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The Effect of Information Systems on Information Centers’ 
Management

HHaakkaann AANNAAMMEERR‹‹ÇÇ*

ÖÖzz
Bilgi merkezleri birer organizasyon olduklar›na göre, bilimsel yönetim
yaklafl›m›ndaki ilerlemeler, bilgi merkezlerinin örgütsel geliflimleri için
de kullan›fll› olabilecek sonuçlar ortaya koyarlar. Çal›flmada, bu aç›dan
göz önüne al›nd›klar›nda, sistem analizi, toplam kalite yönetimi, halkla
iliflkiler, bilgi sistemleri ve bilgi yönetimi yaklafl›mlar›n›n, bilgi
merkezleri için geçerlilikleri incelenmektedir.
AAnnaahhttaarr ssöözzccüükklleerr:: Bilgi sistemleri, Yönetim bilgi sistemleri, Karar
destek sistemleri, Veri ifllem sistemleri, Kütüphane yönetimi, Bilgi
merkezleri.

AAbbssttrraacctt
Since information centers are organisations, whatever improvements
were achieved in the scientific management approaches for the sake
of organisational development should also have some suitable
counterparts for the establishment and development of information
centers. In this respect, concepts of systems analysis, total quality
management, public relations, information systems and information
management were investigated in terms of their validity by their
applications concerning the information centers. 
KKeeyywwoorrddss:: Information systems, Management information systems,
Decision support systems, Data processing systems, Library
management, Information centers.
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GGiirriiflfl

Bilgi merkezleri, Frederich W. Taylor’un gelifltirmifl oldu¤u bilimsel yönetim
yaklafl›m›n›n ilkelerine göre, birer organizasyondur (örgüt) ve tümü bir
iflletme gibi yönetilebilir. Organizasyon, bir grup insan›n belirlenmifl amaçlar
ve hedefler do¤rultusunda güç birli¤i yap›p, fiziksel gücünü ve elinde bulun-
durdu¤u araçlar› kullanarak, belirli bir yönetim anlay›fl› içerisinde bir sistem
meydana getirir. Herhangi bir örgütün iflletme olabilmesi için yeterli olan özel-
lik, gereksinim duyulan herhangi bir mal veya hizmet üretmek üzere bir ya da
birkaç üretim eleman›n›n bir araya getirilmesidir. Bilgi merkezleri de genel
olarak kâr amac› gütmeyen ve hizmet üreten kurumlar olarak yukar›da belir-
tilen özelli¤i tafl›maktad›r. Bu ba¤lamda, birer organizasyon olan bilgi merke-
zleri de iflletme olarak kabul edilebilir ve sözü edilen yaklafl›m›n
sonuçlar›ndan yararlanabilirler. 

Bu çal›flmada kullan›lan bilgi merkezi terimi, tüm kütüphane türlerini kap-
samaktad›r.

BBiillggii MMeerrkkeezzlleerriinnddee YYöönneettiimm vvee YYöönneettiicciilleerriinn BBiillggii GGeerreekkssiinniimmii 

Bilgi merkezleri türlerinden biri olan kütüphanelerin yönetimi ile ilgili olarak
de¤iflik ve ilginç bir yaklafl›ma Umberto Eco’nun ünlü “Gülün Ad› - The Name
of the Rose” roman›nda karfl›lafl›labilir. Romandaki yaklafl›ma göre,
kütüphane yönetiminde dikkat çekici dört nokta vard›r. ‹lki, kütüphaneye ve
onun kaynaklar›na s›n›rl› eriflim; ikincisi, kütüphanedeki kitaplar›n karmafl›k
bir labirentte saklanmas›; üçüncüsü, kitaplar için haz›rlanm›fl olan katalog ve
indekslerin karmafl›k olmas› ve sadece kütüphaneciler taraf›ndan
kullan›labilmesi; dördüncü ve en önemlisi ise, toplumsal düzeni sa¤layan
itaat, korku, ölüm gibi etkenlerin ilk üç maddenin korunmas›nda etkili olmas›n›
sa¤lamakt›r. Bu yönetim anlay›fl›, roman›n sonunda kütüphanenin bütünüyle
yanmas› ile sona ermifl ve o toplumdaki belirli bir düflünce sisteminin hakim
oldu¤u bir dönemde gerçekleflmifltir. Günümüzde, özellikle bilimsel yönetim
anlay›fl›nda önemli de¤ifliklikler ve geliflmeler yaflanmaktad›r (Anameriç,
2003, s. 187). 

Sözü edilen geliflmelerden en çok etkilenenler ise yöneticiler olmaktad›r.
Yönetici, örgütün amaçlar›na ulaflmas› için uygun ortam›n yarat›lmas›n›
sa¤lar, bu amac› gerçeklefltirmek için, gerekli personeli seçer, e¤itir, ifl ve
görev iliflkilerini ayarlar, yap›lacak tüm faaliyetleri planlar, yönetir ve kontrol
eder. Günümüzde yöneticiler geliflen teknolojinin deste¤i ile birçok olanaktan
daha h›zl› ve ucuz biçimde yararlanabilmektedir. Teknolojinin yöneticilere
sa¤lam›fl oldu¤u en önemli özelliklerinden biri, bilgiye önem vermesi ve bilgi-
den nas›l yararlanmas› gerekti¤ini bilmesidir. Yöneticilerin temel görev-
lerinden olan karar verme süreci, yöneticilerin sahip oldu¤u bilgi deste¤i ile
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daha etkili, verimli ve gelecekte olas› sorunlar›n daha kolay biçimde
çözümüne yönelik olarak gerçeklefltirilebilecektir.

Yöneticilerin organizasyonun yönetimi için gereksinim duydu¤u bilgi üç
ana grupta s›n›flanabilir: Bunlar; stratejik yönetim, denetim ve ifllem bilgisidir.
Stratejik yönetim bilgisi, örgütün uzun vadeli amaç ve hedeflerinin, amaçlara
ulaflmada gereken kaynak çeflitlerinin ve miktarlar›n›n belirlenmesine
yard›mc› olmas›n›n yan›s›ra, kaynaklar›n elde edilmesi ve kullan›m›nda üst
kademe yöneticilerinin karar almas›n› sa¤layan stratejik yönetim bilgisi,
büyük bir oranda organizasyon d›fl›ndan elde edilir. D›fl kaynaklardan elde
edilen bilgiler, iç bilgiler ile beraber ifllenerek, gelecekteki faaliyetlerinin plan-
lanmas›nda ve olas› problemlerin çözümlenmesinde kullan›l›r. Denetim
bilgisi, yöneticilere örgüt faaliyetlerinin en üst düzeye ç›kar›lmas›nda
yard›mc› olmas›n›n yan›s›ra, orta vadeli amaç ve hedefler için gereklidir.
Yöneticilere, personel, hammadde, enerji ve mali kaynaklar›n organizasyon
amaçlar› do¤rultusunda etkin ve verimli bir flekilde kullan›p kullanmad›¤›n›
gösterir. ‹fllem bilgisi ise, organizasyonlar›n k›sa vadeli ifllemleri ile ilgilidir,
belirli (rutin) ifllemlerin etkili ve verimli bir flekilde yap›lmas›na yard›mc› olur
(Massie, 1983, ss. 174-175). Bu makalede çal›flman›n konusu gere¤i, yöne-
tim bilgisi üzerinde daha fazla durulacakt›r.

Yönetim bilgisi, bir iflin yerine getirilebilmesi için de¤il, etkinliklerin deneti-
mi ve gelifltirilmesi için gereklidir. Bu tip bilginin en önemli özelli¤i do¤rudan
erifliminin çok nadir olmas›, fakat di¤er bilgilerden, özellikle iflletim bilgisinden
sonuç ç›kar›larak elde edilebilmesidir (Uçak, 2000, s. 154; Adams, 1995,
s. 11). Yönetimde bilgi, belirli amaçlara ulaflmak veya belirli bir anlay›fl›
gelifltirmek için veri veya ham bilginin ifllem sonucunda yöneticilere yararl›
biçime dönüfltürülmüfl fleklidir. Baflka bir deyiflle; yönetim bilgisi, raporlar
halinde üst kademelere iletilen, emirler fleklinde alt kademelere aktar›lan,
günlük faaliyetler arac›l›¤› ile kurumlar›n ifllevsel bölümlerini birbirine
ba¤layan bir olgudur. Bilimsel, entelektüel, güncel, yönetsel gibi çeflitli tür-
lerde üretilmifl olan bilginin boyutlar›, farkl› alanlarda hizmet veren kurumlara
önemli ölçüde kolayl›k sa¤lamaktad›r. Organizasyonlar, bu bilgi y›¤›n›
içerisinde kendilerinin gereksinim duyduklar› bilgiye k›sa sürede eriflmek iste-
mektedirler. Genel olarak organizasyonlarda bilgiye, yaflanm›fl deneyimleri
gözden geçirmek, bugünü de¤erlendirebilmek ve yar›n ne olabilece¤ini
kestirip planlama yapmak için gereksinim vard›r. Ancak bu flekilde büyüyen
ve çeflitlenen bilgi y›¤›nlar›n› anlamak, yorumlamak ve katk›da bulunmak
zaman kayb›na yol açmaktad›r (Anameriç, 2003, ss. 18-19). 

Bilgi, yönetim kademelerinde, etkili ve verimli kararlar almak, kurumun
ifllem süreci içerisinde yararlanmak ve özellikle içinde bulundu¤u zor durum-
lardan en az zararla kurtulmas›n› sa¤lamak amac›yla kullan›lmaktad›r.
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Bu süreç göz önüne al›nd›¤›nda bilginin, organizasyonlar için stratejik ve
yaflamsal bir rol oynad›¤› görülmektedir. Bilgi, kifli ve/veya kurumlar›n plan-
lad›klar› fikirleri ve faaliyetleri destekleyip birlefltirerek bir ifli meydana getirir
ve böylece soyut anlamdan ç›k›p somut bir davran›fl haline gelir. Bilginin
somut bir davran›fl haline gelmesi, karar verme sürecinin bafllamas› ve
karar›n ortaya ç›kmas›na yol açar. Etkili bir yönetimde bilgi, karar verme
amac›na yönelik olarak toplanm›fl verilerin ifllenmifl biçimidir.

Yönetim kademelerinin karar verme sürecinde yararland›¤› bilgi, tüm sis-
temlerin en önemli girdisi ve uygulanan faaliyetlerin sonucudur. Bilgi, organi-
zasyon için girdi olmas›n›n yan›s›ra, faaliyetleri yönlendirme ve faaliyetlerin
sonucunda ortaya ç›kan bir ürün özelli¤i de tafl›maktad›r. Buradan da
anlafl›laca¤› gibi bir sistem bilgisiz devaml›l›¤›n› sürdüremez (Paksoy, 1996,
s. 56).

Bilgi, yöneticilere karar sürecindeki belirsizli¤in azalt›lmas›, düzeltici ya da
uyar›c› eylemlerde bulunulmas› için geri bildirim sa¤lanmas›, hedeflerin
oluflturulmas›, de¤erlendirilmesi, plan ve standartlar›n gelifltirilmesi ve
eyleme geçirilmesi, gerçekleflen faaliyetleri ölçme ve faaliyet sonuçlar›n›n
standartlar›ndan sapmas› halinde gerekli düzeltmelerin yap›lmas› ve elde
edilen baflar›lar› de¤erlendirmesi için gereksinim duyulan tüm verileri içer-
mesi durumlar›nda destek sa¤lamal›d›r (Çimen ve Atefl, 2002, s. 2; Martin ve
Powell, 1992, s. 19).

Amaç ve hedefleri farkl› olsa da her organizasyon, yönetim fonksiyonlar›n›
ve görevlerini yerine getirmek zorundad›r. Bunun için her kademedeki
yöneticinin zaman, mekan veya konuya göre de¤iflen bilgi gereksinimlerini
giderme zorunlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Yönetim kademelerinde yetki ve
sorumluluk sahibi kifliler, karar verme sürecinde öncelikle var olan bilgiyi kul-
lan›rlar. Bilgi merkezleri de kendi bünyelerinde bilimsel yönetimi oluflturmak,
varl›klar›n› sürdürmek ve geliflim göstermek için belirlenmifl amaçlar›n› yerine
getirmek, kullan›c›lar›n›n gereksinimlerini karfl›layacak mal/hizmet üretmek,
hedeflerine ulaflmak, üretim için gerekli olan mal/hizmetleri sa¤lamak ve
yönetim ifllevlerini yerine getiren ba¤›ms›z bir yönetim birimine sahip
olmal›d›r (Yontar, 1995, ss. 87-89). Bilgi merkezinin bünyesinde bulunan
yönetim birimi, sözü edilen ifllevleri yerine getirebilmek, belirledi¤i hedef ve
amaçlara yönelebilmek, örgütün gelece¤ine iliflkin etkili kararlar alabilmek;
planlama, örgütlenme, yöneltme, koordinasyon, karar verme ve denetleme
gibi yönetim fonksiyonlar›n›n sa¤l›kl› ifllemesi için iç ve d›fl kaynaklardan
gerekli bilgiyi toplamak ve kullanmak durumundad›r.

Bilgi merkezleri di¤er organizasyonlar gibi iç ve d›fl çevreye sahiptir.
Ekonomik koflullar, mali kaynaklar›n durumu, demografik koflullar, teknoloji,
tarihsel geliflim, kullan›c›lar, hedef gruplar, insan kaynaklar›, kaynaklar ve
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di¤er materyaller, siyasi durum, sosyo-kültürel durum, mevzuat ve hükümet,
bilgi merkezinin d›fl çevresini oluflturur (Bryson, 1990, s. 24; Çelik, 1994, s.
50). Bir bilgi merkezi için bu koflullar aras›nda öncelikte göz önüne al›nmas›
gerekenler, bilgi kaynaklar› (derme-koleksiyon), insan kaynaklar›, nüfus,
sosyo-kültürel yap› ve mevzuatt›r. Bir organizasyonun iç çevresini ise, per-
sonel, bütçe, bina, mali kaynaklar ve ürün/hizmetler oluflturmaktad›r. 

Bilgi merkezinin yönetimi için gereken bilgi yukar›da ad› geçen iç ve d›fl
çevreden elde edilmekte ve kullan›lmaktad›r. Ancak farkl› tür bilgi merkez-
lerindeki ve bunlar›n çeflitli bölümlerindeki yönetici ve çal›flanlar de¤iflik
sorumluluklar ve yeteneklere sahiptirler. Bu nedene ba¤l› olarak farkl› bilgi ve
teknolojiye gereksinim duyarlar. Sözü edilen farkl› bilgi gereksinimleri Tablo
1’de gösterilmektedir.

TTaabblloo 11.. BBiillggii MMeerrkkeezzlleerriinnddee YYöönneettiicciilleerriinn BBiillggii GGeerreekkssiinniimmii 
((AAnnaammeerriiçç,, 22000033,, ss.. 119922))..

YYöönneettiiccii ((SSoorruummlluu)) TTüürrüü GGeerreekkssiinniimm DDuuyyuullaann BBiillggii TTüürrüü

Üst Kademe Yönetici(ler) Personel bilgisi, yönetim bilgisi, mali 
bilgi, kullan›c› bilgisi, materyal 
bilgisi, mevzuat bilgisi

Seçim ve Sa¤lama Böl. Sorumlusu Mali bilgi, ekonomi bilgisi, materyal 
bilgisi, mevzuat bilgisi

Kataloglama ve S›n›flama Böl. Kataloglama ve s›n›flama kurallar›,
Sorumlusu materyal bilgisi, bilgisayar bilgisi, 

enformasyon teknolojisi bilgisi, 
otomasyon, materyal bilgisi, 
mevzuat bilgisi

Süreli Yay›nlar Böl. Sorumlusu Materyal bilgisi, kullan›c› bilgisi, 
mali bilgi, muhasebe bilgisi, 
mevzuat bilgisi

Dan›flma Böl. Sorumlusu Kullan›c› bilgisi, materyal bilgisi, 
psikoloji bilgisi, tan›t›m-reklam bilgisi,
halkla iliflkiler bilgisi, mevzuat bilgisi

Kullan›c› Hizmetleri Böl. Sorumlusu Materyal bilgisi, sosyoloji bilgisi, 
kullan›c› bilgisi, mevzuat bilgisi

Bilgi merkezi yöneticileri, bilgi merkezinin gerçeklefltirmifl oldu¤u ifllem ve
hizmetler, personelin performans›, kullan›c› tatmini, verilen hizmetin kalitesi
ve bütçe ile ilgili olarak alt bölümlerden gerekli yönetim bilgisini edinmek
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durumundad›r. Bunun d›fl›nda al›nacak kaynaklar›n fiyatlar›, döviz kurlar›,
bilgi merkezinin hizmet politikas› ve kullan›c› isteklerine göre yeni ç›kan
kaynaklar ile ilgili olan bilgilere de gereksinim duyarlar. 

Bilgi merkezleri günlük ifllemler sonucunda çeflitli özelliklerde veri ve bilgi
üretmektedirler. Üretilen veri ve bilgiler, kuruma hem kaynakl›k eder hem de
yöneticilerin özellikle planlama, karar verme ve denetleme ifllemlerini kolay-
laflt›rmas›na yard›mc› olur. Bu kurumlar›n günlük ifllemleri sonucunda elde
ettikleri veriler, sunulan hizmetler, ortaya konulan performans ve gelecekte
içinde bulunulabilecek durumlar konusunda yöneticilerin fikir sahibi
olmalar›n›n yan›s›ra planlanmalar›nda daha gerçekçi bir biçimde yap›lmas›n›
sa¤lar. Sözü edilen ifllemler için bilgi merkezlerinde üretilen ve gerekti¤inde
kurum d›fl›ndan elde edilen bilginin istenilen biçimde, zamanda ve yerde
yöneticilere ulaflt›r›lmal›d›r. Bu ifllem için bilgi merkezlerinde yöneticilerin
gereksinim duydu¤u bilgiyi en k›sa sürede, en verimli ve anlafl›l›r biçimde
ulaflt›racak bilgi sistemlerinin kullan›lmas› gerekmektedir. 

BBiillggii SSiisstteemmlleerrii vvee BBiillggii MMeerrkkeezzlleerriinnddee KKuullllaann››llaabbiilleecceekk BBiillggii SSiisstteemmlleerrii 

Bilgi sistemleri; organizasyonlarda bilgi toplama, iflleme ve da¤›tma ifllem-
lerini yerine getiren insan kaynaklar›, bilgisayarlar ve yöntemler dizisidir. Bilgi
sistemi, bilgisayarlar ve iletiflim araçlar› (biliflim teknolojileri) yard›m›yla,
yöneticilerin iç ve d›fl çevrelerindeki olaylardan, f›rsatlardan ve beklenmedik
durumlardan haberdar olmalar›nda büyük kolayl›klar sa¤lamaktad›r. 

Bilgi sistemlerinde, gereksinim duyulan bilginin sa¤lanmas› girdi, ifllem ve
ç›kt› olmak üzere üç temel aflamada gerçekleflir (Gökçen, 2002, ss. 36-38).
Girdi, verinin organizasyon içinden ve d›fl›ndan sa¤lanmas›; ifllem, toplanan
verinin anlafl›l›r bir duruma getirilmesi için geçen süreç; ç›kt› ise, ifllem
sürecinde elde edilen bilginin gereksinim duyan kiflilere çeflitli formlarda
da¤›t›lmas›d›r. Bunun yan›nda, bilgi sistemi, sistemin tekrar çal›flabilmesini
sa¤lamak, kullan›c›lardan gelen istek ve yeni gereksinimleri de¤erlendirmek
için bir geribildirim özelli¤ine de sahiptir. 

Bilgi sistemleri, hem çeflitli kademelerdeki yöneticiler hem de çal›flanlar
için gereklidir. Bu nedenle yönetim ve yöneticilere sa¤lad›¤› olanaklar, orga-
nizasyonun iç ve d›fl çevresi, hizmet politikas›, bilgi gereksinimleri gibi
de¤iflkenlere göre flekillenmektedir. Bilgi sistemleri yöneticilerin, organizasy-
on çevresindeki benzer organizasyonlar, müflteriler ve devlet kurumlar› ile
iliflki kurmas›nda yard›mc› olur.

Bir sistem olarak bilgi merkezi, kendisini meydana getiren bir tak›m alt sis-
temlerden oluflmaktad›r. Bilgi merkezleri - kütüphaneler befl temel unsurdan
meydana gelmektedirler. Bunlar; bina ve di¤er fiziksel kaynaklar, kullan›c›lar,
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mali kaynaklar, personel ve dermedir (Yontar, 1995, s. xii, Çelik, 2001, s. 3).
Bilgi merkezi üst sistemini meydana getiren bu befl temel bileflenin iyi iflleye-
bilmesi için öncelikle, bibliyografik denetimin sa¤lanmas›, bilgi - iletiflim
teknolojilerinin ve bilgi sistemlerinin kullan›lmas› gerekmektedir.
Kütüphaneleri meydana getiren bileflenler ayn› zamanda, kütüphanenin iç
bilgi kaynaklar›n› ve kütüphane sisteminin alt istemlerini de oluflturmaktad›r. 

1970’li y›llar›n bafl›ndan itibaren bilgisayarlar›n kütüphanelerde – özellikle
halk ve araflt›rma kütüphanelerinde – kullan›lmas›, yönetim için gerekli olan
bilgilerin bilgisayarlar yard›m›yla ifllenip da¤›t›labilece¤i fikrini gelifltirmifltir.
Bu nedenle bilgisayarlar›n da yard›m›yla, bilgi merkezlerinde yönetim bilgi
sistemlerinin oluflturulmas› ön plana ç›km›flt›r. Bilgisayar tabanl› bilgi sistem-
leri özellikle yönetim bilgi sistemleri, kütüphanecilik ve enformasyon bilimleri
literatüründe uzun zamand›r tart›fl›lan, ancak daha çok ticaret ve endüstri
alanlar›nda yayg›n olarak kabul gören bir kavramd›r (Ferguson ve Whitelaw,
1992, s. 184). Bilgi-iletiflim teknolojilerinin çeflitli türdeki organizasyonlarda
farkl› ifllemler için kullan›m›n›n artmas›, organizasyon yönetiminin
karmafl›klaflmas› ve sistem yaklafl›m› görüflünün yayg›nlaflmas›, bilgi tabanl›
birer iflletme olan bilgi merkezlerinin yönetimlerinde de bir tak›m yeniliklerin
kabul edilmesini sa¤lam›flt›r. Bu yenilikler, bilgi merkezi faaliyetlerinin
otomasyona geçirilmesi, gelifltirilmesi ve kurumun daha etkin ve verimli
olarak yönetilmesi fleklinde özetlenebilir. Bilgi merkezi faaliyetlerinin
otomasyona geçirilmesi ve hizmetlerin gelifltirilmesi, çeflitli otomasyon pro-
gramlar› ve bunlar› bütünleyen araçlarla gerçeklefltirilebilir. Ancak, bilgi
merkezlerinin etkin ve verimli biçimde yönetilmesi için özellikle planlama,
yürütme ve denetleme fonksiyonlar›n›n iyi ifllemesi gereklidir. Bu fonksiyon-
lar›n iyi ifllemesi ise, tüm kütüphane türlerini meydana getiren unsurlarla ilgili
verilerin toplanarak kullan›l›r hale getirilmesi ile olanakl› k›l›n›r. 

Bilgi merkezi yöneticileri, stratejik planlamalar›n› daha kolay, h›zl› ve ver-
imli bir biçimde yapabilmeleri, dikkatli bir planlama stratejisi, bilgisayar bilgisi
ve uygun bir yaz›l›m ile gelifltirdikleri sisteme ba¤l›d›r (McClure, Hagerty-
Roach ve Lindsay 1989, s. 192). Bu sistem, do¤rudan bilgi merkezlerine
çeflitli yönetim kademelerinde (alt, orta ve üst kademe) bulunan yöneticilere
yönelik olarak düzenlenmelidir. 

Bilgi merkezlerinin çevresi de di¤er organizasyonlarda oldu¤u gibi h›zl› bir
de¤iflim içerisindedir. Birçok iç ve d›fl etken bilgi merkezini çeflitli yönlerden
etkilemektedir. Bu etkiler ›fl›¤›nda bilgi merkezleri ve bu kurumlar›n yönetici
ve çal›flanlar› baz› temel sorulara yan›t vermek durumundad›rlar. Bu sorular;
Biz ne yapmal›y›z? Kullan›c›m›z kimdir? Performans›m›z nas›l? fiu anda
yapt›¤›m›zdan daha iyisini yapabilir miyiz? (Lakos, 1997). Birçok bilgi
merkezi, bu temel sorular› daha iyi yan›tlayabilmek için ifllemlerini yeniden

21

BBiillggii MMeerrkkeezzlleerriinnddee YYöönneettiimm BBiillggii DDüünnyyaass›› 2005, 6(1): 15-35



tan›mlamakta, yap›lar›n› de¤ifltirmektedir. Bu de¤ifliklik ve tan›mlamalar›n
yap›lmas›ndaki neden, ifllemlerin daha etkili ve verimli olarak gerçeklefltir-
ilebilme iste¤idir. Olumlu sonuçlar›n elde edilmesi için bilgi merkezleri, bilgiyi
daha iyi bir biçimde kullanmak zorundad›r. Bilginin iyi kullan›lmas› için do¤ru,
anlaml› ve zaman›nda toplanmas› gerekir. Bilginin bu biçimde toplanmas› ve
gereken yerlere iletilmesi için günümüzde bilgi teknolojileri ve bilgi sistem-
lerinden yararlan›lmaktad›r. Bilgi sistem ve teknolojilerinin bilgi merkezleri ve
yönetim kademelerinde kullan›m› Tablo-2’den izlenebilir.

TTaabblloo 22.. BBiillggii TTeekknnoolloojjiilleerriinniinn BBiillggii MMeerrkkeezzlleerriinnddee KKuullllaann››mm AAllaannllaarr›› 
((WWaarrdd,, 11999955,, ss.. 33))..

Bilgi Teknolojisi Stratejik Taktiksel Operasyonel De¤iflim 
Uygulamalar› Planlama Planlama Planlama ve Yenilik

Günlük ve Geçmifle 
Yönelik Bilgi * * * *

Araflt›rma Teknikleri * *

Planlama ve 
Simulasyon * * *

Bilgi Tabanl› Yöntemler 
(Say›sal veri 
kullanmayan) * * *

Bir bilgi merkezinde üç farkl› bilgi sistemi bulunabilir. Bunlar; veri iflleme
sistemleri, yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemleridir. Bu sistemler
birbirleriyle iliflkili olarak bir arada veya tek tek kullan›labilir. Bilgi sistemleri,
yöneticilerin karar almada kullanacaklar› veri ve/veya bilginin düzenli ve
sürekli biçimde toplanmas›n›, ifllenmesini, saklanmas›n›, yorumlanmas›n› ve
aktar›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu yüzden hemen hemen her yöneticinin bir
bilgi sistemi olmal›d›r.

VVeerrii ‹‹flfllleemmee SSiisstteemmlleerrii ((VV‹‹SS))

Veri iflleme sistemleri, organizasyonlardaki günlük ifllemler s›ras›nda mey-
dana gelen verilerin ve elde edilen kay›tlar›n toplanmas›, ifllenmesi ve çeflitli
kademelerdeki yöneticilerin kullan›m›na haz›r duruma getirilmesi için gelifltir-
ilmifltir. ‹lk oluflturulan bilgi sistemi olan V‹S; bir al›nd› kayd› ve bu kayd›n
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makbuz oluflturulma ifli için kullan›lm›flt›r (Gökçen, 2002, s. 41; Lucey, 1987,
s. 9). Bu sistemde, geçmifl ve çok yak›n gelecekteki verilerin de¤erlendirilme-
si ile günlük ifllerde etkinlik sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Organizasyonla ilgili
maafl, sigorta, vergi, çek, tahsilat ve stok ifllemleri ile ilgili kay›tlar› içeren
V‹S’in temel amac›, daha önce elci (manuel) olarak yap›lan, uzun zaman ve
emek gerektiren hesaplamalar›n otomatik olarak makineler yard›m›yla daha
k›sa sürede, do¤ru ve en az maliyetle yap›lmas›n› sa¤lamakt›r. V‹S’in bafll›ca
kullan›c›lar›; çeflitli görevlerdeki büro elemanlar› ve genelde flef düzeyindeki
yönetici kademeleridir (Bensghir, 1996, ss. 55-56). Veri iflleme sistemleri, bir
organizasyonda kurallar› belirli, yap›sal olarak izlenebilir, tan›mlanabilir, kabul
görmüfl, modellenebilir süreçlerin çal›flt›r›lmas›nda ve bu tür problemlerin,
k›saca rutin büro ifllemlerinin makinelefltirilmesinde kullan›l›r (Anameriç,
2005, 123; Öztemel, 1998, s. 1175). Veri iflleme süreci temel olarak üç ana
bölümden oluflmaktad›r. Bunlar;

‚ Günlük faaliyetlerin ifllenmesi, 

‚ Rapor iflleme, 

‚ Sorgulamalar›n ifllenmesidir (Lucey, 1987, s. 185).

Günlük faaliyetlerin ifllenmesinde, siparifller, al›nd›lar, ödemeler,
makbuzlar, faturalar, siparifl kay›tlar›, materyal istek fiflleri gibi ifllemler
say›labilir. Rapor iflleme, belirlenmifl aral›klara göre haz›rlanan sat›n alma,
ödünç verme, personel faaliyetleri gibi ifllemleri kapsar, sorgulamalar ise,
stok kontrol, tarama sonuçlar› gibi ifllemlerdir. V‹S’de, önceden belirlenmifl
bilgi, yine önceden belirlenmifl kurallar (prosedürler) çerçevesinde uygun
standartlarda üretilir ve bilgi merkezlerinin ilgili birimlerine gönderilir
(Ferguson ve Whitelaw, 1992, s. 185). Örne¤in; daha önceden saptanan bir
zaman aral›¤› içerisinde, ödünç verilmifl kaynaklara iliflkin bilginin standart
raporlar ve istatistiksel de¤erlendirmeler halinde, ödünç verme bölümünden
sorumlu yöneticiye ulaflt›r›lmas›, bu tür bir veri iflleme ifllemidir. 

V‹S, organizasyonlarda verilerin daha h›zl› ifllenmesi ve iletilmesinin
yan›s›ra hatalar›n azalt›lmas›, saklanan veri ve bilginin güvenli¤inin sa¤lan-
mas›, terminaller arac›l›¤›yla veri ve bilgiye ulafl›lmas›, do¤ruluk ve güvenilir-
lik oran›n›n art›r›lmas›, ifllemlerin yap›ld›¤› anda kay›tlara geçirilmesi ve anal-
izlerin gerçeklefltirilmesinde önemli avantajlar sa¤lamaktad›r. Bu ba¤lamda
V‹S, özetle flu niteliklere sahiptir; bu sistemler ifllemleri yürütme ve kay›t
tutma üzerinde yo¤unlafl›r, ç›kt›lar› belirli aral›klara göre belirlenmifltir, orga-
nizasyonlar›n eylemsel planlama kademesindeki çal›flanlara ve yöneticilere
bilgi sa¤larlar. Ancak sonucu bilinen rutin hesap ifllemlerini yerine getirmesi
ve farkl› bilgi gereksinimlerini karfl›lama yetene¤inin olmamas› nedeniyle bu
sistemlerin karar alma ifllemleri üzerinde etkisi azd›r.
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YYöönneettiimm BBiillggii SSiisstteemmlleerrii ((YYBBSS))

Yönetim bilgi sistemi, kâr amac› güden ve/veya gütmeyen organizasyonlara
uygulanabilen ve temel olarak farkl› yönetim kademelerindeki yöneticilere;
gereksinim duyduklar› bilgiyi sa¤lar. Bir örgütte yönetim ve karar alma ifllem-
lerine destek olmak amac›yla enformasyon sa¤layan bütünleflik, insan
makine etkileflimli bir sistem olarak, istenen bilgiyi sa¤lamak için bilgisayar
yaz›l›m ve donan›m›, yöntemleri (prosedür), analiz, planlama, denetleme ve
karar alma modellerini ve veri taban›n› kullan›r (Davis, 1985, s. 6).

YBS’nin organizasyonlara uygulanmas› sadece 30-35 sene öncesine
dayanmas›na ve teknolojik geliflmelerin devam etmesine karfl›n, YBS orga-
nizasyonlar›n beyni olma görevini sürdürmektedir. Geliflen teknoloji, YBS’ye
destek sa¤lamakta ve güncellemektedir. YBS, bilginin en üst seviyede elde
edilerek ifllenmesini, depolanmas›n›, gerekli yerlere iletilmesini sa¤layarak,
bilgiden en üst düzeyde yararlan›lmas›n› olanak k›lan en önemli araçt›r. 

YBS, daha çok endüstri ve iflletme alanlar›nda kullan›lmakta olan bir
kavramd›r ve bilgisayar, yönetim ve muhasebe alanlar› ile yak›n iliflki
içerisindedir. Bu özelli¤i ile YBS, tekil bir sistem olmaktan çok genifl bir sis-
temdir. Günümüzde bilgisayarlar›n her türlü organizasyonda etkin olarak kul-
lan›lmas› nedeniyle YBS’nin uygulama alan› genifllemifltir (Davis, 1985, s. 32;
Cullen, 1992, s. 152). Modern yönetim bilgi sisteminin oluflmas›nda temel
olarak üç alanda yaflanan geliflmelerin önemli katk›lar› olmufltur. Bunlar›n
bafl›nda bilgisayar ve iletiflim araçlar›n›n, di¤erleri ise, muhasebe sistemi ve
yönetim teorilerinin gelifltirilmesidir. 1970’lerde boyutlar› küçülmüfl, ifllem
h›zlar› ve veri depolama hacimleri büyümüfl bilgisayarlar›n üretilmesi,
YBS’nin geliflmesini h›zland›rm›flt›r (Lucey, 1987, s. 297).

Bir YBS’nin birincil görevi karar almak için gerekli formda üretilmifl olan
veriyi ya da bilgiyi sa¤lamakt›r. fiu an kullan›lmakta olan YBS’ler, farkl› türde-
ki ifllemlerin ayr›nt›lar›n› içeren raporlar oluflturarak, sözü edilen bilgiyi yöne-
tim kademelerine sunmaktad›r. Raporlar›n türleri ve haz›rlan›fl süreleri çeflitli
flekillerde düzenlenebilir. Yönetim bilgi sistemi taraf›ndan haz›rlanan bilgi,
özetlenmifl, tablolara dönüfltürülmüfl veya daha kullan›fll› bir formda üretilmifl
ve bilgi merkezi yöneticileri taraf›ndan eriflilebilir biçimde olmal›d›r. YBS’nin
temelinde yatan enformasyon olgusu tüm yönleri ile bilgi merkezlerinin
çal›flma alanlar›n› kapsamaktad›r (Karakafl, 1991, s. 254).

YBS, bilgi sistemini meydana getiren unsurlar, bilgi merkezinin ifllemlerini
birbirine ba¤layan harç gibidir. Bu sistem, problemlerin çözümlenmesinden,
karar modellerinin uygulanmas›na kadar, bir kütüphanenin günlük ifllemleri
için gereken verileri, ayn› zamanda, bilgi merkezinin faaliyetleri ve görevleri,
gerçek ve potansiyel kullan›c›lar›, bilgi merkezi-kullan›c› iliflkisi ve di¤er ilgili
etkenler hakk›ndaki bilgileri sa¤lar. YBS, bilgi merkezi içi ve d›fl›ndan dört
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temel kaynak yard›m›yla bilgi toplamaktad›r. Bunlar; bilgi merkezlerinin
hizmet verdi¤i gerçek ve/veya potansiyel kullan›c›lar ve çal›flan personel
aras›ndaki iliflkiler (ödünç verme, dan›flma, sorgulama vb.), bunlar›n d›fl›nda
kalan kifli ve kurumlar (di¤er bilgi merkezleri, yay›nc›lar, arac› firmalar,
bürokratlar vb.) d›r (Brophy, 1986, s. 85).

YBS’de, önceden düzenlenmifl ve belirlenmifl bilgi, sistemi daha iyi yönet-
mek ve denetlemek amac›yla, yöneticilere standart raporlar arac›l›¤›yla iletilir.
Örne¤in; bilgi merkezinin geçen y›la ait ödünç verme istatistikleri ile içinde
bulunulan döneme ait ödünç verme istatistiklerini karfl›laflt›rarak, performans
de¤erlendirmesi ve hedeflere ulaflmada kullan›lacak do¤ru verilerin yorumla-
narak raporlar halinde yöneticilere iletilmesi ifllemleri, YBS’nin görevidir. 

Tüm bilgi merkezlerinde, resmi olmasa da, ad›na yönetim bilgi sistemi
denilmese de bilgi sa¤layan bir sistem vard›r. Bilgi merkezi çal›flanlar›n›n
kiflisel olarak haz›rlad›klar› raporlar, bölümler ve kiflileraras› yap›lan resmi ve
gayri resmi görüflmeler, fatura ödemeleri, hesaplamalar, notlar belirli bir stan-
darda sahip olmayan ancak kullan›lmakta olan bir bilgi sistemini ifade etmek-
tedir (Anameriç, 2003, s. 222). Bu aç›dan bak›ld›¤›nda YBS, bu standart-
laflmam›fl ve kurallar ile belirlenmemifl bilgi kaynaklar›n›, öncelikle standart
hale getirerek, tek bir veri taban›nda veya birbiriyle iliflkili birden fazla veri
taban›nda toplar. Veri tabanlar›, tek bafllar›na hiçbir anlam ifade etmeyen ver-
ileri iliflkilendirerek yorumlar, verileri türlerine ve boyutlar›na göre s›n›fland›r›r.
S›n›fland›r›lan veriler, ilerleyen zamanlarda karfl›lafl›lan farkl› durumlarda kul-
lan›lmak üzere depolan›r ve son olarak gereksinim duyulan anda yöneticilerin
stratejik kararlar›n› alabilmesi için özet olarak do¤ru bir biçimde iletilir.

YBS ile V‹S aras›ndaki farkl›l›klar flu flekilde belirtilebilir; V‹S, organizasy-
onlarda yaln›zca bir ifllevi desteklemesine karfl›n, YBS hemen tüm ifllemlerle
ilgilidir ve bunlar aras›ndaki bilgi iletimini yerine getirir. V‹S genel olarak
eylemsel düzeydeki ifllemleri, YBS ise tüm kademelerdeki ifllemleri destekle-
mektedir. YBS, yar› yap›sal nitelikteki kararlara etkili destek verirken, yap›sal
olmayan ve programlanamayan nitelikteki sorunlar›n çözümünde al›nacak
kararlara gereken deste¤i sa¤lamaz. Bu türlü sorunlar›n çözümünde gerek
V‹S, gerekse YBS temeline dayal› olarak gelifltirilen karar destek sistemleri
devreye girmektedir (Bensghir, 1996, s. 84; Anameriç, 2005, ss. 167-169).

KKaarraarr DDeesstteekk SSiisstteemmlleerrii ((KKDDSS))

Karar destek sistemi, herhangi bir bireyin, bir eylemin kesin olarak nas›l
yap›laca¤›n›n bilinmedi¤i durumlarda kiflilerin karar almas›n› ve kendi
muhakeme yeteneklerini kullanmas›n› destekleyen ve yard›mc› olan
etkileflimli bir sistemdir (Alter, 1997, s. 133). Ço¤unlukla üst kademe yöneti-
ciler taraf›ndan kullan›lan KDS, genellikle yap›lanmam›fl ya da yar›
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yap›lanm›fl durumlarda yöneticilere destek sa¤lar. Örgütlerde temeli yönetsel
faaliyetlere dayanan üç farkl› tür karar tipi vard›r. Bunlar; yap›lanm›fl (struc-
tured), yar› yap›land›r›lm›fl (semi-structured) ve yap›lanmam›fl (unstructured)
kararlard›r (Lucas, 1986, s. 421). 

Yap›lanm›fl kararlar; ortaya ç›kan sorunun yap›s›na göre belirli yöntem
veya kurallar do¤rultusunda al›n›r. Bu tür kararlar; organizasyonun belirlen-
mifl olan planlar›, politikalar›, stratejileri, bütçeleri ve yöntemlerine uygun
flekilde ve daha önceden karfl›lafl›lan durumlar sonucu elde edilen deneyim-
lerden oluflmaktad›r. Yar› yap›lanm›fl kararlar karfl›lafl›lan sorunun baz› yön-
lerine belirli bir karar süreci veya yöntemi uygulanabilen türlerdir ve
yöneticinin kendi insiyatifini kullanmas› ve karar vermesi gerekmektedir.
Yap›lanmam›fl kararlar ise, karar almaya etki eden birçok rastlant›sal durum
nedeniyle belirli bir süreç ve yöntem uygulanarak çözümlenemeyen olgular
için al›n›r. Bunlar organizasyonun belirlenmifl olan planlar›, politikalar›, strate-
jileri, bütçeleri ve yöntemlerine uygun olmayan kararlard›r. Yap›lanmam›fl
kararlarda organizasyon genel olarak haz›rl›ks›zd›r, çünkü bu karar› gerek-
tirecek durumla karfl›laflmam›fl veya bu durumla ilgili yeterli bilgiyi edinme-
mifltir. Yap›lanmam›fl kararlar, üst kademe yöneticiler taraf›ndan stratejik
planlama için kullan›lmaktad›r (Himmeto¤lu, 1971, s. 11). 

KDS di¤er geleneksel bilgi sistemlerinden farkl› bir yap›ya sahiptir. Bu sis-
temleri di¤erlerinden ay›ran en önemli unsur, tamam›yla yöneticilerin yetki
alanlar› içinde olmas›d›r. KDS, yöneticiler için oluflturulmufl ve onlar
taraf›ndan kullan›lmas›n›n yan›s›ra, organizasyonlar›n yönetim bilgi sistem-
lerinin de bir parças›n› meydana getirmektedir. Bir KDS, kurumsal ya da
yönetsel ifller için kurulan bir bilgi sistemine uygulanan yaklafl›mlardan biridir,
asl›nda karar destek sistemi tipik olarak özel bir yönetsel ifle veya özel bir
probleme uyarlanm›flt›r ve onun kullan›m› bu problemin çözümü ve iflin
sonuçland›r›lmas› ile s›n›rlanm›flt›r (Davis, 1985, s. 11). Bu sistemler, organi-
zasyonun tüm kademelerindeki yöneticilere hizmet verme amac›yla oluflturul-
malar›na karfl›n, öncelikli olarak orta ve üst kademe yöneticilere hitap etmek-
tedir.

KDS’yi di¤er iki bilgi sistemlerinden ay›ran özellikler flunlard›r: 

‚ Yap›lan günlük ifllerin de¤erlendirilmesinden çok karar verme
sürecine destek odakl›d›r. 

‚ Olay bir biçimde düzenlenir; yap›s›, uygulanmas› ve de¤ifltirilmesi
basittir. 

‚ Sadece yöneticilerin kullan›m› için tasarlanm›flt›r. 

‚ Bir soruyu yan›tlamaktan çok yönetsel analizde kullan›lacak olan
enformasyonu sa¤lar. 
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‚ Yaln›zca küçük bir analiz alan› veya büyük bir problemin küçük bir
bölümü ile ilgili olmalar›ndan çok, büyük bir problem ya da ifllem için
kullan›l›rlar.

‚ Daha önce karfl›lafl›lm›fl durumlarda yöneticilere karar önerileri suna-
bilen bir mant›¤a sahiptir. 

‚ Organizasyonun içinden ve çevresinden gelen bilgiyi depolayan bir
veri taban›na sahiptir. 

‚ Yöneticilerin alternatif kararlar›n›n muhtemel sonuçlar›n› test etmele-
rine olanak tan›r (Scott, 1986, s. 81).

KDS, karar almada, insan makine etkilefliminde denetimin insan›n elinde
olmas›n› sa¤lar. Yap›lanm›fl, yar›-yap›lanm›fl ve yap›lanmam›fl problemlere
çözüm bularak karar vermeye yard›mc› olan, soruna uygun matematiksel
veya istatistiksel modellerin kullan›m›n› sa¤layan, her düzeydeki organizasy-
on yöneticisi için kapsaml› veri taban› sa¤lar. Sistem karar alma ve kontrol
iflleminde ifllemlerin makineleflmesinden çok, bu ifllemlerin etkili bir biçimde
yürütülmesini kolaylaflt›r›r, gelece¤e yönelik kararlar›n al›nmas›na göre plan-
lanmas› sayesinde geçmiflte yaflanan problemlerin çözümlerini yeni durumla
karfl›laflt›rarak çözüm yollar› üretir. Bunlar›n d›fl›nda yeni durumlara aç›k ve
esnek bir yap›ya sahiptir.

BBiillggii SSiisstteemmlleerriinniinn BBiillggii MMeerrkkeezzlleerrii ‹‹ççiinn ÖÖnneemmii 

Bilgi merkezleri, bilginin depoland›¤› ve bilgiye eriflimin sa¤land›¤› sosyal
kurumlard›r. Bu kurumlar; personel, derme, bütçe gibi olanaklar›yla hede-
fledikleri kullan›c› gruplar›na gereksinim duyduklar› bilgiyi en k›sa sürede ve
h›zl› bir biçimde iletmeyi amaçlamaktad›r. Bilginin en k›sa sürede ve h›zl› bir
biçimde iletilmesi için bilgi merkezinin iyi yönetilmesi gerekmektedir.
Yönetimin görevi ise, sistemin temel amac›n›n gerçeklefltirilmesi için tüm sis-
temi oluflturan birimlerin ifllevlerini yerine getirebilece¤i, uygun ortam›
sa¤lamak ve sistemi sürekli denetlemektir. Organizasyon hakk›nda ne kadar
çok fley bilinirse, o kadar kolay ve verimli yönetilir. Bilgi merkezi yönetiminin
gereksinim duydu¤u bu bilgilerin bir sistem içerisinde ve düzenli olarak çeflitli
yönetim kademelerindeki yöneticilere ulaflt›r›lmas›n›n ve bölümleraras› bilgi
ak›fl›n› sa¤lanmas›n›n en verimli ve h›zl› yolu bir bilgi sisteminin oluflturul-
mas›d›r (Anameriç, 2003, s. 350). 

Bilgi sistemleri, di¤er organizasyonlarda oldu¤u gibi bilgi merkezlerinde de
günlük, rutin ifllemlerin daha k›sa sürede, daha az emek ve para harcanarak
yap›lmas› amac›yla kullan›lm›flt›r. Bilgi sistemlerinin, bilgi merkezlerinde
kullan›m›na bak›ld›¤›nda; bu sistemlerin tarihsel geliflimi ile paralel oldu¤u
görülmektedir. ‹lk olarak V‹S, özellikle muhasebe, maafl, sigorta vb. ifllemlerin
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daha k›sa sürede ve daha güvenilir bir biçimde sürdürülmesi için, organi-
zasyonun tüm kademelerdeki yöneticilere karar alma sürecinde bilgi deste¤i
sa¤layan YBS kullan›lmaya bafllam›flt›r. Yönetim bilgi sistemlerinden daha
sonra KDS bilgi merkezlerinde karar verme ve planlama yapma amac›yla kul-
lan›lmaya bafllam›flt›r. Bu sistemler, geliflim süreci içerisinde birbirlerinin
eksiklerini de kapatm›flt›r. 

YBS, bilgi merkezlerinin daha etkili ve verimli bir biçimde yönetilmesi daha
sa¤lam kararlar›n verilebilmesi ve yöneticilerin zaman›nda ve do¤ru bilgiye
olan gereksinimlerini karfl›lamak amac›yla kullan›lmaktad›r. Bilgi merkez-
lerinin etkili ve verimli yönetilmesi için kendi iç ve d›fl çevresi ile ilgili yönetim
bilgisinin elde edilmesi, yorumlanarak kararlara dönüfltürülmesi ve iyi kavran-
mas› gerekmektedir. Yönetim bilgisi, tüm bilgi merkezi organizasyonunu kap-
sayan bir yap›ya sahiptir ve yönetim için vazgeçilmez bir kaynakt›r.
Günümüzde bilgi merkezlerinde uygulanan ça¤dafl yönetim yaklafl›m›nda,
bilgi merkezlerinin tüm ifllemler ve hizmetlerinde, hem bu ifllem ve hizmetlere
iliflkin bilimsel mesleki bilgiden, hem de yönetim sürecindeki ifllemler için
gerekli olan bilimsel bilgiden yararlanma söz konusudur. Bu tür bilgilerin
yönetim kademelerine ulaflt›r›lmas› için yap›lan ifllemlerin bütünü ise, yöne-
tim bilgi sistemlerinin bilgi sa¤lama ifllemleri kapsam›nda yer almaktad›r
(Anameriç, 2003, s. 351 ve Lucey, 1987, ss. 217-219). 

Bilgi merkezleri uzun süredir, insanlar›n bilgi gereksinimlerinin karfl›land›¤›
ve bilginin depoland›¤› mekanlar olarak varl›klar›n› sürdürmektedir. Bu
merkezler, teknoloji ve yönetim anlay›fl›n›n geliflmesi ile birlikte geçmiflteki
durumlar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda birçok aç›dan farkl› durumdad›rlar. Bilgi
merkezleri halen bilginin en büyük depolay›c›lar› ve düzenleyicileri olmalar›na
karfl›n, var olma nedenleri de¤iflmifl, derme oluflturmadan bilgiye eriflime
kadar gözle görülür genifl bir çevreye yay›lm›flt›r (Fulweiler ve Dugan, 2001,
s. 386). Bilgi merkezi içi ve d›fl›nda meydana gelen bu de¤iflimlerden yöne-
tim ne kadar çabuk ve do¤ru biçimde bilgi edinilebilir ise, gelece¤e yönelik
stratejik kararlar da o kadar çabuk ve do¤ru biçimde al›n›r. 

Bilgi merkezlerinin iyi bir biçimde yönetilebilmeleri için, bilgi merkezini
oluflturan parçalar›n ve onlar›n sistem bütünü içerisindeki ifllemlerinin aç›k bir
biçimde tan›mlanmas› gerekmektedir. Bilgi merkezlerinin yöneticileri, bilgi
merkezinin amaçlar›n›, görevlerini, kaynaklar›n›, hedeflerini, alt sistemlerini
ve kullan›c›lar›n› iyi tan›mal›d›r. Yöneticilerin sözü edilen unsurlar› iyi
tan›mas›, bunlarla ilgili bilgileri düzenli ve anlafl›l›r biçimde elde etmesiyle
mümkündür. Böylelikle bilgi merkezi yönetiminin yapmas› gereken planlama,
örgütlenme, yürütme, koordinasyon, karar verme ve denetleme ifllemlerini
desteklemek, bilgi merkezinin etkinli¤i, verimlili¤i ve performans›n›n
art›r›lmas›n› sa¤lamak çok daha kolay ve yeterli olacakt›r.
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Bilgi merkezlerinde bulunan yönetim bilgi sistemi, iliflkisel veri tabanlar› ve
d›fl çevreye ait genifl bilgilere dayanan karmafl›k ve güçlü bir sistemdir ve bu
sistemin çal›flt›r›lmas› için sistem hakk›nda bilgili uzman personele gereksin-
im vard›r. Bilgi merkezleri mali ifllemler, derme gelifltirme, karar verme, plan
haz›rlama, tahminlerde bulunma, ifllem ve hizmetlerin verimli¤inin
ölçülmesinde gerekli olan yönetim bilgisini sa¤lamak amac›yla, yönetim bilgi
sistemlerini kullan›lmaktad›rlar. YBS, sa¤layaca¤› yönetim bilgisi ile bilgi
merkezinin yönetim sürecini daha verimli ve etkili bir yönetim arac›na
dönüfltürmektedir (Anameriç, 2003, s. 354). 

Farkl› kullan›c›lar ve bunlar›n de¤iflik bilgi gereksinimleri, çeflitli özellik-
lerde ve amaçlarda bilgi merkezlerinin oluflturulmas›na neden olmufltur. Bu
farkl›l›klar bilgi merkezi ifllem ve hizmetlerinin, dermesinin, bütçesinin ve per-
sonelinin de flekillenmesinde önemli rol oynam›flt›r. Bilgi merkezini oluflturan
temel bileflenlerden kaynaklanan çeflitlilik, de¤iflik kademedeki yöneticilerinin
de gereksinim duydu¤u bilginin farkl›l›k göstermesini beraberinde getirmek-
tedir. Bilgi gereksinimindeki farkl›l›k ise; bilgi merkezleri için kullan›lacak bilgi
sistemlerinin kurulmas›nda ve uygulanmas›nda de¤ifliklik gösterecektir.
YBS’ler, do¤rudan yöneticilere yönelik olmalar› nedeniyle gereksinimler,
amaç ve hedefler, yöneticilerinkiler ile paralel olacakt›r. Sözü edilen unsurlar
bilgi merkezlerinin hizmet politikalar›, planlar›, uymas› gereken mevzuat ve
di¤er kurallar yard›m›yla flekillendirilir. Bu yap›lanma, resmi ve gayri resmi
düzeylerde kiflilere özel olarak da düzenlenebilir. Örne¤in; bir bilgi merkezi
yöneticisinin kendi terminalinde (bilgisayar›nda), masaüstü objelerini
s›n›fland›rmas› ve ilgilendi¤i konularla ilgili web sayfalar›n›n adreslerini s›k
kullan›lanlara eklemesinden, düzenli olarak sunulacak olan raporlar›n ayr›nt›
düzeylerine kadar olan genifl bir alanda yönetim bilgi sistemleri uygulanabilir. 

Hiyerarflik yap›ya dayal› olarak yöneticiler, stratejik, taktiksel ve eylemsel
düzeylerde bilgiye gereksinim duyacakt›r. Üst düzey yönetimin konumu ve
sorumluluklar› gere¤i büyük ölçüde d›fl bilgi ile ilgilenmesi nedeniyle, bu
kademede kullan›lacak bilginin büyük ço¤unlu¤u d›fl kaynaklardan elde
edilmektedir. D›fl kaynaklardan sa¤lanan ve üst düzey yöneticilerin
kullan›m›na sunulan bilgi, bütçe art›r›m›, arac› firmalar, yeni teknolojik ve
kanuni geliflmeler ile ilgili olabilir (Koory, 1987, s. 7; Lucey, 1987, ss. 211-
213). Bilgi merkezinin baflkan, genel müdür veya daire baflkan› gibi üst düzey
yönetim kademeleri, bu aç›dan ele al›n›rsa, daha çok kendilerinin ba¤l› bulun-
duklar› kurumlar, yeni kararlar, de¤ifltirilen mevzuat, arac› firmalar, bütçe
detaylar› gibi d›fl kaynakl› bilgilere gereksinim duymaktad›rlar (Anameriç,
2003, s. 266). Bu bilgiler, bilgi merkezinin temel politikas›n› oluflturdu¤undan,
üst düzey yöneticiler kadar di¤er yöneticileri ve çal›flanlar› da ilgilendirmekte-
dir. 
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Orta kademe yönetimi hem iç hem de d›fl bilgi ile ilgilenmektedir. Orta
kademe yöneticilerinin kararlar› büyük oranda taktikseldir ve daha çok per-
sonel tahsisi, mali ve teknolojik kaynaklar, bilgi merkezi hizmetleri,
çal›flanlar›n ve ifllemlerin performans› ile ilgili raporlar ve bütçe raporlar›
hakk›ndad›r. Bu konularla ilgili veriler, organizasyon içinden ve di¤er bilgi
merkezleri ile ilgili d›fl kaynakl› bilgilerle birlefltirilmifl biçimde elde edilir
(Bryson, 1990, ss. 117-118; Lucey, 1987, s. 211). 

fifieekkiill 11.. YYöönneettiimm KKaaddeemmeelleerrii vvee KKaarraarr VVeerrmmee ((AAnnaammeerriiçç,, 22000033,, ss.. 226677))..

Bilgi merkezi yöneticileri; sa¤lama, süreli yay›nlar ve ödünç verme bölüm-
lerinden bütçe, harcamalar, dermeye eklenen kaynak, kalan bütçe, ek bütçe
gereklili¤i olup olmad›¤› gibi bilgileri; ödünç verme, elektronik kaynaklar,
dan›flma hizmetleri, kataloglama ve s›n›flama bölümlerinden, kullan›lan
derme say›s›, kayda geçilmifl derme say›s›, kullan›m oranlar› gibi bilgileri elde
ederler. Bu bilgiler sayesinde bilgi merkezinin stratejik planlar› belirlenerek,
bu planlar›n uygulanmas› için stratejik kararlar›n al›nmas› kolaylaflt›r›l›r.
Yukar›daki tabloda yönetim düzeyleri ve alacaklar› kararlar için gereken
bilgiler görülmektedir. fiekil-1’de dikkat edilmesi gereken nokta, alt kademe-
den üst kademelere do¤ru giden bilginin özetlenmifl, üst kademelerden alt
kademelere gelen bilginin ise ayr›nt›l› bir biçimde olmas›d›r.

Yönetim kademeleri stratejik, taktiksel ve eylemsel olarak üç bölüme
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ayr›lm›flt›r. En alt kademede faaliyetler sonucu ortaya ç›kan ve henüz bir
ifllemden geçmemifl veri kay›tlar› yer almaktad›r. Karar verme sorumluluklar›,
ise bu kademelere göre farkl›l›k gösterir. Stratejik yönetim kademesindeki
kararlar gelece¤in planlanmas›, yeni hizmetlerin gelifltirilmesi, iç ve d›fl verme
odakl› kararlar, personel, derme, mali kaynaklar, teknoloji ve araç-gereç
al›m›, politika ve strateji gelifltirme bafll›klar› alt›nda toplanabilir. Taktiksel
yönetim kademesindeki kararlar; kaynaklar ve bölümlerle ilgili ifllemler, per-
formans de¤erlendirmeleri, yeni hizmetlerin uygulanmas›, bütçe kaynaklar›
ve derme gelifltirme, eylemsel karar ise; personel al›m›, ayr›nt›l› bütçe ifllem-
leri, bütçe denetleme ve çal›flanlar›n denetlenmesi olarak belirlenebilir
(Bryson, 1990, s. 118).

Alt düzey yöneticiler ise, gereksinim duyduklar› bilgiyi büyük oranda iç
kaynaklardan sa¤lamaktad›rlar. Alt düzey yönetim, emirleri orta kademe
yönetiminden al›r ve ifllem kademesindeki etkinlikler ile ilgili verileri toplar. Bu
kademedeki yöneticiler, toplanan veriler yard›m›yla rutin günlük ifllemlerle
ilgili kararlar› destekler. Alt düzey yöneticiler, orta ve üst düzey yöneticilere
göre çok daha ayr›nt›l› bilgiye gereksinim duyarlar, ancak iflledikleri bilgiyi
orta ve üst düzey yöneticilere özet bir biçimde iletmeleri gerekmektedir. Bu
nedenle üretilen raporlar daha k›sa, anlaml› ve özet bilgi verecek biçimde
haz›rlanmaktad›r (Bryson, 1990, s. 119).

Veri ifllem, yönetim bilgi ve karar destek sistemleri, bilgi merkezinin iç ve
d›fl bilgi kaynaklar›n›n verimli ve etkin bir biçimde kullan›lmas›na yard›mc›
olur. Çünkü, sözü edilen bu sistemler yönetim kademelerinin h›zla de¤iflen iç
ve d›fl çevre koflullar›na uyum sa¤layarak, planlama yapmaya ve bu planlar
do¤rultusunda karar verme sürecine yard›mc› olurlar. Veri ifllem, yönetim bilgi
ve karar destek sistemleri, organizasyonlarda stratejik amaçlar için kullan›lan
bilgisayar destekli sistemlerdir. Bu sistemler, ifl alan›n›n stratejik planlanma-
s›n› desteklemek amac›yla gelifltirilmifllerdir (Bensghir, 1996, s. 51, s. 129). 

Bilgi sistemleri, bu yararlar›n yan›s›ra bilgi merkezlerindeki ifllemlerin ve
çal›flanlar›n de¤erlendirilmesi (performans de¤erlendirmesi) gibi bilgilerin
elde edilmesine ve de¤erlendirilmesine de yard›mc› olur. Bilgi merkezi
faaliyetlerinin her aflamas›nda toplanan veri ve bilgiler, kütüphanenin hede-
fler ve performans ölçümü s›ras›nda edinilen bilgiler, karar alma, planlama ve
denetleme aflamalar›nda etkin bir biçimde kullan›lmak amac›yla, birlefltiril-
erek yorumlan›r (Cullen, 1990, s. 27). Planlama ve karar verme süreçlerinde
yöneticiye önemli destek sa¤layan de¤erlendirme bilgileri, özellikle mali kay-
naklar›n etkin ve verimli biçimde kullan›m›n› tasarlarken, bu kaynaklar›n
do¤ru biçimde yönlendirilmesine de olanak tan›r. Bir gereksinimden dolay›
yap›lan performans de¤erlendirmesinde as›l olan, bir sorunun çözümlen-
mesi, bir belirsizli¤in ortadan kald›r›lmas› ve bir karar›n verilebilmesi için
uygun verilerin toplanmas›d›r (Lancaster, 1988, s. 1; Alkan, 1996, s. 22). 
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Performans de¤erlendirmesi için gereken veri ve bilgiyi, bilgi sistemleri
sa¤lar. De¤erlendirme, bilgi merkezlerinin önemli unsurlar›ndan ve iç bilgi
kaynaklar›ndan birini oluflturmaktad›r. Performans de¤erlendirme, hizmet-
lerin daha etkin ve verimli hale getirilebilmesi amac›yla faaliyetlerin ve
çal›flanlar›n daha önceden haz›rlanan göstergelere göre de¤erlendirilmesi
ifllemlerini kapsamaktad›r. De¤erlendirme, yönetimle özellikle de; planlama,
karar verme ve denetleme faaliyetleri ile iliflkili bir süreçtir. Performans
de¤erlendirmesinin temel amac›, ifllemler ve kullan›c›lar konusunda karar
almay› kolaylaflt›rmakt›r, bu nedenle, yönetim bilgi sistemleri için de hem kay-
nak, hem de yard›mc› bir araç konumundad›r. Sonuç olarak, performans
de¤erlendirmesi sürecinde elde edilen bilgiler, hizmet ve faaliyetlerin etkililik
ve verimlili¤indeki geliflmeleri belgeleyerek ifllemlerin gelifltirilebilece¤i alan-
lar› önererek, aç›klama, kan›t ve öneri seçenekleri sa¤larken; bilgi merkez-
lerinin bu düzeylerdeki yönetici ve personelinin çal›flmalar›na yard›mc› olur
(Abbott, 1994, s. 2). Bu yönüyle ele al›nd›¤›nda performans ölçümü, yönetim
bilgi sistemlerinin bir parças›d›r. 

SSoonnuuçç

Stratejik planlama çal›flmalar›na yard›mc› birer araç olan, veri iflleme,
yönetim bilgi ve karar destek sistemleri bilgi merkezi yönetimi aç›s›ndan
önemlidir. Bilgi merkezleri, amaçlar›n› belirlemeden önce planlama için bilgi
gereksinimlerini ve bilgi merkezinin içinde bulundu¤u durumu inceleme-
lidirler. Ancak bu ifllem zaman ald›¤› ve pahal›ya mal oldu¤u için birçok bilgi
merkezi taraf›ndan tercih edilmez. Bu da karfl›lafl›lan durumlarda do¤ru ve
sa¤l›kl› karar alma oran›n› düflürmektedir. Bilgi merkezleri gerçekten ne
yapt›klar›n› bilmiyorlar ise, verdikleri hizmetlerle, gerçeklefltirdikleri ifllemlerle
ve performanslar› ile ilgili kesin bir durum belirlemesi yapamazlar. Stratejik
planlama, her organizasyonda oldu¤u gibi bilgi merkezlerinde de yönetimin
en önemli görevlerinden ve bafll›ca karar verme alanlar›ndan biridir. Bu
nedenle bilgi merkezlerinde kullan›lacak bilgi sistemi, kurumun stratejik plan-
lama gereksinimlerini tam ve zamanl› bilgi ile destekleyecek flekilde tasar-
lanmal›d›r. 

Bilgi merkezinin amaç ve hedeflerine ulaflmas›n› sa¤layacak olan bir plan
haz›rlamak için niteliksel bilgiler kadar niceliksel bilgilere de gereksinim duyu-
lacakt›r. Ancak bunu yapabilmek için kütüphaneler gerçeklefltirdikleri ifllemler
ve vermifl olduklar› hizmetler ile ilgili güvenilir ölçülerde ve geçerli, gerçekçi
ve ölçülebilir standartlarda bilgilere gereksinim duyacaklard›r. Bu bilgiler, ayn›
zamanda geçmifl dönemler ile karfl›laflt›r›larak kütüphane performans›n›n
ölçülmesine yard›mc› olacakt›r. 

Bilgi merkezlerinde kullan›labilecek bilgi sistemleri, bilgi merkezi yönetici-
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lerinin ifllemler, hizmetler ve performans de¤erlendirmeleri ile ilgili kararlar
almas›n› desteklemektedir. Kararlar için genellikle iç bilgi kaynaklar›ndan
toplanan bilgi kullan›lmaktad›r. Farkl› kullan›c› gereksinimleri ve yöneticiler-
den kaynaklanan de¤iflik yönetim anlay›fllar›na sahip olmalar› nedeniyle, bilgi
merkezlerinin gereksinim duydu¤u bilgi ve ald›¤› kararlar da çok çeflitlidir. Bu
nedenle bilgi merkezleri bünyesinde kullan›lacak bilgi sistemlerinin sa¤laya-
caklar› bilgi türlerinde ve oluflturulacak performans de¤erlendirmelerinde her-
hangi bir standartlaflman›n olmas› beklenemez. Bu aç›klamalardan sonra
bilgi merkezlerinde kullan›labilecek bilgi sistemlerinin amaçlar› ve bilgi
merkezi yöneticilerine sa¤layaca¤› yararlar flu flekilde s›ralanabilir; 

‚ Günlük rutin karar verme süreçlerinde yöneticilere ve çal›flanlara
destek olur. 

‚ Bilgi merkezinin her türlü kaynak kontrolünü ve mali sorumlulu¤unu
sa¤lar. 

‚ Kaynak da¤›l›m›n› sa¤lar ve kontrol eder. 
‚ Bilgi merkezinin etkinli¤ini, verimlili¤ini ve performans›n› art›r›r. 
‚ ‹ç ve d›fl kaynaklardan elde edilen bilgiler do¤rultusunda stratejik

kararlar›n al›nmas› için raporlar üretir. 
‚ K›sa, orta ve uzun vadeli planlamay› gelifltirir. 
‚ Bilgi merkezi ifllem ve hizmetlerinin ve personelin performans ölçüm

ifllemlerini kolaylaflt›r›r.

Bilgi merkezlerinde son 20-25 y›ld›r kullan›lan bilgi sistemleri günlük
olarak üretilen ve bilgi merkezi içi ve d›fl›ndan elde edilen verileri, toplayarak
raporlara dönüfltürür ve raporlar gereksinim duyan yöneticilere iletilir. Özel-
likle özet ve kolay anlafl›l›r nitelikte olan istatistiksel ve analitik bilgiler, bilgi
merkezinin yönetim kademelerince tercih edilen bilgi türleridir. Bu tür bilgiler,
bilgi merkezinin stratejik kararlar›nda ve her türlü performans de¤erlen-
dirmesinde yöneticilere destek sa¤lar. 

Bilgi merkezlerinde kullan›labilecek olan veri ifllem, yönetim bilgi ve karar
destek sistemleri, bilgi merkezlerinin farkl› bölümlerindeki çeflitli ifllemlerden
elde edilen bilgileri, bilgi merkezi yöneticilerine aktarmak ile görevlidirler.
Yöneticilere aktar›lan bilgiler genellikle tan›mlay›c› istatistiksel bilgilere
dayan›r. Kurulacak olan veya var olan bir bilgi sistemi, ödünç al›nan kitaplar,
kullan›lan elektronik kaynaklar, bibliyografik bilgilendirme dersleri alan ö¤ren-
ciler ve buna benzer bilgileri bir araya getirerek de¤erlendirir ve düzenli
raporlar halinde bilgi merkezinde yap›lan araflt›rmalara ve di¤er belgelere
eklemek üzere istatistiklere dönüfltürülür. Tüm kullan›c›lar bu sürece gayri
resmi flekillerde katk›da bulunurlar. Bilgi merkezi yöneticileri resmi ve gayri
resmi raporlardaki bilgileri gözden geçirip de¤erlendirerek, güncel veya
gelece¤e yönelik planlamalar yapar ve kararlar al›rlar.
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