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The Interaction between Accounting Information System and 
Corporate Intelligence: A Survey on Listed Companies Borsa Istanbul 

(BIST) 100 Index 
 
Abstract 
The purpose of this study is to investigate the interaction between the 

accounting information system and corporate intelligence in businesses. In 
the study, the interaction of corporate intelligence and accounting 
information system was handled in the light of the literature following the 
conceptual framework, then the research was carried out through a 
questionnaire applied to the authorities of the companies in Borsa Istanbul 
(BIST) 100 Index within the framework of the calculation of enterprise 
corporate intelligence scores. The findings obtained in the study are briefly; 
the corporate intelligence score of businesses is very high and the issue of 
corporate intelligence is cared by business managers. In this context, 
corporate stakeholder benefits and the corporate benefits, which are among 
the corporate intelligence score components, are given more importance by 
the participants, and there is no significant difference in terms of other 
components; the findings that the accounting information system as a whole 
positively affects the corporate intelligence score and thus its components 
can be stated. 

 
Keywords: Corporate Intelligence, Accounting Information System, 

Borsa Istanbul 
 
JEL Classification Codes: G30, M14, M41 
 
Giri  
Son yllarda ya anan küresel düzeydeki iktisadi ve teknolojik geli meler, 

sundu u birtakm faydalar yannda gerek toplumsal ve bireysel açdan 
gerekse i letmeler açsndan zaman zaman ko ullar güçle tirebilmektedir. 

letmeler için söz konusu güçlüklerden birisi ku kusuz rekabetin 
uluslararas düzeyde gerçekle mesi ve daha çetin bir hal almasdr. Güçlü 
rekabet ortamnda ayakta kalmak isteyen i letmeler için ana faaliyet 
konularna odaklanmann yan sra sürdürülebilirlik, entegre raporlama, 
kurumsal sosyal sorumluluk, bilgi teknolojileri ve kurumsal yöneti im gibi 
alanlara da ilgi duymak zorunluluk halini alm tr. Bu ba lamda kurumsal 
zeka konusu da yeni i letmecilik anlay nn son yllarda öne çkard  ve 
üzerinde önemle durulan hususlardan birisidir. 

letmeler açsndan sürdürülebilir bir yapya kavu mak için güncel 
geli meleri takip edebilmek ve süreçleri kolayla trabilecek geli melere 
sahip olmak son derece önemlidir. Bu çerçevede yararl bilgilerin elde 
edilmesi, i lenmesi, ar ivlenmesi gerekti inde kullanlmas ve/veya ilgili 
birimlere iletilmesi ve bütün bunlarn hzl bir ekilde ve fayda-maliyet 
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anlay  çerçevesinde gerçekle tirilmesi i letmeler için söz konusu önemin 
birer bile enidir. Bu ba lamda, kurumsal zeka için, belirtilen hususlarla ilgili 
i letmelere yardmc olabilecek, i letmelerin rekabet gücünü etkileyebilecek 
ve i letmelerin toplum nezdinde daha saygn bir konuma gelmesine katk 
sunabilecek bir uygulama nitelemesi yaplabilir.  

Öte yandan güncel i letmecilik anlay nn takip edilmesi ve bilginin 
yönetilmesinde, yalnzca kâr maksimizasyonuna ve i letme devamll na 
odaklanan muhasebe bilgi sistemi anlay nn günümüzde yetersiz kald  
dü üncesi payla labilir. Girdi-i lem ve çkt unsurlar e li inde muhasebe 
bilgi sistemi, bilginin üretilmesi, sunulmas ve kullanlmas a amalarnda 
sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk, bilgi teknolojileri, entelektüel 
varlklar, i letme içi kurumsal demokrasi kültürü gibi konulara da önem 
vermek gerekmektedir. Bu çerçevede muhasebe bilgi sistemi, söz konusu 
uygulamalar e li inde, bilinen klasik rolünün ötesinde hem bu 
uygulamalardan destek alarak hem de onlara destek olarak i letmelere katk 
sunabilmektedir.  

Yukardaki açklamalar   nda ele alnan bu çal mann amac, 
i letmelerde muhasebe bilgi sistemi ile kurumsal zeka arasndaki etkile imi 
ara trmaktr.  

Çal mada, kurumsal zeka ve muhasebe bilgi sistemi etkile imi, 
kavramsal çerçeveyi takiben literatür e li inde öz ekilde ele alnm , 
ardndan ara trma, i letme kurumsal zeka puanlarnn hesaplanmas 
çerçevesinde, Borsa stanbul (B ST) 100 Endeksi’ndeki i letmelerin 
yetkililerine yönelik uygulanan anket aracl yla gerçekle tirilmi tir. Anket 
yardmyla elde edilen verilerin de erlendirilmesinde, muhasebe bilgi 
sisteminin kurumsal zeka üzerindeki etkisini tespit edebimek için regresyon 
analizinden yararlanlm tr.  

 
1. Kurumsal Zekann Tanm ve Açklamas 
Literatürde, kurumsal zeka kavramnn yan sra kurumsal bilgelik, i  

zekas, kurumsal ba ar zekas gibi farkl adlarla konu ele alnmakta (Alagöz 
ve Ortakarpuz, 2018; Ayvaz, 2017; Do an ve Demiral, 2007) ve bu 
ba lamda tanmlamalar yaplmaktadr. Bu çal mada, kurumsal zeka 
kavramnn kullanm tercih edilmi  ve literatürde yer alan kurumsal zeka 
tanmlarndan birkaçna a a da yer verilmi tir. 

Kurumsal zeka, “i letmelerin beklenmeyen ya da tahmini güç olan 
olaylara kar  sa duyulu yakla m sergilemesi, kurum içi mevcut ve 
ö renilecek bilgiyi iyi yönetmesi, ayn zamanda tüm çkar gruplarna kar  
sorumluluklarnda örnek davran lar göstermesi” (Kaygsz ve Ça lyan, 
2014:228); “iyi bir kurumsal yap, kültür, liderlik ve sosyal süreç 
olu turulmasnda, bilginin toplanmas, payla trlmas ve bütünle tirilmesi” 
(Kessler, 2006:297); “i  ya antsnn gerçeklerinden hareket ederek üst 
yönetimin kararlarn kolayla tracak yöntemlerin geli tirilmesi” (Power, 
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2006); “ham veriyi i leyerek daha anlaml ve kullan l hale getirme süreci” 
(Köklü, 2018:134) eklinde tanmlanmaktadr. 

Tanmlardan yararlanarak kurumsal zeka; i letmenin ili kide oldu u tüm 
çkar gruplar ve i letmenin bizzat kendisinin çkarlarnn korunmas, ayrca 
i  hayatnn tüm icaplarna zamannda ve olmas gerekti i gibi tepki 
verebilmek adna, bilgilerin toplanmas, i lenmesi ve anlaml hale getirilmesi 
suretiyle örnek bir kurumsal yap olu turma süreci eklinde tanmlanabilir. 

Kurumsal zeka kavram ilk olarak 1865 ylnda Richard Miller Devens 
tarafndan kaleme alnan “Ticari ve Kurumsal Anekdotlar Ansiklopedisi-
Cyclopædia of Commercial and Business Anecdotes” adl eserde geçmi tir. 
Yazar eserinde bu kavram etraftan hzl bir ekilde bilgi toplayp, bu 
bilgilerin analizi sonucunda karar veren bankac Henry Furnese’nin 
kazand  büyük paralar tanmlamak için kullanm tr (Devens, 1865:210). 
Kavram bu temel basitlik halinden kurtarlarak biraz daha kapsaml biçimde 
1958 ylnda IBM dergisinde yaynlanan makale ile Hans Peter Luhn 
tarafndan ele alnm tr. Ancak Luhn kurumsal zekay söz konusu 
makalesinde yalnzca i letme içi bir sistem olarak kabul etmi tir (Luhn, 
1958:314). Bununla birlikte kurumsal zeka kavram 1989 ylnda Gartner 
irketinde analist olarak çal an Howard Dresner tarafndan daha kapsaml 
ekilde ele alnm , sadece i letme içi bir sistemden ziyade, ham veriye 

dayal destek sistemlerinin kullanlmasyla i letme içinde ve d nda karar 
alma sürecini geli tirmek için kullanlan bir yap olarak görülmü tür (Chou 
vd., 2005:341; Karim, 2011:197). 1996 ylnda ise Gartner Group kurumsal 
zeka kavramn kendi yaynlad  raporda kullanm , söz konusu raporda 
2000’li yllar ve sonrasnda rekabetçi piyasa ortamnda ayakta kalmak ve 
rakiplerin önüne geçmek isteyen i letmelerin kurumsal zekaya önem vermesi 
gerekti i vurgulanm tr (Pazarçeviren vd., 2015:77). 

Tanm ve tarihi açklamalardan anla laca  üzere kurumsal zeka ayn 
zamanda bir süreci ifade etmektedir. Bu süreç dört a amadan olu maktadr. 
Bu a amalar (Moss ve Atre, 2003): 

 Bilgi ihtiyaçlarnn belirlenmesi 
 Bilginin elde edilmesi 
 Bilginin analiz edilmesi 
 Bilginin depolanmas ve kullanm 

Sürecin hatasz bir ekilde i leyebilmesi i letmenin sahip oldu u bilgi 
teknolojileri ile de yakndan alakal oldu u için bilgi teknolojileri kurumsal 
zekann ayrlmaz bir parçasdr. Bilgi teknolojilerinin sa lam  oldu u hz ve 
zaman tasarrufu dikkate alnd nda insan gücüyle yaplacak i lerin ksa 
sürede tamamlanmas sa lanabilmektedir. Dolaysyla bilgi teknolojilerinin 
de bir kurumsal zeka ürünü oldu u yadsnamaz bir gerçektir (Da tan, 
2008:10). Kurumsal zekann ana fikri, öncelikle i letme içindeki ve 
çevresindeki i  ak nn kontrol edilmesine yardmc olmak, sonrasnda ise 
bilginin faydal yönetimsel bilgiye ve zekaya dönü ümünü sa lamaktr 
(Pirttimaki vd., 2006:83). Bunun sa lanabilmesi için de elbette i letmenin iyi 
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i leyen bir kurumsal yönetim yaps ve kurumsal sosyal sorumluluk 
uygulamalarna ihtiyaç vardr. 

Kurumsal zeka, i letmelerde hiç üphesiz kendili inden ortaya çkan bir 
süreç de ildir. Bilginin yönetilmesi ve i letmeyle ili kili çkar gruplarnn 
fikirlerine önem verilmesiyle kurumsal zeka hayata geçirilebilmektedir. Hiç 
üphesiz bu süreçte i letmeler kurumsal zekann kendisi kadar bile enlerine 

de önem vermektedir. Literatürde kurumsal zekann bile enleri hakknda 
çe itli görü ler mevcuttur. Bieryl vd. (2000), Ryan ve Prybutok (2001), 
Moffett vd. (2003), Limas (2004), Thierauf ve Hoctor (2006), Karakoçak 
(2007), Spiller vd. (2011), Intezari ve Pauleen (2014), Kaygsz ve Ça lyan 
(2014) kurumsal zekann bile enleri ve açklamalar hakknda çal ma yapan 
yazarlardandr.  

Alagöz ve Ortakarpuz (2018:3), söz konusu çal malardan yararlanarak 
kurumsal zekann bile enlerini “yenilikçi liderlik anlay , kurum kültürünün 
yap ve i leyi i, bilgi transferi, sürekli örgütsel ö renme, kurumsal 
demokrasi, kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yenilenme ve de i im” 
olarak sralamaktadr. Bu kapsamda; 

 Yenilikçi liderlik anlay , i letmelerde de i im ve yenilenmeyi 
gerçekle tirmek için i letme içindekileri yetkilendirme ve güçlendirmeyi, 
bunun neticesinde da tlan güç ve yetkiyi eylem birli ine dönü türme 
yetene ini (Erçetin, 2000:60; Ceylan vd., 2005:33), 

 Kurum kültürünün yaps ve i leyi i, bir kurumun içindekilere yön 
veren, onlarn tutum ve davran larn ekillendiren duygu, kontrol ve i leyi  
mekanizmasn (Dinçer, 1992:271; Scott ve Estabrooks 2006:498), 

 Bilgi transferi, sahip olunan ya da ö renilecek olan bilginin daha etkili 
bir ekilde kullanlabilmesi için bilginin ilgili ki iler ve payda larda 
payla lmasn, 

 Sürekli örgütsel ö renme, kurum içinde ö renmeye te vik ederek 
kar lkl anlay , sadakat ve “kurum için en iyiyi yapma” de erlerinin 
olu turulmasyla ö renen örgüte ula may (Hays, 2007:17), 

 Kurumsal demokrasi, kurum içinde tek adam yönetiminden ziyade, 
i letme içi çal anlarn karar almada etkin rol oynamas ve kendi kendilerini 
yönetmelerini, 

 Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumun yalnzca ekonomik olarak de il, 
çal anlarn sosyal hak ve sorumluluklarna da önem verir ekilde toplumsal 
amaçlar da gözeterek varl n devam ettirme çabasn (Tüm, 2014:58), 

 Kurumsal yenilenme ve de i im, kurumun dü ünme yetisiyle yeni 
fikirler olu turarak bilgi yönetimini kolayla trma sürecini (Karakoçak, 
2007:126) ifade etmektedir. 

ekil 1’de kurumsal zeka bile enleri ve katklar yer almaktadr. ekilden 
görülece i üzere söz konusu bile enler ortak bir katk neticesinde kurumsal 
zeka yapsnn olu umuna destek vermektedir. 
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ekil 1: Kurumsal Zeka Bile enleri ve Katklar 

 
Kaynak: Alagöz ve Ortakarpuz, 2017:105. 

 
Kurumsal zekann bilgi teknolojileri ile yakndan ili kili oldu u daha 

önceden de ifade edilmi ti. Bu konuya ili kin çe itli ara trmalar da 
kurumsal zeka ile bilgi teknolojilerinin yakndan ili kili oldu unu 
göstermektedir. Dünya çapnda söz konusu bilgi teknolojilerini etkili bir 
ekilde kullanp kurumsal zeka ba lamnda avantajlar elde eden i letmeler 

P&G, FedEx, Wal-Mart, Cemex, Astra Zeneca eklinde sralanmaktadr. 
Türkiye’de ise bu konuda Ford Motor, Vestel, Migros, Turkcell,  Bankas 
gibi i letmeler ön plana çkm tr (Özçam ve Co kun, 2016:75). Söz konusu 
i letmelere dünya çapnda kurumsal zekay geli tirmede yardmc olacak 
yazlmlar satan ve bu konuda ba  çeken yazlm satclar ise SAP, Oracle, 
IBM, SAS Institute ve Microsoft olarak belirlenmi tir (Gartner, 2014). 
Bunlarn yan sra i letmeler kurumsal zeka ba lamnda çevrim içi i lem 
yürütme (OLTP); veriyi çekme, dönü türme ve yükleme (ETL); veri 
madencili i (data mining) ile veri depolama (data warehouse) 
uygulamalarna önem vermekte ve bu alandaki güncel teknolojileri takip 
etmektedirler (Pazarçeviren vd., 2015).  

Öte yandan kurumsal zekann i letmeler için önemini, bir di er bak  
açs ile i letmeler açsndan kurumsal zekann neden kolaylkla göz ard 
edilemeyecek bir de ere sahip oldu unu a a daki gibi maddeler halinde 
gerekçelendirmek mümkündür (Köklü, 2018:137): 

 Serbest piyasa ekonomisi ve küreselle me neticesinde artan sektörel 
rekabetin varl  

 nternetin yaygnla mas neticesinde azalan donanm ihtiyac 
 letme verilerinin son kullanclarca saklanabilir hale gelmesi 
 Yatrmlarn geri dönme ihtimali ve mü teri beklentilerinin varl  

 
2. Kurumsal Zeka ve Muhasebe Bilgi Sistemi Etkile imi 
Bilgi ve e itim teknolojilerinde ya anan geli meler muhasebenin klasik 

anlamdaki görevini terk edip daha modern yapya kavu masna ve daha 
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önemli görevler üstlenmesine öncülük etmi tir. Bilindi i üzere muhasebe 
bilgi sistemi geleneksel yapda Türk tekdüzen muhasebe sisteminin 
belirledi i kurallara dayanarak raporlama yapmakta ve ilgililere gerekli 
bilgileri sunmaktadr. Ancak anlan geli meler neticesinde muhasebe bilgi 
sistemi günümüzde üst yönetime karar almada yardmc olan, i letme 
faaliyetlerinin kontrolünü sa layan, gelece e ili kin planlamalarda i letmeye 
destek olan bir yapya bürünmü tür (Sürmeli vd., 1998). 

Muhasebe bilgi sistemi çe itli kaynaklardan elde etti i ham veriyi 
i leyerek anlaml bilgiler haline getirmeyi ve kullanclara ula trmay 
amaçlar. Hiç üphesiz bu durum bir zeka ürünü olarak kabul edildi inde 
muhasebe bilgi sisteminin kurumsal zeka ile ili kisi daha iyi anla labilir 
(Alagöz ve Ortakarpuz, 2017:110). Hem kurumsal zekaya katk sunan hem 
de onun yardmyla de i ik görevler üstlenen muhasebe bilgi sisteminin 
üretti i bilgiler; kurumsal zeka temeline dayanan beklenmeyen durumlara 
kar  aklc çözümler sunan bilgilerdir. Bu bilgiler tüm payda larn ortak 
ilgisini dikkate alan, kurumsal ve entelektüel bir zekann ürünüdür. Bu 
özelli i ile de finansal bilgide bulunmas istenen temel ve destekliyici 
niteliksel özelliklere sahip en yakn bilgi olarak ifade edilebilir  
(KGK, 2018:8).  

Kurumsal zekann bir süreç oldu u ve bu sürecin dört a amasnn 
bulundu u daha önce ifade edilmi tir. Açklamalardan da anla laca  üzere 
söz konusu süreç, esas olarak bilginin yönetilmesini ifade etmektedir. 
Bilginin yönetiminde onun elde edildi i kaynak, bilgi teknolojileri, 
çal anlar ve bunlarn toplam neticesinde bilgi üretimi son derece önemli bir 
yere sahiptir. Dolaysyla muhasebe bilgi sisteminin de kurumsal zeka 
temelinde ve bilgi yönetiminin esaslarna dayanacak ekilde yeniden ele 
alnmas gerekmektedir. Muhasebe bilgi sistemi bilginin üretilmesi kadar 
yönetimiyle de ilgilendi i için bu bilgilerin üretilmesi ve i lenmesinde 
kurumsal zeka uygulamalar önem kazanmaktadr. ekil 2’de kurumsal zeka 
anlay na dayanan muhasebe bilgi sistemi i leyi i yer almaktadr. ekilden 
görülece i üzere kurumsal zeka anlay na dayal muhasebe bilgi sisteminin; 
muhasebe bilgi kaynaklar, muhasebe bilgi sistemi çal anlar, muhasebe 
bilgisi üretimi ve muhasebe bilgi teknolojileri eklinde dört faktör e li inde 
muhasebe döngüsünü gerçekle tirmektedir.  
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ekil 2: Kurumsal Zeka Anlay na Dayanan Muhasebe Bilgi Sistemi 

 
Kaynak: Alagöz ve Ortakarpuz, 2018:8. 

 
Kurumsal zeka ve muhasebe etkile iminin ortaya çkt  bir di er alan ise 

entelektüel sermaye konusudur. Bir i letmeye rekabet üstünlü ü sa layan, 
taklit edilemeyen ve ikamesi zor olan kaynaklar genellikle görünmeyen 
varlklardr ve i letmeyi rakiplerine kar  daima bir adm önde tutar (Stewart, 
1997:20). Söz konusu kaynaklarn etkin kullanlmas i letmeye en yüksek 
fayday sa lar. Bu durum esasen i letmenin entelektüel sermayesini ifade 
etmektedir. Entelektüel sermayenin de bir kurumsal zeka ürünü oldu u kabul 
edilirse, onu bulup ortaya çkarma ve kullanmada muhasebe bilgi sistemi 
öncelikli rol oynamaktadr. Dolaysyla muhasebe bilgi sistemi i letmelerin 
kurumsal zekasna entelektüel sermaye aracl yla da katkda 
bulunmaktadr.1 Entelektüel sermayenin unsurlarndan olan insan sermayesi 
hiç üphesiz muhasebe bilgi sistemi için de önemlidir. ekil 2’de görülen 
muhasebe bilgi çal anlar da i letmeler için insan sermayesi niteli indedir. 
Çünkü bilgi sistemleri ve bilgi teknolojileri ne kadar geli mi  olursa olsun 
onu kullanacak olan insan daima önemli olacaktr. Dolaysyla iyi yeti mi  
muhasebe bilgi sistemi çal anlar i letmelerin kurumsal zekalarna katkda 
bulunarak rekabet üstünlü ü sa layabilir (Da tan ve Bellikli, 2015:186). 

Kurumsal zekann i letmelerce hayata geçirilebilmesinde bilgi 
teknolojilerinde ya anan geli meler ve bilgi teknolojilerinin kullanm son 
derece önemlidir. Ayn geli meler hiç üphesiz muhasebe bilgi sisteminde, 
uygulamalarnda ve mesle inde de de i imi zorunlu hale getirmi tir. Söz 
konusu de i imi dikkate alan i letmelerin muhasebe bilgi sistemini bu 
do rultuda ele almalaryla kurumsal zeka uygulamalarna da katkda 
bulunulmu  olmaktadr. Çünkü kurumsal kaynak planlamas (ERP), maliyet 
muhasebesi yakla mnda yeni geli meler (FTM, ABC, JIT vb.), bilgisayarl 

1Ayrntl bilgi için bkz. Çelik ve Perçin, 2000; Çkrkç ve Da tan, 2002; Yldz, 2010. 
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1Ayrntl bilgi için bkz. Çelik ve Perçin, 2000; Çkrkç ve Da tan, 2002; Yldz, 2010. 
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muhasebe uygulamalar, insan kaynaklar muhasebesi gibi geli meler hiç 
üphesiz i letmelerin bilgi ve e itim teknolojilerindeki ya anan geli meleri 

dikkate almak suretiyle ve kurumsal zeka deste i ile gerçekle tirilebilmi tir 
(Da tan, 2008).  

 
3. Literatür 
“Kurumlar için en önemli sermaye; zeka, dikkat ve iffettir. Teknik ve 

metodik çal masn bilmektir. Bu inançla i e sarlrsanz mutlaka 
ba arrsnz” ( enver, 2011). M. Kemal Atatürk’e ait bu veciz deyi  esasen 
kurumsal zekann önemini net bir biçimde ifade etmektedir. Kurumsal zeka 
ve muhasebe etkile imi konusundaki literatürün oldukça snrl oldu unu 
öncelikle ifade etmek gerekir. Bu ba lamda öncelikle kurumsal zeka 
konusunda literatürde ön plana çkm  teorik ve uygulamal çal malara 
de inilmi , ardndan literatürde aznlkta olan kurumsal zeka ve muhasebe 
etkile imli çal malara yer verilmi tir. Kurumsal zekann tanmlanmas ve 
açklamas ba l nda da de inildi i gibi kurumsal zeka literatürde farkl 
adlarla yer ald  için çal malara de inilirken bu adlarn ilgili çal mada yer 
verildi i ekliyle kullanlmasna özen gösterilmi tir. 

Bugünkü anlamda sadece i letme içi yapy esas alan bir çerçevede 
kurumsal zeka kavramn konu edinen ilk temel eser Luhn (1958) tarafndan 
ele alnan “Bir Kurumsal Zeka Sistemi” adl makale çal masdr. Söz 
konusu çal mada Luhn (1958) herhangi bir kurumun i letme içi bölümlerine 
bilgi da tmak için kullanlan sisteme kurumsal zeka adn vermi tir. 
Dolaysyla kurumsal zeka bu eserde sadece i letme içi bir yap olarak kabul 
edilmi tir.  

Chou vd. (2005) tarafndan ele alnan çal mada, kurumsal zeka ile 
kurumsal kaynak planlamas arasndaki ili ki incelenmi , kurumsal zeka 
araçlarnn kurumsal kaynak planlama modüllerine do rudan eri imi 
kolayla trd  vurgulanm tr.  

Pirttimaki vd. (2006) tarafndan ele alnan çal mada, kurumsal zekann 
i letme yönetimine kararlar almada yardmc oldu u vurgusu yaplm , 
ayrca bir telekomünikasyon i letmesinde kurumsal zekann ölçümüne ili kin 
çal ma gerçekle tirilmi , sonuç olarak i letmenin kurumsal zeka açsndan 
ba arl oldu u bulgusu payla lm tr.  

Power (2006) tarafndan ele alnan çal mada, kurumsal zeka ve karar 
destek sistemleri arasndaki ili ki incelenmi , kurumsal zeka araçlarnn üst 
yönetimin kararlarn kolayla tran karar destek sistemlerini olumlu yönde 
etkiledi i tespiti payla lm tr. 

Elbashir vd. (2008) tarafndan ele alnan çal mada, kurumsal zeka 
sistemlerinin ölçümü için geli tirilen bir araç sayesinde, kurumsal zeka ile 
i letme süreçleri ve kurumsal performans arasnda ili ki oldu u tespitine yer 
verilmi tir.  

Ülker (2008) tarafndan ele alnan çal mada, kurumsal açdan lider 
olabilmede duygusal insan zekasnn önemine vurgu yaplm , farkl liderlik 
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türleri açsndan duygusal zekann i  ortamnda kullanm ele alnm , sonuç 
olarak duygusal zekann kurumsal liderlikte önemli oldu u vurgulanm tr. 

Karim (2011) tarafndan ele alnan çal mada, kurumsal zeka sisteminin 
tanm yaplm , söz konusu ara trmaya konu i letmelerin piyasada rekabet 
üstünlü ü kazanmas kurumsal zeka faktörlerine ba lanm  ve rekabetçi 
piyasada hayatta kalabilmek için kurumsal zekaya önem verilmesi gerekti i 
ifade edilmi tir.  

Spiller vd. (2011) tarafndan ele alnan çal mada, i letmelerin yenilikçi 
i letmecilik anlay lar aray  ele alnm , kurumsal bilgeli in örnek alnan 
bir model i letme üzerinden i letmelerin kârllk durumu ve ekonomik 
durumlar üzerinde etkili oldu u ifade edilerek model i letmedeki kurumsal 
bilgeli in olu turulma süreci ortaya konulmu tur.  

Kaygsz ve Ça lyan (2014) tarafndan ele alnan çal mada, i letmelerin 
bilgi yönetimi uygulamalar ile örgütsel bilgelik arasndaki ili ki sektörel 
bazda incelenmi , Konya Sanayi Odasna kaytl metal makine sektöründe 
faaliyet gösteren i letmeler üzerinde gerçekle tirilen ara trmada bilgi 
yönetimi uygulamalar ile örgütsel bilgelik arasnda pozitif bir ili kinin 
oldu u tespit edilmi tir.  

Intezari ve Pauleen (2014) tarafndan ele alnan çal mada, insan, bilgi ve 
çevre eksenli bir model önerisi yaplarak kurumsal bilgeli in karar almadaki 
etkisi incelenmi tir. Sonuç olarak üç eksenli modelin, kurumsal bilgelikle 
desteklenmi  karar alma sistemleriyle ili kili oldu u ve i  hayatnn 
beklenmedik durumlarna kar  karar almay kolayla trd  ifade edilmi tir.  

Alagöz vd. (2014) tarafndan ele alnan çal mada, bir kurumsal zeka 
teknolojisi olan veri madencili i ile muhasebe bilgi sistemi arasndaki ili ki 
ele alnm , teorik olarak veri madencili i ile muhasebe bilgi sisteminin 
kesi ti i noktalar ekilsel bazda ifade edilmi tir.  

Pazarçeviren vd. (2015) tarafndan ele alnan çal mada, i  zekasnn 
bile enleri ve sistemleri ele alnm , i  zekasnn ba lca bile enleri olan veri 
madencili i, veri depolar, OLTP (online transactional processing-çevrimiçi 
i lem gerçekle tirme) gibi sistemlerin i letmelere verileri i leme, 
snflandrma, analiz etme ve raporlamada yardmc oldu u ifade edilmi tir.  

Özçam ve Co kun (2016) tarafndan ele alnan çal mada, Türkiye’de 
faaliyet gösteren 161 i letmeye anket uygulamas yoluyla söz konusu 
i letmelerin i  zekasn kullanm düzeyleri ara trlm tr. Ara trma 
sonucunda i letmelerin büyük ço unlu unun i  zekasn kulland  tespit 
edilmi , i  zekas sistemleri ile elde edilen bilgilerin ise ihtiyaç duyan 
çal anlarla payla ld  ifade edilmi tir.  

Alagöz ve Ortakarpuz (2017) tarafndan ele alnan çal mada, muhasebe 
bilgi sistemi kurumsal bilgelik bak  açsyla yeniden ele alnm  ve ortaya 
çkan yeni yap “bilge muhasebe” olarak adlandrlm tr. Çal mada, bilge 
muhasebe modelinin yalnzca teorik ksm ortaya konulmu , snrllklardan 
ötürü model uygulama ile desteklenememi tir.  
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Alagöz vd. (2014) tarafndan ele alnan çal mada, bir kurumsal zeka 
teknolojisi olan veri madencili i ile muhasebe bilgi sistemi arasndaki ili ki 
ele alnm , teorik olarak veri madencili i ile muhasebe bilgi sisteminin 
kesi ti i noktalar ekilsel bazda ifade edilmi tir.  

Pazarçeviren vd. (2015) tarafndan ele alnan çal mada, i  zekasnn 
bile enleri ve sistemleri ele alnm , i  zekasnn ba lca bile enleri olan veri 
madencili i, veri depolar, OLTP (online transactional processing-çevrimiçi 
i lem gerçekle tirme) gibi sistemlerin i letmelere verileri i leme, 
snflandrma, analiz etme ve raporlamada yardmc oldu u ifade edilmi tir.  

Özçam ve Co kun (2016) tarafndan ele alnan çal mada, Türkiye’de 
faaliyet gösteren 161 i letmeye anket uygulamas yoluyla söz konusu 
i letmelerin i  zekasn kullanm düzeyleri ara trlm tr. Ara trma 
sonucunda i letmelerin büyük ço unlu unun i  zekasn kulland  tespit 
edilmi , i  zekas sistemleri ile elde edilen bilgilerin ise ihtiyaç duyan 
çal anlarla payla ld  ifade edilmi tir.  

Alagöz ve Ortakarpuz (2017) tarafndan ele alnan çal mada, muhasebe 
bilgi sistemi kurumsal bilgelik bak  açsyla yeniden ele alnm  ve ortaya 
çkan yeni yap “bilge muhasebe” olarak adlandrlm tr. Çal mada, bilge 
muhasebe modelinin yalnzca teorik ksm ortaya konulmu , snrllklardan 
ötürü model uygulama ile desteklenememi tir.  
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Ayvaz (2017) tarafndan ele alnan çal mada, stratejik maliyet yönetimi 
ile i  zekas arasndaki ili ki ele alnm , i  zekas sistemlerinin 
muhasebecileri destekledi i, teorik olarak kurumsal bilgi sisteminde i  
zekas veri analizinin stratejik maliyet yönetimi üzerinde etkisi oldu u ifade 
edilmi tir. 

Alagöz ve Ortakarpuz (2018) tarafndan ele alnan çal mada, muhasebe 
bilgi sistemi bilgi yönetimi ve kurumsal bilgelik bak  açsyla 
de erlendirilmi , bu açyla olu turulan anket formu kurumsal bilgi yönetim 
altyaps olan i letmelere uygulanm , sonuç olarak kurumsal bilgelik 
anlay nn muhasebenin bilge bir sisteme dönü mesine yardmc oldu u 
aktarlm tr. 

Köklü (2018) tarafndan ele alnan çal mada, i  analizi, i  analistli i ve i  
zekas kavramlar teorik olarak incelenmi , i  zekasnn niçin gerekli oldu u 
veri ambar ve i  zekas ili kisi yine teorik açdan ele alnm tr.  

 
4. Kurumsal Zeka ve Muhasebe Bilgi Sistemi Etkile imi Üzerine Bir 

Ara trma  
4.1. Ara trmann Amac, Kapsam ve Yöntemi 
Bu ara trmann amac Borsa stanbul (B ST) 100 Endeksi’nde yer alan 

i letmelerin Kurumsal Zeka Puanlarnn (KZP) hesaplanmas ve muhasebe 
bilgi sisteminin kurumsal zeka üzerindeki muhtemel etkisinin 
incelenmesidir. 

Çal mann ana kütlesini B ST 100 Endeksi’nde yer alan i letmeler 
olu turmaktadr. letme yetkililerine yönelik olarak online anket program 
google docs aracl yla hazrlanan anket formu daha önceden liste halinde 
olu turulan ilgililere e-mail aracl  ile ula trlm tr. lgililerden %60’ 
ankete cevap vermi tir. Cevap alnamayanlar açsndan ise i letme yönetim 
politikalar gere i anketlere cevap vermeme, i letme bilgilerinin gizlili i 
(Aselsan vb.) ve ileti im bilgisi yetersizli i gibi nedenler etkili olmu tur. Bu 
ba lamda çal mada uygulanan anketler için geri dönü  oran %60 olarak 
gerçekle mi tir. 

Ara trmada kullanlan anket formu iki bölüm halinde ele alnm ; ilk 
bölümde ankete katlan i letme yetkililerinin demografik özelliklerine 
(cinsiyet, ya , e itim durumu, i letmedeki tecrübe süresi ve unvan), ikinci 
bölümde ise kurumsal zekaya yönelik 5’li likert ölçe inde tanmlanm  24 
adet önermeye yer verilmi tir. Ölçekte 1: Çok Önemsiz, 5: Çok Önemli 
eklinde tanmlanm tr.  

4.2. Kurumsal Zeka Puan Hesaplamas ve Ara trma De i kenleri 
Anket formu olu turulurken Elbashir vd.’den (2008) yararlanlm  ve 

ara trmaclarn çal malarnda elde ettikleri faktörler olan kurumsal 
faydalar, i letme payda larnn faydalar, i letme içi süreç faydalar ve 
mü teri faydalar yeniden ele alnm , önermelere ilaveler yaplm tr. 
Yaplan faktör analizi neticesinde belirlenen faktörler ve faktör ba na dü en 
önermeler a a daki gibi olu turulmu tur: 
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 Kurumsal Faydalar Puan (KFP) 
o irketinizin gelirlerinin art  
o irketinizin sat  kayplarnn azalmas 
o irketinizin da tm kanallarnn art  
o irketinizin kâr marjnn art  
o irketinize ortak olan ki ilerin yatrm getirilerinin art  
o irketinizin rekabet avantajnn art  
 letme Payda larnn Faydalar Puan ( FP) 
o irketinizin payda laryla i birli i ve kar lkl güvenin art  
o irketinizin payda larna ili kin i lem maliyetlerinin azal  
o irketinizin tedarikçileriyle olan ileti im a  saysnn art  
o irketinizin stok devir hznn art  
o irketinizin elinde tuttu u stok seviyesinin azalmas 
o irketiniz çal anlarnn memnuniyet düzeyinin art  
 letme çi Süreç Faydalar Puan (SFP) 
o irketiniz içinde çal anlar ile yönetim arasndaki ileti im kanallar 

says art  
o irketiniz çal anlarnn verimlili inin art  
o irketiniz yönetiminin etkin karar almasnda rol oynayan 

maliyetlerin azal  
o irketinizin borçlanma ve kredi maliyetlerinin azalmas 
o irketinizin kilit konumdaki personel saysnn art  
 Mü teri Faydalar Puan (MFP) 
o irketinizin mal sat  iadelerine ili kin ta ma maliyetlerinin azal  
o irketinizin pazarlama maliyetlerinin azal  
o irketinizin piyasa sundu u ürün ve hizmetlerdeki iskontolarn art  
o irketinizin piyasaya sundu u ürün ve hizmetlerin kalitesinin art  
o irketinizle mü terileriniz arasnda kurulan ileti im kanallarnn 

art  
o irketiniz mü terilerinin memnuniyet düzeyinin art  
o irketinize gelen mü teri ikayetlerinin azal  
letmeler için KZP hesaplanrken ara trmada kullanlan anket formunun 

ikinci bölümünden yararlanlm tr. Bu bölümde anket katlmclarnn 
önermelere verdi i önem derecesine dayanlarak öncelikle Analitik Hiyerar i 
Prosesi (AHP) yöntemiyle faktörlerin önem a rlklar belirlenmi tir. Bu 
hesaplamaya ekte (Ek 1) yer verilmi tir. Hesaplamaya göre KFP %46, FP 
%12, SFP %10 ve MFP %32 önem derecesine sahiptir. Faktörler altndaki 
her bir önermenin önem derecesi ise e it kabul edilmi tir. Anket katlmclar 
söz konusu önermelere 1 ile 5 arasnda önem atfederken ayn zamanda 
kurumsal zeka hesaplamasnda kullanlan faktörlere puan da vermi  
olmaktadr. Dolaysyla bu puanlardan yola çklarak i letmelerin kurumsal 
zeka puan hesaplamalar gerçekle tirilmi  ve hesaplamaya ekte (Ek 2) yer 
verilmi tir. Yaplan hesaplamaya göre ankete katlm sa layan 60 i letme 
yetkilisinin payla mlar sonucu i letmelerin kurumsal zeka puan “ortalama 
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 Kurumsal Faydalar Puan (KFP) 
o irketinizin gelirlerinin art  
o irketinizin sat  kayplarnn azalmas 
o irketinizin da tm kanallarnn art  
o irketinizin kâr marjnn art  
o irketinize ortak olan ki ilerin yatrm getirilerinin art  
o irketinizin rekabet avantajnn art  
 letme Payda larnn Faydalar Puan ( FP) 
o irketinizin payda laryla i birli i ve kar lkl güvenin art  
o irketinizin payda larna ili kin i lem maliyetlerinin azal  
o irketinizin tedarikçileriyle olan ileti im a  saysnn art  
o irketinizin stok devir hznn art  
o irketinizin elinde tuttu u stok seviyesinin azalmas 
o irketiniz çal anlarnn memnuniyet düzeyinin art  
 letme çi Süreç Faydalar Puan (SFP) 
o irketiniz içinde çal anlar ile yönetim arasndaki ileti im kanallar 

says art  
o irketiniz çal anlarnn verimlili inin art  
o irketiniz yönetiminin etkin karar almasnda rol oynayan 

maliyetlerin azal  
o irketinizin borçlanma ve kredi maliyetlerinin azalmas 
o irketinizin kilit konumdaki personel saysnn art  
 Mü teri Faydalar Puan (MFP) 
o irketinizin mal sat  iadelerine ili kin ta ma maliyetlerinin azal  
o irketinizin pazarlama maliyetlerinin azal  
o irketinizin piyasa sundu u ürün ve hizmetlerdeki iskontolarn art  
o irketinizin piyasaya sundu u ürün ve hizmetlerin kalitesinin art  
o irketinizle mü terileriniz arasnda kurulan ileti im kanallarnn 

art  
o irketiniz mü terilerinin memnuniyet düzeyinin art  
o irketinize gelen mü teri ikayetlerinin azal  
letmeler için KZP hesaplanrken ara trmada kullanlan anket formunun 

ikinci bölümünden yararlanlm tr. Bu bölümde anket katlmclarnn 
önermelere verdi i önem derecesine dayanlarak öncelikle Analitik Hiyerar i 
Prosesi (AHP) yöntemiyle faktörlerin önem a rlklar belirlenmi tir. Bu 
hesaplamaya ekte (Ek 1) yer verilmi tir. Hesaplamaya göre KFP %46, FP 
%12, SFP %10 ve MFP %32 önem derecesine sahiptir. Faktörler altndaki 
her bir önermenin önem derecesi ise e it kabul edilmi tir. Anket katlmclar 
söz konusu önermelere 1 ile 5 arasnda önem atfederken ayn zamanda 
kurumsal zeka hesaplamasnda kullanlan faktörlere puan da vermi  
olmaktadr. Dolaysyla bu puanlardan yola çklarak i letmelerin kurumsal 
zeka puan hesaplamalar gerçekle tirilmi  ve hesaplamaya ekte (Ek 2) yer 
verilmi tir. Yaplan hesaplamaya göre ankete katlm sa layan 60 i letme 
yetkilisinin payla mlar sonucu i letmelerin kurumsal zeka puan “ortalama 
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5 üzerinden 4,16 olarak” hesaplanm tr. Bu sonuca bakarak i letmelerin 
KZP’lerinin oldukça yüksek oldu u ifade edilebilir. Ancak unu da ifade 
etmek gerekir ki i letmelerin önermelere verdikleri önem bunu kesinlikle 
gerçekle tirebildikleri anlamna da gelmemelidir. Örne in, ankette yer alan 
“ irketimizin sat  kayplarnn azaltlmas” önermesine 5: Çok Önemli 
eklinde i aretleme yapan i letmenin sat  kayplarn her zaman için 

azaltmay ba ard n ifade etmek yanl  olur. Dolaysyla hesaplanan 
KZP’nin bir anlamda “kurumsal zekaya verilen önem puan” oldu unu ifade 
etmek yanl  olmaz.  

4.3. Ara trma Hipotezleri, Bulgular ve Bulgularn De erlendirilmesi 
Anket verilerinin analiz edilmesinde IBM SPSS Statistic 26 paket 

program kullanlm tr. Çal mada istatistiksel açdan test edilmek üzere 5 
hipotez ortaya konmu , anlamllk düzeylerine göre test edilmi tir. 
Hipotezler olu turulurken katlmclarn kurumsal zeka hakkndaki 
dü üncelerinin farkl olup olmad ndan hareket edilmi tir. Ara trmann 
hipotezleri a a daki gibidir: 

H1: Katlmclarn cinsiyetleri açsndan kurumsal zeka hakkndaki 
dü ünceleri farkldr. 

H2: Katlmclarn ya lar açsndan kurumsal zeka hakkndaki 
dü ünceleri farkldr. 

H3: Katlmclarn e itim durumlar açsndan kurumsal zeka hakkndaki 
dü ünceleri farkldr. 

H4: Katlmclarn tecrübeleri açsndan kurumsal zeka hakkndaki 
dü ünceleri farkldr. 

H5: Katlmclarn unvanlar açsndan kurumsal zeka hakkndaki 
dü ünceleri farkldr. 

Yukarda ara trma hakknda verilen genel bilgiler do rultusunda 
öncelikle ölçe in güvenilirlik düzeyinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla yaplan güvenilirlik testi sonuçlarna göre, güvenilirlik katsays olan 
“Cronbach Alpha de eri 0,887” olarak hesaplanm tr. Bulunan sonuca göre 
ölçe in yüksek derecede güvenilir oldu u ifade edilebilir (Kay , 2014:405). 

Ara trma hipotezlerini test etmeye geçmeden önce hangi testlerin 
(parametrik ya da parametrik olmayan) kullanlaca na karar verilmesi 
gerekir. Örneklem büyüklü ü 30’dan fazla oldu u için, verilerin normal 
da lp da lmad n ve homojen olup olmad n incelemek gerekir. 
Verilerin normal da lmas ve homojen olmas durumunda parametrik testler 
kullanlabilir, aksi halde parametrik olmayan testlerin kullanlmas 
gerekmektedir (Eymen, 2007:88). 

Verilerin normal da lp da lmad n test etmek için “Tek Örneklem 
Kolmogorov Smirnov Testi”, homojenli ini test etmek için ise “Tek Yönlü 
Varyans Analizi Testi” gerçekle tirilmi tir. Yaplan testler neticesinde, 
verilerin homojen oldu u ancak normal da lmad  anla lm tr. 
Parametrik testletin kullanlabilmesi için her iki artn beraber sa lanmas 
gerekmekte oldu undan parametrik olmayan testler kullanlm tr (Özdamar, 
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2018:151-158). Hipotezler test edilirken cinsiyet açsndan iki ba msz 
de i kene ba l olarak Mann Whitney U testi, di er demografik de i kenler 
açsndan ikiden fazla ba msz de i kene ba l olarak ise Kruskal Wallis H 
testi kullanlm tr. Muhasebe bilgi sisteminin kurumsal zeka üzerinde 
herhangi bir etkisinin olup olmad n anlamak için ise regresyon analizine 
ba vurulmu tur.  

Hipotezler test edilirken herhangi bir güven aral  tercih edilmemi , 
anlaml farkllklar için her üç aralk (%1, %5, %10) esas alnm tr. Hipotez 
testlerine geçmeden önce anket katlmclarnn demografik özelliklerine 
ili kin bilgiler Tablo 1’de sunulmu tur.  

 
Tablo 1: Anket Katlmclarnn Demografik Özellikleri 

 Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadn 29 48,3 
Erkek 31 51,7 
Toplam 60 100 

Ya  

20-35 8 13,3 
36-45 37 61,7 
46-55 12 20,0 
56-65 3 5,0 
Toplam 60 100 

E itim 

Lise 1 1,7 
Önlisans 1 1,7 
Lisans 30 50,0 
Yüksek Lisans 24 40,0 
Doktora 4 6,7 
Toplam 60 100 

Tecrübe 

1 yldan daha az 2 3,3 
1 ila 3 yl aras 3 5,0 
3 ila 5 yl aras 14 23,3 
5 ila 7 yl aras 8 13,3 
7 yldan daha fazla 33 55,0 
Toplam 60 100 

Unvan 

Müdür 22 36,7 
Müdür Yardmcs 6 10,0 
Yönetici Asistan 2 3,3 
Kurumsal Yönetici 7 11,7 
Di er 23 38,3 
Toplam 60 100 

 
Anket katlmclarnn demografik özellikleri incelendi inde kadnlarn 

(%48,3) ve erkeklerin (%51,7) ankete katlm oran hemen hemen e it 
düzeydedir. Bununla birlikte 36-45 ya  grubunun (%61,7), lisans 
mezunlarnn (%50), tecrübe süresi 7 yldan daha fazla olanlarn (%55) 
ankete katlm oranlar daha yüksektir.  
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2018:151-158). Hipotezler test edilirken cinsiyet açsndan iki ba msz 
de i kene ba l olarak Mann Whitney U testi, di er demografik de i kenler 
açsndan ikiden fazla ba msz de i kene ba l olarak ise Kruskal Wallis H 
testi kullanlm tr. Muhasebe bilgi sisteminin kurumsal zeka üzerinde 
herhangi bir etkisinin olup olmad n anlamak için ise regresyon analizine 
ba vurulmu tur.  

Hipotezler test edilirken herhangi bir güven aral  tercih edilmemi , 
anlaml farkllklar için her üç aralk (%1, %5, %10) esas alnm tr. Hipotez 
testlerine geçmeden önce anket katlmclarnn demografik özelliklerine 
ili kin bilgiler Tablo 1’de sunulmu tur.  

 
Tablo 1: Anket Katlmclarnn Demografik Özellikleri 

 Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadn 29 48,3 
Erkek 31 51,7 
Toplam 60 100 

Ya  

20-35 8 13,3 
36-45 37 61,7 
46-55 12 20,0 
56-65 3 5,0 
Toplam 60 100 

E itim 

Lise 1 1,7 
Önlisans 1 1,7 
Lisans 30 50,0 
Yüksek Lisans 24 40,0 
Doktora 4 6,7 
Toplam 60 100 

Tecrübe 

1 yldan daha az 2 3,3 
1 ila 3 yl aras 3 5,0 
3 ila 5 yl aras 14 23,3 
5 ila 7 yl aras 8 13,3 
7 yldan daha fazla 33 55,0 
Toplam 60 100 

Unvan 

Müdür 22 36,7 
Müdür Yardmcs 6 10,0 
Yönetici Asistan 2 3,3 
Kurumsal Yönetici 7 11,7 
Di er 23 38,3 
Toplam 60 100 

 
Anket katlmclarnn demografik özellikleri incelendi inde kadnlarn 

(%48,3) ve erkeklerin (%51,7) ankete katlm oran hemen hemen e it 
düzeydedir. Bununla birlikte 36-45 ya  grubunun (%61,7), lisans 
mezunlarnn (%50), tecrübe süresi 7 yldan daha fazla olanlarn (%55) 
ankete katlm oranlar daha yüksektir.  

U. BELL KL , A. DA TAN 

Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2020; 178:313-335 327 

Demografik özelliklere ili kin de erlendirmenin ardndan, Tablo 2’de 
cinsiyet de i keni açsndan Mann Whitney U Testi sonuçlar yer 
almaktadr.  

 
Tablo 2: Cinsiyet De i keni Açsndan Mann Whitney U Testi 

Sonuçlar 
Faktörler Cinsiyet N Sra 

Ortalamas Z De eri P (Sig) 

KFP Kadn 29 31,26 -0,328 0,743 Erkek 31 29,79 

FP Kadn 29 30,10 -0,172 0,864 Erkek 31 30,87 

SFP Kadn 29 31,10 -0,262 0,793 Erkek 31 29,94 

MFP Kadn 29 32,21 -0,736 0,462 Erkek 31 28,90 
 
Tablo 2’deki sonuçlar de erlendirilecek olursa, kurumsal zeka 

puanlarndan hiçbirinde cinsiyet de i keni açsndan anlaml bir farkllk 
bulunamam tr. Yani anket katlmclarnn cinsiyetleri açsndan kurumsal 
zeka konusundaki dü ünceleri farkl de ildir. Dolaysyla “H1 hipotezi 
reddedilir.” 

Cinsiyet de i kenine ili kin sonuçlarn ardndan di er de i kenler için 
sonuçlar verilirken yalnzca anlaml farkllklarn ortaya çkt  sonuçlarn 
verilmesi tercih edilmi tir. Tablo 3’te ya  de i keni açsndan Kruskal 
Wallis H Testi sonuçlar yer almaktadr.  

 
Tablo 3: Ya  De i keni Açsndan Kruskal Wallis H Testi Sonuçlar 

Faktörler Ya  N Sra 
Ort. 

Serbestlik 
Der. 

2 De eri P (Sig) 

FP 

20-35 8 44,88 

3 7,074 0,070*** 36-45 37 29,57 
46-55 12 25,38 
46-65 3 24,17 

Not: *** p<0,10  %10 anlamllk düzeyinde katlmclarn ya larna göre anlaml farkllk 
vardr. 
 

Tablo 3’teki sonuçlara göre ya lar 20-35 arasnda olan katlmclar 
(44,38) i letme payda larnn faydalar puannn ( FP) di er ya  grubundaki 
katlmclara göre daha önemli oldu unu dü ünmektedir. Dolaysyla söz 
konusu faktör için “H2 hipotezi kabul edilir.” Di er faktörler için ya  
de i keni açsndan anlaml bir farkllk tespit edilememi tir. 

Tablo 4’te ise e itim de i keni açsndan Kruskal Wallis H Testi 
sonuçlarna yer verilmi tir.  
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Tablo 4: E itim De i keni Açsndan Kruskal Wallis H Testi 
Sonuçlar 

Faktörler E itim N Sra 
Ort. 

Serbestlik 
Der. 

2 De eri P (Sig) 

KFP 

Lise 1 43,50 

4 8,996 0,060*** 

Önlisans 1 05,50 
Lisans 30 36,17 
Yüksek 
Lisans 24 25,42 

Doktora 4 21,50 
Not: *** p<0,10  %10 anlamllk düzeyinde katlmclarn ya larna göre anlaml farkllk 
vardr. 

 
Tablo 4’teki sonuçlara göre ankete katlm sa layan tek lise mezunu 

(43,50) di er e itim düzeyindeki katlmclara göre kurumsal faydalar 
puannn (KFP) daha önemli oldu unu dü ünmektedir. Bu faktör için “H3 
hipotezi kabul edilir.” Di er faktörlerde ise katlmclarn e itim düzeyleri 
açsndan anlaml bir farkllk tespit edilememi tir.  

Katlmclarn tecrübe süreleri ve unvanlar açsndan ise hiçbir faktörde 
Kruskal Wallis H Testi sonuçlarna göre anlaml bir farkllk tespit 
edilememi tir. Bu yüzden hem “H4” hem de “H5 hipotezleri reddedilir.”  

Kurumsal zeka ve muhasebe bilgi sistemi etkile imi incelenirken 
ara trma amacna uygun olarak muhasebe bilgi sisteminin kurumsal zeka 
puanlar üzerindeki etkisi incelenmi tir. Ankette katlmclara önem 
düzeyleri sorulan önermelerden muhasebe bilgi sistemi yardmyla elde 
edilebilecek olan 11 adet önermenin ortalamas alnm tr. Dolaysyla 
muhasebe bilgi sistemi (MBS) adyla yeni bir de i ken olu turulmu tur. 
MBS ba msz de i ken olarak kabul edilerek bunun KFP, FP, SFP, MFP 
ve KZP üzerindeki etkileri ara trlmak üzere 5 ayr regresyon denklemi 
olu turulmu tur. Söz konusu denklemler srasyla verilmi tir. 

KFP= + 1MBS      (1) 
FP= + 1MBS                  (2) 

SFP= + 1MBS                 (3) 
MFP= + 1MBS      (4) 
KZP= + 1MBS      (5) 
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Tablo 4: E itim De i keni Açsndan Kruskal Wallis H Testi 
Sonuçlar 

Faktörler E itim N Sra 
Ort. 

Serbestlik 
Der. 

2 De eri P (Sig) 

KFP 

Lise 1 43,50 

4 8,996 0,060*** 

Önlisans 1 05,50 
Lisans 30 36,17 
Yüksek 
Lisans 24 25,42 

Doktora 4 21,50 
Not: *** p<0,10  %10 anlamllk düzeyinde katlmclarn ya larna göre anlaml farkllk 
vardr. 

 
Tablo 4’teki sonuçlara göre ankete katlm sa layan tek lise mezunu 

(43,50) di er e itim düzeyindeki katlmclara göre kurumsal faydalar 
puannn (KFP) daha önemli oldu unu dü ünmektedir. Bu faktör için “H3 
hipotezi kabul edilir.” Di er faktörlerde ise katlmclarn e itim düzeyleri 
açsndan anlaml bir farkllk tespit edilememi tir.  

Katlmclarn tecrübe süreleri ve unvanlar açsndan ise hiçbir faktörde 
Kruskal Wallis H Testi sonuçlarna göre anlaml bir farkllk tespit 
edilememi tir. Bu yüzden hem “H4” hem de “H5 hipotezleri reddedilir.”  

Kurumsal zeka ve muhasebe bilgi sistemi etkile imi incelenirken 
ara trma amacna uygun olarak muhasebe bilgi sisteminin kurumsal zeka 
puanlar üzerindeki etkisi incelenmi tir. Ankette katlmclara önem 
düzeyleri sorulan önermelerden muhasebe bilgi sistemi yardmyla elde 
edilebilecek olan 11 adet önermenin ortalamas alnm tr. Dolaysyla 
muhasebe bilgi sistemi (MBS) adyla yeni bir de i ken olu turulmu tur. 
MBS ba msz de i ken olarak kabul edilerek bunun KFP, FP, SFP, MFP 
ve KZP üzerindeki etkileri ara trlmak üzere 5 ayr regresyon denklemi 
olu turulmu tur. Söz konusu denklemler srasyla verilmi tir. 

KFP= + 1MBS      (1) 
FP= + 1MBS                  (2) 

SFP= + 1MBS                 (3) 
MFP= + 1MBS      (4) 
KZP= + 1MBS      (5) 
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Tablo 5: Kurumsal Zeka ve Muhasebe Etkile imine Yönelik 
Regresyon Analizi Sonuçlar  

 KFP FP SFP MFP KZP 

Sabit 0,317 
(0,291) 

0,658 
(0,140) 

0,834c 
(0,079) 

0,752c

(0,055) 
0,533a 

(0,000) 

MBS 0,948a 
(0,000) 

0,831a 
(0,000) 

0,792a 
(0,000) 

0,839a

(0,000) 
0,857a 

(0,000) 
R2 0,760 0,526 0,472 0,597 0,920 
Düzeltilmi  R2 0,755 0,518 0,463 0,590 0,919 
Hata Kareler Toplam 12,968 14,361 14,536 12,893 8,740 

F statistik De eri 183,227a

(0,000) 
64,481a 
(0,000) 

51,920a

(0,000) 
86,020a 
(0,000) 

669,684a 
(0,000) 

Standart 
Hatalar 

SAB T 0,298 0,439 0,467 0,384 0,141 
MBS 0,070 0,103 0,110 0,090 0,033 

t- statistik SAB T 1,066 1,498 1,787 1,957 3,791 
MBS 13,536 8,030 7,206 9,275 25,878 

a=prob<0,01; b=prob<0,05; c=prob<0,10 
 
Tablo 5’te regresyon denklemlerinin çözülmü  haline yer verilmi tir ve 

muhasebe bilgi sisteminin tüm kurumsal zeka puanlar üzerinde pozitif 
yönde etkili oldu u görülmektedir. Muhasebe bilgi sistemi en çok kurumsal 
faydalar puan (KFP) üzerinde etkili olurken en az i letme içi süreç faydalar 
puan (SFP) üzerinde etkilidir. Dolaysyla muhasebe bilgi sistemine verilen 
önem ayn zamanda kurumsal zekann bile enlerini pozitif yönde 
etkilemekte ve onu artrmaktadr.  

Genel olarak muhasebe bilgi sisteminin kurumsal zeka puan (KZP) 
üzerindeki etkisine bakld nda kurumsal faydalar puan (KFP) hariç di er 
tüm zeka puanlarndan daha büyük bir etkiye sahip oldu u görülmektedir. 
MBS ayn ekilde KZP’yi pozitif yönde etkilemektedir. Literatürdeki 
çal malarla kyasland nda, Alagöz vd. (2014), Alagöz ve Ortakarpuz 
(2017, 2018) ve Ayvaz (2017) tarafndan yaplan çal malarn sonuçlar ile 
bu çal mada elde edilen sonuçlarn ksmen de olsa örtü tü ü ifade edilebilir. 

 
Sonuç 
Kurumsal zeka ve bile enleri, i letmelerin kolaylkla göz ard 

edemeyece i modern i letmecilik anlay  listesinin ba nda yer almaktadr. 
Kurumsal zeka, i letme için faydal olabilecek bilgilerin toplanmas, 
i lenmesi, saklanmas ve gerekti inde kullanlmasnda, i letme içindeki 
di er karar destek sistemleri kadar önemli bir rol oynamaktadr. Kurumsal 
zekay önemseyen i letmelerin maddi getirileri olumlu yönde 
etkilenebilmekte, ayrca i letmeler, payda lar tarafndan önemsenmekte ve 
mü terileri nezdinde itibar kazanabilmektedir (Da tan ve Bellikli, 2015:185). 

Kurumsal zeka ve muhasebe etkile imi ba laml ele alnan bu çal mada, 
Borsa stanbul (B ST) 100 Endeksi’nde yer alan i letmelerin kurumsal zeka 
puanlar (KZP) hazrlanan anket aracl  ile ölçülmeye çal lm , anket 
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katlmclarnn kurumsal zeka puan bile enlerinden hangisine daha fazla 
önem verdi i demografik faktörler özelinde de erlendirilmi , ayrca 
muhasebe bilgi sisteminin kurumsal zeka puan ve bu puanlarn bile enleri 
üzerindeki muhtemel etkisi ara trlm tr. 

Elde edilen bulgular özetle; 
 Borsa stanbul (B ST) Endeksi’nde yer alan 100 i letmeden ankete 

geri dönü  sa layan 60 i letmenin kurumsal zeka puannn (KZP) 5 
üzerinden 4,16 olarak tespit edildi i, 

 Hesaplanan KZP’nin daha çok kurumsal zekaya verilen önem puann 
yanstt , 

 Anket katlmclarnn KZP bile enlerinden olan i letme payda larnn 
faydalar puan ( FP) ile kurumsal faydalar puanna (KFP) daha fazla önem 
verdikleri, bu önemin ya  ve e itim açsndan daha belirgin oldu u, 

 Muhasebe bilgi sisteminin KZP ve bile enlerini ayr ayr pozitif yönde 
etkiledi i, en belirgin etkinin KZP ve KFP’de ortaya çkt , 

 Bir önceki maddede belirtilen sonucun literatürdeki baz çal malarla 
da desteklendi i eklindedir. 

Öte yandan bu çal ma, Borsa stanbul (B ST) 100 Endeksi’ndeki 
i letmelerden yalnzca 60 tanesinin yetkilileri tarafndan cevaplanan anket 
verileri   nda elde edilen bulgulara dayanmaktadr. Farkl i letmeler 
nezdinde gerçekle tirilecek ara trmalarda de i ik bulgularn ve farkl 
sonuçlarn elde edilmesi olasdr.  

Kurumsal zekay ölçmek için farkl ölçeklerin geli tirilmesi, i letme 
tarafndan yaynlanan finansal tablolar, faaliyet raporlar ve di er belgelerde 
kurumsal zekay ölçebilecek bilgilerin kullanlmas, i letme saysnn daha 
da ço altlmas ve farkl i letmelerin analize dahil edilmesi gelecek 
çal malar için göz önünde bulundurulabilecek baz önerilerdir. 
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katlmclarnn kurumsal zeka puan bile enlerinden hangisine daha fazla 
önem verdi i demografik faktörler özelinde de erlendirilmi , ayrca 
muhasebe bilgi sisteminin kurumsal zeka puan ve bu puanlarn bile enleri 
üzerindeki muhtemel etkisi ara trlm tr. 

Elde edilen bulgular özetle; 
 Borsa stanbul (B ST) Endeksi’nde yer alan 100 i letmeden ankete 

geri dönü  sa layan 60 i letmenin kurumsal zeka puannn (KZP) 5 
üzerinden 4,16 olarak tespit edildi i, 

 Hesaplanan KZP’nin daha çok kurumsal zekaya verilen önem puann 
yanstt , 

 Anket katlmclarnn KZP bile enlerinden olan i letme payda larnn 
faydalar puan ( FP) ile kurumsal faydalar puanna (KFP) daha fazla önem 
verdikleri, bu önemin ya  ve e itim açsndan daha belirgin oldu u, 

 Muhasebe bilgi sisteminin KZP ve bile enlerini ayr ayr pozitif yönde 
etkiledi i, en belirgin etkinin KZP ve KFP’de ortaya çkt , 

 Bir önceki maddede belirtilen sonucun literatürdeki baz çal malarla 
da desteklendi i eklindedir. 

Öte yandan bu çal ma, Borsa stanbul (B ST) 100 Endeksi’ndeki 
i letmelerden yalnzca 60 tanesinin yetkilileri tarafndan cevaplanan anket 
verileri   nda elde edilen bulgulara dayanmaktadr. Farkl i letmeler 
nezdinde gerçekle tirilecek ara trmalarda de i ik bulgularn ve farkl 
sonuçlarn elde edilmesi olasdr.  

Kurumsal zekay ölçmek için farkl ölçeklerin geli tirilmesi, i letme 
tarafndan yaynlanan finansal tablolar, faaliyet raporlar ve di er belgelerde 
kurumsal zekay ölçebilecek bilgilerin kullanlmas, i letme saysnn daha 
da ço altlmas ve farkl i letmelerin analize dahil edilmesi gelecek 
çal malar için göz önünde bulundurulabilecek baz önerilerdir. 
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Ek 2: letmelerin Kurumsal Zeka Puan (KZP) Hesaplama Cetveli 
KFP ç KFP 

Genel FP ç FP 
Genel SFP ç SFP 

Genel MFP ç MFP 
Genel

KZP 
Nihai

5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4,64 2,13 4,48 0,54 4,80 0,48 4,76 1,52 4,68
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3,68 1,69 3,84 0,46 3,80 0,38 3,78 1,21 3,74
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4,80 2,21 4,8 0,58 4,80 0,48 4,76 1,52 4,79
5 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4,48 2,06 3,68 0,44 4,20 0,42 4,34 1,39 4,31
5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4,48 2,06 3,36 0,40 3,80 0,38 4,34 1,39 4,23
5 2 1 5 5 1 4 4 1 1 1 4 4 5 4 5 5 4 2 2 4 4 5 4 3,04 1,40 2,4 0,29 4,60 0,46 3,50 1,12 3,27
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3,68 1,69 3,68 0,44 3,80 0,38 3,78 1,21 3,72
3 4 4 5 4 2 4 4 4 5 2 5 4 4 3 2 5 3 5 4 4 3 5 5 3,52 1,62 3,84 0,46 3,60 0,36 4,06 1,30 3,74
5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 5 5 4,48 2,06 4 0,48 4,20 0,42 4,34 1,39 4,35
5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4,64 2,13 3,84 0,46 4,40 0,44 4,48 1,43 4,47
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4,16 1,91 4 0,48 4,20 0,42 3,92 1,25 4,07
3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 1 2 3 5 5 5 4 2,88 1,32 3,2 0,38 3,40 0,34 3,50 1,12 3,17
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4,64 2,13 4,8 0,58 5,00 0,50 4,62 1,48 4,69
5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4,48 2,06 4 0,48 4,00 0,40 3,36 1,08 4,02
4 5 5 5 4 4 3 2 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4,32 1,99 3,52 0,42 3,80 0,38 4,20 1,34 4,13
5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4,32 1,99 4,8 0,58 4,40 0,44 4,06 1,30 4,30
5 4 4 4 4 5 4 2 4 4 5 5 5 5 2 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4,16 1,91 3,84 0,46 4,20 0,42 3,64 1,16 3,96
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4,80 2,21 4,16 0,50 4,00 0,40 4,48 1,43 4,54
3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3,68 1,69 4 0,48 4,00 0,40 3,64 1,16 3,74
5 4 4 4 4 5 4 2 4 4 5 5 5 5 2 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4,16 1,91 3,84 0,46 4,20 0,42 3,64 1,16 3,96
5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4,64 2,13 4 0,48 4,40 0,44 3,92 1,25 4,31
5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4,64 2,13 4,32 0,52 4,60 0,46 4,06 1,30 4,41
5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4,48 2,06 4,64 0,56 4,60 0,46 4,48 1,43 4,51
5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,64 2,13 4,48 0,54 5,00 0,50 4,90 1,57 4,74
5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4,48 2,06 4,16 0,50 4,60 0,46 4,06 1,30 4,32
5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4,16 1,91 3,84 0,46 4,20 0,42 4,20 1,34 4,14
4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4,32 1,99 4,48 0,54 4,20 0,42 4,06 1,30 4,24
5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4,64 2,13 3,84 0,46 4,60 0,46 4,48 1,43 4,49
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 3,84 1,77 3,36 0,40 4,20 0,42 4,06 1,30 3,89
4 4 4 4 4 4 3 2 5 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 3,84 1,77 3,52 0,42 4,60 0,46 4,20 1,34 3,99
5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4,64 2,13 4,64 0,56 4,60 0,46 4,76 1,52 4,67
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3,68 1,69 3,68 0,44 4,00 0,40 3,78 1,21 3,74
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,80 2,21 4,48 0,54 5,00 0,50 4,90 1,57 4,81
5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 4,16 1,91 4,16 0,50 3,80 0,38 4,48 1,43 4,23
4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4,32 1,99 3,68 0,44 3,40 0,34 4,48 1,43 4,20
4 5 4 4 2 2 4 5 5 4 5 4 4 1 1 1 4 4 1 5 5 1 2 5 3,36 1,55 4,32 0,52 2,20 0,22 3,22 1,03 3,31
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3,68 1,69 3,68 0,44 3,80 0,38 3,78 1,21 3,72
5 5 3 4 4 5 3 5 2 3 4 4 5 2 5 4 4 4 2 4 5 4 4 3 4,16 1,91 3,36 0,40 4,00 0,40 3,64 1,16 3,88
5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4,48 2,06 3,84 0,46 4,00 0,40 4,62 1,48 4,40
5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4,32 1,99 4,32 0,52 4,00 0,40 4,62 1,48 4,38
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3,84 1,77 4 0,48 4,20 0,42 4,20 1,34 4,01
4 5 5 5 3 2 1 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3,84 1,77 2,88 0,35 3,40 0,34 2,94 0,94 3,39
5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4,48 2,06 4,8 0,58 5,00 0,50 4,76 1,52 4,66
4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3,36 1,55 3,68 0,44 4,20 0,42 4,48 1,43 3,84
4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 2 3 4 4 5 5 5 4 4,16 1,91 3,68 0,44 3,80 0,38 4,20 1,34 4,08
4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4,00 1,84 4,16 0,50 5,00 0,50 4,48 1,43 4,27
4 4 4 4 3 4 3 4 5 2 5 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 5 3,68 1,69 3,84 0,46 4,00 0,40 4,20 1,34 3,90
5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4,48 2,06 3,84 0,46 4,20 0,42 4,90 1,57 4,51
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3,52 1,62 3,84 0,46 4,20 0,42 3,78 1,21 3,71
4 4 4 4 3 4 3 4 5 2 5 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 5 3,68 1,69 3,84 0,46 4,00 0,40 4,20 1,34 3,90
5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3,84 1,77 4,16 0,50 4,00 0,40 4,76 1,52 4,19
5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4,00 1,84 4,32 0,52 4,40 0,44 4,76 1,52 4,32
4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4,48 2,06 4,32 0,52 4,80 0,48 4,62 1,48 4,54
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4,80 2,21 4,8 0,58 4,60 0,46 4,76 1,52 4,77
5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4,00 1,84 4,32 0,52 4,20 0,42 4,62 1,48 4,26
5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4,16 1,91 4 0,48 4,00 0,40 4,20 1,34 4,14
4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3,84 1,77 4,16 0,50 4,60 0,46 4,48 1,43 4,16
5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 4,32 1,99 4,48 0,54 4,00 0,40 4,62 1,48 4,40
5 5 5 5 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4,16 1,91 3,84 0,46 3,40 0,34 3,92 1,25 3,97
4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4,16 1,91 4,32 0,52 3,80 0,38 3,78 1,21 4,02

249,31
4,16KZP ORTALAMA

KFP FP SFP MFP

KZP TOPLAM




