
SİSTEM ANALİZİ

• Sistem Kavramı Nedir?

• Sistem Düşüncesi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

• Sistem Tanımı ve Bileşenleri Nelerdir?



Giriş…

21. yüzyılda piyasalardaki rekabetin 
artmasından sonra, firmalar rekabet 
edebilmenin ancak doğru bilgiye sahip 
oldukları takdirde olabileceğini idrak 
etmişlerdir. 



Karar vericiler, bilginin organizasyonun 
yönetiminde, sadece işi idare edecek yardımcı
araç değil, işi tetikleyen ve işin başarısında ya da 
başarısızlığında önemli bir rol oynayan kritik 
faktörlerden biri olduğunu anlamışlardır. 



Bu sebeple artık sadece sermaye 
yatırımlarında hammadde ya da gayrı menkul 
yatırımları değil, aynı zamanda bilgiye de 
yatırım gündeme gelmiştir.



Kuşkusuz ki burada bahsetmekte olduğumuz bilgi 
herhangi bir bilgi değil, organizasyonun elinde 
bulundurduğu verilerin doğru işlenmesinin 
sonucunda elde edilen bilgidir. 



Verilerin doğru işlenmesi sonucunda doğru bilgi elde 
edecek olan sistemler ise bilgi sistemleridir. Bu 
sistemlerin tasarımının nasıl olduğuna bakmadan 
önce sistem kavramı üzerinde durmamız gerekir.



Sistem Nedir?

Bir veya daha fazla amaca ya da sonuca 
ulaşmak üzere bir arada bulunan ve 
aralarında ilişkiler olan fiziksel ya da 
kavramsal birden çok bileşenin oluşturduğu 
bütündür.



“Belirli bir amaç doğrultusunda girdilere cevap 
olarak çıktı üreten, aralarında karşılıklı etkileşim 
olan elemanlar topluluğuna sistemsistem denir.”



Sistem Kavramının Ortaya Çıkışı

• Sistem düşüncesindeki temel gelişmeler ve olayların 
ortaya çıkışı 1940’lı yıllara rastlamaktadır. Bilim 
tarihine bakıldığı zaman en başta tüm bilimlerin 
felsefe içinde açıklandığı görülmektedir. 



• Zaman içinde, araştırmacılar belli inceleme alanlarına 
yönelip bu alanlara uygun araştırma yöntemleri 
geliştirerek bilgi üretme gücünü elde etmesi 
sonucunda bilim felsefeden bağımsızlaşmıştır. 
Ardından bilim yarar üretme yönünde ilerleyerek 
teknoloji denen kavramı meydana çıkardı.



Makine sistemlerindeki büyüme ve 
karmaşıklaşmanın getirdiği sorunları
aşmak amacıyla yeni bir yaklaşım ortaya 
çıktı. Bu yaklaşım sistem yaklaşımıdır. 



Sistem düşüncesinin, ortaya çıkmasına 
neden olan etmenleri şöyle sıralayabiliriz: 

•Bilimin bir bütün oluşu,

•Bilimde savurganlık,

•Bilimsel yöntemin yetersizliği,

•Tükenmeyen sorunlar.



Saydığımız bu sebepler sonucu geliştirilen 
sistem yaklaşımının üç temel ilkesi vardır:

•Bütünsel Yaklaşım,

•Disiplinler Arası Yaklaşım,

•Bilimsel Yaklaşım.



Sistem Tanımı ve Bileşenleri

Sistem günümüzde çok kullanılan sözcüklerden 
birisidir. 

Hemen her türlü metinde bu sözcükle karşılaşmak 
olasıdır. 

Çevremizde olup biten her türlü faaliyet bir sistem 
olarak düşünülebilir. 



Böyle geniş anlamlar içeren bir sözcüğü tek bir tanım 
içine sığdırmak güçtür. 

Gene de sistem olarak adlandırılan tüm kavramların 
içeriğinde ortak nokta bulunmaktadır.

Bu noktalar: 

Öge, Özellik, Faliyet ve Durum ’dur. 



Öğe: Sistem içindeki herhangi bir nesne

Özellik: Sistem içindeki öğelerin nitelikleri

Faaliyet: Sistemde değişimi sağlayan süreçler

Durum: Belli bir zaman noktasına sistemin 
öğe, nitelik ve faaliyetlerinin tanımı
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Sistem tanımına geri dönersek;

Sistem; Bir veya daha fazla amaca ya da sonuca 
ulaşmak üzere bir arada bulunan ve aralarında ilişkiler 
olan fiziksel ya da kavramsal birden çok bileşenin 
oluşturduğu bütündür. 



Sistemin bu tanıma göre;

 Sistem öğelerden oluşmuştur

 Öğeler arasında ilişkiler vardır

 Sistem belli bir amaca yönelmiştir

Şimdi bu üç noktayı biraz detaylı inceleyelim.



1.Öğeler

Sistemi meydana getiren fiziksel ya da 
kavramsal tüm bileşenler sistemin öğeleridir.

Sistem içerisindeki faaliyetler de bir öğe 
olarak düşünülebilir.



Alt sistem:

Sistemin içindeki oyun yöneldiği amaca katkı
sağlayan diğer sistemler alt sistemlerdir.

Alt sistemler de sistemin öğeleridir.



2. İlişkiler

Sistem içerisindeki öğelerin birileri arasındaki her 
türlü akış ilişki olarak adlandırılır.

Sistem öğeleri arasındaki ilişkiler değişik türden 
olabilirler. 



Bunlar;

Mekansal İlişki: Fiziksel öğelerin, bir mekan 
içinde belli bir ilişki içinde bulundukları sistemler 
buna iyi bir örnektir.

Zamansal İlişki: Sistem içinde olayların sırasını
ayırt etmeye yarar.



Neden Sonuç İlişkisi:

Neden sonuç ilişkisi sistem öğeleri arasında da 
bulunan önemli bir doğa ilkesidir.



Enerjinin Korunumu İlkesi:

Maddenin bir biçimden diğerine geçerken enerji 
ve madde korunur.Bu ilişki bir doğa yasası olarak 
sistemler için de geçerlidir.



Mantıksal İlişki:

Özellikle soyut sistemlerde görülen bir ilişki 
türüdür ve bilgisayar programlarında sıkça rastlanır.



3. Amaçlar

Her sistemin yöneldiği bir ya da daha fazla 
amaç vardır. 

İnsan yapısı sistemler için amaçları tespit 
etmek çok zor değildir. 

Zaten bu sistemler bir amaca ulaşmak için 
insanlar tarafından üretilmiştir. 



Fakat, insan yapısı olmayan sistemler için 
amaçları tespit etmek her zaman kolay olmaya 
bilir. 

İnsanın sindirim sisteminin amacının besinleri 
sindirim insana enerji sağlamak olduğunu 
söylemek kolaydır.

Ancak güneş sistemi gibi daha geniş sistemler 
için bu amacı tespit edebilmek teolojik 
tartışmalara neden olmaktadır.





1. Sistem nedir?



Belirli bir amaç doğrultusunda girdilere 
cevap olarak çıktı üreten, aralarında 
karşılıklı etkileşim olan elemanlar 
topluluğuna sistemsistem denir.



2. Sistem düşüncesinin ortaya 
çıkmasına neden olan 
etmenler nelerdir?



Bilimin bir bütün oluşu
Bilimde savurganlık
Bilimsel yöntemin yetersizliği
Tükenmeyen sorunlar



3. Sistem yaklaşımının üç temel 
ilkesi nedir?



Bütünsel Yaklaşım
Disiplinler Arası Yaklaşım
Bilimsel Yaklaşım



4. Sistem olarak adlandırılan tüm 
kavramların ortak noktaları nelerdir?



Öğe
Özellik
Faaliyet
Durum



5. Sistem öğeleri arasındaki 
ilişkiler kaça ayrılır?



Mekansal İlişki
Zamansal İlişki
Neden Sonuç İlişkisi
Enerjinin Korunumu İlişki
Mantıksal İlişki



1. Dersimizin Mutlu Sonu 

KAYNAKÇA;

* Sistem Analizi (Doç. Dr. Haluk Erkut – Kıyı Yayınları 1989)

* İşletme Yönetiminde Sistem Yaklaşımı (Prof. Dr. H. Öner Esen – Alfa Basım Yayın Dağıtım 1998)

* Yönetim Bilgi Sistemleri (Doç. Dr. Hadi Gökçen – EPİ Yayıncılık 2002) 


