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ÖZET 
letmelerde yönetimler karar almada do ru, eksiksiz, tam zaman nda ve istedikleri 

miktarda bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bu bilgiyi sa lamalar na yard mc olacak elektronik ileti im 
teknolojilerinden destek alan bir yönetim bili im sisteminin kurulmas gereklidir. Kurulan yönetim 
bili im sisteminin, yöneticiler taraf ndan etkin bir biçimde kullan m n sa lamak son derece önem 
ta maktad r. Önceleri, bilginin i lenmesi, de erlendirilmesi, aktar lmas ayr teknoloji alanlar 
say lmaktayd . Art k günümüzde ayn kuramsal ve teknolojik çerçevenin içine oturtularak yönetim 
bili im sistemi kavram nda toplanm lard r..
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ABSTRACT 
In business organizations, managements require full information in exact time and the 

quantity they want in desicion making. For accepting this information it must establish a 
management information system that backing from electronic telecommunication technologies. 
Using this eslablishing management information system on behalf of managers is invaluable 
important. This must have proven. At first, processing, appreciating, communicating of information 
were being considered different technological areas. But now these technological areas are in the 
same technological and theoritical frame. And these areas were gathered in management 
information system concept. 

Keywords: Management Information Systems, Information Technology, Management, 
Information, System  

I.G R

 

Yönetici bir karar al rken, karar n destekleyecek bilgilere gereksinim 
duyar. Gereksiz bilgi ile karar alma zorla r ve giderek olanaks zla r. Bunu 
önlemek için, bilgi ve veri ak n n iyi düzenlenmesi gerekir. Bu a amada 
geli tirilen sistem, yönetim bili im sistemi olarak adland r l r. Bu sistem 
yard m yla, her düzeydeki yönetici, gerekti i kadar ve yaln zca kendini 
ilgilendiren bilgiyle donat l r. Yaz malarla kaybolacak zaman kazanmak için de, 
bilgisayarlardan yararlan l r.  

nternet teknolojisi ve i letmelerdeki her türlü i ak günümüzde iç içe 
geçmi tir. Art k orta veya büyük ölçekli her i letme, nternet in sa lad 
olanaklar kendi i ya am na yans tmak zorundad r. nternet teknolojilerinin 
kurumsal amaçl i ak n n düzenlenmesinde kullan lmas n n teknik ad 
intranet tir. Dolay s yla intranet uygulamalar ve ntranet lerin kullan mlar pratik 
olarak s n rs zd r. ntranet ler bilgi yay nlamaktan, ileti imi daha iyi bir duruma 
getirmeye kadar birçok amaç için kullan labilir; dü ük maliyetli groupware olarak 
da i lev görebilirler. Baz kullan m biçimleri, sadece HTML yard m yla iç web 
sayfalar yaratmay gerektirecek kadar basittir. Di er intranet uygulamalar nda 
veritabanlar na ba lant lar gerekebilir ve daha karma k olabilirler. Kullan m 
alan olarak,  
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-E-posta,  
-Rehberler, 
-Organizasyon çizelgeleri, 
-K sa notlar, 
- gören el kitapç klar , 
-Yetki bilgileri , 
-Haber bültenleri ve benzer yay nlar, 
-Sistem kullan c dokümanlar , 
-E itim materyalleri, 
-Haber gruplar , 
-Haber ç karsama, 
- ilanlar , 
-Sat raporlar , 
-Muhasabe ve finans raporlar , 
-Mü teri bilgileri, 
-Kalite istatistikleri, 
-Üretici bilgileri, 
-Ürün bilgileri, 
-Malzeme tedarik kataloglar , 
-Envanter bilgileri, 
-A yönetimi, 
-Varl k yönetimi, 
-Bro ürler, video lar ve sunumlar, 
-Ürün geli tirme bilgileri ve çizimler,  

K sacas , intranet ler, nternet in aç k standartlar n kullanarak kurumsal 
LAN ve WAN lara ba lanan Web sunucular olarak tan mlanabilir. nternet in 
anar ik ve öngörülemeyen durumlar n n aksine intranet ler, düzenli, merkezi 
olarak denetlenen ve güvenlik duvarlar (firewall) arkas nda korumaya al nm 
sistemlerdir. Nas l ki nternet, ekonomi gibi çe itli alanlarda küresel anlamda bir 
devrim yaratm sa, intranet de insanlar n i letmeler içindeki çal ma biçimini 
de i tirerek bir iç devrim yaratm t r denilebilir (CAMBAZO LU, 2000). 

letmede olu turulacak ntranet destekli yönetim bili im sistemi ile 
yöneticilerin gereksinim duyduklar bilgiler sa lanarak, onlar n sa l kl ve do ru 
kararlar vermeleri, ba ar l ve etkin yönetsel planlama ve denetleme yapmalar 
sa lanm olur.  

II. YÖNET M B L M S STEMLER

 

A. TANIMI, ANLAMI VE ÖNEM

 

Yönetim Bili im Sistemi (Management Information Systems); bir 
yöntem, bir i lev, bir yakla m, bir i lem, bir örgüt, bir sistem ve bir alt sistem 
olarak nitelendirilir. letmelerin bilgi ile ilgili i lemlerini düzenleyen bu sistemle 
ilgili çe itli yazarlar taraf ndan de i ik tan mlar yap lm t r.  
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Yönetim bili im sistemini; bilgi sa lama ve i leme sistemi olarak gören 
tan mlardan baz lar öyledir:  

Yönetim bili im sistemi; bilginin toplanmas n , i lenmesini ve 
aktar lmas n uyumla t ran bilgisayara dayal bir a d r (KREITNER, 1983: 495). 
Yönetim bili im sistemi; i letme ve çevresi hakk nda, geçmi , bugün ve gelece e 
yönelik bilgiyi sa layan bir i letme sistemidir (KROENKE- NOLAN, 1987:19). 
Yönetim bili im sistemi; örgütte bir kaynak olarak bilginin kullan m , i lenmesi 
ve yönetimi için gereken eylemler ve sistemler tak m n n tümüdür (SPRAGUE, 
1980:20). Yönetim bili im sistemi; örgütün ya ama ve geli mesinin sa lanmas 
ile örgütsel eylemlerin yerine getirilebilmesi için, yönetimin gereksinim duydu u 
do ru, zamanl ve anlaml bilgiyi sa layan ve geli tiren sistemdir (ÜLGEN, 
1990:77). Yönetim bili im sistemi; stratejik ve taktik planlaman n yap ld , 
yönetim düzeylerinin gereksinim duydu u, düzenli veya düzenli olmayan 
aral klarla bilgi gereksiniminin kar lanmas d r" (TUGAY, 1990:107). Yönetim 
bili im sistemi; bir örgütün yönetimle ilgili veri kaynaklar n , bir sistem 
bütünlü ü içinde toplay p, örgütün günlük i lerine bilgi deste i sa layan, özellikle 
çe itli düzeylerde yöneticilerin taktik ve stratejik kararlar n ba ar l k lacak 
nitelikte bilgi göndermeyi amaçlayan bilgi sistemidir (DAVIS, - OLSON, 
1985:4). 

Yönetim bili im sistemini; karar almay kolayla t ran sistemler olarak 
gören tan mlardan baz lar öyledir: 

Yönetim bili im sistemi; yönetimin karar alma sürecini destekleyen, 
bütünle ik bilgi sistemidir" (HOLT, 1987:138). Yönetim bili im sistemi; 
yönetimin karar almas nda gerekli bilgiyi sa lamak için, de i ik kaynaklardan 

veriyi bütünle tirebilen bilgisayar destekli bilgi sistemidir (HICKS, 1987:39). 
Yönetim bili im sistemi; kararlar n al nmas nda dizgeli biçimde gerekli bilgilerin 
zaman nda, anlaml ve kolayca haz rlanmas d r" (KENNEDY, 1970:52). Yönetim 
bili im sistemi; örgütün planlama, denetleme ve eyleme ili kin i levlerini etkin 
bir biçimde ba arabilmek ve karar alma sürecini kolayla t rmak için, gerekli, 
zamanl bilgiyi yönetim için uygun duruma getiren biçimsel bir yöntemdir 
(STONER, 1982:135). 

Yönetim bili im sistemini; hem bilgi sa lama ve i leme sistemi hem de 
karar almay kolayla t ran sistemler olarak gören tan mlar baz lar da öyledir: 

Yönetim bili im sistemi; yönetime, karar alabilmesi için bilgi toplay p 
aktaran bilgisayar destekli bir sistemdir" (DARF, 1983:329). Yönetim bili im 
sistemi; i letmelerle ve d çevre ile ilgili verileri toplay p bilgiye dönü türen, 
yönetime kullan labilir biçimde sunan bir sistemdir" (LONGENECKER - 
PRINGLE, 1981:138). Yönetim bili im sistemi, yöneticilerin kararlar 
alabilmeleri, yönetsel i levleri ve eylemleri etkin biçimde yerine getirebilmeleri 
için zaman nda ve do ru bilgileri yönetime sa layan biçimsel bir yöntemdir 
(PLUNKETT - ATTNER, 1992:486). Yönetim bili im sistemi; yönetim, i lemler 
ve karar alma i levlerini desteklemek için, bilgi sa layan bütünle ik, insan-
makina sistemidir (DAVIS - OLSON, 1985:6). 
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Bu aç klamalardan sonra, yönetim bili im sistemini, öyle tan mlanabilir 
(GÜMÜ TEK N, 1998:158): 

Yönetim bili im sistemi; bir örgütteki tüm gerekli bilgi ak n sa layan, 
iç ve d çevreden verileri bütünle tirip, bilgi ve i leme deste i veren, gerekti i 
zaman yönetime karar almas n kolayla t racak bilgileri zaman nda ve anlaml bir 
biçimde sunan, bilgisayar destekli bir sistemdir. 

Bu aç klamalardan sonra, yönetim bili im sistemi tan mlar ndan u 
sonuçlar ortaya ç kabilir: Yönetim bili im sistemi; 

-Veri toplama, kaydetme ve i leme i levlerini yerine getirir. 
-Yöneticilere karar almak için ham veri de il, seçilmi , i lenmi ve 

düzenlenmi veri ba ka deyi le bilgi sa lar. 
-De i ik kaynaklardan verileri, bütünle ik veri taban nda toplar. 
-Bilgiyi toplay p aktaran bilgisayar destekli bir sistemdir. 
-Yöneticilerinin zaman nda ve kolayca alabilecekleri yap sal bilgi sa lar. 
-Örgütün de i en bilgi gereksinimlerini kar lar. 
-Yönetim bili im sistemi, yaln zca yetkili i görenlerin bilgi al m yla   
s n rland r lm , güvenlik sistemiyle sar l d r. 

-Hem örgüt içinden hem de d ndan geçmi , bugün ve gelece e yönelik 
bilgi sa lar. 

-Bilgisayar, donan m (hardware) ve yaz l m (software), genyöntemler, 
incelemeler, planlama, karar alma, denetleme, veri taban vb. ö eleri kullan r. 

Yönetim bili im sistemi, yaln zca karar almak için bilgi sa lamaz, ayn 
zamanda örgütün de i ik parçalar n n birbirine ba lanmas na yard m eden, 
örgütte bilgi ak n gerçekle tiren sistemler dizisidir. Muhasebeden, ücretlerden, 
yükleme ve teslimden, sat lardan, karar almak için tüm düzeylerden genel 
müdüre akan özet raporlar, stok sistemleri, bütçeler ve finansal raporlar gibi temel 
olan tüm denetlemeler, örgütte yönetim bili im sisteminin ö eleridir 
(PLUNKETT - ATTNER, 1992:487). 

Yöneticinin dünyas , imdiki ile gelecek zaman aras nda bir de i im ve 
belirsizlik içindedir. Karar sürecindeki bu belirsizli i azaltmak için, örgütün iç ve 
d çevredeki etkinliklerine ili kin (uygun, anlaml , do ru, zamanl , uygun 
biçimde, incelenebilir, belirli bir içeri i olan ve eksiksiz) bilgilere gereksinimi 
vard r. Elde edilen bilgiler, i letmenin yönetim düzeylerini birbiri ile 
ili kilendiren bir bilgi a nda, düzeylerin uyumla t r lmas ile bütünle ik bir 
yap da biçimlenmelidir (EVREN,- KARPUZ, 1988:637-638). Yönetim bili im 
sistemi, örgütün önemli kay tlar na an nda ula makla, yönetime i letmenin temel 
eylemleri üzerine haz rlanan raporlar ve özetleri sa lar ve örgütün yönetim 
düzeylerine hizmet eder (LAUDON - LAUDON, 1996:24). 

Yönetime yard mc olan yönetim bili im sistemlerinin gün geçtikçe önem 
kazanmas n n çe itli nedenleri vard r. Yönetim bili im sisteminin önem 
kazanmas n n nedenlerini u biçimde s ralamak olas d r (LONG, 1989:25). 

1-Yöneticilerin; yönettikleri insan, makina, donat , hammadde, para gibi 
konularla yeterince ilgilenme olanaklar n n çe itli nedenlerle gün geçtikçe 
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azalmas ve bu konuda yöneticiyi yeterince destekleyecek bir bilgi kayna na 
gereksinim duyulmas . 

2-Yöneticilerin kar kar ya kald klar karar alma durumlar n n gittikçe 
karma k bir duruma gelmesi ve dikkate al nacak etmen say s n n artmas . 

3-Etmenlerdeki de i iklik oran n n gün geçtikçe artmas . 
4- letmelerin; büyük pazarlar, ekonomik ko ullar, toplumsal 

sorumluluklar vb. büyük örgütlerin içinde bulunmalar ve sürekliliklerini, bu 
ko ullarda sürdürme arzular . 

5-Örgütler geli tikçe, yöneticiler do ru ve zamanl bilgi gereksinmelerini 
kar lamak amac yla, daha iyi ileti im oluklar kurma zorunlulu u do mas 
(ÜLGEN, 1990:96). 

letmeler büyüyüp geli tikçe, eylemlerinin denetlenmesi, bir insan n 
yeteneklerini a m t r. Bu durumda, yönetici; ayn zamanda birden çok yerde 
bulunmak, planlamak, örgütlemek, yürütmek, uyumla t rmak, denetlemek, 
yeti tirmek, özetle i letmenin tüm eylemlerini yönetmek zorunda kalacakt r. Bu 
nedenle, de i en dünya ko ullara ayak uydurabilmek için, yönetim tekniklerinde 
bilimsel yöntemlerin kullan lmas gerekir.  

Örgütlerin büyümesi ile birlikte, ileti im ve örgüt sorunlar önemli 
boyutlara ula m t r. Bu arada kimin yetki ve sorumlulu u nerede ba layacak? 
nerede bitecek? kim kimden buyruk alacak? kime dan acak? ya da bildirim 
(rapor) verecek? gibi örgütsel sorunlar geli meye ba layacak ve bir yönetim 
bili im sistemine duyulan gereksinim biçimlenmeye ba layacakt r. 

Yöneticilerin do ru, etkin kararlar alabilmesi için, iç ve d kaynaklardan 
çe itli bilgilerin zaman nda al nmas ve de erlendirilmesi gerekir. Ba ka deyi le, 
etkin bir yönetim; eksiksiz, do ru ve zaman nda sa lanan bilgilerle i lerlik 
kazanabilmektedir. Bir i letmede yönetimin bilgi gereksiniminin sürekli bir 
biçimde kar lanmas ; bir anlamda yönetim bili im sisteminin kurulmas ile 
olas d r. 

En küçü ünden en büyü üne kadar tüm i letmelerde, bilgi toplama, kay t 
saklama, yeniden bulma ve da t ma ili kin bir sistemin gere i aç kt r. Özellikle 
örgütler büyüdükçe, bilgi toplama, kaydetme, yeniden bulma ve etkin ileti ime 
ili kin sorunlar artmaktad r. Ayr ca, i letmenin eylemlerine, pazar durumuna, 
rakiplere, tüketicilere ve tüm iç ve d çevreye ili kin bu bilgiler, i letme içinde 
bilgi ak n sa layan bir ileti im a arac l yla bir yerden ötekine aktar l r. Bu 
karma k bilgi ak nda, gerekli bilgilerin, hangi yöntemlerle seçilece i, 
kaydedilece i ve etkin kararlar al nmas için yöneticinin nas l beslenece i, etkin 
bir yönetim bili im sisteminin varl n gerektirir. Etkin bir yönetim bili im 
sistemi, veriler ya da bilgileri, olabildi ince kayna ndan al r ve daha sonra 
bunlar n düzenlenece i, hesaplanaca , özetlenece i ve karar organlar için, 
yararl bir biçime sokulaca bilgi i leme merkezlerine gönderir (ERKUT, 
1989:25).  
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B. YÖNET M B L M S STEM N N ÖZELL KLER

 
Yönetim bili im sistemi, yönetimin gereksinimlerini kar lamaya yönelik 

olmal d r. Bu özellik, yönetim bili im sisteminin en önemli özelli idir. Sistem, üst 
düzeyden alt düzeye do ru ve yönetim gereksinimleri do rultusunda, i letmenin 
amaçlar gözönüne al narak geli tirilir. Orta düzey yönetimin ya da alt düzey 
yönetimin gereksinimleri, sistemin temelini olu turur. Dolay s yla, yönetim 
bili im sisteminin yönetim taraf ndan yönlendirilmesi zorunludur. 

Bir sistemin ba ar ya ula mas ndaki temel etken insand r. yi tasarlanm 
bir yönetim bili im sistemi ile etkinlik sa layabilmek için, gerek üst düzey 
yönetimin bu konuya yeterli deste i sa lamas , gerekse alt düzey yönetimin bu 
konuya inanm olmas gerekir. 

Yönetim bili im sistemi, genellikle, günlük etkinlikleri de il; haftal k, 
ayl k ve y ll k sonuçlarla ilgilenen yöneticilere hizmet eder. Yönetim bili im 
sistemi, önceden iyi bilinen yap sal konularla ilgili oldu u için, genellikle esnek 
de ildir ve daha az çözümleme yetene i vard r. Yönetim bili im sistemi, 
karma k matematiksel modeller veya istatistiksel tekniklerin tersine, özetler ve 
kar la t rmalar gibi temel yöntemleri kullan r (LAUDON - LAUDON, 1996:24). 

Yönetim Bili im Sistemine ili kin baz özellikleri u biçimde 
s ralayabiliriz (LAUDON - LAUDON, 1996:7- 9; ERKUT, 1989:25-26): 

1. Yönetim Bili im Sistemi, Bütünle ik Bir Sistemdir: Bilgilerin 
bütünle ik bir biçimde i lenmesi, geni bir sistem plan içinde gerçekle ir ve bu 
sistem tek bir sistemden çok, alt sistemlerin bile imi olarak tasarlan r. 

Yönetim bili im sistemi; örgüt kaynaklar n , yönetimde etkinli i 
sa layacak biçimde bütünle tirir. Örne in; para, malzeme, i gören, makina ve 
donat gibi kaynaklara ili kin bilgileri ve her birinin bütünün üzerindeki etkilerini 
saptayacak biçimde sa lar. Kaynaklar aras nda bilgi ak n belirler, karar almak 
için, gerekli bilgileri veri taban nda toplar ve örgütün bütün sistemlerine bilgi 
haz rlar. Yönetim bili im sistemi, bütünle ik bir sistem oldu undan, yönetim için 
gerekli olan bilgiler, ortak bir veri taban ndan kar lan r. Yönetim bili im 
sisteminin, yerine getirilen i levlere dayal çok say da bilgi alt sistemi bulunur. Bu 
bili im alt sistemlerini  genellikle i letme i levlerine göre olu turmak en 
uygundur. Buna göre yönetim bili im sistemi; pazarlama, üretim, finans, i gören, 
muhasebe, ara t rma-geli tirme, halkla ili kiler gibi alt sistemlerden olu ur. 

letmede bu bili im alt sistemlerden ba ka alt sistemler de, yönetim bili im 
sistemi içinde yer alabilirler(YILMAZ, 1988:71). 

2. Yönetim Bili im Sistemi, Bilgisayar Temeline Dayanan nsan-Makina 
Sistemidir: Yönetim bili im sistemi, bilgisayar deste i olmaks z n da 
olu turulabilir. Ancak, etkin yönetim bili im sistemi için, bilgisayar kesinlikle 
gerekli bir araçt r. Bilgisayar, yönetim bili im sistemine gereken bilgileri; tutarl 
ve do ru bir biçimde i leyerek, hem zaman, hem de eme in tutumlu kullan m n 
sa lar. Yönetim bili im sistemi, her ne kadar örgüt içerisinde yer al yorsa da, 
bilgisayar ve ilgili ileti im araçlar n da içerdi i için, bir insan-makina sistemi 
olarak dü ünülür. Yönetim bili im sistemi, aç k bir sistemdir ve yans ma düzene i 
arac l ile kendi kendini denetlemeyi de sa layan devingen bir 
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yap dad r(KANTER, 1977:23). Bu özellik, yönetim bili im sisteminin bilgisayar 
kullan m n temel al r ve insan ile makina ya da bilgisayar aras nda kar l kl bilgi 
al veri i, etki ve tepkile imi gerektirir. Yönetim bili im sistemi, bilgisayar 
desteksiz de kurulabilir, ancak sistemin etkinli ini sa layan, bilgisayar n gücüdür. 

3. Yönetim Bili im Sistemi, Bilgi Deste i Sa layan Bir Sistemdir: 
Yönetim bili im sisteminde, günlük i lemlere ili kin bir çok bilgi i lenir ve 
ya amsal önem ta yan bilgi y na na girdi sa lan r. Böylelikle yönetici için 
bilgiler ya da veriler, daha düzenli ve yararlan labilir biçimde saklanm olur. 

4. Yönetim Bili im Sistemi, Karar Sürecine Bir Destektir: Sistem için 
gerekli olan ve bir karar olu turacak biçimde toplanan bilgilerin; i lenmesi, 
incelenmesi ve sunulmas gerekir. Bunun için, çe itli karar durumlar na ula an 
say sal olan veya olmayan modellerden yararlan larak, karar almaya destek olacak 
karar modelleri olu turulur. Örne in; yöneticilere planlama i levinde yard mc 
olacak planlama modelleriyle, sonuçlar planlanan standartlarla kar la t racak, 
sapmalar n nedenlerini çözümleyecek, denetleme modelleri de kurulabilir.  

C. YÖNET M B L M S STEM N N Ö ELER

 

Yönetim bili im sistemi; genyöntemler, donan m, bilgi yöntemleri, 
insanlar, para, örgüt vb. ö elerden olu ur (MURDICK,-ROSS, 1971:160).  

Yönetim bili im sisteminin ö eleri unlard r (YILMAZ, 1988:59-60): 
Yönetim Bili im Sisteminin Fiziksel Parçalar : Yönetim bili im sistemini 

olu turan fiziksel parçalar, sistemin elle tutulan ve gözle görünen parçalar d r. 
Bunlar; donan m, yaz l m, dosyalar (veri taban dosyalar ), kurallar ve i letme 
çal anlar ndan olu ur. Günümüz i letmelerinde de, yönetim bili im sistemleri, 
bilgisayar destekli oldu undan, donan m denildi inde, akla ilk olarak 
bilgisayarlar gelmektedir.  

Bilgi leme: Bilgi i leme s ras nda yap lan eylemler; toplanan verilerin 
i lenmesi, i letmenin normal i lemlerinin yap lmas , i lemlerle ilgili dosyalar n 
haz rlanmas , ilgili dosyalar n güncelle tirilmesi, gerekli raporlar n düzenlenmesi 
ve insan-makine ileti iminin gerçekle tirilmesi çal malar d r. 

Kullan c lar n Elde Etti i Ç kt lar: Yönetim bili im sistemi içinde, aç kça 
neler oldu unun izlenememesi nedeniyle, kullan c lar n elde etti i ç kt lara 
bakarak, al nmas gereken önlemler belirlenir ve ileriye dönük planlama 
a amalar na geçilir. Ç kt lar; normal i lemlerin belgeleri, planlama raporlar ve 
istenen bilgilerin sa lanmas , ola anüstü durumlardaki haz rlanan raporlar 
biçiminde s ralanabilir (MURDICK  ROSS, 1971:160).  

D. YÖNET M B L M S STEM N N ALT S STEMLER

 

letmenin yönetim bili im sistemini olu turan alt sistemler; genel 
yönetim bili im sistemleri ve i letme bölümlerindeki yönetim bili im sistemleri 
olarak incelenebilir: 

1.Genel Yönetim Bili im Sistemleri 
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Genel yönetim bili im sistemlerinin alt sistemleri; Planlama bili im 
sistemi, örgütleme bili im sistemi, yürütme bili im sistemi, uyumla t rma bili im 
sistemi, denetleme bili im sistemi, yeti tirme bili im sistemidir. 

a.Planlama Bili im Sistemi: Plan; amaca eri mek için, ne gibi i lerin 
yap laca n , bunlar n hangi s raya göre, nas l ve ne zaman ve ne kadar zamanda 
yap laca n ve bunlar n yap lma s ras n gösteren bir modeldir (A KUN, 
1988:6). Bilindi i gibi bilgi sistemi, uygun bir biçimde veriyi toplar, düzenler, 
da t r ve bilgi olarak anlaml bir duruma getirir. Planlama bili im sistemi; amaca 
eri mek için, i lerin, s ras na göre ve zaman nda yap lmas na ili kin veriyi toplar, 
düzenler, da t r ve planlama bilgisi durumuna getiren sistemdir. 

Üst düzey yöneticilerin gelecekteki kararlar n etkileyecek, bilgisayar 
temeline dayanan bili im sistemlerinin uygulamas na karar verirken, birtak m 
çal malar yapmalar gerekir (ÜLGEN, 1990:183). Planlama eylemleri, yönetim 
bili im sistemlerinin, örgüt içinde sa l kl geli imiyle orant l olarak, daha etkin 
ve verimli sonuçlar do urabilmekte, de i ik düzeydeki yöneticilere bilgiler 
üretebilmekte ve onlar n daha yararl olabilmelerine olanak tan maktad r. 
Yönetim bili im sistemi de, ayr nt l bir planlama sonucunda olu turulur. Do ru 
bir planlama, sistemin ba ar s için temel ko uldur. Yönetim bili im sistemi, veri 
taban ve i levsel sistemleri birarada tutan bir sistemdir (KANTER, 1977:23). 
Planlama bili im sisteminin ko ullar na uygun olarak ba ar labilmesi için, tüm 
projeyi yöneten bilgi uzmanlar na, yönetim düzeylerinin sistemden bekledikleri, 
bilgi gereksinimlerini tan mlamalar gerekir (ÜLGEN, 1990:183).  

Planlama bili im sisteminin girdileri; uzun, orta ve k sa dönem planlama 
verileri, çevreye ili kin bilgilerden vb. olu ur. Bu veriler, i letmede, bütünle ik 
veri taban nda i lenir. lenen veriler, gereken zamanda, uygun bilgi biçiminde, 
istenilen miktarda, yöneticilerin amaç belirlemesi, bütçe, program, politika 
haz rlamas na ili kin kararlar almas na yönelik sunulur. 

b.Örgütleme Bili im Sistemi: Örgütleme; planda saptanan amaçlara 
ula mak üzere belirlenen yollara uygun örgüt kurmakt r (A KUN, 1988:18). 
Örgütleme bili im sistemi, planlar ve amaçlar do rultusunda sa lanan verilere 
dayanarak uygun bir biçimde verileri i leme, düzenleme, da tma ve bilgi olarak 
anlaml bir duruma getirmeye yarayan bir sistemdir. Örgütte kimin yetki ve 
sorumlulu u; nerede ba layacak, nerede bitecek, kim kimden emir alacak, kime 
dan lacak, ya da rapor verilecek gibi örgüt içi sorunlar; örgütleme bili im 
sistemi ile çözümlenir. 

Örgütleme bili im sistemi, tüm örgütsel yap n n her türlü gereksinimini 
özenle düzenleyen, bilgi sistemlerini biçimlendiren ve birbirleriyle ili kilerini 
düzelten ve yönetime bilgi sa layacak etkin kararlar al nmas n gerçekle tiren bir 
sistemdir. Örgütleme bili im sistemi, i letmenin örgüt yap s na yeni bölümlerin 
eklenmesine, yeni tür i lerin ve organlar n do mas na neden olur. Örgütleme 
bili im sisteminin ilk etkisi, bilgi i lem hizmetini gerçekle tirecek yeni bir bölüm 
yarat lmas d r (ÜLGEN, 1990:214). Elektronik bilgi i leme eylemi, yeni tür i leri 
ve uzmanl k isteyen orunlar gerektirir. Örne in; sistem analistleri, sistem 
tasar mc lar , sistem programlamac lar, veri taban yöneticileri, yönetim bili im 
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sistemi planlamac lar , veri ileti im uzmanlar gibi uzmanl klara gereksinim 
duyulur (LONG, 1989:139). 

Örgütleme bili im sistemi, kimi i levlerin ya da görevlerin ortadan 
kalkmas na, yenilerine gereksinim duyulmas na ve yeni bir bilgi i lem bölümünün 
kurulmas na ve uzmanla man n artmas na neden olur. Böylece, orta düzey 
yöneticilerin görevlerinin içeri i farkl la rken, üst düzey yöneticilerinin ve öteki 
i görenlerin i levlerinin içeri i geni ler. leti im kanallar nda biçimsellik derecesi 
yükselir ve i letmede, bilgi temeline dayanan bir biçimsel bilgi sisteminin 
kurulmas sa lan r. 

Örgütleme bili im sisteminin girdileri; i görene, i lere, yetki ve 
sorumluluk yap s na, yer araç ve yönteme ili kin olan verilerin, bütünle ik veri 
taban nda i lenmesi, toplanmas , kaydedilmesi, s n fland r lmas ve incelenmesi 
gibi i lemlerin sonucu, örgüt yap s na ili kin bilgiler, i görenlere, yetki ve 
sorumluluklara, yer araç ve yöntemlere ili kin ç kt lar olu ur. 

c.Yürütme Bili im Sistemi: Yürütme, ne yap lmas gerekti i konusunda 
i görenlere yönerge verme anlam na gelir (A KUN, 1988:30). Yürütme bili im 
sistemi, i görenlere ne yap lmas gerekti i, i lerin nas l yap lmas gerekti i 
konusunda verileri i leme, düzenleme, da tma ve bilgi olarak anlaml bir duruma 
getirmeye yarayan bir sistemdir. 

Örgütte, yürütme bili im sistemi ile yürütme eylemlerinin, bir sistem 
anlay içinde de erlenmesi sa lanacak, düzenli bir yürütme, emir komuta ve 
raporlama sisteminin kurulmas na yol açacak, kural ve disipline olan gereksinim 
artacakt r. Yürütme bili im sistemi ile, biçimsel yüz yüze ili kiler azalmakta ve 
bölümler aras bilgi al veri i artmakta, bilgi ak ve ileti im sistemle mektedir. 
Bütünle ik veri taban ve bilgi i lem merkezi, i letmenin eylemlerinin 
bütünle mesine yola açm t r (ÜLGEN, 1990:197). 

Yürütme bili im sisteminin girdileri; i lerin nas l yap laca , i görenlerin 
i leri yaparken nelere uyaca konular nda verileri içerir. Bu veriler; bütünle ik 
veri taban nda i lenerek, yönergeler, raporlar, buyruklar (emirler), bilgiler 
biçiminde ç kt lara dönü ür. 

d.Uyumla t rma Bili im Sistemi: Uyumla t rma; insanlar n çabalar n 
birle tirmeyi ve zaman hakk nda ayarlamay , ortakla a amaca ula mak için, 
çabalar n birbiri ard s ra gelmelerini ve iç içe geçip kenetlenerek birbirlerini 
bütünlemelerini sa lar (A KUN, 1988:40). Uyumla t rma bili im sistemi; 
insanlar n çabalar n birle tirmek için, zamana, amaca, çabalara ili kin verileri 
toplayan, düzenleyen, i leyen da tan ve uyumla t rma bilgisi durumuna getiren 
sistemdir. Uyumla t rma bili im sisteminin üretti i bilgiler; yaz l raporlar 
biçiminde olup, imdiki durum konusunda, gerekli bilgilerdir. Programlar n 
haz rlan biçimleri, standart bilgileri, ko ullara ili kin bilgiler, i lem ka tlar ve 
yaz l raporlar biçimindedir. 

Uyumla t rma bili im sistemi; örgütte i gören çabalar n uyumla t rmaya 
ili kin verilerin, bütünle ik veri taban nda i lenmesi, toplanmas , kaydedilmesi, 
s n fland r lmas ve incelenmesi gibi i lemler sonucu, uyumla t rma bilgilerine 
dönü türür. Sistemin ç kt lar ; uyumla t rma raporlar , i görenlere bilgiler, 
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standart bilgileri, i leyi e ili kin bilgiler vb. sonuçlardan olu ur. Ç kt lar; sistemin 
etkinli ini sa layabilmek için, yans ma yoluyla geri döner. 

e.Denetleme Bili im Sistemi: Denetleme; yöneticinin, örgütü amac na 
ula t racak eylemlere giri tikten ve böylece üretimin sonuçlar meydana geldikten 
sonra, bunlar n gere i gibi yap l p yap lmad , amaca ula p ula mad , hangi 
ölçüde ula ld , hangi ölçüde ula lmad gibi önemli noktalar n saptanmas na 
ili kin yap lan eylemlerdir (A KUN, 1988:52). Denetleme bili im sistemi; 
denetlemeye dönük kararlar n amaca eri mesine ili kin verileri toplar, i ler, 
düzenler, da t r ve denetleme bilgisi durumuna getirir. Denetleme bili im 
sisteminde, yönetici, verilerin sisteme do ru olarak gönderilip gönderilmedi i, 
do ru bilgilerin elde edilip edilmedi i, denetlenen eylemlerde yer alan i lemlerin, 
hesaplara do ru olarak yans t l p yans t lmad konular n inceleyecektir. 
Denetim bilgileri, örgüt yap s na s k s k ya ba l d r. Bu bilgiler, k sa dönemlidir, 
geçmi e ili kin ve çok ayr nt l d r. 

Denetleme bili im sisteminin girdileri olan, gerçekle en durum verileri, 
standart verileri vb. gibi veriler, bütünle ik veri taban nda i lenerek, anlaml 
duruma getirilir. Böylece denetleme bili im sisteminin ç kt lar ; denetleme 
bilgilerini, kar la t rmada kullan lacak sonuçlar , raporlar vb. içerir. Sistemin 
etkinli i için yans madan yararlan l r. 

f.Yeti tirme Bili im Sistemi: Yeti tirme; i letmelerde yönetici 
i görenlerin yeti tirilmesine yönelik, yöneticinin planlanmas , örgütlemesi, 
kurdu u örgütü yürütmesi ile harekete geçirmesi, çal malar uyumla t rmas , 
denetleme i levleri ile sonunda bütün bu eylemleri kendinden sonra yürütecek 
yönetici adaylar n n yeti tirilmesi eylemleridir (A KUN, 1988:73). Bu tan ma 
ba l olarak, yeti tirme bili im sistemi; i letmedeki yönetici i görenlerin 
yeti tirilebilmesi için, yeti tirmeye ili kin verilerin toplanmas n , düzenlenmesini, 
i lenmesini, da t lmas n ve yeti tirme bilgisi durumuna getirilmesini sa layan 
sistemdir.  

Yeti tirme bili im sisteminin girdileri; yeti tirilecek i görenlere ili kin 
planlama, örgütleme, yürütme, uyumla t rma ve denetlemeye ili kin veriler, 
i görenlere ili kin veriler, vb. olu ur. Bu veriler, bütünle ik veri taban nda 
i lenerek yeti tirilecek olan i görenlere ili kin bilgilere dönü ür. 

2. letme Bölümlerindeki Yönetim Bili im Sistemleri 
letme bölümlerindeki yönetim bili im sistemini olu turan alt sistemler 

unlard r: Pazarlama bili im sistemi, üretim bili im sistemi, i gören bili im 
sistemi, finans bili im sistemi, muhasebe bili im sistemi, ara t rma-geli tirme 
bili im sistemi, halkla ili kiler bili im sistemi. 

a.Pazarlama Bili im Sistemi: Pazarlama bili im sistemi, mal ve hizmetleri 
üreticiden tüketiciye do ru ak n içeren eylemler dizisidir. Bu eylemler, gerek 
i letmeye, gerek tüketicilere yönelik eylemler olup; sat n planlanmas , reklam, 
fiyatland rma, sat sonuçlar n n incelenmesi biçiminde s ralanabilir. letme için 
oldukça önemli olan bu eylemlere ili kin bilgiler, pazarlama bili im sisteminden 
sa lan r. Pazarlama bili im sisteminin etkinli i, büyük ölçüde, pazar ile örgüt 
aras ndaki yans ma i levine dayan r. Çünkü, ancak bu yolla yöneticiler, geçmi 



Yönetim ve Ekonomi 11/1 (2004) 125-141   

135

eylemlerin uygunlu u ve do rulu u konusunda görü leri olabilir ve bu görü 
üzerine, gelece e yönelik eylemlerini tasarlay p, karar verebilirler.  

Bir i letme; do ru kararlar almak ve bunlar ba ar yla uygulamak üzere, 
pazarlama d çevresini iyi tan mak, kendisinin güçlü ve zay f yönleri ile pazarda 
varolan f rsat ve tehlikeleri sa l kl olarak de erlendirebilmek için, yeterli 
pazarlama bilgilerinin olmas gerekir. Gerçekten, i letmenin ba ar s , büyük 
ölçüde, yönetim kararlar n n dayand bilgilerin sa l kl olu una ba l d r. 

letmelerde pazarlama kararlar için, sürekli bir bilgi toplama ve yönetime sunma 
görevi üstlenen pazarlama bili im sistemi; "pazarlama kararlar için gerekli 
bilgileri; düzenli ve sürekli bir biçimde toplamak, saklamak, incelemek ve 
yaymak üzere geli tirilmi bir yöntemler dizisidir" (MUCUK, 1994:57). 
Pazarlama bili im sistemi, i letme içi ve i letme d kaynaklardan bilgileri 
toplama, de erlendirme, düzeltme, saklama ve ilgili yöneticilere sunma yolunda 
çal malar sürekli ve düzenli bir biçimde yapar. 

letme yönetiminin bilgi gereksinimini kar layan pazarlama bili im 
sistemleri, bilgileri; h zl , etkin ve verimli bir biçimde derler, saklar, kullan labilir 
biçime dönü türür, sürekli ve iste e ba l olarak kullan c lara aktar r (KAYA, 
1984:21).  

hayat n n belirsizliklerle dolu, devingen ve rekabetçi ortam nda, 
pazarlama bili im sistemi, üreticilerle tüketiciler aras ndaki uzakl kapatmaya 
yarayacak bilgileri sa lama i levini yerine getirir. Ba ka deyi le, pazarlamada 
temel olan hedef pazar n belirlenmesi, uygun bir pazarlama karmas n n 
olu turulmas ve d çevrenin h zl de i imine uyum sa layacak biçimde sürekli 
olarak gözden geçirilmesi gibi kararlar için gereken bilgiler, pazarlama bili im 
sistemi ile sa lan r (MUCUK, 1994:56). 

Pazarlama bili im sisteminin alt sistemleri unlard r: Pazar ara t rmas , 
tutundurma ve reklam, sat kestirimleri ve incelemeleri, tüketici hizmetleri, sat 
ve sipari izlemedir. Bu sistem, yönetim bili im sisteminin öteki alt sistemleri 
olan, finans, muhasebe, i gören ve üretim ile s k etkile im durumundad r. 

b.Üretim Bili im Sistemi: Üretim bili im sistemi, ürünlerin, i letme içinde 
fiziksel ak lar na ili kin bilgileri elde etmeye yöneliktir. Örne in; üretim 
planlamas ve denetimi, stok kontrolü ve kalite kontrol gibi i letme eylemlerine 
ili kin bilgileri içerir. Üretim bili im sistemi, i letme içi ve geçmi teki bilgilerle 
ilgilidir. Böyle bir sistem, önemli ve çözüm maliyetleri çok olan sorunlar n 
çözülmesinde, büyük nicelikte bilgileri do ru ve zaman nda i leyerek, 
yöneticilere yararl olmaktad r. Üretimde, eylemleri yineleme özelli i oldu u için, 
bilgisayarlar n da çok kullan ld bir aland r (DEARDEN,- MCFARLAN, 
1966:11). Üretim bili im sistemlerinin alt sistemleri; üretim, ara t rma 

 

geli tirme, hammadde stoklar ve yönetimi, ula m, üretim planlama ve 
denetimdir. 

c. gören Bili im Sistemi: Yönetim bili im sistemine veri sa layan 
i letme alt sistemlerinden biri, i gören bili im sistemidir. Her türlü i gören 
konular ve kendi alan yla ilgili sonuçlar , üst düzey yönetimden gelen uyar lar 
do rultusunda, yönetim bili im sistemine iletir. 
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Yönetim bili im sistemi, özellikle i gören bili im sisteminden gelen 
verileri daha dikkatli de erlemek durumundad r. Bunun nedeni, i gören bili im 
sisteminin inceleme konusunu olu turan i gören konular n n ço u kez davran 
bilimlerinin etki alan na girmesidir. 

Günümüzde e itimli, i inin uzman olan insan; teknolojik ko ullarda 
birbirine h zla yakla an i letmelerdeki tek ayr cal kl etmen durumundad r. 

letme her eyden önce insanlardan olu ur. Yönetici, grup olarak bir araya gelmi 
ve belli bir amaç için örgütlenmi olan insanlar , verimli ve etkin biçimde 
yönetmekle görevlidir. Yöneticinin temel hammaddesi insand r (TOSUN, :5). 
Ancak, günümüzde insan, yal n bir üretim etkeni olmaktan ç km , dü ünce ve 
de er yarg lar giderek de i mekte olan ve üst düzey yöneticisinin zaman n n 
büyük bir bölümünü alan bir etmen durumuna girmi tir. 

gören, üretim eylemlerinin gerçekle tirilmesinde önemli pay bulunan 
bir girdidir. Yap sal niteli i nedeniyle di er girdilerden çok farkl d r. Verimlilik 
ölçülerinin birço u i gören baz na dayand için, yönetim aç s ndan da, özelli i 
ve önemi bulunmaktad r (SOYSAL, - S VR , - ULUKAN, 1988:617). 

nsan kayna ndan en iyi biçimde yararlanmak için, önce insan 
kaynaklar n n çe itli yönlerini tan mak gerekir. Yöneticilerin ba ar s n n, yönetti i 
ki ilerin özelliklerini bilmesine ba l oldu u da unutulmamal d r. gören bili im 
sistemini olu turan çe itli alt sistemler bulunmaktad r. Bu alt sistemler 
(GEYLAN, 1992:13-15); gücü planlamas , i analizi, tan m ve i gerekleri, 
i gören bulma ve seçme, i göreni i e al t rma, i gören de erlemesi, disiplin, i 
de erlemesi, ücret yönetimi, sa l k ve güvenlik, i gören hizmetleri, sendikal 
de i melerdir. 

d.Finans Bili im Sistemi: Finans bili im sistemi; yönetimin varl klar 
üzerindeki yönetim sorumlulu unu yerine getiren, i letmenin varl klarla ilgili 
eylemlerin denetimini sa layan ve gelece e ili kin i letme eylemlerini planlamak 
için gerekli bilgileri sa layan bir bilgi sistemidir (SÜRMELI, 1988:57). Finans 
bili im sistemi, i letmede iç denetimi olurlu k lmak ve yönetsel bilgileri sa lamak 
amac yla kurulan, alt bilgi sistemlerinin olu turdu u bir bütündür. 

Finans bili im sistemi, birbirinden farkl bilgi kullan c lar n n, farkl bilgi 
gereksinimlerini kar lar. Finans bili im sistemi, i letmenin; iç bilgi 
gereksinimlerini kar lar, i letme eylemlerini ölçme ve denetleme olanaklar n 
sa lar, d raporlama için, gerekli bilgileri haz rlar. 

Yönetim; finans bili im sisteminden elde etti i bilgilerle, geçmi le 
birlikte, imdiki ve gelece e ili kin bilgileri de sa layabilecektir. Bunun yan nda, 
ölçme ve denetleme i lemlerinin etkin biçimde yerine getirilmesi, finans bili im 
sisteminden sa lanacak bilgilerle yak ndan ilgilidir. Bu tür bilgiler, i letmenin 
yap s na göre, farkl yöntemlerle ve de i ik bilgi merkezlerinden 
sa lanabilecektir. 

letmeyle ili kileri do rultusunda, baz bilgileri isteyenler (i letme 
sahipleri, ortaklar, borç verenler, devlet, halk gibi), finans bili im sisteminden 
sa lanan raporlarla bilgi sa layabilirler (SÜRMELI, 1988:59). 
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e.Muhasebe Bili im Sistemi: Muhasebe bili im sistemi, bir örgütün 
kaynaklar n n olu umunu, bu kaynaklar n kullan lma biçimini, örgütün i lemleri 
sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen art ve azal lar ve örgütün finansal 
aç dan durumunu aç klayan bilgileri üreten ve bunlar

 
ilgili ki i ve kurulu lara 

ileten bir bilgi sistemi dir (SEVILENGÜL, 1995:9). 
Muhasebe bili im sistemi, hem yöneticilere hem de d sal kullan c lara; 

i letmenin bütünü hakk nda gerekli bilgileri sa lar. Muhasebe bili im sisteminin 
amac , i letmenin eylemlerini verimli ve ekonomik bir ekilde yerine getirmesine 
yard m etmektir. Muhasebe bili im sistemi, i letme sonuçlar üzerindeki kamu 
pay n ve bunun i letme eylemleri üzerindeki etkileri konusunda olu turdu u 
bilgiler ile üst yönetime karar almas nda yard mc olur (ÖZBEK, 1992:122). 

Muhasebe bili im sistemi, finansal muhasebe d nda kalan maliyet 
muhasebesi, planlama, denetleme ve i letme istatisti i gibi konular içeren geni 
bir bilgi sistemidir. Bu sistem genellikle i letme içi eylemlerle ili kilidir. 
Muhasebe bili im sistemlerinin ço unda, bilgisayar ve onunla ilgili elektronik 
araçlar n kullan lmas yayg nd r. Bu sistemin özelli i gere i, daha çok niceliksel 
bilgilerle u ra ld ndan, kolayl kla makina ile donat labilir. Muhasebe bili im 
sistemi, bilgi i lem maliyetlerinin azalmas n ve bilgilerin do ru ve zaman nda 
elde edilmesini sa lar. letmenin ekonomik davran lar hakk ndaki bilgiler, 
muhasebe i lemleriyle olu turulur. Bu bilgiler, i letme içindeki yöneticiler 
taraf ndan, i letmenin eylemlerini yönetme ve denetlemede, i letme d nda ise, 
çe itli ekonomik kararlar n al nmas nda kullan l r (PRAKASH, - RAPPAPORT, 
1975:723). 

Çe itli alt sistemleri olan muhasebe bili im sistemi, yap s gere i, siyasal, 
ekonomik ve sosyal güçlerden olu an ve sistemi etkileyen d çevre ile yo un bir 
ileti im içindedir. Bu etkile im içerisinde kalmak ko uluyla, muhasebe bili im 
sistemi, i letme olaylar n derleyip, planlay p, denetleyip, i leyerek; bilgiler 
biçiminde, bilgiyi kullanacak olan ki ilere ve yöneticilere ula t r r (ÖZBEK, 
1992:117). Finans ve muhasebe i lemlerini aç klaman n belki de en iyi yolu, alt 
sistemler ile onlar n d çevreleri (örne in; finansal kurulu lar) ile iç çevreleri 
(örne in; yöneticiler) aras ndaki etkile imlerine odakla makt r. Alt sistemler; s k 
s k bütünle ik veri taban ile etkile imde bulunurlar. Bu etkile imler; çok yo un 
oldu undan ve bilgi ak lar nda karma kl k yarataca ndan, alt sistemlerden 
baz lar n n önemini sakl tutarak, u finans ve muhasebe alt sistemleri 
olu turulabilir; varl klar n yönetimi alt sistemi, gelirlerin denetimi alt sistemi, 
giderlerin denetimi alt sistemi, finansal planlama alt sistemi, finansal raporlama 
alt sistemidir. 

f.Ara t rma-Geli tirme Bili im Sistemi: letmeler bir sistemin parças 
olarak içinde bulunduklar daha üst ve alt sistemlerden etkilenmektedirler. Bir 
sistem olarak i letmeler, çevrenin de i mesi ve geli mesi ile birtak m 
de i ikliklerle kar kar ya kalmaktad rlar. letmelerin bulundu u çevre çok 
h zl bir de i me ve geli me göstermektedir. Rekabet iddetlenmekte, i letmeler 
pazara sunduklar mal ve hizmetten sonra, ancak çok k sa bir süre soluk 
alabilmektedirler. Bunun ard ndan, yeni bir mal veya hizmetin pazara sunulmas 
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bir zorunluluk olmaktad r. Dolay s yla, i letmelerin ya ama ve geli meleri, 
ara t rma geli tirme ve yenilik yapma yeteneklerine ba l d r (D NÇER, - F DAN, 
1996:159). 

Ara t rma ve geli tirme, yeni bilgiler elde etmek ya da var olan bilgileri 
ortaya ç karmak amac yla yap lan ve bilginin dizgeli biçimde toplanmas n , 
incelenmesini ve yorumunu gerektiren bir çal mad r. Bu çabalar, sorunun 
karma kl na, paraya ve zamana göre farkl boyutlar kazan r. letmeler, 
varl klar n sürdürebilmek ve rekabet gücünü art rabilmek için, sürekli ve düzenli 
ara t rma geli tirme eylemlerine giri melidirler (D NÇER, - F DAN, 1996:160). 

Ara t rma ve geli tirme, üst düzey yönetime veri sa lamal d r. Ara t rma 
ve geli tirme taraf ndan sunulan verinin niceli i; i letmenin öteki i levlerinden 
sa lananlarla kar la t r ld nda, küçük kal r. Ara t rma ve geli tirmenin 
sa lad veri, i letmeye uygun üretim süreçleri ve yeni ürünleri üretme ve 
geli tirme maliyetlerini içerir (SMITH, - ARNOLD, - BIZZELL, 1988:67). 
Ara t rma ve geli tirme bili im sistemini olu turan çe itli alt sistemler 
bulunmaktad r. Bu alt sistemler; ara t rma, geli tirme ve yenilik yapmad r. 

g.Halkla li kiler Bili im Sistemi: Halkla ili kiler; i letmenin etkile imde 
bulundu u gruplar n ilgisini, olumlu dü üncesini ve deste ini haketme, kazanma 
ve sürdürme amac na yönelik ileti imde ve bilgi al veri inde bulunma 
sürecidir . Halkla ili kiler bili im sistemi; hedef kitleye bilgi sa lar ve hedef 
kitleden bilgi al r.  

Halkla ili kilerde; bilgi al veri inde ve ileti imde bulunulan hedef kitle; 
i letme yönetiminin eylem ve i levlerinden etkilenen, dü ünce ve eylemleriyle 
yönetimi etkileyen, ortak ç kar gruplar d r. Bilgi al nan ve sunulan hedef kitle; 
i görenler, di er i letmeler, yöre halk , bas n yay n kurulu lar , mal ya da hizmet 
satanlar ve sat n alanlar, i letme ile etkile imi olan ya da olabilecek di er 
gruplardan olu ur. 

Halkla ili kiler bili im sistemi, belirli amaçlar gerçekle tirebilmek için, 
aralar nda s k etkile im ve ba l l k bulunan baz alt sistemlerden olu ur. Bu alt 
sistemler (KARAKOÇ, 1996:66); tan ma sistemi, iyile tirme ve geli tirme 
sistemi, tan t m etkinlikleri sistemi, duyurma ve yayma sistemidir.  

E. YÖNET M B L M S STEMLER N N KURULU U VE       
GEL T R LMES

 

letmede, yönetim bili im sisteminin, kurulu u ile ilgili plan 
haz rlan rken, sistemin tamam n n bir anda kurulup uygulanmas dü ünülemez. 
Uygulamalar ad m ad m geli ecektir. Önemli olan bu uygulamalar ba latmakt r. 
Bir yönetim bili im sisteminin gerçekle tirilebilmesi için, var olan sistemin 
çözümlenerek yeniden tasar m gerekir. Böyle bir çal ma hem örgüt içinden, hem 
de örgüt d ndan, de i ik meslek gruplar ndan olu mu uzmanlarca kurulacak, 
bir ekip taraf ndan yap lmal d r. 

Yönetim bili im sisteminin kurulu ve geli tirilmesinde, uygulamalar n 
gerektirdi i bilginin belirlenmesi gerekir. Stratejik planlama, örgütleme, 
yürütme, uyumla t rma, denetleme ve yeti tirme i lemleri için hangi bilgiler 
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gereklidir? Bu bilgiler nas l olmal d r? Kimden ve nas l elde edilebilir? Nerelerde 
ve hangi ekillerde saklanmal d r? vb gibi sorular n yan tlar , sistemin kurulu ve 
geli mesinde önemli bir yer tutar. Sistemin kurulu ve geli mesinde, insan 
ö esinin önemli bir yeri vard r. nsan- makina bütünle mesinin ba ar l bir ekilde 
gerçekle tirilebilmesi gerekir. Bilgi i lem sisteminin kurulup, uygulamalar n 
ba lamas nda, bu yenilikleri benimseyip direnç gösterme e ilimi gibi 
olumsuzluklar n ya anmamas için, insan n bu konudaki e itimi de çok önemlidir. 
Sistemi kurarken görev alanlar n, ortaya ç kabilecek bu ve benzeri olumsuzluklara 
kar önlemler üretmesi gerekir. 

Kurulu çal malar için, farkl çal malar yap lmaktad r. En uygun 
s ralama u ekilde olabilir; 

1-Yönetim bili im sisteminin amac n n ana çizgileriyle saptanmas , 
2-Var olan sistemin çözümlenerek, girdi, süreç ve ç kt lar n 

incelenmesiyle,    
sorunlar n ortaya ç kart lmas , 

3-Sistemin, alt sistemlere bölünmesi ve incelenmesi. 
Yönetim bili im sisteminin kurulu ve geli iminde eylemlerin, sa l kl bir 

yap da yürütülebilmesi için, içinde bulunulan durumun belirlenmesi, sistem 
çözümleme ve tasar m n n gerçekle tirilmesi, gerçekle tirilen bu tasar m 
a amas ndan sonra sistem gereksinimlerinin saptanmas , uygulamaya geçi 
a amas n n haz rlanmas ve haz rl k tamamland ktan sonra, pilot bir uygulaman n 
yap lmas gibi çe itli a amalar gerekecektir. 

Yönetim bili im sisteminin kurulu unda, hiç bir biçimde birbiriyle uyumu 
dü ünülmeden, ba ms z alt sistemlerin olu turulmas na gidilmemelidir. Bu 
yakla m, yönetim bili im sistemi anlay na da ters dü mektedir. Sistemdeki yeri 
belli olmayan baz alt sistemlerin kurulmas , daha sonraki a amada, yönetim 
bili im sisteminin i leyi ini olumsuz etkileyecektir. Yönetim bili im sistemini 
kurmak, yarat c l k gerektiren bir eylemler zincirini içermektedir. Ancak, yine de 
bu eylemleri ve a amalar belirleyip zamanlama yapmak, konuyu ara t ran 
ara t rmac lara k tutacakt r.   

III.SONUÇ 
Günümüzde her alanda oldu u gibi, i letmecilik alan nda da çok h zl 

de i ikliklerin oldu u ve de i me h z n n giderek daha da artt görülmektedir. 
Böyle bir dönemde, i letme yönetiminin görevi, iç ve d çevredeki de i me 
h z na ayak uydurabilmek ve yönetim bili im sisteminden yararlanarak i letmenin 
etkinli i sa layabilmektedir. letme yöneticilerinin, etkin bir yönetim bili im 
sistemini kurup, geli tirerek, bu sistemden yararlanmalar gerekmektedir. 

Etkin bir yönetim bili im sistemi u ko ullar yerine getirebilmelidir. 
-Örgütte, tüm gerekli bilgi ak n sa lamal d r.  
- ç ve d çevreden gelen verileri bütünle tirmelidir.  
-Bilgiyi i lemelidir. 
-Bilgiyi, yönetimin istedi i zamanda, do ru, eksiksiz ve istedi i miktarda    

ula t rmal d r. 
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-Bilgiyi, anlaml biçimde sunmal d r. 
-Elektronik ileti im teknolojilerinden yararlanmal d r. 

letmede bu ko ullar sa land nda, yönetim bili im sisteminin etkinlik 
düzeyi yükselmektedir.  
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