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Özet

Muhasebe bilgi sistemi, yönetim bilgi sisteminin bir alt sistemi olmakla birlikte,
muhasebe faaliyetlerinin teknoloji ile entegre edilmesini sağlamaktadır. Gelişen
teknoloji sayesinde işletmeler daha hızlı ve başarılı kararlar alabilmektedirler. Bu
bağlamda yapılan çalışmada muhasebe bilgi sisteminin, küçük ve orta büyüklükteki
işletmeler üzerindeki etkinliği, yönetimin muhasebe bilgi sistemini algılama düzeyi ve
muhasebe bilgi sisteminin yönetime getirdiği yenilik algısı ile söz konusu algının
işletmeler üzerinde yarattığı etkinliğin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Muhasebe bilgi
sisteminin işletmelerin yönetim sistemleri üzerindeki etkinliği ile ilgili olarak yapılan
çalışmanın örneklemini Kayseri ilinde bulunan 310 küçük ve orta büyüklükteki
işletmeler oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen temel bulgulara göre
muhasebe bilgi sisteminin işletmelerin faaliyet süresi, sahip oldukları teknoloji düzeyi,
yöneticilerin eğitim düzeyleri ve işletmelerin hukuki statüleri gibi değişkenler üzerinde
pozitif etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bulguların ardından nihai olarak
araştırmanın bazı kısıtları olduğu vurgulanmış, gelecekte yapılacak olan araştırmalar
için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilgi Sistemi, Muhasebe Bilgi Sistemi, Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmeler
Abstract
In addition to being a subsystem of management information systems, accounting
information system also integrates accounting with technology. Technological
improvements enable the enterprises to make faster and more accurate decisions. This
study aims to determine the effect of accounting information system on small and
medium-sized enterprises within this context. The study also deals with the perception
level in these enterprises regarding management information system, the reform
perception for management and the impact of this perception on the enterprises. The
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study on the effect of accounting information systems on the enterprises’ management
systems is sampled on 310 small and medium sized businesses in Kayseri. The research
shows a positive impact of management information system on life-span, technology
level, and education level of managers and legal status of small and medium-sized
enterprises. On evaluating findings, it has been outlined that the study has some
constraints and some advice on further future studies has been given.
Keywords: Management Information System, Accounting Information System, Small
and Medium Sized Enterprises

İşletme Araştırmaları Dergisi

749

Journal of Business Research-Türk

