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ÖNSÖZ 

Ülkemiz ekonomisinin dinamik birimleri olarak KOBİ’ler ekonomik ve sosyal sisteme olan 
katkıları nedeniyle, son yıllarda önem kazanmaya başlamışlardır. Avrupa Birliği’nin 
KOBİ’lere ilişkin açıklamaları ekonomik sisteme olan katkıları kapsamında şu şekilde 
özetlenmektedir; Sayıları ve değişik konulardaki çalışmaları, üretim, ticaret ve hizmet 
alanlarında yer alan tüm sektörlerde var olan etkileri, istihdama ve belli yörelerin refah 
düzeylerine katkıları nedeniyle bu işletmeler ticari ve endüstriyel yapının gerekli bir 
bölümüdürler. Bunun yanısıra, ekonominin dinamikliğinin ve canlılığının da kaynağıdırlar. 

Küreselleşme sürecinde idari açıdan bilimsel yönetim araçlarını kullanmayan işletmelerin, 
artan rekabet koşullarında varlıklarını devam ettirmeleri zorlaşacaktır. Bu noktada, Karar 
Destek Sistemleri KOBİ’ler için çağdaş yönetim tekniklerini uygulayarak rekabet güçlerini 
arttırıcı önemli bir unsur olacaktır. Karar Destek Sistemlerinin uygulanması esnasında 
işletmelerini daha iyi analiz edecekler, üretim süreçlerini farklı açılardan değerlendirecekler 
ve bilimsel yönetim araçlarının faydalarını benimseyeceklerdir. Özellikle imalat sanayisinde 
bulunan KOBİ yöneticilerinin, işletmelerinin durumlarını her an gözlemleyebilmeleri ve 
duruma göre önlem almaları mümkün olacaktır. 

Günümüzde önemi gittikçe artan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kurumsal Strateji 
Belirleme İçin Karar Destek Sisteminin Uygulanmasının incelendiği, yabancı kaynaklardan 
araştırmalar yapılıp, çevirilerinin yapıldığı, derlendiği bu çalışmada yardımını esirgemeyen, 
yol gösteren danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Zafer UTLU’ya ve Eşime teşekkür ederim. 
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ÖZET 

Yapılan çalışma, Karar Destek Sistemleri Uygulaması olup Borusan Halkalı fabrikasında 
uygulanmıştır.  

Firmalar, çevrelerindeki değişen koşullara göre üretim çizelgelerinde bir takım değişiklikler 
yapmak zorunda kalırlar. Üretim çizelgelerinde yapılması istenen değişiklik, ya mevcut 
üretim tesislerinde, üretilmesi için gelen yeni siparişlerden, ya pazar tahminlerine dayalı 
olarak üretim çeşitliliği isteğinden, ya da mevcut ürün hattında yeni bir ürüne geçiş gibi 
sebeplerden dolayı meydana gelmektedir. Üretilmesi için gelen siparişlerin tümünün firma 
içerisinde üretilip üretilmemesinde işletmeninin mevcut kaynakları, malzeme yönetimi ve 
üretim süreci kapasitesi, ürün mühendisliği, gerekli girdilerin piyasadan alınması ya da 
firmanın yan sanayisinde üretilmesi şeklinde sıralamak mümkündür. Bunlar imalat 
yöneticilerine, işletmenin gerekli iş akış şartları altında ve firmanın koyabileceği bir zaman 
sınırı içerisinde bir değerlendirme yapmaları gereğini ortaya çıkarır. İmalat yöneticilerine, 
doğru, güvenilir ve hızlı karar vermelerini sağlayacak yardımcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
talebi karşılamada karar destek sistemleri önemli bir rol üstlenir. Bu amaçla bu çalışma, boru 
sektöründe faaliyet gösteren bir firmada üretim çizelgesinde yapılacak değişiklikleri 
değerlendirmede kullanılacak, bilgi tabanlı imalat karar destek sistemi geliştirme konusu 
üzerinde odaklaşır. 

Çalışmada ilk olarak KOBİ’ler, KOSGEB ve KDS hakkında genel bilgiler verilmiştir. 
Uygulama bölümünde ise bir KDS tanıtılmış ve bazı modüller üzerinde çalışılarak, 
modüllerin çözümlenmesi ve işletmeye uygulanabilirliği üzerinde durulmuştur. Çalışmanın 
son bölümünde ise elde edilen sonuçlar açıklanmış ve öneriler verilmiştir. 
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ABSTRACT 

The following study is a Decision Support System application which was performed in 
Borusan Halkalı factory. 

Companies often need to make alterations in their production plans due to  the changing 
circumstances in their environment. These changes result from factors such as new and 
excessive orders, market driven need for product various on launching an entirely new 
product. Production managers should consider a few keys factor while determining an action 
plan to handle such changes. These key factors are availability of company resources and 
materials, production capacity, production engineering, supplier availability, market 
conditions which may lead to make/buy or hybrid decisions. Here, managers are forced to 
evaluate all these factors considering the conditions and work flow of their company and are 
expected to make decisions in reasonably short periods of time. Thus, production managers 
need assistants or facilitators to help them decide quickly and correctly. At this stage, 
Decision Support Systems play an important role to meet this demand. This study focuses on 
the development of a knowledge-based decision support system that facilitates the evaluation 
of production plan alterations and key factors for a pipe component manufacturer. 

At the first part of the study, general information is given about KOBİ, KOSGEB and DSS. In 
the application part, one of the DSS is introduced and by reasearching some of the software 
modules, those modules were recognised and integrated to the firm. Finally, in the last part, 
the results were explained and suggestions were given. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde yaşanan ekonomik krizler büyük işletmeleri olduğu kadar küçük ve orta ölçekteki 

işletmeleri de kendilerini sorgulamaya yöneltmiş, nerde hata yapıldığının tespitine zorlamış ve 

zayıf yönlerini geliştirme zorunluluğu getirmiştir. Bu yüzden bu çalışmada KOBİ’ler 

incelenmiş, genel anlamda ülke ekonomisindeki yerleri, sahip oldukları avantaj – 

dezavantajları ve yapıları açıklanmıştır. 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı organizasyonu tanıtılmış ve 

KOBİ’ler için yazılım satın alma sürecinde sağladığı desteklerden bahsedilmiştir. 

Son birkaç yıldır adından sıkça bahsedilen " Karar Destek Sistemleri " özü itibariyle, bir 

şirketin tüm iş süreçlerinde elde ettiği verilerin tek bir yerde toplanması ve istenildiğinde bilgi 

haline dönüştürülebilmesi olarak tanımlanıyor.     " Veri ambarı uygulamaları " olarak da 

adlandırılan bu sistemler sayesinde analiz yeteneği artan şirketler, çok daha hızlı ve sağlıklı 

kararlar alabiliyor. Müşteri segmentasyonundan satış analizlerine, personel yönetiminden 

üretimin planlanmasına dek bir şirket içindeki her türlü veriyi kapsayan Karar Destek 

Sistemleri,  özellikle geniş bir tedarikçi ağı ile çalışan şirketlerin vazgeçilmezlerinden biri 

olmaya aday. Karar Destek Sistemlerinin bileşenleri ise bir veri ambarı, OLAP sunucusu, veri 

madenciliği, analiz araçları ve analitik uygulamalar olarak sıralanıyor.  

Karar verme işlemi, karar vericinin değişik seçeneklerle karşı kaşıya bulunduğu durumlarda, 

bunlar arasından kendi amaçlarına uygun, kendisince belirlenmiş ölçütlere en uygun olanı 

seçebilmesidir. Çeşitli alternatifler arasından birini seçme işlemi olan karar verme, aynı 

zamanda problem çözme işlemini içeren faaliyetleri düşünme ve sonuca varma sürecidir.  

Karar verme fonksiyonunun yerine getirilmesinde sağlam ve güvenilir bilgilere gereksinim 

duyulur. Çünkü doğru karara varabilmek için tüm alternatiflerin bir arada görülebilmesi 

gerekir. Ayrıca bilgi zamana karşı bir değeri olduğundan, etkili ve hızlı kararlar verebilmek 

için, sorunlara ait verilerin en kısa zamanda karar verenlere iletilmesi sağlanmalıdır. Bu 

nedenle günümüzde, yönetim faaliyetlerinde ve uzmanlık gerektiren çeşitli işlerde etkili, hızlı 

ve doğru karar verebilmek için karar destek sistemlerinden ( KDS ) faydalanılmaktadır. 

Karar destek sistemleri, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış durumlarda veya ne yönde 

bir karar verilmesinin tam olarak kestirilemediği hallerde, karar vericilere modeller, bilgiler 

ve veri yönetme araçları sunan enteraktif bilgi sistemleri olup karar vermenin yeterliliğini 
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geliştirmekten çok, etkinliğini geliştirmeyi hedeflerler. Bu sistemlerin amaçları yönetimsel 

hükümleri yerleştirmek değil bu hükümleri desteklemektir. Karar destek sistemleri karar 

vericilere, problem çözme işlemi sırasında alternatif çözümleri test etme ve verileri yeniden 

gözden geçirme imkanı verir. Bu sistemlere sahip karar vericiler, her sorun için çözüm 

seçeneklerini formüle eder ve bilgisayara gönderir. Bilgisayar bu önerileri karşılaştırarak 

değerlendirir ve karar vericiye yollar. Karar verici de değerlendirilen öneriler arasında en iyi 

sonucu veren alternatifi seçer ya da yeni bilgilere göre yeni alternatifler hazırlayarak tekrar 

bilgisayarın değerlendirmesine sunar. 

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği, günümüzün küreselleşen ve yüksek rekabete 

dayalı pazarlarında, şirketler faaliyetlerini devam ettirmek ve hayatta kalabilmek için sürekli 

yeni kararlar almak zorundadırlar. Değişen piyasa koşullarına ve müşteri ihtiyaçlarına çabuk 

yanıt verebilmeleri gerekir. Bunun için de, müşteri davranışı ve tercihleri hakkında daha çok 

bilgiye ihtiyaç vardır. Karar vermede en önemli ihtiyaç bilgidir. Şirketler, gerçek zamanlı bir 

bilgi akışını sağlayabilmek için sürekli akan veri nehrinde, verileri çok hızlı toplayabilmeli, 

düzenleyebilmeli ulaşabilmeli ve çözümleyebilmelidirler. Rekabete dayalı piyasalarda başarı, 

işletmelerin fırsatları tanımlayıp yanıtlayabildikleri oranda yüksektir. Şirketler, çalışanlarının 

veri derlemeye daha az, müşteri eğilimlerini ve tercihlerini tanımlamak için veri 

çözümlemeye daha çok zaman harcamalarını istiyorlar. Çalışanlar, yüksek kaliteli bilgiyi, 

sürekli erişim ve yüksek performans bekliyorlar. 

Şirketler, müşterilerinin neye ihtiyaçlarının olduğunu bilmek, bunların üzerinde değişiklikler 

yapabilmek isterler. Müşterilerinin profilini oluşturmak ve satın alma davranışlarını önceden 

kestirmek uzun zaman alan bir iştir. Karar destek sistemleri bu gereken zamanı önemli ölçüde 

azaltmaktadırlar. Bu hız, satıcının, yüksek rekabetli piyasada, müşterilerine hizmetlerini çok 

daha kaliteli, hızlı ve ucuza ulaştırabilme imkanı sağlıyor. 

İşte bu noktada, işletmelerini ihtiyaç duydukları verileri nerede ve nasıl bir araya 

getirecekleri, gerektiğinde bunları bilgiye nasıl dönüştürecekleri ve karar alma aşamasında bu 

bilgilerden nasıl faydalanacakları konusu karşımıza çıkmaktadır. Çünkü devasa veri 

yığınlarını etkin bir şekilde yönetebilmek çok zordur. Karar destek sistemleri bu zorluğu 

bizim için yenmektedir. Özellikle yeni nesil karar destek sistemleri yani bilgi yoğun 

uygulamalar, geniş ölçekte veri tabanlarının kullanılmasına olanak vermekte ve tam 

zamanında yanıtlarla yöneticilerin kritik sorulara cevap bulabilmesini sağlamaktadırlar.    
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KDS yazılım firmaları, büyük işletmeler gibi KOBİ’lerin de bu tur yazılımlara ihtiyaçları 

olduklarını saptamışlar ve bu yönde çalışmalar yaparak KOBİ’ler için KDS yazılımlarını 

piyasaya sunmuşlardır. Bu açıdan bu çalışmada KOBİ’ler için KDS gelişimi, genel özellikleri, 

yazılım kurulumu öncesi dikkate alınması gerekli faktörler ve seçim kriterleri gibi konular ele 

alınmıştır. 

Çalışmanın odaklandığı amaç KDS sistemlerinin KOBİ’lere sağlayacağı katkıları araştırarak 

uygulanabilirliğinin belirlenmesidir. 
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2. KOBİ TANIMI VE ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ                   

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler  ( KOBİ ), tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye 

ekonomisinin de dinamiklerinden olup, ülkemizin sosyo - ekonomik gelişmesi açısından çok 

büyük öneme sahiptirler. Genel bir ifadeyle KOBİ’ler, az sermaye kullanımı yanında daha 

çok el emeği ile çalışan, çabuk karar verme yeteneğine sahip, düşük düzeyde yönetim 

giderleri ile üretim gerçekleştiren iktisadi teşebbüslerdir.       

Günümüzde küçük işletmeler denildiğinde başarısızlık sebebiyle büyüyememiş, küçük 

ölçeklerde kalmış işletmeler ifade edilmemektedir. Aksine, küçük işletmeler yenilikçi ve 

dinamik yapısı ile fırsatları zamanında değerlendirebilen işletmelerdir. Küçük işletmelerin 

tanımlanması ve büyüklük kriterlerinin saptanması tartışmalı bir konudur. Büyüklük olarak 

hangi kriterlerin alınacağı ve bunların ölçüsü konularında ülkemizde çeşitli görüşler 

bulunmaktadır. Ayrıca, KOBİ’lerin tanımı konusunda yaşanan bu karmaşa, sağlıklı bir 

envanter çalışmasının yapılmasına da engel teşkil etmektedir.       

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı hakkındaki 

kanunun tanımlara ilişkin 2. Maddesinde kanunda geçen “ işletmeler ” deyiminden ne 

anlaşılması gerektiği şöyle belirtilmektedir; “ imalat sanayi sektöründe 1 – 50 arası işçi 

çalıştıran sanayi işletmeleri küçük sanayi işletmelerini; 51 – 150 arası işçi çalıştıran sanayi 

işletmeleri orta ölçekli sanayi işletmelerini ifade eder ”. Türkiye’de KOBİ’lere finansman 

desteği sağlayan Türkiye Halk Bankası’nın yaptığı tanımlar şöyledir:       

Halkbank, teşvik belgeli işletmelerde işgören sayısı 1 – 150 arası olup, sabit yatırımları 100 

Milyar TL’yi aşmayanları;  normal KOBİ’lerde ise işgören sayısı 1 – 250 arası olup, toplam 

makine ve ekipmanlarının kayıtlı net değeri 400 Milyar TL’yi aşmayanları KOBİ olarak 

değerlendirmektedir.       

18 Ocak 2001 tarih ve 2429 sayılı KOBİ Teşvik Kararnamesi’nde yer alan tanımlama ise, 

imalat ve tarımsal sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmelerden; kanuni defter 

kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve 

demirbaşları toplamının net tutarı 400 milyar TL’yi geçmeyen işletmelerden; 1 ile 9 arası 

işgören çalıştıranlar mikro ölçekli, 10 ile 49 arası işgören çalıştıranlar küçük ölçekli, 50 ile 

250 arası işgören çalıştıranlar ise orta ölçekli işletme sınıfına girmektedir.      
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Bilindiği gibi KOBİ’lerin Ülkemiz işletmelerine oranı oldukça yüksek, istihdama oranı 

yüksek, toplam yatırım ve toplam üretime oranı orta düzeylerde, ihracata oranı ise kısmen 

düşüktür. Gelişmiş ülkelerdeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin ekonomi içindeki 

paylarına baktığımızda, küçük farklılıklarla ülkemizdekine benzer özellikler görebiliriz. 

Aşağıdaki tabloda Türkiye’de imalat sanayinde işletmelerin ölçeksel dağılımı ele alınmıştır.       

Tablo 2.1: Türkiye’de İmalat Sanayinde İşletmelerin Ölçeksel Dağılımı 

Sanayi Ölçeği 

İşletme 

Sayısı 

İşletme 

Payı(%) 

Çalışan 

Sayısı 

Çalışan 

Payı(%) 

Katma 

Değer 

(Trilyon 

TL) 

Katma 

Değer 

Payı (%) 

Küçük Ölçekli 

Sanayi 

(1–49) 194.54 98.4 721.469 47.1 37.9 14.1 

Orta Ölçekli 

Sanayi 

(50–199) 2.247 1.1 213.676 14.0 35.6 13.2 

KOS (1–199) 196.79 99.5 953.144 61.1 73.5 27.2 

Büyük Sanayi 

(200 +) 982 0.5 595.601 38.9 194.9 72.7 

Topl. İmalat San. 197.78 100.00 1,530.8 100.00 268.4 100.00 

 

KOBİ’ler sadece ekonomik yaşamda değil, sosyal yaşamda da önemli birer işlev 

üstlenmektedirler. KOBİ’ler Türkiye’de geniş bir alana yayılmış olmalarından dolayı bölgesel 

gelişmişlik farklarının giderilmesinde, mülkiyetin geniş bir alana yayılmasında, istihdam 

olanağı yaratılmasında ve demokratik yaşamın desteklenmesinde oldukça önem 

taşımaktadırlar. KOBİ girişimcilerinin mülkiyet tutkuları, başarılı olma arzuları, cesaretli 

adımları ve yatırım yapma istekleri siyasi istikrarın da temel mekanizmaları arasında 

görülmektedir.       
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Büyük Ölçekli İşletmeler ile beraber KOBİ’ler de, küreselleşme ve Gümrük Birliği 

kapsamında hareket etme zorunluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır. Dolayısıyla; ülkemiz 

ekonomik ve sosyal yaşamında özel bir öneme sahip olduğu kabul edilen KOBİ’lerin 

sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm yolları araştırılarak rekabetçi ortamda ayakta kalmaları 

hatta bu yolla büyümeleri sağlanmalıdır. 

2.1 KOBİ’lerin Avantajları 

Ulusal ekonominin önemli bir bölümüne KOBİ’lerin sahip olması tarihsel bir rastlantı 

değildir. Bu durum, ne büyük firmalar tarafından oluşturulan yardımsever politikalar, ne de 

yalnızca devletin KOBİ’lere yardım programlarının sonucu meydana gelen bir olgu da 

değildir. KOBİ’ler, birçok durumda büyük firmalardan daha fazla avantajlara sahiptirler. 

Unutulmamalıdır ki günümüzdeki büyük firmaların çoğu, dinamik lider tipleriyle iyi 

yönetilmesi sonucunda önceden birer KOBİ iken şu anda büyük firmalar haline gelmişlerdir. 

Küçük bir işletmeye sahip olmak öncelikle büyük işletmelerle rekabet etmede girişimciye iki 

temel avantaj sağlayabilir. Bunlar;  

• Müşteri ve işletme personeli ile yakın ilişkiler içerisine girebilmek, 

• Pazarlama, üretim ve hizmet konularında büyük işletmelere göre daha esnek olabilmek. 

KOBİ girişimcileri, faaliyette bulundukları yerel pazarı daha iyi tanıyan, pazarın özelliklerini 

ve gereksinimlerini daha iyi görebilen, pazardaki alıcı ve satıcılarla daha yakın ilişkiler 

içerisinde olabilen kişilerdir. Özellikle, müşteriyle olan yakın ilişkileri, bu işletmelere büyük 

işletmelerin sahip olamayacakları bir üstünlük sağlamaktadır.    

Bununla beraber KOBİ’ler, üretim, pazarlama ve hizmet konularında büyüklerden daha fazla 

esnekliğe sahiptirler. Bu esneklik, dış çevrede meydana gelebilecek değişikliklere yerinde ve 

zamanında uyum sağlayabilme olanağı tanıdığından, KOBİ’ler birçok olumsuzluğu daha az 

zararla aşabilmektedirler. Tüm bunların yanısıra, KOBİ’ler şu tür ortamlarda da bir takım 

avantajlar elde edebilmektedirler: 

• Büyük miktarda yatırıma girmeden önce yeni bir fikir veya buluşa pazarın tepkisinin 

bilinmesi zorunlu olduğunda, 

• Yönetim üzerinde çok yakın denetime ihtiyaç hissedildiğinde, 

• Üretilen mal ve hizmetin pazarı sınırlı olduğunda, 

• El emeği, üretimde önemli bir faktör olarak yer aldığında, 

• Üretilen mal veya hizmete olan talep sınırlı olduğunda, 
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• Kolay bozulabilen malların pazarlanması ya da üretilmesinde, 

• Personel ile yakın ilişkiler gerekli olduğunda, 

• Teknik gelişmelere kısa sürede ayak uydurabilme yeteneğine sahip olmak istenildiğinde, 

• Yatırım yapılırken daha çok kendi öz sermayelerine ağırlık verilmesi istendiğinde, 

• Ülkedeki işsizliğin azalması için yatırım yapılması istenildiğinde, 

• İşgörenlerin kendi bölgeleri veya yaşamak istedikleri bölgelerde kurulduğunda, 

• Ülke içindeki farklı bölgelerin kalkınmasında ve çevrenin korunmasında. 

 

2.2 KOBİ’lerin Dezavantajları 

KOBİ’lerin dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Olumsuz rekabet, 

• Genel yönetim yetersizliği, 

• Özellikle stratejik kararların işletme sahip veya ortaklarınca alınıp, orta ve / veya alt düzey 

görevlilerin tam katılımının sağlanamaması, 

• İşletme bünyesinde, mali danışman veya uzman istihdam edememe, 

• Uzman bir finansman ekibi veya departmanından yoksunluk, 

• Sermaye yetersizliği, 

• Finansal planlama yetersizliği, 

• Banka ve diğer finansal kurumlardan yeterli desteği görememe, 

• Sermaye piyasasından yeterince yararlanamama, 

• Ürün geliştirme eksikliği, 

• Üretim ve satış arasındaki koordinasyon yetersizliği, 

• Modern pazarlama etkinlikleri sergileyememe, 

• İşletmelerin küçük veya orta ölçekli olması sonucu ihale vb. etkinlikleri izleyememek, 

• İşyerinin veya yerleşim alanının küçüklüğü, 

• Bağımsızlığını kaybetme ve batma riski, 

• Kalifiye eleman sağlayamamak, 

• Mevzuat ve bürokrasi.       
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3. ÜLKEMİZDE KOBİ’LERİN YAPISI VE GİRİŞİMCİLİK 

3.1 KOBİ’lerde Yöneticilik 

Küçük ve Orta Ölçekli işletmelere ilişkin olarak yöneticilik niteliklerinin ve girişimcilik 

ruhunun aynı kişilerde toplanması büyük önem arz eder. Çünkü bu işletmeler profesyonel 

yöneticiler tarafından değil daha çok işletme sahipleri, bir başka deyişle riski tamamen 

üstlenen ve varını yoğunu işletmesine bağlayan, sadece kendisinin değil ailesinin de geleceği 

işletmenin başarısına bağlı olan kişiler tarafından yönetilirler.       

Para sahibi olmak, belirli miktarda sermayeyi toplayabilmek, iyi bir girişimci ve yönetici 

olmak için yeterli değildir. Girişimci bir projektör gibi sürekli olarak piyasaları tarayıp talep 

açıkları yakalayan ve yeni talepler oluşturan, talepteki değişmeleri zamanında fark eden, 

kaynakları bir araya toplayarak ekonomik değerler yaratan ve böylece toplumun çeşitli 

isteklerinin karşılanmasını sağlayan kişilerdir.        

Türkiye’de KOBİ’lerin sahipleri yani yöneticileri genellikle mühendis, teknisyen veya usta 

kökenli, işin üretimi yönünde tecrübeli bilgili kişilerdir. İşletmecilik anlayışlarında daha 

ziyade iyi bir üretimin başarı için yeterli olduğu kanısı vardır.     

3.2 KOBİ’lerde Üretim 

KOBİ’leri üretilen mamullerin pazarlandığı müşteri tipine göre iki sınıfa ayırabiliriz:       

1. Bu tip üretim yapan işletmelerin mamulleri direkt olarak son kullanıcıya hiçbir değişikliğe 

uğramadan ulaşır. Örnek olarak makine imalatı yapan fabrikalar verilebilir. Böyle 

işletmelerde genelde iş etüdü, zaman etüdü ve dolayısıyla maliyet analizi gibi çalışmalar 

yapılmamaktadır. İşletmede ISO 9000 çalışmaları zorunluluğu olarak bunlar varsa da etkin bir 

şekilde kullanılmadığı bilinmektedir. Satın alma, planlama, pazarlama, finans gibi temel 

yönetim fonksiyonları da çoğunlukla sezgisel yöntemlerle yapılmaktadır.       

2. Fason olarak üretim yapan işletmeler yani kendi markasını bazı teknik sebeplerden dolayı 

oluşturamamış firmalar genellikle yan sanayi olarak üretim yaptıklarından, ana sanayileri belli 

kalitede, istenen termin tarihinde ve fiyatta ürün talep ettiklerinden; işletme yönetimi iş etüdü, 

maliyet analizi, planlama, satın alma, finans gibi süreçlerde daha hassas davranmakta ve 

uygulanması için çaba sarf etmektedirler.        
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3.3 KOBİ’lerde Bilgi Teknolojileri       

KOBİ’lerin en önemli eksikliklerinden biri bilgidir. Bu tür işletmelerdeki başarısızlık 

nedenlerinin çoğunun arkasında alınan kararların yeterince enformasyona dayandırılmaması 

görülmektedir. Meselenin ağır olan tarafı, bu işletmelerin, çoğu tarafından bu konunun 

öneminin anlaşılmamış olmasıdır. Ülkemizde henüz birçok işletme bilgi temini, bilgi işleme 

ve bilgi değerlendirilmesi için para harcamayı gereksiz bir masraf olarak görmektedir. 

Hâlbuki günümüzde bilgi (enformasyon) oldukça yüksek değerde bir girdi (üretim faktörü) 

olarak kabul edilmektedir.       

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde çoğunlukla yasal zorunluluklardan dolayı bilgi 

işlenmektedir. Bu da genellikle muhasebe paket programlarıyla kendini göstermektedir. 

İşletmeler, verimliliklerine dair veri ve bilgiyi tutmayı, işlemeyi ve değerlendirmeyi 

karşılanması gereksiz bir maliyet olarak düşünmektedirler. Dolayısıyla bilgi işlem departmanı 

kurmayı veya nitelikli personel istihdamını reddetmektedirler.  
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4. KOSGEB VE KURULUŞ AMACI 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, ülkemizin 

sanayisinde önemli bir yeri olan küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini desteklemek, 

rekabet güçlerini geliştirmek ve böylece ulusal ekonomiye katkılarını artırmak amacıyla 12 

Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili 

kuruluşu olarak çalışmalarını sürdüren KOSGEB; Süreç Grupları, Enstitüler, TEKMER’ler ve 

KÜGEM’ler aracılığıyla faaliyetlerini çeşitli illerde sürdürmektedir. 

4.1 KOSGEB Tarafından KOBİ’lere Sağlanan Destekler        

KOSGEB kuruluş amacı itibariyle KOBİ’lere aşağıda belirtildiği gibi çeşitli destekler 

vermektedir. Bu destekler şunlardır: 

• Fon ve / veya sermaye yönetim desteği 

• Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım desteği  

• Ortak kullanım amaçlı makine - teçhizat desteği 

• Yerel ekonomik araştırma desteği 

• Nitelikli eleman istihdamı desteği  

• Yabancı danışman desteği programı  

• Bilgi ağları ve e-iş desteği  

• Teknoloji araştırma ve geliştirme desteği  

• Bilgisayar yazılımı desteği  

• Yurtdışı pazar araştırma desteği  

• İhracat amaçlı yurtdışı iş gezisi ( İYİG ) katılım desteği  

• Milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlara katılım desteği  

• Yurtdışı daimi sergi (show-room) katılım desteği  

• Yurtiçi uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına katılım desteği  

• Yurtiçi KOSGEB bölgesel fuarlarına katılım desteği  

• İhracata yönlendirme desteği  

• Marka oluşturma ve tanıtım desteği  

• İş geliştirme merkezi desteği 

• Yeni girişimci desteği  

• Genel eğitim programları ve eğitim desteği       
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4.2 Bilgisayar Yazılımı Desteği Kapsamı 

Bilgisayar teknolojisinin artan bir hızla gelişimi ve kullanım alanlarının giderek 

yaygınlaşmasından dolayı, işletmelerin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet güçlerini 

artırmaları ve kalite düzeylerini yükseltmeleri amacı ile işletmelere geri ödemesiz Bilgisayar 

Yazılımı Desteği verilmesidir.        

İmalat sanayi sektöründe kullanılan; Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim ve Robotik, 

Yönetim Bilgi Sistemi, Üretim Planlama Takip ve Kontrolü, Simülasyon Teknikleri, Bakım-

Onarım, Proje İzleme ve Değerlendirme, Finansman ve Maliyet Analizi, Kurumsal Kaynak 

Planlaması     ( ERP ), Lojistik-Tedarik Zinciri Yönetimi, Stok ve Envanter kontrolü, Toplam 

Kalite Yönetimi ( Ürün Test ve Süreç Kontrolü ), E-Ticaret, E-İş yazılımlarının desteklenmesi 

sonucu yaygın yazılım kullanımına ve dolayısıyla işletmelerin ve yazılımcıların gelişmelerine 

katkı sağlanmış olacaktır.       

Bu destekten; Sözleşmeli Paket Destek Programından yararlanan işletmeler, Teknoloji 

Geliştirme Merkezlerinde, Duvarsız Teknoloji İnkübatörlerinde, İŞGEM’lerde desteklenen 

işletmeler ile ORTKA, ORTLAB, ORTEM İşletici kuruluşları yararlanabilir.        

Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti; 10.000 (on bin) Euro karşılığı Türk Lirası olup, 

destekleme oranı % 75' tir.        

Destek limiti içinde olmak şartıyla, bir işletmeye birden fazla yazılım ihtiyacı için destek 

sağlanabilir. Ancak, bir işletmeye aynı konu / yazılım için bir kez destek sağlanır. İşletmede 

mevcut bir yazılımın yeni versiyonunun temini için destek verilmez. Bu destekten yararlanan 

bir işletme, bir başka yazılım için destek aldığı tarihten 24 (yirmi dört) ay sonra KOSGEB’e 

tekrar başvuruda bulunabilir. 
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5. KARAR DESTEK SİSTEMLERİ NEDİR? 

Karar Destek Sistemleri, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan enteraktif ve bilgisayar 

ortamında olan sistemlerdir. Yöneticilerin karar vermede yardımcı olacak veriye ulaşmasına, 

özetlemesine ve analiz etmesine yardımcı olur. Bu sistemler sadece veri odaklı veya model 

odaklı olabilirler. Tüm kuruluş çapında geniş kullanıcı gruplarını destekleyen ağ bağlantılı 

veri ambarları olabileceği gibi, tek bir yöneticinin masasında yüklü bir program da olabilir. 

Başarılı bir Karar Destek Sistemi tasarlamak ve hayata geçirmek için en önemli kriter ne çeşit 

bir sistem inşa etmeye çalıştığımızı iyi bilmek yani iş hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 

analizi yapabilmek için gereken bilgilerin operasyonel sistemde güncel olarak beslenmesi 

gerekir.       

Karar Destek Sistemleri birçok değişik sistem, araç ve teknolojiyi kapsar.  Karar Destek 

Sistemleri terimi teknoloji boyutundan bakıldığında OLAP teknolojisi olarak ifade edilebilir. 

Karar Destek Sistemlerinde önemli olan bilgiye dayalı bir sistem yaratmaktır.       

Bir program PC üzerinde çalışıyorsa ve yöneticilerin karar vermesine yardımcı oluyorsa bu 

sistemi Karar Destek Sistemi olarak değerlendirebiliriz.  

5.1 Karar Destek Sistemlerinin Kategorileri 

Bilgi işlem uzmanları ve yöneticiler istenilen Karar Destek Sistemini nasıl dizayn ediyorlar? 

İlk yapılması gereken toplanabilecek kadar çok bilgi toplamaktır. İkinci yapılması gereken 

hem bilgi işlem görevlilerinin hem de sistemi kullanacak olan kişilerin yer aldığı bir tasarım 

ve geliştirme süreci yaratmaktır.  Son kullanıcılar, bilgi işlem personeli ile yapılabilecekler, 

kapasite, beklentiler, ihtiyaçlar ve düşünülen sistem tarafından hangi kararların 

desteklenebileceği gibi konularla detaylı görüşmelidirler. Karar Destek Sisteminin iki ana 

kategorisi hakkında bilgi vererek konumuza girelim:  Kuruluş bazında kullanılan Karar 

Destek Sistemleri ve tek kullanıcılı Karar Destek Sistemleri.       

Kuruluş bazında Karar Destek Sistemleri, genelde büyük veri ambarlarına bağlıdırlar ve 

birçok yöneticiye hizmet vermektedirler. Masaüstü, tek kullanıcılı Karar Destek Sistemleri ise 

genelde tek bir yöneticinin bilgisayarında yüklü küçük sistemlerdir.       
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Kuruluş bazında yaygın Karar Destek Sistemleri çok basit sistemlerden, çok kompleks veri 

yoğunluğu olan ve sofistike analitik işlemler yapabilen sistemlere kadar değişik çeşitleri 

vardır. En basit anlatımıyla bir Karar Destek Sistemi verilere kolay ulaşımı sağlayan bir 

araçtır. En kompleks kuruluş bazındaki Karar Destek Sistemleri birçok karar - destek odaklı 

veritabanı ve veri ambarlarına, önceden hazırlanmış modellere ve grafiklere ulaşımı sağlayan 

konularda etkileşimli sistemlerdir.       

Birçok kuruluşta şirket çapında kullanılan Karar Destek Sistemleri, veri ambarları ve tek 

kullanıcılı Karar Destek Sistemleri arasında iletişimsizlik görürüz. Mesela Karar destek 

Sistemi uzmanları şirket çapında Karar Destek Sistemini verilerin tek bir yerde tutulduğu ve 

PC’lerde analiz edildiği bir şekilde geliştirebilirler. Bu tek taraflı köprü Karar Destek 

Sistemleri mimarisine bir örnektir. Verinin nerede tutulacağı nasıl analiz edilip gösterileceği 

önceden çok iyi planlanmalıdır. İstemci / sunucu bir mimaride son kullanıcı PC’ler, verilerin 

tutulduğu ambarlar arasında bağlantı kurup veri ve analiz sonuçları taşıyabilirler.  Karar 

Destek Sistemi bir kuruluşta her yerde olabilir.       

Ayrıca piyasada olan birçok tek kullanıcılı Karar Destek Sistemleri vardır. Microsoft Access 

veya Excel’le yapılmış muhasebe ve finansal modeller bir yöneticinin makinesinde yüklü 

olabilir. Bazı organizasyonlarda analistler kendi olanaklarıyla finansal analizler hazırlarlar ve 

sonuçlarını şirket intranetinde yayımlarlar. Daha başka bir Karar Destek Sistemi aracı,  

simülasyon, genelde tek kullanıcılı paketler halinde satılır. Ancak bazı durumlarla Karar 

Destek Sistemleri optimizasyon modelleri yerel ağ yardımıyla çekilen gerçek verilerle 

hesaplanmak durumunda olabilir.       

Tüm Karar Destek Sistemleri yöneticilere karar aşamasında yardımcı olurlar. Sorular 

karmaşık veya basit olabilir. Örneğin;  

• Bir yönetici son beş yılda gerçekleşen toplam satışları,  

• Hangi ürünler o ay içerisinde 5 günden fazla tedarik edilemedi,  

• 2000 yılında hangi müşteriler en çok sipariş verdiler, 

• Kar hedeflerine ulaşabiliyor muyuz? 

gibi sorular sorabilirler.       

Bir Karar Destek Sistemi operasyonel kararları desteklediği gibi daha stratejik ve uzun dönem 

karar ve problem çözme aşamalarını da destekliyor olabilir. Karar Destek Sistemlerinin 

amaçları, Karar Destek Sistemi veritabanı, parametreler, tutulan verinin zaman aralığı ve bu 

verileri almaya analiz etmeye yarayan araçlar aslında hangi tarz sorulara yanıt alabileceğimizi 
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belirler. Karar Destek Sistemimizin tasarımı ve kapasitesi gerçeğe dayalı kararlarımızı etkiler.       

Karar Destek Sistemi alımı yapacaklar dikkatli olmalılar. Her zaman istediğimiz ve ihtiyaç 

duyduğumuz özellikleri elde edemeyebiliriz.  Her zaman için gerçekleşemeyecek sözler 

vermek ve son kullanıcıların gerçekçi olmayan beklentilere girmeleri çok kolaydır. En iyi 

Karar Destek Sistemi bile kötü kararları engellemeyecektir. Bazı yöneticiler yanlış sorular 

sormaya ve verilerden yanlış sonuçlar çıkarmaya devam edeceklerdir. Geniş faaliyet alanı ve 

yüksek geliştirme maliyeti sebebiyle şirket çapında implemente edilecek bir Karar Destek 

Sistemlerine duyulan güven tamdır. Kötü tasarlanmış bir Karar Destek Sistemi kötü kararların 

etkisini arttırabilir. 

5.2 Karar Destek Sistemlerinin Yararları 

Karar Destek Sistemleri,  kullanıcı,  tasarımcı ve geliştiricilerin ihtiyaç, bilgi ve karar destek 

sonuçlarıyla ilgili karar birliği olur ise yararlıdır.   Karar organı olan yöneticilere zaman 

zaman tek gerçeği verebilmek veya verileri kendi görüş açısına göre düzenlenmiş raporlarda 

gösterebilmek Karar Destek Sistemlerinin yararlı sonuçlarındandır.       

Karar Destek Sistemlerini kullanan firmalar kullanmayanlara oranla daha avantajlıdır. Bu 

avantajlar şöyledir: 

• Karlılık daha yüksektir.  

• Karlılık daha kararlıdır, zaman içinde daha az değişiklik gösterir.  

• Karara ulaşma süresi daha kısadır.  

• Daha fazla alternatif göz önünde bulundurulur. 

• Kararlarını gerekçeli olarak açıklayabilme olanağına sahiptir. 
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5.3 Karar Destek Sistemlerinin Yapısı 

Üretilen ilk karar destek yazılımları, özel durumlar için öngörülmüş olup, genel amaç için 

kullanılmamakta ve sürekli değişiklik yapma ihtiyacı doğurmasıyla dezavantajları beraberinde 

getirmekteydi. Ancak ilk yazılım zaman içinde değişmiştir. Mükemmel veya ona yakın bir 

yazılımın içermesi gereken unsurlar ortaya konmuştur ancak tümünü bir yazılıma sığdırmak 

henüz mümkün olmamıştır. 

Değişik yazılım öğesi kullanılabilme, kullanım içinde belli bir sıraya bağımlı olmama, dış ve 

sistem içi değişik bilgi kaynakları ile iletişim ve uyum sağlanabilme özeliğine sahip 

olmalıdırlar. Diğer önemli bir nokta ise karar destek sistemi ile kullanıcı arasında çok sayıda 

iletişim noktası olmalıdır. Bu işlevleri en iyi seviye ve verimle kullanacak karar destek sistemi 

üretmek için iki yaklaşım öne sürülebilir.    

1) Belirli bir amaca yönelik işlevlere öncelik verip, diğer olanaklara gerektikçe bağlantı 
kurabilme veya en fazla faydalanma olanağı sağlamaktır. 

2) En fazla olanak sağlayan genel bir Karar Destek Sistemi paketi tasarlamak 

Bu iki uç yaklaşım arasında bir noktada tasarıma geçmek olabilir görünmektedir. Bu 

yaklaşımla; 

• Bir Karar Destek Sisteminin her seviyede kullanılabilecek, modelleme ve bilgi alış verişi 

sağlayan komut diller içeren bir paket yazılımı halinde tasarlanması, 

• Bu yazılımın, kullanım olanakları arttıran ve sistem dışı yazılım ve bilgilere erişimi 

sağlayan araçlarla donatılması yeterli sayılabilir. 

Bu öneriyi bağımsız ve yüksek seviyeli işlevler yazılımı alt sistemleri topluluğu olarak 

özetleyebiliriz. 
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5.4 Karar Destek Sistemlerinin Özellikleri 

Karar Destek Sistemlerini diğer sistemlerden ayıran bazı özelliklerin açıklanmasında yarar 

görülmektedir.       

1) Karar Destek Sistemleri her şeyden önce yapısal olmayan ya da yarı yapısal karar türleri 
için düşünülmelidir. Karar Destek Sistemlerini insan yargısı ve bilgi işlem olanaklarının 
bir araya getirildiği bir sistem olarak ele almak gerekmektedir. Bu tür özelliklere klasik 
veri işlem sistemlerinde (EDP) veya yönetim bilişim sistemlerinde (MIS)  rastlamak olası 
değildir.       

2) Karar Destek Sistemlerinin destek verdiği karar türleri ile ilgili olarak öne sürdüğümüz 
kural kesin çizgilerle ayırt edilmiş değildir. Bazen yönetimsel ve işlemsel düzeylerde ve 
hatta yapısal karar türleri için uygulanabildiği görülür. Böylece her düzeydeki yöneticilere 
destek sağladığı söylenebilir.       

3) Bazı işletmelerde alınan kararlar bireysel olmayıp, gruplar tarafından alınmaktadır. Bu tür 
kararlara destek vermek üzere “ grup karar destek sistemleri ”   geliştirilebilir. Birbirine 
bağlı ya da ardışık kararların alınmasında bu tür sistemler kullanılabilir. Bu sayede bir 
yöneticinin aldığı karar bir diğer yöneticiye aktarılarak onun alacağı kararlar için temel 
oluşturulabilir.       

4) Karar verme sürecinin birçok aşamasında bu sistemlerin rolü olabilir. Özellikle 
düşüncenin oluşması, tasarım, seçim ve uygulanması adımlarında karar destek 
sistemlerinin desteğinden yararlanılabilir.     

5) Karar destek sitemleri uygulama kolaylığına ve esnekliğe sahip olmalıdır. Bu sayede 
sistemi oluşturan temel unsurlar ele alınan soruna uygun olarak düzenlenebilir. Kullanıcı 
beklenmedik durumları da sisteme dâhil ederek, sistemin davranışını izleyebilir.   

6) Bu sistemlerin en belirgin özelliklerinden biri de kullanım açısından kolay yapıda olması 
gereğidir. Çünkü çoğunlukla bilgisayar bilgisine sahip olmayan üst yöneticiler tarafından 
bu sisteme başvurulacaktır. O halde sisteme ve onun kaynaklarına erişim en basit yoldan 
sağlanmalıdır. Bu durum özellikle sistemin temel bileşenlerinden olan  “kullanıcı 
arabirimi”nin önemini ortaya koymaktadır.       

7) Karar destek sistemleri çeşitli karar verme süreçlerine destek sağlamalı fakat bunlardan 
birine bağlı olmamalıdır.     
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5.5 Karar Destek Sisteminin Ana Bileşenleri 

Bir Karar Destek Sisteminin sahip olması gereken özellikleri ortaya koyduktan sonra sistemin 

ana bileşenlerinden söz etmek gerekmektedir. Ancak bu sayede bilgisayarlara dayalı diğer 

bilişim sistemlerinden farkını anlayabiliriz.       

Temel olarak veritabanı, model tabanı ve kullanıcı arabiriminden oluşur. Kısaca söz etmek 

gerekirse, öncelikle firmanın içsel ve çevreye ilişkin diğer bilgi gereksinimi uygun veritabanı 

yardımı ile sağlanır. KDS veritabanı finans verilerini, muhasebe verilerini, satış-pazarlama 

verilerini, imalat ve insan kaynakları verilerini içerir.       

Karar Destek Sistemlerinin önemli özelliği olan model tabanı sistem içinde yer almalıdır. Söz 

konusu modeller destek verdikleri yönetim düzeyine göre Stratejik, Taktiksel, Operasyonel ve 

Model Yapım Blokları olarak 4’e ayrılır.       

Model Tabanı: istatistiksel, finansal, tahmini, operasyonel modelleri ve planlama modellerini 

içerebilir.       

Model yönetim sistemi modellere erişimi ve denetlenmesini sağlar.       

Yukarıda sayılan veritabanı ve model tabanındaki kaynakları işleyerek, karar vericinin önüne 

etkileşimli olarak bunları sunabilecek bir “kullanıcı arabirimi”nin sistem içinde yer alması 

gerekiyor.       

5.6 Karar Destek Sistemi Geliştirme Süreci 

Karar Destek Sistemlerinin, temel özellikleri ve bileşenleri göz önüne alınarak geliştirilmesi 

gerekiyor. Bunu sağlamak üzere de belirli aşamaların adım adım gerçekleştirilmesi, sistemin 

başarısını etkileyen en önemli etmenler arasındadır. Aslında bu aşamalar diğer yönetim 

bilişim sistemlerinde de vardır. En önemli fark sistemin temel bileşenleri arasında yer almakta 

olan model tabanı yönetim sistemi ve kullanıcı ara birimi sayılabilir. Üstelik firma dışındaki 

çevre koşulları ve özellikle ekonomik, sosyal ve siyasal değişkenlerin veritabanına ve dolayısı 

ile modellere katılması önem kazanmaktadır.       

Bu nedenle Karar Destek Sisteminin geliştirilme evrelerinin incelenmesinde yarar 

görülmektedir. Karar Destek Sisteminin yaratılması işleminin ilk adımını amacın, sorunun ve 

gereksinimlerin belirlenmesi işlemi oluşturacaktır. Her şeyden önce sorunun böyle bir 

sistemin ortaya konmasını gerektirecek özelliklere sahip olması beklenir.        
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5.7 Karar Destek Sistemi Geliştirme Evreleri 

1) ADIM: PLANLAMA 

2) ADIM: ARAŞTIRMA 

3) ADIM: ÇÖZÜMLEME 

4) ADIM: VERİTABANI,  KULLANICI ARABİRİMİ, MODEL TABANI TASARIMI 

5) ADIM: PROGRAMLAMA 

6) ADIM: TEST, EĞİTİM VE UYGULAMA  

7) ADIM: BAKIM 

8) ADIM: UYARLAMA
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5.8 Karar Destek Sistemi Türleri 

Karar destek sistemleri; çeşitli araçları, modelleri ve verileri kullanarak yönetim 

mekanizmasına yardımcı olan yönetim destek sistemlerinin en temel grubudur. KDS; 

ANALİTİK MODELLERİ, VERİ TABANINI, BİR KARAR VERİCİNİN YARGISINI, 

MODELLEME SÜRECİNİ KULLANIRLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.1: Karar Destek Sisteminin Yapısı 

Karar Destek Sistemi türleri: Model tabanlı ve veri tabanlı olmak üzere iki temel Karar 

Destek Sistemi vardır. 
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Bunun yanında Karar Destek Sistemlerini şu şekilde de sınıflandırabiliriz. 

• Model tabanlı 

• Veri tabanlı 

• OLAP 

• Web tabanlı 

• Bilgi tabanlı 

• İletişim tabanlı 

• Spreadsheet tabanlı 

• Doküman tabanlı 

İlk KDS 1980’lerde model tabanlı olarak gelişti. Model tabanlı Karar Destek Sistemleri;              

“ Şayet....Olursa ” ve diğer farklı analizlerin yapılanması için modeller kullanır ve büyük 

organizasyonel bilgi sistemlerinden bağımsızdır. Son kullanıcı bölümler ya da gruplar 

tarafından geliştirilirler. Analiz yetenekleri, iyi bir kullanıcı ara yüzüne bağlıdır. 

5.8.1 Model Tabanlı KDS 

• Finansal, istatistiksel, optimizasyon ve simülasyon modellerinin işlenmesini 

gerçekleştirirler.  

• Geniş veri tabanları model tabanlı Karar Destek Sistemleri için gerekli değildir. 

5.8.2 Veri Tabanlı KDS 

• Büyük organizasyonel sistemlerde bulunan büyük veri havuzlarını analiz eden sistemlerdir. 

• Daha önce büyük miktardaki verilerde saklı kalan bilgileri çıkararak kullanıcılara karar 

desteği sağlarlar. 

• Bu amaç için büyük veri ambarlarından, iş süreç sistemlerinden veriler sık sık toplanır.  

• Veri analizinde on-line analitik süreç (OLAP) ve veri madenciliği kullanılır. 

5.8.3 OLAP 

• On-line analitik süreç yazılımı, bir veri tabanında çeşitli kaynaklardan kazanılan verilerin 

işlenmesi için kullanılır. 

• Üç anahtar özelliği içerirler. 

• Verilerin çok boyutlu gösterimi 

• Karışık hesaplamalar 

• Zaman yönelimli süreç kabiliyeti  
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5.8.4 Web Tabanlı KDS 

• Yöneticiye ve iş analistine internet ve intranet ile karar destek bilgilerini dağıtırlar. 

• On-line Access veri tabanının ve yazılım araçlarının gelişmesi ile karar alımlarında veri 

analizi için tasarlanmıştır. 

• Yönetime destek için geliştirilmiştir fakat bazıları müşterinin ürün ve hizmet seçiminde 

onları cezp edebilmek amacı ile kullanılabilir. Karar desteği web teknolojileri ile sağlanır. 

• Özellikle finansal hizmetlerin sağlanmasında kullanırlar. 

• Web Tabanlı Karar Destek Sistemleri iletişim tabanlı, veri tabanlı, bilgi tabanlı, doküman 

tabanlı ve model tabanlı veya bunların karışımı olabilir. 

• Web teknolojileri her Karar Destek Sistemi uygulamasında kullanılabilir. 

• Müşteri Web Siteleri 

• General Electric Plastics. Ürün spesifikasyonları bilgisi sağlar, ziyaretçiler on-line çeşitli 

grafikleri, simülasyon modellerini ve diyagramları kullanır. Teknik sorunları için 

mühendislerle iletişim kurarlar. 

• Fidelity Investment. Site Yatırımların planlanması ve portföylerin yönlendirilmesi amacı 

ile enteraktif olarak karar alınması için destek sağlar. 

5.8.5 Bilgi Tabanlı KDS 

• Yöneticileri yapılması için eylemler önerirler 

• Özelleştirilmiş problem çözme uzmanı insan-bilgisayar sistemidir. 

• Çözüm için belirli alanda uzmanlaşmış bilgi gerekir 

• Bilgi tabanlı karar destek sistemleri yapımı için kullanılan araçlar bazen zeki Karar Destek 

Sistemleri olarak adlandırılır. 

5.8.6 İletişim Tabanlı KDS 

• İletişim tabanlı Karar Destek Sistemleri şu özelliklerden en az birini taşır; 

• İnsan grupları arasında iletişime olanak sağlar  

• Bilgi paylaşımını kolaylaştırır  

• İnsanlar arasında işbirliği ve koordinasyonu destekler 

• Kullanıcı arabirimi, grup içi iletişim, koordinasyon, paylaşılan bilgi, bağımlı destek, 

kullanıcı başvurular ile oluşmuş açık bir çevreden oluşmaktadır.  
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5.8.7 Doküman Tabanlı KDS 

• Dokümanlar pek çok formdan oluşabilir fakat bunları 3 kategoride sınıflandırabiliriz; 

yazılı, görsel, seslendirilmiş. 

• Seslendirilmiş dokümanlara örnek olarak karşılıklı görüşmeler,  

• Görsele örnek olarak haber klipleri veya televizyon reklâmlarıdır. 

• Yazılı dokümanlara örnek olarak ise yazılı raporlar, kataloglar ve müşteriden gelen mektup 

ya da elektronik postalar verilebilir. 

• Maalesef dokümanlar belli bir standartta düzenli kalıplar şeklinde değildirler. Yöneticilerin 

bu dokümanları karşılaştırabilmeleri için bunları belli bir formata çevirmeye ihtiyaçları 

vardır. Yeni IT teknolojisi ve yazılımlar bunu gerçekleştirmektedir. 

5.8.8 Spreadsheet Tabanlı KDS 

• Spreadsheet kullanıcıya satır ve sütunlara girdiği bilgi sayesinde problemi çözme imkânı 

tanır. 

• Problemin grafik ekran görüntüsünü de vererek problemin çözümü hakkında kullanıcıya 

daha ayrıntılı bilgi verirler. 

• Problem çözümünde kullanılan spreadsheetler karşılaştırma, alternatiflerin elenmesi gibi 

problem çeşitlerinde de kullanılmaktadır. 
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6. UYGULAMA 

6.1 KDS’nin KOBİ’ler İçin Örnek Uygulaması 

Burada sunulan çalışma, örnek olay olarak ele alınan Borusan Halkalı Fabrikası için 

hazırlanmıştır. Bilgi tabanlı Karar Destek Sistemi uygulamasının yapıldığı firma 38 yıldır 

boyuna kaynaklı çelik boru sektöründe Türkiye’de lider konumda olup, Avrupa’da ise 6. 

Büyük kuruluştur. Çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Borusan, su ve doğalgaz 

borularından sanayi borularına, özel borulardan kazan borularına, kare ve dikdörtgen 

profillerden pp borulara dek 4,7 mm ile 323,9 mm dış çap aralığında boru üretilebilmektedir. 

Gemlik ve Halkalı fabrikalarında üretim 370.000 tonu bulan kapasiteyle ve ERW (Elektrik 

Direnç Kaynağı) metodu ile boyuna kaynaklı olarak en ileri teknoloji ile 

gerçekleştirilmektedir. Yeni üretim ve yönetim teknikleri konusunda sürekli eğitilen dinamik 

bir kadro, üretimin en yüksek kalite standardına uygun olmasını sağlamakta, en modern kalite 

kontrol yöntemlerini titizlikle uygulamaktadır. Müşteri hizmetleri ve satış sonrası hizmetleri 

Borusan için üretim kalitesi kadar önemli bir başka olgudur. Bu yüzden de, siparişten 

teslimata kadar geçen sürede müşteri isteklerine büyük özen gösterilir. Borusan boruları 

yalnızca Türk standartlarına uygun olmayıp, uluslararası standartlara da uygundur ve çeşitli 

bağımsız kuruluşlar (Alman Teknik İnceleme Enstitüsü-TÜV, Amerikan Petrol Enstitüsü-

API, vb.) tarafından sertifikalandırılmıştır. Ayrıca 1993’te ISO 9001 Kalite Güvence 

Belgesi’ni sektöründe ilk kez alan kuruluş olmuştur.38 yıllık deneyime sahip olan Borusan, 

sürekli ilerlemeyi kendisine hedef olarak seçmiştir.  

1958 yılında kurulan Borusan halkalı fabrikası 20.000 m2’ si kapalı olmak üzere, toplam 

58.000 m2 alan üzerinde faaliyet göstermektedir. 70 000 tonluk yıllık üretim kapasitesine 

sahiptir. Bünyesindeki soğuk haddeleme tesisinin de yıllık kapasitesi yaklaşık 25.000 tondur. 

Tesiste, boru üretim hatları, dekupaj, soğuk hadde, tavlama ve skinpas üniteleri 

bulunmaktadır. Özel boru hatlarında ise soğuk çekme, çekiçleme, boy kesme, fosfatlama, tav, 

doğrulma ve çeşitli test üniteleri mevcuttur. Borusan Halkalı Fabrikası’nda üretim, sanayi 

boruları ve profilleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Başta otomotiv yan sanayi, bisiklet, mobilya, 

beyaz eşya, konstrüksiyon, tekstil olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik üretim yapılmaktadır. 

Borusan iç piyasanın yaklaşık % 50 sine sahiptir. (Şekil 6.1) Şirketin ilgili sektördeki 

durumuna bakacak olursak ülke pazarının %50’sine sahip olduğunu görürüz. Bu yılda 

sağladığı 140 milyon dolarlık cirodan da kolayca anlaşılmaktadır.   
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         Digerleri 

PAZAR PAYI 

BORUSAN 

 

Şekil 6.1: Borusan’ın İç Piyasadaki Pazar Payı 

 Borusan Halkalı tesislerinde 216 sı mavi yakalı 25 i beyaz yakalı olmak üzere toplam 

241 kişi istihdam edilmektedir. (Şekil 6.2) 
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                 Şekil 6.2: Borusan Halkalı Tesislerinde Çalışan Personel Sayısı 
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Ürünlerin talep yapısı inşaat sektörüne bağlı olarak mevsimsel değişiklikler göstermektedir. 

Ayrıca endüstriyel ve enerji yatırımlarının da talep artışında rolü büyüktür. Siparişler 

bayilerden ve ilişkili oldukları şirketlerinden alınır. Bayilerin siparişleri de girdikleri ihale 

sonuçlarına göre kesinlik kazanır. Bunun için bu tür siparişler kesin ve geçici siparişler olarak 

ikiye ayrılarak üretim çizelgeleri hazırlanır. İmalâtçı firma üretim çizelgesinde herhangi bir 

değişiklikle karşılaştığında, gerekli parçaların ne şekilde temin edileceği sorunuyla karşı 

karşıyadır. Çizelgedeki değişiklik, ya firma içerisinde üretilerek ya da satın alınarak 

karşılanacaktır. Bu sorun karşısında firma şu kararlardan birini seçer: 

1) İşletme içinde üretim: Firma ürünü üretmek için gerekli zamana, kapasiteye, kaynaklara 
ve yeterli talebe sahip olduğu durumlarda söz konusudur. 

2) Yan sanayi üretimi: Firma, meydana gelen üretim artışı için gereken zaman içerisinde 
yeterli kapasite ve kaynaklara sahip değildir. Fakat talebi karşılamada gerekli kapasite yan 
sanayiden sağlanabilmektedir. 

3) Alt montaj gruplarının ve malzemelerin hazır olarak satın alınması: Firma kendi 
bünyesindeki üretim artışı için gereken zaman içinde, yeterli malzeme ve kaynaklara sahip 
değildir. Ancak talebi karşılamak için dış piyasada hazır olan parçaları kullanabilmektedir. 

4) Yan sanayi üretimi ve parçaların dış piyasadan satın alınması: İşletme üretim artışı için 
kendi yan sanayisini kullanmakta ve talebi karşılaması için parçaların hazır olarak 
piyasadan alınmasını birlikte gerçekleştirir. 

5) Üretim mümkün değil: Firma daha fazla üretim yapmak için gereken zaman içerisinde 
yeterli kapasite, kaynak veya isteğe sahip olmadığında söz konusu olmaktadır. 
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Şekil 6.3: Üretim Süreci 

Çalışmanın amacı, imalat yöneticilerine üretimle ilgili bu kararlarda, pazarlama, imalat ve 

satın alma bilgilerini kullanarak, gerekli desteği sağlayacak bilgi tabanlı imalat KDS 

geliştirmektir. Geliştirilmesi istenen sistem, üretim çizelgesinde sürekli bir değişiklikle karşı 

karşıya olan boru imalat işletmesi için, işletme ve pazar faktörlerine göre imalat yöneticilerine 

yap/satın al kararlarında öneride bulunarak destek sağlamaktır [Çil, et al. 1998].1 

6.1.1 Problemin Yapısı 

Problem, mevcut üretimde meydana gelen yeni siparişlerdeki artış, pazar tahminlerine dayalı 

mevcut ürün çeşitliliğinde bir değişim ve ürün hattında yeni bir ürüne geçişten 

kaynaklanmaktadır. Kararlar, ifade edildiği gibi beş grupta toplanmaktadır. Sistemin bu 

kararlardan birini önerebilmesi için, sistem çok çeşitli veri kaynağından sağlanan bilgileri 

kullanır. Bu bilgiler iç ve dış bilgi kaynaklardan temin edilmektedir.  Bu bilgi kaynakları; 

envanter ve üretim planlama, tedarikçiler, üretim müdürleri, imalat mühendisleri, endüstri 

koluyla ilgili yayınlar ve firmaya ait dokümanlardır.  Karar süreci şematik olarak aşağıdaki 

şekilde ifade edilmektedir (Şekil 6.4). 

Şekil-6.4’te ifade edilen bu yapı, imalat yöneticisinin üretim çizelgesindeki bir değişiklik 

karşısında ne yönde bir faaliyet belirleyeceğini değerlendirmede önemli katkılar 

sağlayacaktır.  Firmanın koyacağı bir zaman sınırı içerisinde, gerekli koşullar 

değerlendirilerek, çabuk ve doğru kararlar verilecektir. Ayrıca firmanın bir takım 

                                                 

1 ÇİL, İ, GÜNDOĞAR E., ve BARUT M., Knowledge-Based Decision Support Systems: An 

Application In The Manufacturing Sector, The Second International Symposium on 

Intelligent Manufacturing Systems, August 6-7, Sakarya, (1998). 
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değişikliklere uyum sağlayıp sağlamadığı da test edilebilecektir. 

6.1.2 Sistemin İşleyiş Yapısı 

Sistemin yapısı, geleneksel Karar Destek Sistemi ve uzman sistemlerin, bilgi tabanlı bir Karar 

Destek Sistemi içerisinde bir araya getirilmesiyle meydana gelmektedir.  Bu amaçla, bu 

çalışmada geliştirilen sistem, arzu edilen kararları sağlayacak, genel bir bilgi tabanlı sistemde 

olması gereken temel bileşenlerden oluşmaktadır. Çalışmada bilgi tabanlı sistem geliştirme 

aracı olarak VP-EXPERT kullanılmaktadır [Luce, 1992]2. VP Expert boş bir uzman sistem 

kabuğudur. Burada bir uzman sisteminde olması gereken temel bileşenler vardır. Bu 

bileşenler; bilgi tabanı, çıkarım mekanizması ve kullanıcı arabirimidir. Sistemin işleyişi Şekil 

6.4’te görülmektedir [Çakar ve Çil, 1997]3. Bilgi tabanında uzmanlık alanıyla ilgili kurallar 

yer almaktadır. 

6.1.3 Bilgi Tabanı 

Bilgi tabanı veri tabanından farklı bir kavramdır. Klasik veri tabanının konusu öğeler 

arasındaki durağan ilişkiler ile ilgili verilerdir. Örneğin; bir iş gören kaydı ile iş görenin işi ve 

ücreti alanları arasında sabit bir ilişki vardır. Öte yandan bilgi tabanındaki bilgiler şu tür 

bilgilerden oluşur: 

• Çözülecek problem ya da problemlerin belirlenmesi, 

• Problem ya da problemlere çözüm yolları, 

• Problemden çözüme doğru nasıl ilerlemeli (tespit ve kurallar seti aracılığıyla)  

Bilgi tabanının içerdiği bilgiler zamanla yaşanan tecrübelere bağlı olarak artış gösterir. Bazı 

kurallar atılır yerine yenileri ikmal edilebilir.  

Çalışmamda sistemin bilgi tabanını, konuyla ilgili bilgi kaynaklarından sağlanan uzmanlık 

bilgileri oluşturur.  Bu sebeple oluşturul�n ku�allar “ üret ve�� satın al ” kararlarını 

etkileyen çok sayıdaki faktör ve bu faktörler arasındaki ilişkilere dayanmaktadır. Bu faktörler 

altı ana grupta toplanmaktadır.  Bunlar; pazarlama faktörleri, işlemsel faktörler, ürün 

mühendisliği faktörleri, malzeme yönetim faktörleri, imalat süreci faktörleri ve dış piyasayla 

ilgili alternatif kaynak faktörleridir.  

                                                 

2 LUCE, T., Using VP-EXPERT in Business, Mitchell McGraw-Hill, (1992). 

3 ÇAKAR, T, ve ÇİL, İ, Uzman Sistemlerin Tasarımı, Geliştirilmesi ve Bilgi Mühendisliğinin Rolü, Sakarya 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Mart (1997). 
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Her bir grup kendi içerisinde çok sayıda parametre içermektedir. Bu faktörler ve parametreler 

kural yapısı içerisinde, kullanıcı tarafından girilecek değeri alacak şekilde yapılandırılırlar.  

Bu şekilde sistemde toplam 41 tane parametre kullanılmaktadır. Parametre değerleri, sistemin 

çalıştırılması sırasında kullanıcı tarafından belirlenir. Atanan bu değerlere bağlı olarak, 

oluşturulan kurallar, çıkarım mekanizması tarafından geriye doğru zincirleme yöntemiyle 

taranarak kullanıcıya uygun sonuç önerilmektedir. Bu sonucu uygulamakta kullanıcı ya da 

karar verici serbesttir. Bu sistem karar vericinin yerini hiçbir zaman alamaz. 

 

                     Şekil 6.4: Sistemin İşleyişi 

Seçilen sahada bilgi tabanı oluşturmak için gerekli uzmanlık bilgileri temin edildikten sonra, 

bu bilgilerin sistemde nasıl temsil edileceklerine sıra gelir. Bu amaçla geliştirilen sistemde 

bilgi temsili, kurallar şeklinde yapılmaktadır. Kurallar, “ IF-THEN ” (“ EĞER durum 

ÖYLEYSE sonuç ”) formatındadır. Kuralın EĞER kısmındaki durum doğruysa, ÖYLEYSE 

kısmındaki sonuç üretilir. Kuralın EĞER cümleciğine genelde öncül denir. EĞER 

cümlecikleri bir nesne, bir durum veya bir pozisyonla ilgili bir olguyu ifade eder.  Kuralın 

ÖYLEYSE ile başlayan sağ tarafındaki kısmı ise, koşullar mevcut olduğunda yapılacak 

faaliyetleri tanımlar.  Sistemin bilgi tabanını oluşturan kurallar, parametrelerin aldığı değerler 

ve birbirleriyle olan uyum durumlarına bağlı olarak oluşturulur. Sistemin bilgi tabanı 
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problemin yapısına bağlı olarak 78 adet kuraldan oluşmaktadır. Sistemdeki kuralların yapısı, 

aşağıdaki örneklerde görülmektedir: 

RULE 1 

IF         Pazar_Büyüklügü=Genis 

or Pazar_Büyüklügü=Orta 

or Pazar_Büyüklügü=Kücük and  Urün_Tepkisi=Yeterli 

THEN  Satis_Tahminleri=Güclü; 

 

RULE 24 

IF         Satis_Tahminleri=Güclü and 

Siparis_Önemi=Çok_Önemli 

and Pazar_Rekabeti=Genis and Ilgi=Yeterli 

THEN  Pazarlama_Faktorleri=Çok_Önemli; 

 

RULE 33 

IF Pazarlama_Faktorleri=Çok_Önemli or Pazarlama_Faktorleri=Önemli and 

Islemsel_Faktorler=Isteniyor or 

Islemsel_Faktorler=Orta_Derecede_Isteniyor 

and Urün_Mühendisligi_Faktorleri=Yeterli 

and Malzeme_Yonetimi_Faktorleri=Yeterli 

and Imalat_Süreci_Faktorleri=Yetersiz 

and Alternatif_Kaynak_Faktorleri=Yeterli 

THEN KARAR=2; DISPLAY “Mamulün Yan Sanayide Uretimi Uygundur”; 
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Tablo 6.1: Sistemde Kullanılan Parametreler Listesi 

 

Pazar_Büyüklügü: Geniş, Orta, Küçük Yarımamüller: Yeterli, Yetersiz 

Ürün_Tepkisi: Yeterli, Yetersiz Hammaddeler: Yeterli, Yetersiz 

Geçmiş_Kayıtlar: Çok, Az Siparişler: Evet, Hayır 

Bileşim: Önemli, Önemsiz Temin: Evet, Hayır 

İkameler: Yeterli, Yetersiz Malzeme_İkameleri: Yeterli, Yetersiz 

Endüstri: Güçlü, Zayıf Hammadde_Envanteri: Evet, Hayır 

Pazar_Payı: Geniş, Orta, Küçük Alt_Montajlar: Evet, Hayır 

Büyüklük: Geniş, Orta, Küçük Son_Ürünler: Evet, Hayır 

Talep: Güçlü, Orta, Zayıf İşgücü_Kapasitesi: Evet, Hayır 

Olanaklar: Yeterli, Yetersiz Makine_Kapasitesi: Evet, Hayır 

Kalite_Hedefleri: Önemli, Önemsiz İşgücü_Esnekliği: Evet, Hayır 

Dağıtım_Hedefleri: Önemli, Önemsiz Üretim_Süreci_Esnekliği: Evet, Hayır 

Finansal_Kaynaklar: Yeterli, Yetersiz Piyasa_Ürünlerinin_Uygunluğu: Evet, Hayır 

Fayda: Çok, Orta, Az Yan sanayi_Kalitesi: Evet, Hayır 

Servis_Hedefleri: Önemli, Önemsiz Yan sanayi_Temin_Süreleri: Evet, Hayır 

Fazla_Mesai: Evet, Hayır Yan sanayi_Kapasitesi: Evet, Hayır 

Üretim_Süreci: Evet, Hayır Piyasa_Ürünlerinin_Değiştirilebilirliği: Evet, Hayır 

Alternatif_Kaynaklar: Evet, Hayır Piyasa_Ürün._Perfor.: Yeterli, Orta_Derecede_Yeterli, Yetersiz 

Ürün_Tipi: Yeni, Eski Satış_Tahmin_Esnekliği: İstenir, Orta_Der._İstenir, Yetersiz 
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Malzeme_Miktarı: Evet, Hayır Sipariş_Esnekliği: Isteniyor, Orta_Der._İstenir, Yetersiz 

Güvenilir_Malzeme: Evet, Hayır  

 

Burada RULE 1, olarak ifade edilen kuralda, Pazar_Buyuklugu ve ürünün bu pazardaki talebi 

karşılama kabiliyetini ifade eden Urun_Tepkisi parametrelerinin kullanıcı tarafından 

belirlenmesine bağlı olarak, Satis_Tahminleri değeri belirlenmektedir.  RULE 24’de ise, 

pazarlama faktörlerinin önemi belirlenmektedir. Buradaki Pazarlama_ Faktorleri’nin değeri 

Satış_ Tahminleri, Sipariş_Önemi, Pazar_ Rekabeti ve ilgili  parametre değerlerine bağlı 

olarak belirlenmektedir. RULE 33 olarak ifade edilen kuralda ise, sistemin konsültasyonu 

sonunda verilecek en son karar ifade edilmektedir. Sistem, kullanıcının parametrelere atadığı 

değerlere göre, 2 no’lu kararı tavsiye etmektedir. Yani, üretim çizelgesindeki değişiklik için,  

“Mamulün Yan Sanayide Üretimi Uygundur” şeklinde bir tavsiye önerir. 

Geliştirilen sistem tarafından verilen kararların dayandığı temel mantık, aşağıda ifade edilen 

olgulara dayanır.  Bu olgular şu şekildedir:  

1) Üretim Çizelgesinde Meydana Gelen Değişikliğin Fabrika İçerisinde Üretim Kararı: Bu 
karar, şu kriterler söz konusu ise önerilir: Üretim çizelgesindeki değişiklik pazar göz 
önüne alındığında önemli ise; firma değişikliği kabul ediyorsa ve ürün mühendisliği, 
malzeme yönetimi ve üretim süreci faktörleri üretim çizelgesindeki değişikliğe uyum 
sağlıyorlarsa. 

2) Üretim Çizelgesindeki Değişikliğin Yan Sanayiden Karşılanması Kararı: Şu kriterler söz 
konusu olduğunda tavsiye edilir: Üretim sürecindeki değişiklik pazar göz önüne 
alındığında önemli ise; firma değişikliği kabul ediyorsa ve ürün mühendisliği ve malzeme 
yönetimi faktörleri uyum içindeyse ve firma gerekli parçaları üretmek için alternatif bir 
imalat kaynağını buluyorsa. 

3) Üretim Çizelgesindeki Değişikliği Tamamlamak İçin Gerekli Parçaların Satın Alımı 
Kararı: Şu kriterler söz konusu olduğunda önerilir: Üretim çizelgesinde göz önüne alınan 
değişiklik, pazar faktörleri göz önüne alındığında önemli ise; firma değişiklikleri kabul 
ediyorsa; ürün mühendisliği faktörleri uygun olduğunda fakat malzeme yönetimi faktörleri 
uygunluk içerisinde değilse ve firma parçaları almak için alternatif bir kaynak bulmuşsa.       

4) Yan Sanayi Bölümü ve Üretim Çizelgesindeki Değişikliği Tamamlamak İçin Gerekli 
Parçaların Satın Alımı Kararı: Şu kriterler söz konusu olduğunda önerilir: Üretim 
çizelgesinde göz önüne alınan değişiklik pazar faktörleri göz önüne alındığında önemli 
ise, firma değişiklikleri kabul ediyorsa, ürün mühendisliği faktörleri uygun olduğunda, 
malzeme yönetimi ve üretim süreci faktörleri uygun değilse ve firma parçaları almak için 
alternatif bir kaynak bulmuşsa. 

5) Üretim Çizelgesindeki Değişikliğin Mümkün Olmaması Kararı: Şu koşullardan herhangi 
birinin beklenmesi durumunda tavsiye edilir: Pazarla ilgili faktörler önemli değilse; 
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Malzeme yönetimi ve üretim süreci faktörleri de yetersiz ise ve kabul edilebilir bir 
alternatif kaynak mevcut değilse. 

 

 

6.1.4 Çıkarım Mekanizması 

Çıkarım sistemi bir uzman sistemin çekirdeğidir. Bilgi tabanında yer alan tespit ve kuralların 

belli bir soruna tatbik edilmesini sağlayan araçtır. Bu sistemde uzman sisteme muhakeme 

yeteneği kazandırılır. Bu muhakeme gücü kullanıcıya bir mantık silsilesinin sunulması ile 

sağlanır ve böylece çözüme ulaşılır. Bir çıkarım sisteminin muhakeme becerisi ileri zincir ya 

da geri zincir çıkarım süresinin birlikte ya da tek başına kullanılması esasına dayanır. İleri 

zincirde, uzman sistem nihai kullanıcıdan bilgiler alır ve çözüme ulaşıncaya kadar bilgi 

tabanından duruma uygun kuralları sırası ile takip eder. Bu süreç esnasında sürekli olarak 

kullanıcı ile uzman sistem arasında iletişim vardır ve bu iletişim önceden yerleştirilmiş 

kurallar setinin oluşturduğu mantık silsilesine göre yürütülür. Geri zincir çıkarım sürecinde 

ise ileri zincirin tam zıttı bir yaklaşım kullanılır. Sistem nihai kullanıcıya istediği hedef ya da 

sonucu sorar ve daha sonra "Eğer-o zaman" mantık silsilesine geri dönerek ulaşılmak istenen 

hedef ya da sonucun doğru olup olmadığını araştırır. Eğer bilgi tabanındaki "Eğer-o zaman" 

kurallar seti hedef ya da sonuç ile uyuşuyorsa, kullanıcı tarafından saptanan hedef ya da 

sonuç, sorunun çözümü demektir. 

Çıkarım mekanizması, bilgi tabanındaki hangi kuralların yardıma çağırılacağını ya da 

kullanılacağını belirler. Sistemin akıl yürütme mekanizması olan çıkarım mekanizması uygun 

bir çözüm bulmak üzere problem uzayında arama yapar. İncelemiş olduğum uygulamada 

çözüme ulaşmak için sistemin izlediği yol kısaca şöyle özetlenebilir: 

Sonuç çıkarma süreci, endüstri, alternatif kaynaklar ve firma özellikleriyle ilgili soruların 

kullanıcıya sorulmasıyla başlar. Önce endüstrinin dış çevresi ve bununla ilişkili firmanın 

gelecekte olabilecek üretim değişiklikleriyle ilgili üretim koşullarını değerlendirmek için 

sorular sorar. Sonra kullanıcının üretim değişikliğini karşılamaya yönelik mümkün olan dış 

kaynakların kullanımlarını değerlendirmek için sorular sorar. En sonunda, sistem sezgisel bir 

yaklaşım ile bu sorulara yönelik cevapları düzenleyerek üretim kararını verir. Sistem her bir 

konsültasyonda tavsiye etmiş olduğu kararın nasıl oluştuğunu gösteren karar ağacını da 

oluşturur. 

Sistemin çıkarım mekanizması geriye doğru zincirleme kuralına göre çıkarımlar yapar. Sistem 
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kullanıcıya, pazar faktörleri, firma içerisindeki işlemsel faktörler, ürün mühendisliği, malzeme 

yönetimi, üretim kapasitesi ve alternatif  kaynakların uygunluğu hakkında sorular sorar. 

Sistem kullanıcı tarafından girilen bu verilere dayalı olarak, ilgili kuralları çalıştırarak önce 

ara sonuçlara, daha sonra tespit ettiği bu ara sonuçları kullanarak en son karara ulaşır. 

6.1.5 Kullanıcı Arabirimi 

Yordamlama süreci biçimsel değildir, bir başka deyişle sorunu çözmek için geliştirilmiş yazılı 

bir algoritma yoktur. Sistemde yeni bir stratejiye dönüş seçeneği her zaman mevcuttur. Bu 

yordamlama süreci bu yüzden her zaman kullanıcı ile iletişime gereksinim duyar. Kullanıcı ile 

iletişim sayesinde nihai kullanıcı sisteme sorunu ya da hedefi belirtir. Kullanıcı ile iletişim 

ünitesi aracılığıyla kullanıcı ile uzman sistem arasında iletişim kurulur ve böylece çözüme 

ulaşılmaya çalışılır.  

Kullanıcı arabirimi alanında, araştırmacıların çabası muhakeme yeteneği olan, yönetimde 

bilgi üretebilen veya öğrenebilen, kendini daha iyiye götürme çabası olan ve beceri algılama 

ile mekanik yetenekleri taklit edebilen sistemleri geliştirmektir. İleride, hemen hemen her 

uzmanlık alanında danışabileceğimiz ya da bir programlama diline ihtiyaç duymadan doğal 

dilimizle iletişim kurabileceğimiz bir bilgisayarı kullanabileceğimizi ya da görebilen, 

konuşabilen ve / veya işitebilen bir robotun iş yerinde iş arkadaşımız olabileceğini 

söyleyebiliriz. 

Günümüzde de kullanıcı arabirimleri, kullanıcı ve bilgisayar arasında diyalogu sınırlı da olsa 

sağlamaktır.  Sistem, bu diyalogu bilgisayar ekranında görüntülenen bir komutlar tablosu 

yardımıyla sağlar.  Komutlar tablosundan seçilen komutların işlevlerine göre, ekrandaki 

mesajlara kullanıcının vereceği cevaplarla, çeşitli etkileşimler kurulmaktadır.  Örneğin, “ 

ürüne ait pazarın büyüklüğü nasıldır? ” şeklindeki soru kullanıcıya sorulmakta ve kullanıcı 

ekranda “ Geniş, Orta, Küçük ” şeklindeki seçeneklerden birini seçerek tercihini bildirir. 

Benzer şekilde “ Firmanızın makine kapasitesi üretimdeki artışa uyma yeteneğine sahip mi? ” 

şeklindeki sistem tarafından sorulan soruya, kullanıcı yine ekranda görülen “ Evet ” ya da “ 

Hayır ”şeklindeki seçeneklerden birini seçerek karşılık verecektir. Bu şekilde sistem 

tarafından sorulan tüm sorular kullanıcı tarafından girilmekte ve sistem tarafından çıkarılan 

sonuçlar, kararlar şeklinde kullanıcıya önerilmektedir. Geliştirilen sistemin kullanıcı arabirimi 

ile ilgili bir ekran görüntüsü  Şekil 6.5’te görülmektedir. 
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Şekil 6.5: Sistemin Kullanıcı İle Diyalogunu Sağlayan Bir Ekran Görüntüsü 
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER        

Ülkemiz ekonomisinde küçük ve orta ölçekteki işletmelerin payı oldukça fazladır. Bu 

işletmelerde bilgi teknolojileri araçları kullanılmakta, ancak genelde yasal zorunlulukların 

yerine getirilmesi söz konusu olduğundan, üretim sürecine bu çerçeveden bakılmaktadır. 

Artan rekabet koşulları kuşkusuz büyük işletmeleri olduğu kadar KOBİ’leri de etkilemektedir. 

Bu yüzden KOBİ’lerin daha sistematik, bilimsel ve yönlendirici yaklaşımlara ihtiyaçları 

vardır. 

Karar Destek Sistemini işletmeye uygulama düşüncesinde olan KOBİ yöneticilerinin 

aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri faydalı olacaktır. 

1) Karar Destek Sistemlerinin uygulanmasında en önemli unsur KOBİ yönetici ortaklarının 
bu konuya tam destek vermesidir. 

2) Hiçbir zaman Karar Destek Sistemi uygulamalarının takım çalışması gerektirdiği 
unutulmamalıdır.  

3) Karar Destek Sistemi yazılımlarının maliyetleri yüksektir. Bu maliyetler sadece paket 
program maliyetiyle kalmayıp; eğitim, gerekirse nitelikli personelin istihdamı, 
danışmanlık maliyeti gibi gizli maliyetleri de içermektedir.  

4) Karar Destek Sistemlerinin implementasyonu sektöre göre 6 ay ile 2 yıl arasında 
değişmektedir.  

5) Öncelikle işletme durumu iyi analiz edilmeli nelere ihtiyaç olduğu doğru tespit 
edilmelidir.  

6) Gerektiğinde Karar Destek Sistemi yazılımlarını kullanan işletmelerle irtibata geçilmeli, 
Karar Destek Sistemi implementasyonu öncesi ve sonrası yaşanan olumlu veya olumsuz 
değişiklikler hakkında görüş alınmalıdır.  

7) Karar Destek Sistemi yazılımları için birkaç yazılım şirketi ile görüşülmeli, yazılım ile 
ilgili sunum yapmaları istenmelidir. Bu sunumlara yazılımı muhtemelen kullanacak 
personel de katılarak mevcut sistem ile yeni sistem arasındaki farkları görmesi 
sağlanmalıdır.  

8) Karar Destek Sistemi yazılımları, gelecekte de varlığını koruyabilecek ciddi yazılım 
firmalarından temin edilmelidir. 

9) Yazılımı kullanacak personelin alanları ile ilgili ciddi bir eğitimden geçmeleri şarttır. Aksi 
halde, Karar Destek Sistemi uygulanmaya başlandıktan sonra önceden bildiği sistemi  / 
yazılımı kullanmaya alışkın olan personel direnç gösterebilir.  

10) Yazılımın hangi firmadan satın alınacağı belirlendikten sonra, firma ile sağlayacakları 
danışmanlık, bakım, eğitim gibi imkânları da kapsayan ayrıntılı bir sözleşme yapılmalıdır. 
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Modern işletmelerde herhangi bir y�ne�ici yeni teknolojilerle, aradığı stratejik bilgilere, 

istediği zaman hızla ulaşabilmekte ve onları verimli bir şekilde kullanabilmektedir. Aradığı 

bilgiyi en hızlı ve doğru şekilde bulan işletme yöneticilerinin başarılı olacağı kesindir. Bunun 

için de, arşiv kullanmak yerine bilgiyi sayısal olarak okuyan, depolayan ve istenildiğinde 

bilgisayar ekranında gösteren yeni teknolojilerden faydalanılması gerekir. 

Gelişmiş ülkelerdeki modern işletmelerde idari mekanizmanın iyi işlemesine yardımcı olan 

karar destek sistemleri olmadan başka işletmelerle rekabet edilemeyeceği bilinmektedir. 

Modern yönetim anlayışının ülkemizde yaygınlaşmaması ve yöneticilerin statükocu 

yapılarından kurtulup yeniliklere açık olamayışlarından, ülkemizde hem kamu hem de özel 

kuruluşlarda etkili bir karar destek sistemi kurulamamaktadır. 

Karar destek sistemleri karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yüzden onun kurulmasına rehberlik 

edecek bir geliştirme planına ihtiyaç vardır. Bu amaçla işletmelerde bulunması arzu edilen 

karar destek sistemlerinin öncelikle kurma ve geliştirme planlarının hazırlanması 

gerekmektedir. Hazırlanan plan, karar destek sistemlerinin neleri içereceğini ve onun nasıl 

geliştirileceğini tanımlamalıdır. 

Ülkemizde bilgilerin ortak veya paylaşımlı kullanımı için gerekli altyapı mevcuttur, ancak 

işletmelerdeki idari sistemin gelişmelere açık olamayışı yüzünden firmalar arası bilgi alış-

verişi yaygınlaşmamıştır. Çünkü, KOBİ’lerde bilgilerin ortak kullanımı için yatırım, işletme 

ve personel konularında uygun şartlar mevcut değildir. 

Bilgisayarlar, işletmelerde ve kamu kuruluşlarında bilgi hazırlama ve karar verme işlemlerini 

önemli ölçüde etkilemektedir. Bu yüzden ülkemizin daha hızlı gelişmesine yönelik sağlıklı 

kalkınma planlarının hazırlanmasında bilgisayar temelli karar destek sistemlerinin 

kullanılması büyük kolaylıklar getirecektir. 

Bugünlerde hep, bilgi teknolojilerinin üretime, hizmetlere, ticarete, kuruluşlara, uygarlığa ve 

sosyal alana yaptığı etkilerinin önemi tartışılmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağda çok büyük 

değişiklikler olmuştur. Fakat bu değişiklikler şiddete dayalı olmadığı ve can kaybına 

sebebiyet vermediği için pek dikkate alınmamaktadır. Halbuki gündeme gelen yenilikler ve 

değişiklikler hayal gücümüzü bile zorlamaktadır. Nasıl ki bugünkü teknolojiyle cismin bir 

yerden başka bir yere elektromanyetik dalgalarla nakledilmesi mümkün değil ve bunun 

yapılabileceğini söylemek hayalperestlik oluyorsa; bugün şahidi olduğumuz görüntünün ve 

sesin elektromanyetik ortamda, atmosferde ve boşlukta bir yerden başka bir yere iletilmesi 

gibi olayların 100-150 yıl önce düşünülmesinin bile saçma kabul edildiği söylenebilir. 
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Gelişme, değişim ve dönüşüm o kadar hızlı olmaktadır ki, evimizde oturduğumuz yerden 

dünyanın herhangi bir yerinde olup bitenlerin görüntü ve ses sinyallerini uydu iletişim 

sistemleri vasıtasıyla takip edebilmekteyiz. 

Bilgi artık kimsenin kontrolünde değildir. Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Para gibi 

bilginin de anayurdu yoktur. Dünyadaki değişime uyum sağlanabildiği ölçüde uygar dünyada 

yer alabileceğimizi dikkate almalıyız. Gelişmek için değişmenin şart olduğu inancıyla; kişi 

olarak, toplum olarak mevcut kültürümüzün temel prensiplerinden sapmamak kaydıyla 

dünyadaki değişim ve dönüşümlere uyumu sağlayacak bir anlayış değişikliğine girmeliyiz. 

Yeni ve daha iyi olanı elde etmek için, eskiyi, yıpranmışı, verimi olmayanı terk etmek; bunun 

yanı sıra, geçmişin hatalarından, başarısızlıklarından ve yanılgılarından kurtulmak 

zorundayız. 

 Sanayileşmiş batı ülkelerinin seviyesine çıkmak, onların bıraktıkları ya da bırakmaya 

hazırlandıkları teknolojileri kazanmaya ve sahip olmaya çalışmakla mümkün olmaz. Sanayi 

toplumu olmak yönünde gayret etmek yerine bilgi toplumu olmak için gerekli yatırımları 

yapmak, gelişmiş ülkeleri seviyesine çıkmanın en kısa ve karlı yoludur. Vazgeçilemeyecek 

derecede pahalı sanayi altyapılarımız olmadığından, ülkemiz açısından bilgi toplumu olmak 

sanayileşmiş ülkelerin bilgi toplumu olmasından çok daha kolaydır.. Üstelik bugünkü 

gelişmiş ülkeler seviyesinde sanayileşmek için gerekli teknolojik birikim ve altyapımız 

yetersizdir ve teknolojinin dışarıdan alınması gerekmektedir. Teknoloji dışarıdan alınırken, 

teknolojiyi üreten ülkelerin onu vermelerindeki isteksizlikleri sebebiyle sanayileşmekte 

gecikilmektedir. Teknolojideki değişme ve yenilikler çok hızlı olması sebebiyle, gelişmiş 

ülkeler kullandıkları bir teknolojinin yerini yeni bir teknoloji ile ikame edebildikleri ölçüde 

eski teknolojileri diğer ülkelere vermektedirler. Ancak, teknolojiyi verirken, o teknolojiyi 

oluşturan bilgi saklanmaktadır. Bize bilimsiz teknoloji satanların amaçları sezilmelidir. 

Bilgi toplumunun karakteristik özelliği bilgi sektörüdür. Bilgi sektörünün ham maddesi ise 

bilgidir. Bilgiyi üreten beyin gücü potansiyeli ülkemizde yeterince mevcuttur. Devlet bilgi 

toplumuna geçiş için gerekli yapısal, kurumsal ve kanuni düzenlemeleri yaparak özel 

müteşebbisin yapmakta zorlanacağı altyapı yatırımlarını tamamlarsa, ülkemizin çok kısa bir 

zamanda gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkmaması için bir sebep yoktur. Çağın en büyük 

altyapı yatırımı olarak tanımlanan bütün Amerika’yı birbirine bağlayacak fiber-optik 

haberleşme ağının kurulmakta olduğu bir dönemde bilinen gerçeklere karşı ilgisiz kalmak 

geleceğimizi ipotek altına almaktır. 
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Devlet, ülkemizin bilgi toplumuna geçişi için gerekli zemini ve altyapıyı hazırlama vazifesini 

üstlenmelidir. Enformasyon toplumuna geçiş için kalıplaşmış yapılar bırakılarak bir 

yenilenme stratejisi süratle uygulanmaya konmalıdır. Bireyin önem kazandığı bilgi 

toplumunda, girişimcilik serbest piyasa ekonomisi şartları içinde özel müteşebbise 

bırakılmalıdır. Dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de sanayi toplumunun yapısına 

göre geliştirilmiş, ağır işleyen, merkezi bürokrasili, düzenlemeci ve kuralcı zihniyetli 

hiyerarşik kumanda zincirli hükümetler daha fazla işleyemez. Zamanında çok önemli işler 

yapan bu idare sistemi dünya değişmeye başladığı zaman onunla birlikte değişmekte başarılı 

olamamıştır. Bugünkü bürokratik sistem 90’ların hızlı değişen bilgi yoğun toplum ve 

ekonomisinde etkili fonksiyon gösterememektedir. 

Her büyüklükteki işletmeler yapıların ve misyonlarını günün şartlarına göre değiştirmek 

zorundadırlar. Eğer bunu yapamazlarsa, tıpkı gerekli gıdayı alamayıp sonunda dışarı 

atamayan bir organizmanın zehirlenmesi sonucu hayatını yitireceği gibi şirketlerde 

fonksiyonunu yitirmiş olacaklardır. İşletmeler, bünyelerindeki aksaklıkları düzeltmek ve 

hastalıkları tedavi etmek için zaman harcamanın yanında ileriyi öngörücü ve aksaklıkları 

önleyici tedbirleri de almalıdırlar. 

İşletmeleri ileriyi görerek bugünün kaynaklarını gelecekte olabilecek durumlara göre 

yönlendirebilmeleri için ‘Stratejik Planlama’  yapmaları kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Stratejik planlama yapabilmek için ihtiyaç duyulan bilgilerin temin edilmesinde ve etkili, 

verimli bir yönetim sisteminin uygulanmasında faydalanılacak karar destek sisteminin 

kurulması modern bir işletme olmanın vazgeçilmez şartıdır. 

İşletmelerin bünyelerinde karar destek sistemlerinin kurulmasının yanında, ülkenin geleceğini 

ilgilendiren stratejik kararların alınmasına yardımcı olacak ülke genelinde geniş kapsamlı bir 

‘Stratejik Bilgi Sistemi’ kurulmalıdır. Böyle bir sistem hem ülkemizi bilgi çağına hazırlayan 

her türlü faaliyeti yönlendirecek hem de kamu ve özel kesime danışmanlık görevi yapacaktır. 

Bu sistemin kurulup geliştirilmesi ülkenin geleceğini organize edebilecek ve gelişmeleri 

koordine edebilecek bir kurum tarafından yürütülmelidir. Bu kurum ülkedeki her kurum ve 

kuruluşun desteğini alan, mali ve idari sorumluluğu destek veren kuruluşlarca paylaşılan bir 

yapıya sahip olmalıdır. 

Günümüzün şartlarına göre kamu idaresinde gerekli reformlar yapılarak devler hizmetleri bir 

bütünlük halinde sunulmalıdır. Bunun için kapsamlı bir hükümet bilgi sistemi kurularak 

verilecek hizmetlerle vatandaşın devlete olan güveni sağlanmalıdır. 
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Bilgi toplumu olma yolunda yürütülen çalışmaların ve politikaların parça parça uygulanmaya 

konulması yerine, çok yönlü tutarlı ve sürekli bir şekilde uygulanması gereklidir. Bilgi 

toplumuna geçiş için kalıplaşmış yapılara bırakılarak çok yönlü bir ‘yenilenme stratejisi’ 

uygulanmaya konmalıdır. Aksi takdirde değişim ve dönüşümün çok hızlı olduğu günümüzde 

boş yere zaman ve kaynak israfı yapılmış olur. Gelecek çağa bilgi toplumu olarak girmek için 

ne kaybedecek zamanımız ne de boşa harcayacak kaynağımız vardır. 

Bu şartlar göz önüne alınırsa, KOBİ’ler Karar Destek Sistemi uygulamalarında başarıya 

ulaşacak ve rekabet güçleri artarak ülkemizin ekonomisinde daha büyük çarpan etkisiyle 

önemli birer destekleyici unsur olarak yerlerini alacaklardır. 
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