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ÖZET 

Son yıllarda, küreselleĢme ve teknolojide yaĢanan hızlı geliĢmeler iĢletmelerin 

gereksinimleri üzerinde de etkisini göstermektedir. Klasik üretim faktörleri arasında yer 

almayan bilgi, günümüzde iĢletmelere rekabette en önemli katkıyı sağlayan ve 

iĢletmelerin en çok ihtiyaç duydukları unsur haline gelmiĢtir. Ġhtiyaç duyulan bilgi, 

iĢletme dıĢından sağlanılabileceği gibi iĢletme içinden de elde edilebilir. 

ĠĢletme içinde bilgi üreten değiĢik sistemler bulunmaktadır. Bu sistemlerden 

biri de muhasebe bilgi sistemidir. Bu çalıĢmanın amacı muhasebe bilgi sistemini ana 

hatlarıyla incelemek ve sisteminin etkinliğini etkileyen unsurları belirlemektir. 

Bu kapsamda temel kavramlar ve muhasebe bilgi sistemi kavramı 

incelendikten sonra Kayseri’de faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükte iĢletmeler 

üzerinde bir araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırmada nitel veri toplama tekniği olan anket 

yönteminden yararlanılmıĢtır. Elde edilen veriler Regresyon Analizi yöntemiyle 

incelenmiĢtir. Analiz sonucunda, iĢletme fonksiyonları arası bilgi bağlılığı, iĢletme 

performansı, iĢletmenin kurumsallaĢma düzeyi ile muhasebe bilgi sistemi 

entegrasyonunun, muhasebe bilgi sisteminin etkinliği üzerinde etkili olduğu 

belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Etkinlik, Küçük ve Orta Büyüklükte ĠĢletmeler, 

Muhasebe Bilgi Sistemi, Regresyon Analizi 
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ABSTRACT 

In recent years globalization and developments in technology have also taken 

effect on requirements of enterprises. Information which is not included in classical 

production factors has been a required item for enterprises making them significant 

contribution in the competition.  Required information can be obtained from both out 

and in the enterprise. 

Different systems producing information are available in the enterprise. 

Accounting information system is one of these ones. The aim of this study was to 

evaluate accounting information system in a broad sense and to determine the factors 

affecting the efficiency of this system.  

In this context, following the evaluation of basic concepts and the concept 

“accounting information system”, a research was carried out on small and medium sized 

enterprises in Kayseri. In the research, questionnaire method which is a qualitative data 

collection technique was employed. The obtained data was analyzed with regression 

statistics method. As a result of the analysis, integration of accounting information 

system with data link between enterprise functions, enterprise performance, and 

institutionalization level of the enterprise was found to be effective on the efficiency of 

the system. 

 

Key Words: Information, Efficiency, Small and Medium Sized Enterprises, 

Accounting Information System, Regression Analysis  
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GĠRĠġ 

KüreselleĢmenin etkisiyle ticari anlamda sınırların kalktığı günümüzde 

iĢletmeler yoğun bir rekabet ortamında varlıklarını sürdürmeye çalıĢmaktadırlar. 

ĠĢletmelere rekabette üstünlük sağlayacak en önemli unsurlardan birinin bilgi olduğu 

söylenebilir. 

Nitekim teknolojideki sürekli ve hızlı değiĢim çağımızı bilgi çağı haline 

getirmiĢtir. Tabiatıyla iĢletme yöneticilerinin isabetli karar alabilmeleri de karar 

verirken faydalandıkları bilginin doğru ve zamanında sunulmasına bağlıdır. DıĢ 

kaynaklardan sağlanacak bilgilere bütün iĢletmeler ulaĢabilecekleri için, iĢletmeler 

rakiplerinden farklı bilgileri kendi iç sistemlerinden elde edebilmektedirler. Sunduğu 

bilginin sayısı ile değil değeri ile ölçülen bir sistemin ürettiği bilginin kalitesini sistemin 

etkinliği belirlemektedir. Sistemin etkinliği üretilecek bilginin kalitesini, kaliteli bilgi 

ise yöneticilerin alacakları kararların etkinliğini artıracaktır. ĠĢletmeye bilgi sağlayan bu 

sistemler arasında en üretkeninin ve en eskisinin muhasebe bilgi sistemi olduğu ifade 

edilebilir. 

ĠĢletmeye finansal bilgiler sağlayan muhasebe bilgi sistemi günümüz rekabet 

koĢullarında çok daha stratejik bir öneme sahip olmaktadır. Çünkü muhasebe bilgi 

sistemi iĢletmenin finansal hedeflerini belirleyen, gerçekleĢtirilen faaliyetlerle ulaĢılan 

finansal sonuçları tespit eden, amaçlar ile ulaĢılan sonuçları kıyaslayan ve gelecekte 

tekrar faydalanabilmek için bu bilgileri saklayan bir sistemdir. 

Bu çalıĢmayla iĢletme faaliyetlerini finansal açıdan değerlendiren muhasebe 

bilgi sisteminin etkinliğini etkileyen unsurların belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaçla 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükte 

iĢletmeler üzerinde bir araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırmada veriler nitel veri toplama 

tekniği olan anket yöntemi ile elde edilmiĢtir.  
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ÇalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde çalıĢmada kullanılan temel 

kavramlar olan küçük ve orta büyüklükte iĢletmeler, etkinlik, bilgi ve yönetim bilgi 

sistemi açıklanmıĢtır. Ġkinci bölümde muhasebe bilgi sistemi kavramı üzerinde 

durulmuĢtur. Bu bölümde muhasebe bilgi sisteminin tanımı, sistemin iĢletmeler için 

önemi, sistemde veri akıĢı ve bilgi iĢlem aĢamaları, sistemin unsurları ve amaçları, sahip 

olduğu alt sistemler ve iĢletmenin diğer fonksiyonları ile iliĢkisi ayrıntılı olarak ele 

alınmıĢtır. Üçüncü bölümde ise yapılan araĢtırmanın amacı, önemi, kapsamı ve yöntemi 

belirtilerek elde edilen verilerin değerlendirilmesi yapılmıĢ ve ulaĢılan sonuçlara yer 

verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. BÖLÜM 

TEMEL KAVRAMLAR 

 

 

Bu bölümde çalıĢma ile ilgili temel kavramların açıklanması hedeflenmiĢtir. Bu 

amaçla ilk olarak küçük ve orta büyüklükte iĢletmeler (KOBĠ) hakkında bilgiler 

verilecek, etkinlik ve bilgi kavramları açıklanacak ve yönetim bilgi sistemini oluĢturan 

alt sistemler tanımlanacaktır. 

1.1. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĠ ĠġLETMELER 

KOBĠ’ler birçok ülkenin ekonomisi için büyük önemi olan ve ülkelerin 

ekonomilerine canlılık kazandıran iĢletmelerdir. KOBĠ’ler büyük iĢletmelerin ürettiği 

mal ya da hizmetleri üreterek onlarla rekabet etmelerinin yanı sıra büyük iĢletmelerin 

girdi olarak kullandığı mamul ya da ara mamulleri üreterek onlara katkı sağlamaktadır 

(ġaklak; Buran, 2010, 2-3). 

Sermaye yatırımı, bölgesel yaygınlık, istihdam artırıcılık gibi özellikleri 

sayesinde KOBĠ’ler bütün dünya ekonomilerinde ekonomik geliĢmeyi sürükleyen bir 

kuvvet olarak yer almakta ve küreselleĢme sürecinde önemli bir yere sahip 

olmaktadırlar (Kökocak, 2011, 92). Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de 

ekonominin temel taĢı durumunda olan KOBĠ’ler yürüttükleri faaliyetlerle sadece içinde 

bulundukları ülkede değil, aynı zamanda küresel alanda da rol almaya baĢlamıĢ ve bu 

çevredeki büyük iĢletmelere rağmen etkinliklerini sürdürmektedirler. Esnek yapıları ve 

teknolojik geliĢmelerin de katkısıyla büyük iĢletmelere oranla daha çabuk bir Ģekilde 

uluslararası pazarlara açılabilme ve daha hızlı büyüme olanağına kavuĢmuĢlardır 

(Gürol, 2006, 305). 
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1.1.1. Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı 

KOBĠ’ler yapıları ve içerikleri itibariyle çok fazla çeĢitte olmaları nedeniyle 

uluslararası bir tanım yapılması neredeyse imkansızdır ve bu durum her zaman 

tartıĢmalara konu olmaktadır (Dinçer, 2004, 435). Ekonomide çok önemli bir yere sahip 

olan KOBĠ’lerin tanımı ülkeden ülkeye, hatta bir ülke içinde sektörlere, bölgelere ya da 

ilgili kurumların amacına göre değiĢiklik göstermektedir (Dinçer ve Fidan, 2011, 70). 

KOBĠ, hukuki olmaktan çok ekonomik bir kavram olduğu için tanımlanırken her 

ülkenin ekonomik yapısına göre belirlenmiĢ değiĢik kıstaslardan yararlanılmaktadır. 

Ulusal ve uluslararası alanda KOBĠ kavramı ele alındığında nicelik ve nitelik yönünden 

farklılık gösteren birçok tanım yer bulmaktadır (Türkmen ve Songür, 2010, 232). 

Avrupa Komisyonu 2005 yılında yayınladığı “Yeni KOBĠ Tanımı” adlı 

bildirisinde KOBĠ tanımlaması yapılırken iĢletmelerin üç kritere göre değerlendirilmesi 

gerektiğini belirtmiĢtir. Bu kriterler çalıĢan sayısı, yıllık ciro ve yıllık bilanço 

toplamıdır. Bu değerleme sonucu bir iĢletmenin mikro ölçekli, küçük ölçekli veya orta 

ölçekli iĢletme olduğu ifade edilmiĢtir (Avrupa Komisyonu, 2005, 12). 

Tablo 1. Avrupa Komisyonu KOBĠ Sınıflandırması 

ĠĢletme 

Kategorisi 

Değerleme Kriterleri 

ÇalıĢan Sayısı Yıllık Ciro 

  
Yıllık Bilanço 

Toplamı 
veya 

  

Orta Ölçekli <250  €50 Milyon 

  

 €43 Milyon veya 

  

Küçük Ölçekli <50  €10 Milyon 

  

 €10 Milyon veya 

  

Mikro Ölçekli <10  €2 Milyon 

  

 €2 Milyon veya 

  
Kaynak: Avrupa Komisyonu, Yeni KOBĠ Tanımı Bildirisi (2005). Web sayfası: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf (EriĢim 

Tarihi: Nisan 2012). 

Bu tabloya göre çalıĢan sayısı 50 ile 250 arasında olan ve yıllık cirosu €10 

milyon ile €50 milyon arasında veya yıllık bilanço toplamı €10 milyon ile €43 milyon 

arasında olan iĢletmeler orta ölçekli, çalıĢan sayısı 10 ile 50 arasında olan ve yıllık 

cirosu €2 milyon ile €10 milyon arasında veya yıllık bilanço toplamı €2 milyon ile €10 

milyon arasında olan iĢletmeler küçük ölçekli iĢletme, çalıĢan sayısı 10’dan az olan ve 
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yıllık cirosu veya yıllık bilanço toplamı €2 milyon olan iĢletmeler mikro ölçekli iĢletme 

olarak kabul edilmektedir. 

Amerika’da 1953 yılında kurulan ve küçük iĢletmelere bilgi ve finans desteği 

sağlayan ve federal bir kuruluĢ olan SBA (Small Business Administration) Büyüklük 

Standartları Bürosu küçük ölçekli iĢletmeleri bağımsız bir Ģekilde sahip olunan ve 

iĢletilen, kar elde etmek için faaliyet gösteren ve alanında bağımsız olmayan giriĢimler 

olarak tanımlamaktadır. Buna göre endüstriye bağlı olarak, iĢletme ölçeği standardının 

tanımlanmasında on iki aylık süre için ortalama çalıĢan sayısı veya üç yıllık bir zaman 

zarfı için ortalama satıĢ hacmi esas alınmaktadır. SBA’nın belirlediği kriterlere göre 

küçük iĢletme kapsamına giren iĢletme örnekleri Ģu Ģekildedir: (SBA, 

http://www.sba.gov/content/what-sbas-definition-small-business-concern) 

 Ġmalat Endüstrisi: Ġmal ettiği ürün türüne bağlı olarak, maksimum çalıĢan 

sayısı 500 ile 1500 arasında olanlar; 

 Toptancılık: Sağlanan ürünlerin özelliğine bağlı olarak, maksimum çalıĢan 

sayısı 100 ile 500 arasında olanlar; 

 Hizmet sektörü: Sağlanan hizmetin özelliğine bağlı olarak, yıllık hasılatı 

$2,5 milyon ile $21,5 milyon arasında olanlar; 

 Perakendecilik: Sağlanan ürünün özelliğine bağlı olarak, yıllık hasılatı $5 

milyon ile $21 milyon arasında olanlar; 

 Tarım: Tarımsal ürünün özelliğine bağlı olarak, yıllık hasılatı $0,5 milyon 

ile $9 milyon arasında olanlardır. 

Ülkemizde de resmi tanımı yapılana kadar KOBĠ tanımı üzerinde bir fikir 

birliği sağlanamamıĢtı ve değiĢik kurumların yapmıĢ oldukları farklı tanımlar sözkonusu 

idi (Dinçer ve Fidan, 2011, 70).  Farklı tanımların yol açtığı çeĢitli karmaĢıklıkları 

ortadan kaldırmak amacıyla 18.11.2005 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan 

yönetmelikle resmi bir KOBĠ tanımı yapılmıĢtır. 05.11.2012 tarihinde yapılan bazı 

değiĢikliklerle, bu yönetmeliğe göre KOBĠ; ikiyüzelli kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam 

eden ve yıllık net satıĢ hasılatı ya da mali bilançosu kırk milyon Türk Lirasını aĢmayan 

ekonomik birimlerdir. Ayrıca KOBĠ’ler Ģu Ģekilde sınıflandırılmıĢtır: (Küçük ve Orta 

Büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 

Yönetmelik, 2005)  
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 Mikro iĢletme: On kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve yıllık net satıĢ 

hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Türk Lirasını aĢmayan çok küçük 

ölçekli iĢletmelerdir. 

 Küçük iĢletme: Elli kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve yıllık net satıĢ 

hasılatı ya da mali bilançosu sekiz milyon Türk Lirasını aĢmayan 

iĢletmelerdir. 

 Orta büyüklükteki iĢletme: Ġkiyüzelli kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden 

ve yıllık net satıĢ hasılatı ya da mali bilançosu kırk milyon Türk Lirasını 

aĢmayan iĢletmelerdir. 

Türkiye’de küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerin türleri ve sınıflandırma 

kriterleri ġekil 1’de verilmiĢtir. 

 

ġekil 1. Türkiye’de KOBĠ’lerin Sınıflandırılması 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda yapılan KOBĠ tanımı, 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nda da yer almaktadır. Bu tanıma göre KOBĠ; 

kamuya hesap verme zorunluluğu olmayan ve dıĢ kullanıcılar için genel amaçlı finansal 

tablolar yayımlayan iĢletmedir. KOBĠ TFRS’de, iĢletmenin yönetiminde yer almayan 

sahipleri, iĢletmeye borç verenler ve kredi derecelendirme kuruluĢları tanımda yer alan 

dıĢ kullanıcılara örnek olarak gösterilmiĢtir (KOBĠ TFRS, Bölüm 1, 1.2).  

1.1.2. Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Üstün ve Zayıf Yönleri 

Küçük iĢletmelerin büyük iĢletmelere karĢı üstünlükleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

(Dinçer ve Fidan, 2011, 70-71) 

 Esnek yapıları sayesinde daha çabuk uyum sağlama yeteneğine sahiptirler. 

 Yenilik yapmaya daha yatkındırlar. 

 Bazı teknik değiĢikliklerle girdileri azaltıp daha fazla çıktı alabilirler. 

 BeĢeri iliĢkiler geliĢmiĢ seviyededir. 
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 Çok fazla yönetim seviyesi olmadığı için örgüt içi bürokrasi daha azdır. 

 Büyük iĢletmelerin girdi olarak kullandığı ürünleri daha hızlı üretirler. 

 Rekabetin geliĢmesini sağlarlar. 

 Bütün bölgelerin istikrarlı bir Ģekilde kalkınmasına yardım ederler. 

 Etkinlikleri özel pazar alanlarıyla sınırlıdır. 

 Örgüt içi kararlar daha hızlı alındığı için daha güçlü rekabet etme imkanına 

sahiptirler. 

 Üretimde ortaya çıkabilecek boĢluklar üretim birimleri arasında yapılacak 

düzenlemelerle daha çabuk giderilebilir. 

Küçük iĢletmelerin büyük iĢletmelere karĢı zayıf yönleri ise Ģu Ģekilde 

sıralanabilir: (Akgemci, 2001, 12) 

 Yoğun rekabetten olumsuz yönde etkilenmeleri 

 Yönetim seviyelerinin az olması nedeniyle yönetimin yetersiz kalması 

 Alınan stratejik kararların fonksiyonel yöneticiler ve çalıĢanlar tarafından 

yeterince benimsenmemesi 

 Örgüt içerisinde uzman personelin bulunmaması 

 Finansman fonksiyonun uzman kiĢilerce yönetilmemesi ve bu alanda 

yeterince planlama yapılmaması 

 ĠĢletme sermayesinin yetersiz olması 

 Kredi kuruluĢlarından yeterince destek bulamamaları 

 Pazarlama ve üretim birimleri arasında eĢgüdümün sağlanamaması 

 Ürün geliĢtirme faaliyetlerinin yetersiz oluĢu 

 Pazarlamanın modern gerekliliklerinin yerine getirilememesi 

 KuruluĢ yeri alanının küçük olması 

 Bağımlı yapıları nedeniyle iflas riski 

 Nitelikli çalıĢan bulamamadır. 

1.1.3. Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Muhasebe Sorunları 

Küçük iĢletmelerin muhasebe kayıtlarına iliĢkin düĢüncelerine yönelik yapılan 

bir araĢtırma küçük iĢletmelerin muhasebe kayıtlarını yasal bir zorunluluk olarak 

düĢündükleri, buradan elde edilecek verilerin, ileride alınacak kararlara bir temel 

oluĢturması gerektiğinin farkında olmadıkları,  bu durumun ise alınan finansal kararların 

etkinliğini azalttığını belirtmektedir (Akgemci, 2001, 29).   
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Küçük iĢletmelere oranla orta ölçekli iĢletmelerde muhasebe faaliyetlerinin 

yerine getirilmesinde bilgisayar gibi teknolojik imkanlardan faydalanılmaktadır. Küçük 

iĢletmeler bu sistemleri kullanmamalarını nitelikli çalıĢan ve mali kaynak yetersizliğine 

bağlamaktadırlar (Akgemci, 2001, 29). 

1.2. ETKĠNLĠK 

Mal ya da hizmetler temin ederek insanların ya da örgütlerin gereksinimlerini 

karĢılamayı amaçlayan üretim, ekonomik faaliyetlerin en önemli unsurudur. Zaman 

faktörü göz ardı edilerek mevcut teknolojik imkanlarla, üretimin etkin olması; 

kullanılan girdilerle en çok çıktının alınmasıyla ya da hedeflenen çıktıya en az girdi 

kullanılarak ulaĢılmasıyla sağlanır. Bu amacın gerçekleĢmesi için doğada kıt olan 

kaynakların etkin bir biçimde kullanılması Ģarttır (Çoban, 2007, 23). Etkinlik 

iĢletmelerin amaçlarına ulaĢabilmek için sahip olduğu kaynaklarını değerlendirerek, 

örgüt içi iĢbirliği ile çevresel faktörleri de dikkate alarak, iĢletmenin yapısını buna göre 

Ģekillendirmektir. Bu hedefe ulaĢabilmek için örgütün bütün seviyelerinin amaca 

katkılarının değerlendirilmesi gerekir (Dinçer ve Fidan, 2011, 54). ĠĢletmelerin etkinlik 

düzeylerini belirlemesi, yoğun rekabet ortamında, iĢletmenin ne düzeyde olduğunu 

belirlemesine yardımcı olmaktadır ve girdilerden ne denli iyi bir Ģekilde çıktılar elde 

edilebileceğini gösterir (Yolalan, 1993, 6). 

ĠĢletmeler açısından etkinlik, girdilerin daha önceden belirlenen hedefler 

doğrultusunda ne derece yeterli kullanıldığını belirlemeye yarayan bir kriterdir. Yani 

iĢletmelerin önceden belirlediği amaçların gerçekleĢme seviyesini gösterir. BaĢka bir 

ifade ile etkinlik, ulaĢılan (fiili) sonuç ile önceden belirlenen standart (ulaĢılmak 

istenen) sonuç karĢılaĢtırıldığında ulaĢılan sonuçların standartlara ne kadar yaklaĢtığını 

gösterir (Yükçü ve Atağan, 2009, 3).  

ĠĢletmeler ürettikleri ürünlerin satıĢını gerçekleĢtiriyor olabilirler. Ancak bu 

durumda önemli olan satıĢın gerçekleĢmesi değil, faaliyetlerin hedeflere uygun olarak 

sonuçlanmasıdır. Eğer faaliyetler hedeflenen sonuçlara ulaĢıyorsa bu iĢletme etkindir 

denilebilir. Buradan hareketle etkinlik, iĢletmelerin önceden belirledikleri hedeflere 

ulaĢma oranı olarak tanımlanabilir. Yani bir iĢletme hedeflerine ulaĢtığı oranda etkin 

olacaktır (Dinçer ve Fidan, 2011, 54).  
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Etkinlik birey etkinliği, grup etkinliği ve örgüt etkinliği olmak üzere üç 

seviyede incelenebilir. Bireysel etkinlik, çalıĢanların yapmakla sorumlu oldukları iĢleri 

ne derece yerine getirdiklerini çeĢitli performans kriterleri ile değerlendiren etkinliktir. 

Grup etkinliği ise grubu oluĢturan üyelerin bireysel etkinliklerinin toplamıdır. Örgütler 

bireylerden ve gruplardan oluĢtuğuna göre, örgütsel etkinlik bu iki düzeyin etkinliğine 

bağlıdır. Örgütsel etkinlik örgütü oluĢturan bütün bireylerin ya da örgüt bünyesinde yer 

alan grupların etkinliklerinin toplamı Ģeklinde de ifade edilebilir (Can, 2005, 349). 

Genellikle etkinlik ve verimlilik kavramları birbirlerinin yerine kullanılır. 

Oysaki verimlilik teknik bir durumdur ve en genel tanımıyla çıktıların girdilere 

bölünmesiyle bulunur. En az girdiyi kullanarak en çok çıktıyı almak Ģeklinde de 

tanımlanabilir. Etkinlik doğru iĢlerin yapılması iken, verimlilik iĢlerin doğru 

yapılmasıdır (Yükçü ve Atağan, 2009, 7). Yani verimlilikte üretimde kullanılan girdiler 

ve elde edilen çıktılar incelenirken; etkinlikte elde edilen çıktılar ya da sonuçlar ve 

bunların etkileri incelenir. Verimlilikte üretimde kullanılan kaynakların ne derece 

olumlu kullanıldığı tespit edilmeye çalıĢılırken, etkinlikte amaçlara hangi ölçüde 

ulaĢıldığı ölçülür (Ekinci ve Yılmaz, 2002, 37). Örneğin önceden belirlenmiĢ 

standartlara göre bir iĢin süresi 1 saat iken 2 saatte gerçekleĢiyorsa bu iĢin etkinliği 

(standart/gerçekleĢen – 1/2) 0,50’dir. 50 birim girdi ile 40 birim çıktı elde ediliyorsa o 

iĢin verimliliği (çıktı/girdi – 40/50) 0,80’dir. Hem etkinlik hem de verimlilik oranının 

“1” in altına düĢmesi istenmeyen bir durumdur (Yükçü ve Atağan, 2009, 3). 

Günümüzde iĢletmelerin yaĢanan yoğun rekabetten en az seviyede 

etkilenmeleri,  etkinlik düzeylerine bağlıdır. Önceden belirledikleri hedeflere ulaĢan 

iĢletmeler, etkinliklerini artıracak, böylece sürekliliklerini sağlayabileceklerdir. 

1.3. BĠLGĠ 

Bilgi kavramını Türk Dil Kurumu “insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve 

ilkeler bütünü” olarak tanımlamıĢtır (http://tdkterim.gov.tr/bts/). Bilgi önceden belirli 

bir sisteme bağlı olarak hazırlanan yöntemlere uygun olarak iĢlenmiĢ, toplumları 

oluĢturan insanlar arasındaki iletiĢimle paylaĢılan, baĢka insanlara aktarılan ve yeni 

Ģekiller alan tecrübe enformasyondur. Yani bilgi bir Ģeyi veya insanı değiĢtiren 

enformasyondur (Öğüt, 2003,9).  
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Günümüzde bilgiye göre Ģekillenen ekonomilerde, örgütlerin bilgiyi temel 

olarak almaları, bilgiye dayalı metotlar geliĢtirmeleri bir zorunluluk haline gelmiĢtir. 

Küresel dünyada bilgiye göre geliĢen çevre Ģartlarında iĢletmeler varlıklarını 

sürdürebilmek için çağı geçmiĢ plan ve politikalardan kurtularak, yapılarını bilgiye göre 

tasarlamalıdırlar (Özcan ve Barca, 2008, 143). Çağımızda artık her toplumun bilgi 

toplumu ve her örgütün bilgi örgütü olduğu söylenebilir. Bu yüzden bilgi de para ve 

personel gibi temel bir kaynak olmaya baĢlamıĢtır. Bilgi soyut bir kavram olarak veya 

genellikle raporlar ya da açıklamalar Ģeklinde sunulan somut bir kavram olarak 

düĢünülmektedir (Adeoti-Adeyeke, 1997, 318). 

Veri kavramı çoğu zaman bilgi kavramının yerine kullanılmakla beraber bu iki 

kavram birbirinden farklıdır. Veri, mevcut gerçekler üzerinde yapılan deney ve 

gözlemlerle elde edilen ve bilgiye ulaĢmak için kullanılan hammaddedir. Veri, 

kullanıcıları için tek baĢına bir anlamı olmayan olgu ya da Ģekillerdir. Sayısal olmayan 

değerlerden de oluĢabilen veriler, karar almada yararlanılacak Ģekilde dönüĢtürülüp 

analiz edilerek bilgi halini alır. Bilgi, çeĢitli hedefleri gerçekleĢtirmek için, ham haldeki 

verilerin bazı iĢlemlerden geçirilmesiyle karar alıcılar için yararlı hale getirilmiĢ 

Ģeklidir. Yani bilgi bir dönüĢüm sürecinin sonunda elde edilmektedir (Gökçen, 2007, 4). 

Ancak yöneticilerin karar alırken bilgi yığını içinde boğulmamaları, sadece kendilerine 

yardımcı olacak bilgilere ulaĢabilmeleri için veri madenciliği tekniğinden 

yaralanmalarının gereklilik olduğu söylenebilir. Veri madenciliği sayesinde karar 

alıcılar bilgi yığını içinde kalmayıp, kendilerine yaralı olabilecek bilgilere 

ulaĢacaklardır. 

1.3.1. Bilginin Özellikleri 

ÇeĢitli bilgileri kullanarak alınan kararlar gelecekle alakalı olduğundan 

birtakım belirsizlikleri ve buna bağlı olarak da riskleri taĢımaktadır. Günümüzde sürekli 

ve hızlı bir değiĢimin etkisi altında olan iĢletmelerde, birçok çevresel faktöre bağlı 

olarak ortaya çıkan belirsizlik ve risk günden güne yöneticileri daha da zor durumda 

bırakmaktadır. Yöneticilerin bu etkilerden uzaklaĢabilmelerinin en iyi yolu ise karar 

alırken kullanacakları bilginin düzeyini ve değerini artırmaktır (Karakaya, 2004, 606). 

Karar alırken faydalanılacak bilginin değerli olabilmesi için çeĢitli özelliklere 

sahip olması gerekir. Bu özellikler doğruluk, tamlık, zamanlılık, ilgililik, ekonomiklik 

ve sadeliktir (Gökçen,2007,5). 
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ġekil 2. Değerli Bilginin Özellikleri 
 

Doğruluk: Bilginin doğruluğu hatadan uzaklığına bağlıdır. Bilgilerin 

hammaddesi olan verilerin tamamına ulaĢmak çok ekonomik olmadığından, %100 

doğru bilgiye ulaĢmak çok zordur. Yöneticilerin tamamı bilgisayarlardan elde edilen 

bilgilerin kesin doğru olduğunu düĢünürler. Ancak bu bilgiler de yanlıĢ olabilir. Çünkü 

bilginin doğruluğu elde edildiği verilerin kalitesine bağlıdır.  

Tamlık: Karar alırken temel alınan bilgi eksiksiz olmalıdır. Bilginin tamamen 

doğru olması onun tam olduğu anlamına gelmez. Tamlık bilginin miktarı ile de ilgili 

değildir. Bilgiler alınacak kararları hedeflere yaklaĢtırdıkları oranda tamdırlar. 

Zamanlılık: Bilgi karar verileceği anda hazır olmalıdır. Bilgi doğru ve tam 

olmasına karĢın ihtiyaç duyulduğu anda elde edilememiĢse yöneticilerin hiçbir iĢine 

yaramayacaktır. Bilgisayarlar bilginin bu özelliğine çok büyük katkı sağlamaktadırlar.  

İlgililik: Bilginin bu özelliği karar alınırken girdi olarak kullanılmasına 

bağlıdır. Bilgi karar verilecek konuyla alakalı olmalıdır. Ġlgililik alınacak kararın 

iyileĢmesine ve geliĢmesine katkı sağlar. Çok fazla bilginin olması daha iyi karar 

alınmasını sağlamaz. Tam aksine karar alacak kiĢiyi yanlıĢlığa sevk edebilir. Bu yüzden 

toplanacak bilgilerin kararla ilgili olması daha yararlı olacaktır. 

Ekonomiklik: Tam olarak tespit edilemese de bilgiye ulaĢmak için bir maliyete 

katlanmak gerekir. Karar alacak kiĢiler kullanacakları bilginin maliyeti ile ulaĢacakları 

değeri karĢılaĢtırmalıdır. Elde edilmek istenen değer kullanılacak bilginin maliyetinden 

düĢükse o bilgi ekonomik değildir. 

BİLGİ 

Doğru 

Tam 

Zamanlı 

İlgili 

Ekonomik 

Sade 
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Sadelik: Bilgi karıĢık ve ayrıntılı olmamalı, tam aksine mümkün oldukça sade 

ve özetlenmiĢ olmalıdır. Çünkü aĢırı bilgi yüklemesi, aralarından önemli olanı seçme 

noktasında karar alıcının iĢini zorlaĢtıracaktır. 

Bilginin baĢarı oranı onun değeri ile ilgilidir. Bilgi bu özelliklere ne kadar 

sahip ise oluĢturduğu bilgi sistemi de o kadar baĢarılı olacaktır. 

1.3.2. Bilginin Önemi 

ĠĢletmelerin bilgiyi etkin bir Ģekilde yönetmeleri ve bilgiyi elde etmek için 

yaptıkları yatırımın karĢılığını alabilmeleri, o bilgiyi hayata geçirebilmelerine bağlıdır. 

Bilgi doğru yerde, doğru zamanda ve doğru bir Ģekilde kullanıldığı zaman iĢletmeyi 

amaçlarına yaklaĢtıracaktır (Zaim, 2005, 73). 

Yoğun bir rekabet ortamında faaliyet gösteren günümüz iĢletmelerini 

rakiplerinden farklı kılacak, onları bir adım öne geçirecek faktörün bilgiden yaralanma 

olduğu söylenebilir. Bilgiyi elde edebilen, olumlu bir Ģekilde yönetebilen ve etkin bir 

bilgi akıĢ sistemine sahip olan iĢletmeler rekabet ortamında üstünlük kazanacaklardır. 

ĠĢletmeler kendilerini baĢarıya ulaĢtıran eski yöntemlerin günümüzde baĢarıyı 

koruyamayacağını bilmektedirler. Artık baĢarı yenilik, pazarlama, hizmet, değer ve 

kaliteden geçmektedir. Bu özelliklere sahip olmak ise bilgiden yararlanmaya bağlı 

olmaktadır (Ġnce ve Oktay, 2006, 18-19). 

Bilgi, iĢletmelere sürekli bir üstünlük kazandırır. Çünkü piyasada yer alan 

rakipler bir müddet sonra iĢletmenin ürünlerinin özelliklerini ya da fiyat düzeyini 

yakalayacaklardır. Ancak rakiplerinden bilgi yönünden önde olan, bilgiyi etkin bir 

Ģekilde yöneten iĢletmeler, rakipleri ürünlerinin özeliklerine ulaĢıncaya kadar, yeni bir 

kalite düzeyine eriĢmiĢ olacaktır. Sürdürülebilir avantaj sağlayan bilgi kazançları artırır 

ve iĢletmelere rekabet üstünlüğü kazandırır (AktaĢ, 2009, 8). 

Çağımızda bilgiye ulaĢılmasında ve yeni bilgiler geliĢtirilmesinde Ģüphesiz en 

önemli faktör teknolojidir. Teknolojideki geliĢmeler sosyal yaĢamın da değiĢmesini 

sağlamakta, kiĢisel ve örgütsel iliĢkilere yeni boyutlar kazandırmaktadır. Bu durum 

varlığını sürdürmek isteyen iĢletmeleri bilgilerini güncel tutmaya zorlamaktadır. 

Ekonomilerin en temel kaynağının bilgi olduğu günümüzde, baĢarıya ulaĢan örgütleri 

rakiplerinin önüne geçiren en önemli özellikleri hızla değiĢen bu ekonomik yapıya ayak 

uydurabilmek için daha rekabetçi ve yeni bilgiler kullanmalarıdır (Uçak, 2010, 712). 
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YaĢadığımız çağın, bilgi çağı olarak adlandırılması bilginin ne denli öneme 

sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Günümüzde bütün iĢletmeler rakiplerinin sahip 

olduğu üretim faktörlerinin neredeyse tümüne eriĢebilmekteler. Ancak iĢletmeleri 

rakiplerinden ayıran en önemli unsur bilgidir. Bilginin bu önemini kavrayıp, değerli 

bilgilere sahip olan iĢletmeler rekabette bir adım önde olacaktır. 

1.3.3. Bilgi Türleri 

Çağımızda toplumlar bilgi toplumu düzeyine ulaĢmayı hedeflemektedirler. 

Bilgi toplumlarının kaynağı olan bilgi, bilgi teknolojileri ile üretilmekte, çeĢitli 

sınıflandırılmalara tabi tutulmakta, ulaĢılabilir hale getirilmekte, toplumsal ve örgütsel 

sorunların çözümünde kullanılmaktadır (Öğüt, 2003, 12). Bu denli bir öneme sahip olan 

bilgi literatürde birçok Ģekilde sınıflandırılmıĢtır. Bilgi örgütlerin nasıl kullandıklarına 

ve elde ettikleri kaynaklara göre sınıflandırılabilir. Buna göre bilgi yönetsel bilgi, 

biliĢimsel bilgi ve örgütsel bilgi olmak üzere üç çeĢittir (Öğüt, 2003, 13-14). 

Yönetsel bilgi, örgütlerde kurumsal iĢleyiĢi ait bilgileri kapsar. Belirli bir amacı 

gerçekleĢtirmek için verilerin iĢlenerek yöneticilere faydalı hale getirilmiĢ Ģeklidir. 

Yönetsel bilginin en temel kaynağı olan deneyimler, günümüzdeki hızlı teknolojik ve 

bilimsel geliĢmeler nedeniyle bu önemini kaybetmiĢtir. Bu durum yöneticilerin 

deneyimlerle beraber yönetsel bilgi ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. Yöneticiler karar 

alırken tecrübelerinin yanında basit fakat içerik olarak yönetim açısından yararlı 

bilgilere sahip olan model, Ģema, diyagram ve yaĢanmıĢ gerçek olaylardan 

yararlanmaktadırlar. 

Bilgi çağını yaĢadığımız günümüzde örgütlerin kaynakları arasında önemli bir 

yere sahip olan bilgi, bilgi sistemlerince üretilmektedir. BiliĢimsel bilgi çeĢitli bilgi 

sistemleri ve teknolojileri ile verilerin bir takım iĢlemlere tabi tutulmasıyla elde edilen 

bilgidir. BiliĢimsel bilgi üretilirken bilgi sistemleri ve teknolojileri kullanıldığı için 

bireysel özellik taĢımaz. 

Örgütlerin ihtiyaç duydukları bilgiyi sadece iç kaynakları ile üretmeleri hızla 

değiĢen ve geliĢen çevresel koĢullar altında yeterli olmamaktadır. Bu sebeple örgütler 

çok yoğun bir Ģekilde dıĢsal bilgiye ihtiyaç duyarlar. DıĢsal bilgi, örgüt dıĢında çeĢitli 

hukuki, sosyal, ekonomik, kültürel Ģartlar altında geliĢen ve örgütü etkileyebilecek 

niteliği olan fırsat ve tehditlere iliĢkin bilgilerdir. DıĢsal bilgi örgütün faaliyet gösterdiği 

pazar, insan kaynaklarının oluĢturduğu piyasadaki geliĢmeler, ulusal ve uluslararası 
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ekonomik ve politik yapı, teknolojik geliĢmeler, talep yapısındaki değiĢmeler ve hukuki 

düzenlemelere ait bilgilerden oluĢmaktadır (Öğüt, 2003, 13-14). 

1.4. YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMĠ 

Yönetim Bilgi Sistemi; üretim, pazarlama, insan kaynakları, finansman, 

muhasebe gibi alt bilgi sistemlerini bünyesinde barındıran, bu sistemlerin sağladığı 

bilgilerle iĢletmenin tümü için stratejik kararlar alan bilgi sistemidir. Yönetim bilgi 

sistemi kavramı ve onu oluĢturan alt sistemler bu bölümde ele alınmıĢtır. 

1.4.1. Yönetim Bilgi Sistemi Kavramı 

Yönetim bilgi sistemi bilgisayar teknolojisi ile yakından ilgilidir. Endüstrideki 

devrim makineleĢmenin ardından otomasyonla devam etmektedir. Otomasyon, 

insanların zihni faaliyetlerde kendilerine bir yardımcı aramaları sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Bilgisayar ise otomasyonun en temel parçasıdır. Bu geliĢme, iĢletme fonksiyonlarında 

bilgisayardan yararlanmayı bir keyfiyetten çıkarıp mecburiyet haline getirmiĢtir 

(Gökçen, 2007, 39). 

Günümüzde yaĢadığımız dönem bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. Bilgi 

sayesinde maksimum rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için etkili bir bilgi yönetimine 

sahip olmak gerekir. Çünkü örgütlerin yönetmek zorunda oldukları bilgi hacminin 

olağanüstü Ģekilde artması bunu zorunlu hale getirmiĢtir (Soliman and Youssef, 2003, 

485). 

Modern yönetim bilgi sistemlerinin geliĢmesinde üç unsurun çok büyük katkısı 

vardır. Bunlar bilgisayar teknolojilerindeki geliĢmeler, iletiĢim araçlarının geliĢimi, 

muhasebe sisteminin geliĢimi ve yönetim teorilerinin geliĢimidir. Yönetim bilgi 

sisteminin geliĢimi bu üç unsurun geliĢim hızından daha yavaĢ olmuĢtur. Ancak 

1970’lerde bilgisayarın ebatlarının küçülmesi, iĢlem hızı ve veri depolama hacminin 

artması yönetim bilgi sisteminin geliĢimini hızlandırmıĢtır (Anameriç, 2005, 29). 

Yönetim alanında bilgisayar kullanımı verilerin bilgiye dönüĢtürülmesiyle 

baĢlamıĢtır. Ancak sadece verilerin iĢlenmesinin yetersiz olduğu görülmüĢ ve sistemin 

geliĢtirilmesi yönünde çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Bu çalıĢmalar sonucunda sistem verileri 
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kullanarak bilgi üretebilecek, bunları toplayabilecek, depolanarak istenildiğinde yeniden 

ulaĢılabilecek ve sorulara cevap verebilecek duruma getirilmiĢtir (Gökçen, 2007, 39). 

Yönetim bilgi sistemi için kabul edilmiĢ evrensel bir tanım bulunmamaktadır. 

Kavramın henüz nesnel bir yapıya tam olarak kavuĢmamıĢ üç ayrı soyut kelimeden 

oluĢması, ortak bir tanım yapılamamasının temel nedenidir. Yine de bu kelimelerin en 

yaygın anlamları kullanılarak bir tanım yapılmak istenirse, “Yönetim bilgi sistemi, bir 

örgütün yönetiminde kullanılan bilgilerin işlenmesi ve iletilmesini sağlayan bir 

sistemdir” denilebilir (Gökçen, 2007,39-40).  Bir baĢka Ģekilde yönetim bilgi sistemi, 

iĢletmelerde karar alıcı konumundaki yöneticilere farklı türlerde rapor sunan sistem 

olarak da tanımlanabilir (ġahin; Besler; Tonus vd. 2009, 26). 

1.4.2. Yönetim Bilgi Sistemini OluĢturan Alt Sistemler 

ĠĢletmeler için yönetim bilgi sistemini oluĢturan temel sistemler beĢ grupta 

toplanabilir. Bunlar üretim bilgi sistemi, pazarlama bilgi sistemi, insan kaynakları bilgi 

sistemi, finans bilgi sistemi ve muhasebe bilgi sistemidir (HoĢcan; Oktal; Hepkul vd., 

2003, 28). 

Yönetim bilgi sistemini oluĢturan alt sistemler ġekil 3’de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 3. Yönetim Bilgi Sistemini OluĢturan Alt Sistemler 

1.4.2.1. Üretim Bilgi Sistemi 

Üretim, insanların ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla çeĢitli girdi ya da 

kaynakların mal veya hizmetlere dönüĢtürülmesi sürecidir (Bahar, 2011,235). ĠĢletmeler 

tarafından her türlü mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi üretimdir. Dolayısıyla 
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üretim, sadece girdiler üzerinde yapılan fiziksel değiĢiklikler değil, kullanıcılarına yarar 

sağlayan, değer kazandıran somut veya soyut ürünlerin elde edildiği faaliyetlerdir 

(Ülgen ve Mirze, 2004, 287). 

Üretim bilgi sistemi, üretimin planlanması ve denetimi, stok kontrolü ve 

yönetimi, kalite kontrol gibi faaliyetleri yerine getiren, iĢletmenin ürün ve girdilerinin 

iĢletme içindeki fiziksel akıĢları hakkında bilgi üreten sistemdir (HoĢcan; Oktal; Hepkul 

vd., 2003, 32).  

Bu sistem muhasebe bilgi sistemi ile yoğun bir bilgi paylaĢımı içerisindedir. 

Üretilen mal ya da hizmetlerin maliyetlerinin hesaplanması muhasebe bilgi sistemi 

tarafından gerçekleĢtirilen bir faaliyettir. 

1.4.2.2. Pazarlama Bilgi Sistemi 

Pazarlama; insanlar ya da örgütler tarafından değiĢken çevre koĢulları altında 

yürütülen, insanların istek ve ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla değiĢimi sağlayan çeĢitli 

faaliyetlerden oluĢan eylemler bütünüdür (Cemalcılar, 1999, 6). Pazarlama üretim 

faaliyetlerinden önce baĢlayan, satıĢ sonrasında da devam eden, ürün ya da fikirlerin 

üretilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımını kapsayan, müĢteri odaklı 

faaliyetlerdir (Öztürk, 2011, 3). 

Pazarların küçük olduğu, pazarlamaya gereken önemin verilmediği üretim ve 

satıĢ anlayıĢları döneminde, örgütlerin pazarlama fonksiyonunu yerine getiren 

yöneticiler daha çok üretime ve mali konulara ait bilgilere ihtiyaç duyarlardı. Oysa 

bugün aranan bilgiler, pazara dönük karar almaya yöneliktir. Alınacak kararların 

baĢarıya ulaĢması kullanılan bilgilerin doğruluğuna bağlıdır. Kararla ilgili kuĢkular ne 

kadar çoksa, bilgi o kadar önemlidir (Ġslamoğlu, 2008, 460). 

Pazarlama stratejileri ve politikaları belirlenirken alınacak kararlarda gerekli 

olan bilgiler pazarlama bilgi sisteminden elde edilir. Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama 

yöneticilerine sorumluluk alanlarına ait konularda karar alırken yardımcı olabilecek, 

iĢletme içi veya iĢletme dıĢı kaynaklardan sağlanan, iĢletme için uygun, kullanılabilir, 

düzenli bilgilerin saklanması ve istendiğinde ilgili yöneticilere sunulmasıdır (Ġslamoğlu, 

2008, 461). Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama kararlarında kullanılacak bilgileri 

düzenli ve sürekli olarak toplayan, muhafaza eden, analiz eden ve kullanıcılara ulaĢtıran 

usuller dizisidir (Mucuk, 2001, 48). Pazarlama bilgi sistemi bilginin etkin kullanılması, 

planlama ve kontrol çalıĢmalarına katkı sağlanması, karar modellerinin oluĢturulması ve 
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yöneticilerin eğitilmesi gibi konularda iĢletmeler için yararlı faaliyetler 

gerçekleĢtirmektedir (Öztürk, 2011, 2009). 

Pazarlama karması içerisinde yer alan fiyatlandırma,  pazarlama bilgi 

sisteminin en önemli görevlerinden biridir. Bu görevi yerine getirirken, muhasebe bilgi 

sisteminin ürettiği bilgileri veri olarak kullanmaktadır. 

1.4.2.3. Ġnsan Kaynakları Bilgi Sistemi 

ĠĢletmeler faaliyetlerini yerine getirirken kullandıkları en önemli kaynak 

insandır. Ġnsan kaynakları yönetimi iĢ hayatının tüm aĢamalarında ihtiyaç duyulan 

iĢgören sayısının belirlenmesi ile baĢlayan, iĢe alma, iĢe alıĢtırma, eğitim gibi 

faaliyetleri içeren yönetim iĢlevidir (Ertürk, 2011, 5). Ġnsan kaynakları yönetimi 

iĢletmeye rekabet üstünlüğü sağlayacak çalıĢanların elde edilmesi, bu kiĢilerin iĢletmede 

tutulması, kiĢisel performanslarının artırılmasına iliĢkin yöntemlerin belirlenmesi, 

organize edilmesi, yönlendirilmesi ve kontrolünden oluĢan faaliyetler bütünüdür 

(Bilgin; TaĢçı; Kağnıcıoğlu vd. 2010, 6).  Ġnsan kaynakları yönetim sistemi, iĢletmenin 

amaçlarına ulaĢabilmesi için insan gücünün en verimli Ģekilde kullanılması, bununla 

beraber çalıĢanların beklentilerinin karĢılanması ve geliĢimlerinin desteklenmesi temeli 

üzerine kurulmuĢtur (Sabuncuoğlu, 2009, 3).  

Ġnsan kaynakları konusunda isabetli kararlar alabilmek için iĢletme içinden ve 

dıĢından gelecek güvenilir bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. ĠĢletme içinden gelen bilgiler 

iĢletmenin geçmiĢteki ve Ģimdiki durumunu gösterirken, iĢletme dıĢından gelecek 

bilgiler ise insan kaynaklarındaki değiĢim ve geliĢmeleri gösterir (Sabuncuoğlu,  2009, 

340). Personellere iliĢkin bu bilgilerin kayıt altına alınması ve buna iliĢkin yasal 

zorunlulukların yerine getirilmesi gibi iĢler yöneticilerin zamanını almaktadır. Ancak 

teknolojik uygulamalar sayesinde yöneticiler bu gibi iĢleri daha kısa sürede yerine 

getirmektedirler (Bilgin; TaĢçı; Kağnıcıoğlu vd. 2010, 276).  

Ġnsan kaynakları bilgi sisteminin, insan kaynaklarına iliĢkin ihtiyaç duyulan 

bilgilerin toplanması, bu bilgilerin iĢlenmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgili 

kiĢilere aktarılması gibi görevleri vardır (Sabuncuoğlu, 2009, 344). Ġnsan kaynakları 

bilgi sistemi, iĢletmelerin fonksiyonlarından birisi olan insan kaynaklarının etkili bir 

biçimde faaliyet göstermesine katkı sağlamak için, insan kaynaklarına iliĢkin bireysel ve 

örgütsel verilerin toplanması, güncellenmesi ve yöneticilere karar alırken yardımcı 

olacak Ģekilde dönüĢtürülmesi sürecidir (Bilgin; TaĢçı; Kağnıcıoğlu vd. 2010, 277).  
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Ücretlendirme insan kaynakları bilgi sistemi tarafından gerçekleĢtirilen bir 

faaliyettir. ÇalıĢanların ücretlerinin belirlenmesi sürecinde muhasebe bilgi sistemi, insan 

kaynakları bilgi sistemine önemli veriler sağlamaktadır. 

1.4.2.4. Finans Bilgi Sistemi 

ĠĢletmeciliğin günümüzde geldiği noktada fon kaynaklarının yönetimi büyük 

önem kazanmıĢtır. Bunun da nedeni iĢletmelerin varlıklarını devam ettirebilmelerinin 

kaynaklarının doğru yönetilmesi ile mümkün olmasıdır. ĠĢletmeler kaynaklarını etkin 

kullandıkları sürece büyüyecek, geliĢecek ve varlıklarını sürdürebileceklerdir (Bahar, 

2011, 311). Finans, iĢletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları 

fonları en uygun Ģartlarda elde etmek ve bu fonları en etkin Ģekilde kullanmaktır 

(Ceylan, 2003, 2).  

Finans bilgi sistemi iĢletmenin ihtiyacı olan kaynakların bulunması, bulunan 

kaynakların iĢletme varlıklarına yatırılması ve iĢletmede meydana gelen bütün finansal 

olayların denetlenmesini sağlayan bilgi sistemidir (Karalar; Özalp; MaviĢ vd., 2005, 

300). Finans bilgi sisteminden beklenen, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu her türlü 

finansal bilgi akıĢını sağlamasıdır. Sistem kendisinden beklenen bu akıĢı hazırladığı 

finansal raporlarla yerine getirir ( Parlakkaya ve ErbaĢı, 2009, 126).  

Finans bilgi sistemi ile muhasebe bilgi sistemi kavramları genellikle birbirine 

karıĢtırılmaktadır. Finans bilgi sistemi iĢletmelerin ihtiyaç duyduğu parasal kaynakların 

bulunması, bulunan kaynakların etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılması ve kontrolü 

amacıyla nakit ve portföy yönetimi, sermaye bütçelemesi ve finansal planlamalar 

üzerine yoğunlaĢmaktadır. Muhasebe bilgi sistemi ise finansal olayların geliĢiminin 

izlenmesi, temel muhasebe prensipleri ve hukuki kurallar çerçevesinde kaydedilmesi, 

sınıflandırılması, özetlenmesi, raporlanması ve üretilen bilgilerin ilgililere sunulması 

gibi konularla ilgilenir (HoĢcan; Oktal; Hepkul vd., 2003, 33). 

1.4.2.5. Muhasebe Bilgi Sistemi 

Teknolojik geliĢmeler ve küreselleĢmenin etkisiyle iĢletmelerde gerçekleĢen 

iĢlemler ve ihtiyaç duyulan bilgiler hızla artmıĢtır ve bu durum iĢletmeleri daha hızlı 

yapılanmaya ve daha çabuk karar vermeye zorlamaktadır. Bu geliĢmeler güvenilir 

bilgiye zamanında ulaĢılması için bilgi sistemlerinin faaliyetlerini daha önemli hale 
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getirmiĢtir. ĠĢletmelerde ürettiği bilgilere en çok baĢvurulan bilgi sistemi ise muhasebe 

bilgi sistemidir (TekĢen; CoĢkun; Dalğar, 2011, 100). Muhasebe bilgi sistemi finansal 

muhasebe ve maliyet muhasebesi gibi geleneksel muhasebe disiplinlerini içine alan ve 

yönetim bilgi sistemleri içinde en önemli ve en eski olan bilgi sistemidir (Gökdeniz, 

2005, 87).  

ÇalıĢmanın ikinci bölümü tamamen muhasebe bilgi sistemine ayrılmıĢtır. 

Muhasebe bilgi sisteminin tanımı, önemi, unsurları, amaçları, alt sistemleri ve 

iĢletmenin diğer bilgi sistemleriyle iliĢkisi ile muhasebe bilgi sisteminde veri akıĢı ve 

bilgi iĢlem aĢamaları bu bölümde ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 



II. BÖLÜM 

MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠ 

 

Ekonomideki geliĢme düzeyi ve yönetsel geliĢmeler iĢletmelerdeki yönetim 

süreçlerini etkilemiĢtir. Bir süreç olarak muhasebe, geleneksel fonksiyonu olan defter 

tutma iĢlevinden, maliyet muhasebesi, finansal muhasebe, yönetim muhasebesi, 

uluslararası muhasebe gibi çeĢitli muhasebe disiplinleriyle beslenen bütünleĢik bir bilgi 

sistemi haline gelmiĢtir. ĠĢletmelerde yönetim politikaları ve gelecek planları 

oluĢturulurken muhasebe bilgi sisteminin etkin rolünü artıracak çıktılarının finansal 

rapor ve tablolar olduğu söylenebilir (Al-Qudah, 2011, 367). 

ĠĢletme içi kullanıcılara yüksek kalitede, zamanında ve düĢük maliyetle en 

verimli yoldan bilgi sağlama amacı muhasebe bilgi sistemi ile iĢletmedeki diğer bilgi 

sistemlerinin entegrasyonuna katkı sağlamaktadır. Ayrıca aynı organizasyonun kontrolü 

altındaki iç sistemlerin entegrasyonu, iĢletme dıĢında geliĢen sistemlerinkinden daha 

kolay gerçekleĢir (Butkevicius, 2009, 148). Bu bütünleĢmeyi gerçekleĢtiren iĢletmelerin 

etkinliği artacak ve rekabette büyük üstünlükler elde edeceklerdir. 

En temel tanımıyla iĢletmelerde meydana gelen parasal olayların kaydedilmesi, 

sınıflandırılması, raporlanması, analizi ve yorumu süreci olan muhasebe, bilgi çağını 

yaĢadığımız Ģu günlerde iĢletmeler için daha önemli bir fonksiyon olmuĢtur. ĠĢletmeler 

için en temel girdilerden birisi olan bilgi, iĢletme içinde en çok muhasebe bilgi sistemi 

tarafından üretilmektedir. Muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgiler ise baĢta yönetim 

olmak üzere iĢletmenin bütün bilgi sistemlerinde girdi olarak kullanılmaktadır. 

ÇalıĢmanın bu bölümünde muhasebe bilgi sistemi tanıtılacak ve iĢletmenin 

etkinliğine sağlayabileceği katkılar açıklanacaktır. 
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2.1. MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN TANIMI  

ĠĢletmelerde belirlenen amaçlara ulaĢmak için mutlaka bir fon kullanımı söz 

konusudur. Yani para iĢletmenin faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesinde çok büyük bir 

öneme sahiptir. Bu sebeple etkin ve verimli bir mali yapı, iĢletmelerin amaçlarına 

ulaĢmasında ihtiyaç duyduğu araçlar içerisinde en önemli olanıdır. Mali yapı 

iĢletmelerdeki parasal faaliyetlerle ilgilidir. ĠĢletmelerde meydana gelen parasal 

faaliyetleri kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve elde edilen sonuçları yorumlayan 

sistem ise muhasebedir (Gökçen, 2007, 292). 

Muhasebe sistemi, muhasebeciler aracılığıyla, devlet tarafından belirlenen 

yasalar ve standartlar çerçevesinde, iĢletmenin faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin 

kaydedilmesi ve açıklanması için tasarlanmıĢtır. Muhasebe bilgi sistemi ise verileri 

girdi–iĢlem–çıktı akıĢına tabi tutar. Bu akıĢla çeĢitli belgelerden elde edilen verilerin 

sisteme giriĢi yapılır ve bilgi iĢlem faaliyetleri ile kayda alınarak çıktılar haline 

dönüĢtürülür ve raporlar halinde ilgililere sunulur (Gökdeniz, 2005, 87). 

Muhasebe bilgi sistemi bir iĢletmenin veya örgütün finansal iĢlemlerini 

kaydetmekte kullanılan sistemdir. Bu sistem metodolojileri, kontrol sistemlerini ve 

muhasebe tekniklerini, kullanıcı arayüzleri, bilgisayarlar ve ileri teknoloji yazılımlar 

olan bilgi sistemleri endüstrisinin teknolojileriyle birleĢtirir. Finansal iĢlemleri takip 

etmekte kullanılan yazılım iĢletmelere içsel ve dıĢsal raporlar, finansal tablolar ve 

eğilim analizleri hakkında bilgiler sağlar (Grande; Estebanez; Colomina, 2011, 27). 

Yönetim bilgi sistemleri içerisinde en önemlisi ve en eskisi olan muhasebe 

bilgi sistemi, finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi gibi geleneksel muhasebeleri de 

içine alan çok geniĢ bir kavramdır. Ayrıca muhasebe bilgi sistemi iĢletmelerde yer alan 

diğer bilgi sistemlerine göre en çok geliĢen bilgi sistemidir. Muhasebe bilgi sistemi: 

finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi gibi çeĢitli alt 

sistemlerden oluĢan, iĢletmelerdeki bütçeleme iĢlemleri, iĢletmenin varlıkları, 

kaynakları, gelirleri ve giderleri ile ilgili iĢletmelerde meydana gelen mali karakterli 

olayları kaydeden, çeĢitli iĢlemlerle çıktılara dönüĢtüren, bu bilgileri saklayan ve geçmiĢ 

tecrübeleri kullanarak geleceğe dönük bilgiler sağlayan sistemdir (Sürmeli; Erdoğan; 

Erdoğan vd. 1998, 50). 

ġekil 4’te muhasebe bilgi sisteminin genel yapısı gösterilmiĢtir. Buna göre 

iĢletme içinde veya dıĢında gerçekleĢen parasal olaylar muhasebe bilgi sisteminde girdi 
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olarak kullanılmakta, birtakım iĢlemler sonucunda çeĢitli çıktılar (raporlar) elde 

edilmekte ve bu çıktılar iĢletme içi ve dıĢı bilgi kullanıcılarına sunulmaktadır. 

 

ġekil 4. Muhasebe Bilgi Sistemi 

Kaynak: Sürmeli; Erdoğan; Erdoğan vd. 1998, 55. 
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2.2. MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN ÖNEMĠ 

Faaliyetlerini dinamik bir çevrede sürdüren iĢletmeler, baĢarıya ulaĢabilmeleri 

için, geçmiĢe oranla bilgiye daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bu geliĢme iĢletmelere 

finansal nitelikte bilgi sağlayan kaynaklardan en önemlisi olan muhasebeye ilgiyi ve 

muhasebeden beklentileri artırmıĢtır. Bu beklentiler, muhasebenin bilgi kullanıcılarının 

ihtiyacına cevap verecek nitelikte finansal bilgi üretilmesiyle karĢılanır (AktaĢ, 2009, 

16). 

Bilgi ve teknoloji sistemlerini bünyesine katan muhasebe bilgi sistemleri, 

iĢletmelerin ekonomik ve finansal alanlara ait konularının yönetimi ve kontrolüne 

yardım etmesi amacıyla tasarlanmıĢ bir araçtır. Fakat teknolojideki çarpıcı geliĢmeler 

muhasebe bilgilerinin stratejik bir bakıĢ açısıyla üretilmesi ve kullanılması gereğini 

ortaya çıkarmıĢtır (Grande; Estebanez; Colomina, 2011, 26).  

Muhasebe bilgi sistemi iĢletme amaçlarına ulaĢabilmek için iĢletme 

faaliyetlerini kaydetmesi ve böylece iĢletme sorunlarını doğrudan ortaya koyması 

yönüyle iĢletmenin aynası gibidir ve yönetimin karar almasına ve sorunları çözmesine 

katkı sağlar. Eğer bir iĢletme faaliyette bulunmak ve süreklilik kazanmak istiyorsa, 

sahip olduğu varlıkları ve kullandığı kaynakları belirlemeli, bunlarda meydana gelen 

değiĢmeleri izlemeli ve faaliyetleri sonucunda elde ettiği karı veya katlanacağı zararı 

tam olarak tespit etmelidir. ĠĢletmelerde bu gibi konular hakkında bilgi sağlayacak 

fonksiyon muhasebe bilgi sistemidir (Kaya, 2000, 73). 

2.3. MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠNDE VERĠ AKIġI  

Girdi-iĢlem-çıktı akıĢına göre iĢleyen muhasebe bilgi sistemi akıĢının ilk 

aĢamasında veriler belgelerle sisteme dahil edilir. Veriler tarih sırasına göre yevmiye 

defterine iĢlenirken, bu belgeler daha sonrada yararlanmak amacıyla dosyalanır.  

Yevmiye defterindeki kayıtlar ise niteliklerine göre büyük defterde ortak hesaplarda 

toplanır. Yevmiye defterinden büyük deftere aktarımın kontrolünü sağlayan mizanlar 

hazırlandıktan sonra sistemin çıktıları olan mali tablolar düzenlenir (Sürmeli; Erdoğan; 

Erdoğan vd. 1998, 56). Muhasebe bilgi sistemindeki veri akıĢı ġekil 5’te gösterilmiĢtir. 
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ġekil 5. Muhasebe Bilgi Sisteminde Bilgi AkıĢı 

Kaynak: Sürmeli; Erdoğan; Erdoğan vd. 1998, 56. 

2.4. MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠNDE BĠLGĠ ĠġLEM AġAMALARI 

ĠĢletme içinden ve dıĢından elde edilen veriler yürütülen bilgi iĢlem faaliyetleri 

ile kullanıcılara yarar sağlayacak bilgilere dönüĢtürülürler. ĠĢletmelerde uygulanan bilgi 

iĢlem aĢamaları kaydetme, sınıflandırma, hesaplama, özetleme, saklama ve iletmedir. 

Bu aĢamalar ġekil 6’da gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6. Muhasebe Bilgi Sisteminde Bilgi ĠĢlem AĢamaları 

2.4.1. Kayıt 

Kayıt tutma, iĢletmelerde meydana gelen değer hareketlerini kayıt altına alan 

mekanik bir süreçtir (KüçüksavaĢ, 2001, 6). Kayıtlar çeĢitli muhasebe terimleri (hesap 

kodları, borç, alacak vb.) ile tarih sırasına göre, ilgili kanunların kurallarına uygun 

olarak tutulur. ĠĢletmelerde bu kayıtlar için yevmiye defterleri kullanılır. Kayıt tutma 

faaliyeti parasal iĢlemlerin muhasebe kayıtlarına dönüĢtürülmesini belirli disiplinler 
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altında gerçekleĢtirir ve yevmiye defterleri sayesinde değiĢtirilmeden muhafaza 

edilmesini sağlar (Sevilengül, 2009, 62). 

2.4.2. Sınıflandırma 

Yevmiye defterine kayıtlar yapılırken, veriler hiçbir sınıflandırma 

yapılmaksızın, sadece tarih sırasına göre kaydedilir. Bu yüzden iĢletmelerin 

faaliyetlerine iliĢkin bilgiler alabilmek için, yapılmıĢ kayıtlar, ortak niteliklerine göre 

sınıflandırılarak, ilgili hesaplara dağıtılması gerekir. Tarih sırasına göre yevmiye 

defterine kaydedilen iĢlemlerin, ortak niteliklerine göre hesaplar bütünü olan büyük 

deftere kaydedilmesine sınıflandırma denir (Sevilengül, 2009, 71). 

2.4.3. Hesaplama 

Verilere veya bilgiye aritmetik iĢlemlerin veya elde edilmek istenilen çıktının 

özelliklerine göre çeĢitli matematiksel yöntemlerin veya analiz tekniklerinin 

uygulandığı aĢamadır. Bilgi iĢlem aĢamaları içinde en önemlisi olan hesaplama çok 

değiĢik Ģekillerde görülür. Personel ücretlerinin hesaplanması, üretilen mamullerin 

maliyetinin tespiti, bütçelenen giderlerle fiili giderlerin karĢılaĢtırılması ve varsa 

sapmaların belirlenmesi, dönemsonunda iĢletmenin kar/zarar durumunun bulunması bu 

aĢamaya örnek olarak verilebilir (Sürmeli; Erdoğan; Erdoğan vd. 1998, 58). 

2.4.4. Özetleme 

Kaydetme ve sınıflandırma aĢamasında çok sayıda bilgiye ulaĢılır. Bu bilgiler 

iĢletme içi ve iĢletme dıĢı bilgi kullanıcıları için yararlanılamayacak kadar uzun ve 

gereksiz olabilir. Bu durumun engellenmesi ve üretilen bilgilerin daha faydalı hale 

getirilmesi için belirli yöntemlerle özetlenmesi gerekir. ĠĢte sistemden sağlanan çok 

sayıda bilginin belirli bir Ģekilde azaltılarak daha anlamlı hale getirilmesi aĢamasına 

özetleme denir (Sürmeli; Erdoğan; Erdoğan vd. 1998, 58). 

2.4.5. Saklama 

Kullanılan verilerin veya elde edilen bilgilerin biriktirilmesi ve ileride tekrar 

yararlanılabileceği düĢüncesiyle dosyalanmasıdır. Toplanan verilerle bilgilerin 
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üretilmesi ve bu bilgileri kullanacak kiĢilerin ihtiyaçları aynı zamana denk gelmeyebilir. 

Hem bu nedenle hem de yasal zorunluluklar gerekçesiyle veri ve bilgilerin saklanması 

gerekir. Saklama faaliyeti iĢletmelerin kullandıkları bilgi iĢlem yöntemlerine göre 

farklılıklar gösterir. Bilgileri el ile iĢleyen iĢletmeler kağıt dokümanlar kullanırken, 

elektronik bilgi iĢlem tekniğini uygulayanlar mikrofilm, disk, manyetik ortam gibi 

araçları kullanırlar (Sürmeli; Erdoğan; Erdoğan vd. 1998, 58).  

2.4.6. Ġletme 

Parasal nitelikteki olaylara iliĢkin muhasebe kayıtlarının elektronik ortamlarda 

yapılması ile elde edilen bilgiler, bilgisayar teknolojilerindeki ilerlemeler sonucu, metin, 

tablo, grafik ya da daha değiĢik Ģekillerde çıktı olarak alınabilmektedir. Günümüzde çok 

değiĢik yapılarda tasarlanan ve birçok alanı kapsayan bilgisayar iletiĢim ağları 

sayesinde, muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen bilgiler iĢletme içi veya iĢletme 

dıĢı bilgi kullanıcılarına anında iletilebilmektedir (Sevilengül, 2009, 13). 

2.5. MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠN UNSURLARI 

Bir sistemin unsurları, birbirine bağlı, sistemin çalıĢmasını sağlayan ve ona 

iĢlerlik kazandıran elemanlarıdır. Öyleyse sistemin çalıĢması, onu oluĢturan unsurlarla 

mümkündür. Bir sistem olan muhasebenin de iĢlerliği onu oluĢturan unsurlara bağlıdır. 

Muhasebe bilgi sisteminin unsurları insan kaynakları, iletiĢim araçları, donanım ve 

yazılım ile raporlardır (Sürmeli; Erdoğan; Erdoğan vd. 1998, 59). 

2.5.1. Ġnsan Kaynakları 

Ġnsan birçok sistemde olduğu gibi muhasebe bilgi sisteminde de en önemli 

unsurdur. Muhasebe; iĢletmelerde meydana gelen parasal olayların kaydedilmesi, 

sınıflandırılması, özetlenmesi, raporlanması faaliyetidir. Bu faaliyetler sonucu elde 

edilen bilgiler iĢletmede karar alıcı konumunda olan kiĢilerle, diğer ilgililere sunulur. 

Dolayısıyla bilginin doğru, güvenilir, anlaĢılır ve zamanlı olması çok önemlidir. 

ĠĢletmelerde böylesine önemli bir faaliyeti yerine getirecek unsur olan personelde çeĢitli 

niteliklerin bulunması gerekmektedir. Alanında eğitim almıĢ bir muhasebe personeli 

zihinsel ve analitik yetenek, kavramsal anlama, iletiĢim yeteneği ve tarafsızlık gibi 
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kiĢisel özelliklerle beraber, bilgi ve fikir birikimine yani mesleki açıdan teknik 

yeterliliğe sahip olmalıdır (ġengel, 2011, 170). 

2.5.2. ĠletiĢim Araçları 

ĠletiĢim araçları verilerin toplandığı ve bilgi iĢlem sürecine dahil edilen 

belgelerdir. Bu belgeler muhasebe bilgi sisteminin aĢamalarında yapılacak kayıtlar için 

ortamı oluĢturmaktadır. Belgeler zaman, nitelik, nicelik, taraflar gibi değiĢik unsurlar 

hakkında bilgiler vererek muhasebe bilgi sisteminde kullanılan veriler için kanıtlayıcı 

özellik taĢırlar. ĠletiĢim araçları iĢletme faaliyetlerine iliĢkin verilerin kaynağı olan ve 

ilk kayıtta kullanılan fatura, gider makbuzu, çek, poliçe gibi ilk iĢlem belgeleri ile 

verilerin kaydedilmesi ve iĢleme tabi tutulması için kullanılan ve sürekliliği olan 

yevmiye defteri, büyük defter gibi kayıt belgelerinden oluĢmaktadır. (Sürmeli; Erdoğan; 

Erdoğan vd. 1998, 60). 

2.5.3. Donanım ve Yazılım 

Muhasebe kayıtları elle tutulurken bilgisayar teknolojilerindeki geliĢmeler bu 

alanı da etkilemiĢ ve kayıtlarda bilgisayar kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bilgisayar 

muhasebe iĢlemlerini kolaylaĢtırmıĢ ve bilgilerin iletimini hızlandırmıĢtır (Demir, 2005, 

148). Donanım ve yazılım teknolojilerindeki geliĢmeler sayesinde muhasebe yazılımları 

giderek karmaĢık bir hal almıĢ ve endüstrilerin özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmıĢtır. Ġlk 

kullanım aĢamasında muhasebe yazılım paketleri çok basit ve genellikle iĢletmeler için 

basit bir Ģekilde defter tutma iĢlevini gerçekleĢtirmekteydi. Günümüzde muhasebe ve 

Ģirket çapında yazılımlar inanılmaz derecede güçlü, karmaĢık ve küresel alanda faaliyet 

gösteren ve değiĢik dillerde ve çeĢitli para birimlerinde bilgiye ihtiyaç duyan çok uluslu 

firmaların kararlarını destekleyebilecek, çok sayıda bilgiyi saklayabilen bir yapıya sahip 

olmuĢtur (Bagranoff; Simkin; Norman, 2009, 282). 

2.5.4. Raporlar 

Raporlar bilgi kullanıcılarına özel bilgiler sağlar. Raporlar sadece tek bir tablo 

halinde bilgiler içeren basit bir doküman olabileceği gibi, bilgileri birkaç tabloda 

birleĢtiren ve veritabanının alt kümelerini de gösteren karmaĢık çıktılar olabilir 

(Bagranoff; Simkin; Norman, 2009, 196). Raporlar muhasebe bilgi sisteminin maddi 
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ürünleri olan çıktılardır. Bilgi kullanıcıların türüne göre raporlar da iç ve dıĢ raporlar 

Ģeklinde düzenlenirler (Sürmeli; Erdoğan; Erdoğan vd. 1998, 61). 

Ġç raporlar yönetimin her düzeyine sunulan ve denetim faaliyetlerinde 

kullanılan raporlardır. Kontrol raporları olarak da adlandırılan iç raporlar genellikle 

yöneticilere iĢletmenin faaliyetlerinin iĢleyiĢini ve sonuçlarını gösterir ve elde edilen 

sonuçlarla ulaĢılmak istenen hedeflerin karĢılaĢtırılmasını sağlar. Yönetici kararları için 

temel olan iç raporlar, iĢletmelerin gereksinimlerine göre içerik ve sayı yönünden 

farklılıklar gösterir. Bilanço, gelir tablosu, bütçe, maliyet, stok kontrol ve satıĢ raporları 

birer iç rapordur (Sürmeli; Erdoğan; Erdoğan vd. 1998, 61).  

DıĢ raporlar, iĢletmeyle ilgisi olan üçüncü kiĢilere iĢletmenin mali yapısı ve 

faaliyetleri hakkında bilgiler sunan raporlardır. Aynı iç raporlarda olduğu gibi dıĢ 

raporlar da kullanacak kiĢilere ya da ilgilendikleri konulara göre sayı ve içerik 

yönünden değiĢebilir. Bilanço, gelir tablosu, yıllık faaliyet raporları, vergi bilgilerine 

iliĢkin sunulan raporlar, sermaye piyasasına sunulan diğer mali tablolar dıĢ rapora örnek 

olarak verilebilir (Sürmeli; Erdoğan; Erdoğan vd. 1998, 62). 

2.6. MUHASEBE BĠLGĠSĠ KULLANICILARI 

ĠĢletmelerin dili olarak kabul edilen muhasebe, çeĢitli faaliyetleri yerine 

getirebilmek veya karar alabilmek için bilgiye ihtiyacı olan kiĢilerle ve gruplarla yakın 

iliĢki içerisindedir. Muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgilerin kullanıcıları yöneticiler, 

iĢletme sahipleri veya pay sahipleri, borç verenler, çalıĢanlar, devlet ve kamuoyudur 

(Ataman ve Hacırüstemoğlu, 1999, 4).  Muhasebe bilgisini kullananların kullanım 

amaçları birbirinden farklıdır. Bu amaçlar Ģu Ģekilde açıklanabilir: (Cemalcılar; 

Benligiray; Sürmeli, 2006, 11) 

Yöneticiler iĢletmenin tamamından sorumlu oldukları için bütün bilgi 

sistemlerinin bilgilerini kullanırlar. Çünkü iĢletmede planlama, yürütme ve kontrol 

faaliyetlerini yöneticiler yerine getirir. Planlama faaliyeti sırasında da en çok muhasebe 

bilgisine ihtiyaç duyarlar. ĠĢletmedeki para hareketleri, iĢletmenin alacakları ve borçları, 

nelerin hangi bedelle satın alındığı, üretim maliyetleri, çalıĢanlara ödenecek ücretler 

örnek olarak verilebilir. 

Ekonomik geliĢmeler ve iĢletmelerin büyümesi pay sahiplerini yönetim 

alanında özel bilgi ve yeteneğe sahip kiĢileri istihdam etmeye yöneltmiĢtir. Pay sahipleri 
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muhasebe bilgilerini yöneticilerin baĢarı durumunu belirlemek için kullanırlar. 

ĠĢletmenin sahip olduğu mali güç, karlılık durumu bu bilgilere örnek olarak verilebilir. 

Paranın çok değerli olduğu günümüzde iĢletmeye borç verecek kiĢi veya 

kurumlar da borç vermeden önce verdikleri borcu geri alıp alamayacaklarını 

değerlendirebilmek için iĢletmelerden çeĢitli muhasebe bilgileri talep edebilirler. Borç 

verenler iĢletmenin borç ödeme gücü, karlılık durumu, kaynaklarının yapısı gibi konular 

hakkında bilgi edinmek isterler. 

ĠĢletmelerin faaliyetlerinin sonuçlarını iĢletme çalıĢanları da yakından takip 

ederler. ÇalıĢanlar en çok ücret ve iĢletmenin sürekliliği ile ilgilenirler. Faaliyetlerin 

olumlu sonuçlanmasına bağlı olarak ücret artıĢı isteyebilirler. Aynı zamanda iĢletmenin 

karlılık durumuna ve mali yapısına bakarak gelecekte iĢsizlik sıkıntısı yaĢamamak için 

iĢletmenin sürekliliğini değerlendirirler. 

Devlet gelirlerinin en büyük kısmını vergiler oluĢturur. Bu yüzden devlet 

iĢletmelerin karlılık durumunu takip eder. Gelir ve gider ayrımının doğru bir Ģekilde 

yapılması ve kar zarar hesaplamalarında bir yanlıĢlık yapılmaması devlet için önemlidir. 

Bunun dıĢında ülkenin ekonomi politikası oluĢturulurken de iĢletmelerin muhasebe 

bilgilerinden yararlanılır. 

Ülkelerin ekonomik yapılarının temelini iĢletmeler oluĢturur. Öyle ki büyük 

iĢletmelerin aldıkları kararlar genel ekonomik yapıyı etkileyebilecek özelliktedir. Hal 

böyleyken toplum, özellikle sivil örgütler aracılığıyla, iĢletmelerin piyasa politikaları, 

istihdam stratejileri, üretim faaliyetlerine iliĢkin kararları gibi konuları takip eder. 

Çünkü toplumun geleceği ve refahı ülkenin ekonomik yapısına bağlıdır. 

2.7. MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN AMAÇLARI 

Muhasebe bilgi sistemini iĢletmelerde faaliyetler ve iĢlemler hakkında verilerin 

toplanması ve kaydedilmesi, planlama, uygulama ve denetim faaliyetlerine iliĢkin 

kararlarda kullanmak üzere verilerin iĢlenerek, bilgilere dönüĢtürülmesi ve iĢletmenin 

sahip olduğu varlıkların korunması için yeterli denetimin sağlanması gibi iĢlevleri 

yerine getirir (AktaĢ, 2009, 19). Bu iĢlevlerin yanında muhasebe bilgi sisteminin 

temelde üç amacı vardır: (Acar ve Ömürbek, 2003, 68) 

 Günü gününe iĢletme faaliyetlerini desteklemek 

 ĠĢletme içi karar alıcıların kararlarını desteklemek 



30 

 

 Yönetimde yaĢanan zorlukların aĢılmasına yardımcı olmak. 

Muhasebe bilgi sisteminin temel amaçları bunlar iken, sistemin ürettiği bilgileri 

kullanacak kiĢi ya da kurumların amaçları farklılıklar gösterebilir. Öyleyse muhasebe 

bilgi sistemi ürettiği bilgilere iliĢkin raporlarını hazırlarken sadece iĢletme içi 

beklentilere cevap vermeyi değil, aynı zamanda iĢletmenin bütün ilgililerinin bilgi 

ihtiyacını karĢılamayı amaçlamalıdır (Acar ve Ömürbek, 2003, 68). 

2.8. MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN ALT SĠSTEMLERĠ 

Muhasebe bilgi sistemini oluĢturan alt bilgi sistemleri finansal muhasebe, 

maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi olarak üçe ayrılabilir (Sevilengül, 2009, 

14). 

2.8.1. Finansal Muhasebe 

ĠĢletme yöneticilerinin aldığı kararlar ile yürütülen faaliyetler iĢletmelerin sahip 

oldukları varlıklarda ve bu varlıkları sağladıkları kaynaklarda değiĢmelere neden olur. 

Varlık ve kaynakların neler olduğu, bunların parasal değeri, nereden sağlandıkları, ne 

gibi değiĢikliklere uğradığı, yapılan faaliyetler sonunda ne kazanıldığı veya 

kaybedildiğinin belirlenmesi için, varlık ve kaynakların tanımlanması, bunlardaki 

değiĢimin izlenmesi ve elde edilen sonuçların ölçülmesi gerekir (Cemalcılar; 

Benligiray; Sürmeli, 2006, 8). ĠĢletmelerde meydana gelen parasal olaylara iliĢkin 

verilerin toplanarak iĢletme ilgililerinin bilgisine sunulması görevini yerine getiren 

fonksiyon finansal muhasebedir (Sevilengül, 2009, 3).  

Finansal muhasebe iĢletmelerin varlıklarında ve kaynaklarında değiĢim 

meydana getiren parasal iĢlemlerle ilgili bilgilerin kaynaklardan toplanması, 

doğruluklarının tespit edilmesi, kaydedilmesi, niteliklerine göre sınıflandırılması, 

ulaĢılan sonuçların raporlar halinde bilgi kullanıcılarına sunulması ve bu bilgilerin 

analiz edilerek yorumlanmasıdır (KüçüksavaĢ, 2001, 5).  

2.8.2. Maliyet Muhasebesi 

Maliyet muhasebesi karar vericilere yardımcı olmayı amaçlayan, mamul ya da 

hizmet üreten iĢletmelerde üretim maliyetlerine iliĢkin ekonomik olaylara odaklanarak 
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bu olayların tespit edilmesi, ölçülmesi ve raporlanması sürecidir (Civelek ve Özkan, 

2006, 5). Maliyet muhasebesinin en önemli görevi üretim maliyetlerine iliĢkin doğru ve 

yeterli bilgiyi zamanında yönetime sunarak, karar verirken yöneticilerin en iyi seçeneği 

belirlemesine katkı sağlamaktır (Civelek ve Özkan, 2006, 452). 

Maliyet muhasebesi üretim faaliyetinde bulunan iĢletmelerin ürettikleri mal ya 

da hizmetlerin maliyetini tespit etmek amacıyla maliyet unsurlarının türlerini, ortaya 

çıktıkları yerler ve mamullerin çeĢitlerine göre izlemek için tutulan hesaplar ve yapılan 

kayıtları kapsamaktadır (Yükçü, 1999, 4). 

2.8.3. Yönetim Muhasebesi 

Yönetimin en temel fonksiyonu olan planlama gelecekte ulaĢılmak istenen 

amaçların ve bu amaçlara ulaĢtıracak araçların belirlenmesidir. Planlama faaliyetinde 

yapılacak en önemli iĢ ise hedeflenen sonuçlar ile ulaĢılan sonuçların karĢılaĢtırılması 

yani kontroldür. Kontrolün sağladığı bilgiler daha sağlıklı planlar yapılmasını 

sağlamaktadır. Bu noktada muhasebe bilgi sistemi geçmiĢ tecrübelerle elde edilmiĢ 

bilgilerin kontrolü ile geleceğe dönük planların yapılmasında iĢletme yönetimine bir 

takım katkılar sağlamaktadır (Civelek ve Özkan, 2006, 453). 

Yönetim muhasebesi finansal muhasebe ve maliyet muhasebesinin ürettiği 

bilgileri veri olarak kullanıp yeni bilgiler üreten ve iĢletme yönetiminin geleceğe dönük 

karar alırken ihtiyaç duydukları sayısal bilgileri sağlayan sistemdir. ĠĢletmelerde 

yönetim fonksiyonlarının etkinliğine katkı sağlamayı amaçlayan bu sistemin ürettiği 

bilgiler iĢletme içinde yer alan bilgi kullanıcıları içindir (Sevilengül, 2009, 15). 

Günümüzde muhasebenin amacı sadece iç ve dıĢ kaynaklara iĢletmenin 

finansal yapısını göstermek değil, iĢletmenin yönetim faaliyetlerine de yardımcı 

olmaktır. Yönetim ve muhasebe kademelerinin ortak hareket etmesiyle, muhasebe 

verilerini iĢletme içi karar alma, planlama ve kontrol faaliyetlerinde kullanan sistem 

yönetim muhasebesidir (Civelek ve Özkan, 2006, 453). 

2.9. MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠ GELĠġTĠRME ĠLKELERĠ 

Sistem bir amaca ulaĢmak için yapılması gereken faaliyetleri gerçekleĢtirmek 

üzere, birbirine bağımlı unsurları bir araya getiren yapıdır. Sistemi oluĢturan unsurların 
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ve yapılacak iĢlerin organizasyonu önceden hazırlanacak talimatlarla belirlenir. 

Sistemin düzenli çalıĢması ise sistem yapısı belirlenirken çeĢitli ilkelere uyulmasına 

bağlıdır. Sistem ilkeleri amaca ulaĢılmasında çok önemlidir. Muhasebe bilgi sistemi için 

belirlenen geliĢtirme ilkeleri büyük tecrübeler sonucu oluĢturulmuĢtur ve sistemin 

tasarlanmasında rehberlik edecek özelliğe sahiptir. Muhasebe bilgi sistemi geliĢtirme 

ilkeleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: (Sürmeli; Erdoğan; Erdoğan vd. 1998, 200) 

 Maliyet Ġlkesi, 

 Raporlama Ġlkesi, 

 Ġnsan Unsuru Ġlkesi, 

 Örgüt Yapısı Ġlkesi, 

 Esneklik Ġlkesi, 

 Açıklık ve AnlaĢılabilirlik Ġlkesi, 

 Veri Biriktirme ve Süreçleme Ġlkesidir. 

Bu ilkelere ait kısa tanımlamaların yapılmasında yarar vardır. 

2.9.1. Maliyet Ġlkesi 

Bu ilke muhasebe bilgi sistemi geliĢtirme ilkeleri içinde en önemli olanıdır. 

Maliyet genellikle personel giderleri ve bilgi iĢlem için gerekli olan araç gereçlere 

yapılacak harcamalar ile önceden tespit edilemeyen, zaman zaman karĢılaĢılan sorunlar 

için yapılacak harcamalar olarak iki Ģekilde ortaya çıkar. Nadiren karĢılaĢılan sorunların 

maliyetleri önceden belirlenemediği için, temel maliyetler personel giderleri ile bilgi 

iĢlem için yapılacak harcamalardır. Sistem oluĢturulurken uygun maliyet, sistemin 

herhangi bir unsuru için harcanan parayla, o unsurun sisteme sağlayacağı fayda 

karĢılaĢtırılarak belirlenir (Sürmeli; Erdoğan; Erdoğan vd. 1998, 201). 

2.9.2. Raporlama Ġlkesi 

Bütün bilgi sistemlerinde olduğu gibi, muhasebe bilgi sisteminde de temel 

amaç bilgi üretmektir. Muhasebe bilgi sistemi ürettiği bilgileri ilgililere etkin bir Ģekilde 

ulaĢtırabilmek için raporlar Ģeklinde sunar. Üretilen bu raporların hem iĢletme içinde 

hem de iĢletme dıĢında kullanıcıları vardır. Bu yüzden sistem içerisinde iç ve dıĢ 

raporlama birlikte düĢünülmelidir (Dinç ve Abdioğlu, 2009, 165). 
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2.9.3. Ġnsan Unsuru Ġlkesi 

Muhasebe bilgi sistemi geliĢtirilirken beĢeri faktörler dikkate alınmalıdır. 

Çünkü sistemde faaliyetlerin yerine getirilmesinde sorumlu olan unsur insandır. 

Sistemin sosyal yapısını oluĢturan insanlar farklı geçmiĢlere ve deneyimlere sahip 

olduklarından beklentileri ve istekleri de değiĢiklik gösterir. Farklı özellikleri olan bu 

kiĢilerin birbirleriyle iliĢkilerinde sorunlar yaĢanmaması için çeĢitli temellere dayanan 

düzenli bir çalıĢma ortamı sağlanmalıdır. Sosyal yapı ile ilgili bir diğer gereklilik ise 

sistemin çalıĢanlara benimsetilmesidir. ÇalıĢanların benimsemediği bir sistem baĢarıya 

ulaĢamaz (Sürmeli; Erdoğan; Erdoğan vd. 1998, 202). 

2.9.4. Örgüt Yapısı Ġlkesi 

Sistemi oluĢturan örgütün bütün bireylerinin yetki ve sorumluluklarının tam 

olarak açıklanması gerekir. Örgüt yapısının tam olarak tanımlanmasıyla karar mercileri, 

kontrol noktaları ve çalıĢma alanları da doğru bir Ģekilde saptanır. TanımlanmıĢ örgüt 

yapısı bilgi akıĢının sağlıklı bir Ģekilde iĢlemesini sağlar (Dinç ve Abdioğlu, 2009, 165). 

2.9.5. Esneklik Ġlkesi 

Dinamik bir yapıya sahip olan iĢletmeler sürekli bir geliĢme sürecinin 

içerisindedirler. Aynı zamanda açık bir sistem oldukları için iç ve dıĢ birçok koĢullarla 

ve bu koĢulların getirdiği değiĢikliklerle karĢı karĢıyadırlar. Bu değiĢikliklere uyum 

sağlamak ise esneklik ile mümkündür. Bu durum iĢletmenin alt sistemi olan muhasebe 

bilgi sisteminin de esnek tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır (Sürmeli; Erdoğan; 

Erdoğan vd. 1998, 202). 

2.9.6. Açıklık ve AnlaĢılabilirlik Ġlkesi 

Muhasebe bilgi sistemin faaliyetlerinin kolaylıkla izlenmesi açık ve 

anlaĢılabilir bir Ģekilde tasarlanmasıyla mümkündür. Sistemin etkinliği karmaĢık bir 

yapıya sahip olmasıyla değil, kiĢilerin daha kolay anlayabilecekleri açık ve anlaĢılır 

durumda olmasıyla sağlanır. Açıklık ve anlaĢılırlık ise sistemi oluĢturan bütün 

unsurların çok iyi Ģekilde tanımlanmasına bağlıdır (Dinç ve Abdioğlu, 2009, 165). 
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2.9.7. Veri Biriktirme ve Süreçleme Ġlkesi 

Muhasebe bilgi sistemi üreteceği bilgilerin anlamlı, zamanlı ve ilgili olmasını 

sağlayacak Ģekilde geliĢtirilmelidir. Sistemde veri ve bilgiler girdi-iĢlem-çıktı akıĢıyla 

hareket ederler. Bu ilke girdi olarak kullanılacak veriler, bu verilere uygulanacak 

iĢlemler ve elde edilmek istenen çıktılarla ilgilidir. Üretilecek bilgilerin anlamlı olması 

ve zamanında ulaĢılması girdi olarak kullanılacak verilerin doğru ve yeterince ayrıntılı 

olması ile mümkündür (Dinç ve Abdioğlu, 2009, 165). 

2.10. MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN ĠġLETMENĠN DĠĞER 

FONKSĠYONLAR ĠLE ĠLĠġKĠSĠ 

Muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgiler iĢletmenin bütün fonksiyonlarında 

alınacak kararlarda kullanılır ve hepsini de etkilemektedir. Çünkü fonksiyonların 

tamamının faaliyetleri mali olaylara bağlıdır. Ġhtiyaç duyulan fonun hangi kaynaktan 

sağlanacağı, stok miktarının hangi düzeyde tutulacağı, tutundurma faaliyetlerine ne 

kadar bütçe ayrılacağı, çalıĢanlara ödenecek ücret, iĢletmenin yapacağı araĢtırma ve 

geliĢtirme faaliyetlerin programlanması bu kararlara örnek olarak verilebilir.  

2.10.1. Muhasebe Bilgi Sistemi ve Finansman 

ĠĢletmeler sermaye yapıları, nakit akıĢları ve finansman maliyetleri hakkında 

bilgi sahibi olmalıdırlar. Gelecekte karĢılaĢabilecekleri bir takım mali sıkıntılara karĢı 

önceden stratejilerini geliĢtirmiĢ iĢletmelerin, böyle olumsuz durumlar karĢısında 

kararlar alırken çok fazla seçenekleri olamayacak ve bu durum iĢletmeyi baĢarısızlığa 

götürecektir. ĠĢletmelerin mali yapıları ne kadar kuvvetli olursa, karĢılarına çıkacak 

fırsatlar da o kadar fazla olacaktır (Dinçer, 2004, 129). Sağlam bir mali yapıya sahip 

olmak finansman fonksiyonunun vereceği etkili kararlara bağlıdır. Kararların etkili 

olabilmesinde ise karar alırken kullanılacak bilgiler çok önemlidir. 

Muhasebe bilgi sistemi iĢletmelerdeki mali olaylardan sistematik olarak elde 

ettiği bilgilerin analizini, sentezini ve yorumlanması yapan tekniktir. Muhasebe bilgi 

sisteminin ürettiği bilgiler finansal kararlar için temel oluĢturan baĢlangıç noktası 

niteliğindedir. Bu yüzden iĢletmelerde finans yöneticileri muhasebe terimlerini bilmeli 

ve üretilen bilgileri yorumlayabilmelidir. Böylece finansal alanda karar vermeleri 
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gerektiğinde muhasebe bilgi sisteminin sağladığı bilgileri kullanarak daha tutarlı 

kararlar alabilirler ve iĢletmenin baĢarısına katkı sağlarlar (Ceylan, 2003, 21). 

ĠĢletmelerde finansal yönetim kısa ve uzun dönemde ne gibi yatırımlar 

yapılmalı, iĢletmenin fon ihtiyacı nereden, nasıl ve ne zaman karĢılanmalı, iĢletmenin 

elde ettiği kar nasıl dağıtılmalı gibi soruları cevaplandırması gerekmektedir (Aydın; 

ġen; Berk, 2012, 5). Bu gibi durumlara iliĢkin kararlar alırken finansman yöneticileri, 

muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgileri (bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu, 

nakit akım tablosu vb.) yoğun bir Ģekilde kullanmaktadır. 

2.10.2. Muhasebe Bilgi Sistemi ve Üretim 

ĠĢletmelerde üretim faaliyetleri, iĢletmenin rekabet stratejilerinin 

uygulanmasına destek vermelidir. Amaç, iĢletmeye rekabette üstünlük kazandırmak ve 

iĢletmenin devamlılığını sağlamaktır (Ülgen ve Mirze, 2004, 287). ĠĢletmeler 

günümüzde rekabet ettikleri iĢletmelere karĢı en büyük üstünlüğü üretim maliyetleri ve 

kaliteleriyle sağlayabilirler (Dinçer, 2004, 128).  

Rekabet için çok önemli olan üretim maliyetleri muhasebe bilgi sisteminin alt 

sistemi olan maliyet muhasebesi ile belirlenmeye çalıĢılır. Mal ya da hizmet üreten 

iĢletmelerde üretim maliyetlerine iliĢkin ekonomik faaliyetler üzerine yoğunlaĢmıĢ olan 

maliyet muhasebesi maliyetlerin tanınması, özetlenmesi ve raporlanması faaliyetlerini 

yerine getirir (Civelek ve Özkan, 2006, 5).  

Üretim yönetiminin önemli bir diğer görevi de stok kontrolüdür. Stok kontrolü 

iĢletmenin gelecekte ihtiyaç duyacağı hammadde ve yardımcı maddelerle, stoklarında 

bulundurması gereken en uygun mamul miktarını belirleyerek stokların sürekli 

kılınmasını amaçlar. Bu düzeyin belirlenmesi için iĢletmenin satıĢ ve mali yapısına 

iliĢkin bilgiler gerekmektedir (Dinçer ve Fidan, 2011, 256). Üretim yönetimi bu bilgileri 

muhasebe sisteminden elde edebilir. 

2.10.3. Muhasebe Bilgi Sistemi ve Pazarlama 

ĠĢletmelerde pazarlama fonksiyonu kiĢilerin ya da kurumların ihtiyaçlarını 

karĢılamak amacıyla mal ya da hizmetlerin geliĢtirilmesi, bunların fiyatlandırılması, 

tutundurma çabaları ve dağıtım faaliyetleri ile ilgilenir (Mucuk, 2001, 4). Pazarlama 

bilgi sistemi ise pazarlama faaliyetlerine iliĢkin karar alacak yöneticilere sunmak 
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amacıyla, bilgilerin toplanması, sınıflandırılması, analiz edilmesi, depolanması ve 

iletilmesi iĢlevlerini yerine getirir. Pazarlama bilgi sistemi iĢletmenin bir sorunla ya da 

fırsatla karĢılaĢmasını beklemeksizin iĢletme yöneticilerine sürekli olarak bilgi 

sağlamayı amaçlar (Nakip, 2004, 24). 

Pazarlama yöneticilerinin en çok yararlandıkları bilgi sistemi muhasebe bilgi 

sistemidir. Muhasebe bilgi sisteminin yerine getirdiği sipariĢ iĢleme faaliyetinden elde 

edilen bilgiler ürünlerin dağıtım çalıĢmalarını Ģekillendirir. SipariĢlerin ne sıklıkta 

geldiği, ne ölçüde ve ne kadar sürede karĢılandığı bu sistem sayesinde belirlenir. Bunun 

yanında iĢletmenin satıĢ tutarları, elde ettiği karlar, üretim maliyeti dıĢındaki gider ve 

maliyetlere iliĢkin bilgiler de bu sistemden sağlanır. Pazarlama yönetiminin muhasebe 

bilgi sisteminden sağladığı en önemli bilgiler ürünlerin maliyetine iliĢkin bilgilerdir. 

Maliyet bilgisi fiyatlandırma aĢamasında en çok ihtiyaç duyulan bilgidir (Ġslamoğlu, 

2008, 463) 

2.10.4. Muhasebe Bilgi Sistemi ve Ġnsan Kaynakları 

BaĢarıya ulaĢan iĢletmeleri bu noktaya taĢıyan en önemli unsur hiç Ģüphesiz 

nitelikli ve üretken insan kaynağıdır. ĠĢletmelerin çalıĢanlarından elde etmek istedikleri 

verimlilik, çalıĢanların bedensel ve zihinsel güçlerinden en yüksek düzeyde 

faydalanmak ve bu düzeyi sürekli hale getirmek olarak tanımlanabilir. ĠĢgücü 

verimliliğini en yüksek düzeye çıkarmak için yapılacak ilk iĢ ise çalıĢanın ekonomik 

beklentilerini karĢılamak yani çalıĢanı tatmin edecek bir ücret vermektir (Sabuncuoğlu, 

2009, 19). 

ÇalıĢanların emeğine karĢı ödenen bedel olan ücret, maliyetleri artırıcı bir 

unsur olmasına karĢın; iĢletme verimliliğini de etkileyecek özelliğe sahiptir. Yani 

ücretle verimlilik arasında doğru bir orantı vardır. ĠĢletmelerde ücretlendirme faaliyeti 

yürütülürken iki amaç gözetilir. Bunlardan ilki kaliteli iĢgücünü iĢletmeye çekmektir. 

Bunu sağlamak için iĢletmeler ücreti piyasa ile rekabet edebilecek ve nitelikli 

iĢgörenleri etkileyebilecek bir düzeyde belirlemelidir. Ġkinci amaç ise mevcut iĢgücünü 

iĢletmede tutabilmektir. Bu da ücretin piyasa düzeyinin altına düĢmemesi ile 

mümkündür (Sabuncuoğlu, 2009, 245). Ġnsan kaynakları bilgi sistemi için çok önemli 

bir faaliyet olan ücretlendirmenin, muhasebe bilgi sisteminden elde edilecek bilgilerle 

isabetli bir Ģekilde düzenleneceği ve iĢletme verimliliğini artıracağı söylenebilir. 
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2.10.5. ĠĢletmenin Diğer Fonksiyonları 

ÇalıĢma içerisinde açıklanmayan iĢletmenin araĢtırma-geliĢtirme, tedarik, 

halkla iliĢkiler gibi diğer fonksiyonları da muhasebe bilgi sisteminin üretmiĢ olduğu 

bilgileri yoğun bir Ģekilde kullanmaktadırlar. ĠĢletmelerde araĢtırma-geliĢtirme 

fonksiyonu bilim ve teknolojinin geliĢmesine katkı sağlayacak yeni bilgilere ulaĢmak ya 

da var olan bilgilerle yeni malzemeler, ürün ve araçlar üretmek, yazılım geliĢtirme de 

dahil olmak üzere yeni sistem ya da süreçler oluĢturmak veya mevcut olanlarını 

geliĢtirmek üzere yürütülen düzenli ve sistematik çalıĢmalar olarak tanımlanabilir 

(Saruhan; Öztürk; Kağnıcıoğlu vd. 2013, 224). ĠĢletmenin en önemli sistemlerinde biri 

olan muhasebe bilgi sistemi, araĢtırma-geliĢtirme fonksiyonunun çalıĢmaları ile sürekli 

desteklenmeli ve geliĢtirilmelidir. 

2.11. MUHASEBE BĠLGĠ KALĠTESĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

Muhasebe bilgi sisteminde bilgi kalitesini etkileyen faktörler muhasebe bilgi 

sistemi faktörleri, bilgi kalitesi faktörleri, örgütsel faktörler, paylaĢımcılarla ilgili 

faktörler ve dıĢ faktörlerdir (Xu, 2003, 49). 

 

Açıklamalar Dikdörtgenler : Faktörler 

 Küçük Oval : Muhasebe Bilgi Sistemi 

 GeniĢ Oval : Örgütsel Çevre 
 

ġekil 7. Muhasebe Bilgi Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Seviyeleri 

Kaynak: Xu, 2003, 50. 
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Muhasebe bilgi sistemini etkileyen bu beĢ faktör ġekil 7’de görüldüğü gibi üç 

seviyede ortaya çıkar.  Birinci seviye dıĢ faktörlerin yer aldığı dıĢ çevre, ikinci seviye 

örgütsel faktörlerin bulunduğu örgütsel çevre ve üçüncü seviye muhasebe bilgi sistemi 

ve bilgi kalitesi faktörlerini içine alan muhasebe bilgi sistemidir. Bilgi paylaĢımcıları 

muhasebe bilgi sisteminin ve örgütsel çevrenin hem içinde hem de dıĢında yer 

alabilirler. Örneğin muhasebe bilgi sistemi hem iç hem de dıĢ bilgi üreticilerine ve 

kullanıcılarına sahip olabilir. Muhasebe bilgi kalitesini etkileyen her bir faktör kendi 

içinde gruplandırılmıĢtır. Bu gruplandırmalar ġekil 8’de görüldüğü gibidir (Xu, 2003, 

50). 
 

 

ġekil 8. Muhasebe Bilgi Sistemleri Veri Kalitesini Etkileyen Faktörler Modeli 

Kaynak: Xu, 2003, 51. 
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2.11.1. Muhasebe Bilgi Sistemi Faktörleri 

Bu baĢlık altında sadece muhasebe bilgi sisteminin doğası yer alsa da bu 

faktör, sistem paketlerinin sayısı, sistemde çalıĢan sayısı, sistemin türü ve yaĢı, sistemin 

örgütsel yapısı gibi birçok faktöre sahiptir (Xu, 2003, 51). 

Bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde bilgi üretim araçları da geliĢmiĢ 

ve muhasebe bilgi sistemlerinde de yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

ĠĢletmelerin büyüklüğüne göre muhasebe bilgisi üretiminde paket programlar veya 

yazılımlar kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Muhasebe iĢlemlerinin genellikle yoğun olmadığı 

büyük iĢletmeler paket programlardan yararlanmaktadırlar. Büyük iĢletmeler ise 

kurumsal kaynak planlaması olarak da adlandırılan yazılımları kullanmaktadırlar. Bu 

yazılımlar sayesinde iĢletmeler, bünyelerinde yer alan bütün bilgi sistemlerine ait 

verileri ortak bir veri tabanında toplayabilmekte, ilgililer ihtiyaç duydukları zaman 

iĢletmeye ait her tür bilginin yer aldığı raporlara ulaĢabilmektedirler (Acar ve Özçelik, 

2011, 15). 

Muhasebe bilgi sistemlerinin kaliteli bilgi üretebilmeleri için kullanılan 

yazılımların Ģu özelliklere sahip olması gerekmektedir: (Acar ve Özçelik, 2011, 16: Xu 

ve Brown, 2002, 285) 

 Kullanım kolaylığı 

 Verilerin otomatik olarak onaylanabilmesi 

 Veri giriĢlerinde uygun ve yeterli belgelendirmenin yapılması 

 DeğiĢtirebilme ve güncellemenin kolay olması 

 Sistemin yeterliliği ve güncelliği 

 Uyum seviyesi ve sistemin yorumlanabilirliği 

 Merkezi veri tabanı ile etkin veri yönetimi 

2.11.2. Bilgi Kalitesi Faktörleri 

Bilgi kalitesini etkileyen faktörler bilgi kalitesi politika ve standartları, bilgi 

kalitesi geliĢimi ve kontrolü, iç denetim ve bilgi kontrolüdür (Xu, 2003, 51). Muhasebe 

bilgisinin kalitesini artırabilmek için, bilgi üretiminde uyulacak politika ve standartların 

önceden belirlenmesi gerekir. Bilgi kalitesi politikası, bilgi üretiminde kullanılacak ilke 

ve kurallar bütünü iken; standartlar, hedef olarak belirlenen bilgi kalitesi düzeyidir 

(Acar ve Özçelik, 2011, 18). 
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Bilgi üretiminde faaliyetler sürekli kaliteyi geliĢtirmeyi amaçlamalı ve yoğun 

bir değiĢimin yaĢandığı çevre koĢulları altında sürekli iyileĢtirilmelidir. Aynı zamanda 

iĢletmenin bütün faaliyetlerinde olduğu gibi muhasebe bilgi üretiminde de yapılacak 

sürekli kontroller hata yapma ihtimalini azaltacaktır (Acar ve Özçelik, 2011, 18) 

2.11.3. Örgütsel Faktörler 

Örgütsel faktörler eğitim, örgütsel yapı, örgüt kültürü, performans 

değerlendirme ve ödüllendirme, değiĢim yönetimi, fayda maliyet analizi ve takım 

çalıĢması faaliyetlerinden oluĢur (Xu, 2003, 51).  Örgüt personelinin sürekli eğitimi, 

kaliteli bilgi üretimini kolaylaĢtıracak bir örgüt yapısına sahip olunması, çalıĢanların 

baĢarılarının ödüllendirilmesi, örgüt içinde ve dıĢında meydana gelen değiĢimlerin 

baĢarılı bir Ģekilde yönetilmesi, bilginin maliyeti ile sağlayacağı faydanın iyi analiz 

edilmesi ve faydanın maliyetten büyük olması örgütsel faktörlere örnek olarak 

verilebilir (Acar ve Özçelik, 2011, 19) 

2.11.4. PaylaĢımcılarla Ġlgili Faktörler 

Bu faktörler üst yönetimin bilgi kalitesine desteği, bilgi kalite yöneticilerinin 

rolü, müĢteri odaklılık, çalıĢanların iĢletmeye bağlılığı, veri kaynaklarının kalite 

yönetimi ve denetimdir (Xu, 2003, 51).  Üst yönetimin muhasebe bilgisinin önemini 

fark etmesi ve kaliteli bilgi üretilmesi faaliyetlerini desteklemesi kalitenin artmasında en 

önemli faktördür (Acar ve Özçelik, 2011, 20). 

2.11.5. DıĢ Faktörler 

Örgütün dıĢ çevresinde geliĢen ve örgütün geliĢimini hiçbir Ģekilde kontrol 

edemediği faktörlerdir  (Xu, 2003, 51).  Muhasebe bilgi sistemi bilgi üretim faaliyetini 

gerçekleĢtirirken çeĢitli yasal düzenlemeler ve standartlara uymak zorundadır. Bu gibi 

düzenlemeler iĢletmenin değiĢtiremeyeceği ama faaliyetlerini yürütürken mutlaka 

uyması gereken ve muhasebe bilgi kalitesini etkileyen dıĢ çevre faktörleridir. Örneğin 

yüksek vergi oranının etkisini azaltmak için giderlerin gerçek değerinden yüksek, 

gelirlerin düĢük gösterilmesi ile üretilen bilgiler gerçek bilgiler olmadığından kalitesiz 

olacaktır (Acar ve Özçelik, 2011, 18). 
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2.12. MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ 

Muhasebe bilgi sistemi, iĢletmelerde meydana gelen parasal olaylara ait 

bilgileri iĢleyen ve örgütsel faaliyetlerin koordinasyonu ve kontrolüne iliĢkin kararları 

destekleyen bilgisayar tabanlı bir sistemdir. Muhasebe bilgi sistemi entegrasyonu ise 

algılanan sistem etkinliği ile fonksiyonel iliĢkisini inceleyen kavramdır (Nicolaou, 2000, 

91). 

 

 

ġekil 9. Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği 

Kaynak: Nicolaou, 2000, 93. 

 

Muhasebe bilgi sistemi entegrasyonu kavramı ile örgütsel kontrol ve 

koordinasyon faaliyetlerinde karĢılaĢılan sorunların çözümünde ve diğer ihtiyaçlarda 

etkin bir Ģekilde kullanılacak bilgileri sağlayacak sistemin tasarlanması 

kastedilmektedir. Örgütsel koordinasyon ve kontrol faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu 

bilgileri etkileyen değiĢkenler ise (a) örgütün kurumsallaĢma derecesi, (b) örgüt içi 

fonksiyonlar arasındaki bilgi ihtiyacının bağlılığı ve (c) iĢletmenin iliĢkide olduğu diğer 

iĢletmelerle bilgi paylaĢımı ve elektronik veri değiĢimi bağlantıları nedeniyle 

birbirlerine olan bağımlılıklarıdır (ġekil 9) (Nicolaou, 2000, 91). 

Elektronik veri değiĢim sistemi bir iĢletmenin bilgisayar sisteminden ticari 

iliĢkide olduğu diğer iĢletmelerle veri değiĢimini sağlayan bilgisayarlara dayalı ağ 

sistemleridir. Bu sistem iĢletmeler arası kağıt akıĢını azaltması yanında maliyetlerin ve 

iĢ akıĢlarındaki gecikmelerin azaltılması, stok düzeylerinin daha etkin kontrolü gibi 
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birçok faaliyetlerinde iyileĢtirilmesini sağlamaktadır (Sürmeli; Erdoğan; Erdoğan vd. 

1998, 181). 

Muhasebe bilgi sisteminin etkinliği muhasebe bilgi sisteminin entegrasyonuna 

bağlıdır. Örgütsel koordinasyon ve kontrol faaliyetlerinin gereksinimi olan nitelikli 

bilgilerin üretilmesi, yani muhasebe bilgi sisteminin etkin bir Ģekilde çalıĢması sistemin 

dizaynı ve entegrasyonu ile sağlanabilir (Nicolaou, 2000, 95). 

Bu bölümde muhasebe bilgi sistemi ayrıntılı olarak anlatılmıĢtır. ÇalıĢmanın 

üçüncü ve son bölümünde ise muhasebe bilgi sisteminin etkinliğine yönelik yapılan 

araĢtırma ile elde edilen bulgulara ve ulaĢılan sonuçlara yer verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 



III. BÖLÜM 

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE ĠġLETMELERDE MUHASEBE 

BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

 

ÇalıĢmanın bu bölümünde birinci ve ikinci bölümdeki teorik bilgiler ıĢığında 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki 

iĢletmeler üzerinde yapılan araĢtırma ile muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini etkileyen 

unsurlar tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bu bölümde araĢtırmanın amacı, önemi, modeli, kapsamı, yöntemi, hipotezleri, 

verilerin değerlendirilmesinde kullanılan teknikler ve verilerin değerlendirilmesine 

iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir. 

3.1. ARAġTIRMANIN AMACI VE ÖNEMĠ 

Teknolojik ve çevresel faktörlerin çok büyük bir hızla değiĢtiği günümüzde 

iĢletmeler yoğun bir rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yoğun rekabet 

ortamında iĢletmelerin devamlılığını sağlayabilmek ve bu değiĢime ayak uydurabilmek 

için ihtiyaç duydukları en önemli unsur bilgidir. DıĢ kaynaklardan da elde edilebilecek 

bilgiyi iĢletme içinde en çok üreten sistem ise muhasebe bilgi sistemidir. 

Ülkemizde faaliyet gösteren iĢletmelerin büyük çoğunluğu küçük ve orta 

büyüklükte iĢletme niteliğindedir ve yaĢanan bu yoğun rekabetten en çok onlar 

etkilenmektedir. Bu etkiyi en aza indirmek için yapılabilecek iĢlerin en önemlilerinden 

birinin etkin bir muhasebe sistemi geliĢtirmek ve bu sistemi uygulamak olduğu 

söylenebilir. 
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Bu araĢtırmanın amacı muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini etkileyen unsurları 

tespit etmektir. 

3.2. ARAġTIRMANIN MODELĠ VE HĠPOTEZLERĠ 

Literatürde daha önce yapılmıĢ çalıĢmalardan yola çıkarak çalıĢmanın amacı ve 

kapsamı doğrultusunda bu araĢtırmada iki model geliĢtirilmiĢtir (ġekil 10 ve ġekil 11). 

ġekil 10’da da görüldüğü gibi birinci modelde iĢletmenin fonksiyonları arasındaki bilgi 

bağlılığının, iĢletme performansının, iĢletmenin kurumsallaĢma düzeyinin ve muhasebe 

bilgi sistemi entegrasyonunun muhasebe bilgi sisteminin etkinliği üzerindeki etkisi 

incelenmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 10. AraĢtırmanın Birinci Modeli 

Hipotez, araĢtırılan konuyla ilgili olarak öne sürülen, doğruluğu veya yanlıĢlığı 

henüz test edilmemiĢ, fakat doğruluğuna önceden güven duyulan bir önerme veya 

çözümlemedir (Seyidoğlu, 1993:12). Diğer bir deyiĢle hipotez araĢtırmacının 

çalıĢmanın sonuçları hakkındaki düĢüncelerinin özlü bir ifadesidir (AltunıĢık vd., 

2007:49).  

 

Fonksiyonlar Arası 

Bilgi Bağlılığı 

ĠĢletme 

Performansı 

KurumsallaĢma 

Düzeyi 

Muhasebe Bilgi 

Sistemi 

Entegrasyonu 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin Etkinliği 
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Birinci modelle (ġekil 10) test edilecek olan dört temel hipotez Ģu Ģekildedir: 

Hipotez 1: ĠĢletme fonksiyonları arası bilgi bağlılığının, muhasebe bilgi 

sisteminin etkinliği üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

Hipotez 2: ĠĢletme performansının, muhasebe bilgi sisteminin etkinliği 

üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

Hipotez 3: ĠĢletmenin kurumsallaĢma düzeyinin, muhasebe bilgi sisteminin 

etkinliği üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

Hipotez 4: Muhasebe bilgi sistemi entegrasyonunun, muhasebe bilgi sisteminin 

etkinliği üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

 

ġekil 11’de de görüldüğü gibi ikinci modelde muhasebe bilgi sistemi 

etkinliğinin ve iĢletmenin kurumsallaĢma düzeyinin, iĢletmenin performansı üzerindeki 

etkisi incelenmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 11. AraĢtırmanın Ġkinci Modeli 

Ġkinci modelle (ġekil 11) test edilecek olan iki temel hipotez Ģu Ģekildedir: 

Hipotez 5: Muhasebe bilgi sisteminin etkinliğinin, iĢletmenin performansı 

üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

Hipotez 6: ĠĢletmenin kurumsallaĢma düzeyinin, iĢletmenin performansı 

üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 
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3.3. ARAġTIRMANIN EVRENĠ VE ÖRNEKLEMĠ 

AraĢtırmanın evrenini tüm dünya ülkelerinin ekonomileri için çok büyük bir 

öneme sahip olan küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerden Kayseri ili organize sanayi 

bölgesinde faaliyet gösteren iĢletmeler oluĢturmaktadır.  

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden Mayıs 2012’de alınan 

bilgilere göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren KOBĠ’lerin 

sınıflandırılması Tablo 2’deki gibidir. 

 

Tablo 2. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi KOBĠ’lerin Sınıflandırılması 

ÇalıĢan Sayısı ĠĢletme Sayısı 

1 – 9 KiĢi 186 

10 – 49 KiĢi 439 

50 – 249 KiĢi 163 

Toplam 788 

Kaynak: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

KurumsallaĢma ve fonksiyonlaĢma düzeylerinin yeterli olmayacağı düĢünülen 

mikro iĢletmeler (1-9 arasında çalıĢanı olan) araĢtırma kapsamından çıkartılmıĢ ve yeni 

ana kütle 602 olarak belirlenmiĢtir. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile 250 iĢletmeye 

ulaĢılmıĢ, 235 adet anket formu değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. 

3.4. ARAġTIRMADA KULLANILAN ÖLÇEKLER 

Muhasebe Bilgi Sistemi Etkinliği Ölçeği: Muhasebe bilgi sisteminin etkinlik 

düzeyi Nicolaou’nun (2000) geliĢtirdiği ölçekle tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. BeĢli likert 

ölçeğine göre düzenlenen ölçekte oniki ifade bulunmaktadır. 

Muhasebe Bilgi Sistemi Entegrasyonu Ölçeği: Muhasebe bilgi sisteminin 

entegrasyon düzeyi Nicolaou’nun (2000) geliĢtirdiği ölçekle tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. BeĢli likert ölçeğine göre düzenlenen ölçekte sekiz ifade bulunmaktadır. 

Fonksiyonlar Arası Bilgi Bağlılığı Ölçeği: ĠĢletme fonksiyonları arası bilgi 

bağlılığının düzeyi Nicolaou’nun (2000) geliĢtirdiği ölçekle tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. BeĢli likert ölçeğine göre düzenlenen ölçekte altı ifade bulunmaktadır. 
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İşletme Kurumsallaşma Düzeyi Ölçeği: ĠĢletmenin kurumsallaĢma düzeyi 

Nicolaou’nun (2000) geliĢtirdiği ölçekle tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Yedili likert 

ölçeğine göre düzenlenen ölçekte beĢ ifade bulunmaktadır. 

İşletme Performansı Ölçeği: ĠĢletmenin performans düzeyi Tsamenyi vd.’nin 

(2011) geliĢtirdiği ölçekle tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. BeĢli likert ölçeğine göre 

düzenlenen ölçekte dokuz ifade bulunmaktadır. 

3.5. ARAġTIRMA VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE 

KULLANILAN TEKNĠKLER 

Anketle elde edilen veriler SPSS 20 (Statistical Packages for the Social 

Sciences) programı aracılığıyla analiz edilmiĢtir. AraĢtırma modelinde yer alan bağımlı 

değiĢken ile bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢki matematiksel eĢitlik (regresyon) ile 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Modelde yer alan değiĢkenler arasındaki iliĢki doğrusal ise 

doğrusal regresyon, değil ise doğrusal olmayan regresyon olarak adlandırılır. (Kalaycı, 

2010,199). AraĢtırmada birden çok açıklayıcı değiĢken olduğu için model çoklu 

regresyon modelidir. DeğiĢkenlerin tek tek istatistiksel olarak anlamlığı için t testi ve 

modelin bir bütün olarak anlamlılığını test etmek için F testi yapılmıĢtır. Bağımlı 

değiĢkenin yüzde olarak ne kadarlık kısmının modele dahil edilen bağımsız değiĢken 

tarafından açıklandığını tespit etmek için belirlilik katsayılarına (R
2
) bakılmıĢtır. 

AraĢtırma modelinde değiĢken sayısının fazla olması belirlilik katsayısını 

artıracağından, düzeltilmiĢ belirlilik katsayıları (Adjusted R
2
) kullanılmıĢtır (Kalaycı, 

2010, 259). ĠĢletmelere ait demografik özelliklere göre kullanılan ölçeklerin önemli bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Tek Yönlü Anova analizi 

uygulanmıĢtır. 

AraĢtırmada kullanılan ölçme araçlarındaki ifadelerin kendi aralarında tutarlı 

olup olmadıklarını ölçmek için güvenilirlilik analizi yapılmıĢ ve Cronbach’s Alpha 

değerleri hesaplanmıĢtır. Alfa katsayısına göre bir ölçeğin güvenilirlilik düzeyi 

aĢağıdaki aralıklara göre yorumlanabilir: (Kalaycı, 2010, 405) 
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0 < Alfa < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir. 

0.40 < Alfa < 0.60 ise ölçeğin güvenilirliliği düĢüktür. 

0.60 < Alfa < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

0.80 < Alfa < 1.00 ise ölçek yüksek düzeyde güvenilirdir. 
 

Ankette yer alan 31. soru (ĠĢletmemizde bazı durumların üstesinden gelebilmek 

için kuralların bazıları göz ardı edilebilir ve politika ve prosedürlerimize uymayan 

kararlar alınabilir) ters kodlama ile düzeltildikten sonra ölçekler için güvenilirlilik 

analizi yapılmıĢtır. Yapılan güvenilirlilik analizi sonucu elde edilen alfa değerleri Tablo 

3’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 3. Ölçek Güvenilirlilik Analizi 

Ölçek Adı 
Soru 

Sayısı  

Cronbach’s 

Alpha 

Tüm Ölçek 40 0.94 

Alt Ölçekler 

Muhasebe Bilgi Sistemi Etkinliği 12 0.94 

Muhasebe Bilgi Sistemi Entegrasyonu 8 0.92 

Fonksiyonlar Arası Bilgi Bağlılığı 6 0.91 

ĠĢletme KurumsallaĢma Düzeyi 5 0.78 

ĠĢletme Performansı 9 0.91 
 

Tablo 3’deki verilere göre araĢtırmada kullanılan ölçeklerden Muhasebe Bilgi 

Sistemi Etkinliği,  Muhasebe Bilgi Sistemi Entegrasyonu, Fonksiyonlar Arası Bilgi 

Bağlılığı ve ĠĢletme Performansı ölçeklerinin yüksek düzeyde güvenilir, ĠĢletme 

KurumsallaĢma Düzeyi ölçeğinin ise oldukça güvenilir olduğu anlaĢılmaktadır.  

3.6. ARAġTIRMA VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

3.6.1. AraĢtırmaya Katılanlara ĠliĢkin Sosyo-Demografik Bulgular 

Ankete katılan çalıĢanların yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu, iĢletmedeki 

pozisyonları ve çalıĢma süreleri ile iĢletmelerin faaliyet süreleri, faaliyet gösterdikleri 

sektör, yıllık net satıĢ hasılatı ve çalıĢan sayılarına ait bilgiler bu bölümde verilmiĢtir. 
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Tablo 4. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

 Frekans Yüzde (%) 

YaĢ 

20-30 54 23.0 

31-40 90 38.3 

41-50 70 29.8 

50 üzeri 21 8.9 

Cinsiyet   

Erkek 171 72.8 

Kadın 64 27.2 

Eğitim Durumu   

Ġlköğretim 21 8.9 

Lise 67 28.5 

Meslek Yüksekokulu 79 33.6 

Fakülte 64 27.2 

Lisansüstü 4 1.7 

ĠĢletmedeki Pozisyonu   

Genel Müdür 8 3.4 

Genel Müdürü Yrd. 37 15.7 

Muhasebe Müdürü 95 40.4 

Finans Müdürü 10 4.3 

Diğer 85 36.2 

ĠĢletmedeki ÇalıĢma Süresi   

1 Yıldan Az 8 3.4 

1-5 Yıl 59 25.1 

6-10 Yıl 67 28.5 

10 Yıldan Fazla 101 43.0 

Toplam 235 100 

 

Tablo 4’e bakıldığında katılımcıların %38.3’ünün 31-40 yaĢ arasında (90 kiĢi), 

%72.8’inin (171 kiĢi) erkek, %33.6’sının (79 kiĢi) önlisans mezunu, %40.4’ünün (95 

kiĢi) muhasebe müdürü olduğu ve %43’ünün (101 kiĢi) 10 yıldan fazla süredir 

iĢletmede çalıĢtığı görülmektedir. 
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Tablo 5. ĠĢletmelere Ait Demografik Bilgiler 

 Frekans Yüzde (%) 

Faaliyet  Süresi   

1-5 Yıl 16 6.8 

6-10 Yıl 32 13.6 

11-20 Yıl 108 46.0 

20 Yıldan Fazla 79 33.6 

Sektör   

Metal ĠĢleme 36 15.3 

Mobilya ve Orman Ürünleri 50 21.3 

Tekstil 45 19.1 

Gıda 31 13.2 

Kimyasal Plastik Ürünler 29 12.3 

ĠnĢaat ve Alt Yapı Malzemeleri 23 9.8 

Elektrikli - Elektronik Ürünler 21 8.9 

Hukuki Yapı   

ġahıs ĠĢletmesi 28 11.9 

Limitet ġirket 89 37.9 

Anonim ġirket 118 50.2 

SatıĢ Hasılatı   

1 Milyon TL'den Az 29 12.3 

8 Milyon TL'den Az 119 50.6 

40 Milyon TL'den Az 87 37.0 

ÇalıĢan Sayısı   

10-49 KiĢi 153 65.1 

50-249 KiĢi 82 34.9 

Toplam 235 100 
 

Tablo 5’e bakıldığında iĢletmelerin %46’sının (108 iĢletme) 11-20 yıldır 

faaliyet gösterdikleri, %21.3’ünün (50 iĢletme) mobilya ve orman ürünleri alanında 

faaliyet gösterdikleri, %50.2’sinin anonim Ģirket olduğu, %50.6’sının (119 iĢletme) 

yıllık net satıĢ hasılatının 1-8 milyon TL arasında olduğu ve  %65.1’inde (153 iĢletme) 

10-49 arası kiĢi çalıĢtığı görülmektedir. 

3.6.2. Anket Ġfadelerine ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Anket çalıĢmasında yer alan soruların frekans dağılımları, ortalamaları, 

standart sapmaları ile hangi ölçekte yer aldıkları, ölçeklere ait ortalama ve standart 
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sapma değerlerine ait bilgiler bu bölümde verilmiĢtir. Ayrıca ölçekler arasındaki 

iliĢkinin düzeyini belirlemek için yapılan korelasyon analizine iliĢkin bulgular da bu 

bölümde yer almaktadır. 

 

Tablo 6. Muhasebe Bilgi Sistemi Etkinliği Ölçeğine Ait Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Soru 

No 

Hiçbir 

Zaman 
Nadiren Arasıra Genellikle 

Her 

Zaman 
Ortalama 

Standart 

Sapma 
n % n % n % n % n % 

1 0 0 9 3.8 22 9.4 123 52.3 81 34.5 4.17 0.75 

2 0 0 6 2.6 24 1.,2 124 52.8 81 34.5 4.19 0.71 

3 0 0 10 4.3 37 15.7 113 48.1 75 31.9 4.08 0.80 

4 0 0 2 0.9 34 14.5 117 49.8 82 34.9 4.19 0.70 

5 0 0 1 0.4 35 14.9 122 51.9 77 32.8 4.17 0.68 

6 0 0 8 3.4 27 11.5 110 46.8 90 38.3 4.20 0.77 

7 1 0.4 3 1.3 25 10.6 113 48.1 93 39.6 4.25 0.72 

8 1 0.4 8 3.4 28 11.9 119 50.6 79 33.6 4.14 0.78 

9 1 0.4 10 4.3 26 11.1 122 51.9 76 32.3 4.11 0.79 

10 1 0.4 10 4.3 36 15.3 118 50.2 70 29.8 4.05 0.81 

11 2 0.9 9 3.8 45 19.1 105 44.7 74 31.5 4.02 0.86 

12 4 1.7 9 3.8 45 19.1 116 49.4 61 26.0 3.94 0.87 

 

Tablo 6’ya bakıldığında ölçekte yer alan sorulardan en büyük ortalamaya sahip 

olanın 7. soru olduğu görülmektedir. Bu sorunun ortalaması 4.25, standart sapması ise 

0.72’dir. 
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Tablo 7. Muhasebe Bilgi Sistemi Entegrasyonu Ölçeğine Ait Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Soru 

No 

Hiçbir 

Zaman 
Nadiren Arasıra Genellikle 

Her 

Zaman 
Ortalama 

Standart 

Sapma 
n % n % n % n % n % 

13 5 2.1 11 4.7 37 15.7 119 50.6 63 26.8 3.95 0.89 

14 3 1.3 11 4.7 55 23.4 103 43.8 63 26.8 3.90 0.89 

15 7 3.0 15 6.4 62 26.4 101 43.0 50 21.3 3.73 0.96 

16 12 5.1 13 5.5 50 21.3 101 43.0 59 25.1 3.77 1.04 

17 11 4.7 15 6.4 41 17.4 109 46.4 59 25.1 3.81 1.03 

18 9 3.8 13 5.5 52 22.1 109 46.4 52 22.1 3.77 0.98 

19 8 3.4 11 4.7 51 21.7 119 50.6 46 19.6 3.78 0.92 

20 12 5.1 12 5.1 39 16.6 117 49.8 55 23.4 3.81 1.01 

 

Tablo 7’ye bakıldığında ölçekte yer alan sorulardan en büyük ortalamaya sahip 

olanın 13. soru olduğu görülmektedir. Bu sorunun ortalaması 3.95, standart sapması ise 

0.89’dur. 

 

Tablo 8. Fonksiyonlar Arası Bilgi Bağlılığı Ölçeğine Ait Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Soru 

No 

Hiçbir 

Zaman 
Nadiren Arasıra Genellikle 

Her 

Zaman 
Ortalama 

Standart 

Sapma 
n % n % n % n % n % 

21 5 2.1 3 1.3 38 16.2 125 53.2 64 27.2 4.02 0.82 

22 3 1.3 8 3.4 47 20.0 115 48.9 62 26.4 3.96 0.84 

23 4 1.7 6 2.6 53 22.6 108 46.0 64 27.2 3.94 0.86 

24 5 2.1 4 1.7 45 19.1 117 49.8 64 27.2 3.98 0.85 

25 6 2.6 5 2.1 42 17.9 119 50.6 63 26.8 3.97 0.87 

26 3 1.3 6 2.6 47 20.0 118 50.2 61 26.0 3.97 0.82 

 

 

Tablo 8’e bakıldığında ölçekte yer alan sorulardan en büyük ortalamaya sahip 

olanın 21. soru olduğu görülmektedir. Bu sorunun ortalaması 4.02, standart sapması ise 

0.82’dir. 
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Tablo 9. ĠĢletme KurumsallaĢma Düzeyi Ölçeğine Ait Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Soru 

No 

K
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n % n % n % n % n % n % n % 

27 0 0 2 0.9 5 2.1 20 8.5 27 11.5 112 47.7 69 29.4 5.91 1.03 

28 0 0 5 2.1 9 3.8 20 8.5 29 12.3 114 48.5 58 24.7 5.75 1.15 

29 0 0 1 0.4 7 3.0 17 7.2 27 11.5 121 51.5 62 26.4 5.90 0.99 

30 7 3.0 16 6.8 6 2.6 31 13.2 39 16.6 90 38.3 46 19.6 5.27 1.55 

31 41 17.4 42 17.9 17 7.2 30 12.8 42 17.9 49 20.9 14 6.0 3.82 1.97 

. 

Tablo 9’a bakıldığında ölçekte yer alan sorulardan en büyük ortalamaya sahip 

olanın 27. soru olduğu görülmektedir. Bu sorunun ortalaması 5.91, standart sapması ise 

1.03’tür. 

 

Tablo 10. ĠĢletme Performansı Ölçeğine Ait Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Soru 

No 

Önemli 

Ölçüde 

Ortalamanın 

Altında 

Ortalamanın 

Altında 
Ortalama 

Ortalamanın 

Üstünde 

Önemli 

Ölçüde 

Ortalamanın 

Üstünde 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

n % n % n % n % n % 

32 3 1.3 21 8.9 143 60.9 64 27.2 4 1.7 3.19 0.66 

33 1 0.4 25 10.6 143 60.9 59 25.1 7 3.0 3.20 0.67 

34 1 0.4 29 12.3 136 57.9 62 26.4 7 3.0 3.19 0.69 

35 2 0.9 17 7.2 131 55.7 71 30.2 14 6.0 3.33 0.73 

36 1 0.4 20 8.5 108 46.0 79 33.6 27 11.5 3.47 0.82 

37 4 1.7 29 12.3 123 52.3 67 28.5 12 5.1 3.23 0.79 

38 4 1.7 27 11.5 115 48.9 72 30.6 17 7.2 3.30 0.83 

39 3 1.3 22 9.4 94 40.0 82 34.9 34 14.5 3.52 0.89 

40 4 1.7 26 11.1 97 41.3 77 32.8 31 13.2 3.45 0.91 

 

Tablo 10’a bakıldığında ölçekte yer alan sorulardan en büyük ortalamaya sahip 

olanın 39. soru olduğu görülmektedir. Bu sorunun ortalaması 3.52, standart sapması ise 

0.89’dur. 
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3.6.3. DeğiĢkenlere Ait Korelasyon Katsayıları 

Korelasyon analizi, iki değiĢken arasındaki doğrusal iliĢkiyi ya da bir 

değiĢkenin iki veya daha çok değiĢkenle olan iliĢkisini test etmek ve varsa bu iliĢkinin 

derecesinin belirlemek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Bu analizin amacı; 

bağımsız değiĢkendeki değiĢimin, bağımlı değiĢkeni ne yönde etkileyeceğini 

belirlemektir. Bu analiz sonucunda doğrusal iliĢki olup olmadığı ve iliĢkinin derecesini 

gösteren sayı korelasyon katsayısıdır ve bu katsayı +1 ile -1 arasında yer alır (Kalaycı, 

2010, 115). 

Korelasyon katsayısının aldığı değere göre değiĢkenler arasındaki iliĢki 

tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalar Ģu Ģekildedir: (Alpar, 2010, 266) 

Korelasyon 

Katsayısının Değeri Nitelendirme 

0.00 – 0.19 ĠliĢki yok ya da önemsenmeyecek düzeyde düĢük 

0.20 – 0.39 Zayıf (düĢük) iliĢki 

0.40 – 0.69 Orta düzeyde iliĢki 

0.70 – 0.89 Kuvvetli (yüksek) iliĢki 

0.90 – 1.00 Çok kuvvetli iliĢki 

 

Bu çalıĢmada kullanılan değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi gösteren korelasyon 

katsayıları Tablo 11’de görüldüğü gibidir. Bu bilgilere göre muhasebe bilgi sisteminin 

etkinliği değiĢkeni ile iĢletme fonksiyonları arası bilgi bağlılığı ve iĢletmenin 

kurumsallaĢma düzeyi arasında orta düzeyde iliĢki olduğu görülmektedir. Muhasebe 

bilgi sisteminin etkinliği ile muhasebe bilgi sisteminin entegrasyonu ve iĢletme 

performansı arasında düĢük iliĢki bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo 11. DeğiĢkenlere Ait Korelasyon Katsayıları 

DeğiĢkenler 
Muhasebe Bilgi 

Sistemi Etkinliği 

Muhasebe Bilgi 

Sistemi Entegrasyonu 

Fonksiyonlar Arası 

Bilgi Bağlılığı 

ĠĢletme KurumsallaĢma 

Düzeyi 

ĠĢletme 

Performansı 

Muhasebe Bilgi  

Sistemi Etkinliği 
1     

Muhasebe Bilgi  

Sistemi  Entegrasyonu 
0.366

**
 1    

Fonksiyonlar Arası 

Bilgi Bağlılığı 
0.462

**
 0.424

**
 1   

ĠĢletme 

KurumsallaĢma Düzeyi 
0.531

**
 0.376

**
 0.330

**
 1

**
  

ĠĢletme Performansı 0.319
**

 0.157
*
 0.204

**
 0.398

*
 1

*
 

* Korelasyon, p <0.05 seviyesinde anlamlı (Çift yönlü) 
**Korelasyon, p <0.01 seviyesinde anlamlı (Çift yönlü) 

5
5
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3.6.4. AraĢtırma Modellerinin ve Hipotezlerinin Test Edilmesi 

Çoklu doğrusal regresyon analizinde, bir bağımlı değiĢken ve bu değiĢkeni 

etkileyen iki veya daha fazla bağımsız değiĢken bulunmakta ve bu analizle Ģu amaçlara 

ulaĢılmak istenmektedir: (Alpar, 2010, 300) 

 Bağımsız değiĢkenleri kullanarak bağımlı değiĢkenin değerini tahmin 

etmek 

 Bağımsız değiĢkenlerden hangisinin ya da hangilerinin bağımlı değiĢkeni 

daha çok etkilediğini belirlemek 

 Diğer değiĢkenlerin varlığında katsayı tahmininde bulunmak 

Çoklu regresyon yöntemi uygulandığında sonuçların açıklanmasında Ģu 

istatistikler kullanılır: (Alpar, 2010, 303) 

R 

 

:  

 

Çoklu regresyon katsayısı (Bağımlı değiĢken ile bağımsız değiĢken 

arasındaki iliĢkinin derecesidir.) 

R
2 

 

 

 

: 

 

 

 

Çoklu belirlilik katsayısı (Bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenleri 

hangi oranda açıkladığını gösterir. Modele dahil edilen değiĢken sayısı 

arttıkça belirlilik katsayı artar. Böyle durumlarda düzeltilmiĢ belirlilik 

katsayısına bakılmalıdır.) 

s : Regresyon denkleminin standart hatası 

F 

 

: 

 

Regresyon katsayılarının sıfıra eĢit olup olmadığına iliĢkin tümel F 

değeri olup regresyona iliĢkin yapılan varyans analizi ile elde edilir 

p : Regresyon katsayılarının anlamlılık düzeyi 

b : Regresyon katsayıları 

S(b) : Regresyon katsayılarının standart hataları 

Beta 

 

: 

 

StandartlaĢtırılmıĢ regresyon katsayıları (Beta katsayısı en büyük olan 

bağımsız değiĢken bağımlı değiĢkeni en çok açıklayandır.) 

t : Regresyon katsayılarının anlamlılığına iliĢkin t istatistiği 

 

Bu çalıĢmada oluĢturulan modellerin ve hipotezlerin test edilmesinde regresyon 

analizinden yararlanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar Ģu Ģekildedir: 
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ġekil 12. AraĢtırmanın Birinci Modelinin Test Edilmesi 

 

Birinci modelin test edilmesi için yapılan regresyon analizi sonucunda elde 

edilen veriler Tablo 12’de görüldüğü gibidir. 

 

Tablo 12. Birinci Model Regresyon Analizi Özeti 

R R
2
 DüzeltilmiĢ R

2
 Tahmini Standart Sapma(s) 

0.597
*
 0.357 0.345 0.502 

 

Modele Ait F Değeri 31.863 

Modelin Anlamlılık Düzeyi (p)  0.000
**

 

*Tahminleyiciler: (Sabit), Fonksiyonlar Arası Bilgi Bağlılığı, KurumsallaĢma Düzeyi, ĠĢletme 

Performansı, Muhasebe Bilgi Sistemi Entegrasyonu 

**p<0.01 

 

Tablo 12’ye bakıldığında çoklu regresyon katsayısının (R) 0.597, çoklu 

belirlilik katsayısının (R
2
) 0.357, düzeltilmiĢ çoklu belirlilik katsayısının ise 0.345 

olduğu görülmektedir. Modelin anlamlılığını test eden F istatistiği 31.863, istatistiğin 

anlamlılığı (p) ise 0.000 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuçlar p<0.01 anlamlılık 

düzeyinde modelin anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

β=0.312 

β=0.140 

β=0.163 

β=0.265 

Fonksiyonlar Arası 

Bilgi Bağlılığı 

ĠĢletme 

Performansı 

KurumsallaĢma 

Düzeyi 

Muhasebe Bilgi 

Sistemi 

Entegrasyonu 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin Etkinliği 

R
2
= 0.345 

F= 31.863* 

* p<0.01 
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Birinci modelde yer alan değiĢkenlere iliĢkin regresyon analizi katsayıları 

Tablo 13’te görüldüğü gibidir. Bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenleri hangi 

oranda etkilediğini gösteren beta katsayıları bu tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo 13. Birinci Model Regresyon Analizi Katsayılar Tablosu 

Ölçek 

StandartlaĢtırılmamıĢ 

Katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

Katsayılar t p 

b S (b) Beta 

Sabit* 0.943 0.290  3.256 0.001 

Fonksiyonlar Arası 

Bilgi Bağlılığı 
0.274 0.052 0.312 5.265 0.000** 

KurumsallaĢma 

Düzeyi 
0.209 0.045 0.265 4.683 0.000** 

ĠĢletme Performansı 0.167 0.057 0.163 2.928 0.004** 

Muhasebe Bilgi 

Sistemi 

Entegrasyonu 
0,112 0,047 0.140 2.356 0.019*** 

* Bağımlı DeğiĢken: Muhasebe Bilgi Sistemi Etkinliği 

** p <0.01 seviyesinde anlamlı 

*** p <0.05 seviyesinde anlamlı 

 

Tablo 13’e bakıldığında fonksiyonlar arası bilgi bağlılığı değiĢkenine ait beta 

katsayısını 0.312, anlamlılık düzeyinin (p) 0.000; iĢletmenin kurumsallaĢma düzeyi 

değiĢkenine ait beta katsayısının 0.265,  anlamlılık düzeyinin (p) 0.000; iĢletme 

performansı değiĢkenine ait beta katsayısının 0.163, anlamlılık düzeyinin (p) 0.004 

olduğu görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar bu bağımsız değiĢkenlerinin p<0.01 

anlamlılık düzeyinde bağımlı değiĢkeni açıklayıcılıklarının anlamlı olduğunu ortaya 

koymaktadır. Muhasebe bilgi sistemi entegrasyonu değiĢkenine ait beta katsayısı 0.140 

ve anlamlılık düzeyi (p) ise 0.019’dur. Bu durum muhasebe bilgi sistemi entegrasyonu 

değiĢkeninin p<0.05 anlamlılık düzeyinde bağımlı değiĢkeni açıklayıcılığının anlamlı 

olduğu göstermektedir. Birinci modele iliĢkin regresyon analizi sonuçları, bu modele 

bağlı olarak kurulan, H1, H2, H3 ve H4 hipotezlerinin kabul edildiği göstermektedir.   
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ġekil 13. AraĢtırmanın Ġkinci Modelinin Test Edilmesi 

Ġkinci modelin test edilmesi için yapılan regresyon analizi sonucunda elde 

edilen veriler Tablo 14’te görüldüğü gibidir. 

 

Tablo 14. Ġkinci Model Regresyon Analizi Özeti 

R R
2
 DüzeltilmiĢ R

2
 Tahmini Standart Sapma(s) 

0.351
*
 0.123 0.116 0.568 

 

Modele Ait F Değeri 16.328 

Modelin Anlamlılık Düzeyi (p)  0.000
**

 

*Tahminleyiciler: (Sabit), Muhasebe Bilgi Sistemi Etkinliği, KurumsallaĢma Düzeyi,  

**p<0.01 

 

Tablo 14’e bakıldığında çoklu regresyon katsayısının (R) 0.351, çoklu belirlilik 

katsayısının (R
2
) 0.123, düzeltilmiĢ çoklu belirlilik katsayısının ise 0.116 olduğu 

görülmektedir. Modelin anlamlılığını test eden F istatistiği 16,328, istatistiğin 

anlamlılığı (p) ise 0.000 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuçlar p<0.01 anlamlılık 

düzeyinde modelin anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Modelde yer alan değiĢkenlere iliĢkin regresyon analizi katsayıları Tablo 15’te 

görüldüğü gibidir. Bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenleri hangi oranda 

etkilediğini gösteren beta katsayıları bu tabloda yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β=0.162 

β=0.252 

 

Muhasebe Bilgi 

Sistemi Etkinliği 

ĠĢletme 

KurumsallaĢma 

Düzeyi 

 

ĠĢletme 

Performansı 

R
2
=0.123 

F=16.328* 
 

*p<0.01 
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Tablo 15. Ġkinci Model Regresyon Analizi Katsayılar Tablosu 

Ölçek 

StandartlaĢtırılmamıĢ 

Katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

Katsayılar t p 

b S (b) Beta 

Sabit* 2.040 0.252  8.089 0.000** 

Muhasebe Bilgi 

Sistemi Etkinliği 
0.245 0.066 0.252 3.738 0.000** 

KurumsallaĢma 

Düzeyi 
0.124 0.052 0.162 2.401 0.017*** 

* Bağımlı DeğiĢken: ĠĢletme Performansı 

** p <0.01 seviyesinde anlamlı 

*** p <0.05 seviyesinde anlamlı 

 

Tablo 15’e bakıldığında muhasebe bilgi sistemi etkinliği değiĢkenine ait beta 

katsayısını 0.252, anlamlılık düzeyinin (p) 0.000; iĢletmenin kurumsallaĢma düzeyi 

değiĢkenine ait beta katsayısının 0.162,  anlamlılık düzeyinin (p) 0.017 olduğu 

görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlara göre muhasebe bilgi sistemi etkinliği 

değiĢkeninin p<0.01 anlamlılık düzeyinde; iĢletme kurumsallaĢma düzeyi değiĢkeninin 

p<0.05 anlamlılık düzeyinde bağımlı değiĢkeni açıklayıcılığının anlamlı olduğunu 

görülmektedir. Ġkinci modele iliĢkin regresyon analizi sonuçları, bu modele bağlı olarak 

kurulan, H5 ve H6 hipotezlerinin kabul edildiği göstermektedir.   

ÇalıĢmada kullanılan değiĢkenlerin, araĢtırmaya katılan iĢletmelerin 

demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin test edilmesi için 

varyans analizi uygulanmıĢtır. Varyans analizi iki veya daha fazla ortalama arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için kullanılır. Bu analizde bağımlı ve 

bağımsız değiĢkenler bulunmaktadır ve bağımsız değiĢkenin kategorik, bağımlı 

değiĢkenin ise metrik olması gerekmektedir. Metrik bir bağımlı değiĢken ile kategorik 

bir bağımsız değiĢkenin test edilmesinde uygulanacak varyans analizi tek yönlü anova 

analizidir (Kalaycı, 2010, 132).  

Demografik özelliklere göre uygulanan tek yönlü anova analiziyle elde edilen 

sonuçlar Ģu Ģekildedir: 
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Tablo 16. ĠĢletmelerin Faaliyet Sürelerine ĠliĢkin Anova Tablosu 

DeğiĢkenler 
Faaliyet 

Süresi 
n Ortalama 

Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 
F p 

Muhasebe 

Bilgi 

Sistemi 

Etkinliği 

1-5 Yıl 16 4.177 0.395 0.098 

3.810 0.011 

6-10 Yıl 32 4.065 0.685 0.121 

11-20 Yıl 108 4.005 0.628 0.060 

> 20 Yıl 79 4.304 0.586 0.066 

Toplam 235 4.125 0.621 0.040 

Muhasebe 

Bilgi 

Sistemi 

Entegrasyonu 

1-5 Yıl 16 3.664 0.942 0.235 

0.239 0.869 

6-10 Yıl 32 3.859 0.789 0.139 

11-20 Yıl 108 3.821 0.808 0.077 

> 20 Yıl 79 3.825 0.711 0.080 

Toplam 235 3.817 0.780 0.050 

Fonksiyonlar 

Arası 

Bilgi 

Bağlılığı 

1-5 Yıl 16 4.104 0.611 0.152 

0.955 0.415 

6-10 Yıl 32 3.963 0.766 0.135 

11-20 Yıl 108 3.898 0.730 0.070 

> 20 Yıl 79 4.057 0.671 0.075 

Toplam 235 3.974 0.708 0.046 

ĠĢletme 

KurumsallaĢma 

Düzeyi 

1-5 Yıl 16 5.812 0.553 0.138 

3.196 0.024 

6-10 Yıl 32 5.731 0.778 0.137 

11-20 Yıl 108 5.590 0.866 0.083 

> 20 Yıl 79 5.848 0.900 0.101 

Toplam 235 5.711 0.852 0.055 

ĠĢletme 

Performansı 

1-5 Yıl 16 3.250 0.698 0.174 

1.329 0.266 

6-10 Yıl 32 3.225 0.584 0.103 

11-20 Yıl 108 3.279 0.658 0.063 

> 20 Yıl 79 3.427 0.503 0.056 

Toplam 235 3.320 0.604 0.039 

*p <0.05 
 

Tablo 16’da araĢtırma değiĢkenlerinin iĢletmelerin faaliyet sürelerine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine iliĢkin sonuçlar verilmiĢtir. Elde edilen 

sonuçlara göre muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ve iĢletmelerin kurumsallaĢma 

düzeyi p<0.05 anlamlılık düzeyinde iĢletmelerin faaliyet sürelerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. Diğer değiĢkenlerde ise iĢletmelerin faaliyet sürelerine göre 

anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiĢtir.  
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Tablo 17. ĠĢletmelerin Faaliyet Gösterdikleri Sektörlere ĠliĢkin Anova Tablosu 

DeğiĢkenler Sektör n Ortalama 
Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 
F p 

Muhasebe 

Bilgi 

Sistemi 

Etkinliği 

Metal ĠĢleme 36 4.030 0.654 0.109 

0.856 0.528 

Mob.Orman Ür. 50 4.098 0.626 0.088 

Tekstil 45 4.270 0.576 0.085 

Gıda 31 4.134 0.627 0.112 

Kim.Plastik Ür. 29 3.985 0.744 0.138 

ĠnĢ.Alt.Yapı.Malz. 23 4.184 0.603 0.125 

Elek. Ürünler 21 4.162 0.452 0.098 

Toplam 235 4.125 0.621 0.040 

Muhasebe 

Bilgi 

Sistemi 

Entegrasyonu 

Metal ĠĢleme 36 3.899 0.824 0.137 

0.483 0.821 

Mob.Orman Ür. 50 3.742 0.828 0.117 

Tekstil 45 3.877 0.808 0.120 

Gıda 31 3.802 0.857 0.154 

Kim.Plastik Ür. 29 3.694 0.709 0.131 

ĠnĢ.Alt.Yapı.Malz. 23 3.972 0.412 0.086 

Elek. Ürünler 21 3.750 0.852 0.186 

Toplam 235 3.817 0.780 0.050 

Fonksiyonlar 

Arası 

Bilgi 

Bağlılığı 

Metal ĠĢleme 36 4.023 0.693 0.115 

0.789 0.580 

Mob.Orman Ür. 50 4.023 0.849 0.120 

Tekstil 45 4.122 0.712 0.106 

Gıda 31 3.876 0.608 0.109 

Kim.Plastik Ür. 29 3.873 0.739 0.137 

ĠnĢ.Alt.Yapı.Malz. 23 3.826 0.610 0.127 

Elek. Ürünler 21 3.904 0.546 0.119 

Toplam 235 3.974 0.708 0.046 

ĠĢletme 

KurumsallaĢma 

Düzeyi 

Metal ĠĢleme 36 5.411 0.658 0.109 

2.525 0.022 

Mob.Orman Ür. 50 5.728 0.958 0.135 

Tekstil 45 5.813 0.847 0.126 

Gıda 31 6.032 0.715 0.128 

Kim.Plastik Ür. 29 5.393 1.014 0.188 

ĠnĢ.Alt.Yapı.Malz. 23 5.747 0.842 0.175 

Elek. Ürünler 21 5.895 0.624 0.136 

Toplam 235 5.711 0.852 0.055 

ĠĢletme 

Performansı 

Metal ĠĢleme 36 3.206 0.704 0.117 

1.661 0.131 

Mob.Orman Ür. 50 3.180 0.632 0.089 

Tekstil 45 3.370 0.607 0.090 

Gıda 31 3.458 0.623 0.111 

Kim.Plastik Ür. 29 3.536 0.645 0.119 

ĠnĢ.Alt.Yapı.Malz. 23 3.289 0.403 0.084 

Elek. Ürünler 21 3.269 0.309 0.067 

Toplam 235 3.320 0.604 0.039 

*p <0.05 
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Tablo 17’de araĢtırma değiĢkenlerinin iĢletmelerin faaliyet gösterdikleri 

sektörlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine iliĢkin sonuçlar verilmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlara göre iĢletmelerin kurumsallaĢma düzeyi p<0.05 anlamlılık 

düzeyinde iĢletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörlere göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Diğer değiĢkenlerde ise iĢletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörlere 

göre anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiĢtir. 

 

Tablo 18. ĠĢletmelerin Hukuki Yapılarına ĠliĢkin Anova Tablosu 

DeğiĢkenler 
Hukuki 

Yapı 
n Ortalama 

Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 
F p 

Muhasebe 

Bilgi 

Sistemi 

Etkinliği 

ġahıs ĠĢl. 28 3.895 0.452 0.085 

3.463 0.033 
Ltd. ġti. 89 4.079 0.639 0.067 

Anonim ġ. 118 4.215 0.628 0.057 

Toplam 235 4.125 0.621 0.040 

Muhasebe 

Bilgi 

Sistemi 

Entegrasyonu 

ġahıs ĠĢl. 28 3.714 0.636 0.120 

0.342 0.711 
Ltd. ġti. 89 3.809 0.856 0.090 

Anonim ġ. 118 3.848 0.754 0.069 

Toplam 235 3.817 0.780 0.050 

Fonksiyonlar 

Arası 

Bilgi 

Bağlılığı 

ġahıs ĠĢl. 28 3.767 0.679 0.128 

1.380 0.254 
Ltd. ġti. 89 4.015 0.737 0.078 

Anonim ġ. 118 3.992 0.690 0.063 

Toplam 235 3.974 0.708 0.046 

ĠĢletme 

KurumsallaĢma 

Düzeyi 

ġahıs ĠĢl. 28 5.742 0.899 0.169 

0.253 0.777 
Ltd. ġti. 89 5.660 0.883 0.093 

Anonim ġ. 118 5.742 0.822 0.075 

Toplam 235 5.711 0.852 0.055 

ĠĢletme 

Performansı 

ġahıs ĠĢl. 28 3.273 0.734 0.138 

0.171 0.843 
Ltd. ġti. 89 3.307 0.503 0.053 

Anonim ġ. 118 3.340 0.644 0.059 

Toplam 235 3.320 0.604 0.039 

*p <0.05 

 

Tablo 18’de araĢtırma değiĢkenlerinin iĢletmelerin hukuki yapılarına göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine iliĢkin sonuçlar verilmiĢtir. Elde edilen 

sonuçlara göre muhasebe bilgi sisteminin etkinliği p<0.05 anlamlılık düzeyinde 

iĢletmelerin hukuki yapılarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Diğer 

değiĢkenlerde ise iĢletmelerin hukuki yapılarına göre anlamlı bir farklılık olmadığı 

belirlenmiĢtir.  
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Tablo 19. ĠĢletmelerin ÇalıĢan Sayılarına ĠliĢkin T Tablosu 

Ölçekler 
ÇalıĢan 

Sayısı 
n Ortalama 

Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 
t p 

Muhasebe 

Bilgi 

Sistemi 

Etkinliği 

10-49 KiĢi 153 4.094 0.596 0.048 

-1.049 0.295 
50-249 

KiĢi 
82 4.183 0.665 0.073 

Muhasebe 

Bilgi 

Sistemi 

Entegrasyonu 

10-49 KiĢi 153 3.887 0.743 0.060 

1.881 0.061 
50-249 

KiĢi 
82 3.687 0.833 0.092 

Fonksiyonlar 

Arası 

Bilgi 

Bağlılığı 

10-49 KiĢi 153 4.028 0.676 0.054 

1.597 0.112 
50-249 

KiĢi 
82 3.874 0.758 0.083 

ĠĢletme 

KurumsallaĢma 

Düzeyi 

10-49 KiĢi 153 5.728 0.825 0.066 

0.407 0.684 
50-249 

KiĢi 
82 5.680 0.905 0.099 

ĠĢletme 

Performansı 

10-49 KiĢi 153 3.275 0.580 0.046 

-1.558 0.121 
50-249 

KiĢi 
82 3.403 0.642 0.070 

*p <0.05 

 

Tablo 19’da araĢtırma değiĢkenlerinin iĢletmelerin çalıĢan sayılarına göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine iliĢkin sonuçlar verilmiĢtir. Elde edilen 

sonuçlara göre araĢtırmada kullanılan değiĢkenlerde iĢletmelerin çalıĢan sayılarına göre 

anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiĢtir. 



SONUÇ 

Özellikle 90’lı yılların sonlarında tüm dünyada büyük bir değiĢim yaĢanmıĢtır. 

Bu değiĢim ekonomiden politikaya, sosyal yaĢantıdan kültürel değerlere birçok alanda 

hissedilmiĢtir. Bu değiĢimle eski değerler ve yöntemler yerini yeni anlayıĢlara 

bırakmıĢtır. KüreselleĢme olarak adlandırılan bu değiĢim süreci en çok da iĢletmeleri 

etkilemiĢtir. Birçok çevresel faktörün etkisi altında faaliyetlerini sürdüren iĢletmeler, bu 

unsurlardaki sürekli değiĢime ayak uydurmak zorundadır. Kendilerini yenilemeyen 

iĢletmelerin böyle bir ortamda varlıklarını sürdürmeleri de mümkün olmayacaktır. 

KüreselleĢmenin bir sonucu olarak iĢletmeler çok yoğun bir rekabetin etkisi 

altında kalmıĢtır. Rekabette iĢletmelere üstünlük sağlayacak en yararlı unsur ise bilgidir. 

Değerli bilgilere sahip olan iĢletmelerin faaliyetlerinin etkinliği artacaktır. Bilginin 

değeri ise niceliğinde değil niteliğindedir. Bilgi doğru, tam, zamanlı, ilgili, ekonomik ve 

sade olmalıdır. Kaliteli bilgiyi elde edebilen iĢletmeler, bilgiyi etkin bir Ģekilde 

yönetebilirlerse varlıklarını sürekli kılabileceklerdir. ĠĢletmelerde bilgiyi tedarik eden ve 

onu yöneten sisteme yönetim bilgi sistemi adı verilmektedir. 

Yönetim bilgi sistemi iĢletme fonksiyonları olarak da bilinen alt sistemleri 

bünyesinde barındırmaktadır. Bu sistemlerden iĢletmeye mali konularda bilgi sağlayan 

sistem muhasebe bilgi sistemidir. Bir iĢletmenin mali yapısı ne kadar güçlü ise rekabette 

de o kadar üstün olacaktır. Güçlü bir finansal yapı ise etkin çalıĢan bir muhasebe bilgi 

sistemi ile elde edilebilir. Bu çalıĢmada muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini etkileyen 

unsurları belirlemeye çalıĢmıĢtır. AraĢtırma alanı olarak küçük ve orta büyüklükte 

iĢletmeler seçilmiĢtir. Çünkü rekabetten en çok etkilenen iĢletmeler küçük ve orta 

büyüklükte iĢletmelerdir. 
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AraĢtırmada kullanılan anket toplam beĢ alt ölçekten oluĢmaktadır. Tüm ölçek 

ve alt ölçekler güvenilirlilik analizi ile test edilmiĢ ve Cronbach’s Alpha değerinin tüm 

ölçek için 0.94 olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca alt ölçeklerden biri hariç (ĠĢletme 

kurumsallaĢma düzeyi: 0.78)  diğerleri için bu değerlerin 0.80 ile 1.00 arasında olduğu 

belirlenmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle iĢletme kurumsallaĢma düzeyi ölçeğinin oldukça 

güvenilir, diğer ölçeklerin ise yüksek düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. Elde edilen 

bu sonuç ankette kullanılan ölçeklere ait soruların birbiri arasında tutarlı olduklarını 

göstermektedir.  

AraĢtırmaya küçük ve orta büyüklükte iĢletmeler sınıfında olan mikro 

iĢletmeler (çalıĢan sayısı 1-9 kiĢi), fonksiyonlaĢma düzeylerinin düĢük olması nedeniyle 

dahil edilmemiĢtir. AraĢtırma verileri Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 

gösteren 235 iĢletmeden elde edilmiĢtir. Büyük çoğunluğu (108 iĢletme) 11-20 yıldır 

faaliyet gösteren iĢletmelerin çalıĢan sayılarına göre 153 tanesi küçük ölçekli (çalıĢan 

sayısı 10-49 kiĢi), 82 tanesi orta ölçekli (çalıĢan sayısı 50-249 kiĢi) iĢletmedir. 

AraĢtırma değiĢkenlerinin, iĢletmelerin demografik özelliklerine göre farklılık 

gösterip göstermediğinin belirlenmesi için, iki veya daha fazla değiĢkene ait ortalamalar 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmeye yarayan Tek Yönlü Varyans 

analizi yapılmıĢ ve p<0.05 anlamlılık düzeyinde su sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

Muhasebe bilgi sisteminin etkinliği iĢletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörlere  

(p=0.52) ve çalıĢan sayılarına (p=0.29) göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

ĠĢletmelerin faaliyet sürelerine (p=0.01) ve hukuki yapılarına (p=0.03) göre muhasebe 

bilgi sisteminin etkinliğinde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Muhasebe bilgi sisteminin entegrasyonu iĢletmelerin faaliyet sürelerine 

(p=0.86), faaliyet gösterdikleri sektörlere (p=0.82), hukuki yapılarına (p=0.71) ve 

çalıĢan sayılarına (p=0.06) göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

ĠĢletme fonksiyonları arası bilgi bağlılığı iĢletmelerin faaliyet sürelerine 

(p=0.41), faaliyet gösterdikleri sektörlere (p=0.58), hukuki yapılarına (p=0.25) ve 

çalıĢan sayılarına (p=0.11) göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

ĠĢletmelerin kurumsallaĢma düzeyleri iĢletmelerin hukuki yapılarına (p=0.77) 

ve çalıĢan sayılarına (p=0.68) göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. ĠĢletmelerin 

faaliyet sürelerine (p=0.02) ve faaliyet gösterdikleri sektörlere (p=0.02) göre 

iĢletmelerin kurumsallaĢma düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 
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ĠĢletmelerin performansı iĢletmelerin faaliyet sürelerine (p=0.26), faaliyet 

gösterdikleri sektörlere (p=0.13), hukuki yapılarına (p=0.84) ve çalıĢan sayılarına 

(p=0.12) göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Bu çalıĢmada oluĢturulan modellerin ve kurulan hipotezlerin test edilmesinde, 

bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkeni hangi düzeyde etkilediğini belirlemeyi 

amaçlayan,  çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıĢtır. Regresyon analizi ile 

kurulan bir modelde dikkate alınması gereken istatistiklerden birisi de çoklu belirlilik 

katsayısıdır (R
2
). Bu istatistik bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkeni hangi oranda 

etkilediğini göstermektedir. Modele dahil edilen değiĢkenlerin sayısı arttıkça belirlilik 

katsayısı da artmaktadır ve böyle durumlarda düzeltilmiĢ belirlilik katsayısına 

bakılmalıdır. Bu çalıĢmada da değiĢkenlerin sayısının çok oluĢu düzeltilmiĢ belirlilik 

katsayısına bakmamızı gerektirir. 

ÇalıĢmanın birinci modeli için hesaplanan anlamlılık düzeyi (p) 0.00’dır. Bu 

sonuç modelin p<0.01 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir 

(F=31.863). Modelde elde edilen düzeltilmiĢ belirlilik katsayısı 0.345’tir. Yani bu 

katsayıya göre modelin açıklayıcılığı %34.5’tir. Ġkinci model için hesaplanan anlamlılık 

düzeyi (p) 0.000’dır. Bu sonuç modelin p<0.01 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğunu 

göstermektedir (F=16.328). Model için düzeltilmiĢ çoklu belirlilik katsayısı (R
2
)  0.116 

olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuç modelin açıklayıcılığının %11.6 olduğunu 

göstermektedir. 

Regresyon analizinde bağımlı değiĢkenle bağımsız değiĢkenler arasındaki 

iliĢkiyi standartlaĢtırılmıĢ regresyon katsayısı olan beta katsayısı göstermektedir. 

Bağımsız değiĢkenler arasında en büyük katsayıya sahip olan, bağımlı değiĢkeni en çok 

açıklayandır. AraĢtırmanın birinci modelinde beta katsayısı iĢletme fonksiyonları arası 

bilgi bağlılığı değiĢkeni için 0.312, iĢletme performansı değiĢkeni için 0.265, iĢletmenin 

kurumsallaĢma düzeyi değiĢkeni için 0.163 ve muhasebe bilgi sisteminin entegrasyonu 

değiĢkeni için 0.140 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuçlara göre muhasebe bilgi sistemini 

en çok etkileyen bağımsız değiĢken iĢletme fonksiyonları arası bilgi bağlılığıdır. Bu 

değiĢkeni sırasıyla iĢletme performansı, iĢletmenin kurumsallaĢma düzeyi ve muhasebe 

bilgi sisteminin entegrasyonu izlemektedir. 

Ġkinci Model yer alan bağımsız değiĢkenlere ait beta katsayısı muhasebe bilgi 

sistemi etkinliğini için 0.252, iĢletme kurumsallaĢma düzeyi için 0.162 olarak 
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belirlenmiĢtir. Yani iĢletme performansını en çok etkileyen unsur muhasebe bilgi 

sistemi etkinliğidir.  

Sonuç olarak iĢletmeler çağımızda faaliyetlerini sürdürürken en çok ihtiyaç 

duydukları bilgiyi sağlayan en önemli iĢletme içi bilgi sistemi olan muhasebe bilgi 

sisteminin etkin bir Ģekilde çalıĢması için yapmaları gereken ilk iĢ iĢletmenin 

fonksiyonları arasındaki bilgi paylaĢımını artırmaktır. Bir fonksiyonun üretilen 

bilgilerin diğer bilgi sistemlerine düzenli bir Ģekilde akıĢı gerçekleĢtirilmelidir. Ancak 

burada dikkat edilmesi gereken nokta iĢletme fonksiyonun ürettiği bilgi sayısı değil, 

bilginin değerli olmasıdır. Çünkü bir bilgi sisteminin çıktısı olan bilgi, diğer sistemler 

için girdi niteliğindedir. ĠĢe yaramayacak, değersiz bilgiler diğer sistemlerin de 

niteliksiz bilgi üretmesine neden olacaktır. 

Muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini etkileyen bir diğer önemli değiĢken de 

iĢletmenin performansıdır. ĠĢletme performansı karlılık, nakit akıĢı, satıĢ cirosu, pazar 

payı gibi unsurlarla ölçülmektedir.  Bu unsurlardaki olumlu artıĢ, muhasebe bilgi 

sisteminin etkinliğine yansıyacaktır. 

ĠĢletmelerin kurumsallaĢma düzeyi iĢletmenin politika ve prosedürlere sahip 

olması, bunların daha çok yazılı olması, çalıĢanların bu kurallara uyması ve 

uymayanların cezalandırılması gibi faktörlerle değerlendirilir. Bir iĢletmenin politika ve 

prosedürleri çalıĢanlara yetki ve sorumluluklarını tam olarak açıklar. Böylece iĢletme 

resmi bir yapı kazanır, yani kurumsallaĢır. ĠĢletme içinde bir alt sistem olan muhasebe 

bilgi sistemi çalıĢanlarının da bu kurumsal yapıya ayak uydurmaları sistem etkinliğini 

artıracaktır. 

Muhasebe bilgi sisteminin iĢletme içi diğer fonksiyonlarla bilgi alıĢveriĢini 

sağlayacak unsur muhasebe bilgi sisteminin entegrasyonudur. Muhasebe bilgi 

sisteminin etkinliğini artırmak için iĢletme içinde yer alan bütün sistemlerin bu sisteme 

entegrasyonu sağlanmalıdır. 

ÇalıĢmada oluĢturulan muhasebe bilgi sistemi etkinliği modeli ve iĢletme 

performansı modeli ile elde edilen sonuçlar muhasebe bilgi sistemi ile iĢletme 

performansının karĢılıklı bir etkileĢim içerisinde olduğunu ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla muhasebe bilgi sisteminin etkinliği iĢletme performansını, iĢletme 

performansının artıĢı, muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini olumlu yönde 

etkilemektedir. 
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Bu çalıĢmada muhasebe bilgi sisteminin etkinliğine yönelik araĢtırma küçük ve 

orta büyüklükte iĢletmeler üzerinde yapılmıĢtır. AraĢtırma anketinde kullanılan 

ölçeklerde uyarlama yapılmamıĢ, ölçeklerin orijinal hallerine sadık kalınmıĢtır. 

Gelecekte yapılacak çalıĢmalarda kullanılacak ölçekler, ülkemizdeki küçük ve orta 

büyüklükte iĢletmelerin özel durumlarına göre tasarlanabilir. Muhasebe bilgi sisteminin 

girdi kalitesi ve çıktı kalitesine yönelik ayrı ayrı çalıĢmalar yapılabilir. Ayrıca bu 

çalıĢmada kullanılan anket ile büyük ölçekli iĢletmelerde muhasebe bilgi sisteminin 

etkinliğini etkileyen unsurlar tespit edilmeye çalıĢılabilir.  
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EKLER 

Anket Örneği 

1. YaĢ, 

(a) 20-30               (b) 31-40            (c) 41-50                  (d) 51’den fazla 
 

2. Cinsiyet, 

(a) Erkek            (b) Kadın    
      

3. Eğitim durumu, 

(a) Ġlköğretim            (b) Lise        (c) Meslek Yüksekokulu         (d) Fakülte          (e) Lisansüstü 
 

4. ĠĢletmedeki pozisyonu, 

(a) Genel Müdür                         (b) Genel Müdür Yardımcısı            (c) Muhasebe Müdürü  

(d) Finans Müdürü                      (e) Diğer……………………… 
 

 

5.  ĠĢletmedeki çalıĢma süresi, 

(a) 1 yıldan az                   (b) 1-5 yıl               (c) 6-10                      (d) 10 yıldan fazla 
 

 

6. ĠĢletmeniz kaç yıldır faaliyet göstermektedir? 

(a) 1-5 yıl         (b) 6-10 yıl          (c) 11-20 yıl          (d) 20 yıldan fazla 
 

 

7. ĠĢletmenizin faaliyette bulunduğu sektör, 

(a) Tekstil          (b) Gıda       (c) Plastik        (d) Ağaç ve Ağaç Ürünleri          (e) TaĢ ve Toprak  

(f) Makine ve Metal         (g) Deri ve Deri Ürünleri      (h) Otomotiv        (ı) Diğer………………. 
 

 

8. ĠĢletmenizin hukuki yapısı, 

(a) ġahıs  ĠĢletmesi        (b) Limitet ġirket       (c) Anonim ġirket         (d) Diğer…………………. 
 

 

9. AĢağıda yer alan yıllık net satıĢ hasılatı ve çalıĢan sayısına iliĢkin bilgilerden iĢletmenize 

uygun olanını iĢaretleyiniz. 

 

 

 

 

 Yıllık Net SatıĢ Hasılatı   ÇalıĢan Sayısı 

 1.000.000 TL’den az   1 - 9 KiĢi 

 8.000.000 TL’den az   10 - 49 KiĢi 

 40.000.000 TL’den az   50 – 249 KiĢi 

Değerli Katılımcı: 

Bu anket çalıĢması Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Bölümü 

Yüksek Lisans Tezi kapsamında hazırlanan “Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği: Küçük ve 

Orta Ölçekli ĠĢletmeler Üzerine Bir Uygulama” baĢlıklı tez konusunun uygulama kısmına 

yönelik olarak hazırlanmıĢtır. Bu çalıĢma ile elde edilecek veriler sadece bilimsel amaçlarla 

kullanılacak olup, baĢka hiçbir kiĢi, kurum ya da kuruluĢa verilmeyecektir. Anket sorularına 

vereceğiniz cevaplar amacımıza yönelik sonuçlara ulaĢmamızda en büyük yardımcınız 

olacaktır. GöstermiĢ olduğunuz ilgiye Ģimdiden teĢekkür ederim. 

Ġbrahim ÇĠDEM 
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Açıklamalar 

Muhasebe Bilgi Sistemi (MBS): ĠĢletmenin bütçeleme iĢlemleri, iĢletmenin varlıkları, kaynakları, 

gelirleri ve giderleri ile ilgili iĢletmelerde meydana gelen parasal olayları paket ya da özel 

programlarla bilgisayara kaydeden, çeĢitli iĢlemlerle çıktılara dönüĢtüren ve bu bilgileri saklayan 

sistemdir. 

 

 

AĢağıdaki sorulara iĢletmenizin durumuna göre en uygun cevaba 

(hiçbir zaman, nadiren, ara sıra, genellikle, her zaman)  (X) iĢareti 

koyunuz. H
iç

b
ir

 

Z
am

an
 

N
ad

ir
en

 

A
ra

 S
ır

a 

G
en

el
li

k
le

 

H
er

 Z
am

an
 

1.Muhasebe bilgi sisteminden alınan raporların yararlı bir biçimde 

sunulduğunu düĢünüyor musunuz? 

     

2. Muhasebe bilgi sistemin doğruluğundan memnun musunuz?      

3. Muhasebe bilgi sisteminden alınan raporlarda sunulan bilgiler açık bir 

Ģekilde anlaĢılıyor mu? 

     

4. Muhasebe bilgi sistemi doğru bir Ģekilde çalıĢıyor mu?      

5. Muhasebe bilgi sistemi ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi sağlıyor mu?      

6. Muhasebe bilgi sisteminden güncel olarak sürekli bilgi alma imkânı var 

mı? 

     

7. Muhasebe bilgi sisteminden raporları ihtiyaç duyduğunuz anda alabiliyor 

musunuz? 

     

8. Muhasebe bilgi sistemi ihtiyaç duyduğunuz kesin bilgileri içeren raporlar 

sağlıyor mu? 

     

9. Muhasebe bilgi sistemin sunduğu raporun içeriği ihtiyacınızı karĢılıyor 

mu? 

     

10. Muhasebe bilgi sistemi tam olarak ihtiyacınızı karĢılayacak raporlar 

sağlıyor mu? 

     

11. Muhasebe bilgi sistemin kullanıcısı olan kiĢi dostça davranıyor mu?      

12. Muhasebe bilgi sistemin kullanımı kolay mı?      

13. ĠĢletmemizde yer alan bütün departmanların kullandığı bilgi sistemleri 

arasında standart kodlama sistemi vardır. 

     

14. Bütün sistemler standart kodlama sistemine uymaktadır.      

15. Elektronik veri değiĢim sistemi Muhasebe sistemine entegredir.      

16. Elektronik veri değiĢim sistemi Satın Alma sistemine entegredir.      

17. Elektronik veri değiĢim sistemi Pazarlama sistemine entegredir.      

18. Elektronik veri değiĢim sistemi Raporlama / Bütçeleme sistemine 

entegredir. 

     

19. Elektronik veri değiĢim sistemi Finansman sistemine entegredir.      

20. Elektronik veri değiĢim sistemi Üretim sistemine entegredir.      

21. Muhasebe ve Satın Alma departmanları arasında bilgi paylaĢımı vardır.      

22. Muhasebe ve Pazarlama departmanları arasında bilgi paylaĢımı vardır.      

23. Muhasebe ve Raporlama / Bütçeleme departmanları arasında bilgi 

paylaĢımı vardır. 
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24. Satın Alma ve Pazarlama departmanları arasında bilgi paylaĢımı vardır.      

25. Satın Alma ve Raporlama /Bütçeleme departmanları arasında bilgi 

paylaĢımı vardır. 

     

26. Pazarlama ve Raporlama / Bütçeleme departmanları arasında bilgi 

paylaĢımı vardır. 

     

 

AĢağıdaki sorulara iĢletmenizin durumuna göre en 

uygun cevaba (kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, 

biraz katılmıyorum, ne katılıyorum ne katılmıyorum, 

biraz katılıyorum, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum) (X) 

iĢareti koyunuz. 
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27. ĠĢletmemizde meydana gelebilecek her türlü durumla baĢa 

çıkabilecek politika ve prosedürlerimiz vardır. 

       

28. ĠĢletmemizde belirlenen kurallar ve politikalar genellikle 

yazılıdır. 

       

29. ĠĢletmemizde çalıĢanların prosedürlere uyup uymadıkları 

izlenir. 

       

30. ĠĢletmemizde prosedürlere uymayanlara ağır cezalar 

vardır. 

       

31. ĠĢletmemizde bazı durumların üstesinden gelebilmek için 

kuralların bazıları göz ardı edilebilir ve politika ve 

prosedürlerimize uymayan kararlar alınabilir. 

       

 

AĢağıdaki sorulara iĢletmenizin durumuna göre en 

uygun cevaba (önemli ölçüde ortalamanın altında, 

ortalamanın altında, ortalama, ortalamanın üstünde, 

önemli ölçüde ortalamanın üstünde) (X) iĢareti koyunuz. 
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Sektörümüzde faaliyet gösteren en büyük rakibimize göre  

32. ĠĢletmemizdeki yatırım getirisi,      

33. ĠĢletmemizin karlılık durumu,      

34. ĠĢletmemizde faaliyetlerden gelen nakit akıĢı,      

35. ĠĢletmemizde maliyet kontrolü,      

36. ĠĢletmemizde yeni ürün geliĢtirme çabaları,      

37. ĠĢletmemizin satıĢ cirosu,      

38. ĠĢletmemizin pazar payı,      

39. ĠĢletmemizde pazar geliĢtirme faaliyetleri      

40. ĠĢletmemizde insan kaynakları geliĢtirme çabaları      
 

Ankete eklemek istediklerinizi lütfen belirtiniz. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ANKETE KATILDIĞINIZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDERĠM  
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