgiler. 

l) Çevreye ilişkin bilgiler: Politik, .sosyal~ ekonomik ve tek-

nolojik koşullara ayrıca üretim girdilerine (faktörlerine) ait bil-

gilerdir. Politik kararlar, devlet kontrolleri, devletin finans ve 
' 

vergı politikaları, nüfus, nüfusun bileşimi, ti.iketicl davranışları, 

GSHH, istihdam, fiyat ve ücret düzeyleri, har.xnadde ve sr;;rmaye piya-

saları gibi karar değişkenleri., örgüt amaçlarının sapt..=ı.nmasında ve 

bu amaçlara yönelik planların geliştirilmesinde önemli yer tutarlar. 

2) Pazara ilişkin bilgiler: İşletmenin faaliyet gördüğü sektör 

ve bu sektör icindeki rakip işletmelere ait bilgilerdir• Sektörün 

tüm talebini~ işletmenin bu sektör içindeki payını ve rakip işletme-

ler::i.n durumunu yansıtan bilgiler işletmelerin kararı-ırını ve planla-

rını etkileme bakımından oldukça önemlidir. 

3) 1~ bilgiler: Dış bilgiler ço~unlukla üst yönetim ve pazarla

ma yöneticileri için önemli olurken, iç bilgiler işletme içindeki 

bütün yönetim düzeyleri açısından önemlidir. İnsan gücO, sermaye, 

(94) ROSS, Joel E., a.g,e., s,l09• JOHNSON, Richard A.; KAST, Frernont 
E.; R.OSENZ\•JEIG, James E,, a.g.e., s.l06-107 • 
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bina ve bunlara benzer üretim faktörleri işletmenin.arz gücünü belir-

ler ve işletmenin kısıtlayıcılarını oluşturur. Kontrol edilebilen bu 

faktörlere ilişkin bilgilerin, işletme amaçlarının elde edilmesi için 

planların geliştirilmesi eylemlerinde özellikle gözönünde bulundurul-

ması gerekir. 

B) Bilgi ve örgütleme 

örgütsel amaçların gerçekleşmesini sağlayan bir yapının 

geliştirilmesi olan örgütleme, bilgi akışını bütünleştirici olması 

açısJ.ndan ele almaktadır. Bilgi akışJ_ sistem olarak örgüt:Un (işlet-

menin) tüm yönetim düzeylerini ŞEKİL-7'de (95) görüldü~li gibi birbi-

,-4=81Rn! ___ j 
1 ,. TC' L"r']\li t ! --- ~ y ,_,_ ---ı 

~ 1 ÇIKTI , 
: . ---,-------

! ı,-----, 
ı~ 1- G :t:RD 1 __ 
1 

1

_ İŞL:CH _ 

1 , ÇIKTI 1 ____ i ___ _ 

1 

/ 
i -- ·} 
i·ıGtRDİ 1 

· 1 tŞLEM __ _ \ --------- -- . \k:- ÇIKTI 
\ --------··---------

--------------SİSTEM---·-----------------~ SİSTEM 

ŞEKİL - 7 

ÖRGOT VE B!LG! AKIŞI 

(95) ROSS, Joel E., a.g.e., s.ll3. 
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rıne ba~larnaktadır. Bilgi dikdörtgen biçiminde gösterilen bir yöne-

tim biriminin (karar merkezi) çıktısı olurken aynı zamanda dicrer 1::> 

bir birimin girdisi olmaktadır. Bir yönetim birimine gelen harhangi 

bir bilgi burada zaman zaman işleme konu olabilecektir. Bu nedenle 

L'i.-r yönetim birimi ŞEKİL-7'de olduğu gibi bilgi işlem birimi olarak 

da görülmektedir (96). Aynı zamanda birer karar merkezi de olan bu 

yönetim birimleri böylelikle bilgi ve buna bağlı olarak haberleşme 

kanalları ile birbirine bağlanmaktadırlar. örgütleme eylemlerinde 

önemli olan bu bağlılığı sağlamaktır. 

C) Bilgi ve Kontrol 

Standartların saptanması, sapmaların ölçümü ve sapmaların 

düzeltilmesi aşamalarından oluşan kontrol sürecinin bilgi olmaksızın 

yürütülmesi olanaksızdır. Çünkü iyi bir planlama ve buna bağlı ola-

rak standartların saptanması ilgili bilgilerin elde edilmesine bağ-

lıdır. Diğer taraftan sapmaların ölçümü ancak eylemler sonucu olu-

şan bilgilerin sağlanmasiyle olurlu olacaktır. Yönetim ve kontrol 

amaciyle gereksinimi duyulan bilgiler genellikle içinde bulunulan 

döneme ait olup işletmenin faaliyetsel işlevlerine göre dört gurupta 

~n~Janabilir (97). 

1·· Pazarlama bilgileri: Satış miktarları, satış fiyatları gibi 

sapmaların ölçümünü sağlayan gerçek veri ve bilgilerle pazar aştır-

maları, reklam gibi satış tahminleri için gerekli bilgilerdir. 

2·· üretim bilgileri: Hammadde, direkt işçilik, genel . ., 
J.m.::> ... L g -ı---

derler5 gibi üretim girdilerinin miktarına, niteli~ine ve parasal 

de~erine ilişkin bilgilerdir. 

( 9 6) \JOHNSON, Richard A.; KAST, Fremont E.: ROSENZTflEI·G, ,James E. , 
a. g. e. , s .lO 5. 

(97) CEMALCILAR, özgül, a.g.e., s.S-6. 
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3- Personel bilgileri: İşgôrenlerin e~itimine, devamına, iş ba-

~arılarına, toplu sözleşmelere ve işveren-işgören ilişkilerine ait 

) ilgilerdir. 

4- Finansal bilgiler: tş.letmenin finansal durumunu yan sı tan kar-

Lılık, maliyet, kredi, nakit bütçesi, alacakların tahsiline ilişkin 

)i lgilerıdir. 

5. Bir Sistem Olarak Yönetim, örgüt ve Bilgi 

Yukarıdaki bölümlerde yönetim işlevleri ve bilgi ayrı ayrı 

::le alınmıştır. Ancak yönetim sürecinde bu işlevler:Ln birbir.lerinden 

)ağımsız düşUıiültıeleri olanaksızdır. Zira gerek L1aliyctlerin ve ge-

~ekse bu faaliyetlere ilişkin bilgilerin akışı açısından birbirleri-

1e ba.ğımlıdırlar. işlevler c~rasındaki bağlılık ŞEKİL-8 'de:: gôsteı'"'il-

niştir (98). Planlama süreci sonunda oluşan planlar faaliyet siste-

ninin girdisini oluşturacaktır. Faaliyet sisteminin çıktısı,planla-

e>a (standartlara) karşı sağlanan gerçek sonuçları verecektir. Bu so-

1uçlara ilişkin bilgiler d2 kontrol sisteminin girdisi olacaktır. 

iönetimin bu üç alt sistemi arasındaki sonuçlar ise g2ri bildirim 

Kanaliyle sistemlere tekrar girdi olarak iletilecektir. 

Yönetim işlevleri, yöneticinin ne yapacağını ve amaçlara varmak 

J_çın örglit kaynaklarının (insan, para, hammadde). nasıl yönetileceğini 

::ıçıklcımaktadır. Yönetim işlevleri ve örgüt kaynakları arasındaki bu 

(98) MURDICK, Robert G.; ROSS, Joel E., Information Systems For Modern 
Hana.gement, Second Edition, Prentice-Hall, ·Ine., Engl~VJood"'Cliffc~ 
New Jersey, 1975, s.l39 1 
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YöNETtM SOREC!NDE B!LG!LER!N AKIŞI 

yönetimsel bağımlılık sistem olarak örgütü oluşturacaktır. ŞEK!L-9' 

da (g.g) görüldüğü gibi yönetici, kaynakların yönetimi eylemlerinde 

sist•::m yaklaşımının gereği olara.k yönetim tekniklerincten yararlana-

rak görevini ytirütmektedir. Bu eylemiere ilişkin gerekli bilgileri 

(99) MURDICK, Robert G.; ROSS, Joel E.;· 2 nd.Ed., a.g.e., s.SS .. 
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:ı. se sistemi (işletmeyi) bOydan boya çevreleyen "Yönetim Bilgi Sis-

~-~=nı lt:. ri" s ağlıyacaktır ( 10 O) • 

Hodern örgUtlerd.eki karmaşıklığa bağlı olarak yöneticilerin, 

yönetim sürecinde daha önce açıklanan bilgi gereksinmelerini sağla-

ması açısından Yönetim Bilgi Sistemlerinin tüm işletmeler için ge-

liş·t:irilmesi bir' zorunluluk haline gelmiştir. 

örgüt ve 

Yönetim 

Yönetim 

Teknikleri 

YöNETİM iŞLEVLER! 

---Davranış 
Bilimleri 
Teknikleri 
Kanti ta·tif 
Teknikler 

Karar 
1 Teknikleri 

L_ Göreül Kurallar 
,__________ ----+ T------·------, 

~lı~ 1 Frgü~~ \ Y~ 1 ~ıml . ~nlı] 
~~~---

öRGüTi<AYNAKLARI --~ 
!nsan r.:ı ı Hammad- 1 Makina \ 
gücü !ara de 1 vb. 
·----'-----L·-----'----

. ~- YöN'ET!M BİLGİ SiSTEMLERİ 

ŞEKİL - 9 

S!STEH OLARAK öRGÜT - YöNETtM VE B!LGİ 

(100) A.g.e., s.57. 
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I. YöNET!M.B!LG! S!STEMLERİ 

Yönetici, :i. şletmenin gi tgide aı~tan sorunlarını, değiş ik çözüm 

olanakları karşısında, karar vererek Çözmek durumundadır .. Ancak y<S-

n~ticinin bu işlevi işletmenin amaçları doğrultusundcı. .ve başarılı 

bir şeJdlde yerine getirmesi, büyük oranda karar modeline girecek 

bilgilerle sınırlidır, Bilgiler kararların konusuna ve veriliş za-

manırta uygun oldukları sürece yöneticiye yararlı olacaklardır, Geç-

nıişte yöneticiler bilgi gereksinmelerini çeşitli ve gelişigüzel kay-

naklardan sa~lamaktaydılar. Bilgileri işletmenin de~işik bölümlerin-

den deriemek gibi bir durumla karşı ka~şıya bulunmaktaydılar. Ayrıca 

bu bilgiler kişisel yeteneklere g6re de farklı bir biçimde süreçlen-

rnekteyeli (1). Geçmişle ilgili bu durum birçok işletmede bugün de gün-

celliğini korumaktadır. İşletmeler içdndeki bilgi işleme ilişkin bu 

dı]zensizlik doğal olarak bir takım sorunların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. İşletmelerin giderek büyümesi. karşısında daha da önem ka-

zanan söz konusu sorunları şu şekilde sıralamak olasıdır (2): 

(1) }1URDICK, Robert G,; ROSS, Joel E," 
(2) SORSAL, Gökay, a.g.e,, s.43• • .. , 
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ı- Bilgi akışının düzensizliği ve karmaşıklığı, 

2- Bir çok bilgi işlem faaliyetinin tekrarı, 

3- Verilere ulaşma güçlüğü, 

4- Za~an gecikmesi, 

5- Verilerin hatalı olması, 

6- Bilgilerin da~ıtımının yetersizli~i. 

Yöneticinin karar verme sürecindeki bilr;i gereksinıttelerini yu-

karıdaki sorunlardan arınmış olarak karşılamak: amaciyle ve sistem. 

kuramı ile bilgi işlem teknolojisinin yara·ttığı yeni olanaklar sonu-

cu (3) "Yönetim Bilgi Sistemleri" kavramı ortaya çıkmıştır. 

Yönetim Bilgi Sistemi {4) kavramsal olarak, "yönetim", "bilgi" 

ve "sistem" kavramlarından oluşmaktadır. Bu özellik sistem yaklaşı-

~ının do~al bir sonucudur. Zira yönetim ve bilginin birlikte irde-

lenmesi ve bunların bir sistem içinde bütünleştirilmesi y<:Snetimin, 

bilgi gereksinmelerini düzenli ve bilinçli bir şekilde kaı-ışılamak 

olana~ı yaratacaktır. 

ı. Yönetim Bilgi Sisteminin Tanımı 

Yönetim Bilgi Sistemi genel anlamda "yöneticinin planlama 

ve kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için kendisine orga-

ni ze edilmiş bilgileri temin eden sistem" ( 5) olarak tanl:mlanmaktadır. 

(3) Bu olanaklar özellikle bilgisayar teknolojisinde sağlanan geliş
melerdir. Bkz.: SHORE, Barry, Operations Management, McGraw-Hill, 
Ine., Ne1-v York, 1973, s.'+59-60. PHILIPPAKIS, Andreas S.;KAZHIER, 
Lecınard J. , Information Systems Through Cobol, McGr'at~J-Hill Book 
Company, New York, 1974, s.l. 

C 4) Yönetim Bilgi Sistemleri=t1anagement Information Systems, birçok 
alt sistemi ve bunlarında alt sistemlerini içermesi bakımından 
ço8ul olarak kullanılmaktadır. Ancak alt sistemlerin bir bütün 
·olarak ele alınması durumunda Yönetim Bilgi Sistemleri kavramı 
zaman zaman tekil olarak yani Yönetim Bilgi Sistemi şeklinde. de 
kullanılmaktadır. 

(5) SüRSAL, Gökay, a.g.e., s.44. 



- 55 -

Değişik yazarlar tanımdaki "organize edilmiş bilgiler" ifadesini da-

ha açık bir şekilde belirterek yukarıdaki tanımdan P'<"k farklı olma-

yan şu tanımda birleşmişlerdir: Yönetim Bilgi Sistemi; yönetim için 

~P~?kli olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, özetlenmesi, 

saklanması ve ilgili yerlere iletilmesini sağlayan bir' sistemdir(S). 

Bu tanırnlara karşın bilgisayarların Yönetim Bilgi Sistemlerinde ge-

niş biçimde kullanılması sonucu Yönetim Bilgi Sisteminin bilgisaya-

ra dayalı tanımları günümüzde daha geçerlilik kazannuştır. Bu açıdan 

Yönetim Bilgi Sistemi, işletmenin ilgili kişilerine (7) gerekli bil-

gileri sağlayan ve belirli rutin kararların (8) verilmesini pror;ram-

lar dahilinde olurlu kJ.lan otomatik bir sistem şeklinde tanımlanmak-

tadır (9). Tanım, Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin iki gerçeği yan-

sıtması bakımından önemlidir: Birincisi; Yönetim Bilgi Sisteminin 

''~neticilere ve işletmenin ilgili diğer kişilerine gerekli bilgileri 

sa~lamasıdır. Burada karar verici (yönetici ve di~er ilgililer) Yö-

t . ı,. 1 . S. . ' h k. .. ~ 'd' ... k·. . ' y·· . B. 1 . S' ne ım cı gı .ıstemının a ım ogesı ır. ~~ıncısı; onetım ı gı, ıs-

teminin rutin kararlar~ yönelik olmasıdır. Burada ise hakim ö~e prog-

ramlanmış kararlardır. 

Yönetim Bilgi Sisteminin kuramsal olarak bilgisayar açısında.n 

ele alınması zorunlu değildir (10). Ancak bilgi işlem sürecinin gü-

(6) FAY, Clifford T.; RHOADS, Richard C.; ROSENBLATT, Robert L., 
Managerial Accounting for the Hospitality Service Industries, 
IoHa: vJH.C.BroHn Co., 1971, s.l76. FELTHA..I1, Gerald A., a.g.e., 
s.ıo. ALBERCHT, Leon K., Organization and Management of Information 
Processing Systeıns, Thıs HacMillan Company, New York, 1973, s.ıo. 

(7) ''!lgili kişilere" ifadesinden gerek işletmenin yöneticileri ve 
gerekse işletme dışındaki üçüncü kişiler anıatılmak istenmektedir. 

(S) Rutin kararlar, önceden belirlenmiş genyöntemler çerçevesinde alı
nan ka:::. ... arlardır. Bunları envanter "düzeylerinin ve buna ilişkin si
parişlerin belirlenmesi ve tiretim programlarının saptanması fibi 
karaı' lardır. 

(9) SHORE, Barry, a.g.e., s.460-61, KELLY, Joseph F., Computerized 
Management Information Systems, The Mac:Hillan Company, New York, 
1970, s.s. 

:ıo) JOHNSON, Richard A.; KAST, Fremont E.; ROSENZvJEIG, ,James E., a.g.e., 
s.l09-ll0. SÜRSAL, Gökay, a.g,e,, s.44. 
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ıümüz işletmelerinde yo~un olması Yönetim Bilgi Sist~minin bilzisa-

'ar la birlikte düşün-tUmesini gerekli kılmiştir (ll). Bununla birlik-

:e Yönetim Bilgi Sisteminin varlı~ını bilgisayara ba~lı olarak dü-

:ünmemek gerekir. Ç~nkü bilgisayar bir Yönetim Bilgi f:>istemi değil

tir. Ancak Yönetim Bilgi Sisteminin etkinliğini ve çabukluğunu art-

:ıran bir araçtır. öncelikle sistemJdaha sohra ise sistemi destekle-

recek araç ve gereçler düşünülmelidir (12). 

Yönetim Bilgi Sisteminin temel hareket noktası yönetimin her 

lüzeyine ve işletmenin ilgili di~er kişilerine gerekli bilgileri sa~-

_amaktır. Başarılı yönetim planlaması W3 kontrolu daha önce de belir-

:ildiği gibi yönetimin ilgili ve zamanlı bilgilerle donatılmasına 

ıağlıdır. Modern yönetim tarafından gereksinimi duyulan bilgilerin 

yrıntılı, istatiksel ve çok olma özelli~i Yönetim Bilgi Sisteminin 

ınemini daha da arttırmaktadır. 

Yönetim Bilgi Sistemi etkin yönetimi olurlu- kılan katkıları ile 

~ ı d. . ı ı· '. ( 13) y·· t. . . ) t . " . ] . . t . d egeı--ı en ı rı me ıüır . - . • one ıc:L, ış .e ·menı.n oJ .... gı sı s emın en 

maçlara varmak için gerekli bilgilerin sa~lanmasını arzu eder. Bu 

:edenle Yönetim Bilgi Sistemi tarihi maliyet ve k~rlılı~a ilişkin 

ıilgiler yanında dönemsel başarı raporlarının özellikle bütün serum-

.uluk merkezlerini de içine alan raporların elde edilmesine ·olanak 

a~lamalıdır. Gelece~i kestirmede yararlı olan bilginin varlı~ı ôzel-

• 

ll) Yônetim Bilgi Sisteminin bilgisayarla birlikte dUşünülmesi genel
likle "1) HesaplaJ'la zamanı çok uzun olan ve el tutan işler, 2)Bir
birini tekrar eden tipik işlemler, aynı cins işler, 3) Çeşitli 
maksat ve formlarda ve sık sık talep edilen bi.J::giler( stok kontrol, 
personel fişleri, bütçe durumları v.b.), 4) Sonuç bulma.da vey2 de- , 
[:;er·lendirmede matematik metodlard,::.n birinin kullanılmasını gerek
tiren !şler"in özelli~inden ileri r;eldi~! söylenebilir~ Bkz.: 
TEZCi\N, Semih; TU~CU, Nejat, Bilgi İşleıı:ı Sistemi kullanımınd:ı 
Ekonomik Kriterler, derleyen-KüÇUKBERKSUN. Serdarf GURED1l'J,. Ers:Ln, 
Bilgi !şlem Sistemleri (COMPUTER.) Seçiminde ve Kullanımında Eko
nomik Sorunlar, Serınet Matbaası, Serınet Arkadaş, İstanbu1-l:97-5, 
s.28 •• ll.~rrıca geniş bilgi için bkz.: UMAll, Nuri, a.g.e., s.-63-68. 

12) BURCH, Jr., John G.t STRATER, Jr.- .. Felix R., :-:. .. g,e.,_ s.73-74, 
13) Büı\IER, .James B.; SCHLOSSER, Robert E.; ZLATKOVICH, Charles T •. , 

a.g.e., s.s. 
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likle 6nemlidir. Bilgi sistemi kısa ve uzun dônem bütçelerinin(plan-

lamanın) yapılması açısından yap;ı..sal ve yeterli bir temel oluşttırma-

lıdır ( 14) ~ 

2. Yönetim Bilgi Sisteminin T~mel Varsayimları 

Yönetim Bilgi Sistemi ile yönetim arasında çok yakın ve 6nem-

li bir ilişki bulunmaktadır (15). Bu ilişki Yönetim Bilgi Sisteminin 

yöneticinin bilgi gereksinmesini karşılamasından kaynaklanmaktadır. 

Bu nedenle Yönetim Bilgi Sisteminin temel varsayımları söz konusu 

ilişkiye dayanmaktadır. Yönetim Bilgi Sistemi tasaPımcıları tarafın-

jan genellikle kabul edilen temel varsayımları Russel L.ACKOFF bir 

yazısında belirtmiş ancak bunların bir dereceye kadar ~eçerli ola-

bileceğini de vurgulamıştır (16): 

1- Yönetici ilgili bilgilerle desteklen;n.elidir. Ka.raı~ verme sü-

rccinde alınacak kararlar çoktur ve oldukça de~işiktir. Her karara 

ilişkin ilgili bilgilerin 6nceden belirlenmesi genellikle zordur. 

4yrıca işletme gerek faaliyetlerden ve gerekse çevreden gelen bir 

veri bollu~u içindedir. Bu nedenle etkin bir Yönetim Bilgi Sistemi 

ancak ilgisiz bilgilerin yok edilmesiyle başka bi~ deyişle y6netici-

nin veri bolli.lğu içinde kaybolmasını önlemekle .olu.rlu olacaktır. 

') V" t. B. ı . c. t . .. t. . k . . d d " b. ı . l . 
L- Jane ım ·ı gı 0ıs emı, yone ımın gere sınırn uyrugu .ı gı_erı 

sağlamalıdır. Bir yöneticinin kendisine hangi bilgilerin gsPekl:L ola-

(14) A.g.e., s.s~ KONVALINKA, J.W.; and TRENTIN, H.G., Management 
Information Systems, derieyen-BOWER, James B.; \iıJ:SLKE, FilliaEt 
R., a.g.e., s~l29-30~ 

(15) ALBRECHT, Leon K., a.g~e~, s.ıo-ıı. 
( 16) ACKOFF, Rusell L., Ma.nagement 't1isinformati.on Systems, derle.yen

ROSEN, L.S., Topicsin Managerial Accounting, McGraw-Hill Company 
of Canada Limited, Toronto, 1970, .s.-171-78~ 
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cağını kestirmesi, vereceği kararların yapısını ve karar modellerini 

bilmesine battlıdır. Bu koşulun güçlli~ü açıktır. Bu nedenle yönetici 

kendisine gerekli olacak bilgilerden daha fazlasını isternek tutumu 

içindedir. Bu tutum ise Yönetim Bilgi Sisteminin etkinliğini azalta-

caktır. 

3- Yönetici gereksinim duydu.P;u bilp;ilere sahip ise, vereceği 

kararlar olumlu olacaktır. Bu varsayım ancak yöneticinin elindeki 

bilgileri iyi kullanması durumunda geçerlidir. Karmaşık sorunlarda 

verilecek kararların olumluluğunu, karar sürecinin iyi anlaşılması 

ve bilgi birlikte belirliyecektir. 

ı v·· t · · v.. · B· 1 · S · · · 1 1 ~ b· 1 • ı-- .. ·:me ıcı, ~ onetım . ı p:ı ıstemının nası ça ıştıp;ını _ l .... me.k 

zorunda defildir. Yöneticinin, Yönetim Bilgi Sisteminin nasıl çalış-

t·r;ını bilmemesi durumunda, sistemin tasarımında ve kontrolunda kat-

kısı olmayacak demektir. Bu durumda olan bir yönetici sistemden ne-

lPr ~stiyebileceğini başka bir deyişle sistemin neler verebilece~ini 

b::Llemiyecektir. Bunun sonucu olarak da yönetici Yönetim Bilgi Siste-

mini kendisinin kullanacağı yerde, sistem yöneticiyi kullanın ola-

caktır. 

Yönetim Bilgi Sistemi ile yönetici arasındaki ba~:ınlılık görül-

düğü gibi oldukça önemlidir. Varsayımların çok iyi belirlenmesi ge-

rekmektedir. Bu da yöneticiye sorulacak soruların doP;ruluğuna., verı-

lerin veya bilgilerin nasıl, nerede ve ne zaman toplanacağının iyi 

saptanmasına, ayrıca karar sürecinin ve bilRi gereksinimlerinin ana-

lizine ba~lı olacaktır (17). 

(17) SHORE, Barry, a.g.e., s.462. ACKOFF, Rusell L ... Nanagement 
Misinformation Systems, s.l78.-79. 
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3. Yönetim Bilgi Sistemine Sistem Yaklaşımı 

Yönetim Bilgi Sist~mine sistem yaklaşımının hareket noktası 

işletmenin ilgili bütün kişilerine bilgi sa~lıyacak geniş bir yapı-

nın oluşturulmasıdır. Bu nedenle sistem yaklaşım.ının ana amacı iş-

letmenin bölümlerine ilişkin alt optimizasyonu dikkate almadan, iş-

letmeyi bir bütün olarak optimize etmektir (18). Ancak işletmenin 

tüm faaliyr:!t bölüml,erini -üretim, pazarlama, personel, finans- içe-

ren başka bir deyişle bütünlük arzeden bir Yön~tim Bilgi Sistemi, 

Total olarak, uygulama acısından oldukça güçtür (19). öncelikle bö-

lümlerin bir sistem içinde bütünleştirilmesine veya yeniden belir~ 

lenmesine ba~lıdır. Bunun sonucu olarak sistem yaklaşımı açısından 

bilgi sistemini geliştirmeye ilişkin iki akım or-taya çıkmıştır (20). 

Bunlar; ''Bütünleşi_k (Total) Bilgi Sistemi" ve "Ayrık Bilgi Sistemi" 

yaklaşımlarıdır. 

A) Bütünleşik (Total) Bilgi Sistemi 

Bilginin, işletmenin bütün alt sistemleri tarafından is-

tenildiği ve kullanıldığı açıktır. Ayrıca bilgi bütün alt sistemleri 

ilgilendiren ve insan, para gibi işletme kaynaklarını (girdilerini) 

anımsatan ortak bir ö~edir (21)~ Dolayısiyle alt sistemler arasında 

( 18) 
( 19) 

(20) 
(21) 

BURCH, Jr., John; STRATER, Jr., Felix R., a.g.e., s.79, 
G:RAHAM, Jı:--. , Richaı.,d W., Total Systems Concept, derleyen-BOWE:R; 
HELKE, a.g.e., s,78-79. DEARDEN, ,John, How to Organize Information 
Systems, derleyen-ROSEN, L.S., .a.g.e., s.l57. Total Sistemin yal
nızca bir kavranı. olduğu bqlirtilmekle birlikte bunun, uygulanaya 
dönük çalışmalarla ve. bilgisayar tekriolqj~s~nde yapılan ilerleme
lcrle gelişmekte oldu~u da belirtilmektedir. Bkz.: BEYER, Robert, 
A pos~ tive Look at Managemeni; .Information Systems, derleyen-HEIN, 
Leonard \tJ,, a.g.e,, s.l52, DELUCA, A.Richard,, Understanding 
Total Systems, derleyen-BOWER; _WELKE, a,g,e,, s.95. SP.f?.ULDING,Jr., 
A.T., Is the Tota+.:System Concept Pr~c~iqal, derleyen-Bot.VER;ı•!ELKE, 
a.g.e., s.99. Bm~ER, James B.; SCHLOSSER, Robert E.; ZLATKOVICH, 
Charles 'I',, a',g,e., s.7. ' 
BURCH, Jr., John; STRATER, .Jr., Felix R,, a.g.e., s.79. 
~illRDICK, Robert G.; ROSS, Joel E,, a,g.e., s,239,· 
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bu açıdan bütünlük arzeden bir etkileşim başka bir deyişle bilgi 

alış-verişi olacaktır. Bütünleşik (total) Bilgi Sisteminin çıkış 

noktası da buradadır. 

Bütünleşik (total) Bilgi Sistemi her işletmenin kendi başına 

bir sistem oldu~u varsayımından hareket eder (22). İşletmenin alt 

sistemleri için gerekli olacak verilerin veya Eıilgilc~rin mf:.rkezi bir 

yerde toplanmasını öng6rür (23). Bütünleşik Bilgi Sistemi bu merke-

zilik işlevini "Ortak Veri Temeli" (Common data base) veya "Bilgi 

Bankası" (data bank) olarak adlandırılan (2Li) merkezi bir birim ara-

cılığıyle yerine getirmektedir (25). Burada sisteme veri girdisinin 
o 

yalnız bir kez yapılması gerekmektedir. Bundan sonra işletmenin alt 

sistemleri tarafından gereksinimi duyulacak bilgiler Total sistem 

içinde süreçlenerek ilgili yöneticilere verilecektir. Böylelikle ay-

r.ı verinin veya bilginin sistem olarak işletmenin değişik merkezle-

rinde birden fazla kaydedilmesi, süreçlenınesi ve depolanması önlen-

miş olacaktır. Bu yaklaşım çerçevesinde ve bütünlük arzetmesi bakı-

ınından Bütünleşik (total) Bilgi Sistemi kavramsal olarak ŞEKİL-10(26) 

da gösterilmiştir. 

Bütünleşik Bilgi Sistemi görüldüğü gibi iki amaca yönelik ol

maktadır: 1) Yönetim eylemlerini, işletmenin bölümleripi dikkate al-

maksızın, bir sistem olarak bü.tünleştirmek, 2) Girdilerin yalnızca 

bir kez kaydını sağlayan bir bilgi sisteminin kurulması ve daha son-

ra bütün bilr,i gereksinmelerini, işletmEmin diğer bölümlerinde gir-

(22) BO\IJER, James B.; SCHLOSSER, Robert E.; ZLATKOVICH, Charles T., 
a.g.e., s.6. 

(23) A.g.e., s.6. . 
(24) "Ortak Veri Temeli" veya "Bilgi Bankası" zaman zaman birbirinin 

verine kullanılan fakat anlarnca birbiri.nden farksız kavram1ardır. 
(25) BURCH, Jr., John;.STRATER, Jr., Felix R., a.g.e., s .• 87. 
(26) MURDICK, Robert G.; ROSS, Joel E., a,g.e., s.250-51. 
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dinin tekrar kaydını zorunlu kılmadan, karşılamaktır (27). Her iki 

amacın birbirine bağımlı olduğu açıktır. Çünkü sistem ancak her iki 

amacın gerçekleşmesi koşulunda ortaya çıkacaktır. Oluşturulan sis

tem işletme içinde merkezi bir konuma sahip olacaktır. Böylelikle 

ŞEK1L-ll 9 de (28) gösterildiği gibi Bütünleşik (Total) Bilgi Sistemi 

ile işletmenin alt sistemler•i -bilgi kullanıcıları ( 29 )- arasında 

direkt haberleşme kanalları doğacaktır. 

r 1 

ı Bilı:ı:i J 
KullaTI:ıc: 

.t..ı gı 1 

I
r- ~~·ı . ··ı 1. 
Kullanıcı!' 

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

~OTONI~Ş!K(TOTAL) . l B!LGt SİSTEM! 

--- / 
Bilgi 1 y 

Kullai-ncıj 
'------·· t 

i Bilgi ı 
)_Kullanıcı 

ŞEK!L - ll 

1 

Bilp;i l 
/ Ku1la~ıcı! 

' . --· '·l P"l . ı "- ~ı gı 

Kullanıcı 
----· 

BüTONLEŞ!K (TOTAL) B:tLG! S!STEH!NDE 

HABERLEŞHE KANALLARI 

(27) HASLET J~W., TotalSystems-A Concept of Procedural Relationship 
in Information Processing, derleyen-BOWER; WELKE, a.g.e., s.BS. 

(28) BURCH, Jr., John; STRATER, Jr., Felix R. ,- a.g.e., s.84. 
(~9) Alt sistemler işletmenin üretim, pazarlama gibi kullanıcı bölüm

leı-ıdir. 
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Bütünleşi:k Bilgi Sistemi birçok yararlar sağlamaya yöneliktir. 

)rneğin; bilgi işlem eylemlerinde birçok tekrarı önleyecek, karma-

şıklığı ve buna bağlı hataları azal tacak,. bilgilerin daha çabuk ve 

L.cimanlı sağlanmas ını olurlu kılacaktır ( 3 O). Ancak doğaldır ki, böy-

le bir sistemin tasarımı beraberinde bir dizi sorunlar da getirecek-

tir. Sistemin geliştirilmesi; bütün yönetim düzeyleri arasındaki 

ba~lantının sa~lanmasını, oldukça tecrübeli ve becerikli kişilerin 

isti.hdamını, mükemmel bilgi işlem donanımlarının alınmasını ve çok 

miktarda paranın harcanmasını gerektirecektir. Ayrıca Bütünleşik sis-

tcm geleneksel veri ve bilgi kayıt yöntemlerinin de~iştirilmesini de 

zorunlu kılacaktır (31). Çünkü sistem, veri toplama, bilgi işlem ve 

bilginin iletimi eylemlerini biraraya getirecektir. Bu konsolidasyo-

rıa muhasebe işlevi de dahil olacaktır. Zira ayrı bir bölUme gerek 

. ·lmayacak ve her eylem bütünleş ik sistemin sorumluluğuna girecek-

tir (32). 

Günümüzde kavramsal bir özellik taşıyan Bütünleşik (Total) Bil-

gı Sistemi, hiç kuşkusuz modeı"'n örgütlerin bilgi gereksinmelerini 

karşılamada en doğru ve etkin yaklaşımdır (33). Bu açıdan Bütünleşik 

Bilgi Sistemi kavramı gitgide artan bir hızla gelişme durumundadır. 

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi eksik yanları ve sınırla.rı (li-

miti) vardır. Bunların en önemlisi bu tür bir sistemin çok karma-

şık (34) ve katı olması başka bir deyişle esnek ol:rn,amasıdJ_r (35). 

(30) SPAULD1NG, Jr., A.T., a,g.e., s,l05. 
(31) BURCH, Jr., John; STRATER, Jr., Felix R,, a.g.e., s.80. 
(32) A.g.e., s.80. 
(33) BOWER, ~_Tames B.; SCHLOSSER, Robert E.; ZLATKOVICH, Charles T., 

a.g.e., s.7. 
(34) Yönetim Bilgi Sistemlerinin karmaşıklığı yönetimin bilgi gerek

sinmelerine dayanmaktadır, Yönetimin bilgiye olan gereksinmeleri. 
ise büyüklüğünı, coğrafik dağılırnın ve işletme eylemlerinin bir 
fonksiyonudur. 

(35) BO'i-vER, James B.; SCHLOSSER,' Robert E.; ZLATKOVICH, Charles, T., 
a.g.e., s.7. 
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B) Ayrık Bilgi Sistemi 

Yönetim Bilgi Sisteminin bütünleşik (total) olarak geliş-. 

t:.i rilmesinin, sistemin karmaşıklığı ve esnek olmaması ayrıca berabe-

~inde getirdiği sorunlar karşısında, güclü~ü ortadadır. Ayrık Bilgi 

Sistemi bu açıdan Bütünleşik Bilgi Sistemine seçenek olarak geçerli-

lik kazanmaktadır. Bütünleşik Bilgi Sistemi anı~sanaca~ı gibi merke-

zi bir özelliğe sahipti. Veriler veya bilgiler merkezi sisteme yal-

m_z bir kez girm E;kte ve daha sonra burada süreçlenerck :işletmenin 

ilgili alt sistemlerine (bilgi kullanıcılarına) iletilmektedir. 

Ayrık Bilgi Sisteminin temel çıkış noktası ise işletme içinde, 

haberleşme kanalları aracılığiyle bütünleştirilen ba~ımsız alt bilgi 

sistemlerinin kurulmasıdır (36). Sistemler sistemi olarak da nitele-

::-ı.ı~bilen Ayrık Bilgi Sistemi, işletmelerin pazarlaı:na, üretim gibi 

bilgi gereksinirü duyan boltimleri dikkate alınarak geliştirilen alt 

bilgi sistemlerinin bir şcbekesidir. Böyle bir şebekede Ayrık Bilgi 

Sistemini vurgulayan üç temel özellik göze çarpac~ktır (37): 

1- Şebekeye dahil bazı alt bilgi sistemleri ditter alt bilgi sis-

temleriyle karşılıklı eylem gereksinimi içinde bulunacaklardır. Yani 

sistemler arasında bilgi al~ş-verişi olacaktır, 

2- Ortak Veri Temeli yerini her alt bilgi sistemine ait birey-

sel veri temellerine bırakacaktır. Bir alt sisteme ·ait "veri temeli 11 

di~er alt sistemlerle kullanılabilecektir, 

3- Sistem olarak tüm işletmenin bilgi gereksinmelerini karşıla-

m.J.k amacıyle alt sistemler birlikte hareket etmek zorunluluğun:::!.=. ola.-

caklardır. 

(36) BUR.CH, Jr., ,John G.; STRATER, Jr., Felix R., a.g.e., s.87. 
(37) A.g.e., s.88. 
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Ayrık Bilgi Sistemi yaklaşımında alt bilgi sistemle:rıi işlet:r.:ıe 

içindeki konumları itibariyle birbirinden banımsızdırlar. Bu sistem-

ler ancak haberleşme eylemleriyle karşılıklı etkileşim içinde ola-

caklardır. Bir alt sistem diğer bir alt sistemle bilgi alış-verişi 

içinde bulunacaktır. !şletme içindeki bil~i kullanıcıları Bütünleşik 

Dilgi Sistemi yaklaşımında oldu~u gibi merkezi işlev gören sistemin 

etrafında yer' almayacaklardır. ŞEK!L-12 ( 38 )de görüldüğü zibi tü.m 

bilgi kullanıcıları karşılıklı etkileşim içinde bulunacaklardır. Bu 

d 1 k B. ı . s. t . d .. . , .. ı d ı , ,_ 1- • ., • 
açı an ~rı ı gı ıs .emın e. uzerınce onem e uru acaK ~onu; 0ııgı 

kull?.nıcıları arasındaki etkileşimi sağlıyacak haberleşıTıe l<:analla-

rının kurulmasıdır. Haberleşme kanalları Bütünleşik Bil~i Sistemin-

deki kanallardan fazla olacak:tır. Çlinkü BütünL;şik Bilgi Sisteminde 

bilgi kullanıcıları sistemle direkt bir ilişki içindedirler. Buna 

karşın Ayrık Bilgi sisteminde her alt sistem diğer alt sistemlerle 

bilgi alış-verişinde bulunacaktır (39). 

Şimdiye değin belirtildiği gibi Ayrık.Bilgi Sisteminde veri te-

me~lleri (data base) ve buna. bağlı olarak haberleşme kanalları art-

maktadır. Ayrıca aynı veri veya bilginin birden fazla sisteme girdi 

ola.r'ak dahil edilmesi gerekmektedir, Ayrık Bilgi Siste:qıindeki bu ol-

gula.r sistemin sakıncalarını oluşturmaktadır. Ancak Ayrık Bilgi Sis-

teminin bu sakıncaları yanında olumlu katkıları da olaca~ı açıktır. 

öncelikle Ayrık Bilgi Sistemi, Bütünleşik Bil~i Sistemi gibi kar~a-

şık değildir. Donanım açısından !4aliyeti daha düşüktür. t\yr'ıca Ayrık 

Bilgi Sistemine dahil bir alt sistemin yarattığı aksaklık di~er alt 

(38) BURCH, Jr., John G.; STRATER, Jr., Felix R., a,g,e., s.89. 
(39) Haberleşme kanalları bilgi kullanıcılarının sayısına bağlı olup 

N(N-1)/2 formülü ile belirlenecektir. AltJ. bilgi kullanıcısı 
olan bir haberleşme şebekesinde (6(6·1)/2) = 15 haberleşme ka
nalı olacak demektir. 
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B'l ' l ı ı gı t-----------
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ŞEK!L - 12 

AYRIK B!LG! S!STEM!NDE 

HABERLEŞME KANALLARI 

s.:Lstemleri büyük oranda etkilemeyecektir. Bundan başka Ayrık Bilgi 

Sistemine ilave edilecek bir alt bilgi sistemi kurulu olan diğer 

alt sistemleri değiştirmeksizin sisteme eklenebilecektir (4-0). Ayrık 

Bilgi Sisteminin bu üstünlükleri ve Bütünleşik Bilgi Sisteminin uy-

gulama güçlüğü, işletmede birden fazla bilgi sisteminin kurulma ge-

rekliliğin:i. vurgulamaktadır. Ancak gitgide gelişen bilgisayar tekno

lojisi ve sistem çalışmaları karşısında Bütünleşik (total) Bilgi Sis-

temine yönelik yoğun çalışmaların va~lığını da gözden uzak tutmamak 

gerekir. 

(l~O) BURCH, Jr., John G.; STRATER, Jr., Felix R., a.g.e., s.90-. 
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C) Veri Temeli .. 

Veri Temeli veya bilgi bankası (data bank) işletmenin bü-

tün bölümleri tarafından ve farklı amaçlarla kullanılabilecek: bir 

şekilde tüm verileri veya bilgi'leri içeren merkezi bir dosya veya 

dosyalar dizisidir (41). örneğin bir üretim işletmesinde hammadde 

alJ.ş larına ilişkin kayıtların, mamül maliyetinin belirlenmesi, borç-

lar'ın izlem:ıesi, stok seviyelerinin saptanması gibi değişik amaçlar-

la kullanılmasıdır, Alışlara ilişkin bu bilgilerin ayrı ayrı bölilin-

lerele tutulması aynı işin birkaç kez Y,apılmasını gerektirecektir. 

Veri Temeli bu sakıncayı ortadan kaldırmaktadır (42). 

Veri temeli, Yönetim Bilgi Sistemine Sistem yaklaşımı çerçeve

sinde farklıliklar gösterecektir. Bu farklılıklar Bütünleşik Bilgi . 
::2istemi ve Ayrık Bilgi Sistemi doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Bü-

tünleşik Bilgi Sisteminde veri temeli tektir, Başka bir deyişle ve-

riler veya bilgiler "Ortak Veri Temeli"nde toplanacak ve buradan is-. 
tenildiğinde alınacaktJ.r. ŞEKİL-13 ( 43 )de Ortak Veri Temeli kavram-

sal olarak gösterilmiştir. 

Veri Temeli yukarıda belirtildiği gibi bir dosya vey{3. dosyalar · 

dizisidir. Bütünleşik Bilgi Sistemindeki Ortak Veri Temelinin de aynı 

şekilde olduğu açıktır. Kavramsal olarak asıl olan Ortak Veri Teme-

linin tek bir dosyaya bağlı olmasıdır. Ancak Ortak Veri Te~ıelinin 

de~işik amaçlar için birbirine bağımlı dosyalar dizisi olarak irde-

lenmesinde yarar vardır. Burada dikkat edilmesi gerekli nokta dosya-

(Lll) HICKS, Herbert Ge; GULLET, C1 Ray, a.g.e., se553. ~-
(Li 2) Daha ayrıntılı bilgi için bkz,: NOLON, Richard L., Computer Data. 

Bases: The Future is-Now, Harward Business Review, September
October, 1973, s,98-ll'+• BOULDEN, James B,, a.g.e., s•67·-69.· 

(43) t'IURDICK, Robert Gd ROSS, Joel E., a.g,e., se226, 
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(dosyalar} 

1 

l Kar , 
1 Planlaması.: 

ŞEKİL - 13 

ORTAK VER! Tm1EL:t 

! Satış j 
ve Fatu- ı 

\ ralama i _______ , 
1 

lar arası bu ba~ımlılı~ın bütünlük yaratmaya yônelik olmasıdır (44). 

Ayrık Bilgi Sisteminde anıınsanacağı gibi herbir alt bilgi sis-

tcmi için bir veri temeli bulunmaktaydı. Dolayısiyle Ayrık Bilgi Sis-

teminde birden fazla veri temeli olmaktadır. Her alt bilgi sistemine 

(44) BURCH, Jr., John; STRATER, Jr., Fel1x R,, a.g.e., s,Bl. 
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ilişkin veri temeli dif!er alt bilgi sistemlerine ilişkin veri temel-

leriyle bir etkileşim içindedir. ŞEKİL-1'+ (45)te bölümlere ait veri 

temelleri ve bunların karşılıklı etkileşimleri kavramsal olarak gös-

terilmiştir. 

lJ?AZ:ARLAM~ 
VER! 'l'EMEL!l----

--··-----··--··-' 

,------------·: 
LX!~t:NS _j 
f·----·--- ... --·----·-· 1 

--~--------;ı..iVER! TEHELt ! 
~-·-·--r--------J 

-ı 
ı 

1l r: tlRZT!M _ :ı ı 
--·------~t~~t TEMEL!- --~r-----1 

ŞEKİL - 14 

AYRIK B!LG! SİSTEH!NDE 
VERİ TEMELLERİ 

Ayrık Bilgi Sistemindeki Veri Temelleri de, Ortak Veri Temeline 

koşut olarak, dosya veya dosyalar dizisinden oluşmaktadır. Dosyalar 

arası bağımlılık burada da temeldir. Ancak Bütünleşik Bil.ı?;i Siste-

minde veri temeli tektir. Buna karşın Ayrık Bilgi Sisteminde ise ve-

ri temeli bil'den fazladır. Bu nedenle Ayrık Bilgi Sistern.inde verı 

temelleri arasında da ŞEKtL-l'+'te olduğu gibi, bir bağımlılısın ya-

n:I. biı-' bütünlüğün sağlanması gerekmektedir. Bu gereklilik aynı za-

manda Ayrık Bilgi Sis·teminin doğal bir sonucu olduğu da. açıktır. 

(45) A.g.e., s.89. 
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4. Temel Yönetim Bilgi Sistemleri 

Yönetim Bilgi Sistemi anımsanaca~ı gibi Bütünleşik (Total) 

lilgi Sistemi ve Ayrık Bilgi Sistemi yaklaşımları çerçevesinde iki 

;ekilde geliştirilebilmektedir. Bütünleşik Bilgi Sistemi yaklaşımın

la yönütem için gerekli bilgiler .tek bir sistemden karşılanmaktadır. 

luna karşın Ayrık Bilgi Sistemi yaklaşımında ise Yönetim Bilgi Sis-

:emı alt sistemlerden oluşmaktadır. Yönetim için gerekli bilgiler 

ıaberleşme kanallariyle bütünleşen bu alt bilgi sistemlerinden sağ-

_anmaktadır. Bu açıdan Yönetim Bilgi Sistemi birden fazla alt sistem

ten ve bunların da alt sistemlerinden olı~şacaktır, ·Böylelikle işlet:.. 

~ler,içinde bulundukları koşullara göre birçok alt bilgi sistemi 

:eliştirmek durumunda olacaklardır. TABL0-3'te, bir üretim işletme-

;inin Temel Yönetim Bilgi Sistemleri ve bunların alt sistemleri gös-
• • 

:erilmiştir (46). 

TABLO - 3 

TEMEL YöNET!M B!LG! S!STENLER! 

VE ALT SİSTEMLER 

ORET!M BtLG! S!STEM! 

üretim Planlaması 

Envanter 
Satın Alışlar 

Kalite Kontrol 

Mamul Geliştirme 

:46) MURDICK, Robert G,; ROSS, Joel E., a,g.e., s,l76• CHURCHILL, 
Neil c.; KEMPSTEH, John H.; URETSKY, Myron, Computer-Based 
Information Systems for Management.: A Survey, National Association 
of Accountants, New York, 1969~ s.36-37, PRINCE, Thomas R., 
InformatiC»;,n Systems For Management Plan:hing and Control, Richard 
D.Irwin, Ihc,, Homewood, Illinois, 1970, s~78-79, 
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PAZARLAMA BİLG:t S!STEMİ 

Satışların planlanması 

Satışlar ve faturalama 

Satış analizleri 

Pazar Araştırması 

PERSONEL B:tLG1 S!STEMİ 

Ucret Bordroları 

İstihdam 

Eğitim 

İşçi-işveren ilişkileri 

FiNANSAL BİLGİ SİSTEMİ 

Maliyet Muhasebesi 

Sorumluluk Muhasebesi 

K~rlılık (profifability) Huhasebesi 

Nakit Bütçelernesi 

Kar Planlaması 

Sı::~rmaye Bütçelernesi 

Genel ~'luhasebe 

üretim, pazarlama, pı;;rsonel ve finansal bilgi sistemleri daha. 

.. b ı. t. ld. ~. . - . b. b. . d b "- ' ~. 1"' d. c.. kl . ı once ı e ır ı ıgı gını ır ırın .en agımsız aegı Aer ır. uure. _ı o. a-

rak birbirleriyle ba~ımlı ve karşılıklı etkileşim içindedirler. Te-

mel Yönetim Bilgi Sistemleri bu nedenle yönetimin temel işlevlerini 

de birbirine bağlamaktadırlar. 

Yônetim Bilgi Sistemleri kuşkusuz yalnızca TABL0-3'te g6steril-

diğ:i gibi katı sınırlar içinde değillerdir. İşletmeden işletmeye ve 

işletmelerin içinde bulundukları koşullara göre farklılıklar göste-

receği açıktır~ Çalışmamızın bundan sonraki bölümlerinde üretim, pa-

zarlama ve personel bilgi sistemleri kısaca belirtilecek ve daha son-

ra Finansal Bilgi Sistemi geniş olarak incelenecektir. 
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ve reklamlerın etkinliğine ilişkin bilgi.ler sa.ğlarken, diğer sistem-

le:r yalnızca satışların kaydına yönelik olacaklardır. Ancak Pazarla-

Tna Bilgi Sistemi yukarıda b(;lirtilen tüm eylemlere ilişkin bilgileri 

sa?,Haması durumunda bir bütünlük kazanacaktır. 

C) Personel Bilgi Sistemi 

Personel Bilgi Sistemi işletmede çalışan kişilere iliş-

kin bilgileri sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir (53). örne~in; 

ücret ödemeleri, iş tahsisleri, iş e~itimi, işçi-işveren ilişkileri 

ve çalışma koşulları gibi işgörenlere ilişkin bilgiler Personel Bil-

gı Sisteminden sağlanacaktır. Sistem geçmiş ve şimdiki bilgilerle 

sınıı-ılı değildir. Aynı zamanda gelecekteki personel gereksinmesini 

yansıtan ileriye dönük bilgileri de sağlamaya yöneliktir (54). 

D) Finansal Bilgi Sistemi 

Finansal Bilgi Sistemi (55), "genel veya finansal muhase-

be ve bunun dışında kalan Maliyet Huhasebesi, planlama, kontrol ve 

işletme istatistiği gibi konuları da içeren"(56) geniş bir bilgi sis-

. d. . ı ı· ı . ı . . ı ı ı . ı . ] . , . ,..., . t temı ır. Sıstem gene . ık e ış etme ıçı ey em er e ı gı .ıaır. ~ıs em-

den sağlanacak bilgiler, tarihi bilgiler olacağı gibi ileriye dönük 

bilgiler de olacaktır. Bundan sonraki bölümlerde geniş çı_çıklamalara 

konu olacak Finansal Bilgi Sistemi temel yönetim bilgi sistemlerinin 

(53) ROSS, Joel E~, a.g.e., s.l25. 
(54) A.g.e., s.l25. 
(55) Finansal Bilgi Sistemi bazı yazarlar tarafından değişik başlıklar 

altında da konu edilmektedir. örneğin; "Muhasebe Organizasyonu", 
"Modern Muhasebe Sistemi" e;ibi. Bkz.t BURSAL, Nasuhi, Muhasebe 
Organizasyonu ve Bilgi tşlem Sistemleri, !şletme Fakültesi Der
gisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Nisan 1973, s.2-12. CARRITHERS, Wallace 
M.; WEINWURM, Ernest H., a.g.e., s.lB-19. HECKERT, J.Brooks; 
KERRIGAN, Harr.y D., Accounting Systems-Design and Installation, 
The Roland Press Company, New York, 1967, s.35,52-53. GODFREY, 
James T.and PRINCE,Thomas R., The Accounting Model From an 
Information Systems Perspective, The Accounting Review, January 
1971, s.BS-89. . 

(56) BURSAL, Nasuhi, a.g.e., s.2. 
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en önemlisi ve en eskisidir. Aynı zamanda işletmeler tarafından bu-

güne dek en iyi geliştirilen bir bilgi sistemidir (57). Çünkü daha 

önce de belirtildi~i gibi Finansal Bilgi Sistemi işletme içi eylem-

1 PY'P ve bu eylemlerin kontroluna yöneliktir. Ayrıca yönetim bu bil-

gi sistemiyle çok yakından ilgilidir. Yönetim kararlarına temel ola-

cak bilgilerin çoğu, işletmenin finansal durumunu, eylemlerin sonu-

cunu ve bu sonucun oluşumunu gösteren bilgilerdir (58). 

II. FiNANSAL BİLGİ SİSTEMİ 

Finansal Bilgi Sistemi; 1) yönetimin varlıklar üzerindeki yö-

netim sorumluluğunu yerine getirmek, 2) işletme eylemlerinin kontra-

lunu olurlu kılmak, 3) gelece~e ilişkin işletme eylemlerini planla

mak için gerekli bilgileri sa~layan bir bilgi sistemidir (59). 

Finansal Bilgi Sistemi ço~u kez Muhasebe sistemini yansıtır. 

Ancak muhasebeyi de içeren daha geniş bir kavramdır. Bu "olgu"yu 

Gerald A.FELTHAM bir araştırmasında şöylece belirtmiştir: 

"J:1uhasebe, günümüz işletmelerinde bilgi· sistemlerinin önemli bir bö-

lümünü oluşturmaktadır. Sistem yaklaşımı çerçevesinde geliştirilen 

bütünleştirme çalışmaları (60) ile karşı karşıya bulunmaktadır. Buna 

koşut olarak Muhasebeciler de işletmelerin bilgi sistemlerini kimle-

(57) DEARDEN, John, a.g.e., s.l64. HURDICK, Robert G.; ROSS, Joel:;:::., 
a.g.e., s.l78. 

(58) CEHALCILAR, özgül, a.g.e., s.6. 
(.5 S) Bm~ER, James B.; SCHLOSSER, Robert E.; ZLATKOVICH, Charles T., 

eı .. g.c., s.8. 
(60) Bu çalışmalar işletmenin bir sistem olarak ele alınması ve buna 

ba~lı olara~ alt sistemlerin bütürileştirilmcsine yönelik çalış
mala.rdır. 
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rin kuracağı ve kimlerin yöneteceği sorunuyla (61) karşılaşmaktadır-

lar ••••• Kuşkusuz bilgi sistemi şimdiye dek muhasebeden sağlanan fi-

nansal veri ve bilgilerle sınırlı olmayacaktır ••••• İşletmenin karar 

verme süreci için gerekli olan çok sayıdaki veri ve bilgiler daha 

genış kapsamlı bir bilgi sisteminden sağlanacaktır (62). 

American Accounting Association'nin (Amerikan Muhasebe Derneği) ko-

nuya ilişkin bir raporunda da aynı yargıya varılmış olup; bilgi sis-

terni kavramının muhasebeden daha geniş bir kavram olduğu belirtil-

miştir (63). 

Finansal Bilgi Sistemi, işletmede iç kontrolu olurlu kılmak ve 

yönetsel bilgiler~ sağlamak amaciyle kurulan alt bilgi sistemlerinin 

oluşturdu~u bir bütündür (64). Bu bütünü oluşturan alt bilgi sistem-

leri TABL0-3'te de gösterildi~i gibi; Maliyet Muhasebesi, Genel veya 

(Gl) İşletmenin bilgi sistemlerini kimlerin kuraca~ı ve kimlerin yö
neteceği konusu tartışmalara neden olmaktadır. Bilgi sistemleri 
geleneksel muhasebeyi aşan bir konu olduğundan işletme içinde 
ayrı bir bölümün, "YöNETU1 BİLGİ S!STEHLERİ BöLüMü' n ün, kurulma
sının bir zorunluluk olduğu üzerinde birleşilmektedir. Dolayı
siyle Muhasebecinin yalnız başına yerine getiremeyecetti bir konu 
olduğu belirtilmektedir. Bilgi Sistemlerinin kurulması ve yöne
tilmesi geı~çekten de ancak, ·muhasebecinin öncelikle dahil olaca
ğı, yeni yönetim ve y6neylem araştırması teknikleriyle ve bilgi
sayar bilgisiyle (programlama) donanmış bir ekip çalışması ile 
olurludur. Bu ekip içinde bilgi işleme ve işletme eylemlerinin 
neler olabileceğini en iyi bilen kişinin Muhasebeci olduğu unu
·tulmamalıdır. Fakat şu da unutulmamalıdır ki; Muhasebecinin ekip 
içindeki önemli yerini koruması bakımından yeni gelişmeler -özel
likle bilgisayar- karşısında tarafsız kalamıyaca~ıdır. Geniş bil
gi için bkz.: BEYER, Robert, Management Information Systems: 
\-Jho'll Be in Charge?, derleyen-HEIN, a.g.e., s.29-36. HURRAY, 
Gerdon L., Information Technology and the Proffesional Accountant, 
derleyen-HEIN, a.g.e., s.2-3, 11-12, HEIN, Leonard W., EDP in the 
Accounting Curriculum, derleyen-HEIN, a.g.e., s.25-28. SIMPSON, 
Max s., How Do Electronic Computers Affect Accounting and 
Auditing Techniques?, derleyen-HEIN, q.g.e., s.9G-98. JOPLIN, 
H.Bruce, a.g.e., s.44. PORTER, Jr., W.Thomas, and MULVIHILL, 
Dennis E., Organization for Effective Information Flow, derle-
yen-BOWER; WELKE, a.g.e., s.l91-194. . 

(62) FELTHAM, Gerald A., a.g.e., s.4. 
(63) American Accounting Association, A Statement· of Basic Accounting 

Theory, American Accounting Association, 1966, s.64. 
(6L~) BOWER, James B.; SCHLOSSER, Robert E.; ZLATKOVICH, Charles T., 

a.g.e., s.9. 
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finansal Muhasebe, Sorumluluk Huhasebesi, K~r Planlaması, Nakit Bü·t-

çelemesi, Sermaye Bütçelernesi olarak sıralanabilir. Finansal Bilgi 

Sistemi bu içeriti itibariyle birbirinden farklı bilgi kullanıcıla-

rının farklı bilgi r.;ereksinmelerini karşılayacağı açıktır. Bu neden-

le işletmenin mevcut bilgi sisteminin 01uhasebenin), "muhasebe bil

gisi 11 sağlamaktan çok "yönetim bilgisi'' sağlamaya dönüştürülmesi bir 

zorunluluk olmaktadır (65). Finansal Bilgi Sistemi bu görünümüyle, 

yönetim için gerekli olan yönetsel bilgileri sağlayan oldukça geniş 

kapsamlı bir bilgi sistemi olarak, Yönetim Bilgi Sistemleri içindeki 

yerini alacaktır. 

ı. Finansal Bilgi Sistemine Gereksinme 

Yönetim ve bilgi birbirinden ayrılmaz iki temel kavramdır. 

fönetim eylemlerinin bilgi olmaksızın ussal bir şekilde yerine geti-

rilmesi olanaksızdır. !şletme yönetimi sürekli olarak bilgi gereksin-

mesi içinde olacaktır. Ayrıca işletme ile ilgili olan işletme sahip-

leri, ortaklar, borç verenler ve Devlet, işletme eylemlerinin sonu-

cunu görebilmek için doğal olarak bazı bilgiler isteyeceklerdir. Yö-

netimin ve üçüncü kişilerin bu bilgi gereksinmeleri önce de belirtil-

diği gibi üretim, Pazarlama, Personel ve Finansal Bilgi Sistemleri ·ta-

rafından karşılanacaktır. Her sistem kendi içeriğine göre ancak bazı 

gereksinmelere cevap verecektir. Bu yaklaşım çerçevesinde Finansal 

Bilgi Sistemi, tanımı na da uygun olarak, . işle=tmenin şu üç özgül 

(spesifik) bilgi· gereksinmesini karşılamaya yönelik olmalıdır( 66): 

1) Finansal Bilgi Sistemi ·yönetimin "!C B:f:LG!" -gereksinmelerini kar-

( 65) NICHOLS, Gerald E •. , Accounting and the Total Information System, 
Management Accounting, Narch 1971, s.27, 28. 

(66) B0VJER, James B.; .SCHLOSSER, Robert E.; ZLATKOVICH, CharlE'.s T., 
a.g.e., s •. 9~11. 
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ş ılamalı, 2) İşletme eyle!!ıl'~"rini "öLÇME VE KONTROL ETME" olanakları 

sa.~lamalı, 3) "DIŞ RAPORLAHA" için gerekli bilgileri hazır kılmalı-

dır. 

İç Bilgi Gereksinmesi: Yönetim, işletmede oluşan olayların ne-

ler olduğunu bildiği oranda başarılıdır. Bunun da yönetime sunula-

,_,. b . l . 1 1 ~ ~ ,, k+ F . 1 B . l . c • ' • d b caJ'- ıç ı gı er e sag..Lanacagı açı~ '-ır. ınan sa.... ı gı .:.:iısı:emın .en u 

amaçla sağlanacak bilgilerin 11 Uç zamanlı" olması yönetim açısından 

daha yararlı olacaktır. Bunlar tarihi, şimdiki (cari) ve gcilece~e 

ilişkin bilgilerdir. Geçmişte işletmede nelerin oldu~unu bilmek ta-

rihi bilgilerle olurludur. Geçmişin olayları- gelece}j,i belirlemede 

başlama noktası olur. Yc)netim geçmişle birlikte işletmenin şimdiki 

durumundan da haberdar olmalıdır. örneğin; işletmenin varlıklarından 

kinllerin sorumlu olduğu, bu varlıkların nerede bulunduj1:u ve işletme;-

de oluşmakta olan olayların bilinmesi bir zorunluluktur. Cari bilgi-

ler, özellikle sonuçların bütçelerıle veya standartlarla karşılaştı-

rılmasına olanak sa~layacaktır. Nihayet Finansal Bilgi Sistemi gele-

ce~i yansıtan bütçe ve planlara ilişkin bilgileri de s~~lıyarak bli-

tOnlük kazanmalıdır. 

ölçme ve Kontrol Gereksinmesi: Y8netici sürekli olarak işletme 

eylemlerini ölçmek ve kontrol etmek durumundadır. Amaçlaı"'a erişebil-

rnek büyük oranda işletme eylemlerinin ölçümüne ve kontroluna ba~lı-

dır. Başka bir deyişle işletme eylemlerini ölçmek ve kontrol etmek, 

] . ·ı k . . l'd" . 1 B., . ..,. . b amaç _ara erışebı me ıçın gerek ı ır. Fınansa ı~gı Sıstemı, u ge-

rekli1iS;in bir sonucu olarak işletme eylemlerini ölçmek ve kontrol 

etmek için gerekli olanakları sağlayıcJ. nitelikte olmalıdır. cHçme 

ve kontrol etme işlemlerinin etk!n bir şekilde yerine getirilmesi 

Finansal Bilgi Sisteminden sa~lanacak bilgilerle yakından ilgilidir. 
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Bilgiler• işletmenin koşullarına göre günlük, haftalık veya aylık ola-

caktır. !şletme eylemlerini c:!lçme ve kontrol etme amacına yönelik 

bilgilerin büyük defter kalanlarından alınması olanaksızdır. Bu tür 

bilgiler işletmenin yapısına göre farklı yöntemlerle ve de~işik bil-

gi merkezlerinden sa[?;lanabil.ecektir. örneğin; Finansal Bilgi Siste-

mıne dahil olan Sorumluluk Huhasebesi, Naliyet Muhasebesi ve Bütçe":" 

leme gibi alt bilgi sistemleri, ölçme ve kontrol etme eylemleri 

için gerekli olan bilgilerin farklı şekillerde ve ayrı bilgi merkez-

lerinde toplanmasını olurlu kılacaklardır. 

Dış Raporlama Gereksinmesi: İşletme tüm ekonomi açısından bir · 

alt sistemdir. Başka .bir deyişle bir açık sistemdir. Çevreyle sO.rek-

li olarak etkileşim içindedir. Bu etkileşim alanı içinde kuşkusuz 

taraflardan biri işletmedir. Diğer taraf ise işletme sahipleri, or-

taklar, borç verenler, Devlet ve geniş halk kitleleridir. Bunların 

işletmeyle olan ilişkileri do~rultusunda bazı bilgiler isteyecekle-

ri açıktır. işletme de bu bilırileri vermek durumundadır. tşletme bu . ~ 

yükümllilü~ünü Finansal Bilgi Sisteminden sağlıyaca~ı bilgilerle ye-

Pine getirecektir. örneğin Finansal Bilgi Sistemine dahil Genel Mu-

hasebe sisteminden sa~lanan Bilanço, Gelir Tablosu, Fonlar Tablosu 

ve Dağıtılmamış Karlar Tablosu gibi raporlar ilgili tarafla.ra sunu-

l<:wak:tır. Böylelikle Finı:ı.nsal Bilgi Sistemi, iç bilgi ger~eksinmesi · 

ve ölçme ve kontrol gereksinmesi yaninda dış raporlama gereksinmesi-

ne de cevap vererek bütünlük kazanacaktır. 

2. Finansal Bilgi Sisteminin Temel Yapısı 

Finansal Bilgi Sistemi temel olarak küçük, büyük tüm işlet-

meler için geçerlidir. Ancak sistemde kullanılan· bilgi işlem donanım

ları ve bunlara ba~lı olarak bilgi işlem yöntemleri iş~etmenin koşul-
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l.arına göre değişecek·tir. Kalem veya en ba.si t hesap makinalarında.n 

en mükem.ı'TI.el bilgisayarlara d(:ğ:in bütün bilgi işlem. dontmımlarının 

aynı temel yapı içinde fakat farklı yöntemlerle. kullanılma olanakla-

rı vardır. Bir işletmede bilgi işlem araçları de~işti~inde, örne~in 

basit bir' hesap makinesi yerini daha mükemmel bir muhasebe ma.kinası·-

na bıraktıtında, sadece Finansal Bilgi Sisteminin donanımları de~iş-

miş olacaktır. Buna karşın sistemin yapısı temel olarak aynı kala-

c·.a.ktır. ŞEK1L-15 'te Finansal Bilgi Sistemi kuramsal olarak gösteril-

miştir (67). Finansal Bilgi Sisteminde, şekilde de görüldü~ü gibi, 

üç kaynaktan gelen girdiler bilgi işlem eylemleri sonucu çıktılara 

dönüştürülecek ve daha sonra bu çıktılar ilgili tarafıara iletile-

cektir. Finansal Bilgi Sisteminde oluşan bu eylemler sistemin ö~e-

J.cri.tarafından belirli yönergeler ve ilkeler ışı~ında yapılacaktır. 

(uşkusuz Sistemin bu çalışmasında bazı standartıarcı göre uygunluk ds. 

T • • • • • 1 1 • aranacaktır. t~ınayE:t sıstem çıktılarla gırdı er ı.rasınd,"LG r,erJ_bıl-

dirim işlemini de yapıp işlevini tamamlayacaktır. 

Finansal Bilgi Sisteminin bu çalışma dUzenini sa~layan ve s3zü 

edilen, bilgi işlem eylemleri, sistem ilkeleri ve B~eleri, yBnerge-

le:r• ve standartlar, konuya açıklık getirmesi bakımından ayrı ayrı 

incelenecektir. 

3. Finansal Bilgi Sisteminde Veri ve Bilgi Akışı 

Finansal Bilgi Sisteminde veri veya bilgiler her sistemde 

olduğu zibi "G!RDt-SüREÇLEHE(t:;)l.J'M) -ÇIKTI" akışını izleyeceklerdir. 

Bu akışa uygun olarak veriler veya bilgiler önce sisteme dahil edi-

( G '7) BCH,JER, James B.; SCHLOSSER, Robert ZLATKOVICH, Charles fTl 
.ı. • ' 

t·:ı.g.e., s.l3. 

FiNANSAL B1LG! StSTEM! 
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lecek ve daha sonra bilgi işleme eylemleri i.le çıktılara dönüştürü-

lerek ilgili yerlere iletilecektir. 

Finansal Bilgi Sisteminde bil~i işleme eylemlerine konu olacak 

olan veriler veya bilgiler üç kaynaktan sağlanmaktadır (68): l) İş-

letme dışı eylemler, 2) İşletme içi eylemler, 3) Geribildirim. İş-

letme dışı eylemler, işletmenin çevreyle ilişkisinden doğan eylem-

lerdir. örneğin; satın alışlar, satışlar ve bunlara batlı olarak 

oluşan alacak-borç ilişkileri. İşletme içi eylemler, işletmede olu-

şan ve parayla ifade edilebilen her türlü eylemlerdir. örne~in; tire-

time hammadde verilmesi, işçilik kullanımı ve işletme içi transfer-

ler gibi eylemlerdir. Geribildirim ise çıktılardan ve yönetim karar-

larından oluşan eylemlerdir. örneğin; girdilerle çıktılar arasındaki 

sapmaların düzeltilmesine ilişkin verilen emirler, bozuk çıkan mal-

~arın tekrar işleme konması, fazla mesai için yönetim kararları, bi-

ten malzemelerin sipariş emirleri gibi eylemlerdir. Çıktılardan olu-

şan geribildirim işletmenin hangi yönde olduğunu yansıtan temel gös-

tergedir (69). Geribildirirn, girdiler ile çıktılar arasında sapmalar 

olması durumunda işletme eylemlerinin zamanında düzeltilmesine ola-

nak yaratacaktır. Düzeltme işlemlerine ilişkin yönetim kararları ve-

ya emirleri tekrar Finansal Bilgi Sistemine v,irdi olarak dahil edi-

lec(.=ktir. Açıklanan bu üç kaynaktan· sağlanan veriler veya bilz,iler 

( g;irdiler) başta belirtilen "girdi-süreçleme-çıktı" akışını izleye-

rek bilgi işleme eylemleriyle anlamlı hale getirilir. Bu nedenle 

gir,dilerin oluşumunu sağlayan işletme eylemlerinin çok iyi bilinme-

s:L ve tanınması gerekir. Doğru,, gerçek ve zamanlı çıktılar ancak dof1;-

ru, gerçek ve zamanlı girdilerle sağlanır. 

(68) BO\.VER, LTames B.; SCHLOSSER, Robert E.; ZLATKOVICH, Charles T., 
a.g.e., s.l4. 

(69) A.g.e., s.l4. 
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Girdi, veri ve bilgi akışının ilk safhasıdır. Ve bilgi 

işleme eylemlerinden kayıt ve sınıflandırma aşamalarını içine alır. 

Veri veya bilgiler bu iki aşama sonucunda süreelenrnek üzere hazır 

duruma getirili.r. 

a) Kayıt 

Kayıt aşaması, veri veya bilgilerin toplanmasını ve 

daha sonra stireçlenmek üzere sisteme girişlerini sa.ğlayan ilk aşama-

dır. Veri veya bilgiler çeşitli şekillerde sisteme dahil edilir-

ler (70). tirnej3in; satış kayıt fişleri, hammadde istek fişleri, çek-

. kb ı f . . \ . . ı . , . . . ler, deposıte ma. uz arı, aturalar gıb!, lerı veya bı gı~erın gırı-

şını sa~layan bu belgeler bilgi işleme yöntemlerine göre farklılık-

lar gösterir (71). 11 El ile bilgi işlem yöntemi" :i.le"elektronik bil-

gı işlem yöntemi 11 ne ilişkin belgelerin veya formların aynı olmayaca-

~ı do~aldır. Buna ba~lı olarak da kayıt şekilleri de~işecektir. Sis-

temin çıktılarını büyük oranda girdiler belirleyeceğinden giriş bel-

gelerinin veya formlarının titizlikle yapılması gerekmektedir. Bu 

formlar da işletmenin koşullarına ve bilgi işlsme yöntemlerine bağlı 

olacaktır. 

b) Sınıflandırma 

Veri veya bilgilerin kayıt edildi~i birinci aşamayı 

sınıflandırma aşaması izler. Sınıfland:ı.rma, veri veya bilp;ilerin be-

l ir.,li sınıf veya katagerilere göre düzenlenmesidir (72). örne?;in; 

------------
( 7 O) BRIGHTM.P:.N, Eichard W.; LUSKIN, Bernard J •. TILTON, Theodore., 

a.g.e., s.S?-59. 
(71) SORSAL, Gökay, a.g.e., s.s. 
(72) PHILIPPAKIS, Andreas S.; KAZMIER, Leonard J., a.g.e., s.3 1+. 
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işçi çalışma kartlarından alınan bilginin; direkt işçilik, endirekt 

işçilik, üretim merkezleri veya işçilere göre sınıflandırılmasıdır. 

Sınıflandırmada genellikle kodlama sistemleri (73) kullanılır. Kod-

lama sisi:emleri veri veya bilgilerin kolaylıkla sınıflandırılmasına 

olanak sa~lar. örne~in hesap planları veya işletmede yapılan herbi~ 

işe ayrı kod numaralarının verilmesi gibi. 

Kayıt ve sınıflandırma aşamaları ile "girdi" safhasını tamam-

layan veri veya bilgiler, bundan sonra süreelenrnek üzere veri ve bil-

gı akışının ikinci safhası olan "süreçleme" safhasına gelmiş olurlar. 

B) Süreeleme 

Veri ve bilgi akışının ikinci safhası olan süreçleme, te-

mel olarak verı veya bilgileri yönetsel bir bilgi şekline dönüştür-

me işlemleridir (74). Bu dönüştürme işlemleri, bilgi işlemenin kayıt 

ve sınıflandırma dışındaki ayıklama, hesaplama, özetleme, depolama. 

canlandırma, çoğaltına ve iletme aşa.malarıyla gerçekle:;ştirilir. Fi-

nansal Bilgi Sisteminde r;irdilerin süreçlenınesi mu·tlak olarak belir-

tilen bu aşama sırasına gö1,e gerçekleşece[j:i düşünülmemelidir. Girdi-

ler zaman zaman bir aşama sonunda da yönetsel bilgi şekline dönüşe-

bilir. Fakat çoğu kez girdilerin süreçlenınesi birden fazla aşamayı 

gerektiriı"'. Ter.rı.el olaı,ak süreeleme safhası yukarıda belirtilen sıra 

dahilinde yedi bilgi işleme aşamasından oiuşacaktır. 

(73) Veri veya bilgilerin ~istematik bir düzenlemesi olan kodlama 
sistemlerine ileride ayrıntılı olarak değinilecektir. 

( 74) BOWEF., James B.; SCHLOSSEF., Robert E •; ZLATKOVICH, Cha.:rles T. , 
a. g. e. , s. 16 • 
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a) Ayıklama 

Ayıklama veya ·cıüzenle:me aşaması veri veya bilgilerin 

(girdilerin) Bz~ül (spesifik) guruplara veya sıraya sokulmasıdır(75). 

Sınıflandırılmış bilgi, bilgi işlerneyi kolaylaştırmak için önceden 

belirlenmiş sırada yeniden düzenlenir. örneğin; üretimde kullanılan 

hamrnaddeye ilişkin ham..madde istek fişlerinin, hammaddenin cinsleri-

ne, yapımında kullanıldıkları. mamullere veya kullanılış sıraların<: 

göre,ayrıca satışlarda satılan mamUllerin, satış memurlarına., alıcı-

lara veya bölgelere göre SJ.ralanarak düzenlenmesidir. 

b) Hesaplamc:ı 

Ver'i veya bilgilere aritmetik işlemlerin veya s.::ı.ğlan-

1ak istenen bilginin özelliğine göre matematiksel modellerin uygu-

landığı aşamadır (76). Bilgi işleme aşamalarından en önemlisi olan 

hesaplama çok değişik şekillerde görülür. Bu aşamaya 1 çalışanlara 

ilişkin ücretlerin hesaplanması, yeni veri veya girdilerin eski bil-

gilere eklenmesi veya çıkarılması, gerçek giderlerin bütçelenmiş gi-

derlerle karşılaştırılıp sapmaların bulunması gibi işlemler örnek 

olarak verilebilir. Ayrıca veri veya bilgileri, doğrusal programla-

ma, simulasyon veya PERT gibi tekniklerde kullanarak yönetsel bilgi 

ş,,~kline dönüştürme işlemleri de hesaplamaya birer örnektir. 

c) özetleme 

Çok sayıdaki bilginin daha kullanışlı bir biçime da-

nüştürülmesidir. Başka bir deyişle sistemden sa~lanan çok sayıda 

(7 s) 

(7 6) 

B0\1JER, James B.; SCHLOSSEFZ, Robert 
a.g.c., s.l6. BURCH, Jr., John G.; 
a.g.e., s.27. 

E.; ZLATKOVICH, Charles T., 
STRATER, Jr., Felix F .• , 

BURCH, Jr., John G.; STRATER, Jr., Felix R., a.g.e., s.27. 
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bilginin özetlenerek azaltıldığı bir aşamadır (77). Bilp;iler yöneti

cilerin veya işletmeyle ilgili üçüncü kişile·rin kullanamayacağı ka-

dar uzun listeler şeklinde ortaya çıkabilir. Bu durumun önüne geçil-

mesi ve işlenen veri veya bilgilerin daha yararlı bir bilgi ha.line 

gelebilmesi için belirli veya istenecek şekillerde özetlenınesi gere-

kir. Bilanço, gelir tablosu, belirli bir mamule ilişkin olarak mali

yet tabloları, veya belirli bir üretim bölümünün genel imal giderle

rini yansıtan tablolar özetlemeye birer örnektir, 

d) Depolama 

Depolama, bilgilerin ilerde gerektiğinde tekrar sis-

ternden alınabilmesi amaciyle bilgi dosyalarına yerleş-tirilmesi iş-

lemidir (78). Süreçleme sırasında genellikle bazı işletme eylemleri 

tamamlanıncaya kadar veya sistemden çıktı isteninceye kadar bazı veri 

veya bilr;ilerin elde tutulması yani depolanması gerekir. t5rne.sin; 

işçi puantaj kartlarının ücret hesaplaması için saklanması, bir si-

pariş üretimine ilişkin veri veya bilgilerin, sipariş mamul tamamla-

nıncaya kadar depolanması gerekir. Depolama işlemleri bilgi işleme 

yöntemlerine göre farklılıklar gösterir, El ile bilgi işlem yönte-

r:ıinde, kağıt dc5kümanlar kullanılırken, diğer yöntemlerde, söz geli-

nı~- delikli kart veya elektronik bilgi işleme yöntemlerinde mikrofilm, 

delikli kart veya manyetik ortamlar kull~nılacaktır (79). Depolama 

sCtresiz bir işlem değildir. Kuşkusuz bilginin depolanması o bilginin 

özelliE-iine veya ileride sağlayacağı yarara bağlı olacaktır. 

(77) SURSAL, Gökay, a.g.e., s•6• 
(78) A.g.e., s.6. 
(79) BURCH, Jr., John G.; STRATER, jr.,.Felix R., a.g.e., s.27. 
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e) Canlandırma 

Canlandırma, depolanmış veri veya bilg.i;Leı.,in tekrar 

kullanılabilecek duruma getirilmesi işlemleridir (80). örne~in; de-

polanrrıış işçi puantaj kartlarının ücret hesaplaması için dosyalar-

dan alınması veya depolanmış bir özet bilginin ilgili dosyadan ara-

nıp bulunması ve kullanacak kişiye verilmesidir. Canlandırma işlem-

leri, depolama işleminde olduğu gibi yine bilgi işleme yöntemlerine 

bazlı olarak farklılıklar gösterir. El ile bilgi işleme yönteminde 

bilgiler raflara veya dolaplara konmuş dosyalardan alınabilirken, 

elektronik bilgi işleme yönteminde bilgiler çok uzaktan terminaller 

aracılığı ile bilgisayar belleğinden istenebilecektir. 

f) Çoğaltına 

Veri veya bilgilerin kopyalar şeklinde çapaltılması 

işlemidir. Veri veya bilgiler ço~u kez işletmenin birden fazla yöne-

ticisi veya bölümü tarafından istenir. Bu istek işletmenin koşulla-

rına veya bilgi işleme yöntemlerine göre yerine getirilir. örne,Q;in 

bir bilgi karbon kağıdı ile ço~altılahildi~i gibi fotokopi makina-

lariyle da çoğaltılabilir. Ayrıca bilgi işlem yöntemlerine ba~lı ola

cak bilgi ço[?;al ta işlemle:r>i delikli karot, manyetik şePit ve disk kul-

lanılarak da yapılabilir (81). 

g) iletme 

Veri veya bilgilerin Finansal Bilgi Sistemi içinde bil

gı. ışlerr.e aşarnalarına banıı olarak bir aşamadan diğer bir aşamaya 

(80) SORSAL, Gökay, a.g.e., s.7·.· 
(81) BURCH, Jr., John G.; STRATER, Jr •. 9 Felix R., a.g.e., s •. 27. 



- 87 -

geçmesine iletme. denilir ( 82). !letme işlemi bütün bllgi işleme aşa-

l • • 
ma-arını ıçerır. Veri veya bilgilerin, bilgi işlem sırasında bir aşa-

madan di~er bir aşamaya geçişleri, bilgi kullanıcılarının (yönetici 

ve üçüncü kişiler) yararlanmasına uygtın biçimi alıncaya kadar devam 

eder. Bu nedenle bir aşamanın çıktısı olan veri veya bilgi di~er bir 

aşananın girdisi olacaktır. Etkin bir bilgi akışı, ancak etkin ve 

iyi düzenlenmiş bir iletme ile sağlanır. Aksi durumda veri veya bil-

gilcrin yönetsel bilgi (çıktı) biçimine dönüştürülmesi olanaksızdır. 

C) Çıktı 

Çıktı, veri ve bilgi akışının (girdi-süreçl~me-çıktı) son 

safhasıdır. Veri veya bilgiler önce sist•::.=me girdi olarak da.hil edilir. 

Ddha sonra bunlar süreelenerek yönetsel bilgilere dönüştürülür. Bil-

gi işleme eylemleri sonucu ortaya çıkan bu yönetsel bilgiler Finan-

sal Bilgi Sisteminin çıktılarıdır. Finansal Bilgi Sisteminin çıktı-

ları, işletme eylemlerini planlamak ve kontrol etmek için gerekli 

bilgileri sa~layacak şekilde planlanmalıdır. Sistemden sa~lanabile-

cek çıktılar, sistemin varlı~ını haklı çıkarmalıdır. Başka bir de-

yişle çıktılar, sistemden beklenen yararları sağlayıcı nitelikte ol-

malJ_dır ( 8 3). Finansal Bilgi Sister.:ıinden sa?:;lanacak ·çıktılar, yal-

nızca daha önce belirlenmiş veya planlanmış çıktılarla sınırlı olma-

m<.ılıdır. Sistem, aynı zamanda değişik amaçlar icin istenebilecek çık-

tıları da sistemde var olan aynı bilgilerden sa~lamaya yanelik olma-

lıdır (84). Finansal Bilgi Sistemi, sistemde var olan bilgilerden, 

bilgi isteyebilecek kişilerin (yönetici ve işletmeyle ilgili ilcüncü 

(82) A.g.e., s.27. 
(83) FAY, Clifford T.; RHOADS, Richard C., ROSENBLATT, Robert L., 

a.g.e., s.l83. 
(84) BOWER James, B.; SCHLOSSER, Robert E.; ZLATKOVICH, Charles T.·, 

a..g.e., s.ıs. 
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kişiler) isteklerini karşılayacak şekilde çıktılar sağladısı oranda 

başarılı olacaktır. 

4. Finansal Bilgi Sistemi !lkeleri 

Sistem, belirli bir ama.ca en ussal bir biçimde erişmek için 

oluşturulan bir yapı ve çalışma düzenidir (85). Bu yapı ve çalışma 

düzeninin sa~lanması ancak sistemin tasarımı sırasında gözönünde tu-

tulaca.k birtakım ilkelerlr:: olurludur. "Sistem !lkeleri" olarak be-

lirlenebilecek olan bu ilkeler, bir sistemin temelini oluşturur. 

Bir sistemin başarısı sistem ilkeleriyle sınırlıdır. Sistem ilkele-

rJ., amaca hizmet edecek bir yapının oluşturulmasında. en önemli et-

kendir (86). Kuşkusuz Finansal Bilei Sistemi de bir sistem olarak 

bir takım ilkelerle yakında_n ilgili olacaktır1 Bu nedenle ekonomik 

ve etkin bir Finansal Bilgi Sistemi ancak bazı ilkeler çerçevesinde 

var olabilecektir. Finansal Bilgi Sistemi ilkeleri, çi~nenm~yecek· 

kesin yasalar değildir, Bunlar daha ziyade tecrübeler sonucu· geliş-

tirilen ve sistem tasarımında yol gösterici birer kılavuzdur (87). 

Finansal Bilgi Sisteminin başarısını·helirleyecek olan temel 

"Finı:msal Bilgi Sistemi ilkeleri"ni şu şekilde sırcı.lamak olasıdır( 88): 

(85) BURSAL, Nasuhi, a.g.e,, s.2. 
( 8 6) JOHNSON, Richard A,; KAST, Fremont t·,; ROSENZHEIG, James E. , 

a.g.c., s,l4L~, 
(87) BQ\.•JER, James B,; SCHLOSSER, Rober·t E,; ZLATKOVICH, Cl)arles T., 

a .• g.e., s.ls. 
(88) COHEN, Burton J., Cost-Effective Information Systems, Am2ric~n 

Management Association, Ine., 1971, s.l3-16. JOHNSON, Richard 
A.; KAST, Fremont E.; ROSENZvlEIG, James E., a.g.e., s.ııı4-146. 
BO\<JER, James B.; SCHLOSSER~ Robert ·E~ i ZLATKOVICH, Charles T. , 
a.g.e., s.lB-19• FERGAN, Oktay. a.g.e •• s.37•47. BURCH, Jr. 
John G.; STRA'I'ER, ,Jr., Felix R., a.g.e., s,290-_96. KAD1ANN, 
Richard A,, Seven General Guidlng Principles of Data ProcessinF• 
d.erleyen-BOWER: VJELKE, a.g.e., se381-82. BOHER, James B,.SEFERT, 
J.Bruce, Human Factors in Systems Design, derleyen-BOWERl WE~KE, 
a.g.e., s.221. 
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- Uygun maliyet ilkesi 

- Raporlama ilkesi 

- !nsan etkeni ilke~i 

- Örgüt yapısı ilkesi 

- Esnek olma ilkesi 

- Açık ve anlaşılabilir olma ilkesi 

- Veri biriktirme ve süreeleme ilkesi 

A) Uygun Maliyet İlkesi 

Finansal Bilgi Sistemi, yönetimin gereksinmelerine uygun 

olarak, tutarlı bir şekilde bilgi sa~lamak ve iç kontrolu olurlu kıl

mak amacıyle uygun bir maliyetle geliştirilm~lidir. 

Uygun maliyet ilkesi Finansal Bilgi Sistemi ilkelerinin en önem

lisidir. Uygun maliyetin saptanması oldukça karmaşık bir sorundur. 

Ve genellikle iki maliyet biçiminde ortaya çıkar. Bunlardan birinci

si; personel,iletiın araçları, formlar ve donanJ.m (bilgi işlernde kul

lanılacak araçlar) gibi sistem a~elerine harcanacak olan ve parayla 

ifade edilebilecek- "görünür mal.iyetler"dirı. İkincisi ise zaman zaman 

ortaya çıkabilecek ve öncecJen kestirilemiyen "görünmeyen naliyetler" 

dir. Ör.'neğin; gecikmeli bir faturalama işleminden doğ:acak mali sık ın··· 

tı veya sistemin verece~i yanl~ş bilgiler sonucu gerekli olabilecek 

ek maliyetler gibi. Görünmeyen maliyetlerin önceden saptanmasi veya 

önceden kestirimi zordur. Bu nedenle uygun maliyetin saptanmasında 

temel etken görünür maliyetler olacaktır. 

Uygun maliyetin r.Hçüsü nedir? "Kuşkusuz veri'lecek yanıt, sistem 

için harcanan parayla, sistemin işletmeye sağlayacağı ölçülebilir 

yararların karşılaştırılmasına ba~lı olacaktır. Yararıara örnek 
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olarak; işletmede var olan personel veya donanımla yapılan bilgi iş-

leme eylemlerinin maliyetlerinde bir tasarrufun sağlanması veya sis-

temle saftlanacak bir kontrol· ile depolarda daha az veya daha çok mal 

bulundurma sonucu elde edilebilecek parasal tasarruflar gibi yarar-

lar örnek gösterilebilir. Bunun yanında bilgi işleme eylemlerinde 

sağlanacak çabukluk ve zamanlı bilgi süreeleme gibi yararlar, siste-

min parayla ölç11lemeyen yararları arasında sayılabilir. Uygun mali-

yetin saptanmasında, görünmez maliyetlere koşut olarak parayla öl-

çülmeyen yararlarJ.n da ikincil (tali) durumda kalacağı açıktır. Bun-

lar tamamen karar verme durumundaki yöneticilerin sübjektif dezer 

yargılarına battlı kalacaktır. Böylelikle yukarıdaki soruya verile-

cek yanıt; genel olarak sistemden sağlanacak ve ölçülebilecek yarar-

ların, sistem maliyetini (görünür maliyet) karşıladı~ı veya geçti~i 

ıurumlarda, sistem için harcanan maliyetin uygunluğundan söz etmek 

yerindedir, şeklinde olacaktır. 

B) Raporlama !lkesi 

Finansal Bilgi Sistemi, içe ve dışa yönel~k olarak etkin 

bir raporlama düzeni ~a~layacak şekilde 8eliştirilmelidir. 

Bilindi~i gibi Finansal Bilgi Sisteminin ana amacı, bütün bilgi 

sistemlerinde oldu(;u gibi, bilgi sağlamaktır. Bu bilgilerin etkin 

bir şekilde ilgili yerlere (89) iletilmesi, ancak raporlarla olurlu-

dur. Çünkü sistemin temeı çıktısı raporlardır. 

Finansal Bilgi Sistemi genellikle işletme içi eylemlere yönelik 

bir' bilgi sistemidir .• Ancak dış :r>aporlamayı da ( devlete1 ortaklara, 

(89) "İlgili yerlere" deyiminden yönetici, ortaklar, devlet, finans 
kurumları ve geniş halk kitlesi anlaşılmalıdır. 
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kredi kurumlarına vee kamuya) içeren bir bilgi sistemidir. Bu neden

le iç ve dış raporlamanın, sistem içinde birlikte düŞünülmesi gere

kir. Nitekim, sistemin yalnızca dış_ raporlamaya veya yalnızca iç ~a

porlamaya yönelik olması gerçeklerle bağdaŞmayacaktır. Çünkü iç ve

v~ dış bilgi kullanıcıları tarafından isten~cek bilgiler aynı Finan

sal Bilgi Sisteminden sağlanacaktır. 

C) İnsan Etkeni İlkesi 

Finansal Bilgi Sistemi, insansal etkenleri dikkate ala

rak geliştirilmelidir. Çünkü sisteminin etkinliğinden insanlar so

rumludur. 

Finansal Bilgi Sisteminin çalışmasından sorumlu kişiler, sıs

+enıin sosyal yapısını oluşturur. Bu kişiler sistemin sosyal yapısı

na gi~erken, iş yaşamı dışındaki sosya_l durumlarının ve geçmişteki 

görgü ve tecrübelerinin doğurduğu belirli ümit, bekleyiş ve istek·

lerle gelirler. Kişiler bu beklentilerini sistemin sosyal yapısında 

gerçekleştirmek isterler. Ancak her kişinin beklentile~i eski tec

rübe ve görgülerine göre farklılıklar gösterir. Bu nedenle, farklı 

ortamdan gelen ve değişik özellikieri olan kişilerin birbirleriyle 

olan ilişkilerinde, bel-irli temellere dayanan bir çalışma düzeniniri 

sağlanması gerekir. Finansal Bilgi Sistemi ile getirilecek yeni bir 

çalışma düzeni, daha önce alışılmış b1r çalışma düzeninin değişti

rilmesine neden olacaktır. Kuşkusuz buna ba8lı olarak bir takım so

runlar ortaya çıkacaktır. Sistemin sosyal yapısı bu özellikleriyle 

üzerinde önemle durulması gerekli bir konu olmaktadır. İnsan etkeni 

ilkesinde ikinci önemli konu sosyal yapıyı oluşturan kişilerin sis

temi benimsemeleridir. Benimsetilmeyen bir sistemin çalışma olana~ı 

yoktur. Etkin bir Finansal Bilgi Sistemi, ancak belirli temellere 
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dayalı sa~lam bir sosyal yapı ve bu sosyal yapıyı oluşturan kişile-

rin sistemi benimserneleriyle olurludur. 

D) örgüt Yapısı !lkesi 

Finansal Bilgi Sistemi, özgül ve açıkça tanımlanmış bir 

örgüt yapısı içinde işlev görecek şekilde geliştirilmelidir. 

Bilindiği gibi sistem olarak örgütün öğeleri; bireyler, biçim-

sel örgüt, biçimsel olmayan örgüt, önderlik biçimi (yetki ve roller) 

ve fiziksel çevredir. örgütün temel öğesi; birey, bireyin kişiliği, 

beklentileri ve davranışlarıdır. Biçimsel örgüt, ekonomik beklenti-

lere ve bunların sağlanmasına yönelik görevlerin, yetkilerin, yöner-

gelerin oluşturduğu bir yapıdır. önderlik biçimleri (yetki ve rol-

ler), bireylerin örgütün amaçlarına uyg;un bir şekilde yönlendirilme-

sidir. örgütün son önesi olarak da, fiziksel çevre, insan7makina sis-

temlerinin oluşturduğu karmaşık bir yapıdır. Etkin bir Finansal 

gi Sistemi ancak bu ö~elerin ve bunların arasındaki ilişkilerin ıyı 

tanımlanması durumunda sağlanacaktır. Çünkü Finansal Bilgi Sistemi 

söz konusu agelere ve bunların bilgi gereksinmelerine yöneliktir. 

örgüt içindeki yeri ve buna ba~lı olarak yetki ve sorumlulukları iyi 

tanımlanmamış bir yöneticinin, bilgi gereksinmelerinin neler olabi-

lece~i saptanamaz. Yine aynı şekilde iyi tanımlanmamış bir örgüt, 

karar merkezlerinin, kontrol noktalarının ve çalışma alanlarının doğ-

ru. olarak saptanmasına olanak tanımayacakt:ı.r. 
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E) Esnek Olma !lkesi 

Finansal Bilgi Sistemi, esnek bir şekilde geliştirilme-

lidir. 

İşletme dinamik ve açık bir sistemdir. Dinamik bir sistem ola-
• 

rak sürekli bir gelişme süreci içinde olacaktır. Açık bir sistem 

olarak ise, değişen iç ve dış koşullardan sürekli etkilenecektir. 

Dolayısiyle işletme, gerek gelişme süre6inden gerekse iç ve dış ko

şullardan do~an de~işikliklerle karşılaşacaktır. Bilindi~i gibi sis

tem olarak işletme, bu de~işiklikler karşısında "yarı-otomatik sü-

reç" ile "yenilikçi süreç"i kullanarak uyum sağlar. İşletmenin kar-

şılaştı~ı de~işiklikler için belirli ayarlayıcı programları var ise, 

işletme kendine bu programlardan uygun olanını uygulamaya koyup ya-

~ı-otomatik bir şekilde değişikliğe karşı uyu~ sağlayacaktır. Deği

şiklik, ayarlayıcı programların dışına çıktığında işletme yenilikçi 

süreci çalıştırarak yeni programlar yapmak durumunda kalacaktır. Fi-

nansal Bilgi Sisteminin, işletmenin bir alt sistemi olarak bu iki 

olgudan etkilenece~i açıktır. Yarı-otomatik ve Yönilikç~ süreçler 

beraberlerinde yeni gereksinmeler getirecektir. Bu iki süreci dik-

kate almayan ve katı sınırlar içinde olan bir Finansal Bilgi Siste-

mi, işletmenin yeni gereksinmelerine cevap veremeyecektir. İşletme-

nin yeni bilgi ve kontrol gereksinmelerine cevap vermek, ancak de[';i-. 
şikliklere uyum sağlayan esnek bir sistemle olurludur. Esnek bir sis-

tem ise, değişiklikler karşısında, yeni..:baştan dUzenleme .r.;ere..ı<tirmeksi-

zi.n, yeni gereksinmelere yalnızca yeni bir takım eklerle cevap vere-~ 

bilen bir sistemdir. örne~in; Finansal Bilgi Sisteminde kulla~ılan 

bir hesap planının veya kodlam~ yönteminin,. değişiklikler karşısın

da bir takım eklerle etkinliklerini devam ettirmeleridir. 
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F) Açık ve Anlaşılabilir Olma İlkesi 

Finansal Bilgi Sistemi, sistem içindeki işlemlerin kolay

lıkla izlenebilmesi amaciyle, açık ve anlaşılabilir bir şekilde ge

liştirilmelidir. 

Bir sistemin etkin olması, karmaşık olmasını gerektirmez. Açık 

ve anlaşılabilir işlemlere dayalı bir sistem kişiler tarafından kar

IYıaşık bir sisteme nazaran daha çabuk, ö.ğrenilebilir. Ve buna bağlı 

olarak işlemler daha etkin bir şekilde yerine getirilir. İşlemlerde

ki açıklık ve anlaşılabilirlik sistemin çalışmasından sorumlu kişi

lerin sistemi izleyebilmelerini kolaylaştırır. Açık ve anlaşılabilir 

bir sistem, ancak sistemin veya alt sistemlerinin ve sisterrt içind2-

ki işlemlerin iyi bir şekilde tanımlanmasıyla olurludur. 

G) Veri Biriktirme ve Süreçleme !lkesi 

Finansal Bilgi Sistemi, anlamlı, zamanlı ve ilgili yönet

sel bilgi sa~layacak şekilde geliştirilmelidir. 

Finansal Bilgi Sisteminin bu ilkesi, veri veya bilgilerin sıs

tem içindeki 'kirdi-süreçleme-çıktı" şeklindeki akışlarıyla ilgilidir. 

Finansal Bilgi Sisteminden istenen etkinliğin sağlanması başka bi:::ı 

deyişle anlamlı, zamanlı ve ilgili yönetsel bilgilerin elde edilme

si verilerin sistemdeki ilk kayıtlarına bağlıdır. Bu bakımdan ilk 

kaydın do~ruluk ve ayrıntı .derecesi oldukça önemlidi~. Bir ekonomik 

olayın ortaya çıkması durumunda, bilgi işleme konu olacak verilerin 

do~ru ve gerekli ayrıntılarla ilk kayıtlarının yapılması gerekir. 

:tık kaydın gerekli ayrıntıda olması daha sonra sistemden çok amaçlı 

bilgilerin alınmasına olanak ·sa~lar. Bu nedenle başlangıçta ayrıııtı 

derece1.erinin saptanması yararlı 6lacaktır. 
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Veri biriktirme ve süreçleme ilkesi bilgi işleme yöntemleri ara

sında bir fark gözetmez. Bütün yöntemlerde aynı dikkatliliğin gerek-

liliğini vurgular. Bu ilkenin temel noktası, veri ve bilgilerin sis-

tem içindeki akışlarının etkin ve ekonomik bir şekilde yerine geti-

rilmesiyle ilgili olmasıdır. 

5. Finansal Bilgi Sisteminin öğeleri 

Bir sistemin ö~eleri, o sistemin belirlenebilen değişik par-

çalarıdır (90). Başka bir deyişle bir sistemin öğeleri, o sistemin 

maddi parçalarıdır (91). Aynı yaklaşımla Finansal Bilgi Sistemi, bir 

sistem olarak bir takım maddi parçalardan veya ö~elerden oluşacak 

demektir. Finansal Bilgi Sisteminin ö~eleri; insan, haberleşme araç-

ları, raporlar ve donanımdır ( 92). Sistemin işlev görmesi bu c)ğeler-

le olurl~dur. Sistemin öğeleri başka bir deyişle parçaları, farklı 

bileşimlerle bir araya getirilerek sistem oluşturulur. örne~in iş-

letmenin koşullarına göre Finansal Bilgi Sisteminde insan yo~un, do-

nanım az veya donanım yoğun, insan az (93) -bileşimlerinin olması 

bi. Bu bileşimler işletmenin koşullarına ve dolayısiyle Finansal 

Bilgi Sisteminin kapsamına göre değişecektir. 

A) İnsan 

!nsan, Finansal Bilgi Sisteminin en önemli öğesidir, Bu-

na karşın sistem tasarımında en az düşünülen ö~edir. Finansal Bilgi 

(90) HtJRDICK, Robert G.; ROSS, ,Joel E., a.g.e., s.28s.·· 
(91) BOWER, James B.; SCHLOSSER, Robert E.; ZLATKOVICH, Charles T., 

a.g.e., s.l9. 
(92) A.g.e., s.20. 
(93) !nsan yoğun ve donanım yoğun kavramları bir işletmenin üretim 

sistemi için ifade edilebilen emek yo~un veya sermaye yo~un kav
ramları ile eş anlamda kullanılmıştır. 
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Sistemi, tasarım anından son yönetsel bilgilerin sistemden sağlanıp 

yöneticilere veya ilgili kişilere sunulmasına değin bütün aşamalar-

da insan ö~esiyle yakından ilgilidir. Sistemi kuran, çalıştıran ve 

kullanan insandır. Sistemin etkinli~i, bu üç tarafın bir uyum için-

de olmasiyle sa~lanır. Sistemi kuran ve çalıştıran kişilerle siste-

mı kullanan kişilerin birbirinin işlevinden haberdar olması gere-

kir (94). örneğin; yönetimin, sistemin kurulmasına ve çalışmasına 

ilişkin sistem çalışmalarından, sistem analistlerinin de, yönetim 

sürecinden haberdar olmaları- bir zorunluluktur. Hiçbir sistem, in-

sanların katkısı olmaksızın çalışamaz. 

B) Haberleşme Araçları 

Haberleşme araçları, veri veya bilgilerin depolanması ve 

:ıetilmesi için gerekli belgelerdir. Genel olarak ''ilk işlem belge-

leri" ve "kayıt belgeleri" şeklinde iki gurupta toplanabilir (95). 

!lk işlem belgeleri, faturalar, han~adde istek fişleri, çalışma 

kartları, çekler, teslim fişleri, üretim emirleri gibi kaynak bel-

gelerdir. Kayıt belgeleri ise, yevmiye defteri, bUyük defter, stok 

kartları, dezişik tablolar gibi devamlılık arzeden belgelerdir. Ve-

rı veya bilgilerin Finansal Bilgi Sisteminde, işlenmesi, depolanması 

ve iletilmesi bu belgelerle· sağlanır. !lk işlem belgeler'i. ile kayıt 

belgelerinin şekil ve yapıları bilgi işleme yöntemlerine göre fark-

lılıklar gösterir (96). Ancak hangi yöntem benimsenmiş olursa'olsun, 

bir sistemin maddi varlı~ını belgeler belirliyecektir. 

(94) MURDICK, Robert G.; ROSS, Joel E., a.~.e., s.l62. 
( 9 5) BmvER, James B. ; SCHLOSSER, Robert :t:.; ZL.ATKOVICH, Charles T., 

a.g.e., s.20. 
(96) Yasalara göre tutulması zorunlu defter ve belgeler bilgi işleme 

yöntemlerine göre ayrıcalıklar göstermeyecektir. 
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C) Raporlar 

Raporlar, Finansal Bilgi Sisteminin çıktılarıdır. Başka 

bir deyişle raporlar, Finansal Bilgi Sisteminin belirlenebilen maddi 

:.:..L<:nleridir. Bilindif,i gibi, raporlar işletme içi ve işletme dışı 

bilgi kullanıcılarına yöneliktir. İç raporlar yönetimin her düzeyi-

ne sunulan tüm raporları içerir. Ancak yönetimin üst düzeylerine çı-

kıldıkça raporların önemi daha da artar (97). Çünkü alt düzeydeki 

yöneticiler olaylara daha yakındır. Olayları yakından görme olanak-

ları vardır. üst dÜzeydeki yöneticiler ise işletme eylemlerini ve 

buna bağlı olarak astıarının çalışmalarını ancak raporlardan izleye-

bileceklerdir. İç raporlar genellikle yöneticilere, işletme eylemle-

rinin seyrini ve sonuçlarını görme olanağı sağlarlar. Ayrıca yöneti-

cilerin verecekleri kararlara temel olurlar. !ç raporlar gereksinme-

lere ve işletmenin koşullarına göre büyük farklılıklar gösterir ve 

sayıları oldukça çoktur. örneğin; iç raporlar, işletmenin finansal 

durumunu gösteren bilanço, gelir tablosu gibi raporlar olabileceği 

gibi, aynı zamanda blitçeler, performans raporları, maliyet raporla-

rı, envanter düzeylerini bildirim raporları gibi raporlar da olabi-

lecektir. 

Dış raporlar, işletmeyle ilgili üçüncü kişilere, işletmenin ça-

lışmalarından haberdar olmak için sunulan raporlardır. Bu raporlar 

da iç raporlar gibi, sunulacak kişilere veya ilgili oldukları konu-

lara göre değişecektir. Fakat iç raporlar kadar çok değildir. Bilan

ço, gelir tablosu, yıllık çalışma raporları, Fiyat Tesbit Komitele-

rine sunulan maliyet raporları, vergi iadelerine ilişkin raporlar, 

kredi kurumlarına sunulan raporlar, dış raporlara birer örnektir. 

(97) BO\AlER, James B.; SCHLOSSER~ Robert E.; ZLATKOVICH, Charles T., 
a.g.e., s.227. 
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D) Donanım 

• 

Finansal Bilgi Sistemi bilindi~i ·gibi veri veya bilgile-

I'in yönetsel bilgilere dönüştürülmesi-ile ilgili bir bilgi sistemi

dir. Verileri veya bilgileri yönetsel bilgiler-e dönüştürme işlemle

ri, başka bir deyişle bilgi işleme eylemleri dört yöntemle yapıla

bilmektedir. Bu yöntemlerden ''El ile bilgi işlem yöntemi" işletmenin 

büyüklüğü ve karmaşıklığı karşısında etkisiz kalmaktadır. İşletmenin 

büyümesi ve karmaşıklaşması karşısında, b.ilgi işleme eylemlerinin ya-

pılabilmesi için daha çök sayıda kişinin işe alınması ge~ekecektir. 

Ancak çok sayıda kişinin işe alınması, azalan verimler kanununun iş-

lernesiyle yararlı olmayacaktır (98). Bu durumda bilgi işleme eylem-

lerinin etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi bazı donanımların 

alınmasına ve kullanılmasına bağlıdır. Bu donanımlar bilgi işlem 

yöntemlerine göre de~işecektir. örne~in; Makinalı bilgi işlem yön-

terninde donanımlar• daktilo, kasa tahsil makinaları, basit hesap ma

kinaları gibi makinalar olurken, delikli. kart veya elektronik bilgi 

işlem yöntemlerinde ise, bu donanımlar; delme, sağlama, çoğaltıcı, 

okuyucu, yazıcı gibi mekanik makinalar ve bilgisayar. gibi elektronik 

aygıtlar da olabilmektedir. Bir Finansal Bilgi Sisteminde bulunacak 

donanımlar işletmenin koşullarına, bilp,:i. işleme eylemlerinin yoğun-, 

luğuna ve buna bağlı olarak da benimsenen bilgi işlem yöntemine gö-

re değişecektir. 

6. Finansal Bilgi Sistemine !lişkin Genyöntemler 

Genyöntemler, Finansal Bilgi Sisteminin tasarımından son çık

tılar sistemden alınıncaya değin tüm işlemlerin; nasıl, ne şekilde, 

(98) BO\•JER, James B.; SCHZOSSER, Robert E.ı ZLATKOVICH, Charles T., 
a,g.e., s.ll3. 
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ne zaman ve kimler tarafından yapılacağını gösteren açıklamalara 

ilişkin yönergeleri ve standartları içerir (99). Yönergeler ııyazılı 

kılavuz bilgiler" veya "kılavuz el kitaplapı" olarak adlandırılab.i-

len kitapçıklarda toplanır. Bu yönergeler, sistemi, sistemin ö~ele-

rını, sistemin çalışma şekillerini, bilgi işleme eylemlerinin girdi-

çıktı belgelerini, bilgi akış şemalarını, kişilerin görevlerini ta-

nımlayan ve böylelikle sistemin çalışmasını olurlu kılan açıklama-

lardan ve bilgilerden oluşur (100). Bu açıklamalar ve bilgiler, sıs-

temin çalışmasından sorumlu kişileri belirsizlikten kurtaracak, ay-

nı zamanda sistemin etkinliğini ve kontrolunu sağlayacaktır. 

Standartlar, Finansal Bilgi Sisteminde bir tutarlılık ve birlik 

sa~layan temel etkenlerdir. ·sistemin tasarımından, çalışmasına ve 

daha sonra sistemden çıktılar sağlanıncaya değin tüm aşamalar için 

3Öz konusudur. Standartlar, sistemin içeri~inde bir standartıaşma 

olanağı sağlarlar. Bu standartlaşmct gerek sistem çalışmalarında (101) 

gerekse sistemin girdi, süreçleme ve çıktı safhalarındaki belgeleme, 

raporlama ve dosyalama eylemlerinde kolaylık sağlayacaktır (102). 

Standartlara, sistemin kurulması aşamasında gözönünde bulundurulan 

"uygun maliyet ilkesi" örnek olarak gösterilebilir. Çünkü bu ilkeye 

göre uygun maliyet, sistemden sa~lan~cak yararların, sistem için har-

canacak parayı aşması durumunda söz konusu olabilmektedir. Uygun ma-

liyet ilkesinde aranan bu ölçü sistemin kurulmasına ilişkin bir stan-

dardı vurgulamaktadır. Standartıara ayrıca, aynı bilgilerin her za-

(99) BURCH, Jr., John G.; STRATER, Jr., Felix R., a.g.e., s.329. 
(100) t1URDICK, Robert G.; ROSS, .Joel E,, a,g.e,, s.l60. BotvER, J,J..1Ttes 

B.; SCHLOSSER, Robert E.; ZLATKOVICH, Charles T., a. g. e., s. 3 27. 
(101) "Sistem çalışmaları" sistemin ~urulması ve çalıştırılması aşa

malarında yapılan tüm çalışmaları içeren bir kavrcım olarak kul
lanılmıştl.r. 

(102) SHOPOFF, Robert W.; JACK, ı,.Villiam P., Organizing, Staff:_ng and 
Operating the Information Service s Function-Derleyen, HEIIJ, 
a.g~e., s.268-69. 
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mAn aynı işlemlere tabi tutulması veya aynı bilgilerin her zaman ay-

nı şekillerde sunulmasını sağlayacak, işlem ve şekil standartları 

d~ örnek olarak gösterilebilir (103). 

Sonuç olarak, yönerge ve standartlardan oluşan "genyöntemler", 

belirli ilkeler çerçevesinde kurulan ve insan, haberleşme araçları, 

ı d 'b' '"ğ 1 ' ' F' 1 B. 1 . c. . . rapor.ar ve onanım gı ı o e erı ıçeren ınansa ı gı 0ıstemının, 

uygulamada çalışmasını olurlu kılacaklardır. 

(103) SHOPOFF, Robert h1.'; JACK, Hlllia.m R., a.g.e., s.268. 
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I. S!STEM GEL:tŞT!RME ÇALIŞNALARI 

Finansal Bilgi Sistemi; "1) yönetimin varlıklar üzerindeki ya-

nc·tim sorumluluğunu yerine getirmek, 2) işletme eylemlerinin kontro-

lunu olurlu kılmak, 3) geleceğe ilişkin işletme eylemlerini pli1nla-

mak için gerekli bilgileri sağlayan bir bilgi sistemi" olarak tanım-

lanmıştı. Finansal Bilgi Sisteminin bu amaca yönelik bir biçimde ku-

rulması ve çalışır duruma getirilmesi, ancak düzenli "sistem geliş-

tirme çalışmaları" ile olurludur. Sistem geliştirme çalışmaları, g1c;-

nellikle bir proje çerçevesinde yürütülür (1), Proje genel anlamda; 

bir konu etrafında düşüncenin yo~unlaşması, bir ç8züm veya çıkış yo-

lunun aranması ve en uygun çözüm yolunun zamanında ve en düşük mali-

yetle uygulamaya konması amaciyle yapılan bir plan olarak tanımlana-

bilir (2). Sistem geliştirme çalışmaları da aynı yaklaşım çerçeve-

sinde olduğundan bir proje şeklinde ele alınmaktadır. ÇalışmalardQ 

( 1) r1ATTHIES, Leslie H,, Systems-Functions, Relationships, Pitfalls, 
Der·leyen- BOWER; WELKE, a.g.e., se394e KIRK~ Frank G., a.g.E:., 
s. 31. 

(j) CANDIR, Atil~, Yatırım Projeleri ile !lgili Temel Ekonomik Kav
ramlar, Derieyen-Devlet Yat:ı.rım Bankası, Yatırım Projelerinin 
Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ayyıldız Matbaası A.Ş., "AnKa
ra,l970, C:tLT: I, s.l0-11, 
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. . 
ana konu Finansal Bilgi Sisteminin işle~mede kurulmasıdır. Finansal 

Bilgi Sisteminin yukarıda belirtilen amaç doğr.ultusunda işletmenin 

çıkarlarına en uygun bir şekilde kurulması ise, bir takım çözüm yol-

larının aranması ve en uygun çözüm yolunun uygulamaya konulması . , 
ı ..ı.. e 

olurludur. Ayrıca sistem geliştirme çalışmalarının bir proje çerçe-
. ' . 

vesinde yürütülmesinin di~er bir riedeni; Finansal Bilgi Sisteminin 

kurulmasına ilişkin sistem çalışmalarının, her projede oldu~u gibi 

bir başlangıç ve bitiş noktasının olmasından ileri gelmektedir. Bu-

radaki amaç Finansal Bilgi Sisteminin işletmede bir defaya özgü ol-

mak üzere kurulması ve çalıştırılmasıdır. Bu da sistem geliştirme 

çalışmalarının bir proje olduğu gerçeğini vurgulamaktadır (3). 

Proje olarak belirlenen sistem geli~tirme çalışmaları genellik

le üst-yönetimin böyle bir çalışma için duydukları gereksinme ile 

başlar. Bu gereksinme, işletmede yönetsel bilgi sa~lamaya ilişkin 

aksamaların. veya sorunların varlı~ı veya sistem yaklaşımı çerçeve-

sinde Finansal Bilgi Sisteminin kurulmak istenmesi sonucunda ortaya 

çıkar. Gereksinme sonucu başlatılan sistem ~eliştirme çalışmaları 

bir ekip (4) tarafından yürütülür. Bu ekip s-istem geliştirme çalış

malarının planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi ve kontrolUnden so-

rumlu olacaktır. 

Sistem geliştirme çalışmaları birbirini izleyen dört aşamadan 

oluşmaktadır. Ayrıca bu dört aşama kendi içinde birtakım alt aşama-

ları da içermektedir, Aşamalar, sistem geliştirme çalışmalarını ge-

rektiren gereksinmenin saptanması ile başlar. Ve kurulmasına karar 

(3) HURDICK, Robert G41 ; ROSS, Joel E•• 2 nd E·d., a.g.e., s~254. 
(4) Ekip daha önce de belirtil~i~i gibi sistem çalışmalarına ba~lı 

olarak, sistem analistlerinden, y~neylem araştl.rmac:ılarından, 
muhasebecilerden, lstatistikçilerden, yöneticilerden, bilgisa
yar uzmanlarından, davranış bil1riıcil'er1nden vb. uzmanlardan 
oluşmaktadır. 
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v~:~rilen Finansal Bilgi Sisteminin çalışır duruma getirilmesi ile son 

bulur. Söz konusu dört aşama şu şekilde sıralanabilir (5): 

ı- ön Araştırma 

2- ön Tasarım 

3- Ayrıntılı Tasarım 

4- Uygulama. 

Finansal Bilgi Sisteminin kapsamı işletmelerin koşullarına gö-

re bazı ayrıcalıklar gösteriT. Bu ayrıcalıklar doğal olarak sistem 

geliştirme çalışmalarına da yansıyacaktır •. Bu nedenle sistem geliş

tirme çalışmalarıyla ilf,ili yukarıda belirtilen dört aşamanın kap-

samında da bazı farklılıklar ortaya çıkacaktır. Fakat temel olarak 

sistem geliştirme çalışmaları; ön araştırma, ön tasarım, ayrıntılı 

tasarım ve uygulama aşamalarından oluşacaktır. Her aşama daha önce 

belirtildiği gibi kendi içinde bir takım alt aşamalara ayrıl:makt.::ı.

dır. Aşamaların açıklıkla anlaşılması her aşama ile ilgili alt aşa-

maların anlaşılınasına bağlıdır. Bu nedenle aşamaların anlatımında 

izlenecek yol; her temel aşamaya ilişkin alt aşamaların sırasiyle 

açıklanması şeklinde olacaktır. 

( 5) Sistem geliştirme çalışmalarının p.:enel kapsamı Uzerinde konuyla 
ilgili yazarlar tarafından bir görüş birligi vardır. Ancak aşa
ma sayısı üzerinde bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu fark
lılıklar· özellikle bazı alt aşamaların başlı başına bir aşama 
olarak incelenmesinden kaynaklanmakta,dır. Bkz,: KIRK, frank G., 
a.g.e., s.32-38. PRINCE, Thomas R,, a.g.€., s.t~8. r-nJRDICK, Robert 
G,; ROSS, Joel E., 2nd Ed., a.g,e., s.246-47, BURCH, Jr.ş John 
G'.; STRATER, ,Jr., Felix R., a.g.e~, s,231, 256,. 306, 344. BOHEP., 
Jc:ı.mes B.; SCHLOSSER, Robert E.; ·z:6ATKQVICH, Charles T., a.g.e., 
s.249. SEZG1N, Atfila, Yönetim Bilgi Sistemi, Ankara 1.T.1.A.Der
gisi, 1971, Cilt:. III, Sayı: 2, s.456. ROSS, Joel E., a.g.e., 
s.272, SORSAL, Gökay, a.g.e., s,45, . 
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II. öN ARAŞTIRMA 

Sistem geliştirme çalışmalarının ilk aşamasıdır. Bu aşama, üst-

yönetimin veya işletmedeki diğer bilgi kullanıcılarının, yönetim sü-

:r.eci için gerekli yönetsel bilgileri etkin bir biçimde saf-tlayacak 

-Olan Finansal Bilp,;i Sistemine duyucakları gereksinme ile başlar. Bu 

nedenle öncelikle Finansal Bilgi Sisteminin kurulmasını gerektiren 

nedenler belirlenir. Bu nedenler ışığında, çalışmaların ne yönde ola-

bileceği saptanır. Sözgelimi, işletmedeki mevcut sistem mı düzelti-

lecek yoksa, yeni sistem mi kurulacak gibi temel çıkış noktaları bu-

lunur. Çalışmaların yönü genel bir çerçeve içinde belirlendikten son-

ra, belirlenen bu yöne göre, sistem geliştirme çalışmalarının ön ta-

sarım aşamasından sistemin çalışır duruma geleceği uygulama aşaması-

na değin tüm aşamalarda yapılacak çalışmaları ve çalışmaların yürü-

dilebilmesi için gerekli para, işgücü ve zamanı yansıtan bir eylem 

planı hazırlanarak, bir rapor şeklinde yönetime sunulur (6). üst yö-

netim bu rapor yardımı ile sistem geliştirme çalışmalarının devam.ı··· 

na veya kesilmesine ilişkin kararını verecektir. ön araştırma aşanı~-

sının bu genel anlatımı, alt aşamalar yardımı ile açıklanarak konu-· 

nun daha iyi anlaşılması sa~lanacaktır. 

ı. Sistem Geliştirme Çalışmaları ·Nedenlerinin Se.pta::1ması 

Sistem geliştirme çalışmalarının nedenleri, çalışmaların yö-

nünü belirleyen temel göstergelerdir. Çalışmaların yBnü saptanacak 

nedenlere göre belirlenir (7). Sistem geliştirme çalışmaları genel 

olarak iki· yönde yürütülür: 1) İşletmede yeni bir Finansal Bilgj .. Sis-

teminin kurulması, ?.) Mevcut sistemin düzeltilmesi. Bu iki yönden 

(6) KIRK, Frank G., a.g.e., s.32. 
(7) BURCH, ı..Tr., John G.; ST.RATER, tTr., Felix R., a.g.e., s.233. 
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birinin seçimi, çalışmaların işletm~ye özgü nedenlerinin saptanma-

siyle olurludur. Bu nedenle, öncelikle çalışmaların nedenleri sapta-

nır. Daha sonra ise, bu nedenler ışı~ında çalışmaların yönü tayin 

edilir. Sistem geliştirme çalışmalar~ bilindiği gibi işletmede Fi

nansal Bilgi Sistemine duyulan bir gereksinme ile başlamaktadır. Bu 

gereksinme temel olarak yeni gelişmelerden yararlanmak veya işlet-

mede mevcut bilgi sisteminden do~an aksa6aların giderilmek istenme-

sinden kaynaklanmaktadır (8). Açıktır ~i; buradaki amaç, yeni geliş-

melerde::ı. yararlanmak ·veya mevcut bilgi sistemindeki c>Jcsamaları gi-

derrnek suretiyle, yönetime gerekli yönetsel bilgileri zamanında ve 

etkin bir şekilde sa~layabilmektir, Kuşkusuz bu da ancak gerçek an-· 

larnda bir Finansal Bilgi Sistemi ile olurludur, Finansal Bilgi Sis-

·temine duyulan gereksinmenin özgül nedenlerini şöylece belirlemek 

olasıdır (9): 

l- YEmi Gelişme·ler: Yeni gelişmeler iki açıdın irdelenebilir. 

Birincisi; bilgi işleme tek~olojisinin yarattı~ı yeni olanaklardır. 

örne~in; bilgisayar veya di~er bilgi işlem makinalarında görülen 

hızlı,dettişmeler, !k~ncisi; yönetim biliminde veya organizasyon ku-

ramında görülen yeni yönetim teknikleri ve yeni kuramlardır. Bu 

ı·k~ncı· +u"ir gelı·şmelere de sı·stem kuramJ.nın ı·şletmP 1 Pre G'olayı_si';le .J. ' ~ ·~ . , • ~..ı..~ -

yönetime uygulanması örnek gösterilebilir. 

2- Mevcut bilgi slstemindeki aksamalar: İşletmedeki bilp;i sis-

t2minin y8netime gerekli bilgileri zamanında ve etkin bir şekilde 

sa.,";lıyamaması yönetimin etkinliğini önemli derecede azaltır. Bıı du-

rurn ise, yeni bir sistemin kurulmas~· veya mevcut sistemin ycnidsn 

dü~cnlenmesi gereklili~ini vurgulayacaktır. 

( 8) SOLLENBERGER, Harold H., Hanagemant Control of Information Syrn:, ..... ,s 
Development, NAA Research Study, National Association of 
Accountants, 1971, s.3. · 

(9) BURCH, Jr., ·John G.~ STRATER, Jr., Felix R,, a,g.e., s.23:,. 
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3- Yeni gereksinrneler: İşletmelerin gitgide büyümesi ve karma-

şıklaşması, beraberinde bir takım yeni gereksinmeler de getirecektir. 

Büyüyen işletmenin yeni koşulları karşısında do~al olarak yönetim 

daha çok bilgiye gereksi-nme duyacaktır. Bu olgu, işletmede yeni bir 

sistemin kurulmasını veya en azından mevcut bilgi sisteminin yeniden 

gözden geçirilmesini ve yeni gereksinmelere .. yan~t verebilecek duru

ma getirilmesini zorunlu kılacaktır. Ayrıca bu yeni gereksinmeler 

işletmenin yasala.r karşısında alacağı yeni konumdan da ileri gelebi

lir. Sözgelimi, işletmenin büyüyüp bir holding şekline gelmesi gibi. 

Bu durumda, ana şirketin bünyesinde ve tüm ba3:lı şirketleri kapsıyc1-

cak genişlikte olmak üzere, ye~i bir sistem kurma ger~klili~i do~a-

caktır (lO). 

Sistem geliştirme çalışmaları genel o-laraL yukarıda belirtilen 

,Jç temel nedenden kaynaklanır. Ancak her sistem geliştirme çalışmu.-

sında bu üç nedenin birden olması koşul değildir. En az bir nedenin 

ı ~ · + ı· t' ı ı · · t ı·d· s· t var ıp;ı, sıs ... em ge ış ırme ça ışma arı ıçın ye er ı ır. ıs em ge-

liştirme çalışmalarından sorumlu ekib, çalışmaların nedenini veya 

nedenlerini yöneticilerle birlikte saptamalıdır. Zira işletmeyi ve 

işletmenin sorunlarını en iyi bilen yöneticilerdir. 

Finansal Bilgi Sistemi açısından, sistem geliştirme çalı_şmala.-

rının nedenleri, ço~unlukla yeni gelişmeler veya yeni gereksinneler 

şeklinde ortaya çıkacağı açıktır, Çünkü Finansal Bilgi Sis-teminin 

kendisi y<::ni gelişmeler ve yeni gereksinmeler sQnucu doğmuştur. Bu 

nedenle günümüzde sistem geliştirme çalı_şmalarınıri. temel amacı, J.ş-

. • . k • ı t ;...·- ı letmede, yen1. gelışınelere ve yenı gere sınme ere yanı vereıJlıcc~K 

(lO) GENTRY, Jr., James Ae; JOHNSON, .Glenn L., :Finney and Miller'~'' 
Principles of Accounting-Advanced • Sixth Ed., Prentice-H"' '.1. 
Ine., Englewood Cliffs, New Jersey, 1971, s.79. 
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modern anlamda bir Finansal Bilgi Sisteminin kurulması olacaktır. 

Nitekim çalışmamızın ağırlık noktası da bu yöndedir. 

2. Sistem Geliştirme Çalışmalarına İlişkin Eylem 

Planının Hazırlanması 

ön araştırmanın bu alt aşamasında, sistem geliştirme çalış-

malarını bir bütün olarak yansıtacak bir eylem veya çalışma planı 

hazırlanır. Bu planda, sistem geliştirme çalışmalarının 11 ön tasarım" 

"ayrıntılı tasarım" ve "uygulama" aşamasında yapılması muhtemel iş-

lemler, par•a, işgücü ve zaman cinsinden yansıtılır (ll). Eylem pla.-

nı genellikle kısa ve uzun dönemli olmak üzere iki bölümde hazırJ..c:1-

nır. Planın kısa-döneme ilişkin bölü'mü yalnızca ön tase.rım aşaması, 

uzun-döneme ilişkin bölümü ise ayrıntılı tasarım ve uygulama ::ı.ş<.t:Jta-

ları ile ilgilendirilir {12). Planın kısa-döneme ilişkin bölümünde 

6n tasarım aşamasındaki işlemlerin nasıl, ne kadar sürede ve kaç ki-

şiyle yapılaca~ı ve maliyetinin ne olaca~ı belirtilir. Uzun-döneme 

ilişkin bölümde de, yukarıdaki aynı bilgiler bu kez ayrıntılı tas(:ı.-

rım ve uygulama aşamaları için saptanır. Açıktır ki; bu planda belir-

tilen m.=ıliyet, işgücü ve zaman yalnızcç_ sistem geliştirme çalışmala-

rının yürütülmesi ve yönetimi için gerekli olan maliyet, işgücü ve 

zamandır. Bu anlamda m.::.liyet; çalışma ekibine ödenecek ücret ile ça·-

lışrnalar sırasında gerekli olacak kırtasiye giderleri gibi harcama-

lardır. İşgücü ise, çalışma ekibi ve bu ekibin ilerdeki çalışmalar 

sırasında kullanacaf?;ı personel sayısJ.dır. Son olarak da zaman; sis-

temin çalışır duruma gelmesi için gerekli olan süredir, Ey1.ern planı-

nın, gerek kısa-dönem gerekse uzun-dönem bölümlerinde yer alacak L>u 

(ll) SOLLENBERGER, Harold M., .a.g.e.~ s,l57. KIRK, Frank G., a.g.3., 
s.79. MURDICK, Robert G.; ROSS, Joel E., 2 nd Ed., a,g.e., s.252. 

(12) KIRK, Frank G., a.g.e., s.79-80. 
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bilgiler, kuşkusuz tahmini bilgiler olacaktır. Ancak söz konusu bil-

giler, gerçeklere yakın oldukları oranda anlam taşıyacaklardır. Pla-

nın gerçeklere uyması bakımından, yukarıdaki bilgiler yanında ileri-

de olması muhtemel olumsuz gelişmeleri ve bunlar karşısında alınabi-

Jecek önlemleri de yansı tınası gere.kir .. 

Eylem planı, yukarıdak-i içerikte hazırlandıktan sonra bir ra-

por şeklinde yönetimin onayına sunulur. Yönetim bu rapor yardımı ile 

sistem geliştirme çalışmalarının kesilmesi veya devamı yönünde, iş-

letmenin koşullarına r,öre (13), karar verecektir. Verilen karar olum-

suz ise, çalışmalar sona erdirilir. Kararın olumlu olması durumunda 

ise, çalışma ekibi, ön tasarım aşamasıni ba$latarak çalışmalarını 

sürdürecektir. 

_.-II. tiN TASARH1 

ön tasarım aşaması, üst-yönetimin, ön araştırma raporunu onay-

lamasıyle başlar. Sistem geliştirme çalışmalarının bu aşamasında ku-

rulması düşünülen Finansal Bilgi Sisteminin modeli genel bir çerçe-

ve içinde geliştirilir. Başka bir deyişle Finansal Bilgi Sistemi ka-

ba hatlariyle belirlenir. Daha sonra bu sistemin maliyet-etkinlik 

analizi yapılır. Nihayet ön tasarım aşaması, kurulması düşünülen Fi-

nansal Bilgi Sisteminin modelini ve maliy~t-etkenlik analizinin so-

nuçlarını içeren bir fizibilite raporunun üst-yönetime şunulması ile 

sona erdirilir. üst-yönetim bu aşamanın sonunda da, ön araştırma aşa-

masında olduğu gibi, çalışmaların kesilmesi veya devam ettirilmesi 

başka bir deyişle direkt olarak sistemin kurulması veya ku~ulmaması 

(13) İşletmenin koşulları kavramı, işletmenin sistem geliştirme ça
lışmalarına ilişkin olarak eylem planında belirtilen miktarda, 
para ve işgücü tahsisi yapıp yapamıyaca~tı qnlamında kullanıl
mıştır. 
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hususunda karar verrnek durumundadır. Ancak burada verilecek karar, 

ön araştJ_rrna aşamasında verilen karardan da önemlidir. Çünkü bu aşa-

manın sonundaki karar, kağıt Üzerindeki sistem modelinin, daha ay-

' rıntılı ve uygularnaya yönelik bir şekilde geliştirilmesi eylemleri-

nı başlatacaktır. ön tasarım aşamasının bu genel anlatımı, Şekil 16' 

te gösterilen alt aşamalar dizisi ile açıklanarak, konunun daha ıyı 

anlaşılması sağlanacaktır. 

ı. Sistem Sınırlarının Belirlenmesi 

Sistem sınirları, kurulması düşünülen Finansal Bilgi Siste

minin kapsamını belirler. Sistem sınırlarının veya kapsamının doğru 

bir şekilde belirlenmesi, etkin bir Finansal Bilgi Sisteminin kurul

masında temel koşuldur. Ayrıca sistem geliştirme çalışmalarının et-

kin bir şekilde yürütülmesi açısından da önemlidir. Çünkü çalışma 

ekibi, sınırlarJ_ belirli olan bir çalışma alanı üzerinde yoP;unlaşma 

olanağı bulacaktır (14), 

Kurulması düşünülen Finansal Bilgi Sisteminin sınırları veya 

kapsamı ön tasarım aşamasında genel bir çerçeve içinde belirlenir(l5). 

Bunun için de başlangıçta "yeni sistemin kapsamı ne olacaktır?" so-

rusu genel bir yaklaşımla yanıtlanmaya çalışılır. Bilindiği gibi, 

Finansal Bilgi Sistemi, maliyet muhasebesi., sorumluluk muhasebesi, 

bütçeleme ve genel muhasebe gibi alt bilgi sistemlerinden oluşmak-

tadır. Kurulacak sistemin kapsamı da söz konusu bu alt sistemlere 

göre belirlenecektir. Bu nedenle yukarıdaki soru, Finansal Bilgi 

Sistemini oluşturacak alt sistemlerin belirlenmesiyle yanıtıanmış 

olur. Açıktır ki; Finansal Bilgi Sistemini oluşturacak alt ·bilgi sis-

(14) SOLLENBERGER, Harold M., a.g~~., s.lSl, 
(15) BURCH, Jr., John G..-_STRATER, Jr., Felix R,, a.g.e,, s.233-3 1f. 
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temleri işletmenin koşullarına göre farklı olabilecektir. Ancak, 

sistem yaklaşımı açısından temel olan, yukarıda belirtilen tür::ı alt 

sistemleri mümkün olduğu kadar biraraya getirmek oldusu unutulmama-

lıdır. 

ön tasarımın bu alt aşamasında genel bir yaklaşımla belirlene:ı 

sistem kapsamının, çalışmalar ilerledikçe değişme olasılığı var-

dır (16). Yalnız bu aşamada önemli olan, sistem kapsamının kaba hat-

larla belirlenmesi ve böylelikle daha so.nraki çalışmalara basamak 

oluşturmas ıdır. 

2. Bilgi Gereksinmelerinin Saptanması 

Bilgi gereksinmeleri, daha önce belirlenen· sistem sınırları 

başka bir deyişle sistemin kapsamı çerçevesinde saptanır. Bilgi ~e-

reksinmelerinin saptanmasındaki amaç, sistemden ne tür bilgilerin 

is·tenebilece2;ini belirlemektir. Ayrıca bilgi gereksinmelerinin sap·· 

tanması, sistemin bu gereksinmeleri karşılamaya yönelik hir şeki.lde 

geliştirilmesine olanak sa~lıyacaktır. Bu iekilde -sistemin ilgisiz 

bilgiler sağlaması da önlenmiş olur. Bilgi gereksinmeleri, çalışma 

ekibinin, yöneticilerle yapaca~ı ortak çalışmalar veya g6rüşmeler 

ile saptanır (17). Bu ortak çalışmalar veya görüşmeler sırasında, 

yöneticilerden, işletme faaliyetle~inin yönetiminde ne tür bilgile-

re gereksinme duydukları öf,renilir. Ancak yöneticilerin kendileri:-ı.e 

hangi bilgilerin gerekli eVicağını kestirme ler~, verecekleri karar-

ların yapısını ve karar modellerini bilmelerine bağlıdır. Bu açıdan 
' b:i.lp.j_ gereksinmelerinin saptanmasında yöneticilerin özellikl,:::ri v:; 

.. ' . .. . . .. ı. t 1 d. 
yone~ım surecının yapısı onem ı e ~en ır. Bunların gözön-üne alınmd-

16) SEZG!N, Attil~, a.g.e., s.458. 
17) MURDICK, Eobert ~.; ROSS, Joel E., 2nd 8 Ed., a.g.e., s.280-81. 
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sı, sistemin etkinlisi ve yönetime ilgili bilgi sağlaması bakımından 

yararlı olacaktır. Ayrıca bilgi gereksinmelerinin, işletmenin dina-

mikliği açısından da ele alınmaları gereklidir. Çünkü işletme statik 

değildir. Sistem olarak dinamik bir özelliğe sah{ptir. Kurulacak Fi-

nansal Bilgi Sistemine yalnızca bugünkü bilgi gereksinmelerinin yan-

sıtılması halinde sistem, kısa bir süre sonra işletmenin gelişme sü-

recı karşısında, etkinliğini önemli der'ecede kaybedecektir. 

Bilgi gereksinmelerinin etkin ve yararlı bir şekilde saptanma-

sı, belirtildi~i gibi, yukarıda açıklanan etkenlerin dikkate alın-

masına bağlıdır. Bu nedenle çalışma ekibi, bilgi gereksinmelerini 

saptarken, s•Sz konusu etkenleri gözden uzak tutmaması ger'ekir. BE 

yaklaşımla saptanacak bilgi gereksinmeleri, Finansal Bilgi Sistemi-

nJ.n sağlam bir temelle geliştirilmesine olanak sa8;lıyacaktır. 

3. Sistem Amaçlarının Geliştirilmesi 

Sistem amaçlarının geliştirilmesi, bir rinceki aşamada be-

lirlenen bilgi gereksinmelerini, kurulacak Finansal Bilgi Sistemi-

nın amaçları durumuna getirmek eylemlerini içerir (18). Bu amaçların 

iyi bir şekilde belirlenmesi gereklidir. Çünkü çalışma ekibi, ilerde-

ki çalışmalarında bu amaçları gerçekleştirecek sistemin kurulmasını 

hedef alacaktır. 

Amaçların geliştirilmesinde çalışma ekibi için önemli olan so-

run; 11 kurulacak sistemin neler yapması ve dolayısiyle ne lerı sa,ğla-

ma.sı gereklidir?" sorusunu yanıtlamaktır ( 19). Bu sorunun, sar•tarıan 

bilgi gerıeksinmeleri ışığında yanıtlanması gerek.ir. Sistemin neh;r' 

(18) KIRK, Frank G., a.g.e., s.60. 
(19) A.g.e., s.7l. 
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yapması gerektiği ancak bilgi gereksinmelerinden anlaşılacaktır. 

Sözgelimi, bir yönetici tarafından ''Maliyetleri kontrol etmek için 

bana hammadde ve işçilik kullanımlarına ilişkin bilgiler gerekli

dir. !ı şeklinde ifade edilen bir gereksinme, sistemden neler beklendi-

ğini ortaya koyacaktır. Bu durumda sistemin amacı, genel bir yakla-

şımla, ııişletme eylemlerinin kontrolunu olurlu kılmak için gerekli 

bilgiler sa~lamaktır" şeklinde belirlenebilecektir. Bu şekilde be-

lirlenen sistem amacı, bil~i gereksinmelerinin karşılanması durumun-

da yöneticilerin bu bilgilerle ne yapabileceklerini gösterecektir(20). 

ön tasarım aşamasında Finansal Bilgi Sisteminin amaçlarını, yöneti-

min varlıklar üzerindeki yönetim sorumlulu,ftunu yerine getirr:ıek, iş-

letme eylemlerinin kontrolunu oltirlu kılmak ve gelede~e ilişkin iş-

letme eylemlerini planlamak için gerekli bilgilerin sağlanması şek-

linde genel bir yaklaşımla belirlemek olasıdır. Ancak sistem modeli-

nin oluşturulması açısından, bu genel amaçların mümkün oldui3:u kadar 

bölümlere veya işletme eylemlerine ~öre alt amaçlar şeklinde de be-

Iirtilmesi gerekir (21). örneğin alt amaçlar, envanter işlemlerine 

ilişkin olarak, "optimal envanter düzeyinin ve buna bağlı olarak en 

uygun sipariş miktarlarının saptanması" veya maliyet kontroluna iliş-

kin olarak, "işçilik, hamı"!ladde ve genel imal giderleri gibi üretim 

maliyetlerinin en kısa zamanda saptanması " şeklinde ?;eliştirilebi.-

lir. 

Sistem amaçları, başlangıçta da belirtildiği r:.ibi saptanan bil-

gereksinr.ı.eleri tarafından desteklenmesi r:e:rcktivi unutulma.:cı.alıdır. 

B:D sr,i gereksinmeleri ile desteklenmeyen amaçların boşlukta kalaca,r:·ı 

açıktır. 

(20) l-1URDICK, Robert G.; ROSS, ,Joel E., 2nd Ed., a.g.e., s.27t+. 
(21) A.g.e., s.274. 
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4. Sisteme !lişkin Kaynakların ve Kısıtlayıcıların 

Belirlenmesi 

Kaynaklar ve kısıtlayıcılar, kuru~acak yerti sistemi olumlu 

voya olumsuz yönde etkileyecek koşullardır. Koşullar genellikle iş-

letmede mevcut bir takım göstergeler yardımı ile belirlenir. Sözko-

nusu göstergeler; 1) işletmenin mevcut bilgi sistemi ve dökümanları, 

2) örgüt şemaları, 3) işletmenin uzun-dönem planları, 4) finansal 

raporlar, 5) iş tanımları, 6) yasalar (ilkeler) olarak sıralanabi-

lir (22). Ancak koşulların belirlenmesinde yararlanılan ı:;österr;eler 

yalnızca yukarıdaki göstergelerden ibaret olmayabilir. Çalışma eki-

binin izlediği inceleme kapsamına veya işletmelere göre farklılık-

lar gösterece~i açıktır. 

Koşullar, yeni sisteme olumlu katkıları olacak "kaynaklar'' ve-

ya olumsuz katkılar yaratacak ''kısıtlayıcılar" şeklinde belirir~ Kay-

naklar kurulacak yeni sistemin kullanabilece~i veya yararlanabilece-

~i olanakları yansıtır (23). örne~in; "işletmede mevcut bilgi işlem 

donanımları, programları veya personel, döküman ve ·para gibi. Kısı·t-

layıcılar ise, belirlenen sistem amaçlarına erişmek için kurulması 

düşünülen sistemin tasarım eylemlerini sınırlayan iç ve dış etkenle-

ri yansıtır (24). örnezin; yasal zorunluluklar, işletme politikaları, 

para, personel ve bu personelin yeni sisteme karşı direnmesi gibi. 

Sisteme ilişkin kaynakların ve kısıtlayıcıların saptanması ile, 

y(~ni kurulacak sistemin işletmenin koşullarına uyumluluğu sa~~ıana-

caktır. Böylelikle sistem gerçeklere dayandırılmış olur. 

(22) KIRK, Frank G., a.g.e,, s.63. 
(23) A.g.e., s.62 •. 
(24) MURDICK, Robert G.; ROSS, Joel E., 2nd Ed., a,g~e., s-.276. 
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5. Çıktıların Belirlenmesi 

Çıktıların belirlenmesi, kurulacak,yeni sisteme ilişkin sis-

tem modelinin r,eliştirilmesi eylemlerinin başlangıcıdır (25). Sis

tem çıktılarının belirlenmesinde hareket noktası daha önce saptanan 

sistem amaçlarıdır (26). Bu nedenle burada yapılacak işlem; amaçla-

ra koşut olarak sistem çıktılarının belirlenmesi olacaktır. Çıktıla-

rın, sistemin amaçlarına koşut olması, bu çıktıların bilgi gereksin-
. . 

melerini karşılamaya yönelik olması demektir. Çünkü bilindini gibi 

sistem amaçları bilgi gereksinmelerinden kaynaklanmaktadır. 

Çıktıların belirlenmesinde genellikle kullanılan yaklaşım~bil-

gı gereksinmelerine bağlı olarak sorulacak bir dizi sorunun yanıt-

lanması şeklinde olmaktadır. Söz konusu soruları şu şekilde belirle-

rnek olasıdır (27): 

1,;;. Çıktılar hangi bilgi gereksinmelerini karşılayacaktır? 

2- Bu gereksinmeleri karşılayacak çıktılar ne şekilde olmalıdır'? 

3- Çıktılarda yer alacak bilgilerin ayrıntı derecesi ne olma-

lıdır? 

4- Kaç kopya gereklidir? 

5- Çıktılar ne zaman gerekli olacaktır? 

Yukarıdaki sorular.çerçevesinde saptanacak çıktılar, daha son-

ra günlük, haftalık ve aylık gibi esaslara göre bir liste şekline 

getirilir (28). Bu listenin hazırlanması sırasında, üzerinde önemle 

( 2 5) KENNEVAN, tval ter J., ADP Canversion Planning, derleyen-HEIH, 
a.g.e ... , s .. el93. 

( 2 6) KIRK, Frank G. , a. g. e. , s. 71. 
(27) MURDICK, Robert G.; ROSS, Joel E. 9 2nd Ed., a.g.e., s.293. 
(28) KIRK, Frank G., a.g.e., s.71. 
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durulması gerekli ilke; herbir çıktının içerigine ve da~ıtım yerle-

rine göre belirlenmesidir. Zira her çıktının listede içeriğine ve 

dağıtım yerine göre belirlenmesi, sistem modelinin geliştirilmesin-

de yararlı olacaktır (29). Çıktıların kullanıcılar tarafından etkin-

~iği, bu iki durumun gözönünde bulundurulması ile sağlanacaktır. 

Çünkü temel olan; her çıktının ilgili yere gelmesi ve istenilen bil-

gileri içermesidir. 

6. Girdilerin Belirlenmesi 

Sistem zirdilerinin belirlenmesi, daha önce belirlenen s~s-

tem çıktılarının oluşturulabilmesi için gerekli olan veri veya bil-

gilerin saptanması eylemlerini içerir. Girdilerin belirlenmesi ey-

lernlerinde öncelikle herbir sistem çıktısx dikkate alınarak, bu 

çıktıların oluşabilmesi için hangi veri veya bilgilerin gerekli ola-

cağı bir liste halinde saptanır. Başka bir deyişle girdilerin içeri

ği belirlenir. Sözgelimi, üretimde kullanılacak hammaddeye ilişkin 

olarak, hammaddenin cinsini, fiyatını, miktarını, hangi üretim bö-

lümünde kullanılacağını yansıtan bilgilerin belirlenmesi gibi. 

dilerin içeriği belirlendikten sonra, bu girdileri oluşturan veri 

veya bilgilerin "nereden", "ne şekilde", "ne zaman", flne yolla" sai';-

lanacağı saptanır. 

Açıktır ki; veri veya bilgiler farklı kaynaklardan ve farklı 

şekillerde sağlanır. Sözgelimi, satıcıdan gelen bir fatura, ~üşte-

ri~Rn alınan bir senet veya işçilerln çalışma kartı gibi. Bu açıdan, 

girdilerin belirlenmesi oldukça güQ bir işlemdir. Ancak, çıktıların 
. . 

istenildiği şekilde oluşturulmasının. farklı kaynaklardan ve farklı 

( 2 9) BOHER, James B.; SCHLOSSER, Robert E • ;. ZLATKOVICH, Charles 'I'. , 
a.g.e., s.251. 
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şekillerde sağlanacak veri veya bilgilerin do8ru bir şekilde belir7 

lenmelerine baGlı olduğu da unutulmamalıdır. 

7. Süreçleme Aşamasının Belirlenmesi 

Süreçleme aşaması bilindi~i gibi girdilerin çıktılara dönüş-

türülmesi eylemlerini içerir. Başka bir deyişle istenen çıktıların 

elde edilmesi için girdiler üzerinde yapılacak işlernlerdir. Söz ko

nusu bu işlemler daha önce de belirtildiği gibi; ayıklama, hesapla-

ma, özetleme, depolam:3., canlandırma, çoğal tma ve iletmedir. Girdiler 

ile çıktılar arasındaki boşluk bu işlemlerle doldurulacaktır. Ancak 

istenen bir çıktının elde edilmesi için her zaman bütün bu işlemler 

gerekli olmayabilir. Bu nedenle çıktıların oluşumunu sağlayacak 

"olasılı işlemlerin", herbir çıktı için ayrı ayrı saptanması gere-

kir (30). Bu saptama eylemi, ön tasarım aşamasında ayrıntılara inme

den genel bir çerçeve içinde yapılır. örne~in; aylık hazırlanan bir 

ücret bordrosunda (çıktı) yapılacak işlem, yalnızca çalışılan süre-

nin ücretle çarpımından ibaret olmalıdır. Kesintiler, zamlar gibi 

ayrıntılar daha sonraki aşamalarda, sistem ayrıntılı bir şekilde ge-

liştirildi~inde, dikkate alınacaktır. Süreçleme aşamasının belirlen-

mesi, başka bir deyişle girdilerle çıktıları birbirine ba~layan ola-

sılı süreeleme işlemlerinin saptanması sonucu yeni sistemin bilgi 

akışı (girdi-süreçleme-çıktı) ve buna bağlı olarak da yeni sistem 

kaba. hatlariyle ortaya çıkmış olacaktır. 

Q. ... • • . B. uıstem agelerının Saptanması 

Finansal Bilgi Sisteminin öğeleri, insan, haberleşme araç-

ları, raporlar ve donanımdır. Bilindiği gibi, sistemin çalışmasını 

(30) KIRK, Frank G., a.g.e., s.72. 
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olurlu kılan bu ö~elerdir. Söz konusu bu ö~eler her sistem için te-

mel olmakla birlikte, sistemlerin şekline göre bazı yapısal farklı

lıklar gösterir. ön tasarımın bu alt aşamasında, bir önceki alt aşa

mada kaba hatlariyle ortaya çıkan yeni sistem temel alınarak, bu sis-

teme özgü öğeler saptanır. önceki alt aşamada bilgi akışının (girdi-

süreçleme-çıktı) "nasıl" sa~lanaca~ı belirle~mişti. Burda ise bu bil

gi akışının "hangi araçlarla'' yapılaca~ı kararlaştırılır. Daha açık 

bir anlatımla, bilgi işleme eylemlerininnhangi-donanım ve personel-

le ve ne tür haberleşme araçları" ile yerine getirileceği sorunu çö-

zümlenir. 

Sistem ö~elerinin saptanması, kaba hatlarıyla beli~lenen siste-

me koşut olarak, genel bir yaklaşımla yapılır. Bu nedenle öncelikle 

herhangi bir donanım veya haberleşme araçları özgül olarak belirtil-

rneksizin yalnızca bilgi işleme eylemlerinin dört yönteminden hangi-

sine göre yapılacağı kararlaştırılır. Daha sonra bu yöntem temel alı-

narak öğeler saptanır. örnesin; elektronik bilgi işlem yönteminin 

kullanılacağı saptanmış ise donanım da bilgi sayar olarak belirtile-

cektir (Ancak bilgisayarın özellikleri belirtilmeyecektir.). Böyle-

likle kurulacak Finansal Bilgi Sisteminin genel yapısı oluşturulmuş 

olur. 

9. Sisteme !lişkin Maliyet-Etkinlik Analizinin Yap2lması 

Maliyet-etkinlik analizi daha önce Finansal Bil~i Sistemi-

nın ilkelerinde belirtilen .11 uygun maliyet ilkesi" çerçevesinde yapı~ 

lır (31). Bu nedenle öncelikle yeni sistemin gerektirdiği sistem ma~ 

liyetleri ile bu sistemin sağlayacağı yararların saptanması gereklidir. 

( 31) BO\tJER, James B,; SCHLOSSER, Robert E e; ZLATKOVICH-, Charles T., - .': 

a.g,e., s.267. 



- 120 -

)istem maliyetleri, sistemin çalışmasını olurlu kılan; insan, haber

Leşme araçları, raporlar ve donanım gibi sistem ö~elerinin gerektir

lizi tüm harcamaları içerir. Maliyetler herbir öğe için kestirim (tah

~in) esasına göre ayrı ayrı saptanır (32). Zira geliştirilen sistem 

ıenüz kaba hatlarıyle ortaya çıkmıştır. öReler özgül olarak belirlen

o.emiştir. Sözkonusu maliyetlere; sistemin çalışmasından sorumlu ola

:::ak personelin ücretleri, e~r,i tim tı;iderleri, s istemin gerektirdiği do-

1anım bedeli ve bu donanımın cari giderleri ile yeni formların ve di

ter malzemelerin do[urduğu giderler örnek olarak gösterilebilir. c5ğe

Lsre ilişkin bu maliyetlere ayrıca, sistem geliştirme çalışmalarına 

Llişkin planda yeralan proje maliyetlerinin de (ilk kuruluş giderle

ri olarak) eklenmesi gereklidir. Cünkü işletme açısından, sistemin 

naliyeti, bütün harcamalar toplamı olaca~ı açıktır. Maliyet-etkinlik 

~nalizinde yukarıda belirtilen tüm maliyetler temel alınmalıdır •. 

Yeni sistemin sa~layaca~ı yararıara gelince; bunlar daha önce 

je belirtildi~i gibi yeni sistemin kurulması ile personelden, kırta

siyeden veya stok seviyesinin düşürülmesinden, v.b •• sağlanacak para

sal kazançlardır. Ayrıca bu parasal kazançlar dışında paratal olma

'.fan örneğin; bilgi işleme eylemlerinde sartlanacak çabukluk ve zaman

lı bilgi süreeleme gibi kazançların da olaca~ı unutulmamalıdır. 

Sistem maliyetleri ve sistemin sa~layaca~ı yararlar saptandık

tan sonra, "uygun maliyet ilkesi" çerçevesinde maliyet-etkinlik ana

lizinin yapılmasına geçilir. Burada temel olan sistemden sa.5:tlanacak 

yararla.rın, sistem maliyetlerini a.şması veya en azından maliyetlere 

eşit olmasıdır. Yeni sistem bu koşulun gerçekleşmesi veya gerçekleşme 

(32) KIRK, Frank G., a.g.e., s.80. 
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>lasılığı olması (33) durumunda onaylanacağı açıktır. Bu nedenle ma-

.iyet-etkinlik analizinin dikkatlice yapılması gerekmektedir. 

lO. ön Tasarım Aşaması Bulgularının öneri Olarak Oluşturulması 

ve Yönetime Sunulması 

ön tasarım aşaması, geliştirilen Finansal Bilgi Sistemi mo-

kline ilişkin tüm bilgilerin bir rapor şekline getirilmesi eylemle-

~iyle son bulur. Rapor şimdiye değin yapılan tasarım işlemlerinin 

)ir özeti veya bir göstergesi olacaktır. Raporun hazırlanmasında te-

rıel ilke "açıklık" olmalıdır. Ancak bu. acıklık ayrıntılı bilp;ilerden 

~ok, yönetime yararlı olacak özet bilgilerle sağlanmalıdır. Aşağıda-

cı örnek rapor, bu do~rultuda hazırlanacak bir rapora görüş getirme-

;i bakımından yararlı olacaktır (34): 

3AŞLIK Projenin Adı (35), Tarih 

I. TANITIM 

Yeni kurulacak sistemin kısa bi~ anlatımı. Burada sistemin neler 

yapaca~ı, sorunları nasıl çözümliyece~i, sistemin kurulmasına ne 

zaman başlanabiieceği gibi durumlar aşağidaki açıklamalar kaynak 

gösterilerek anlatılır. Bu bölüm bir bakıma yeni sistemin yöne-

time pazarlanması amacını glider. 

(~2) Gerçekleşm~ olasılı~ının düşünülmesi, ~istemin işletmey~ kurul
ması ile parasal kazançlar dış.ında birçok görünmeyen yararlar 
sa~lıyaca~ına ilişkin olumlu sUbjektif de~er yargılarından kay-
naklanabilir. · 

34) SOLLENBERGER, Harold M., a,g.e•• s.l59-60. . 
35) Bilindiği gib~ Sistem Geliştirme Çalışmaları bir proje olarak 

ele alınmaktadır. 
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II. GİR!Ş 

A. Tarihçe 

Sistem geliştirme çalışmalarının ne zaman, nasıl ve kimin 

gereksinmesi sonucu başlatıldığı, daha sonra bu çalışmanın 

başlangıç tarihi ve kim tarafından yürütüldü~üne ilişkin 

bilgiler yer alır. 

B. Amaç ve Kapsam 

Sistem geliştirme çalışmalarının amaçları ve kapsamı açıklanır. 

II. MEVCUT SİSTEM 

İşletmede mevcut bilgi sisteminin kısa bir anlatımı yapılır. Ye

ni sistemi eski sistemle karşılaştırma olanağı yaratmak için ; l2V

cut sistemin anlatımı özellikle, yeni sistem modelinin paralelin

de olmalıdır. 

IV. SiSTEN GEL!ŞT!Rl1E ÇALIŞMALARININ SONUÇLARI 

Mevcut sistemin sorunlari ve iyi yönleri açıklanır~ Ancak burada 

açıklanacak sorunlar, yalnızca yeni sistemin kurulması ile gide

rilecek sorunlar olmalıdır. 

V. YEN! S!STEM 

A. Giriş 

ı. Yeni sistemin amaçları. 

2. Yeni sisteme ilişkin kısıtlayıcılar ve olanaklar 

3. Sistemin içeriği 
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B. Yeni Sistemin Tanıtımı 

ı. Girdi 

2. Süreçleme 

3. Çıktı 

Teknik ayrıntılara inmeden girdi-süreçleme-çıktı şeklinde

ki bilgi akışının ve sistemin çalışmasını olurlu kılacak 

sistem ô~elerinin kısa anlatımı. Anlatım; girdiler, süreç

ıerne ve çıktılar açısından bilgi-işleme eylemlerinin yürü

tülmesi için gerekli formların, belgelerin, personelin ve 

bilgi işlem yönteminin açıklanması şeklinde olmalıdır. 

C. Yeni Sistem İçin Gerekli Kaynaklar 

ı. Para 

2. Donanım 

3. Personel 

Bu bölümde, sistemin kurulması durumunda sistem ıçJ_n p;e

rekli olacak para~ donanım ve personele ilişkin bilgiler 

verilir. 

VI •. DE(;ERLE11E 

Maliyet-etkinlik analizi ve sonuçlarının kısa anlatımı. 

TTI. UYGULAMA 

Burada s:Lstemin kurulması durumunda, ayrıntılı tasarım ve uygu·· 

lama aşamalarında yapılacak işlemler ve bu işlemlerin yapılması 

için gerekli zaman belirtilir (ön araştırma aşamasında· hazırla

nan plan çerçevesinde). 

III. EYLER 
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Çalışma ekibi tarafından yukarıdaki şekilde hazırlanan rapor, 

daha sonra yönetimin onayına sunulur. Yönetim bu rapora dayanarak 

sisteme ilişkin kararını verecektir. Verilen karar genellikle şu dört 

doğrultuda olabilecektir (36): 

ı. Sistem geliştirme çalışmalarının onaylanması (devam ettiril

mesi). 

2. önerilen yeni sistemde bazı düzeltmelerin veya değişiklikle

rin yapılması. 

3. Sistem geliştirme çalışmalarının ertelenmesi .• 

1~-. Sistem geliştirme çalışmalarınıi_'l kesilmesi. 

Bu dört olasılı durum, anlaşılacağı gibi, temel olarak sistem r;e

liştirme çalışmalarının devamı veya kesilmesi şeklindedir. Yönetimin 

verdi~i karar olumsuz ise, çalışmalar sona erdirilir. Buna karşın 

karar olumlu ise, çalışmalar devam ettirilir. Böylelikle sistem ge

liştirme çalışmalarının "ayrıntılı tasarım" aşaması başlatılarak ça

lışmalara devam edilir. 

IV. AYRINTILI TASARIM 

Ayrıntılı tasarım, ön tasarım aşamasında kurulması tasarlanan 

ve kaba hatlariyle belirlenen Finansal Bilgi Sistemi modelinin, da-

ha ayrıntılı bir şekilde tanımlanması çalışmalarını içerir. Bu ça

lışmaların temel amacı, sistem modelinin uygt:ılamaya uygun bir düzeye 

getirilrn·3sidir. Zira Finansal Bilgi Sisteminin fiili olarak çalı:;?ma 

alanına konulması, ancak ayrıntılı tasarı_m çalışmalarının tamamlan-: 

masiyle olurludur. Ayrıntılı tasarım çalışmaları genel olarak, sis-+::ı:~r:ı 

(36) KIRK, Frank G., a.g.e., s.Sl. 
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formlarının, donanımın, veri veya bilgi dosy.alarının, sistem gen yön-

-r""'mlerinin ve sistemin çalışmasından sorumlu personelin belirlenmesi 

ile ilgili çalışmalardır (37). 

Finansal Bilgi Sisteminden beklenen etkinli~in sa~lanması, ay

rıntılı olarak belirlenen sistemin iyi anlaşılınasına ba~lıdır. Bu da 

ancak, ayrıntılı tasarımın, açık ve sistem personelinin anlayabilece-

.?;i bir şekilde yapılmasiyle sağlanabilecektir. Bu açıdan ayrıntılı 

·tasarım aşamasının temel ilkesi açıklık ve anlaşılabilirlik olmalı-

dır. Ayrıntılı tasarım aşamasının bu genel anlatımı, Şekil•l7'da gös-

terilen alt aşamalara indirgenerek, konunun daha iyi anlaşılması saz-

lana.caktır. 

ı. Ayrıntılı Tasarımın Planlanması 

Sistem geliştirme çalışmaları temel olarak bir proje çerçe-

vesinde yürütülmektedir. Her projede oldutu gibi sistem geliştirme 

çalışmalarında da genel ilke planlamadır. Bu açıdan ayrıntılı tasa-

ı"'ımın ilk alt aşaması -ayrıntılı tasarımın planlanması aşaması- sis-

tem ı:ı;eliştirme çalışmalarının planlanması eylemleri ile başlar (38). 

Sistem geliştirme çalışmaları ilk kez ön araştırma aşamasında g2nel 

bir yaklaşımla planlanmıştı (39). Söz konusu aşamada yapılan planla-

ma, küçük çaptaki projeler için etkinli~ini büyük oranda sürdürebil-

mektedir. Ancak büyük projelerde, başlangıçta tüm aşamalar için yapı-

lan planlama, çalışmalar ilerledikçe ve ayrıntılara inildikçe etkin-

( 3 7) HEANY, Donald F. , Development of Information Systems, \Jhat 
Management Needs To Know., The Ronald Press Company, N·ew York, 
1968, s.76. MUPDICK, Robert G.; ROSS, Joel E., 2nd Ed., a.g.c., 
s.308. 

(38) MURDICK, Robert G.; ROSS, Joel E., 2nd. Ed., s.308. 
(39) Anıınsanacağı gibi sistem geliştirme çalışmalarının ilk aşamasında 

çalışmalarının bütününe yönelik bir "eylem planı" hazırlanmıştı. 
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liğini yitirmektedir. Çünkü büyük projelerde ilerdeki çalışmaları 

önceden etkin bir şekilde kestirrnek .oldukça güçtür. Çalışmaların ilk 

aşamasında (ön araştırma) yapılan planda sapmaların ortaya çıkması 

kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle ayrıntılı tasarım aşamasının ve 

onu izleyen uygulama aşamasının etkin bir şekilde yürütülmesi, söz 

konusu iki temel aşarncının tekrar planlanmasına bağlıdır. 

Ayrıntılı tasarımın planlanması alt aşamasındakLplanlama, ay

rıntılı tasarım ve uygulama aşamalarında yapılacak işlerin ayrıntı

lı bir şekilde belirtilmesi eylemlerini içerir. Planlamanın çıkış 

noktası, şimdiye dek yapılan işlerin neler olduğunu saptamaktır. Zi

ra hazırlanacak olan plan yalnızca bundan sonra yapılması gerekli 

işlere ilişkin olacaktır. Ayrıntılı tasarım ve uygulama aşamaların

d~_ yapılacak işlere ilişkin olarak hazırlanacak plana görüş getirme

si bakımından aşağıdaki örnek verilmiştir (40): 

AYRINTILI TASARIM VE UYGULA~ffi 

AŞANALARINA !L!ŞK!N !Ş 

PLANI 

I. AYRINTILI TASARD1: 

ı. Proje amacının örgüte anlatılması veya yazılı olarak dağı

tılması. 

2. Alt sistemlerin ayrıntılı olarak tekrar tanımlanması. 

2.1. Faaliyet sisteminin şemasını çizmek. 

2.2. ~öneticilerle ve ilgili kişilerle ~örüşmek. 

2.3. Bilgi akışının şeklini çizmek. 

(40) MURDICK, Robert G.; ROSS, Joel E.~ 2nd~Ed., s.260-61.· 
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3. Veri temelini veya ana dosya veya dosyaları dizayn etmek. 

3.1. Tekrarlı ve tekrarlı olmayan kararları saptamak. 

3.2. :.tç ve dış bilgi gereksinmelerini saptamak. 

3,3. Depolanacak bilgileri belirlemek. 

4. Bilgisayarın veya donanımın sisteme katkısının belirlenmesi. 

(Donanımla sistemin uyumlulu?;unu sağlamak,) 

4.1. Donanım gereksinmesini belirlemek. 

4.2. Yazılım p;ereksinmesini belirlemek. 

5. Girdi ve çıktı formlarının belirlenmesi. 

5.1. Girdi formlarının g_eliştirilmesi. 

5.2. Çıktı formlarının geliştirilmesi. 

6. Sistemin çalıştırılması için örgütsel yapının oluşturulması. 

7. Ayrıntılı tasarımın dökümanını yapmak. 

II. UYGULAHA 

ı. Uygulama eylemlerinin programlanması. 

2. Uygulamayı örgütlemek, 

3. Personelin yetiştirilmesi. 

4. Donanımın alınması. 

5. Yazılırnın Feliştirilmesi. 

6. Formların alınması (bastı~ılması). 

7. Dosyaların kurulması. 

8. Sistemin sınanması. 

9, Sistemin izlenmesi. 

Yukarıda örnek olarak verilen ıi iş· planı", ayrıntılı tasarım ve 

uygulama aşamalarında yapılacak işlerin neler olduğunu ve bu işler 

için p:er~ekli olan zanan, kaynak ve maliyetleri yansı tınası bakımından 
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oldukça önemli bir göstergedir. Çalışmalara ilişkin zaman, kaynak 

ve maliyet unsurları bu plan aracılığı ile k,ontrol edilebilecektir. 

Böylelikle ayrın·tılı tasarım ve uygulama aşamalarındaki çalışmaları 

etkin·bir şekilde ve kontrollü olarak yürütme olanaği doğacaktır. 

2·. Alt Sistemlerin Tanımlanması 

ön tasarım aşamasında, işletmenin koşullarına göre sınırla-

rı belirlenen Finansal Bilgi Sistemi bir takım alt bilgi sistemle-

rinden oluşmaktaydı·. Sözgelimi·; genel veya finansal muhasebe, sorum-

lul ·}: muhasebesi, bütçeleme ve maliyet muhasebesi. Ayrıntılı tasa-

rımın bu alt aşamasında Finansal Bilgi Sistemini oluşturan her bir 

bilgi sistemi ayrı ayrı tanımlanır·. Başka bir anlatırola her alt bil-

gi sistemi başlı başına inceleme konusu yapılarak girdi ve çıktıla-

riyle birlikte belirlenir. Ancak bu alt bilgi sistemlerini baf,ınısız 

birer sistem olarak düşünmemek gereklidir. Bunların Finansal Bilgi 

Sisteminin birer parçası oldUkları unutulmamalıdır. 

Alt bilgi sistemlerinin birbi~leri~le ba~ımlı, fakat ayrı ayrı 

tanımlanması, Finansal Bilgi Sisteminin bir bütün olarak bilgi akı-

şını ortaya çıkarır. Bu nedenle bir alt bilgi sistemi tanımlanırken, 

bu sistemin diğer alt sistemlerıle ilişkisi üzerinde önemle durulması 

gerekmektedir. Bu ilişkinin gözönünde bulundurulması, girdi ve çık-

tıların (bilgi akışının) saptanreasında sistemler arası birçok tekra

rı önleyecektir (~1). 

Her bir alt sistemin ayrı ayrı tanımlanması, sistemin b~tünü 

açısından önemli yararlar saf;lamaktadır (42). Sözgelimi; tüm sistem 

(41) SEZGİN, Attila, Yönetirnde Planlama l<ontrol ve Karar Verme Aracı 
Olarak Elektronik Bilgi İşlem Makinalarına Dayalı Yönetim i:Jilr:i 
Sistemleri, Doktora Tezi, Ankara, 1974, s.l36• 

( ~ 2) SEZGİN, Attila, s. 134'. 
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laha anlaşılabilir olacaktır. Bu da sistemi Çalıştıracak kişilere, 

;istemin çalıştırılması sırasında kolaylıklar yaratacaktır. Ayrıca 

ıir alt sistemin sonradan geliştirilmesi durumunda, geliştirme ça

_ışmaları etkili bir şekilde yürütülebilecektir. 

3. bilgi İşleme Eylemlerinin Belirlenmesi 

Ayrıntılı tasarımın bu alt aşamasında girdi ve çıktılar ara

;ındaki bilgi işleme eylemleri ayrıntılı olarak belirlenir. Başka bir 

ınlatımla sistemden yönetsel bilgilerin alınabilmesi için veriler üze

~inde yapılacak işlemler saptanır. Bu saptama işlemi ön tasarım aşa

rrasında genel bir yaklaşımla belirlenen bilgi işleme eylemleri ışı~ın

ia, fakat alt sistemlere indirgenerek yapılır. Sözgelimi; personele 

)denecek ücret, yalnızca, brüt ücretten kesintiler indirilerek hesap

I c;_n:ı.. ~--:' şeklinde gösterilmeyecek, buna. karşın, kesintilerin teker teker 

1eler oldu~u ve bu kesintilerin ne şekilde hesaplanıp brüt ücretten 

1asıl düşüleceği ayrıntılarıyla belirtilecektir. 

Bilgi işleme eylemleri, Finansal Bilgi Sistemine dahil her alt 

3istem için hatta varsa daha alt sistemler için ayrıntılı olarak sap

tanır. Bu şekilde sistemin bütün girdileri ve çıktıları aras~ndaki 

)Oşluk doldurulmuş olur. Ayrıntılı olarak belirlenen bilgi işleme 

~ylemleri aynı zamanda sistemin çalışmasını, daha açık bir deyimle, 

3istem içinde yapılması gerekli olan işlerin neler olduğunu ve nasıl 

fapılaca~ını açık bir şekilde ortaya koyacaktır. Bu da sistemi çalış

tıracak personele çalışmalarında izleyecekleri yolu gösterecektir. 

• 
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4. Kodlama İşleminin Yapılması 

Kodlama veri veya bilgilerin sistematik bir düzenlemesi

iir (43). Bu düzenleme, veri veYa bilgilerin sistemdeki akışlarının 

)elirli bir sınıflandırm~ çerçevesinde yapılabilmesi için zorunlu 

)ir gc.reksinmedir. Kodlama Ve sın'ıflandırma ( 44) birbirine ba.,ğımlı, 

)aşk~ bir deyişle iç içe girmiş iki kavramdır. Düzenli ve yararlı 

)ir kodlama, ancak veri veya bilgilerin sistem içinde düzenli bır 

~ekilde sınıflandırılmaları ile olurludur. Etkin ve işlerli~i olan 

)ir sınıflandırma ise, düzenli ve sınıflandırmanın· amaçlarına cevap 

1erebilen bir kodlama sistemine bağlıdir •. Sınıflandırmaya bağlı ola-

~ak, etkin bir kodlama sisteminin seçiminde genellikle şu ilkeler 

~özönlinde bulundurulmalıdır (45): 

ı. Kodlama sistemi, Finansal Bilgi Sisteminde kullanılacak bil-

gi işleme yöntemine uygun olmalıdır. 

2. Her kod yalnızca bir unsuru simgelemelidir. 

3. Kodlama sistemi ilerdeki de~işikliklere cevap verebilecek 

şekilde esnek olmalıdır. 

4. Kodlama sistemi, Finansal Bilgi Sisteminin bütün alt sistem-

leri için anlamlı, tutarlı ve kullanılabilir olmalıdır. 

s. Kodlama sistemi, örgüt içindeki ilgili· kişilerin kolaylıkla 

anlayabilecekleri şekilde olmalıdır. 

(43) DAHIELS, Alan; YEATES, Donald, Basic Training in Systems Analys.is, 
Sir Isaac Pitman and Sons Ltd •• London, 1971, s.ss. 

C 44) Anıınsanacağı gibi sınıflandırma ı veri veya bilgilerin b•:=lirli 
sınıf ve katagerilere göre düzenlenmesidir. 

(45) DANIELS, Alan; YEATES, Donald, se84-85 9 BURCH, Jr., John G.; 
STRATER, Jr., Felix R~, s.lS9. 
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Kodlama işlemlerinde alfabetik, nümerik (sayısal) veya alfanü

~rik kodlardan biri kullanılır (46). Ancak Finansal Bilgi Sistemi 

;:!ısından önemli olanı nümerik ködlamadır. Nümerik kodlama ı;:ı:enıallik-
'-·' 

~ üç sisteme göre yapılır (47).· Bunlar; Sırasal sayı kod sistemi, 

Lok kod sistemi ve Anlamlı sayı kod sistemidir. 

ı. Sırasal sayı kod sistemi;· belirli bir grubu gösteren ve bir-

i.rini izleyen s·ayılardan oluşan bir kodlama sistemidir. örneğin; 

4XXX Satın alma (belirli bir grub) 

41XX Uretim malzemeleri satın alma 

411X Çelik satın alma 

4111 ST.37-42 Çelik 

4112 ST.60 Çelik 

Sırasal sayı kod sistemi en yaygın bir kodlama sistemi olup ge-

ellikle hesap pl~nlarında, satın alma, envanter, iş, işçi ve satış 

ôlgelerinin kodlanmasında kullanılır. 

2. Blok kod sistemi; b~lirli nitelikleri ve nicelikleri gruplar 

eklinde gösteren bir kodlama sistemidir. örne~in; 

Kodlama Kodlama 
ınıflama Grubu Sınıflama Grubu 

optan satışlar = ı 1000 TL kadar = ı 
~satışlar 

erakende satışlar = '2 1001-5000 TL. " -·- 2 
ğitim kurumlarına satışlar = 3 5001-10000 TL. " = 3 
rdu'ya satışlar 4 10001-15000 TL .• " = 4 
evlat'e satışlar = 5 15001 ve üştü ıı -· 5 

46) Alfabetik kodlar özellikle vitaminiere verilen ve harflerc dayalı 
kodlardır. örneğin; A, B, C vitaminleri gi:ti. Alfanümerik kodlar 
ise harflere ve sayılara dayalı 'kodlardır. Ayrıntılı vitamin kod
ları (Bı, B2, B6) ve plaka numaraları (26 AS 803) çok bilinen ör-
neklerdir. SORSAL, Gökay, s~s. · · 

47) DANIELS, Alan; YEATES, Donald, s.86-88. BURCH, Jr., John G.; 
STRATER, Jr.Felix R., s.l60-162. CARRITHEP.S, VJa.llace 11.; H:CTNWURM, 
Ernest H., s.58-73. 
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3. Anlamlı sayı kod sistemi; değişik nitelikleri ve nicelikleri 

belirten bir kodlama sistemidir. Kodları oluşturan her sayı (kesit) 

o malın veya malzemenin bir özelliğini yansıtır. örneğin; 

ı. kesit 2. Kesit 3 • Kesit 4. Kesit 
(Kaynağı) (üretim şekli) (Cinsi) (Boyut) 

ı - Yer.ıi ı = Sıcak had de ı = Kare Ol --- l/4 X 20 
2 = tthal 2 = Soğuk had de 2 = Yuvarlak 02 = 1/2 X 20 

3 = Döküm 3 -- Levha 03 = 3/4 X 20 
l} = Altıgen 04 = 1/2 X 40 
5 = Boru 05 = 1/2 X 40 

06 = 3/4 X 40 

Bu sistem özellikle bir malı veya malzemeyi çok yönüyle belirt-

rnek için kullanılır. Sözgelimi; 1/4 x 20 boyutlarında so~uk hadde-

lenıniş, ithal malı yuvarlak bir çelik, "22201" şeklinde kodlanacak-

tır. 

Yukarıda kısaca açıklanan kodlama, bilgi işleme eylemlerinde 

kolaylık vr.:. çabukluk sağlıyacaktır. Aynı zamanda yanlış anlaşılma-

ları en aza indirebilecektir. Bu nedenle sistem tasarımı sırasında 

kodlama işlemleri üzerinde dikkatle durulması gerekmektedir. 

5. Veri Temelinin Geliştirilmesi 

Ayrıntılı tasarımın bu alt aşamasında işletmenin bütün bö-

lüml.eri tarafından ve farklı amaçlarla kullanılabilecek tüm veri 

veya bilgileri içeren dosyalar (veri temeli) düzenlenir. Dosyalar 

kayıt edilmiş verilerden veya bilgilerden oluşur (48). Finansal Bil

gi Sistemi içinde farklı amaçlarla kullanılabilecek çok sayıda dos

yaların olacağı açıktır. Zira sistemdeki veri veya bilgiler nitelik-

leri bakımından birbirinden çok farklıdır. Ayrıca dosyaların sayısı; 

(48) SORSAL, Gökay, s.SB. 
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dosyaların içeriklerine, dosyalar arası ilişkilere ve Finansal Bil-

gi Sisteminin kapsamına da ba~lı olacaktır. 

Dosyaların düzenlenmesi işlemlerinde hangi verilerin veya bil

gilerin nerede ve ne şekilde depolanacağı belirlenir (49). Bu düzen-

leme iş~~minde genellikle aşa~ıdaki aşamalar izlenir: 

ı. Veriler veya bilgiler konularına göre ayrılarak dosyalar 

saptanır. 

2. Bu dosyaların yeri, dosyaları kullanacak alt sistemler ve 

kişi veya kişiler (50) dikkate alınarak saptanır. 

3. Daha sonra dosyalar benimsehen bilgi işleme yöntemine göpe 

şekillendirilir (51). 

Finansal Bilgi Sisteminin etkinli~i dosyaların düzenlenmesine 

ve kullanışıarına çok yakından ba~lıdır. Bu nedenle dosyaların dü-

zenlenmesi sırasında aşağıdaki ilkelerin göz önünde bulundurulması 

yararlı olacaktır (52): 

ı. Dosyalar, veri veya bilgilere kolaylıkla erişilebilecek şe-

kilde dUzenlenrnelidir. 

2. Dosyalar, veri veya bilgileri kullanılabilecek şekilde içer-

melidir. 

3. Dosyalar, veri veya bilgileri bir arada ve güvenlik ıçınde 

saklama olanağı yaratmalıdır. 

(49) SüRSAL, Gökay, s.58. 
(50) Kişi veya kişiler, işletmede karar verme durumunda olan yöneti

ciler olabileceği gibi, bilgi işleme personeli de olabilecektir. 
(51) Dosyalar bilgi işleme yöntemine göre klasörler, delikli kartlar, 

manyetik tarr.burlar veya d~_skler şeklinde olabilir. 
(52) DANIELS, Alan; YEATES, Donald, s.l09, SURSAL, Gökay, s.58. 
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6. Sistem Formlarının Geliştirilmesi 

Verilerin veya bilgilerin kaydedilmesi, süreçlenınesi ve ile-

tilmesi için sistem fo~mlarına gereksinme vardır. Finansal Bilgi Sis-

i:eminde, bu amaçla çok sayıda ve birbirinden farklı sistem formu bu-

lunmaktaclır. örneğin; faturalar, ödeme kartları, maliyet kartları, 

stok kartları, hammadde istek kartları, kullanım kartları, üretim 

progr'amı kartları, puantaj kartları, bütçe formları, dağı tım te<blo-

lar'ı, üretim birimleri raporu, analiz raporları, mamül gönderme kart-

ları, iş tahsis kartları gibi. Bu farklı formlar, amaçları bakımın-

dan olduzu kadar kapsam, boyut, renk ve süret bakımından da ayrıca-

lık gösterirler. Ancak sistem içindeki bu farklı formlar birbirle-

rinden tamamen ba?;ımsız değillerdir. Bir form aynı zamanda hem ;dr-

di hem de çıktı olabilmektedir. Zira ~öz konusu form, Finansal Bil-

g:ı. Sistemim:: dahil bir alt sisternin çıktısı olabilirken diğer b:i.r 

alt sistemin girdisi olabilmektedir. 

F ı , . . . ı . b • t k ı, ı f k t b . orm __ arın ge . .L.ıştJ_rı me sı, ası ura ..ı..arı o mayan a a una 

karşın oldukça ayrıntılı işlemlerdir~ Bu işlemlerin başarılı bir 

şekilde yürütülmesinde en önemli etken sistem analistlerinin tecrü-

besi ve işletme eylemlerinin bunlar tarafından iyi tanınmasıdır (53). 

Formların geliştirilmesi işlemleri, genellikle, birbirine ba~lı bir 

dizi soru ve bu soruların yanıtlanmas~ şeklinde yürütülür. Söz konu-

su sorular şunlardır (54): 

ı. Hangi veri veya bilgiler kaydedilm~lidir? 

2. Bu veri veya bilgiler nasıl kaydedilmelidir? 

3. İşletmenin hangi bölüm veya bölümleri tarafından kaydedil

melidir? 

(53) DANIELS, Alan; YEATES, Donald~ s~66·67e 
(54) BURCH, Jr. 1 John G·.; STRATER 9 Jr •• Felix Re, s.32'+-325.DANIELS, 

Alan'; YEATES, Donald, s.77-78. 
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Lf. Bu bölüm veya bölümlerdeki hangi kişi ve kişileı"i tarafından 

kaydedi lmelidir? 

5. Kayıt ne zçıman yapılacaktır? 

6. Kaç suret olmalıdır? 

7. Formun amacı nedir? Bu amaç gerekli midir? 

8. Bu amaç için başka form veya formlar kullanılabilir mi? 

9. Bu form diğer formlarla birleştirilebilinir mi? 

lO. Form başka alt forrolara ayrılmalı mıdır? 

ll. Formun kapsamı ayrıritılı. mı, yoksa özet şeklinde r.1i olma-

lıdır? 

12. Formun kapsamı amaca hizmet ediyOI' mu? 

13. Formun başlığı, kapsamı açıklıyor mu? 

ll+. Formun numarası olmalı mıdır? 

ıs. Formun düzeni 11"' ~~ olmalıdır? 

16. Form standart olmalı mıdır? 

Yukarıdaki soruların yanıtlanması ile oluşturulacak formların 

çokluğu ve birbirinden farklılığı, formların geliştirilmesini güç-

leştiren temel etkerilerdir. Ancak sistemin etkin bir şekilde işler-

li~i, geliştirilecek formların düzeyine ba~lı oldu~u unutulmamalıdır. 

Bu ncd(~nle formların p:eliştirilmesinde temel ilke; açıklık, kullanı-

labilirlik ve işlerlik olmalidır. 

7. Donanımın Seçilmesi 

ön tasarım aşamasında, donanım, bilgi işleme eylemlerinin 

yapı1.1cağı yönteme göre genel bir yaklaşımla belirlenmişti. Anımsa-

nacağı gibi, makin(-ılı bilgi işlem yönterni.nin benimsenmesi durumunda, 

donanım olar2k kasa kayıt ve hesap makinalarının kullanılaca~ı vey~ 

elektı'"'onik bilgi işlem yönteminin benimsenmesi durumunda ise donanım 
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olarak bilgisayarın kullanılaca~ı ka~arlaştırılmıştı. Ayrıntılı ta

sarımın bu alt aşamasında ise, Finansal Bilgi Sisteminin kapasitssi

ne ve tas,"lrlanan bilgi akışına. ( girdi-süreçleme-çıktı) yanıt ver·:~bi

lecek nitelikteki donanımın seçimi yapılır. 

Donu.nım seçiminin yapılabilmesi için, Finansal Bilgi Sisteminin 

kapasitesini, bilgi akışını ve işlt;:tmenin olanaklarını yansıtan bir 

rapor hazırlanır. Hazırlanan bu.rapor donanım satışı yapan ilgili 

firmal.-·..,a, öneriler almak üzere, gönderilir ( 5 5). Daha sonr.::ı., de.R;i

şik satıcı firmalardan gelen ve kendi donanımlarının özelliklerini 

gösteren satış önerileri ışığında sisteme en uygun olan donanım se

çilir. Donanım seçimi yapıldıktan sonra da,donanımı seçilen firma 

ile ilişki kurulup, işletmenin olanaklarına göre söz konusu firmay

la sözleşme yapılır. Sözleşmede, donanımın satın alınaca~ı veya kira

lanaca~ı ayrıca donanımın bakımı, işletmede kurulması ve teslim tari

hi gibi konular belirlenir ve ·böylelikle donanım seçim işlemi tamam

lanmış olur. 

8. İşletmenin örgütsel Yapısının Yeniden örgütlendirilmesi 

Yeni kurulan bir Finansal Bilgi Si.stemi, işletmede yeni bir 

örgütl·~nmeyi zorunlu kılmaktadır. "Ast ... üst", "yetki ve sorumluluk" 

ilişkileri ve "göı.,evler" gibi konular açısından işletmenin örp,Uts-~ü 

yapısı, eski şekliyle olduğu gibi bırakılarak, işlet_mede yeni bir 

Finansal Bilgi Sisteminin geliştirilmesi uygulamada bazı aksamalara 

neden olmaktadır. Sözgelimi; Finansal B11gi Sistemine göre yeni ta

nımlanmış yetki ve sorumlulukların, eski yetki ve sorumluluklarla 

çelioir durumda olması; sistemin ·çalışmasını önemli bir oranda ve 

(55) KIRK, Frank G., s.l37, 
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olumsuz yönde etkileyecektir. Hatta, yeni sistemin çalışmasını en-

gelliyecektir. Bu nedenle Finansal Bilgi Sisteminden beklenen yara

rı sa2,1amak ve bu yönde sistemin etkinliğini arttırmak amaciyle iş-

letmenin örgütsel yapısı, yeni sistemin gereksinmelerine göre yeni-

den örgütlendirilir (56). Açıktır ki; bu örgütlenmeye sistemin ça-

lışmasından sorumlu olacak sis-tem· bölümünün örgütlenmesi d.e dahi1diP. 

İşletme bir sistem olarak birçok alt sistemden oluşmaktadır. Bu 

alt sistemler birbirine ba~ımlı olup karşılıklı etkileşim içindedir-

ler. örgütleme eylemlerinin bu çerçeve içinde yapılması gereklidir. 

Bu yaklaşımın do~al bir sonucu olarak, ôrgütleme eylemleri sırasında 

dikkat edilecek konuları şöylece belirtrnek olasıdır: 

1. Alt sistemlerin, tüm sisteme en iyi şekilde katkıda bulun-

maları sağlan~alıdır. 

2. Bir alt sistemin veya yöneticinin kendi etkinli~ini arttır-

mak için di~er alt sistemlerle veya yöneticilerle birlikte 

hareket etme yeteneğinde olmalıdır. 

2. Yönetsel ilişkiler başka bir deyimle yönetim hiyerarşisi 

sistem ve alt sistemler basamağını izlemelidir. 

Yukarıdaki ilkeler ışığında ve yent sisteme uygunluk sa.(5:lıya-

cak şekilde yapılan bir örgütsel de~işiklik, Finansal Bilgi Sistemi-

nın işletmedeki etkinliğini arttıracaktır. 

9. Sistem Belgelerinin Hazırlanması· 

Ayrıntılı tasarım aşaması, sistem ·belgelerinin ( dc,küm;;ınl&rı··-

nın) hazırlanması işlemleriyle son bulu~. Sistem belR"eler1.., ı<~ .. na.ıL:~:u.J_ 
~, 4 

(56) MURDICK, Robert.G.; P.OSS, Joel E.,.2nd Ed., s.327. 
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Bilgi Sistemini tanımlayan ve sistemin çalışmasını olurlu kılan bel-

gelerdir. Başka bir anlatımla, Finansal Bilgi Sistemindeki bUtUn i~-

lemlerin nasıl, ne şekilde,ne zaman ve kimler tarafından hanBi araç-

larla ve hangi formlarla veya belgelerle yapıla~a~ını yansıtan ve 

cınla~a ilişkin bilgileri içeren belgelerdir. Sistem belgelerine 6r-

nek olarak aşa~ıdaki belgeleri sıralamak 6lasıdır (57): 

ı. Tüm sistemin bilgi akış şeması. 

2. Herbir alt sistemin bilgi akış şeması. 

3. Girdi, çıktı ve süreeleme formları. 

4. Veri temeline ilişkin dosya veya dosyalar. 

5. Donanıını tanıtıcı belgeler. 

6. Sistem bilgisayara dayalı ise, sistem programları. 

7. Sistemin çalışmasından sorumlu olacak personelde olması ge-

rekli nitelikler ve bu personele ilişkin iş tanımları. 

8. Kodlama belgeleri, hesap planları. 

Sistem belgeleri, her sistemin 8zelli~ine göre, gerek içerik 

gerek:·"~ sayısal bakımından bazı farklılıklar gösterir. Ancak yukarı-

da belirtilen sistem belgeleri her sistem için temeldir. Sis·tem bel-

geleri, bir bütün olarak Finansal Bilgi Sistemini somut bir şekilde 

ortay~ koyacaktır. Söz konusu belgele~sistemi~ sistemin ö~elerini 

ve sistemin çalışmasını tanımlayarak, sistemi çalıştı.:rıa-e~ kişi.leri 

belirsizlikten kurtaracaktır. Böylelikle sistemin dilzen'1.-i'liği ve bu-

na ba~lı olarak etkinli~i sa~lanacaktır. 

(57) MURDICK, Robert G.; ROSS, Joel E., 2nd Ed., s.328. HEANY, Donald 
F., s.128-134. 
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V. UYGULAMA 

Sistem geliştirme çalışmalarının ilk üç aşamasında (ön araştır-

ma, ön ·t<J.sarım ve ayrıntılı tasarım) kurulacak Finansal Bilgi Siste-

mi veya alt sistemlerinden biri model olarak geliştirilmiş olmakta-

;_:ır. Sis_tem geliştirme çalışmalarından sorumlu ekibin (sistem ana~ 

listleri) bundan sonraki işlevi geliştirilen sistemi uygulamaya koy-

mak ve sistemi çalıştırmaktır. Bu amaca yönelik sistem çalışmaları 

"uygulama aşaması" çerçevesinde yürütülür. 

Yeni bir sistemin uygulamaya konması bazı alt yapısal işlerin 

yapılmasını gerektirir. Sözgelimi, donanımın satın alınması veya ki-

ralanması, formların hazırlanması, sistem personelinin yetiştirilme-

si gibi...- Bu işler yapılmaksızın sistemin fiili olarak uygulamaya ko-

nulması olanaksızdır. Uygulama aşaması, bu açıdan, sistem geliştir-

me çalışmalarının en pahalı aşamasıdır. Dolayısiyle aşamanın içeri-

~inde olan eylemlerin gerek zaman gerekse maliyet yönünden iyi bir 

şekD.c!e programlanması gerekir. PERT (program değerleme ve gözden 

geçJ_:.:::,me tekniği) bu gereksinmeye önemli oranda yanıt verecek ni te-

likte bir planlama tekniğidir (58). PERT, programlanan eylemlerin 

zamarnnda ve öngörülen maliyetlerle yapılıp yapılmadığını, yansı ta-

rak, eylemlerin kontrolünü olurlu kılacaktır. Böylelikle uygulama 

aşamasındaki eylemlerin etkin bir şekilde yürütülmesi olana~ı dotta-

caktır. 

Uygulama aşaması, Şekil-18 'de. gösterildiği gibi, sistem perso·-

nelinin e~itilmesi ve yetiştirilmesi, sistem araçlarının hazırlan-

ması, sistemin sınanması, sistemin uygulamaya konulması ve sistemin 

(58) DO\fJER,-James B.; SCHLOSSER, Robert E.; ZLATKOVICH, Charles T., 
a.g.e., s.303-304. 
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izlenmesi eylemlerıini içerir (59). Her eylem, uygulama aşamasının 

birer alt aşaması şeklinde ele alınarak konuya açıklık getirilecektir •. 

Sistem Personelinin Eğitilmesi ve Yetiştirilmesi 

[ ·_j . ı 

Sistemin Sınanması 

Sistemin Uygulamaya Konulması 

Sistemin Değerlernesi · ve izlenmesi 

ŞEKİL - 18 

UYGULAMA AŞAMASI 

ı. Sistem Personelinin Eğitilmesi ve Yetiştirilmesi 

Uygulama aşamasının bu alt aşaması, yeni kurulan sistemin 

etkin bir şekilde çalışmasını olurlu kılmak için sistem personelinin 

eğitilmesi ve yetiştirilmesi eylemlerıini içerir. Sistem personelın:ın 

e~itilrnesi ve yetiştirilmesi eylemleri, personelin seçimi çalışmala-

rıyla başlar (60). Bu nedenle ilk yapılacak iş işletmedeki mevcut 

personalin bi:ı:., değerlemeye tabi tutulması olacaktır. Değerleme. so-

nuçlarına gôre mevcut personel, sistemin çalıştırılması ve devam ct-

(59) BUECH, Jr., lTohn G.; STRATER, Jr., Felix R., a.g.e., s.3Lı.ı.~ .. 
( 6·0) BO\~JER, Jame--s B. ; SCFILOSSER, Robert E.; ZLATKOVICH, C~harles 1,. , 

a.g.e. ~ s.304. 
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tirilmesi için yeterli ise, yeni personel istihdamına gerek olm:ı_ya-

caktır. Kuşkusuz aksi durumda yeni personel istihdamına gidilecektir. 

Personel seçimi çalışmaları tamamlandıktan sonra bu personelin 
. 

eğitilmesi ve yetiştirilmesi eylemlerine başlanır. Sistem personeli-

nin e~itilmesi ve yetiştirilmesi eylemleri seminerler, konferanslar 

veya iş başında yetiştirme programları hazırlayarak ya da personele 

kılavuz el kitapları vererek yürütülür (61). Bu eylemlerin temel 

amacı personelin, yeni sistemin oluşturdu2;u yeni çalışma düzenine 

ve or•tamına uyumlarını sağlamak ve böylelikle sistemin etkin bir şe-

kilde çalışmasını olurlu kılmaktır. Zira yeni sistem berabe!"ind.e ye.-

nı donanım, yeni bi~gi sUreçleme işlemleri, yeni çalışma düzeni, ye-

ni araçlar ve yeni teknikler getirmektedir, Sist~m personelinin ye-

nı çalışma düzenine ve ortamına uyum sağlamaları ancak bu persone-

lin eç>:itilmesi ve yetiştirilmesi ile· olurludur. Bu yaklaşımla sis-

tem personeline, yeni görevlerini ve sorumluluklarını kimlerle, ne 

zaman, nerede, neden, ne şekilde ve nasıl yürütecekleri açıklıkla ve 

·tereddüte yer vermeden sistem belgelerinden, örgüt ve bilgi akış şe-

malarından, iş tanımlarından ve bunlara benzer belgelerden yararla-

narak anlatılmalıdır. 

Personelin e~itilmesi ye yetiştirilmesi işlemi, sistemin etkin 

bir şekilde çalışmasını olurlu kıldı~ı gibi, personelin sistemi be-

nirnsr3melerine de katkısı olaca[l;ı unutulmamalıdır. 

2. Sistem Araçlarının Hazırlanması 

Sistem ·araçlarının hazırlanması, sistemin çalışmasını olur-

lu k~l~cak fiziki araçların sözgelimi. donanımın ve formların teda-

riki ilc ilgili çalışmaları içerir, 

(61) BURCH, Jr., John G.; STRATER, Jr., Felix R., a,g.e., s.346. 
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Fiziki araçların teda.riki daha önce yapılan çalışma;ta.r çe):-ıçc

vesinde yürütülür. Anımsanaca~ı gibi Ayrıntılı Tasarım aşamasında 

sa tıc ı firma.lar•dan gelen satış önerileri ışığında, sisteme en uyr.:ı;un 

olan donanım seçilmiş ve ilgili firma ile bir sbzleşme yapılmıştı. 

Uygulama aşamasının bu alt aşamasında ise, donanımın işletmeye ge-

-'. ·ı . b' ı .. ı t' ·ı .. -ı ı . ı cırı mesı ve uygun. ır p ana gore yer-eşırı mesı ış~em erı yapı. ır. 

Donanımın yerleştirilmesi işlemleri sırasında sistem formları da 

bastırılarak hazırlanır. Ayrıca elektronik bilgi işlem y~nteminin 

benimsenmiş olması halinde yazılım işlemleri, başka bir anlatımla, 

bilg:Lsayar programlama işlE~mleri tamamlanır. BöyleliklE: sistem fi·· 

ziki olarak çalışır duruma getirilir, 

Sistem araçlarının hazırlanması çalışmaları birçok harcamayı 

zorunlu kılmaktadır. Açık bir anlatırola işletmenin parasal kaynak-

ları kullanılmaktadır. Bu nedenle söz konusu çalışmalar üzerinde 

önemle durulması ve işletme kaynaklarının dikkatlice kullanılması 

ı , . ~ . 
gere_;::J_ıaır. 

3. Sistemin Sınanması 

Geliştirilen yeni sistemin fiili olarak çalışır duruma gel-

meden önce, geliştirildi~i şekilde işle~yapıp yapmıyaca~ının sınan

ması gereklidir (62). Bu gereklilik sistemin başarısını arttırmada 

önemli bir etkendir. Zira geliştirilen sistemin sınanması, sistem-

deki olasılı aksamaları ortaya çıkartacağı gibi, bu aksamaların ön

ceden düzeltilmesine olanak sağlıyacakt:ı;r •. Ayrıca sisternin gerçek 

koşullar ışı~ında ne şekilde çalışaca~ı da izlenebilecektir. 

(62) BURCH, Jr., John G.; STRATER, Jr., Felix, a.g.e., s.347. 
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Sistemin sınanması teknik olarak sistemi oluşturan rjğelerin ve 

sistemin girdi-süreçleme-çıktı şeklindeki bilgi akışının sözgelimi, 

yeni donanımın, yeni formların, programların, yeni bilgi toplama 

şekillerinin, yeni çalışma genyöntemlerinin, yeni bilgi süreçleme 

işlemlerinin ve yeni raporlama düzeninin deneyden geçirilmesi eylem-

lerini içerir. Bu eylemlerin yürütülmesinde iki yaklaşımdan yararla-

nılır (63): Birinci yaklaşım; yeni sistemin belirli bir kesiminin 

veya alt sistemlerden birinin sonuçlarını görmektir. örneğin, sis-

tem öğelerini kullanarak girdi-süreçleme-çıktı bilgi akışı sonucun-

da elde edilen bir bilginin rapor edilmesi halinde, bu bilgiyi kul-

lanacak kişinin (yöneticinin), kendi bilgi gereksinmesine yanıt ve-

rip vermedi~i araştırılır. Bu rapor acaba, ilgili kişiye sistem ana-

listinin tasarladığı gibi gerekli bilgiyi verebilmekte midir? Bu so-

ruya v~~ilecek yanıtın olumlu veya olumsuz olması, sistemin iyi bir 

şekilde ge.liştirilip geliştirilmedi!7,ini yarısı tan önemli bir göster-

ge olacaktır. 

:tkinci yaklaşırı; işh~tmenin işlenmiş eski verilerini almak ve 

bu verileri yeni sistemin düzenine göre yeniden işlernek suretiyle 

yenı sistemin istenildiği gibi çalışıp çalışmadığını saptamaktır. 

Buna göre elde edilecek sonuçlar daha sonra eski sistemin sonuçları 

ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırma işlemi yeni sistemin zayıf ve 

üstün yönlerini ortaya çıkaracaktır. Böylelikle yeni sistemin aksa-

yan yönleri var ise, bunların önceden düzeltilmesi sağlanmış olacak-

tır. 

Geliştirilen yeni sistemin gerek birinci yaklaşıma, gerekse 

ikinci yaklaşıma göre sınanması arasında önemli bir fark yoktur(64). 

( 6 3) BOv.JER, James B.; SCHLOSSER,. Robert E.; ZLATKOVICH, Charh~s T., 
a.g.eo, s.289. 

(64) A.g.e., s.290. 
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HP.:rı iki yaklaşımda temel amaç, sistemdeki ol<ısılı aksamaları ortaya 

çıkarmak ve bunları önceden düzeltmektir. 

4. Sistemin Uygulamaya Konulması 

Sis-temin uygulamaya konulması alt aşaması, eski sistemin ye-

nı sistemle de~iştirilmesi ya da işletme yeni kurulan bir işletme 

. . . t . . lk k . ı ı . 1 -ı • • • • ıse, yen1. s ıs emın ı ez ış etmeye uyar anınası ış .em_._erını ıçe:::'J..r. 

Eski sistemin yeni sistemle değiştirilmesi işlemleri ~enellik-

le; 1) I:sJd. donanımın yeni donamınla değiştirilmesi, 2) Eski bilgi 

işlem yönteminin yeni bilgi işlem yöntemiyle de~iştirilmesi, 3) Eski 

genyöntemlerin (sistem yönergeleri ve standartları) yerine yeni gen-

yöntemlerin yürürlü~e konulması şeklinde yürütülür (65)- Bu işlemler 

birbirinden ba~ımsız de~ildirler, Birlikte irdelenmeleri gerekir. Zi-

ra her üç işlemin yapılmasiyle yeni sistem bir bütün olarak işletme-

de kurulacaktır. Yeni sistemin ilk kez işletmeye uyarlanması duru-

muncla, Gistem direkt olarak uygulamaya konulur. Yani işletmede mev-

cut bir sistem olmadığından yukarıdaki değiştirme işlemlerine doğal _, 

olarak gerek olmayacaktır. 

Yeni sistemin uygulamaya konulması işlemlerinin yürütülmesinde 

dört temel yaklaşım vardır (66): Birinci yaklaşım, eski sistemin ta-

mamen iptal edilip yerine yeni sistemin uygulamaya konulması şeklin-

deki direkt yaklaşımdır. Bu yaklaşım özellikle eski sistemin geçer

lllizini tamamen yi tirmiş veya yeni s fs temin az sayıda alt_ s istemden 

oluşması durumunda geçerlidir. 

(65) BURCH, Jr., John G.; STRATER, Jr., Felix, a.g.e., s,350, 
(66) A.g.e., s.351-352, MURDICK, Robert Ge-; ROSS, Joel E., 2nd.Ed., 

s.339. 

' 
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!kinci yaklaşım, işletmenin bölümleri itibariyle eski sistemin 

L~rkedilmesi ve yeni sistemin bu bölümlerde uygularnaya konulması 

şeklindedir. Sözgelimi, biı' maliyet muhasebesi alt s :i .. sterninin işlet

menin bir tiretim bölümünde veya bir işletmenin aynı üretimi yapan 

birkaç alt işletmeden oluşması halinde sistemin bu alt işletmeler

den birinde uygulamaya konulmasıdır. 

OçUncü yaklaşıma göre, eski sistem kısım kısım terkedilir ve 

terkedilen bu kısımlarda yeni sistem yine aynı şekilde kısım kısım 

veya alt sistemler şeklinde uygulamaya konulur. örne~in; eski sis

ter.rıe göre yürütülen verı toplama. ve sınıflama terkedilerek, bu iş

lemler yeni sisteme göre yapılır. Daha sonra bu değiştirme işlemle

ri sistemin di~er kısımları için de yapılarak, yeni sistemin uygula

maya konulması işlemleri tamamlanır. 

Dördüncü ve son yaklaşım şekl~ de, yeni sistemin eski sistemle 

birlikte uygulamaya konulmasıdır. Yeni sistem tam olarak çalışır du

ruma 0eldiğinde eski sistem terkedilir, Bu yaklaşım diğer yaklaşırn

lara g6re pahalıdır. Çünkü aynı işlemler hem eski sistemde hem de 

yenı sistemde yapılacaktır. Ancak .bu yaklaşım, yeni sistemin başa

rısızlığından dolayı işletmede meydana gelebilecek aksamaların gö

rülmesinE:~ olanak sağladığından iyi sonuçlar vermektedir. 

İşletmenin koşullarına göre dört yaklaşımdan birine göre uygu

lamaya konulan yeni sistem böylelikle işletmedeki konumunu almJ.ş 

ve sürekli işlevine başlamış olacaktır.· 

5. Sistemin Değerlernesi ve !zlenmesi 

Sistem çalıştırılınaya ve çıktılar sistemden alınmaya başlan

dıktan kısa bir süre sonra sistemin başarılı olup olmadığını sapta

mak amaciyle bir değerlemeye tabi tutulmalıdır. 
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sistem ilkeleri ışığında yapılır. Anımsa-

... .:.ca~ı gibi,· sistem ilkeleri, amaca hizmet edecek bir yapının oluş-

turulmasında en önemli etkenlerdir. Bu açıdan söz konusu ilkeler, 

geliştirilen sistemin amaca ne oranda hizmet ettiğini yansıt~n te-

mel göstergeler olacaktır. Bu yaklaşım çerçevesinde, sistemin uygun 

maliyet, raporlama, insan etkeni, örgüt yapısı, esnek olma, açık ve 

anlaşılabilir olma ve veri biriktirme ve süreeleme ilkeler·ine uyum-

luluğu oranında başarılı olacağı unutulmamalıdır. 

Yeni sistem uygulamaya konulup çalıştırıldıktan sonra, yalnız-

ca sistem değerlernesi ile yetinilmemelidir. Bunun yanında sistemin 

etkinliğini devamlı kılmak için, sistemin sürekli olarak izlenmesi 

de gereklidir. Başka bir deyişle, sistem uygulamaya konulduktan son-

ra unutulup kendi haline bırakılmamalıdır. 

Sistemin izlenmesi, gerek tasarım aşamalarında gerekse siste-

rnın uygulamaya konulması ve çalıştırılması sırasında gözden kaçan 

veya unutulan bazı ayı'ıntıların sonradan dikkate alınmasın.:1 olanak 

sağlıyacaktır. Ayrıca sistemin önceden tasarılandığı şekilde işlev 

yapıp yapmadığı da görülecektir. Sistemin izlenmesi işlemi sürekli-

lik göstermelidir. Açık bir anlatımla, sistemin izlenmesi bir defa-

ya özgü olmamalıdır. Bilirli dönemler itibariyle tekrarlanmalıdır. 

Bu şekilde bir izleme, sistemin zaman içinde daha iyi bir düzeye 

getirilmesine olanak yaratacaktır. 



BEŞ1NC1 BÖLÜM 

AYSAN SANAYİ VE TİCARET KOLL.ŞT1.'NDE 

MALİYET MUHASEBESi ALT S1STEM1 

UYGULAMASI 



I. AYSAN SANAY! VE T!CARET KOLLEKT!F ŞİRKET!N!N TAı"HTILMASI 

Aysan Sanayi ve Ticaret Koll.Şt~, 134584/81946 sicil numarası 

ile İstanbul Ticaret Odasına bağlı olarak Sanayi ~1ahallesi, Sultan 

Selim Caddesi, No:40, 4.Levent adresinde, 500 m2 'lik iki katlı bir 

fabrika binasında civata üretmekte olan bir şirkettir. Sahibi Heh-

met Aysan ve oğullarıdır. Şirket mamullerini "AYSAN CIVATP.,n markası 

ile pazarlarnaktadır. Şirket başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun 

değişik kentlerin e satış yapmaktadır, 

Gb.9708 hesap numarası ile J:viecidlyeköy Vergi Dairesine bağlı 

olan şirket şu anda yalnızca demir cıvata üret!.ml yapmaktadır. An

cak önümüzdeki yıllarda çelik cıvata üretiminin de yapılacağ;ı plan-

lanmıştır. 

Aysan Sanayi ve Ticaret Koll.Şti. üretim, pazarlama ve yönetim 

eylemlerini 40 personel ile yürütmekted!r, İşin yoğunluğuna göre. t.--~. 

personel sayısı bazı dönemlerde artmakta veya·azalmaktadır? 
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Şirketin başında Genel Müdür olarak Mehmet Aysan bulunmaktadır. 

i'lchmet Aysan, pazaİılama, üretim ve muhasebe müdürlüklerine kendi 

oğullarını getirmiştir. Her bölümün müdürü aynı zamanda şirketin 

ortağı durumundadır. örgüt şeması Ek:l'de gösterilmiştir. Pazarla

ma bölümü, cıvata satışları ve müşteri ile şirket arasındaki iliş-

kileri düzenlemektedir. üretim bölümü, cıvata üretimi ile ilgili 

tüm eylemleri yürütmektedir. Muhasebe bölümü ise muhasebe işlemle-

ri ve bölümler arası ilişkileri yani fabrikanın yönetim işlerini 

(dar anlamda) üstlenmiştir. Per.sonel işleri her bölümün ml.idürü ta-

rafından yürütülmektedir. Bu nedenle ayrı bir bölüme, personel bö-

lümüne gereksinme duyulmamıştJ.r. Sirketin bu yönetim biçimi, "ortak
; 

yönetici"lerin durumu da dikkate alınarak, çalışmamızda aynı şekil-

de benimsenmiştir. 

II. AYSAN SANAYİ VE TİCARET KOLL.ŞT!. 'N!N FU{ANSAL B!LG! SİSTEM! 

AÇISINDAN Ş!HD!K:t DURUMU VE MALİYET MUHASEBESi ALT S!S'I'EMiN!N 

KURULMA NEDEN! 

Yöneticiler, bilgi gereksinmelerini yalnızca Genel HuhasebP.den 

sağlanan bilgilerle karşılamaktadırlar. ŞirketıGenel Muhasebe alt 

sistemi dışında herhangi bir bilgi sistemine sahip de~ildir. Mehmet 

Aysan ve diğer yönetici ortaklardan olan Nahit A.ysan ile yaptığımız 

görüşmeler sonucunda Şirket' te üretim maliyetlerine v<..~ fiyatlama 

eylemlerine ilişkin bilgilere şiddetle gereksinme olduğu saptanmış-

tır. Bunun üzerine adı geçen yöneticilerle uyum sağlanarak, Şirket' 

te "El i1e ve makinalı bilgi işlem yöntemi"ne dayalı bir Maliyet Muhasebesi alt 

sisteminin kurulması kararlaştırılmıştır. 
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Alınan bu karar gere~ince, daha sonra, Şirket'e özgü Maliyet 

11.,-ııhc=ı.sebesi alt sistemini geliştirme çalışmalarına başlanmJ.ştır. 

III. AYSAN CIVATA MALİYET MUHASEBESi ALT SİSTEMİ 

ı. üretim Konusu 

Aysan cıvata fabrikası, so~uk haddelerne yöntemiyle üretimi

ni sürdürmektedir. Fabrikada üretilen cıvatalar boyutlarına göre sı

nıflandırılmaktadır: 

1" (1 ine) 40, so, 60, . . . . . . ' 100, 125, ...... ' 400 mm. 

1/2 30, 40, so, ...... ' 100, 125, . . . . . . ' 400 nun • 

3/4 40, 50, 60, ...... ' ıoo, 125, . . . . . . ' 400 mm. 

S/8 40, 50, 60, . . . . . . ' ıoo, 125, ... ' .. ' lJ.OO mm • 
..... .._, 

7/8 '+0' 50, 60, . . . . . . ' 100, 125, . . . . . . , 400 mm • 

Yapılan bu sınıflandırma sonucunda toplam 96 cı va ta tür'Ü orta-

ya çıkmaktadır. Çünkü her cıvata 40 mm.'den başlıyarak 400 mm.'ye 

kadar değişik boylarda üretilmektedir. Sistem tasarımı sırasında 

da bu sınıflama üzerinde durulacaktır. 

2. üretim Süreci 

Türkiye Demir Çelik Fabrikaları'ndan sıcak olarak haddel~n

miş durumda ve 12 metre boyunda gelen demir çubuklar 6 metrelik ya

ni ikiye kesilerek depoya alınmaktadır. Depodan üretim programına 

göre hammadde istek fişleriyle istenen demir önce, soğuk haddeleme 

işlemine hazırlamak yönünden, asit teknelerine konularak asitleme 

iş1.ern.ine tabi tutul\lr. Demirin durumuna göre 6 saatten a.z 12 saat-

ten çok olmamak koşuluyla asit içj_nde bırakılır. Asitten alınan ch:::

miı~ asitten arı tılması için su ile yıkanır. Daha sonra yumuşaması 
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için kısa bir süre kireç içinde bırakılır. Demir kireç içinde biraz 

ninle.ndikten sonra, cıvata yapımı için kaliteli duruma getirilmek 

üzere soğuk haddelerne makinasında cıvata ebadlarına göre haddelenir. 

Bu süreç sonunda demir kaliteli cıvata için elverişli duruma getiril

miş olur. 

Haddelerne işlemiyle boyu uzamış olan demir üretim sürecinin 

ikinci basama~ına, "KESME" bölümüne, istenilen boylarda kesilmek 

üzere gelir. Bu kesme işleminde boylardan % 8-9 oranında (kg. cin

sinden) uç demirlerden oluşan fire meydana gelmektedir. 

Boy boy kesilerek hazır duruma getirilen demir "FIRIN VE FRİK

S:!:YON" bölümüne getirilir. Bu bölümde cıvatanın başını vurmak için 

küçük demirler önce mazotla ç~lışan ve yüksek ısıya sahip fırınlar

da ısıtılır. Kızaran demir hemen friksiyon makinesine aktarılarak 

başının vurulması.sağlanır. Demir bu bölümde de ısı ve vurma nede

niyle, kabuk dökmek suretiyle, % 12-13 oranında fire vermektedir. 

Bu bölümdeki başı vurulmuş olan yarı mamul halindeki cıvata soğuduk

tan sonra başında oluşan çapakların temizlenmesi icin "ÇAPAKLAHA" 

bölümüne gönderilir. Yarı mamul durumda olan cıvata çapaklardan arı

tıldıktan sonra diş çekilmek üzere "D!Ş ÇEKME" bölümüne getirilir'. 

Yarı mamul olarak gelen cıvata bu bölümde % 10-12 oranında fire bı

rakarak, tam cıvata haline getirilmiş olur, Buradan alınan cıvata

lar "AMBALA~JLAMfl_" bölümünde dış etkenlerden korunması yani paslan

masını önlemek için yağlama işlemine tabi tutulur. Daha sonra SO 

"'<:i logramlık tartma ve çuvallama işlemleri ile satışa hazır dururncı 

getirilir. 
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3. Maliyet Merkezleri 

Fabrikada üretilmekte olan cıvatalar yukarıda üretim süre~ 

cinde görüldüStü gibi 6 ana üretim bölümünde işlenerek meydana gel

mektedir. üretim akımı Ek:2'deki gibi sırayla şu bölümlerden geç

m::::ktedir: 

1. SOsUK HADDELElvffi BÖLüMü 

- Asitleme 

- Sulama 

- Kireçleme 

- Uç Açma 

- Haddelerne 

2. KESME BöLüMü 

3 • FIRIN VE FR!KS!YON BöLüNü 

- Fırın 

- Friksiyon 

4. ÇAPAKLAMA BöLüMü 

5. D!Ş ÇEK!'-1E BöL mm 

6. AMBALAJLAHA BÖLÜMÜ 

Bu altı bölümden başka temel üretim eylemlerini destekleyici 

ve tamamlayıcı olarak ayrıca dört hizmet bölümü de mevcuttur. Sözü 

edilen bölümler şunlardır: 

ı .. Endirekt işçilik hizmet bölümü 

2. Kalıp bölüı!:lü 

3. Banyo ve gereksinim bölümü 

4. Yönetim bölümü 



- 154- -

Altı ana üretim bölümü ile dört hizmet bölümü·üretim sürecinde. 

maliyetlerin biriktiği ve oluştuğu belli başlı :r.:ıaliyet merkezleri-

dir. Sözü edilen her bölüm gerek maliyetlerin oluşması gerekse kon~ 

tr'ol açısından bağımsız bir bölümü oluşturmaktadır. Ancak Uretim 

süreci yönünden görüldüğü gibi bunların ba~ımsız olamayacağı mut

laktır. Başka bir deyişle birbiri ardından gelen ve birbirini ta-

rnrır.ılayan bölümler.olduğu unutulmamalıdır. 

4. üretim ve Servis Bölümlerinin İçerikleri 

TEt1EL URET!M BöLüMLER! 

1. Haddelerne Bölümü: 

Hammadde 

Direkt İşçilik 

Genel !mal Giderleri 

2. Kesme Bölümü: 

Transfer Maliyeti 

Direkt İşçilik 

Genel !mal Giderleri 

3. Friksiyon Bölümü' 

Transfer Maliyeti 

• 

ST.37-42 tipi demir, 

Haddelerne makinesi başında 2 ve uç 

açma makinesi başında 1 olmak üzere 

toplam 3 işçi çalışmaktadır. 

G!G oranlar dahilinde G!G dağıtım 

tablosu aracılıği ile mamule yükle
necektir, 

Haddeleme bölümı1nden gelen yarı mamu

lün toplam maliyeti" 

Cıvata boylarına göre demir kesme ış

lemini yapan 2 işçi. 

Dağıtım tablosu aracılığı ile yükleme 

yapılacaktır, 

t Kesme bölümünden gelen yarJ. ma.mul~.!n 

maliyeti. 



Direkt İşçilik 

Genel !mal Giderleri 

4, Çapaklama Bölümü: 

Transfer Maliyeti 

Direkt İşçilik 

Genel İmal Giderleri 

5. Diş Çekme Bölümü: 

Transfer Maliyeti 

Direkt İşçilik 

Genel imal Giderleri 

6. Ambalajlama BölümU: 

Transfer Maliyeti 

Direkt Harrunadde 

Direkt :!şçilik 

Genel imal Giderleri 

SERV!S BöLüMLER!: 

- 1ss -

Isıtma işlemi için 4, friksiyon iş

lemi için 4 olmak üzere 8 işçi. 

Da~ıtım tablosu aracılı~ı ile yükle

necektire 

Friksiyon bölümünden gelen yarı Y.ı.a

muHin maliye.ti. 

Makina başında olmak üzere 3 ışçı ça

lışmaktadır. 

Da~ıtım tablosu aracılı~ı ile yükle

necektir. 

Çapaklam.a bölümünden gelen yarı ma

mulün maliyeti, 

Makina başında olmak üzere 6 işçi 

çalışmaktadır, 

Da~ıtım tablosu aracılı~ı ile ylik

lenecektir. 

Diş çekme bölümünden gelen mamulün 

maliyeti. 

Çuval, ip ve etiket. 

Tarima ve çuval dikiSi işlemleri için 

2 işçi çalışmaktadır~ 

Dağıtım tablosu aracılığı iıe·yükle

necektir, 

1. Endir~ekt İşçilik Bölümü: 

Bu bölümde sadece işin yoğunluğuna göre fabrikanın t\lm üretim 

bölümlerine katkıda bulunan işçiler bulunmaktadır. Bu işçiler üreti2 

bölümleri arasındaki üretim akımını devamlı kılacak faaliyetleri 
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yür·ütmektedirler. Ayrıca bu bölüme 1 ustabaşı ile üretimin her saf-

hasında kalite kontrolu yapan mühendis de dahildir. 

2. Kalıp Bölümü: 

Bölüme direkt yüklenen: 

Torna ustası 

Kalıp ç::liği 

Torna kalemi 

Bölüme endirekt yüklenen: 

Yağ 

Elektr•ik 

Aydınlatma 

Isıtma 

!ş elbisesi 

!ş ayakkabısı 

Yemek 

Tamir 

Bina amortismanı 

Hakina amortismanı 

Sigorta 

Bu bölüm üretim bölümlerinde kullanılan tüm kalıpları ve buna 

benzer uç açma kalemleri ve aparetleri yapan bir hizmet bölümüdür. 

Bölümde bir torna ustasından başka işçilik yoktur. 

3. Banyo ve Gereksinim Bölümü: 

Su (Temizlikte kullanılan) 

Aydınlatma 

Deterjan 

Yemek 

!ş ayakkabısı 

:tş elbisesi 

Diğer 
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Bu bölüm fabrikada çalışan tiim personele hitabeden bir hizmet bö

lümüdür. 

4. Yönetim Bölümü: 

Telefon 

Demirbaş amortismanı 

Aydınlatma 

Personel 

Diğer 

Yönetim bölümü fabrika yönetimi ile hesap işlemlerini üstlenen 

bir hizmet bölümüdür. 

5. Maliyet Muhasebesi Sisteminin Saptanması 

Yukarıda açıklanan üretim sürecinde de görüldüğü gibi ür~:;

tim, kitle halinde ve akıcı bir üretim sisteminde yapılmaktadır. Bu 

açıdan üretim sürecinin muhasebeleştirilmesi için safha maliyeti 

sistemi uygun görülmekle birlikte sadece tek başına yeterli olmamak

tadır. üretim akışı içinde 5 tür mal (cıvata) üretilmektedir. Bu du

rumda akıcı üretim süreci içindeki bu 5 tür cıvatanın ayrı ayrı saf

ha maliyeti sistemi içerisinde sipariş ~aliyeti siste~inin de kat

kısı ile muhasebeleştirilm~"':Si daha uygun olacaktır. 

Üre:;timin ilJ<: basamağında üretime dahil edilecek her cıvata türü 

için bölümler itibariyle bir sipariş maliyeti kartı tutulması gerek

mektedir. Bu sipar'iş maliyeti kartı yardımiyle her üretim bölümünün 

sonunda eşdeğer ünite ile maliyetler bulunacaktır. O bölüm için bit

miş durumda olan yarı mamullerin maliyetleri bir sonraki bi:Hüınde tu-
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tulması gerekli sipariş maliyeti kartına transfer edilecektir. Bu 

işlem hr~ı"' cıvata türü icin ve her bölümde tutulacak böl"iJm maliyeti 

kartları aracılığı ile mamulün bitim bölümü olan A~balajlama bölü-

münün sonuna dek devam edecektir. Bu akış Haliyet· Akış Şemasında 

gösterilmektedir (Ek:3). Yukarıda açıklanan maliyetleme işlemleri, 

fiili (tarihi) maliyetlerle yapıtpcaktır. Ancak Genel imal Giderle
ı 

ri, maliyetierin önceden bulunabilmesi için, bütçelenmektedir 1 Ma-

liyet bulma aylık dönemler itibariyle yapılacaktır. 

Standartların saptanması halinde maliyetleme ve kontrol işlem-

lerinin standart maliyetlerle de yapılma olanağı vardır. 

6. Süreeleme Formları 

"Maliyet I1uhasebesi Sisteminin Saptanması" bölümünde açık-

lanan ve belirlenen şekilde verilerin muhasebeleştirilmesi ve iz• 

lenmesi için aşağıdaki süreeleme formları kullanılacaktır. 

EK:· 4 2 FORM: l-"S1PAR!Ş MALİYET KARTI" -
Bu kart her bir cıvata için tutulacaktı~e Kart g6rüldüğü 

gibi direkt hammadde, transfer maliyeti (bir önceki bölümden 

gelen yarı mamule ilişkin), direkt işçilik ve genel imaJ. gider .. 

leri verilerini içermektedir. Bu veriler Ek:l~. Formtl9. Ek:7" 

Form:4o; Ek~.8, Form:5, Ek:9,. Fçrrm:6; Ektl2, Fo!"m:9 ve genel 

imal giderleri yükleme oranından (genel imal giderleri dağıtım 

tablosundan Ek:l4) sağlanmaktadır. Sipariş maliyet kartının 

transfer maliyeti kolonu ilk üretim bölümü olan haddelerne bö-

lümünde kullanılma.yacaktır. Kesme, frlksiyon. uç açma ve çapak-

lama bölümlerinde ise direkt hammadde kolonu, kullam.m oJ.rnaOl.ğl.ndan 
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kartından ücret bordrolarının hazırlanmasında da yararlanıla-

caktır. 

İşçilik ücretleri brüt de~erler üzerinden karta yansıtıl-

malıdır. Yani işçi için ödenen sosyal sigorta. işveren payJ., 

sosyal ödenekler ve yıllık ikramiyeler de direkt ve endirekt 

işçilikler toplamına dahil edilmelidir. 

7. Genel !mal Giderleri Bütçesi 

Genel imal giderleri üretim ve hizmet bölil.mlerıi itibariyle 

bütçelenmektedir. İlk basamakta genel imal giderleri unsurlarına 

göre yıllık kapasite gözönünde tutularak genel toplamlar şeklinde 

bütçelenmektedir. Yıllık kapasite l.ooo.ooo kg, olarak saptanmış-

tır. /\ncak yükleme oranlarının bölümler itibariyle hesaplanması sı-

rasında her bölümlin fire oranları (kesme % B, Friksiyon % 12, Uç 

açma% 10) gözönünde tutulacaktır. Bu nedenle her bölarn için ayrı 

bir kapasite saptanmıştır. 

Haddelerne Bölüm"Ll 

Kesıne Bölümü 

Fırın ve Friksiyon Bölümü 

Çapaklaına Bölümü 

Diş Açma Bölümü 

Ambalajlama Bölümü 

• . 

• . 

Kapasite(kg,) 

1.ooo.ooo 

ı.ooo,ooo 

920.000 

s1o.ooo 

810,000 

73o.ooo 

Fire % Çıktı (kg.) 

8 

12 

10 

ı.ooo.ooo 

920.000 

810.000 

810.000 

730.000 

730.000 

Kapasitenin saptanmasından sqnra bütçe rakamları genel imal 

giderleri bütçesinde belirtilen temeller ışığında başka bir anla-

tımla, dağıtım şekline göre ilgili Uretim ve hizmet bölümlerine 
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. 
kullanılmayacaktır. Kartın maliyet özeti kısmı ise kolonlardaki 

verilerden yararlanılarak bulunacaktır. Kart cıvata maliyetle~ 

rini bölümler arası cıvata akışına göre gösterecektir. 

EK: 5, FORM: 2- "BöLüM HALİYET KARTI'~ 

Sipariş maliyet kartına ilaveten bölüm maliyet kartı, aylık 

ı ı. 1 bo"ıu·1 mu··n t 1 ı· tl · · · .., 1 V o ara.ı<: 1er op am ma. ıye erını ız.Le.me o anagı y.J.ra-

tacaktır, Bu kart için gerekli veriler Ek:4, Form:l'den sa~la-

nacaktır. 

• 
EK: 6, FORH: 3- "HAMMADDE STOK KARTI" 

Hammadde stok kartı, h·J.mmadde stok miktarını gösterecektir~ 

Gerekli veriler "Gelen" kolonu için alış faturalarından, "Ci-

den" kolonu için ise Ek:7, Form:4 ve Ek:8, Form:S'derı sağlana-

caktır. Hammadde stok kartı her tür hammadde için kullanıla-

caktır. 

EK: 7, FORM: 4- "HAMMADDE :tSTEK KARTI" 

üretimde kullanılacak h-=ı.TILmadde depodan bu kart ile istene-

cektir. 

EK: 8, FORI1: 5- "AYLIK HAMI'-1ADDE KULLANIM KAl~TI 11 

Hu.mmadde türlerine göre ve hammadde istek kartlarının (Ek:7, 

Form:4) dökOmUnden yararlanarak düzenlenecektir. 

EK: 9, FOR~I: 6- 11 
••• BöLüMü üRETİM PROGRAMI KARTI" 

Bu kart günlük olarak ve her bölüm için ayrı ayrı tutul~-

caktır. üretime başlarken o- üretim bölümünde mevcu·t y:::.rı mc.-

mulleri ve o gün gelen yarı mamuller ile aynı gün bitirilip 
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sonraki bölüme transfer edilen miktarı fiziki de~erler (kg. 

olarak) üzerinden gösterE!Cektir. Bölümler arc3.S ı transfer edi

len miktı:ırı ve maliyetleri.n saptanmasında eşdeğer birimlerinin 

hesaplanmasında ve her üretim bölümünde kullanılacaktır. 

EK: lO, FORM: 7- " ••• BÖLÜMÜ AYLIKüRETİM PR.OG.RA~U" 

Ek:9, Form:6'dan yararlanarak her bir cıvata türü için ay

lık olarak b:i.r üre·tim bölümüne gelen, tamamlanan ve kalan cı.

vata miktarları bu kartla derlenecektir. Buradan sa~lanan ve

riler aylık üretim birimleri raporunda eşde~er birimlerinin 

saptanmasında kullanılacaktır. 

EK: ll, FORH: 8- "PUANT/~.J KARTI" 

Puantaj kartı günlük tutulacaktır. Direkt ve endirel<:t :i.şçi.

liklerin saptanmasında ve işçilik kontrolunda kullanılacaktır. 

Her işçi, bölümü itibariyle ve fazla mesai yapılması halinde 

mesai saatleri de gösterilecektir. 

EK: 12, FORH: g.,.. "AYLIK !ŞÇ!LİK öZET! KARTiıv 

Puantaj kartından (Ek:ll, Form.:8) yararlanarak direkt ve 

endirekt işçilikler b5lümler itibariyle ve ayrıca mesai olarak 

gün ve lira cinsinden gösterilecektir. Bu karttan alınan direkt 

işçiliğe ilişkin veriler "Bölüm Maliyet Kartı "nın (Ek: 4, For'm: l) 

direkt işçilik kolonunda kullanılacaktır. Endirekt işçilite 

ilişkin veriler ise genel imal giderleri kontrol hesaplarında 

(bütçelenmiş tutarlara karşılık gerçekleşen tutarlar olarak) 

ve buna ba[tlı olarak "aylık bölüm ma.liyet analizi raporu"nda 

(Ek:l8, Form:l3) kullanılacaktır. Ayrıca aylık işçilik özeti 
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dağıtılacaktır• Bu ö.ağ.ttım sohucunda her ·bölümün genel imal gider

leri böltimler itibariyle ayrı ~yrı bütçelenmiş olmakt~dır (Ek: 13)~ 

8, Genel ±mal Giderleri Da~itım Tablosu 

Bütçelenmiş bulunan hizmet bölümlerinin (Banyo ve Gereksi

nim, Yönetim, Endirekt İşçilik ye K~lip BÖlümleri) genel imal gi

derleri kademe li olarak tabloda görüldüğü gi'bi (Ek: llt) dağıtıma 

tabi tutulmaktadır. Bölümlere en çok hizmet sağlayan Banyo ve Ge

reksinim bölümünden başlamak suretiyle işçi sayısı temel alınarak 

diğer hizmet ve üretim bölümlerine dağıtım yapılmaktadır~ Yönetim 

bölümü için de aynı temel -işçi sayısı.- alınmaktadır~ Endirekt İş~ 

çilik ve Kalıp hizmet bölümlerine ilişkin genel imal giderleri di~ 

ğer bölümlere "eşit olarak" dağıtılmaktadır 1 Bu durumda h:i.zmet bö-, 

lümlerinin genel imal giderleri üretim bölümlerinde toplanmış ol

maktadır. 

9. Genel İmal Giderleri Yükleme Oranları 

Genel imal giderleri yükleme oranlarının bölümler itibariy-, 

le bulunması için bütçelanmiş kapasiteden hareket edilecektir. An

cak bütçede belirtilen l.ooo.ooo kg. kapasite her bölüm için aynı 

ölçeği fireler nedeniyle yansıtamayacaktır. Çünkti. Haddelerne bölil

münden Kesme bölümüne gelen 1.000,000 kg·, Kesme bölümünden Friksi

yon bölümline giderken% B'lik fir'e nedeniyle 920.000 kg •. ol.arak gi

decektir. Bu durumda Friksiyon bölümündeki genel imal giderleri' an

cak 920.000 gk. için yüklenecektir. Aksi durumda bu bölüm lçin yük

leme oranı l.ooo.ooo kg. üzerinden bulunmuş olsaydı, dönem sonunda 

mutlaka bir saprrıa söz konusu olacaktı. Çünkü 1*000~000 kg •. için bu

lunan oran 920.000 kg. için bulunan orandan küçük olacaktır. Bu 
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sorun aynı şekilde Friksiyon'dan Çapaklama bölümüne ve Diş Çekme 

bölümünden Ambalajlama bölümüne geçişte de görülmektedir. Genel 

İmal Giderleri Dağıtım Tablosunda (Ek:l4) görüldüğü gibi fabrikanın 

ı.ooo.ooo kg.'lık başlama miktarı diğer ilgili bölümleP için 920.000 

kg., 810.000 kg. ve 730.000 kg. olarak kabul edilmiş ve bu miktarlar 

üzerinden her bölüm için ayrı bir yükleme oranı bulunmuştur. üretim 

sırasında yarımamuilere yüklenecek genel imal giderleri bu oranıara 

göre saptanacaktır. 

10. Ayiık üretim Birimleri Rauoru 

Bölümler itibariyle ve her bir cıvata cinsi için o ay üre

tilen ve yarı mamul miktarlarını gösteren bir rapordur (Ek:l5, 

Fornı:lO). Bu rapor için gerekli veriler Ek:lO, Form: 7 "• •• Bölümü 

Aylık üretim_Programı"ndan alınmaktadır. Bu veriler sonucunda da ay

lık üretim miktarları transfer, hammadde, direkt işçilik ve G.t.Gi

derlerine göre bulunmaktadır. Her cıvata türü için bir rapor düzen

lenecektir. 

11. Aylık üretim Maliyetleri Raporu 

Aylık üretim maliyetleri raporu (Ek:l6, Form:ll) ile cıva

ta türlerine göre transfer, hammadde, direkt işçilik ve genel imal 

giderlerinin (yüklenen) kilogram maliyetleri s~ptanmaktadır. Rapor 

için maliyetler Bölüm Maliyet Kartlarından (Ek:5, Form:2) ve Aylık 

üretim Birimleri Raporundan (Ek: 15, Form: 10) sağlanacaktır. r1c:ıli

yetler eşde~er birimlere bölünerek kg. maliyetleri bulunacaktır. 

Rapordaki " ••••.•• bölümüne transfer maliyeti" başlığı altında gös·te

rilen bilgi ise kg. maliyetleri ile " ••••• Bölümü Aylık Uretim Prog-



ramı"ndan (Ek:lO, Form:7) sağlanan nTamamlanan kg~' miktarlarında:n 

yr::.r•arJanar.ak bulunacaktır. Devre son12 ya:rıı mam.ul maliyeti de aynı 

verilerden yararlanarak saptanacaktır, 

12. Mamul Stok Kartı 

"Mamul Stok Kartı" (Ek:l7, Form:l2), Ambal:c>.jlama işlemle-

. ı .. ... .. t ı ı d " d ·ı h .. rıy e u~e cımı amam anan ve mamu ..leposuna· gon erı en er ·tur cıv':ı·-

-tanın stok durumunu izlemeye olanak sağlayan bir karttır. !<artın 

"gelen" kolonuna ilişkin ver.ilE:r; "Böl~m Haliy(:;t Kartı "ndan (Ek: b, 

Form:2) ve "Aylık üretim Haliyetleri Raporu"ndan (Ek:16, Form:ll), 

"giden11 kolonuna. ilişkin veriler ise; satış faturalarından sağlan>.:L-

caktır. Hamul Stok Kartı tarihler itibariyle mamul (cıvata) stok 

seviyesini gösterecektir. 

12. Aylık Bôlüm Maliyet Analizi Raporu 

Haliye·t analizi, "Aylık Bölüm Maliyet Analizi Raporu"nda 

(Ek:l8, Form:l3) ayrıntılı olarak direkt hammadde, direkt işçilik 

ve genel imal giderlerinin bütçelenmiş ve gerçek tutRrları üzerin-

den yapılmaktadır. Başka bir deyişle üretim girdilerinin bütçelsn-

miş tutaPları ilc gerçekleşen tutarları karşılaştırılm,:tktadır. Bu 

karşılaştırma bölümlere göre yarııacaktır. Anc.::ı.k direkt ham:m.:'ıdd,:; 

ve direkt işçilik giderleri gerçek değerler üzerinden hcsc-:.pLlra d;:

hil edildiğinden raporda direkt hammadde ve direkt işçilik a:-uli:.::~i. 

şu aşamada yapılmayacaktır.. tı_eride standartların p;eliş·tirilmesi 

ve buna bağlı olarak standa.rt maliyet sisteminin kullanılması du-

rumunda aynı raporda direkt_hammadde· ve işçilik analizi de ye.pıla

caktır. Bütçelenmiş veriler -~ütçelerden; gerçekleşen veriler ise 
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b61Um maliyet kartlarından ve genel imal giderleri kontrol hesapla

rından (gerçekleşen genel imal giderle~i tutarlarının kaydedildi~i 

hesaplar) alınacaktır. Bütçe sadece genel imal giderleri için ya-

pı.ldıf;ından "Aylık Bölüm Maliyet Analizi Raporu" şimdilik bu gider-

lere ilişkin analizde kullanılacaktır. 

l 1• 
~'+ • Haliyet Muhasebesi Alt Sistemi !le Genel Muhasebe 

Alt Sistemi İlişkisi ve Hesap Plan1 

üretim eylemlerine ilişkin de~er hareketleri Ek:3'te göste-

rilen Haliyet Akım Semasına göre ka.yda alınacaktır. üretim maliyet ... 

lerini oluşturan direkt hammadde ve direkt işçilik maliyetleri m<ı-

liyet akım şemas ında görülen hesaplara gerçek (fiili) değerler ü '?.e

rinden yansıtılacaktır. Yani kayıt işlemleri gerçek tutarlarıla va-

pılacaktır. Genel imal giderleri ise maliyet akım şamasındaki he-

saplara bütçelanmiş değerler üzerinden kayda alınacaktır. Bu gid·er-

lere ilişkin gerçek tutarlar ise "Genel !mal Giderleri Kontrol He-

sapları"ne. kaydedilecek ve dönem sonunda bu hesaplar ile ııGenel tmal 

Gide1::>leri Yü.kleme Hesapları 11 karşılaştırıL=ırak dönem içindeki büt-

çelenmiş tutarLJ.~ gerçekleşen tU;tarlar'a uyarlanacaktır. 

Haliyet akım şamasındaki direkt hammadde maliyetlerine ilişkin 

Lıilgiler' Genel I1uhasebe Alt Sistemi verilerinden sa~lanacaktır. Di-

rekt işçilik açısından ise önce Ek: ll, Form: 8- 11 Puantaj Kar-tı''nd.=..t 

toplanan veriler ile ücret bordrosu oluşturulacaktır. Dah,?" sonra 

Haliyet :t-1uhasebesi Alt Sistemi için gerekli direkt işçilik tutar-

ları Genel Muhasebe Alt Sistemindeki ilcret bordresuna ilişkin bil-

gilerden elde edilecektir. Gerçekleşen genel imal giderleri de Ge-

nel Muhasebe Alt Sistemi çerçevesindeki "Genel !mal Gideı..,l.eri Kontrol 

Hes.:=ı.pları ıında.n sağlanaci.ıktır. 
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Genel Muhasebe Alt Sisteminden alınart veri ve bilg~lerle, Ma

Liyet Akım Şemasındaki hesapların çalıştırılması sonucu saptanan 

;i V ata maliyetleri, 11 Maınul Stoklar Hesapları i'na devredil ir. Böyle

;e Genel Muhasebe Alt Sisteminden veri ve bilgi sağlayan Maliyet 

1uhasebesi Alt Sistemi bu kez Genel Muhasebe Alt Sistemine bilgi 

3ağlıyarak her iki alt sistemin karşılıklı işievleri tamamianmış 

:ıl ur. 

Maliyet Muhasebesi Alt Sistemi ile Genel Muhasebe Alt Sistemi 

arasındaki ve Maliyet Muhasebesi Alt Sisteminin kendi içindeki ve-

ri ve bilgi akışının ve buna bağlı olarak kayıt işlemlerinin belir-

li bir düzen içinde yapılması ayrıca aynı olayların sürekli olarak 

aynı hesaplara kaydedilmesi gereklidir. Bu nedenle söz konusu kayıt 

işlemleri Ek:l9'da geliştirilen "Hesap ?lanı" çerçevesinde yapıla

caktır'. Geliştirilen hesap planı Aysan Sanayi ve Ticaret Koll. Şti. ' 

ne özgü olup Maliyet Muhasebesi Alt Sistemine 1lişkin hesaplara ay-

rıntılı olarak yer verilmiştir,. Ancak Genel Muhasebe Alt Siste~i 

çerçevesindeki belli başlı hesaplaP da kodlanmıştır (1)~ Hesap pla-

nında yer alan ve Maliyet Muhasebesi Alt Sistemine ilişkin hesaplar 

aşaf.:ıdaki açıklamalara göre işlev göreceklerdir: 

2100-STOKLAR HESAP GURUBU:· Bu h2sap gurubu hammadde, yarımamul 

ve mamullere ilişkin hesapları kapsamaktadır •. 2101-2108 kod 

numaralı ile belirtilen ST .. 37-42 Demir,· ST,.60 Demir, Çuval ve 

(1) Aysan Sanayi ve Ticaret Koll.Şti.'ne özgü hesap planın hazırLin
masında şu kaynaklardan yararlanılmıştır;;. DPT, Te.kdüzen Genel 
Hesap Planı ve Açıklamaları, Ankara, 1974. HECKEP,T, J ... Brooks; 
KERRIGAN, Harry D .. , a.g.e.,. s.643-647. YAZICI, Mehmet; !şletme
lerde Hesap İşleri Düzeni, Sermet Matbaası, !stanbul, 1970. Bö
lüm:3, s.l.Ö2-199, KESK!NOiiLU, Suat, Endüstride Hesap !şleri Bil
gisine Giriş, Hilal Matbaacılık Kol1.St1 •• tSTANBUL, l968,s.31-~3. 
B!LG!NOiiLU, Fahir, Finansal Muhasebe ve Ma_liyet Huhasebesi İliş
kilerini Belirleyen Sistemler, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, SAYI: 9 .~ 
A~ustos, 1977, s~26-30. 
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İp-:S.tiket hesaplarının bot>cuna alış ·tutariarı ve bu alışlarla 
·'•···· ' ' ' 

. . 

ilgiii aiiş giderleri· işiehir• üretitnde küllanılan hatın1ad~e tu-

ta.rlari ise 2120 ve 2170 numaralı hesaplara borc; 2101, 2·lo2; 
2105 ve 2108 numaralı hesa.plara da alacak olarak işlenit·'• 

2120 ... 2175 numaralı hesaplar, ür8tim bÖlümlerindeki yarı ma-

muller"in; dönem başı ve dönein sonu i tibariyle~ değerlerini gös-

tereceklerdir~ Bu hesapların ~o~cuna döriem başlarındaki (1 ay~ 

lık 12 dönem) yarı mamult dönem içindeki direk hammadde; direk 
. . 

işçilik ve G.!. G • yüklt=.:me tutarları işl'eni.r. Buna katışıiık 

2101~ 2102~ 2105~ 2108; 7120-7125 ve 8200•8205 numaralı hesap• 

lar alacaklandırılır. 2120-2l75 numaralı hesapların alacağına 

ise bir üretim bölümünden diğer bir üretim bölümüne gönderilen 

yarı mamullerin bedelleri işlenir. 

2180-2184 numaralı hesaplar1 üretimi tamamlanan cıvataların 

stok durumunu yansıtacaktır, Hesaplarin borcuna Ambalajlama 

üretim Bölümünden geien cıvata maliyet bedelleri işlehi~~ cı

vataların satılması du.rumunda hesaplar yine maliyet bedelleri 

üzerinden a:ıacaklandırılır. Buna karşın 6120 numaralı Satılan 

Malın Maliyeti Hesabı borçlandırılır. 

5100-öZ SERMAYE VE SONUÇ ÇIKARMA HESAP GURUBU: Bu hesap grubu 

sermaye, k~r veya zarar ve dönem sonucunu çıkaran hesaplar'ı 

içermektedir, 

5130-5133 numaralı G.t.G.Sapma Hesapları, bütçelenen G,t.G. 

ile gerçekleşen G,t.G.arasında bir sapma olması halinde çıkan 

sonuçlara göre (olumlu ve olumsuz) borçlandırılır veya alacak

landırılır. Buna karşın 5120 numaralı K~r ve Zarar Hesabı da 

5130-5133 hesap1ar~nın kayl.t iş1·errii.ne uygun ola:rıak alacaklandı-

rılacak veya borçlandırılacaktır• 
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7100-!ŞÇ!L!KLER HESAP GURUBU: Bu hesap gurubu ücretleri kesin-

tisiz olarak ve her üretim bölümüne ilişkin direkt işçilik ve 

endirekt işçilik tutarlarını yansıtacaktır. 

7110 numaralı ücretler hesabına ücretler kesintisiz olarak 

yani sigorta primleri ve gelir vergisi stopajı gibi kesintiler 

. d" ·ı J •• b ı • • ü . ın :Lrı me es ız ın orç .Ka.ydedılır. cret1ere, ış gcırenlere emek-

leri karşılıf.;ında verıilen ay1ıklar, sosyal öd·smO:::ler ve mesai 

tutarları dahil edilecektir. 

7110 numaralı ücretler hesabında görülen toplam tutarlar, 

daha sonra bölümlere göı'e direkt işçilik ve endirekt işçilik 

ayırımına tabi tutulur. Buna göre 7110 numaralı ücretler Hesa-

bı alacaklandırılırken 7120-7125 numaralı dir~kt işçil.ik hc.sap·

larına ve 8101 numar.J.lı Endirekt !şçilik Hesabı ilE: 8103 nııma-

ralı Mesai Giderleri Hesabına borç kaydedilir. Daha sonra 

7120-7125 numaralı direkt işçilik hesaplarında biriken direkt 

işçilik tutarları 2120, 2130, 2140, 2150, 2160 ve 2170 numara-

lı üretim hes<:tplarına devrcdilir. Yc.mi 7120-7125 numaralı he-

saplar alacaklandırılır, buna karşılık 2120, '2130, 2140, 2150, 

2160 ve 2170 numaralı hesaplar borçlandırılır. 

8100-GENEL !Jv1AL G:tDERLERt, D!~ER GiDERLER VE DA\";;ITIM HESAPLARI 

GtJRUBU: Bu hesap gurubu genel .imal giderlerinin, diğer giderle-

rın ve bu giderlerin b6lümlere göre da~ıtımını gösteren kayıt 

işlemlerinin yapıldı~ı hesapları içerir. 

8101 numaralı Endireki İşçilik Hesabına üretim bölümlerine 

direkt olarak katkıda bulunmayan işg5renlerin ücretleri işlen~-

cektir. 8103 numaralı Mesai Giderleri Hesabına ise işg6renlerin 

fazla mesai tutarları kaydedilecektir. 8102, 8104 - 8121 

• 
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numaralı hesaplara da de~işik genel imal giderleri işlenecek

tir, 8101-8121 numaralı bütün hesaplar1 giderin yapılması ha

linde borçlandırılır. Daha sonra bu hesaplarda biriken tutar

lar G. İ. G. bütçesinde belirtilen temeller ışı~ında ilgili üre.

tim ve hizmet bölümlerine yani 8130-8188 numaralı G.!.G. Kontrol 

Hesaplarına devredilir. Buna göre 8101-8121 numaralı hesaplar 

alacaklandırılırken 8130-8138 numaralı hesaplar borç1andırıla

caktır. Daha sonra 8130-8138 numaralı hesaplar 5120 numaralı 

K~r-Zarar Hesabına devredilir. 

8200-8205 numaralı G.t.G. Yükleme Hesapları G.!.G. yükleme 

oranları ışı~ında bulunacak tutarlara (bütçelenmiş tutarlar 

üzerinden) göre dönem içinde sürekli olarak alacaklandırılır. 

Bu hesaplara alacak kaydedilirken ilgili üretim bölümleri he

saplarına da (2120, 2130, 2140, 2150, 2160 ve 2170) cıvata ma

liyetlerini oluşturmak üzere borç kaydedilir. Dönem sonunda 

ise 8200-8205 numaralı yilkleme hesapları 5120 numaralı K~r-Za

rar Hesabına devredilir. Böylece gerçek G.t.G. ile bütçelanmiş 

G.t.G. K~r-Zarar hesabında toplanmış olacaktır. 



SONUÇ 

Yönetim ve bilgi birbirinden ayrılmaz iki temel kavramdır. Bil

gı olmaksızın işletme eylemlerinin ussal bir şekilde yönetimi olanak

sızdır. Yönetimin temel yükümlülükleri planlar geliştirmek, bu plan

ların uygulanmasını sağlayacak örgütlemeyi yapmak ve işletmenin tüm 

eylemlerini kontrol etmektir. Bu temel işlevlerin etkin bir biçimde 

yerine getirilmesi büyük oranda karar verme sürecinde yönetimin za

manlı, ilgili ve anlamlı bilgilerle donatılmasına bağlıdır. Yöneti

min karar verme sürecindeki bu bilgi gereksinmeleri bir bütün olarak 

Yönetim Bilgi Sisteminden sağlanacaktır. Bu nedenle Yönetim Bilgi 

Sisteminin işletmede geliştirilmesi bir zorunluluktur. 

Yönetim Bilgi Sisteminin ana amacı• iş_letmenin tüm bölümlerine 

ve yönetimin her düzeyine gerekli olan bilgileri bir bütün olarak 

karşılamaktır~ Baska bir anlatırola işletmenin bölümlerine ilişkin 

alt optimizasyonu dikkate almadan, işletmeyi bir bütün olarak apti

mize etmektir. Ancak işletmenin üretim, pazarlama, persone~ ve finans 

gibi tüm faaliyet bölümlerini ve üst, orta ve alt yöneti~ düzeyleri~ 

ni iceren geniş kapsamlı bir Yönetim Bilgi Sisteminin geliştirilmesi 
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.ıygulama açısından oldukça güçtür. öncelikle bt)lümlerin bir sistem 

içinde bütünleştirilmelerine bağlıdır. Ayrıca çok gelişmiş biigi iş

lem teknolojisinin satın alınması veya kiralanması ve geniş bir ça

lışma ekibinin uzun bir süre çalışması gerekmektedir. Bu açıdan böy

le geniş bir bilgi sisteminin kurulması için öncelikle bu sistemi 

Jluşturan Pazarlama, üretim, Personel ve Finansal ·tilgi sistemleri

nin ve bunlar~n da alt sistemlerinin kurulması gereklidir. Başka bir 

::ı.nlatımLı, bir sistemin kurulması, o sistemi oluşturan daha cılt bil

gı sistemlerinin kurulmasiyl.e başlatılmalıdır. 

Yönetim Bilgi Sisteminin bir alt sistemi olan Finansal Bilgi 

Sistemi, yönetim sürecinde gereksinimi duyulacak bilgilerin yalnızca 

bir kısmını karşılayacaktır. Di~er bilgi gereksinmeleri Pazarlama, 

üretim ve Personel bilgi sistemlerinden sağlanacaktır. İşletmenin 

tüm bilgi gereksinmeleri ancak bu alt sistemlerin birlikte hareket 

etmeleri sonucu karşılanabilecektir. 

Çalışmamızın temel konusu olan Finansal Bilgi Sistemi çoğu kez 

muhasebe sistemini yansıtır. Ancak muhasebeyi de iç~ren daha geniş 

bir kavramdır. Genel muhasebe, maliyet muhase-besi ve bunların dışın

da kalan sorumluluk muhasebesi, planlama. kontrol ve işletme ista

tisti~i gibi konuları da içeren geniş bir bilgi si~temidir. Finansal 

Bilgi Sistemi bu görünümüyle; 

ı- Yönetimin varlıklar üzerindeki yönetim sorumluluğunu yerıne 

getirmek, 

2- İşletme eylemlerinin kontrolunu olurlu kılmak, 

3- Geleceğe ilişkin işletme eylemlerini planlamak, 

için geı"ekli bilgileri sağlanaya yöneliktir. Bu amaca yönelik olan 

Finansal B:i.lgi Sistemi, temel yönetim bilgi sistemlerinin en t:hıemli-
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.isidir. Aynı zamanda yönetimin çok yakından ilgili olduğu bir bil

;i sistemidir. Çünkü yönetim kararlarına temel olacak bilgilerin ço

;u, işletmenin finansal durumunu, eylemlerin sonucunu ve bu sonucun 

1luşumunu gösteren bilgilerdir. 

Finansal Bilgi Sistemi temel olarak küçük-büyük tüm işletmeler 

_çın geçerlidir. Başka bir anlatırola Finansal Bilgi Sisteminin temel 

rapısı tüm işletmeler için aynıdır. İşletmenin, bir ticaret işletme

;i veya bir üretim işletmesi oluşu sistemin çalışma şeklini değiş

:ir:ineyecektir. Bu açıdan finansal Bilgi Sistemi tüm işletmelere uy

~ulanabilir bir özelliğe sahiptir. Ancak sis~emin çalışma şeklini 

)elirleyen bilgi işlem yöntemleri ve buna bağlı olarak kullanıiacak 

)ilgi işlem donanımları işletmenin koşullarına göre değişecektir. 

<alem veya en basit hesap makinalarından en yetkin bilgisayarlara de

~in bütün bilgi işlem donanımları aynı temel yapı içinde fakat fark

lı yöntemlerle kullanılabilecektir • 
• 

Günümüz işletmeleri giderek büyümektedirler. Bu büyümeye koşut 

olarak işletmedeki bilgi işleme eylemleri.de yöğunlaşmaktad:ı.r. Aynı 

zamanda bilgilerin zamanında yönetime sunulması da daha çok önem ka

zanmaktadır. Bu nedenle Finansal Bilgi Sisteminde bilgisayarların 

kullanılması günden güne artmaktadır. Aç:ı.ktl.r ki; bilgisayarların 

Finansal Bilgi Sisteminde kullanılması kuramsal açıdan zorunlu değil

dir. Bilgisayarların Finansal Bilgi Sisteminde bir araç olarak kulla

nılmalarını, büyük oranda işletm~deki bilgi işleme eylemlerinin yo

ğunluğu belirleyecektir. 

Finansal Bilgi Sistemi anımsanacaeı gibi• genel muhasebe, mali· 

yet muhasebesi, sorumluluk muhasebesi, ·nakit bütçelemesi, kir plan

laması ve sermaye bütçelernesi gibi alt bilgi sistemlerinden oluşmak-
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• 
tadır. Sistemin, işletmede geliştirilmesi sırasında, mutlaka belir-

tilen tüm alt sistemleri ilk aşamada içermesi şart değildir. Ancak 

varılması gerekli hedefin, tüm alt sistemleri içeren geniş kapsamlı 

3istemin olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle önce alt sistemlerin 

seliştirilmesi ve daha sonra bu alt. sistemlerin bütünleştirilmesi 

3.maç edinil.melidir. 

Finansal Bilgi Sisteminin alt sistemlerden baŞlanarak gelişti-

~ilmesi çalışmaları, çalışmaların yapılacağı işletmenin koşulları 

çerçevesinde yürütülmelidir •. CÜnkü her işletmenin kendine özgü bir 

~alışma ortamı ve olanakları vardır. Geliştirilecek sistem bu iş-

letmenin gereksipmelerine yanıt verebildiği oranda etkindir. Aysan 

Sanayi ve Ticaret Kollektif Şirketinde geliştirdiğimiz Maliyet Muha-

sebesi Alt Bilgi Sistemi bu yaklaşım çerçevesinde ele alınmıştır. 

Kanımızca, her tür işletme için uygulanabilir nitelikte olan Fi-

nansal Bilgi Sistemi, günden güne daha ussal bir şekilde çalışma zo-

runluluğunda olan işletmelerimiz için mutlaka geliştirilmesi gerekli 

bir bilgi sistemidir. 



EKLER 
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Ek :9, FORM :6 

--··--··---------·-------------~ -------------'- ·---·--------
AYSAN CIVATA 

.................... BÖLüMü üR.ETYM PROGRAl\1.f 

~Günlük-

Tarih: .................... . 

KALA .. ~ 

____ l«l·:__ --1 
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Ek : 10, FOR;.\! : 7 

- ----·--·-----, 
i 

AYSAN C!VATA Tarih: ............................... . 

.......................... BöLOMU AYUK üRETİM PROGRAI\fi 

~ş kodu - Cıvatanın Cinsi : ................................ .. 

----------· ·-,--------
1 GELi<:N TAMA.>vll..-"\.NAN i KALAN 

·----+·-------+---------···--
KG. KG. 1 ~3. 

TARili 

-----+---------+------ --~-----·-··· 
1 

ı 
' 

--------· ----
_-=±--·-------
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Ek ~ ll, FORN : 8 

·--------------·----------
AYSAN CIV!.TA 

·---~---·-

işı;inin Adı ve Soyadı Bölümü 

PUANThJ Y .. ARTI 

ı---------

1 

ı 
Direkt 

İşçilik 

En direkt 

İşçilik 

--------~-4----~-+-
i 

Tarl'ı : " .......................... . 

i 

1 

1 
·-- -----·---1 

i··---------, ____ F_. :~-~~~-- - ı 
Başlama l Bitiş i Toplam ! 

Saati Saati Saat ı 
--ı 

ı 
ı 

~ ı --'------··---··1 



Ek: 12, Foru,J: 9 

--------- ---------------· --------------- --- ---·· -···------

1WSAı.'l CIVATA Tarih: ................................... . 

AYJ.JK İŞÇİLİi:C. öZETi F~RTI 
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Ek: 15, FORı\1 : 10 

----..-·-··------· ~------r 
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AYSAN CIVATA 

11.1AMUL STOK K.>\RTI 

Cıvata Cinsi : ••..•..•••.•••••.••••••••••• 
Satış Fiyatı ............................ . 

·-ı 

ı GELEN 

rarft~ Açıklama -
i T Birim 
ı KG MI. 

Toplam 
! ---r----
' 

ı ı 
ı 
1 
ı 

1 
ı 

i 
1 
' ı 

ı ı ı 

' ı ı 
! 

ı ı. 
1 

ı 1 ı 
1 ı 

1 
1 

ı 1 
1 

ı ı ı 1 1 ' ı 

GİDEN 

ı Birim 1 
KG 

MI. 
Toplam 

1 
1 

1 ı __L 

Ek: 17, FOR.c\f-: 12 

KALAN 

1 Birim T KG 
MI. i 

1 

'r· 1 
1 

' 

----, 
i 

1 

1 
ı 

1 

1 

-·-·--ı 
Top~l· 

ı 
ı 

..... -



• 

~··faliyetler ve B 

HAJ\.fMADDE 

Hadcielcme E. 
Ambalajlama B. 

DİREKT İŞÇİLEK 

Ha.ddeleme B. 
Kesme B. 
Fırın ve Fıiksiyo; 

Çapaklama B. 
Dii Çekme 
Ambalajl.a."na 11. 

G.Jİ.GbERLER.İ 

Haddelerne B. 
Kesme B. 
Fırm ve Fıik. B. 
Çap;Jdama B. 
Diş Çekme B. 
Aııihalajlama B. 
Endirekt Işçilik l 
Kalıp B. 
Yönetim B . 
2anyo ve Gerek •. 

TOPLAM 



1100 

1110 

1120 

1130 

1140 

1150 

1190 

2100 

2101 

2102 

210.5 

2108 

2120 

2121 

2122 

2123 

2124 

2125 

2130 

2131 

2132 

2133 
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AYSAN SANAYİ VE TİCARET KOLL.ŞT:!:. 

HESAP PLANI 

PARA VE ALACAKLAR 

Kasa Hs. 

Bankalar Bs. 

Alacaklar Hs. 

Alacak Senetleri Hs. 

Verilen Depozitolar Hs. 

Alacaklarla İlgili Dezer Düzeltme Hesapları. 

STOKLAR 

ST.37-42 Demir Hs. 

ST.60 Demir Hs. 

Çuval Hs. 

:!:p ve Etiket Hs. 

Haddelerne üretim Bölümü Hs~ 

1" lik Haddelerne Yarı Hamul Hs. 

l/2'lik Haddelerne Yarı Mamul Hs. 

3/4'lük Haddelerne Yarı Mamul Hs. 

SIS'lik Haddelerne Yarı Mamul Hs. 

7/S'lik Haddelerne Yarı Hamul Hs. 

Kesme üretim Bölümü Hs. 

1" lik Kesme Yarı Mamul Hs. 

l/2'lik Kesme Yarı Mamul Hs. 

3/4'lük Kesme Yarı Mamul Hs .. 

Ek: 19 



2134 

2135 

2140 

2141 

2ll~ 2 
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5/S'lik Kesme Yarı Mamul Hs. 

7/8'lik Kesme Yarı l'1amul Hs. 

Fırın ve Friksiyon üretim B6lümü Hs. 

1" lik Fırın ve Friksiyon Yarı Mamul Hs. 

l/2'lik Fırın ve Friksiyon Yarı Mamul Hs. 

2143 3/4'lük Fırın ve Friksiyon Yarı Mamul Hs. 

2144 5/S'lik Fırın ve Friksiyon Yarı Mamul Hs. 

2145 7/8'lik Fırın ve Friksiyon Yarı Mamul Hs. 

2150 Çapaklama üretim Bölümü Hs. 

2151.~ l"lik Çapaklama Yarı Mamul Hs. 

2152 l/2'lik Çapaklama Yarı Mamul Hs. 

2153 3/4 1 lik Çapaklama Yarı Mamul Hs. 

215'+ 5/8' lik Çapaklama Yarı Mamul Hs. 

2155 7/B'lik Çapaklama Yarı Mamul Hs. 

2160 Diş Çekme üretim Bölümü Hs. 

2161 l" lik Diş Çekme Yarı Mamul Hs. 

2162 l/2'lik Diş Çekme Yarı Mamul Hs. 

2163 3/4'1Uk Diş Çekme Yarı Mamul Hs, 

?164 5/8'lik Diş Çekme Yarı Mamul Hs, 

2165 7/B'lik Diş Çekme Yarı Mamul Hs, 

2170 ,:'\Jnbalajlama üretim Hs. 

2171 1" lik Ambalajlama Yarı Hamul Hs, 

2172 l/2'lik Ambalajlama Yarı Mamul Hs, 

2173 3/4'lük Ambalajlama Yarı Mamul Hs, 

2174 5/8'lik Ambalajlama Yarı Hamul Hs, 

2175 7/8'lik Ambalajlama Yarı Mamul Hs, 
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2180 1" Cıvata Hs. 

2181 1/2 Cıvata Hs. 

2182 3/4 Cıvata Hs. 

2183 5/8 Cıvata Hs. 

2184 7/8 Cıvata Hs. 

3100 SABİT DE~ERLER 

3110 Binalar I-Is. 

3120 Hakinalar Hs. 

3130 Dernirbaşlar Hs. 

'+100 BORÇLAR 

'+110 Borçlar Hs. 

4120 Borç Senetleri 

4130 Banka Kredileri Hs. 

Alınan Depozitolar Hs. 

4150 ödenecek ücretler Hs. 

4160 ödenecek Vergi Borçları Hs, 

4170 Uzun Vadeli Borçlar Hs, 

5100 öZ SERMAYE VE SONUÇ ÇIKARMA 

5110 öz Sermaye Hs. 

5120 Kar-Zarar Hs. 

5130 G.t.G. Bütçe Sapma Hs. 

5131 G.1.G. Takvim Sapma Hs, 

5132 G.t.G. Faaliyet Sapma Hs. 

S133 G.1.G. Verim Sapma Hs 1 

5190 öz Sermaye Düzeltici Hesaplar. 



6100 

R 1.10 

6120 

6130 

6140 

6150 

7100 

7110 

7120 

7121 

7122 

7123 

7124 

7125 

8100 

8101 

8102 

8103 

8104 

8105 

8106 

8107 

8108 

8109 

8110 

- 196 -

SATIŞLAR 

Satışlar Hs. 

Satılan Malın Maliyeti Hs. 

Satış İskontoları Hs. 

Satış İadeleri Hs. 

Uç Demir ve Kırıntı Satışları Hs. 

1ŞÇ!L1KLER 

ücretler Hs. 

Haddelerne Bölümü Direkt İşçilik Hs. 

Kesme Bölümü Direkt İşçilik Hs. 

Fırın ve Friksiyon Bölümü Direkt !şçilik Hs. 

Çapaklama Bölümü Direkt İşçilik Hs, 

Diş Çekme Bölümü Direkt !şçilik Hs. 

Ambalajlama Bölümü Direkt İşçilik Hs, 

GENEL !MAL GİDERLERİ, D!~ER GİDERLER VE DA~ITIM 

Endirekt İşçilik Hs. 

Fabrika Yönetim Giderleri Hs. 

Mesai Giderleri Hs. 

Asit Kullanım Hs. 

Kireç Kullanım Hs. 

Yağ Kullanım Hs. 

Mazot Kullanım Hs. 

Kalıplar Hs. 

Elektrik Kullanım Hs. 

Aydınlatma Giderleri Hs. 



8111 

8112 

8113 

Rl )Jt 

8115 

8116 

8117 

8118 

8119 

8120 

8121 

8130 

8131 

- 197 -

Isıtma Giderleri Hs. 

Su Kullanım Hs. 

İş Elbisesi ve Ayakkabısı Hs. 

Yemek Giderleri Hs. 

Tamir Giderleri Hs. 

Sigorta Giderleri Hs. 

Bina Amortismanı Hs. 

Hakina Amortismanı Hs, 

Demirbaş Amortismanı Hs, 

Fire Hs. 

Diğer Giderler Hs, 

Haddelerne Bölümü G,İ,G. Kontrol Hs. 

Kesme Bölümü G,İ,G, Kontrol Hs, 

8132 Fırın ve Friksiyon Bölümü G.İ.G, Kontrol Hs. 

8133 

8134 

8135 

8136 

8137 

8138 

8140 

8200 

8201 

8202 

8203 

8204 

8205 

Çapaklama Bölümü G.:t.G, Kontrol Hs. 

Diş Çekme Bölümü G,:t,G. Kontrol Hs, 

P~balajlama Bölümü G.1.G, Kontrol Hs. 

Yönetim Hizmet Bölümü G,! .G, Kontrol Hs. 

Banyo ve Gereksinme Hizmet Bölümü G,İ,G, Kontrol Hs. 

Kalıp Hizmet Bölümü G.!,G, Kontrol Hs, 

Satış Giderleri Hs. 

Haddelerne G~t.G. Yükleme Hs. 

Kesme G.İ,G, Yükleme Hs, 

Fırın ve Friksiyon G,!,G, Yükleme Hs. 

Çapaklama G.!.G, Yükleme Hs, 

Diş Çekme G.!.G, Yükleme Hs. 

/~nbalajlama G,!,G. Yükleme Hs• 



9100 GELİRLER 

9110 Faiz Gelirleri Hs. 

SlSO Di~er Gelirler Hs. 
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in izlenmesi etkin bir bilgi sisterrı.inin·temel koşuludur. Çünkü iz

erne, sistemin zaman içinde daha iyi bir düzeye getirilmesine olanak 

g,ratacaktır. 

Çalışmamızın sonunda Aysan Sanayi ve Ticaret Kollektif Şirketi 9 -

in gereksinmelerine yanıt verebilecek maliyet :Muhasebesi alt sistemi 

eliştirilmiştir. Ancak Şirket'e özgü olarak geliştirdi~imiz Maliyet 

Lıhasebesi alt sistemi, genel muhasebe ve bütçeleme ile birlikte elo 

lınmıştır. Başka bir anlatırola rtialiyet muhasebesi alt sistemi gerekli 

lın yerlerde genel muhasebe ve bütçeleme ile · bütünleştirilmiştir. 
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Günümüzde gitgide artan ve buna ba~lı olarak daha karmaşık dunuaa 

.en ekonomik sorunlar, işletnelerin yönetimini güçleştirmiştir. Bu 

.dan yönetimin teme 1 görevi, işletmelerin yaşamlarını sürdürebilme

'i, büyili~eleri ve gelişmeleri için uygun ortamı yaratmak ve bu or

ıı devamlı kılmak olmalıdır. Ancak yöneticilerin bu görevi işletme

ı amaçları doğrultusunda ve başarılı bir şekil1e yerine getirmele

ıin ana koşulu; yönetim süreci için gerekli bilgileri sağlamaktır. 

Z~nanlı, ilgili Ve anlamlı bilgi, işletmelerin yönetiminG ilişkin 

mlama, örgütle.rıe, yürütme, kadrolama ve kontrol işlevlerinin yürü

._mesinde çok önemli rol oynar. Çünkü bilgi olmaksızın yönetinlin ile

re dönük planları oluşturma, bu planları uygulama ve kontrol etme 

ınağı yoktur. İşlstmelerin açık bir sistem olmaları nedeniyle bilgi 

~eksinmeleri; iç bilgiler ve dış bilgiler olmak üzere iki gQrupta 

~lanır. İç bilgiler, yöneticilere işletmenin içe yönelik eylemlerini 

~ından izleme ve kontrol etme olanağı yaratır. DıŞ bilgiler ise, iş

Gmelerin çevreyle karşılıklı bir bağımlılık içinde işlev gör.~~olorini 

ekonomik ve sosyal koşullar çerçevesinde ileriye dönük planların 

~ılm:::ı.sını olurlu kılar. 

Gerek iç bilgiler gerekse dış bilgiler yöneticilerin ol~ylara 

:eış açılarını olumlu yöndi.e etkileyerek, içinde bulundukları belir

~lik ortamını, sağlanan bu bilgilerin doğru olması, tamlığı ve z&na-

1da sağlanması oranında azaltacaktır. Çünkü yöneticilere sunulan 

Lgiler bir karar modelinin girdileri olacaktır. Karar modeline giren. 

Lgilerin sağlar:ılığı o kararın değerini arttıracaktır. 

Geçmişte yöneticiler bilgi gereksinmelerini çeşitli ve gelişiGü

L kaynaklardan sağlam'-3.ktaydılar, Bilgileri işletmenin değişik bölili 
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inden dorlomek gibi bir durumla karşı karşıya bulunmaktaydılar. 

ıca bu bilgiler kişisel yeteneklere göre de farklı bir biçimde 

şturuln:.':lktaydı. Geçmişle ilgili bu durum birçok işletnede bugün do 

c elliğini korurilaktadır. Yöneticilere gerekli bilgileri S'-ı.ğlama qçı

dan görülen bu düzensizlik doğal olarak bir takım sorunl?..rın orta~l2-

masına neden olmuştur. Bilgi sağlamaya ilişkin olan söz konusu so

ları şu şekilde sıralamak ol8.sıdır: 

ı. Bilgi akışının 1üzensizliği ve karmaşıklığı, 

2. Bilgi y::ı.ratmak için yapılan birçok işlemin gereksiz tokr2.rı, 

3. Veri veya bilgilere ulaşma güçlüğü, 

4. Zaman gecikmesi, 

5. Bilgi üretmek için toplanan verilerin düzenli ve doğru bir 

şekilde derler~emesi, 

6. Bilgilerin gerekli yerlere dağıtımının yetersizliği. 

Yöneticilerin karar verme sürecindeki bilgi gereksinmelerini yu

ıda belirtilen sorunlardan arınmış olarak karşılaBak amacıyla ve 
• 

tem kuramının yönetime uygulannası ile bilgi işlem teknolojisinin 

ellikle bilgisayarın) yarattığı yeni olanaklar sonucu "Yönetim Bilgi 

temleri" kavramı ortaya çıkmıştl.r. 

Yönetim Bilgi Sistemleri kavramsal olarak "Yönetim", "Bilg-i 11 ve· 

stern" kavramlarından oluşm'::ikta olup, yönetim ve bilginin birlikte 

elenınesi ve bunların bir sistem içinde bütünleştirilmesi düşüncesine 

:ınmaktadır. 

Yönetim Bilgi Sistemleri çok geniş ve kapsrmlı bir bilgi sistom-

i dizisidir. Bu sistemler dizisinin temel amacı; işletmenin her faa

et bölümüne ve yönetimim her düzeyine gerekli yönetsel bilgileri 

bütün olarak karşl.lamaktl.r. Bu amaca yönelik Yönetim Bilgi Sistom-
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·inin işletmelerde geliştirilmesi iki yaklaşıma göre yapılır: Bunlar; 

Bütünleşik (Total) Bilgi Sistemi, 2) Ayrık Bilgi Sistemi yakla0ım

·ıdır. 

Bütünleşik Bilgi Sistemi yaklaşımında, Yönetim Bilgi Sistemleri 

'ramı yerine sistemler sistemi niteliğinde olan "Yönetim Bilgi Sis

li 11 kavram ı önem kazanır. Yön et im Bilgi Si st eminin hEJ.reket nokt.:ı.s ı; 

.etmenin tüm bölümlerini içeren ve bir bütünlük arzeden bir bilgi 

ıtemini bütünleşik olarak işletmede kurmaktır. Başka bir anlatı;"üa 

.etmenin bölümlerine ilişkin alt optimizasyonu dikkate almadan iş

;meyi bir bütün olarak optimize etmektir. 

Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi, işletmenin alt sistemlori (bö-

1leri) için gerekli olacak bilgilerin merkezi bir yerde topl~nmasını 

~örür. Böylelikle bilgilerin, işletmenin değişik bölümlerinde birden 

~la kaydedilmesi, süreçlenınesi ve depolanması yerine, sadece n-ı.ork::zi. 

~ yerde kaydedilmesi, süreçlenınesi ve depol~n~ası yapılmış olacaktır. 

Letmenin alt sistemleri tarafından gereksinimi duyulacak bilgiler 

Gal sistem içinde süreçlenerek ilgili yöneticilere verilecektir. 

Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi bütün yönetim düzeyleri ve faa

y-et bölür"1leri arasındaki bağlantının sağlanmı:ısını, ·yetkin bilgi iş

ne donanır::1larının satın alınmasını veya kiralan.m.asın:ı ve çok mild•.::'.-r-

parg,nın harcanmasını ayrıca geleneksel veri ve bilgi b1yıt yöntem

rinin değiştirilmesini zorunlu kıldığından geliştirilmesi oldukça 

~tür. Bu açıdan Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemine seçenek olarak 

rık Yönetim Bilgi Sistemi geçerlilik kazanmaktadır. 

Ayrık Yön o tim Bilgi Sistemi; işletme içinde, haberleşme kan:c:,lları 

:ı.cılığıyle bütünleştirilen, bağımsız alt bilgi sistemlerinin kurul

aını öngörür. Bu sistem işletmede bilgi gereksinimi duyan üretim~ 
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zarla.ma, personel ve finans bölümlerini dikkate alarak geliştirilen 

t bilgi sistemlerinin bir şebekesidir. Bu şebeke haberleşme kanalları 

e oluşturulacaktır. İşletmenin bir bölümü diğer bir bölümle bilgi 

ış-verişi içinde olacaktır. 

Ayrık Yönetim Bilgi Sisteminin gerek kullanılışı gerekse işletnıe

geliştirilmesi Bütünleşik Sistem kadar karm2şık değildir. Ayrık Bil

Sistemine dahil bir alt sistemin yarattığı aksaklık diğer alt sis

mleri büyük oranda etkilemeyecektir. Ayrıca sisteme ilave e3.ile;cek 

r alt bilgi sister.ü, kurulu olan diğer sistemleri değiştirmeksizin 

steme eklenebilecektir. Böylelikle Bütünleşik Sisteme varmak için :le 

emli olanak yaratılmış ol~caktır. 

Ayrık Bilgi Sistemi yaklaşımına göre geliştirilen Yönetim Bilgi 

stemi, birden fazla sistemden ve bunların da ı:ılt sisteı:ılerincl.en 

~şm~ktadır. Bu nedenle işletme, içinde bulunduğu koşullara göre bir

k alt bilgi sistemi geliştir~ek durumundadır. Bir üretim işletmesin~e 

zı temel Yönetim Bilgi Sistemlerini şöylece sıralrunak olasıdır: 

ÜRETİM BİLGİ SİSTEIWİ 

- Üretim.pl~nlaması 

-Kalite kontrol 

- Envanter 

Satın alışlar 

P.AZARLM!IA 3İLGİ SİSTEIVIİ 

- Satışların planlarunası 

- Satış analizleri 

- Pazar araştırması 

- Satışlar ve faturalama 

PERSONEL J3İLGİ SİSTEMİ 

- Ücret bGrdroları 
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- Ebitim programları 

İstihdsı,m 

- İşçi-işveren ilişkileri 

FİNl: .. NSAL 13İLGİ SİSTEL1İ 

- Genel muhasebe 

- Sorur.:ı.luluk muhasebesi 

- Maliyet muhasebesi 

- I3ütçeleme 

- Kar pl~nlaması 

Yönetim sürecinde gereksinimi duyulacak bilgiler yukarıd3. :Jelir

_en temel yönetim bilgi sistemlerinden sağlanacaktır. İşletmenin 

ı bilgi gereksinneleri ancak bu alt sistemlerin birlikte hareket 

ıeleri sonucu karşılanabilecektir;. 

Finansal Bilgi Sistemi, temel yönetim bilgi sister:1lerinin en öneı:ı.

üdir. Aynı zamanda yönetimin çok yakından ilgili olduğu bir bilGi 

; temidir. Çünkü yönetim kararlarına temel olacak bilgilerin ço~;u, 

_etmenin finansal durumunu, eylemlerin sonucunu ve bu sonucun oluşu

ıu gösteren bilgiler1ir. 

Yönetimin varlıklar üzerindeki yönetim sorumluluğunu yerine c:c

c-mek, işletme eylemlerinin kontrolunu olurlu kılmak ve gelecebe iliş

.1 işletme eylemlerini planlamak için cerekli bilgileri sağl::ı.;ııaya 

1elik olan Finansal :Bilgi Sistemi temel olarak küçük-büyük tün iglot

Ler için geçerlidir. Aynı zamanda işletmenin, bir ticaret işletmesi 

ra bir üretim işletmesi oluşu sistemin temel yapısını değiştin:.ıoye

{tir. Finansal Bilgi Sisteminin temel yapısı, verilerin veya bilci

rin yönotsel bilgilere dönüşümünü.sağlayan bilgi işlem eylemlerinden, 

eylemlerin yapılmasını olurlu kılan insan, haberleşme araçle>.rı, ra-
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rlar ve donanım gibi sistem ögelerınden ve bu öğelerin· çalışna şek

.ni belirleyen sistem genyöntemlerinden oluşmaktadır. 

Finansal Bilgi Siste4linin çalışma şeklini belirleyen bilgi işlem 

:ıtern.leri ve buna bağlı olarak kullanılacak bilgi işlem donanımları 

Letmenin koşullarına göre degişmektedir. Kalem veya en basit hesap 

kinalarından en yetkin bilgisayarlara değin bütün bilgi işlem elena

nları aynı temel y:::ı.pı içinde fakat farklı yöntemlerle kullanıl:-.~bile

k:tir. Ancak işletmelerdeki bilgi işleme eylemlerinin yoğun oln.1-:1sı, 

nansal .Jilgi Siste~1inie bilgisayarl'lrın kullanılmasını gerekli kıl

ştır. Açıktır ki; bilgisayarların Finansal Bilgi Sisteminde kulla

lmaları ktırar:ısal açıdan zorunlu değildir. 13ilgisayarl::ırın Finı:ı.ns::ı.l 

lgi Si st eminde bir araç olarak ktÜlanılr:ıalarını, büyük oran,1a içlet..,. 

deki bilgi işleme eylemlerinin yoğunluğu belirleyecektir 

Finansal Tiilgi Sisteminin işletmelerde geliştirilmesi ve işler 

ruma getirilmesi çalışmaları dört aşamad.a yürütülür. Dirinci c:-tş3.mac:.a; 

stemin kurulmasını gerektiren nedenler belirlenir. Daha sonr~ bu ne

nlar ışıgında geliştirilecek sistenin çalışır ~.:ıurumA. getirileeesi 

n aşamaya değin yapılacak çalışmalar ve bu çalışm9.lar için gerekli 

ynaklar saptanır~ İkinci aşamada; kurulması tasarlanan sistenin mo

li genel bir yaklaşımla geliştirilir. Geliştirilen bu modelin m~liyot 

kinlik analizi yapılarak bir fizibilite raporu hazırlanır. Raporun 

umlu olması halinde sistem kurma çalışmalarına dev::ı.m e:lilir. Üçüncü 

amada; bir önceki aşamada genel bir çerçeve içinde geliştirilen 

stern modeli daha ayrıntılı bir şekilde tanımlanır. Yani sistem 

gulamaya uygun bir :iüzeye getirilir. Nihayı3t son.ve iör::lüncü aşama:la; 

stern uygulamaya konularak çalışır duruma getirilir. Bundan sonra 

pılacak işlem sistemin belirli aralarla izlenmesi olacaktır. Siste-




