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ÖZET 

 

İŞLETMELERDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE ÇANAKKALE İLİNDE BİR 

ARAŞTIRMA 

 
   

Küreselleşme ve teknolojide yaşanan hızlı değişimler ile birlikte bilgi, işletmelerin 

rekabette ihtiyaç duyduğu en önemli unsur haline gelmiştir. İhtiyaç duyulan bilgiyi elde 

edebilmek için işletmeler çeşitli bilgi sistemlerinden yararlanırlar. Bu sistemlerden en 

önemlisi muhasebe bilgi sistemidir. Bu çalışmanın amacı, muhasebe bilgi sisteminin 

etkinliğini etkileyen unsurları ve muhasebe bilgi sisteminin etkinliğinin işletmeler 

üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu kapsamda temel kavramlar ve muhasebe bilgi sistemi 

kavramı incelendikten sonra Çanakkale ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işletmeler 

üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama tekniği olan anket 

yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler faktör analizi yöntemi 

ile incelenmiştir. Faktör  Analizine göre,  dört boyut ortaya çıkmıştır. Bu 

boyutlar; muhasebe bilgi sisteminin etkinliği, muhasebe bilgi sisteminin işletme kararlarına 

etkisi, muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetiminin etkinliği üzerindeki etkisi ve 

muhasebe bilgi sisteminin muhasebe departmanlarının faaliyetlerine etkisidir. Bu boyutlara 

göre muhasebe bilgi sisteminin işletmelerdeki etkinliği ortaya konulmuştur. Bu çalışma 

sonucunda, muhasebe bilgi sisteminin işletmelerde yaş, eğitim ve çalışma süreleri 

değişkenleri üzerinde etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Bilgi, Etkinlik, Muhasebe bilgi sistemi. 
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ABSTRACT  
 

 

A RESEARCH STUDY ABOUT THE EVALUATION OF 

EFFECTIVENESS OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS IN 

THE BUSINESSES  IN THE PROVINCE OF CANAKKALE 

 

 

Information has become one of the key elements of businesses that they need for 

competition with globalization and the rapid changes that occur in the field of technology. 

Businesses make use of various information systems to obtain the data that they need. The 

most important information systems among these systems is the accounting information 

system. The aim of this study is the identify the factors that affect effectiveness of 

accounting information systems. In this regard, following the examination of the concepts 

of basic concepts and accounting information systems, a research study over the businesses 

that operate in the Province of Çanakkale has been conducted. The study used quantitative 

research technique namely the survey. Obtained results have been processed by using 

factor analysis methods. Factor analysis has revealed four sub-dimensions. These are 

effectiveness of accounting information system, effects of  accounting information system 

over the effectiveness of management decisions, effects of accounting information system 

over the effectiveness of administration of the business and effects of accounting 

information system over the operations of accounting departments. In this regard, 

effectiveness of accounting information system in the business has been put forward in the 

study. As a result of this study, it has been reached that, Accounting Information Systems 

is effective on age, education and operation time variables at the companies. 

 

Keywords: Accounting, Information, Effectiveness, Accounting Information System.   
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GİRİŞ 

 

İşletmelerin giderek büyümesi, karmaşıklaşması veya yapılarının değişmesi,   

beraberinde yeni ihtiyaçları ortaya çıkarırken yöneticilerin daha etkin karar 

almalarını da zorlaştırmaktadır.  Büyüyen ve karmaşıklaşan bir işletme yönetimi ve 

bu işletmede alınması gereken önemli kararları veren yöneticiler daha fazla ve daha 

kaliteli bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bu durum işletmede yeni bir bilgi sisteminin 

kurulmasını veya en azından mevcut bilgi sisteminin yeniden gözden geçirilmesini 

ve yeni isteklere cevap verebilecek duruma getirilmesini zorunlu kılmaktadır.  

Teknolojideki hızlı ve sürekli değişim sebebiyle dış kaynaklardan sağlanacak 

bilgilere tüm işletmeler kolaylıkla ulaşabilmektedir. Fakat işletmelerin rakiplerinden 

farklı bilgileri kendi iç sistemlerinden elde edebilmeleri için kaliteli bilgi üreten bir 

bilgi sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Sistemin ürettiği bilginin kalitesi de 

sistemin etkinliğine bağlı olmaktadır. Yöneticilerin karar verirken faydalandığı ve 

işletmeye bilgi sağlayan sistemler arasında en eskisinin ve en verimlisinin muhasebe 

bilgi sistemi olduğu ifade edilebilmektedir.  

İşletmeye finansal bilgiler sağlayan muhasebe bilgi sistemi, işletmenin çevresel 

faktörlerine ilişkin verileri işletme yöneticilerinin karar alma süreçlerinde 

kullanabilecekleri bilgilere dönüştürerek gelecekte olası risklere karşı önlem 

alınabilmesini sağlayan ve bu bilgilerin ileride tekrar kullanılabilmesi için bu 

bilgileri saklayan bir sistemdir. 

İşletmelerde Muhasebe bilgi sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi üzerine 

Çanakkale ilinde yapılan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

temel kavramlar başlığı altında muhasebe, bilgi, sistem, etkinlik ve yönetim bilgi 

sistemi kavramları açıklanmıştır. İkinci bölümde, çalışmanın asıl bölümünü oluşturan 

muhasebe bilgi sisteminin tanımı yapılarak önemi ve amaçları, veri ve bilgi akışı, 

ögeleri, geliştirme ilkeleri, işleyişi, karar almadaki rolü, muhasebe bilgi sisteminde 

bilgi kalitesini etkileyen faktörler, diğer fonksiyonlarla ilişkisine değinilerek son 

olarak etkinliği ile ilgili bilgi verilmiştir. Son bölümde ise yapılan araştırmanın 

amacı, önemi, kısıtları ve yöntemine yer verilmiştir. Araştırma kapsamında 
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Çanakkale ili ve ilçelerindeki işletmelere yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Bu 

yöntemle işletmedeki çalışanların tanımlayıcı bilgileri ve fonksiyonel değişkenler ile 

ilgili veriler elde edilmiştir. Tanımlayıcı bilgilere ilişkin veriler sayılar ve yüzdeler 

şeklinde sunulurken, fonksiyonel değişkenlere ilişkin veriler ise, t testi ve One-Way 

Anova Scheffe Testi kullanılarak değerlendirilmiş olup işletmedeki çalışanların 

demografik özellikleri ile fonksiyonel değişkenler arasında ilişki olup olmadığı test 

edilmiştir. 
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 BÖLÜM I 

 

TEMEL KAVRAMLAR 

Çalışmanın bu bölümünde bütünlük açısından önemli olan muhasebe, bilgi, 

sistem, etkinlik ve yönetim bilgi sistemi kavramlarına değinilmiştir. 

        1.1.MUHASEBE KAVRAMI 

 Bu kısımda öncelikle muhasebe ile ilgili tanımlara yer verilecek, ardından da 

muhasebenin önemi, gelişimi ve muhasebe bilgi sisteminde kaliteli bilginin önemine 

değinilecektir. 

1.1.1.Muhasebenin Tanımı ve Önemi 

Muhasebe, bir işletmenin finansal nitelikteki olaylarına ilişkin belgelerin 

toplanması, kaydedilmesi, sınıflanması, özetlenmesi, analizi ve yorumlandıktan sonra 

ilgili kişi ve kurumlara raporlar şeklinde sunulması eylemleridir(Erdoğan vd. 2012:3) 

Erol (2012:3)’e göre muhasebe mali nitelikteki işlem ve olayları para ile ifade 

edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, rapor etme, sonuçları yorumlama, bilim ve 

sanatıdır. 

Muhasebe, bir işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan ve 

para ile ifade edilebilen finansal nitelikteki bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, 

özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar 

halinde sunan bir bilgi sistemi olarak tanımlanabilir(Erdoğan vd. 2012:3). Şekil 

1.1’de bir bilgi sistemi olan muhasebede bilgi akışı gösterilmiştir. 

Şekil 1.1.Bilgi Sistemi Olarak Muhasebede Bilgi Akışı 

  

 

 

                                                                                                                              

Verilerin 

toplanması 

-Günlük 

İşlemler 

Verilerin 

İşlenmesi 

-Analiz 

-Ölçme 

-Kaydetme 

Finansal 

Tablolar 

-İç ve dışı 

kullanıcılar 

Karar 

Vericiler 

-İşletme ve 

ekonomik 

kararlar 
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Kaynak: (Yalkın 2005:3) 

Muhasebenin bir bilgi sistemi olarak finansal olaylara etkisi Şekil 1.1’de 

gösterildiği gibi 5 işlev ile gerçekleşmektedir. Muhasebenin en son ürettiği ürün 

olarak nitelendirilen finansal tablolar işletme yöneticileri, işletmeye yatırım yapanlar, 

kredi verenler ve bunlara yatırım yapanlar için üretilmektedir.  

Muhasebenin işlevleri şunlardır(Örten 2002:2; Cemalcılar vd. 2009:9; 

Sevilengül 2003: 11): 

· Saptama İşlevi: Finansal olaylar fatura, bordro, dekont gibi ticari belgelerle ibraz 

edilerek tespit edilmektedir. Böylece işleme alınacak dokümanlar belirlenmiş 

olmaktadır. 

· Kaydetme işlevi: Finansal nitelikteki olaylara ilişkin verilerin derlenerek belli 

kurallara göre muhasebe defterlerine yazılması işlemidir. 

· Sınıflandırma İşlevi: Farklı niteliklerdeki mali olayların belirli sınıf veya gruplara 

göre düzenlenmesidir. 

· Raporlama İşlevi: Muhasebe işletmeye ilişkin ürettiği finansal bilgileri özetleyip, 

bu bilgileri finansal tablolar aracılığıyla yararlanacak olan kişi ve grupların 

amaçlarına uygun raporlar haline getirerek onlara sunmaktadır. 

· Yorumlama İşlevi: İlgili kişilere raporlanan bilgiler analiz edilerek olaylar ile 

sonuçlar arasındaki ilişkinin araştırılması bu aşamayı oluşturur. Kısaca ifade etmek 

gerekirse yorumlama işlevi, raporlanan bilgilerin ilgili kişilerin daha iyi 

anlayabilecekleri şekilde ifade edilmesidir. 

Muhasebenin sunduğu bilgiler işletmenin geleceği hakkında alınacak olan 

kararları etkilediği için büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu bilgiler sayesinde 

olaylar ve sonuçlar arasında bağlantı kurularak gelecekteki işletme hedefleri 

belirlenebilmektedir. Muhasebenin asıl amacı işletmelerin finansal durumları 

hakkında bilgi gereksinimi duyan taraflara bilgi sağlamaktır. Bu kişi ve 

kurumlar(Erdoğan vd. 2012:5): 

· İşletme içindeki kişiler (işletme sahipleri, yöneticiler, çalışanlar) 

· İşletme dışındaki üçüncü kişi ve kurumlardır (yatırımcılar, kreditörler). 

Ticarette meydana gelen değişimler ile birlikte ticarete konu olan mal ve 

hizmetlerin sayısının artması, birden fazla ticaret yöntemlerinin (taksitli, senetli satış 
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vb.) ortaya çıkmasıyla ticari hayat karmaşık bir hal almaya başlamıştır. Karmaşık bir 

hal alan ticari hayatın düzen içinde sürdürülebilmesi işlemlerin düzenli kayıt altına 

alınması ile mümkün olmaktadır. Kayıt altına alma ihtiyacı kayıt tutma etkinliğine 

dayanan muhasebe biliminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Muhasebe bilimi herkes 

için büyük önem taşımaktadır. Çünkü iyi bir muhasebe sistemine sahip olan 

işletmeler mali işlemlerini etkin ve verimli kılabilmekte, işletme içi ve işletme dışı 

kullanıcılarına doğru bilgiler sunabilmektedirler. (Gökgöz 2011:169). 

1.1.2.Muhasebenin Tarihsel Gelişim Süreci 

Muhasebe çok eski bir geçmişe sahip bir bilim dalıdır. Mübadele kavramı ile 

ortaya çıktığı tahmin edilen muhasebenin ilk kayıtlarının M.Ö. 5000 ‘li yıllardan 

itibaren Babil deki kil tabletler üzerine yazılan yazılarla başladığı bilinmektedir. Bu 

dönemlerde muhasebe, kil tabletlerin üzerine yazılan basit muhasebe işlemlerinden 

(borç alacak hesapları, ücret ödemeleri) ileriye gidememiştir.1494 yılında İtalyan din 

adamı ve matematikçisi olan Luca Paciolo’ nun yazdığı “Summa Aritmetica” adlı 

eser muhasebe konusunda ilk ciddi çalışma olarak bilinmektedir. Bu eserde muzaaf 

(Çift taraflı kayıt) kayıt tutma sisteminden bahsedilmiştir. Luca Paciolo’nun çift 

taraflı kayıt tutma yöntemi ile ilgili açıklamalarının büyük bir kısmı bu gün içinde 

geçerlidir. Ancak muhasebenin bir organizasyon aracı olarak ele alınması 19.yüzyıl 

sonlarına doğru olmuştur(Yalkın 2005:10). 

Muhasebenin Türkiye’deki gelişimi şu şekilde özetlenebilir (Feyiz 2009:11): 

· Ülkemizde muhasebenin belirli bir düzene geçmesi 1850 tarihli 

Kanunname-i Ticaret ile başlamıştır. Bu Fransız kanunu ile birlikte muhasebenin 

gelişmesinde Fransız literatürünün etkileri açıkça görülmüştür. Yine aynı dönemde 

muhasebe, İstanbul Ticaret Mekteb-i Ali’de (bugünkü Marmara Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi) temel derslerden biri olarak okutulmuştur. 

· 1926 yılında 865 sayılı Türk Ticaret Kanunun yürürlüğe girmesi 

muhasebenin gelişmesinde için yeni bir adım olmuştur. Alman Ticaret kanunundan 

tercüme edilmiş olan bu kanun ile muhasebenin gelişiminde alman literatürünün 

etkisi açıkça görülmüştür. 
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· 1950 yılında Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunlarının çıkarılması kayıt 

açısından işletmeleri bir düzene koymuştur ve aynı zamanda da muhasebe 

çalışmalarına yardımcı olmuştur. 

· 1972 yılından itibaren KİT’lerde (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) tekdüzen 

muhasebe sistemine geçilmiştir. 

· 1986 yılında Bankalara Tekdüzen Hesap Planı, 1992 yılında sigorta 

şirketlerine Tekdüzen Hesap Planı, 1993 yılında aracı kurumlar için, Aracı Kurum 

Hesap Planı uygulanmıştır. 

· 1994 yılında bu işletmelerin dışında kalan tüm işletmelere, Tekdüzen Hesap 

Planı uygulanarak ülke genelinde Tekdüzen Muhasebe Sistemine geçilmiştir. 

         1.2.BİLGİ KAVRAMI 

Bilgi kavramı başlığı altında bilginin tanımına, önemine ve özelliklerine 

değinilmiştir. 

1.2.1.Bilginin tanımı ve önemi 

Bilgi, ekonomik yaşamın en önemli faktörlerinden biri olmakta, bu sebeple de 

önemi giderek artmaktadır. Özellikle karar alma sürecindeki etkinliği açısından 

işletmelere önemli derece de katkısı olan bilginin kaliteli ve yeterli olması da işletme 

başarısı için oldukça önem taşımaktadır. Kaliteli ve yeterli bilgi işletmelere rekabet 

avantajı sağladığı için muhasebe bilgi sisteminin temel amacı haline gelmiştir. Bilgi 

kavramını tanımlamadan önce bilgi ile çok karıştırılan ve bilgi ile yakın ilişkili olan 

veri kavramını tanımlamak gerekir. 

Veri, işlendikten sonra bilgiye dönüştürülebilecek ve sonuç çıkarılabilecek olan 

kişilerle, yerlerle, olaylarla, süreçlerle ve fikirlerle ilişkili ham olgulardır. Aslında 

veri hem şu anda gerçekleşen hem de daha önce gerçekleşmiş olayları 

kapsamaktadır. Bilgi ise verinin işlenerek karar alma sürecine yarımcı olmak için, 

anlamlı ve değerli hale dönüştürülmesidir. Bilgi, karar vericinin ihtiyacını tam 

anlamı ile karşılarsa ancak anlam ifade eder. Bilgi ile veri arasındaki farkı ortaya 

koymak iki açıdan önem taşımaktadır (Tekin vd. 2010: 51): 

· İşletmelerin bilgi sistemlerini, yöneticilerin bilgi gereksinimleri ile veri 

temelli gereksinimlerine göre tasarlayabilmek, 
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· Karar verme düzeyindeki kişilere veri yerine bilgi sağlayarak karar verme 

işlemini kolaylaştırmak açısından önemlidir. 

Rekabet ortamının giderek artması nedeniyle işletmeleri diğer rakiplerinden 

farklı olmasını sağlayacak olan ve aynı zamanda bir adım daha ileride olmalarına 

yardımcı olacak olan unsur bilgiyi doğru bir şekilde kullanmaktır(İnce ve Oktay 

2006: 18). İşletmeler bilgiyi doğru bir şekilde kullanıp hayata geçirdiklerinde hem 

onu elde etmek için yaptıkları yatırımın karşılığını almakta hem de amaçlarına daha 

da yaklaşmaktadırlar(Zaim 2005: 73). 

Bilginin aslında iki temel özelliği bulunmaktadır(Bayram 2010:5 9); 

· Verinin tek başına anlam ifade etmediği ancak işlendikten sonra anlam 

kazanabilmesidir. 

· İşlendikten sonra bilgi haline gelen veri yönetsel kararlara ilişkin belirsizliği 

azaltmaktadır. 

1.2.2. Bilginin Özellikleri 

Bilgi işletmelerin başarılı bir şekilde yönetilmesi için stratejik bir kaynak 

niteliği taşımaktadır. İşletmelerde doğru ve zamanında kararların alınmasında, 

değişimlerin takip edilmesinde bilginin kalitesi büyük önem taşımaktadır. Bilginin 

kalitesini belirleyen özellikler şunlardır (Tekin vd. 2010:52; Gökçen 2002:16; Öğüt 

2003:17): 

· Doğruluk: Bilginin hatalardan arındırılmış olması demektir. Verilecek 

kararın amacına ve niteliğine göre bilginin doğruluk derecesi farklılık 

göstermektedir. 

· Uygunluk: Bilgi ihtiyaca uygun olmalıdır. Yani bilgi, karar verilecek konu 

veya konularla ilgili olmalıdır. 

· Tam Olma: Bilginin ihtiyaç duyan kişiye tüm verileri sağlaması demektir. 

· Zamanlı Olma: Bilgi, doğru ve uygun olmasının yanında ihtiyaç duyulan 

zamanda ihtiyaç duyan kişiye ulaşmış olmalıdır. Aksi halde uygun ve doğru olan 

bilgi zamanında gelmemişse bir anlamı yoktur. 

· Güncellik ve Düzeltici Olma: Sunulan bilginin karar verilecek konudaki en 

son durumu yansıtmasıdır. Değişim hızlandıkça bilginin yeni olması önem 
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kazanmaktadır. Çünkü elde edilen bilgi eski veya yanlış bilgileri düzeltici nitelikte 

olmalıdır. 

· Denetlenebilirlik: Bilginin doğruluğu ve noksansızlığı doğru olarak kabul 

edilen bilgi ile karşılaştırılarak belirlenebilmesidir. 

· Kısalık: Bilginin içeriği genişledikçe karar vermek güçleşeceğinden içerik 

kısa ve öz olmalıdır. 

· Ekonomiklik: Her bilginin bir maliyeti vardır. Bu yüzden bilgi üretmesi 

beklenen değerden daha maliyetli olmamalıdır. 

· İlgili olmak: Bilgi, karar vericinin karar vereceği konu, durum ile ilgili 

olmalıdır. Bilgi kararı geliştirme ve iyileştirme özelliğine sahip ise konu ile ilgilidir. 

Karar vericiye ilgisiz ve yüksek miktarda bilgi sunulduğunda karar vericinin işi 

zorlaşmakta ve karar alırken belirsizlik artmaktadır. 

1.2.3.Bilginin Türleri 

Bütün toplumlar bilgi toplumu düzeyine erişebilmeyi hedeflemektedirler. Bilgi 

teknolojileri ile üretilen, sınıflandırılan, erişilebilen ve toplumsal ve organizasyonel 

sorunların çözümünde kullanılan bilgi, bilgi toplumlarının temel kaynağını 

oluşturmaktadır. Bu derece öneme sahip olan bilgi, onun elde edildiği kaynağa göre 

veya işletmelerin onu nasıl kullandıklarına göre yönetsel bilgi, bilişimsel bilgi ve 

örgütsel bilgi olarak üçe ayrılmaktadır(Öğüt 2003:13). 

         1.2.3.1.Yönetsel Bilgi    

Yönetsel bilgi, işletmelerde belirlenmiş olan amaçlara ulaşabilmek veya belirli 

bir anlayış tarzını geliştirmek için, verilerin bazı işlemler sonucunda yöneticilere 

fayda sağlayacak şekle getirilmesidir. Önceleri yönetsel bilgi sağlamanın en önemli 

kaynağı deneyimler iken, teknolojik değişimlerin hızının artması ve yönetsel 

prosedürlerin sürekli değişim içerisinde olmasından dolayı deneyimin eski önemi 

kalmamıştır. Yönetsel bilgiyi elde etmek için yönetsel durumlara uygulanabilir 

model, çerçeve, şema gibi öğelerden de yararlanılabilmektedir. Bu bilgiyi elde etmek 

için yararlanılabilen bu araçlar ‘olmazsa olmaz’ araçlar oldukları için değil,  yönetim 

faaliyetlerini organize etmede ve uyumlaştırmada kullanılabileceği için tercih 

edilmektedir(Öğüt 2003:13). 
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İşletmelerde yöneticilerin konumlarına göre onların ihtiyaç duydukları bilgi 

türleri de birbirlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklılık şekil 1.2’de 

gösterilmiştir. 

         Şekil 1.2. Yönetsel Bilgi ve Karar Yapıları  

                                                                                                          

 Karar Yapıları                                                                                                                                                       Yönetsel Bilgi 

                                  Planlanmamış                                                                                                          

Yapısal     Olmayan                                                                                                                                                   Ad Hoc 

                                                                                                                                                                                   Özetlenmiş 

                                           Stratejik Yönetim                                                                             Ardışık olmayan 

                              İleriye yönelik 

                                                                                                                                                       Dışsal 

Yarı   Yapısal                                             Taktik Yönetim                                                                                    Geniş Kapsamlı 

                        Kararlar 

                               Planlanmış 

                               Önceden Belirlenmiş 

                                                                                                                                     Ayrıntılı 

                                   Operasyonel   Yönetim                                                    Ardışık 

                                                                                                     Geçmişe Yönelik 

                                            İçsel 

Yapısal                                                              Dar Odaklı 

Kaynak : (Öğüt 2001: 15) 

Şekil 1.2’de görüldüğü üzere yönetim düzeylerinde üste çıkıldıkça 

planlanmamış bilgilere uzun dönem içerisinde ihtiyaç duyulurken, alt yönetim 

düzeyine inildikçe daha ayrıntılı bilgilere rutin anlamda ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yönetsel bilginin işletmelere daha fazla fayda sağlaması için bazı özellikleri taşıması 

gerekmektedir. Bu özellikler aşağıdaki gibi sayılabilmektedir(Öğüt 2003: 14). 

· Üst yönetim düzey yöneticilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayrıntılı 

bilgiler içermelidir. 

· Fayda sağlayacak amaçlara hizmet etmelidir. 

· Yönetsel bilgi güncel bilgiler üretmeli, dinamik bilgi sistemlerini tercih 

etmelidir. 

· Yöneticilerin işletmedeki sorumlulukları ilişkili olmalı, onların örgütsel 

faaliyetlerini denetlemelerine yardımcı olmalıdır. 

· Doğruluk seviyesi kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. 

· Gereksiz tekrarlar içermemeli ve sunulduğu yönetim kademelerince 

anlaşılması kolaylıkla sağlanmalıdır. 
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                        1.2.3.2. Bilişimsel Bilgi     

Bilişimsel bilgi, bilgi çağında örgütlerin en önemli kaynağı ve bilgi 

sistemlerinin üretmiş olduğu bilgidir. Bilgi teknolojileri kullanılarak bilimsel 

metotlarla üretilen bu bilgi bireysel sapmalardan uzak nesnel bir niteliğe sahiptir. 

Örgütlerde kurulacak bilgi sisteminin değerlendirilmesinde bilişimsel bilginin 

taşıdığı özellikler oldukça önemlidir. Bilişimsel bilginin sahip olduğu bu özellikler 

şunlardır(Koza 2010:60): 

· Doğruluk veya Yanlışlık: Bilgi doğru yada yanlış olabilir. Kişi eğer yanlış 

bilgiyi almış ve onun doğru olduğuna inanmış ise bunun etkisi bilginin doğru olması 

ile eşit düzeyde olmaktadır. 

· Yenilik: Bilgiyi alan kişi için, bilgi tamamıyla yeni ve önemli 

olabilmektedir. 

· Doğrulayıcılık: Yeni elde edilen bilgi mevcut bilgiyi onaylayabilmektedir. 

· Miktarın Artması: Bilişimsel bilgi mevcut olan bilgileri düzeltebilmekte 

ya da onlara yenilerini ekleyebilmektedir. 

     1.2.3.3. Dışsal Bilgi 

İşletmelerin hızla değişen ve gelişen teknolojik ve sosyal koşullar karşısında iç 

kaynaklardan elde ettikleri bilgi yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle işletmeler önemli 

biçimde dış çevreden bilgi alma ihtiyacı duymaktadırlar. Dışsal bilgi, işletmelerin dış 

çevresinde meydana gelen sosyal, hukuksal, teknolojik, kültürel ve uluslararası 

gelişmeler çerçevesinde örgütü etkilemesi olası olan tehdit ve fırsatlara ait bilgiye 

denilmektedir. Dışsal bilginin içermesi gereken bazı faktörler şunlardır(Koza 

2010:60-61; Öğüt 2003:16): 

· Teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin örgüte etkileri, 

· Yasal mevzuatlar ve düzenlemeler, 

· Yeni pazar fırsatları, 

· İnsan kaynakları piyasasının durumu, 

· Rakiplerin pazar payı oranları, 

· Olası politik riskler, 

· Örgütsel büyüme oranı ve ulusal ekonomik büyüme oranı. 
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1.2.4. Muhasebe Bilgi Sisteminde Kaliteli Bilginin Önemi  

İşletmelerin değişen ortamda etkin olarak faaliyetlerini sürdürmeleri ve rekabet 

üstünlüğü sağlamaları, çağımızın önemli bir faktörü olan bilgiye özellikle kaliteli 

bilgiye sahip olmalarına bağlıdır. Özellikle muhasebe bilgi sistemi işletmenin tüm 

faaliyet alanlarında etkili olmasından ve işletmenin geleceğine yönelik kararları 

etkilemesinden dolayı muhasebe bilgi sisteminde bilgi kalitesi önem arz 

etmektedir(Demir 2005:147). 

Muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgiler, işletme ile ilgili kararların 

verilmesinde veya gerçekleşen faaliyet ile öngörülerin karşılaştırılmasında önemli bir 

araç niteliği taşımaktadır. Ancak bu bilgiler yöneticinin karşılaştığı olay karşısında 

tedirginliği azalttığı ve yöneticiyi davranışlarından emin olmasını sağladığı ölçüde 

etkin olmaktadır(Sevgener ve Hacırüstemoğlu 2000: 25). 

Muhasebe bilgi sistemi etkin bir yönetim aracı olması sebebiyle sistemin 

kaliteli bilgiler üretmesi geleceğe yönelik doğru kararlar alınmasında büyük önem 

taşımaktadır. Muhasebe bilgi sistemi, içsel kullanıcılara (işletme yöneticilerine) 

yönelik olarak bilgi sunumunda bulunmaktadır. Bununla beraber muhasebe bilgi 

sistemi tarafından üretilen bilgiler, dışsal çıkar sahiplerine de (devlet ve hissedarlar 

)bilgi vermektedir. Hem içsel ve hem de dışsal kullanıcılara işletme hakkında 

finansal bilgi veren muhasebe bilgi sistemindeki bilginin öneminden dolayı, 

muhasebe bilgi sisteminde bilgi kalitesi önem arz etmektedir(Dinç ve Abdioğlu 

2009:144). 

        1.3.SİSTEM KAVRAMI 

Bu bölümde sistem kavramının tanımına, amacına ve türlerine değinilmiştir. 

1.3.1.Sistemin Tanımı ve Amacı 

Sistem, belirli bir amacı gerçekleştirmek için birlikte hareket eden ve 

birbirlerini etkileyen parçalardan oluşan bütüne denir(Sarıaslan 1984: 51). Başka bir 

ifadeyle sistem, bir veya birden fazla amaca ulaşmak üzere aralarında ilişki bulunan 

alt bileşenlerin oluşturduğu bir bütündür(Dinçer ve Fidan 1996:167). 
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Bu tanımlardan hareketle sistemin üç temel özelliği vardır(Dinçer ve Fidan 

1996 :170): 

· Her sistemin bir amacı vardır. 

· Aralarında ilişki bulunan parçalardan oluşur. 

· Sistem parçaların oluşturduğu bir bütündür. 

Sistemi oluşturan tüm parçalar belli bir amaca ulaşmak için birlikte hareket 

eder. Bu hareket esnasında birlikte hareket eden parçalar arasında etkileşim ortaya 

çıkar. Sistem birbirleri ile etkileşim halinde bulunan parçalardan oluşan bir bütündür. 

Sistemin yapısı şekil 1.3’de gösterilmiştir. 

                 Şekil 1.3. Sistem   

                                       ÇEVRE   

                                           

 

 

 

 

                                      

                                                    

                                                      Sistemin Sınırları 

                     

Kaynak: (Akat vd. 1994: 90) 

Bir sistemin sürdürülebilirliğini sağlaması için üç amacı yerine getirmesi 

gerekir(Dinçer ve Fidan 1996:167): 

· Amaçlarını gerçekleştirmelidir. 

· Çevresel faktörlerle olan ilişkisini uyum içerisinde gerçekleştirmelidir. 

· İçerisindeki bilgi akışını düzenleyerek bütünlüğünü korumalıdır. 

         Girdi 
SÜREÇ 

Çıktı 
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1.3.2.Sistem Türleri 

Birbirleriyle karşılıklı ilişki içerisinde bulunan parçalardan oluşan ve sistem adı 

verilen bütünün çeşitli türleri vardır. Çalışmanın amacına uygun olarak sistem türleri 

açık sistem, kapalı sistem ve kısmen kapalı sistem olarak üç grupta incelenmiştir. 

                    1.3.2.1.Açık Sistem 

Bir sistemin çevresiyle arasında bilgi alışverişi varsa o sistem açık sistem 

olarak adlandırılmaktadır. Açık sistemler faaliyetlerini sürdürdükleri çevre ile 

devamlı ilişki içerisindedir. Bu ilişki sayesinde ortaya çıkan bilgileri girdi olarak 

işleme tabi tutup, diğer sistemler için çıktı üretirler. Çevresiyle ilişki içerisinde 

bulunan açık sistemler çevrelerine uyum sağlamak için kendilerini oluşturan 

parçaların yapılarını ve süreçleri değiştirirler. Bu bağlamda açık sistemlerin 

çevrelerindeki değişimlere ayak uydurmaya çalışması geribildirim süreci ile 

sağlanmaktadır(Akat vd. 1994: 90). Şekil 1.4’ de açık sistemin yapısı gösterilmiştir.     

         Şekil 1.4. Açık Sistem 

                                                                                                                         

 

          GİRDİ                                                                       ÇIKTI                                                       

             

                                                                                                                              

GERİ BİLDİRİM 

                     Kaynak: (Sarıaslan 1984: 53) 

Şekil 1.4’de görüldüğü gibi örgüt dış çevreden çeşitli bilgiler alır, bunları işler 

ve çıktı haline dönüştürerek dış çevreye sunar. 

                         1.3.2.2.Kapalı Sistem 

Kapalı sistemlerde açık sistemlerin aksine dış çevreden bahsedilmez ve entropi 

( herhangi bir sistemin dağılmaya doğru olan eğilimi ) söz konusudur. Bu sistemler 

dış çevreyle ilişkide bulunmağı için yalnızca iç faktörleri dikkate alırlar ve 
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bünyelerinde bulunan entropi nedeniyle bir süre sonra faaliyetlerini durdururlar(Efil 

2002: 89). 

     1.3.2.3.Kısmen Kapalı Sistem 

Sistemlerin incelenmesinde açıklık ya da kapalılık bir boyut olarak 

düşünülebilir. Bir sistemin açık ya da kapalı olması bakış açısına göre değişmekte ve 

bu nedenle ne tam açıklık ne de tam kapalılıktan bahsetmek mümkün değildir. 

Kısmen kapalı sistemler, dış çevre ile kontrollü bir şekilde iletişim ve etkileşim 

halinde bulunan sistemlerdir(Dinçer ve Fidan 1996:174). Diğer sistem türleri ise 

şunlardır (Eren 1991: 43-44): 

· Statik yapıdaki Sistemler, 

· Dinamik yapıdaki Sistemler, 

· Kontrol mekanizmalı Sistemler, 

· Toplumsal düzey Sistemleri (Cansız), 

· Hayvan Sistemleri (Canlı), 

· Fizik ötesi Sistemler, 

· Sosyal Sistemler, 

· İnsan Sistemi. 

1.3.3.Sistemin Sınırları ve Elemanları 

Sistemle ilgili önemli konulardan biri de sınırlarıdır. Sistemin içyapısına ilişkin 

öğeleri dış çevresine ilişkin öğelerden ayıran kavrama sınır denir. Sınır kavramı 

sistemin nerede başlayıp nerede bittiğini gösterir. Her sistemin kendine ait bir sınırı 

vardır. Açık sistemlerde sınır, sistemin içyapısına ilişkin öğelerin dış çevredeki 

değişkenlerden ne derece etkilendiğini gösterirken, kapalı sistemlerde sınırlar bu 

etkileşime olanak tanımaz(Koçel 1984:103-104). 

Bir sistemin sınırını, o sistemin öğeleri ve o öğelerin bütünü nasıl 

oluşturacağını, nasıl çalıştıracağını tanımlayan yönergeler meydana getirir. Bunların 

dışında kalanlar ise sistemin çevresini oluşturur. Bir sistemin çıktısı diğer bir 

sistemin girdisi olacağından, sistemin sınırlarının belirlenmesi sistemler arası ilişki 

ve etkileşimlerin kurulması açısından oldukça önemlidir. Yalnızca bu şekilde sistemi 

oluşturan öğeler arasındaki ilişkinin kurulması ve sistemin kendisinden başka bir 
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sistemle etkileşiminin kurulması mümkün olacaktır(Sürmeli vd. 2007:9). Sistemin 

sınırları Şekil 1.5’de gösterilmiştir. 

                   Şekil 1.5. Sistemin sınırları 

                                                 ÇEVRE 

                               

         

    

 

 

 

                    Kaynak: (Akt. Güner 2013: 21) 

Sistemin elemanları, sistemin sınırları içerisinde girdileri çıktılara dönüştürmek 

için birbirleri ile iletişim halinde bulunan alt sistemlerdir. Sistemin 5 tane elemanı 

bulunmaktadır(Akat vd. 1994: 94; Dinçer ve Fidan 1996:177). 

· Girdi: Sistemin belirli bir seviyede faaliyet gösterebilmesi için çevresinden 

aldığı her şey girdidir. Örneğin veri, bilgi sisteminin temel girdisidir. 

· Değişim Süreci: Belirlenmiş olan çıktıları elde etmek için girdiler üzerinde 

yapılan tüm işlemlere denir. 

· Çıktı: Girdiler üzerinde yapılan işlemlerden sonra ortaya çıkan ve sistemin 

dışında başka bir sisteme verilen ürünlerdir. Bu ürünler mamul, hizmet, rapor 

şeklinde olabilir. 

· Geri Bildirim (feedback) : Girdi-Süreç-Çıktı akışının normal ve kesintisiz 

olmasını sağlamak amacıyla çıktı ve değişim süreci aşamalarından girdi aşamasına 

doğru olan bir bilgi akışını ifade etmektedir. Geri besleme belirlenen amaçlara hangi 

ölçüde ulaşılıp ulaşılmadığını göstermektedir. 

· Çevre: Sistemin sınırları dışında kalan her şey çevreyi oluşturmaktadır. 

Çevre sistemlerin işleyişini etkileyeceğinden açık sistemler için büyük önem 

taşımaktadır. 

İŞLEM 

                               

                                                                

                              

 

             

 

GİRİŞ 

BÖLÜM BÖLÜM 

BÖLÜM BÖLÜM 

ÇIKTI 



16 

 

Sistemin elemanları Şekil 1.6’da gösterilmiştir. 

                 Şekil 1.6. Sistemin Elemanları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

   

                                                     

                                             

 

Kaynak: (Tekin vd. 2006:178) 

 

         1.4.ETKİNLİK KAVRAMI 

İnsanlar sınırlı ömürleri süresince git gide artan ihtiyaçlarının tümünü 

karşılamak istemektedirler. Fakat mal ve hizmetler ile imkanların sınırlı olmasından 

dolayı ihtiyaçların tümünün karşılanabilmesini için en az girdi ile en çok çıktıyı 

sağlamak gerekmektedir. En az girdi ile en çok çıktıyı sağlamak içinde doğadaki 

kaynakların etkin bir şekilde kullanılması gerekir. Etkinlik, örgütlerin amaç ve 

hedeflerine ulaşabilmeleri için kaynaklarını değerlendirerek, çevresel faktörleri de 
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dikkate alıp yapılarını buna göre şekillendirmelerini ifade etmektedir. Bu amaç ve 

hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için işletmenin bütün bölümlerinin bu amaç ve 

hedeflere katkılarının belirlenmesi gerekmektedir (Dinçer ve Fidan 1996: 21). 

Bir işletmenin amaçlarına ve hedeflerine maksimum seviyede ulaşması 

mümkün olabilmektedir. Fakat aynı işletme bu amaçlara ulaşmada etkin olmayabilir. 

Çünkü dış çevredeki faktörlerin altında hedefler gerçekleştirmek etkin olmayan 

sonuçlar meydana getirebilmektedir. Sonuç olarak etkin bir şekilde faaliyet 

gösterebilmek için en az çabayla amaçlara ulaşmak gerekmektedir(Akdemir 2012: 

155). 

Etkinlik birey, grup ve örgüt etkinliği olmak üzere üç grupta incelenmektedir. 

Birey etkinliği, işletme çalışanlarının görevlerini ne derece yerini getirdikleri 

üzerinde durmakta ve bunu çeşitli performans değerlendirmeleriyle ölçmektedir. 

Grup etkinliği ise grubu oluşturan bireylerin toplam performansını ifade etmekte 

olup, birlik saygınlık ve normlardan oluşan kriterlerdir. Örgütsel etkinlik, birey ve 

grup etkinliklerinden oluşan etkinliktir. Yani örgüt etkinliği, örgütü oluşturan birey 

ve içinde barındırdığı grup etkinliklerinin toplamı şeklinde ifade edilmektedir. 

Etkinlik ile verimlilik kavramları birbirlerinin yerlerine kullanılsa da aslında etkinlik 

kavramı verimliliğe göre daha geniş bir kavramdır. Verimlilik etkinliğin bir kısmını 

oluşturmaktadır. Verimlilik örgütün içyapısı ile ilgiliyken etkinlik örgütün dış 

faktörleri ile ilgili olmaktadır(Dinçer ve Fidan 1996: 22). Doğru işlerin yapılması 

etkinlik iken, işlerin doğru yapılması ise verimliliktir. Bir işletme işleri doğru yaptığı 

sürece etkin olabilmektedir. Etkinlik aşağıdaki formülle hesaplanabilmektedir(Dinçer 

ve Fidan 1996: 21). 

                       Çıktılar (Faaliyet Sonuç) 

 Etkinlik=                  

                           Planlanan Amaçlar                                                                                                                                                                                                                   

Örgütlerde etkinlik kavramı başarının ana ölçütlerinden biridir. Hızla değişen 

teknolojik gelişmeler sebebiyle işletmelerin rekabetten en az şekilde etkilenmeleri ve 

başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri etkin bir yönetim tarzı geliştirmelerine 

bağlıdır(Dinçer ve Fidan 1996: 21). 
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         1.5.YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KAVRAMI 

Bu bölümde yönetim bilgi sistemi ve onu oluşturan alt sistemlere değinilmiştir. 

1.5.1.Yönetim Bilgi Sisteminin Gelişimi ve Tanımı 

Yönetim bilgi sistemlerinin gelişimi bilgisayarların ortaya çıkışından daha 

önceye dayanmaktır. Bu gelişimin ilk örneklerden biri olarak gösterilen 13.yy’dan 

16.yy’a kadar İnkalar tarafından kullanılan  "Quipus" adı verilen araçtır. Farklı 

renklerde iplik dizilerinden oluşan bu aracın kullanımı karmaşık olmasına karşın, bir 

bölgenin nüfusu, depolarındaki ürün miktarları, silah sayıları hakkında ipe atılan 

düğümler sayesinde yöneticilere bilgi sağlamıştır <http://archive.archaeology.org 

/9611/abstracts/inka.html> (26.10.2015). 

Yönetim bilgi sistemlerinin gelişiminde önemli bir gelişmede 1494 yıllarında 

İtalyan bilim adamı Luca Pacioli’nin çift taraflı kayıt tutma yöntemi olmuştur. Bu 

uygulama, yönetimin planlanmasına ve denetimine kolaylık sağlamıştır(Sayın ve Şen 

2001:2). Yine o dönemlerde Almanya’da Fugger ailesi Avrupa, Çin ve Peru’yu 

içerisine alan ticari bir raporlama ağı geliştirmiştir. Çalışmış oldukları ülkelerdeki 

kişilerle iletişimi sağlamak ve korumak amacıyla şubeler oluşturmuşlardır. Merkez 

ile ülkenin ekonomik ve politik durumu hakkında mektup aracılığıyla haberleşen 

şubeler sayesinde bilgi akışı hızlanmıştır. Bu bilgi akışının hızlı sağlanması ailenin 

rakipleri karşısında daha güçlü konuma sahip olmasını sağlamıştır. Bu ticari ağ 

sistemi faaliyetleri kuvvetlendirmek, planlamayı detaylandırmak ve denetim yapmak 

için geliştirilmiştir(Alter 1997: 132-133). 

Yönetim Bilgi Sistemlerinin kavram olarak ortaya çıkışı 1958’li yıllara 

dayansa da kullanılması 60’lı yılların sonlarına doğru olmuştur.1960’lı yıllarda 

Yönetim bilgi sistemlerinde işlemler büyük ölçüde manuel olarak 

gerçekleştirilmiştir.1980’li yıllara gelindiğinde bilgisayar üreten şirketlerin 

artmasıyla birlikte bilginin işlenmesi, depolanması ve iletilmesinde işlemler hız 

kazanmıştır. Bu işlemlerin hızlanması yönetim bilgi sistemlerinin gelişmesi ve 

güçlenmesini de hızlandırmıştır(Taşçı ve Mutlu, 1991: 52; Sayın ve Şen, 2001: 34-

35; Arslantunalı ve Savaşır, 1992: 9-12). 
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Yönetim bilgi sistemlerinin gelişmesinde üç faktörün katkısı büyüktür. Bu 

faktörler(Anameriç 2005: 23): 

· İletişim araçlarındaki gelişmeler, 

· Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, 

· Muhasebe sisteminin ve yönetim teorilerinin gelişimidir. 

Yönetim bilgi sisteminin kabul edilmiş bir tanımı olmamasıyla birlikte bir 

tanım yapılmak istenirse; Yönetim bilgi sistemi, işletmenin tüm faaliyetlerine ilişkin 

bilgi sağlayan, üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, muhasebe gibi alt 

sistemlerden oluşan bir bilgi sistemidir(Sürmeli vd. 2007: 21). 

Yönetim bilgi sistemi, örgütün her düzeyine ve işletmenin ilgili kişi ve 

kurumlarına bilgi sağlayan bir sistem olduğu için bütün bir sistem olarak ele 

alınmaktadır. 

1.5.2.Yönetim Bilgi Sistemini Oluşturan Alt Sistemler 

İşletmeler organizasyon yapılarına, faaliyet sistemlerine, yönetim anlayışlarına, 

yasal mevzuatlara ve içinde bulundukları diğer koşullara göre birçok alt sistem 

oluşturmaktadırlar. Yönetim bilgi sistemini oluşturan alt sistemler; üretim bilgi 

sistemi, pazarlama bilgi sistemi, insan kaynakları bilgi sistemi, finans bilgi sistemi ve 

muhasebe bilgi sistemidir(Sürmeli vd. 2007: 27). 

Alt bilgi sistemleri kendi aralarında iletişim ve etkileşim içerisinde olmaktadır. 

Kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunan alt sistemler birlikte hareket ettikleri 

zaman yönetim bilgi sistemlerinin ihtiyacı olan bütün bilgileri karşılamaktadır. Şekil 

1.7’ de yönetim bilgi sistemini oluşturan alt sistemler gösterilmiştir. 
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Şekil 1.7. Yönetim bilgi sisteminin alt sistemleri  

                                                                                    

 

                   

                          

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Sürmeli vd. 2007:7). 

        1.5.2.1.Üretim Bilgi Sistemi 

Üretim, bir mal veya hizmet üzerinde onların değerini arttırıcı fiziksel 

değişiklik yapmaktır. Üretim Yönetimi, bir işletmenin istenilen kalite ve zamanda, en 

düşük maliyetle üretimine yönelik faaliyetleri için üretim faktörlerini (malzeme, 

makine ve insan gücü) en verimli şekilde kullanmasıdır(Tutar 2006:211). 

Üretim bilgi sistemi, girdilerin işletme içerisinde dönüşümlerine ilişkin verileri 

sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir. Üretim Bilgi Sisteminin temel amacı, mal 

veya hizmeti en verimli şekilde işletmenin üretmeyi amaçladığı çıktıya 

dönüştürmektir. İşletmelerde üretim bilgi sisteminin kurulmasının amacı, üretim 

olanaklarının planlanması, üretim gereçlerinin sağlanması ve hazır edilmesi, üretim 

faaliyetlerinin organize edilmesi konusunda yönetim birimine yardımcı olmaktır. 

Üretilen ürün veya hizmetlerin maliyetlerinin hesaplanmasında muhasebe bilgi 

sisteminden yararlanıldığından, üretim bilgi sistemi ile muhasebe bilgi sistemi 

sürekli bir bilgi alışverişi içerisinde bulunmaktadır(Şahin vd. 2011:150). 
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         1.5.2.2.Pazarlama Bilgi Sistemi 

Pazarlama, üretilen mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye kadar olan akışını 

sağlayan faaliyetlerin tamamına denir. Pazarlama, mevcut ve potansiyel tüketicilere 

mal ve hizmetleri sunmak için planlama, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma 

çabalarını kapsayan işletme faaliyetidir(Akdemir 2012:381). 

Pazarlama bilgi sistemi, işletmenin pazarlama faaliyetlerine yönelik karar 

verme durumunda ihtiyaç duyulan işletme içi veya işletme dışı gerekli bilgilerin elde 

edilmesini ve örgütlenmesini sağlayan sistemdir. Pazarlama bilgi sisteminin iki temel 

amacı vardır(Tutar 2006:216): 

· Pazarlama yöneticilerinin bilgi ihtiyacını tespit etmek, 

· İhtiyaç duyulan bilgiyi hazırlayıp yönetimin kullanımına sunmaktır. 

Pazarlama bilgi sistemi yeni ürün ve satış hedeflerinin izlenmesinde ve 

rakiplerin performansını takip etmede üst yönetime yardımcı olmaktadır. Pazar 

araştırmasına yardımcı olmak, reklam kampanyalarını ve satış performanslarını 

analiz ederek de orta yönetime katkı sağlamaktadır(Şahin vd. 2011:148). Bunların 

yanında pazarlama bilgi sisteminin bir örgüte olan yararları şunlardır(Tutar 

2006:219): 

· Hedef pazarlara düşük maliyetle ulaşma olanağı sağlar, 

· Müşterilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesine yardımcı olur, 

· Ürün özellikleri ile müşteri ihtiyaçlarını karşılaştırarak müşterilerin 

ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılanmasına yardımcı olur, 

· Geleneksel pazarlama yöntemlerine ait maliyetlerde düşüş sağlar, 

· Marka bağımlılığının oluşmasına ve müşteri memnuniyetinin artmasına 

yardımcı olur. 

Pazarlama bilgi sistemi; hedef pazarın belirlenmesinde, dağıtım kanallarının 

tespit edilmesinde, mamul fiyatlandırılmasında, reklam çalışmalarında muhasebe 

bilgi sisteminden elde ettiği bilgileri kullanmaktadır(Yılmazer 2010:49). 
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         1.5.2.3.İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi 

İşletmelerin amaçlarına ulaşmalarında kullandıkları kaynaklardan en önemli 

olanı insandır. İşletmelerde insan kaynakları fonksiyonu, işletmede çalışan insan 

kaynakları ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, 

işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan iş gücünü sağlamayı, elde 

bulundurduğu iş gücünü muhafaza etmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan faaliyetleri 

yöneten bilgi sistemidir(Tortop vd. 2007:16). İnsan kaynakları yönetim sistemi, 

örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için insan kaynağının en verimli ve etkili şekilde 

kullanılmasını aynı zamanda çalışanların gelişimlerinin desteklenmesi üzerine 

kurulan sistemdir( Sabuncuoğlu 2009:3). 

İnsan kaynakları bilgi sistemi, işletme fonksiyonlarından biri olan insan 

kaynaklarının etkili bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak için, işletmenin insan 

kaynaklarına ait bireysel ve örgütsel verilerin toplanmasını, güncelleştirilmesini 

sağlayarak yönetim kararlarına yardımcı olacak hale dönüştürülmesini sağlayan 

sistemdir. İnsan kaynakları bilgi sisteminin işletmeye birçok faydası bulunmaktadır. 

İnsan kaynakları bilgi sisteminin işletmelere sağladığı faydalar şunlardır(Ayan 

2011:301-303) : 

· Elle yapılan işlemlere göre bilgiye daha kolay ulaşılmakta ve daha doğru 

bilgiler elde edilmektedir. 

· Elle yapılan işlemlere göre işlem hızında artış sağlanmıştır. 

· İnsan kaynakları bilgi sistemleri sayesinde veriler kolaylıkla tasnif 

edilebilmekte ve değişkenler arasında bağlantı kurulmaktadır. 

· İnsan kaynakları bilgi sistemi işgücünün kalitesinin artmasını, düzenleyici 

yasal işlemlerin kolaylaşmasını ve işletme giderlerinin kontrol altına tutulmasını 

sağlamaktadır. 

İnsan kaynakları bilgi sistemi bir işletmenin personeli hakkında bilgi toplayan, 

depolayan, koruyan ve değerlendiren bilgisayar tabanlı bir sistemdir. Muhasebe bilgi 

sistemi finansal yapılı çalışan verilerini insan kaynakları bilgi sistemine 

iletmektedir(Tutar 2006:222-223). 
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          1.5.2.4. Finans Bilgi Sistemi 

 Finans, örgüt amaçları doğrultusunda örgütsel faaliyetlere en doğru şekilde fon 

sağlamak ve elde edilen bu fonları en verimli şekilde kullanmaktır(Ceylan 2003:2). 

Finansal sistem, işletmelerin faaliyetlerindeki parasal değerlerin akışı ile ilgili 

bir sistemdir. Finans bilgi sistemi, işletme faaliyetlerinin en düşük maliyetle 

gerçekleştirilmesini sağlayan bir sistemdir(Tutar 2006:222).Finans bilgi sistemi, bir 

örgütteki finans yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu fonların tedariki, bu fonların uygun 

işletme kaynaklarına yönlendirilmesi, kontrolünü ve denetimini sağlayan bütünleşik 

bir sistemdir. Bütünleşik bir sistem olarak ele alınmasının sebebi muhasebe bilgi 

sistemine bilgi sağlamasıdır(Sürmeli vd. 2007:31). 

Finans bilgi sistemi ile muhasebe bilgi sistemi çoğu zaman birbirleri ile 

karıştırılmaktadır. Finans bilgi sistemi ihtiyaç duyulan parasal kaynakların tedarik 

edilmesini, etkili şekilde kullanımını ve denetim amacıyla nakit yönetimi, sermaye 

bütçelemesi ve finansal planlamalar gibi konular üzerinde durmaktadır. Muhasebe 

bilgi sistemi ise finansal faaliyetlerin gelişiminin izlenmesi, kurallar çerçevesinde 

kaydedilmesini, sınıflandırılmasını, özetlenmesini ve ilgili kişi ve kurumlara 

sunulması ile ilgili bilgileri üretmektedir(Sürmeli vd. 2007: 32). 

        1.5.2.4.Muhasebe bilgi sistemi 

İş dünyasında artan rekabet ortamı nedeniyle bilgiye olan önemin artması ve 

teknolojilerdeki gelişmelere paralel olarak, işletmelerde daha etkin ve daha doğru 

kararlar alabilme, bilgiye zamanında ulaşabilme ihtiyacı bilgi sistemlerinin 

faaliyetleri daha da önemli hale getirmiştir(Demir 2005:147) 

Örgütlerin etkin bir yönetim sergileyebilmeleri için belirli ilke ve kurallara 

uygun hareket ederek faaliyetlerini bu kurallar çerçevesinde oluşturmaları 

gerekmektedir. İşletmeler için doğru, güvenilir, şeffaf, hesap verebilir, adil ve 

sorumluluk niteliklerini taşıyan uygun ve zamanlı bilginin yeri son derece önem 

taşımaktadır. İşletme yönetiminde ihtiyaç duyulan nitelikli bilgiye muhasebe bilgi 

sisteminden ulaşılabilmektedir(Güney 2013:276). 

Çalışmanın ikinci bölümünde muhasebe bilgi sistemine daha ayrıntılı bir 

şekilde değinilmiştir. Muhasebe bilgi sisteminin tanımı, önemi, amaçları, muhasebe 
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bilgi sisteminde veri akışı, unsurları, geliştirme ilkeleri, muhasebe bilgi kalitesini 

etkileyen faktörler ve muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. 
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BÖLÜM  II 

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ 

Kamu sektörü ve özel sektörlerde yaşanan yoğun rekabet ortamı örgütleri 

oldukça etkili, kaliteli ve esnek hizmetler sunmaya zorlamaktadır. Bu durum, 

örgütlerin yönetim sürecindeki bilgiye olan ihtiyacını arttırmıştır(Gill 2009:104). 

Giderek artan bilgi gereksinimi ise örgütlerde karar verme esnasında 

kullanılması öngörülen bilgilerin sistemli bir şekilde akışını ifade eden bilgi sistemini 

ön plana çıkarmıştır(Lucey 2005:2). Rekabet avantajı yakalamanın öneminin arttığı 

bu yüzyıllarda örgütlerin muhasebe konusunda düşük maliyetle yüksek derecede kar 

elde amacı, bilgilerin toplanması, raporlanması, denetimi ve ortaya çıkabilecek her 

türlü problemin çözümü gibi konularının öneminin artması muhasebe bilgi sisteminin 

gerekliliğini ortaya koymuştur(Hyvön 2003:155). İşletme yönetiminin 

sorumluluğunu yerine getirmek üzere işletme faaliyetlerini kontrol etmek ve geleceği 

planlayabilmek için gereken bilgileri sağlıklı bir şekilde üreten sistem olarak 

tanımladığımız muhasebe bilgi sistemi aynı zamanda bütün bilgi sistemlerine de 

girdi sağlamaktadır. 

Bu bağlamda çalışmanın bu bölümünde muhasebe bilgi sistemi tanıtılacak ve 

muhasebe bilgi sisteminin işletmelerin etkinliğine sağlayacağı yararlar 

açıklanacaktır. 

         2.1.MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN TANIMI  

Muhasebe değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte her ne kadar değişime uğrasa 

da geleneksel muhasebenin fonksiyonları arasında yer alan; kayıtlama, sınıflama, 

özetleme ve raporlama özelliğini hala korumaktadır. Bu fonksiyonları sayesinde 

muhasebe işletme içinde ve dışında yer alan kullanıcılara ihtiyaç duydukları finansal 

bilgiyi iletmektedir. Ham verileri finansal bilgiye dönüştürmeyi amaçlayan muhasebe 

işlevi bir takım bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bileşenlerde gerçek bir bilgi sistemini 

oluşturmaktadır. Zaman içerisinde işletme kavramının gelişimi sonucunda yönetime 

yüklenen görevlerde değişmiş ve bu değişimde bir bilgi sistemi olan muhasebenin de 

yönetimde daha fazla kullanılmasını sağlamıştır (Akt. Yılmazer 2010: 35). 



26 

 

Muhasebe sistemi, devletin öngörmüş olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 

muhasebeciler tarafından işletmelerin birbirinden farklı faaliyetlerine ilişkin 

kendilerine ait bilgilerin kaydedilmesi ve açıklanması için kullanılan bir sistemdir 

(Gökdeniz 2005: 87). Muhasebe bilgi sistemi ise bilgileri girdi-işlem-çıktı akışına 

tabi tutmaktadır. Bu süreçte elde edilen verilerin belgelerle sisteme girişi yapılmakta 

daha sonra bir kayıt ortamı içerisinde bilgi işlem faaliyetleri ile bilgiye 

dönüştürülmektedir ve en son olarak da çıktı haline dönüştürülerek ilgili kullanıcılara 

raporlar halinde iletilmektedir(Sürmeli vd. 2007: 59). 

Muhasebe bilgi sistemi, finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi gibi 

geleneksel muhasebeleri de içinde barındıran ve bugüne kadar en iyi şekilde 

geliştirilen bilgi sistemidir. Bu sistem, geleneksel muhasebe türleri ile ilgili 

geçmişteki finansal bilgileri ve tahmini gelecek verilerini ilgili kullanıcılara sunan ve 

alt sistemlerden oluşan bir bilgi sistemidir (Sürmeli vd. 2007: 32). Muhasebe bilgi 

sistemi, bir örgütün veya kuruluşun mali işlemlerini kaydetmek için 

kullanılmaktadır(Grande Estebanez Colomina 2011: 27). Açık bir sistem niteliği 

taşıyan ve birbirinden farklı fonksiyonları olan muhasebe bilgi sistemi, politik, 

ekonomik, sosyal güçlerden meydana gelen ve sistemi etkileyen dış çevre ile 

etkileşim içerisinde olmaktadır(Erdoğan 1988: 27). Bu iletişim içerisinde muhasebe 

bilgi sistemi, finansal olayları planlayıp, denetleyip, bilgi haline dönüştürerek 

kullanacak olan kişi ve kurumlara ulaştırmaktadır. Şekil 2.1’ de muhasebe bilgi 

sisteminin genel yapısı gösterilmiştir. 
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                     Şekil 2.1. Muhasebe Bilgi Sisteminin Genel Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                  

Kaynak: (Sürmeli vd. 2007: 58). 
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         2.2. MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE AMAÇLARI 

İşletmeler büyüyüp geliştikçe ve bir yandan kendi içlerinde çeşitli bölümlere 

ayrıldıkça ilişkide bulunduğu dış çevrenin sınırlarını git gide genişletmektedirler. Bu 

durum, işletmelerin orta ve üst basamaklarında alınacak çeşitli yönetim kararları için 

her birinin ayrı birer küçük işletme gibi düşünülerek onlara bilgi sağlanmasını 

gerektirmektedir. Bu bilgiler bir araya getirildiğinde işletmede bir üst yöneticinin 

çevresinde olup biteni tek tek gözlemlemesi çok zor olduğu için bu bilgilerin 

kendisine iletişim yoluyla aktarılması gerekmektedir. Böyle bir durum ise işletme 

yönetiminin ihtiyacı olan gerekli sayısal verileri toplayan, bu verileri işleyerek 

yöneticilerin kullanabilecekleri yararlı birer bilgi haline dönüştüren ve sonuçları 

ihtiyaç duyulduğu her an için yöneticilere sunan sistematik bir bilgi sistemi 

gereksinimini arttırmaktadır(Büyükmirza 2000: 25-26). 

Bunun yanı sıra kuruluş şekli ve büyüklüğü ne olursa olsun, işletmelerdeki 

faaliyetlerin çoğu bir kıymet hareketine neden olmaktadır. Finansal işlemler olarak 

nitelendirilen bu işlemler, işletmelerin varlık ve kaynaklarında artış veya azalış gibi 

değişim hareketlerine neden olmaktadır. Devamlı olarak gerçekleşen bu finansal 

nitelikteki işlemlere ait verilerin toplanıp, analiz edilerek ilgili kişi ya da kurumlara 

iletilmesi gerekmektedir. İşletmelerde bu tür konularda işletmelere bilgi sağlayan 

sistem muhasebe bilgi sistemidir(Acar ve Tetik 2006:8). 

Muhasebe bilgi sistemi, işletmeler ile ilgili finansal raporların şeffaf ve hesap 

verebilir bir anlayışla hazırlanması için önemli bir araç konumundadır. Muhasebe 

bilgi sistemi bir yandan işletmelerin geleceği ile ilgili karar aşamalarında bilgiyi nasıl 

kullanacağını belirlerken diğer yandan da stratejik düzeyde bir rekabet aracı olma 

görevini üstlenmektedir(Güney 2013:278). 

Bir işletmenin muhasebe bilgilerini dağıtan bir sistem olan muhasebe bilgi 

sistemi; yasal raporlama ihtiyacı olan bilgileri edinmek, güvenilir muhasebe 

bilgilerini ihtiyacını olan ilgili kişi ve kurumlara temin etmek, işletmeleri olağan 

risklerden ve muhasebe bilgilerinin kötüye kullanımlarından korumak gibi önemli 

görevleri yerine getirmektedir(Gökdeniz 2005: 87). 
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İşletmelerin birçok faaliyetlerinde onlara bilgi sunan muhasebe bilgi sisteminin 

amaçları ise şu şekilde özetlenebilir( Kalmış vd. 2006:142): 

· İşletme kaynaklarının dağıtımı ile ilgili kararların alınması, 

· Uzun vadeli planların hazırlanması ve bunlarla ilgili stratejilerin 

geliştirilmesi, 

· İşletme faaliyetleri ile ilgili maliyet planlaması ve kontrolü, 

· Performans ölçümü ve değerlendirilmesi, 

· Kanunen gerekli finansal bilgilerin oluşturulması ve ilgili kişi ve kurumlara 

sunulması. 

 

         2.3.MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE VERİ VE BİLGİ AKIŞI  

Veri; bir rakam, harf, işaret olarak ifade edilmektedir ve tek başına hiçbir 

anlam taşımamaktadır. Bilgi işlem faaliyetleriyle veri bilgiye dönüştürülmekte ve 

anlam kazanmaktadır(Karagül 2005: 60).Sınırsız sayıda bulunan veriler işletme içi 

veya işletme dışı kaynaklardan elde edilebilmektedir. Bu veri bolluğu bilgi işlem 

faaliyetlerinden geçmedikçe işletmenin yükünü arttıracaktır. Öyle ki bilgi işlem 

faaliyetleri sonucunda elde edilen, alan kişiye fayda sağlayan organize edilmiş 

çıktılara bilgi denilmektedir(Sürmeli 1978: 34). 

Her sistemde olduğu gibi muhasebe bilgi sisteminde de veriler girdi-işlem-çıktı 

akışına göre belgelerle sisteme dahil edilmektedir. Veriler belgelerle sisteme dahil 

edildikten sonra bilgi işlem faaliyetleri ile bir kayıt ortamında bilgiye 

dönüştürülmekte ve daha sonra işletmenin iç ve dış kullanıcılarına raporlar halinde 

iletilmektedir(Sürmeli vd. 2007:59). Bu veri akışı şekil 2.2’de gösterilmiştir: 
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Şekil 2.2. Muhasebe Bilgi Akışı 

 

İşletme                GİRDİ                                SÜREÇLEME                                            ÇIKTI 

Faaliyetleri       Veri Toplama            Veri İşleme- Veri Yönetimi                                                            Bilgi 

                                                                                                                                                                       Kullanıcıları                     

                                                                                                                                                                                            -Yönetim 

                                                                                                                                                                                            -Devlet 

                                                                                                                                                                                            -Borç Verenler 

                                                                                                                                                                                           -Çalışanlar 

 

                                                                                                                                

 Kaynak: ( Sürmeli vd. 2007:59) 

İşletmelerde bilgi işlem akışının aşamaları; kayıt etme, sınıflandırılma, 

hesaplama, özetleme,  saklama ve iletmeden oluşmaktadır. Bu aşamalar aşağıdaki 

gibi açıklanabilir(Özalp 2001:291; Sürmeli vd. 2007: 57-59 ; Sevilengül 1994:10): 

· Kayıt Etme: İşletmelerde veri ve bilgiler toplanılarak işleme tabi 

tutulmakta ve daha sonra belgelendirilip tarih sırasına göre kayıt altına alınmaktadır. 

Parasal işlemlerin muhasebe kayıtlarına dönüştürülmesi ilgili kanunlar çerçevesinde, 

tarih sırasına gerçekleşmektedir. Kayıt tutma faaliyeti sayesinde bu işlemler yevmiye 

defteri gibi kayıt ortamlarında değiştirilmeden korunmaktadır. 

· Sınıflandırma: İşletmelerin faaliyetlerine ilişkin elde edilen ve düzenlenen 

bilgilerin ortak niteliklerine göre büyük deftere kaydedilmesine sınıflandırılma denir. 

Sınıflandırmaya örnek olarak varlıkların; duran varlık ve dönen varlık gibi bölümlere 

ayrılması verilebilir. Sınıflandırma işlemi ile birlikte işletmelerin faaliyetlerine veya 

niteliklerine göre kaydedilmesi, takip edilmesi ve raporlanması kolaylaşmaktadır. 

· Hesaplama: Veri veya bilgilere aritmetik işlemlerin, sağlanması istenen 

bilginin matematiksel modelinin veya analiz tekniğinin uygulandığı aşamaya 

hesaplama denilmektedir. Çok değişik şekillerde görülebilen bu aşamaya; 
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ü Personel ücretlerinin hesaplanması, 

ü Mamul maliyetlerinin bulunması, 

ü Bütçelenenmiş giderlerle fiili giderlerin karşılaştırılarak varsa sapmaların 

belirlenmesi, 

ü Dönem sonunda kar-zarar durumunun belirlenmesi örnek olarak 

verilebilmektedir. 

· Özetleme: Kaydetme ve sınıflandırma aşamasında çok fazla bilgiye 

ulaşılmakta bu bilgiler işletme yöneticileri veya işletme dışındaki üçüncü kişiler 

tarafından kullanılamamaktadır. Bu durumun önlenmesi ve üretilen bilgilerin daha 

yararlı bir hale getirilmesi için bilgiler anlamlı bir şekilde ve belirli yöntemlerle 

özetlenmelidir. Özetleme aşamasına örnek olarak bilanço, gelir tablosu gibi tablolar 

verilebilir. 

· Saklama: Muhasebe bilgi sisteminden elde edilen veri veya bilgilerin 

ileride tekrar kullanılma ihtimali olması nedeniyle dosyalara yerleştirilmesi saklama 

aşamasını oluşturmaktadır. Gerek yasal zorunluluklar sebebiyle,  gerekse toplanan 

bilgilerin ilgili kişilerce kullanılmasının aynı zamana denk gelemeyebileceği 

olasılıkları ile veri veya bilgilerin saklanması gerekmektedir. Bilgi işleme yöntemleri 

her işletmenin birbirinden farklı olduğu için saklama faaliyetleri de birbirlerinden 

farklı olmaktadır. Örneğin, bilgilerini el ile işleme tekniğini kullanan işletmelerde 

kağıt dokümanlar kullanılırken, elektronik bilgi işlem yöntemini kullanan işletmeler 

disk, manyetik ortam gibi araçları kullanmaktadırlar. 

· İletme: Muhasebe bilgi sistemi tarafından işletmenin finansal durumunu 

gösteren veya işletme faaliyetlerine ilişkin üretilen bilgilerin bilgi işlem aşamaları 

içerisinde birinden diğerine aktarılması, bir defterden diğerine geçirilmesi, bir 

bölümden diğerine aktarılması veya üçüncü kişilere sunulması iletme aşamasını 

oluşturmaktadır. 
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          2.4.MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ÖĞELERİ 

Muhasebe bilgi sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi muhasebe bilgi sistemini 

oluşturan öğelere ve bu öğeler arasındaki etkileşimin bilinmesine bağlıdır. Bu 

bağlamda muhasebe bilgi sisteminin öğeleri aralarında ilişki bulunan birbirlerine 

bağlı unsurlardan oluşmaktadır. Bu bölümde muhasebe bilgi sisteminin öğelerini 

oluşturan insan kaynakları, haberleşme araçları, donanım-yazılım ve raporlardan 

bahsedilecektir. 

                   2.4.1. İnsan Kaynakları 

Her sistemde olduğu gibi muhasebe bilgi sisteminin de kurulması, 

çalıştırılabilmesi ve geliştirilebilmesi için insan unsuru önemli bir ihtiyaçtır. Çünkü 

muhasebe bilgisini insan kaynağı kullanmaktadır. Muhasebe pek çok karmaşık 

teknik yönü olması ile birlikte bu sistemi kuran ve işleten yine insan 

kaynağıdır(Yılancı 2001: 14).  

Muhasebe bilgi sisteminin sosyal yapısını oluşturan kişiler aynı zamanda bu 

sistemin çalışmasından da sorumludurlar. Sosyal yapıyı oluşturan bu kişiler bu gruba 

girerken çeşitli beklentilere sahip olmaktadır. Farklı ortamlardan gelen bu kişiler için 

belirli kurallara bağlı çalışma sistemi sağlanmalıdır. Bu sistem insanlar tarafından 

kurulacağı ve raporların analizinde insan unsuru etkin olacağı için sistemle insan 

arasındaki uyumun sağlanması gerekmektedir( Sürmeli vd. 2005:251). 

                   2.4.2.İletişim Araçları 

İletişim araçları veri veya bilgilerin tanımlanmasında, derlenmesinde ve işlem 

sürecine iletilmesinde önemli belgelerdir. Bu belgeler muhasebe bilgi sisteminin 

aşamalarında bazı işlemlerin yapılması için kayıt ortamı oluşturmaktadırlar. Aynı 

zamanda bu belgeler zaman, nitelik, nicelik, yer, kişi gibi farklı unsurlar hakkında 

bilgi vererek kanıtlayıcı özellik taşımaktadırlar(Sevim 2009:58).  

İletişim araçları ilk işlem belgeleri ve kayıt belgeleri olmak üzere iki grupta 

toplanmaktadır. Faturalar, çalışma kartları, çekler, hammadde istek fişleri, teslim 

fişleri gibi işletme faaliyetlerine ilişkin ilk kayıtta kullanılan belgeler ilk işlem 

belgeleridir. Yevmiye defteri, büyük defter, stok kartları gibi verilerin kaydedilmesi 
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ve işlem sürecine tabi tutulması için kullanılan belgeler de kayıt belgeleridir(Sürmeli 

1978: 81). 

                   2.4.3.Donanım ve Yazılım 

Muhasebe bilgi sisteminde verilerin çıktıya dönüşmesi aşamasında çeşitli 

yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu dönüşümü sağlamak üzere kullanılan işlem 

yöntemleri; el ile bilgi işleme, mekanik bilgi işleme ve bilgisayarla bilgi işleme 

yöntemidir. Muhasebe bilgi sistemlerinde bilgi daha önceleri elle (manuel) veya 

mekanik olarak üretilirken bilgi teknolojilerinin de gelişimiyle birlikte bu bilgiler 

bilgisayarlı ortamda üretilmeye başlamıştır. Çünkü bilgisayarlı muhasebe sistemleri,  

muhasebe fonksiyonu kapsamında yer alan faaliyetlerin, daha hızlı, daha güvenli ve 

daha düşük maliyetle yerine getirilmesini sağlamaktadır(Demir 2005: 148). 

Bilgi teknolojilerinde sürekli değişim ve gelişim işletmelerin muhasebe 

fonksiyonunda kullandığı donanım ve yazılımı sürekli geliştirmekte veya yetersiz 

kılmaktadır. Bu nedenle de donanım ve yazılım işletmeler için stratejik bir önem 

taşımaktadır. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin en önemli sorunu 

bilgi teknolojilerindeki değişim ritmini yakalayamadıkları için donanım ve 

yazılımlarını kullanamadan demode olmasıdır. Bu değişimi yakalamaları ve ayak 

uydurmaları için bir danışman firmadan hizmet almaları onların muhasebe bilgi 

sisteminin önemli bir öğesi olan donanım ve yazılımdan yüksek verim elde 

etmelerini sağlayacaktır(Sevim 2009: 57-58). 

                   2.4.4.Raporlar 

Muhasebe bilgi sisteminin çıktısı olan raporlar bilgiye ihtiyacı olan 

kullanıcılara özel bilgi sağlamaktadır. Raporlar, bilgileri tek bir tabloda toplayan 

doküman olabileceği gibi, bilgileri birkaç tabloda birleştirip veri tabanının alt 

kümelerini de sunan çıktılar olabilmektedir(Bagranoff Simkin Norman 2009:196). 

Raporlar iç raporlar ve dış raporlar olmak üzere bilgi kullanıcılarının türlerine göre 

ikiye ayrılmaktadır. 

· İç raporlar: İç raporlar yönetimin her düzeyindeki kullanıcılar için 

düzenlenmekte ve onlara sunulmaktadır. Bu raporların önemi yönetimin üst düzeyine 

çıkıldıkça artmaktadır. Çünkü alt düzeydeki yöneticilerin olayları gözlemleme 
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imkanı varken, üst düzey yöneticilerin böyle bir imkanı yoktur ve astlarının 

çalışmalarını ancak raporlardan takip edebilmektedirler. İç raporlar genellikle 

yöneticilerin işletme faaliyetlerinin nasıl ilerlediğini ve sonuçlarını görme imkanı 

sunmaktadırlar. İşletmenin mali durumunu gösteren bilanço ve gelir tablosu iç 

raporlara örnek verilebileceği gibi maliyet raporları veya envanter düzeyini gösteren 

raporlarda iç raporlara örnek gösterilebilmektedir(Sürmeli 1978:82). 

 

· Dış raporlar: Dış raporlar işletmenin çalışmaları ile ilgili bilgi sahibi olmak 

isteyen işletmeyle ilgili üçüncü kişilere sunulan raporlardır.  Bu raporlar sunulacak 

olan kişilere veya ilgili oldukları kişilere göre değişmektedir. Kredi kurumlarına 

sunulan raporlar dış raporlara örnek olarak gösterilebilmektedir(Sürmeli 1978:83). 

 

 Bu raporların dışında bazı raporlar hem iç hem de dış rapor niteliği 

taşımaktadır. Mali tablolar hem iç hem de dış rapor niteliği taşıyan raporlara örnek 

olarak gösterilebilir. Bu mali tablolar bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, kar 

dağıtım tablosu, satışların maliyeti tablosu, fon akım tablosu, özkaynaklar değişim 

tablosudur(Akdoğan ve Sevilengül 2000:8-10). 

         2.5.MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME İLKELERİ 

Muhasebe bilgi sisteminin düzenli olarak çalışması ve yapısının belirlenesi için 

bazı ilkelerin uygulanması gerekmektedir. İşletmelerin amaçlarına ulaşmalarında 

muhasebe bilgi sisteminin ilkeleri oldukça önemlidir. Muhasebe bilgi sistemi için 

tasarlanan geliştirme ilkeleri uzun uğraşlar sonucu oluşturulmuş ve sisteme rehberlik 

edecek özellikte tasarlanmıştır. Muhasebe bilgi sistemi ilkelerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür(Sürmeli ve diğerleri 2007:250):  

· Uygun Maliyet İlkesi, 

· Raporlama İlkesi, 

· İnsan Unsuru İlkesi 

· Esneklik İlkesi, 

· Örgüt Yapısı İlkesi, 

· Veri Biriktirme ve Süreçleme İlkesi, 

· Açık ve Anlaşılabilir Olma ilkesidir. 
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                  2.5.1. Uygun Maliyet İlkesi 

Uygun maliyet ilkesi muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesinin bir maliyeti 

olduğunu öngörmekte ve sistem için yapılan masrafla sistemin örgüte sağlayacağı 

ölçülebilir faydaların karşılaştırılabilmesine imkan vermektedir(Sürmeli vd. 

2007:250). 

Bu ilkede temel sorun; uygun maliyetin belirlenmesinde maliyetlerin kesin 

olarak bilinememesi ve sağlanması öngörülen faydanın gerçek parasal değerinin 

hesaplanamamasıdır. İki tip maliyet ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, 

personel, donanım, yazılım gibi sistem ögelerine harcanacak olan önceden 

hesaplanabilen öngörülen maliyetlerdir. İkincisi ise, geliştirilen sistemde sonradan 

oluşan ve harcama gerektiren her türlü olumsuz durumun yarattığı maliyetler olan 

öngörülemeyen maliyetlerdir. Bu maliyetler zaman zaman ortaya çıkmakta ve 

önceden hesaplanması mümkün olmamaktadır(Sevim 2009:124). 

                   2.5.2.Raporlama İlkesi 

Bu ilke muhasebe bilgi sisteminden elde edilen bilgileri ihtiyacı olan iç ve dış 

kullanıcılara raporlar halinde sunmayı öngörmektedir. Muhasebe bilgi sisteminden 

elde edilen bilgiler işletmelerin kararlarını etkilediği için raporlar herkes tarafından 

anlaşılabilecek şekilde açık bir şekilde sunulmalıdır. Bu ilkenin amacı raporlar 

sayesinde gerçekleşen finansal olayların izlenmesi ve sonuçlandırılmasıdır(Karacaer 

ve İbrahimoğlu 2003:216). 

Bilgi teknolojilerinin donanım ve yazılım olarak bu yaklaşımla uyumlu olması 

ve bütünleşik bilgi sistemi yaklaşımı sayesinde bu ilkenin uygulanması daha da kolay 

olmaktadır. Muhasebe bilgi sistemi yönetim bilgi sistemlerinin bir alt sistemi olduğu 

için işletmelerde her düzeyde yöneticinin bilgi ihtiyacını karşılamaktadır. Fakat 

Türkiye için aynı şeyi söylemek mümkün olmamaktadır.  Küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelerin muhasebe bilgi sistemine yönelik temel problemi 

kendilerinin ihtiyaç duyduğu bilgilerin üretilememesidir(Sevim 2009:127). 
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                   2.5.3.İnsan Unsuru İlkesi 

Muhasebe bilgi sisteminin çalışmasından insanlar sorumlu olduğu için sistem 

insancıl faktörler dikkate alınarak geliştirilmelidir. Muhasebe bilgi sisteminin sosyal 

yapısını onun faaliyet göstermesinde etkili kişiler oluşturmaktadır. Bu kişilerin iş 

hayatlarının dışındaki sosyal durumlarından kaynaklı beklentileri, ümitleri ve 

bekleyişleri vardır. Sosyal yapıya katılırken bu beklentilerini gerçekleştirmek 

istemektedirler. Farklı ortam ve kültürlerden gelen bu kişilerin birbirleriyle olan 

iletişimlerde ve ilişkilerde başarılı olunabilmesi için düzenli bir çalışma ortamının 

kurulması insan unsuru ilkesinin bir sonucunu oluşturmaktadır. 

Belirli bir düzen içerisinde sağlam temellere dayalı sosyal sistemin 

oluşturulması ile birlikte bu sosyal yapıyı oluşturan kişilerin sistemi benimsemeleri 

de insan unsuru ilkesi için önem taşımaktadır. Sistemin benimsenmesi için çeşitli 

motivasyon unsurları uygulanabilmektedir. Başarılı ve etkili bir muhasebe bilgi 

sistemi ancak sağlam temellere dayalı bir sosyal yapı ve bu sosyal yapıyı meydana 

getiren kişilerin sistemi özümsemeleriyle olmaktadır(Sürmeli 1978:77-78). 

                   2.5.4.Esneklik İlkesi 

İşletmelerin sahip oldukları muhasebe bilgi sistemleri açık ve dinamik özelliğe 

sahip olmaktadır. Açık bir sistem olarak dış çevreden sürekli etkilenen muhasebe 

bilgi sistemi dinamik olma özelliği ile de sürekli bir gelişim göstermektedir. 

Dolayısıyla bu sistem gerek içerisindeki faktörlerden gerekse dış çevresindeki 

faktörlerden etkilenmekte ve onlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle muhasebe 

bilgi sistemi, karşılaşılan ya da karşılaşılacak olan değişmeler karşısında yeni 

düzenlemeler gerektirmeden, yeni ihtiyaçlara bir takım eklemeler ile karşılayabilecek 

esneklikte tasarlanmalıdır. Yani esneklik ilkesi muhasebe bilgi sisteminin 

gelişiminde ileride olacak olan değişmelerin doğru tahminlerle yürütülüp bu 

değişmelerden uygun bir zaman dilimi içerisinde etkilenmesi esnekliğiyle 

tasarlanmasını öngörmektedir(Sevim 2009:126). 

                   2.5.5. Örgüt Yapısı İlkesi 

Muhasebe bilgi sisteminin belirli ve açıkça tanımlanmış olan bir örgüt yapısı 

içerisinde faaliyet gösterecek şekilde geliştirilmeyi öngören bu ilke iki farklı boyutta 
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ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi işletmenin genel örgüt yapısı iken ikincisi 

muhasebe bilgi sisteminin örgüt yapısıdır. Burada iki farklı boyut olarak ele alınan 

örgüt yapısı kavramı örgütün içindeki görev, yetki ve sorumluluklar ile ilgilidir. 

Örgüt yapısı içinde görev, yetki ve sorumlulukların önceden belirlendiği ve yazılı 

hale getirildiği işletmelerde muhasebe bilgi sistemleri etkin olarak işlemektedir. 

Görev, yetki ve sorumlulukların önceden belirlenmediği ve yazılı hale getirilmediği 

işletmelerde kargaşa yaşanmaktadır. Bu tür ortamlarda karar merkezlerini ve kontrol 

noktalarını belirlemek güç olacağından muhasebe bilgi sistemi tarafından bilginin 

üretilmesi ve yönetici ihtiyacını karşılaması mümkün olmamaktadır. Ayrıca 

tembellik kültürünün geliştiği bu tür ortamlarda insanlar sistemleri geliştirmeye ve 

iyileştirmeye çalışmak için çaba harcamamaktadırlar (Sevim 2009:126). 

                   2.5.6. Veri Biriktirme ve Süreçleme İlkesi 

Bu ilke muhasebe bilgi sistemindeki veri veya bilgilerin sistem içerisindeki 

“girdi-işleme-çıktı” akışıyla ilgili olmaktadır. Yani girdi olarak kullanılacak verilerin 

bu verilere uygulanacak işlemlerin ve işlemler sonucunda elde edilmek istenen 

çıktılarla ilgilenmektedir. Girdi olarak kullanılacak verilerin doğruluğu ne derece 

yüksekse, elde edilecek olan bilgilerin anlamlı olması ve zamanında ulaşması o 

derece mümkün olacaktır(Dinç ve Abdioğlu 2009:165).Bu ilkenin en önemli noktası, 

verilerin veya bilgilerin muhasebe bilgi sistemi içerisindeki akışlarının etkili ve 

ekonomik olarak yürütülmesiyle ilgilidir(Sürmeli 1978:80). 

                   2.5.7.Açık ve Anlaşılabilir Olma İlkesi 

Muhasebe bilgi sisteminin açık ve anlaşılabilir olarak işlemesi sistemin etkin 

bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Çünkü açık bir sistemi kişiler daha kolay 

anlamakta ve daha kolay takip etmektedir. Açık ve anlaşılabilir olma ilkesi ayrıca 

yeni kurulan bir sistemin uygulanmasında standartlaşmaya katkı sağlayacaktır. Açık 

bir sistem herkes tarafından aynı algılanacağından standartlaşmayı da 

kolaylaştıracaktır. Muhasebe bilgi sistemini kullanan kişiler kendileri gözlem 

yapmak yerine sistemin ortaya koymuş olduğu bilgilere göre hareket etmelidirler. Bu 

sayede işletmede yapılan hataların oranı azalır, varlık ve kaynakların etkin bir şekilde 

kullanımı artar ve işletmede yaşanan olumsuz ve uygunsuz davranışlar ortadan 

kalkmış olmaktadır( Karacaer ve İbrahimoğlu 2003:216). 
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         2.6.MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 

Muhasebe bilgi sisteminde bilgi sisteminin işleyişi beş aşamada 

gerçekleşmektedir. Bu aşamalar; bilginin elde edilmesi, bilginin saklanması, 

paylaşılması, kullanılması ve öğrenilmesidir ( Türk vd. 2009:241). 

                   2.6.1. Bilginin Elde Edilmesi 

Muhasebe bilgi sisteminde bilginin elde edilme aşamasında bilgi eksikliği 

belirlenir ve gerekli bilgi tedarik edilmektedir. İşletmeler iç ve dış çevreleri ile 

iletişimleri sırasında gereksinim duyduklarında gerekli bilgileri alarak bilgiye 

dönüştürmektedirler. Daha sonra bu bilgiyi kendi tecrübeleri ve değerleri ile 

birleştirerek faaliyetlerinde doğru kararları verebilmek için harekete geçmektedirler. 

İşletmelerin muhasebe bilgi sistemlerinin etkin bir şekilde işleyebilmesi için ihtiyaç 

duyulan bilgilerin zamanında elde edilmesi gerekmektedir( Türk vd. 2009:241). 

                   2.6.2. Bilginin Saklanması 

Saklama, bilgilerin ileride tekrar kullanılabilmesi için biriktirilerek çeşitli 

konulara ve ortamlara göre hazırlanan dosyalara kaydedilmesidir. Muhasebe bilgi 

sistemindeki bilgilerin ilgili kişilerce kullanılması aynı zamanda olmayabilir. Bu 

nedenle de bilgilerin gerektiğinde tekrar kullanılabilmesi ve yasal nedenlerle 

saklanması gerekmektedir(Sürmeli vd. 2007: 63). 

                   2.6.3.Bilginin Paylaşılması 

         Muhasebe bilgi sisteminde bilginin paylaşılması, işletmedeki finansal bilgilerin 

bir bölümden diğer bölüme gönderilmesi, bir aşamadan diğer aşamaya aktarılması, 

ilgili taraflara (yöneticilere, ortaklara, çeşitli devlet kuruluşlarına) sunulması 

demektir. Muhasebe bilgi sisteminde elden edilen bilgiler onu kullanacak kişilerin 

doğru ve etkin karar alabilmeleri için onlara raporlar halinde sunulmaktadır. Bu 

raporlar muhasebe bilgi sisteminin çıktısını oluşturmaktadır. Raporlar işletme içi ve 

işletme dışı kullanıcılara yönelik olarak hazırlanmaktadır( Sürmeli 1994: 49).  

İşletmede doğru kararların alınması için yöneticilere karar almada yardımcı 

olabilecek etkili raporlar hazırlanmalıdır. Bu raporların kararları doğru bir şekilde 

etkilemesi için raporların anlaşılabilir, doğru, objektif, standart, bütünleşik ve 
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ekonomik olması gerekmektedir( Pekdemir 1989: 54). Muhasebe bilgi sisteminde 

bilgilerin, bilgi işlem sırasında bir aşamadan diğer aşamaya geçişleri bilgi 

kullanıcılarının yararlanmasına (doğru, uygun, anlaşılabilir) uygun bir şekli alıncaya 

kadar devam etmektedir. Bu sebeple bir bölümün çıktısı olan bilgi diğer bölümün 

girdisi olacağından işletmedeki etkili bir bilgi akışının sağlanması için etkin bir bilgi 

paylaşımının olması gerekir(Sürmeli 2007: 64). 

                   2.6.4. Bilginin Kullanılması 

Muhasebe bilgi sisteminde bilginin tekrar kullanılması ile ileride alınacak 

kararlara temel oluşturulabilmektedir. Ayrıca saklama işlemi ile biriktirilen bilgiler 

bir dönemde yapılan faaliyetlerin görülmesinde, fiyat veya sipariş verilebilmesinde 

ve buna benzer olaylarda tekrar kullanmak amacıyla hazır getirilip 

kullanılabilmektedir(Sürmeli 2007: 63). 

                   2.6.5.Bilginin Öğrenilmesi 

İşletmelerde çalışanların işleri ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgiyi tespit edip, 

ona ulaşması ve işlerinde uygulaması bilginin öğrenilmesi süreci olarak ifade 

edilmektedir. Bilginin örgütsel süreçlere ve işletmede çalışanlara yerleştirilmesi 

olarak ta tanımlanabilen bu süreç, yeni bilgilerin ortaya çıkarılması ve yeni bilgilerin 

üretiminde temel oluşturmaktadır( Türk vd. 2009:241-242). 

         2.7.MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN KARAR ALMADAKİ ROLÜ 

         İşletmeler faaliyet gösterdiği alanlarda alınacak olan kararlarında muhasebe 

bilgi sisteminden yararlanırlar. Bunun sebepleri üç grupta toplanılabilir. Birincisi, 

muhasebe bilgisi diğer bilgi kaynaklarından daha önce üretildiği ve kullanılmaya 

hazır olduğu için işletmedeki yöneticiler yeni bir tür bilgi üretmeye veya araştırmaya 

ihtiyaç duymazlar, onun yerinde ellerinde hazır bulunan muhasebe bilgi sistemindeki 

bilgilerden yararlanırlar. İkincisi, muhasebe ortak bir finansal dilde geçmişteki 

olayların kayıtlarını tuttuğu için alınan veya alınacak olan kararların ilgili kişilere 

açıklanmasında önemli bir araç olarak kullanılabilecektir. Üçüncüsü ise muhasebe 

bilgi sistemi güvenilir, doğal ve tarafsız bir kaynak olarak görüldüğünden kararların 
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alınmasında sembolik bir güce sahiptir. Bu özellikler kararların yargılanması 

sürecinde de faydalı bir rol sağlamaktadırlar(Hall 2007:14).  

Yönetim kararlarını almada ise muhasebe bilgi sistemi bir sorunu çözmeye 

yardımcı olma rolünü üstlenmektedir. Muhasebe bilgi sisteminden elde edilen 

periyodik raporlar veya özel analizler, dış kaynak kullanımı, stok planları, müşteri 

hizmetleri, fiyatlama ve sermaye yatırımlarını içeren kararları almada kaynak 

olmaktadır. Yukarıda bahsedilen rollerin haricinde muhasebe bilgi sisteminin işletme 

içinde kararı kolaylaştırıcı ve kararı etkileyici rolü de bulunmaktadır. (Hall 2007:14). 

                   2.7.1. Muhasebe Bilgi Sisteminin Kararı Kolaylaştırıcı Rolü 

İşletmelerde alınması gereken ya da alınacak olan kararlar öncesinde 

belirsizliği azaltmak amacıyla bilgi tedariki önemli bir faktördür. Muhasebe bilgi 

sisteminin kararı kolaylaştırıcı rolü de karar öncesi belirsizliği azaltmak için 

işletmeye bilgi iletilmesinde yardımcı olmaktır. Muhasebe bilgi sisteminin 

işletmelerde bu rolde kullanılmasının üç amacı vardır. Bunlar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir(Sprinkle 2003:302)  

· İşletmede çalışan personelin bilgisini arttırmak ve geliştirmek, 

· Örgütte arzu edilen kararların alınmasında personelin yeteneklerini 

arttırmak, 

· Çalışanların hareket seçenekleri hakkında onları daha iyi bilgilendirmektir. 

Optimal üretim kararlarının alınmasında maliyet bilgisinin kullanılması 

muhasebe bilgi sisteminin kararı kolaylaştırıcı rolüne örnek verilebilir. Bu rolde 

muhasebe bilgi sistemi biryandan birçok ekonomik karara önemli girdiler sağlarken 

bir yandan da bu kararlar hem geçmişi hem de geleceği kapsadığı için örgütsel 

amaçların elde edilmesine yardımcı olmaktadır(Williams ve Seaman 2002:424; 

Sprinkle 2003:302). 

                   2.7.2. Muhasebe Bilgi Sisteminin Kararı Etkileyici Rolü 

Bir örgütte bilginin çalışanları motive etmek için kullanılması muhasebe bilgi 

sisteminin kararı etkileyici rolü ile ilişkilendirilmektedir. Muhasebe bilgi sisteminin 

kararı etkileyici rolde kullanılmasının temel amacı, örgütsel kontrol sorunlarını 

çözmede yardımcı olarak çalışanların örgütte istenilen davranışların göstermesini 
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sağlamaktır. İşletmelerde çalışanlar kendi faydalarını maksimize etmektedirler. 

Oysaki işletme sahipleri işletme değerini maksimize etmek istemektedirler(Sprinkle 

2003:290). Bu nedenle işletmelerde kontrol sorunları oluşmaktadır. Çalışanların bazı 

durumlarda üst yönetimin istediği seçimleri yapmaması kontrol sorunlarının temelini 

oluşturur. Üst düzey yöneticilerde bu sorunu ortadan kaldırmak için yöneticileri 

motive eden sistemler geliştirerek kendi istedikleri seçimlerin yapılmasını sağlarlar. 

Bu sistemlerin önemli bir parçası olan muhasebe bilgi sistemi, işletmeye yönetim 

performansının ölçülmesinde gerekli veriyi sağlamakta ve böylece kararı etkileyici 

rolünü gerçekleştirmiş olmaktadır( Kalmış ve Dalgın 2010:115). 

2.8.MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE BİLGİ KALİTESİNİ ETKİLEYEN      

FAKTÖRLER 

Bilgi kalitesini etkileyen faktörlerin bilinmesi muhasebe bilgi sisteminin 

kaliteli bilgi üretmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu faktörlerin bilinmesi 

muhasebe bilgi sisteminin kalitesinin geliştirilmesinde ve kaliteli bilgiler 

üretilmesinde örgütlere yardımcı olacaktır(Demir 2010: 146). Muhasebe bilgi 

sisteminde bilgi kalitesini etkileyen faktörler şekil 2.3’ de gösterilmiştir. 

  Şekil 2.3. Muhasebe Bilgi Kalitesini Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Xu 2003: 50) 
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Şekil 2.3’ de gösterilen muhasebe bilgi kalitesini etkileyen bu beş kritik başarı 

faktörün model yapısı üç düzeyde ortaya çıkmaktadır. İlk seviyede dışsal faktörleri 

içine alan dış çevre, ikinci seviyede örgütsel faktörlerin bulunduğu örgütsel çevre ve 

üçüncüsü ise muhasebe bilgi sistemini ve bilgi kalitesi faktörlerini kapsayan 

muhasebe bilgi sistemidir. Hem iç çevre hem de dış çevrede yer alan ve aynı 

zamanda muhasebe bölümlerindeki çalışanları kapsayan bilgi paylaşımcıları üç 

düzeyde de görülebilen bir faktördür. Muhasebe bilgi sistemindeki veri kalitesini 

etkileyen faktörler de kendi aralarında gruplandırılmaktadır. Bu gruplandırmalar 

şekil 2.4’ de gösterilmiştir( Xu 2003:50). 
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Şekil 2.4. Muhasebe Bilgi Sistemi Veri Kalitesini Etkileyen Faktörler Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (XU vd. 2003: 51) 
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                       2.8.1. Muhasebe Bilgi Sistemi Faktörleri 

Muhasebe bilgi sisteminin kaliteli bilgiyi üretmesi için bilgi kalitesini etkileyen 

faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. Birçok muhasebe bilgi sistemi faktörü 

bulunmasına rağmen bunlardan en önemlisi muhasebe bilgi sisteminin 

doğasıdır(Demir 2010:147). 

· Muhasebe Bilgi Sisteminin Doğası: Muhasebe bilgi sistemi, bilgi 

teknolojilerindeki gelişimden, ulusal ve uluslararası muhasebe düzenlemelerinden 

önemli ölçüde etkilenmektedir. Bilgi teknolojisinin gelişimi ile birlikte gelişen bilgi 

üretim araçlarının işletmelerde kullanımının artması faaliyetlerin etkin olarak 

yürütülmesi için uyum sağlamayı gerektirmiştir. Muhasebe bilgi sistemlerinde uyum 

sağlamayı kolaylaştırmak ve bilgi üretimini sağlamak için işletmelerin büyüklüğüne 

göre bazı paket programlar ya da yazılımlar kullanılmaktadır. Küçük işletmeler 

muhasebe işlemleri büyük işletmelere göre daha az olduğu için paket programları 

tercih ederken, büyük işletmeler bilgi üretiminde kurumsal kaynak planlaması olarak 

isimlendirilen bilgisayar yazılımlarından yararlanmaktadırlar. Kurumsal kaynak 

planlaması sayesinde işletmeler bünyelerinde yer alan şubeler ve bilgi sistemleri ile 

ilgili bilgileri ortak bir veri ağında toplayabilmekte ve ihtiyaç duydukları zaman bu 

verilere ulaşabilmektedirler( Acar ve Özçelik 2011: 16). 

Muhasebe bilgi sistemlerinde bilgi teknolojileri yoğun olarak kullanılmakta 

olduğu için sisteme uygun yazılımlar kullanılmalıdır. Sistemin kaliteli bilgi 

üretebilmesi için kullanılan yazılımların sahip olması gereken özellikler( Xu vd. 

2003:277-300): 

· Kullanımı kolay olmalıdır. 

· Sistem modern olmalı ve yeni bilgi teknolojilerine uyum sağlamalıdır. 

· Sistemde değişim işlemleri kolay yapılabilmelidir. 

· İnsanların takip edebileceği uygun ve yeterli dokümantasyona sahip 

olmalıdır. 

· İstikrarlı olmalıdır. 

· Etkin veri yönetimi yaklaşımı, merkezi veri tabanı ve veri havuzuna sahip 

olmalıdır. 

· Sistem ve uyum düzeyi değerlendirilebilmelidir. 
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                   2.8.2. Bilgi Kalitesi Faktörleri  

Bilgi kalitesini etkileyen faktörler; bilgi kalitesi politika ve standartları, bilgi 

kalitesi gelişimi ve kontrolü, iç denetim ve sürekli iyileşmedir(Acar ve Özçelik 2011: 

18). 

· Bilgi Kalitesi Politika ve Standartları: Muhasebe bilgi sisteminde üretilecek olan 

bilgilerin kalitesinin arttırılabilmesi için bilgi üretiminde kullanılması öngörülen 

standart ve politikaların neler olacağının önceden belirlenmesi gerekmektedir. Bilgi 

üretiminde kullanılacak olan ilke ve kuralların tümü bilgi kalitesi politikasını 

oluştururken, hedef olarak belirlenen bilgi kalite düzeyi standartları 

oluşturmaktadır. Muhasebe bilgi sisteminde üretilecek olan bilginin kalitesiyle ilgili 

belirlenen standart ve politikaların işletmeye uygun olmasının yanında basit, ilişkili 

ve tutarlı olması da gerekmektedir. Bu politika ve standartların işletmelerde 

uygulanan muhasebe politikaları ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen 

muhasebe standartları ile uyumlu olması onların uygulanabilirlik düzeylerini 

arttıracaktır(Acar ve Özçelik 2011: 17). 

· Bilgi Kalitesi Gelişimi ve Kontrolü: Bilgi üretim faaliyetlerinde bilgi kalitesinin 

sağlanabilmesi ya da geliştirilebilmesi için bilgi kalitesini arttırıcı yaklaşımlardan 

faydalanılmalıdır. Bilgi kalite boyutlarının ne ölçüde gerçekleştirilip ne ölçüde 

gerçekleştirilmediğini değerlendirerek üretilen bilginin kalite kontrolü sağlanmış 

olmaktadır. Bilgi kalite kontrollerinin düzenli olarak ilgili kişilere iletilmesi bilgi 

kalitesini arttırıcı yaklaşımlardan biridir (Acar ve Özçelik 2011: 17). 

· İç Denetim: İşletmelerin amaçlarına ve belirlenmiş politikalarına uygun olarak 

faaliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 

korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve 

yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak için, örgüt 

tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ve mali kontroller bütününe iç 

denetim denilmektedir (Demir 2010: 4). 

            Muhasebe bilgi sisteminde bilgi hatalarını ortadan kaldırmak için bilgi üretim 

sistemlerinin ve süreçlerinin sürekli denetimi sağlanmalıdır. Etkin denetim sayesinde 

üretilen bilgilerin kalitesi artar ve aynı zamanda aynı hataların üretim süreçlerinde 

tekrarlanması önlenmiş olur( Acar ve Özçelik 2011: 17). 
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· Sürekli İyileşme: İşletmelerin iç ve dış çevreleri sürekli olarak değişim 

göstermekte aynı zamanda yeni bilgi teknolojileri de gelişmektedir. Bunların yanı 

sıra muhasebe düzenlemeleri ile ilgili yasal uygulamalarda değişim göstermektedir. 

Tüm bunlar işletmelerim uzun dönemli rekabet avantajlarını elde tutabilmeleri için 

bilgi kalitesinde sürekli odaklanmayı ve iyileşmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle de 

sistemin istikrarlı ve sürekli iyileşmesine ve veri kalite kontrollerine ihtiyacı 

bulunmaktadır(Xu vd. 2003:292). 

                   2.8.3. Örgütsel Faktörler 

Örgütsel faktörler; eğitim, örgütsel yapı, bilgi kalitesine odaklanan örgüt 

kültürü, performans değerlendirme ve ödüllendirme, değişim yönetimi, fayda maliyet 

analizi ve takım çalışması faaliyetlerinden oluşmaktadır( Xu vd.  2003: 51). 

· Eğitim: İşletmelerde muhasebe bilgi sistemlerindeki faaliyetlerin etkin bir 

şekilde yürütülebilmesi için çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. 

Özellikle sistemde bilgi kalitesini arttırabilmek amacıyla muhasebe uygulamaları, 

kullanılan sistem ve güncellemeleri, muhasebe yasa standartlarındaki değişimler ile 

ilgili personeli bilgilendirme amaçlı eğitim programları verilmelidir( Demir 2010: 

150). 

· Örgütsel yapı: İşletmeye uygun örgütsel yapının yüksek kalitede bilgi 

üretilmesine yardımcı olacağı kabul edilmektedir. Örneğin, merkezileşmiş 

organizasyonel yapıda daha iyi bilgi kalite kontrollerinin yapılması öngörülmektedir. 

Fakat farklı coğrafik bölgelere yerleşmiş büyük işletmelerde muhasebe bilgi 

sisteminin fonksiyonlarının ayrı bölümler tarafından yerine getirilmesi nedeniyle 

merkezileşmiş bir sorumluluğa sahip olunması oldukça güç olmaktadır. Bu sebeple 

örgütler daha iyi bilgi kalitesi sonuçları elde etmek için, örgüt yapılarına uygun bilgi 

kalitesi yaklaşımları geliştirmelidirler( Acar ve Özçelik 2011: 19). 

· Bilgi Kalitesine Odaklanan Örgüt Kültürü: Örgüt kültürü, bir 

organizasyondaki yaşamı ayırt eden gelenekler, inançlar, değer normları, davranışsal 

sistemler ve iş yapma biçimlerini içine alan bir bütündür. Aynı zamanda bilgi 

yönetiminin başarısını da etkileyen en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. Bir 

örgütte çalışanlar arasındaki iletişim çoğu zaman yeni fikirlerin ortaya çıkmasını 

sağlamaktadır. Bu nedenle paylaşımcı bir örgüt kültürü bir örgütte bir yandan bilgi 
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yönetimini daha verimli hale getirirken diğer yandan da bilgi kalitesini arttırır(Çakar 

ve Yıldız 2010: 72). Bir işletme bünyesindeki bilgi kalitesini yükseltmek için bir 

kültüre sahip olursa, muhasebe bilgi sistemindeki bilgi kalitesi yükselir. Bilgi 

kalitesine odaklanan örgütsel kültürde üst yönetimin daha fazla kaynak ayırma 

sorumluluğu olmakta ve kontroller artmaktadır. Bunun yanında bilgi kalitesine 

odaklanan kültüre sahip işletmedeki çalışanlar böyle bir kültüre sahip olmayan 

işletmedeki çalışanlardan daha çok bilgi kalitesini garanti etmeye çalışacaklardır. Bu 

yüzden de böyle bir kültüre sahip işletmedeki bilgi çıktıları daha yüksek kalitede 

olmaktadır(Xu vd. 2003:288). 

· Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme: Performans değerlendirme, 

bilgi üretim faaliyetleri ile ilgili çalışanların yeterliliklerinin, eksikliklerinin ve 

fazlalıklarının gözden geçirilmesidir. Örgütlerde bilgi kalitesinin 

değerlendirilmesinden sonra elde edilen sonucun üstünde personelin ne derecede 

etkili olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bilgi kalitesinde istenilen hedefi 

yakalayamayan çalışanın başarısız olduğu noktalar sebepleri ile birlikte ortaya 

konulmalıdır. Diğer üretim işlemlerinde sorunlu alanların üzerinde önemle durularak 

düzeltilmeye yardımcı olunmalıdır. Çalışan bilgi kalitesinde istenilen hedefi elde 

etmiş ise bu çalışan performansından dolayı ödüllendirilerek motivasyonunun 

artması sağlanmalıdır( Acar ve Özçelik 2011: 19). 

· Değişim Yönetimi: Küreselleşme, teknolojik ve ekonomik değişimler 

işletmelerin organizasyon yapılarında ve faaliyetlerinde önemli değişikliklere neden 

olmaktadır. Bu sebeple işletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlamaları ve üretilen 

bilgi kalitesinin arttırılması için bu değişimlere uyum sağlamaları gerekmektedir( 

Demir 2010:151). 

· Fayda Maliyet Analizi: İşletmelerde bilgi üretim faaliyetleriyle ortaya 

çıkan bilgiden elde edilecek olan fayda, bilgi kalitesi ve kalite kontrollerinin yapılma 

işlemleri ile katlanılacak maliyetin üzerinde olmalıdır. Tersine bir durum söz konusu 

olduğunda yani katlanılan maliyet elde edilecek faydanın üzerinde olduğunda 

bilginin değeri düşmektedir. Bu analiz ile birlikte değeri olmayan bilgi üretimleri 

engellenir, gereksiz zaman ve maliyet kayıpları önlenir ve çalışanların dikkatlerinin 

daha faydalı bilgiler üzerine yoğunlaşmaları sağlanmış olur ( Acar ve Özçelik 2011: 

20). 
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· Takım Çalışması: İşletmelerde çalışanların yalnızca kendi departmanındaki 

çalışanlarla değil, diğer departmanlardaki çalışanlarla da etkili iletişim kurmaları 

oldukça önemlidir. Fakat çalışanlar genellikle kendi bölümlerinde çalışan personelle 

iletişim kurmakta bu yüzden diğer bölümlerle olan iletişimleri eksik olmaktadır. 

Örgütlerde farklı departmanlar arasındaki kişiler arasında ekip çalışması yapılmalı ve 

iletişim arttırılmalıdır. Böylelikle işletmelerde yaşanan ya da yaşanacak olan bilgi 

kalitesi problemleri büyük ölçüde ortadan kalkmış olmaktadır(Demir 2010:152). 

                   2.8.4.Paylaşımcılarla İlgili Faktörler 

Muhasebe bilgi sisteminde üretilen bilgilerin paylaşımcılar ile ilgili olanları; 

üst yönetimin bilgi kalitesine desteği, bilgi kalite yöneticilerinin rolü, müşteri 

odaklılık, veri kaynaklarının kalite yönetimi, çalışanların işletmeye bağlılığı, denetim 

ve gözden geçirmedir( Acar ve Özçelik 2011: 20). 

· Üst Yönetimin Bilgi Kalitesine Desteği: Üst yönetimin kalite 

uygulamalarına aktif katılımı kalite uygulamalarının başarıya ulaşabilmesi için en 

önemli unsurlardan birisidir. Örgütlerde muhasebe bilgisinin istenilen kalite 

düzeyinde ortaya çıkarılması için üst yönetimin bakış açısı oldukça önemlidir. Çünkü 

üst yönetimin muhasebe bilgi kalitesinin önemini dikkate alması ve bunun için her 

türlü desteği sağlaması işletmede üretilen muhasebe bilgisinin kalitesinin artmasını 

sağlayacaktır. Aksi takdirde kalitenin düzeyi düşmektedir. Örneğin; eğer üst yönetim 

üretilecek muhasebe bilgilerinde devamlı işletme çıkarları doğrultusunda bilgi 

üretmesini isterse muhasebe bilgi sisteminde üretilecek olan bilgilerin kalite 

düzeylerinin düşmesine sebep olacaktır. İşletmelerde muhasebe bilgi sisteminin 

üreteceği bilginin kaliteli olması için üst yönetim bilgi üretiminde ihtiyaç duyulan 

fon, teknoloji alt yapısı ve personel gibi üretim unsurlarında her türlü desteği 

sağlaması gerekmektedir(Acar ve Özçelik 2011: 20). 

· Bilgi Kalite Yöneticilerinin Rolü: İşletmelerin örgüt yapılarında bütün 

bilgi sistemlerinden üretilen bilginin kalitesinden sorumlu, bilgi kalitesini ve üretim 

aşamalarını denetleyen ayrı bir yöneticinin olması kaliteli bilgiye ulaşılmasında 

kolaylık sağlamaktadır. Örgüt yapılarında bilgi kalite yöneticiliği olarak ayrı bir 

birim oluşturulması hiyerarşik yapıda sorun yaratabilmektedir. Bu nedenle işletmeler 

bilgi kalite işlemlerini bir yönetici sorumluluğunda yürütmeyi tercih etmektedirler. 
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Fakat büyük işletmelerde bütün faaliyetlerin sorumluluğunu üzerinde toplayan birim 

yöneticileri, bilgi kalitesi sürecindeki kontrol noktalarında dikkat isteyen kısımları 

gözden kaçırabilmektedirler. Özellikle muhasebe bilgi üretim faaliyetlerinin yoğun 

olduğu organizasyonlarda bilgi kalitesinden sorumlu bir yöneticinin olması daha 

kaliteli muhasebe bilgilerinin elde edilmesini sağlamaktadır(Acar ve Özçelik 2011: 

20). 

· Müşteri Odaklılık: Müşteri odaklılık, bilgi üretiminde bilgi kullanıcılarının 

istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bilgi üretimini esas alan paylaşımcılarla ilgili 

faktörlerden birisidir. İşletmelerdeki bilgi üretiminde müşteri odaklı olma konusunda 

maliyet-yönetim muhasebesi alt bilgi sistemini ve finansal muhasebe alt sistemini 

birbirlerinden ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü finansal muhasebe alt bilgi 

sistemi hem işletme içi kullanıcıları hem de işletme dışı kullanıcıları memnun etmeye 

çalışırken, maliyet-yönetim muhasebesi yalnızca işletme içi kullanıcıları memnun 

etmeye çalışmaktadır. Finansal muhasebe alt bilgi sisteminin hem işletme içi hem de 

işletme dışı çok fazla kullanıcıya sahip olmasından dolayı bazen kullanıcıların 

istekleri ile muhasebe ilke ve yasal mevzuatları çelişebilmektedir. Bu durumda tüm 

kullanıcıların hepsinin memnun edilmesi zor olacağından bu sistemde üretilen 

bilgiler yasal düzenlemeler çerçevesinde müşteri odaklı olmayı gerektirmektedir. 

Maliyet yönetim muhasebesi alt bilgi sisteminin kullanıcıları ise işletme içi 

kullanıcılar olduğundan bilgi üretim sürecinde müşteri odaklı olmak üretilen 

bilgilerin kalite düzeyinin yüksek olması açısından önem taşımaktadır(Acar ve 

Özçelik 2011: 21). 

· Veri Kaynaklarının Kalite Yönetimi: Muhasebe bilgi sisteminde bilgi 

üretimi için ihtiyaç duyulan verilere işletme içi ve işletme dışı kaynaklardan 

ulaşılabilmektedir. İşletme içi kaynakları diğer bilgi sistemleri oluşturmaktadır. 

Muhasebe bilgi sistemi işletme içi kaynakları ile sürekli veri alışverişinde 

bulunmaktadır. İşletmenin ticari faaliyette bulunduğu alıcı ve satıcı işletmeler dış 

kaynakları oluşturmaktadır. Veri kalitesi muhasebe bilgi sisteminde üretilecek bilgi 

kalitesini etkileyen kritik bir başarı faktörü olduğu için iç ve dış kaynaklardan 

sağlanacak olan veriler kaliteli bilgi üretim amaçlarına uygun olmalıdır. Veri 

kaynakları kalite yönetiminde, veri kaynaklarıyla etkin işbirliğinin 

gerçekleştirilebilmesi için iki önemli faktör bulunmaktadır. Bu faktörler(Acar ve 

Özçelik 2011: 21): 
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-Doğruluk, zamanlılık, ilgililik ve bütünlük ölçütlerini karşılayabilecek bir veri 

kalitesinin kabul edilebilir düzeyiyle ilişkinin sağlanması, 

- Veri kalitesi raporlarının ve teknik desteğin sürekli olarak veri kaynaklarına 

sağlanmasıdır. 

· Çalışanların İşletmeye Bağlılığı: İşletmelerde muhasebe personelinin 

işletmeye olan bağlılığı ve daha çok çalışma isteğinin olması muhasebe bilgi 

sisteminde üretilen bilgilerin kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Çalışma ortamında 

mutlu olan, sorumluluk hisseden personel daha kaliteli bilgi üretecektir. İşletmelerde 

orta kademe yöneticilerinin de işletmeye olan bağlılıklarının arttırılması oldukça 

önemlidir. Çünkü bu yöneticiler bilgi kalitesinden sorumludurlar. Ayrıca üst 

yönetime bilgi raporlamakta ve personeli günlük olarak bilgi kalitesine ulaşma 

hedeflerini takip ederek işletmede bilgi kalitesinin sağlanması için gerekli 

faaliyetlerini yerine getirmektedir( Acar ve Özçelik 2011: 21) . 

· Denetim ve Gözden Geçirme: İşletmelerde hataların giderilmesinde ve 

güvenilir bilgilerine elde edilmesinde iç denetim ve bağımsız (dış) denetimin 

yapılması yönetime destek olunmasına yardımcı olmaktadır. İşletmelerin her türlü 

etkinliğini geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla bağımsız ve tarafsız güvence ve 

danışmanlık hizmeti faaliyetleri iç denetimi oluşturmaktadır. İç denetimin sonucunda 

işletmeler, kendilerinin amaç ve hedeflerine uygun kaynakların etkili ve verimli bir 

şekilde kullanılıp kullanılmadığını, faaliyetlerin yasal mevzuatlara uygun bir şekilde 

yürütülüp yürütülmediğini ve işletmede üretilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği 

konularında güvence ve danışmanlık hizmeti sağlamış olmaktadırlar. 

Bağımsız denetim, bir ekonomik birim veya döneme ait bilgilerin genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerine olan uygunluk derecesini araştırmak amacıyla 

işletmeden bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetimdir. Bağımsız denetimde 

denetçi, yapmış olduğu denetim sonucunda, işletmenin finansal tablolarının 

güvenilirliği konusunda bir görüşe varmış olur (Demir 2010:149) 

                   2.8.5. Dış Faktörler 

Muhasebe bilgi sisteminde üretilen bilgilerin kalitesini etkileyen dış faktör 

işletmenin dış çevresidir. 

· Dış Çevre: Muhasebe bilgi sisteminde üretilen bilgiler iki kısımdan 

oluşmaktadır. İlk kısım yasalar ve standartlar kapsamında üretilen finansal muhasebe 
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bilgileri ikinci kısım ise yönetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere üretilen maliyet 

ve yönetim muhasebesi bilgileridir. Finansal muhasebe bilgileri değişen yasa ve 

uygulamalardan işletme de üretilen bilgilerin yasalara uygunluğu kapsamında 

doğrudan etkilenmektedir. Örneğin vergi oranlarının yüksek olmasından rahatsız 

olan bir muhasebe yöneticisi işletmesine daha az vergi oranı çıkması için giderleri 

olduğundan yüksek, gelirlerini de olduğundan düşük göstermesi halinde üretilen 

muhasebe bilgileri (mali tablolar) hatalı bilgi içermesinden dolayı kalitesi düşük 

hatta kalitesiz bilgi olacaktır. Bu nedenle bilgilerin üretiminde dış çevre önemli bir 

faktör olmaktadır( Durmuş ve Acar 2011: 18). 

2.9.MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN DİĞER FONKSİYONLARLA 

İLİŞKİSİ 

Muhasebe bilgi sistemi işletmenin tüm fonksiyonlarından veri alıp bu verileri 

işleyip bilgi haline dönüştüren ve bu bilgileri fonksiyonlara ileten bir işletme 

fonksiyonudur.  Muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgiler işletmenin önemli kritik 

durumlarda gerekli uyarıların yapılmasında, yasalar karşısında finansal bilgiler 

anlamında temsil edilmesinde ve iç ve dış bilgi kullanıcılarına sunulan bilgilerin 

doğru hedefe ulaştırılmasında kullanıldığından muhasebe bilgi sistemi bir işletmenin 

fonksiyonları arasında kontrol merkezi görevini üstlenmektedir(Ekergil 2013:125). 

Muhasebe bilgi sistemi yönetim fonksiyonuna karar almada, pazarlama 

fonksiyonuna mal alım satımlarında parasal değişimlerin izlenmesinde, üretim 

fonksiyonuna üretim maliyetleri ile ilgili bilgilerin iletilmesinde, finans fonksiyonuna 

işletmenin ihtiyaç duyduğu fonların en uygun koşullarda sağlanmasında, insan 

kaynakları fonksiyonuna ise işletme için en önemli kaynaklardan biri olan insan 

kaynağının tedarikinde fayda sağlamaktadır(Ekergil  2010:140). 

                   2.9.1.Muhasebe Bilgi Sistemi ve Finansman 

İşletmeler belirli faaliyetleri yerine getirerek girişimcilerine para kazandırma 

amacı taşımaktadırlar. Para kazandırma amacını da yerine getirebilmek için 

işletmelerin varlıklara ihtiyaçları vardır. Bu varlıkların elde edilmesi ya işletme 

ortaklarının işletmeye koyduğu öz kaynaklarla ya da finansal kurumlardan sağlanan 

yabancı kaynaklarla gerçekleşebilir. İşletmelere kaynak sağlamaya yardımcı olan 
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fonksiyon finansman fonksiyonudur(Ekergil 2013:137).Finansman fonksiyonu 

örgütlerin faaliyette bulunabilmeleri için gereksinim duyduğu finansal kaynakları en 

uygun şartlarda tedarik etme ve örgütlerde birikmiş olan fonların hedeflerin 

gerçekleştirilmesinde planlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi 

faaliyetlerini kapsamaktadır(Dinçer 2000:220). 

İşletmeler sahip oldukları sermaye yapıları, nakit akışları ve finansman 

maliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalı gerekir. Gelecekte karşılaşabilecekleri bazı 

finansal sorunlara karşı önceden stratejiler geliştirmiş işletmelerin bu olumsuz 

durumlara karşı fazla seçenekleri olmamakta ve böyle durumlar işletmeleri 

başarısızlığa götürmektedir. İşletmelerin mali yapıları ne kadar güçlü olursa, 

karşılarına çıkabilecek fırsatlarda o kadar fazla olacaktır. Finansman fonksiyonun 

vereceği kararlar sayesinde de güçlü bir mali yapı elde edilebilmektedir. Bu 

kararların alınmasında da muhasebe bilgi sisteminden elde edilen bilgiler büyük 

önem taşımaktadır( Dinçer 2004:129). 

Muhasebe bilgi sistemi ile finans fonksiyonu ayrılmaz bir bütündür. Şöyle ki; 

muhasebede nakit fazlası politikanın izlenmesi ile öngörülmeyen krizler ve hatalara 

karşı bir tampon oluşturulurken, bu durum finans yöneticilerinin sürekli olarak bir 

nakit fazlası değerlendirme yollarını aramalarına sebep olacaktır. Bu nedenle 

muhasebe bilgi sistemi ile finans fonksiyonu birbirlerine bağlı bir şekilde 

faaliyetlerini yürütmeleri gerekmektedir(Ekergil 2003:138). Muhasebe bilgi sistemi, 

finans fonksiyonuna işletme kısa ve uzun dönemde ne gibi yatırımlar yapmalı, 

işletmenin fon ihtiyacı nereden ve nasıl karşılanmalı gibi sorulara cevap için bilgi 

sağlamaktadır(Aydın vd. 2012:5). 

                  2.9.2. Muhasebe Bilgi Sistemi ve Üretim  

İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak mamullerin üretilmesi üretim işletmeleri 

tarafından yapılmaktadır. Özellikle müşterilerin talep edecekleri ürünlerin 

üretilmesini üretim işletmeleri amaç edinirken, tüm işletme fonksiyonları da bunun 

üzerine odaklanmaktadır. Muhasebe bilgi sistemi, müşteri taleplerini karşılaması 

gereken üretim fonksiyonu için alt sistemi maliyet muhasebesini kullanmaktadır. 

Maliyet muhasebesi ile üretim yöneticilerinin karar alabileceği kontrol edilebilir 

değişken maliyetlere ait bilgiler sağlanabilmektedir. Bunun yanında yöneticilerin 
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karar almasında önemli etkisi olan fakat üretim yöneticilerinin kontrollerinin dışında 

bulunan sabit maliyetler de belirlenebilmektedir. Bu sabit maliyetler yeni bir ürünün 

üretilip üretilmemesinde veya üretim hacminin genişletilip genişletilmemesinde 

üretim yöneticisinin kararını önemli ölçüde etkilemektedirler. Müşteriler kendi 

taleplerine göre değişebilen esnek ürünleri satın almak isterler. Bu durumda üretim 

sürecinde ürün çeşitliliğinin genişlemesine neden olmaktadır. Müşteriler ürün 

yelpazesi içinde bulunan çok çeşit ürün arasından seçim yaparak, işletmeye sipariş 

üzerine üretim yaptırmak istemektedirler. Rekabetin yoğun olduğu sektörlerde her 

müşteriye birbirinden farklı ürün üretmek muhasebe fonksiyonu ile üretim 

fonksiyonu arasındaki ilişkinin daha fazla artmasına sebep olmaktadır. Muhasebe 

bilgi sistemi her bir müşteri için üretilecek olan ürünün maliyetini hesaplayarak 

fiyatın belirlenmesine katkı sağlamakta, ürünün üretilip üretilmemesi için analizler 

yaparak üretim fonksiyonuna ihtiyaç duyacağı bilgileri sağlamaktadır(Ekergil 

2003:137). 

Üretim fonksiyonunun önemli görevlerinden biri de stok kontrolüdür. Stok 

kontrolü, örgütlerin ileride gereksinim duyabilecekleri hammadde ve yardımcı 

maddeler ile stoklarında bulundurulması gereken en uygun ürün miktarını 

belirlemekte ve böylece stokların sürekli kılınmasını amaçlamaktadır. Bu düzeyin 

belirlenmesi için gerekli olan işletmenin satış ve mali yapısına ilişkin bilgiler 

muhasebe bilgi sisteminden elde edilmektedir(Dinçer ve Fidan 2000:256-257). 

                  2.9.3. Muhasebe Bilgi Sistemi ve Pazarlama 

Pazarlama, mevcut ve potansiyel müşterilere isteklerini tatmin edici ürün ve 

hizmetleri sunmak üzere planlamak, tutundurmak ve dağıtmak amacına yönelik 

olarak düzenlenen ve birbirini etkileyen işletme faaliyetlerinden oluşan bir 

sistemdir(İslamoğlu 2011: 15). Pazarlama fonksiyonu, müşterilerde satın almaya 

değer algısını ve satın aldıktan sonra müşteri tatmininin devam etmesini sağlamayı 

amaçlamaktadır. Pazarlama fonksiyonu yalnızca bir müşteri kitlesi yaratıp işletmenin 

müşteriye sunduğu mal veya hizmeti satmayı değil satış sonrasında memnuniyeti de 

bilmek istemektedir. Yani her bir müşterinin değerinin ne olduğunu öğrenmek 

istemektedir. Bu da müşteri yaşam boyu değeri (MYBD)kavramı ile ortaya 

konulmaktadır. Bu kavram pazarlama fonksiyonunun müşterilerin satın alma 

davranışı üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. İşletmeler yeni müşteriler 
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kazanmak ve bunları elde tutmak ve korumak için uğraşırlar. Buna göre müşteri 

yaşam boyu eğrisi de işletmenin yaptığı pazarlama yatırımları sonucunda oluşan 

müşteri ilişkilerinden sağlanan karların net bu günkü değeridir. Muhasebe bilgi 

sistemi pazarlama fonksiyonu için bu kadar önemli olan bilgiyi pazarlama bölümüne 

sunmaktadır. Ayrıca müşterilere yapılan satışlar, satışların tahsil edilme oranları, 

müşterilerden alacakların tahsilinde yaşanan sıkıntılar gibi konular pazarlama 

fonksiyonu için önemli bilgilerdir. Çünkü pazarlama fonksiyonu bu bilgilere 

dayanarak satış faaliyetlerine yön verebilmektedir. Muhasebe bilgi sistemi pazarlama 

fonksiyonun ulaşamadığı ürün iadeleri, iskontoları, vadesinde tahsil edilebilen ve 

edilemeyen alacaklar hakkındaki bilgileri aktarmaktadır(Ekergil 2013:135). 

Pazarlama fonksiyonu yöneticilerinin en çok kullandıkları sistem muhasebe 

bilgi sistemidir. Siparişlerin ne sıklıkla geldiği ne ölçüde karşılandığı muhasebe bilgi 

sistemi sayesinde belirlenmektedir. Bunun yanı sıra işletmelerin elde ettikleri karlar, 

satış tutarları, üretim maliyetleri haricindeki gider ve maliyetlere ilişkin bilgilerde 

yine bu sistemden elde edilmektedir. Muhasebe bilgi sistemi pazarlama 

fonksiyonuna en önemli bilgilerden biri olan ürünlerin maliyetlerine ilişkin bilgileri 

de sunmaktadır(İslamoğlu 2008:463). 

                   2.9.4. Muhasebe Bilgi Sistemi ve İnsan Kaynakları 

İnsan kaynakları fonksiyonunun temel amacı insan gücünden en etkili ve 

verimli bir şekilde yararlanmaktır. Üretim fonksiyonundan pazarlama fonksiyonuna 

kadar tüm fonksiyonlarda yapılan işlerin etkinliği ve verimliliği çalışanların nitelik 

ve niceliklerine bağlı olmaktadır. Bu sebeple insan kaynakları fonksiyonu personel 

ihtiyacının belirlenmesi, ilanların verilerek en uygun elemanın seçilmesi, seçilen 

elemanların kurum kültürüne alıştırılması, motivasyonu, performans 

değerlendirmesi, kurumda bireyler ve gruplar arası sağlıklı bir iletişimin kurulması 

gibi pek çok önemli uygulamayı kapsamaktadır(Sabuncuoğlu 2011:5). 

İnsan, işletmede rekabet avantajını sağlayan en önemli kaynaktır. Çünkü 

işletmenin ulaşmak istediği hedefleri yöneten, yürüten aynı zamanda işletmede 

inovasyonu yaratan tek unsur özelliğini taşımaktadır. Fakat işletmede kaynakların 

doğru ve etkin bir şekilde kullanılması ve çalışanların güdülenmesi sonucu işletme 

başarı elde edebilir. Bu durumda çalışanlara doğru hedeflerin tanımlanması ve bu 
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hedeflere ulaştıktan sonra elde edecekleri prim, teşvik, tatil gibi performansa dayalı 

ödüllendirmelerin bildirilmesi gerekmektedir. Muhasebe bilgi sistemi bu konularda 

da insan kaynakları fonksiyonuna gerekli bilgiyi sağlamaktadır(Ekergil 2013:138).  

Muhasebe bilgi sistemi insan kaynaklarını iş gücü planlamasında da etkin bir 

şekilde rol oynamaktadır. İşletmelerin ulaşmak istediği hedeflerde kullanacağı en 

önemli kaynak insan olduğu için, insan kaynakları ne kadar çok nitelikli insana sahip 

olursa işletme o kadar kolay hedeflerine ulaşacaktır. Fakat işletmenin çok sayıda 

nitelikli insana sahip olması onların hepsini etkili ve verimli kullanacağı anlamına 

gelmemektir. Bu yüzden işletme bu etkinlik ve verimlilik düzeyine ulaşmaya 

çalışırken ekonomik de olmak zorundadır. Bu ekonomikliğin sağlanmasında 

muhasebe bilgi sistemini önem kazanmaktadır( Ekergil 2013:138-139). Muhasebe 

bilgi sistemi ile insan kaynakları fonksiyonu arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. 

Çünkü insan kaynakları fonksiyonunun tüm faaliyetlerin ya parasal işlem vardır yada 

yasal bir süreç söz konusu olmaktadır. Örneğin, insan kaynaklarının hazırlaması 

gereken bir iş akdi formundan veya işten çıkarma formundan muhasebe bilgi 

sisteminin haberdar olması gerekmektedir. 

                  2.9.5. Muhasebe Bilgi Sistemi ve Yönetim 

Muhasebe bilgi sistemin amacı yalnızca gerçekleşmiş olayları takip etmek 

değil aynı zamanda işletmenin misyonu, vizyonu ve stratejik hedeflerine bağlı olarak 

geleceğe yönelik planlarını hazırlamak, örgütlenmesine, yönetilmesine, 

koordinasyonuna ve denetimine yardımcı olmaktır. Muhasebe bilgi sistemi üç tür 

bilgi üretmektedir. Birincisi, işletmenin mali nitelikteki olaylarını finansal tablolara 

dönüştürüp ham bilgiler elde etmektir. İkincisi, işletmenin mali durumunu tablolar 

üzerinden analiz edip yorumlayarak elde edilen bilgilerdir. Üçüncüsü ise hedeflere 

bağlı sorun çözmeye yönelik olarak üretilen bilgidir. Muhasebe bilgi sistemi yönetim 

fonksiyonuna hem finansal analiz hem de sorun çözmeye yönelik olarak bilgi 

sağlamaktadır. Muhasebe bilgi sistemi yönetimin önemli bir faaliyeti olan 

planlamayla da yakından ilişkilidir. Planlama ile işletmenin geleceğine yön 

verilmeye ve istenilen hedeflere ulaşılmaya çalışılmaktadır. Ancak hedeflere 

ulaşmada çeşitli alternatif yolların sonucunda karşılaşılması olası olan durumlar 

finansal bütçeler yardımıyla ortaya çıkarılabileceğinden bu bütçeler muhasebe bilgi 

sistemi tarafından yürütülmektedir. Muhasebe bilgi sistemi işletmelerde gerçekleşen 
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mali olaylara ait belgeleri veri kabul ederek bilgi üretmektedir. Fakat finansal 

olayların doğuşu işletmenin yönetim fonksiyonu tarafından verilen kararlara bağlı 

olduğundan bu kararlar varlıkların, kaynakların, gelir-gider ilişkisinin değişmesine 

neden olacaktır. Muhasebe bilgi sistemi bu bağlamda yönetim fonksiyonunun aldığı 

kararlara destek sağlayıcı bilgileri üretirken, aynı zamanda yönetim fonksiyonunun 

aldığı kararların sonucunda işletmenin durumu ve performansı hakkında yönetime 

bilgi sunacaktır(Ekergil 2003:135).  

         2.10. MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ 

Muhasebe bilgi sistemi, işletmelerde meydana gelen parasal olaylara ait mali 

bilgileri işleyen ve organizasyonel faaliyetlerin koordinasyonuna ilişkin kararları 

destekleyen bilgisayar tabanlı bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Muhasebe bilgi 

sisteminin etkinliği spesifik bir sistem tasarımına bağlıdır. Bu tasarım, algılanan 

sistem etkinliği ve fonksiyonel ilişkileri inceleyen muhasebe bilgi sistemi 

entegrasyonu kavramı ile oluşturulmaktadır(Nicolaou 2000: 92). Muhasebe bilgi 

sisteminin etkinliği Şekil 2.5’de gösterilmiştir. 

         Şekil 2.5.  Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği 

Kaynak: ( Nicolaou 2000:93) 

ÖRGÜTSEL 

KOORDİNASYON VE 

KONTROL 

GEREKSİNİMLERİ 

 

        1. Örgütün iç yapısı 

-Örgütsel Kurumsallaşma 

 

2.Örgüt İçi Durum 

-Fonksiyonlar Arası Bilgi 

Bağımlılığı 

 

3.Örgütler Arası Durum 

-Örgütler Arası Bağımlılık 

 

 

MBS TASARIM 

DEĞİŞKENİ 

-MBS Entegrasyonu 

MBS 

ETKİNLİĞİ 
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Muhasebe bilgi sistemi entegrasyonu kavramında, örgütün kontrol ve koordinasyon 

faaliyetlerinde karşılaşılabilecek olan sorunların çözümünde ve diğer faaliyetlerde etkin bir 

şekilde kullanılabilecek olan bilgileri sağlayacak olan sistemin tasarlanmasından 

bahsedilmektedir. Örgütsel kontrol ve koordinasyon faaliyetlerini gereksinim duyduğu 

ihtiyaçlar ise(Nicolaou 2000: 92) : 

· Örgütün kurumsallaşma derecesi, 

· Örgütün içerisinde fonksiyonlar arasındaki bilgi gereksinimin bağlılığı, 

· İşletmelerin etkileşim içinde bulunduğu diğer işletmelerle bilgi paylaşımı ve 

elektronik veri değişimi sebebiyle birbirlerine olan bağımlılıklarıdır. 

Bir işletmenin bilgisayar sisteminden ticari ilişkide olduğu diğer işletmelerle 

veri değişimini sağlayan bilgisayarlara dayalı ağ sistemlerine elektronik veri değişim 

sistemi denilmektedir. Bu sistem işletmelere birçok fayda sağlamaktadır. Bu 

faydalardan bazıları; işletmeler arası kağıt akışını azaltması, maliyetlerin ve iş 

akışlarındaki gecikmelerin azaltılması, stok düzeylerinin daha etkin kontrolü gibi 

birçok faaliyetlerin iyileştirilmesini sağlar(Sürmeli vd. 1998:181). 

Muhasebe bilgi sisteminin etkin bir şekilde faaliyet göstermesi muhasebe bilgi 

sisteminin entegrasyonuna bağlıdır. Örgütsel kontrol ve koordinasyon faaliyetlerinin 

ihtiyacı olan bilgilerin üretilmesi yani muhasebe bilgi sisteminin etkin bir şekilde 

faaliyet göstermesi sistemin dizaynı ve entegrasyonu ile sağlanabilmektedir(Nicalaou 

2000:95). 

Çalışmanın üçüncü yani son bölümünde muhasebe bilgi sisteminin etkinliğine 

yönelik yapılan araştırma ile elde edilen bulgulara ve ulaşılan sonuçlara yer 

verilmiştir. 
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BÖLÜM III 

İŞLETMELERDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN 

ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE 

ÇANAKKALE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA 

         3.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı  

Araştırmanın konusu, işletmelere mali konularda bilgi sağlayan muhasebe bilgi 

sisteminin etkinliğini etkileyen unsurların tespit edilmesi ve işletmelerde muhasebe 

bilgi sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesidir. 

Bu araştırmanın amacı, Çanakkale ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işletmeler 

de muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini etkileyen unsurların ve muhasebe bilgi 

sisteminin etkinliğinin işletmeler üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmıştır. 

         3.2. Araştırmanın Önemi 

90’lı yılların sonlarında Küreselleşme olarak adlandırılan büyük bir değişim 

yaşanmış ve bu olgu ile birlikte eski değeler ve yöntemler yerini yenilerine 

bırakmıştır. Bu olgu en çok işletmeleri etkilemiştir. Bu olgu ile birçok çevresel 

faktörün etkisi altında kalan işletmeler bu unsurlardaki sürekli değişime ayak 

uydurmak zorunda kalmıştır. Bu büyük değişimin bir sonucu olarak işletmeler çok 

yoğun bir rekabetin etkisi altında kalmıştır. Rekabette üstünlük sağlayacak en 

yararlı unsur ise bilgidir. Kaliteli bilgi elde eden işletmeler günümüzün rekabetçi 

çevresinde geleceğe yönelik doğru kararlar alabilmektedir. İşletmelerde bilgiyi 

tedarik eden ve yöneten sistem yönetim bilgi sistemidir. Rekabette üstünlük 

sağlayacak olan, yönetim bilgi sisteminin alt sistemi olan ve işletmeye mali 

konularda bilgi sağlayan sistem ise muhasebe bilgi sistemidir.  

Bu araştırmanın önemi, işletmelere hem iç kaynaklarından hem de dış 

kaynaklarından en doğru bilgiyi sağlayacak olan muhasebe bilgi sisteminin 

etkinliğini etkileyen unsurları belirlemek olup, Çanakkale ili ve ilçelerindeki 

işletmelerde bu unsurları tespit etmeye yönelik araştırma yapmaktır. 
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         3.3.Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. 

Anket soruları; Yazıcı (2010), Güney (2013), Akgün ve Kılıç(2013)’ın makalelerinde 

yer verdikleri değişkenler ile literatürde yer alan diğer çalışmalar dikkate alınarak 

hazırlanmıştır. Anket aracılığıyla toplanan veriler SPSS istatistik programı ile analiz 

edilmiştir. Demografik sorular Frekans analizine tabi tutularak sonuçları 

değerlendirilmiş ve yüzde oranları her biri için ayrı ayrı gösterilmiştir.  

Likert ölçekli sorular için ise dört boyut belirlenerek Faktör Analizi 

uygulanmıştır. Faktör analizi; çok sayıdaki değişkenler arasındaki ilişkiye dayanarak 

bu değişkenleri daha az sayıdaki değişkene indirebilen çok değişkenli bir analiz 

tekniğidir(İslamoğlu 2009:228).  Ayrıca fonksiyonel değişkenler, katılımcılarla ilgili 

demografik değişkenler arasında olası farklılıkları tespit etmek amacıyla One- Way 

Anova- Scheffe testleri uygulanmıştır. One -Way Anova-Scheffe testleri üç veya 

daha fazla grup arasında farkın olup olmadığını ölçen ve fark varsa bu farkın hangi 

gruptan kaynaklandığını gösteren test teknikleridir. (Sipahi vd. 2008:118-125).   

          3.4. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

        Araştırmanın evrenini Çanakkale ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işletmeler 

oluşturmaktadır. ÇTSO ile ilişki içerisinde bulunan ve halen faaliyet gösteren 

işletme sayısı 1600’dür. Dolayısı ile anketler Çanakkale ili ve ilçelerinde faaliyet 

gösteren çalışan sayısı 5 ile 50 arasında olan işletmelere uygulanmıştır. Toplamda 

240 adet ankete geri dönüş yapılmıştır. Bu sayı araştırmanın güvenilirliği açısından 

yeterli olmakla birlikte güvenilirlik analizi izleyen kısımlarda yapılmıştır. 

         3.5. Araştırmanın Literatür İncelemesi 

        Muhasebe bilgi sisteminin etkinliği üzerine yapılan bazı çalışmalara yönelik 

literatür incelemesi aşağıda sunulmuştur. 

 Dinç ve Varıcı (2008) çalışmalarında, muhasebe bilgi sisteminin 

kurumsallaşma düzeyine etkisi ve kurumsallaşma ile muhasebe bilgi sistemi arasında 

bir ilişki olup olmadığı ortaya konulmuştur. Çalışmada, muhasebe bilgi sistemi ile 

kurumsallaşma arasında doğru yönlü, pozitif ve güçlü bir ilişkinin olduğu ve 
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muhasebe bilgi sisteminin etkinliğinin kurumsallaşmaya etki eden faktörlerden biri 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

Dinç ve Abdioğlu (2009) çalışmalarında, işletmelerde kurumsal yönetim 

anlayışı ile muhasebe bilgi sistemi arasındaki ilişkiyi istatistiki olarak ortaya 

konulmuştur. Araştırmada, muhasebe bilgi sisteminin raporlama ilkesi, örgüt yapısı 

ilkesi, açıklık ve anlaşılabilirlik ilkesi ve veri biriktirme ve işleme ilkeleri ile 

kurumsal yönetim anlayışı ilkeleri arasında istatistiki olarak pozitif yönlü güçlü bir 

ilişki tespit edilmiştir.  

Türk ve diğerleri (2009) çalışmalarında, KOBİ’lerde muhasebeden elde edilen 

bilgilerin yönetimi açısından gerekli alt yapının kurumsallaşmış büyük işletmelere 

kıyasla eksik olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca yine aynı çalışmada işletmelerde 

çalışan sayısı arttıkça bilgi yönetimi araçlarından faydalanma düzeyinin de arttığı 

tespit edilmiştir. 

Şaklak ve Buran (2010) çalışmalarında Kırşehir İli Kaman İlçesinde faaliyet 

gösteren işletmelerin MBS’den etkin bir şekilde yararlanıp yararlanmadıklarını tespit 

etmek amacıyla bir çalışma yapmışlar ve bu bölgedeki işletme sahipleri ile ayrı ayrı 

görüşmeler yaparak sonuçlara ulaşmıştır. Bu bağlamda, KOBİ’lerin muhasebe bilgi 

sisteminden yararlanmadığı ve bilgisayarlarda hazır bulunun programlar ile 

işlemlerini gerçekleştirdikleri sonucuna varmışlardır. Ayrıca işletmelerin başarılı 

olmaları ve dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilmelerinin ancak etkin bir 

muhasebe sisteminin varlığı ve muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgilerle alınacak 

olan kararlara bağlı olduğunu belirtmişlerdir. 

Yazıcı (2010) çalışmasında, Erzurum organize sanayi bölgesinde faaliyet 

gösteren KOBİ’lerin yönetim kararlarını oluştururken MBS’ den faydalanma 

düzeyleri tespit edilmiştir. İşletmelerde; personel sayısı ve kullanılan teknoloji 

düzeyi yükseldikçe MBS’nin yönetim kararlarında kullanılma düzeyinin arttığı ve 

limited şirketlere göre anonim şirketlerin yönetim kararlarında MBS’ den daha fazla 

faydalandıkları tespit edilmiştir. İşletme büyüklüğü kriterlerinden sayılan sermaye 

büyüklüğünün artması ile MBS’ nin yönetim kararlarında daha fazla kullanıldığı 

tespit edilmiştir. 
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Mizrahi (2011) çalışmasında, KOB ’lerde muhasebe bilgi sistemlerinin etkin 

kullanılmasının önemini ortaya koyarak, muhasebe bilgi sistemlerinin etkinlik ve 

verimlilik düzeyini ortaya koymuştur. MBS’ nin etkin ve verimli kullanılabilmesi 

için öncelikle i letmelerin kurumsal yönetim anlayışını benimsemeleri ve 

profesyonel yöneticilerle çalı malarının gerekliliğini ortaya koymuş ve işletmenin 

büyümesi ve çalışan sayısının artması ile birlikte kurumsallaşması ile MBS’ den 

yararlanma derecesi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Akgün ve Kılıç (2013) çalışmalarında, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesindeki 

işletmelere uyguladığı anketler sonucunda işletmelerin MBS’ den yararlanmakta 

olduğu, MBS uygulamalarının bu işletmelere yenilik getirdiği ve bu yeniliklerin 

yönetsel kararların etkinliğini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu araştırma 

sonuçlarına göre, MBS’nin işletme bilgi sisteminin ayrılmaz bir parçası olması 

nedeniyle, işletmelerde kurumsal yönetim ilkeleri arasındaki ilişkiyi güçlendirdiği 

düşünülmektedir. Bu çalışma sonucunda MBS uygulamalarının muhasebe 

personelinin işletme yönetimiyle bilgi paylaşımına, işletme içerisindeki diğer 

personelle bilgi paylaşımına, müşteriler hakkında bilgi edinmeye ve tedarikçilerle 

bilgi paylaşımına olumlu katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. 

         3.6.Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması  

                   3.6.1. Araştırmaya Katılanlara Yönelik Demografik Bilgiler 

Ankete katılan çalışanların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, işletmedeki 

pozisyonları ve çalışma süreleri ile işletmelerin faaliyet süreleri, faaliyet gösterdikleri 

sektörlere ait bilgiler sırasıyla tablolar halinde aşağıda verilmiştir. 

         Tablo 3.1. Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımı 

Yaş Aralıkları Sıklık Yüzdelik Birikimli Yüzdelik  

20-30 78 32.5 32.5 

31-40 94 39.2 71.7 

41-50 68 28.3 100.0 

Toplam 240 100.0 
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Tablo 3.1’ e bakıldığında ankete katılanların yaşlarına göre; 20-30 arası %32.5, 

31-40 arası %39.2 ve 41-50 arası %28.3 olduğu ve katılanların çoğunluğunu 31-40 

arası yaş grubunun oluşturdukları görülmektedir. 

        Tablo 3.2. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet Sıklık Yüzdelik Birikimli Yüzdelik 

Erkek 138 57.5 57.5 

Bayan 102 42.5 100.0 

Toplam 240 100.0 
 

 

  Tablo 3.2’ e bakıldığında ankete katılanların cinsiyetlerine göre; %57.5’nun 

erkek, % 42.5’nun ise kadın oldukları ve katılanların çoğunluğunu erkeklerin 

oluşturdukları görülmektedir.                  

      Tablo 3.3. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 

Eğitim Sıklık Yüzdelik Birikimli Yüzdelik 

İlköğretim 19 7.9 7.9 

Lise 80 33.3 41.3 

MYO 63 26.3 67.5 

Fakülte 72 30.0 97.5 

Lisansüstü 6 2.5 100.0 

Toplam 240 100.0 
 

 

Tablo 3.3’e bakıldığında ankete katılanların eğitim düzeylerine göre; 

ilköğretim %7.9, lise %33.3, önlisans %26.3, fakülte %30, lisansüstü %2.5 olduğu ve 

çoğunluğu lise mezunlarının oluşturduğu görülmektedir. 
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        Tablo 3.4. Katılımcıların İşletmedeki Pozisyonuna Göre Dağılım 

Pozisyon Sıklık Yüzdelik Birikimli Yüzdelik 

Genel Müdür 10 4.2 4.2 

Genel müdür yardımcısı 3 1.3 5.4 

Muhasebe müdürü 54 22.5 27.9 

Finans müdürü 3 1.3 29.2 

Personel 170 70.8 100.0 

Toplam 240 100.0 
 

 

Tablo 3.4’e bakıldığında ankete katılanların genel müdür %4.2, genel müdür 

yardımcısı %1.3, muhasebe müdürü %22.5, finans müdürü %1.3, personel %70.8 

olduğu ve katılanların çoğunluğunu işletmede çalışan personelin oluşturduğu 

görülmektedir. 

         Tablo 3.5. Katılımcıların Çalışma Sürelerine Göre Dağılım 

Çalışma süresi Sıklık Yüzdelik Birikimli Yüzdelik 

1 yıldan az 23 9.6 9.6 

1-5 yıl 65 27.1 36.7 

6-10 yıl 65 27.1 63.8 

10 ve üzeri 87 36.3 100.0 

Toplam 240 100.0 
 

 

Tablo 3.5’ e bakıldığında ankete katılanların işletmede çalışma sürelerine göre; 

1 yıldan az %9.6, 1-5 yıl ve 6-10 arası çalışanların %27.1, 10 yıl ve üzeri çalışanların 
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%36.3 olduğu ve çoğunluğu 10 yıl ve üzeri çalışma süresine sahip olanların 

oluşturduğu görülmektedir. 

Tablo 3.6. İşletmelerin Faaliyet Sürelerine Göre Dağılım 

Faaliyet süresi Sıklık Yüzdelik Birikimli Yüzdelik 

1-5 yıl 28 11.7 11.7 

6-10 yıl 47 19.6 31.3 

11-20 yıl 72 30.0 61.3 

20 yıl üzeri 93 38.8 100.0 

Toplam 240 100.0 

 

 

Tablo 3.6’ a bakıldığında ankete katılanların çalıştıkları işletmelerin faaliyet 

sürelerine göre; 1-5 yıl arası %11.7, 6-10 yıl arası %19.6, 11-20 yıl arası %30, 20 yıl 

ve üzeri %38.8 olduğu ve çoğunluğu 20 yıl ve üzeri faaliyet gösteren işletmelerde 

çalışanların oluşturduğu görülmektedir. 
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Tablo 3.7. İşletmelerin Faaliyet Gösterdikleri Sektörlerin Dağılımı 

Sektör Sıklık Yüzdelik Birikimli Yüzdelik 

Tekstil 30 12.5 12.5 

Gıda 48 20.0 32.5 

Ağaç ve ağaç ürünleri 17 7.1 39.6 

Taş ve toprak 15 6.3 45.8 

Makine ve metal 13 5.4 51.3 

Deri ve deri ürünleri 9 3.8 55.0 

Otomotiv 12 5.0 60.0 

Diğer 96 40.0 100.0 

Toplam 240 100.0 

 

 

Tablo 3.7’e bakıldığında ankete katılanların çalıştıkları işletmelerin faaliyet 

gösterdiği sektörlere göre; tekstil %12.5, gıda %20, ağaç ve ağaç ürünleri 7.1, taş ve 

toprak %6.3, makine ve metal %5.4, deri ve deri ürünleri %3.8, otomotiv %5 ve 

bunların dışında kalan işletmelerin faaliyette bulundukları sektör %40 oranı ile 

çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. 

 3.6.2. Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi İçin Yapılan Güvenirlik 

Analizi  Sonuçları 

Anketler cevaplandırıldıktan sonra ankette yer alan soruların güvenilirliğini 

ölçmek için güvenirlilik analizi yapılmış ve Cronbach’s Alpha değerleri 

hesaplanmıştır. Bu yöntem ölçekte yer alan tüm soruların kendi aralarında tutarlı 

olup olmadıklarını ve aynı amaca hizmet edip etmediklerini belirlemek amacıyla 

ölçülmektedir. Alfa katsayısına göre bir ölçeğin güvenirlilik düzeyi aşağıdaki 

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

0.40  <  Alfa  <  0.60 ise ölçeğin güvenilirliği düşüktür. 

0.60  <  Alfa  <  0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

                   0.80   <  Alfa   <  1.00 ise ölçek yüksek düzeyde güvenilirdir. 

 

          Ankette yer alan sorular kendi aralarındaki ilişkilendirilerek 4 boyuta ayrılmış, her 

bir boyut isimlendirilmiştir: 

 1. Boyut: Muhasebe Bilgi Sisteminin etkinliği,  

 2. Boyut: Muhasebe Bilgi Sisteminin işletme kararlarına etkisi, 

 3. Boyut: Muhasebe Bilgi Sisteminin işletme yönetiminin etkinliği üzerindeki 

etkisi, 

 4. Boyut: Muhasebe Bilgi Sisteminin muhasebe departmanlarının 

faaliyetlerine etkisidir. 

Yapılan güvenilirlik analizi sonucu elde edilen alfa değerleri tablo 3.8’ de 

gösterilmiştir. 

Tablo 3.8. Güvenilirlik Analizi 

 Cronbach's Alpha Soru Sayısı 

Boyut 1 0.903 7 

Boyut 2 0.874 7 

Boyut 3 0.801 5 

Boyut 4 0.726 3 

Genel 0.916 22 

 

Tablo 3.8' deki verilere göre muhasebe bilgi sisteminin muhasebe 

departmanlarının faaliyetlerine etkisi oldukça güvenilir düzeyde iken, muhasebe bilgi 

sisteminin etkinliği, muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetiminin etkinliği 

üzerindeki etkisi, muhasebe bilgi sisteminin işletme kararlarına etkisi boyutları ise 

yüksek düzeyde güvenilir olduğu görülmektedir. 
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                    3.6.3. Araştırmanın Faktör Analizi Sonuçları 

          Birbiriyle orta düzeyde ya da oldukça ilişkili anket soruları 5’li likert ölçeği 

kullanılarak çalışmaya dahil edilmiştir. Çok sayıda olan bu değişkenlerin birkaç 

kümede toplanabilmesini sağlamak amacı ile faktör analizi yapılmıştır. Bu bağlamda 

faktör analizi, aynı yapıyı ya da niteliği ölçen değişkenleri bir araya toplayarak 

ölçmeyi ve az sayıda faktör ya da boyut ile açıklamayı amaçlayan istatistiksel bir 

tekniktir. Ayrıca faktör analizi bir faktörleşme ya da ortak faktör adı verilen yeni 

kavramları (değişkenleri) ortaya çıkarma ya da maddelerin faktör yük değerlerini 

kullanarak kavramların işlevsel tanımlarını elde etme süreci olarak da 

tanımlanmaktadır. Ayrıca iyi bir faktör oluşturmada değişken azaltma olmalı, 

üretilen yeni değişken ya da faktörler arasında ilişkisizlik sağlanmalı, ulaşılan 

sonuçlar, yani elde edilen faktörler anlamlı olmalıdır (Büyüköztürk 2009:25). 

Faktör analizinde kullanılan iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

açıklayıcı faktör analizi ikincisi ise doğrulayıcı faktör analizidir. Açıklayıcı faktör 

analizi, belli bir hipotezi sınamak yerine, ölçülen faktörlerin doğası hakkında bir bilgi 

vermeye çalışan analize denir. Doğrulayıcı faktör analizi ise geliştirilen bir hipotezi 

test etmeye yönelik incelemelerde kullanılan analiz türüne denmektedir.(Tavşancıl, 

2002:50). Buna göre; çalışmada açıklayıcı faktör analizi kullanılmış olup faktörler 

dört gruba ayrılmaktadır. Grupların soru dağılımları Tablo 3.9’da gösterilmektedir. 

Gruplar sırasıyla; muhasebe bilgi sisteminin etkinliği, muhasebe bilgi sisteminin 

işletme kararlarına etkisi, muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetiminin etkinliği 

üzerindeki etkisi, muhasebe bilgi sisteminin işletme departmanlarına etkisi olarak 

belirlenmiştir. 

Faktör analizi sonuçlarına göre geçerliliği olmayan 6 soru çıkarılmıştır. Faktör 

analizi yapmak için örneklem büyüklüğünün yeterli olup olmadığını gösteren Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) testinde hesaplanan değer 0,895’dir. Bu değer faktör analizi 

yapmak için örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir(bu değerin 

0,60’dan büyük olması gerekir). Değişkenler arasında faktör analizi yapılabilecek 

güçte bir ilişki olup olmadığını gösteren Barletts testi değeri 0,05’den küçük çıktığı 

için değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğu Tablo 3.9’ daki Sig. Değerinden 

görülmektedir. 
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         Tablo 3.9. Faktör Analizi Grupların Dağılımı 

İfadeler Bileşenler 

Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 

Boyut 1: Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği  

4: Doğru, anlamlı, güncel finansal bilgiler ancak 

MBS  ile sağlanabilir. 
.648    

5: MBS işletmenin finansal performansının doğru   

ve  güvenilir biçimde ölçülmesine imkan verir. 
.746    

6:MBS işletmenin ihtiyaç duyduğu karşılaştırılabilir 

finansal bilgiyi sağlar 
.761    

7: MBS işletmeye anlaşılabilir finansal bilgiyi 

sunmaya yardımcı olur. 
.726    

8: MBS işletmenin ihtiyaç duyduğu raporları 

zamanında sunar. 
.816    

9: MBS’den güncel olarak sürekli bilgi alma imkanı 

vardır 
.707    

10: MBS’nin doğru şekilde çalışması finansal 

tabloların güvenilirlik düzeyini arttırır. 
.677    

Boyut 2: Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Kararlarına Etkisi 

21: İşletmeler yönetimin stratejik kararlarında 

MBS’den elde edilen bilgilerden yararlanır 
 .506   

22: MBS aracılığıyla üretilen bilgi ürünlerin 

fiyatlandırılması gibi değişik süreçlerde önemli rol 

oynar. 

 .710   

23: MBS işletmede alınan kararların etkinliğini 

arttırır. 
 .681   

24: MBS planlama ve bütçeleme gibi geleceğe 

ilişkin kararların alınmasında işletmeye  bilgi sağlar. 
 .783   

25: MBS işletme faaliyetleri ile ilgili önemli 

kararların alınmasında güncel olarak bilgi sağlar. 
 .734   

26: MBS’den elde edilen bilgilerin doğru ve güncel 

nitelik taşıması işletme kararlarının daha hızlı 

alınmasını sağlar. 

 .781   

27: MBS’nin etkin çalışması hem iç hem de dış 

kullanıcılarının (yönetici, yatırıcımlar, kredi 

verenler) kararlarını sağlıklı biçimde almasını 

sağlar. 

 .769   

Boyut 3: Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetiminin Etkinliği Üzerindeki Etkisi 

12: MBS işletmeye rekabet avantajı sağlar.   .740  

13: MBS işletmelerin sürdürebilirliğini arttırır.   .674  
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14: MBS yöneticilere işletme içinde gerçekleşen 

faaliyetleri takip ve kontrol etmelerine yardımcı olur 
  .743  

17: MBS işletme faaliyetlerinin planlanmasına katkı 

sağlar 
  .740  

18: MBS tarafından üretilen bilgiler işletmede diğer 

bölümler için önemli girdi sağlar. 
  .565  

Boyut 4: Muhasebe Bilgi Sisteminin Muhasebe Departmanlarının Faaliyetlerine 

Etkisi 

1: Muhasebe Departmanı ile diğer departmanlar 

arasındaki bilgi alışverişi MBS’nin etkinliğini 

arttırır 

   .773 

2: İşletmelerinde kullanılan girdilerin ödeme koşul- 

larının belirlenmesinde MBS’den elde edilen bilgilerin 

doğruluğu son derece önemlidir. 
   .723 

3: MBS tarafından üretilen bilgilerin düzenli bir 

şekilde sınıflandırılarak doğru yere ,doğru zamanda 

iletilmesi muhasebe departmanın verimliliğini 

arttırır. 

   .645 

Toplam Açıklanan varyans:                                                                                                                       % 62,352 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği                                                                                                .895 

Bartlett's Küresellik Testi      Yaklaşık Chi-Square                                                                                   2888.416                            

                                              Serbestlik derecesi                                                                                                 231 

                                              Anlamlılık  ( Sig )                                                                                                 .000  

 

3.6.4. Araştırmada Kullanılan İfadelerin Frekans, Ortalama Ve Standart 

Sapma Değerleri 

 3.6.4.1. Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği Boyutuna Ait Verilerin 

Frekans, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Katılımcıların muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ile ilgili görüşlerinin 

belirlenmesine yönelik 7 adet likert ifadesi verilmiş olup katılım düzeyleri Tablo 3.10’da 

gösterilmiştir.  İfadelere katılım oranları birbirlerine çok yakın olsa da katılımın en çok 

olduğu (%93.3) ile  ‘Muhasebe bilgi sisteminin doğru bir şekilde çalışması finansal 

tabloların güvenilirlik düzeyini arttırır’ ifadesidir. Katılım düzeyinin (%83) ile en az 

olduğu ifade ise ‘ Muhasebe bilgi sistemi işletmenin ihtiyaç duyduğu raporları zamanında 

sunar’  ifadesidir. Tablo 3.10’dan görüldüğü gibi muhasebe bilgi sisteminin etkinliği 
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boyutunda katılımcılar muhasebe bilgi sisteminin doğru bir şekilde çalışmasının finansal 

tabloların güvenilirlik düzeyini arttırdığı konusuna en fazla katılımı sağlamışlardır. 

Tablo 3.10. Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği Boyutuna Ait Veriler 
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 % % % % % 

 
 s.4 

Doğru, anlamlı, güncel finansal bilgiler 
ancak mbs ile sağlanabilir. 1.3 1.7 16.3 29.6 51.3 4.28 .883 

 

 s.5 

MBS işletmenin finansal  performansının  
doğru   ve  güvenilir biçimde ölçülmesine 
imkan verir.  1.4 0.4 10.8 29.6 57.9 4.43 .799 

 
 s.6 

MBS işletmenin ihtiyaç duyduğu 
karşılaştırılabilir finansal bilgiyi sağlar. - 1.3 13.3 27.9 57.5 4.42 .766 

 
 s.7 

MBS işletmeye  anlaşılabilir finansal bilgiyi 
sunmaya yardımcı olur.  - 0.4 12.1 23.8 63.8 4.51 .720 

 
 s.8 

MBS işletmenin ihtiyaç duyduğu raporları 
zamanında sunar.  - 3.3 13.8 21.3 61.7 4.41 .849 

 
 s.9 

MBS’den güncel olarak sürekli bilgi alma 
imkanı vardır.  - 1.3 8.8 28.8 61.3 4.50 .709 

 
 s.10 

MBS’nin doğru şekilde çalışması finansal 
tabloların güvenilirlik düzeyini arttırır.  - 1.3 5.4 22.9 70.4 4.62 .648 

 

           

           

3.6.4.2. Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Kararlarına Etkisi Boyutuna Ait 

Verilerin Frekans, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

        Katılımcıların muhasebe bilgi sisteminin işletme kararlarına etkisi hakkındaki 

görüşlerinin belirlenmesine yönelik 7 adet likert ifadesi verilmiş olup katılım düzeyleri 

Tablo 3.11’de gösterilmiştir.  İfadelere katılım oranları birbirlerine çok yakın olsa da 

katılımın en çok olduğu (%90.9) ile  ‘MBS planlama ve bütçeleme gibi geleceğe ilişkin 

kararların alınmasında işletmeye bilgi sağlar’ ifadesidir. Tablo 3.11’den görüldüğü gibi 

katılımcılar muhasebe bilgi sisteminin işletme kararlarına etkisi boyutunda mbs’nin en çok 

planlama ve bütçeleme gibi geleceğe ilişkin kararların alınmasında bilgi sağladığı görüşüne 

katılmaktadırlar. 
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Tablo 3.11. Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Kararlarına Etkisi Boyutuna Yönelik 
Veriler 
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 s.21 
İşletmeler yönetimin stratejik kararlarında 
MBS’den elde edilen bilgilerden yararlanır.  0.8 0.4 15 37.9 

 

45.8 4.28 .792 

 s.22 

MBS aracılığıyla üretilen bilgi ürünlerin 
fiyatlandırılması gibi değişik süreçlerde 
önemli rol oynar.  - 0.4 15.4 34.6 49.6 4.33 .747 

 s.23 
MBS işletmede alınan kararların etkinliğini 
arttırır.  0.4 1.3 14.2 35.8 48.3 4.30 .789 

 s.24 

MBS planlama ve bütçeleme gibi geleceğe 
ilişkin kararların alınmasında  işletmeye   
bilgi sağlar.  - 0.4 8.8 37.1 53.8 4.44 .670 

 s.25 

MBS işletme faaliyetleri ile ilgili önemli 
kararların alınmasında güncel olarak bilgi 
sağlar.  - 1.7 10.4 40.8 47.1 4.33 .730 

 s.26 

MBS’den elde edilen bilgilerin doğru ve 
güncel nitelik taşıması işletme kararlarının 
daha hızlı alınmasını sağlar.  - 0.8 14.2 32.9 52.1 4.36 .753 

 s.27 

MBS’nin etkin çalışması hem iç hem de dış 
kullanıcılarının (yönetici, yatırıcımlar, kredi 
verenler) kararlarını sağlıklı biçimde 
almasını sağlar. - 0.4 9.6 34.6 55.4 4.45 .683 

3.6.4.3. Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetiminin Etkinliği 

Üzerindeki Etkisi Boyutuna Ait Verilerin Frekans, Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri 

Katılımcıların muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetiminin etkinliği üzerindeki 

etkisi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesine yönelik 5 adet likert ifadesi verilmiş olup 

katılım düzeyleri Tablo 3.12’de gösterilmiştir. İfadelere katılım oranları birbirlerine çok 

yakın olsa da katılımın en çok olduğu (%88.7)  ile  ‘MBS işletme faaliyetlerinin 

planlanmasına katkı sağlar’ ifadesidir. Tablo 3.12’den görüldüğü gibi katılımcılar 

muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetiminin etkinliği üzerindeki etkisi boyutunda en çok 

mbs’nin işletme faaliyetlerinin planlanmasına katkı sağlamasına yönelik görüşüne 

katılmaktadırlar. 
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Tablo 3.12. Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetimi Etkinliği Üzerindeki Etkisi 
Boyutuna Ait Veriler 
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 s.12 
 

MBS işletmeye rekabet avantajı sağlar.  2.5 2.1 22.5 33.3 39.6 4.05 .964 

 s.13 MBS işletmelerin sürdürebilirliğini arttırır.  0.8 0.4 12.9 40.8 45 4.29 .769 

 s.14 

MBS yöneticilere işletme içinde gerçekleşen 
faaliyetleri  takip ve kontrol etmelerine yardımcı 

olur.  0.4 1.7 9.6 41.3 47.1 4.33 .752 

 s.17 
MBS işletme faaliyetlerinin planlanmasına katkı 

sağlar.  - 2.1 8.3 42.9 45.8 4.31 .779 

 s.18 
MBS tarafından üretilen bilgiler işletmede diğer 

bölümler için önemli girdi sağlar.  - 0.4 18.8 45 35.8 4.16 .734 

          

3.6.4.4. Muhasebe Bilgi Sisteminin Muhasebe Departmanlarının 

Faaliyetlerine Etkisi Boyutuna Ait Verilerin Frekans, Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri 

           Katılımcıların muhasebe bilgi sisteminin muhasebe departmanlarının faaliyetlerine 

etkisi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesine yönelik 3 adet likert ifadesi verilmiş olup 

katılım düzeyleri Tablo 3.13’de gösterilmiştir. İfadelere katılım oranları birbirlerine çok 

yakın olsa da katılımın en çok olduğu (%92.6)  ile  ‘MBS tarafından üretilen bilgilerin 

düzenli bir şekilde sınıflandırılarak doğru yere, doğru zamanda iletilmesi muhasebe 

departmanın verimliliğini arttırır’ ifadesidir. Tablo 3.13’den görüldüğü gibi katılımcılar 

muhasebe bilgi sisteminin muhasebe departmanlarının faaliyetlerine etkisi boyutunda en 

çok muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen bilgilerin düzenli bir şekilde 
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sınıflandırılarak doğru yere, doğru zamanda iletilmesi muhasebe departmanın verimliliğini 

arttırdığına yönelik görüşe katılım sağlamışlardır. 

Tablo 3.13. Muhasebe Bilgi Sisteminin Muhasebe Departmanlarının Faaliyetlerine Etkisi 
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s.1 

Muhasebe Departmanı ile diğer departmanlar 
arasındaki bilgi alışverişi MBS’nin etkinliğini 
arttırır. 0.8 2.5 13.3 27.9 55.4 4.36 .914 

s.2 

İşletmelerinde kullanılan girdilerin ödeme 
koşullarının belirlenmesinde MBS’den  elde 

edilen bilgilerin doğruluğu son derece 
önemlidir.  - 4.2 10.8 21.3 63.8 4.45 .847 

s.3 

MBS tarafından üretilen bilgilerin düzenli bir 
şekilde sınıflandırılarak doğru yere, doğru 
zamanda iletilmesi muhasebe departmanın 
verimliliğini arttırır.  - 0.8 6.7 31.3 61.3 4.53 .659 

          

Likert tipi soruların ortalamalarına bakıldığında, katılımcıların sorulara verdiği 

yanıtların ortalamaları 4.05 ile 4.62 arasında yer almaktadır. Katılımcıların muhasebe bilgi 

sisteminin doğru bir şekilde çalışması finansal tabloların güvenilirlik düzeyini arttırdığı 

konusuna en yüksek oranda katıldıklarını belirtirken, muhasebe bilgi sistemi rekabet 

avantajı sağlar konusuna en düşük oranda katıldıklarını belirtmişlerdir. Boyutlardaki 

ifadelere bakıldığında genel olarak katılma eylemi gözlense de standart sapma değerlerine 

bakıldığında ifadelere verilen cevapların değişken olduğunu söylemek mümkündür. 

3.6.5. Fonksiyonel Değişkenlere İlişkin Bulgular 

Çanakkale ili ve ilçelerindeki işletmelerin muhasebe bilgi sisteminin etkinliğinin 

değerlendirilmesine ilişkin fonksiyonel değişkenler, katılımcılarla ilgili çeşitli demografik 

değişkenler arasındaki olası farklılıkları tespit etmek amacıyla Independent-Samples t Testi 
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ve One Way Anova-Scheffe testleri ile elde edilen sonuçlar aşağıdaki başlıklar altında 

sunulmuştur. 

            3.6.5.1.  Boyutların Yaş Gruplarına İlişkin Bulgular 

 Demografik özelliklerden yaş gruplarına ilişkin fonksiyonel değişkenler arasındaki 

ilişkiye yönelik bulgular Tablo 3.14’ de sunulmuştur. 

Tablo 3.14. Yaş Gruplarına İlişkin Anova Tablosu 

 Boyutlar Yaş  N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 
 F  p 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

Etkinliği 

20-30 78 42.875 .60148 .06810 

4.286  .015  

31-40 94 45.274 .61258 .06318 

41-50 68 45.378 .60060 .07283 

Toplam 240 44.524 .61388 .03963 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

İşletme 
Kararlarına 

Etkisi 

20-30 78 41.795 .53869 .06099 

 6.110  .003 

31-40 94 44.453 .55501 .05724 

41-50 68 44.391 .54318 .06587 

Toplam 240 43.571 .55797 .03602 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

İşletme 
Yönetiminin 

Etkinliği 
Üzerindeki Etkisi 

20-30 78 40.667 .59055 .06687 

 4.315  .014 

31-40 94 43.064 .60868 .06278 

41-50 68 43.059 .56829 .06891 

Toplam 240 42.283 .59975 .03871 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

Muhasebe 

Departmanlarının 
Faaliyetlerine 

Etkisi 

20-30 78 42.350 .71494 .08095 

 6.763  .001 

31-40 94 45.887 .59352 .06122 

41-50 68 44.902 .60531 .07340 

Toplam 240 44.458 .65387 .04221 

Tablo 3.14’de araştırma değişkenlerinin katılımcıların yaş gruplarına göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin sonuçlar verilmiştir. Muhasebe bilgi sisteminin 
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etkinliği, Muhasebe bilgi sisteminin işletme kararlarına etkisi, muhasebe bilgi sisteminin 

işletme yönetiminin etkinliği üzerindeki etkisi, muhasebe bilgi sisteminin muhasebe 

departmanlarının faaliyetlerine etkisi p<0.05 anlamlılık düzeyinde yaş gruplarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. Farkın nereden kaynaklandığını anlamak için Scheffe 

testi sonuçları aşağıdaki gibidir: 
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Tablo 3.15. Yaş Gruplarına İlişkin Scheffe Tablosu 

Scheffe 

Dependent Variable (I) yas (J) yas Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin Etkinliği 

20-30 
31-40 -.23981

*
 .09276 .037 -.4683 -.0113 

41-50 -.25027
*
 .10048 .047 -.4978 -.0028 

31-40 
20-30 .23981

*
 .09276 .037 .0113 .4683 

41-50 -.01046 .09641 .994 -.2480 .2270 

41-50 
20-30 .25027

*
 .10048 .047 .0028 .4978 

31-40 .01046 .09641 .994 -.2270 .2480 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin İşletme 

Kararlarına Etkisi 

20-30 
31-40 -.26580

*
 .08369 .007 -.4720 -.0596 

41-50 -.25959
*
 .09066 .018 -.4829 -.0363 

31-40 
20-30 .26580

*
 .08369 .007 .0596 .4720 

41-50 .00621 .08699 .997 -.2081 .2205 

41-50 
20-30 .25959

*
 .09066 .018 .0363 .4829 

31-40 -.00621 .08699 .997 -.2205 .2081 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin İşletme 

Yönetiminin 

Etkinliği Üzerindeki 

Etkisi 

20-30 
31-40 -.23972

*
 .09061 .032 -.4629 -.0165 

41-50 -.23922 .09815 .053 -.4810 .0026 

31-40 
20-30 .23972

*
 .09061 .032 .0165 .4629 

41-50 .00050 .09418 1.000 -.2315 .2325 

41-50 
20-30 .23922 .09815 .053 -.0026 .4810 

31-40 -.00050 .09418 1.000 -.2325 .2315 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

Muhasebe 

Departmanlarının 

Faaliyetlerine Etkisi 

20-30 
31-40 -.35361

*
 .09782 .002 -.5946 -.1127 

41-50 -.25515 .10596 .057 -.5162 .0059 

31-40 
20-30 .35361

*
 .09782 .002 .1127 .5946 

41-50 .09846 .10167 .626 -.1520 .3489 

41-50 
20-30 .25515 .10596 .057 -.0059 .5162 

31-40 -.09846 .10167 .626 -.3489 .1520 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Bu farkların nedenlerine bakılacak olursa Scheffe testi sonuçlarına göre, 

katılımcıların muhasebe bilgi sisteminin etkinliğine yönelik algıları, muhasebe bilgi 

sisteminin işletme kararlarına etkisi, muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetiminin 

etkinliği üzerindeki etkisi, muhasebe bilgi sisteminin muhasebe departmanlarının 

faaliyetlerine etkisi ile katılımcıların yaşı arasındaki ilişkiye bakıldığında, 20-30 yaş 

arasındaki katılımcılar ile 31-40 ve 41-50 yaş arasındaki katılımcılar arasında anlamlı 

farklılıkların olduğu söylenebilir. Yaşı ileri olan katılımcılar 20-30 yaş grubuna göre daha 

çok etkindir ve bu etkinlik istatiksel olarak anlamlı büyüklüktedir. 

            3.6.5.2.  Boyutların Eğitim Durumlarına İlişkin Bulgular 

Demografik özelliklerden eğitim durumlarına ilişkin fonksiyonel değişkenler 

arasındaki ilişkiye yönelik bulgular Tablo 3.16’ de sunulmuştur. 
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Tablo 3.16. Eğitim Durumlarına İlişkin Anova Tablosu 

 

Boyutlar                    Eğitim 

                                   Durumu          

N Ortalama 
Standart 

Sapma  

Standart      

Hata F        p 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin Etkinliği 

İlköğretim 19 4.4812 .50890 .11675 

 

 

1.177  .322 

 

Lise 80 4.4339 .58237 .06511 

MYO 63 4.3537 .65257 .08222 

Fakülte 72 4.5218 .65054 .07667 

Lisansüstü 6 48.095 .28091 .11468 

Toplam 240 44.524 .61388 .03963 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin İşletme 
Kararlarına Etkisi 

İlköğretim 19 45.489 .50229 .11523 

3.770  
 

.005 

 

 

 

 

Lise 80 42.250 .52021 .05816 

MYO 63 42.721 .55192 .06954 

Fakülte 72 45.139 .57776 .06809 

Lisansüstü 6 45.238 .53197 .21718 

Toplam 240 43.571 .55797 .03602 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin İşletme 
Yönetiminin Etkinliği 

Üzerindeki Etkisi 

İlköğretim 19 44.316 .46314 .10625 

 

  

1.033 

  
 .391 

 

Lise 80 41.525 .54307 .06072 

MYO 63 42.159 .50200 .06325 

Fakülte 72 42.556 .74850 .08821 

Lisansüstü 6 44.000 .61968 .25298 

Toplam 240 42.283 .59975 .03871 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin Muhasebe 

Departmanlarının 
Faaliyetlerine Etkisi 

İlköğretim 19 43.509 .57170 .13116 

2.664 

 

 .033 
 

 

 

 

 

Lise 80 44.083 .70157 .07844 

MYO 63 42.963 .68813 .08670 

Fakülte 72 46.157 .56685 .06680 

Lisansüstü 6 47.778 .40369 .16480 

Toplam 240 44.458 .65387 .04221 

 

Tablo 3.16’da araştırma değişkenlerinin katılımcıların eğitim durumlarına göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin sonuçlar verilmiştir. Muhasebe bilgi 

sisteminin işletme kararlarına etkisi, muhasebe bilgi sisteminin muhasebe departmanlarının 

faaliyetlerine etkisi p<0.05 anlamlılık düzeyinde eğitim durumlarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. Diğer boyutlarda ise eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

olmadığı belirlenmiştir. Farkın nereden kaynaklandığını anlamak için Scheffe testi 

sonuçları aşağıdaki gibidir: 
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Tablo 3.17. Eğitim Durumlarına İlişkin Scheffe Tablosu 

Scheffe 

Dependent 

Variable 
(I) Eğitim (J) Eğitim 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

İşletme 
Kararlarına 

Etkisi 

İlköğretim 

Lise .32387 .13921 .251 -.1084 .7561 

MYO .27676 .14277 .442 -.1665 .7200 

Fakülte .03498 .14069 1.000 -.4018 .4718 

Lisansüstü .02506 .25544 1.000 -.7680 .8182 

Lise 

İlköğretim -.32387 .13921 .251 -.7561 .1084 

MYO -.04711 .09188 .992 -.3324 .2382 

Fakülte -.28889
*
 .08861 .034 -.5640 -.0138 

Lisansüstü -.29881 .23089 .795 -10.157 .4181 

MYO 

İlköğretim -.27676 .14277 .442 -.7200 .1665 

Lise .04711 .09188 .992 -.2382 .3324 

Fakülte -.24178 .09410 .162 -.5340 .0504 

Lisansüstü -.25170 .23305 .883 -.9753 .4719 

Fakülte 

İlköğretim -.03498 .14069 1.000 -.4718 .4018 

Lise .28889
*
 .08861 .034 .0138 .5640 

MYO .24178 .09410 .162 -.0504 .5340 

Lisansüstü -.00992 .23178 1.000 -.7296 .7097 

Lisansüstü 

İlköğretim -.02506 .25544 1.000 -.8182 .7680 

Lise .29881 .23089 .795 -.4181 10.157 

MYO .25170 .23305 .883 -.4719 .9753 

Fakülte .00992 .23178 1.000 -.7097 .7296 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

Muhasebe 

Departmanlarının 
Faaliyetlerine 

Etkisi 

İlköğretim 

Lise -.05746 .16460 .998 -.5685 .4536 

MYO .05458 .16881 .999 -.4695 .5787 

Fakülte -.26486 .16634 .639 -.7813 .2516 

Lisansüstü -.42690 .30203 .736 -13.647 .5109 

Lise 

İlköğretim .05746 .16460 .998 -.4536 .5685 

MYO .11204 .10864 .900 -.2253 .4493 

Fakülte -.20741 .10477 .419 -.5327 .1179 

Lisansüstü -.36944 .27300 .767 -12.171 .4782 

MYO 

İlköğretim -.05458 .16881 .999 -.5787 .4695 

Lise -.11204 .10864 .900 -.4493 .2253 

Fakülte -.31944 .11127 .087 -.6649 .0260 

Lisansüstü -.48148 .27556 .550 -13.370 .3741 

Fakülte 

İlköğretim .26486 .16634 .639 -.2516 .7813 

Lise .20741 .10477 .419 -.1179 .5327 

MYO .31944 .11127 .087 -.0260 .6649 

Lisansüstü -.16204 .27405 .986 -10.129 .6889 

Lisansüstü 

İlköğretim .42690 .30203 .736 -.5109 13.647 

Lise .36944 .27300 .767 -.4782 12.171 

MYO .48148 .27556 .550 -.3741 13.370 

Fakülte .16204 .27405 .986 -.6889 10.129 
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*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Katılımcıların muhasebe bilgi sisteminin işletme kararlarına etkisi ile eğitim 

düzeyleri arasındaki ilişki düzeyine bakıldığında, eğitim düzeyi yüksek olan katılımcılar ( 

fakülte) ile eğitim düzeyi daha düşük olan katılımcılar (lise, myo) arasında farklılıklar 

olduğu söylenebilir. Eğitim düzeyi yüksek olan katılımcılar (fakülte)  eğitim düzeyi düşük 

olan katılımcılara kıyasla daha etkindir ve bu etkinlik istatiksel açıdan da anlamlı 

büyüklüktedir. 

3.6.5.3.  Boyutların İşletmedeki Pozisyonlara İlişkin Bulgular 

Demografik özelliklerden işletmedeki pozisyonlara ilişkin fonksiyonel değişkenler 

arasındaki ilişkiye yönelik bulgular Tablo 3.18’ de sunulmuştur. 
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Tablo 3.18. İşletmedeki Pozisyonlara İlişkin Anova Tablosu 

  

Boyutlar 

  

Pozisyon 
N Ortalama 

Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

  

F 

 

  

 

p 

 
    

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

Etkinliği 

Genel 

müdür 
10 44.429 .77796 .24601 

1.349 

 

 

 

 

 

  

.252 

 

 

 

 

  

Genel 

Müdür 
Yrd. 

3 44.286 .28571 .16496 

Muhasebe 

Müdürü 
54 45.873 .51070 .06950 

Finans 

Müdürü 
3 49.048 .08248 .04762 

Personel 170 44.025 .63711 .04886 

Toplam 240 44.524 .61388 .03963 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin İşletme 
Kararlarına Etkisi 

Genel 

Müdür 
10 45.000 .67428 .21322 

1.296 

 

 

 

 

  

 .272 

 

 

 

 

 

Genel 

Müdür 
Yrd. 

3 4.6667 .08248 .04762 

Muhasebe 

Müdürü 
54 44.471 .53599 .07294 

Finans 

Müdürü 
3 46.667 .35952 .20757 

Personel 170 43.092 .56113 .04304 

Toplam 240 43.571 .55797 .03602 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin İşletme 
Yönetiminin 

Etkinliği 
Üzerindeki Etkisi 

Genel 

Müdür 
10 42.600 .64670 .20450 

1.645 

 

 

 

 

  

.164 

 

 

 

 

  

Genel 

Müdür 
Yrd. 

3 47.333 .23094 .13333 

Muhasebe 

Müdürü 
54 43.556 .50006 .06805 

Finans 

Müdürü 
3 44.667 .50332 .29059 

Personel 170 41.729 .62490 .04793 

Toplam 240 42.283 .59975 .03871 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

Muhasebe 

Departmanlarının 
Faaliyetlerine 

Etkisi 

Genel 

Müdür  
10 44.667 .80431 .25434 

 .802 

 

 

 

 

 

 .525 

 

 

 

 

 

Genel 

Müdür 
Yrd. 

3 44.444 .69389 .40062 

Muhasebe 

Müdürü 
54 45.432 .55814 .07595 

Finans 

Müdürü 
3 48.889 .19245 .11111 

Personel 170 44.059 .67692 .05192 

Toplam 240 44.458 .65387 .04221 
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Tablo 3.18’de araştırma değişkenlerinin katılımcıların işletmedeki pozisyonlarına 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin sonuçlar verilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre muhasebe bilgi sisteminin etkinliği, muhasebe bilgi sisteminin işletme 

kararlarına etkisi, muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetiminin etkinliği üzerindeki etkisi 

ve muhasebe bilgi sisteminin muhasebe departmanlarının faaliyetlerine etkisi ile 

katılımcıların işletmedeki pozisyonları arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. 

3.6.5.4. Boyutların Çalışma Süresine Göre Farklılıkları 

Demografik özelliklerden çalışma süresine ilişkin fonksiyonel değişkenler 

arasındaki ilişkiye yönelik bulgular Tablo 3.19’ da sunulmuştur. 
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Tablo 3.19. Çalışma Sürelerine İlişkin Anova Tablosu 

  

N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 
F p 

Boyutlar 

Çalışma 

Süresi 
 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

Etkinliği 

1 yıldan 
az 

23 43.230 .60642 .12645 

 

.873 
     .456 

 

 

 

 

1-5 yıl 65 43.978 .58711 .07282 

6-10 yıl 65 44.615 .68594 .08508 

10 ve 

üzeri 
87 45.205 .57885 .06206 

Toplam 240 44.524 .61388 .03963 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin İşletme 
Kararlarına Etkisi 

1 yıldan 
az 

23 41.553 .49471 .10315 

 

 

2.763 

 

 

 

 

 

     

 

    .043 

 

 

 

 

 

1-5 yıl 65 42.593 .55264 .06855 

6-10 yıl 65 44.681 .58983 .07316 

10 ve 

üzeri 
87 44.007 .53578 .05744 

Toplam 240 43.571 .55797 .03602 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin İşletme 
Yönetiminin 

Etkinliği 
Üzerindeki Etkisi 

1 yıldan 
az 

23 38.609 .71968 .15006 

 

    3.488 .016 

 

 

 

 

1-5 yıl 65 42.431 .54828 .06801 

6-10 yıl 65 42.400 .63265 .07847 

10 ve 

üzeri 
87 43.057 .55055 .05903 

Toplam 240 42.283 .59975 .03871 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

Muhasebe 

Departmanlarının 
Faaliyetlerine 

Etkisi 

1 yıldan 
az 

23 41.449 .71652 .14940 

 

    1.898 

  

 

 

 

.131 

 

 

 

 

1-5 yıl 65 44.513 .65731 .08153 

6-10 yıl 65 45.077 .68239 .08464 

10 ve 

üzeri 
87 44.751 .60067 .06440 

Toplam 240 44.458 .65387 .04221 
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Tablo 3.19’da araştırma değişkenlerinin katılımcıların çalışma sürelerine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin sonuçlar verilmiştir. Muhasebe bilgi 

sisteminin işletme kararlarına etkisi, Muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetiminin 

etkinliği üzerindeki etkisi p<0.05 anlamlılık düzeyinde çalışma sürelerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. Diğer boyutlarda ise çalışma sürelerine göre anlamlı bir farklılık 

olmadığı belirlenmiştir. Farkın nereden kaynaklandığını anlamak için Scheffe testi 

sonuçları aşağıdaki tablo 3.20’deki gibidir: 

Tablo 3.20. Çalışma Sürelerine İlişkin Scheffe Tablosu 

Scheffe 

Dependent 

Variable 

Çalışma 
süresi 

(J) calışma 
süreleri 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Muhasebe 

Bilgi 

Sisteminin 

İşletme 
Kararlarına 
Etkisi 

1 yıldan az 

1-5 yıl -.10406 .13390 .895 -.4811 .2730 

6-10 yıl -.31285 .13390 .144 -.6899 .0642 

10 ve üzeri -.24538 .12940 .311 -.6097 .1190 

1-5 yıl 

1 yıldan az .10406 .13390 .895 -.2730 .4811 

6-10 yıl -.20879 .09681 .202 -.4814 .0638 

10 ve üzeri -.14132 .09048 .488 -.3961 .1135 

6-10 yıl 

1 yıldan az .31285 .13390 .144 -.0642 .6899 

1-5 yıl .20879 .09681 .202 -.0638 .4814 

10 ve üzeri .06748 .09048 .906 -.1873 .3223 

10 ve üzeri 
1 yıldan az .24538 .12940 .311 -.1190 .6097 

1-5 yıl .14132 .09048 .488 -.1135 .3961 

6-10 yıl -.06748 .09048 .906 -.3223 .1873 

Muhasebe 

Bilgi 

Sisteminin 

İşletme 
Yönetiminin 
Etkinliği 
Üzerindeki 
Etkisi 

1 yıldan az 

1-5 yıl -.38221 .14329 .071 -.7857 .0213 

6-10 yıl -.37913 .14329 .075 -.7826 .0243 

10 ve üzeri -.44488
*
 .13847 .018 -.8348 -.0550 

1-5 yıl 

1 yıldan az .38221 .14329 .071 -.0213 .7857 

6-10 yıl .00308 .10360 1.000 -.2886 .2948 

10 ve üzeri -.06267 .09683 .936 -.3353 .2100 

6-10 yıl 

1 yıldan az .37913 .14329 .075 -.0243 .7826 

1-5 yıl -.00308 .10360 1.000 -.2948 .2886 

10 ve üzeri -.06575 .09683 .927 -.3384 .2069 

10 ve üzeri 
1 yıldan az .44488

*
 .13847 .018 .0550 .8348 

1-5 yıl .06267 .09683 .936 -.2100 .3353 

6-10 yıl .06575 .09683 .927 -.2069 .3384 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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            Farkın nereden kaynaklandığını anlamak için Scheffe testi sonuçlarına göre;  

muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetiminin etkinliği üzerindeki etkisi ile çalışma 

süreleri arasındaki ilişki düzeyine bakıldığında, işletmede 10 yıl ve üzeri çalışan 

katılımcılar ile 1 yıldan az süreli çalışanlar arasında anlamlı bir farklılıklar olduğu 

söylenebilir. İşletmede 10 yıl ve daha fazla çalışma süresine sahip olan çalışanlar 1 yıldan 

az çalışanlara göre daha etkindir ve bu etkinlik istatistiksel olarak anlamlı büyüklüktedir. 

3.6.5.5. Boyutların Faaliyet Sürelerine İlişkin Bulgular 

Demografik özelliklerden faaliyet sürelerine ilişkin fonksiyonel değişkenler arasındaki 

ilişkiye yönelik bulgular Tablo 3.21’ de sunulmuştur. 
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Tablo 3.21. Faaliyet Sürelerine İlişkin Anova Tablosu 

  

Faaliyet 

Süresi  

N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 
F P  

  Boyutlar 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin Etkinliği 

1-5 yıl 28 43.776 .68480 .12942 

.655 

 

 

 

 

.580 

 

 

 

 

6-10 yıl 47 45.471 .59151 .08628 

11-20 yıl 72 44.702 .60914 .07179 

20 yıl 
üzeri 

93 44.132 .60991 .06324 

Toplam 240 44.524 .61388 .03963 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin İşletme 
Kararlarına Etkisi 

1-5 yıl 28 41.837 .57256 .10820 

2.215 

 

 

 

.087 

 

 

 

6-10 yıl 47 45.137 .53920 .07865 

11-20 yıl 72 43.353 .58542 .06899 

20 yıl 
üzeri 

93 43.472 .52969 .05493 

Toplam 240 43.571 .55797 .03602 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin İşletme 
Yönetiminin 

Etkinliği Üzerindeki 
Etkisi 

1-5 yıl 28 40.571 .47721 .09018 

1.380 

 

 

.250 

 

 

6-10 yıl 47 43.447 .50683 .07393 

11-20 yıl 72 42.111 .66025 .07781 

20 yıl 
üzeri 

93 42.344 .62180 .06448 

Toplam 240 42.283 .59975 .03871 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

Muhasebe 

Departmanlarının 
Faaliyetlerine Etkisi 

1-5 yıl 28 43.452 .75076 .14188 

 

 

   .450 

 

 

 

  .717 

6-10 yıl 47 45.248 .58046 .08467 

11-20 yıl 72 44.398 .68707 .08097 

20 yıl 
üzeri 

93 44.409 .63733 .06609 

Toplam 240 44.458 .65387 .04221 

 

Tablo 3.21’de araştırma değişkenlerinin faaliyet sürelerine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğine ilişkin sonuçlar verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre muhasebe 

bilgi sisteminin etkinliği, muhasebe bilgi sisteminin işletme kararlarına etkisi, muhasebe 

bilgi sisteminin işletme yönetiminin etkinliği üzerindeki etkisi ve muhasebe bilgi 
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sisteminin muhasebe departmanlarının faaliyetlerine etkisi ile işletmelerin faaliyet süreleri 

arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. 

3.6.5.6. Boyutların İşletmelerin Faaliyette Bulunduğu Sektörlere İlişkin Bulgular 

Demografik özelliklerden işletmelerin faaliyette bulunduğu sektörlere ilişkin fonksiyonel 

değişkenler arasındaki ilişkiye yönelik bulgular Tablo 3.22’ de sunulmuştur. 
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Tablo 3.22. Sektörlere İlişkin Anova Tablosu 

Boyutlar   Sektör N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 
F   p 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

Etkinliği 

Tekstil 30 43.048 .63968 .11679 

 

 

 .924 
.489 

 

 

 

 

 

Gıda 48 45.774 .57895 .08356 

Ağaç ve Ağaç 
Ürünleri 

17 44.958 .45769 .11101 

Taş ve Toprak 15 43.143 .66832 .17256 

Makine ve Metal 13 46.593 .37588 .10425 

Deri ve Deri 

Ürünleri 
9 44.444 .75405 .25135 

Otomotiv 12 43.452 .54639 .15773 

Diğer 96 44.360 .65592 .06694 

Toplam 240 44.524 .61388 .03963 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

İşletme 
Kararlarına 

Etkisi 

Tekstil 30 41.905 .47799 .08727 

         

2.752  

 

 

 

 

        

.009 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gıda 48 45.327 .52115 .07522 

Ağaç ve Ağaç 
Ürünleri 

17 42.101 .55355 .13426 

Taş ve Toprak 15 46.286 .46070 .11895 

Makine ve Metal 13 46.264 .27688 .07679 

Deri ve deri 

Ürünleri 
9 43.968 .50899 .16966 

Otomotiv 12 41.429 .48349 .13957 

Diğer 96 42.917 .61451 .06272 

Toplam 240 43.571 .55797 .03602 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

İşletme 
Yönetiminin 

Etkinliği 
Üzerindeki Etkisi 

Tekstil 30 42.133 .70844 .12934 

.559   .788 

 

 

 

 

 

 

 

Gıda 48 43.208 .61712 .08907 

Ağaç ve Ağaç 
Ürünleri 

17 41.059 .58360 .14154 

Taş ve Toprak 15 41.600 .59137 .15269 

Makine ve Metal 13 43.077 .45178 .12530 

Deri ve Deri 

Ürünleri 
9 41.556 .38442 .12814 

Otomotiv 12 40.167 .64644 .18661 

Diğer 96 42.417 .59395 .06062 

Toplam 240 42.283 .59975 .03871 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin 

Muhasebe 

Departmanlarının 
Faaliyetlerine 

Etkisi 

Tekstil 30 42.000 .79558 .14525 

 

 

      

1.225  .290 

 

 

 

 

  

Gıda 48 45.764 .62546 .09028 

Ağaç ve Ağaç 
Ürünleri 

17 45.098 .68837 .16695 

Taş ve Toprak 15 44.000 .52251 .13491 

Makine ve Metal 13 42.051 .37363 .10363 

Deri ve Deri 

Ürünleri 
9 44.444 .70711 .23570 

Otomotiv 12 44.444 .57443 .16582 

Diğer 96 44.861 .65769 .06713 

Toplam 240 44.458 .65387 .04221 
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            Tablo 3.22’de araştırma değişkenlerinin sektörlere göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğine ilişkin sonuçlar verilmiştir. Muhasebe bilgi sisteminin işletme 

kararlarına etkisi p<0.05 anlamlılık düzeyinde sektörlere göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Diğer boyutlarda ise sektörlere göre anlamlı bir farklılık olmadığı 

belirlenmiştir. Farkın nereden kaynaklandığını anlamak için yapılan Scheffe testi 

sonucunda anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
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SONUÇ 

Küreselleşmenin etkisi ile belirsizlik ve rekabetin yoğun olduğu günümüzde 

teknolojik gelişmelere paralel olarak işletmeler için bilginin önemi giderek artmaktadır. 

İşletmelerin bu sürece kolay ve hızlı adapte olabilmesi ve amaçlarını etkin bir şekilde 

gerçekleştirebilmesi kaliteli bilgiyi elde edebilmelerine bağlı olmaktadır. Kaliteli bilginin 

elde edilerek etkin bir şekilde yönetilmesi ile işletmeler varlıklarının sürekliliğini 

sağlamaktadırlar. Bilgiyi tedarik eden ve yöneterek işletmelerin devamlılığına katkıda 

bulunan sisteme yönetim bilgi sistemi adı verilmektedir. İşletme fonksiyonlarını 

bünyesinde barındıran yönetim bilgi sisteminin alt sistemi olan muhasebe bilgi sistemi 

işletmelere mali konularda bilgi sağlamaktadır. İşletmelerin rekabette üstün olabilmeleri 

için güçlü bir finansal yapıya sahip olmaları gerekir. Güçlü bir finansal yapıda ancak 

muhasebe bilgi sisteminin etkin bir şekilde çalışması ile elde edilmektedir. Bu çalışma da 

işletmelerdeki muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini etkileyen unsurların belirlenmesine ve 

bu unsurların değerlendirilmesine yönelik çalışılmıştır. Araştırma alanı olarak Çanakkale 

ili ve ilçelerinde işletmeler seçilmiştir.  

Birbiriyle ilişkili olan anket soruları 5’li likert ölçeği kullanılarak çalışmaya dahil 

edilmiş ve çok sayıda olan bu değişkenlerin birkaç kümede toplanabilmesini sağlamak 

amacı ile faktör analizi yapılmıştır. Çalışmada belli bir hipotezi sınamak yerine, ölçülen 

faktörlerin doğası hakkında bir bilgi vermeye çalışan açıklayıcı faktör analizi kullanılmış 

olup faktörler dört gruba ayrılmaktadır. Gruplar sırasıyla; muhasebe bilgi sisteminin 

etkinliği, muhasebe bilgi sisteminin işletme kararlarına etkisi, muhasebe bilgi sisteminin 

işletme yönetiminin etkinliği üzerindeki etkisi, muhasebe bilgi sisteminin muhasebe 

departmanlarının faaliyetlerine etkisi olarak belirlenmiştir. 

Faktör analizi yapmak için örneklem büyüklüğünün yeterli olup olmadığını gösteren 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testinde hesaplanan değer 0,895 olarak çıkmış olup bu değer 

faktör analizi yapmak için örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir(bu 

değerin 0,60’dan büyük olması gerekir). Değişkenler arasında faktör analizi yapılabilecek 

güçte bir ilişki olup olmadığını gösteren Barletts testi değeri .000 çıktığı için değişkenler 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir(bu değerin 0.05’ten küçük olması gerekir). 

Araştırmada kullanılan anket 4 boyuttan oluşmaktadır. Tüm boyutlar güvenilirlik 

analizi ile test edilmiş ve Cronbach’s Alpha değerinin tüm boyutlar için 0.91 olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca muhasebe bilgi sisteminin muhasebe departmanının faaliyetlerine etkisi 
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boyutu hariç diğer üç boyutun değerleri 0.80 ile 1.00 arasında olduğu belirlenmiştir. Yani 

muhasebe bilgi sisteminin muhasebe departmanlarının faaliyetlerine etkisi boyutunun 

oldukça güvenilir diğer üç boyutun ise yüksek düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. Elde 

edilen bu sonuç ankette kullanılan boyutlara ait soruların birbirleri arasında tutarlı 

olduklarını göstermektedir. 

 Araştırma değişkenlerinin, işletmelerin demografik özelliklerine göre farklılık 

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

arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için Tek Yönlü Varyans analizi 

yapılmış ve p<0.05 anlamlılık düzeyinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

Muhasebe bilgi sisteminin etkinliği; işletmelerdeki çalışanların eğitim 

durumlarına(p=0.32), pozisyonlarına(p=0.25), çalışma sürelerine(p=0.45), işletmelerin 

faaliyette bulundukları sektörlere( p=0.48) ve faaliyet sürelerine(p=0.58) göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. İşletmelerdeki çalışanların yaş gruplarına(p=0.15) göre 

muhasebe bilgi sisteminin etkinliğinde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Muhasebe bilgi sisteminin işletme kararlarına etkisi; işletmelerin faaliyet 

sürelerine(p=0.87), işletmedeki çalışanların pozisyonlarına(p=0.27) göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. İşletmedeki çalışanların yaş gruplarına(p=0.03), eğitim 

durumlarına(p=0.05), çalışma sürelerine(p=0.04) ve işletmelerin faaliyette bulundukları 

sektörlere(p=0.09) göre işletme kararlarına etkisinde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetiminin etkinliği üzerindeki etkisi; 

işletmelerdeki çalışanların eğitim durumlarına(p=0.39), pozisyonlarına(p=0.16), 

işletmelerin faaliyet sürelerine(p=0.25) ve bulundukları sektörlere göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. İşletmelerdeki çalışanların yaş gruplarına(p=0.01),çalışma sürelerine 

göre muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetiminin etkinliği üzerindeki etkisinde anlamlı 

bir farklılık bulunmaktadır. 

Muhasebe bilgi sisteminin muhasebe departmanlarının faaliyetleri üzerindeki etkisi; 

işletmelerdeki çalışanların pozisyonlarına(p=0.52), çalışma sürelerine(p=0.13), işletmelerin 

faaliyette bulundukları sektörlere(p=0.29) ve faaliyet sürelerine(p=0.71) göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. İşletmelerdeki çalışanların yaş gruplarına(p=0.01) ve eğitim 

durumlarına(p=0.03) göre muhasebe bilgi sisteminin muhasebe departmanlarının 

faaliyetleri üzerindeki etkisinde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 
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         Sonuç olarak yaşı ileri olan katılımcıların yaşadıkları iş tecrübeleri, deneyimleri gibi 

nedenlerle muhasebe bilgi sisteminin etkinliğinde, işletme kararlarına etkisinde, işletme 

yönetiminin etkinliği üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde ve muhasebe 

departmanlarının faaliyetlerine etkisinde etkinlikleri daha yüksek olmaktadır. Eğitim 

düzeyi ileri olan katılımcılar muhasebe bilgi sistemi ile ilgili yeterli bilgi ve donanıma 

sahip olmaları nedeniyle işletme kararlarına etkisinde ve işletme yönetimi üzerinde 

etkisinde muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini arttırmaktadır. Katılımcıların çalıştıkları 

işletmede deneyimlerinin artması, her geçen yıl işletme kültürüne daha fazla alışmaları ile 

birlikte çalışma süreleri daha fazla olanların etkinliği muhasebe bilgi sisteminin işletme 

kararlarına etkisinde ve işletme yönetimi üzerindeki etkinliğinde daha yüksek olmaktadır. 

        Bu bağlamda Çanakkale ili ve ilçelerindeki işletmelerin muhasebe bilgi sisteminin 

etkinliğinin artmasında, işletme kararlarında, işletme yönetimin de muhasebe 

departmanlarının faaliyetine etkisinde daha etkin olabilmesi için işletme yöneticilerinin ve 

çalışanların muhasebe eğitimi konusuna daha özen göstermeleri önerilebilir. 
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                     Bu anket çalışması Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü Yüksek 
Lisans Tezi kapsamında hazırlanan “İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Üzerine 

Çanakkale İlinde Bir Araştırma’’ başlıklı tez konusunun uygulama kısmına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu çalışma ile 
elde edilecek veriler sadece bilimsel amaçlarla kullanılacak olup, başka hiçbir kişi, kurum yada kuruluşa verilmeyecektir. 

Katkılarınız için teşekkür ederiz.  
A-Tanımlayıcı Bilgiler (Lütfen size uygun olan seçeneği işaretleyiniz) 

 

1. Yaş,  

(a) 20-30 (b) 31-40 (c) 41-50   

 

2. Cinsiyet,  

(a) Erkek (b) Kadın  

 

3. Eğitim durumu,  
(a) İlköğretim (b) Lise (c) Meslek Yüksekokulu (d) Fakülte (e) Lisansüstü  

 

4. İşletmedeki pozisyonu,  

(a) Genel Müdür (b) Genel Müdür Yardımcısı (c) Muhasebe Müdürü  
(d) Finans Müdürü (e) Personel  

 

5.İşletmedeki çalışma süresi,  

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

 

6.İşletmeniz kaç yıldır faaliyet göstermektedir?  

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

7. İşletmenizin faaliyette bulunduğu sektör,  
(a) Tekstil (b) Gıda (c) Plastik (d) Ağaç ve Ağaç Ürünleri (e) Taş ve Toprak  

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

 

B-Fonksiyonel Bilgiler (Lütfen aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı belirtiniz) 

 

1-Kesinlikle Katılmıyorum         2- Katılmıyorum       3-Kararsızım         4-Katılıyorum              5-Kesinlikle Katılıyorum 

 

                           

Açıklamalar 

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ(MBS):İşletme içi ve işletme dışı finansal bilgi kullanıcılarına, işletme faaliyetlerinin sağlıklı bir 

şekilde devam ettirilmesi, planlanması ve denetlenmesi için gerekli olan bilgileri finansal tablolara sunan sistemdir. 

 

               

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK İFADELER 

 

 

1 

Muhasebe Departmanı ile diğer departmanlar arasındaki bilgi alışverişi MBS’nin etkinliğini 
arttırır. 

1 2 3 4 5 

2 İşletmelerinde kullanılan girdilerin ödeme koşullarının belirlenmesinde MBS’den  

elde edilen bilgilerin doğruluğu son derece önemlidir. 

1 2 3 4 5 

3 MBS tarafından üretilen bilgilerin düzenli bir şekilde sınıflandırılarak 

 doğru yere ,doğru zamanda iletilmesi muhasebe departmanın verimliliğini arttırır. 
1 2 3 4 5 

4 Doğru, anlamlı, güncel finansal bilgiler ancak MBS  ile sağlanabilir. 1 2 3 4 5 

5 MBS işletmenin finansal  performansının  doğru   ve  güvenilir biçimde ölçülmesine imkan 
verir. 

1 2 3 4 5 

6 MBS işletmenin ihtiyaç duyduğu karşılaştırılabilir finansal bilgiyi sağlar. 1 2 3 4 5 

7 MBS işletmeye  anlaşılabilir finansal bilgiyi sunmaya yardımcı olur. 1 2 3 4 5 
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8 MBS işletmenin ihtiyaç duyduğu raporları zamanında sunar. 1 2 3 4 5 

9 MBS’den güncel olarak sürekli bilgi alma imkanı vardır. 1 2 3 4 5 

10 MBS’nin doğru şekilde çalışması finansal tabloların güvenilirlik düzeyini arttırır. 1 2 3 4 5 

11 MBS'nin sağlıklı çalışması işletme faaliyetlerinin etkinliğine olumlu bir katkısı yoktur. 1 2 3 4 5 

 
 

MBS’NİN İŞLETME YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK İFADELER 

 

 

12 

 

MBS işletmeye rekabet avantajı sağlar. 
1 2 3 4 5 

 

13 

 

MBS işletmelerin sürdürebilirliğini arttırır. 
1 2 3 4 5 

 

14 

MBS yöneticilere işletme içinde gerçekleşen faaliyetleri  takip ve kontrol etmelerine 

yardımcı olur. 

1 2 3 4 5 

 

15 

MBS işletmenin geleceğini etkileyen konularda stratejik bilgi üretmeyi sağlar. 1 2 3 4 5 

 

16 

MBS sonucunda elde edilen raporlar  işletmenin  gerçek durumunu yansıtmasına imkan 
verir. 

1 2 3 4 5 

 

17 

MBS  işletme  faaliyetlerinin planlanmasına katkı sağlar.  1 2 3 4 5 

 

18 

MBS tarafından üretilen bilgiler işletmede diğer bölümler için önemli girdi sağlar. 1 2 3 4 5 

 

19 

 

MBS yalnızca geçmişe ait verdiği  raporlarla değil, geleceğe ait  
analizler sayesinde denetiminin etkinliğini arttırır. 

1 2 3 4 5 

20 MBS'den elde edilen bilgiler, işletme yönetiminin etkinliğine olumlu bir katkı sağlamaz. 1 2 3 4 5 

 

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN İŞLETME KARARLARINA ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK İFADELER 

 

21 İşletmeler yönetimin stratejik kararlarında MBS’den elde edilen bilgilerden yararlanır. 1 2 3 4 5 

22 MBS aracılığıyla üretilen bilgi ürünlerin fiyatlandırılması gibi değişik süreçlerde önemli 

rol oynar. 

1 2 3 4 5 

23 MBS işletmede alınan kararların etkinliğini arttırır. 1 2 3 4 5 

24 MBS planlama ve bütçeleme gibi geleceğe ilişkin kararların alınmasında  işletmeye   bilgi 

sağlar. 

1 2 3 4 5 

25 MBS işletme faaliyetleri ile ilgili önemli kararların alınmasında güncel olarak bilgi sağlar. 1 2 3 4 5 

26 MBS’den elde edilen bilgilerin doğru ve güncel nitelik taşıması işletme kararlarının daha 
hızlı alınmasını sağlar. 

1 2 3 4 5 

27 MBS’nin etkin çalışması hem iç hem de dış kullanıcılarının (yönetici, yatırıcımlar, kredi 
verenler) kararlarını sağlıklı biçimde almasını sağlar. 

1 2 3 4 5 

28 MBS'den elde edilen bilgiler, işletme kararlarının doğru biçimde alınmasına katkı 
sağlamaz. 

1 2 3 4 5 
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