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BORSA ARACI KURUMLARI UYGULAMASI

Uğur

YOZGAT*

ı. GİRİŞ

Günümüzde ağırlaşan piyasa şartlan, artan rekabetle birlikte şirketler arasın
daki yarışın sonucu kimin yönetim bilgi sistemlerini daha iyi kullandığına göre belirlenmeye başlandı. İşletmeler açısından bu kadar hayati önem taşıyan yönetim bilgi
sistemleri; ilgili kişiye zamanında gereken bilgileri sağlayacak şekilde planlanmış
bilgisayara dayalı bir bilgi şebekesi olarakJa~ımlanır.
Bu çalışmanın birinci bölümünde genel olarak yönetim bilgi sistemlerinden
bahsedilecektir. İlk olarak bilgi sisteminin tanımı yapılacak ve kapsamı belirlenecektir. Daha sonra günümüzde bilgiye olan ihtiyaç ve bunun sonucunda yönetim bilgi
sistemlerinin işletmelerdeki yeri ve önemi anlatılacak, uygulamada sıkça karşılaşılan
bazı örnekler verilecektir. Bu noktada daha çok üst düzey yönetim kademesine hitap
eden üst yönetim bilgi sistemlerinin tanımı yapılıp kısaca bu sistemlerden bahsedilecektir. Daha sonra ise artık her sektörde sıkça karşılaşılan kronikleşmiş ve çözülmesi şart olan sorunlara değinilecektir.
Çalışmanın ikinci bölümünde ise borsa aracı kurumlarında kullanılan yönetim
bilgi sistemlerinden bahsedilecektir. Önce bu sektördeki yönetici ve yönetim bilgi
sistemleri arasındaki ilişkiler ele alınacak daha sonra borsa aracı kurumlarında kullanılan yönetim bilgi sistemlerinin en gelişmişlerin.den biri örnek olarak incelenecektir.

2. BİLGİ SİSTEMİNİN TANIMI

Bilgi sistemi; kendisinin de bir alt sistem olarak dahil olduğu, daha geniş ve
alt sistemlere sahip olan bir sistem çerçevesinde bilgi kümelerinin toplanması,
saklanması, işlenmesi, dağıtılması, karar verilmesi ve iletilmesi için gerekli olan bir
bilgi kümeleri sistemi olarak tanımlanabilir. Bir organizasyon içinde bulunan tüm
haberleşme yöntemlerine ait şebekedir. Bilgi sistemi; işletim sisteminin tersine
olarak, saklanan verilerin bilgi elde etmek amaçlarıyla önceden tam olarak kestirilemeyen yollarla kullanıldığı bir sistemi ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bilgi
başka
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sistemi ayrıca, veri saklama ve erişimine yönelik olan ve genellikle bir veri tabanlı
yönetim sistemi kullanan bir bilgisayar sistemidir şeklinde de tanımlanabilir.
Bir bilgi sistemi esas olarak altı bileşenden oluşur. Sistemin beyni olan veri
bilgileri seçmek
bankası bilgileri saklamakta kullanılır. Veri bankasına giriş yapacak
seçilmiş
önceden
sı,
için bir tarayıcı mekanizma gereklidir. Bu tarama mekanizma
kabul
bilginin
veya
olabilir.,
anmış
değişkenleri izlemek ve denetlemek için programl
takıla
aya
mekanizm
bu
filtresi
giriş
bir
edecek
veya reddedilmesi amaçlarına hizmet
bilir. Alt sistemlerden her biri, bilginin kabul edilmesi veya reddedilmesi konusunda
kendi ihtiyaçlarına göre ayrı ayn kriterler kullanabilmektedirler. Bilgi bir kere sakasına ihtiyaç olalanacağı yere yerleştirildikten sonra, belirli bir tip erişim mekanizm
tirmek için
caktır. Böylece bilgi gerekli olduğu zaman elde edilebilir. Bunu gerçekleş
belirli
parçası
bilgi
bir
çeşitli dizinleme yöntem ve teknikleri geliştirilmiştir. Fakat,
an
bakımınd
karar
bir
belirli
ve
bir yerde saklı olarak bulunmasına, erişilir olmasına
i
bilmemes
unu
bulunduğ
orada
onun
vericinin
önemli olabilmesine karşın, karar
dağıtmak
olanlara
lecek
kullanabi
bilgiyi
a,
Dolayısıyl
yüzünden kullanılmayabilir.
için bir çıkış filtresi gereklidir.
Kompüterize

Girişler

Haberler
Döküm anlar
Göstergeler
Mesajlar vb.

Çıkışlar

edilmemiş işlemler

Organizasyon
ara birimi

Organizasyon
ara birimi
(Hardware)
(Software)
Pro_gramlar 1 Bilgi dosyaları
Kompüterize edilmemiş işlemler
Donanım

Yazılım

Şekil.1.

Bilgi Sistemleri

Haberler
Dökümanlar
Göstergeler
Mesajlar vb.

Diyagramı

Burada bilgi ile verinin birbirine karıştırılmaması gerekir. Veri, bilginin gösterilmesi için kullanılan araçlardır, tek başlarına anlam ifade etmezler. Bilgi ise verilerin anlamlılaştmlmış şeklidir. Daha belirli olarak tanımlanırsa; veri, belirli bir
1 • Bunlara anlam
mesajın bir parçasını göstermek üzere kullanılan simgeler takımıdır
yüklendiğinde bilgi haline gelmektedirler.

3. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN KAPSAMI
Yönetim Bilgi sistemlerinin kapsamı diğer bazı bilim dallarının
sınıflandırılmış ve bunlardan etkilenmiştir. Bu bilim dallan şunlardır:

kapsamıyla

1985, s.259.
Emin D. AYDIN, Bilişim, Genel Sistemler ve Sibernetik Terimler Sözlüğü, İstanbul,
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Şekil.2.

Yönetim Bilgi Sistemlerinin

Kapsamı

+ Bilgisayar Bilimi: Bilgi işlem teori ve metotları, verimli bir şekilde verilerin
toplanması, saklanması

ve

bunların

bilgi üzerindeki etkileri.

+ Politika Bilimi: Bilginin politik etkisi,

kullanımı

ve

bunların

organizasyon-

daki yeri.

+ Psikoloji: İnsan mantığının ve davranışlarının bilgiyle ilişkisini açıklayan
kavramsal modeller.

+ İşletme
kannaşık

Araştırması: Karar vermenin önemini arttıran bilimsel modeller ve
problemlerin çözümünde bilginin kullanılması.

+ Dilbilim: Bilginin
lerinin yeri ve etkisi.

yaratılmasında

+ Sosyoloji: Toplumu idare etme
mesiyle ilgisi.
ların

ve

kullanılmasında

politikalarının

dilin ve insan

bilgi prensiplerinin

ilişki

şekillen

+ Organizasyon Teorisi: Organizasyonların doğası ve karakteristikleri ve bunkara vermede insanın bilgiyi kullanmasına olan etkileri 2 .
4. GÜNÜMÜZDE BİLGİ İHTİYACI ve YÖNETİM BİLGİ
SİSTEMLERİNİN YERİ

20. yy.da daha fazla bilgiye olan ihtiyaç her geçen gün katlanarak artmaktadır.
Ticaret yapan yatırımcılar bugünkü ve gelecekteki finansal durumlarıyla ilgili bilgiye
ihtiyaç duymakta ve bunlarla yatırımlarına yön vermektedirler. Bankerler ve satıcılar,
borç ve kredi vermeden önce veya borçlanıp kredi almadan önce ilgili iş kolunun
finansal performansı ve güvenilirliği ile ilgili bilgi elde etmek isterler. Elde ettikleri
bilgiler doğrultusunda paralarını istedikleri ve güvendikleri yerlerde kullanırlar.
2 Uma G. GUPTA, Management lnformation Systems, West Pub.Company, Minneapolis, 1996, s.6-7.
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Devlet ve devletin ilgili ekonomi kurumları, vergilendirme ve ekonomik düzenleme yapmak için finansal rapor ve belgelere gereksinim duyarlar. Bu raporlardan edinilen bilgilere göre devlet zam oranlarını belirler, merkez bankası ve diğer
devlet bankaları bu bilgilerden faydalanırlar. Enflasyon, develüasyon vb. ekonomik
olgular hep bu bilgiler doğrultusunda ortaya çıkarlar.
Sendikalar üyelerinin çalıştıkları işletmelerdeki kazançları ve sosyal durumları
ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyarlar ve bilgiler doğrultusunda politikalarını belirlerler.
Toplu sözleşme görüşmeleri, diğer işveren ve devletle olan toplantılarında bu bilgiler
aracılığıyla haklarını ararlar.
İster yönetici olsun, ister yönetilen olsun bütün çalışan insanlar çalıştıkları

ve kendi ekonomik durumlarıyla ilgili bilgileri ve gelecekteki
bilmek isterler, buna göre kariyer planlaması yaparlar3.
işletmeyle

durumlarını

gibi iş dünyasının her kesimi için zamanında ele geçirilebilmiş,
güvenilir ve doğru bilgiye ulaşmak çok önemlidir, hatta başarının ve
başarısız sonuçlardan kaçınmanın anahtarıdır. Bunu da elde edebilmenin en kesin
yolu yönetim bilgi sistemine sahip olmaktır. Dolayısıyla günümüzde bilgisayarları
temel almış yönetim bilgi sistemleri işletmeler için hayati bir ihtiyaçtır.
Görüldüğü

anlaşılabilir,

Tahminlere göre ABD'de işletmelerin üçte biri ile yarısı arası klasik işletme
kopmaya başlayıp yönetim bilgi sistemlerini daha ön plana çıkar
maya başlamışlardır. Bu gelişme ABD'yi iş dünyasının lideri yapan olgulardan birisidir. Gelecekte de işletmeler arasındaki rekabetin sonucu kimin yönetim bilgi sistemlerini daha iyi kullandığına göre belirlenecektir4.
politikalarından

5. ÜST YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bilgi sistemleri genelde üç

başlık altında toplanmaktadır:

1. Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS)
2. Üst Yönetim Bilgi Sistemleri (ÜYBS)
3. Karar Destek Sistemleri (KDS)
Yönetim Bilgi Sistemleri; daha çok orta kademe yöneticilere bilgi sağlayan
sistemlerdir. Bilgiler yazılı olarak direkt bu yöneticilere gelirler. Bu bilgiler daha
sonra, genelde grafik ve tablolar halinde, daha üst düzey yönetime iletilirler.
tığı

Üst Yönetim Bilgi Sistemleri; bilgilerin bilgisayardan son şeklini alarak çık
ve bu haliyle üst yönetim kademelerine ulaştığı sistemlerdir.

Karar Destek Sistemleri; yöneticilerin karar verirken
üreten sistemlerdir.

kullanacakları

bilgileri

Üst yönetim bilgi sistemlerinin, yönetim bilgi ve karar destek sistemlerinden
farklılıkları şu şekilde sıralanabilir:

John BURCH, lnformation Systems (Theory and Practise), Aucrbach Pub., New York, 1989, s.5.
· 4 Henry C. LUCAS, lnformation Systems Concepts for Management, McGraw-Hill Book Company,
New York, 1982, s.4.
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• Araya asistanlar veya orta kademe yöneticiler girmeden direkt olarak üst
düzey yöneticiler tarafından kullanılırlar.
• Organizasyonun hali hazırdaki durumu ile ilgili kesin bilgileri önceden
bulup hazırlarlar.
• Yönetim işlevi için dönüm noktasını oluşturan kritik başarı faktörlerine
göre planlamrlar.
• Genelde grafikleri, haberleşme ağını, veri birikimlerini ve geri kazanma
metodlarını kullamrlars.

6. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN SORUNLARI
İş dünyasının yönetim bilgi sistemlerinden beklentileri çok fazla ve sınırsız
gibi görünmektedir. Buna rağmen, hala bilgi istemleri ve bilgi teknolojisinin başarısı
beklenen üst seviyelere ulaşmamıştır. Bunun en büyük nedeni basit fakat kronikleşmiş problemlerin hala çözülememiş olmasıdır.

Bu problemlerden

bazıları şunlardır:

• Sistemlerin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi hala çok zaman almaktadır.
• Mevcut sistemlerin değiştirilmesi sırasında bir çok yapısal sorun ortaya çık
makta ve bu değişim çok uzun sürmektedir.
• Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması bazen ürkütücü fiyatlara ulaşıbilmektedir.
• Sistemlerin servis, bakım ve muhafaza işlemleri aşırı harcama gerektirebilir.
• Bazı sistemlerin fonksiyonları teknolojinin gerisinde kalabilir.
• Yönetim bilgi sistemleri verilere ulaşma programları kilitlenebiliyor ve bu
kritik bilgilere ulaşılamayabilinir.
• Yönetim bilgi sistemlerini oluşturan bilgi işlemciler işletmelerin
ihtiyaçlarım tam olarak anlamayabilirler.
• Aynı şekilde bilgi işlemcilerin gerek duyduğu bilgileri tam olarak veremeyebilirler.
• Bilgi sistemleri ve bilgi teknolojisi işlemleri plansız ve düzgün bir idare
olmadan yapılabilir.
İşte bazıları yukarıda sayılan bu kronikleşmiş problemler aşıldığı taktirde

yönetim bilgi sistemleri daha başarılı
ları ve faydaları sınırlı kalabilir6.

olacaktır,

aksi taktirde etkileri,

kullanım

alan-

7. YÖNETİCİ ve YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Yönetici, en basit anlamda kar ve riski başkalarında olmak üzere, mal ve
hizmet ortaya koymak için üretim faktörlerini bulan, bir araya getiren ve bu amaçla
çalışanlara yön veren kişidir.
5 Ralph H. SPRAGUE, Jr. And Hugh J. WATSON, Decision Support for Management, Prentice-hall
Inc., New Jersey, 1996, s.257-258 .
6 Edwin E. TOZER, Strategic IS/iT Planning, Butterworth-Heinemann, Washington, 1996, s. 18- 19.
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İşletmeler canlı bir organizma gibidirler; doğar, büyür ve yok olurlar. Bu organizma içinde insan unsuru işletmenin sinir sistemi, para damarda dolaşan kan,
yönetici de bu organizmanın beynidir. İşletmenin geleceğini ilgilendiren en önemli
kararları yöneticiler alır, planlar, düzenler, diğerlerinin çalışmalarını ve gerekirse
yetişmelerine yardımcı olurlar. Bu derece önemli işleri bulunan yöneticinin kuşku
yoktur ki bir çok nitelik ve yetenekleri üstünde toplaması gerekir?.

Günümüzde değişen işletme yapılarıyla birlikte, yöneticilerin de işletme içindeki rolleri değişmektedir. Takım çalışmasının ve dış ilişkilerin öneminin artmasıyla
birlikte bir yöneticinin sahip olması gereken özelliklerde farklılık göstermeye
başlamıştır.

Bir yöneticide
•
•
•
•
•
•
•

bulunması

gereken özellikler kısaca

şu şekilde sayılabilir :

Haberleşmeyi sağlama yeteneği
Politik davranma yeteneği

Metod ve yöntem değişikliklerini uygulama kapasitesi
Güvenilir bir organizasyon yapısı oluşturma
İşçileri işletme doğrultusunda yönlendirme
İşçilerin eğitilmesini ve yetiştirilmesini sağlama
İşçilere danışmanlık yapmak ve akıl vermek8

bir zamana kadar yönetim bilgi sistemleri yöneticilerin organizasyon
yapısı içindeki sadece bazı rollerini destekliyordu. Sistem kurucuları ve bilgi işlem
ciler, yöneticilerin önceki sistemlerde desteklenmeyen, kararlar ve düşünsel bir çok
rolünü destekleyecek yeni sistemler kurma ihtiyacı hissettiler ve yöneticilere planlama, organizasyon, koordinasyon ve yürütme ile ilgili görevlerini yerine getirirken
yardımcı olacak bilgi sistemleri oluşturmaya başladılar. Yöneticiler de bu yönetim
bilgi sistemlerini işletme içi ve dışı tüm faaliyetlerinde kullanmaya başladılar. Dolayısıyla yönetici ile yönetim bilgi sistemleri arasında çok sıkı bir ilişki doğmuş oldu.
Sonuç olarak; yöneticiler diğer özelliklerinin yanında yönetim bilgi sistemlerini çok
iyi bir şekilde kullanmayı bilmelidirler9.
Yakın

8. BORSA ARACI KURUMLARIN DA YÖNETİM BİLGİ
SİSTEMLERİNİN YERİ

8.1 Borsa Aracı Kurumlarında Yöneticilerin Rolleri ve
Yöneticilerle Yönetim Bilgi Sistemleri Arasındaki İlişki
Yönetim bilgi sistemleri her işletme sektöründe olduğu gibi borsa aracı kuda kullanılmaktadır. Her borda aracı kurumunun kullandığı kendi yapısı
na uygun bir yönetim bilişim sistemi vardır. Temelde amacı aynı olan bu sistemler
genelde bir çok benzerlikler gösterirler. Bu amaçlar; üst düzey yöneticilere raporlar

rumlarında

7 Güngör ONAL, Temel İşletmecilik Bilgisi, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1995, s.7.
Rolf WIGAND, Amold PICOT and Raif REICHWALD, Information, Organization and Management, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, 1997, s.384-385 .
9 Kennneth C. LAUDON and Jane P. LAUDON, Management lnformation Systems, Prentice-Hall
Inc., New Jersey, 1996, s. 131 .
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halinde en son bilgilerin sunulması, orta düzey yöneticilere biraz daha detaylı bilgilerin sunulması ve diğer kurum çalışanlarına, özellikle de brokerlara tüm bilgilerin
en ince ayrıntılarına kadar sağlanmasıdır.
Yönetim bilgi sistemlerinin tüm özellikleri, avantajları ve dezavantajları, uygulamada karşılaşılan sorunlar borsa aracı kurumlarında da aynen geçerlidir. Borsa
aracı kurumlarında da diğer bütün işletmelerde olduğu gibi yöneticilerin taşıması
gereken özellikler, yapması gereken görevler, üstlenmesi gereken roller ve yönetim
bilgi sistemlerini kullanma yöntemleri vardır.
Borsa aracı kurumlarında yöneticilik yapan kişilerin insan ilişkilerine dayalı
görevleri vardır. Örneğin; bilgi toplamak üzere hisse senetleri borsa da işlem gören
kuruluşlara gittikleri zaman (İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İMKB yaklaşık
260 tane şirketin hisse senedi işlem görmektedir) şirketlerini en iyi şekilde temsil
etmelidirler. Bilgi akışının çok iyi sağlandığı İMKB ve diğer borsalarla devamlı iliş
ki içinde bulunacak bilgi işlem merkezleri oluşturulmalı ve çalışanların burada
yapacakları hakkında eğitim almalarını sağlamalı ve gerektiğinde çalışanlarına danışmanlık yapmalıdırlar.

Herhangi bir borsa aracı kurumunda yöneticilik yapan bir kişi, her şeyden önce
o kurumda kullanılan bilgi sistemi hakkında yeterli bilgi sahibi olmalıdır ki diğer
çalışanlara da gerektiğinde danışmanlık yapabilsin ve bir sorun çıktığında müdahale
edebilsin. Tabi ki burada her yöneticinin bilgi sistemi hakkında çok fazla bilgisinin
olması aranmamaktadır. İlgili yöneticinin, örneğin bir bilgi işlem merkezi (BİM)
varsa, BİM yöneticisinin, eğer BİM yoksa, o zamanda kurumda bilgi sistemiyle ilgili
çalışan ve bilgi sisteminden sorumlu yöneticilerin sistem hakkında tam bilgili olması
gerektiği kastedilmektedir. ·
Şu anda Türkiye'de BİM bölümü olan borsa aracı kurumlarının sayısı çok fazla
değildir;

çünkü genelde bir çok borsa aracı kurumunda Windows altında çalışan
Excel paket programına dayalı basit bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Sektörün öncülüğünü yapan birkaç şirkette, daha kapsamlı bir yönetim bilgi sistemi kullanılmak
tadır ve bu şirketlerde mutlaka bir BİM bölümü bulunmaktadır. Bu bölümlerin yöneticileri, şirkette kullanılan bilgi sistemine tam hakim olmalıdırlar ki, bu sistemi kullanan ve sistemin ayrıntıları hakkında pek bilgi sahibi olmayan diğer çalışanlara danışmanlık yapabilsinler ve sistemde bir sorun ortaya çıktığı zaman müdahale edebilsinler.
Borsa aracı kurumlarının ilgili bölümlerinde çalışan yöneticiler, İMKB binabulunan brokerler ile şirket binasında bulunan işlemciler arasında haberleşmeyi
çok iyi bir şekilde sağlamalı ve iletişim ağını geliştirici önlemler almalıdırlar.
sında

Borsa aracı kurumu yöneticilerinin ve müşteriler adına işlem yapma yetkisine
sahip çalışanların (bunlar genelde orta veya alt düzey yöneticilerdir), tahmin etme ve
karar verme yeteneklerinin çok iyi olması gerekir. Bu kişiler de yönetim bilgi sistemlerinden yararlanmayı iyi bilmelidirler ki, daha doğru tahminler yapabilsinler ve
risk faktörü daha da azalsın. Yönetim bilgi sistemleri sayesinde sağlananan bilgilerden habersiz bir yöneticinin bu tür kararlar alması daha sakıncalıdır ve zarar etme
riski artar. Sonuçta müşteriler paralarını kaybedeceklerinden, eğer şirkette bizzat borsada oynuyorsa ve işlem kararlarını aynı kişiler alıyorsa; işletme de zarara girecek,
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olan güven azalacaktır, kurum müşteri kaybedecek ve ekonomik olarak
kötüye gidecektir. Bu örnek borsa aracı kummunu n başında bulunan yöneticilerin ve
karar verme yetkisine sahip kişilerin ne kadar önemli bir rol üstendiklerini ve yönetim bilgi sistemleri ile ne kadar sıkı ilişkiler içinde bulunmaları gerektiğini göstermektedir.
işletmeye

8.2 Borsa Aracı Kurumlarında
Sistemlerine Bir Örnek

Kullanılan

Yönetim Bilgi

Bu bölümde "X Menkul Değerler Merkezi"* isimli borsa aracı kurumunda
bölümü olan, yönekullanılan yönetim bilgi sistemind en bahsedilecektir. Şirket MIS
tim bilgi sistemleri konusunda çok ilerlemiş bir borsa aracı kurumu ve bu özelliklerinden dolayı da sektörün önde gelen kuruluşlarından biridir. Şirkette kullanılan bu
yönetim bilgi sistemi genelde borsa aracı kurumlarında kullanılan bilgi sistemlerinden çok daha kapsamlı ve gelişmiş bir sistemidir. Bu sistemi kullanan diğer iki
borsa aracı kurumu da sektörün öncü şirketlerindendir. Diğer borsa aracı kurumbilgi sisteminin
larının kullandığı yönetim bilgi sistemleri burada kullanılan yönetim
daha dar kapsamlısı ve gelişmemişidir.
yazılmış veri
Şirkette kullanılan YBS , Microsoft'un Access 2.0 programıyla
gören bütün
işlem
hisseleri
İMKB'de
r.
programıdı
bilgisayar
bir
)
(database
tabanlı
r tabloları, sermaye
şirketlerin her türlü finansal bilgileri yani; bilançoları, gelir-gide
oranları, yeniden
arttırımları, temettü ödemeleri, kayıtlı sermayeleri, halka açıklık
aktif kar
oranları,
karlıklık
nın
değerlendirme fonları, yıllık net karları, öz varlıkları
bilgişirket
genel
tüm
gibi
oranları
kazanç
oranları , cari oranları, kar marjları, fiyat
Ayrı
ktedir.
yüklenme
a
bilgisayar
ana
en
disketlerd
da
sonra
leri önce disketlere daha
ayrı
e
dönemler
de
bilgiler
genel
gibi
kurları
döviz
oranları,
faiz
ca enflasyon oranı,
ş birçok formoturtulmu
üzerine
<latalar
girilmiş
bu
YBS
dir.
girilmekte
sisteme
larak
lardan, arama kriterlerinden, hızlı erişim araçlarından (tools), tablolardan ve grafiklerden oluşmaktadır. Arka planda (backup) bu tablo ve grafikler, önde ise bunlara
kolayca ve istenildiği şekilde ulaşımı sağlayacak bir görüntü (interface) bulunmaktane kullanıcısı
tadır. Bu YBS bağlaşım ağı üzerinde çalışmaktadır ve yaklaşık 1O-12
vardır.

Sisteme girilmiş olan bütün bilgi ve <latalar, tablolar, grafikler ayrı bir servis
arın kullandığı bilsağlayıcının (server) üzerinde dum1aktadır. Diğer bütün kullanıcıl
adır. İstenil
bulunmakt
)
(fronthand
görüntüsü
ön
nın
gisayarlarda da bu veritabanı
ır.
ulaşmaktad
a
kullanıcıy
üzerinden
ağ
dikçe <latalar
Bu YBS'nin başka bir özelliği de: İMKB'de hisse senetleri işlem gören bütün
hisse sayıları, son
şirketlerin ödenmiş sermayeleri, halka açıklık oranları, piyasadaki
üç yıl içindeki net karları, bedelsiz potansiyelleri, hisse devir hızları, kısa-orta-uzun
vadede destek ve direnç noktalarının sisteme girilmiş olmasıdır. Bu bilgiler sayesinde
sistem otomatik olarak hisse senetleri hakkında, örnek olarak; kısa vadeli al, kısa
vadeli sat, uzun vadeli al, uzun vadeli sat şeklinde yorum yapabilmektedir. Böyle bir
bilgiyi elde etmek de şirket açısından özellikle alım-satım yaparken çok büyük faydalar sağlamaktadır.
*

Şirket adının

410

verilmesi sorun

yaratabileceğinden saklı tutulmuştur .

Prof Dı: fsmail Özaslan 'a Armağan

yani;

İMKB'de işlem gören bütün hisse senetlerinin tüm haftalık kapanış bilgileri,

işlem

adedi, en düşük ve en yüksek fiyatları, kapanış fiyatları, bir önceki kapave yüzde olarak haftalık değişimleri ve yine borsa endeksinin haftalık
seyri sisteme girilip işlenmektedir. Bu bilgilere göre tablolar ve RSI, STOCH ve
MACD grafikleri hazırlanmaktadır. Bu tablo ve grafiklerin hazırlanmasında Basic,
Visual Basic ve Excel programları kullanılmaktadır. Şirket Microsoft 97'nin çıkma
sıyla birlikte Access 2.0 programından Access 97 programına geçmiştir. Bu geçiş sistemi daha da hızlı ve kolay bir hale getirmiştir.
Bu YBS şirkete çok büyük faydalar sağlamış ve büyük karlar elde etmişlerdir.
Programın yazımı için bilgisayar mühendisi ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi kişiye
ödedikleri parayı çıkarmakla kalmayıp sektörün liderliğine doğru yükselmişlerdir.
Bu yüzden bu sistem ve bu sistemin kullanıcısı YBS bölümü elemanları şirketin göz
bebeği durumuna gelmişlerdir.
nış fiyatları

Şirket

yetkilileri bu YBS'den elde ettikleri

faydaları şöyle anlatmaktadırlar:

örneğin yurt dışından bir menkul değerler şirketi (genelde İngiltere ve Amerika'dan)

arayıp da X şirketin hisse senetlerinin son bir senedeki performansıyla ilgili bilgi
almak istediğinde günlerce uğraşmak yerine (bu yönetim bilgi sistemine geçmeden
önce böyle bir bilgiyi verebilmek için Excel programı bazlı bir sistemle bir iki gün
sürmekteymiş) 2-3 dakika içinde istenilen bilgi verilebilmektedir. Hatta sistemin
programı üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında bu süre 1 dakikanın altına bile indirilebilecektir.
Ayrıca

bu database sayesinde yaklaşık 260 şirketin hisse senetlerinin periyoyurtiçi ve yurtdışı müşterilere gönderilmekte, bu veri tabanından elde edilen bilgiler şirket içindeki raporlamada da kullanılmaktadır.
İnsanlara doğru bilgi zamanında ulaştırıldığında şirket tercih edilmekte: örneğin Londra'dan arayan müşteriye istenilen bilgi anında sistemden çıkarılıp verilmektedir. Geçen senenin herhangi bir gününde X hisse senedinin değeri neydi diye sorulduğu zaman, sonucu yarın bildiririz denildiğinde müşteri işin başında kaybedilmektedir; çünkü çeşitli ülkelerde sayısız fon yöneten yabancı müşterinin kaybedecek
vakti hiç yoktur, beklemeye tahammülü yoktur. Bilginin birkaç dakika içinde verilmesi durumunda müşterinin güveni kazanılır, müşteri etkilenir ve İMKB'de işlem
yapmak istediği zaman aranılır ve sonuçta para kazanılır.
Sektörün öncülerinden olan şirketin kullandığı YBS her ne kadar mükemmel
olmasa da kullanılan en ileri yazılımlardan birisidir. Yani böyle bir sistemi incelemekle sektörün tümünde kullanılan YBS hemen hemen incelenmiş olmaktadır, çünkü diğer şirketlerde kullanılan sistemler bu sitemin daha geliştirilmemiş halleridir.
Sistem daha gelişme aşamasındadır, gelecekte bu sistem sayesinde yapılacak
birçok şey vardır ve tabiki bir gün ihtiyaçlara bu sistemde karşılık veremeyecek ve
geliştirilmiş yeni sistemler kullanılacaktır. Şimdilik bu sistemle yapılmak istenilen
şunlardır; biriktirilmiş çok fazla veri vardır ve bu veriler çok kolay manüpüle edilebilmektedir. Bu sebepten hedeflere ulaşmak çok zor değildir. Örneğin piyasadaki
anormallikler incelenecek ve krizlerle, düşüşlerin sebepleri araştırılabilecektir. Böylece risk oranı düşecek ve yatırımcılar kötü süprizlerle ya hiç karşılaşmayacaktır ya
da daha az karşılaşacaklardır. En kapsamlı çalışma tahmin etme (forecasting) konusu
dik

raporları hazırlanıp
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yapılması hedeüzerinde yapılmaktadır. Bu sayede daha isabetli ve karlı işlemler
yan dergi ve
yayınla
bilgiler
ilgili
ile
ı
borsalar
dünya
flenmektedir. Internet sayesinde
Ayrıca
tedir.
edilmek
elde
gelir
bir
da
buradan
lip
gönderi
yayın kuruluşlarına <latalar
işlemler ve
yapılan
faksla
veya
a
telefonl
da
drumun
olması
bir Internet sayfası
müşteri daha fazla memnu n olagörüşmeler İnternet üzerinden yapılacağı için hem
cak, hem de şirket daha fazla kazanç sağlayacaktır.

SONUÇ
boyunca sıkça değinildiği gibi yönetim bilgi sistemleri işlet
toplumuna, bilgi
melerin geleceği açısından hayati bir fonksiyon olmuştur ve bilgi
bir fonksiyon
önemli
da
daha
de
sürece
ettiği
çağına doğru bu hızlı gidiş devam
olmayı sürdürecektir.
bilgi
Sonuç olarak görülmektedir ki gelecekte de şimdi olduğu gibi yönetim
çok
daha
ve
ye
sistemlerini daha iyi kullanan borsa aracı kurumları daha çok müşteri
Yapılan çalışma

kazanca sahip

olacaklardır.

her sekBu konuyu borsa aracı kurumları ile sınırlamaya gerek yoktur, çünkü
vardır.
ihtiyaç
an
her
ve
yerde
her
törde aynı şeyler geçerlidir, günümüzde bilgiye
er
işletmel
başarılı
en
erde
işletmel
n
kullana
Yönetim bilgi sistemlerini en iyi şekilde
kazanç
ik
ekonom
fazla
daha
ve
irlik
güvenil
prestij,
olacaklardır. Bu da o şirketlere
sağlayacaktır.
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