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ÖZET 

Rekabetin hızla arttığı günümüz dünyasında iĢletmeler iĢ süreçlerini takip etmek, 

değiĢen müĢteri taleplerine uyum sağlamak, karmaĢıklaĢan muhasebe sistemlerini 

kontrol altında tutmak amacıyla yeni yöntemlerden yararlanmak durumunda kamıĢtır. 

Tüm bu süreçlere ve beklentilere uyum sağlama zorunluluğu iĢletmeleri muhasebe bilgi 

sistemleriyle entegre olan kurumsal kaynak planlama sistemlerini kullanmaya itmiĢtir. 

 Kurumsal kaynak planlaması bir iĢletmenin üretimden satıĢa, satın almadan 

muhasebeye dek uzanan iĢ süreçlerinin ortak bir veri tabanında bir araya getiren ve 

iĢletmenin farklı fonksiyonlarını ortak bir çatı altında toplayan yazılımlardır. 

Buradan hareketle çalıĢmada Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerini kullanan 

bir iĢletmenin; sistemin kurulumu öncesinden baĢlanarak, kurulum sonrası edinilen 

faydalar ve karĢılaĢılan sorunlara kadar olan süreç adım adım anlatılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri, Muhasebe Bilgi 

Sistemleri 
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ABSTRACT 

On todays world where the competition is rising very quickly,establishments 

were be obligeded to make use of new processes for the pursue to business 

processes,accord to changing customer demands,accounting systems that complex for 

the purpose of keep under control.Establishments were forced to using institutional 

resource planning systems which integrated with accounting information systems by the 

obligation accord with all the processes and expectations. 

Enterprise Resource Planning is organization-wide software to integrate the 

business processes of the organization from production to sales and procurement to 

accounting under a common database.  

On this basis, in this study, related to a company using Enterprise Resource 

Planning systems, the process beginning from system pre-installation to benefits after 

installation and the issues faced has been mentioned step by step. 

 

Key Words: Enterprise Resource Planning Systems, Accounting Information 

Systems 
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1. GĠRĠġ 

Rekabetin hızla arttığı günümüz dünyasında iĢletmeler sürekli değiĢen ve 

yenilenen teknolojilere uyum sağlamaya çalıĢmaktadır. Giderek karmaĢıklaĢan bilgi 

akıĢlarının takip edilmesinin güçleĢmesi iĢletmeleri farklı çözüm arayıĢlarına 

yöneltmiĢtir.  Bu durum iĢletmelerin üretim süreçlerini doğru ve etkin bir Ģekilde 

takibini gerekli kılmıĢtır. Ayrıca müĢteri istek ve taleplerinin giderek değiĢmesiyle, 

üretim sürecinin takibinde yalnızca makine ve insan yeterli olmamaya baĢlamıĢtır.  

Bu bağlamda 1960‟larda SipariĢ Noktası Sistemleri oluĢturulmuĢ ve bu sistemler 

geçmiĢteki verileri kullanarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunmaya katkı sağlamıĢ 

ve stok seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olmuĢtur. 1870‟lere gelindiğinde ise 

Kapalı Döngü Malzeme Gereksinin Planlama Yazılımları ortaya çıkmıĢ ve bu 

yazılımlar sayesinde sipariĢin gerçekleĢmesi istenen sürede meydana gelebilecek 

sapmalar belirlenmeye baĢlamıĢtır. Ayrıca Kapalı Döngü Malzeme Planlama 

Yazılımlarında kapasite planlama sistemleri de bulunmaktaydı ancak bu sistemler 

yeterli değildi ve yeni sistemlerin geliĢtirilmesi gerekiyordu. 1980‟lerde Kapalı Döngü 

Malzeme Planlama Yazılımlarının (MRP) eksiklikleri neticesinde, Üretim Kaynakları 

Planlama Yazılımları (MĠP- Material Requirements Planning II- MRPII) geliĢtirilmiĢtir. 

MRPII sistemleri bir üretim iĢletmesindeki tüm kaynakların etkin planlanmasına olanak 

tanımıĢtır. 1990‟larda ortaya çıkan Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemleri ise 

sadece üretim için kullanılan kaynakların yanında iĢletme için gerekli olan tüm 

kaynakların planlamasını sağlamıĢtır.  

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri maliyetleri düĢürmeyi ve stok devir 

hızını artırmayı amaçlar. Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri örgütteki her türlü 
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kaynağın etkin ve verimli kullanılmasının yanında kaynakların entegrasyonunu da 

sağlamaktadır.  

Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte bilgiye ulaĢmak kolaylaĢsa da bilgiyi daha 

etkin bir Ģekilde kullanmak günümüz rekabet ortamına uyum sağlamakta kaçınılmaz 

olmuĢtur. Bilgi teknolojisinde değiĢmeler bir bilgi sistemi olan muhasebenin iĢlevinde 

köklü değiĢikliklere neden olmuĢtur. Bilginin doğru kullanılması ve beklenen faydayı 

artırmak için Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri kullanılmaktadır.  

Muhasebe Bilgi Sistemi (MBS) amacı bölümler arası koordinasyon sağlamak ve 

bilgiyi toplamak ve gerektiği anda kullanıcılara sunmaktır. Bilgi teknolojilerine dayalı 

MBS kurulumunun baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢebilmesi için iĢletmeler KKP 

Sistemlerine ihtiyaç duymaktadır.  

Teknolojinin geliĢmesi ve rekabetin artmasıyla birlikte iĢletmelerin MBS ve 

KKP sistemlerine olan ihtiyacı artmıĢtır.  

Bu çalıĢmada MBS ile entegreotomasyon takip sistemlerinin nasıl oluĢturulması 

gerektiği bir vaka analiziyle birlikte aĢamalar halinde anlatılacaktır.  

ÇalıĢmada öncelikle; kurumsal kaynak planlamasistemleri açıklanacak, 

avantajları ve olası dezavantajları üzerinde durulacaktır. Sonrasında; MBS üzerinde 

durulacak ve MBS‟debilgi teknolojilerinin (BT) önemi açıklanacaktır. Daha 

sonraMBS‟deKKP sistemlerinin önemi anlatılacaktır. Son olarak ise bir iĢletmenin 

kurumsal kaynak planlama sistemlerine geçiĢ süreci aĢamalar halinde anlatılacak ve 

iĢletmeye sağladığı faydalar vaka çalıĢması olarak incelenecektir.  
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2. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 

KüreselleĢme, pazar ekonomisi, rekabet, uzmanlaĢma, biliĢim ve iletiĢim 

teknolojilerindeki geliĢmeler ve hızla değiĢen ekonomik, sosyal, kültürel ve politik 

koĢullar vb. faktörler karar alıcıların karar alma süreçlerinde doğru bilgiye ulaĢmalarını 

zorunlu kılmaktadır. Bu koĢullar altında en doğru bilgiye en hızlı ulaĢabilenler pazarda 

yaĢama ve varlığını sürdürme Ģansı bulabilecektir (Hacırüstemoğlu, 2008:3). 

Günümüzde çoğu iĢletme farklı iĢlevler ve süreçler için farklı biliĢim sistemleri 

kullanmaktadır. Ayrıca, bu sistemlerin içinde tedarikçilerin veya müĢterilerin katılımı 

da yoktur. Firma çapında bütünleĢmeyi sağlamak için artık bazı iĢletmeler Kurumsal 

Kaynak Planlama (KKP- Enterprise Resource Planning, ERP) sistemlerini 

kurmaktadırlar. Bu sistemlerde kullanılan yazılımlar iĢletme süreçlerini modelleyerek 

ve otomatize ederek Ģirket içindeki tüm bilgileri bütünleĢtirmeyi ve bilgisayar sistemleri 

arasındaki karmaĢık ve pahalı bağlantıları elimine etmeyi amaçlar. Her iĢletme birimi 

bu bilgilere kolayca eriĢebilir. Tüm fonksiyonlar ve süreçler bu sisteme dahil olarak 

girdi sağlar (Sezen, 2011:90). 

 

2.1 KURUMSAL KAYNAK PLANMA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

ĠĢletmeler üretim süreçlerinin takibi ve bilginin düzenli akıĢını sağlamak 

amacıyla, 1960‟lardan beri farklı uygulama yazılımları kullanmıĢ ve bu uygulama 

yazılımları günümüzde Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları olarak son halini 

almıĢtır.  

Kurumsal Kaynak Planlaması, iĢletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken 

iĢgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlayan 
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entegre yönetim sistemleridir. Kurumsal Kaynak Planlaması, iĢletmenin tüm 

fonksiyonlarını bütünleĢtirip, kaynakların verimli olarak kullanılması için tasarlanmıĢ 

sistemler olarak hem üretim iĢletmelerinde, hem de vakıflar, devlet kurumları gibi kar 

amacı gütmeyen kuruluĢlarda geniĢ kullanım alanı bulmaktadır (AktaĢ vd., 2010:1). 

2.1.1 Kurumsal Kaynak Planlamanın Tanımı 

Kurumsal kaynak planlamanın ne olduğu konusunda akademik bağlamda 

üzerinde uzlaĢılmıĢ genel kavramlar bulunmamaktadır ve tanımı üzerinde yapılan 

tartıĢmalar sürmektedir. KKP kavramı için farklı açılardan bakarak farklı tanımlamalar 

yapmak mümkün olsa da en genel haliyle bir Ģirkette devam eden tüm bilgi akıĢının 

entegrasyonunu sağlayan ticari yazılım paketleri olarak tanımlanabilir (Rajagopal, 

2002:94). 

Farklı bir tanımlamayla, KKPP; iĢ süreçlerini harekete geçirerek iĢ birimlerini 

bütünleĢtirerek ve senkronize olarak, örgüt üyelerinin sisteme giriĢine izin vererek, 

iĢletmelere rekabet avantajı sağlamasına yardım eden stratejik bir araçtır (Jones, 

2004:21). 

KKP sistemleri bir Ģirket, kurum, firma veya organizasyonun boyutunu ve 

büyüklüğü ne olursa olsun, farklı birim ve departmanlarındaki iĢ süreçlerini (muhasebe, 

finans, müĢteri iliĢkileri yönetimi) tek bir bilgi kullanım/ iĢletme platformu ile kuruluĢa 

özel ve tek veri alt yapısında bütünleĢtirilen, tüm departman ve birimlerin bu bütünleĢik 

platformdan; ilgili en güncel doğru ve tek veriyi kullanarak sürece dahil etmesini ve 

bütünleĢik veri alt yapısının gerekli Ģekilde güncellenmesini sağlayan bir bilgi 

sistemidir(AktaĢ vd., 2010:5). 
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KKP genel olarak bir iĢletmenin bütün bölümlerini tek bir bilgisayar sistemi 

altında toplayarak elde edilen verileri tüm bölümlerin ortak paylaĢımına sunan bir 

sistemdir(Aydoğan, 2008:117). 

Sonuç olarak KKP iĢletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda, müĢteri 

taleplerini en uygun Ģekilde karĢılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan 

tedarik, üretim dağıtım ve mali kaynaklarının en etkin ve verimli Ģekilde, planlanması, 

koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemidir 

(Karadede vd., 2010:141). 

2.1.2 Kurumsal Kaynak Planlamanın Kapsamı 

KKP sistemleri iĢletme faaliyetlerini ve karar alma süreçlerini desteklemek 

amacıyla kurulan, bünyesinde çeĢitli yazılım ürünleri bulunduran bir sistemdir. KKP 

sistemleri; tedarik zinciri yönetimi, stok yönetimi, üretim yönetimi, müĢteri iliĢkileri 

yönetimi, finansal muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, insan kaynakları 

yönetimi ve bunlar gibi diğer veri kaynaklı yönetim faaliyetlerini birbirine entegre 

etmekte ve bu faaliyetleri otomatikleĢtirmektedir. Diğer bir deyiĢle KKP iĢletme içi 

entegrasyonu sağlayarak iĢ süreçlerini iyileĢtirmekte ve böylece de yenilikçi bir iĢ 

stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır (Demir ve Bahadır,2006:61). 

KKP iĢletmelerin değiĢik alt yapılarından gelen bilgilerin birleĢtirilmesine de 

imkan sağlamakta ve sipariĢlerden tüketici hizmetlerine kadar her türlü bilginin 

depolanmasına, korunmasına ve istenildiğinde kullanılabilmesine imkan sağlamaktadır. 

KKP sistemi kurumların bütün fonksiyonel birimlerini kapsaması nedeniyle çok 

karmaĢık bir yapıya sahiptir. Bunun için iĢletmenin fonksiyonları gruplandırılarak 

modül denilen KKP sisteminin parçalarında yürütülmektedir. Birbirleriyle iliĢkili olan 

fonksiyonlar ise aynı ya da farklı modüllerde olsalar dahi karĢılıklı veri alıĢveriĢinde 
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bulunabilmektedir(Ömürbek,2003:10). Bilgi alıĢveriĢinde ortak kullanıma açık olan veri 

tabanlarının iliĢkisini de gösteren KKP‟nin genel yapısı Ģekilde görüldüğü gibidir: 

 

  ġekil 2.1: KKP‟nin Genel Yapısı 

(Vincent ve Soni, 2001:71) 

2.1.3 Kurumsal Kaynak Planlamanın Temel Özellikleri 

KKP yazılımları farklı sektörlerin farklı ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek 

seviyede özelleĢtirilebilirler. Bu sebepten dolayı KKP yazılımları üç farklı Ģekilde 

ortaya çıkmaktadır:(Klaus vd., 2000:149) 

1- Yazılımın en kapsamlı ve en genel halidir. Pek çok sektörü hedef alır ve 

kullanılmadan önce yapılandırılmalıdır. 

2- Yazılımın kapsamlı halinden önceden yapılandırılmıĢ Ģablonlar oluĢturulur. Bu 

Ģablonlar sektöre ve firma büyüklüğüne göre özelleĢtirilir.  

ĠNSAN 

KAYNAKLARI 

FĠNANS VE 

MUHASEBE 

MERKEZ VERĠ 

TABANI 

SATIġ VE 

DAĞITIM  

STOK VE ĠMALAT 

DESTEK 

MODÜLLER 

DESTEK 

MODÜLLER 

MĠMARĠ 

MÜġTERĠLER 

ENDÜSTRĠYEL ÇÖZÜMLER 

TEDARĠKÇĠLER 
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3- Yazılım birinci ve ikinci Ģekilde yüklendikten sonra firmanın kendi yapısına 

göre özelleĢtirilir.  

Sektöre, firma büyüklüğüne ya da firmanın kendisine göre özelleĢtirilmiĢ KKP 

sistemlerinin genel özelliklerinden bahsetmek anlamlı olmayacağından ancak bu 

sistemlerin en kapsamlı ve genel halinin ortak özelliklerinden bahsedilebilir. 

Buradan hareketle KKP sistemlerinin ortak özellikleri Ģu Ģekilde 

sıralanmaktadır: (Selimoğlu KardeĢ, 2005:277) 

1- BütünleĢik yazılım sistemidir, 

2- Muhasebe, finans, satın alma, üretim, pazarlama ve insan kaynakları gibi 

fonksiyonlara ait verileri ve bilgileri bütünleĢtirir, 

3- ĠĢletme kararlarının alınmasını destekleyen tüm bilgileri eĢ zamanlı olarak 

sağlar, 

4- ĠĢletme içine ve dıĢına eĢ zamanlı bilgi üretmekle iliĢkileri verimli hale 

getirir, 

5- ĠĢletmedeki mevcut kaynaklara iliĢkin bilgilere anlık ve elektronik olarak 

ulaĢılmasına olanak sağlar, 

6- ĠĢletme kaynaklarının rasyonel kullanımını gerçekleĢtirir, 

KKP‟nin temel teknik özellikleri ise Ģunlardır: (Klaus vd., 200,159) 

1- Tüm uygulama alanında birbiriyle tutarlı grafik ara yüzleri, 

2- Uygulama, veri tabanı ve sunum olmak üzere, üç katmandan oluĢan bir iĢlemci 

sunucu mimarisi, 

3- ĠĢletim sistemi ve donanımdan bağımsız KKP paketleri; Solaris, Windows NT 

yada Linux gibi farklı sistemler üzerine kurulabilir, 
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4- Yönetimin karmaĢık olması sadece KKP‟nin özelliği olmamakla birlikte bu 

sistemler kadar kritik öneme sahip sistem sayısı azdır, 

KKP‟nin sayılan bu özellikleri aĢağıdaki Ģekilde özetlenmiĢtir: 

ġekil 2.2: KKP Sisteminin Özellikleri 

(Hagman ve Gable,2000:36) 

ÖZELLEġTĠRME 
EKONOMĠK 

MAL 

ORTAK 

ARAYÜZ 

Genel Ġçin 

HazırlanmıĢtır. 

SÜREÇ 

ODAKLI 

PAKET 

UYGULAM

ALAR 

YÜKSEK 

İŞLEVSELLİK 

KKP 

SĠSTEMLERĠ 

ĠġLEM 

ODAKLI 

ĠġLEMCĠ/ 

SUNUCU 

TEKNOLOJĠSĠ 

KURUM Ġġ 

ALT YAPISI 

BÜTÜNLEġĠK 

VERĠ 

TABANI 

Ġhtiyaç Doğurur 

Destek 

BakıĢ 

Açısı 
Bir Örneğidir BirleĢtirir 

Kulla

nır 

Bir Parçasıdır 
Sonuçları 

Depolanır 

Bütünle

Ģik hale 

getirir 

Büyütebilir 

 Kılar 
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2.1.4 Kurumsal Kaynak Planlamanın Tarihsel GeliĢimi 

ĠĢletmelerin büyümesi, bilgi akıĢ sistemlerinin karmaĢıklaĢması ve teknolojideki 

geliĢmeler, kalite ve verimlilik çalıĢmalarının artırılmasına neden olmuĢtur. 

Bilgisayarların insan eliyle yapılamayacak hesaplamaları hatasız, daha kısa sürede 

yapan makineler olarak ortaya çıkmasıyla, muhasebe iĢlemleri artık bilgisayar 

ortamında çözümlenir hale gelmiĢtir ve dolayısıyla bilgi iĢlem bölümleri çoğunlukla 

mali iĢler adı altında bazı yazılımlar ortaya konulmuĢtur(Yereli,2007:1). 

1960‟lı yıllarda üretim sistemleri envanter kontrolüne odaklanırken, genelde 

kuruma özgü geliĢtirilen çoğu yazılım paketi, geleneksel envanter kavramlarına 

dayanarak envanter kayıtlarının tutulmasını sağlamıĢtır. 1970‟li yıllarda ise, malzeme 

gereksinimlerini hesaplayan; malzeme gereksinimlerini, ana üretim planı ve kapasiteyi 

de göz önüne alarak, zaman içinde malzeme akıĢlarında oluĢabilecek değiĢikliklerle 

güncellenen, daha dinamik bir planlama ve kapalı döngü MRP tekniği geliĢtirilmiĢtir. 

1980‟li yıllarda MRP‟e finans, satın alma ve üretim planlama gibi fonksiyonların 

eklenmesi ile Üretim Kaynakları Planlaması ( Manufacturing Resource Planning, 

MRPII) yaklaĢımıa geçilmiĢtir. Bu arada ürün geliĢtirme ile üretim sürecini 

bütünleĢtiren Bilgisayarla BütünleĢik Üretim (Computer Integrated Manufacturing, 

CIM) sistemleri ve firmaların ürün dağıtım kanallarını yöneltmelerini sağlayan Dağıtım 

Kaynakları Planlama (Distribution Resource Planning, DRP) sistemleri ortaya çıkmıĢtır 

(Bayraktar ve Efe, 2000:15). 

AĢağıdaki tabloda KKP sistemlerinin tarihi geliĢimi kısaca özetlenmiĢtir: 
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Tablo 2.1: KKP‟nin Tarihi GeliĢimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumner, 2004:3) 

 Zaman Amaç Odak Nokta 

SipariĢ 

Noktası 

Sistemleri 

 

1960‟lar 

GeçmiĢ verileri 

kullanarak tahmin ve stok 

yönetimi 

Maliyet yüksek 

miktarda üretim 

ortalamalarını 

destekleyen stok 

sistemleri 

Malzeme 

Ġhtiyaç 

Planlaması 

(MRP) 

 

1970‟ler 

Talep tabanlı olarak 

üretim ve malzeme 

süreçlerinin miktar ve 

zamansal olarak 

planlanması 

Üretim 

Organizasyonu ve 

Planlaması 

Üretim 

Kaynakları 

Planlaması 

(MRPII) 

 

1980‟ler 

Kapasite planlaması ile 

imalat planının atölye 

düzeyine uygulaması ve 

izlenmesi 

Tüm üretim ve 

kaynakların 

bütünleĢtirilmesi  

Kurumsal 

Kaynak 

Planlaması 

(KKP) 

 

1990‟lar 

MüĢteri ve tedarik 

boyutunda kalarak 

iĢletmedeki tüm 

birimlerin 

bütünleĢtirilmesi 

Üretim tedarik ve 

müĢteri verilerinin 

bütünleĢmesi 
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2.1.4.1 Stok Kontrol Yazılımları 

KKP yazılımlarının kökleri 1960‟lardaki stok kontrol yazılımlarına kadar 

uzanmaktadır. Üretim ile ilgili ilk uygulamalar, temeli muhasebeye dayanan stok 

kontrol ve satın alma yazılımlarıdır. Muhasebe yazılımları bilgisayar ortamında 

gerçekleĢtirilen ilk yazılımlar olup, üretim ile ilgili ilk uygulamalar muhasebecilerin 

stok değerlerini bilme istekleriyle geliĢmiĢtir (Saatçioğlu,2007:1). 

2.1.4.2 Malzeme Gereksinim Planlama Yazılımları 

Sınai iĢletmelerde hammadde gereksinimlerinin en uygun biçimde 

sağlanmasında bugüne kadar iki temek yaklaĢım görülmüĢtür. Bunlardan ilki geleneksel 

diyebileceğimiz “Ġstatistik Envanter Kontrolü” yöntemidir. Bu yöntemde talep 

tahminleri sonrasında karĢılaĢılan minimum stok düzeyi, sipariĢ sayısı, sipariĢ miktarı 

gibi değerler yer almaktadır ve stoklardaki değiĢmelere göre davranılmaya çalıĢılarak 

hammadde gereksinimleri karĢılanır. Ġkinci yöntem ise; “Malzeme Ġhtiyaç Planlaması” 

(Metarial Requirement Planning, MRP) olarak anılan ve önceki yönteme kıyasla daha 

düĢük stok yönetimi sağlayan çağdaĢ bir yaklaĢımdır (Acar,1991:328). 

1960‟lı yıllarda bilgisayarların ticari iĢletmelerde yaygınlaĢmaya baĢlaması ile 

kurumsal üretim yönetimi sistemi, Malzeme Ġhtiyaç Planlaması yazılımları kullanmıĢtır. 

Ġlk MRP yazılımı IBM tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ġlk aĢamada malzeme ve stokları 

kapsayan sistem geliĢerek 1980‟li yıllarda üretim iĢletmelerinin üretim ile doğrudan 

lintili faaliyetleri (satın alma, üretim planlama ve kontrol, muhasebe, stok yönetimi…) 

kapsayarak üretim kaynakları planlaması; MRPII adını almıĢtır(Chung vd., 2000:25). 

Literatürde MRP sisteminin iĢleyiĢi ile ilgili örneklerde genellikle ihtiyacı kadar 

sipariĢ verme (lot for lot) yöntemi izlenmektedir. MRP sistemlerinin genel amacı ihtiyaç 
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kadar malzeme sağlanarak, stok miktarının azaltılması olmasına rağmen, iĢletmenin 

üretim süreci tedarik yapısı, satın alma, talep durumu, planlama süreçleri, maliyet gibi 

unsurlar parti büyüklüğü kararını etkilemektedir. Bağımsız talebe sahip son ürünün 

talebi düzensiz bir yapıya sahip ise üretim için gerekli olan malzeme sipariĢini 

gereğinden fazla vermek anlamsız olmaktadır. Keza stok üretim yapan üretim 

iĢletmelerinde de yukarıda belirtilen ihtiyaç kadar sipariĢ verme yönteminin izlenmesi 

hatalı olacaktır. Sonuç olarak her iĢletme üretim Ģekline ve talep durumuna bağlı olarak 

sipariĢ verme ve stok bulundurma maliyetlerinin toplamını minimize edecek parti 

büyüklüğü tekniğini seçmektedir (AktaĢ vd., 2010:85). 

2.1.4.3Kapalı Döngü Malzeme Gereksinim Yazılımları 

MRP sisteminin en büyük eksikliği kapasiteye duyarsız olmasıdır. Yapılan 

hesaplamalar tamamen sistemin sonsuz kapasiteye sahip olması varsayımına 

dayanmaktadır. Oysa gerçekçi olan yapılan planlara iĢletmenin kapasitesi ölçüsünde bir 

düzeltmeye uğramasıdır(Somar,2004:8). 

Malzeme Gereksinim Yazılımları kısa sürede önemli ölçüde geliĢmiĢtir. 

Malzeme Gereksinim Planlama Yazılımları kullanıcıları bu yazılımların yeniden sipariĢ 

noktasının belirlenmesi dıĢında önemli faydalar sağladığını görmüĢlerdir. Bahsedilen 

faydalardan biri sipariĢin gerçekleĢmesi istenen sürede meydana gelen sapmaların 

belirlenmesidir. Bahsedilen yenilik değiĢen çevrede dahi öncelikleri geçerli kılan bir 

mekanizma sağlamaktadır. Günümüzde değiĢimin sürekli ve kaçınılmaz olduğu göz 

önüne alındığında, değiĢikliğe rağmen sipariĢlerin gerçekleĢtirilmesi ve amaçlanan 

sürenin sabit kalması önemli avantajlar sunmaktadır. DeğiĢime rağmen sipariĢ 

gerçekleĢme sürelerinin sabit kalması için ise önceliklerin planlanması önemli 

olmaktadır. Malzeme gereksinim planlamasında ortaya çıkan bu geliĢmeler Kapalı 
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Döngü Malzeme Gereksinim Planlarının ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Kapalı 

Döngü Malzeme Gereksinim Yazılımının sahip olması gereken özellikler aĢağıda 

açıklanmaktadır: (Saatçioğlu, 2007:4) 

- Malzeme Gereksinim Planlamaya ek olarak birçok fonksiyon içermektedir. 

- Önceliklerin ve kapasitelerin belirlenmesine yönelik araçlar içermektedir. 

- ĠĢletim ve planlama sürecindeki gerçekleĢtirilen bir değiĢiklik diğer sürecide 

etkilemektedir. ĠĢletim sisteminde bir değiĢiklik olduğunda söz konusu değiĢikliğin 

sonuçları, planlama sürecini etkilemektedir 

Kapalı Döngü Malzeme Gereksinim Planlama, malzeme ihtiyaç planlamasının 

ana üretim çizelgesinde hedeflenen üretim miktarı ile iĢletmenin imalat kapasitesi 

arasındaki iliĢkiyi kontrol etmemesi gibi bir sakıncalı özelliği nedeniyle geliĢtirilmiĢ bir 

sistemdir. Bu sistemde MRP kapasite ile karĢılaĢtırılmakta ve mevcut kullanılabilir 

kapasitenin yeterli olmadığı durumlarda ana üretim çizelgesi bir geri besleme ile 

uyarılmaktadır. ġekilde Kapalı Çevrim MRP Sisteminin algoritması gösterilmemiĢtir. 

Bu sistemde MRP sadece sipariĢleri planlayan malzeme yönetim aracı olmaktan çıkarak 

üretim kontrolüne katkıda bulunmaya baĢlamıĢ olmaktadır (Acar, 1991:19). 
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ġekil 2.3:Malzeme Ġhtiyaç Planlama Sistemlerinin Genel Yapısı 

(Acar, 1991:19) 

  

TAHMĠNLER 

 

MÜġTERĠ 

SĠPARĠġLERĠ 

 

ANA ÜRETĠM PROGRAMI 

Ne Üretilecek? 

Ne Zaman Üretilecek? 

TASARIM 

DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 

ÜRÜN AĞACI BĠLGĠLERĠ 

- Ürün Yapısı Verileri 

- Ürün Ağaçları 

- Operasyon Planları 

 

ENVANTER 

RAPORLARI 

ENVANTER 

- Eldeki Envanter 

Düzeyleri 

- SipariĢler 

- Temin Süreleri 

- Emniyet Stokları 
MALZEME ĠHTĠYAÇ 

PLANLAMA 

Ana Planı Uygulayarak net 

Ġhtiyaçları Temin Süresini Belirler 

DĠĞER RAPORLAR 

- Hangi Malzeme Ne Kadar SipariĢ Edilmelidir? 

- SipariĢler Ne Zaman Verilmelidir? 

- Hangi SipariĢler Ġptal Edilmelidir? 

Satın Alma 

SipariĢleri 

ĠĢ Emirleri Yeniden Çizelge 

Emirleri 
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2.1.4.4 Üretim Kaynakları Planlama Yazılımları 

MRP sistemlerinin iĢletmenin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karĢılayamaması 

nedeniyle ortaya çıkan üretim kaynakları planlama (MRPII) sistemleri, MRP 

sistemlerine ek olarak tüm planların simülasyonu ve finansal yönetim atölye kontrol, 

satın alma, kapasite planlaması gibi konuları da içermektedir(Postacı vd., 

2012:17).Kapalı döngü malzeme planlama sistemine ek olarak aĢağıdaki fonksiyonları 

içermektedir: (Saatçioğlu,2007:5) 

- SatıĢ ve Üretim Planlama- Talep ve tedarik hacimlerini değerler. Bu nedenle üst 

yönetimin iĢlemler üzerinde kontrolünü artırır.  

- Finansal Arayüz- Plandaki biçimleri (parça, kg, metre ve diğer birimleri), 

finansal birimleri çevirmede kullanılır (TL, Dolar).  

- Simülasyon- “Ne-eğer” sorularının sorulmasını ve cevaplandırılmasını sağlar.  

MRPII bilgisayara dayalı olduğundan dolayı yöneticiler, kendi kararlarını karıĢık 

durumlarda, “ya…ise” gibi değerlendirme analiziyle düzenleyebilirler. Örneğin; 

pazarlamadan tedarik edilen satıĢ alternatif karardaki karĢılıkları, örneğin, alt 

sözleĢmeleri, program uzamaları veya ikinci değiĢiklikleri veya bazı müĢteri 

sipariĢlerinin ertelenmesi gibi… Bu gibi durumlarda MRPII„nin kapasite simülasyonu 

kullanılarak değerlendirme yapılır. MRP II felsefesi yukarıdan aĢağıya doğru bir 

yaklaĢım sergiler. BaĢlangıç noktası üst yönetimin getirdiği iĢ planıdır. Bu noktadan 

hareketle organizasyonun daha alt kademelerine doğru iĢlem ve fonksiyonlar tanımlanır. 

MRPII yaklaĢımı departmanlar arası iĢ bölümü ve iĢ birliği esası üzerine kurulmuĢtur. 

Takım oyunu gerektirir(Güleryüz, 2007:19). 
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ġekil 2.4 :MRPII Sistemlerinin ÇalıĢma Prensibi 

(Yegül, 2002,12) 

ÜST YÖNETĠM 

 PLANLAMA 

ĠġLETME 

PLANLAMASI 
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PLANLAMA 
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ANA ÜRETĠM 
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MALZEME 

ĠHTĠYAÇ 

PLANI 
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PLANI 

PLANLAR 
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SATIN ALMA 
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KONTROLÜ 

PERFORMANS 
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Ürün 

Ağaçları 
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KADEME 

PLANLAMA 
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KADEME 

ĠCRAAT 
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Kaynaklar 
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ĠĢ 
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2.1.4.5 Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları 

Günümüzdeki MRPII sistemleri firma düzeyinde satıĢ yönetimi, üretim, satın 

alma gibi faaliyetleri yönetebilmektedir. MRPII paketlerinin yetersiz kaldığı diğer 

noktalarda ise ek modüller ya da entegre çalıĢabilen paketler devreye girmiĢ ancak bu 

firma düzeyinde kalmıĢ ve firmalar arası bilgi iletiĢimini sağlayamamıĢtır. 

KüreselleĢmenin doğal bir sonucu olarak değiĢik coğrafi bölgelerdeki iĢ faaliyetlerinin 

dağınık veri tabanları ve küresel entegrasyon yoluyla yönetilmesi önem kazanmıĢ ve 

KKP olgunluk çağına girmiĢtir. KKP firmalar arası global bilgi entegrasyonunu 

gerçekleĢtiren bütünsel bir yazılım stratejisidir(Karadede ve Baykoç, 2006:138). 

KKP sistemlerinin üretim uygulamaları, MRP II sistemlerinin fonksiyonel 

yapısına benzerdir. Buna ilave olarak, KKP sisteminde; insan kaynakları, üretim, satıĢ, 

kalite yönetimi, satın alma, bakım-destek modülleri, karar destek uygulamaları ve veri 

yönetimi iĢletme içindeki diğer sistemlerle bütünleĢmiĢtir. KKP sistemi iĢletme 

fonksiyonlarını tek bir sistem olarak bir araya getirerek veri bozulmaları ve bilgi 

gecikmelerinin ortadan kalkmasına büyük katkı sağlamıĢtır. KKP sistemi bu yolla bir 

kuruluĢta açıklığı ve Ģeffaflığı sağlamaya önemli bir destek vermektedir (Özdemir, 

2009:178). 

2.1.5 Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Avantajları ve Dezavantajları 

KKP‟nin popüler olmasının en önemli nedeni, bir organizasyonun etkin bir 

biçimde faaliyete geçmesini sağlaması, uzun dönem planlamalarda kullanılabilir analiz 

ve raporlamaya sahip olması ve uygulama ile sistem kaynaklarının en iyi biçimde 

kullanmasıdır. Klasik sistemlerde çok basit bir üretim sipariĢi bile belki yüzlerce 

parçaya bölünmüĢ, kağıda dökülmüĢ ve bölümler arasında kopukluk yaratacak iĢlemlere 

dönüĢmekteydi. Bölümler arasındaki iletiĢimsizlik ve hareket fazlalığından kaynaklanan 
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zaman kayıpları, iĢlerin zamanında teslim edilememesine ve hatalara neden olabilmekte 

ve alınan sipariĢ tam anlamıyla kontrol dıĢında geliĢen bir süreçte ilerlemekteydi. KKP 

sayesinde tam entegrasyon sağlanmıĢ olup, klasik sistemlerdeki iletiĢimsizliğe bir son 

verilmiĢtir. Bütün operasyonel ve idari birimler arasında bütünleĢik yazılımlar 

kullanılarak her bir departmanın görevleri doğrultusunda modüller kullanılarak tam 

entegrasyon sağlanmıĢtır (Aydoğan, 2008:110). 

KKP kullanmayan iĢletmeler, iĢ uygulamalarını kağıda dayalı sistemler ile, 

dağınık, birbirleri ile bağlantılı olmayan yazılımları birleĢtirerek, yürütmeye 

çalıĢmaktadırlar. Bunun sonucu olarak, ellerinde genel bilgiler olmadığından yönetimde 

büyük sıkıntıya uğramaktadırlar. KKP sistemlerini kullanmayan iĢletmeler, gerekli ve 

önemli bilgileri elde edebilmek için büyük çaba ve zaman harcamak zorunda 

kalmaktadırlar. KKP sistemleri, bu farklı uygulama ve iĢlemleri bir araya getirmek 

üzere tasarlanmıĢtır (Ömürbek,2003:47). 

KKP sistemleri yöneticilere karar verme ve üst yönetim raporlama konularında 

yardımcı olur. Yönetici tüm bilgilere kolayca eriĢebildiği için bunları derlemek, karar 

vermek ve sunmak daha hızlı olur. Ayrıca çalıĢanların performansını izlemekte daha 

kolaydır. Bu sistemleri iĢletme çalıĢanlarına tek kaynak ile her bilgiye ulaĢtıran bir 

biliĢim sistemi teknolojisi sunar. Veriler standartlaĢtırılmıĢ tanımlamalara uygundur ve 

tüm formatlar tüm örgüt içinde bilinen kabul görmüĢ formatlardır (Sezen, 2011:92). 

Yoğun rekabet ortamında olan iĢletmeler, karĢılarına çıkan fırsatları 

değerlendirme, kuvvetli yönlerini koruma, zayıf yönlerini geliĢtirme, olası tehlikeleri 

görme yolu ile rakiplerine rekabet üstünlüğü sağlama amacına yöneliktirler. Stratejilerin 

taktik ve operasyonel düzeyde uygulama araçları ise iĢletme kaynaklarının kullanım 

planlarıdır. KKP sistemi, söz konusu kaynakların iĢletmenin stratejileri doğrultusunda 
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etkin ve verimli kullanımını sağlayan bir yazılım sistemidir. Bu sistemin amacına uygun 

bir Ģekilde kullanımı ile; (Talu, 2004:16) 

- Stratejilere uygun bir iĢletme yönetimi sağlamaktadır. Çünkü KKP stratejik 

amaç ve hedefler doğrultusunda müĢteri taleplerini en makul biçimde karĢılamayı amaç 

edinmiĢ bir sistemdir. Sağladığı doğru ve zamanında bilgilerle stratejilerin sonuçlarını 

değerlendirme olanağı da sunar. 

- ĠĢletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlanmıĢ olur. 

- MüĢteri, dağıtım merkezi, üretim ve tedarikçi arasında yakın iĢbirliği ve bilgi 

iletiĢim ortamını sağlar 

 - Tek bir noktadan gerekli bilgilere ulaĢma imkanı olası hale gelmektedir. Bu da 

iletiĢim sürecinin iyileĢmesine, departmanlar arası iletiĢimin geliĢmesine ve yüksek bir 

bilgi entegrasyonunun sağlanmasına katkıda bulunur. 

- Teslim sürelerinin kısalmasını, lojistik hataların azaltılmasını ve düĢük stok 

seviyelerine ulaĢılmasını sağlar. 

-ĠĢ görme süreçlerinde zaman kaybının azaltılmasını, toplam operasyonel ve 

yönetsel maliyetlerin azalmasını ve etkili bilgi iletiĢiminin sağlanmasını yerine getirir. 

- MüĢteri memnuniyetinde artıĢ meydana getirir.  

KKP sistemlerinin birçok avantajı olmasına karĢın olumsuz olabilecek yönleri de 

olabilir. Örneğin, ilk bakıĢta bu sistemler büyük miktarda teknolojik yatırım gerektirir. 

ĠĢlerin yapılıĢ Ģeklini ve akıĢını tümden değiĢtirebilir ve organizasyon yapısını da 

değiĢtirebilir. Sistemin kurulumu zaman, para ve uzmanlık gerektirir. Sistemi kurmanın 

maliyeti görülebilirken, uzun vadede sağlayabileceği faydalar rakamsal olarak açıkça 

görülmez. Buna ilaveten, bu sistemleri kuracak kiĢiler oldukça iyi uzmanlık sahibi 
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olmalı, fakat bu denli uzman kiĢiler az olduğu gibi, bunları bulmakta zordur (Sezen, 

2011:92). 

KKP sistemlerini kuran her iĢletme bu sistemin maliyeti ve karmaĢıklığıyla yüz 

yüze kalmaktadır, ancak en kötü sorunlar; KKP sistemlerinin tüm iĢ kavramları tam 

anlaĢılmadan, düĢünülmeden kurulmasıyla ilgilidir. KKP sistemlerinin kurulumu, para 

ve zaman kaybının yanında firmanın kültürünü bozabilir, geniĢ bir eğitim gereksinimi 

doğurabilir ve hatta üretimin azalması ve değerlendirilemeyen müĢteri sipariĢlerine yol 

açabilir (BaĢkak,2003:17). 

Birçok iĢletme kendi KKP denemelerini baĢarısız olarak adlandırmaktadır. BeĢ 

milyar dolar cirolu Fox Meyer Drug firması iflas etmiĢ ve iflasının nedenini hatalı 

kurulan bir KKP sistemi sebebiyle hatalı sipariĢlerin alınması ve yüksek oranda mal 

sevk edilmesi olarak ifade etmiĢtir. Ayrıca Dell firması da KKP‟yi kullanırken 

kullanmaktan vazgeçmiĢ ve sebebini firmanın yurtdıĢında büyüyen operasyonlarında 

yeterli olmaması olarak açıklamıĢtır (Güleryüz, 2007: 26). 

KKP, pahalı ve tamamlanması uzun süren bir sistemdir. Bunun yanı sıra bakımı 

pahalıdır ve zaman alır. YanlıĢ seçilmiĢ bir KKP yazılımı büyük kayıplara yol açabilir. 

Ayrıca, bu zaman içinde sistem değiĢiminden dolayı organizasyonun normal iĢleyiĢi de 

sekteye uğrar ve kurulum sürecinde bu tip sorunlara katlanmak gerekir.Önceden 

çalıĢanlar tarafından rutin olarak yapılan iĢler, KKP sisteminin kurulmasıyla 

otomatikleĢir ve çalıĢanlarda sistemi bilmedikleri için problem yaĢayabilirler. Eğer 

personel bu konuda iyi eğitilmezse sistem büyük sorunlar ortaya çıkarır. Sitemin 

kullanılması için ciddi bir yeniden yapılanma (reengineering) sürecine ihtiyaç 

duyulur(Pınar ve Erdem, 2002: 74). 
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KKP sistemlerinin birçok faydasına karĢın uygulamada karĢılaĢılan güçlüklerde 

aĢağıdaki gibi sıralanabilir: (AktaĢ vd., 2010:9) 

1- Yazılımların satın alma ve kurulma maliyetinin yüksek olması 

2- Yatırımın geri dönüĢ süresinin uzunluğu 

3- Uygulamanın iĢletme süreçlerinde ve kültüründe önemli değiĢiklikleri 

gerektirmesi 

4- Yazılımların iĢletmenin baĢa çıkamayacağı kadar karmaĢık olması 

5- Uygulama süreçlerinin gerekliliği ve güncellenme gerekliliği 

6- ĠĢletme çalıĢanlarının KKP konusundaki bilgi eksikliği 

7- Yazılımların iĢletme süreçlerini karĢılayamaması. 

2.2 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMLARI GELĠġTĠRME 

NEDENLERĠ 

Bilgi iĢlem teknolojilerindeki hızlı geliĢmeler, özellikle de sistem yazılımları 

üzerine yapılan yoğun çalıĢmalar sonrasında bunların iĢletmelere sağladığı yararların 

anlaĢılması ve uygulamada görülmesi, iĢletmelerin yeni sistemleri benimsemelerini ve 

uygulamalarını hızlandırmıĢtır. Son yıllarda iĢletme içi ve iĢletme dıĢı süreçleri entegre 

etmede kullanılmak üzere çok sayıda yeni sistem geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan biri de KKP 

sistemidir (Özdemir, 2009:174).Kısaca KKP sistemlerinin geliĢtirilme 

nedenleri:(BaĢkak ve ÇetiĢli, 2003:3) 

- KüreselleĢme ve uluslar arası rekabet, 

- Bilgi teknolojisinin sağladığı yeni olanaklar, 

- Uluslar arası dağıtım zincirlerinin yaygın ve daha etkin kullanılır hale gelmesi, 

- Çok çeĢitli organizasyonların iyi yönetilmesi ve kontrol edilmesi gereksinimi, 

- Üretim ve üretim politikalarındaki rekabete bağlı değiĢikliklerdir. 



 

 

22 

 

Hem küçük iĢletmeler hem de büyük iĢletmeler KKP sistemlerinden stratejik ve 

teknik olarak faydalanabilirler. Genellikle küçük Ģirketlerin ihtiyaçları ve fırsatları 

büyük Ģirketlerle kıyaslandığında daha azdır. Örneğin; büyük Ģirketler entegre 

edilmemiĢ eski uygulamalardan kaynaklanan problemlere ilaveten aynı uygulamanın 

sürdürülen bir çok farklı sisteminden kaynaklanan sorunlara da sahip olabilir. AĢağıdaki 

tabloda küçük ve büyük Ģirketler için KKP geliĢtirme nedenleri teknik nedenler ve 

iĢletme nedenleri açısından incelenmiĢtir: 

Tablo 2.2: Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri GeliĢtirme Nedenleri 

 Küçük ĠĢletmeler/Basit Yapılar Büyük ĠĢletmeler/Kompleks 

Yapılar 

Teknik 

Nedenler 

- 2000 yılı ve benzer problemlerin çözümü 

-Bakımı zor olan arayüzlerin değiĢtirilmesi 

- Gereksiz veri giriĢlerinin ortadan 

kaldırılması ile ilgili hataların ortadan 

kaldırılması ve veri analizinin kolaylaĢması 

- Bilgi teknolojisi alt yapısının 

güçlendirilmesi 

Teknoloji ile ilgili kapasite kısıtlarının 

ortadan kaldırılması 

- Bilgisayar iĢletim maliyetlerinin azaltılması 

- Küçük iĢletmeler için gerekli 

olan nedenlere ilaveten; 

- Aynı türdeki farklı sistemlerin 

konsolidasyonu (örneğin; 

muhasebe paketleri) 

 

 

 

ĠĢletme 

Ġle 

Ġlgili  

Nedenler 

- ĠĢletmenin büyümesine destek sağlanması  

- Birçok dilin ve para biriminin 

desteklenmesi 

- Formal ve etkin olmayan süreçlerin ortadan 

kaldırılması 

- Standardizasyon ile veri ve kayıtların 

düzenlenmesi 

- ĠĢletim ve yönetim harcamalarının 

azaltılması 

- Stok tutma ve stoksuzluk maliyetlerinin 

azaltılması 

-MüĢteri sipariĢlerinin gerçekleĢtirilmesinde 

gecikme ve hataların ortadan kaldırılması. 

- Küçük iĢletmelerle ilgili 

nedenlere ilaveten 

- Entegre bilgi teknolojileri desteği 

sağlamak 

-Farklı numaralandırma, 

adlandırma ve kodlamaları 

standardize etmek. 

- MüĢteriye tek bir arayüz sunmak 

- Dünya çapında iĢlem yapabilmek 

- Finansal konsolidasyonların 

gerçekleĢmesi 

Karar verme sürecine destek 

(Markus ve Tanis, 2000:180) 
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AĢağıdaki Ģekilde iĢletmeleri KKP kullanmaya iten etmenler ve kurulum 

ardından kurumların KKP sistemlerinden beklentileri özetlenmiĢtir: 

  ġekil 2.5: ĠĢletmelerin KKP Sistemlerinden Beklentileri 

 (Hagman ve Guy 2000:46) 

2.3 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM FĠRMALARI 

KKP sistemleri satın alma, üretim, stok, ürün maliyeti, denetleme, ödeme gibi 

modüllerden oluĢur. KKP tedarikçisi firmalar müĢterilerini memnun etmek ve rekabet 

güçlerini koruyabilmek için, sistemlerine sürekli yeni özellikler ekleyerek geliĢtirir. 

KKP tedarikçilerinin genel düĢüncesi, KKP uygulamalarını, Ģirketin biliĢim 

sistemlerinin merkezine yerleĢtirerek, eski kritik iĢ sistemleri ve diğer özel 

uygulamalarla, bütünleĢik bir sistem oluĢturabilmektir. Bu düĢüncede bir KKP sistemi 

Baskılar: 

-DeğiĢim 

- E alt yapı ihtiyacı 

- KüreselleĢme  

- Dağınık coğrafi yapı 

Strateji: Süreçleri 

iyileĢtirme 

Strateji: 

Verilere 

kolay eriĢim 
Faaliyet: 

BütünleĢik KKP 

Sistemi seçimi 

Durum: KarmaĢık 

dağınık bilgi 

sistemi 

Olası faaliyet: KKP‟nin 

özelleĢtirilmesi 

Etki: Bakım ihtiyacı 

olan bir sistem 

Ġstenen Etki: 

MüĢteri 

Katılımı 

Ġstenen Etki: 

Maliyeti 

azaltma 

Ġstenen Etki: Stratejik 

karar verme 
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bir iĢ- hizmet çatısı, merkezi bir bilgi deposu ve bir veri dağıtım yeri diğer bir ifade ile 

sistemin ana omurgası olmaktadır (Bayraktar ve Efe, 2000:698). 

Dünya çapında 500‟ün üzerinde KKP yazılımı üreten firma birbiriyle rekabet 

etmektedir. Bir Alman Ģirketi olan SAP, KKP sistemlerinin önde gelen tedarikçisidir ve 

dünyada pazar payının yaklaĢık üçte birinden fazlasını elinde tutmaktadır. Bu rakamlar 

değiĢik araĢtırma Ģirketlerine göre farklılık gösterse de genelde birbirine yakındır ve 

SAP firması pazarda tartıĢmasız lider konumundadır. SAP, R/3 ile pazara koyduğu 

ağırlığını web tabanlı yeni ürünü olan MySAP ile devam ettirmektedir. Türkiye‟ye 

baktığımızda da SAP‟nin lider durumda olduğu görülmektedir. Kendi iddiasına göre 

SAP, Türkiye‟deki 500 büyük firmadan 200‟üne hizmet sağlamaktadır. Bu rakamların 

sadece satın alınan KKP paketlerini yansıttığı unutulmamalıdır. Bu rakamlara 

danıĢmanlık, lisanslama ve bakım hizmetleri de eklendiğinde, çözüm ortakları sayesinde 

pazarın büyüklüğü, yukarıda bahsedilen rakamların yaklaĢık iki katına 

ulamaktadır(Dinçsoy, 2006:2). 

Uluslararası araĢtırma Ģirketi Gartner‟in verilerine göre 2010 yılında dünyada 

KKP pazarının hacmi 21.2 milyar dolardır. Dünyada 2009 yılında KKP firmalarında 

birönceki yıla göre %6,1‟lik bir daralma görülürken, 2010 yılında bir önceki yıla göre 

%5,5‟lik bir büyüme gerçekleĢmiĢtir(Postacı vd., 2012:20). 
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Tablo 2.3: Dünyada Toplam Gelire Göre ilk 10 Sıradaki KKP Firmaları 

2009 2010 FĠRMA 2009 

CĠROSU 

2010 

CĠROSU 

2009 

PAZAR 

PAYI 

(%) 

2010 

PAZAR 

PAYI 

(%) 

BÜYÜME 

(2009) 

BÜYÜME 

(2010) 

1 1 SAP 5139,3 5373,2 25,6 25,3 -10,7 4,6 

2 2 ORACLE 2414,5 2602,3 12 12,3 -11,2 7,8 

3 3 SAGE 1338,8 1265,3 6,7 6 -6,8 -5,5 

4 4 INFOR 1081,5 1053 5,4 5 -17,6 -2,6 

5 5 MICROSOFT 856,3 9546,4 4,3 4,5 -3,8 10,5 

6 6 KRONOS 450,4 497 2,2 2,3 -1,1 10,3 

7 7 TOTVS 303 408,6 1,5 1,9 28,8 34,9 

8 8 LAWSON 

SOFTWARE 

359,8 390,2 1,8 1,8 -7 8,5 

9 9 UNIT 4 279,3 308,4 1,4 1,5 -2 10,4 

10 10 CONCUR 247,6 290,3 1,2 1,4 14,4 17,3 

  DĠĞER 

FĠRMALAR 

7619,5 8061,3 37,9 38 -1,1 5,8 

   20089,9 21196,1 100 100 -6,1 5,5 

(Postacı vd., 2012:20) 

Dünyada 1990‟lı yıllarda kullanılmaya baĢlanan KKP son yıllarda büyük 

geliĢmeler kaydetmiĢtir. Ġlk kez üretim planlama sistemlerinde yaĢanılan yetersizliklere 

çözüm olarak ortaya çıkan uygulamalar, zaman içerisinde sadece Ģirket içi 

operasyonların yönetildiği bir uygulama yazılımı olmaktan çıkmıĢtır. KKP bugün 

kurumların tüm değer zinciri ile etkin iletiĢim kurabileceği bir sistem olarak 

kullanılmaktadır(Güleryüz, 2007:36). 

Birçok KKP tedarikçisi, iĢletmedeki iĢ ihtiyaçları için çeĢitli Ģekilde destek 

sunarken, bazı tedarikçiler bir alanda diğerlerine göre daha güçlü ve baĢarılıdır. 

Örneğin, bazı tedarikçiler finansal uygulamalarda diğerlerinden daha baĢarılıdır. 

ORACLE güçlü veri tabanı araçlarının geliĢtirilmesine öncülük etmiĢ ve bu deneyimini 
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KKP iĢ süreçlerine aktarmıĢtır. SAP bütün alanlarda güçlü bir imaj sergilerken, son 

dönemlerdeki KKP çözümleriyle teknolojinin sınırlarını geniĢletmiĢtir. Baan, üretim 

sürecinde güçlü bir geçmiĢe sahip olup; finans, satıĢ ve tedarik zincirleri çözümleri için 

destek sağlamaktadır. People Soft baĢlangıçta insan kaynakları ve finans alanlarındaki 

kurumsal uygulamalara odaklanmıĢ fakat daha sonra bunu kurumun tüm süreçlerini 

kapsayacak Ģekilde geliĢtirmiĢtir. KKP paketleri kapsamlı yazılımlardır, ancak her 

endüstrinin de kendine özgü gereksinimleri olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Çoğu 

KKP sistemi, fiziksel ürünler üreten üretim Ģirketleri için tasarlandığından hizmet 

sağlayan Ģirketler bu sistemleri uygulama ve kullanmada zorluk çekebilmektedir. 

(Bayraktar ve Efe, 2000:698). 

KKP pazarında ülkemizin durumu incelendiğinde ise, yukarıda belirtilmiĢ olan 

uluslararası yazılım firmaları dıĢında, kurumsal olarak faaliyette bulunan birkaç ciddi 

firma göze çarpmaktadır. Bunlar arasında Logo, IAS, Netsis, Likom, Uyumsoft 

sayılabilir. Bu firmalar yabancı firmaların pazara erken girmeleri nedeniyle elde ettikleri 

avantaja rağmen, ürettikleri teknoloji sayesinde pazarda önemli paylat elde etmeye 

baĢlamıĢlardır. Bu firmalar içerisinde özellikle Logo ve bu firma tarafından üretilmekte 

olan KKP yazılımları dikkat çekmektedir. Microsoft ve Oracle firmalarının da çözüm 

ortağı olan Logo firması, 135 bin firma ve 1 milyondan fazla kullanıcı ile 17 ülkede 

faaliyet göstermektedir(AktaĢ vd., 2010:10). 

2.3.1 SAP 

1972‟de Almanya‟da kurulmuĢtur. New York ve Frankfurt‟un da aralarında yer 

aldığı birçok borsa da “SAP” sembolü ile iĢlem görmektedir. Yıllık cirosu yaklaĢık 12,5 

milyon Euro olan yazılım çözümleri; üretim, gıda, tekstil, otomotiv, sağlık, perakende, 

finans ve kamu sektörünün de aralarında yer aldığı 25‟den fazla sektörün iĢ süreçlerine 



 

 

27 

 

destek vermektedir. Bunun sonucunda dünya genelinde yılda 2,5 milyar elektrik, su, gaz 

faturası SAP sistemleriyle kesilmektedir. 50 milyon banka hesabı SAP sistemleri ile 

kesilmektedir. SAP uygulama ve çözümleriyle dünya genelinde bir milyon kiĢiye 

ulaĢmayı hedeflemektedir. SAP‟ın iĢ yazılımları alanındaki liderliğini Türkiye‟de 

devam ettiren SAP Türkiye Ģirketin 65. ülke ofisi olarak 2001 yılında kurulmuĢtur. 

SAP‟ın dünya genelindeki yaygın kullanımına paralel olarak Türkiye‟de yıllık ciroya 

göre en büyük 10 Ģirketin 8‟i iĢ süreçlerinde SAP çözümleri ile kontrol edilmektedir. 

Kurulduğu günden bu yana Türkiye‟deki gelirlerini ve çalıĢan sayısını istikrarlı olarak 

artıran SAP, Türkiye ekonomisindeki onlarca iĢ otağıyla birlikte 1500‟ün üzerinde 

nitelikli iĢ gücüne de istihdam imkanı sağlamıĢ bulunmaktadır (www.sap.com). 

2.3.2 ORACLE 

1977‟de kurulan ORACLE firması günümüzde 145‟den fazla ülkede, veri tabanı, 

araç ürünleri, danıĢmanlık, eğitim hizmetleriyle birlikte kullanıma sunmaktadır. 

Merkezi Kaliforniya Roodwood Shores‟dedir. ORACLE‟nin geliĢtirdiği kurumsal 

yazılımlar içinde; veri tabanı, sunucu, kurumsal uygulamalar, uygulama geliĢtirme ve 

karar destek araçları bulunmaktadır. 2003 yılında KKP pazarındaki iki firmayı satın 

almıĢtır (Peoplesoft ve JdEdwards) (Saatçioğlu, 2007:27). 

2.3.3 SAGE Group 

SAGE yazılım, SAGE Grup‟un Kuzey Amerika‟da faaliyetlerini gösteren bir 

Ģirkettir. SAGE Grup‟un merkezi Ġngiltere‟dedir. Günümüzde SAGE Grup‟un yazılım 

faaliyetleri küçük ve orta ölçekli kurumlara yöneliktir. SAGE yazılımları 25‟ten az 

çalıĢanı olan küçük firmaları ve 500‟e kadar çalıĢanı olan orta ölçekli kurumları 

desteklemektedir. Kuzey Amerika‟da 3.2 milyondan fazla iĢletme SAGE yazılımlarını 

kullanmaktadır (na.sage.com). 
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2.3.4 Microsoft Dynamics 

Günümüzdeki baĢarılı kuruluĢların temel iĢ süreçlerini kullanmak, akıllı ve hızlı 

kararlar vermek ve varlıklarından ve kaynaklarından en iyi Ģekilde faydalanmak için 

doğru KKP yazılımlarına ihtiyaçları vardır. Microsoft Dynamics ERP, yeni bir giriĢim 

baĢlatan birkaç çalıĢanlı kuruluĢlardan dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 

kuruluĢlara kadar tüm bilgileri içeren tek bir sunucuya sahip Ģirketlerden, ev ofisi 

kurumsal KKP standardıyla birbirine bağlı iĢlemlere kadar bu özellikleri 

sağlamaktadır(www.microsoft.com). 

2.3.5 SSA Global 

SSA Global 1981‟de kurulmuĢtur. Merkezi Illıonis, Chicago‟dadır. 2001 ve 

2003 yıllarında gerçekleĢtirdiği birleĢmelerle pazarda gücünü artırmıĢtır. Firma 90‟dan 

fazla ülkede 121 ofis ve 7500‟den fazla müĢteriye hizmet vermektedir (Saatçioğlu, 

2007:28). 

2.3.6 Industrial and Financial Systems – IFS 

 Ġsveç kökenli olan firma 1983 yılında kurulmuĢtur. 54 ülkede 80 ofiste 

faaliyetlerini sürdürmektedir. NASDAQ QMX Stockholm menkul kıymetler borsasında 

iĢlem görmekte ve IFS uygulamaları 23 farklı dilde kullanılabilmektedir. IFS Türkiye 

ise 2004 yılında kurulmuĢtur. Bugün 100‟ün üzerinde Türk Ģirketi IFS KKP sistemlerini 

kullanmaktadır(www.isfworld.com). 

 2.3.7 Infor-Aglisys 

 Infor KKP yazılım Ģirkeri 2002 yılında Aglisys adı altında Pensilvanya‟da 

kurulmuĢtur. 2004 yılında Ģirket merkezi Atlanta‟ya taĢınarak bir Alman Ģirketi olan 

Infor Business Solutions‟u satın almıĢtır ve Ģirketin ismini Infor olarak değiĢtirmiĢtir. 
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Infor KKP yazılım firması 194 ülkede faaliyet gösterek, yaklaĢık 700.000 müĢterisine 

KKP sistemlerini temin etmiĢtir (www.infor.com). 

 2.3.8 Kronos 

 Kronos 1977 yılında kurulmuĢtur. 1992 yılında halka açık bir Ģirket haline gelen 

Kronos 2007 yılında tekrar özelleĢmiĢtir. Kronos Ģu anda Amerika‟nın kuzeydoğusunda 

yer alan Massachusett eyaletinde bulununan en büyük yazılım Ģirketlerinden birisi 

haline gelmiĢtir(www.kronos.com). 

 2.3.9 Hyperion 

 1981 yılında IMRS adıyla kuruluan Ģirket ilk önceleri yönetim ve finans için 

yazılım üretmekteydi. 1991 yılında halka açılan Ģirket Windows tabanlı programlar 

geliĢtirmeye baĢlamıĢtır. 1995 yılımda ismini Hyperion Software Corporation olarak 

değiĢtiren Ģirket 2007 yılında Oracle tarafından satın alınmıĢtır(www.oracle.com). 

 2.3.10 Lawson 

 1975 yılında kurulan Ģirket son 30 yılda KKP yazılım sistemlerinin liderlerinden 

biri haline gelmiĢtir ve 68 ülkede 4500‟ün üzerinde müĢteri tarafından kullanılmaktadır. 

ġirket 2011 yılında Infor Global Solutions tarafından satın alınmıĢtır 

(erp.softwareadvice.com).  

 2.3.11 Sentez 

 Sentez yazılım 1992 yılında kurulmuĢtur ve Türkiye‟de hazır giyim sektörü için 

KKP çözüm teknikleri ile sektörün geliĢmesine katkı sağlamıĢtır. Tekstil KKP 

çözümleri arasında SentezYARN Ġplik Üretim Programı, SentezWeave Dokuma KumaĢ 

Programı, SentezKNIT Örme KumaĢ Programı, SentezDYE Terbiye / Boyahane / Baskı 

Programı, SentezFABRIC KumaĢ Takip Programı, SentezVOGUE Konfeksiyon 
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Programı ve SentezPOSITIVE / SentezSHOP Mağazacılık Programı bulunmaktadır. 

 Otel ve Restoran Yönetim sistemleri ile de kullanıcılarına KKP programları 

sunmaktadır.  Otel Yönetim Sistemi, ön büro programı ( otel programı ),rezervasyon 

programı,(food & beverage) yiyecek/içecek programı,(cost control) maliyet programı, 

arka büro programı, restoran programı, satıĢ noktası (POS) programı, yaĢam/spor ve 

eğlence merkezi programı, turnike geçiĢ kontrol programı, üyelik programı gibi 

programlardan meydana gelmektedir. Yazılımlar değiĢik cihaz ve ortamlarda çalıĢacak 

Ģekilde yaygınlaĢtırılmıĢtır. DıĢ Ticaret firmaları içinde SentezEXPO DıĢ Ticaret 

Yönetim Sistemi sunmaktadır. SentezEXPO DıĢ Ticaret Yönetim Sistemi ihracat 

programı ve ithalat programından meydana gelmektedir, tüm ihracat ve ithalat 

süreçlerini SentezExcellent ile tam bir entegrasyon içinde çözümlemektedir 

(www.sentez-yazilim.com.tr). 

2.3.12 Logo Business Solutions 

 Türkiye‟nin en büyük yazılım kuruluĢu olan Logo 1984 yılında kiĢisel 

bilgisayarlar için mühendislik yazılımları geliĢtirmek üzere kurulmuĢtur. Bugün biliĢim 

sektörüne odaklı, yedi Ģirketten oluĢan bir ileri teknoloji grubu haline gelmiĢtir. Logo 

kurulduğu günden bu yana sektöründe, iĢ süreçlerine, ürünlere ve hizmetlere getirdiği 

yeniliklerden dolayı sektöründe öncü firmalardan birisi olmuĢtur. J-guar, Tiger 

Enterprise, Tiger Plus gibi KKP programları geliĢtirmiĢtir. GeliĢtirtirdiği Tiger Plus 

Programı Türkiye‟de en çok kullanılan KKP programıdır (www.logo-tiger.com). 

2.4KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SĠSTEMLERĠNDE BĠLGĠ 

TEKNOLOJĠLERĠ 

Yeni teknolojilerin sebep olduğu iktisadi ve sosyal değiĢmeler, günümüzde bilgi 

toplumu adı verilen yeni bir toplumsal oluĢumu beraberinde getirmiĢtir. BiliĢim ve 
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iletiĢim teknolojisi alanında yaĢanan geliĢmeler 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, 

özellikle geliĢmiĢ ülkelerde toplumsal bir dönüĢüm gerçekleĢtirmiĢtir. KüreselleĢme 

olgusunun sonucu olarak bu etkiler geliĢmekte olan ülkelere de yansımıĢ ve bilgi 

çağının etkileri hemen her alanda hissedilmeye baĢlamıĢtır (Akın, 1998: 23). 

KKP sistemlerini geleneksel bilgisayar programlarından ayıran en önemli 

özelliği, tüm iĢletme fonksiyonlarını ortak bir veri tabanında bütünleĢik bir yapıda 

toplamasıdır. Diğer yandan KKP sistemleri, klasik bilgisayar programlarının aksine 

farklı sektörlerin ve farklı iĢletmelerin birbirinden çok farklı ihtiyaçlarına cevap verecek 

Ģekilde özelleĢtirilebilmektedir. Bu yönüyle KKP sistemleri bir nevi iĢletmeye özel 

dikilmiĢ bir elbise olarak ortaya çıkmaktadır(Dalğar, 2012: 33). 

Merkezi bir bilgisayar sistemi etrafında birçok kullanıcının bilgiyi aynı anda 

veya değiĢik zamanlarda ve yerlerde paylaĢmaları olanaklı olacağından bilginin önemi 

ve etkinliği artmaktadır. Merkezi sistemde herhangi bir departmandan elde edilen bilgi,  

diğer departmanlar tarafından anında iĢleme konulacağından, bilginin kaybolması veya 

gecikmeden kaynaklanan sorunlar ortadan kalkacaktır. Özellikle büyük kamu 

kuruluĢlarında politik nedenlerden ötürü değiĢen bazı verilerin, esnek olarak 

hazırlanmıĢ bilgisayar sistemleri kanalıyla düzenlenerek diğer kurumlarla paylaĢılması 

ile çalıĢmalarda etkinlik sağlamak suretiyle, ortaya çıkacak aksaklıklar 

önlenebilecektir(Tecim ve GökĢen, 2009:2240). 

BiliĢim sistemleri kavramıyla bilginin eriĢilmesi, toplanması, saklanması, 

iĢlenmesi ve dağıtılmasıyla ilgili teknolojiler ile sistem üzerindeki bilgilerin tümü 

kastedilmektedir (GüleĢ, 2000:107). 

Bilgi teknolojisi tüm dünyada hızlı bir Ģekilde ilerleyiĢini sürdürmektedir. Bu 

ilerlemeyle birlikte KKP gibi yönetim paketlerinden beklentiler ve pazardaki 
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eğilimlerdeğiĢmektedir. Günümüzde bu konuda görülen 4 ana eğilim aĢağıdaki gibidir: 

(Hagman ve Gable, 2000:27) 

1- Son zamanlarda KKP sistemleri arka ofis uygulamalarından ön ofis 

uygulamalarına doğru kaymıĢ ve Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) ve MüĢteri 

ĠliĢkileri Yönetimi (CRM) sistemlerini destekler konuma gelmiĢtir. Bu yöndeki 

geliĢimin kaynağının müĢteri talebi mi yoksa KKP satıcılarının pazardaki 

büyümeyi sabit tutma çabalarını mı olduğu tartıĢılabilir. Bu önermelerden 

ikincisi bir spekülasyon olarak kalsa da birincisinin KKP satıcılarından bağımsız 

SCM ve CRM uygulamaları satıĢlarının hızlı artıĢına bakılarak gerçeğe daha 

yakın olduğu düĢünülebilir. Kaynağı ne olursa olsun kullanıcılar ister kendi 

KKP satıcılarından olsun ister baĢka satıcılardan olsun KKP sistemlerini CRM 

ve SCM uygulamaları ekleyerek geniĢletmektedirler. Bu oluĢum. GeniĢletilmiĢ 

KKP. (Extended ERP) ya da KKP II terimleriyle anılmaktadır 

2- Pazarın büyüklerden oluĢan kısmının doyuma ulaĢmasıyla birlikte KKP satıcıları 

artan bir Ģekilde KOBĠ‟leri hedef almaya baĢlamıĢlardır. Satıcılar bunu kendi 

orijinal sistemlerini basitleĢtirerek veya Uygulama Servis Sağlayıcılar (ASP, 

Application Service Providers) aracılığıyla sunarak sağlamaktadırlar. Bu ikinci 

yöntem KKP hizmetini üçüncü parti firmalardan kiralamak yoluyla olmaktadır 

ve bu genelde Ġnternet üzerinden yapılmaktadır. Bu yöntemi seçmenin hem 

satıcılar hem de kullanıcılar açısından çeĢitli sebepleri olmakla birlikte çok yeni 

bir yöntem olduğu için potansiyel sonuçları hakkında fikir yürütmek için 

erkendir. 

3- Son yıllarda gerçek pazar faaliyetleri göstermesi ve gelir getirmesi 

açısından henüz aktif konuma geçmiĢ olmamasına karĢın dijital pazar kavramı 
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ortaya çıkmıĢtır. Bu pazarlar önceleri genelde Bilgi Teknolojileri (BT) firmaları 

tarafından kurulmuĢtur fakat sonradan endüstriyel konsorsiyumlar bu pazarları 

25 oluĢturarak BT firmalarına teknoloji sağlayıcı görevi yüklemiĢlerdir. Bu 

dijital pazarların geleceği ve KKP‟nin bu yeni oluĢumdaki konumu henüz belli 

olmamakla birlikte bu pazarlar ciddi bir eğilim konumundadır. Ġki önemli fayda 

vaat etmektedirler: (a) birkaç firmayı birbirine bağlamakla elde edilebilecek 

olandan çok daha ciddi SCM olanakları ve (b) teknolojik 

entegrasyonmaliyetlerinde azalma. Önemli KKP satıcılarından olan SAP ve 

Oracle, SAPMarkets ve Oracle Exchange ürünleri ile bu oluĢumda yer almak 

istediklerini oraya koymuĢlardır.  

4- Yüz milyonlarca dolara varan uygulama masrafları nedeniyle KKP projeleri 

KKP satıcılarının ardından Ģimdi de kullanıcıları değer arayıĢına itmiĢtir. 

Kurulumu tamamlayıp uygulamaya geçtikten sonra kullanıcılardan KKP‟nin 

istenen iĢ faydalarını sağlayamadığı eleĢtirileri ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Bu 

tartıĢmada konu edilen değer hem yatırımın geri dönüĢü hem de iĢle alakalı 

faydalardır. Bunların her ikisi de birbirinden bağımsız incelenemez. KKP 

projeleriyle ilgili bu değer arayıĢından ötürü, KKP‟nin getirilerini ve 

performansını ölçmeye yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır. Örneğin; Tetlumbe 

(2000), KKP projelerinde baĢarısının sadece maliyet göz önüne alınmadan 

değerlendirilmesi için metodolojik bir yaklaĢım önermiĢtir. Bu konuyla ilgili 

çalıĢma sahasının hala açık olduğu ve yeni metodolojiler geliĢtirilmesinin 

mümkün olduğu düĢünülmektedir. 

Bilgi teknolojilerine dayalı MBSkurulumunun baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢebilmesi 

için iĢletmelerin KKP sistemlerine olan ihtiyacının tüm organizasyon birimleri bazında 
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iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Aksi halde iĢletmelerin ihtiyaçlarından fazla 

teknolojik yapıya sahip, etkin olmayan kaynak kullanımı söz konusu olabilir ya da 

kullanılacak KKP sistemi iĢletmelerin ihtiyaçlarına cevap vermeyebilir 

2.5ĠġLETMELERĠ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMLARINI 

KULLANMAYA YÖNELTEN NEDENLER 

Birçok iĢletmede KKP sistemlerinin iĢlevlerini yerine getiren yazılım sistemleri 

bulunmasına karĢın, standartlaĢtırılmıĢ ve entegre edilmiĢ KKP yazılımları giderek 

yaygınlaĢmaktadır. Yazılım sistemleri kullanımında KKP lehine yaĢanan bu değiĢimin 

en büyük nedeni KKP‟nin iĢletme faaliyetlerinin etkinliğini artırdığına inanılmasıdır. 

 Örneğin KKP sistemi kullanan bir iĢletmede, bir satıĢ personeli bölgesindeki 

sipariĢi girdiği zaman, sipariĢ iĢlemi eĢ zamanlı olarak iĢletme içi ve iĢletme dıĢı diğer 

fonksiyonel alanlarda da görülmektedir. SipariĢ; üretim bilimlerinde ve stok seviyesinde 

anlık değiĢim yaratmakta ya da satıĢ faturasının hazırlanması, müĢterinin kredi 

değerlendirmesinin yapılması ve tedarikçilere yeni sipariĢlerin geçirilmesi gibi iĢlemleri 

tetiklemektedir. OtomatikleĢtirmeyi sağlamasının yanında KKP sistemlerinin doğru ve 

zamanında, bilgi sağlama özelliği yöneticilerin ve çalıĢanların karar alma süreçlerinin 

iyileĢtirilmesine de imkan vermektedir (Hit vd., 2002:2). 

KKP uygulama mantığının benimsenme nedenleri arasında; rekabet, kârlılık ve 

Pazar payını yükseltme isteği en yaygın gerekçelerdir. Kârlılık, müĢteri tahmininin 

artıĢı, maliyetlerin düĢürülmesi ve gelirlerin artırılması, yöneticilere doğruluk ve hız 

gibi süreçlerden daha önemli görünmektedir (Demirci ve Uluköy, 2005:977). 

ĠĢletmeleri KKP  seçimine  iten  diğer nedenler Ģöyle sıralanabilir: (Bayraktar ve 

Efe, 2000:695) 

- Arka plandaki (back office) iĢlerin otomasyonu,  
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- ĠĢ süreçleri arasında daha iyi bir koordinasyon için müĢteri sipariĢ bilgileriyle 

finansal bilgilerin bütünleĢtirilmesi, üretim sürecinin ve insan kaynaklarının 

standartlaĢtırılmasıyla servis kalite seviyesinin yükseltilmesi, bireysel ve organizasyonel 

verimliliğin artırılması  

- Coğrafi olarak birbirinden uzak birimler arasındaki koordinasyon,  

- Kurumun farklı birimleri arasında terminoloji birliğinin sağlanması,  

- Bilgi teknolojisi altyapısını anlamayı ve bu yapıda çalıĢmayı kolaylaĢtıran 

tutarlı uygulama mantığı, tutarlı bilgi ve arayüze sahip olmak,  

- Bilgi teknolojisi altyapısını yönetmeyi kolaylaĢtıran tek bir sistemin varlığı,  

- Stratejik iĢletme kararlarının iyileĢtirilebilmesi için veriye kolay eriĢim 

ihtiyacı,   

- ĠĢletme maliyetlerinde azalma beklentisi,  

- Süreçlerde müĢteri katkısının artırılması beklentisi,  

- ĠĢletmenin fonksiyonları arasındaki bütünleĢme gereksinimi. 

2.6KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SĠSTEMLERĠNĠN 

MALĠYETLERE VE ĠġLETME PERFORMANSINA ETKĠLERĠ 

ĠĢletmelerin bilgi tabanlı teknolojilere yaptıkları yatırımlar sonucunda iĢletme 

faaliyetlerinin daha etkin bir Ģekilde yapılır hale geldiği ve bunun bir sonucu olarak 

yaratılan değerin önemli ölçüde arttığı görülmektedir.  Bunun aksine, üretim, dağıtım 

gibi tek bir iĢletme fonksiyonuna yapılan teknoloji yatırımlarının istenilen baĢarıyı 

sağlayamadığı da bilinmektedir. Dolayısıyla organizasyonun tamamının 

entegrasyonunun hedeflendiği teknolojilerin kullanılması, bu teknolojilerden beklenen 

faydaların elde edilmesi bakımından önemlidir. Bu bağlamda son yıllarda Kurumsal 

Kaynak Planlaması yazılımlarının oldukça popüler hale geldiği söylenebilir. 
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Yazılımların açık kodlu olması ise farklı sektör ve iĢ kollarında yazılımın kullanımının 

etkinliğini artırıcı bir unsur olarak değerlendirilebilir (Çağlıyan, 2012: 160). 

KKP fonksiyonlarının bir iĢletme için özel olarak tasarlanıp yazılması, oldukça 

maliyetli ve zorlu bir süreçtir.   ĠĢletmeye özgü olarak diğer tedarik zinciri yönetimi, 

müĢteri iliĢkileri yönetimi, veri ambarı, iĢletme zekası, stratejik iĢletme yönetimi, 

kurumsal iĢ alanı, ileri planlama ve optimizasyon gibi uygulamaların geliĢtirilmesi de 

kolay değildir.  Oysa KKP yazılım sistemleri sektörlere göre kazanılan en iyi uygulama 

birikimleri ile mevcut iĢ süreçlerinin geliĢtirilmesinin yanında, maliyet azaltıcı  etki  de  

sağlamaktadır. Çünkü KKP mal ve hizmetin tedarikçi kaynağından alınarak iĢletme 

içinde iĢlenmesinden, müĢteri satıĢ noktasına ulaĢtırılmasına dek müĢteri istek ve 

beklentilerinin karĢılanması için geniĢ bir alanı kapsayan ortak bir proje olarak 

düĢünülebilir.  Bu nedenle de KKP; uygulama, yazılım ve danıĢmanlık olarak oldukça 

yüksek maliyetli bir süreçtir(Bayraktar ve Efe, 2000:691). 

KKP sistemlerini kuran birçok iĢletme (ortak veri tabanı sayesinde) kurumsal 

bilgi bankası yaratarak fonksiyonlar arası bilgi tutarsızlığını azaltmayı amaçlamaktadır. 

KKP sistemleri sayesinde, veri kaydetme ve veri iĢleme sürecindeki hatalar azalmakta; 

çalıĢanlar karar alma süreçlerinde kullanacakları bilgilere anında ulaĢabilmektedirler. 

KKP sistemleri, aynı zamanda iĢletme içindeki bilginin paylaĢılmasına imkân vererek 

fonksiyonlar arası entegrasyonu kolaylaĢtırmakta ve güncellemeleri otomatik olarak 

gerçekleĢtirmektedir. Bu özellikleriyle KKP, maliyetlerde azalıĢı sağlamakta ve karar 

alma faaliyetlerini iyileĢtirmektedir.KKP kurulum projeleri yüksek maliyet ve yüksek 

baĢarısızlık riski içerseler de, genellikle bu projelerin iĢletme performansını olumlu 

etkileyeceğine inanılmaktadır. Kurulum zor ve belirsiz bir süreç olduğu için, kurulumda 

baĢarılı olan iĢletmelerin KKP konusunda isteksiz olan ya da benzer değiĢimleri 
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yapmakta zorlanan iĢletmelere göre bir rekabet avantajı kazanmaları ve piyasa 

değerlerini artırmaları beklenmektedir (Demir vd., 2006:67). 

2.7KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI SEÇĠM SÜRECĠ 

ĠĢletmelerde bilgi sistem projelerinin baĢarısı doğru yazılım seçimi ile 

sağlanmaktadır. Doğru seçilmiĢ bir yazılım, iĢletmenin iĢ süreçlerini destekleyecek, 

karar vericiye doğru ve güncel bilgiler sağlayacaktır. Doğru bir yazılım seçimi, uygun 

bir seçim prosedürü ve iĢletmenin ihtiyaçlarının ön planda olduğu yazılım kriterlerinin 

değerlendirileceği doğru bir yöntemle gerçekleĢmektedir (Koçak, 2003:68). 

Doğru seçilen bir KKP yazılımı iĢletmeye gerek bilginin doğruluğu, bilgiye 

kolay ulaĢma gibi konularda gerekse iĢ süreçlerinin takibi ve müĢteri taleplerini daha 

hızlı karĢılanması gibi konularda yardımcı olur. Bu gibi nedenlerle KKP sistemleri 

gittikçe daha çok iĢletmenin ilgisini çekmektedir. Fakat KKP hakkında karar vericilerin 

kafalarının karıĢık olduğu kolaylıkla söylenebilir. KKP yatırımlarına ihtiyaç var mı, 

varsa hangi yazılım seçilmeli soruları temel sorulardır. Kararın mali boyutu yanı sıra 

çözüm sunan firma çokluğu konuyu karmaĢıklaĢtırmaktadır. KKP yatırımı geniĢ 

kapsamlı, uzun süre alacak ve yüksek maliyet gerektirecek, stratejik bir yatırımdır. Belli 

bir ilerlemeden sonra dönüĢü çok zor olmaktadır. Her an büyük kaynak israfına neden 

olarak, sonuca ulaĢmadan durabilecek özellikte bir projedir. Bunun için baĢlama çok 

önemlidir. BaĢlangıçta hedeflerin, ne istenildiğinin, nereye varılacağının çok iyi 

bilinmesi gerekmektedir. Doğrudan KKP alınacak diye yola çıkmak büyük yanlıĢlara 

yol açabilecektir.  KKP yatırım karar süreci baĢarı ile sonuçlanması için belli bir plan 

üzerinde ilerlemek zorundadır (Cebeci ve Kanarya, 2012:2).  

KKP kurulum aĢamalarını Ģekilde görüldüğü gibi özetlemek mümkündür: 
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   ġekil 2.6: KKP Kurulum AĢamaları 

(BaĢkak ve ÇetiĢli, 2003: 13) 

 KKP sistemleri, kurumun ana omurgasıdır. Yoğun rekabet ortamında değiĢimin 

sürekliliğini yakalayabilmek, hedef ve politikalarla uyumlu çözümleri bulabilmek için 

baĢlangıçta doğru yazılım teknolojilerinin seçilmesi gerekir.   Seçilen KKP yazılımının 

iĢletmenin mevcut insan kaynağı ve bilgi kaynakları ile uyumu önemlidir. Yazılım 

seçim süreci, aĢağıdaki genel adımları içerir: (Bayraktar ve Efe, 2000:696) 

 1- KKP seçim ekibinin ve yöneticisinin belirlenmesi:  KKP yazılım seçimi için 

öncelikle firma, ne istediğini bilen bölüm yöneticilerinden oluĢan seçim komitesini 

oluĢturmalıdır.  Eğer firma seçim komitesini kuramaz veya yeterli zamanı ayıramaz ise 

bu konuda uzman danıĢman kuruluĢlara baĢvurarak çözüm aramalıdır. Kurum 

ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara yanıt verecek yazılımın seçimi gibi son 

derece kritik kararlar, bu ekip tarafından alınacaktır. 

KURULUM 

ÖNCESĠ 

Yönetim 

ve 

Liderlik 

Vizyon 

belirleme 

planlama 

Kurucu 

Merkez 

KURULUM AġAMASI 
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seçimi 
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Eğitim 

ĠletiĢim 

Proje 
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Sistem 
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 2- Kurumun gereksinim analizi: KKP yazılım seçim kriterleri, aslında 

iĢletmeningereksinim analizidir.   ĠĢletme bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini 

belirler. Bu aĢamada kurum, ilk olarak kendini tanımalıdır. KuruluĢun mevcut iĢ ve 

biliĢim alt yapısı, her bir birimin görevleri, gereksinimleri ve eksiklikleri açıklıkla 

saptanmalı ve bir modeli çıkarılmalıdır. Daha sonra, mevcut durum ıĢığında neler 

yapılması gerektiğini içeren hedefler konmalıdır. Bu amaçla kurumlara yardımcı 

olabilecek çok sayıda çalıĢma ve yazılım geliĢtirilmiĢ olup, bunlara internet üzerinden 

kolayca ulaĢılabilir. 

 3- Kuruma özel talep listelerinin geliştirilmesi: Kurumun gereksinim analizi 

sonucunda, yeni sistemde görmek istediği ve yapabilirliklerini geniĢletmeyi hedeflediği 

alanları belirten, sistematik bir listedir. Ayni zamanda seçilecek yazılımın karĢılaması 

gereken, seçim kriterleri olarak da değerlendirilebilir. Doğrudan seçim komitesi 

tarafından yapılan incelemeler ve tedarikçi firmalardan toplanan bilgiler ile oluĢturulur.   

 4- Talep listelerinin (RFP) tedarikçilere gönderilmesi:Bu aĢama, yapılan ön 

çalıĢmalar sonucunda daha yakından incelenmesine karar verilen yazılım 

tedarikçilerine, bir davet niteliği taĢımaktadır.  

 5- Tedarikçi firmaların tanıtım için davet edilmesi: Ön elemeyi geçen tedarikçi 

firmalar, daha önceden yollanan talep listelerini nasıl yanıtlayabileceklerini gösteren bir 

demo yapmaya davet edilirler. Bu aĢamada seçici kurul, farklı yazılımların 

yapabilirliklerini,  yeteneklerini ve yeterliliklerini ilk elden görme fırsatı bulacaktır.   

 6- Tedarikçi firmanın kurulum yaptığı diğer firmaların ziyareti: Bu da benzer 

süreçlerden geçen diğer firmaların yaĢadıklarını ilk elden görmek, yaĢanmıĢ tecrübeleri 

değerlendirmek ve çalıĢan bir uygulamayla yüz yüze gelebilmek açısından seçim 

ekibine çok yararlı bir geri besleme sağlayacaktır.  
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7-Yazılımın seçimi: Yukarıda incelenen pek çok yazılım fonksiyonlarına ek 

olarak seçim aĢamasında, tedarikçilerin finansal durağanlığını, güvenilirliğini, destek 

gücünü, sektöre uygunluğunu, piyasadaki tanınmıĢlık düzeyini ve teknolojik yenilikleri 

ne ölçüde takip ettiğini de dikkate almak gerekir. Seçim kriterlerinin sayısı arttıkça, 

seçim iĢlemi de karmaĢıklaĢacaktır. Bu konuda KKP yazılım paketinde aranan özellikler 

arasındaki öncelikler belirlenerek, alternatif yazılımların bu özelliklere göre 

puanlamasına gidilebilir. Yazılım maliyetleri de dikkate alınan her bir paketin ağırlıklı 

toplam puanı hesaplanarak bir seçim modeli oluĢturulabilir. Daha etkin karar 

verilmesine yardımcı olabilecek bir baĢka yaklaĢım, karar destek sistemlerinde bir araç 

olarak kullanılan, uzman sistemlerden yararlanılmasıdır. 

2.8KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMLARINDA YENĠ 

GELĠġMELER: KKPII SĠSTEMLERĠ 

KKP II sistemleri, KKP sistemlerinin en son uzantılarını sınıflandırmak için 

2000 yılında Gartner Group tarafından piyasaya sürülen yeni bir kavramdır (Moller, 

2003:483).KKPII sistemleri, bir organizasyonun KKP sisteminin dıĢtan gelen 

öğelerinin, öncelikli olarak tedarik zinciri ortaklarının entegrasyonuyla 

bütünleĢtirilmesidir (Swart vd., 2007:925).Bilgi teknolojisi tüm dünyada hızlı bir 

Ģekilde ilerlemektedir. Bu ilerlemeyle birlikte KKP gibi yönetim paketlerinden 

beklentiler ve pazardaki eğilimler değiĢmektedir. Günümüzde bu konuda görülen dört 

ana eğilim Ģunlardır: (Hagman ve Gable, 2000:11) 

1- Son zamanlarda KKP sistemleri arka ofis uygulamalarından ön ofis 

uygulamalarına doğru kaymıĢ ve Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) ve MüĢteri ĠliĢkileri 

Yönetimi (CRM) sistemlerini destekler konuma gelmiĢtir. Bu yöndeki geliĢimin 

kaynağının “müĢteri talebi mi?” yoksa “KKP satıcılarının pazardaki büyümeyi sabit 
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tutma çabaları mı?” olduğu tartıĢılmaktadır. Bu önermelerden ikincisi bir spekülasyon 

olarak kalsa da birincisinin KKP satıcılarından bağımsız SCM ve CRM uygulamaları 

satıĢlarının hızlı artıĢına bakılarak gerçeğe daha yakın olduğu düĢünülmektedir. 

Kaynağı ne olursa olsun kullanıcılar ister kendi KKP satıcılarından olsun ister baĢka 

satıcılarda olsun KKP sistemlerine CRM ve SCM uygulamalarını ekleyerek 

geniĢlemektedirler. Bu oluĢum “GeniĢletilmiĢ KKP” (Extended ERP) ya da “KKP II” 

terimleriyle anılmaktadır.  

2- Pazardaki büyük iĢletmelerin doyuma ulaĢmasıyla birlikte KKP satıcıları 

artan bir Ģekilde KOBĠ‟leri hedef almaya baĢlamıĢlardır. Satıcılar bunu kendi orijinal 

sistemlerini basitleĢtirerek veya Uygulama Servis Sağlayıcılar (Application Service 

Providers- ASP) aracılığıyla sunarak sağlamaktadırlar. Bu ikinci yöntem KKP hizmetini 

üçüncü parti iĢletmelerden kiralamak yoluyla olmaktadır ve bu genelde internet 

üzerinden yapılmaktadır. Bu yöntemi seçmenin satıcılar açısından çeĢitli sebepleri 

olmakla birlikte çok yeni bir yöntem olduğu için potansiyel sonuçları hakkında fikir 

yürütmek için erkendir. 

3- Son yıllarda gerçek pazar faaliyetleri göstermesi ve gelir getirmesi açısından 

henüz aktif konuma geçmiĢ olmamasına rağmen dijital pazar kavramı ortayaçıkmıĢtır. 

Bu pazarlar önceleri genelde Bilgi Teknolojileri (BT) iĢletmeleri tarafından 

kurulmuĢtur. Fakat daha sonradan endüstriyel konsorsiyumlar bupazarları oluĢturarak 

BT iĢletmelerine teknoloji sağlayıcı göreviniüstlenmiĢlerdir. Bu dijital pazarların 

geleceği ve KKP‟nin bu yeni oluĢumdaki konumu henüz belli olmamakla birlikte bu 

pazarlar ciddi bir eğilim durumundadır. Birkaç firmayı birbirine bağlamakla elde 

edilebilecek olandan çok daha ciddi SCM imkanları ve teknolojik entegrasyon 

maliyetlerinde azalma olmak üzere iki önemli faydaları bulunmaktadır. Önemli KKP 
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satıcılarından olan SAP ve Oracle, SAPMarkets ve OracleExchange ürünleri ile bu 

oluĢumda yer almak istediklerini ortaya koymuĢlardır.  

4-Çok pahalı uygulama masrafları nedeniyle KKP projeleri KKP satıcılarının 

ardından Ģimdi de kullanıcıları değer arayıĢına itmektedir. Kurulumu tamamlayıp 

uygulamaya geçtikten sonra kullanıcılardan KKP‟nin istenen iĢ faydalarını 

sağlayamadığı eleĢtirileri ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. KKP projeleri ile ilgili bu değer 

arayıĢından ötürü, KKP‟nin getirilerini ve performansını ölçmeye yönelik çalıĢmalar 

yapılmaktadır. 

  



 

 

43 

 

3. MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ 

Muhasebe; Osmanlıca ve Türkçe sözcüklerde yer alan geniĢ anlamlı bir kavram 

olup aslı Arapça plan hesap sözcüğünden türetilmiĢtir. Muhasebe, gerçek ve tüzel kiĢi, 

kurum ve iĢletmelerin yani tüm hesapsal kiĢilerin ve bunlarla iliĢkisi olanların hak ve 

sorumluluklarını belirlemek amacı ile bu hesapsal kiĢilerin varlık-sermaye, masraf-mal 

oluĢ, hasılat ve kazançlarına iliĢkin hesapsal iĢ olgularını usulüne uygun belgeler 

üzerinde saptayan; bunları hesaplara iĢleyerek izleyen, sonuçlarını ortaya koyup 

yorumlayan, belgeleme ve yönetime araç olma özelliği taĢıyan uygulama alanı geniĢ bir 

bilimdir (DurmuĢ ve Arat, 2004:1). 

Bilgi ise, insan düĢüncesi ve eyleminin bulunduğu her ortamda gereklidir. Bilgi, 

kiĢisel ve örgütsel kararların temelini oluĢturmanın yan ısıra, aynı zamanda önemli bir 

kaynak ve güçtür (Ömürbek, 2003:59). 

Muhasebe iĢletmenin dili olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla muhasebe 

bilgisi, etkin bir iĢletme yönetimi için temel bilgi niteliğini taĢımaktadır. Bu bilginin 

olmaması, iĢletme faaliyetlerinin planlanmasını, yürütülmesini ve kontrol edilmesini 

olanaklı duruma getirmektedir (Demir,2010:147). 

3.1 MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN TANIMI VE KAPSAMI 

Muhasebe, iĢletmedeki bilgi ihtiyacını karĢılayabildiği ölçüde faydalı olabilecek 

bir sistemdir. Bir bilgi sistemi olarak düĢünüldüğünde muhasebe, bilgi kullanıcılarının 

isabetli kararlar almalarına yardımcı olacak verilerin toplanması, iĢlenmesi ve 

iletilmesinden oluĢan bir süreci ifade eder (Yazıcı, 2010:203). 

Bilginin bu kadar önemli olması karĢısında, bilginin elde edilmesi aĢamasından 

kullanılmasına kadar çeĢitli maliyetlere katlanmak gerektiği gözden uzak tutulmalıdır. 

Yararlı bilgiye hızlı, etkin tam ve zamanında sahip olmak önemlidir. Elde edilen 
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verilerin kullanılabilir hale getirilmesi için iĢlenmesi gereği de açıktır. ĠĢlenen verilerin 

güvenliğinin sağlanarak stoklanması, zaman içinde meydana gelen geliĢme ve 

değiĢmeler ıĢığında gözden geçirilerek revize edilmesi de diğer önemli bir konudur. 

Elde edilen bilgilerin karar alıcılara tam ve eksiksiz olarak sunulması aĢamalarının 

bütünlük içinde ele alınmasında büyük yarar vardır. Bu nedenle her iĢletmenin bu süreci 

kapsayan bir “bilgi sistemi” oluĢturma zorunluluğu vardır (Kaygusuzoğlu ve Uluyol, 

2011:301). 

3.1.1 Muhasebe Bilgi Sisteminin Tanımı 

Bilginin toplanmasında, iĢlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığı ile bir 

yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan, 

iletiĢim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler bilgi ve iletiĢim 

teknolojileri olarak adlandırılmaktadır. Bilgi teknolojileri konusunda, son yıllarda 

kaydedilen geliĢmeler, iĢletmeleri bütün faaliyetlerin birbirine bağlandığı ve genel 

durumu her an göz önüne serme yeteneği olan entegre sistemler haline getirmiĢtir. Bu 

da yönetime karar verme ve kontrol faaliyetlerinde eĢ zamanlılık, anında duruma hakim 

olma ve strateji belirleme gibi çok önemli araçlar sağlamaktadır (Sevim vd., 2006:3). 

MBS, BT alanıyla bütünleĢtirildiğinde; iĢletmenin ekonomik ve finansal 

alandaki konularının kontrolüne ve yönetimine yardım etmek için tasarlanmıĢ bir 

araçtır. Fakat teknolojideki hızlı ilerleme muhasebe bilgisini stratejik bir bakıĢ açısıyla 

üretme ve kullanma imkanı sağlamıĢtır. MBS tüm iĢletmeler için hayatidir ve 

muhtemelen kar odaklı veya kar odaklı olmayan tüm iĢletmeler MBS‟ye ihtiyaç 

duymaktadır. Diğer taraftan bir MBS karar vericilerin kullanması amacıyla ham veya 

basit verinin finansal veriye dönüĢtürülmesiyle oluĢturulan parçaları bir araya getirerek 

birleĢtirmektedir. MBS daha iyi anlayabilmek için MBS‟yi oluĢturan üç kelimeyi ayrı 
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ayrı incelemek gerekir. Ġlk olarak “muhasebe” kavramı literatürde bilgi sistemi, 

iĢletmenin dili ve finansal verinin araĢtırılması olarak üç Ģekilde tanımlanır. Ġkinci 

olarak “bilgi” kavramı; karar vermenin, harekete geçmenin ve yasal yükümlülüklere 

uymanın temelini oluĢturan verilerin iĢlenmesidir. Son olarak “sistem” kavramı ise 

iĢletmenin amaç odaklı bir çerçevede bütünleĢtirilmesidir(Soudani, 2012:136). 

MBS, iĢletmenin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıklara kaynaklık eden 

sermaye ve borçlar üzerinde değiĢim yaratan ve mali nitelik taĢıyan iĢlemlere ait verileri 

iĢleyerek, bilgiye dönüĢtüren ve ortaya çıkan bilgileri raporlayan bir bilgi 

sistemidir.(Sürmeli, 2008: 13) 

Diğer bir tanımlamayla; MBS kullanıcılar tarafından gereksinim duyulan 

bilgileri üretmek için; finansal nitelikli faaliyetlerle ilgili verileri; toplayan, gerektiğinde 

kullanmak amacıyla biriktiren, iĢleyerek bilgi ve raporlara dönüĢtüren, doğru ve 

güvenilir bilgilerin üretilmesi amacıyla süreçleri kontrol eden bir bilgi sistemidir 

(Demir, 2010:143). 

Bilgisayar tabanlı bir sistem olarak MBS, örgütsel uygulamaların kontrolü ve 

koordinasyonu bağlamında finansal bilgiyi ve karar verme görevini destekleyen bir 

sistem olarak tanımlanabilir(Hashem vd. 2008:140). 

Pazarlama, üretim, finans, Ar-Ge, halkla iliĢkiler ve insan kaynakları gibi bilgi 

sistemlerinden sağladığı verileri, muhasebe sürecinde iĢletme yöneticilerinin karar 

almalarında kullanacakları bilgiye dönüĢtüren MBS, iĢletme yöneticilerine faaliyetlerin 

kontrolüne iliĢkin diğer bilgi sistemlerinden elde edilen bilgilerin sağlanmasında temel 

bilgi kaynağını oluĢturmaktadır (Dinç ve Abdioğlu, 2009:160). Muhasebe bilgileri, 

amaçların saptanmasında, kararların verilmesinde ya da gerçekleĢen faaliyet ile 

tahminlerin karĢılaĢtırılmasında önemli bir araçtır (Hscırüstemoğlu, 2008:3). 
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Muhasebe bilgileri, iĢletme-yönetim bilgi sistemleri içerisinde en eski, en önemli 

ve en kapsamlısı olan MBS tarafından üretilmektedir. MBS tarafından üretilen bu 

bilgiler, çok sayıdaki iĢletme içi ve iĢletme dıĢı bilgi kullanıcıları tarafından 

kullanılmaktadır(Acar ve Özçelik: 2011:15). 

3.1.2 Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı 

Bilgi sisteminin temel hareket noktası, yönetimin her düzeyine gerekli bilgileri 

zamanında ulaĢtırmaktır. Çünkü yöneticiler, hâlihazırda yürütülen iĢlemlerin durumu ve 

beklenmedik olayların gerektirdiği müdahaleler hakkında doğru, süreklive tam 

zamanında bilgilendirilmeyi istemektedirler. ĠĢletmelerde bilgi sisteminin baĢarılı 

olmasını sağlayan faktörler, sosyal ve teknik olmak üzere ikiye ayrılır (Yazıcı, 

2010:212). 

Sosyal faktörler; 

- ĠĢletme amaçlarının açıkça belirlenmesi, 

- Yönetimin desteğinin alınması,  

- ÇatıĢmaların önlenmesi ve eğitim programlarının planlanması olarak 

sıralanırken, 

Teknik faktörler ise;  

- Gerekli alt yapının oluĢturulması,  

- Bilginin organizasyon içerisinde paylaĢılması,  

- Etkili metot ve araçların kullanılması, nitelikli ekiplerin oluĢturulması 

- Ve kaynakların yönetilmesi olaraksıralanmaktadır 

MBS‟nin temeli, iĢletmede bölümler arasında koordinasyonun sağlanması, 

toplanan verilerin ortak bir esas dâhilinde değerlendirilmesi ve kullanıcılara gerektiği 

anda anlamlı bir Ģekilde iletilmesidir. Muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyan kiĢi ve 
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kuruluĢların amaçları birbirinden farklıdır. Bunlar, kendileri açısından önemli sayılacak 

kararları alabilmek için muhasebe bilgilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle 

muhasebe sistemi tarafından üretilen bilgilerin; doğru, zamanlı, tam ve uygun nitelikte 

olması gerekmektedir (Ömürbek, 2003:3).Ġnsan, süreç ve bilgi teknolojileri unsurlarının 

toplamından oluĢan MBS‟nin temel amacı; iĢletme içi ve dıĢı bilgi kullanıcılarının 

ihtiyaç duyduğu bilgileri üretmektir(Yereli, 2007:17). 

MBS; örgütün planlamasına geliĢimine ve operasyonel ve finansal durumun 

iyileĢtirilmesine yönelik bilgi üretimini sağlamaktadır. Ayrıca MBS, iĢletme 

yöneticilerine yönelik olarak bilgi sunumunda bulunmaktadır. Bununla birlikte MBS 

tarafından üretilen bilgiler, dıĢsal çıkar sahiplerine de (devlet ve hissedarlar gibi) rapor 

edilmektedir. Hem içsel ve hem de dıĢsal çevreler açısından iĢletme hakkındaki finansal 

bilginin öneminden dolayı, MBS bilgi kalitesi önem arz etmektedir. Özellikle Ģeffaf, 

hesap verebilir ve sorumluluk anlayıĢına dayalı finansal bilgi raporlarının 

düzenlenmesinde MBS‟ye önemli sorumluluklar düĢmektedir (Dinç ve Abdioğlu, 

2009:166). 

3.1.3 Muhasebe Bilgi Sisteminde Veri ve Bilgi AkıĢı 

Veri, bir rakam, harf, iĢaret vb. gibi bir karakter olarak ifade edilmekte ve tek 

baĢına hiçbir anlam taĢımamaktadır. Verinin iĢlenmesiyle bu iĢleme faaliyetleri bilgi 

iĢlem faaliyetleri olarak adlandırılmaktadır veri, kullanılabilir hale dönüĢtürülmekte; bu 

da bilgi adını almaktadır. Bu noktadan hareketle bilginin bir tanımı yapıldığında; bilgi, 

organize edilmiĢ, alan kiĢiye fayda sağlayan ve bir anlam ifade eden, süreçleme iĢlemi 

sonucunda elde edilmiĢ çıktıdır (Karagül, 2005:60). 

MBS‟ de veri veya bilgiler her sistemde olduğu gibi, “Girdi, Süreçleme, Çıktı” 

akıĢını izler. Bu akıĢa uygun olarak veriler veya bilgiler önce sisteme belgelerle aktarılır 



 

 

48 

 

ve daha sonra da süreçleme aĢamasında ilgili yerlere kaydedilerek ilgili kiĢi ve 

kuruluĢlara raporlar Ģeklinde iletilir.  

Bu bilgi akıĢı aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir: 

 

ġekil 3.1: Muhasebe Bilgi Sisteminde Bilgi AkıĢı 

(Sürmeli, 1996:33) 

3.2 MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN ALT SĠSTEMLERĠ 

ĠĢletmelerin bilgi gereksinimlerinin yönetim bilgi sisteminden sağlandığı ve bu 

sistemin de birçok alt sistemden oluĢtuğu bilinmektedir. Bu alt sistemlerden biri de 

finansal nitelikli bilgileri sağlayan “Muhasebe Bilgi Sistemidir”. ĠĢletmelerde bu 

sistemden etkin bir biçimde yararlanabilmek, sağlıklı iç ve dıĢ raporlama yapabilmek bu 

sistemin iyi bir biçimde tasarlanarak iĢletilmesine bağlıdır(GümüĢ, 2007:1). 

MBS, finansal muhasebe ve yönetim muhasebesi olmak üzere ikiye ayrılır.Bu 

iki muhasebe alanı arasındaki en önemli fark, finansal muhasebe bilgilerinin dıĢ 

kullanıcılara, yönetim muhasebesi bilgilerinin ise iç kullanıcılara yönelik 

olmasıdır.Yönetim muhasebesi iĢletmelerin yaĢamını sürdürmesinde kritik rol oynayan 
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verileri sunar. Finansal muhasebe ise iĢletmenin geçmiĢ performansını finansal tablolar 

aracılığı ile ilgililere sunar (Yıldırım ve Tek, 2004:17). 

AĢağıdaki Ģekil MBS‟yi ve MBS‟nin alt sistemlerini göstermektedir. BuĢekilden 

de görüleceği üzere FMBS ve YMBS, MBS‟nin iki önemli alt sistemi olarakMBS‟nin 

gereksinim duyduğu bilgileri üretmektedir. Diğer taraftan her iki sistemdenelde edilen 

bilgiler bütünleĢtirilerek stratejik planlamaların yapılabilmesi için gerekliolan bilgiler 

üretilebilmektedir. Bu anlamda FMBS ve YMBS‟ den elde edilenbilgilerle MBS‟nin 

daha etkin ve verimli bir biçimde çalıĢabilmesi sağlanmaktadır (GümüĢ, 2007:3). 

 

 

ġekil 3.1: Muhasebe Bilgi Sisteminin Alt Sistemleri 

(GümüĢ, 2007:3) 

ĠĢletmelerde kurulan MBS‟nin üretmiĢ olduğu bilgileri kullananlar dikkate 

alındığında yapılan ikili ayrım ise ayrıntılı bir biçimde aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir. 
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MUHASEBE 

- Kaydetme 

- Öngörülmeme 
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- Özetleme 

Finansal 

Veri 

Finansal Muhasebe Yönetim Muhasebesi 
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ġekil 3.2: Muhasebe Bilgi Sistemi Bilgi Kullanıcıları 

(GümüĢ, 2007:28) 
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3.2.1 Finansal Muhasebe Bilgi Sistemi 

Finansal muhasebe bilgi sistemi (FMBS), ham verileri iĢleyerek yatırımcılara 

bilgilerin; doğru ve güvenilir, analiz edilebilir, iĢletme içi ve iĢletmeler arası 

karĢılaĢtırmaya imkan verecek Ģekilde sunumunu sağlamaktadır. Finansal bilgi 

sistemini, kıt kaynakların optimum dağılımına ve iĢletmenin amaçlarına ulaĢmasına 

yardımcı olacak Ģekilde, kullanıcıların bilinçli yargılarda bulunmasına ve karar 

vermesine imkan sağlamak üzere belirli bir niceliksel bilgi üreten bilginin kullanıcılara 

iletilmesini sağlayan bir sistem olarak tanımlamak mümkündür (Usul ve Bekçi, 

2001:68). 

FMBS, iĢletmenin finansal kaynaklarının bulunması, bu kaynakların iĢletme 

varlıklarına yatırılması ve tüm finansal faaliyetlerin denetimini destekleyen bir bilgi 

sistemidir. Sermaye bütçelemesi, finansal tahmin, finansal bilgi sisteminin önemli alt 

sistemleridir. Finans bilgi sisteminin ürettiği bilgi formlarının bir kopyası, MBS‟ye 

gönderilir ve orada girdi olarak iĢlem görürler. Yapılan açıklamalardan da anlaĢılacağı 

üzere iĢletmedeki bütün finansal olaylara iliĢkin veriler, nihayetinde MBS‟de 

toplanmaktadır (Dinç ve Abdioğlu, 2009: 163). 

Aynı zamanda FMBS, muhasebe, yönetim organizasyon, iç kontrol ile ilgili 

bilgilerin sağlanması ile alakalı bir sistem olup bilgi sistemleri ile oluĢturulan bir 

disiplindir (Demir ve CoĢkun: 2009:4). 

Bu bağlamda FMBS: (Bölükoğlu veBilgili, 1992:69) 

 - Yönetimin varlıklar üzerindeki yönetim görevini yerine getirmede, 

- ĠĢletme faaliyetlerinin kontrolünü mümkün kılmada, 

- Geleceğe yönelik iĢletme faaliyetlerini planlamada, ihtiyaç duyulanbilgileri 

sağlayan bir bilgi sistemi olarak da karsımıza çıkmaktadır. 
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3.2.2 Yönetim Muhasebesi Bilgi Sistemi 

Yönetim birçok yaklaĢıma göre farklı olarak anlaĢılabilir. Örneğin ekonomistlere 

göre yönetim, toprak, sermaye ve iĢgücü ile birlikte üretim fonksiyonlarından birisidir. 

Toplum bilimcilere göre yönetim bir sınıf ve statü sistemi olarak nitelendirilebilir. 

Örgüt ve yönetim üzerinde çalıĢan uzmanlara göre yönetim bir yetki sistemidir. Ayrıca 

psikoloji, hukuk, sosyal psikoloji ve muhasebe gibi disiplinler de yönetimi kendi ilgi 

alanlarının amacına uygun bir biçimde tanımlanmaya çalıĢmıĢlardır (Ertekin, 1989:50). 

MBS yönetim bilgi sisteminin bir üst sistemi olarak kabul edilir. Muhasebenin 

bir bilgi sistemi olarak tanımlanması yapılan ilk tanımlamalardandır. Ġlk kez 1966‟da 

Amerika Yeminli Mali MüĢavirler Enstitüsü tarafından Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

“ Muhasebe gerçekte bir bilgi sistemidir, eğer daha ayrıntılı Ģekilde tanımlamak 

gerekirse etkin ekonomik uygulamalar alanında bilgilerin genel teorilerinin 

uygulanması ve niceliksel formda sunulan bilginin önemli bir parçasıdır.” (Hashem vd., 

2008:150) 

Yönetim bilgi sistemleri, sermaye, insan gücü, makine, gereç, teknoloji ve bilgi 

gibi kaynakların en etkin ve en verimli bir biçimde kullanılmalarını ve bir bütün olarak 

çalıĢmalarını sağlamak üzere; planlama, kontrol ve düzenleme kararlarında gereksinim 

duyulacak iĢletme içi ve iĢletme dıĢı finansal ve finansal olmayan niceliksel ve 

niteliksel bilgileri; gerektiği yer ve zamanda kullanabilecekleri biçimde iĢletme 

yöneticilerine sağlamak amacıyla kurulan, insan ve makinelerden oluĢan karmaĢık 

sistemlerdir (Üstün, 1982: 44).  

Yönetim Muhasebesi Bilgi Sistemi (YMBS), iĢletme yönetiminin planlama ve 

kontrol faaliyetlerinde kullanacağı bilgileri üreten MBS‟nin alt sistemidir. YMBS‟ de 

iĢleyiĢ; verilerin toplanması, iĢlenmesi, analizi ve bilgilerin yönetilmesi gibi faaliyetleri 
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içerir. Diğer bir deyiĢle, bu bilgi sistemi ham verilerin toplanmasından baĢlayıp, üst 

yönetimin gereksinimduyduğu bilgilerin üretilip sunulmasına kadar iĢletme 

yöneticilerini hedef alan muhasebe faaliyetlerini içerir (Karcıoğlu, 2000:14). 

3.3 MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN ORGANĠZASYONA KATKILARI 

Bir organizasyonun yönetimi ve iç kontrol sisteminin uygulanması MBS‟de 

önemlidir. Muhasebe ve yönetim alanında önemli bir sorun ise bilgi iletiĢimi ve 

kontrolü açısından MBS ile organizasyonun ihtiyaçlarının uyumlaĢtırılması hakkında 

karar verme endiĢesidir. Bir MBS‟de bilginin üretilmesi; karar alma sürecini, satın 

almayı ve kurulumunu etkilemesine rağmen böyle bir sistemin kullanılması elde edilen 

fayda maliyeti aĢtığı zaman yarar sağlamaktadır. MBS‟nin karar verme sürecini 

iyileĢtirmesi, muhasebe bilgisinin kalitesi,performans değerlemesi, iç kontrol ve 

iĢletmenin iĢlemleri üzerindeki faydaları bulunmaktadır. Sayılan bu beĢ özelliğiyle ilgili 

olarak MBS‟nin firmalar üzerinde olan etkisi son derece önemlidir (Hashem vd., 

2008:150). 

 Rekabetin son derece yoğun yaĢandığı günümüz iĢ yaĢamında iĢletmeler, öne 

çıkabilmek amacıyla sahip oldukları kaynakları en etkin bir biçimde kullanma çabası 

içindedirler. Kaynakların etkin kullanımı noktasında ihtiyaç duyulan temel unsur 

bilgidir. Bilgiden ekonomik bir değer sağlama amacıyla özellikle geliĢmiĢ ekonomiler 

bilgiyi iĢleme ve yönetme amacındadırlar. Bunu sağlayabilen ekonomilerin, 

iĢletmelerin, toplumların ve bireylerin refah seviyelerinde artıĢlar gözlemlenmektedir. 

Bilginin bugün iĢletmeler için anlamı, değerli bir sermaye unsuru olmasıdır. 

ĠĢletmelerin sahip olduğu bu önemli sermaye değerinden fayda sağlayabilmeleri, belirli 

ilke ve kurallar etrafında bilgi üretimini ve sunumunu gerçekleĢtirebilmelerine bağlıdır. 

ĠĢletmeler için bilgi iĢleme; “elde edilen verilerden yöneticiye yararlı raporlar ya da 
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genel anlamda bilgiler oluĢturabilmek için bir takım araçlar kullanılarak yapılan 

iĢlemlerdir”(Gökdeniz, 2005:86). 

MBS, değer zinciri faaliyetlerini gerçekleĢtirmek için, gerekli olan tam ve 

zamanında uygun bilgiyi elde etmektedir. Ġyi tasarlanmıĢ bir MBS bu faaliyetlerin 

etkinliğini ve verimliliğini aĢağıda belirtildiği gibi geliĢtirmektedir(Romney ve 

Steinbart, 2000:68). 

- Kaliteyi artırmak ve ürün hizmet maliyetlerini düĢürmek: MBS süreç içinde 

kabul edilebilir kalite sınırlarının dıĢına çıkıldığı zaman yöneticileri 

uyarmaktadır. Bu ürün kalitesini korumaya ve atık malzeme miktarıyla 

yeniden çalıĢma maliyetlerini azaltmaya katkıda bulunmaktadır. 

- Verimliliği artırmak: Ġyi tasarlanmıĢ bir MBS, tam zamanında daha fazla 

bilgi sağlayarak operasyonların verimliliğini artırmaya yardım etmektedir. 

Örneğin; tam zamanında üretim yaklaĢımı hammadde envanteri ve onun yeri 

ile ilgili sabit, doğru ve güncel bilgiye ihtiyaç duymaktadır.  

- Etkili karar verme: MBS, doğru bilgiyi doğru zamanda yöneticiye ileterek, 

yöneticinin daha etkili karar vermesini sağlar.  

- Bilgiyi paylaĢmak: Ġyi tasarlanmıĢ bir MBS bilgi ve deneyim paylaĢımını 

sağlayabilmekte ve iĢlemleri geliĢtirebilmektedir. Hatta rekabet üstünlüğü 

sağlayabilmektedir.  

MBS, iĢletme yönetiminin belirlediği amaç ve beklentiler, iĢletmenin içinde 

bulunduğu çevresel koĢullar, rekabet yapısı, ve bunlara göre biçimlenen yönetim 

anlayıĢlarına bağlı olarak değiĢmektedir. Tarihsel süreç içerisinde bu unsurlarda 

meydana gelen değiĢiklikler MBS‟ye yansımıĢ ve MBS‟de bu değiĢme ayak uydurarak 
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değiĢmiĢtir. Muhasebenin bu değiĢme ayak uydurması için, MBS‟yi oluĢturan insan, 

süreçler ve donanım kaynaklarını geliĢtirmelidir. Donanım teknolojik geliĢmelere bağlı 

olarak geliĢtirilmeli ve kullanılmalıdır. Ġnsan kaynağı ise MBS‟nin temelidir Çünkü 

muhasebe uzmanlık bilgisine dayanarak yerine getirilen bir alandır (KalmıĢ ve Yılmaz, 

2004:15). 

MBS karar verme ve örgütün kontrolü üzerinde kritik etkileri olan önemli bir 

örgütsel mekanizma olarak kabul edilir. Genel olarak MBS;  

1- Günlük ve haftalık olarak finansal raporlama sağlar  

2- Karar verme sürecinin ve organizasyon performansının takip edilmesi için 

faydalı bilgiler sağlar (Hashem vd., 2008:157). 

3.4 MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠ VE BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ 

Bilgi teknolojisi bilgisayarlaĢtırılmıĢ bilgi sistemlerinde kullanılan donanım ve 

yazılım anlamına gelmektedir. Bilgi teknolojisi ve bilgi sistemi kavramları bazen 

birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Ancak bilgi teknolojisi kavramı, bir 

organizasyondaki tüm iĢleyen sistemleri içererek daha geniĢ kapsamlı bir tanım 

oluĢturmakta ve daha çok tercih edilmektedir.Kayıtlara göre bilgisayar teknolojisi 

muhasebe sistemlerinde ilk defa General Electric tarafından 1954 yılında kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu tarihte, bilgi teknolojilerinin denetimi yalnızca bilgisayar sistemlerinin 

çıktılarının denetlenmesi Ģeklinde yürütülmekteydi. ĠĢ hayatında bilgisayarların 

kullanımının yaygınlaĢması ve bilgisayar kullanabilen insan sayısının artması çeĢitli 

muhasebe sistemlerinin doğmasını sağlamıĢtır(Yalkın, 2011: 2). 

Günümüz muhasebe anlayıĢında, veri giriĢ ve veri kayıt iĢlemleri giderek 

önemini kaybetmekte ve muhasebe, artık bilgi teknolojisine dayalı yönetim bilgi 

sisteminin bir parçasına dönüĢmektedir (Çiftçi:2003:1). 
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Son yıllarda geliĢen teknolojinin varlığına rağmen, farklı kullanıcılar tarafından 

kullanılan bilgi veya ekipman ihtiyacı ile ilgili bir çok değiĢim yaĢanmıĢtır(Ionescou, 

2009:335). 

Bilginin toplanmasında, iĢlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığı ile bir 

yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan, 

iletiĢim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler bilgi ve iletiĢim 

teknolojileri olarak adlandırılmaktadır. Bilgi teknolojileri konusunda, son yıllarda 

kaydedilen geliĢmeler, iĢletmeleri bütün faaliyetlerin birbirine bağlandığı ve genel 

durumu her an göz önüne serme yeteneği olan entegre sistemler haline getirmiĢtir. Bu 

da yönetime karar verme ve kontrol faaliyetlerinde eĢ zamanlılık, anında duruma hakim 

olma ve strateji belirleme gibi çok önemli araçlar sağlamaktadır (Sevim vd., 2006:3). 

Birçok iĢletme, muhasebe elemanları tarafından kurulabilen, düzenlenebilen ve 

iĢletilebilen bilgisayar sitemi ve paket program kullanmaktadır. Ancak bilgisayar ve 

paket program kullanımı muhasebe bilgisi gerekliliğini ortadan kaldırmamaktadır. 

Gerçekte temel muhasebe bilgisi olmaksızın, hiçbir muhasebe programını kullanmak 

mümkün değildir. Muhasebe elemanlarının da bilgi yönetim sistemleri ve iĢletme 

fonksiyonları konusunda temel bir bilgiye sahip olması gerekmektedir(Ömürbek, 

2003:20). 

Bilgisayar teknolojisindeki hızlı geliĢmeler, muhasebe sistemleri üzerine etkili 

olması, iĢletmelerde yönetimin karar verme boyutları çerçevesinde bilgi sistemlerini ön 

plana çıkartmıĢtır. Veri girdi ve çıktılarının kontrol altına alınması,iĢletmelerin karlılığı 

üzerine de etken olmuĢtur. Artık küçük ve orta ölçekli iĢletmelerde de, muhasebe 

sistemleri, bilgisayar ortamındagerçekleĢtirilmekte ve onlara sınırsız faydalar 

sağlamaktadır.Bilgisayar tabanında, uygulanan muhasebe sistemleri, hızlı kesin ve çok 
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güvenilir olması nedeniyle iĢletmelerce tercih edilmektedir. Diğer bir özelliği 

ise,iĢletmelerin geniĢ bir alana yayılı olan verilerinin yüklenip, saklanabilmesi, 

bilgisayar teknolojisiile mümkün olabilmektedir. Ancak,  bilindiği gibi, söz konusu 

teknolojinin muhasebe sistem ve organizasyonunda kullanımının iĢletmelere getireceği 

maliyet yükü de oldukça yüksektir (Gökhan, 2005:88).MBS karar vermede kullanılan 

öncelikli veriyi sağlar. BT bilgiyi raporlamada birçok değiĢikliğe neden olmaktadır. 

Böylece Ģu anda hazırlanan bilginin özellikleri karar vericilerin ellerindeki problemin 

çözümü için daha fazla alternatif aramalarına yardım edebilir. Bir organizasyonun ana 

iĢlemleriyle ilgili bilgilere eriĢebilirlik herhangi bir zor durumda karar vermeyi 

kolaylaĢtıran bilginin detaylı olarak kategorize edilmesini sağlar(Dastgir, 2008:150). 

3.4.1 Muhasebe Bilgi Sistemi ve Bilgisayar Teknolojisinin Kullanılması 

Günümüzde, teknoloji çağının devrini tamamladığı ve yerini bilgi çağına 

bıraktığı konusu genel kabul görmektedir. ĠĢletmelerin sürekliliği, rekabet güçlerini 

artırabilmeleri, değiĢen teknoloji ve geliĢen pazar koĢullarına ayak uydurabilmeleri 

iĢletme yönetimince kullanılan bilgi düzeyi ile yakından ilgilidir. Ġyi bir bilgi sistemi ise 

bilgi karmaĢasına yol açmayacak, gereksiz bilgilerden arındırılmıĢ, en ayrıntılı bilgiyi 

en ekonomik Ģekilde bulunduran, ihtiyaç duyulan bilgiye en hızlı ve ekonomik Ģekilde 

ulaĢma olanağı sağlayan, en fazla kiĢinin yararlanabileceği ve pek çok kaynaktan kendi 

kendini besleyen bir sistemdir. Günümüzde ideal bir bilgi sistemi, ancak teknolojinin 

sunduğu olanakla gerçekleĢtirilebilir. Bu anlamda bilgi sisteminin temelini bilgisayarlar 

oluĢturmaktadır (Fevzi, 1996:93). 

Bilgisayar teknolojisindeki hızlı geliĢmeler, muhasebe sistemleri üzerine etkili 

olması, iĢletmelerde yönetimin karar verme boyutları çerçevesinde bilgi sistemlerini ön 

plana çıkartmıĢtır. Veri girdi ve çıktılarının kontrol altına alınması,iĢletmelerin karlılığı 
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üzerine de etken olmuĢtur. Artık küçük ve orta ölçekli iĢletmelerde de, muhasebe 

sistemleri, bilgisayar ortamında gerçekleĢtirilmekte ve onlara sınırsız faydalar 

sağlamaktadır (Gökdeniz, 2005:89). 

Bilgisayarların muhasebede kullanılması ile muhasebede kuramsal bir değiĢme 

söz konusu olmamıĢtır. GeçmiĢte olduğu gibi bugünde ana amaç iĢletme ile ilgili 

finansal nitelikteki bilgileri üretmektir. Ancak bilgisayar ve diğer bilgi teknolojilerinin 

muhasebede kullanılmaya baĢlanması ile muhasebenin bilgi üretmede ki etkinliği 

artmıĢtır (Karakaya, 1994:100). 

Günümüz muhasebe anlayıĢında, veri giriĢ ve veri kayıt iĢlemleri giderek 

önemini kaybetmekte ve muhasebe, artık bilgi teknolojisine dayalı yönetim bilgi 

sisteminin bir parçasına dönüĢmektedir. Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, dönen ve 

duran varlıkların takibi, planlama, kontrol v.b. muhasebe uygulamalarında 

bilgisayarlardan büyük ölçüde yararlanılmakta ve geleneksel yöntemlerle, günlerce 

süren iĢlemler, günümüzde bilgisayar yardımıyla artık birkaç saniyede 

yapılabilmektedir. GeliĢtirilen entegre programlarla, örneğin, bir satıĢ iĢleminde, bu 

iĢleme ait yevmiye fiĢi bilgisayara girildiği anda, fiĢteki bilgiler ilgili hesaplara, 

yevmiye defterine, büyük deftere, yardımcı defterlere aktarılabilmekte; istenildiği anda 

mizan, bilanço, gelir tablosu v.b. finansal tablolar çıkarılabilmektedir (Çiftçi, 2003:141). 

MBS‟de veri veya bilgiler, girdi-iĢleme-çıktı, akıĢı çerçevesinde, girdi, iĢleme ve 

çıktı aĢamalarını içeren operasyon ile iĢleme tabi tutulur. Bir bilgisayar sistemi de tıpkı 

MBS gibi birbirini etkileyen ve “girdi-iĢleme-çıktı” akıĢını oluĢturan bileĢenlerin bir 

bütünüdür (Sürmeli, 1996:93). 

Muhasebenin kayıt tutma fonksiyonu finansal muhasebe sistemi içerisinde 

gerçekleĢtirilmektedir. Finansal muhasebe sisteminin çıktıları finansal tablolardır. Bir 
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finansal muhasebe sistemi de çeĢitli alt sistemlerden oluĢabilir. Bilgisayar kullanılan bir 

finansal muhasebe sisteminde yaygın bir biçimde kullanılan alt sistemler ve bunların 

iliĢkileri Ģekilde gösterilmiĢtir.  

 

ġekil 3.3: Finansal Muhasebe Sistemi ve Alt Sistemler ĠliĢkisi 

(Sürmeli, 1996:93) 

Bilgisayar tabanında, uygulanan muhasebe sistemleri, hızlı kesin ve çok 

güvenilir olması nedeniyle iĢletmelerce tercih edilmektedir. Diğer bir özelliği ise, 

iĢletmelerin geniĢ bir alana yayılı olan verilerinin yüklenip, saklanabilmesi, bilgisayar 

teknolojisi ile mümkün olabilmektedir. Ancak, bilindiği gibi, söz konusu teknolojinin 

muhasebe sistem ve organizasyonunda kullanımının iĢletmelere getireceği maliyet yükü 

de oldukça yüksektir (Gökdeniz, 2005:88). 

3.4.2 Muhasebe Bilgi Sistemi ve ĠletiĢim Teknolojileri ĠliĢkisi 

 Sanayi devrimi teknolojik geliĢmelerle ilerleyen makineleĢme üzerine kurulmuĢ 

ve ardından teknoloji, bilim ve iletiĢim sistemleri arasındaki döngüsel iliĢki aracılığı ile 
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bilginin dolaĢım hızı artmıĢ ve bilginin zaman kaybetmeden istenen yere ulaĢabilmesi, 

bilgi toplumunun oluĢumunu sağlamıĢtır (Bayraç, 2003:47). 

ĠletiĢim alanındaki teknolojik geliĢmeler, dijital teknoloji ile fiber optik ve laser 

teknolojisi sayesinde iletiĢimde ortaya çıkan yenilenme ve büro otomasyonunda önemli 

geliĢmelere neden olan akıllı terminal, faks ve diğer haberleĢme donanımındaki 

geliĢmelerle birlikte yaratılmıĢtır. ĠletiĢim teknolojisindeki bu geliĢmelerden en çok 

yararlananlardan birisi de iĢletmelerdir.(Karakaya, 1994:92). 

Bilgi teknolojilerindeki geliĢmelere paralel olarak, iletiĢim teknolojilerindeki 

geliĢmeler ve yaygın kullanım; bilgi sağlama, bilginin eĢ zamanlı olarak iletilmesi ve 

paylaĢılması sonucunu ortaya çıkarmıĢ, bu da “veri toplama, iĢleme, raporlama ve 

analiz etme” sürecini önemli ölçüde etkilemiĢtir (Sürmeli, 2006:29). 

ĠletiĢim teknolojisindeki geliĢmelerin iĢletmelere sağlayacağı yarar ve katkı 

doğrudan MBS‟lerini de etkileyecektir. Veri- bilgi iletiĢim teknolojisi MBS‟lerinin 

iĢletilmesi ve geliĢtirilmesi açısından önemli bir konudur. Günümüzde muhasebecilerin 

iletiĢim kavramları ve veri-bilgi iletiĢim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmaları etkin 

bir MBS‟nin kurulup iĢletilmesi ve denetimi açısından gereklidir. AĢağıdaki Ģekilde 

veri-bilgi iletiĢim beĢ temel bileĢeni gösterilmektedir (Karakaya, 1994:92). 
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 ġekil 3.4: Veri-Bilgi ĠletiĢim Sistemi Modeli 

(Karakaya, 1994:92) 
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3.5 MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠNDE GÜVENLĠK VE DENETĠM 

Son dönemde entegre sistemlerin ortaya çıkmasıyla iĢletmelerin muhasebe 

bilgilerinin bir ağ vasıtasıyla eriĢime sunulması ile bir takım güvenlik tehditleri ortaya 

çıkmıĢ ve bilgisayar ortamındaki bilgilerin güvenliği konusu önem kazanmıĢtır. 

Ayrıca bilgisayarların MBS ile bütünleĢmesi temelde denetim olgusunu 

değiĢtirmese de bazı yeni yaklaĢımlar söz konusu olmuĢtur. Özellikle denetçi tarafından 

yapılan denetim prosedürleri elektronik ortamdan etkilenmiĢtir. 

3.5.1 Muhasebe Bilgi Sisteminde Güvenlik 

ĠletiĢim ortamlarının yaygınlaĢması ve kullanımının artması sonucunda 

elektronik ortamlarda bulunan bilgilerin her geçen gün katlanarak artmasından dolayı 

bilgi güvenliğinin sağlanması ihtiyacı kiĢisel veya kurumsal olarak en üst seviyelere 

çıkmıĢtır (Vural ve Sağıroğlu, 2008: 508). 

Bilgi güvenliği; bir değer yüklenen ve önemi bilinen, gizli tutulması gereken 

verinin kaynaklarına ulaĢılma hakkının yetkisiz kiĢilerden uzak tutulması ve bu 

bilgilerin koruma altına alınması demektir. Bir zincire benzetebileceğimiz güvenliğin 

gücü en zayıf halkaya bağlıdır. Güvenliğin kendisi bir ürün değil bir süreçtir. Bu süreç 

yazılım ve donanım güvenlik çözümlerinin alınmasıyla baĢlamakta, kullanıcıların bu 

çözümler üzerinde oluĢturulan güvenlik politikalarını uygulamasıyla devam etmektedir. 

(Demir, 2010:148) 

Bilgi teknolojilerinin yaygın bir Ģekilde iĢletmelerin MBS‟lerinde kullanılmaya 

baĢlanması ile birlikte yeni risklerle karĢı karĢıya gelinmiĢtir. ĠĢletme yöneticileri, 

iĢletme amaçlarına ulaĢmak amacıyla bilgi teknolojilerinden yararlanmaya karar 

verdiklerinde, bilgi teknolojilerinin ortaya çıkardığı güvenlik risklerine karĢı önlemler 

alması gerekir. Bu önlemler, güvenlik anlaĢmaları yapmak Ģeklinde belirir. Bu güvenlik 



 

 

63 

 

anlaĢmalarının yanında bilgi teknolojisi kullanıcılarının etiksel davranıĢlarıda son 

derece önem kazanır. Muhasebede ortaya çıkan klasik hata ve hileyöntemleri yanında 

bilgi teknolojilerinin kullanımı esnasında ortaya çıkan hata ve hileler mevcuttur. Bu 

yeni hata ve hile türünün ortaya çıkarılmasıancak bilgi teknolojilerinden çok iyi anlayan 

elemanlarla mümkün olmaktadır (Dinç ve Varıcı, 2008:199). 

Teknolojik geliĢmeler MBS‟lerinde yeni güvenlik tehditleri yaratmıĢtır. Bunlar: 

(Demir, 2010:149) 

- Bilgi gizliliğinin/mahremiyetinin kaybı, 

- Bilginin çalınması,  

- OnaylanmamıĢ bilgi kullanımı,  

- Bilginin ve bilgisayarların hileli kullanımı,  

- Onaysız (kasti) değiĢtirme yada veri manipülasyonunun sonucu olarak bilgi 

bütünlüğünün kaybı, 

- OnaylanmamıĢ yada kasti, kötü niyetli hareketlere bağlı iĢlem hatası Ģeklinde 

sıralanabilir. 

YanlıĢ veri giriĢinin ortaya çıkarılması açısından, bilgisayar kullanılan MBS ile 

geleneksel MBS arasındaki önemli bir farklılık insan faktörüdür. Geleneksel sistemlerde 

sisteme girilen muhasebe verileri, verinin iĢlenmesinin her aĢamasında ve ara sonuçların 

alınmasında defalarca elden geçirilmekte ve giriĢi sırasında yapılabilecek bir hata ya da 

hilenin ortaya çıkarılması açısından önemli bir iç kontrol sağlamaktadır. Muhasebe 

verilerinin elektronik ortamlarda iĢlenmesi halinde ise veri sisteme bir defa girildiğinde, 

iletme fonksiyonunun bilgisayar tarafından yerine getirilmesi nedeniyle, sisteme yanlıĢ 

girilen verinin fark edilmesi geleneksel sistemlerde olduğundan daha zordur. Ayrıca 

elektronik veri iĢleme ortamlarında, veri sisteme girildiğinde önceden girilmiĢ veriler 
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yada sonradan girilecek verilerle devamlı ileneceğinden ve sonuçları çoğu zaman özet 

olarak elde edileceğinden yanlıĢ girilen verilerin fark edilmesi oldukça 

güçleĢecektir.(Karakaya, 1994:119) 

ĠĢletmelerde hazırlanan muhasebe kayıtları ve mali tablolarda sunulan bilgilerin 

güvenilirliği için ön koĢul, MBS‟nin güvenlik altına alınmasıdır. Muhasebe verileri, 

bilgi teknolojileri uygulamaları aracılığı ile elde edildiğinden beri, MBS‟nin güvenliği 

daha da önemli bir hal almıĢtır. ĠĢletme yönetimi, MBS‟nin güvenliğinden sorumludur. 

Bu amaçla, muhasebe verilerinin güvenilirlilik derecesini artırmak, gerekli güvenlik 

tedbirlerini almak, geliĢtirmek ve uygulamak zorunluluğu bulunmaktadır (Dinç ve 

Varıcı, 2008:200). 

3.5.2 Muhasebe Bilgi Sisteminde Denetim 

 Muhasebe, belgelerin düzenlenmesinden baĢlayarak, defterlerin tutulması, 

maliyetin belirtilmesi, finansal raporların çıkartılması, planlama ve istatistiki verilerin 

derlenmesine kadar olan geniĢ sahayı ilgilendirmektedir. Bu iĢlerin yapılmasında ve 

hazırlanmasında günümüzde bilgisayarlardan yararlanılmaktadır (DurmuĢ ve Arat, 

2004:149). 

Genel anlamda denetim; sunulan bilgi ve kabul edilen ölçütler arasında 

uygunluğun derecesinin belirlenmesi ve raporlanması için bilgi hakkında kanıt 

toplaması, değerlendirilmesi ve sonuçların ilgili kullanıcılara iletilmesidir(Çömlekçi, 

2005:5). 

Günümüz muhasebe anlayıĢında, veri giriĢ ve veri kayıt iĢlemleri giderek 

önemini kaybetmekte ve muhasebe, artık bilgi teknolojisine dayalı yönetim bilgi 

sisteminin bir parçasına dönüĢmektedir. Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, dönen ve 

duran varlıkların takibi, planlama, kontrol v.b. muhasebe uygulamalarında 
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bilgisayarlardan büyük ölçüde yararlanılmakta ve geleneksel yöntemlerle, günlerce 

süren iĢlemler, günümüzde bilgisayar yardımıyla artık birkaç saniyede 

yapılabilmektedir. GeliĢtirilen entegre programlarla, örneğin, bir satıĢ iĢleminde, bu 

iĢleme ait yevmiye fiĢi bilgisayara girildiği anda, fiĢteki bilgiler ilgili hesaplara, 

yevmiye defterine, büyük deftere, yardımcı defterlere aktarılabilmekte; istenildiği anda 

mizan, bilanço, gelir tablosu v.b. finansal tablolar çıkarılabilmektedir(Çiftçi, 2005:62). 

 Bilgi teknolojisinde meydana gelen değiĢmeler muhasebe denetimi üzerinde de 

önemli değiĢmeler yaratmıĢtır. Bu etkileri iki grupta toplamak mümkündür: (Karakaya, 

1994:116) 

1- MBS‟nin baĢta bilgisayarlar olmak üzere bilgi teknolojisi ile bütünleĢmesi 

sonucu; geleneksel muhasebe sisteminin denetiminde kullanılmayan yeni 

yöntem ve teknikler ortaya çıkmıĢtır.  

2- Bilgi teknolojisinden muhasebe denetiminde bir araç olarak yararlanılmaktadır. 

Mali tabloların hazırlandığı muhasebe sürecinin amaçları ve yöntemleri ile bu 

tabloların güvenilirliklerinin araĢtırıldığı denetim surecinin amaçları ve yöntemleri 

arasında önemli farklılıklar vardır. Muhasebe, denetlemenin temel dayanağı; denetleme 

ise, muhasebenin yasalara, kurallara, ilkelere ve yöntemlere uygunluğunun 

sağlanmasıdır. Muhasebe denetimi, muhasebenin eksiklerini ve aksayan yönlerini 

ortaya çıkaran bir fonksiyon üstlenmektedir (Erdoğan, 2002:54). 

Finansal tablo ve raporların üretildiği MBS ile muhasebe denetimin amaçları ve 

yöntemleri arasında önemli farklılıklar vardır. MBS‟nin amacı; iĢletme ile ilgili finansal 

nitelikteki bilgileri üretmek ve karar alma durumunda olanlara sunmaktır. Bu açıdan 

MBS yaratıcı niteliği olan bir süreçtir. MBS‟nin çıktısı olan finansal tablo ve raporların 

denetlenmesinin amacı ise; muhasebe bilgi üretme sürecini kritik bir gözle incelemek ve 
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finansal tablo ve raporlarda yer alan bilgilerin güvenilirliği hakkında bir yargıya 

ulaĢmaktır. Bu amaçla denetçi çeĢitli teknikleri kullanarak kanıt toplar ve bunları 

değerlendirir. Denetim süreci MBS‟nin çıktısı olan finansal raporlar ve raporlar 

hakkında bir görüĢ bildirme ile sona erer. Görüldüğü gibi denetim sonucu yeni bir 

bilginin üretilmesi söz konusu olmayıp, MBS tarafından üretilen bilgilerin değeri 

konusunda bir görüĢ bildirmektedir (Karakaya, 1994:115). 

3.6 MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN GELECEĞĠ 

KüreselleĢme, pazar ekonomisi, rekabet, uzmanlaĢma, biliĢim ve iletiĢim 

teknolojilerindeki geliĢmeler ve hızla değiĢen ekonomik, sosyal, kültürel ve politik 

koĢullar vb. faktörler karar alıcıların karar alma süreçlerinde doğru bilgiye ulaĢmalarını 

zorunlu kılmaktadır. Bu koĢullar altında en doğru bilgiye en hızlı ulaĢabilenler pazarda 

yaĢama ve varlığını sürdürme Ģansı bulabilecektir(Hacırüstemoğlu: 2008, 5). 

KüreselleĢme olgusu ulusal ekonomilerin uluslararası anlamda tüm dünya 

ekonomileri ile bütünleĢmesidir. KüreselleĢme olgusu son kırk yılda ülke ekonomilerini 

yakından etkilemiĢtir. Bu olgu ile birlikte birçok ülkede faaliyette bulunan çokuluslu 

iĢletmeler ve internet, iĢletmelerin iĢ görme modellerini çok yakından etkilemiĢtir. 

Küresel ekonomi anlayıĢında iĢletmelerin baĢarılı olabilmesinin koĢulu iĢletmelerin 

üretmiĢ oldukları ürün veya hizmetleri rakiplerine kıyasla daha düĢük maliyetlerle 

üretebilmeleridir. Teknolojik geliĢmeler sonucu iĢ yaĢamına giren internet aracılığı ile 

müĢteriler benzer ürünleri kıyaslayabilme olanağına kavuĢmuĢlardır. Bu anlamda 

müĢterilere artı değer katmayan benzer ürünleri daha yüksek fiyatlarla satan iĢletmeler 

uzun dönemde baĢarılı olamamaktadır (GümüĢ, 2007:28). 

Geleneksel olarak, MBS yalnızca finans ve muhasebe iĢlemleriyle 

ilgilendiğinden proses sistem muamelesi olarak görülmektedir. Örneğin, bir satıĢ 



 

 

67 

 

gerçekleĢtiğinde, MBS bunu yevmiye defterine yalnızca satıĢ tarihini, kasa veya alacak 

hesabına borç ve satıĢ kısmına da alacak olarak yazmaktadır. SatıĢ hakkındaki diğer 

potansiyel bilgi, satıĢın gerçekleĢtiği saat gibi, geleneksel olarak toplanmakta ve MBS 

dıĢında iĢleme konmaktadır. Dolayısıyla, birçok organizasyon, MBS‟nin içermediği 

extra bilgileri toplayıp, iĢlemek, saklamak ve rapor etmek için extra bilgi sistemleri 

kurmuĢlardır (Ömürbek, 2003:161). 

Teknolojik geliĢmeler çeĢitli yollarla muhasebe mesleğini etkilemiĢtir. Bu 

etkilenmelerden baĢlıcaları; muhasebe veri iĢleme ve kayıt iĢlemleri büyük ölçüde 

elektronik ortama aktarılarak, daha kısa zamanda sonuçların alınması mümkün 

olmuĢtur. Teknolojide yaĢanan geliĢmeler muhasebecilerin müĢteri odaklı kıyaslama, 

çok boyutlu bilginin yönetimi, faaliyet tabanlı maliyetleme, tam zamanında sistemi, 

hedef maliyetleme ve kaizen maliyetleme, en iyiyi örnek alma (bencmarking), dengeli 

ölçüm kartı (balanced scorecard),  dıĢ kaynak kullanımı (outsourcing), müĢteri karlılığı 

ve toplam kalite gibi yeni birtakım kavramlarla tanıĢmasını sağlamıĢ,  iĢletme faaliyet 

sonuçlarının anlaĢılır, güvenilir, zamanında ve karĢılaĢtırılabilir olarak hazırlanması için 

kolaylıklar sağlamıĢtır (Uzay, 2004:235). 

KarmaĢıklaĢan iĢletme hayatında karar vericilerin muhasebeden beklentilerinin 

artmasıyla birlikte, muhasebeciler daha önce zaman ve teknoloji yetersizliğinden 

hazırlayamadıkları türden raporlar hazırlamak durumunda kalmaktadırlar. Özellikle 

KKP‟lerle iĢletmeler ya da departmanlar arasında bilgi akıĢının yatay bir Ģekilde 

organize edilebilmesinin yanında, yöneticilerin karar vermelerine yardımcı olacak çok 

çeĢitli raporları birimler, ürün veya ürün grupları, müĢteriler, bölgeler bazında veya 

bunların değiĢik kombinasyonları Ģeklinde raporlanması söz konusu olmaktadır(Yükçü 

ve Özkan, 2003:154). 
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Bugün artık zaman alıcı rutin iĢlemlerin bilgisayara devredilmesiyle 

muhasebeciler, bir takım kâğıtlarla, defterlerle ve uzun hesaplamalarla uğraĢmaktan 

kurtulmakta ve iĢletme sonuçlarını analiz ederek, verilecek stratejik kararlar için tepe 

yönetimine anlamlı raporlar sunmak olan gerçek iĢlevine kavuĢma yönünde 

ilerlemektedirler. Dolayısıyla, muhasebecilik "kayıt" iĢlevinden, "danıĢmanlık ve 

denetim"iĢlevine doğru yönelmekte ve bir muhasebeci ancak bilgisayarın sağlamıĢ 

olduğu bu avantajları değerlendirdiği oranda iĢletmeye yararlı olabilmektedir(Çiftçi, 

2005:5). 
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4.KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BĠLGĠ 

SĠSTEMLERĠNĠN ROLÜ 

Bilgi teknolojilerinin iĢletmenin çeĢitli departmanlarında ve muhasebede 

kullanılmasıyla birlikte, birbiriyle bağlantısız geliĢtirilen yazılımlar bugünün bilgi 

ihtiyacını karĢılamada yetersiz kalmıĢ, bu nedenle iĢletmeler geliĢen donanım ve 

iletiĢim teknolojilerinin desteği ile iĢletme genelinde tam entegrasyonu hedef 

almıĢlardır. Bu yaklaĢım KKP sistemlerinin geliĢtirilmesine yol açmıĢtır. KKP bir 

organizasyonun bilgi iĢleme sistemleri ve onunla ilgili bütün verilerin tamamının 

entegrasyonunu sağlamak için geliĢtirilmiĢtir. Muhasebede bu geliĢmeden etkilenmiĢ,  

önceleri muhasebe yazılımları bağımsız iken, KKP sisteminde tümleĢik yapı içinde bir 

modül haline gelmiĢtir.  KKP sisteminde muhasebeden insan kaynaklarına kadar bütün 

iĢletme departmanları modüler sistemle tek bir veritabanında toplanmaktadır ve eĢ 

zamanlı olarak bilgi paylaĢımını sağlamaktadır. ĠĢletmelerde KKP sisteminin 

kullanılması üretkenliği önemli ölçüde arttırmıĢtır (Demir, 2010:149). 

ĠĢletmelerin giderek artan rekabet ortamında mücadele edebilmeleri için iç ve dıĢ 

kullanıcıların gereksinimlerinin karĢılanabilmesinde ve hizmetlerini geliĢtirmelerinde 

bilgi yönetimi uygulamaları son derece önemlidir. Söz konusu uygulamaları 

gerçekleĢtirebilmek ve etkinlikle yönetebilmek için kurumlar, altyapı olanaklarını 

sürekli olarak geliĢtirmekte ve bu noktada bilgi sistemlerinden faydalanmaktadırlar. 

(Külcü vd., 2013:252) 

Günümüzde birçok iĢletme, muhasebe elemanları tarafından kurulabilen, 

düzenlenebilen ve iĢletilebilen bilgisayar sistemi kullanmaktadır. Ancak bilgisayar 

kullanımı muhasebe bilgisi gerekliliğini ortadan kaldırmamaktadır. Gerçekte, temel 

muhasebe bilgisi olmaksızın, hiçbir muhasebe programını kullanmak mümkün değildir. 
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Muhasebe elemanlarının da bilgi yönetim sistemleri ve iĢletme fonksiyonları konusunda 

temel bir bilgiye sahip olması gerekmektedir(Mugan, 2000:102). 

KKP sistemleri, iĢletme süreçleri ile kullanılan programlar arasında 

entegrasyonu kuran bir altyapıya sahiptir. Entegrasyon ağı ile oluĢturulan bu altyapı, 

iĢletmeyi bir bütün olarak görme imkanını sağlamaktadır. KKP ile yöneticiler, entegre 

yapıdan daha çok bilgi elde etmekte ve iĢ akıĢlarının yeniden düzenlenmesi ve 

yapılanması yönünde çalıĢmalar yapmaktadırlar(Çelikkol, 2000:46). 

Özellikle büyük sanayi iĢletmelerinin tercih ettiği KKP sistemleri, muhasebenin 

kayıt tutma fonksiyonunu bilgisayara devretmiĢ, kontrol ve raporlamayı ön plana 

çıkarmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar etkin kullanılması halinde KKP sistemlerinin, muhasebe 

bilgi üretimi ve raporlanması konularında mevcut sorunların aĢılmasında en önemli araç 

olduğunu göstermiĢtir. Günümüzde KKP, Ģirket içi operasyonların yönetildiği bir 

uygulama yazılımıolmaktan çıkmıĢ ve kurumların tüm değer zinciri ile etkin iletiĢim 

kurabileceği bir sistem haline gelmiĢtir. KKP yazılımları Türkiye‟de çok çeĢitli 

sektörlerde ve farklı büyüklüklerdeki Ģirketler tarafından kullanılmaktadır. KKP 

sistemlerinin yaygınlaĢması,  iĢletme süreçleri hakkında bilgi sahibi, yazılım seçimini 

ve kurulmasını bilen kiĢilere ihtiyacı artırmıĢtır. Bu bakımdan bilgi teknolojileriyle ilgili 

alanlarda artan talebin muhasebeciler tarafından göz ardıedilmemesi gerekmektedir 

(Uzay, 2004:235). 

4.1 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SĠSTEMLERĠNĠN MUHASEBE 

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ 

ĠĢletmelerin MBS‟lerinde muhasebe bilgisi üretiminde kullandıkları KKP‟nın 

yapısı üretilecek bilginin kalitesini etkilemektedir. ĠĢletmeler KKP ile ilgili yazılımları 

kendileri bilgi iĢlem elemanlarına geliĢtirmekteler yada mevcut bir yazılımı kendi 
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organizasyon yapılarına uyarlamaya çalıĢmaktadırlar. ĠĢletme mevcut yazılım satın alsın 

yada kendi geliĢtirmiĢ olsun, yazılımla ilgili önemli olan nokta, iĢletmenin organizasyon 

yapısına uygun, iĢletmedeki her türlü bilgi üretim ihtiyacına cevap verebilecek düzeyde 

olması gerektiğidir(Acar ve Özçelik, 2011:16).Günümüzde KKP sistemleri, gerçek 

zamanlı, açık istemci/sunucu mimarisine sahip yapılardır. Ġstemciler bilgiyi uzaktan 

iĢleme olanağına sahiptir ve yeni bir girdi tüm istemci zincirine ulaĢır. Böyle sistemlerin 

iĢletmelere çekici gelmesinin nedeni, bir Ģirketin tüm çalıĢanlarının, tek bir birleĢik 

kullanıcı arayüzü sayesinde gerçek zamanlı bilgiye ulaĢabilmesidir (Bayraktar ve Efe, 

2000:695). 

Bilgiyi yerli yerinde ve zamanında kullanma ve paylaĢma günümüzün önemli 

konularıdır. ĠĢletmelerde kullanım alanı yaygınlaĢan bilgi teknolojilerinden olan KKP 

teknolojileri, iĢletme çalıĢanlarının kolayca uyum sağlayacakları biçimde yazılım 

Ģirketleri tarafından üretilmektedir. Ancak bu teknolojinin temininden sonra 

danıĢmanlık süreci ve süreç esnasında çalıĢanların KKP mantığını çözmeleri kritiktir. 

Aslında her iki aĢama da iĢletmeler açısında önemlidir (Demirci ve Uluköy, 2005:976). 

 4.2KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SĠSTEMLERĠNDE MUHASEBE 

BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN ĠġLEYĠġĠ 

Bilgi teknolojilerindeki geliĢmeler iĢletmelerdeki muhasebe fonksiyonun iĢlevini 

değiĢtirmiĢtir. Önceleri devletin zorunlu kıldığı defterlerin tutulması ve beyannamelerin 

verilmesi gibi iĢlemler için geliĢtirilen genel muhasebe programları; iĢletme içerisinde 

planlama, kontrol ve analiz için gerekli bilgilerin toplanması için yeterli olamamaktadır. 

Dolayısıyla bu tür iĢlemleri hızlı, güvenilir ve daha düĢük maliyetle gerçekleĢtirmeyi 

sağlayan yeni nesil KKP projelerinin hayata geçirilmesi iĢletmeler için bir amaç haline 

gelmiĢtir (Yereli,2007:69) 
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Kurumların sürekli değiĢim ortamında rekabet edebilmeleri için, değiĢen iĢ 

Ģartlarını önceden tahmin edebilmeleri ve bunlara hızlı cevaplar verebilmeleri gerekir. 

Kurumların bunu yapabilmeleri için iĢlerinin gerektirdiği tüm alanlarını; güçlü ve aynı 

zamanda esnek bir biçimde destekleyen bilgi teknolojilerini kullanmaya, güvenilir bilgi 

üreten sistemlere ihtiyacı vardır. Bu sistemler kurumlara, lojistik, proje yönetimi, 

muhasebe-finans, servis, satıĢ, dağıtım ve üretime kadar her alanda değiĢimlere uyum 

sağlama ve hızlı tepki verme yeteneği kazandıracaktır. Bütün bunları etkin olarak 

kullanılabilen, KKP sistemleriyle yapmak mümkündür (Çelik, 2011: 82). 

Bir KKP programı birçok modülden oluĢur. Bu modüllerden bazıları temel 

modüller bazıları ise istekler doğrultusunda oluĢturulan özel modüllerdir. DeğiĢik 

adlandırmalara ve fonksiyonel yeterlilik bakımından bazı farklılıklara rastlansa da 

genelde bütün KKP paketlerinde bazı temel modüller aynıdır. Bunların baĢlıcaları temel 

olarak ürün tasarımı, satıĢ ve müĢteri iliĢkileri, satın alma yönetimi, malzeme yönetimi, 

üretim yönetimi, finans ve muhasebe, insan kaynakları ve temel uyguluma modülleri 

gibi ana baĢlıklar altında toplanmıĢ olan modüllerdir. Bu ana baĢlık modüllerinin altında 

da çeĢitli alt modüller bulunmaktadır (Aydoğan, 2008:113). 

AĢağıdaki Ģekil MBS‟nin unsurlarını ve KKP‟nin MBS‟ye karar alma sürecinde 

katkılarını göstermektedir: 
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ġekil 4.1: KKP'nin MBS Karar Sürecine Katkıları 

(Hitt vd., 2002:72) 

MBS‟lerinde kaliteli muhasebe bilgisi üretilebilmesi için, KKP‟nın 

aĢağıdakibileĢenleri içermesi gerekmektedir: (Acar ve Özçelik, 2011:16) 

- Kullanım kolaylığı,  

- Otomatik olarak mümkün olduğunca fazla verinin onaylanması,  

-ÇalıĢanların uygun ve yeterli belgelendirmeyi izlemeleri,  

-DeğiĢtirme/Güncelleme kolaylığı,  

-Sistem yeterliliği,  

-Sistem güncelliği,  

-Entegrasyon seviyesi ve sistemin yorumlanabilirliği,  

- MerkezileĢtirilmiĢ veritabanı ve veri ambarı gibi etkin veri yönetim yaklaĢımı. 

Bir iĢletmenin en önemli iĢlevlerinden biri olan malzeme yönetimi; üretim 

faaliyetlerinin devamı ve optimizasyonu, depodaki malzemelerin, hammaddelerin 

planlanması ve kontrolü için gereklidir. Malzeme yönetimi süreci; stok kontrol, 
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depoyönetimi, maliyetleme, ambar giriĢ çıkıĢ iĢlemleri, depolar arası mal 

gönderme,raporlama iĢlemlerinden oluĢmaktadır. Sistem, stokları istenen 

Ģekildegruplandırmaktadır. Bir stokun mamul, parça, yarımamul, depo 

temelindekullanılabilirliği, kalite kontrol durumu, arızalı-defolu, durumları için gerçek 

zamanlımiktar durumunu göstermektedir(Çetinkaya, 2000:22). 

Uygun bir KKP, Ģirkette ve Ģirketin küresel bağlantılarda (ortaklarında) o anda 

neler olduğu hakkında bilgi veren ve bu bilgileri saklayan bir bilgisayar sistemidir. ĠĢ 

dünyasında süreç dendiğinde anlaĢılması gereken müĢteri için bir değer ve anlam 

taĢıyan bir çıktının yaratılması için gereken bir veya birden fazla girdiden yaralanılan 

etkinlikler dizisidir. Buna göre, etkinliklerin yapısal ve performanslarıölçülebilir olması 

önemlidir(Demirci ve Uluköy, 2005:978). 

SatıĢ ve dağıtım, bakım onarım, üretim planlaması veya proje sistemi gibi 

lojistik uygulamalar malzeme ve hizmetlerin dıĢarıdan tedarik edilmesini 

gerektirebilmektedir. Sistem, departmanların satınalma taleplerini doğrudan satın alma 

bölümüne göndermekte ve talepler burada satınalma sipariĢlerine dönüĢtürülmektedir. 

Cari fiyat talebinden fiyat bildirimi ve anlaĢmalara kadar çok çeĢitli seçenekler 

mevcuttur. Örneğin tedarik süreci sırasında fiyatlar karĢılaĢtırabilmekte, mal/hizmet 

satın alınacak olan iĢletme otomatik olarak seçilebilmekte ve kriterlere uygun satıcılar 

tespit edilebilmektedir. Satıcı iĢletmelere satınalma sipariĢi veya tahmini teslim süresi 

belge olarak veya elektronik ortamda (elektronik veri alıĢ veriĢi) gönderilebilmektedir. 

Satınalma sipariĢi bilgileri sayesinde sipariĢin durumunu, teslimatın veya gönderilen 

faturaların kontrolü yapılabilmektedir.447 SipariĢlerin açık, sevkiyatı tamamlanmamıĢ, 

iptal edilmiĢ, beklemeye alınmıĢ olduğu durumlar sistem üzerinden takip edilebilmekte 

olup, açık sipariĢleri takip etme, iptal etme, kapatma, beklemeye alma iĢlemleri de 
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gerçekleĢtirilebilmektedir. SipariĢi verilen malın önceki sipariĢ ve teslim tarihlerine de 

ulaĢılabilmektedir (Çetinkaya, 2000:21). 

Sürecin devamı olarak, depoda bekleyen malzemenin çekilmesini tetikleyen 

olgu, yine otomasyon Ģartlarındaki üretim sipariĢleridir. Üretim sipariĢleri, 

gereksinimler, malzemeler, ürün ağaçları, iĢyerleri, kapasite bilgileri ve iĢ planlarına ait 

bilgilerden oluĢur. Bunun bir diğer anlamı, malzemeyi ve diğer ana verileri 

tanımlayacak AR-GE personelinin, üretim sipariĢine iliĢkin hareketlerde bulunacak 

üretim personelinin, malzeme gereksinim planlamasını kontrol edecek planlama 

personelinin ve malzemeyi verecek depo personelinin aynı sistemi, aynı verimlilikte 

kullanmak zorunda olduğudur.Üretim sipariĢlerinin gereksinim duydukları malzemeler, 

otomatik ya da manuel olarak depodan çekildikten sonra ya yarımamul-mamul üretimi 

için kullanılırlar ya da hurda, ıskarta, masraf yerine tüketim gibi harcamalarda 

kullanılırlar. Ġlgili muhasebe hesap kodları tekrar devreye girerek, ürün maliyeti için ön 

hesaplamalar sistem tarafından yapılır. Bu arada tüm depolardaki transfer hareketlerinin 

mali muhasebe sonuçlarının olmamasına dikkat edilmelidir. Mamul deposunda ve 

kendine ait lokasyonda bekleyen mamul, müĢteriye sevk talimatı ile satıĢa verilir. Yeni 

durumda ise artık üretim,  planlama, mamul depo, satıĢ vemuhasebe personeli sistem 

üzerinde çalıĢmaktadırlar.(Güleryüz, 2007:42)  
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4.3KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ MUHASEBE BĠLGĠ 

SĠSTEMĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Güncel ekonomik geliĢmeler, finans ve muhasebe faaliyetlerinin nasıl 

yürütüleceği açısından önemli değiĢikliklere yol açmıĢ, muhasebe ve finans 

uygulamalarının yapılma metodunu etkilemiĢtir.  Böylece, odak noktası finansal verinin 

sağlamlaĢtırılması, entegrasyonu ve muhasebe ve finans uygulamalarının 

bütünleĢtirilmesi üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Bilgi entegrasyon sistemi de büyük bir 

öneme sahip olmuĢtur (Ionescu, 2009:335) 

KKP sistemleri, bir Ģirket, kurum, firma veya organizasyonun boyutu ve 

büyüklüğü ne olursa olsun, farklı birim vebölümlerindeki iĢ süreçlerini (muhasebe, 

finans, insan kaynakları, üretim, pazarlama, satın alma, lojistik, satıĢ, envanter yönetimi, 

stok kontrol ve ambar yönetimi, müĢteri iliĢkileri yönetimi, proje yönetimi vb.) tek bir 

bilgi kazanım/iĢletme platformu ile kuruluĢa özel ve tekil veri altyapısında 

bütünleĢtiren, tüm bölüm ve birimlerin bu bütünleĢik platformdan; ilgili, en güncel, 

doğru ve tekil veriyi kullanarak sürece dahil etmesini ve bütünleĢik veri altyapısının 

gerekli Ģekilde güncellenmesini sağlayan bir bilgi sistemidir(AktaĢ, 2009:25). 

 Özellikle büyük iĢletmelerde muhasebe bilgi üretiminde KKP, olarak 

adlandırılan bilgisayar yazılımları kullanılmaktadır. KKP ile iĢletmeler de, bütün bilgi 

sistemleri ve Ģubelerle ile ilgili verileri ortak bir veri tabanında toplanmakta, ilgilileri 

tarafından gerektiğinde ve istenildiğinde iĢletme ile ilgili her tür üretilmiĢ bilgi olan 

raporlara ulaĢılabilmektedir (Acar ve Özçelik, 2011:16). 

Bilgi teknolojilerine dayalı MBS kurulumunun baĢarılı bir Ģekilde 

gerçekleĢebilmesi için iĢletmelerin KKP sistemlerine olan ihtiyacının tüm organizasyon 

birimleri bazında iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Aksi halde iĢletmelerin 
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ihtiyaçlarından fazla teknolojik yapıya sahip, etkin olmayan kaynak kullanımı söz 

konusu olabilir ya da kullanılacak KKP sistemi iĢletmelerin ihtiyaçlarına cevap 

vermeyebilir (Demir, 2006:3).  

ĠĢletmelerde KKP sisteminin kullanılması üretkenliği önemli ölçüde arttırmıĢtır. 

Ancak tüm bölümlerin Internet'e ve Intranet ile birbirlerine bağlanması ve 

verinin/bilginin tek bir yerde toplanmasıbilgisayarlı ortamdaki bilgilerin güvenlik 

riskini daha da arttırmıĢtır. Muhasebede iletiĢim ağlarının kullanılması ile sadece 

iĢletme içindeki yetkili kiĢiler değil iĢletme içindeki ve dıĢındaki yetkisiz kiĢilerde 

muhasebe bilgilerine ulaĢabilmektedirler. (Demir, 2010:149) 
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5. LĠTERATÜR ÖZETĠ 

HAGMAN ve GABLE,(2000), “What Will be of ERP?” adlı çalıĢmalarında 

mevcut KKP endüstrisindeki KKP bileĢenlerinin yanı sıra bilgisayarlı üretim stratejisi 

ve teknolojisindeki yeni yaklaĢımları konu almıĢtır. KKP‟yi müĢteriler, rakipler ve 

satıcılar açısından değerlendirmiĢ ve KKP‟nin iĢletmeye katkıları üzerinde durmuĢtur.  

ZHOU ve HITT, (2002), “ERP Investment: Business Impact and Productivity 

Measures”, Journal of Management Information System” adlı çalıĢmada BT alanında 

mevcut verileri güçlendirmeyi ve geniĢletmeyi amaçlamıĢtır. ÇalıĢmalarında bilgi 

teknolojileri (BT) veritabanıyla, KKP‟nin büyük firmalara adaptasyonu ile elde edilen 

yeni finansal ölçüleri bir araya getirmiĢlerdir. ÇalıĢmadaki büyük firmalar Compustat 

yada Fortune 1000‟deki bütün halka açık firmalar olarak seçilmiĢtir. ÇalıĢmanın 

sonucunda KKP sistemlerini benimseyen firmaların; çalıĢan baĢına satıĢ, kar marjları, 

aktif karlılığı, stok devir hızı, varlık kullanımı ve alacak hesapları devrinde daha yüksek 

performans gösterdikleri gözlenmiĢtir. Performans düĢüklüğü gösteren tek alan ise 

özkaynak karlılığı olarak belirlenmiĢtir.  

MOLLER (2003), ”Next Generation Extended Enterprise Resource Planning” 

adlı çalıĢmasında, yeni nesil geliĢtirilmiĢ KKP sistemlerini araĢtırmıĢ ve öncelikle; KKP 

için kavramsal çerçeve oluĢturmuĢ, ikinci olarak KKP perspektifinde bu yeni kavramsal 

çerçevede iĢ ve araĢtırma konuları, özellikle tedarik zincirindeki geliĢmeler 

değerlendirilmiĢtir. Son olarak da kavramsal çerçevenin geliĢtirilmiĢ KKP üzerindeki 

potansiyel etkisi tartıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan modelde dört farklı tip durum 

belirlenmiĢ ve modelin gelecek KKP stratejisinin planlamasında ve analizinde 

uygulanabilir olduğu gözlenmiĢtir.  
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DEMĠR ve BAHADIR(2006), “Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin 

Maliyetlere ve ĠĢletme Performansına Etkileri”adlı çalıĢmalarında KKP Sistemlerinin 

maliyetlere ve iĢletme performansına etkilerini araĢtırmıĢtır. Sonuç olarak;  KKP 

Sistemlerinin vekâlet maliyetlerini ve dıĢ iletiĢim maliyetlerini azaltarak iĢletmenin, 

pazarlama satıĢ ve dağıtım giderlerinde ve genel üretim giderlerinde tasarruf sağlaması 

ve iĢletme performansının bu maliyet avantajlarından olumlu etkilenmesini 

öngörmüĢlerdir.  

KARADEDE ve BAYKOÇ (2008), “Kurumsal Kaynak Planlaması(KKP) 

Sonrası ĠĢletmelerin YaĢadığı Sorunlar”, adlı çalıĢmada iĢletmelerin tüm fonksiyonlarını 

baĢlangıçtan bitiĢe kadar bütünleĢik bir bilgi ve veri sistemi ile gerçekleĢtirilen geniĢ 

kapsamlı ve modüler yazılım paketi olan KKP‟ninmasının iĢletmelerdeki iĢleyiĢi bir 

anket yardımı ile incelenmiĢtir. KKP paket programı kurulumu ve kurulmasından sonra 

iĢletmelerin yaĢadıkları sorunlar hazırladıkları anket çalıĢması yardımı ile araĢtırılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonucunda yaĢanılan sorunlar; uyarlama hataları, veri giriĢ hataları, temel 

ölçü birimlerinden çevirimler ve ürün ağaçlarının eksik ya da yanlıĢ girilmesi olarak 

tespit edilmiĢtir.  

ÖZDEMĠR(2009), “KKP kullanımının Kobilerin Algılanan Performansı Üzerine 

Etkisi: Kayseri Ġmalat Sektörü Örneği” adlı çalıĢmasında Kayseri‟de imalat sektöründe 

faaliyet gösteren KKPa sistemlerini uygulayan KOBĠ‟leri KKP sonrasında algılanan 

performans değiĢimleri açısından analiz etmiĢtir. Performans değerlemesinde kullanılan 

7 ölçüt grubu belirlemiĢtir. Bu ölçütler içinde; ürün, üretim süreci, maliyetler, diğer 

finansal göstergeler, teslimat, tedarik ve müĢterilerle ilgili toplam 26 ölçüt yer almıĢtır. 

Bu ölçütler kullanılarak Kayseri‟de faaliyet gösteren KOBĠ‟ler ele alınarak “t testi” ile 

KKP sonrası algılanan performans değiĢimlerine iliĢkin algılamaları incelemiĢtir. 
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ÇalıĢma sonucunda; ürün, maliyet, diğer finansal göstergeler, teslimat, tedarik ve 

müĢterilerle ilgili performans ölçütlerinin her birine göre KKP Sistemlerinin iĢletme 

performansını olumlu etkilediğine iliĢkin algılamanın mevcut olduğunu gözlemlemiĢtir. 

USTASÜLEYMAN ve PERÇĠN(2010),” Kurumsal Kaynak Planlaması 

Uygulamalarında Kritik Kontrol Faktörlerinin Etkisine Yönelik Yapısal Bir Model 

Önerisi” adlı çalıĢmada, kritik kontrol faktörlerinin KKP uygulamalarında baĢarısındaki 

etkisini belirlemeyi amaçlamıĢtır. Bu amaçla proje yönetimi, değiĢim yönetimi, 

danıĢmanlık-planlama faaliyetleri ve iç kontrol faaliyetleri olarak tanımlanan kritik 

kontrol firma baĢarısı arasındaki iliĢkilerin belirlenmesine yönelik anket çalıĢması 

uygulamıĢtır. ÇalıĢmasında ISO 500 iĢletmeye yönelik anket uygulamıĢ ve yapısal 

eĢitlik modeli aracılığıyla 4 ayrı hipotezi test etmiĢtir. Analiz sonucunda elde ettiği 

bulgular proje yönetimi, danıĢmanlık-planlama faaliyetleri ve iç denetim faaliyetleri ile 

KKP uygulamalarının baĢarısı arasında anlamlı iliĢki bulunduğunu tespit etmiĢtir. 

ÖZDEMĠR ve DOĞAN(2010), “Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Bilgi 

Teknolojileri” adlı çalıĢmalarında tedarik zinciri içindeki iĢletmeleri entegre etmede 

kullanılacak bilgi teknolojilerini incelemiĢlerdir. Bilgi teknolojilerinin tedarik zinciri 

performansını artırmada ve yöneticilerin doğru karar almasındaki önemini vurgulayarak 

tedarik zincirinin entegrasyonunu kolaylaĢtırdığına değinmiĢlerdir. Tedarik zinciri ağını 

bütünüyle bilgi teknolojileri ağı ile birbirine bağlamamıĢ iĢletmelere iĢletme içi 

fonksiyonlarının entegrasyonu noktasında öncelikle uygun KKP sistemlerini seçerek 

kullanmaya baĢlamalarını önermiĢlerdir.  

DEMĠR (2010), “Muhasebe Bilgi Sistemlerinde Bilgi Kalitesi” adlı çalıĢmasında 

Muhasebe bilgi sistemlerinde üretilen bilgilerin niteliksel özellikleri Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu tarafından yayınlanan kavramsal çerçeveye göre;anlaĢılır, ihtiyaca 
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uygun, güvenilir ve karĢılaĢtırılabilir olması gerektiğini belirtmiĢtir. Ayrıca iĢlemlerin 

ve olayların doğru bir Ģekilde gösterilmesi,özün önceliğinin olması, tarafsız olması, 

ihtiyatlı olunması, tam olması, zamanlı olması ve faydanın maliyetten yüksek olması 

gerektiğini söylemiĢtir. 

ARACIOĞLU ve DEMĠRHAN(2010), “ĠĢletmelerde Kurumsal Kaynak 

Planlama Sistemlerinin Kullanımı Ve Finansal Performans Üzerine Etkileri” adlı 

çalıĢmaları kapsamında KKP sistemlerinin ĠMKB‟ye kote imalat iĢletmelerinde 

kullanımları ile elde edilen özellikle finansal performans alanındaki kazanımların alan 

araĢtırması ve panel veri analizi yöntemleriyle ortaya koymayı amaçlamıĢlardır. Sonuç 

olarak KKP sistemlerinin kullanılan modüller panelinde tüm finansal performans 

kriterlerinde olmasa da stok devir hızı ve brüt kar marjında olumlu etkilere sahip 

olduğunu saptamıĢlardır.  

ACAR ve ÖZÇELĠK (2011), “Muhasebe Bilgi Sistemlerini Etkileyen Kritik 

BaĢarı Faktörleri” adlı çalıĢmalarının sonucunda MBS‟de üretilen bilginin 

paylaĢımcılarıyla ilgili kritik baĢarı faktörlerini; üst yönetimin desteği, bilgi kalite 

yöneticilerinin rolü, müĢteri odaklılık, veri kaynakları kalite yönetimi, iletiĢim, orta 

kademe yöneticilerinin bilgi kalitesine bağlılıkları, personel yeterliliği, personel 

bağlılığı, iĢletme  bilgi sistemleri arası bilgi paylaĢımı olarak belirlemiĢlerdir.  

ÇELĠK(2011),”KKP Sistemlerinin Muhasebe Süreçlerine Etkisine Yönelik 

ĠMKB‟de Bir AraĢtırma” adlı çalıĢmasında KKP sistemlerinin muhasebe süreçlerine 

etkisini araĢtırmıĢ ve bu amaçla Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda iĢlem gören 

firmalarla anket yapmıĢtır ve bulguları değerlendirmiĢtir. araĢtırmada söz konusu 

firmaların KKP sistemlerini kullanma nedenleri ve muhasebe süreçlerine etkilerinin 

algılarına iliĢkin değerlendirmelerde bulunmuĢtur. ÇalıĢmanın sonucu KKPsistemlerinin 
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muhasebe süreçlerine olumlu etkileri olduğunu göstermiĢtir. ĠĢletmelerin KKP 

sistemlerini kullanma nedenleri ile literatür bulgularının uyumlu olduğunu 

gözlemlemiĢtir. 

BOZTAġ ve ÖZMIZRAK (2012), “Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları 

Kurulum ve Kullanım Sürecinin Bilgi Yönetimi Kavramıyla EtkileĢimi” adlı 

çalıĢmasının sonucunda araĢtırmaların KKP projeleri için baĢarı kriteri olarak, KKP 

kurulumlarının uygulamaya geçiĢ sürecini ele alınmasına rağmen, gerçek baĢarının 

KKP sistemlerinin kurulumlarından sonra sürekli ve etkin bir desteğin 

sağlanabilmesinde yattığını belirtmiĢtir.  

KÜLCÜ, ÇAKMAK ve ÖZEL (2013), “Kurumsal Bilgi Sistemleri Ġçerisinde 

Belge Yönetimi: Türkiye‟deki Kamu Üniversitelerinde GerçekleĢtirilen Uygulamalara 

Yönelik Bir Durum Analizi” adlı çalıĢmalarında üniversitelerde bilgi ve belge iĢlemleri 

ile arĢiv hizmetlerinin yürütülmesi için Bilgi ve Belge Yönetimi Daire BaĢkanlığı 

Ģeklinde merkezi bir yapının oluĢturulmasının, üniversitenin tüm birimleri arasında 

çalıĢmaların koordinasyonunun sağlanması açısından büyük yarar sağlayacağını ortaya 

koymuĢlardır. 
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6. MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠ ĠLE ENTEGRE ÜRETĠM OTOMASYON 

TAKĠP SĠSTEMLERĠNĠN OLUġTURULMASINA YÖNELĠK VAKA 

ÇALIġMASI 

6.1 UYGULAMANIN AMACI, ÖNEMĠ VE YÖNTEMĠ 

6.1.1 Uygulamanın Amacı 

Rekabetin hızla arttığı günümüz dünyasında iĢletmeler sürekli değiĢen ve 

yenilenen teknolojilere uyum sağlamaya çalıĢmaktadır. Giderek karmaĢıklaĢan bilgi 

akıĢlarının takip edilmesinin güçleĢmesi iĢletmeleri farklı çözüm arayıĢlarına 

yöneltmiĢtir.  Bu durum iĢletmelerin üretim süreçlerini doğru ve etkin bir Ģekilde 

takibini gerekli kılmıĢtır. Bu problemlerin çözümü için KKP Sistemleri ortaya çıkmıĢtır.  

Dünyada KKP yazılımlarının oluĢturulması 1960‟lı yıllarda geliĢtirilen stok 

kontrol yazılımlarıyla baĢlamıĢtır. Kurumsal Kaynak Planlama yazılımları özellikle 

1990‟lı yılların baĢından itibaren biliĢim sektöründe etkisini hissettirmiĢtir.  

Günümüzde gerek müĢteri taleplerinin daha hızlı Ģekilde yerine getirilmesi, 

gerekse ürün yelpazesinin artması buna bağlı olarak da üretim sürecinin takibinin 

giderek zorlaĢması nedeniyle iĢletmeler KKP yazılımlarına yönelmiĢtir.  

Bu çalıĢmanın amacı, karmaĢıklaĢan iĢ süreçlerinin takibini kolaylaĢtırılması ve 

MBS‟nin daha etkin kullanılmasını talep eden iĢletmelerin muhasebe bilgi sistemi ile 

entegre olan otomasyon takip sistemlerinin nasıl oluĢturulacağını genel hatlarıyla 

açıklamaktır.  

Bu amaç doğrultusunda MBS‟lerine KKP yazılımını entegre eden bir iĢletmenin, 

yazılım kurulum öncesinden, kurulum sonrasına kadar geçirdiği süreç aĢamalar halinde 

anlatılacaktır. 
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Bu amaç doğrultusunda iĢletmenin karar verme gurubu oluĢturarak uygun 

yazılımı araĢtırmalarından Bu çalıĢmada üretim süreçlerini daha etkin bir Ģekilde takip 

etmek ve maliyet bilgilerini daha net ve doğru olarak belirlemek maksadıylaMBS ile 

entegre otomasyon takip sistemlerinin nasıl oluĢturulacağını anlatmak amaçlanarak, bir 

üretim iĢletmenin MBS ile entegre üretim takip sistemlerinin oluĢturulmasını içeren bir 

vaka çalıĢması aĢamalı olarak açıklanacaktır.  

6.1.2 Uygulamanın Önemi 

 KKP Sistemleri özellikle son dönemde; iĢletmelerin iĢ akıĢlarını takip etmek, 

bölümler arası koordinasyonu sağlamak, bilgiyi toplamak ve gerektiği anda, gerektiği 

zamanda bilgiyi kullanıcılara sunmak amacıyla aktif Ģekilde kullanılmaya 

baĢlanılmıĢtır.  

 KKP sistemlerine geçiĢ sürecinde ve sonrasında zorluklarla karĢılaĢan ve 

beklenen performansı alamayan iĢletmeler olmasına rağmen, sistemin getirdiği 

avantajlardan faydalanan iĢletme sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır. Sisteme 

geçiĢ oldukça uzmanlık, zaman ve maliyet gerektirmektedir.  

 Bu çalıĢmada iĢletmelerin MBS‟ile entegre üretim otomasyon takip sistemlerini 

oluĢturmak amacıyla girecekleri uğraĢların bir haritasını oluĢturarak, basamak basamak 

iĢletmelerin sisteme entegrasyonunda geçecekleri aĢamaları açıklamada yol 

gösterecektir. Aynı zamanda somut örnek kullanılarak iĢletmelerin KKP sistemlerini 

özümsemelerine ve sistemin daha iyi anlaĢılmasına olanak sağlayacaktır.  

6.1.3 Uygulamanın Yöntemi 

 Bu çalıĢma kapsamında bir iĢletmenin tanıtımı yapılarak, üretim süreçlerinin 

KKP sistemi kurma projesinin üretim takip sistemi ve MBS ile entegrasyonu üzerine 

vaka analizi yapılacaktır. Vaka analizi çerçevesinde;iĢletmeninMBS‟ inde KKP yazılımı 
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kullanmaya karar vermesinden baĢlanarak, yazılımın sisteme hangi aĢamalardan 

geçirilerek entegre edildiği ve kurulum sonrasında yapılan çalıĢmalar aĢamalar halinde 

açıklanacaktır. 

6.2 UYGULAMANIN AġAMALARI 

6.2.1 Uygulama Yapılan ĠĢletmenin Tanıtımı 

 Uygulama içerisinde incelenecek iĢletme; klinker ve çimento üretimi yapmakta 

ve günlük klinker üretim kapasitesi 3500 ton olup, yıllık 1200000 ton klinker üretimi 

hedeflemektedir. Üretilecek çimentonun Ġç Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde ki inĢaat 

sektörünün taleplerini karĢılaması ve ihracat yolu ile satıĢı planlanmaktadır.  

 Çimento sektöründe kendine iyi bir yer edinmiĢ olan iĢletme 2007 yılında 

kurulmuĢtur ve 187 adet personel istihdam etmektedir.ĠĢletmeteknolojiyi sürekli 

yakından takip ederek, çalıĢanlarının eğitimine özen göstermektedir. ĠĢletme 2011 

yılının Aralık ayından itibaren Entegre Yönetim Sistemlerini kullanmaya baĢlamıĢtır.  

ĠĢletmenin ana faaliyeti taĢeron firmanın çıkarıp getirdiği metaĢist ve kalkeri 

iĢleyerek, klinker haline dönüĢtürüp, çimento üretimi sağlamaktır. Bu karmaĢık üretim 

sürecini daha iyi takip etmek maksadıyla Tiger programını kullanmakta ve bölümlerinin 

taleplerini belirleyebilmek için Interneer programını kullanmaktadır. Tiger ile 

entegrasyonu yapılan Interneer programı alımların onayı için kullanılmaktadır. Bu 

program vasıtasıyla bölümlerin talepleri öncelikle Tiger programına girilip, muhasebe 

bölümünde onaylanarak ilgili bölümün giderlerinden düĢülmesi sağlanmaktadır. ĠĢletme 

ayrıca hazır beton üretimi de yapmakta olup, bu üretim için VuruĢkan Otomasyon 

Sistemlerini kullanmaktadır.
1
 

                                                           

1
 ÇalıĢmada kullanılan veriler bir çimento fabrikasına ait olup bilimsel niteliktedir. 
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AĢağıda incelenen iĢletmeye ait organizasyon Ģeması gösterilmiĢtir:  

 
 

ġekil 6.1: ĠĢletmeye Ait Organizasyon ġeması 
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6.2.2 Kurumsal Kaynak Planlama Sisteminde Proje Ekibive Sistem 

Ġhtiyaçlarının Belirlenmesi 

 ĠĢletmelerde gerek sadece üretim takip ve maliyet muhasebesi sistemleri olsun, 

gerekse tüm iĢletme fonksiyonlarını kapsayan bir KKP sistemi olsun bu tür sistem 

kurma çalıĢmalarının baĢarıya ulaĢması noktasında üst yönetimin kararlılığı ve 

çalıĢmalara verdiği destek büyük önem taĢımaktadır. Çünkü bu çalıĢmalar iĢletme 

içerisindeki tüm birimlerin sürece aktif katılımlarını ve yapılacak düzenlemeleri 

benimsemelerini zorunlu kılmaktadır. Üst yönetim tarafından kararlılıkla 

desteklenmeyen bir sistemin çalıĢanlar tarafından benimsenmesi ve etkin bir Ģekilde 

uygulanması da olanaksızdır (Dalğar, Hüseyin,2012:36).  

KKP sistemlerine geçiĢte ve sonrasında baĢarılı sağlanabilmesi için iĢletmenin, 

sistem kurulumu öncesinde gerekli planlamaları yapması gerekir. ÇalıĢmanın önceki 

bölümlerinde de değinildiği gibi; gerek sistem kurulumu sırasında gerekse sonrasında 

baĢarısızlıklarla karĢılaĢan iĢletme sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. KKP 

sistemlerine geçiĢ süreci hem çok yüksek maliyetli hem de iĢletmenin bilgi sistemi için 

tam bir değiĢiklik gerektirdiği için bir proje süreci olarak değerlendirilmelidir.  

Hemen her projede karĢılaĢılan sorunlardan biri de, projeyi tamamlamak 

içintasarlanan zamanın sıkıĢtırılarak bazı risklere katlanmaktır. Güvenilir bir proje planı, 

proje ekibi dıĢındaki yöneticilerin isteklerini ve proje takımındaki çalıĢanların 

katlanmak zorunda oldukları zorlukları göz önüne alan proje planıdır. Güvenilir ve 

sistematik süreçler üzerine kurulmuĢ bir plan projenin sınırlayıcılarını optimize etme ile 

ilgili yöneticilerin aldığı kararların sağlıklı olmasına, proje takvimine güven 

duyulmasına yol açmaktadır. Genelde iyi planlanmamıĢ, riski hesaplanmamıĢ, sadece 

tahmine dayalı projeler büyük maliyet yüklerine sebep olmaktadır. Proje planlaması, 
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projenin nasıl gerçekleĢtirileceğinin tanımlanmasıdır. Proje planının amacı ise 

aktiviteleri tanımlamak, gereken zaman ve kaynak tahminlerini yapmak ve yönetimin 

gözden geçirme, kontrol vb. faaliyetleri yapmasını sağlamaktır (Güroğlu, 2006:19). 

KKP sistemlerinin kurulumunun baĢarıyla sonuçlanabilmesi için proje yönetim 

stratejilerinin baĢarılı bir Ģekilde yapılması ve daha sonrasında da uygulanması 

gerekmektedir. Bu amaçla sistemin baĢarılı bir Ģekilde kurulması ve uygulanabilmesi 

için; sistem kurulumu öncesinde, sırasında ve sonrasında, yeni sistemin entegrasyonunu 

kavrayabilecek ve uygulayabilecek uzman bir proje ekibinin oluĢturulması gerekir.  

KKP sistemlerine geçiĢ sürecinde iĢletme en baĢta iĢletmenin ihtiyaçlarını bilen 

yöneticilerinden oluĢan bir karar verme grubu oluĢturmuĢtur. Bu grup öncelikle 

iĢletmenin KKPsistemlerine geçmesine ihtiyacın duyulup duyulmadığına, böyle bir 

sistemin iĢletme için ne derece uygun olduğuna, çalıĢanların ve yöneticilerin kurulacak 

yeni sistemden beklentilerinin neler olduğunu araĢtırmıĢtır.  

Daha sonra karar verme grubu iĢletmenin bilgi ve sistem ihtiyaçlarını 

belirleyerek, KKP sistemlerine geçilmesinin iĢletmenin lehine bir çözüm olacağına 

karar vermiĢ ve bir proje ekibi kurularak, bu proje ekibiiĢletmenin ihtiyaçlarına yönelik 

olarak yeni bir bilgi sistemlerine entegrasyon için en uygun programı araĢtırıp, tespit 

etmekle yükümlü tutulmuĢtur.  

AĢağıdaki Ģekilde iĢletmeninKKP sistemlerine geçiĢ süreci gösterilmiĢtir. 
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ġekil 6.2: ĠĢletmenin KKP Sistemine GeçiĢinde Proje Ekibinin OluĢturulması ve Sistem 

Ġhtiyaçlarının Belirlenmesi 

  

6.2.3 Uygun Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımının Seçilmesi 

Geleneksel bir yaklaĢımda yeni sistemlerin eski sistemlerin yerini alacağı 

düĢünülür fakat iĢletmelerde mevcut yapı ve süreçler belirli aĢamalardan oluĢtuğu için 

ve yazılımların maliyetlerinin fazla olmasından dolayı bilgi sistemleri için yeni bir 

yazılımın sistemin ortasına gelmesi yerine güncelleme, yayma ve ufak ekleme 

yöntemleri ile mevcut durum idame ettirilmeye çalıĢılır. KKP kurulumları bir ekleme ve 

durumu kurtarma yaklaĢımı değil, bilakis sistemin ortasına yerleĢen ve çevresinde yeni 

yerleĢimlere ve projelere yer açan bir uygulama bütünüdür. Bu yüzden KKP projeleri 

Uygun KKP Programının Seçilmesi 

Karar Verme Grubunun Fayda ve 

Maliyet Analizi Yaparak KKP 

Sistemine Geçilmesine Karar 

Vermesi 

Üst Yönetim Üyelerinden OluĢan 

Bir Karar Verme Grubunun 

OluĢturulması 

Proje Planlamasının Yapılması 

Karar Verme Grubunun Proje 

Ekibini OluĢturması 
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aĢamalarında ortaya çıkacak olan tüm bilgi birikimi, organizasyon seviyesinde 

muhafaza edilebilmelidir (BoztaĢ ve Özmızrak, 2012:71). 

DeğiĢimin çok hızlı yaĢandığı günümüzde, iĢletmelerin rekabet ortamında ayakta 

kalmalarını sağlayabilecek faktörlerden biri olan KKP‟nin kullanılması ve KKP‟ye 

geçiĢ kararı, önemli bir karardır. Oldukça geniĢ olan KKP yazılım pazarında, iĢletme 

için en etkin yazılımın seçimi ise daha zor ve daha önemlidir. ĠĢletmelerin KKP 

sistemlerini bünyelerine tam anlamıyla entegre edebilmek içinKKP yazılı firmalarından 

veya danıĢmanlık Ģirketlerinden destek almaları gerekir.  

KKP sistemlerinin baĢarısız olmasının önemli nedenlerinden birisi de uygun 

programın seçilmemesidir. Yazılım seçiminde iĢletme özelliklerinin, ihtiyaçlarının ve 

beklentilerinin iyi araĢtırılıp, sonrasında programın belirlenmesi gerekmektedir. 

Yazılım seçiminde, uzun vadeli çözümlerde sadece bugünün değil, kurumsal 

stratejiler çerçevesinde, yarının ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, seçim yapmak son 

derece önemlidir. Bu nedenle çözümün, kurumun ihtiyaçlarını ne ölçüde ve ne kadar 

süre için karĢılayabileceği, kullanıcı sayısı ve iĢlem miktarının artması durumunda, ne 

ölçüde geniĢleyebileceği, yeni fonksiyonların sisteme ilave sürecinin ne Ģekilde 

gerçekleĢtiği, güncellemelerin nasıl hayata geçirileceği ve en önemlisi, tedarikçi 

firmanın çözümüyle ilgili geleceğe yönelik projeksiyonu ve vizyonu konularına dikkat 

etmek gerekmektedir (Baryaktar ve Efe 2000:15). 

Bu doğrultuda proje ekibi iĢletmenin bilgi sistemlerini, ihtiyaçlarını, çalıĢanların 

ve yöneticilerinin KKP sistemlerinden beklentilerini göz önünde bulundurarak yoğun 

bir araĢtırma sürecine girmiĢtir.  
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Proje ekibinin araĢtırmaları ve KKP firmalarıyla etkileĢimi nihayetinde Tiger 

Plus programında karar kılınmıĢtır. Bölümlerin taleplerinin, gider yerlerinden düĢmesi 

içinse Interneer Intellect programının Tiger Plus‟a entegre edilmesine karar verilmiĢtir. 

Tiger; iĢletmelerin ihtiyaçları düĢünülerek geliĢtirilmiĢ, entegre çalıĢan 

modüllerden oluĢan bir KKP sistemidir. Sistemle tam entegrasyonu sayesinde, sisteme 

bilginin bir kere girilmesiyle, kullanıcıların yetkisi dahilinde güncel bilgiye doğrudan 

ulaĢması sağlanır. Girilen bu bilgilerin limitlere uygunluğu kontrol edilerek 

güncellemeler otomatik olarak yapılır. Modüler ve entegre yapı sayesinde bölümler ve 

süreçler arası ortak bir dil oluĢturarak, iĢletme yükünü azaltmaya yardımcı olur.  

Tiger ; 

- ĠĢ akıĢı ve süreçlerin onay ve kontrolünü elektronik ortamda 

gerçekleĢtirerek, evrak ve telefon trafiğinin azaltılmasına yardımcı olur. 

- Sayesinde sık yapılan iĢlemler ve raporlar belli bir takvime bağlanarak, 

istenilen zamanda otomatik olarak çalıĢtırılmasını sağlar. 

- Yeni Türk Ticaret Kanuna ve Uluslararası Muhasebe ve Finans 

Standartlarına uyumlu olarak çalıĢtığından muhasebe iĢlemleri ve süreçlerine 

katkıda bulunur. 

- Yönetici Konsolu ile en çok satılan veya alınan ürünlerin takibi, en çok satıĢ 

yapılan cari hesap veya ürünleri stok/alacak devir hızı, banka ve kasa 

durumu gibi bilgilerin tek ekrandan takibine olanak tanır. 

- Kullanımıyla doküman yöntemi fonksiyonu ile kayıt ve iĢlemlere ait 

dokümanlar tanımlandığı kataloglar altında tutulabilir (www.logo.com.tr).  
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Interneer Intellect platformu ise arka ofis sistemlerine entegre olmak için 

standart bir arabirim sağlar. Standart ara birimler insan kaynakları sistemlerinden 

platforma,  çalıĢan verileri gibi bilgileri almak için bulunur. Aynı Ģekilde standart ara 

birimler, bordro sistemlerine iĢçi saat bilgilerinin aktarılması için de bulunabilirler. 

Intellect Platformu iĢ mantığının, web servislerinin, birleĢimiyle geliĢim hızını arttırır ve 

entegrasyon çabasını önemli ölçüde azaltır. Bu yapı mevcut data ve sistemlere güvenilir 

eriĢim sayesinde sistemden sisteme iletiĢime imkan sağlar (www.algorizma .com). 

6.2.4 Üretim AkıĢ ġemasının OluĢturulması 

 Üretim takip sisteminin daha yakından görülebilmesi, üretim sürecinin daha iyi 

anlaĢılması ve her üretim aĢamasında meydana gelecek girdi ve çıktı gibi unsurların 

izlenebilmesi için üretim akıĢ Ģeması oluĢturulmuĢtur. Bu Ģema sayesinde süreçlerin 

birbiriyle etkileĢiminin anlaĢılması mümkün kırılmıĢtır.  

 Üretimin hangi aĢamalardan geçerek gerçekleĢtirdiğini görmek amacıyla 

hazırlanan iĢ akıĢ Ģemaları, aynı zamanda maliyet yerlerinin de yakından görülmesine 

yardımcı olur. AkıĢ Ģemaları üretim sürecinde yapılacak iĢlemlerin öncelikle 

sıralanması, taĢınması ve depolanması gibi faaliyetleri gösterir.  Üretim akıĢ Ģemaları 

sayesinde üretimle ilgili bilgiler düzenli ve net bir Ģekilde gösterilmiĢ olur. 

 ĠĢletmenin üretim akıĢ süreci aĢağıdaki Ģekilde görülmektedir.  
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ġekil 6.3: ĠĢletmenin ĠĢ AkıĢ ġeması  
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Farin Değirmenleri 
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Kalker AlçıtaĢı ve 
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Klinker Üretimi 

Soğutma Ünitesi 

Değirmenler 

Klinker ve AlçıtaĢı 

Paketleme Ünitesi 

(Kraft Torbalı Ürün) 
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Çimento Üretimi 

Kömür Temini 

Kömür 

Değirmenleri 
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ĠĢletme klinker ve çimento üretmektedir ve bu amaçla taĢeron firma kalker 

alçıtaĢı ve tras temin etmektedir. TaĢeron firma çıkardığı kalker tras ve alçıtaĢını 

kompresöre kadar getirdikten sonra, iĢ makineleri yardımıyla hammadde kompresörün 

kırıcı bantlarına yüklenerek kırılmaktadır.  Kömür temin temin edilerek homojene edilir 

ve kömür değirmenlerine beslenir. Kırılan kalker alçıtaĢı ve tras farin ünitesine gelerek 

farin fırınından geçirilip 1400 derecede lav haline getirildikten sonra soğutma 

ünitesinde 100 dereceye kadar soğutularak klinker haline getirilip siloya 

boĢaltılmaktadır. Çimento üretiminde kullanılmak için ihtiyaç halinde klinker 

silosundan, çimento silosuna aktarım gerçekleĢtirildikten sonra alçıtaĢı ve çimento 

tipine bağlı olarak katkılar ile reçetesine uygun olarak çimento üretimi 

gerçekleĢtirilmektedir. Çimento üretildikten sonra paketleme ünitesine getirilip kraft 

torbalara konularak çimento sevkiyatı gerçekleĢtirilmektedir.  

 Kalker kireç elde etmekte kullanılan kalsiyum karbonat tuzundan oluĢan tortul 

bir kayaçtır. Diğer adı da kireçtaĢı olan kalker çimento yapımında kullanılan temel 

mamullerden biridir. 

Kimyasal bileĢeni kalsiyum sülfat olan bir mineral olan alçıtaĢı ise çimento 

sanayiinde prizlenmeyi önlemek amacıyla kullanılır. Prizlenme; çimento ve alçı gibi 

bağlayıcı maddelerin su ile karıĢtırılıp hamur haline getirildikten bir süre sonra 

yapısındaki suyu kaybederek katılaĢmasıdır.  

Tras diğer adıyla puzolan ise kendi kendine bağlayıcılık özelliği çok az olan 

veya hiç olmayan ancak uygun rutubet Ģartlarında ve normal ortam sıcaklığında kireç ile 

reaksiyona girip bağlayıcı özelliği olan ürünler açığa çıkaran, ince toz halindeki silisli 

veya silisli ve alüminli maddelerdir. 
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Temin edilen hammaddeler kompresörün kırıcı bantları yardımıyla kırılır ve 

farin adını alan ham çimento karıĢımı haline getirilir. Farin değirmenleri; farin olarak 

adlandırılan ham çimentonun karıĢtırılmasını ve öğütülmesini sağlayan bir çeĢit 

değirmendir. Buradan farin silosuna getirilen farin tartılarak alınır ve ısıtıcı kulelerde 

ısıtılır.  Daha sonra farin 30ºC‟den 1000ºC‟ ye kadar ısıtılır.  

Farin fırınlarında 1400ºC‟ye kadar ısıtılan farin lav haline gelene kadar ısıtılır ve 

soğutma ünitesine getirilir. Soğutma ünitesinde 100ºC‟ye kadar soğutulan farin, klinker 

halini almıĢ olur. Elde edilen klinker, klinker silosuna götürülür.  

Çimento üretiminde bir ara ürün olan klinker alçıtaĢı ile birlikte değirmenlerde 

öğütüldükten sonra çimento elde edilmiĢ olur. Son olarak paketlenmesi için paketleme 

ünitesine getirilerek paketleme iĢlemi yapılır. Böylece çimento üretimi tamamlanmıĢ 

olur.  

6.2.5Maliyet Merkezlerinin Belirlenmesi 

 Maliyet kavramını tüm üretim ve ticari iĢletmeler için ele alıp, geniĢ anlamıyla 

tanımlayacak olursak; Maliyet bir malın veya bir hizmetin kullanıldığı veya satıldığı 

durumda katlanılan tüm dolaylı ve dolaysız harcamaların toplamı olarak ifade edilebilir 

(ErtaĢ, 2013:16). 

Maliyet Muhasebesinde giderlerin dağıtımının doğru maliyet merkezlerine 

yapılması oldukça önemlidir.  

Maliyet merkezleri veya gider yerleri bir iĢletmede kendisine direkt veya 

endirekt maliyetlerin dağıtılabileceği; tanımlanmıĢ bir çalıĢma alanı, bölüm, iĢ birimi, 

daire, seviĢ, atölye, fonksiyon veya makinedir. Bir baĢka ifadeyle maliyet merkezi bir 

iĢletmenin, maliyet yerleri olan ancak doğrudan gelir yaratmayan herhangi bir bölümü, 

birimi veya alt iĢletmesidir (Akdoğan vd., 2013:123).Maliyet yeri, üretim hizmetlerinin 
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yapıldığı ve maliyetlerin ortaya çıktığı, organizasyonun bir biriminin veya birim 

içindeki bir yeri ifade eder. Diğer bir ifade ile maliyetlerin yapıldığı veya yüklendiği 

örgüt birimleri birer maliyet yeridir(ErtaĢ, 2013:69).  

Maliyet Muhasebesinde giderlerin dağıtımının doğru maliyet merkezlerine 

yapılması oldukça önemlidir.  

Muhasebe açısından iĢletmede ayrı maliyet merkezleri oluĢturulmasının temel 

olarak dört nedeni vardır: (Akdoğan vd., 2013:124) 

1.  Mamul maliyetlerinin daha doğru belirlenmesi,  

2.  Maliyetleri, maliyet merkezlerinde biriktirerek kontrol altına almak ve 

bumerkezlerin sorumluluklarının belirlenmesi, 

3.  Bütçelere temel oluĢturacak iĢ birimlerinin belirlenmesi, ve  

4. MuhasebeleĢtirme için gerekli toplam maliyetlerin elde edilebilmesi. 

 Üretim akıĢ Ģemasının oluĢturulmasının ardından, üretim aĢamasındaki her bir 

süreç bir gider yeri olarak kabul edilmiĢtir.  

Esas üretim maliyet merkezleri, üretim akıĢ Ģemasındaki ana iĢlem 

merkezlerinden meydana gelmiĢtir. Esas üretim maliyet merkezleri; asıl iĢin yapıldığı 

maliyet merkezleridir. Mamulün fiilen iĢlenmesi için gerekli iĢlemler bu bölümde 

yapılır. ĠĢletmenin maliyet merkezleri; çimento üretimi iĢinin yapıldığı maliyet 

merkezlerinden meydana gelmiĢtir.  

Yardımcı maliyet merkezleri; diğer maliyet merkezlerine destek faaliyeti 

sunarak, mamulün üretimine dolaylı yolla katkıda bulunan maliyet merkezleridir. 

Madde/malzemenin Ģekli, yapısı ve biçimi değiĢtirilirken yürütülen faaliyetler bu 

maliyet merkezlerinde yürütülmemektedir. Bir baĢka ifade ile baĢlıklarındaki 

“yardımcı” kelimesinden de anlaĢılabileceği gibi bu merkezlerde sadece destek 
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faaliyetleri yürütülür. Bu merkezlerde yürütülen çabaların mamule doğrudan katkıları 

yoktur ve mamulle ilgili olarak fiziki bir çıktıları bulunmamaktadır (Akdoğan vd., 

2013:126). 

ĠĢletme gider yerlerini esas üretim maliyet merkezleri, yardımcı üretim maliyet 

merkezleri ve yardımcı hizmet maliyet merkezleriolarak Ģu Ģekilde belirlemiĢtir: 

 Esas Üretim Maliyet Merkezleri 

- Kırıcı Kompresör 

- Kömür Değirmeni 

- Farin değirmeni 

- PiĢirme Fırını 

- Soğutma Ünitesi 

- Değirmenler 

- Paketleme 

Yardımcı Üretim Maliyet Merkezleri 

-  Elektrik Bakım Maliyetleri 

-  Mekanik Bakım Maliyetleri 

- Laboratuvar Giderleri 

Yardımcı Hizmet Maliyet Merkezleri 

- ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği 

- Yemekhane 

- Revir 

- Personel Servisi 

- Temizlik birimi 
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ĠĢletmenin yardımcı üretim maliyet merkezleri olarak belirlenen merkezler asıl 

üretiminle fiilen iliĢkili olmayıp üretim için gerekli olan teknik desteğin yapıldığı 

yerlerdir. Yardımcı hizmet maliyet yerleri ise yine aynı Ģekilde asıl üretimle fiilen 

iliĢkili olmayıp üretim için gerekli bazı hizmetlerin yapıldığı yerler olarak 

belirlenmiĢtir.  

6.2.6 ĠĢletmenin Hesap Planının Tasarlanması 

 ĠĢletmenin üretim akıĢ Ģemasını ve bu akıĢ Ģemasına göre gider yerlerini 

belirledikten sonra, KKP sistemi ile MBS‟nin entegrasyonunu sağlamak amacıyla 

ayrıntılı hesap planı oluĢturulmuĢtur. 

ĠĢletmelerde üretilen mamul ve/veya hizmetlerle ortaya çıkan maliyetlerin, 

iĢletmeler tarafından tanımlanması, kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, 

raporlanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve ilgili bilgi kullanıcılarına iletilmesi 

gerekir. Bu da maliyet muhasebesi sistemleri aracılığı ile baĢarılabilir. Hemen belirtmek 

gerekir ki, iyi bir maliyet muhasebesi sistemi maliyet analizlerinin en önemli 

destekleyicisidir. Tekdüzen hesap planında yedinci (7.) grup, maliyet hesaplarına 

ayrılmıĢtır, Maliyet hesapları; mal ve/veya hizmetlerin, önceden tasarlanmıĢ biçim ve 

niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına 

dönüĢtürülerek izlendiği çizelgeleri (hesapları) açıklamakta kullanılmaktadır (Gündüz 

vd., 2013:21).   

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği‟nde maliyethesapları “mal ve 

hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğegetirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve 

maliyetunsurlarına dönüĢerek izlendiği hesaplar” olarak belirtilmiĢtir. 

Tek düzen hesap planının 7. Grubunda yer alan maliyet hesaplarının 

kullanılmasında birden fazla seçenek vardır. Bu seçenekler 7/A ve 7/B seçenekleridir. 
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7/A Grubunda maliyet hesapları fonksiyon esasına göre, 

7/BgrubundakihesaplarçeĢitesasınagörebelirlenmiĢtir.  

Büyük iĢletmelerin 7/Agrubunda yer alan hesapları kullanmaları zorunludur. 7/A 

seçeneğinde giderler; büyük defterlerde (defter-i kebirde) iĢletmenin yerine getirdiği 

üretim, hizmet, araĢtırma-geliĢtirme, pazarlama-satıĢ-dağıtım, yönetim ve finansman 

gibi fonksiyonlar (iĢlevler) esasına göre kayıt altına alınır. 7/B seçeneğinde ise giderler; 

ilk madde ve malzeme, iĢçi ücretleri, memur ücretleri, dıĢarıdan sağlanan fayda ve 

hizmetler, vergi-resim-harçlar, amortismanlar ve tükenme payları, finansman gibi, gider 

çeĢitleri esasına göre kaydedilir (Gündüz vd., 2013:22). 

ĠĢletmenin7/A seçeneğine göre hazırladığı tek düzen hesap planı aĢağıdaki 

tabloda ayrıntılı olarak verilmiĢtir 

Tablo 6.1:  ĠĢletmenin Hesap Planı 

710 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERLERĠ 

710.130 KIRICI 

710.160 ÖĞÜTME 

710.170 PAKETLEME 

720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ 

720.110 KIRICI 

720.130 FARĠN 

720.150 PĠġĠRME 

720.160 ÖĞÜTME 

720.170 PAKETLEME 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ 

730.110 KIRICI 

730.130 FARĠN 

730.150 PĠġĠRME 

730.160 ÖĞÜTME 
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730.170 PAKETLEME 

730.200 KÖMÜR DEĞĠRMENĠ 

730.201 SOĞUTMA 

730.202 GENEL ĠġLETME 

730.300 ELEKTRĠK BAKIM 

730.301 MEKANĠK BAKIM 

730.302 LABORATUVAR 

730.303 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ 

740 HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ 

741  HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ YANSITMA HESABI 

750 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ 

760 PAZARLAMA VE SATIġ DAĞITIM GĠDERLERĠ 

760.500 YURTĠÇĠ SATIġLAR 

760.501 YURTDIġI SATIġLAR 

761 PAZARLAMA VE SATIġ DAĞITIM GĠDERLERĠ YANSITMA 

HESABI 

770  GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 

770.600 YÖNETĠM KURULU 

770.601 GENEL MÜDÜRLÜK 

770.602 HALKLA ĠLĠġKĠLER 

770.603 HUKUK 

770.604 SATIN ALMA 

770.605 FĠNANS MUHASEBE 

770.606 ĠDARĠ BÜROLAR 

770.607 ĠġÇĠ SAĞLIĞI Ġġ GÜVENLĠĞĠ 

 

ĠĢletme daha önceden belirlediği üretim akıĢ Ģeması ve maliyet merkezleri 

doğrultusunda; 710 Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri altında, Kırıcı, öğütme ve 

paketleme giderlerini, 730 Genel Üretim Giderleri Altında; Kırıcı, Farin, PiĢirme, 

Öğütme ve Paketleme Giderlerini göstermiĢtir. ĠĢletme Üretim akıĢ süreçleri ve gider 
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yerlerine paralel olarak, üretim sürecinde kullanılan makinelere göre bir tasnif 

yapmıĢtır.   

Hesap planında görünen 730 Genel Üretim Giderleri ĠĢletmenin üretim akıĢ 

Ģemasını oluĢturan aĢamalardan ve aynı zamanda esas üretimden kaynaklanan maliyet 

merkezlerinden meydana gelmiĢtir. Kısaca tüm hesaplarda üretim akıĢ Ģemasındaki her 

bir aĢama bir esas üretim yeri olarak göz önüne alınarak,  her bir gider yeri için alt 

hesaplar oluĢturularak hesap planı meydana getirilmiĢtir. 

6.2.7 Muhasebe Entegrasyonunun Tanımlanması 

 Gider yerleri belirlenip, üretim akıĢ süreci oluĢturulup, hesap planı ortaya 

çıkarıldıktan sonra, gider yerlerinin her bir iĢ sürecine entegrasyon tanımlamalarının 

yapılması gerekmektedir. Bu tanımlama sayesinde, bir üretim sürecinde meydana gelen 

maliyet, ilgili üretim sürecinin giderlerine kaydedilmiĢ olmaktadır. Ġncelenen iĢletme bu 

iĢlemi, program uzmanı tarafından Tiger programına entegre edilen, Interneer programı 

sayesinde yapmaktadır.  

Muhasebe hesap kodları bir defaya mahsus olmak üzere, program uzmanı 

tarafından programa tanıtılmıĢ ve bu sayede ilgili gider yerinden, ilgili masraflar 

bağdaĢtırılmıĢtır. Böylelikle hangi masrafın, hangi gider yerinden gerçekleĢtiğinin anlık 

olarak takip edilmesi mümkün kılınmıĢtır. Daha sonrasında program kullanıcıları 

tarafından girilen masraflar, gider yerlerine otomatik olarak kaydedilmiĢtir.  

Muhasebe entegrasyonunun tanımlamalarının yapılmasının ardından tedarikçi 

firmanın uzmanları tarafından sistemin doğru kurulduğundan emin olunmak maksadıyla 

birkaç test yapılmıĢ ve sistemin tam ve etkin çalıĢtığı gözlemlenmiĢtir.  
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6.2.8 Maliyet Dağıtım Anahtarlarının Belirlenmesi 

Maliyetlerin doğru belirlenmesi ve toplam maliyetlerdeki çarpıklıkların 

önlenmesi amacıyla; dağıtım anahtarlarının, maliyet merkezlerindeki toplam maliyetleri 

nasıl etkilediği belirlenmelidir. Bu her zaman kolay değildir ve kimi zaman uygun bir 

dağıtım anahtarını bulmak zor olmaktadır veya bu anahtarın ölçülerek kullanıma 

sunulması mümkün olmamaktadır. Dağıtım anahtarının uygun olduğuna iliĢkiniyi bir 

gösterge, dağıtım anahtarındaki değiĢikliklerin fiili maliyetlerdeki değiĢiklikleri 

yaklaĢık olarak karĢılayıp karĢılamadığıdır. Belirli bir yardımcı maliyet merkezinde 

birinci maliyet dağıtımı sonrasında toplanan genel üretim maliyetlerini esasüretim 

maliyet merkezlerine dağıtırken kullanılan bir dağıtım anahtarı, bu maliyetleri 

beraberinde taĢımalıdır (Akdoğan vd., 2013:128). Maliyet dağıtım anahtarları direkt 

olarak yüklenemeyen genel üretim maliyetlerinin maliyet yerlerine yüklenmesinde 

kullanılan ölçütlerdir. Kullanılabilecek çok değiĢik maliyet dağıtım anahtarları olmasına 

rağmen en doğru maliyet dağıtımını yapabilmek için seçilecek dağıtım anahtarlarının; 

ölçülebilir, pratik ve mantıklı olması gerekir (ErtaĢ, 2013: 202). 

Muhasebesinde entegrasyona giden iĢletme, bir üretim bölgesine ait maliyetini 

hesaplarken, bunu elle yapmak yerine ilgili programa hangi maliyetin, hangi dağıtım 

anahtarına göre hesaplanacağını programa daha önceden iĢletmenin ihtiyaçlarına göre 

ayarlanmıĢ veriler sayesinde otomatik olarak gerçekleĢtirebilir. Bu hesaplamayı 

otomatik olarak yapabilmek için, hangi üretim sürecinde hangi birimin ya da ölçünün 

kullanılacağının belirlenmesi gerekir.  
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AĢağıda belirlenen dağıtım anahtarlarından bazıları gösterilmiĢtir. 

Tablo6.2: Maliyet Dağıtım Anahtarları 

1. Dağıtım Anahtarı 

Gider Türü Dağıtım Anahtarı 

Elektrik Sarfiyatı KWH x ÇalıĢma Saati 

Fabrika Amortismanı Metrekare 

Isınma Giderleri Metrekare  

Su Giderleri Makine çalıĢma saati 

2. Dağıtım Anahtarı 

Gider Türü Dağıtım Anahtarı 

Elektrik Bakım Saat  

Mekanik Bakım Saat 

ĠĢçi Sağlığı ĠĢ Güvenliği ĠĢçi Sayısı 

Yemekhane ĠĢçi Sayısı 

Revir ĠĢçi Sayısı 

Personel Servisi ĠĢçi Sayısı 

Temizlik Birimi Metrekare 

Laboratuvar  Direkt olarak laboratuvara yansıtılmıĢtır 

 

Gösterilen dağıtım anahtarında da olduğu gibi; birinci dağıtım anahtarı 

vasıtasıyla ortak maliyet türlerinin maliyet yerlerine dağıtımı, ikinci dağıtım anahtarıyla 

ise yardımcı üretim ve yardımcı hizmet maliyet yerlerinde toplanan maliyetlerin maliyet 

yerlerine dağıtımı sağlanmıĢtır. Gider yerlerinin dağıtım anahtarlarının belirlenme 

iĢlemleri tamamlandıktan sonra program uzmanları bu dağıtım anahtarlarını programa 

kodlayarak gider dağıtım iĢleminin hızlanmasını sağlamıĢlardır. Bu sayede herhangi bir 

bölümün herhangi bir maliyeti girileceğinde, programa kodlanmıĢ veriler sayesinde 

ilgili dağıtım otomatik olarak yapılmıĢ olacaktır.  
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AĢağıda iĢletmenin üretimde kullandığı elektrik sarfiyatının üniteler bazında 

raporu verilmiĢtir: 

Tablo 6.3 : ĠĢletmenin Enerji Sarfiyatının Üniteler Bazında Gösterimi 

AYLIK ENERJİ RAPORU 

ÜNİTELER ÜRETİM 

(TON) 

ENERJİ SARFI 

(KWH) 

KWH/TON ÜRETİM 

   

K 

L 

Ġ 

N 

K 

E 

R 

KIRICI    

FARĠN DEĞĠRMENĠ    

FIRIN    

KÖMÜR DEĞĠRMENĠ    

KOMPRESÖR    

KAZAN DAĠRESĠ    

DĠĞER EKĠPMANLAR    

TOPLAM KLĠNKER    

Ç 

Ġ 

M 

E 

N 

T 

O 

ÇĠMENTO 1    

ÇĠMENTO 2    

ÇĠMENTO 3    

 ALÇI-TRAS KIRICI    

KOMPRESÖRLER    

DĠĞER EKĠPMAN    

TOPLAM ÇĠMENTO    

PAKETLEME    

AYDINLATMA    

 TOPLAM ÇĠMENTO + 

KLĠNKER 
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6.2.9 ĠĢletme Personelinin Eğitilmesi 

Eğitim, sadece kullanıcıların kendi alanlarında eğitimi içermemelidir. 

Kullanıcılar, KKP‟nin kavramını ve diğer alanlarla nasıl bağlantılı olduğunu da 

öğrenmelidirler. Bu yolla, kullanıcılar KKP‟yi bilinçli ve efektif kullanabilmektedirler. 

Firma içi eğitim her zaman efektif olmaktadır. Böylece kullanıcılar firmadaki diğer 

operasyonel prosedürleri de öğrenebilmektedirler. Firma içi eğitimciler KKP‟nin 

özelliklerini ve kapasitesini gerçek operasyonel konularla daha iyi 

iliĢkilendirmektedirler ve böylece kullanıcılara daha rahat anlatabilmektedirler. 

DanıĢmanlar, firma içi eğitimcilerine yardım edip, kendi deneyimlerinden faydalanarak 

eksiklikleri giderebilmektedirler. Ayrıca kullanıcı kılavuzları anlaĢılır ve net olmalıdır 

(Güroğlu, 2006:39). 

KKP sistemlerinin bir iĢletmenin muhasebe sistemine entegrasyonu hem oldukça 

masraflı hem de oldukça zaman alan bir süreçtir. Bu süreçten beklenen faydayı azami 

seviyeye çıkarmak adına sistemi kullanacak olan personelinin yeni sistemi benimsemesi 

gerekmektedir. Aynı zamanda iĢletmede bilgi teknolojilerine dayalı bir MBS 

kullanılmasının sistemi kullanacak olan organizasyon birimlerine aktarılması için iyi bir 

eğitim gerekmektedir. Bu nedenle iĢletmenin; satın alma, muhasebe ve ambar 

personeline KKP sistemlerinin tanımlanmasını yapan uzmanlar tarafından, gerek 

entegrasyon sürecinde gerekse sonrasında gerekli eğitim ve bilgilendirme verilmiĢtir. 

Verilen eğitim, bilgilendirme ve uzun süren çalıĢmalar nihayetinde iĢletme 

muhasebe sistemleri ile entegre otomasyon takip sistemlerinin oluĢturulması 

gerçekleĢmiĢtir. Sistem oluĢturulduktan sonra bilgi kullanıcıları iĢ süreçlerini ve 

maliyetlerini daha etkin bir Ģekilde takip etme imkânına kavuĢmuĢtur.  
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6.3 BULGULAR  

 Ġncelenen iĢletme; muhasebe süreçlerinin takibini kolaylaĢtırmak, muhasebe 

bilgilerine kolay ve etkin bir Ģekilde ulaĢmak, karmaĢık iĢ süreçlerinin takibini 

yapabilmek amacıyla KKP sistemlerini kullanma yoluna gitmiĢtir. KKP sistemlerine 

geçiĢ, belli bir sürede gerçekleĢmiĢ ve aĢamalar halinde yapılmıĢtır.  

 Klinker ve çimento üretimi yapan iĢletme sistem kurulumu öncesinde gerekli 

planlamaları yapmak maksadıyla uzman bir proje ekibi oluĢturmuĢtur.  Proje ekibi yeni 

sisteme geçiĢin doğuracağı maliyetleri, kullanıcıların sistemden beklentilerini, sistemin 

iĢletme için gerekli olup olmadığını araĢtırmıĢtır. Sisteme geçiĢin iĢletmenin lehine bir 

çözüm olacağına karar veren ekip, gerek KKP firmalarıyla etkileĢime geçerek, gerekse 

uzmanlara danıĢarak iĢletme için en uygun programın Tiger Plus olduğuna karar 

verilmiĢ, ayrıca bölümlerin taleplerinin gider yerlerinden düĢmesine yardımcı olacak 

olan Interneer Intellect programı da Tiger Plus‟a entegre edilmiĢtir. 

 Üretim aĢamalarını topla halde görebilmek maksadıyla iĢ akıĢ Ģeması 

oluĢturulmuĢ, iĢ akıĢ Ģemasındaki her bir süreç bir gider yeri olarak kabul edilerek 

maliyet merkezleri belirlenmiĢ, sonrasında hesap planı oluĢturulmuĢtur. Uzman 

tarafından muhasebe hesap kodları programa tanıtılarak muhasebe entegrasyonu 

yapılmıĢtır. Son olarak maliyet dağıtım anahtarları belirlenerek, hangi üretim sürecinde 

hangi ölçünün kullanılacağı programa tanıtılmıĢtır. 

 ĠĢletmede yeni sistemi kullanacak personele, gerek KKP sistemine geçiĢ 

sürecinde, gerekse sonrasında programla ilgili eğitim verilmiĢtir.  

 Sistem iĢletmeye entegre edildikten sonra, muhasebe bilgilerini korumak ve 

bilgiye ulaĢmak kolaylaĢmıĢ, karmaĢık görünen iĢ süreçlerinin takip edilmesi daha 
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elveriĢli hale getirilmiĢtir. Uzun çalıĢmalar gerektiren muhasebe raporlarının 

hazırlanması kullanılan program sayesinde oldukça kolay hale gelmiĢtir.  

AĢağıda iĢletmenin Ayrıntılı SatıĢ SipariĢ Dökümü Raporuna Tiger programını 

kullanarak nasıl eriĢildiği aĢamalar halinde gösterilmiĢtir. ġirket ihtiyaçlarına göre 

tanımlanan Tiger Programının ana menüsünde; 

- SatıĢ ve Dağıtım,  

- Malzeme Yönetimi 

- Duran Varlık Yönetimi 

- Satın Alma 

- Finans 

- Genel Muhasebe 

- Ticari Sistem Yönetimi sekmeleri bulunmaktadır.  
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ġekil 6.4: Tiger Programı Arayüz Görüntüsü 

Buradan “Aylık SipariĢ Raporlarına” eriĢebilmek için, “SatıĢ ve Dağıtım” 

sekmesine girilmiĢtir. “SatıĢ ve Dağıtım” Menüsü altında; 

- Malzeme Raporları  

- Hizmet Raporları 

- SipariĢ Raporları 

- Fatura Raporları 

- Kampanya Raporları 

- Pratik Tablo Raporları bulunmaktadır. 
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    ġekil 6.5: Tiger Malzeme Raporları 

SatıĢ ve Dağıtım” menüsünden, “Malzeme Raporları” seçilmiĢtir.“Malzeme 

Raporları”  menüsü altında; 

- Toplam satıĢ rakamları 

- Ayrıntılı satıĢ raporu 

- SatıĢ fiĢleri listesi 

- SatıĢ hareketleri dökümü 

- Malzeme satıĢları ekstresi 

- Aylara göre satıĢ dağıtımı 

- Cari hesaplara göre satıĢ dağıtımı 
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- ĠĢyerlerine göre satıĢ dağıtımı 

- Çeki listesi 

- Toplama listesi 

- Bölgelere göre satıĢ 

- Cari hesap emanet malzeme dökümü sekmeleri bulunmaktadır.  

 

ġekil 6.6: Tiger Ayrıntılı SatıĢ Raporunun OluĢturulması 

“Malzeme Raporları” menüsünden “Ayrıntılı SatıĢ Raporu” menüsü seçilmiĢtir. 

Ayrıntılı SatıĢ Raporunun düzenlenmesi amacıyla, gerekli kısıtlamalar programa 

girilerek rapor elde edilmiĢtir. AĢağıda incelenen iĢletmeye ait, dökme çimento için, 

“Ayrıntılı SatıĢ SipariĢ Dökümü Raporu” gösterilmiĢtir. 
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Tablo 6.4: ĠĢletmeye Ait Ayrıntılı SatıĢ SipariĢ Dökümü Raporu 

Rapor Adı: Ayrıntılı SatıĢ SipariĢ Dökümü Raporu 

Rapor Tarihi Saati:  

Firma Adı:  

ÇalıĢma Dönemi: 

Kullanıcı Adı: 

Malzeme Sınıfı: Mamul 

Malzeme Kodu: 01.70.700 

Malzeme Açıklaması: DÖKME ÇĠMENTO 

Birim: Ton 

FiĢ 

No 

FiĢ Tarihi Cari Hesap 

Kodu 

Cari Hesap 

Unvanı  

Birim  Miktar  Tutar 

18274 01.05.2014 120.3.1.1.0290 B.ĠNġAAT TON 50 5.850,00 

18005 01.05.2014 120.3.1.1.0429 Ġ.TARIM TON 100 9.600,00 

09240 01.05.2014 120.3.1.1.0039 ġ.GIDA TON 3150 441.000,00 

14247 01.05.2014 120.3.1.1.0359 E.ġ. TON 450 46.350,00 

10782 01.05.2014 120.3.1.1.0213 A. ĠNġAAT TON 24,4 3.147,60 

19182 01.05.2014 120.3.1.1.0396 K.NAKLĠYE TON 225 22.162,50 

19183 01.05.2014 120.3.1.1.0396 K.NAKLĠYE TON 64,05 7.365,75 

19185 01.05.2014 120.3.1.1.0396 K.NAKLĠYE TON 3502 5.139,20 

19186 01.05.2014 120.3.1.1.0396 K.NAKLĠYE TON 100 13.900,00 

19187 01.05.2014 120.3.1.1.0396 K.NAKLĠYE TON 65,2 7.172,00 

05850 01.05.2014 120.3.1.1.0328 Z.ĠNġAAT TON 270,15 28.635,90 

17989 01.05.2014 120.3.1.1.0327 K. KUM  TON 190,95 25.396,35 

14334 01.05.2014 120.3.1.1.0330 T. ENERJĠ TON 250 25.625,00 

16724 01.05.2014 120.3.1.1.0383 Ö. ĠNġAAT TON 400 41.600,00 

15297 01.05.2014 120.3.1.1.0388 ÖZ.ĠNġAAT TON 4820 549.480,00 

TOPLAMLAR 10194,95 1.232.424,30 

 

Tabloda görüldüğü gibi iĢletme kullandığı KKP programı sayesinde yapmıĢ 

olduğu her malzeme satıĢını ayrı ayrı olarak ayrıntılı bir Ģekilde takip edebilmektedir. 

Program vasıtasıyla, hangi tarihte, ne miktarda ve hangi firmaya malzeme satıĢının 

yapılmıĢ olduğu raporlar sayesinde ayrıntılı olarak görülebilmektedir.   
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Yine aynı Ģekilde, aynı menüler takip edilerek, kısıtlamalar değiĢtirilmek 

suretiyle Ayrıntılı SatıĢ Raporuna ulaĢılabilmektedir. Ayrıntılı SatıĢ SipariĢ Dökümü 

Raporu‟nda her bir malzeme için ayrı ayrı yapılan satıĢlar, satıĢ yapılan firmalara göre 

izlenmekteydi. Ayrıntılı SatıĢ Raporu‟nda ise hangi malzemeden, ne kadar satıĢ 

yapıldığı izlenmektedir.  

Tablo 6.5: ĠĢletmeye Ait Aylık Ayrıntılı SatıĢ Raporu 

Rapor Adı: Ayrıntılı SatıĢ Raporu 

Rapor Tarihi/Saati 

ÇalıĢma Dönemi:  

Kullanıcı Adı: 

Malzeme 

Kodu 

Malzeme 

Açıklaması 

Birimi SatıĢ 

Miktarı 

Ġade 

Miktarı 

Net SatıĢ SatıĢ Tutarı 

01.70.700 DÖKME 

ÇĠMENTO 

TON 31.473  31.473 3.892.881,81 

01.70.701 KRAFT TON 974,5  974,5 113.613,50 

01.74.740 DÖKME TON 27,1  27,1 3523,00 

01.74.741 TORBALI TON 8.285  8.285 928.466,00 

01.80.806 HAZIR 

BETON 

(C20/25) 

M3 86  86 9.689,00 

01.80.830 HAZIR 

BETON 

(C25/30) 

M3 768,5  768,5 88.689,00 

02.68.680 GRO1 BETON M3 32,5  32,5 3.450,00 

02.68.680 KIRMA KUM TON 126,3  126,3 1.010,40 

02.68.681 KIRMA TAġ1 TON 105,15  105,15 946,35 

02.68.682 KIRMA TAġ2 TON 22,95  22,95 206,55 

TOPLAMLAR 41.901  41.901 5.042.475,61 
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Aynı Ģekilde Tiger programı yardımıyla incelenen iĢletmeye ait Masraf Merkezi 

Listesi‟ne de menüler vasıtasıyla kolaylıkla ulaĢılabilmektedir. AĢağıda iĢletmeye ait 

Masraf Merkezi Listesi verilmiĢtir.  

Tablo 6.6: ĠĢletmeye Ait Masraf Merkezi Listesi 

Rapor Adı:Masraf Merkezi Listesi 

Rapor Tarihi/ Saati:  

Firma: 

Kullanıcı Adı: 

M. Merkezi Kodu 

3.1.110 KIRICI  

3.1.130 FARĠN DEĞĠRMENĠ  

3.1.150 PĠġĠRME  

3.1.160 ÖĞÜTME  

3.1.170 PAKETLEME  

3.1.200 KÖMÜR DEĞĠRMENĠ  

3.1.201 Ġġ MAKĠNALARI   

3.1.202 GENEL ĠġLETME  

3.1.300 ELEKTRĠK BAKIM  

3.1.301 MEKANĠK BAKIM  

3.1.302 LABORATUVAR  

3.1.303 ĠġÇĠ SAĞLIĞI Ġġ GÜVENLĠĞĠ  

3.1.400 HĠZMET ÜRETĠM  

3.1.450 ÜRÜN GELĠġTĠRME  

3.1.500 YURT ĠÇĠ SATIġLAR  

3.1.501 YURT DIġI SATIġLAR  

3.1.600 YÖNETĠM KURULU  

3.1.601 GENEL MÜDÜRLÜK  

3.1.602 HALKLA ĠLĠġKĠLER  

3.1.603 HUKUK  

3.1.604 SATIN ALMA  

3.1.605 FĠNANS MUHASEBE  

3.1.606 ĠDARĠ BÜROLAR  
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Program vasıtasıyla kolaylıkla elde edilebilen “Masraf Merkezi Durum Raporu” 

sayesinde, masraf merkezlerine ait borç ve alacak durumları açık bir Ģekilde görülebilir. 

AĢağıda iĢletmeye ait “Masraf Merkezi Durum Raporu” gösterilmiĢtir: 

 

Tablo6.7: ĠĢletmeye Ait Masraf Merkezi Durum Raporu 

Rapor Adı: Masraf Merkezi Durum Raporu 

Rapor Tarihi/ Saati: 

ÇalıĢma Dönemi 

Kullanıcı Adı: 

M.Merkezi 

Kodu 

M. Merkezi Adı Borç Alacak Bakiye 

3.1.130 FARĠN DEĞĠRMENĠ    

3.1.150 PĠġĠRME    

3.1.160 ÖĞÜTME    

3.1.202 GENEL ĠġLETME    

3.1.500 YURT ĠÇĠ SATIġLAR    

3.1.604 SATINALMA    

3.1.606-5 FĠNANS MUHASEBE    

3.1.606 ĠDARĠ BÜROLAR    

 

ĠĢletme KKPsitemlerine geçiĢ yaptıktan sonra, muhasebe bilgi kullanıcılarının 

bilgiye ulaĢması kolaylaĢmıĢtır. SipariĢlerin, satıĢların, ambar durumunun takibi daha 

basit hale gelmiĢ ve iĢ süreçleri daha yakından takip edilebilir olmuĢtur.  
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7. SONUÇ 

Rekabetin sürekli olarak arttığı günümüz iĢ yaĢamında iĢletmeler; sürekli 

yenilenen teknolojilere uyum sağlamak, müĢteri taleplerine cevap verebilmek, üretim 

süreçlerini takip edebilmek, muhasebe süreçlerini doğru ve etkin bir Ģekilde koordine 

edebilmek maksadıyla çeĢitli yöntemlere baĢvurarak iĢletmelerinin sürekliliğini 

sağlamayı amaçlamıĢlardır. 

Bu bağlamda ortaya çıkan birçok programdan faydalanmaya baĢlayan iĢletmeler; 

1960‟lı yıllarda geçmiĢ verileri kullanarak stok yönetimine yardımcı olan sipariĢ noktası 

sistemlerini kullanmaya baĢlamıĢtır. 1970‟lere gelindiğinde ise üretim ve organizasyon 

planlamasına odaklanan Malzeme Ġhtiyaç Planlama Sistemleri ortaya çıkmıĢtır. 

1980‟lerde ise tüm üretim ve kaynakların bütünleĢtirilmesine odaklanan Üretim 

Kaynakları Planlama Sistemleri kullanan iĢletmeler, 1990‟lardan beri; üretim, tedarik ve 

müĢteri verilerinin bütünleĢtirilmesini amaçlayan KKPsistemlerini 

kullanmaktadır.Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri günümüzde dev bir pazar haline 

dönüĢmüĢtür. 

KKP büyük iĢletmeler baĢtan olmak üzere orta ve küçük boylu iĢletmelerde 

yatırım yapmaya baĢlamıĢtır. Ancak KKP sistemlerinden beklenen faydayı sağlamak 

her zaman için mümkün değildir. Sistemden fayda edebilmek için her iĢletmenin 

ihtiyaçlarının ve beklentilerinin belirlenmesi ve buna uygun yazılımın, iĢletmelerin 

beklentilerine uygun olarak entegre edilmesi gerekmektedir. 

KKP sistemlerinin etkinliğini artırmak maksadıyla MBS ile entegre edilmesi 

gerekmiĢtir. Bu sayede iĢ akıĢları daha yakından takip edilerek, muhasebe sistemlerinin 

koordinasyonu sağlanmıĢtır. Bu çalıĢmada üretim süreçlerini daha etkin bir Ģekilde takip 

etmek ve maliyet bilgilerini daha net ve doğru olarak belirlemek maksadıyla MBS ile 
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entegre otomasyon takip sistemlerinin nasıl oluĢturulacağını anlatmak amaçlanarak, bir 

iĢletmeninMBS ile entegre takip sistemlerinin oluĢturulmasını içeren bir vaka çalıĢması 

aĢamalı olarak açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  

Uygulamada ele alınan iĢletme KKP sisteminin kurulumunun baĢarıyla 

tamamlanabilmesi için yeni sistemin entegrasyonunu kavrayabilecek ve 

uygulayabilecek bir proje ekibinin oluĢturulması gerektiğine kanaat getirmiĢtir. Proje 

ekibinin oluĢturulmasından önce yeni sisteme geçiĢ sürecince iĢletme ilkin iĢletmenin 

ihtiyaçlarını bilen yöneticilerden oluĢan bir karar verme grubu oluĢturmuĢ ve bu grup 

yeni sisteme geçilmesinin iĢletmenin lehine bir çözüm olduğuna karar vermiĢtir. 

Sonrasında bir proje ekibi oluĢturularak bu ekip yeni bilgi sistemine uygun programı 

tespit etmekle yükümlü tutulmuĢtur. 

KKPsistemlerinin kurulumunun baĢarısızlıkla sonuçlanmasının en önemli nedeni 

uygun programın seçilememesidir. Uygun programın seçilmesi amacıyla, oluĢturulan 

proje ekibi iĢletmenin bilgi sistemlerini, ihtiyaçlarını, çalıĢanların ve yöneticilerinin 

KKP sistemlerinden beklentilerini göz önünde bulundurarak yoğun bir araĢtırma 

sürecine girmiĢtir. Proje ekibinin araĢtırmaları ve KKP firmalarıyla etkileĢimi 

sonucunda Tiger programının kullanılmasına ve bölümlerin taleplerinin, gider 

yerlerinden düĢülmesi için Ġnterneer programının Tiger‟a entegre edilmesine karar 

verilmiĢtir.  

Programın seçiminden sonra üretim takip sisteminin daha yakından 

görülebilmesi, üretim sürecinin daha iyi anlaĢılması ve her üretim aĢamasında meydana 

gelecek girdi ve çıktı gibi unsurların izlenebilmesi için üretim akıĢ Ģeması 

oluĢturulmuĢtur. Bu Ģema sayesinde süreçlerin birbiriyle etkileĢimi daha yakından 

gözlemlenebilir hale getirilmiĢtir. 



 

 

117 

 

Üretim akıĢ Ģemasının oluĢturulmasının ardından da, üretim aĢamasındaki her 

bir süreç bir gider yeri olarak kabul edilerek iĢletme gider yerlerini esas üretim gider 

yerleri ve yardımcı gider yerleri olarak belirlenmiĢtir.  

ĠĢletmenin üretim akıĢ Ģemasının ve bu akıĢ Ģemasına göre gider yerlerinin 

belirlenmesinin ardından, KKP sistemi ile MBS‟ninentegrasyonunu sağlamak amacıyla 

ayrıntılı hesap planı oluĢturulmuĢtur.  

Sonraki aĢamada;gider yerlerinin her bir iĢ sürecine entegrasyon 

tanımlamalarının yapılması gerekmiĢtir. Bu tanımlama sayesinde, bir üretim sürecinde 

meydana gelen maliyet, ilgili üretim sürecinin giderlerine kaydedilmiĢtir. Ġncelenen 

iĢletme bu iĢlemi, program uzmanı tarafından Tiger programına entegre edilen, 

Interneer programı sayesinde yapmıĢtır. Muhasebe hesap kodları bir defaya mahsus 

olmak üzere, program uzmanı tarafından programa tanıtılmıĢ ve bu sayede ilgili gider 

yerinden, ilgili masraflar bağdaĢtırılmıĢtır. Böylelikle hangi masrafın, hangi gider 

yerinden gerçekleĢtiğinin anlık olarak takip edilmesi mümkün kılınmıĢtır. Daha 

sonrasında program kullanıcıları tarafından girilen masraflar, gider yerlerine otomatik 

olarak kaydedilmiĢtir. Muhasebe entegrasyonunun tanımlamalarının yapılmasının 

ardından tedarikçi firmanın uzmanları tarafından sistemin doğru kurulduğundan emin 

olunmak maksadıyla testler yapılmıĢtır. 

 Muhasebe entegrasyonunun tanımlanmasının ardından bir üretim bölgesine ait 

maliyetini hesaplarken, bunu elle yapmak yerine ilgili programa hangi maliyetin, hangi 

dağıtım anahtarına göre hesaplanacağını programa daha önceden iĢletmenin 

ihtiyaçlarına göre ayarlanmıĢ veriler sayesinde otomatik olarak gerçekleĢtirmek 

amacıyla hesaplamayı otomatik olarak yapabilmek için, hangi üretim sürecinde hangi 

birimin ya da ölçünün kullanılacağı belirlenerek dağıtım anahtarları 
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oluĢturulmuĢtur.Gider yerlerinin dağıtım anahtarlarının belirlenmesi iĢleminin ardından 

program uzmanları bu dağıtım anahtarlarını programa kodlayarak gider dağıtım 

iĢleminin hızlanmasını sağlamıĢlardır.  

Muhasebe süreçlerinin takibinin kolaylaĢmasını sağlayan iĢletme, son olarak; 

KKPsistemlerinden azami faydayı sağlamak gayesiyle personelin eğitimine özen 

göstermiĢtir. Satın alma, muhasebe ve ambar personeline KKP sistemlerinin 

tanımlanmasını yapan uzmanlar tarafından, gerek entegrasyon sürecinde gerekse 

sonrasında gerekli eğitim ve bilgilendirme verilmiĢtir.  

ĠĢletme; KKPsistemlerini geçiĢ yaptıktan sonra, muhasebe süreçlerinin takibi 

kolaylaĢmıĢ, muhasebe bilgisinin saklanması ve korunması daha sağlıklı hale gelmiĢtir. 

Ayrıca gerekli eğitimi gören KKP kullanıcılarının bilgiye ulaĢması kolaylaĢmıĢtır.  

Sonuç olarak; bir iĢletmede MBS‟yeentegre olan bir takip sisteminin 

oluĢturulması hem zaman hem maliyet hem de özenli bir çalıĢma gerektirmektedir. 

ĠĢletmelerin KKP sistemlerini kullanmaya baĢlamadan önce ihtiyaçlarını ve 

beklentilerini göz önünde tutması ve yeni sistemin iĢletmenin lehine bir çözüm 

olduğuna karar vermesi gerekir. Bu amaçla doğru bir plan ve proje ekibiyle istenilen 

verimin alınması mümkün olacaktır.  
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