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G ! R ! Ş 

Günümüz işletmeleri, artan ekonomik sorunlar karşısın
da bir büyüme süreci içine girmişlerdir. Bu büyüme neticesi 
işletmeler daha karmaşık bir duruma gelmişlerdir. İşletmele
rin büyümeleri ve artan ekonomik sorunlar, işletme yönetici
lerinin görevlerini daha da zorlaştırmıştır. Yöneticilerin, 
bu görevlerini işletme amaçları do~rultusunda ve başarılı 
bir şekilde yerine getirmeleri, zamanlı, ilgili ve anlamlı 
bilgilere sahip olduklarl.nda geçerli qlabilecektir. 

Yönetim için gerekli olan bu bilgiler olmaksızın yöne-· 
timin temel işlevlerinin (planlama, örgütleme ve kont·rol) 
yerine getirilmesi olanaksızdır. !şletme yönetimi için ge
rekli olacak bilgiler iç ve dış olmak üzere iki kaynaktan 
sa~lanmaktadır. !ç bilgiler, işletme içindeki tüm faaliyet
leri izleme ve kontrol etme olana~ı sa~lar. Dış bilgiler ise 
çevreyle olan ba~ımlılı~ın devamlılı~ını ve yeni gelişmelere · 
uyum sa~lamasına yardımcı olur. !ç ve _dış bilgilerin, zaman
lı, ilgili ve anlamlı bir şekilde sa~lanması için sistem ku
ramının yönetime uygulanması iie bilgi işlem teknolojisinin, 
özellikle bilgisayarın olanakları sonucu "Yönetim Bilgi Sis
temi" kavramı ortaya çıkmıştır. 

Yönetim Bilgi Sistemi, çok geniş ve kapsamlı bir sis
tem ve işletmelerdeki uygulamasının zorlu~ndan dolayı önee
likle bu sistemi oluşturan alt sistemlerin kurulması ve daha 
sonraki aşamada bu alt sistemlerin bütünleştirilerek Yönetim 

. . ,' ' . 

Bilgi Sisteminin oluşturulması daha akılcı olarak görülmek-
tedir. Bu nedenle çalışmamızda Yönetim Bilgi Sisteminin bir 
alt sistemi olan üretim Bilgi Sistemi incelenmiştir. 
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Birinci bölümde; Yönetim Bilgi ·Sistemi, ·genel olarak 
açıklanmaya çalışılmıştır. önce nsistem", "yönetim" ve nbil
gi" kavramlarl. açıklanmıştl.r ve sonuçta bütünleştirilerek 
Yönetim Bilgi Sistemi kavram1. o·luşturulmaya çal1.şılmışt1.r. 
Daha sonra ise Yönetim Bilgi Sistemini oluşturan ~emel Yöne
tim Bilgi Sistemleri: üretim, pazarlama, personel, finans ve 
di~er önemli bilgi sistemleri genel olarak aç1.klanmıştıi'. 

!kinci bölümde; üretim Bilgi Sistemi açıklanmaktadl.r. 
önce konunun daha iyi anlaşılması açısından üretim, üretim 
yönetimi ve üretim sistemi kavramları tanl.mlandıktan sonra, 
üretim Bilgi Sistemi kavraml. açıklanmaktadır. Daha sonra ise 
üretim Bilgi Sistemine neden gereksinme duyuldu~, sistemin 
di~er alt sistemlerle ilişkileri, sistemin ilkeleri, ö~eleri 
işleyişi ve çıktıları geniş olarak açıklanmaktadl.r. 

üçüncü bölümde ise, Halıser Halı ve Yer Döşemeleri Sa
nayii ve Ticaret A. · ş.' nde uygulanmakta olan üretim Bilgi 
Sistemi incelenmektedir. 



BİRİNCİ BÖLtiM 

SİSTEM, YÖNET!M, BİLGİ ~AVRAMLARI 

VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ 

I. SİSTEM, YÖNETİM VE B!LG! KAVRAMLAR! 

1. SİSTEM ~AVRAMI 

Siste.m, günümüzde çok çeşitli çevrelerde ve hemen her 
düzeyde kişi tarafından yaygın kullan~lan bir kavram olması
na karşın, kullanılan çevre ve kullanan kişiye ba~lı olarak 
önemli anlam !.arklılıkları göstermektedir(!). Ancak birbi
rinden farkli olan bu·tanımların ortak yanı, sistemin, "bir
birinden ba~ımlı olan ö~eler dizisi" olarak benimsenmesi
dir(2). 

Kökeni Yunancadan alınan ve parçaların oluşturdu~ bü
tünlük anlamını taşıyan sistem sözcü~ü, günümüzde yaygın ve 
basit olarak "tek bir bütün oluşturacak biçimde bir araya 
gelen ve ar~larında düzenli ilişkiler veya b~lılıklar bulu- , 
nan unsurlar dizisi" veya ''unsurları birbirine ba~·lı, karşı
lıklı etkileşim içinde bir bütün" anlamında kullanılmakta
dır. Yaygın benimsenen, oldukca kesin ve kapsamlı bir di~er 
tanım da şu şekilde verilebilir, "sistem bir.bütünlük oluş-

(1) 

(2) 

BARUTÇUG!L, !smet S. üretim Sistemi ye Yönetim Teknik
leri (Bursa: Uluda~ üniversitesi Ya. No. ?, 1983), s. 
4. 

·sURMEL!, Fevzi. Sistem Yakıasımı Acıs;ı.ndan Fin8nsaı 
Bilgi Sistewi Y? Maİiyet ~uhasebesi Alt Sistemi Uygu
lgası (Eskışehır: • T. • A. Ya. No. 198/128, 19?8), 
s. ıo. 
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turacak biçimde bir arada bulunan unsurlar, bu unsurlar ara
sındaki ilişkiler ve bunların birbirleriyle ve çevreleriyle 
ilişkili veya ba~lantılı olan nitelikleri dizisidir(3)". 

2. B!LG!N1N TANIMI VE KAYNAGI 

Bilginin ne.oldu~unu anlayabilmek için "veri" kavramı
nı bilmek gereklidir. Veri, Yönetim Bilgi Sistemleri tara
fından yaratılan, korunan ve işlenen harflerin, sayıların ve 
sembollerin toplamıdır. Di~er bir tanıma göre veri, 'davranı-. . ..... 

şı etkilemeyen, belli bir ölçüde düzenlenmiş gözlemlere da-
yalı simgeler toplulu~udur. Veri davranışları etkilemeye 
başladı~ı zaman bilgi haline dönüşür(4). 

Bilgi kavramı, latince "informatio" kökünden olup bi
çim verme eylemi·, biçimlendirme ve bilgi~ haber verme eylemi 

. . ' . 

olarak tanımlanır·. Ancak. en yaygın kullanımı bilgi ya da ha-
ber verme anlamına gelenidir. Yönetim alanında ise bilgi, 
"yöneticinin karar almasına yardımcı olan ö~elerdir(5)". 

Bütün bilgiler çok sayıda ve de~işik verilerden oluş
maktadır. Bu veriler yöneticilerin planlama, örgütleme ve 
kontrol etme faaliyetleri için gerekli anlamlı bilgileri 
üretecek özellikte de~illerdir. Bu nedenle bilgi işlemenin 
ana amacı, verileri zamanlı ve ilgili'bilgi biçimine getirme 
olana~ı sa~lamaktır(6). Bilgi, karar vericinin (yöneticinin) 

' olaylara ilişkin bilgisini arttırarak belirsizlik ortamını, 
saslanan bilginin do~ru olması,, tamlı~ı, zamanında sa~lanma
sı ve ilgili olması oranında azaltacaktır. Bunun yanısıra 
bilginin bilinen bir gerçe~e ilişkin olmaktan çok gereksini
len ve önceden bilinmeyen veya tanımlanmamış gerçekleri yan
sıtması gerekir. Bu açıdan gereksinim duyulacak bilgilerin 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

BARUTÇUG!L, s. 4. . .· 
GÖLBAŞI, Kemal. "Üretim Bilgi Sist. emleri", M~tıa !s
letmecilik Yüksek Okulu Dergisi, C. ?, s. 1 Mart 
19?8), s. 109. . 
ÜLGEN, Hayri. ! s.letme Yöne·timinde Bilgisayarlar; Bil-

~=~::rpif~It~;ı~~ 1~:;=.;M~'1i1:ti: ... 
Kullanımı ( stanbul: stanbul niversitesi Ya. No • 

. 2806, 1980), s. 4. 
Zamanlı ve ilgili bilgi, kararların veriliş zamanına 
uygun ve kararların konusuna ilişkin olan bilgi anla-. 
mında kullanılmıştır. 
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daha önceden çok iyi belirlenmesi, bilgi işlem için çok ya
rarlı bir adım olacaktır. Belirtilen bu özelliklere sahip 
bilgile.r, kararların daha olumlu ve daha uygun olm~sl.nl. müm
kün kılacaktır. Bilgi üretme işleminde veri kaynaklarına ko
şut olarak iç ve dış kaynaklar kullanılır. İç kaynaklar, iş
letme içindeki bireyler ve fiziki birimler, başka bir deyiş
le faaliyet bölümleridir. Dış kaynaklar ise, sistem olarak 
işletme sınırları dışında kalan ortakl~r, müşteriler, dev
let, kredi kurumları, yayın organları, işçi ve işveren kuru
luşlarıdır. !ç've dış kaynaklal','dan sa~lanan verilerin tama
minın toplanıp bilgi baline getirilmesi, işletme·açısından 
her zamam yararlı sonuçlar vermeyecektir. Çünkü veri topla
manın da bir maliyeti olaca~ı unutulmamalıdır. Bu nedenle, 
beklenen yararı maliyetinden yüksek olaca~ı umulan verilerin 
toplanması ve bilgiye dönüştürülmesi uygun olacaktır(?). 

3. B!LG!N!N !LET!M! 

Bilgi işlem faaliyetleri sonucu yaratılan bilgilerin 
temel kural olarak, yönetime, yani karar merkezlerine ile
tilmesi gerekir. İletim işlemi, haberleşme süreci ile yürü
tülür. Haberleşme ise, bir bilginin veya mesajın, do~duıu 
kaynaktan bir alıcıya iletim işlemidir. Temel bir haberleşme 
modeli ŞEK!L-.1' de görüldü~ü gibi üç ö~eden oluşmaktadır. 
Bilgi kayna~ı, haberleşme kanalı. ve alıcı.. 

'B&L3i .... Haber Le• me. 
"' Ka~ n~\ , 

\<.'an~l, " 
Al.,c.\ 

ŞEK!L-1 

TEMEL HABERLEŞME MODELİ 

Şekilden de anlaşılaca~ı üzere bu temel ö~elerden bi
risi olmadı~ı ya da sa~lıklı çalışmadı~ı taktirde bilginin 
iletimi işlemi yerine getirilemeyecektir veya bilgi iletimi 
yanlış, .batall. gerçekleŞebilecektir. 

(?) SURMEL!, s. 34-36. 
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Bu nedenle etkin bir yönetimin ancak etkin bir haber
leşme ile sa(!;lanaca(!;ı ilke olarak benimsenmelidir(8). 

4. B!LG! VE YÖNETİM 

Yönetim, "bir amaca ulaşma yolunda girişilen işlerin 
ve faaliyetlerin toplamıdır(9)". Zamanlı ve ilgili bilgiler 
örgütlerin. yön_etimine ilişkin planlama, örgüt~eme ve kontrol 
işlevlerinin yürütülmesinde çok ön.emli bir rol oynar. Çünkü 
bilgi olmaksızın yönetimin, planları oluşturma, bu planları 
uygulama ve kontrol etme olana~ı yoktur. Yönetim, örgütlerin 
açık bir sistem olması nedeniyle gerek dış ve gerekse iç 
bilgi~erle yakından ilgilidir(l01. Dış bilgiler örgütün çev~ 
reyle karşılıklı bir ba(!;ımlılık içinde işlev görmelerini 
mümkün kılar. !ç bilgiler ise örgütün alt sistemlerini bir
birine ba~layan ve yönetim süreci için çok önemli olan bir 
haberleşme şebekesi yaratır(ll). 

A. Bilgi ve Planlama 

Planlama, en temel yönetim fonksiyonudur. örgütün her 
kademesinde yöneticiler planlama fonksiyonu ile ilgilidir
ler. Di~er yönetim fonksiyonlarının etkili ve başarılı bir 
dÜzeye ulaşmaları planlamaya ba(!;lıdır(l2). Planlama, planın 

- başarılı bir biçimde uygulanması, geçmiş bilgilerin analizi
ni, mevcut durumda karar verilmesini ve gelece~e dönük bir 
de~erlemeyi gerektirir(l3). Yönetici bu görevini yerine ge-

(8) 
(9) 

(lO) 

(ll) 

(12) 
(13) 

SORMEL!, s. ·39. 
CEMALCILAR, !lhan vd. !şletmeeilik Bilgişi (Eskişehir: 
!şitme özürlü Çocuklar E~itim ve Araştırma Vakfı Ya. 
No~ 3, 1983), s. 95. 
Örgüt sistemi kapalı de~il açık bir sistemdir. Kapalı 
bir sistem, çevre ile ilişkisi olmayan bir sistemdir. 
Açık sistem ise, çevresinden girdileri kabul eden bun
ları çeşitli işlemlere tabi tutan ve çıktıları(ürün 
veya hizmet) çevresine verebilen bir sistemdir. 
SEZG!N, Atilla. Yönetirnde Planlama. Kontrol ye Karar 
verme Aracı Olarak E.lektronik Bilgi lşlem Malçinafarına 
~ayalı Yönetim' Bilii Sistemleri (Ankara: Ankara · • T. 

• A. Ya. N o • ? , '1 '97 5 ), s • 99. . 
SORMEL!, s. 39. · 
HICKS, Herbert G. (Çev. TEKOK, Osman vd.) Örgütlerin 
Yönetimi; Sistemler ye Beşeri Kaynalçlar Acısından, C. 
I, 3. B.(Ankara: Turhan Kitapevi, 1979), s. 310. 
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tirirken, amaçlar, alternatifler, politikalar, yönteriller ve 
programlar arasından en uygun seçimi yapar. Bu nedenle plan
lama fonksiyonu, örgütün veya bir bölümün gelece.~ini etkile
yen bir karar verme sürecidir. Planlama, halen içinde bulu
nulan durum ile ulaşılmak istenen durum arasındaki köprüyü 
kurar(l4). 

Yönetimin planlama fonksiyonuna ilişkin bilgi gerek
sinmeleri genellikle üç gurupta toplanabilir(l5). I-) Çevre
ye ilişkin bilgiler, II-) Pazara ilişkin bilgiler, III-) !~ 
bilgiler. 

I-) Çevreye ilişkin bilgile:ı;-: Politik, sosyal, ekono
mik ve teknolojik koşullara ayrıca üretim girdilerine (fak
törlerine) ait bilgilerdir. 

II-) Pazara ilişkin bilgiler: !şletmenin faaliyet gör
dü~ü sektör ve bu sektör içindeki rakip işletmelere ait bil
gilerdir. 

III-) !ç bilgiler: Dı.ş bilgiler ço~nlukla üst yönetim 
ve pazarlama yöneticileri için önemli olurken, iç bilgiler 
işletme içindeki bütün departmanlar (bölümler) açısından 
önemlidir. !nsangücü, sermaye, bina ve bunlara benzer üretim 
faktörleri işletmenin arz gücünü belirler ve işletmenin kı
sıtlayıcılarını oluşturur. Kontrol edilebilen bu faktörlere 
ilişkin bilgilerin, işletme amaçların~ elde edilmesi. için 
planların geliştirilmesi faaliyetlerinde özellikle gözönünde 
bulundurulması gerekir. 

·B. Bilgi ve örgütleme 

örgütleme: I-) planlanmış hedeflere ulaşmak için ge
rekli olan özel faaliyetlerin saptanması; II-) faaliyetlerin 
mantıklı bir şekil veya yapı i.çinde · gruplandırılması; ve 
III-) faaliyetlerin özel pozisyonlara ve şahıslara tayini 
ile ilgilidir(l6). örgütleme, bilgi akışını, bütünleştirici 
olması açısından ele almaktadır. Bilgi akışı sistem olarak 
örgütün yönetim departmanlarını birbirine ba~lamaktadır. 
Bilgi, bir yönetim biriminin (karar merkezinin) çıktısı iken 

(14) 
(15) 
(16) 

SÜRMEL!, s. 39. 
SEZG!N, s. 103; SURMEL!, s. 39. 
HICKS, s. 332. 
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aynı zamanda di~er bir birimin girdisi olabilmektedir. Her 
biri birer karar merkezi durumunda olan bu birimler birbir
lerine haberleşme kanalları ile ba~l~maktadırlar. Örgütleme 
fonksiyonunda da önemli olan bu ba~lılı~ı sa~lamaktır(l?). 

c. Bilgi ve Kontrol 

Kontrol, iş görmeye başlandıktaiı, di~er bir ifade ile 
harekete geçildikten sonra meydana gelen olaylarla ortaya 
çıkan sonuçların, bu hususta_ önceden hazırlanmış olan plan 
ve programlarla karşılaştırılması, olaylar ve sonuçların 
plan ve programlardan sapması halinde gerekli düzeltmelerin 
yapılması ile ilgilidir(l8). Bu fonksiyonun bilgi olmaksızın 
yürütülmesi olanaksızdır. Çünkü iyi bir planlama ve buna 
ba~lı olarak standartların saptanması ilgili bilgilerin elde 
edilmesine ba~lıdır.· Di~er taraftan sapmaların ölçümü, faa
liyetler sonucu oluşan bilgilerin sa~lanması iie mümkün ola
caktır(l9). 

5. B!R SİSTEM OLARAK YÖNET!M, ÖRGÜT VE B!LG! 

Yukarıdaki bölümlerde temel yönetim fonksiyonları ve 
bilgi ayrı ayrı açıklanmaya çalışılmı~tır.~ Ancak yönetim sü
recindeki bu fonksiyonları birbirinden ayri düşünmek.· olanak
sızdır. Çünkü gerek faaliyetlerin ve gerekse bu faaliyetlere 
ilişkin bilgilerin akışı açısından birbirlerine ba~lıdırlar. 
Fonksiyonlar arasındaki ba~lılık ŞEK!L-2'de gösterilmiş
tir(20). 

Şekilde de izlendi~i üzere üç temel alt sistem görül
mektedir. Her sistemin çıktısı bir di~er sistemin girdisi 
olmaktadır. Şöyle ki, planlama faaliyeti sonucu ortaya çıkan 
stratejiler, programlar, bütçeler, politikalar yardımı ile 
örgütleme faaliyetine geçilmektedir. Bu sistem planların uy
gulama safhası olmaktadır. Bu sistemin faaliyeti sonucu ger-

(1?) 
(18) 

ı (19) 
(20) 
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1. YÖNETİM BİLGİ S!STEM!N!N TANIMI 

~Yönetim Bilgi Sistemi genellikle şöyle tanımlanmakta
dır; ''yöneticilere karar verme anında ihtiyaç duydukları 
bilgileri, zamanında, olayları daha iyi anlarnalarına yardım 
edecek ve harekete geçmeleri için tahrik edecek şekilde ha
zırlayan organize bir sistemdir(23). Başka bir deyişle, yö
netim için gerekli olan bilgilerin toplanması, analiz edil
mesi, özetlenmesi, saklanması ve ilgili yerlere iletilmesini 
sa~layan bir sistemdirj24). 

Bu tanımların ;ranıs'ıra bilgisayarların Yönetim Bilgi 
Sisteml.erinde geniş biçimde kullanılması sonucu Yönetim Bil- · 

·gi Sistemlerinin bilgisayara dayalı tanımları günümüzde daha 
geçerlik kazanmıştır. Bu açıdan Yönetim Bilgi Sistemi, iş
letmenin ilgili kişilerine (işletme yöneticileri ve işletme 
dışındaki üçüncü kişiler) gerekli bilgileri sa~layan ve be
lirli rutin kararların (önceden belirlenmiş genyöntemler 
çerçevesinde alınan kararlardır) verilmesini programlar da
hilinde mümkün kılan otomatik bir sistem şeklinde tanımlan
maktadır. Yönetim Bilgi Sistemi kuramsal olarak bilgisayar 
açısından ele alınmak zorunda de~ildir. Çünkü bilgisayar bir 
Yönetim Bilgi Sistemi de~ildir. Ancak Yönetim Bilgi Sistemi
nin etkinli~ini ve çabuklu~nu arttıran bir araçtır. önce
likle sistem, daha sonra ise sistemi destekleyecek araç ve 
gereçler düşünülmelidir(25). 

2. YÖNETİM B!LG! SİSTEM!N!N VARSAYIMLARI 

Yönetim Bilgi Sistemi ile yön,etim arasında çok yakın 
ve önemli bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki Yönetim Bilgi 
Sisteminin yöneticinin bilgi gereksinmesini karşılamasından 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Yönetim Bilgi Sisteminin temel 
varsayımları söz konusu ilişkiye dayanmaktadır. Russel L. 

(23) 

(24) 

(25) 
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Ackoff bir çok Yönetim Bilgi Sisteminin tasarımında temel 
alınanhatalı varsayımları beş ana başlıkta toplamakta
dır(26). 

ll 

I-) Bir çok yöneticinin sıkıntı çekti~i en önemli ek
sikli~i işle ilgili bilgilerin yetersizli~idir. Ancak genel
de yönetici, bilgi yetersizli~inden çok, kendisine. lazım ol
mayacak bilginin çoklu~ndan şikayetçidir. Yönetim Bilgi 
Sistemi ilgisiz bilgilerin yok edilmesi veya yöneticinin ve
ri bollu~ içinde kaybolmasını önlemekle faydalı olacaktır. 

II•) Yönetici arzulad~~ı bilgiye gereksinme duyar. Bir 
yöneticinin kendisine hangi bilgilerin gerekli oldu~nu kes
tirmesi, verece~i kararların yapısını ve karar modellerini 
bilmesine ba~lıdı.r. Bu koşulun güçlü~ü açıktır. Bu nedenle 
yönetici kendisine ger~kli olacak bilgilerden istemek tutu
mundadı.r. Bu tutum ise Yöne~im Bilgi .Sisteminin etkinli~ini 
azaltaeaktı.r. 

III-) Yöneticiye gereksinme duydu~u bilgi verildi~inde 
karar vermedeki başarısı artacaktır. Bu varsayım ise, yöne
ticinin sahip oldu~ bilgileri iyi kullanması. halinde geçer
lidir. Karışık sorunlarda verilecek ka;rarlardan olumlu sonuç 
beklemek. ancak karar sürecinin iyi anlaşılması. ve bilgi ile 
birlikte belirlenebilecektir. 

IV-) Daha iyi. haberleşme başarıyi artırır. Bu varsayım
la hareket edildi~inde bazı durumlarda yöneticilerin verdik
leri kararları birbirlerine bildirmeleri halinde örgüt için 
olumlu sonuçlar alınması mümkün olabilir. Ancak bazı durum
larda ters sonuçlar da vermesi beklenebilir. Dolayısiyle ~ş
letmenin bölümlerini çekişme haline sokacak bir bilgi alış 
verl.şi·örgütte bir bütünleşme yarataca~ı yerde daha zararlı 
sonuçlar verebilecektir. 

V-) Bir yön,eticinin bilgi sisteminin işleyişini bilme
si gerekmez, sadece sistemi nasıl kullanaea~ını bilmesi ye
terlidir. !şletme yöneticisinin Yönetim Bilgi Sisteminin na
sıl çalıştı~ını bilmemesi durumunda, yöneticinin denetiminde 
olması gereken sistem, tasarımcısının kontrolünde kalacak
tır. Bu durumda yönetici sistemden neler isteyebilece~ini ve 

(26) SÜRMEL!, s. 50-51; üLGEN, !şletme ••• , s. 108-109. 
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neler1n varoldugunu·bilemiyecektir. Sonuçta yönetici sistemi 
kullanamayacak, sistem yöneticiyi kullan;r olacaktır. 

3. YÖNETİM B!LGİ SİSTEMİNE S!STEM YAKLAŞIMI 

Yönetim Bilgi Sistemine sistem yaklaşımının hareket 
noktası işletmenin ilgili bütün kişilerine bilgi sa~layacak 
geniş bir yapının oluşturulmasıdır. Bu nedenle sistem yakla
şımının ana amacı işletmenin bölümlerine ilişkin alt optimi
zasyonu dikkate· almadan, işletmeyi bir bütün olarak optimize 

'• . . 
etmektir. Ancak işletmenin tüm faaliyet bölümlerini içeren, 
başka bir deyişle bütünlük arzeden bir Yönetim 'Bilgi Sistemi 
uygulama açısından oldukça güçtür. öncelikle bölümlerin bir 
sistem içinde bütünleştirilmesi veya yeniden belirlenmesine 
ba~lıdır. Bunun sonucu olarak sistem yaklaşımı açısından 
bilgi sistemini geliştirmeye ilişkin iki akım ortaya çıkmış
tır. Bunlar; 11 Bütünleşik (Total) Bilgi Sistemi 11 ve "Ayrık 
(Temel) Bilgi Sistemi" yaklaşımlarıdır(27). 

A. Bütünleşik (Total) Bilgi Sistemi 

Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistem'i, işletmenin alt sis
temleri (bölümleri) için gerekli olacak bilgilerin merkezi 
bir yerde toplanmasını öngörür. Böylelikle bilgilerin işlet
menin de~işik bölümlerinde birden fazla kaydedilmesi, süreç
lenmesi ve depolanması yerine, sadece merkezi bir yerde kay-· 
dedilmesi, süreçlenmesi ve depolanması yapılmış olacaktır. 
İşletmenin alt sistemleri tarafından gereksinim duyulacak 
bilgilerin total sistem içinde süreçlanerek ilgili yönetici
lere iletilmesi sa~lanacaktır(28). 

Bütünleşik Bilgi Sisteminin geliştirilmesi, bütün yö
netim düzeyleri arasındaki ba~lan~ının sa~lanmasını, oldukça · 
tecrübeli ve becerikli kişilerin istihdamını, mükemmel bilgi 
işlem donanımlarının alınmasını ve çok miktarda paranın har
canmasını gerektirecektir. Ayrıca bütünleşik sistem gelenek
sel veri ve bilgi kayıt yöntemlerinin de~iştirilmesini de 
zorunlu kılacaktır. Çünkü sistem, veri toplama, bilgi işlem 

(27) 
(28) 

StlRMELİ, s. 51-52. 
SURMEL1, F'evzi. "Yönetim Bilgi Sistemleri", Akademi 
Mezunları Bülteni, C. ?, S. 10 (Haziran 1977), s. 29. 
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ve bilginin iletimi faaliyetlerini bir araya getirecek
tir(29). 

Günümüzde kavramsal bir özellik taşıyan Bütünleşik 
Bilgi Sistemi, hiç kuşkusuz modern örgütlerin bilgi gerek
sinmelerini karşılamada en do~ru ve ·etkin yaklaşımdır. Bu 
açıdan Bütünleşik Bilgi Sistemi kavramı gitgide artan bir 
hızla gelişme durumundadır .• Ancak yukarıda da belirtildi~i 
gibi eksik yanları ve sınırları (limiti) vardı.r. Bunların en 
önemlisi bu tür bir s·istemin çok karmaşı.k ve katı olması, 
başka bir deyişle, esnek olmam~sıdır(30). 

B. Ayrı.k (Temel) Bilgi Sistemi 

Ayrı.k Bilgi Sistemi, işletme içinde, haberleşme kanal
ları ile bütünleştirilen, ba~ımsız alt bilgi sistemlerinin 
kurulmasını öngörür. Yani ayrık sistem, sistemler sistemi 
olarak ortaya ·çı.kmaktadı.r(31). Bu sistem işletmede bilgi ge
reksinimi duyan üretim, pazarlama, personel, finans ve di~er 
bölümlerini dikkate alarak geliştirilen alt bilgi sistemle
rinin bir şebekesidir. Bu şebeke haberleşme kanalları ile 
oluşturulacaktı.r(32). Böyle bir şebekede Ayrık Bilgi Siste
mini vurgulayan üç temel özellik göze çarpacaktı.r(33); 

I-) !şletmenin bir bölümü di~er'bir bölümle bilgi alı.ş 
verişi içinde olacaktır. 

II-) Ortak veri temeli yerine her alt bi.lgi sistemine 
ait bireysel veri temelleri olacaktır. Bir alt sisteme ait 
veri temeli di~er alt sistemlerle kullanı.labilecektir. 

III-) Sistem olarak tüm işletmenin bilgi gereksinmeleri
ni karşılamak amacı. ile alt sistemler birlikte hareket etmek 

(29) 
(30) 

(31) 

(32) 
(33) 

SURMEL!, Sistem ••• , s •. 53. 
Yönetim Bilgi Sisteminin karmaşı.klı~ı, yönetimin bilgi 
gereksinmesine dayanmaktadır. Yönetimin bilgiye olan 
gereksinmeleri ise büyüklü~ün, co~afik da~ı.lımın ve 
işletme faaliyetlerinin bir fonksiyonudur. 
Sistemler sistJBJii deyimi, sistemin parçalara bölünme
sinden kaynaklanmaktadır. !şletme, sistemin bütününü 
oluşturmaktadır. Bu işletmenin faaliyet bölümleri ise 
(üretim, pazarlama, personel, finans vd.) sistemin alt 
sistemlerini oluşturmaktadır. Bu faaliyet bölümleri de 
kendi içlerinde alt sistemlere bölünmaktedir. 
StlRMEL!, 11 Yönetim ••• ; s. 29. 
SURMEL!, Sistem ••• , s. 5?. 
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zorunlulu~nda olacaklardır. 

!ki bilgi sistemi arasındaki farkları daha iyi göre
bilmek amacı ile aşa~ıdaki şekilleri incelemekte yarar var
dır. ŞEK!L-3'de Bütünleş~k Bilgi Sisteainde haberleşme ka
nalları, ŞEK!~-4'de ise Ayrık Bilgi Sisteminde haberleşme 
kanalları göst.erilmiştir(34). 

e,i\..ai 
Kvlla,-ı\C::\ 

1 

,e., Ls~ 
KulL?.n\C\ 

e\hÜNLSŞt~ (.TOTAl.) 

~iLGi ~rsıe.m\ 

ŞEK!L-3 

BOTONLEŞ!K B!LG! S!STEM!NDE 
HABERLEŞME KANALLARI 

ŞEK!L.:.4 

AYRIK B!LG! S!STEM!NDE 
HABERLEf;l1E KANALLARI 

ŞEK!L~3'de görüldü~ü üzere Bütünleşik Yönetim Bilgi 
Sisteminde ortak bir bilgi sistemi veya ortak.bir veri teme
li bulunmaktadır. Bilgi kullanıcılar (alt sistemler) ortak 
bilgi sistemine direkt baberleşme kanalları ile ba~lıdır. 
Yani her bölümün ya da alt sistemin bireysel veri temelleri 
yoktur. Tek bir ve.ri temeli vardır ve her kullanıcı bu ortak. 

(34) SORMEL!, Sistem ••• , s. 55-58. 
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.veri temelini kullanırlar. Bu nedenle ortak bilgi sisteminde 
meydana gelebilecek aksaklıktan tüm bilgi kullanıcılar etki
lenecektir. Ayrık Yönetim Bilgi Sisteminde ise, ŞEK!L-4'de 
d.e görüldü~ü üzere her bilgi kullanıcının kendilerinin veri 
temelleri bulunmaktadır. Bütünl~Şik Bilgi Sistemindeki ortak 
v·eri temelinde tüm işletme için lazım olacak bilgilerin bu
lunması gerekirk:en, Ayrık Bilgi Sisteminde, her bi~gi kulla
nıcı kendileri için gerekli olan bilgileri veri temellerinde 
bulunduracaklar, di~er bölümlere ait bilgi lazım oldu~nda 
haberleşme kanalları yardımı ile bilgi alış-verişinde bulu
nacaklardır. Buradan da anlaşıldı~ı üzere Ayrık Yönetim Bil
gi Sistemi daha es~ek bir yapıya sahiptir ve Bütünleşik Yö
netim Bilgi Sistemine göre kullanılışı kolay ve daha az kar
maşıktır. Ancak ayrık sistemin bir sakıncası ise, haberleşme 
kanallarının çok fazla olmasıdır. 

C. Veri Temeli 

Veri temeli veya bilgi bankası (data bank) işletmenin 
bütün bölümleri tarafından ve farklı amaçlarla kullanılabi
lecek bir şekilde tüm verileri veya bilgileri içeren merkezi 
bir dosya veya dosyalar dizisidir. Bir önceki bölümde de be
lirtildi~i üzere bütünleşik sistemde veriler veya bilgiler 
ortak veri temelinde toplanacak ve buradan istenildi~inde 
alınaca~tır. Ayrık sistemde ise her bir alt sistem için bir 
veri temeli bulunmaktaydı. Dolayısiyle bu sistemde birden 
fazla veri temeli.olacaktır. Bir alt bilgi sistemine ait ve
ri temeli di~er alt bilgi sistemlerine ilişkin veri temelle
riyle etkileşim içindedir. Bu özelli~inden dolayı ilgili 
sistemde ba~ımlılı~ın yani bir bütünlü~ün sa~lanması sorunu 
ortaya çıkmaktadır(35). 

4. TEMEL YÖNETİM B!LG! SİSTEMLERİ 

Yönetim Bilgi Sistemi yukarıdaki bölümde bahsedildi~i 
üzere iki şekilde geliştirilebilmektedir. Bütünleşik Bilgi 
Sistemi yaklaşımında yönetim için gerekli bilgiler tek bir 
sistemden karşılanmaktadır. Di~er taraftan Ayrık Bilgi Sis-

(35) S'tJRMEL!, Sistem ••• , s. 59-60. 
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teminde ise Yönetim Bilgi Sistemi alt sistemlerden oluşmak
tadır. Yönetim için gerekli bilgiler haberleşme kanallarıyla 
bütünleşen bu alt bilgi sistemlerinden sa~lanmaktadır. Bu 
açıdan Yönetim Bilgi Sistemi birden fazla alt sistemden ve 
bunların da alt sistemlerinden oluşacaktır. Böylelikle iş
letmeler, içinde bulundukları koşullara göre bir çok alt 
bilgi sistemi geliştirme durumunda olacaklardır. TABLO-l'de 
bir üretimişletmesinin Temel Yönetim Bilgi Sistemleri ve 
bunların alt sistemleri gösterilmiştir(36). 

TABL0-1 

TEMEL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ 
VE ALT SİSTEMLERİ 

.ÜRETİM B!LG! SİSTEM! 
-·. trretim -Pianiamasi ve Kontrolü 

Envanter 
Satın Alışlar 

Kalite Kontrol 
PAZARLAMA B!LG! SİSTEM! 

Siitışların Pranlarunası 

Satışlar ve Faturalama 
Satış Analizleri 
Pazar Araştırması 

PERSONEL B!LG! SİSTEMİ 
ücret Bordroları 
İstihdam 

E~itim 

İşçi-İşveren İlişkileri 

FİNANSAL BİLGİ SİSTEM! 

Maliyet Muhasebesi 
1 

Sorumluluk Muhasebesi 
Karlılık Muhasebesi 
Nakit Bütçelernesi 
Kar Planlaması 
Sermaye Bütçelernesi 
Genel Muhasebe 

(36) SEZG!N, s. 69; SURMELİ, Sistem ••• , s. 61. 
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ilişkin bilgileri sa~lamaya yönelik bir bilgi sistemidir. 
Gelece~e yönelik personel planlaması ile ilgili bilgiler de 
bu _sistem çerçevesinde analize tabi tutulur. Bir çok örgüt
lerde, personel bilgi sisteminin ilişkili oldu~u alt sistem
ler genellikle şunlardır; ücret ödemeleri, bordrolar, işe 
alma, e~itim ve işçi-işveren ilişkileri(4Q). 

· D. Finansal Bilgi Sistemi 

De~işik şekillerde de olsa her örgüt bir finansal bil
gi sistemine sahiptir. Bu sistemin temeli örgüt içindeki pa
ra akımı üzerine kurulmuştur. Bu tip bilgi sistemi genellik
le örgüt içi ve geçmişe ait (tarihi) bilgileri sa~lar. Ancak 
bazı finansal planlama alanlarında örne~in, bütçeleme veya 
sermaye yatırım analizlerinde sistem gelece~e yönelik bilgi
leri de temin eder(41). 

E. Di~er önemli Bilgi Sistemleri 

Yukarıda sayılan bilgi sistemlerinin yanında her iş
letme, kendi bünyesi içinde, yönetsel ve örgütsel karar ver
meye yardımcı yan bilgi s~stemleri de tasarlayabilir. Bunlar 
arasında önemli sayılabilecek olanlar. şunlardır(42); 

-Stratejik planlama bilgi sistemi daha çok gelece~e 
1 

yöne'lik projeksiyonlar la u~raşır. 
·_-Araştırma ve gel.işti.rme bilgi sistemi, ·araştırma so

nuçlarına ilişkin bilgilerin di~er sistemlerde~ elde edilen 
bilgilerle mukayesesini ve de~işimini sa~layan bir sistem
dir. 

-Analitik ve istatistik bilgi sistemi, karar verme, 
planlama ve kontrol fonksiyonlarını des.tekleyici nitelikte 
bir sistemdir. 

(40) SEZG!N, s. ?1. 
(41) SEZG!N, s. 68 • 

. (42) GÖLBAŞI, s. 117-118. 
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URET!M B!LG! SİSTEM! 

Bundan öncelti bölümde.genel olarak ·açıklandı~ üzere 
Yönetim Bilgi Sistemi, örgütün tüm faaliyetleri hakkındaki 
bilgileri .sa~layan bir sistemdir. Ancak bir örgütte Yönetim 
Bilgi Sisteminin geliştirilmesinin (kurulmasının) güçlü~ün
den bahsetmiştik. Bu nedenle Yönetim Bilgi Sistemini oluştu
ran alt sistemler ve onların da alt sistemleri geliştiril
miştir. Bu alt sistemler faaliyet alanlarına göre bilgileri
ni yöneticilere ileterek karar alma için gerekli bilgilerin 
toplanmasına yardımcı olmak~adırlar. Birbirlerine haberleşme 
kanalları ile ba~lı olan bu sistemler örgütteki bütünlü~ü 
sa~lamaktadırlar. Ancak bu bütünlük haberleşme kanallarının 
·sa~lıklı çalışması ile mümkün olmaktadır. Böylece örgüt için 
gerekli olan bilgiler, parçalardan toplanıp bütünü oluştur
maktadır. üretim Bilgi Sistemi de Temel Yönetim Bilgi Sis
temlerinden biridir. Asıl konumuzu oluşturan ilgili alt bil
gi sistemi bu bölümde geniş olarak aktarılmaya çalışılacak
tır. Konunun daha iyi anlaşılması açısından önce üretimle 
ilgili bazı kavramlar belirtilmekte ve daha sonra ise üretim 
Bilgi Sistemi ile ilgili bilgiler geniş olarak açıklanmakta
dır •. 

1. URET!M, URET!M YÖNET!M! VE üRETİM SİSTEM! 

üretim, ttyeni bir fiziksel varlık veya hizmet ile so
nuçlanan bir fayda yaratmak amacı .ile girişilen faaliyetler" 
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~eklinde tanımlanmaktadır(l). Üretimin temel amacı, insan 
isteklerinin karşılanmasıdır. üretim, bir işletmenin temel 
fonksiyonlarından biridir ve insanın elde etmek ve yararlan
.mak istedi~i mal ve hizmetlerin sunumu ile ilgilidir(2). 

üretim yönetimi, 11 işletmenin elinde bulunan malzeme, 
makina ve insangücü kaynaklarının belirli miktarlardaki ma
mulün istenilen niteliklerde (kalitede) istenilen zamanda ve 
mümkünse en düşük maliyetle üretimini sa~layacak biçimde bir 
araya getirilmesidir(3)" • 

. üretim sistemi is'e, malların ve hizmetlerin yaratılma
sı amacıyla hammadde ve malzemeler, işgücü ve sermaye kay
naklarını dengeli bir biçimde bütünleştiren sistemd,ir. Fab
rikalarda, bankalarda, hastanelerde ve ma~azalarda üretim 
sistemlerinden söz edebiliriz. Bütün bu örgütlerde sisteme 

·. malzeme, makina, işgücü, enerji ve sermaye gibi girdiler ve-
·rilmekte, bunlar bir dönüşüm sürecinden (işleyiciden) geçi
rilerek mal veya hizmet şeklinde çıktılar elde edilmektedir. 
üretim sistemi örgütün bir anlamda dönüşüm sürecini oluştur
maktadır( 4). 

Bir sistem olarak üretim~ ŞEK!~-5 yardımıyla temei un
surları ile birlikte açıklanabilir. Şekilde de görüldü~ü 
üzere, üretim sisteminin insan ve do~al kaynaklar-malzemeler 
olmak üzere iki temel girdisi bulunmaktadır. Be~eri ve maddi 
kaynaklar olarak da ifade edilebilecek bu iki temel girdi; 
işgörenler, yöneticiler, hammadde ve malzemeler, makina-tec
hizat ve enerji gibi tüm üretim faktörlerini kapsamaktadır. 
üretim sisteminin başlıca çıktıları ise, mal ve hizmet biçi
mindeki ürünler, sa~lanan bilgi ve deneyim birikimleri ve 
ortaya çıkan artık maddelerdir. Bu üretim sisteminde ayrıca 
insana, bilgiye ve çevreye ilişkin olmak üzere üç tür geriye 
bilgi akışı (geri bildirim) bulunmaktadır(5). 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
( 5) 

KOBU, Bülent. lJretim Xönetimi, 2. B.(!stanbul: !st. 
Uni. Ya. No. 2298, !şl. Fa. Ya. No. 67, İşl. !kt. Ens
titüsü Ya. No. 33, 1979), s. 36. 
BARUTÇUG!L, s. 21. 
SEZG!N, Atilla. "Üretim Sistemlerinde Sibernetik Yak
la_ş~m", t~ıe:tme .!§ıi:iil:teti~ :Qe~i~§.~, c. VI, S• ı (Nisan 
l'7?), s. 280. 
KOBU, s. 7. 
BARUTÇUG!L,. s •. 22-23. 
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üretim Bilgi Sisteminin, mal ve hizmetlerin üretimi 
malları:n işletme içindeki fiziksel akışı ile ilgili bilgile~ 
ri sa~layan bir sistem oldu~nu Temel Yönetim Bilgi Sistem
lerini açıklarken belirtmiştik. Bu sistem, TABL0-1 1 de de gö~ 
rüldü~ü üzere üretim planlaması ve kontrolü, envanter, satın 
alışlar, kalite kontrol gibi alt sistemlere ayrılmaktadır. 
Genel olarak bu alt sistemlerin fonksiyonları aşa~ıda özet
lenmiştir. 

A. Oretim Planlaması ve Kontrolü 

Satış tahminleri, üretim faktörleri gereksiniminin ni
telik ve nicelik yönüyle belirlenmesi, genel planlama ve·. 
programlama, yol çizimi, geliştirme ve uygulama faaliyetleri 
üretim planlama alt sistemine, gerçekleşen üretim ile plan
lama sürecinden çıkartılan beklentiler arasındaki karşılaş
tırma da üretim kontrolü alt sistemine ait fonksiyonlar
dır(6). Bu alt sistemler örgütteki üretim faaliyetinin baş-

(6) BARUTÇUG!L, s. 31; GÖLBAŞI, s. 126. 
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langıcını oluşturmaktadırlar. Bir üretim işletmesinde i.se bu 
görev üretim Planlama ve Kontrol (UPK) departmanı tarafJ.ndan 
yerine getirilmektedir. UPK, üretimle ilgili tüm bilgilerin 
toplandı~ı merkezdir. Bir işletmede üretim emri bu depart
mandan çıkar ve üretim sürecine ilişkin tüm bilgiler, yine 
bu departmana geri gelmektedir. Gelen bilgiler ise üretim 
faaliyetine ilişkin gerçek sonuçları göstermektedir ve dü
zenlenerek üst yöneticilere iletilir. 

B. Envanter Kontrolü 

üretim sisteminde, mamul için gerekli olan girdiler 
genellikle hammadde envanterine aktarılır. üretim faaliyet
leri yapıldıkca bu hammaddeler çıktılara dönüşür. İşlem sü
resince bu hammaddeler yarı mamul olarak de~erlendirilir. Bu 
yarı mamullerin de kontrol edilmesi gerekir. Yarı mamuller 
tam mamul durumuna geldikten son:r;a da tamamlanmış mamul en
vanteri olarak işlem görür ve kontrol edilir(?). 

c. SatJ.n Alışlar 

Satın alma alt sistemi dört alanı içerir(8); 
1 

a-) Taleplerin ve siparişlerin ~azırlanması, 
b-) Satin almanın devam etmesi ve güncelleştirilmesi, 
c-) &iparişlerin ta.kip e.dilmesi ·ve sevk edilmesi, 
d-) Satın alma de~erlendirmesi. 

Daha açık bir ifade ile satJ.n almanın (tedarikin) fonksiyon
larını şöyle siralayabiliriz; uygun hammaddeleri, araç-ge
reçleri ve hizmetleri, uygun kalitelerde, uygun miktarlarda, 
uygun.zamanlarda ve uygun fiyatlarla sa~lamak. Bu girdilerin 
sa~lanmasını etkin biçimde çözebilmak için, yöneticinin, arz 
kaynaklarının nasJ.l saptandı~ını, fiyatların nasıl belirlen
di~ini, miktar indirimlerinin, peşin ödeme indirimlerinin 
girdi maliyetlerin~ nasıl etkiledi~ini çok iyi bilmesi ge
reklidir(9). 

(7) 

(8) 
(9) 

~İN , . Mehme~. "yaıtdaş ll:ı;etim Fonksiyonu" , Eski s ehir 
T. I. A. Dergısı, C. XIV, S. l (Ocak 1978), s. 58. 

G LBAŞI, s, 128. · · 
ŞAH!N, s. 58. 
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D. Kalite Kontrol 

Tüketici istekleri, pazar nitelikleri, rekabet, tekno
lojik düzey vb. gibi çok çeşitli faktörlerin de~erlenmesi 
sonunda oluşturulan politikalara göre kalite ve üretimi il
gilendiren teknik veriler saptanır. Bu verilere uygun üretim 
sist'emi dizayn edilirken, hammadde, proses ve mamul perfor• 
mansına ilişkin kalite standartları da belirlenir. Gelen 
hammadde ve malzemelerin standartıara uygunlu~ tesbit edil
dikten s6nra fiziksel üretime geçilir. üretim esnasında ön
c·eden belirlenmiş yöntemlerle çeşitli noktalarda kontrollar 
yapılır. Kalite standartlarından sapmalar de~erlenir ve so
nuçlar t·edbir alınmak üzere karar organlarına iletilir. !ma-

' lat sona erince, mamulün kullanılma durumundaki performansı 
muayene ve testlerle ölçülür. Sonuç belirli standartları 
kar.şılayacak ölçüde tatminkarsa mamul aml)ara veya tüketiciye 
sevkedilir. Bütün bunlar yapılırken sürekli olarak kalite 
standartlarına başvuruldu~u ve bulunan sonuçların geri bes
leme bilgisi şeklinde dizayn aşamasına gönderildi~i gözden 
kaçmamalıdır. Kalite kontrol ve üretim sistemlerinin dizay"!':· 
nında ve standartların saptanmasında -yapılan hatalar ve za
man içinde do~al olarak del!;iştirilmesi gereken noktalar an
cak geri besleme mekanizması çalıştı~]. taktirde ortaya çıka
rılabilir( lO). 

Genel olarak açıkl~aya çalıştı~ımız bu alt sistemler 
üretim sisteminin parçalarını oluşturmaktadırlar ve üretimin 
her safhasında daima karşılıklı etkileşim halindedirler. Bu 

.·ve benzeri alt sistemlerden eld.e edilen bilgiler üretim Bil-. 
ga Sistemi bütününü oluştururlar ve düzenlenerek karar veri
cilere iletilirler. 

3. ÜRETİM B!LG! SİSTEMİNE GEREKSİNME 

Yönetim ve bilgi birbirinden ayrılmaz iki temel kav-. 
ramdır. Yönetim faaliyetlerinin bilgi olmaksızın ussal bir 
şekilde yerine getirilmesi olanaksızdır. !şletme yönetimi 
sürekli. olarak bilgi gereksinmesi içinde olacaktır. Her sis
tem içeri~ine göre ancak bazı gereksinmelere cevap verecek-

(10) KOBU, s. 500-501. 
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tir(ll). üretim, yeni bir fiziksel varlık veya hizmet ile 
sonuçlanan bir fayda yaratmak amacı ile girişilen faaliyet-

. ' ; 

ler ş_eklinde tanımlanmıştı. Buradan da anlaşılaca~l. üzere' 
üretim faaliyetleri işletme içindeki faaliyetlerden oluşmak;_ 
tadır~ Bu nederile de y6netimin üretim Bilgi Sisteminden ge-

. reksinim duyaca~ı bilgileri genelde ikiye ayırabiliriz. Bun
lar y6netimin "iç bilgi" gereksinmesi ve işletme faaliyetle
rini "ölçme ve kontrol etme" olanaklarını sa~layan bilgiler
dir. 

!ç Bilgi Gereksinmesi: Y6netim, işletmede oluşan olay
ların neler oldu~nu bildi~i oranda başarılıdır. Bu da yöne
time iletilen iç bilgilerle sa~lanacaktır. Bu bilgilerin ta
rihi, şimdiki ve gelece~e ait olması yönetim açısından daha 
yararlı sonuçlar verecektir. Geçmişte işletmede nelerin ol
du~nu bilmek, tarihi bilgilerden sa~lanacaktır. Geçmişin 
olayları, gelece~i belirlemede başlama noktası olur. Yön_etim 
geçmişle beraber şimdiki durumu da bilmek zorundadır. Çünkü 
gerçekleşen olaylarla belirlenen standartların karşılaştı
rılması, bu bilgilerin yönetim tarafından bilinmesine ba~lı
dır. Son olarak, üretim Bilgi Sistemi, gelece~i yansıtan 
bilgileri de sa~layacak üstünlük kazanmalıdır. 

Ölçme ve Kontrol Gereksinmesi: Yönetici sürekli olarak 
işletme faaliyetlerini ölçmek ve kontrol etmek durumundadır. 
Amaçlara erişebilmek büyük oranda işletme faaliyetlerinin 
ölçümüne ve kontrolüne ba~lıdır. üretim Bilgi Sistemi, bu 
gereklili~in bir- sonucu olarak işletme faaliyetlerini ölçmek 
ve kontrol etmek için gerekli olanakları sa~layıcı nitelikte 
olmalıdır. 

Bunların dışında bir noktayı daha belirtmek gerekir ki 
o da, işletme bir gruba ba~lı ise (holding gibi) ve aynı 
üretim dalında faaliyet gösteren birden fazla işletme varsa 
bu işletmelerin, üretim.Bilgi Sistemleri yardımı ile elde 
edilen çeşitli tarihi, şimdiki ve gelece~e ilişkin bilgile
rini, aralarındaki ba~lantı yardımı ile birbirl~rine aktar-. ' 
·maları gerekecektir. Bu ise holding gibi daha büyük yönetim 
sistemlerinin bütünlü~ü sa~lamak için ihtiyaç duydu~u bir 
zorunluluktur. 

(ll) StiRMEL!, Sistem • • • • s. 66 • 
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A. Uretim ve Finansman 

Finansman sistemi ile üretim sistemi arasında etkile
şimda temel olarak üretim sisteminin, yeni bir makina veya 
üretim sürecinin geliştirilmesi amacıyla yaptı.~ı para talebi 
yer alır. Buna karşı.lı.k, üretim sistemi de, yapılan talebi 
de~irlendirebilmesi için finansman sistemine üretim miktarı., 
hammadde ve işgücü kullanımları.na ili$kin bilgileri aktarır. 
Ayrıca üretim sistemi, hammadde, yarı mamul ve mamul mal se
viyelerine ilişkin bilgileri sa~lar. Bu bilgiler finansal 
planlamaya ve bütçelerneye esas teşkil eder. 

B. Uretim ve Araştı.rma~Geliştirme 

Uretim ve araşt.ırma-geliştirme sistemleri ilişkisinde 
yeni ürünlerin tasarı.mı, mevcut ürünlerin de~iştirilmesi, 
imalat standartları.nı.n ve kalitenin belirlenmesi, makina ve 
techizatı.n tasarımı ve iyi~eştirilmesi, temel etkileşim 
alanları.dır • .Bu iki sistem arasında yeni bilgilerin gelişti
rilmesi ve bunların uygulamaya aktarılması. konularında yo~un 
bir bilgi akışı bulunmaktadı.r. 

C. üretim ve Pazarlama 

Pazarlama bölümü, aşa~ı.da sıralanan konulara ilişkin 
bilgileri sa~layarak üretim yönetimini devamlı. olarak etki
leyebilmektedir. Bunlar; 

Gelecekteki Talep Düzeylerine !lişkin Satış Kestirim
leri: Bu bilgile:r, gelecekte ne kadar üretim yapı.laca~ı.nı 
planlamak için ve kestirilen talepte bir dalgalanma olursa 
buna göre yeni bir üretim programı. hazırlamak için gerekli
dir. 

Satış Emirlerine !lişkin Uygun Veriler: Bu bilgiler, 
ne kadar üretilece~ini ve hangi mamul ve hizmetlerin üreti
lece~ini saptamaya yarar. 

Tüketicilerin Kalite Gereksinmeleri: üretim yönetimi 
kalite gereksinmel-erini karşılamak için hangi makinala:L'ı., 
işgörenleri, araç-gereçleri, süreçleri ve öteki bir çok üre
tim sistemi elemanlarını kullanaca~ını planlamak için, bu 
tür bilgilere ihtiyaç duyar. 

Yeni Mamul ve Süreçler: üretim yöneticilerinin büyük 
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Sonuç olarak diyebiliriz ki, bir alt sistem için sayılabile
cek ilkeler ve sistem ö~eleri (elemanları), tüm alt sistem
ler için geçerli olacaktır. Çünkü bu ilke ve ö~elerin varlı
~ının aynı olması ile bütünü oluşturan örgüt sisteminin ba~ 
şarılı yönetimi sa~lanabil,ecektir. 

5. URET!M B!LG! SİSTEM! !LKELER! 

Sistem, belirli bir amaca en ussal bir biçimde eriş
mek için oluşturulan bir yapı ve çalışma·düzenidir. Bu yapı 

' ve çalışma düzeninin sa~lanması ancak sistemin tasarımı sı
rasında göz önünde tutulacak bir takım ilkelerle mümkündür. 
"Sistem !lkeleri" olarak belirlenebilecek bu ilkeler, bir 
sistemin temelini oluşturur. Ancak bu ilkelerin çi~nenmeye
cek kesin yasalar olarak düşünülmesi yanlış olur. Sadece yol 
gösterici bir kılavuz olarak düşünülmesi daha yararlıdır. Bu 
ilkeler ise şöyle sıralanabilir(l5): 

Uygun Maliyet !lkesi 
Raporlama İlkesi 
İnsan Etkeni !lkesi 
Örgüt Yapısı !lkesi 
Esnek Olma !lkesi 
.Açık ve Anlaşılabilir Olma !lkes'i 
Veri Biriktirme ve Süreçlema !lkesi 

A. Uygun Maliyet !lkesi 

Kurulacak olan sistemin yönetime tutarlı bilgiler sa~
lamas.ı ve iç kontrolü mümkün kılabilmesi için uygun maliyet
le geliştirilmiş olması gereklidir. Ancak uygun maliyetin 
ölçüsünü belirleyememekteyiz. Şöyle ki, sistemin kurulması 
için gerekli olan harcamalar veya giderler bilinebilmekte
dir. Ancak sistem işlerken ileride düşünülmeyen bir harcama 
ortaya çıktı~ında bunun giderleri bilinemeyeb~lir veya tah- . 
min edilemeyebilir. Bu sebeple uygun maliyet ölçüsü olarak 
şunu söyleyebiliriz ki, genel olarak sistemden sa~lanacak ve 
ölçülebilecek yararların, ,sistem maliyetini (görünür maliye
ti) karşıladı~ı veya geçti~i durumlarda, sistem için harca
nan maliyetin uygunlu~ndan söz edebiliriz. 

(15) SURMEL!, Sistem ••• , s. 75-79. 
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B. Raporlama İlkesi 

üretim Bilgi Sistemi, içe.yönelik etkin bir raporlama 
düzeni sa~layacak şekilde ge1iştirilmelidir. Eilindi~i üzere 
üretim Bilgi Sisteminin ana amacl. bütün di~er bilgi sistem
lerinde oldu~u gibi, bilgi sa~lamaktl.r. Bu nedenle iyi bir 
raporlama sistemi ile işletme içindeki di~er alt sistemlere 
faydall. olmasl. sa~lanmall.dl.r. 

C. !nsan Etkeni İlkesi 

\Üretim Bilgi Sistemi, insan ö~esini dikkate alarak ge
l.iştirilmelidir. Çünkü sistemin etkinli~inden insanlar so
rumludur. üretim Bilgi Sisteminin çall.şmasl.ndan sorumlu ki
şiler, sistemin sosyal yapl.sl.nl. oluşturur.1Bu kişiler siste
min sosyal yapJ.sJ.na girerken, iş yaşaml. dl.şl.ndaki sosyal du
rumlarJ.nl.n ve geçmişteki görgü ve deneyimlerinin do~rdu~ 
ümit, bekleyiş ve istek1erle gelirler. Ancak her kişinin 
.beklentileri eski deney ve görgülerine göre farkll.ll.klar 
gösterir. Yeni geliştirilecek bir üretim Bilgi Sistemi ise 
daha önce all.şl.lmaml.ş bir çalJ.şma düzenini işletmeye getire-

.. 

cektir. Bu nedenle ,·sosyal yapl.yı oluşturan kişilere yeni 
sistemin benimsetilmesi gerekmektedir~ ·Benimsetilmeyen bir 
sistemin çalJ.şma olana~ı yoktur. Etkin bir üretim Bilgi Sis
temi, ancak beli~li temellere dayall. sa~lam bir sosyal yapı 
ve sosyal yapl.yl. oluşturan kişilerin sistemi benims·emeleri 
ile başarJ.lı olacaktır •. 

D. örgüt Yapısı !lkesi 

;jÖrgütün ö~eleri; bireyler, biçimsel örgüt, biçimsel 
olmayan örgüt, önderlik biçimi (yetki ve roller) ve fiziksel 
çevredir. Etkin bir üretim Bilgi Sistemi ancak bu ö~elerin 
ve bunlar arasındaki ilişkilerin iyi tanımlanması durumunda 
sa~lan~caktır.~örgüt içindeki yeri ve buna ba~lı olar~k yet
ki ve sorumluluklarl. iyi tanJ.mlanmamış b.ir yöneticinin, bil
gi gereksinmelerinin neler olabilece~i saptanamaz. Yine aynl. 

. şekilde iyi tanJ.mlanmaml.ş ya da tam oturmamJ.ş bir örgütte 
karar merkezlerinin, kontrol noktalarının ve çalışma alanla
rının do~ru olarak saptanması sa~lanamayacaktır. 



30 

E. Esnek Olma !lkesi 

~!şletme dinamik ve açık bir sistemdir. Dinamik bir 
sistem olarak sürekli bir gelişme süreci içinde olacaktır. 
Açık bir sistem olarak ise, de~işen iç ve dış koşullardan 
sürekli etkilenecektir. Bu nedenle işletmede kurulacak sis
temin esnek bir yapıya sahip olması gerekmektedirlt' Esnek bir 
sistem .ise, de~işiklikler karşısında yeni baştan bir düzen
leme gerektirmeksizin, yeni gereksinmelere yalnızca yeni bir 
takım eklerle cevap verebilen bir sistemdir. 

F. Açık ve Anlaşılabilir Olma !lkesi 

~Bir sistemin etkin olması, karmaşık olmasını gerektir
mez. Açık ve anlaşılabilir işlemlere dayalı bir sistem kişi
ler· tara.fı.ndan. karmaşık bir sisteme nazaran daha çabuk ö~re
·nilebilir ve buna ba~lı olarak işlemler daha etkin bir şe
kilde yerine ge~iriliriJt İşlemlerdeki açıklık ve anlaşılabi
lirlik sistemin çalışmasından sorumlu kişilerin, sistemi iz
leyebilmelerini kolaylaştırir. Açık ve anlaşılabilir bir 
sistem, ancak sistemin veya alt sistemlerinin ve sistem 
içindeki işlemlerin iyi bir şekilde tanımlanmasıyla mümkün
dür. 

G. Veri Biriktirme ve Süreeleme İlkesi 

~retim Bilgi Sisteminden istehen etkinli~in sa~lanması . 
di~er bir deyişl$.·,. anlamlı, zamanlı ve ilgili yönetsel bil
gilerin elde edilmesi, verilerin sistemdeki ilk kayıtlarına 
ba~lıdır. Bu bakımdan ilk kayd·ın do~ruluk ve ayrıntı derece
si oldukça önemlidirJI. !lk kaydın gerekli ayrıntıda olması 
d.aha sonra sistemden çok amaçlı bilgilerin alınmasına olanak 
sa~lar. Veri biriktirme v_e süreçlema ilkesinin temel noktası 
veri ve bilgilerin sistem içindeki akışlarının etkin ve eko
nomik bir şekilde yerine getirilmesiyle ilgi~i olmaktadır. 

6~ URETİM BİLGİ S!STEM!N!N ÖGELER! 

Bir ~istemin ö~eleri, o sistemin belirlanebilen de~i
şik parçalarıdır. Başka bir deyişle, bir sistemin ö~eleri, o 
sistemin maddi parçalarıdır. üretim Bilgi Sistemi 8~elerini 
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insan, haberleşme araçları ve donanım olmak üzere üçe ayıra
biliriz(l6). 

A. İnsan 

Üretim Bilgi Siste~inin en önemli 6~esidir. Bu sistem, 
tasarım anından, son yönetsel bilgilerin sistemden sa~lanıp 
yöneticilere veya ilgili kişilere sunulmasına de~in bütün 
aşamalarda insan ö~esi ile yakından ilgilidir. Sistemi kuran 
çalıştıran ve kullanan insandır. Sistemin etkinli~i bu üç 
tarafın bir uyum içinde.olması ile sa~lanır. Sistemi kuran 
ve çalıştıran kişilerle, sistemi kullanan kişilerin birbiri
nin işlevinden' haberdar olması gerekir. Hiç bir sistem, in
sanların katkısı olmaksızın çalışamaz. 

B. Haberleşme Araçları 

Haberleşme araçları, veri veya bilgilerin depolanması 
ve iletilmesi için gerekli belgelerdir. lş emir kartları, 
bölüm f~aa1iyet kartla:rı vb. örnek olarak verilebilir. 

c. Donanım 

~Bilgi işlem faaliyetleri çeşitli yöntemleri& yapılabi
lir. Bunlardan birisi olan "el ile bilgi işlem yöntemi" iş
letmenin büyüklüğü ve karma9ıklı~ı karşısında yetersiz kalan 
bir yöntemdir. Bu durum karşısında, bilgi işleme faaliyetle
rinin yapılabilmesi için daha çok kişinin işe alınması gere
kecektir. Ancak bu yöntem de yeterli olmay~bilir ya da fazla 
masraflı olabilir. Bu durumda bilgi işleme faaliyetlerinin 
etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi bazı donanımların 
alınmasına ve kullanılmasına ba~lıdır1 Bu donanımlar ise çe
şitli hesap makinaları, b"ilgi işlem makinaları vb. türden
dir • .lfsonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, bir üretim Bilgi 
Sisteminde bulunacak donanım, ilgili işletmenin büyüklü~üne, 
işletmenin koşullarına, bilgi işlem .faaliyetlerinin yo~nlu
~na göre de~işecektir;t 

(16) 

Yukarıda bahsedilen bu öğelerden birisinin eksikliği 

SEZGİN, Yönetirnde 
s. 80-82. 

. . . ' s. 76-78; StlRMEL!, Sistem ••• , 
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ya da birisinde meydana gelebilecek bi~ aksaklık üretim Bil
gi Sisteminin amaçlarından sapmalara, başka bir deyişle, iş
levlerini yerine getirememesine neden olabilecektir. Bu se
beple ö~elerin tam olması ve uyumlu çalışması neticesinde 
üretim Bilgi Sistemi amacına uygun olarak çalışabilecek ve 
karar vericiler için gerekli olacak bilgilerin yöneticilere . 
iletilebilmesini sa~layacaktır. 

7 •. URET!M B!LG! SİSTEMİNDE VER! VE B!LG! AKIŞI 

üretim Bilgi Sisteminde veri veya bilgiler her sistem
de oldu~ gibi "Girdi-Süreçleme(!şlem)-Çıktı" akışını izl~
yeceklerdir. Bu akışa uygun olarak önce veriler veya bilgi
ler sisteme dahil edilecek ve daha sonra bilgi işleme evre
sinden geçerek ilgili yerlere iletilecektir. 

üretim Bilgi Sisteminde bilgi işlem faaliyetine konu 
olacak bilgiler üç kaynaktan sa~lanabilmektedir. Bunlar(l7); 

I-) !şletme dışı faaliyetler, 
II-) !şletme içi faaliyetler,. 

III-) Geri bildirimdir. 
!şletme dışı faaliyetler, üretime konu olabilecek her 

türlü alışlar ve satışlar gibi işletme!lin çevresiyle olan 
ilişkilerinden do~an bilgilerdir. 1ç faaliyet ise, üretime 
konu olan mamulün işletmeye hammadde olarak girmesinden ve 

. tamamlanıp çıkışına ait işlemlerin ;yapılması sırasında elde 
edilen tüm bilgilerdir. Geri bildirim ·ise, üretim faaliyeti
ne başlandı~ı andan itibaren bitişine kadar devam eden süreç 
içinde üst yöneticilere gönderilen bilgileri kapsar. Şöyle 

ki, işletmede üretim faaliyeti devam ederken ortaya çıkan 
bir aksaklık veya üretimin akış seyri hakkında yöneticilere 
gönderilen tüm bilgileri içerir. 

Aşa~ıda sirasıyla "Girdi-Süreçleme-Çıktı" akışını iz
leyen bilgi işlem faaliyetleri incelenmektedir(l8). 

~- Girdi 

·Girdi, veri ve bilgi akışının ilk safhasını oluştur-

(17) 
(18) 

SÜRMEL!, Sistem 
SÜRMEL!, Sistem 
29-31. 

. . . ' ... ' s. 70 • 
s. 71-73; ÜLGEN, !şletme ••• , s~ 
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maktadır. Bilgi işlem faaliyetlerinden kayıt ve sınıflandır
ma aşamalarını içine alır. Veri veya bilgiler bu iki aşama 
sonunda süreçlenmek üzere hazır duruma getirilir.~ 

a-) Kayıt: Kayıt aşaması., veri veya bilgilerin toplan-
-~. 

ması ve daha sonra süreçlenmek üzere sisteme girişlerini 
sa~layan ilk aşamadır. Veri veya bilgiler çeşitli şekillerde 
sisteme dahil edilirler. örneg-in, hammadde istek fişleri, 
satış kayıt fişleri gibi ••• 

b-) Sınıflandı~~a: Sınıflandırma, veri veya bilgilerin 
türlü niteliklerine ya da ortak özelliklerine göre sı.nıflara 
ayrılarak tanımlanmasıdır. Kayıt ve sınıflandırma aşamaları 
tamamlandıktan sonra veri veya bilgiler ikinci safha olan 
süreçlerneye gelmiş .olurlar. 

B. Süreçleme . 
~ Veri veya bilgi akışının ikinci safhası olan süreçleme 

temel olarak veri veya bilgileri yönetsel bir bilgi şekline 
dönüştürme işlemleridir. ·Bu dönüştürme işlemle.ri, bilgi .. iş
lemenin kayıt ve sınıflandırma. dışındaki ayıklama, hesapla
ma, özetleme, depolama,- canlandırma, Ço.~altma ve iletme aşa
malarıyla gerçekleştirilir.~. 

ct-:) Ayıkl~ma: Ayıklama veya düzenleme aşaması girdile
rin ayrı gruplara veya sıraya sokulmasıdır. ürnegin, üretim
de kullanılan hammaddeye ilişkin hammadde istek fişlerinin 
üretim kısımlarının ürün cinsine göre ayrı ayrı sıralanarak 
düzenlenmesi gibi ••• 

b-) Hes~ama: Bilgi işlemenin bu evresi-iki ya da. da~ 
~-- -~-· 

ha çok veri biriminden bir takım anlamlar üretmek ve yeni 
bilgiler yaratmak amacıyla, aritmetik bir takım hesaplama 
yöntemlerinin kullanılmasını kapsar. Hesaplama sürecinde 
kullanılan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri ile 
veriler daha anlamlı biçime dönüştürülürken, yeni bilgiler 
ya da veriler yaratılmış olur. Dogrusal programlama, simü
lasyon veya FERT gibi teknikler kullanılarak veri veya bil
gilerin yönetsel bilgi şekline dönüştürülmesi işlemi hesap
lamaya örnek olarak verilebilir. 

c-) özetleme: özet1eme, verilerin ana noktaları üze
rinde yogunlaştırılması ve kullanıcı iç~n yararlı-biçime ge-
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tirilmesi işlemidir. özetleme genellikle verilerin listelen
mesi ile bu_listelerin toplanmasını kapsar ve bu özelli~iyle 
ayıklama evresi ile ilgili olup, verilerin sıralar halinde 
düzenlenmesi özetleme sürecinin bir bölümüdür. Ancak bu sı
ralamanın belli bir anlam taşıması gerekir. 

d-) Dep.olama: Bilgilerin ileride gerekti~inde tekrar 
sistemden alınabilmesi amacı ile bilgi dosyalarına yerleşti
rilmesi işlemidir. 

e-) Canlandırma: Depolanmış veri veya bilgilerin tek
rar kullanılabilecek duruma getiril~esi işlemidir. 

f-) Ço~altma: Veri veya bilgilerin işletme içindeki 
çeşitliL departmanlar tarafından aynı anda kullanılabilmesi 
için kopyalar şeklinde ço~altılması işlemidir. 

g-) !letme: Bilgi işleme süreci içinde verilerin bir 
noktadan di~erine iletilmesi ya da nihai sonuçların kullanı
cıya bildirilmesi işlemidir. 

c. Çıktı 
Çıktı, veri ve bilgi akışının son safhasıdır. Veri ve

ya bilgiler girdi olarak sisteme dahil olduktan sonra bilgi 
işlemden geçerek sonuçta üretim Bilgi Sisteminin çıktılarını 

. ' 

verecektir. Çıktıların, sistemden beklenen yararları sa~la-
, 

yacak nitelikte olması .gerekmektedir. 
~-

8. üRETİM BİLGİ SİSTEMİNİN ÇIKTILARI 

Bundan önceki bölüml~rde üretim Bilgi Sistemi önce·ta
nımlandı, daha sonra bu sisteme neden gereksinme duyuldu~u 
açıklandı, bundan sonra da üretim sisteminin di~er alt sis
temlerle ilişkileri ortaya konuldu ·ve daha sonra ise siste
min ilkeleri, ö~eleri ve işleyişi tanıtılmaya çalıŞıldı. Bu
rada ise, son safha olan üretim Bilgi Sisteminin çıktıların
dan bahsedilecektir. üretim Bilgi Sisteminin çıktıları "Ra
porlar" dır. Daha önceki bölümde de bahsedildigi üzere üre
tim Planlama ve Kontrol (ÜPK), üretim sisteminin tüm faali
yetlerinin başlatıldı~ı ve sona erdirildi~i bir alt sistem
dir. İşletmelerde üretim faaliyeti, ÜPK'dan başıatılmaktadır 
ve üretim sürecine ilişkin tüm bilgiler yine bu departmanda 
toplanınaktadır. Yani "girdi-süreçleme-çıktı" akışını izleyen 
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bilgi. i.şlem faaliyetleri bu sistem tarafından yerine geti
rilmektedir. İlgili bölüm, toplanan bilgiler yardımı ile ra-

· parlar düzenıernekte ve üst makamlara (yöneticilere) iletmek
tedir. özellikle bu raporlar üst düzey yöneticileri için da-

' ha fazla önem taşımaktadır. Çünkü alt düzeylerde çalısanlar 
iletilrnek istenen bilgi ile karşı karşıya ya da iç içedir. 
Halbuki üst düzey yöneticileri, üretim Bilgi Sisteminden ra
porlar yardımı ile bilgi sahibi olabilmektedirler. Çünkü her 
zaman üretim bölümlerinin her yerinde olamayacakları ortada
dır. Bu nedenle raporlar, genellikle yöneticilere, işletme 
faaliyetlerinin seyrini ve sonuçlarını görme olana~ı sa~lar. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HALISER 

HALI VE YER DÖŞEMELERİ SANAYİİ VE TİCARET A. ş.'ndeki 

ÜRETİM BİLGİ SİSTEM! UYGULAMASININ İNCELENMESİ 

I. GENEL AÇIKLAMA 

~uretim Bilgi Sistemi~ bir işletmenin üretimine ilişkin 
tüm bilgileri içermesi nedeniyle geniş kapsamlı bir bilgi 
sistemidir. Bu çalışmamızda, yeni bir üretim Bilgi Sistemi 
geliştirmek düşünülmemiştir. Sadece Halıser'de meycut sistem 
·ortaya konularak incelenmeye Çalışılmıştır. 

·Bu çalışmayı yaparken kullanılan yöntem ise görüşme ve 
gözlem yöntemleridir. Halıser'in üretimiyle ilgili tüm kısım 
şefleri, depo şefleri ve üst kademe yöneticileriyle ayrı ay
rı görüşülerek sisteme ait'girdi-süreçleme ve çıktı akışını 
izleyen bilgi işlem faaliyetlerine ait belgeler toplanmaya 
çalışılmıştır. 

II. !ŞLETMEN!N TANITIMI 

Halıser, Kutlutaş Holding Grubuna ba~lı bir işletmedir 
ve EK: l'de gösterilen Holding'in örgüt şemasl.nda Tekstil 
Kimya Grubu Koordinatörlü~üne ba~lı olarak görülmektedir(l). 

Halıfleks'in sahip oldu~u geniş piyasadan ve bilgi bi
rikiminden istifade etmek üzere 1977 yılında Halıser Halı ve 

(1) , "Kutlutaş Holding A. ş. Organizasyon Şema-
sı", 1982 Kutlutas Dergisi, c. ?, s. ? (1983), s. 4-5. 
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Yer Döşemeleri Sanayii ve Ticaret A. ş. kurulmuş ve Bilecik 
ilinin Bozüyük ilçesinde tesisin inşaatına başlanmıştır. Ya
tırım, ülkenin ekonomik yönden darbo~aza girdi~i döneme 
rastlamasına ra~men Kutlutaş Holding'in her yönde sahip ol
du~ güç sayesinde bir aksama olmadan 1981 yılinda tesis ta
mamlanmış ve üretime başlanmıştır. Halıser, teknoloji ve bü
yüklük yönünden ülkemizin tek ve Avrupanın önde gelen tesi-
sine sahiptir. Nitekim Halıser'in fabrika sahası 40 bin m2 

olup, yılda 2 milyon m2 non~oven yer döşemesi ve 2.5 milyon 
m2 de ünirenk (düz renkli) ve baskılı tafting üretecek kapa-
sitededir. Ayrıca gene yılda 3 bin ton halı ipli~i üretecek 
üniteye sahip bulunmaktadır(2). 

Halıser, 240-10/12 sicil numarası ile Eskişehir Sanayi 
Odası'n~ ba~lıdır. Vergi dairesi, Eskişehir~Battalgazi, ver
gi numarası ise KA-986l'dir. Adresi! Akpınar Köyü, Kıztaşl. 
mevkii~ P. K. 27, Bozüyük/ Bilecik'tir. Toplam sermayesi 1 
milyar liradır. Personel sayısı ise, 89'u idari, 272'si düz 
işçi olmak üzere toplam 36l'dir. 

Halıser'in başında g~nel müdür olarak Selanıi üner bu
lunmaktadır. EK: 2'deki örgüt şamasında da görüldü~ü üzere· 
teknik, muhasebe, idari işler ve yardl.mcl. işletmeler olmak 
üzere kendisine dört müdürlük ba~ll. bulunmaktadır. Hal1.ser' 
in pazarlama faaliyetleri Kutlutaş Pazarlama tarafından yü
rütülmektedir. Muhasebe faaliyetleri ise, Bursa'daki kadro 
tarafl.ndan yürütülmektedir. Yani, Halıser'de toplanan muha
sebe bilgileri,.muhasebe şefli~i tarafindan Bursa'ya gönde
rilmekte ve yevmiye, büyük ve imalat defterleri burada iş
lenmektedir. Ancak çok yakl.nda bu kadronun tümüyle Bozüyük'e 
gelece~i söylenmiştir. 

III. KUTLUTAŞ HOLDİNG MERKEZ! !LE HALISER.ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Bu konuda İstanbul'da bulunan Planlama Grup Koordina
törlü~ünde yapılan görüşmede elde edilen bilgileri şöyle 
özetleyebiliriz. 

Kutlutaş Holding, Tekstil-Kimya Grubu Koordinatörlü~ü 
aracılı~ı ile gerekli bilgileri iletmekte veya bilgiler mer-

(2) , "Kutlutaş Holding A. ş. Tekstil-Kimya Gru-
bu11, Kutlutas Dünyası Dergisi, C. ?, S. 4 (1983), s. 6 
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keze gelmektedir. Holding, hazırladı~ı standart bilgiler 
yardımı ile gelec-e~e ilişkin kararları almaktadır. Bu karar
lar de~erlendirilip aynı kanal kullanılarak şirketlere ile
tilmektedir. 

üretim hedefleri, Halıser ile Kutlutaş Pazarlama ara
sında tespit edilir ve bu hedefler aylık, üç aylık devreler
le yenilenir •. Halıser'in yönetim düzeninin belirlenmesinde 
Halıfleks'in oturmuş olan yönetim düzeninden yararlanılmış
tır. 

Holding'in fonksiyonu izleyici ve yol gösterici olmak 
üzere ikiye ayrılır. 

!zleyici fonksiyQnu; 
- Muhasebe birimlerinden gelen bilgilerin de~erlendi

rilmesi, 
- Ticaret birimlerinden gelen bilgilerin de~erlendi

rilmesi, 
- Di~er bilgiler (üretim, yatırım vb.). 
Bu günlük, aylık, üç aylık ve yıllık gelen bilgilerle 

genel durum de~erlemesi yapılarak yol gösterici fonksiyon 
devreye girer. Hatalı ya da iyi olan yönler Tekstil-Kimya 
Grubu Koordinatörlü~üne bildirilerek şirketlere iletilmesi 
sa~lanır. Buna göre de gerekli düzenlemeler yapılır. 

IV. HALISER'DE UYGULANAN ÜRET!M B!LG! SİSTEM! 

1. ÜRET1M KONUSU 

Yukarıda işletmeyi tanıtırken dede~inildi~i üzere üç 
çeşit mamul üretilmektedir. Bunlar: 

a-) Non-woven 'yer d.öşemesi, 
b-) Unirenk ve baskılı tafting, 
c-) !plik'tir. 

2. ÜRETİM SUREC! 

Halıser'in üretim sürecının açıkca anlaşılması için 
planlama şefli~inden alınan !ş Akış Şeması EK: 3'de veril
miştir. Halıser{deki mevcut U.retim Bilgi Sistemi hakkındaki 
bilgilerde bu şemadan yararlanarak i.ncelenmiştir. Şemada ke
sikli çizgilerden oluşan dörtgenler içinde kalan kısımlar, 
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üretim bölümlerini göstermektedir. Şemada, işletmeye hammad
denin giri~inden mamul olarak çıkışına kadar geçen üretim 
süreci açıkca gBrülebilmektedir . . ' 

.f:Qörüldü~ü üzere üretim süreci altı bölümden oluşmakta.;_ 
dır. Bu bölümler, boyahane, iplikhane, 'non-woven, · tafting, 
apre-baskı, kesim-konfeksiyon-ambalajlama' dır.i, 

Halıser'de üretimde kullanılan hammadde "elyaf"tır. 
Elyaf, işletmeye balyalar halinde ve karışık olar~ gelmek
tedir. Hammadde arnbarındaki elyaf, üretim emrine göre, e~er 
ünirenk mamul üretilecekse boyahaneye giderek, yerleştirme, 

- boyama, ön kurutma ve kurutma işlemleri yerine getirilmekte
dir. Bu bölümde işlemleri tamamlanan elyaf, iplikhane bölü
müne geçirilmektedir. Unirenk de~ilde düz beyaz mamul üre
tilecek ise elyaf, boyahane bölümüne geçmeden direkt iplik
haneye geçmektedir. 

Bu bölümde karışık ·olan elyaf, balya açma işleminden 
geÇtikten sonra düzeltilmek üzere kısa tara~a gelir. Kaba 
_olarak düzaltilen elyaf, buradan teleskopik harmana geli~ ve 
harmanlama işlemi tamamlanır. -Buradan çıkan elyaf, üretim 
konusuna göre iplik üretilecekse bu bölümdeki işlemlere de
vam eder. üretim konusu non-woven ise, ilgili bölüme işlem
leri tamamlanmak üzere gönderilir. 

Non-woven, kelime anlamı olarak dokusuz yüzey demek
tir. Başka bir deyişle, i~neleyerek presleme, yüzeye şekil 
verme anlam~na gelmektedir. Bu arada non-wovenın kısaca ta
rihçesinden bahsetmekte yarar vardır. Bu bilgi apre-baskı 
şefi Önder Avuz'dan alınmıştır. Eski tarih.lerde Hıristiyan
lar hacı olmak için yurdumuza (Meryem Ana'nın mezarını ziya
ret ederek hacı oluyorlar): gelirlermiş. Bu gelişleri yürüye
rek oldu~ için ayakları yara olurmuş. Bunlar ayaklarına 
"sandalet" denen ayakkabılar giyerlerıniş. Ayaklarının yara 
olmasını önlemek için şöyle bir çare bulmuşlar; Yürürken yol 
kenarlarındaki çalılara takılmış olan koyun yünü parçalarını 
toplayarak ayakkabıların tabanına koymuşlar. Bu yünler ezi
lerek bizim "kgç~" olarak bildi~imiz madde şeklini almışlar. 

O yörenin çobanları ise, bunu biraz daha geliştirmişler ve 
toplanan yünleri ısıatarak ve tahtalarla döverek ortaya çı
kan büyük keçeleşmiş maddeden kendi1erine giyecek yapmışlar. 



4-0 

!şte non-woven denen bölüm her ne kadar yünden olmasa da ye
ni teknoloji ve hammadde kullanarak bu bahsetti~imiz keçe
leştirme işlemini yerine getirmektedir. 

Bu bölüm, ilgili işlemi yaparken şu aşamalardan geçir
mektedir; teleskopik harmandan gelen elyaf, kaba olarak ta
raklandıktan sonra bu bölümde daha iyi taraklanmaktadır. Ust 
üste ince bir tülbent görünümünde biriken 30-35 cm.'lik el ... 
yaf, bir silindirden geçirilerek.inceltilmekte (10-15 cm.'ye 
indirilmekte) ve birinci ignelemeye gEümektedir. Burada bir 
tablo üzerinde ilerleyen e~yafa 20 bin adet i~ne· ile presle
me yapılmaktadır. Bu ignelerin özelli~i üzerindeki tırtıklar 
olmaktadır. !~nelerin hareketi ile elyafın birbirine sımsıkı 
karışması ve inceltilmesi, daha de~işik bir ifade ile, keçe
leşmesi sa~lanmaktadır. Buradan çıkan elyaf, işlemin tamam
lanması için ikinci i~nelemeye gelir. Buradaki i~nenin yapı
sı da birincisi ile aynı olmaktadır. Amaç birinci i~nelemede 
kırık i~ne varsa, işlemin daha sa~lıklı yerine ~etirilmesini 
sa~lamaktır. Bu ikinci ignelemede 15 bin adet igne bulunmak
tadı~. üçüncü i~neleme ise, keçeleşme işlemini tamamlamış 

·olan hammaddeyi yarı mamul şekline getirmektedir. Bu i~nele
me keçe yüzeye bukle şeklini vermektedir. Bu bölümde işlem
leri tamamlanan yarı mamul taşıyıcı~ara (arabalara) yüklene
rek, apr~lenmek üzere apre-baskı ünitesine getirilmektedir. 
Aprelemek, halıya dayanıklılık ve sertlik vermek, ayrıca el
yafı birbirine ba~lamak için "apre" denen özel bir yapıştı
rıcı kullanarak yapılan işlemdir. Bu bölümden çıkan mamul · 
ise, nihai mamuldür. 

üretim emrine göre iplikhanede kalan elyaf, teleskopik 
harmandan sonra taraktan geçirilerek "cer" işlemine gelir. 
Cer, taraktan çıkan elyafı, ince tarayıp çekerek, düzgünleş
tirilmesini sa~layan işle~dir. Gerden çıkan elyaf "ring" iş
lemine gelir. 

Ring, iplik egirme makinasıdır. Bu'makina, açık halde 
gelen ~lyafı iplik yapmaktadır. Bu b6lümden çıkan iplik, bü
küm makinasına gelir. Büküm işlemi, tek kat iki ipli~i büke
~ek çift k.atlı tek iplik yapmaktır. !plik, bu makinadan ç:;ı,-

.karak bobin makinasına gelir ve burada mü·şte~ilerin kullana
ca~ı masuralara sarılır. Nihai mamul·üretilmiş olur. 
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üretim emrine göre üretim konusu tafting ise, iplik bu 
bölüme getirilir. Tafting, kelime anlamı olarak taft yapmak, 
ba~ka bir dey~şle, ilmik, hüküm yapmak demektir. Bu bölüm, 
ara bezi üzerine i~ne, bıçak ve yardımcı aparatlar kullanı
larak ipligin ilmik halinde tutturulması işlemini kapsar. 
Yarı mamul tafting, üretim emrine göre, e~er mamul desenli 
olacak ise, arabalara yük+enerek baskıya getirilmekte, de
senli de~il de düz mamul üretilecekse, direkt olarak apre
lenmeye taşınarak işlemler tamamlandıktan sonra nihai mamul 
şeklini alır. Apre·işleminden sonra kesim-konfeksiyon-amba
lajlama bölümlin de son şeklini alan mamul, satışa hazır ha
le gelir ve mamul depoya gönderilir. 

~ 3. ÜRETİM SÜRECİNDE KULLANILAN FORMLAH .. 

EK: 4, FORI'1: 1- "üRETİM EMRİ" ,./f 

Halıser'de üretim faaliyetinin başlangıcı ilgili kart
la olmaktadır. Kutlutaş Pazarlamada de~erlendirilen bilgiler 
çerçevesinde gerekli devrelik üretim miktarları Halıser'in 
ÜPK şefliğine bildiriliyor. Bu bilgiler değerlendirildikten 
sonra üretim faaliyeti başlatılıyor. Faaliyet, ilgili şef
likte doldurulan üretim emrinin, üretim ünite şefliklerine 
gönderilmesiyle başlamaktadır. üretim emri, üretimle doğru
dan ilgili beş birimin her birine ait birer form ile genel 
bilgi taşıyan bir formdan oluşur. 

üretim emri, üç nüsha hazırlanmaktadır. Birinci nüsha 
yerinde (ÜPK'da) 1 ikinci nüsha teknik müdürlü~e, üçüncü nils
ha ise delikli kartondan yapılmıştır ve her ünite şefli~inin 
kı$mı parçalanarak kendilerine iletilmektedir. ÜPK, üretim 

emrinin sol üs~ köşesini ve diğer kısımların bazılarını ken
disi doldurmakta, boş kalan yerler, ünite şefleri tarafından 
üretim sırasında doldurulur ve bunu ÜPK anında izleyerek 
kendi formu üzerinde düzenlemeleri yapar. örnegin, siparişte 
boyanın reçetesi verilmi~ ise, bu kısım ÜPK tarafından, ve
rilmemiş ise boyahane şefliğince doldurulur. Bunun benzeri 
şekilde diğerlerinde de siparişte belirtilen kısımlar ÜPK 
tarafından, belirtilmeyenler üretim sırasında şeflerce dol
durulmaktadır. 

t 
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EK: 5, FORM: 2- "AMBAR G!R!Ş PUSULASin 

Hammadde ambarına gelen hammadde girişlerini gösterir. 
Dört nüsha olarak düzenlenmektedir. !ki nüshası muhasebeye, 
bir nüshası stok kontrole gönderilir ve son nüsha da yerinde 
kalmaktadır. 

EK: 6, FORM: 3- "AMBAR DUYURU FORMU" 

FORM: 2'nin tamamlayıcısı olan bu form, ambar giriş~e;_ 
rini ilgili yerlere duyurmak için kullanılır. Yedi nüsha ha
zırlanmaktadır. Bir nüsha genel müdüre,-bir nüsha teknik Iriü
düre, bir nüsha stok kontrole, bir nüsha ÜPK'ya, bir nüsha 
hammadde veya malzemeyi kullanacak olan ilgili üniteye, bir 
nüsha. yardımcı işletmeler müdürüne gönderilmekte ve son nüs
ha da yerinde kalmaktadır. Aynı form malzeme ambarında da 
kullanılmaktadır. 

EK: ?, FORM! 4- "AMBAR ÇIKIŞ PUSULASI" 

üretim emrini alan üniteler, gerekli olan hammaddeyi 
sa~layabilmek için bu formu deldurarak ambara sevkederler. 
D$rt nüsha hazırlanır. Bir nüsha muhasebeye, bir.hüsha stok 
kontrole, bir nüsha ambara gönderilir ve son nüsha da ilgili 
ünitede kalır. 

EK: 8, FORM: 5- "~MBAR !ADE PUSULASI 11 

FORM: 4'ün tamamlayıcısı olan bu form da ilgili ünite
ler tarafından hazırlanmaktadır. Ambardan tahmini çekilen 
hammaddekullanıldıktan sonra artan kısım dört nüsha hazır
lanan bu pusula ile ambara iade edilmektedir. Bir nüsha mu
hasebeye, bir nüsha stok kontrole, bir nüsha ambara gönderi
lir ve son nüsha da ilgili linitede kalır. 

EK: 9, FORM: 6- "!RSAL!YE" 

Tüm am-barlar için geçerli olan bu form, ambarlardan 
bir satış yapıldığ;ında kullanılmaktadır. !ki nüsha hazırla
nan bu formun bir nüshası gidecegi yere yollanır, bir nüsha
sı da ambarda kalır. Ambarlardan satış işlemi şöyle olmakta
dır;· Ci var fabrikalara ya da Holding' e ba~lı diğer kuruluş-
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' lara lazim olan hammadde piyasada bulunarnıyer veya Halıser' 
in ambarında çok miktarda mevcut ise kullanılmak üzere diger 
işletmelere yollanıyor v~ satış işlemi yapılıyor. 

EK: 10, FORM: 7- "MÜTEFERRİK MALZEıviE SATIŞ FİŞİ 11 

Tüm ambarlar için geçerli olan bu fiş, FORM: 6'nın ta
mamlayıcısıdır. Dört nüsha hazırlanır. İki nüsha muhasebeye, 
bir nüsha satın olana gönderilir ve son nüsha da ambarda ka
lır. 

EK: ll, FORM: 8- 11 KOL!SAJ" 

Tüm ambarlar için geçerli olan bu form, sadece Hol
ding'e ba~lı kuruluşlara yapılan satışlarda kullanılmakta
dır. Üç nüsha hazırlanır. Bir nüsha muhasebeye, bir nüsha 
malı götürecek olan şöföre verilir ve son nüsha da ilgili 
ambarda kalır~ 

EK: 12, FORM: 9- "HAMMADDE •••••••••• STOK DURUM TABLOSU 11 

Bu form, haftalık veya aylık stok durumunu üst makam
lara bildirmek üzere kullanılır. Bir rapor niteligini taşı
dıg;ını söyleyebiliriz. Altı nüsha hazırlanır. Bir nüsha ye
rinde kalır, bir nüsha ambarlar şefine, bir nüsha muhasebeye 
'\Dir nüsha ÜPK'ya, bir nüsha,-genel müdüre, bir nüsha da tek
nik müdüre gönderilir. 

EK: 13, :E'ORf'1: 10- "GÜNLÜK ÜRETİM KART I" 

.. Boyahane ünitesinin günlük yaptı~ı faaliyetlerinin iş
lendigi karttır. Tek bir kartondur ve boyahane kısmında bu
lunur. 

1 

EK: 14, FORM: ll- "BOYAMA İZLEfv'fE FORMU" 

Boyahane kısmı, üretim emrini aldıktan sonra FORM: 4' 
de belirtilen pusulayı kullanarak hammaddeyi çe~tikten sonra 
üretim emrinde belirtilen reçeteye göre faaliyet sonuçlarını 
bu forma doldurur. Etyafın boyanma işlemi bittiginde iki 
nüshadan oluşan· bu formun birinci nüshası ÜPK'ya gönderilir. 
Delikli kartondan oluşan ikinci nüshanın alt kısmı kopartı-



lıp elyaf üzerinde iplikhaneye gönderilir. Parçanın di~er 
kısmı ise linitede kalır. 

EK: 15, FORM: 12- "HARMAN REÇETESİ" 
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Bu form, .hem iplikhane, hem de non-woven ünitelerince 
kullanılmaktadır. !lgili kısırnlara gelen elyafın üretime ha
zırlanırken yapılan işlemleri bu reçetelere yazılır. !ki 
nüshadır. Bir nüsha ÜPK'ya gönderilir, di~eri ise ilgili kı
sımda kalır. 

EK: 16, FORM: 13- "GÜNLÜK İPLİK ÜRETİM FORMU" 

.B:armanlama işlerninden sonra iplik çıkana kadar geçen 
üretim süreci bu forma işlenir. Görüldü~ü gibi form üzerinde 
tarak, cer,·ri:gg, büküro ve bobin bölümleri bulunmaktadır. 
Her faaliyet, üretim emri do~rultusunda yerine getirilerek 
form üzerine doldurulur. Üç nüshadır. Bir nüsha ÜPK'ya, bir 
nüsha teknik müdüre gönderilir ve son nüsha da yerinde ka
lır. 

EK: 17, FORI'-'1: 14- "İPLİKHANE GÜNLÜK ÜRETİl·1 KAYIT FORNU" 

üretim sonunda mamul olarak çıkan iplik, renk ve cin
sine göre bu forrna kaydedilir. !ki nüshadır. Bir nüsha ÜPK' 
ya gönderilir ve di~er nüsha da yerinde kalır. 

EK: 18, Iı'ORI'1: 15- "GUNLÜK TAFTİNG KAYIT :B'ORMU 11 

Bu form, günlük tafting üretimine. ilişkin kayıtları 
gösterir. !lgili form, tafting ve non-woven ünitelerinin 
bir şefe ba~lı olmaları nedeniyle ilgili şeflikçe üç nüsha 
olarak hazırlanır. Bir nüsha ÜPK'ya, bir nüsha muhasebeye 
gönderilir ve son nüsha da ilgili şeflikte kalır. 

EK: 19, :B'ORI1: 16- "NON-~·IOVEN GÜNLÜK URETİM KAYIT FORMU 11 

Non-woven yer döşemesi üretimine ait faaliyetlerin 
kaydedi1di~i förmdur. Non-woven, tafting şefi tarafından üç 
nüsha olarak hazırlanır. Bir nüsha UPK'ya, bir nüsha muhase
beye gönderilir ve son nüsha da ilgili ünitede kalır. 



45 

EK: 20, J:ı'ORM: 17- "ARABA KARTI 11 

Tafting veya non-woven ünitelerinden çıkan yarı mamul 
arabalara konmaktadır. Her arabanın üzerinde küçük pembe 
olan bu kartlar kanmaktadır ve apre-baskı ünitesine gönde
rilmektedir. Bu kart sayesinde hem arabalardaki mallar ta
nınmakta, hem de malların birbirine karışması önlenmekte
d-ir. 

EK: 21, FORM: 18- "APRE'KAYIT FORMU" 

üretim emrine göre apreye gelen yarı mamul, burada ap
r.elenirken yapılan faaliyetler, apre-baskı şefi tarafından 
ilgili formda gösterilir. !ki nüshadır. Bir nüshası ÜPK'ya 
gönderilir, di~er nüsha da ilgili ünitede kalır. 

EK: 22, FORM: 19- "GÜNLÜK BASKI KAYIT FORMU" 

Baskılı mamul üretimi yapılıyor ise, bu faaliyetlere 
ilişkin bilgiler, apre-baskı şefi tarafından ilgili forma 
kaydedilir. !ki nüsha hazırlanır. Bir nüsha ÜPK'ya gönderi
lir, diğeri ise ilgili-ünitede -kalır •. 

EK: 23 , FORfv1: 20- "KONTROL KART I" 

Apre-baskıdan çıkan bitmiş mamul yine arabalara yük
lenmektedir. Bu arabalar üzerinde bulunan "araba kartları" 
ÜPK görevlisi tarafından alınarak yerine küç\ik,__ mavi "kont
rol kartı 11 koyulur. Bu :i,;şlem yerine getirilirken hedeflenen 
amaç çıkan mamullerdeki karışıklı~ın kontro edilmesidir. 
Yeni kartı takılan arabalar kesim-konfeksiyon-ambalajlama 
ünitesine gönderilir. 

EK: 24, FORl.\1: 21- "MAMUL AMBAR G!R!Ş F!Ş!" 

Kesim-konfeksiyon-ambalaj lama ünitesi, .son üretim iş
lemini tamamladıktan sonra bu fişi deldurarak mamulleri ma
mul ambara göndermektedir. Bört nüsha hazırlanır. Bir nüsha 
mamul ambara, bir nüsha U.PK' ya, bir nüsha da muhasebeye gön
derilir ve son nlisha yerinde kal~r. 

EK: 25, FORM: 22- "MAMUL AMBAR FAAL!YET RAPORU" 
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üretime yardımcı olan malzemelere ilişkin ihtiyaçları 
malzeme deposu saglamaktadır. Bu depoya ilişkin faaliyetler 
malzeme ambar şefi tarafından ilgili forma işlenir. Beş nüs
hadır. Bir nüsha tlPK'ya, bir nüsha muhasebeye, bir nüsha 
teknik müdüre, bir, hüsha da ambarlar şefine gönderilir ve 
son nüSha yerinde kalır. 

EK: 32, FORM: 29- "MAL TANITMA ETİKET!" 

Malzeme ambarında kullanılan bu kart, çeşitli türdeki 
malzemeyi tanıyabilmek için kullanılmaktadır. Küçük ve tek 
bir karttır. 

EK: 3 3 , 1!'0RM: 30- 11 AMBAR GÖZ KART I" 

tlPK'da kullanılan bu kart, ambarlardan gelen bilgiler 
dogrultusunda kullanılmaktadır. Amaç, her ambara giriş ve 
çıkı:}ların ayrı ayrı gözlenmesine yardımcı olmaktır. 

EK: 34, 1''0Rr1: 31- ırKAPTDAN MArviUL Ç~KIŞ PUSULASI" 

Tüm dapolar için geçerli olan bu. form, kapıdan mamul 
çıkışını kontrol amacıyla kullanılır. !ki nüsha hazırlanır. 
Bir nüsha kapıya yollanır, di~eri ise yerinde kalır. 

EK: 35, FORr1: 32- 11 İHT!YAÇ PüSULASI" 

Bütün ünitelerce kullanılır. Bir kalem ihtiyacı dahi 
olsa bu förm doldurulur. Beş nüshadır. Bir nüsha muhasebeye, 
bir nüsha ticarete, bir nüsha stok kontrole, bir nüsha amba
ra gönderilir ve son nüsha ilgili ünitede kalır. 

EK: 36, FORrJJ: 33- "SEVK TALİMATI" 

Bütün ünitelerce kullanılır. Gruba dahil fabrikalardan 
yapılacak sevkiyatta kullanılır, tek nüshadır. 

EK: 37, FORivl: 34- "ÜRETİM RAPORU" 

UPK'da top;tanan tüm bilgiler dee;erlendirilip günlük 
üretim raporu hazırlanmaktadır. Bu rapord'an amaç üst makam
ları üretimden haberdar etmek, başka bir deyişle üretim faa
liyeti hakkındaki tüm bilgilerin özetinin üst makamlara bil-
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\.:SONUÇ 

iYönetim ve bilgi birbirini tamamlayan iki temel kav
ramdır.iBilgi olmadan işletme faaliyetlerinin yerine geti
rilmesi olanaksızdır. Yönetimin temel görevi, planlar geliş
tirmek, planların uygulanmasını sa~layacak örgütlemeyi yap
mak ve. sonuçta tüm faaliyetleri kontrol etmektir. Yönetimin 
bu görevini yerin~ getirabilmesi ise sa~lanacak ilgili'· an
lamlı ve zamanlı bilgilere ba~lıdır·. Bir bütün olarak y()ne
tim Bilgi Sisteminin bu bilgileri sa~laması oldukça güçtür. 
Bu sebeple öncelikle alt sistemler geliştirilmeli ve bu alt 
sistemlerin daima birbirleriyle uyumlu çalışmıtları sa~lanma
l.ıdır. Ancak bunun sonucunda yönetim, sistemin bütünü hak
kında bilgilere sahip olabilecektir.~, 

..,..-::-

Halıser'de uygulanan üretim Bilgi Sistemi görevini tam 
olarak yerine getirememektedir •. · Bunun nedenleri ise, A-) Ev
rak sayısının çok olması, B-) ÜPK'da çalışan eleman sayısı
nın azlıg;ıdır. Bu nedenlerden kaynaklanan sorunlar şu şekil
de sıralanabilir; 

A-) Evrak sayısınin çok olmasının yarattı~ı sorunlar: 

1-)~Kullanılan bazı evraklar, bilgi kullanıcılara aynı 
bilgiyi birden fazla göndermektedir. Bu. duru~da, ilgili bil
gi kullanıcılar, aynı bilgiyi birkaç formda görmektedirler 
ve "ayıklama" yapmak durumunda kalmaktadırlar. 

2-) Kullanılan çok evrak nedeniyle kırtasiye masrafla
rı fazla olmaktadır. 

3-) Zaman kaybı fazla olmaktadır. Çünkü aynı bilgileri 



içeren birden fazla form düzenlenmektedir. 

B-) UPK'da çalışan eleman sayısının yetersizli~inden 
kaynaklanan sorunlar: 
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ÜPK'da iki memur ve bir şefin çalıştı~ını söylemiştik. 
Bu memurlardan birisi stok kontrol işlemlerini yerine geti
rirken, di~eri tek başına,gelen bilgileri bilgi işlem süre
cinden geçirerek günlük üretim raporlarını ve bunların haf
talık,- aylık_ ve yıllık olanlarını hazırlamaktadır. Bu memu
run yanısıra teknik müd~r sekreteri ve genel müdür sekreteri 
de bu gelen günlük raporl·ardan · ve di~er gelen .faaliyet ra
porlarından karşılaştırmalar yaparak aynı çizelgeleri, yani 
haftalık, aylık ve yıllık üretim raporlarını hazırlamakta
dırlar. Bu konu için ÜPK şefi ve teknik müdürle yapılan gö
rüşmede aynı cevaplar alınmıştır. Bunun nedeni olarak; bi-

. rincisi, "bilgilerin do~rulu~nun sa~lamasının yap:llmas.ı", 
ikincisi, "her an ellerinin altında bu bilgilerin bulunması
nı istemeleri 11 gösterilmiştir. İşletmede karşılaşılan bu so
run yardımı ile de eleman eksikli~inden kaynaklanan sorunla
rı şöyle sıralayabiliriz; 

1-). üst makamlar ÜPK'dan gelen bilgilere güvenmemekte
dirler. 

2-) Hatalı veya yanlış bilgiler üst makamlara iletil
mektedir. Çünkü tek bir kişi tüm bilgi işlem faaliyetlerini 
yerine getirirken yetersiz kalmakta ya da kapasitesi yetme
mektedir. 

3-) Zaman kaybı fazla olmaktadır. Çünkü tek kişi bu 
raporları hazırlamakta ve bu kişinin hazırladı.~ı raporları. 
di~er iki eleman da hazırlayarak kontrol etm~ktedir. Aynı 
işlem üç ayrı kişi tarafırdan yerine getirilmektedir. 

Yukarıda sıralanan sorunların çözüm önerileri ise aşa
~ıda sıralanmıştır; 

A-) Evrak sayısının azaltılmasına ilişkin öneriler: 

1-) "İrsaliye"," Iviütefferrik Malzeme Satış Fişi", "Ko
lisaj11. Bu formların üçü de aynı görevi yerine getirmekte

_dir. ilgili formlari kullanmadaki amaç, ambarlardan yapılan 
satışın gözlenmesidir • .i3enzer işi yapan bu formlar, tek bir 

· formla da ~ynı bilgiyi ilgili kullanıcılara iletebilecektir. 
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Bu nedenle, sadece "Mütefferrik Malzeme Satış Fişi" nin kul
lanılması yeterli olacaktır. Holding'e ba~lı kuruluşlara ya
pılan satış, ilgili form da bir notla belirtilmakle di~er 
satışlardan ayrılacaktır. Bu form, "İrsaliye" de bulunan 
bilgileri de içerdi~i için irsaliyenin kullanılmasına gerek 
kalmayacaktır. Böylece üç formun içerdi~i bilgiler tek bir 
formda toplanac~ktır. Uygulamada her form için ayrı ayrı 
dosyalar kullanıiırken, tek form kullanılması ile dosya sa
yısı ikiye inecektir. Dosyaların birinde piyasaya yapılan 
satışlar, ikincisinde ise Holding' e ba~lı kuruluşlara yapı
lan satışiara ait form bulunacaktır. 

2-) "Günlük !plik üretim Formu", "!plikhane Günlük 
üretim Kayıt Formu". Birbiri ile ilişkili bu formlar tek bir 
form haline getirilebilir. EK: 38'de bu iki formun birleşti
rilmiş hali gösterilmektedir. Bu ·birleştirmeden amaç, bilgi 
kullanıcılarının, ipli~in üretimi aşaması ile sonucuna ait 
bilgileri ayrı forrolara bakarak de~il de tek bir formda hep
sini beraber görebilmesini sa~lamaktır. 

3-) 11 I'-1amul Ambar Giriş :B'işi 11 , "Mamul Ambar Faaliyet 
Raporu11

• Birinci form, ambar girişini göstermektedir ve ke
sim-konfeksiyon-ambalajlama şefli~ince dolduru;J.up, da~ıtıl
maktadır. Bu formun·sadece iki nüsha olması ve birisinin ma
mul depoya gönderilip, di~erinin de yerinde kalması yeterli
dir. Çünkü aynı bilgi, ÜPK ve muhasebeye "Mamul Ambar Faali
yet Raporu" ile de gönderilmektedir. Böylece aynı bilginin 
iki ayrı formla aynı ünitelere gönderilmesi önlenmiş olacak
tır. 

4-) ~"Depolar Arası Sevk Fişi A Serisi", "Depolar Arası 
Sevk Fişi B Serisi". Mamul depodan yapılan sevkiyatta kulla
nılan bu iki form, aynı işi görmektedir. Tek farkı A serisi 
Kutlutaş Pazarlama'ya yapılan sevkiyatta, B serisi ise di~er 
sevkiyatlarda kullanılmaktadır. Bu formlardan birisinin kul
lanılması yeterlidir. Form üzerinde yapılan sevkiyatların 
türlerinin, yani Kutlutaş Pazarlama'ya ait sevkiyat notunun 
belirtilmesi yeterli olacaktır. 

5-) 11 Mamul Ambar Stok Kartı". Hamul ambar·şefinin gün
lük giriş ve çıkışlara ilişkin bilgileri yazdı~ı bu form ge
reksizdir. Çünkü ilgili şeflikçe her gün hazırlanan "Mamul 



54 

Ambar I!'aaliyet Haporu11 nda aynı bilgiler görülebilmektedir. 
6-) 1'1plik Ambar Giriş .Fi$i", "!plik Ambar Faaliyet 

Raporu". Birinci form, iplik ambarına girişi göstermektedir • 
. Bu formun iki nüsha hazırlanması ve bir nüshanın iplikhane 
şefine gönderilmesi, di~erinin de yerinde kalması yeterlidin 
Çünkü muhasebe bölümü ve teknik müdür ayn.ı bilgiyi ikinci 
formdan, yani günlük hazırlanan "İplik Ambar Faaliyet Rapo
ru" ndan ö~renebilmektedir. Böylece aynı bilginin ayrı iki 
formla aynı bölümlere gönderilmesi önlenmiş olacaktır. 

B-) ÜPK'da çalışan eleman sayısının azlı~ına ilişkin 
sorunların çözüm önerileri: 

Bu sorunları·yok etmek için iki seçenek bulunmaktadır. 
Bun1ardan birincisi, ÜPK ünitesine bir ya da iki kişi alarak 
tek kişi üzerindeki yük azaltılabilir. İkincisi ise, ilgili 
üniteye bir bilgisayar donanıını almaktır. Ancak bu ikinci 
seçenek bazı sorunlar do~uracaktır. Bunlar; 

1-) Bilgisayar kullanacak bir kişi bulmak veya eldeki 
bir elemanı e~itime tabi tutarak yararlanmak. 

2-) Ust kademe yöneticilerince böyle bir yatırıma ge
rekecek finansmanın daha de~işik alanlarda kullanılması uy
gun görülebilir. 

Bu ve benzeri sebeplerle ikinci seçene~in tercihi 
azalmaktadır ve neticede. işletmenin ÜPK'ya bir veya iki ki
şi alarak faaliyetini yürütmesi daha akılcıl olarak görül
mektedir~ 

Son olarak diyebiliriz ki, belir.~ilen hatalı yönleri 
d üzel tilen üretim Bilgi Sistemi, yön_eticilere il~ili, anlam
lı ve zamanlJ. bilgileri sa~layabilecektir. Yöneticiler de, 
Uretim Bilgi Sisteminden gelen bilgilerle, di~er alt bilgi 
sistemlerinden gelen bilgileri bütünleştirerek işletmenin 
tümü hakkJ.nda bilgiye sahip olabileceklerdir. 
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