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ÖZET
Bu çal mada, pazarlama yöneticilerinin kararlar na yön veren
pazarlama bilgi sistemi ele al nm t r. Bilgi, i letmeler için f rsatlar
öngörmek ve tehditlere kalkan olu turmak için kullan lan en etkili
araçlardan biridir. Bu araç i letmenin kurulu undan pazarlama
stratejilerine kadar her a amada kullan lmaktad r. Bu ba lamda
pazarlama bilgi sisteminin geli tirilmesi kaç n lmaz hale gelmektedir.
Bilginin pazarlama alan nda kullan labilmesi için bir sistem içerisinde
ele al narak daha etkin olarak kullan lmas gerekmektedir.Kamu
sektöründe ki i letmeler pazarlama bilgi sistemlerini kat , hiyerar ik
ve bürokratik kamu yönetimi anlay ndan esnek, piyasa-temelli ve
mü teri odakl kamu i letmecili i yakla m na do ru bir geçi
ya amas yla bir de i ime gereksinim duymaktad rlar.
Bu çerçevede çal man n birinci bölümünde pazarlama
yöneticilerinin kararlar na yön veren pazarlama bilgi sistemi
kavramsal olarak ele al narak, bir kamu kurulu u olan Menderes
Elektrik Da t m A.(. Mu la Müessese Müdürlü ünde derinlemesine
mülakat yöntemi ile pazarlama bilgi sistemi ile ilgili mevcut sistem
tan mlanarak alternatif yakla mlar üzerinde durulmaktad r.
Ara t rmada “Menderes Elektrik Da t m A.(. Mu la
Müessese Müdürlü ü’nde pazarlama bilgi sisteminin varl
ve
etkinli i nas ld r” sorusuna cevap aranm t r.
Çal man n sonuçlar , pazarlama anlay na sahip olmayan
kamu kurulu lar nda kullan lan pazarlama bilgi sistemlerinin etkin
olarak kullan lmad görülmektedir.
Anahtar Kelime: Pazarlama bilgi sistemi, yönetim bilgi
sistemleri, kamu sektörü
*
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ABSTRACT
In this study, marketing information system giving direction to
the decisions made by marketing managers is investigated.
Information is one of the most effective tools used to protect the firm
from threats and foresee the business opportunities. This tool is used
in every step ranging from the establishment of the organisation to
marketing strategies. In this respect, it is unavoidable to improve this
information system. Thus, in order for information to be used in the
field of marketing more efficiently, it should be handled within a
system. Organisations of marketing information system must integrate
this system by transforming their approaches from being rigid,
hierarchical, and bureaucratic to flexible, market-based and customer
oriented.
In this context, in the first part of the study, marketing
information system giving direction to the decisions made by
marketing managers is theoretically dealt with and the answer to this
question " What is the extent of the presence and efficiency of
marketing information system in the Mu la Branch of Menderes
Elektrik Da t m Co. ?" is sought by means of detailed interviews
with the manager of public relations, the manager of information
processing, the manager of accruement and revenues, and the manager
responsible for the illegal use of electricity working in this public
enterprise.
At the end of the study, it is found out that it is still too early to
talk about marketing information system in public organisations where
there is not an understanding of what marketing is.
Key words: Marketing Information Systems, Management
Information, Systems Public Sector
GR
Bilginin güç, mü terinin patron oldu u i dünyas nda
yöneticilerin karar verme süreleri her geçen gün biraz daha
azalmaktad r. Pazarlama yöneticileri i letmenin süreklili i için en k sa
sürede do ru kararlar almalar gerekmektedir. Pazarlama bilgi sistemi
bu ba lamda yöneticilere karar verme konusunda gerekli olan alt
yap y olu turmaktad r. Pazarlama bilgi sistemine sahip i letmelerin
yöneticileri k sa sürede ald klar do ru kararlarla ve uygulad klar
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stratejik hamlelerle firmalar n rekabet ortam nda takipçi olmaktan
kurtararak trendlere yön veren bir i letmeye dönü türebilmektedirler.
Globalle en dünyada insan nüfusu h zla artarak i letme
yöneticilerini yeni pazar imkanlar nedeniyle heyecanland rmakta, var
olan mü teri portföyünü elde tutma ve portföye giren yeni mü terilerle
ili ki kurma aç s ndan da yeni aray lara itmektedirler. Üreticilerle
tüketiciler aras ndaki mesafenin hayli artm olmas ve bu ikisi
aras nda birçok arac ki i ve kurulu un yer almas , devaml karar
verme durumunda bulunan yöneticiler için belirsizli i artt ran bir
unsur olmaktad r. 0 hayat n n belirsizliklerle dolu, dinamik ve
rekabetçi ortam nda, pazarlama bilgi sistemi, üreticilerle tüketiciler
aras ndaki mesafeyi kapatmaya yarayacak bilgileri sa lama
fonksiyonunu yerine getirir. Bilgi sistemlerine yat r m yapan
i letmeler, i letme ba ar s n do rusal olarak süreklili ini ve öneminin
devam n sa layabilmektedirler.1
Günümüz ko ullar n n ortaya koydu u yeni örgüt yap lar
bilgiye dayal oldu u görülmektedir.20 letmelerin ba ta gelen ortak
yanlar ndan biri, hepsinin iyi yönetilmek için bilgiye muhtaç
olmas d r. Mü teri kitlesinin ihtiyaç ve isteklerini saptama ve zaman
içinde pazardaki de i meleri izleme olanaklar ancak bili im
teknolojilerinin yo un olarak kullan m ile mümkün olabilmektedir.
Bili im teknolojileri genel olarak kamu kurulu lar n n i lem
süreçlerini h zland rmalar n , co rafi limitlerini a malar n , bürokratik
kademeleri ortadan kald r p, bilginin daha etkin ula m ve payla m n
sa lamalar na yard mc olmaktad rlar.3
Bu çal man n amac e-devlet, e-ticaret gibi kavramlar n
uygulamaya kondu u ve bu uygulamalar n tart ma konusu yap ld
bir ortamda kamu kurulu lar nda uygulanan pazarlama bilgi
1 Raymond, Louis, Br soux, Jacques, Azam , Abdellah, (2001), “Marketing
Information Systems Practices In Small Manufacturing Firms: Antecedents and
Consequences, The Journal of Computer Information Systems”, ProQuest
Computing, Vol.41, No.3.
2 Lee,S.Kim,B.,(1996)“DevelopingThe Information System Architecture for WorldClass Organization”, Management Decision, 46
3 Gotlieb, Leo, (1994), “How Informatio Technology is Reinventing Government”,
CMA - The Management Accounting Magazine, (68:5), 25
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sisteminin i leyi indeki sorunlar incelenmektedir. Ara t rman n
önemi ise enerji sektöründeki büyümenin ve liberalle menin artt
günümüz ko ullar nda enerjiye olan talebin artmas ve bu talebin
kar lanmas nda özel sektörün aktif bir rol almaya çal t
bir
ortamda yap lmas d r. Kit kapsam nda yer alan bu kurulu un
pazarlama bilgi sistemi sisteminin yeterlilik ve yetersizlikleri ortaya
konmaya çal lacakt r.Bu amaçla pazarlama bilgi sistemi
tan mlanarak, pazarlama bilgi sistemi ihtiyaç duyulma nedenleri,
pazarlama bilgi sistemi yararlar , pazarlama bilgi sistemi özellikleri,
bilgi sistemi özelliklerinin i leyi i ve kullan m oranlar aç klanacakt r.
I. L TERATÜRDE PAZARLAMA B LG S STEM
Bilgi, her zaman pazarlama kararlar n n etkin olarak
al nmas nda kritik bir faktör olmaktad r.4 Pazarlama bilgi sistemi
kavram , spesifik pazarlama kararlar nda yeni bilgi süreç
teknolojilerine zaman nda ba vurabilmek için 1960’ lar da bir teknik
olarak ortaya ç kt görülmektedir.5
Philip Kotler’ a göre pazarlama yöneticilerine en yararl bilgi
gücünü sa layabilen i letmeler, bu gücün yard m ile pazar alan nda
rekabet
gücünü
yakalayabilecek
ve
rakiplerini
geride
b rakabileceklerdir. Bilgi teknolojilerinden yararlanan pazarlama bilgi
sistemleri bir süredir literatürde tart lmaktad r. Kavramsal pazarlama
bilgi sistemleri konusunda yap lan ara t rmalar n farkl sonuçlar ndan
bahsedilmektedir.1966 y l nda Kotler, pazar ara t rmas departman n
kapsaml bir pazar bilgi ve analiz merkezine dönü türmeyi ve
güncelle tirmeyi önererek, bu merkezi “pazarlama merkezi sinir
sistemi” olarak tan mlamaktad r.6
Pazarlama anlay n n yayg nla mas , stratejik planlama ve
stratejik pazarlama planlamas n n önem kazanmas ile günümüzde
4 Leonidou ,Leonidas C., Theodosiou, Marios, (2004), “The Export Marketing
Information System: An Integration Of The Extant Knowledge”, Journal of World
Business, Volume 39, Issue 1.s12.
5 Hess, Ronald L., Rubin, Ronald S., West, Lawrence A., “Geographic Information
Systems As A Marketing Information System Technology”, Decision Support
Systems, Article in Press, www.sciencedirect.com ,s.2.
6 Tavmergen, 0ge P nar, (1998), “Pazarlama Bilgi Sistemleri”, ktisat /letme ve
Finans Dergisi, Y l:13, Say :146, Ankara,s.39.
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pazarlama ara t rmas na ve bilgi toplamaya olan ihtiyac h zla
art rmaktad r. Bir i letme, do ru kararlar almak ve bunlar ba ar yla
uygulamak üzere, pazarlama d çevresini iyi tan mak, kendisinin
güçlü ve zay f yönleri ile pazarda mevcut f rsat ve tehlikeleri sa l kl
olarak de erlendirebilmek için yeterli pazarlama bilgilerine sahip
olmas gerekmektedir. 0 letmenin iyi bir performans gösterebilmesi
geni ölçüde yönetim kararlar n n dayand bilgilerin sa l kl olu una
ba l olmaktad r.7
Pazarlama bilgi sistemi, bir bilgi birikimi sisteminin ç kt s d r.
Bilgi birikimi, örgütsel performans art rmak için bilginin yarat lmas ,
saklanmas ve kullan lmas süreci olarak tan mlanmaktad r.8Pazarlama
bilgi sistemi ile tüketicilerden sa lanan geri bildirim ile ürün ve
hizmetlerde etkililik ve verimlilik artt r l r ve bu bilgiler ürünlerin ve
hizmetlerin geli tirilmesi, de i tirilmesi ya da yok edilmesi
konular nda kullan l r ve böylece i letme rekabet avantaj
sa lamaktad r.9 Pazarlama bilgi sistemi;bilginin uygulanmas d r
(Knowledge Implementetion) bu bilgi yönetimi, bilgi uygulamas ,
yeni ürün geli tirme prosesleri, mü teri beklentilerine daha rahat
cevap verebilme, pazarlama ve yönetim faaliyetleri boyunca meydana
gelen problemleri çözmek için bilginin kullan lmas n ifade
etmektedir.10 Cox ve Good pazarlama bilgi sistemini; yöneticilerin
pazarlama kararlar n n verilmesinde kullan lmak üzere, bilginin
düzenli olarak analiz edilmesi ve sunumuyla ilgili bir süreç ve
yöntemler dizisi olarak tan mlamaktad rlar. Pazarlama bilgi sisteminin
temel görevi, karar vericilerin gereksinim duyduklar bilginin türü,
niteli i ve miktar ile sunulacak bilginin türü, niteli i ve miktar
aras ndaki dengeyi sa lamakt r. Ayn zamanda bu bilgi sistemi, çe itli
karar destek sistemleri yard m yla karar vericilerin karar belirlilik
alanlar n geni lemesine yard mc olmaktad r.11
7 Mucuk, 0smet, (1999), Pazarlama lkeleri, 11. Bas m, Türkmen Kitabevi,
0stanbul,s.56.
8 TalvineN, Jari M., (1995), “Information Systems In Marketing: Identifying
Opportunities”, European Journal of Marketing, Vol. 29, Iss. 1, Bradford.
9 Li, E.Y. (1997), “Marketing Information Systems in Small Companies”,
Information Resources Management Journal,Winter, 10,s.27
10 Barutçugil, 0. (2002), “Bilgi Yönetimi”, Kariyer Yay nlar , 0stanbul,s.142
11 Cox, vd,1967:312-325
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Pazarlama bilgi sistemlerinin etkinli i büyük ölçüde piyasa ile
örgüt aras nda geri besleme fonksiyonuna dayan r. Bu takdirde
yöneticiler geçmi teki faaliyetlerinin uygunlu u ve do rulu u
hakk nda bir görü e sahip olabilmektedirler.12
Ürünler ortaya ç karmak için pazarlama stratejileri geli tirmek
amac yla yöneticilere sa lanacak bilgilerden sorumlu olan pazarlama
bilgi sistemi13, yönetim bilgi sistemi diye adland r lan büyük bir
sistemin parças d r. Yönetim bilgi sistemi i letme ile ilgili bilgileri
toplamak, analiz etmek, s n fland rmak, de erlendirmek, saklamak ve
da tmak için insanlar n, malzemelerin ve prosedürlerin koordineli
olarak çal t ve bilginin üretildi i sistemler olmaktad rlar.14
A) PAZARLAMA B0LG0 S0STEM0NE 0HT0YAÇ
DUYULMA NEDENLER0
Dijital tabanl günümüz ekonomisinde pazarlama bilgi sistemi,
i letmeler için büyük önem ta r. Çünkü i letmeler, h zla de i en
dinamik pazarlama ortam n denetim alt na al p kar la t klar
belirsizlik alan n daraltmak isterler. Bu durumda, i letmelerin bilgiye
ama do ru, güvenilir bir ba ka deyi le kaliteli bilgiye gereksinim
duymaktad rlar.15
Spesifik problemleri ara t ran pazarlama ara t rmalar
yap l yor olsa bile, bir i letmede komple bir pazarlama bilgi sisteminin
kurulmas n gerektiren temel neden say s z çevresel etkiler ve güçlerin
i letmeyi pazarlama bilgilerini bütünle mi ve en etkili bir biçimde
yönetmeye
zorlamas d r
ki,
bunlar n
baz lar
öyle
16
s ralanabilir. Pazarlama yöneticisinin karar verme zaman n n giderek
k salmas , pazarlama faaliyetinin git gide daha karma k ve daha
kapsaml hale gelmesi, tüketici ikâyetlerinin artmas olarak
s ralanabilmektedir.
12 Çetinkaya, Belk s, vd., (1988), “Yönetim Bilgi Sistemleri Artema A(. Örne i”,
Eski/ehir Anadolu Üniversitesi . .B.F. Dergisi, Cilt: V, Say :1, Eski ehir.s.306
13 Assael, Henry, (1993), Marketing Principles and Strategy, Second Edition, The
Dryden Pres, Orlando.s.211.
14 Keegon, Warren, vd., (1992), Marketing, Prentice Hall, New Jersye.s.160.
15 Ersoy,F., Karalar R.,Yeni Ekonomide Pazarlaman5n De6i/en Yönü,
www.bilgiyonetimi.org,s.224-230
16 Mucuk,a.g.e.,s.58
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0 letmelerin yönetim bili im sistemlerini uygulamada kritik
ba ar faktörü, i letme fonksiyonlar n n entegre edilme yeterlili idir.
Pazarlama bilgi sisteminin i letmeye entegrasyonuyla i letmede
etkinlik ve verimlilik artmaktad r. Esnek bilgi ak , sipari lerin,
ürünlerin, süreçlerin ve ekipmanlar n do rulu unu ve eri ilebilirli ini
sa lamaktad r. Böylece i letmenin ve mü terilerin ihtiyaçlar na daha
çabuk cevap verilebilmektedir.17
Pazarlama bilgi sisteminin 3 temel amac bulunmaktad r:
1.Süreçleri etkili yapmak- arzulanan sonuçlar n al nmas
2.Süreçleri verimli yapmak- kullan lan kaynaklar n minimize
edilmesi
3.Süreçleri uyumlu yapabilme- de i en i ve mü teri
ihtiyaçlar n kar lanmas
B) PAZARLAMA B0LG0 S0STEM0N0N YARARLARI
Pazarlama bilgi sistemlerinden temel olarak pazarlama
kararlar n etkinle tirmesi beklenir. Pazarlama bilgi sistemleriyle
firman n zaman ufkunun günlük sorunlar düzeyinden ç kar l p ötelere
geni letilmesi, bilgilerin yeterli ölçüde süzülerek yönetimin moral ve
verimlili inin artt r lmas , yöneticilerin bak aç lar n n geni letilmesi,
daha stratejik bir bak aç s kazand racak ekilde sentezlerin
kolayla t r lmas , çabalardaki gereksiz tekrarlamalar n azalt lmas ,
a rt c durumlara kar
tepkilerin yumu at lmas mümkün
olabilmektedir.18
Douglas ve Leonard, yeni bir sistemin test edilmesinin verinin
maliyeti ile de il o verinin de eri ile mümkün olabilece ini
belirtmi lerdir.19

17 Bhatt, Ganesh D. (2000), “An Empirical Examination of the Effects of
Information Systems Integration on Business Process Improvement”,
International Journal of Operations & Production Management, vol. 20, no.11,
pp. 1331-1359.,s.133
18 Kaya, 0smail, (1984), Pazarlama Bilgi Sistemleri, 0stanbul Üniversitesi Yay n
No: 3226, 0 letme Fakültesi Yay n No:153, Güryay Matbaac l k, 0stanbul.,s:28-39
19 Douglas, J. Dalrymple, Leonard, J. Parsons, (1986), Marketing Management
Strategy and Cases, John Wiley and Sons Inc., New York.s.797
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Pazarlama bilgi sistemlerinin sa layabilece i yararlar be
ba l k alt nda grupland r lmaktad r.20
-Bilginin etkin ve verimli kullan m na ili kin yararlar,
-Planlama çal malar na ili kin yararlar,
-Kontrol Çal malar na ili kin yararlar,
-Karar modellerinin geli tirilmesine katk lar ,
-E itim i levi.
Pazarlama bilgi sistemleri, yöneticilerin karar verme gücünü
olumlu etkiler21, firman n etkinli ini ve verimlili ini artt r r, ayr ca
ona rekabet avantaj yaratmakta, bugünün global pazarlar nda,
firmalarda ba ar l bir pazarlama bilgi sisteminin varl rekabet için
hayati önem ta maktad .r22 Mü teri veritaban içeren pazarlama bilgi
sisteminin kurulmas mü terilerine daha yak n olma, güçlü ve anlaml
ili kilerin kurulmas na ve devam na imkan vermektedir.23
Pazarlama yöneticilerine her zaman istedi i bilgileri
sa lamayan24 pazarlama bilgi sistemlerinin s n rlamalar ndan da söz
edilmekte ve örne in, sistem kurucular ve sistem kullan c lar
aras ndaki ili ki ile ilgili olarak pazarlama bilgi sistemlerinin
uygulamas nda sorunlar ortaya ç kt
anla lmaktad r; kurucular n
teknik temelli, kullan c lar n ise uygulama bazl olmalar bu çe it
problemler yaratabilmektedir. Sistemle ilgili ba ka problemler
aras nda; sistemin karma k yap s , yüksek maliyeti, kurulmas ve
uygulanmas için uzun bir süre gerektirmesi s ralanmaktad r.25

20 Kaya,a.g.e.,s. 39.
21 Tavmergen,a.g.e.,s..41.
22Li, Eldon Y., Mcleod, Raymond, Rogers, (2001), “Marketing information systems
in Fortune 500 companies: a longitudinal analysis of 1980, 1990, and 2000”,
Information & Management, Volume 38, Issue 5 , Pages 307-322.
23 Kitchen, Philip J., Dawes, Jillian F., (1995), “Marketing Information Systems In
Smaller Building Societies”, The International Journal of Bank
Marketing,Vol. 13, Iss. 8, Bradford.
24 Kotler, Philip, Gary, Armstrong, (1993), Marketing An Introduction, Third
Edition, Prentice- Hall, New Jersey.s.39.
25 Tavmergen, a.g.e.,s.39.
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C) PAZARLAMA B0LG0 S0STEM0N0N ÖZELL0KLER0
Pazarlama bilgi sistemi olu turabilmek için i çevresinin
gerekleriyle uyumlu veri taban sistemi gereklidir. Pazarlama bilgi
istemi temel programlar n hata ile silinmesini veya de i tirilmesini
önlemek için prosedürler içermeli,sisteme, yetkisi olmayan ki ilerce
ula lmas
engellenmelidir. Programlar n her türlü durum
de i ikliklerine uyumla t r lmas için iyi bir pazarlama bilgi
sisteminin esnek olmas gerekmektedir.E er yöneticiler pazarlama
bilgi sisteminin olu turulmas na yard mc olurlarsa, bu yöneticiler
muhtemelen sistemin, karar vermek için nas l çal t n ve
kullan ld n bilmeleri gerekmektedir.27
0yi bir pazarlama bilgi sistemi a a daki sorulara cevap
verebilmesi gerekmektedir.26
(1) Pazar Sorular6:
* Bizim en güçlü rakiplerimiz kimlerdir?
* Onlar n güçlü ve zay f yönleri nelerdir?
* Onlar n pazarlama stratejileri nedir?
* Sat lar nda sahip olduklar kaynaklar nelerdir?
* Hangi pazarlama segmentlerini amaçlamal y z?
* Yeni pazarlar m z nerelerdir?
* Nerelerde kar veya zarar ediyoruz?
* Pazarda sat geli tirme potansiyeli nerededir?
(2) Mü9teri Sorular6:
* Bizim en iyi mü terilerimiz kimlerdir?
* Bizim en kötü mü terilerimiz kimlerdir?
* Kaybetti imiz kaç mü terimiz var ve niçin
kaybetmi iz?
* Kaybetti imiz mü teriler niçin memnun olmamaya
a lam lar?
* Kazand m z yeni mü teri kaç tane ve nas l bunlar
kazanabilmi iz?
* Bizim potansiyel mü terilerimiz kimlerdir? Onlara
nas l ula abiliriz?
* Mü terilerde potansiyel sat geli tirme nerededir?

3) Ürün Sorular6:
* Her bir ürünü nas l iyile tirebiliriz?
* Her bir ürünün sat tarihi nedir?
* Her bir ürünün ya am seyri nedir?
* Her bir ürünün yat r m nda sa lanan, gerçek ve
hedeflenen kazanç nedir?
* En iyi sat nas l yap l r? Anahtar kararlar
nelerdir?
* Benzer ürünlerle rekabet nas l olur?
* Do ru ürünlerle do ru pazarlar e le tirebiliyor
muyuz?
* Ürün yelpazesinde potansiyel sat geli tirme
nerededir?
(4) Sat696 Destekleyen Sorular:
* Kim en iyi performans gösterdi? Nas l?
* Kim en kötü performans gösterdi? Nas l?
* Bu performanslarla ilgili tutumlar nelerdir?
* Kaç tane sat temsilcisine ihtiyac m z var?
* 0yi sat ve ayr ca maksimum i birli ini
ödüllendirme plan nedir?
* Kaybetti imiz sat temsilcilerimizden nas l
etkileniriz?
* Hangi bölgelerde en iyi sat geli imi bekliyoruz?

26 Douglas, Leonard, a.g.e.,s.801
27 O Brien, Terrence V., Schoenbachler, Denise D, Gordon, Geoffrey L., (1995),
“Marketing 0nformation Systems For Consumer Products Companies: A
Management Overview”, The Journal of Consumer Marketing,Vol. 12, Iss. 5,
Santa Barbara, 1995.
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D) PAZARLAMA B0LG0 S0STEM0 ÖXELER0
Yönetim bilgi sisteminin parças olan pazarlama bilgi sistemi
sat
aktivitelerinin yönlendirildi i operasyonel sistemlerdir,
sisteminin temel ö eleri veri bankas , analitik i lemler seti ve bir
ileti im a d r.28 (ekil 1’de pazarlama yöneticisinin bu ö elerle nas l
etkile imde oldu u görülmektedir.29
K ararlar,
T av siyeler,
P lanlar

P azarlam a
Y öneticisi
G irdiler

B ilgi

M erkezi B ilgisayar

Ö zel R aporlar

statistikler v e M odeller B ankas
stekler

Y enilelen B ilgiler

B igi
B ankas

O rtalam alar v e s ralam alar
S tandart S apm a
+lenm i+ B ilgi Ç apraz S n fland rm a
K orelsyon
V aryans analizi
Ham B ilgi
Ö lçülem eyen ölçütler
R egrasyon
Y eni Ü rün M odeli
M arka D e*i+tirm e M odeli
B elirli B ir A landa S at + M odeli
K anallar M odeli
R eklam B ütçe M odeli

çsel Kaynaklar
Ü rün m aliyet figürleri
S at + hacm i (ürün, zam an, pazar)
B irikm i+ sipari+ler
B itirilen ürün ke+ifleri

D sal Kayn aklar
H üküm et
T icari K urulu+lar
P azar ara+t rm a sonuçlar
R eklam lar n etkileri

2 ekil 1: P azarla B ilgi S istem inin Ö geleri
K aynak: D O UG LA S , J. Dalrym ple, LE O N A RD , J. P arsons, M arketing M anagem ent
S trategy and Cases, John W iley and S ons Inc., N ew Y ork, 1986

28 Raymond, vd., a.g.e.,s.32
29 Douglas, Leonard, a.g.e.,s.797
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Pazarlama bilgi sisteminde temelde içsel kaynaklar kullan l r;
içsel bilgi kaynaklar na ula mak kolayd r. Fakat ara t rmalar
göstermi tir ki yöneticiler temelde uzun dönemli kararlarda d sal
kaynaklara gereksinim duymaktad rlar. 0çsel veriler genellikle
operasyonel önemi büyüktür. Oysa, stratejik kararlar pazar trendleri,
rakip stratejileri ve ekonomik ve politik dalgalanmalar hakk ndaki
bilgileri gerektirmektedir.30
E) PAZARLAMA B0LG0 S0STEMLER0N0N KULLANIM
ORANLARI
Strateji olu turmaktan operasyonel basamaklara kadar bir
yelpazeyi içeren pazarlama bilgi sistemleri 31 literatürde oldukça sayg
görmesine ra men yöneticiler, uygulamada bu sistemleri
kullanmamaktad r ve önemsememektedirler.32 Cook ve Lambert’ in
yapt
çal mada 74 pazarlama uzman sistemi ile ilgili literatür
taramas yap lm ve kullan m oranlar olarak yüzdeleri pazarlama
faaliyetleri, pazarlama karmas elemanlar ve fonksiyonlar na göre
ayr lm t r. Bu ara t rmaya göre pazarlama uzman sistemlerinin %30’
u ürün, %26’ s da t m, %16’ s tutundurma,, %11’ i ara t rma, %9’
u destek hizmetler, %4’ ü uluslar aras i letmeler, %3’ ü fiyatlama ve
%1’ i e itim faaliyetlerinde kullan lmaktad r.33
II. ARA TIRMANIN AMACI
Bu ara t rma ile bir kamu kurulu unun kulland abone bilgi
yönetim sisteminin, modern i letme literatüründe tan mlanan
pazarlama bilgi sistemi teorik çerçevesini kar lay p kar lamad n
ortaya koymak amaçlanm t r.

30 Wood, 2001, 283 Wood, Emma, (2001), “Marketing Information Systems In
Tourism And Hospitality Small- And Medium- Sized Enterprises: A Study of
Internet Use For Market Intelligence”, The International Journal of Tourism
Research, ABI/INFORM Global, Jul/Aug Vol. 3, No.4.
31 Talv nen, Jari M., (1995), “Information Systems In Marketing: Identifying
Opportunities”, European Journal of Marketing, Vol. 29, Iss. 1, Bradford.s.8
32 Buttery, E. Alan, Buttery, Ewa M., (1991), “Design of a Marketing Informating
System: Useful Paradigms”, European Journal of Marketing, Vol. 25, No.1,
MCB University Pres, 0309-0566,s.26
.44
33 Tavmergen, a.g.e.,s
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III. ARA TIRMANIN ÖNEM
1.Kamu kurulu lar n n bilgi teknolojilerine gösterdikleri
uyumun belirlenmesini sa layaca ,
2.Kamunun bilgi teknolojilerini kullanabilecek yeterli e itim
alm i gücünü ihtiyac n n ortaya konmas n sa layaca ,
3.Bilgi teknolojilerini sat n alman n yeterli olmayaca
konusunda bilgiler sa layaca ,
4.Kullan lan bilgi teknolojilerinin i letmede karar vericilere
gerekli olan bilgiyi sa lay p sa lamad belirlenecektir.
IV- ARA TIRMANIN YÖNTEM
Ara t rma Modeli
Bir kamu kurulu unda uygulanan pazarlama bilgi sistemi
yeterlili inin betimlenmesine çal ld
bu ara t rmada, niteliksel
ara t rma yöntemi kullan lm t r.
Evren ve Örneklem
Ara t rma örneklemini Menderes Elektrik Da t m A.(.
Mu la Müessese Müdürlü ü olu turmaktad r.
Ara t rma Verilerinin Toplanmas
Ara t rma derin görü me yöntemi pazarlama faaliyetlerini
yürüten mü teriler müdürü ve tahakkuk tahsilat bilgi i lem ve kaçak
takip müdürleri ile yap lm t r. Ara t rmada “Menderes Elektrik
Da t m A.(. Mu la Müessese Müdürlü ü’ nde pazarlama bilgi
sisteminin varl ve etkinli i ” konusunda cevap aranm t r.
V. BULGULAR VE DE ERLEND RME
A) GENEL B0LG0LER
Menderes Elektrik Da t m A.(. Mu la Müessese Müdürlü ü
Menderes Elektrik Da t m A.(. emrinde çal an bir kurulu tur.
Mu la Müessese Müdürlü ü’ nün uzun dönemli planlamas ile mali
denetimi Menderes Elektrik Da t m A.(. onay ile gerçekle mektedir.
Menderes Elektrik Da t m A.(. Mu la Müessese Müdürlü ü
uanda yakla k 375.000 adet elektrik abonesine hizmet vermektedir.
Müessesede, 313 ki i çal maktad r. Bunun 10 ki isi memur, 104
ki isi sözle meli memur ve 199 ki isi de i çi personelden
olu maktad r.
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Müessesenin amac , Mu la ili s n rlar nda abonelerine
kesintisiz, kaliteli ve ucuz elektrik hizmeti vermektir.
B) ORGAN0ZASYON YAPISI
Menderes Elektrik Da t m A.(. Mu la Müessese Müdürlü ü’
nün organizasyon a na bak ld nda, Müessese Müdürü’ ne ba l ,
idari ve teknik olmak üzere iki adet Müessese Müdür Yard mc s ,
Halkla 0li kiler (efli i, Bilgi Eri im (efli i, Özel Büro (efli i, Hukuk
Mü avirli i, Sivil Savunma Uzmanl , Kontrolör ve Sat n Alma
Komisyonu bulunmaktad r.
0dari Müessese Müdür Yard mc s bünyesinde, Personel ve
0dari 0 ler Müdürlü ü, Mali 0 ler Müdürlü ü, Tahakkuk, Tahsilat,
Bilgi 0 lem ve Kaçak Takip Müdürlü ü ve Makine 0kmal ve Sat nalma
Müdürlü ü bulunmaktad r.
Teknik Müessese Müdür Yard mc s bünyesinde de, Sistem ve
0 letme Müdürlü ü, Plan ve Proje Müdürlü ü, Mü teriler Müdürlü ü
ve be adet 0lçe i letme Müdürlü ü bulunmaktad r.
C) PAZARLAMA B0LG0 S0STEM0N0N 0(LEY0(0
Menderes Elektrik Da t m A.(. Mu la Müessese Müdürlü ü’
nde bilgi sistemi bilgisayarlarla yürütülmektedir. Müessese
Merkezinde ve 0lçe Müdürlüklerinin tamam nda PC istasyonlar
mevcuttur.
Müessese’ nin pazarlama faaliyetlerini Mü teriler Müdürlü ü
ve Tahakkuk Tahsilat Bilgi 0 lem ve Kaçak Takip Müdürlü ü birlikte
yürütmektedir.
Mü teriler Müdürlü ü, mü terilerin, yeni abone olmas ,
aboneli in iptali, elektrik enerji müsaadesinin verilmesi, manuel
olarak özel trafolu mü terilerin elektrik enerji tutarlar n n belirlenmesi
ve oto prodüktör firmalar n bütün i lemlerini yürütmektedir.
Tahakkuk Tahsilat Bilgi 0 lem ve Kaçak Takip Müdürlü ü de
alçak gerilim mü terilerinin elektrik enerji tutarlar n n endeksörler
yard m yla okunarak belirlenmesi, Müessesenin tüm bilgi i lem
faaliyetlerini, Kaçak Komisyonu haz rl klar n , mü terilerin elektrik
enerjisi tahsilat n ve borçlar n ödemeyen mü terilerin elektrik
enerjisinin kesilmesi/aç lmas faaliyetlerini yerine getirmektedir.
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Mü teriler Müdürlü ü ve Tahakkuk Tahsilat Bilgi 0 lem ve
Kaçak Takip Müdürlü ü bu faaliyetlerini bir ço unu bilgisayar
ortam nda yürütmektedir. Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) ad
verilen bir paket program kullan lmaktad r. Abonelerin bütün i lemleri
bu programdan takip edilmektir. Görevleri gere ince ABYS
program n n belirli bölümlerine girebilen i görenler, herhangi bir
zamanda abone ile ilgili yetkilerine göre herhangi bir bilgiye
ula abilmektedirler.
ABYS paket program ile Müessese günlük, ayl k, haftal k ve
y ll k raporlara ula abilmektedir. Görü tü ümüz yöneticiler
operasyonel ba lamda süreçleri uzatan i lemlerin oldu u ifade
etmi lerdir. Kurumsal mü teri ikayetlerinin artmas na neden olan
baz uygulamalar n hala devam etti ini ifade etmi ler ve örnek olarak
Mü teriler Müdürlü ü özel trafolu abonelerin elektrik enerjisi
tutarlar n endeksörle okuyup bilgisayar ortam na girmektense y ll k
formlar üzerinde takip edilip manuel olarak bilgisayara aktarmaktad r.
Bu da sürecin uzamas na, hata oran n n artmas na, elektrik enerjisi
tutarlar n n zaman nda mü teriye bildirilmemesi ve kaynaklar n etkin
kullan lamamas na neden olmaktad r.
ABYS paket program n n mü teri hakk nda ve di er elektrik
tüketimleri hakk nda bilgileri raporlama konusunda oldukça yetenekli
olmas na ra men bu yeteneklerden tam olarak yararlanamayan
i görenlerin oldu u yöneticiler taraf ndan ifade edilmi tir. Bu
program kullanan i görenlere uygulamal olarak ABYS e itimi
verilirse raporlama faaliyetlerinde ve bununla birlikte karar vermedeki
geçen sürenin minimum olaca dü ünülmektedir.
Yöneticiler sistemin güvenli ini yeterli bulmakta ve ABYS
sisteminde kimlerin hangi i lemleri yapt n takip etmek için
güvenlik sistemi olu turuldu unu ve güvenlik sistemi kay tlar düzenli
olarak takip edildi ini ifade etmektedirler.
Yöneticiler bilgisayar kullan lmayan dönemi bilmeleri u an
var olan pazarlama bilgi sistemini yeterli bulmalar n n sebeplerinden
biri olarak gösterilebilir, görü me esnas ndaki “eskiden buda yoktu o
günleri görseydiniz” serzeni lerine tüm yöneticiler s kl kla
ba vurmu lard r.
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Yöneticiler kullan lan bilgisayar teknolojisi ile mü terilerin
elektrik enerjisi borçlar n istedi i yerde ödemesine imkan
sa land n ifade etmi lerdir. Bu da yöneticilere göre mü terinin
memnuniyetini artt rmaktad r. Ayn zamanda mü teri elektrik enerjisi
borcunu web sayfas ndan ö renebilme imkan na sahip olmas ve hatta
elektrik borcunun son ödeme tarihinden birkaç gün önceden k sa
mesaj (SMS) yoluyla mü teriye cep telefonuyla bildirilmesi
yöneticilerce mü teri tatminini artt r c
faaliyetler olarak
s ralanmaktad r. Yöneticilere göre bu da etkin ve etkili bir pazarlama
bilgi sisteminin varl ile mümkün olabilmektedir.
Menderes Elektrik Da t m A.(. Mu la Müessese Müdürlü ü
karar vericileri, Mu la’ n n elektrik enerjisi mü terileri hakk nda, en
iyi mü terilerimiz kimlerdir, en kötü mü terilerimiz kimlerdir,
kaybetti imiz kaç mü terimiz var ve niçin kaybetmi iz, kaybetti imiz
mü teriler niçin memnun olmamaya ba lam lar, kazand m z yeni
mü teri kaç tane ve nas l bunlar kazanabilmi iz, bizim potansiyel
mü terilerimiz kimlerdir, onlara nas l ula abiliriz ve mü terilerde
potansiyel sat geli tirme nerededir gibi sorular rahatl kla yan t
verebilirler. Çünkü u an tekel konumlar nedeniyle mü teri onlara
mecbur durumda bulunmaktad r.
Ancak, pazarla, verilen hizmetle ve sat destekleme ile ilgili
sorular n yan tlanmas nda zorluklar çekmi lerdir. Buda tekelci yap n n
bir sonucu olarak de erlendirilebilmektedir.
Mu la Müessese müdürlü ünde kullan lan sistem ça m z n
gerektirdi i gibi mü teri memnuniyetini artt r c bir özellik
ta mamaktad r. Mü teri odakl bir anlay
kazanan firmalar
devaml l klar n sa layabileceklerdir. Ayr ca kullan lan sistemin
yeterince esnek olmad , ba ka bir deyi le gelecekte yeni alt sistemler
söz konusu oldu unda mevcut bilgi sistemiyle bütünle tirilemeyece i
anla lmaktad r.
0çsel kaynaklara ula makta zorluk çekmediklerini ifade eden
Mu la Müessese Müdürlü ü yöneticileri d sal kaynaklara ula makta
da zorluk ya amad klar n ifade etmi lerdir. Müessese Merkezinde ki
yöneticiler bilgisayar teknolojilerinden yararland klar n mesai
saatlerinde kesintisiz internetle d sal kaynaklara ula ma imkanlar
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oldu unu anacak ayn imkan n 0lçe Müdürlüklerinin baz lar nda
olmad n ifade etmektedirler.
Ülkemizde elektrik enerjisi sektörü daha yak n bir zamana
kadar tekelci bir yap ya sahipti. Bu nedenle Mu la Elektrik Da t m
Müessesesi’ nde pazar ara t rmalar na ve pazarlama ara t rmalar na
önem verilmedi i yöneticilerin bu konudaki sorulara verdikleri
yan tlardan anla lmaktad r.
Yak n bir zamanda bu piyasada oyuncu artaca için Müessese
bu konuda alt yap haz rl klar n yapmal d r. Öncelikle pazarlama
faaliyetlerini yöneten bir pazarlama departman olu turulmal d r.
Pazarlama kavram n n oturmad
bir kurumda formel yap da bir
pazarlama bilgi sistemi varl ndan bahsetmek mümkün de ildir. Bu
ba lamda, Müesseseye pazarlama kavram yerle tirilerek ilerde
yeniliklere
kolayl kla
uyum
sa layacak
bilgi
sistemleri
olu turulmal d r. Böylece Müessese, stratejik hamleleri kolayl kla
tespit edip pazarda öncü olabilecektir.
SONUÇ
Pazarlama bilgi sistemleri, bir i letmenin, uluslararas
rekabetin artt , mü teri ihtiyaç ve isteklerinin farkl la t , global
pazar anlay n n geli ti i ortama uyum sa lamas nda stratejik öneme
sahiptir. Pazardaki f rsatlar öngörüp de erlendiren ve tehditlere
kalkan olu turabilen pazarlama bilgi sistemi rekabet etme yetene ini
artt r r. Pazarlama bilgi sistemleri hem kamu hem de özel sektör
i letmeleri için sahip olunmas gereken bir yetkinliktir. Özellikle
ülkemizde kamu kurumlar nda bu yetkinlik hep göz ard edilmi tir.
Fakat ya ad m z son zamanlardaki de i imler kamu kurumlar m za
pazarlama bilgi sistemlerini kaç n lmaz k lmaktad r.
Asl nda kamu i letmelerin de informel yap da pazarlama bilgi
sistemleri var. Ama bu sistemi olu turan verileri stratejik bilgiye
dönü türebilen i görenlerin olmamas nedeniyle bu kurumlarda veri
çöplü ünden bahsetmek mümkündür. Burada önemli olan i görenlerin
bu verileri nas l bilgiye dönü türebilece idir. Bu kamudaki niteliksiz
i gücü istihdam yla aç klanabilmektedir. Sistemler ne kadar
mükemmel tasarlan rsa tasarlans n son kara verici insan oldu u için
nitelik ön plana ç kmaktad r.
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Sonuç olarak, yöneticilerin, de i en ve geli en dünya
pazarlar nda h zl kararlar alabilmesi pazarlama bilgi sistemi ile
mümkündür. 0 letmeler, i görenlerinde kat l m n öngören ve esnek
bir yap ya sahip pazarlama bilgi sistemine yat r m yapmaktan
kaç nmamal d rlar.
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