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Ö Z E T 

Günümüzde sayll&rl hlzla artan zincirleme mağazalar, 

güçlü rekabet koşullarl, farklllaşan çevresel şartlar ve sü

rekli değişen teknolojik gelişmelerin etkisi alt1nda faali

yetlerini sürdürme gayreti içerisindedirler. Bu h1zl1 deği

şim ve gelişim zincirleme mağazalar1n zamanla mevcut yaplls

rJnda bir tak1m yeni düzenlemelere gitmeleri gereğini ortaya 

çlkarmlştlr. Reorganizasyon olarak adland1r1lan bu yeniden 

düzenleme çallşmalarl zincirleme mağazalarJn muhasebe bilgi 

sistemine yönelik olarak da düzenlenebilir. 

çallşmamlzln birinci bölümünde zincirleme mağazalar 

hakklnda genel bilgiler verilmeye çallşllmlştlr. 

İkinci bölümde ise zincirleme mağazalarda muhasebe 

bilgi sistemi ana hatlarlyla ele al1n1p incelenmeye çallşll-

mlştlr. 

tlçüncü bölümde ise öncelikle reorganizasyon hakklnda 

genel açlklamalarda bulunulmuş, daha sonra ise tezimizin 



temelini oluşturan zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sis

teminin reorganizasyonuna yönelik genel bilgiler verilmeye 

çal1 ş1lm1 şt1r. 

DördUncU ve son bölümde,Her-iş Seramik ve Turizm Sa

nayi A.ş. Güral Porselen İşletmesi Zincirleme Mağazalar1n1n 

Muhasebe Bilgi Sisteminin Reorganizasyonu konusuna yönelik 

olarak yapJlan uygulama sonuçlar1na yer verilmiştir. 



ABSTRACT 

The ohain-sto~es increasing fast in number today have 

been t~ying to su~vive unde~ the st~ong competitive oo~ditions 

varying envi~o~mental faotors and their influenoe of oontinious 

by ehanging technological developments. Th.is fast change and 

development have revealed the neoessity of ohain stores to 

make new ar~angements in their present structures by time. 

This ~e-a~rangement works, whioh is also oalled as reo~ganiza

tian, oould also be applied to ohain-sto~es system of accoun

ting info~mation gathe~ing. 

General information about the ohain-stores was given 

in the first pa~t of the study. 

In the second part, the accounting information gathe

ring system of the ohain-stones was analyzed by looking at 

it main oonstitue~ts. 

In the third pa~t first some general explanation about 

~e-organization were given and than some information about 

the ~eorganization of the aooonting information gathering 



system of the chain stores which forms the basis of our 

thesis, was given. 

In the tourth and the last part the results of the 

applications about the reorganization of the accounting 

information gathering system in the chain stores of Her-iş 

Seramit ve Turizm A.Ş. GUral Porselen. 
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G İ R İ ş 

Son y:ılla~da Ulkemizde ve dUnyada yaşanan ekonomik, 

politik, teknolojik ve kUltU~el değişmele~in sonuçlarına 

bağlı olarak, ekonominin en kUçUk birimi olan işletmeler, 

oluşan bu değişimle~den fa~liyet konula~ına g6re farkll şe

kille~de etkilenmişlerdi~. İşletmeler, değişen bu çevre ko

şulları sonucunda organizasy~n yap:ılar:ında bi~ uyum sorunu 
1 

ile ka~ş:ı ka~şıya kalmaşla~ ve yaşamlar:ını devam ettirebil-
•• ••. 1 

mek için işletme içi ve işletme d:ış:ı faktörler karş:ıs:ında 

yete~siz kalan o~ganizasyon yap:ıların:ı yeniden elli zenleyerek 

en etkili hale getirilmesi yönUnde reoı•ganizasyon çal:ışma-
• " ı . 

larına gitmişlerdir. Bu değişimi gerçekleştirameyen işlet-

meler faaliyetlerindeki etkinlik ve verimliliklerini yitir

mişler, bUyUme ve gelişme kabiliyatlerini kaybederek faali

yetlerini sona erdi~ miş le~ dir •. 

Ulkemizde hangi işletmelerde ve hangi amaçlar doğ

rultusunda reorganizasyon çal:ışmalar:ın:ın yap:ıldığ:ı ve bu 

çal:ışmalar:ın nas:ıl yUrUtUld.UğU koD:usund,a belli bir araştır

ma olmasa da işletmelerimizin önemli sorunlarından birisinin 
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reorganizasyon konusu olduğu s6ylenebili~. Bu doğrultuda 

ülkemizdeki işlet~ele.rin yapllarlnıl' .. bağll kallnarak reor

ganizasyon ~onusu, zincirleme.mağazala.r ba~nda incelenmiş 

ve bu işletmelerin muhasebe bilgi sistemlerinde .reorgani

zasyon ih tiyaol.nın ortaya Çl.~ma :nede:rıleri ar aş tlrllareık, 

bu konuda yapl.labileoek çallemalar hakkında bilgiler veril

meye çallşl.lml.ştlr. 

Çall.şmaml.zln birinci b61UmUnde ülkemizde faaliyet 

gtisteren zincirleme mağ~zalar hakkl.nda genel bilgiler ve

rilmeye çall.şl.lmıştl.r. Bu amaçla Bnoelikle zincirleme mağa

zalarl.n tanıınl tarihsel gelişimi ve belli baş ll özellikleri 

üzerinde durulmuş, daha so~a ise zincirleme mağazalar1n 

tUrleri ve organizasyon yapl.larl. üzerinde durulmuştur. 

Çall.şmamazın ikinci b5lümUnde ise zincirleme mağaza

larda muhasebe bilgi sistemi hakklnda ayrıntlll bilgiler 

verilmeye çall.şllml.ştlr. Bu amaçla 6ncelikle muhasebe bil

gi sistemi, kapsam ve ögeleri üzerinde durulmuş ve bu muha

sebe bilgi sisteminin zincirleme mağazalarda nas1l işlediği 

hakklnda genel bilgiler aktar1lmışt1r. 

Çalışmamazın UçUncU bölümünde iEe zincirleme mağaza

larda muhasebe bilgi sisteminin reorganizasyo~u konusu ay

rl.Dtlll bir biçimde incelenmeye çallşl.lmıştır. Bu amaçla 
. . . . 

öncelikle reorganizasyon kavram:ı. ve işletm~lerin ;t'eorgani

zasyona gitme nedenleri ve ).'eorganizasyon çall.şmasJ.ndaki 

adl.mlar Uzarinde durulmuştur. Bu bilgiler 1ş1ğ1 altlnda zin-. . 

cil'leme mağazada muhasebe bilgi sistemi Uzerinde uygulanabi-
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lecek ~eorganizasyon Qallşmalarl hakklnda genel bilgiler 

ve~ilmeye çallşllmıştlr. 

Çallşmamlzln d5rdüncü ve son bölümünde ise bünyesin

de zinci~leme mağazalar bulundu~an Her-iş Seramik ve Turizm 

A.Ş. GUral Porselen İşletmesinde reo~ga~izaayon faaliyetle

~inin genel bi~ değerlendirilmesi yapllarak, elde edilen 

sonuçlar ortaya konmuş ve sonuçler yorumlanarak konuya yöne

lik olarak öneriler getirilmeye çallşllmlştlr. 



I- ZİNCİRLEME MAGAZALARA GENEL BİR BAKIS 

Günümüz toplumunun, h1zla değişen ekonomik ve sosyal 

şartlar1 nedeni ile tüketicilerin sat1nalma davran1şlar1nda 

meydana gelen değişmeler işletmeleri değişik pazarlama davra

nlşlarlna yöneltmiştir. Bu değişimlerden biri de Zincirleme 

Mağaza (Chain Store) kavram1d1r. 

üretilen mal ve hizmetleri tüketicilere istenen zaman

da, istenen yerde ve istenen fiyatta ulaşt1rma ve bu yolla 

pazardş etkin olmayl gerçekleştirme amac1yla oluşturulan 

Zincirleme Mağazalarln say1s1 günümüzde hlzla artmaktad1r • 

.A) ZİNCİRLEME MAGAZALARIN TANIMI 

Zincirleme Mağaza kavram1na yönelik olarak değişik 

yazarlar taraf1ndan yap1lm1ş çok çeş~tli tan1mlar bulunmak

tadlr. 

Bu tan1mlar içerisinde konumuz ile ilgili olan1 aşa

ğlda verilmiştir. 

Zincirleme Mağazalar merkezi sahiplik ya da kontrol 

altlnda, merkezi yönetime sahip bulunan, ya da daha fazla 
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benze~ mağazadan (benze~ mal türleri satan) oluşan büyük 

perakendeci ku~uluşlardı~ (1). 

Zincire giren işletmele~in büyüklüğüne ilişkin bi~ 

niteleme yoktu~. Ge~çekten de bir Zinci~leme Mağazala~ de

meti çok büyük mağazalardan oluşabileceği gibi küçük küçük 

dükkanıardan da oluşabilir (2). 

Zincirleme Mağazalarln faaliyet konularl da aynı ö

zelliktedir. Bir mağazanın Zincir Mağaza olabilmesi için 

belirli bir faaliyeti yürütmesi şart değildi~. örneğin, da

yanJ.kll tüketim mallarl satan bir mağaza zinciri kurulabi

leceği gibi, g1da mağazalar zinciri de kurulabilir, ya da 

her ikisini de kapsayan bir zincir oluşturabilir. Önemli 

olan tanl mda da belirtildiği gibi zincirlerde benzer mal 

türleri satllmasldlr. 

(1) KOPARAL Celil, Z_inci~ Ma~aza_ı_arJ.D: Organizasyon YapJ.larJ. 
ve Beymen MağazalarJ.ndaki İnceleme, Eskişehir, A.tl.İ.İ.B.F. 
YayJ.nlarl, No:59, 1988, s.2 .• 

(2) BAYBARSTEK Ömer, Perakend~ Pazarlama Yöneti~i, üçel YayJ.m
cJ.lık ve DağJ.tımcılık, İzmir, 1984, s.24. 
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B ) ZİNCİRLEME :MAGAZALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ 

1- Genel Bir Bakış 

Zincirleme Mağazalar, girişimcilerin birden fazla sa

yıda işletme birimine sahip olma düşüncelerinin doğrultusun

da doğmuşlardır. Bu düşüncenin temeli Genel Dükkanıara (Ge

neral Stores) kadar dayanır. Bu dükkanıarda tüketicilerin 

genel ihtiyaçlarını karşılayabileeek birçok eşYa birarada 

tüketicilere sunulurdu. Zamanla ihtiyaçların değişmesi, mal 

türlerindaki çeşitlenmaler bu durumu olanaksız hale getirme

ye başlayınca bu mağazalar tek ya da sınırlı ürün kalemlerin

de satışa yönelmeye başlamışlardır. 

Zincirleme Mağazaların günümüz anlayışıyla ortaya çı

kışları 19. yüzyılda olmuştur. Bununla birlikte Zincirleme 

Mağaza düşüncesinin kavramı 16-17 yüzyıla dek uzandığı ileri 

sürülmektedir (3). M.Ö.200 yılında bir çinli iş adamı pek çok 

birimden oluşan bir zincire sahip bulunmaktaydı. İtalyanın 

M.S.79 yılınde yıkılan Pompei şehrinde, 900 perakende mağaza

yı kapsayan belirli bir mülkün kira kontratı bulunmuştur. Ja

ponya'deki Mitsui sisteminin eczaneleri 1643 yılından kalma

dlr ve bu işletme ülkenin en varlıklı ve en güçlü işletmele

rinden biri olmuştur. A.B.D.'de ise modern Zincirleme Mağaza

ların gelişimi 1858 yılında Great Atlantic and Pacific Tea 

Company ile başlamıştır (4). 

(3) KOPARAL, a.g.e., s.ll. 

(4) KOPARAL, a.g.e., s.ll. 
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1900•lü y1llar1n baş1nda ülkelerin ve dolay1s1yla top

lumlarln ekonomik ve sosyal seviyelerinin değişmesi, pazarla

rln çeşitlenmesi, şehirleşmenin getirdiği yeni yaşam tarzlarl 

sonucunda Zincirleme Mağazalar 1920'li ylllarda h1zl1 bir ge

lişim içine girmişlerdir. Özellikle A.B.D.'de insanlarln her 

çeşit allmlarlnl toplu olarak bir yerden alma ihtiyac1, küçük 

küçük perakendeciler yerine ikinci eli kald1rarak mallar1n 

doğrudan doğruya müşteriye intikal ettirilmesi fikrini doğur-

du. 

1930 ve 1950 y1llar1 aras1nda, g1da endüztrisi dlşlnda, 

Zincirleme MağazalarJn birimlerinin say1s1ndaki art1ş çok ya

vaş olmuş, fakat sat1ş hacmindeki büyüme önemini korumuştur. 

Bu yavaşlama aşağ1da değineceğimiz baz1 çarp1c1 çevresel fak

törlerin sonucudur (5). 

- Bu dönemde birçok g1da, eczane, tuhafiye ve benzeri zin-
... 

cirler süpermarkete ya da self-servis faaliyete dönüşmekteydi. 

Bu değişmeyi başarmak için, birkaç küçük mağaza kapatlllyor ve 

bunlarln yerine büyi.fk bir mağaza' aç1l1yordu. 

- 1920'lerde tecrübe edilen heyecanll büyüme oran1ndan 

sonra birleştirme ihtiyacl doğmuştur. Bu dönemde yeni organi

zasyon yap1lar1na ihtiyaç duyulmakta, yönetsel sorunlar çözüm 

beklemekte ve yeni yönetim becerilerinin geliştirilmesi gerek-

mekte idi. 

(5) KOPARAL, a.g.e., ss.l2-13. 

Anoıd<>'u ÜOivAr"i(~>;i 
M8rkı8z l~(ıi'tii;ı;,,.ne 
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- 19)0'ların buhranı genişlemede kullanılacak fon açıkla

rına neden olmuştur. Tüketiciler az harcamak zorunda oldukla

rı için genişlemeden kazanılacak olan da azalmaktaydı. 

- İkinci DUnya Savaşı askeri olmayan yapılara ilişkin kı

sıtlamalar gibi işgücü ve bina malzemesi açıklarını yaratmış-

tı. 

Zincirleme Mağazaların tarihi gelişimi hakkında genel 

bir bilgi verdikten sonra Zincirleme Mağazaların gelişimini 

Türkiye ve DUnya olmak üzere iki ayrı açıdan inceleyebiliriz. 

2- Dünya'daki Gelişme 

Avrupa Topluluğunda Zincirleme Mağazaların gelişimini 

4 aşamada ele alabiliriz (6): 

1- Avrupa'da ilk zincir işletmeler l860'dan itibaren gö

rülmeye_ başlar. Bunlar çoğu zaman bir toptaneının insiyati

fiyle, küçük birkaç mağaza açmasıyle olmuştur. Dar bir coğra

fi sahada sayıları çok az mağazalarla zincire adım atılmıştır. 

2- 192D-1930 arasında, bilhassa gıda zincirleri sayı ola

rak oldukça büyük aşama kaydetmişlerdir. Mesela Fransa'da 

l920 1 de 9000 olan şube sayısı 193l'de 20.503 olarak tespit 

edilmiştir. 

(6) ÖZATA~ A.İlhami, Zincir Mağazalarda Yer Seçimi, Yayınlan
mamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bi
limler Enstitüsü, İstanbul, 1991, s.l4Q 
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3- 193Q-1945 araslnda, kanuni yasaklamalar ve harp nede

niyle yavaşlayan zincirler bu safhada teŞkilatlar1n1n güçlen

mesine ve imalata yönelmeye ağ1rl1k vermişlerdir. 

4- 1945'den sonra ise tüm ticaret dallarlnda gözle görü

lür bir yayllmaya, modernleşmeye ve sat1ş hacmine ulaşmlşlar

dlr. 

Aynl süreç içerisinde A.B.D.'de de ayn1 değişimler ya

şanmlştlr. A.B.D. pazarlar1nda görülen yoğunlaşmalar bu ülke

de tek tek küçük ve mahalli perakendecilerin hakim olduğu pa

zarlar 1950-1960 y1llar1nda büyük ölçüde zincir mağazalara 

dönüşmüştür (7). 

3- Türkiye'deki GeliŞme 

Türkiye'de Zincirleme Mağazalarln ortaya ç1k1ş1 oldukça 

yenidir. Ülkemizdeki Zincirleme Mağazalarln pek çoğu demokrasi-
! 

ye geçi·şimizle birlikte kurulmuş ve/veya etkinliği artt1rm1ş-

t1r. tllkemizdeki Zincirleme Mağazalar ilk kurulduklar1nda ge

nellikle batl ülkelerindeki Zincirleme Mağazalarln birer takli

di görünümünde""idi. İlk zamanlarda bu durum bir sak1nca yarat

mamlş olsa da Türk tüketicilerin sat1n alma davran1şlar1n1n 

gözönünde bulun.durulma:naaı bir süre bazl aksakllklar doğurnnış-

tur. 

(7) İSLAMOGLU Hamdi, "Türkiye •de Süpermarketlerin Gelişebilme 
Olanaklar1na Pazarlama Aç1s1ndan Bir Baklş", Verimlilik 
Dergisi, S.2 (1988), s.98. 
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Türkiye'de 1950'li y1llar1n sonuna doğru devlet des

teği ile Migros, Gima gibi Zincirleme Mağazalar kurulmuştur. 

Bu mağazalarln kuruluş amacı toplumsal ihtiyacı karşılamak 

değil, devletin perakendeciliği geliştirip, modernleştirmek

tir. Bu mağazaların kurulmasl zorlamayla olduğu için fazla 

bir başarı sağlayamamışlar ve ilk yıllarını zararla kapatmış

lardır (8). 

Tüm bu açıklamalardan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde 

Zincirleme Mağazacılığın gelişimi üç aşamada ele alınabilir 

(9): 

1- Devlet teşvikiyle kurulan başarısız girişimler, 

gelişmiş ekonomilerdeki takl~t aşamas1, 

2- Bu başarısız girişimlerin bünyeye uydurularak otur-

tulmaya başlanması aşamas1, 

3- Son yıllarda yabancı sermayenin Türkiye'de yatırım 

yapmasıyle ülkeye gelen milletlerarası zincirlerin şubeleri 

ile mevcut zincirlerin toplum yap1 ve kültürümüze gelişmiş 

ekonomilerdeki faktörleri uydurmas1yla gelişen milli zincir-

lerimiz aşaması. 

Yukarıdaki aşamalardan da görüldüğü üzere başta tama

mıyla batılı ülkelerde bulunan Zincirleme Mağazaların takli

di olarak kurulan Zincirleme Mağazalar tüketieilerin satın 

alma davranışlarında meydana gelen değişmeler ve gelişen eko-

(8) İSLAMoGLU, a.g.e., s.35. 

(9) ÖZATAG, a.g.e., s.l6. 
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nomik koşullar sonucunda günümüzdeki modern görünümüne kavuş

muştur. 

Bugün ülkemizde faaliyette bulunan birçok Zincirleme 

Mağaza bulunmaktadlr. Bunlardan başllcalarl; Yeni Karamürsel, 
ı 
ı 

Sümerbank, Beymen, Vakko, Gima, Türkiye Şişe ve Cam Fabrika

larl A.ş.•nin Paşabahçe Mağazalarl, Migros, Titiz, Mudo, İ.G.S., 

Ordu Pazarlarl, Kütahya ve Gürel Porselen Sat1ş Mağazalar1d1r. 
1 

Perakendeci işletmeler içerisinde karşllaştlğl birtak1m 

sorunlar vard1r. Bu sorunlar aşağ1daki şekilde s1ralanabilir 

(10): 

1- Ülkemizdeki perakendeci işletmeler finansman bak~

mlndan s1k1nt1 içerisindedirler. 

2- Perakendeci mağazalarln yllllk cirolarl düşüktür. 

3- Ödedikleri yüksek dükkan ve mağaza kiras1na rağmen 

yer kapasiteleri müsait değildir. 

4- Gerçek anlamda müşterilere "garanti verme" yoluna 

gidilmemektedir. 

5- Genel olarak perakende' satlşlarda pazarllk usulü 

hakimdir ve tek fiyat stratejisi uygulanmamaktadlr. 
' 

(10) MAZLUM Mustafa, Pazarlama Dağ1t1m Kanallar1n1n Önemi ve 
İşletmelerin K~r1111ğ1 Aç1s1ndan Seçimi Sorunu, Kemal 

Matbaasl, Adana, 1974, ss.J3-35. 
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Günümüzde faaliyet gösteren Zincirleme Mağazalar yuka

rlde k1saea özetlenmeye çal1ş1lan birçok sorun ile karş1 kar

şJyadlr. Bu tür sorunlar Zincirleme Mağazalarln başarlll bir 

biçimde faaliyet göstermelerini ve istedikleri performansa 

ulaşmalar1n1 engelleyici rol oynamaktadlr. 

c) ZİNCİRLEME MAGAZALARIN BELLİ BAŞLI ÖZELLİKLERİ 

Günümüzde faaliyet gösteren perakendeci kurumlar1n 

Zincirleme Mağazalarla çok yak1ndan ilişkisi bulunmaktadlr. 

Sanayileşme sürecinin h1zlanmas1 ve yoğunlaşmaslyla birlikte 

tüketim olgusunun gelişmesi, ürünlerin çeşitlenmesine ve fark

l1laşmas1na yol açm1şt1r. Bu durumda ürünlerin sat1ş1n1 üstle

necek farkll özelliklere sahip ve farkll hizmetler sunabilan 

perakendeci kurumlar ortaya ç1km1şt1r. Bunun yan1nda nüfusun 

artmas1, artan nüfusun belirli bölgelerde (metropol, kent vb.) 

yoğunlaşmasl, üretilen mallar1n tüketiciye en yak1n noktada 

ve en s1k1 ilişkide bulunan düzeyde olmasl zorunluluğunu ge

tirmiştir. Bu konumda tüketicilerin isteklerini karşllayabi-. 

lecek ayn1 amaca hizmet eden fakat farkll araçlar, hizmetler 

ve yöntemler sunan perakendeei kurumlar ortaya ç1km1şt1r. Bu 

perakendeci kurumlar içerisinde yer alan Zincirleme Mağazala

rln belli başll özellikleri aşağ1daki şekilde özetlenebilir 

(ll): 

(ll) KOPARAL, a.g.e., ss.)-6. 
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ı- Tek Sahiplik 

Zincirleme Mağazanın sahibi bir birey, bir ortaklık 

ya da bir şirket olabilir. Zincirler bUyüdUkçe, bireyler sa

hiplik ve ortaklıklar haline dönUşmUşlerdir. 

2- Dağınık Kuruluş Yerleri 

Bazl zincir.lerin mağazaları tek bir metropol alana 

dağılırken diğer zincirlerin mağazaları birkaç bUyUk coğra

fik bölgeye yayılabilir. Örneğin Ulkemizde Zincirleme Mağaza 

olarak faaliyet gösteren Migros•un ülkemizin birkaç coğrafik 

bölgesinde birçok yerleşim merkezinde mağazaları bulunmakta-

dır. 

3- Benzer Mal TUrleri. 

Zincirleme Mağazalar içerisinde ~Uketicilere sunulan 

mal türleri birbirine benzer özellikler gösterirler. Farklı 

bölgelerde kurulan aynı zinci~e bağlı mağazalar bölgeler ara

sı farklılıklar gözönUnde bulundurularak birbirine benzer 

malları bünyelerin4e bulundururlar. 

4- Merkezi Yönetim 

Zincirleme Mağazalar birbirinden farklı bölgelerde 

faaliyet gösterseler de bu mağazaların yönetim biçimi Merke

zi Yönetim şeklindedir. 

5- Standart Fiziks.el Görünilm 

Zincire bağlı mağazalar dış görünümleri ve iç dizayn

ıarı bakımından birbirlerine 't;>enzer özellikler göstermekte

dirler. Bunun en önemli sebebi tUketici Uzarinde bir mağaza 

imajı oluşturma amacını gerçekleştirmektir. 
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6- S1n1rl1 Hizmetler 

Zincir içerisinde yer alan mağazalar kendi olanaklarl 

ve politikalarl çerçevesinde faaliyet gösterdiği bölgenin 

özelliğine göre tüketicilere taksitli sat1ş, peşin sat1ş, 

müşteriye teslim, özendirme araçlarl vas1tas1yla sat1şlar1 

artt1rma hizmetlerini verebilirler. 

Zincirleme Mağazalar1n faaliyet g~sterdiği pazar içe

risinde diğer mağaza türlerine nazaran sahip olduğu üstünlük

ler yan1nda zay1f yönleri de bulunmaktadır. 

Zincirleme Mağazalarla üstünlükleri şu şekildedir (12): 

1- Zincirleme Mağazalarda mağaza baş1na sabit maliyet

ler (taş1ma, depolama, stoklama, reklam, vb.) büyük ölçekli 

çal1şt1klar1 için düşUktür. 

2- Zincirleme Mağazalar tüketicilere çok say1da cins 

aras1nda seçim yapma imkanl tanır. 

3- Zincirleme Mağazalarda kalite zorunluluğu dikkat 

çekmektedir. Bazen mağazalar kendi marka ve imalatlar1yla sa

tlş yapar. Bu da Zincirleme Mağazalarda sat1lan mal1n kalite

sini kontrol etme zorunluluğu vererek bu konuda uzmanıaşma ve 

tüketiciyi korumayl sağlar. 

(12) K~IÇBAY Ahmet, TOrk Ekonomisi Modeller, Politikalar, 
Btratejiler, B.2, Ankara, 1958, s.146. Ayr1ca bkz. KQ
PARAL, ss.l4-l5., BAYBARSTEK, s.26. 
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4- Fiyatlar sabit ve pazarl1ks1z olduğu için fiyat1n 

arz-talep şartlar1nda meydana gelmesi de faydall olur. 

5- Zincirleme Mağazalar tüm mağazalar için ortak rek

lam verebilma avantaj1na sahiptir. 

6- Eski Zincirleme Mağazalar yeni kurulan Zincirleme 

Mağazalara tecrübe ve ihtisaslaşma imkanl sağlar. 

7- Pek çok zincir depa~tmanll mağaza ya da süpermar

ket şeklinde oluştuklarlndan tüketicilere al1şverişte zaman 

tasarrufu sağlar. 

8- Zincirleme Mağazalar imalatç1lar1n ürün geliştirme, 

ticaret ve sat1şlar1 artt1r1c1 çabalarlyla tüketici pazar1n1n 

ihtiyaç ve istekleri aras1nda koordinetör vazifesi görürler. 

9- Zincirleme Mağazalar yerel ve milli sosyal hizmetli 

kurumlara işbirliği ve destek, sağlayarak sosyal katk1da bulu-
i 

nurlar~ 

10- Yüksek sat1ş hacmine ulaştlklarl için kapasiteli, 

yetenekli yöneticileri isdihdam etme imkanl yüksektir. 

11- Güçlü finans yap1lar1 sebebiyle finans kurumlar1na 

güven verirler. 

12- Büyük mağazaclllk prestijinden yararlan1rlar. 

13- Olabilecek riskleri diğer mağazalarla birlikte pay

la şabilirler. 

14- Yatay ve dikey olarak büyUme ve yay1lma imkanlarl 

vard1r. 
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Zincirleme· Mağazalar:ın üstün yönlerini anlatt:ıktan 

sonra zay:ıf yönlerini de şu şekilde s:ıralayabiliriz (13): 

ı- Personel sorunlar:ı, 

2- Yerel koşullara uyabilme güçlükleri, 

3- Büyük hedef olma nedeniyle tUketicilerin tepkile

rini daha kolay çekebilme, 

4- Zincirleme Mağazalar ve merkez aras:ındaki iletişi-

min gUçlUğtf, 

5- Tüketici al:ışkanl:ıklar:ı. 

D) ZİNCİBLEMB MAGAZALARIN TURLERİ 

Zincirleme Mağazalar:ı.sat:ılan mallara gtlre, coğrafik 

tamele göre ve salıipliğe göre olmak üzere Uç farkl:ı şekilde 

s:ın:ıfland:ırabiliriz (14). 

·· ı- Sat:ılan Mallara G<Sre 

Zincirleme Mağazalar satışa sunduklar:ı mallar itiba

riyle G:ıda (Süpermarket) zincirleri, Eczane zincirleri, Giyim 

e~as:ı zincirleri, Ztfccaciye zincirleri vb. şekilde s:ın:ıflan

d:ır:ılabilir. Bu bölümlendirmede esas olan Zincirleme Mağaza

lar:ın faaliyet konusu olan mal türleridir. 

2- Coğrafik Tamele Göre 

Zincirleme Mağazalar coğrafik tamele göre yerel, bölge-

(13) BAYBARSTEK, a.g.e., s.26. 
(14) KOPARAL, a.g.e., ss.7-8. 
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sel ve ulusal zincirler biçiminde sınıflandırılabilir. 

Burada esas olan Zincirleme Mağazaların faaliyet gös

terdiği coğrafik alanlardır. Aynı metropol 1 alan içinde ya da 

yakınında kurulan mağazalar Yerel Zincirleme Mağazalar, mağa

zaları ülkenin bilinen geniş bir coğraf'ik bölgesinde kurulmuş 

bulunan mağazalar Bölgesel Zincirleme Mağazalar ve bütün ülke 

sınırlarını kapsayan mağazalar Ulusal Zincirleme Mağazalar 

olarak sınıflandırılabilir. Ülkemizde faaliyet gösteren Zin

cirleme ~ağazalar genellikle yerel ve bölgesel Zincirleme Ma

ğazalar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

3- Sahipliğe Göre 

Zincirleme Mağazalar sahipliğe göre ise Bağımsız Zin

cirler, İmalatçının Zincirleme Mağazaları, Toptaneının Zincir

leme Mağazaları, Posta Yoluyla Satış Zincirleri ve Kiralanmış 
1 ·• Departman Zincirleri biçiminde; sınıf'l~dırılabilir. 
! : 

V! 1 V 
Bağımsız zincirleme magazalar isminden de anlaşılacagı 

1 

üzere dış kontrolden bağımsızdırlar. Ancak bu işletmeler temel 

amaç olarak çok birimli perakende organizasyonu faaliyetinde 

bulunmak için birey, ortaklık ya da şirket tarafından yöneti-

len mağazalardır. 

İmalatçının Zincirleme Mağaza işletmesi, kendi malları

nın dağıtımı için imalatçı taraf'ından işletilen bir perakende

ci mağazalar grubudur. Ayakkabılar, gömlek, porselen, cam eş

ya, vb. eşyalar bu yolla pazarıanan ürünler arasındadır. 

Dağıtımdaki değişen koşulların toptaneıyı pazarın büyük 

bir bölümünü kaybetmekle tehdit etmesi nedeniyle toptancılar 
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buna karşl koyma amac1yla baz1 durumlarda perakendeci birim

leri desteklerler. 

Mağazalardan oluşmay1p çeşitli mağazalardaki depart-
' 

manlardan oluşan zincire kiralanm1ş departman zinciri ad1 
ı 

verilir. Departmanll mağazalarln bir çoğunda üçüncü kişiler 

ya da firmalar taraf1ndan işletilen kiralanmlş departmanlar 

bulunur. 

E) ZİNCİRLEME MAGAZALARIN ORGANİZASYON YAP~RI 

Zincirleme Mağazalarln organizasyon yap1lar1, çeşitli 

faktBrlere bağll olarak birbirinden farkll Bzellikler gBste-

rir. 

Yönetilen mal türleri, yerine getirilen hizmetler, 

herbir perakende biriminin büyüklüğü ve faaliyet gösterilen 

bölgedeki farkllllklar zincirleme mağazalarln organizasyon 

yap1larin1 birbirinden ay1ran faktörlerin baş1nda gelmikte

dir (15). Ayrlca, işletmenin faaliyetlerini yürütmede uygu

ladlğl politikalar, üst yönetimin sahip olduğu bilgi ve tec

rübe derecesi ve işletmenin ulaşmay1 istediği hedefleri de 

Zincirleme Mağazalarln organizasyon yap1lar1n1 etkiler. 
1 

Zincirleme Mağazalar organizasyonu diğer mağazalar or-

ganizasyonundan ay1ran özellikleri aşağ1daki şekilde özetle

neb_ili_r (16): 

(15) KOPARAL, a.g.e., s.l05. 

(16) KOPARAL, a.g.e., s.l06. 
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- Mağazalar Zincirinin coğrafik dağılımı ne olursa olsun, 
ı 

temel sorumluluklar yönetim merkezinde yo~ulaştırılır. 

- Zincirleme Mağaza organizasyonu tipik departmanlı ma

ğazalardan daha fazla temel bölümlere ayrılır. Bu bölümler 

genellikle emlak ve bakım, satınalma, reklam, mağaza faali

yetleri vb. kapsar. 

- Zincirleme Mağazalarda yer alan ve yukarıda kısaca ör

neklenen bu böltimleri yönetmek için eğitilmiş ve yetenekli 

üst yöneticiler görevlendirilir. 

- Personel bölümUna önem verilir ve genellikle temel bir 

üst yönetici olarak personel müdürü ya da yönetici atanır. 

- Mağaza faaliyetleri sürekıi ve itinalı bir biçimde de

netlenir. 

- Yönetim merkezinin faaliyetler konusunda bilgi sahibi 

olmasını sağlamak ve üst yöneticilerin sorumlu bulundukları 
' ı 

tüm faaliyetler üzerinde etkin denetim kurmalarını kolaylaş-

tırmak amacı ile ayrıntılı rapor~ar sistemi idüzenlenir ve uy

gulanır. 

Yukarl.daki özelliklerden görüldüğü üzere, Zincirleme 
1 

Mağazalar organizasyonu üst yöneticilere bUyük sorumluluklar 

yükleyen bu nedenle de nitelikli .ve tecrübeli yöneticilere 
i 

gereksinim duyan, birbiriyle ilişkili çok· sayıda bölümden 

oluşan ve faaliyetleri sıkı bir şekilde denetlenen bir orga

nizasyon türüdür. 
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Zincirleme Mağazalar organizasyonu taşıdığı bu özel

likler itibariyle, diğer organizasyon yapılarından oldukça 

farklı özellikler gösterir. 

şekil I'deki organizasyon şemasında da görüldüğü üzere 

Zincirleme Mağazalar'da temel olarak 4 faaliyet bölümü yer a

lır. Bu bölümlerin fonksiyonları kısaca aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir (17). 

1- Mağaza Faaliyetleri Bölümü 

Zincirleme Mağaza organizasyonunun mağaza faaliyetleri 

bölümü, mağazaların faaliyetlerine nezaret etme, fiziksel mal 

hareketlerini yönetme, donatım ve malzemelerin satın alınması 

ve personelin bulunması ile eğitiminden sorumludur. Bu bölümün 

sorumluluğunu mağaza faaliyetleri müdürü üstlenir. 

2- Ticaret Bölümü 

Zincirleme Mağazaların pek çoğuna~ ticaret bölümü var

dır. Ticaret bölümünün fonksiyonu organizasyonun diğer birim

leri tarafından yerine getirilebilir. Bununla birlikte, Zin

cirleme Mağaza işletmelerinin birçoğu mağazalar tarafından 

satılan bütün malları_ üretmedikleri için Zincirleme Mağazalar 

çoğunlukla ticaret bölümüne sahiptirler. 

(17) KOPARAL, a.g.e., s.ll2. 



1 

Müdürle~ 
Kurulu 

ı -

·şEKİL: 1- Zincirleme Mağaza Organizasyon 
Şemasl 

[ llali ı \ Genel 1 Dan1şman MüdUl' 1 1 Sekıteter j 

-~Personel 
Yöneticisi 

rnepolar ve ı 
:mal ak1ş1 
lbaş nezaret 

ı . 

G.Md.Yrd.ve 
Genel Yönetici 

Satln al • 
. Yönet. 

lı Satln Al 
- Görevlil 

rl~Mu:~ip 1 

_[s~ok ~ont.! 
ıBür. Yonet •. 

Rek l~m-Tam t-j' 
, ma Yonet. 

Sigorta 
Yönet. 

fmalat 
G.Md. Yıtd. 

'-fn:~tçi r 

BU ro 
YBneticisi 

Malz.Don{~
Sa t. al. Temsil.' 

N 
~ 

KAYNAK: KOPARAL Celil, Zincirletre 
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3- Emlak BölOmU 

Emlak BölOmU ise kuruluş yeri ve bina bulma sorunlar~ 

ile ilgilenir. Baz~ bUyük Zincirleme Mağazalarda, bu sorunlar 

genel müdUr yard~mc~a~na emlak sorumluluğu verilen faaliyet 

alan~na girer. 

4- Finans-Denetim BölOmU 

Zincirleme Mağazalarda yer alan son faaliyet bölUmü 

Finans-Denetim bölümUdUr. Bu bölümün temel fonksiyonlarl ise 

faaliyetlere ilişkin gerçekleri toplamak ve raporlarl haz~r

lamakt~r. 



II- ZİNCİRLEME MAGAZALARDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN 
GENEL GÖRÜNÜ §lt 

Muhasebe Bilgi Sistemi, işletmelerin sahip oldukları 

varlıkların korunmasını sağlama, işletme faaliyetleri sonu

cunda bu varlıklarda meydana gelen değişmeleri belirleme, 

işletmelerin mali durumu ve ~ylemlerine yönelik olarak so

nuçları ve bu sonuçlara ilişkin oluşan muhasebe bilgilerini, 

bilgi kullanıcılara ulaştırmak için kurulan bir bilgi siste

midir. 

Zincirleme Mağazalar, ilk bölümde ele alındığı gibi 

bir merkeze bağlı olarak belli bölgelerde işletmenin üretti

ği mamUllerin satışına gerçekleştiren birimlerdir. Buna yöne

lik olarak işletme tarafından mağazalarda uygulanan muhasebe 

bilgi sisteminden beklenen bilgiler, üretilen mamullerin ma

ğazalarda satışları konusunda olacaktır. Buna bağlı olarak 

yine Zincirleme Mağazalarda uygulanan muhasebe bilgi siste

minden geçmişe ait olaylara, içinde bulunulan dönemde yapıl

makta olan faaliyetlere ve ileriyi tahmin etme yoluyla hazır

lanan plan ve bUtçelere dayalı olarak gelecekte olabilecek 

veya durumlara ait bilgiler sağlanacaktır. 
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Zincirleme Mağazalarda yap1lan faaliyetlere dayall 

olarak yasal zorunluluklara g6re haz1rlanan muhasebe bilgi

lerinin yan1nda, bu mağazalar muhasebe bilgi sisteminden gU

nümUzde beklenen, yukar1da aç1klanan Uç aşamaya dayanarak 

yöneticilerin işletmeleri hakklnda isabetli kararlar almaal

na yard1mc1 olacak bilgi sağlamsal gerekir. 

Çal1şmam1zln bu bölümU~de muhasebe bilgi sistemini 
. . ! 

sistem yaklaş1m1 aç1s1ndan ele. alarak Zincirleme Mağazalar

da uygulanan y6nüyle anlatmaya
1 çal1~cağ1z. 

A) BİLGİ, SİSTEM, BİLGİ SİSTEM KAYHAMI 

1- Bilgi Kavram1 

Genel olarak bilgi, verilerin işlenmiş hali, veya ve

rilerin anlamll hale dönüştürülmüş şekli olarak tanlmlanabi

lir. Bu anlamda tan1mda geçen veri dey~mi ise tek baş1na bir 

anlam·taşlmayan şeylerin ifadesi. olarak tan1mlanabilir. 

İşletme yönetiminde bilgi, raporlar halinde üst kada

malere Çlkan, emirler halinde alt kadamalere inen, günlük 

faaliyetler arac111ğ1yla işletmenin fonksiyonel bölümlerini 

birbirine bağlayan müşteri ve ,ortak ilişkileriyle işletme dl

şlna yönelen ve nihayet banka röleveleri ve basın yay1n organ

larlyla işletme içine yönelen bir olgudur (18). İşletme ile 

bütün bilgiler çok say1da ve d~ğişik verilerili yanetimin ama-
i 

(18) YILANCI Münevver, Muhasebe ·Organizasyonu, Kütahya iktisa
ve İdari Bilimler Fakültesi Yay1nlar1, Nô:ll, Kütahya, 

1992, s .6. 

.Ar.a·:.101J.; 
I?Jit~::O.:iı:ı:f;· .. ,.·,.:,;.•. 
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c1na yönelik olarak çeşitli şekillerdel işlenmesi ve anlaml1 

hale getirilmesinden oluşur. Günümüz işletmelerinde faaliyet

ler, çok say1da ve değişik verilerin yönetimin amac1na yöne

lik olarak çeşitli şekillerde işlenmesi ve anlamll hale geti

rilmesinden oluşur. Günümüz işletmelerinde faaliyetlerin art

masl sonucu ortaya ç1kan bir y1ğ1n işlemlerin karmaş1kl1ğ1, 

teknolo~inin sürekli ve h1zl1 bir şekilde değişmesi, işletme 

içerisinde yer alan fonksiyonel birimlerin faaliyetlerini da

ha etkin bir biçimde sürdürebilme.si için zamanll, uygun ve 

doğru bilgilerden yararlanmalarl gereksinimini ortaya çlkar

mlştlr. Bu aşamada önemlilik aç1s1ndan ilk s1raya ç1kan, iş

letme ile ilgili bilgilerin doğru kişilere, doğru zamanda, 

istenilen şekilde ve tam olarak iletilebilmesidir. Bu sağlan

dlğl ölçüde işletme faaliyetlerinde beklenen etkinlik ve ve

rimlilik elde edilmiş olacakt1r. 

·· ·Bilgi, işletmedeki her kademe, her birey ve her faali

yet için gereklidir. İşletmelerin gelişmesi ve büyümesiyle 

birlikte artan hiyerarşik kademeler sonucunda çok çeşitli ve 

kapsamll bilgilere gereksinim duyulur (19). 

Zincirleme Mağazalar muhasebe bilgi sisteminde bilgi

nin, sat1ş birimleri olan mağazalardaki sat1ş reyonlar1nd~ 

(19) SEZGİN Atilla, Yönetirnde Planlama, Kontrol ve Karar Verme 
Araol Olarak Elektronik Bilgi İşlem Makinalar1na Dayall 
Yönetim Bilgi Sistemleri, Ankara İktisadi ve İdari İli~ 
ler Akademisi, Ya.No:81, Ankara, 1974, s.67. 
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başlayarak mağaza sorumlusuna ve ma~azalar~n bağı~ olduklar~ 

merkeze doğru alt kademelerden üst kademelere ve birimlere 

doğru ak~ş~ sBz konusudur. Mağazalar~n faaliyetleri sonucu 

oluşanbilginin kullan~c~lara zaman~nda, doğru ve tam olarak 

ulaşt~r~lmas~ ölçüsünde zincirleme mağazalarda kendisinden 

beklenen fayday~ en yüksek düze~e ç~karacak bir muhasebe bil

gi sistemi oluşturulmal~d~r. 

İşletme yönetiminin mağazalardan isteyebileceği ve ma

ğazalarda oluşabilecek bilgileri aşağ~daki gibi s~n~fland~ra

biliriz; 

- Sat~ş faaliyetleri sonucunda elde edilen nakit tutar~, 

- Yap~lan kredili sat~şların cinsleri (çek, senet, cari 

vb.) ve vadeleri, 

- Mağazaların bünyelerinde bulundurdukları stok miktarı, 

- satılan mallar~n tür ve miktarlar~, 

- Müşteri talepleri ve eğilimleri, 

- Mağazaların genel durumları. 

Yoğun bir rekabet ortamında bulunan günümüz işletmele

rinin yBneticileri, alacakları kararlara temel oluşturabile

cek bu bilgileri tespit edilen zamanlar içinde (günlük, hafta

l~k, aylık) elde etmek isteyec.eklerdir. Zincirleme Mağazalar 

muhasebe bilgi sisteminden beklenen işletme yönetiminin karar 

alma sürecinde ihtiyacı olan bilgileri, karar al~nacak olayla

ra ve dBnemlere ait verileri b,elirli bir sistem dahilinde ha-

zırlayarak yBnetime sunmasıdıı;. 
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İşletmelerin başarlll bir biçimde faaliyet gösterebil

meleri büyUk ölçüde içerisinde yer alan fonksiyonel birimle

rin birbirleriyle ve çevreyle sürekli ve dUzenli bir biçimde 

iletişimlerine bağlldlr. Zincirleme mağazalar bağll oldukla

rl işletmenin mamullerini daha geniş bir kitleye ulaşt1rma 

vazifesini üstlendiklerinden çevreyle iletişimleri daha yük

sek bir orandadlr. Bu iletişime bağll olarak oluşan olumlu veya 

olumsuz etkilerle sürekli olarak kar ş 1 lmrş1yacbrlar. Çevrede iş

letme ve onun mağazalarl hakk1nda oluşan bu olumsuz etkilerin 

olumlu hale getirilmesi işletme içinde oluşturulan bilgi akl

şlnln etkin bir şekilde yap1labilmesi büyük ölçüde bu bilgiyi 

iletecek seviyede bir muhasebe bilgi sisteminin kurulmasl ile 

mümkün olabilmektedir. 

2- Sistem Kavram1 

Sistem kavraml son y1llarda işletmecilik alan1nda fark-
.. 

ll şekillerde tan1mlanarak s1kça kullanllan bir deyim haline 

gelmiştir. Birbirinden farkll olan sistem tan1mlar1n1n ortak 

yan1 sistemin "birbirine bağ1ml1 olan öğeler dizisi" olarak 

benimsenmesidir (20). Sistemin temel öğelerini gözönüne ala

rak tan1mlamam1z gerekirse, sistem (21); 

- Belirli parçalardan oluşan, 

- Parçalarl~ birbiriyle ilişkili olan, 
.. . .. . 

(20) SÜRMELİ Fevzi~ t~n~nsa*· BilSis Sistemi ve Maliyet Muhase
bes:i Alt sis.tenii tJygUlama.sl, Eskişe.hir İ.T.İ.A. Yay1nlar1, 

No:l98/l28, :Sskişehir, 1978, s.ıo. 

(21) YILANCI, a.g.e. t s.lO. 
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- Parçalarıyla dış çevre arasında bir takım iliŞkiler 

bulunan birleş~k ve bütünleşik bir yapı, olay veya faaliyet

tir. 

Günümüz örgütlerinin faaliyet gösterdiği ortamda bulu

nan karmeşıklığln içinde sistem kavramı, örgüt yöneticileri

nin olaylara bir bütün olarak (sistem açısından) bakma olana

ğını sağlar. İşletmelerin kuruluşları, faaliyetleri ve diğer 

fonksiyonlarının varolu~ bir veya birkaç amaca erişmedir. 

Bu açıdan sistem, belirli bir ya da birkaç amaca yönelik olan 

birbirine bağımlı ayrı ayrı öğeler dizisi olarak tanımlanır 

(22). Bu açıdan zincirleme mağazalara baktığımızda zincire 

dahil olan her mağazayı bir sistem olarak görebiliriz. Her 

mağaza faaliyetleri sonucunda öncelikle kar ve devamlılık ama

cına yönelik olarak kurulmuşl~rdır. Bu mağazaların belli bir 
! 

merkeze bağlı olması mağazaları merkezi bir sistemin alt sis-

temleri haline getirir. 

Aşağıdaki şekil sistemin öğelerini ve alt sistemlerin 

birbirine bağımlılıklarını ve sistemin bir bütün olarak amaca 

yönelik durumunu göstermektedir. 

Sistem A, B, C ve D ile gösterilen alt sistemlerden 

veya öğelerden oluşmakta olup, dikdörtgen şeklinde gösteril

miştir. Sistemin bir bütün olarak amaçlara yönelik olması ı, 

2 ve 3 nolu oklarla gösterilmiştir. Öğeler veya alt sistemler 
ve sistemin tamamını ifade eden dikdörtgen ile öğeler arasın-

daki .. Okl.ar· ... ç.e.vre. :v.e .iç. etkileşimi simgelemektedirler. 
·.: -·, 

(22) St1RMELİ, a.g.e., s.ıo. 
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şekil: 2- Sistem Ögeleri 

KAYNAK: ~ SÜRl\iBLİ, A.g.e., s.ll. l •. 

GUnümUz işletmelerinin ölçeklerinin bUyUmesi, faali

yet karmaşıklığının artması, ekonominin dinamik bir yapıya 

sahip olması sonucunda, sorunlara klasik yollarla çözUm ara

yışları yetersiz hale gelmiştir. Birbiriyle karşılıklı etki

leşim içinde bulunan unsurların bir araya gelmesiyle oluşan 

sisteme iliŞkin özellik ve kavramlar şu şekildedir (23): 

(23) ÖZALP İnan, Yönetim ve Organizasyo~, c.I., Eskişehir, 
1992, ss.295-296; Ayrıca bkz. AYDEMİR NilgUn-BİRDAL İlker, 
Yönetim Teorileri, Sistem Yayıncılık Matbaacılık A.ş. 

İstanbul, Nisa~ 1992, s.29. 
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a- Sistemler açık veya kapalı sistem olabilir. 

b- Açık sistemler çevreyle ilişki kurmak zorundad1r. 

c- Her sistemde bir amaç ve amaçlar vardır. 

d- Sistemde geri bildirim ilişkisi mevcuttur. 

e- Sistemin alt sistemleri vard1r. 

t- Sistemde olumlu ya da olumsuz entropi (entropi sis-

temdeki bozukluk ve duraksamaları ifade eder) görUlür. 

a) Sistemler Açık Veya 
1

Kapall Sistem Olabilir 

Sistemler eğer çevreyle ilişki kuruyorlarsa, çevreden 

bilgi, ener~i ve hammadde alJyorlarsa açlk sistem, çevreyle 

etkileşim içinde bulunmuyorlarsa kapall sistem olarak adlan-

dlrlllrlar. 

Muhasebe bilgi sistemi de, sürekli olarak dış çevreyle 

etkileşim içerisinde olduğu ve çevreyle sürekli olarak bilgi 

al1şverişinde bulunduğu için açık bir sistemdir. Zincirleme 

mağazalardaki muhasebe bilgi sistemi de, müşteriyle neredeyse 

yüzyüze yak1n bir ilişkide bulunulduğundan aç1k bir sistemi-

dir. 

b) Açlk Sistemler Çevreyle İlişki Kurmak Zorundadlr 

Açık sistemler yap1lar1 ve taşıdlklarl özellikler ne

deniyle çevre ile ilişki kurmak zorundadırlar. Muhasebe bilgi 

sistemi de açık bir sistem olduğu için dış çevreyle sürekli 

Glarak ilişki içerisindedir. Bu ilişki içinde olan muhasebe 

bilgi sisteminde, yönetim tarat1ndan istenen bilgiler al1n1r, 

işlenir ve çıktı halinde kullan1c1lara raporlanarak iletilir. 
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c} Her Sistemde Bir Amaç Veya Amaçlar Vardlr 

Sistemi oluşturan en önemli unsur "amaç" t1r. Her sis

tem belli bir amac1 yada amaçlar1 gerçekleştirmek için kuru

lur. 

Muhasebe bilgi sistemi de işletme ile ilgili bilgile

rin kullan1c1lara zamanlnda, doğru ve anlamll bir biçimde i

letilmesi amac1 ile kurulur ve işletilir. Zincirleme mağaza

lardaki muhasebe bilgi sistemi de bu amaca hizmet eder. Sis

temin yasal sorumluluklarl yerine getirme yan1nda merkez yö

netiminin ihtiyaç duyduğu bilgileri elde etmek, bu bilgileri 

işleyerek yönetime ulaşt1rmak zincirleme mağazalardaki kurulu 

muhasebe bilgi sisteminin en önemli amac1d1r. 

d) Sistemde Geri Bildirim İlişkisi 

Sistemdeki geri bildirim mekanizmasl vas1tas1yla sis

temde oluşan eksikliklerin giderilmesi mümkUn olmaktadlr. 

Muhasebe bilgi sisteminde de elde edilen bilgiler ge

rektiğinde sisteme tekrar girdi olarak verilerek sistemde o

luşabilecek aksakllklar asgariye indirilebilir. Bu bilgile

rin sisteme tekrar dahil edilmesi ile sistemde oluşabilecek 

aksakllklarln giderilmesi ve bu yolla da sistemin etkinliği 

sağlanabilir. Muhasebe bilgi sisteminin bir boyutu olan geç

mişte oluşmuş olaylar hakklnda elde edilen bilgiler, sisteme 

tekrar dahil edilerek· işletmenin faaliyette bulunduğu dönemde 

ve gelecekte yapacağl faaliyetlerde karşllaşabileceği sorunla

ra çözüm yolu göstererek mevcut sistemin etkinliğini arttlra-

caktlr. 
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e) Sistemin Alt Sistemleri Vardır 

Sistem birbiriyle ilgili birçok alt sistemden meydana 

gelir. Muhasebe bilgi sistemi de birçok alt sistemden oluşmak

tadır.(alacaklar, maliyet muhasebesi, satışlar, ödemeler vb.). 

Muhasebe bilgi sistemi ve alt sistemleri sürekli olarak birbi

riyle iletişim ve etkileşim içerisindedir. Zincir mağazalara 

sahip olan bir işletmeye bir sistem olarak baktığımızda, mağa

zalar bu sistemin birer alt sistemidirler. Dolayısıyla mağaza

larda yürütülmekte olan muhasebe bilgi sistemleri merkez muha

sebe bilgi sisteminin birer alt sistemidire 

f) Sistemde Olumlu Yada Olumsuz Entropi Görülür 

Her sistemde zaman içerisinde karışıklık, düzensizlik, 

bozulma, durgunluk ve sonunda tamamen durma yönünde bir eğilim 

vard1r (24). Bu eğilima Entropi denir. 

Açık sistemler sürekli olarak çevreyle ilişkili olduk

ları için entropiyi önleyiçi birtakım tedbirler alabilirler. 

Bu nedenle açık sistemlerde negatif entropi vardlr. Kapalı 

sistemler ise çevre ile iletişim içerisinde bulunmadıkları 

için sistemde meydana gelen bozuklukları giderici tedbirleri 

alma üstünlüğüne sahip değildir. Bu nedenle kapalı sistemlerde 

entropi vardır. 

~~hasebe bilgi sistemleri, açık bir sistem oldukların

dan ve dış çevreyle sürekli olarak iletişim içerisinde olduk-

(24) KOÇEL Tamer, İşletme Yöneticiliği, İşletme Fakültesi, 
Ya.No:205, İstanbul, 1989, s.l09. 
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lar1ndan sistemde meydana gelen aksakllklarl giderici tedbir

ler alabilirler, yani negatif entropi vard1r. Zincirleme ma

ğazalar muhasebe bilgi sisteminde de her sistemde olduğu gi

bi zaman içerisinde bozulma eğilimi yani entropi vard1r. An

cak bu bilgi sistemi aç1k bir sistem olduğundan sisteme gerek

li şekillerde müdahale edilerek negatif entropi meydana gelir. 

3- Bilgi-Sistem Kavram1 

Bilgi ve sistem kavramlarl aç1klamalar1ndan hareketle 

iki kavram1n birleştiği noktada bilgi sistem, bilgi üreten 

sistem anlamlnda kullan1l1r. Bilgi sistemi, çevrede yap1lan 

gözlem yada incelemeleri toplamaya yarayan basit bir araç ya 

da gözlemleri yapan, elde edilen verileri süreçleyen ve birbi

rine özel haberler gönderen ve en sonunda çevreyi etkileyen 

eylemleri yapanlara özel haberleri ileten insan ve makinalar

dan oluşan karmaşlk bir sistemdir (25). 

İşletme yönetiminin kendi işlevlerini, ki özellikle 

kontrol işlevini, etkin bir biçimde yerine getirmesi için il

gili, doğru ve zamanll bilgileri elde etmesi gerekir. Bu bağ

lamda bilgi sistemi, işletme karar allCllar1na, işletme için

de gereksinim duyulan bilgileri üretmek ve alacaklarl kararlar

da kullanacaklarl bilgileri sağlamak görevini üstlenir. İşlet-

(25) ÇÖMLEKÇİ Ferruh-KEPEKÇİ Celal, Genel Muhasebe ve Dlş Ra
porlama, T.c. Anadolu tlniversitesi, Eğitim Sağllk ve Bi
limsel Araşt1rma Çallşmalarl Vakfl Yay1nlar1, No:53, Es
kişehir, 1987, s.5. 
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me yönetimine gerekli olan bu bilgileri sağlayacak olan bilgi 

sistemi de muhasebe bilgi sistemidir. 

Bilgi sisteminin kurulması ve yürütülmesi ~ aşamaları 

içerir (26): 

ı- İhtiyaç duyulan bilgilerin saptanması, 

2- Elde edilecek bilgi için verilerin belirlenmesi, 

3- verilerin süreçlenmesi (işlenmesi), 

4- Sonuçlanan bilginin raporlanması. 

Buna göre bilgi sistemi aşağıdaki gibi şematik olarak 

gösterilebilir. 

Raporlanacak 
bilgilerin 
saklanması 

Girdi ~ Ç~ktı 
---+ ı..-ve_r_i_ı_e_r-ı __ ..,.> LJ __, ı-..B_i_l_g_i...ı 

KAYNAK: 

Geri 
Bildirim -----------------------

şekil: 3- BİLGİ SİSTEMİ 

ÇÖMLEKÇİ- KEPEKÇİ, A.g.e., s.5. 

IRAPORLAR ı 
ı 

BİLGİ 
KULLANICILARI 

(26) USTÜN R1fat, Muhasebe Bilgilerinin Finansal Kontrol Ama
cıyla ·Bölüm Yöneticilerine İletilmesi ve Bir Anket Uy~
laması, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Yayınları, No:242/162, Eskişehir, 1982, s.5. 
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Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sisteminde elde 

edilmek istenen bilgilerde yukarıdaki şe~ya bağlı kalınarak 

şöyle açıklanabilir: Mağazalarda çeşitli faaliyetlerden ve 

ticari işlemlerden oluşan olaylar sonucunda düzenlenen muha

sebe belgeleri sistemin verilerini oluştururlar. Girdi nite

liğindeki bu belgeler işletmenin benimsediği muhasebe bilgi 

sisteminin içeriğine bağlı olarak ya mağazalarda ya da mağa

zaların bağlı olduğu merkezde tarih sırasına göre kaydedilir, 

ilgili defterlerde sınıflandırılır. Bu sistemin işlem bölümü

nü oluşturur. Bu işlem, işletmenin sahip olduğu donanım türü

ne göre ya elle yapılır yada gelişmiş teknolojiye sahip olan 

işletmelerde bilgisayarlar aracılığıyla yapılır. Sistemin son 

aşamasını oluşturan çıktı ise·muhasebe raporlarından olu~r. 

Bu raporlar işletme yönetiminin veya bu bilgileri kullanacak 

olan bilgi kullanıcıların isteklerine göre düzenlenen rapor

lar olacaktır. Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sisteminin 

bu son aşamasJ genellikle mağazalarJn merkezlerinde yerine ge

tirilir. Örneğin, faaliyet yıl1n1n sonund~ zincire bağlı olan 

mağazalardan elde edilen bilgilere dayanJlarak işletmenin tü

münü kapsayan Bi~leşik Bilanço hazJrlanır. Bunun yanında her 

mağaza faaliyet yıl1 sonunda bu bilançodan ayrı olarak kendi 
'· 
' 

faaliyetlerini kapsayan finansal tablolar;ını. hazırlayabilirler. 
' i 

B) MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN KAPSAMI VE YAP IS I 

Muhasebe bilgi sisteminin kapsamı, işletmelerin yapJla

rına, özelliklerine ve faaliyet konularına göre değişiklikler 

gösterebilir. Temelde muhasebe bilgi sisteminin iki ana amacı 
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bulunmaktadır (27): 

1- İşletmenin varlıkları üzerinde bir koruyuculuk gö

revini yerine getirmek ve varlıklarda meydana gelen değişme

leri belirlemek. 

2- İşletmenin mali durumu ve eylemlerinin sonucu ile 

ilgili gruplara ya da taraflar& bilgi sağlamak. 

Buna göre muhasebe bilgi sistemi işietme içi eylemler-
J 

le ilgilidir. Bu eylemler sonucunda ortaya çJ.kan işletme ile 

ilgili bilgileri yönetime ve işletme dışındaki ilgililere i

leten bilgi sistemidir. Bununla birlikte değişen ekonomik ve 

çevre koşullarının paralelinde muhasebe bilgi sisteminin kap

samı ve yapJ.sı da belirli de~işimlere uğramıştır. İşletme faa

liyetleri ile muhasebe bilgi sistemi arasJ.nda önemli ilişkiler 

bulunmaktadır. Günümüzde muhasebe bilgi sistemi, işletmelerde 
! 

oluşan olayların kaydıni yasal zorunluluklar nedeniyle yerine 

getirmekle kalmamakta aynı zamanda yöneticilerin isabetli ka

rarlar alabilmelerine yardımcı olacak bilgileri de sağlamakta

dır. Daha isabetli kararların alınması işletme faaliyetlerinin 

başarısı üzerinde son derece etkilidir. 

Günümüzde muhasebe bilgi sisteminin fonksiyonlarını 

dört grup altında toplayabiliriz (28)~ 

(27) ÜSTÜN, a.g.e., s.46. 

(28). .GECİKLİGÜN Mahmut, ''Muhasebe Sistemlerinde Yeniden DUzenle

me (Mevcut Durum Analizi)'~ Muhasebe Enstitüsü Dergisi, :Yıl. 
5, S.l6,'(İstanbul~ Mayıs 1979-II), s.25. 



31 

1) İşletme faaliyetlerinin sonuçlarJ.nJ.n ölçülmesi mu

hasebe bilgi sisteminin ilk görevidir. Bu fonksiyonla, muha

sebe kayJ.tlarJ.ndan parasal ve miktar bilgilerinin elde edil

mesi ve bunlardan yararlanacak olan yöneticiler için biçimi 

ve içeriği önceden belirlenmiş raporlarJ.n hazJ.rlanmasJ. sağla-

n1r. 

2) İşletmenin sahip olduğu varllklarlnl ve yerine ge

tirmesi gereken yükümlülüklerini takip etmesi muhasebe bilgi 

sisteminin ikinci fonksiyonunu oluşturur. 

3) İşletmenin ana fonksiyonlarJ.na giren işlerin yaptJ.

rllmasJ.nl. sağlamada muhasebe ve onu çevrelEJyen sistemlerin 

hayati ijnemleri vardJ.r. İşletme eylemlerini kontrol etmede 

mal alJ.mJ., alacaklarJ.n takibi, borçlarln ödenmesi vb. eylem

lerin gerektiği gibi yapJ.lmasJ. ve takibi, muhasebenin olayla

rJ. takibi ve gerekli işlemleri yapmas1 ile gerçekleşebilir. 

4) İşletmelerin gelişmesi, bUyümesi vb. nedenler neti

cesinde muhasebe bilgi sisteminde ortaya ç1kan yeni bir fonk

siyonu da işletme faaliyetlerinin planlanmasJ., faaliyetler 

sonucu gerçekleşen durumun planlanan ile karşJ.laştlrJ.lmasJ. 

ve planlarda gereken ayarlamalarJ.n yapJ.lmasJ.dlr. Eu aç~dan • 

b.akJ.ldJ.ğJ.nda. muhasebe bilgi sistemi, işletmede ayn1 zamanda 

denetim fonksiyonunu da yerine getirmektedir. Muhasebe bilgi 

sistemi, işletme faaliyetleri sonucu oluşan bilgileri ilgili 

tararıara iletme fonksiyonunu gerçekleştirdiğinden, işletme

nin dili olarak da ifade edilir. Muhasebe bilgi sistemi, kap

samJ.ndaki fonksiyonlarJ. verimli, etkin ve zamanlJ. olarak yeri-
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ne getiremezse bu durum işletme yönetiminin alacakları karar

larda temel bilgi niteliğinde olan muhasebe bilgilerinden et

kin bir biçimde yararlanamama sonucunu doğurur. Bu da, işlet

me ~aaliyetlerinin planlama, yürütme ve kontrol edilme olanak

larını zorlaştırır. 

Muhasebe bilgi sisteminin yapısı genel olarak bütün 

işletme organizasyonlarında aynı olsa da, kullan1lan donanı

mın ferkllllğına, sistemden istenen bilgilerin niteliğine, 

sistemdeki personel sayısına ve işletmelerin büyüklüğUne gö

re farklılık gösterecektir. Bu yapı işletme faaliyetlerinin 

izlenmesi, faaliyetlerle ilgili bilgilerin oluşturulması ve 

istenilen şekillerde işletme. ile ilgili taratlara iletilmesi

ni sağlayacak bir şekilde olmalıdır. Bu yapı işletme amaçları

na en iyi şekilde hizmet verebilecek düzeyde hazırlanıp uygu

lanmalıdır. 

i 

Aşağıdaki şekilde muhasebe bilgi sistemi kuramsal ola-

rak gösterilmiştir. 
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şekilde görüldüğü üzere, sisteme işletme içinden iş

letme ile çevresi arasındaki eylemlerden ve geri bildirim 

yoluyla gelen mali nitelikteki işlemlere ilişkin bilgiler 

bilgi işlem sürecinden geçirilerek yönetim ve diğer ilgili 

tüm tarafıara iletilmektedir. Bu yapının bilgi işlem fonksi

yonlarını yerine getirabilmesi için bir takım öğelere ihti

yacı vardır. Muhasebe bilgi sisteminin bu öğeleri personel, 

haberleşme araçları, raporlar ve donanımlardır (29). Yine 

bu yapının çalışmasında esas alınacak sistem ilkeleri genel 

kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkeleridir •. 

Çeşitli işlevleri olan ve açık bir sistem niteliği 

taş~yan muhasebe sistemi, yap~s~ gereği politik, ekonomik ve 

sosyal güçlerden oluşan ve kendisini etkileyen d~ş çevre ile 

yoğun bir etkileşim içerisinde bulunan bir sistemdir. Bu et

kileşim içerisinde kalmak ko~luyla muhasebe bilgi sistemi 

işletme olaylar~n~ derleyip, toparlay~p, kontrol edip işle

yerek bilgiler halinde, bilgiyi kullanacak olan kişilere ve 

yöneticiler.e ulaşt~racak yap~dad1r (30). 

(29) YILANCI, a.g.e., s.ll. 

(30) ÖZBEK Yiğit, "Muhasebe Bilgi Sistemi", Verimlilik Dergi

n", M .. P.M. Yay1nı, (1992/1), s.ll7. 
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C) MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE GİBDİ-İŞLEM-ÇIKTI AKIŞ! 

BUtUn sistemlerde olduğu gibi, muhasebe bilgi siste

minde de veri veya bilgiler, Girdi~İşlem-Ç1kt1 ak1ş1n1 izler. 

Muhasebe sisteminde geleneksel bilgi ak1ş1 şu şekilde 

gösterilebilir: 

GİRDİ SUREÇLEME ÇIKTI 
~ 

İLK YEVMİYE BtlYUK M ~ 
İŞLEM . DEFTERİ ~ DEFTER ~ MİZAN1_~ TABLOLA 

BELGELERI Maddeler Hesaplar LAR l 
1 

l ı DIGER 1 
~rDOOYALARl . , ~ RAl'ORLAR 

. ' 

ŞEKİL: 5- MUHASEBE BİLGİ AKIŞI 

KAYNAK: SÜRl-JIELİ, .A.g. e.~ e. 39. 

Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sisteminde de bu 

bilgi ak1ş1 geçerlidir. Zincire dahil olan mağazalarda ger

çekleşen değer hareketleri yazar kasa fişleri, faturalar, gi

der pusulalarl vb. kanuni belgelerle belgelendirilir. Bu bel

geler mağazalarda uygulanmakta olan muhasebe bilgi sistemi

nin dUzenine göre ya mağazalarda yada zincirin sahibi olan 
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işletme merkezinde bilgi işlem işlevine tabi tutulur. Bu iş

lem, olaylar1n tarih s1ras1na göre yevmiye defterlerine kay

dedilmesi, kay1tlar1n büyük defterde Slnlflandlrllmasl şeklin

de gerçekleşir. Mizanlar arac111ğ1yla kay1tlar1n kontrolu ya

Plldlktan sonra bu muhasebe bilgilerinden faydalanacak olan 

taraflar1n istedikleri biçimde raporlanarak kullan1c1lara i

letilir. Muhasebe bilgi sisteminde ortaya ç1kan önemli bir 

konuda bilgi işlem eylemlerinin nas1l ve nerede yap1lacağ1-

d1r. Bu konu tamam1yla zincire sahip olan işletmenin sahip 

veya ortaklar1n1n ve yönetimin ald1ğ1 karara bağll olacakt1r. 

Muhasebe bilgi sisteminde bilgi işleme eylemlerine ko

nu olacak olan veriler 3 kaynaktan sağlan1r (31): 

ı- İşletme d1ş1 eylemler, 

2- İşletme içi eylemler, 

3- Geri bildirim. 

sağlanan bu bilgiler veya veriler girdi olarak sisteme 

dahil edilir. şekilde ilk işlem bilgileri olarak adland1r1lan 

bu belgeler, fatura, .çek, makbuz vb.dir. Sistemin işlem bölü

münde veri olarak sisteme giren bu belgeler üzerindeki bilgi

ler yevmiye defterine kaydedilir, büyük defterde Slnlflandlrl-

llr ve mizanlarla özetlenir. Bunlardan yararlanilarak Bilanço, 

Gelir Tablosu, Dağ1t1lmam1ş Karlar Tablosu gibi mali tablolar 

olarak sistemin ç1kt1lar1 elde edilir. Bu ç1kt1lar işletme i

le ilgili olan tarafıara (yönetim, devlet, kamu vb.) bu tablo

).ar arac111ğıyla iletilir. 

(31) YILANCI, a.g.e., s.ll• 
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D) MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ÖGELERİ 

Bir sistemin öğeleri, o sistemi oluşturan, çal1şmas1n1 

sağlayan ve sisteme işlerlik kazand1ran maddi parçalardlr. Mu

hasebe bilgi sistemini oluşturan finansal nitelikteki bilgi 

elde etme amac1na yönelik ve birbiriyle bağıantlll olan 4 ana 

öğe bulunur. Bunlar (32); 

1- Personel 

2- Haberleşme araçlarl 

3- Donan1m 

4- Raporlar 

Muhasebe bilgi sisteminin etkin bir şekilde işlemesi 

büyük ölçüde bu öğelere ve öğelerin birbiriyle olan uyumlarl

na bağlldlr. Bu öğeler işletme koşullar1na göre farkll bile

şimlerle biraraya getirilerek sistem oluşturulur. 

ı- Personel 

Muhasebe bilgi sisteminin en önemli öğelerinden biri 

personeldir. Oluşturulan bilgi sistemi ne kadar mükemmel olur

sa olsun ona işlerlik kazand1racak olan personel bu konuda 

tecrübeli kişiler aras1ndan saçilmazsa kurulan sistemde aksak

llklarln oluşmasl kaç1n1lmaz olacaktlr. 

Muhasebe bilgi sistemi, işletme yönetiminin ve işletme 

ile ilgili diğer kişi ve kurumlarln bilgi gereksinimlerini 

karş1lamak üzere işletme faaliyetlerine iliŞkin veri toplayan, 

(32) ÇÖMLEKÇİ-KEPEKÇ[, a.g.e., s.6. 
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bunlarl kay1tlama, sınıflandırma, hesaplama, özetleme, sakla

ma, çoğaltma ve iletme şeklindeki bilgi işlem eylemleri ile 

işleme tabi tutan ve sonuçta gerekli bilgiiere dönüştüren bir 

sistemdir. Buna göre muhasebe sistemine düşen bu görevin yeri

ne getirilmesi için konuyu bilen ve sistemi çal1ştıran perso

nelin varolması gerekir (33). 

Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sisteminde yer ala

cak personelin de sistemden beklenen faydaları sağlayacak ya-

pıda olması gerekir. Zincir mağaza organizasyonunun büyüklüğü

ne ve yapısına göre seçilecek personelin sayısı ve özellikle

ri değişiklik gösterecektir. Mağaza reyonlarındaki personel

den başlayarak muhasebe bilgi sisteminin çıktıları olan rapor

ları düzenleyen personele kadar bütün personelin kurulmuş olan 

muhasebe bilgi sisteminin işlevlerini yerine getirecek düzeyde 

olması gerekir. Muhasebe bilgi sisteminde yer alacak olan per

sonelde bulunması gereken genel özellikleri şu şekilde sırala-

yabiliriz; 

- Konusuyla ilgili mesleki eğitim g5rmUş olması, 

- Yerine getireceği görevler konusunda deneyimli olması, 

- Sistemin amaçlarını kavrayabilecek düzeyde olması, 

- Sistemde kullanılan donanıma vakıf olması, 

- Yerine getireceği görevin gerektirdiği ahlak ve güvene 

sahip olması. 

Sistemin kurulma aşamasından sistemden yönetim ve diğer 

(33) SÜRMELİ, a.g.e., s.45. 
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mas1, yetki ve sorumluluklarJn verilmesi yeterli olmaz. Zin

cirleme mağazalarda muhasebe bilgi sisteminin işleyebilmesi 

için mağazalar arasJnda etkin bir haberleşme düzeninin kurul

masJ gerekir. Bu da ancak haberleşme araçlarJnJn yenilenmesi 

ve işletmede kullanJlmasJyla mümkündür. 

Haberleşme araçlarJ, veri veya bilgilerin toplanmasJ 

ve bilgi işlem faaliyetlerine tabi tutulmasJ için gerekli 

belgelirdir (34). Muhasebeye konu olan değer hareketlerinin, 

muhasebe kay1tlar1na geçmesini sağlayacak olan belge düzeni, 

muhasebe organizasyonunun da temel eleman1d1r. İşletmenin ku

ruluşundan başlamak üzere ana sözleşme, kurucular1n ortakllk 

ad1na yapt1klar1 ödemeyi gösteren makbuzlar, banka dekontlarl, 

sat1lan mal için kesilen faturalar, allş faturalarl, senet, 

poliçe, çek, mahkeme ilam1, avans kağ1tlar1, proforms fatura, 

konişmente, irsaliye, tesellUm fişi, ambar giriş-çlklş fişi, 

aç1lan iş emirleri vb. muhasebe kay1tlar1na kaynak olan belge

leri oluşturur. Belge "işlem" ile "kayJt" aras1nda köprü fonk

siyonu görür. 

ı İŞLEM ı----~~ Belge---·~>~ 

Muhasebede belgeleme, yani muhasebe kay1tlar1nda kaynak 

al1nmas1 işletmenin gerçek finansal durunnınun ve gelir-giderle

rinin yansltllmasJnl amaçlar. Güvenilir bir muhasebe kayd1n1n 

sağlanmasl bak1m1ndan işletmede belge düzeninin kurulmas1nda 

(34) StlRMELİ, a.g.e., s.46. 
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bazl ilkelerden yararlan1l1r (35); 

- Her kay1t bir belgeye dayandlrllmalldlr, 

- Karlşlkllğl önlemek için kaydln dayand1ğ1 belge kesin 

olarak belirlenmeli, çünkü bir işlem için birden fazla belge 

sözkonusu olabilir, çek listesi ve banka ekstresi gibi, 

- Belgeler üzerinde hiçbir şey okunmaz bale getirilmeme

li, gerekli değişiklik parefe edilerek gösterilmeli, 

- Belge üzerinde ilgili hesaplar belirtilerek ön kay1t 

sağlanmall, 

- Muhasebe kaydlndan sonra belge üzerine işaret konarak, 

belgenin birden fazla kayda geçmesi önlenmeli, 

- Aynl işlemin fazla olmas1 halinde toplu bir belge dü

zenlenerek rasyonel çallşma düzeni sağlanınall (mahsup fişi), 

- Tüm belgeler yetkili taraf1ndan imza, haz1rlayan tara

flndan ise paraf edilmeli, 

- Belgelerle ilgili işlemlerde kolayllk sağlanmas1 ve 

hatalarln önlenebilmesi için farkll renklerde olmal1, numara

lanarak, tasnifli olarak ve kolayca arişilebilecek şekilde 

arşivlenmeli, 

- öneeden bas1lm1ş yönergeler belgenin gerektiği .~ekilde 

doldurulmasl ve sistem içinde ak1ş1na ilişkin ad1mlar1 göste-

rir, 

- Belgelerin numaralandlrllmlş olmasl fiziki kontrole 

(35) BİLGİNOGLU Fahir, Muhasebe Organizasyon~, İstanbul Üni
versitesi İşletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü, Yay1n 

No:54." İstanbul, 1988, s.53. 
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olanak sağlar. 

İşlemlerin ve olaylarln genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine uygun olarak tamam1n~n kaydadilmesini sağlayabil

mek amac1yla muhasebe bilgi sistemi içinde yeterli düzeyde 

belge düzeninin kurulmas1 ve kullanllmasl önemli bir konudur. 

Muhasebe bilgi 'sisteminde, ilk veri belgesinden ç~ktl belgesi

ne kadar olan bilgilerin maddi somut varl1klar1, belgelerdir. 

3- Donan1m 

Günümüz ekonomi piyasas~nda faaliyet gösteren işletme

ler birbirleriyle büyük bir rekabet içine girmişlerdir. İşlet

melerin ülke s1n~rlar1 d1ş1nda faaliyet göstermesi, telekomi

nikasyon ve bilgisayar teknolojinde yaşanan büyük gelişme hl

z~ ve mevcut pazarlarln daralmasl işletmeleri en h1zl1 ve et

kin bir biçimde çal1şmaya zorlamaktad~r. Buna bağll olarak 

işletme yönetiml~ri işletmeyle ilgili bilgileri en k1sa zaman

da elde etmek davran~ş1na girmişlerdir. Muhasebe bilgi siste

mi, işletmeyle ilgili verileri işletme yönetimine bilgi ola

rak dönüştüren bilgi sistemi olduğuna göre yönetimin bu ortam 

içinde istediği bilgileri en k~sa zamanda haz1rlamak durumun-

dad1r. 

Zincirleme mağazalar organizasyonlari itibariyle mağa

zalarln merkezden uzak olmalarl bu durumu daha da önemli k1l

m1şt1r. Zincire bağll mağazalarda oluşan ol.aylarln mağazalar

da işlenerek, raporlar halinde merkeze gönderilmesi muhasebe 

bilgi sisteminde bilgi işleme işlevini h1zland1racakt1r. Ör

neğin günlük nakit sat1şlar1n yazar kasa raporlar1yla belge-
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nerek merkeze gönderilmesi bir çok nakit makbuzunun düzenlen

mesi ve kayda al1nmas1 güçlüğünü ortadan kald1rm1şt1r. Yine 

zincire dahil olan mağazalarda bilgisayar teknolojisine bağ

ll olarak kurulacak Bar-Code sistemi sat1lan mallar1n tek tek 

faturaya yaz1lma işlemini büyük ölçüde kolaylaşt1rm1şt1r. 

Günümüz şartlar1na uygun olarak zincire dahil olan bir 

mağazada bilgisayar, yazar kasa, telefon, telefaks vb. donanl

mJn mutlaka bulunmsal gerekmektedir. 

Muhasebe bilgi sisteminde kullan1lan donan1m1n işlem 

s1kl1ğ1na göre yenilenmesi gerekir. işlemlerin çoğalmas1, bil

gilerin iletilmesi için muhasebe bilgi sisteminde kullanllecak 

olan araçlar sistemin donan1~1n1 oluşturur. Bu donan1m1n iş

letmenin veya zincire bağll mağazalar1n büyüklüğüne, işlem 

hacmine vb. özelliklere bağll olarak değişme gösterecektir. 

Örneğin, nakit girdileri fazla olan veya kredi kart1yla sat1ş 

yapan bir mağaza zincirinde, merkez işletme banka transferini 

EFT-POS (Elektronik Fon Transferi) arac1 ile gerçekleştirerek 

büyük kolayllk sağlayabilir. 

4- Raporlar 

İşletmeler büyüdükçe işletme içinde ayr1nt1l1 bilgilere 

duyulan ihtiyaç gereksinimi de artar. Mevcut bilgi ak1ş siste

mi bu büyüme neticesinde karmaş1k bir hal al1r ve yetersiz ka

labilir. Bu durumda işletme yöneticileri ellerinde mevcut olan 

bilgilerle karar almakta zorlan1r hale gelebilirler. Bilgiye 

duyulan eereksinimin artmas1 muhasebe bilgi sisteminden elde 
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edilen ve bir bilgi kaynağ1 olan raporlar1n önemini artt1r

m1şt1r. Yönetimin ihtiyacl olan ve her yönetim düzeyinde ih

tiyaç duyulan bilgiyi doğru biçimde, doğru yerde ve tam za

manlnda elde edilebilmeleri değişen çevı•e koşullarl alt1nda 

çal1şan işletmelerde önemli bir etkendir. 

Raporlar, muhasebe bilgi sisteminin son aşamas1d1r, 

yani sistemin çlktllarldlr. Muhasebe bilgi sisteminde ç1kt1 

kesin mizanda ve dolay1s1yla envanter defterinde ayr1ca kar 

ve zarar hesablnda özetlenmiş verilerin bilgi kullanlcllarl

na iletilmak üzere finansal raporlar ve bunlar1n ekıeriyle 

muhasebe bilgilerine dönüştürülmüş·şeklidir (36). 

İşletmeyle ilgili olan tüm taraflar, işletmeyle ilgi

li elde etmek istedikleri tüm bilgileri muhasebe bilgi sis

teminin ç1kt1sl olan raporlardan elde edeceklerdir. Sistemin 

ç1kt1lar1 olan raporlar, kullanlcll&rln elde etmek istedikle

ri bilgilerin türlerine göre değişik şekillerde ve ayrl içe

riklerle düzenleneceklerdir. 

İşletmeyle ilgili raporlarl Uç grupta Slnlflandlrabi-

liriz: 

a- Dlş Raporlar: İşletme faaliyetleri hakklnda tame

mlyle işletme dlşlndaki ilgili taraflar için haz1rlanan ra-

porlardlr. İşletmeye kredi veren 3. şahlslara, devlet kuru

luşlarlna vb. hazlrlanan raporlarl bu gruba alabiliriz. Dlş 

(36) ÇÖMLEKÇİ-KEPEKÇİ, a.g.e., s.207. 
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raporlar işletme ile ilgili 3. şah1slara işletme hakklnda 

verecekleri kararlara temel teşkil eden bilgi gereksinimle

rini karşllayabilmek amac1yla düzenlenilirler. 

b- İşletme Sahip\ Veya Sahiplerine Haz1rlanan Raporlar: 

Bu tür raporlar işletme sahipleri ve ortaklar için ha

Zlrlanan raporlardlr. Uygulamada geçerli olan muhasebe pren

siplerine göre haz1rlanan Bilanço, Gelir Tablosu vb. rapor

lar bu gruba giren raporlardlr. 

c- İç Raporlar: Bu gruptaki raporlar sadece işletme 

içinde kullan1lmak üzere haz1rlanan raporlardlr. Genelde yö

netimin ihtiyaç duyduğu işletme ile ilgili bilgilerin özet 

olarak sunulduğu raporlar bu gruba girer. Örneğin, ayl1k ola

rak işletmedeki üretim, sat1şlar, dönem masraflar1 vb. bilgi

leri kapsayan ayllk tablolarl yöneticilerin bu konudaki gerek

sinimlerini karşllayabilecek bir iç rapordur. 

Bununla beraber raporlarl genel amaçl1 ve özel amaçl1 

olarak iki gruba ay1rabiliriz (37). Temel mali tablolar genel 

amaçll olarak ortaklar ve bütün kullan1c1lar için standart 

bir biçimde düzenlenir (bilanço, gelir tablosu). Özel amaçl1 

raporlar ise özellikle yönetim için veya nadiren başka kulla-

nlcllar için düzenlenen raporlardlr (bütçeler, maliyet rapor

larl). Özel amaçl1 raporlar işletmeyle ilgili olarak yönetici

lerin verecekleri kararlara temel teşkil ederler. Zincirleme 

mağazalarda haz1rlanan raporlarda iç raporlar ön plana ç1kmak-

(37) YILANCI, a.g.e., s.15. 
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tad1r. Yönetimin zincire bağll mağazalar üzerindeki kontro

lunu sağlama, ma~azalar1n durumlar1n1 özet olarak görme vb. 

nedenlerden dolay1 özel amaçll raporlar zincirlerde daha Slk

llkla düzenlenirler. 

Zincir mağazalarda düzenlenen raporlar1 ve düzenleme 

amaçlar1n1 şu şekilde s1ralayabiliriz; 

a- Günlük nakit sat1ş raporu: Zincire dahil olan ma

ğazalarda yap1lan günlük nakit sat1şlar1n1n tutar1n1 göster

mek amac1yla düzenlenir. Günlük sat1ş faaliyeti sonucunda o

luşan nakit girdisi, yönetime veya merkeze bildirmek için 

merkez yönetiminin belirlediği süreler içinde düzenlenerek 

ilgili yerlere iletilir. 

b- Günlük kredili sat1ş raporu: Bir günlük sat1ş faa

liyeti sonucunda yap1lan kredili sat1şla~1n özet olarak gös

terilmesi ve alacaklar1n takibi için merkeze bilgi sunulmas1 

amac1yla düzenlenir. 

c- Cari hesap raporlar1: Zincire dahil olan mağazalar

da gerçekleştirilen ve müşterilerin sonradan yapacaklarl öde

melerin takibi için düzenlenen raporlard1r. 

d- Mağazalar sat1ş raporlarl: Günlük bazda ödeme türle

rinin cinsine göre düzenlenen ve mağaza sat1şlar1n1n genelini 

kapsayan raporlardlr. Daha önce düzenlenen yukar1daki raporla

rln toplam tutarlar1n1n yans1t1ld1ğ1 bir rapordur. Ayr1ca di

ğer raporlarln doğruluğunun kontrolü için düzenlenilir. 



III- ZİNCİRLEME MAGAZALARDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİl~İN 

REORGANİZASYONU 

Bilindiği gibi her işletme ku~ulu~, bUyUr ve faaliyet 

g6ste~diğ~ ekonomi içinde hayatlnl .. devam etti~meye çall.şlr. 

İşletme içinde veya dlşında koşullarln değişmesi, daha önce 

yeterli görUlen sistemin yetersiz duruma dUşmasine neden ola

bilir. Her organizasyon veya sistem ilk kurulduğunda kendi-. ' 

sinden istenilen amaçlara yönelik olarak hizmet ve~ir. Sis~J· 

temler sUrekli ola~ak iç ve dış çevreyle etkileşim içerisin

dedirle~. Bu nedenle iç ve dış çevrede meydana gelen olay

lardan etkilenirler. Eğe~ organizasyon veya sistem bu olay

ların etkilerine uyum sağlayacak esneklikte değilse sistem 

veya organizasyondan beklenen fayda azalmaya başlayacak ve 

zamanla sistemin veya organizasyonun faaliyetlerinde bir ta

kım aksaklıklar meydana gelecektir. 

Zinei~leme mağazala~ muhasebe bilgi sistemi de diğe~ 

sistemle~ gibi çeşitli olayla~danetkilenir. Muhasebe bilgi 

sisteminde ge~eken değişiklikle~ yap1lmazsa sistemden bekle

nen taydala~ azalacak ve istenen bilgile~ sağlanamayacaktl~. 
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Örneğin; zincirleme mağazala~da mevcut muhasebe bilgi siste

minde el ile bilgi işlem yap1l1yo~sa işletmenin ~elişra! ai, 

bUyUmesi s6nucunda bu ytintem yetersiz kalacaktlr. Sistemin 

yeni teknolojilerle donatllmasl kaç1n1lmez olacakt1r. 

Reorganizasyon, iş le tm eler deki·· oıoganizasyonlarln de

ğişen ekonomik ve çev~e koşullaıolna uyum sağlayamamasl sonu

cu ortaya çlkar. O halde bu aç1klaman::ı.n lşlğl al t1nda reor

ganizasyonlarlnl değişen ekonomik ve çevre koşullarlna uyar

lamak ve böylece işletme oı-ganizasyonlarlna işleı-lik kazan

dlrmaktlr. 

İşletme ile ilgili taraflaıoln işletmeden elde etmek 

istedikleri faydaYl anıara maximum derecede sağlayacak biı- or 

ganizasyon kurmaktlr. . . 
İşletmeyi en uygun oıoganizasyon yap1s1na ulaştlrabil

mek için gözönUnde bulundurulmasl gereken faktörlerden bazl

larl şunlardlr; · 

- İşletmenin amaçlarlna varmasl anlaDllnda tesirli lik, 

- İşletme ile ilgili olanlarln kişisel ve özel amaçla-

rlnln başarllmaslnl gerektiı-en etkililik, 

- İşletmenin amaçlar~na uygun, gerekli sayı ve nitelik

te farkll fonksiyonlarln bölümü, 

- Görevleri aç1kça tarif ederek ve her eleman1n görevi-
~ .. ; 

ı 

ni tek bir fonksiyon göıoe·cek _ı}_ekild~ s1mrlayarak oto-

rite ve sorumluluklarl gösteren tariflerin yapllmasl, 
• ' • • • ,1 • ~ , ••• ~.. :· • • : 

- Emir kumanda ilişkilerinin b~~~rtilmesi, 

- Haberleşme kanallarlnln iyi tarif edilmesi, 



55 

- Me~keziyetçilik ve ademime~keziyetçilik aras1nda uy

gun bir denge ve esnekliğin sağlanmasl, 

- Yönetime yararll olabilecek tarafsız ve mukayeseli 

bilgileri _zamanlnda ilgili kişilere sağlayan, sorum

luluklarla ilgili bilgileri gösteren raporlarl temin 

eden ve gereksiz klrtasiyeciliği önleyen bir kontrol 

sisteminin olmasl, 

- İşletmenin devamlıllğınl sağlayacak şekilde yeterli 

ve bilgili personelin muhafazasl ve yetiştirilmesi. 

Yukarıdaki faktörler gözönüne allnarak yapılacak bir 

reorganizasyon işletmede var olan sistemden beklenen fayda

~n sağlanmasına olanak verecektir. Bununla birlikte işlet

mede yapılacak reorganizaeyonla, işletmede oluşan huzursuz

luk, düzensizlik vb. doğabilecek olan her türlü istenmeyen 

durumların önüne geçebilecektir. 

Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sisteminin yeni

den düzenlenmesi amacı sistemden, mağazalarla ilgili daha 

kaliteli ve zamanlı bilgi elde etmek, bununla birlikte yöne

timin yeni bilgi ihtiyaçlarını karşllayabilecek değişik ni

telikteki bilgilerin.hazırlanmaslna olanak sağlayabilecek 

bir sistem kurmaktır. Mevcut sistemdeki verimsiz ve etkin 

olmayan kısımları ve çalışmaları ·ortadan kaldırmak, bunun 

yeJ."ine gUnUn şartları~a cevap veJ."ebilecek biJ." muhasebe bilgi 

sis temini kurmak ihtiyacı, zin~~~ı.eme. ~ağazalardald muhasebe 

bilgi sisteminin yeniden düzenlenmesine gerekçe o larak gös-

terilebilir. 
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Çallşmamlzln bu b61UmUnde muhasebe bilgi sisteminin 

yetersiz kaldlğl zamanlarda ihtiyaç duyulan yeni sistemden 

beklenen f'aydalarl sağlayabilecek bir sistemin işletmeye yer-
. . . 

leştirilmesi için gereken çallşmalarl yani reorganizasyon ça

llşmalarlnl ve bu çal1şmalar1n zincirleme mağazalar muhas~be 

bilgi sistemine dahil edilmesi aşamalar1m anlataoağlz. 

A~ REORGANiZASYONUN TANIMI VE NEDENLERİ 

Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sisteminin reor

ganizasyonuna geçmeden önce reorganizasyonun tan1m ve neden

leri Uzerinde durulacaktlr. 

1- Reorganizasyonun Tanlml 

Değiştirme, yenileştirme, iyileş·liirme, yeniden orga

nize etme anlam1na gelen reorganizas~on hakklnda bugUne ka

dar değişik tammlamalar yapllmlş t1r. Bu tammlerdan en açlk

laylCl olanlarlnl aşağldaki gibi verebiliriz; 

"Geniş anlamlyla reorganizasyon, organizasyon yaplsl~ 

daki ve departmanlara aylrmadaki d~ğişikliklerin, finansal 

yaplnln,. amaçlarln ve politikalarln g~zden geçirilerek yeni

den sapt~mas1, bu amaçlara varmak için otorite, sorumluluk 

ve haberleşme ilişkilerinin yeniden belirtilmesi olarak ta-

mmlanabilir" (38). 

"İşletme amaçlarlna ulaşmak ve faaliyetlerin en uygun 

şekilde yUrUtUlmesi için tUm sistem, yöntem ve çallşmalarln 

(38) ARIKAN TUrkan, "Reorganizasyon", jptanbul tJnivereitesi 
İşletme FakUltesi Dergisi, C.II, s. 6,(Kaslm, 1973), e.291. 
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kavrandığı bir reorganizasyon faaliye~idir" (39). 

"Reorganizasyon (yeniden 6rgU tleı:ıme) iıoili ufaklı her 

çeşit kurum ve kuruluşların değişen koşullara intibak edeme

melerinin ve bu nedenle yaşama ve gel~me gUçlerini yötirme

lerinin meydana çıkardığl bir zorunluluğun eseridir" (40). 

Yapılan bu tanımlamalardan çıkan sonuçlara göre reor

ganizasyon, işletmelerin faaliyet gösterdiği ekonomideki ge

lişmeler ve politik, teknolojik ve sosyal değişikliklerin so

nucunda, işletme organizasyonlarının ihtiyaca cevap veremez 

duruma gelerek, oluşan değişikliklere uyum sağlayamaması so

nucunda organizasyonun veya sistemin değişime adaptasyonunu 

sağlama çallşmalarıdır. 

İşletmelerin kuruluş aşamasındaki amaçlar, görevler, 

sorumluluklar ve politikalar bu değişimin etkisiyle yetersiz 

kalmakta ya da biçim değiştirmektedir. Bu amaç, görev ve so

rumlulukların yetersiz kaldığı organizasyonlarda, işletmele:

rin çıkan sorunları çözmeye yarayacak ye~ araYlşlar içine 

girmeleri reorganizasyonu ortaya çıkartır. 

Reorganizasyona ne zaman ihtiyaç duyulur? Reorgani

zasyon çalışmaları naa1l yUrUtUlür? Çalışmamlzln bu klsmında 

reorganizasyon aşamaslnda oluşabilecek sorularln yanltlarlnl 

vermeye çalışacağız. 

(39) BİLGİNOGLU, A.g.e •• s.50 •. 
(40) TOSUN Kemal, .Yönetim ve İşletme Pol~tikası, C.I, İstan

bul, 1990, s.645. 
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2. Reorganizas~onun Nedenleri 

Reorganizasyona gidilme nedenini. aıoaştııodığım:ı;.ızda 
".. . . . . 

karşımlza yUzleıoce sonug çıkmaktadlıo. Reorganizasyon neden

leri a.rasında otoıoite ve.HrgUtsel ~ap:ının değişmesi, psiko

lojik, sosyolojik ve kUltU.rel sorunlar, ekonomik ve teknolo

jik .rasyonalizasyon, insan unsu.ru gHste.rilebiliv. Bu unsur

la.rın herbi.ri kendi başına biıo .reorganizasyon nedenidir. Bun

dan dolayı bu nedenleri· ana başlıklar halinde toplayarak ak

tarmaya çalışacağız. 

İşletmeler yaşayan bi.rer organizasyon oldukla.rına gö

re içinde bulundukla.rı o.rtamda hem dış f'aktö.rlerden hem de 

iç f'aktö.rle.rden etkileneceklerdir. öncelikle bu iki etki tak

tö.rünü ele alalım (41). 

a) İşletmenin Dış Çevresinde Meydana Gelen Değişmeler 

Ekonominin temel özellikle.rinden birisi dinamik olma

sıdır. Ekonomik olaylar sUrekli bir değişim ve gelişim içe

ıoisindedir. He.r canlı varlık gibi işletmeler de onları sa.ran 

çevrenin değişen koşullarına, yapı ve faaliyetlerini uydur-. . . . 

mak zo.rundadı.rlar (42). Anlaşılacağı Uz~.re işletmeler çevre

lerinde meydana gelen değişmelerden şu veya bu şekilde etki

lenmektedirler. Bu değişiklikleri şu şekilde sıralayabiliriz; 

(41) ÖZALP İnan.ve Diğerleri, "Reorganizasyonun İşletmenin 
Devamlılığını s·ağla;yıcı Bir Süreç Olarak KuilanJ.lması·· 
ve Eskişehir'de Faal~yet Gösteren İşletmelerde Reorgani
zasyon ile İlgili Yapılan Çalışnia ve Uygulama Sonuçları", 
A,U, İ,İ,B,F, Dergisi, c.x, S.l-2, (1992), s.133. 

(42) TOSUN Kemal, "Yeniden Örgütlenme Sorunu", Organ;tzasyon 
Dergisi, Yıl,2, S,5, (1976), s.5. 
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aa) Teknolojik Gelişmele~ 

GUnden gUne gelişen teknolojinin ~şletmele~deki_ etki

si de çok yönlU ve de~in olmaktadı~ (43}. ~ndan kısa bi~ 

sU~e önce işletme organizasyonla~ındaki muhasebe bölUmUnde 
. . 

bilgile~ el ile işleni~ken gUnUmUzde ister bUyUk ölçekli iş-

letmeler olsun isterse kUçUk ölçekli işletmeler, hemen hepsi 

gelişmiş bilgisayar teknolojisinden taydalanmaktadırlar. Bu

nunla birlikte teknoloji_sayesinde ortaya çıkan yeni mamul

ler ister istemez tUketicilerin taleplerinde de bir taklm de

ğişiklikler yaratmıştır. 

Mağazalar zincirine sahip olan bir işletmede mağaza

larda yapılan taaliyetlerden_ elde edilen bilgiler Ust yöne

time, işletmede kurulan mu.hasebe bilgi sistemi ile iletilir. 

Zincire dahil olan mağazala~da işletme ile ilgili olabilecek 

bilgiler mağazalardaki satış hacimleri, satışlar sonucunda 

oluşan tahsilat ve alacakların tutarları gibi bilgiler olabi-. . 

leoeği gibi, mevcut potansiyel mUşteril~rde oluşabilecek_ye

ni satın alma eğilimleri gibi genel bilgiler de olabilir. Ma

ğazalarda elde edilen bu bilgilerin eri kısa zamanda işletme 

yönetimine ulaştırılabilmesi için gelişen teknolojinin mağa

zalara adaptasyonu zincirleme mağazalar muhasebe bilgi siste

minde reo~ganizasyona gerekçe olur. 

(43) TOSUN, a.g.e., s.6. 
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ab) Politik Değişmeler 

Toplumları yöneten iktidarların, kendi düşünce sistem

lerine uygun olarak ekonomiyi yönle~dirmeleri, ekonomiyi o

luş turan birimlerden olan işletmeleri de f'aaliyetlerini bu 

düşünce ve uygulama _sistemine göre ayarlamak zorunda ··bırak

mştır. örneğin, siyasi iktidarın ithalatı serbeatbı.rakması, 

gümrük duvarlarını indirmesi, alınan gümrük vergile.rini in

dirmeai ülkede bu malları üreten işletmeleri yeni davranışlar 

içine sokacaktır. Ucuz ithal edilen bir mal karşısında yüksek 

maliyetli olarak çalışan bir işletmenin pazarda güç durumlara 

dUşeceği açıktır. Bu gibi politik değişmeler işletmelerin fa

aliyetlerini siyasal tercihlere, teşvik politikalarına, yatı

rım kararlarına bağımlı. kıllDl ş tır. 

Zincire bağll mağazaların da tek bir Urün veya benzer 

nitelikteki ürünlerini satan bir işletme, değişik nitelikte

ki ürünleri de mağazalarında satma davranı~lna gidebilir. Bu

nunla beraber işletme ayna veya farklı nitelikteki ürünleri 
. . . 

yurt dışından ithal ederek mağazalarında satışa sunabilir. 

Oluşabilecek bu değişik satış davra~ışları sonucunda mağaza

lar zincirinde uygulanmakta olan mevcut muhasebe bilgi siste

mi yetersiz kalabilir. Aynı zamanda mağazalarda muhasebe bil

gi sisteminde görev alan personel bu durumda yet~siz kalabi

lir. İşletme yönetiminin politik değişmelerden dolayı aldığı 

yeni kararlar sonucunda yönetimin isteyebileceği yeni bilgi

leri hazırlayabilecek muhasebe bilgi sisteminin zincire da

hil olan mağazalarda kurulması gereği işletmede reorganizas

yona gidilme sebebidir., 
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ac) Ekonomik Eğilimlerdeki Değişmeler 

Ekonomik hayatın bir parçası olan işletmeler hUkUmet

lerin almlş oldukları ekonomik kararlar ve poli tikala.r dan 

etkilenil'ler (4 4). örneğin; hUkUmetlerin inşaat sektörUnU ge

liştirmek için koyduğu vergi indirimleri şirketleri bu sektö

re yöneltecek tir. Dolayı aıyla bu s ek tör de faaliyet gösteren 

mevcut işletmeler sektöre yeni girebilecek işletmelerle reka

bet içine gireceklerdir. TUketicilerin değişen ekonomik gUç

leri olumlu veya olumsuz olarak ekonomiye yansıyacak 'b. r. Re

fah dUzeyinin artması, gelil' dUzeyinin yUksaımesi tUketicile

ri daha iyiye doğru yönlendirecektir. Dolayısıyla Uratim ve 

hizmette bulunan işletmeler değişen bu istekleri karşılamak 

için kendilerini buna göre ayarlamek zorunda kalacaklardll'. 

ad) Uluslararası Şirketlerin Gelişmeleri 

Kapalı bir ekonomide ~aaliyet g~steran işletmeler sı

nırların açılması, serbest piyasa ekonomisinin uygulanması 

vb. nedenlerden dolayı faaliyette bulundukları sektörlerde 

başka ulusların işletmeleriyle karşı karşıya gelebilirler. 

Faaliyette bulundukları ekonomide pazarları daralan veya doy

ma noktasına gelen pazarlar haricinde diğer Ulkelerdeki pa

zarlara girmeye çalışırlar. Mevcut pazarları doyma noktasına 

gelen ve mağazalar zincirine sahip olan :f.şletmeler başka böl

ge veya yörelerde yeni mağazalar açabileoeği gibi Ulke sınır

ları haricindeki pazarlarda da faaliyet gösterebilirler 
' ' 

(44) ÖZALP, &.g.m., s.l34. 
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(Mc Donalds, Mig~os vb.) Mevcut mağazalarlnda ve yeni kuru-
r 

labileoek mağazalarlnda yapllecak faaliyetler sonucunda bu 

birimle~de oluşabilecek işletme ile ilgili bilgilerin merkez 

yönetime aktar1lmas1 ve Ulkede,ki mevcut kanuni mevzuatln ye

~ine geti~ilmesi hususunda işletmede ku~ulu bulunan muhasebe 

bilgi sistemi yetersiz kalabilir. Böyle bir durum işletmele

ri reorganizasyona yöci .. , ..... 

ae) Sosyo KUltUrel Değişmeler 

Toplumdaki fe.rtlerin tUketim al1şkanllklar1nda meyda

na gelen değişmele~ ö~gUtle~i.o~ganizasyonla~lnda s1k s1k de

ğişiklik yapmaya yöneltebil~. örneğin; bir statU göstergesi 

olarak say1lan bi~ mamulUn satlşl a~tarken ayDl işlevi gören 

başka bir mamulUn sat1şlar1 dUşebilir. 

TUketioilerin son ylllarda nakit yerine plastik para 

da denilen plastik kartla~la allm yapmaa1 muhasebede ~eni he

sapla~ln açllmasl ve bu hes~plar1n işleyişlerini dUzenleme 

gereğini ortaya ç1karm1şt1r. Bir sat1ş birimi olan mağazalar

da, sat1ş işlemlerinin bu ve bunun gibi değişen tUketioi dav

ranlşlarl sonucunda mevcut muhasebe bilgi sistemi yetersiz 

hale gelebilir. Bununla bi~likte tUketioilerin ihtiyaç duydu

ğu mallarl belli merkezlerden karşllama istekleri, zincire 

dahil olan mağazalarln yap1 ve fonksiyonlarlnl da değiştir

miştir. Son zamanlarda sat1şlar1nl tek bir malla slnll'lamlş 

olan zinoirle1" tUket.ioiler de oluş an bu eğilim sonucunda deği

şerek bUnyelerinde birçok Ul'U~ çeşidini bulun~uran ve bunlar1 

sat1şa sunan zincir mağazalara dönUşmüşlerdir. 
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Toplumun eğitim seviyesinin yUkselmesi, kişile~in tU

ketim eğilimlerini de daha seç~ci bi~ ~le sokabili~ (Doğayı 

ko~uma, çevre kirlenmesini önleme vb.). !şletmeler tUketici

lerin isteklerine cevap veren kurul~şlar olduklarına gö~e 

kendilerini bu değişen istekleri karşılayabilecek duruma ge

t~me istekleri sonucunda yapı ve ~onksiyonlarınl değiştirme

leri mevcut muhasebe bilgi sisteminin reorganizasyonunu da 

gerek tirmiş tir. 

at) İşletme AlanJnda Oluşan Yeni Fikir ve Teoriler 

İşletme alanJnda yeni gelişen fikir ve teoriler, iş

letmele~i bunları uygulamaya sevkedebiltr. Bu da işletmede 

reorganizasyonu gerektirebilir. Son yJllarda Amerika ve di

ğer batı Ulkelerinde kısa sUreli işle~de kiralık kişiler 

(rent ve person) çalıştırmak gittikçe önem kazanmaktadır. 

Sekreterler komite Uyeleri, uzmanlar, mühendisler ve hatta 

çeşitli kademelerdeki yöneticiler bu aınaçla kurulmuş olan 

şirketlerden k1sa sUrelerle kiralanabilmektedir (45). 

b) İşletmenin İç Çevresinde Meydana Gelen Değişmeler 

İşletmenin dlş çevresi gibi işletmenin içinde meydana 

gelebilecek değişmeler reorganizasyon ihtiyacı doğurabilir. 

Bu değişmeler~ de aşağıdaki şekilde ana başlıklar al

tında toplaya biliJ.'iZo 

(45) ARIKAN, a .• g.m., s.29:3. 



ba) İşletmelerin Yönetim YapJelndaki Değişmele~ 

Bilindiği gibi gUnUmUz işletmeleri, konusunda dene

yimli, belli kişisel özellikle~e sahip p~otesyonel yönetici

le~ taraflndan yönetilmektedir. İşletme sahip veya sahipleri 

işletme yönetiminden fiziksel olarak uzaklaşmlşlar fakat iş

letmenin yönetim kurulu başkanıığl gibi bir konumda buluna

~ak işletmeyi kontrollerinde tutmaya devam etmişlerdir. İş

letmenin iyi yönetilip yönetilmediği veya işletmede doğan ak

sakllklar idari görevdeki yöneticilerin işletme sahip veya 

sahipleri taraflndan değiştirilmesine, yeni yöneticilerin iş 

başlna getirilmesine neden olabilmektedir. Yönetime yeni ata

nan yönetici kendi deneyimlerini, kendi yönetim felsefesini 

işletmeye adapte etmek ieteyeoektir. Bu da işletmede reorga

nizasyona neden olacaktlr. örneğin; konuAunda yüksek eğitim 

almş ve tecrUbeli bir yönetici, işletme ister bUyük :iister 

kUçUk olsun işletmedeki faaliye,tlerin yüksek teknolojilerle 

yUrütUlmesini isteyebilir. Mağazalar zincirine 8ah1p olan iş

letme yönetimindeki kadrolarda oluşabilecek değişmeler sonu

cunda mağazalar muhasebe bilgi sisteıro.nde yukarl da sayJ lan 

nedenler yüzünden muhasebe bilgi sisteminde reorganizaeyona 

gidilebilir. Yeni yönetici mağazalarln günlUk sat1şlar1n tu

tar veya miktar cinsinden değerlerin belirli zaman arallkla

ı"lnda merkeze gönderilmesini 5.steyebilir.. İ stenen bi J.eileri 

sağlayacak olan muhasebe bilgi sistemi bu ihtiyaca cevap ve

~emeyecek du~umdaysa sistemin değiştirilmesine bir gerekçe 

olabilir. örneğin; mağazala~daki nak:i.t sa tlşla~ln gUnlUk ola

rak merkeze tranef'er edilmesi yönetim taraflndan isteniyoreıa, 
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bankalar yoluyla fon transfe~i gUnlUk olarak yapılır. Veya 

mağazalardaki nakit kont.rolU için işletme yönetinıi satışla

rın tamamınln kredi kartlarl ile yapllmasınl isteyebiliro Bu 

durumda yeni sistem için gereken donanlm ve ge~ekli muhasebe 

belgeleri, yeterli dUzeyde ve uygulanması kolay o lan bir he

sap planının mevcut muhasebe bilgi sistemine adaptasyonu ge

rekir. Bu çalışma ise işletmede reorganizasyonu gerektirir. 

bb) Eksikliklerin Hissedilmesi 

İşletmedeki eksikliklerin belirli ve rahats1z edici 

bil.' duruma gelmesi de reorganizasyon ihtiyacı yaratmaktadır. 

(46). İşletme ve zincir mağazalal.'ın faaliyetlel.'inde doğabi

lecek eksiklikler.in bazılarını şöyle sı.raJ.ayabiliriz: 

- Bilgi işlem eylemlerinin gerektiği şekilde ve hlzda 

yapılmamasl, 

- Personel saYlalnln fazla veya eksik olması, 

- Planlamanln yeterli yapllamamasl, 

- İdarecilere bilgilerinden az veya fazla yetki veril-

mesi, 

- Aatların g~l.'evlerinin tam olarak belil.'lenmiş olmaması, 

- Denetimin gerektiği gibi yapılamaması, 

- Teknolojik yeniliklerin işletmede kullanılmaması ge-

rekliliği, 

- Personele yürUttUğU iş hakkında g~~ekli eğitimin ve

rilmemesi, 

(46) ARIKAN, a.g.m., s.29lo 
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- Personelin yapllecak işte teorUbesiz veya dene~~meiz 

olmasl, 

- İhtiyaç duyulan bilgilerin gerektiği gibi hazJrlana-

mamasl. 

be) İşletmelerin BUyUrnesi 

İşletmeler içinde bulunduğu ekonomiye bağll olarak sü

rekli değişme, gelişme ve buna bağll olarak da bUyüme içinde

dirler. İşletmele~in bUyümeai, sosyal ve teknik yaplBlnda de

ğişiklik yapllmaalnl gerektirir. örneğin, Yllllk cirosu 100 

Milyon TL. olan bir işletmede az aaylda peraonelle muhasebe 

bölümü işlevini yerine getirebilir. Fakat bu ciro milyarlarl 

bulduğunda bu personel sayJelnan yetersiz kalaoağl açlktlr. 

Zincire dahil olan mağazalarln aaylalnln artmasl, mağazalar

daki faaliyetlerin çeşitlenmeei, mağazalarln satlş hacimleri

nin artmasl vb. değişiklikler.nedeniyle zamanla, zincire sa

hip olan işletmedeki mevcut muhasebe bilgi sistemi işlerliği

ni yitirmeye başlar ve yeni bir sistem gereksinimi ortaya Çl-

kar. 

bd) İşletmelerin Hukuki Organizasyonlarlnl 

Değiştirmeleri 

Zincir mağazalara sahip olan işletmenin bir başka iş

letme ile birleşmesi veya başka bir işletmeyi sat1n almasl 

işletmedeki mevcu~ muhasebe bilgi sisteminin yeniden düzen

lenmesini gerektirebilir. İşletmelerin kredi aldlklarl ku

rumlarln veya işletme ortaklarl sraalnda bulunan işletmelerin 
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istediği bilgiler doğrultugunda işletme mevcut muhasebe bil

gi sistemini~yeniden düzenlemek zorunda kalabilir. 

Reorganizasyonun genel nedenlerini bu şekilde sırala

dlktan sonra konuyu özele indirgediğimizde, herhangi bir iş

letmede aşağ1daki hususlardan bir veya birkaç1n1n doğmasl ha

linde reorganizasyona gitmek zorunda kal1nabilir; 

- İşletmede prodüktivite ve rantabilitenin belirli öl

çülere, standartlara, emsal müesseselere nazaran dü-

şük olmas1, 

- İşletme içinde veya d1ş1nda meydana gelen değişiklik-

ler karş1s1nda mevcut organizasyonun etkisiz kallşl, 

- Kararlarln verilmesi ile tatbikatl aras1nda gecikme, 

- İşletmede genel bir huzursuzluğun olmas1, 

- ŞUbe müdürleri aras1nda vazife ve yetki tedavülleri-

nin mevcudiyeti, 

- Kontrol fonksiyonunun gerektiği şekilde çal1şmamas1. 

~Zincirleme mağazalara sahip olan bir işletmede reorga

nizasyon çal1şmalar1 işletme mağazalar1n1n tümü için yaplle

bileceği gibi bağ1ms1z olarak mağaza baz1nda da reorganizas

yona gidilebilir. Yine bu çal1şma zincir mağazada uygulanan 

muhasebe bilgi sisteminin tümü için olabileceği gibi mevcut 

sistemin belirli bölümlerinde de gerçekleştirilebilir. Örne

ğin, mağazalarda yürütülmekte olan satlş işlemlerinde kulla

nllan muhasebe belgelerinin şekli ve içeriğinde yapllebile

cek değişiklik tüm mağazalar için geçerli olabileceği gibi, 

(~) Bu k1s1mdan sonra anlatllacaklar hakklnda yaz1lm1ş bir 
eser olmad1ğ1 için, zincirleme mağazalardaki mevcut sis
temin gözlemlenmesi sonucu elde edilen bilgiler yorumlan

maya çallşllmlştlr. 
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bu konuda verimsiz çel1şen veya doğru bir biçimde bilgi elde 

edilemeyen tek bir mağazayl kapsayabilir. 

Muhasebe bölümü, işletme organizasyonunun bir parças1 

olduğuna göre işletmenin maruz kaldlğl iç ve d1ş faktörlerin 

olumlu veya olumsuz yönlerinden etkilenecektir. Bu iç ve d1ş 

etkileri muhasebe aç1s1ndan özele indirgeyip şu şekilde slra

layabiliriz; 

- İşletmenin yönetim yap1s1nda meydana gelen değişme-

ler, 

- Muhasebe böltim sorumlusunun değişmesi, 

- İşletmenin büyümesi, 

- İşletmenin iş hacminin artmas1, 

- Muhasebe bilgi işlem işlevinin bilgisayar ile yapll-

ma gereğinin ortaya ç1kmas1, 

- İşletmenin başka bir işletme ile birleşmesi, veya 

başka bir işletmeyi sat1n almasl, 

- Yeni ç1kan kanunlar, 

- Muhasebe bölümünde oluşan eksiklikler, 

- Muhasebe alan1ndaki değişmeler, 

- Muhasebeden beklenen bilgilerin zaman1nda, anlamll 

ve doğru olarak haz1rlanamamas1. 

Bu etkenlerden bir veya birkaçl ortaya ç1kt1ğ1nda mu

hasebe bölümünde reorganizasyona gidilebilir. 

Günümüzün değişen koşullarl içerisinde muhasebeden 

beklenen bilgilerin şekilleri ve içeriği de değişmiştir. Mu-
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hasebe sadece kay1t tutma işlevi olmaktan ç1karak işletme 

hakklnda oluşan bilgilerin haz1rlanmas1 ve rapor etme işle

vinin yan1nda ileriyi tahm~ etme işlevini de üstlenmiştir. 

Reorganizasyon, aksayan bir organizasyonu yeniden düzenleme 

olduğuna göre daha önce varolan bir sistemin bulunmas1 gere

kir. Bu halde reorganizasyon çal1şmas1 mevcut muhasebe bilgi 

sistemini yeniden düzenlemek olarak karş1m1za ç1kar. Bu dü

zenlemeler daha önce sayd1ğ1m1z reorgani~asyon nedenlerine 

bağll olarak sistemin tümü üzerinde veya sistemin belli bir 

bölümünde yap1lab!lir. 

Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sisteminde yaplle

cak yeniden düzenleme çal1şmalar1n1n başsr1l1 bir biçimde ye

rine getirilmesi ve yeni kurulacak muhasebe bilgi sisteminden 

beklenen amaçlar1n gerçekleştirilmesi, mağazalarda uygulanmak

ta olan muhasebe bilgi sisteminin aç1k bir biçimde ortaya kon

maslna ve sistemde oluşan aksakl1klar1n belirlenmesine bağll

dlr. Muhasebe bilgi sistemindeki yeniden düzenleme çallşınala

rl sistemde oluşan bu aksakl1klar1n giderilmesine yönelik ça

balardan oluşmaktadlr. Zincirleme mağazalar muhasebe 'bilei 

sisteminde yap1lacak reorganizasyon çal1şmalar1 zincire dahil 

olan mağazalardaki bütün mevcut sistemi kapsayacaksa işletme

nin organizasyon yap1s1, faaliyet konusu ve muhasebe bilgi 

sistemi iyi bir biçimde analiz edilerek mevcut durumun zay1f 

yönleri aç1k bir şekilde ortaya konmal1 v~:ı bulunan bu zaylf

llklarl giderici çal1şmalar üzerinde yoğunlaşmalldlr. 
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3- Reorganizasyon Çalışmasındaki Adımlar 

İşletmelerde reorganizasyon çalışmaları birbirinden 

farklı olacaktır. Bunun nedeni her işletmenin kendine has 

bir organizasyona sahip olması ve sahip oldukları bu organi

zasyondan bekledikleri faydaların farklı olmasındandır. Her 

ne kadar reorganizasyon çalışmalarını oluşturan aşamalar iş

letmeler arasında farklllık göstersade bu aşamaları belli 

dönemler altında toplamak mümkündür. 

Reorganizaayon sürecini oluşturan aşamalar şunlardır 

(47); 

a) İşletmede Reorganizasyon İle İ.lgili ön İncelernele

rin Sapılması ve :Problemlerin Ortaya Konması. 

Daha önce belirtildiği gibi işletmelerin maruz kaldı

ğl genel sebepler ve özel sebeplerden dolayı işletmede reor

ganizasyon ihtiyacı duyulur. 

Bu ihtiyaç belirtilen nedenlerden dolayı işletme için

den veya dışından gelen reorganizasyon isteği ile olabilir. 

Örneğin yönetim kadrosunun değişmesi sonucunda yeni gelen yö

neticiler işletmede reorganizasyona gitmek isteyebilirler. 

Yapılan reorganizasyon teklifi, nedenleriyle ortaya konula

rak işletme için gerçekten gerekli olup olmadığı, getireceği 

maliyet ve beklenen fayda hakkında bir ön inceleme yapılmalı 

( 4 7) BEYPINAR Zehra, "Reorganizasyon", İstanbul Sanayi Odas :~:_ 
.. ,.~ ~ ~ M •' 

Dergis.:f:., Yll.6 (19.71-1972), s.5l. 
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ve reorganizasyona gidilip gidilmeyeceği konusunda prensip 

kararl allnmalJ.dlr. 

Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sisteminde reor

ganizasyona gitmeden önce reorganizasyona gidilip gidilmeye

ceğine yönelik genel karar1n al1nabilmesi için ön incelemeler 

yap1l1r. Bu incelemeler SJ.raslnda ~::Jincirleme mağazalarda muha

sebe bilgi sistemi ana hatlarlyla ortaya konularak, sistem

deki aksakllklar belirlenmeye çallşlllr. 

Zin~irleme mağazalar muhasebe bilgi sisteminde reorga

nizasyonun kapsaml da belirlenir. Bir ya da birden fazla zin

cirleme mağazanln muhasebe bilgi sisteminde mi, tüm mağazalar 

muhasebe bilgi sisteminde mi yoksa tüm mağazalarln bağll oldu

ğu merkez rmıhasebe bilgi sisteminde mi r·eorganizasyona gidile

ceği bu aşamada belirlenir. 

b) İşletmede Reorganizasyona Karşl Tepkilerin Belir

lenmesi ve Tepkileri Önleyici ön Çal1şmalar1n 

YapJ.lmasJ. 

İnsanlar daimi olarak bulunduklarl çevredeki değişik

liklere farkll şekillerde bulunurlar. Personel ve yöneticiler 

yeni bir sistemin gelmesini kendi iş güvenlikleri aç1s1ndan 

olumsuz karşllayabilirler. İşletmelerde yapJ.lacak reorganizas

yonla ilgili doğal olarak Q8llşan personel tarafJ.ndan olumlu 

veya olumsuz tepki olacaktJ.r. Bu tepkiler reorganizasyon ça

llşmasl yapJ.lacak olan işletme personelinin eğitimine, işine 

bağllllğJ.na ve psikolojik durumlar1na göre değiŞken olacak

tJ.r. Bu nedenlerden dolayJ. reorganizasyona kar ş:ı. doğabüe cek tepkiler 

önceden tahmin edilerek işletme personeli bu konuda bilgilendiril me li-
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dir. Personelin reorganizasyon çal1şmalar1na kat1l1mlar1n1 

sağlamak, çal1şmalar hakk1nda toplantl düzenleyerek persone

li bilgilendirme ve bu konuda daha önce yap1lm1ş çallşmalar

dan örnekler göstermek, personelin tepkilerini minumuma in

dirgeyecektir. 

Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sistemi ile ilgi

li ön bilgiler toplanarak mevcut sistemdeki aksakllklar be

lirlendikten ve genel olarak reorganizasyon karar1na varll

dlktan sonra zincirleme mağazalarda ve mağazalar1n bağll ol

duklarl merkezde reorganizasyona karş1 doğabilecek tepkiler 

belirlenir. Reorganizasyon çal1şmas1n1n amac1na ulaşahilmesi 

büyük ölçüde işletmede çal1şan personelin bu değişikliği des

tekleme derecesine bağl1d1r. 

Bunun doğal sonucu olarak, işletmede yapılma$l öngörUP 

len değişime karşl organizasyon içinden destek gelmesi halin

de, direnç en az düzeyde kalacaktlr (48). 

Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sisteminde reorga

nizasyona gidilmeden önce mevcut muhasebe bilgi sistemi hak

klnda genel bilgiler ve mevcut sistemde belirlenen aksakllk

lar, zincirJ.eme mağazalarda ve mağazalar1n bağll olduğu mer

kezde çal1şan personele aç1k bir biçimde anlat1lmal1dlr. Bu

nun yan1s1ra işletmede çal1şanlar1n reorganizasyon çal1şmala

r1na kat1lmas1 sağlanmalldlr. 

(48) KARAER Tacettin, "Örgütlerde Değişime Karş1 Direnç", 
Ver~m~ilik Dergisi, C.XIX,. 3.14 (1990), s.143. 
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c) İşletmede Reorganizasyona Gitme Konusunda Olumlu 

veya Olumsuz Karar1n Verilmesi 

İşletmede sorunlar ve nedenler kesin olarak belirlen

dikten ve işletmede çal1şan personel konu hakklnda bilgilen

dirildikten sonra reorganizasyonun yap1l1p yap1lmayacağ1 ge

nel bir karara bağlanlr ve bu karar üst yönetime sunulur. İ

darecilerin veya üst yönetimin karar1 kabul etmesi reorgani

zasyonun başar1ya ulaşabilmesi için en önemli ad1m1 oluştu

rur. Bu nedenle reorganizasyon nedeninin üst yönetime detayll 

ve iyi şekilde aç1klanmas1 gerekir. 

Zincirleme mağazalarda yürUtülecek reorganizasyon ça

llşmalarlna karşl ortaya ç1kabilecek tepkileri önleyici ön 

çal1şmalar1n yap1lmas1ndan sonra al1nacak sonuçlara göre re

organizasyona gitme ya da gitmeme konusunda olumlu veya olum

suz kesin bir karara var1l1r. 

Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sistemi reorgani

zasyon çal1şmalar1~a karşl doğabilecek olumsuz tepkiler önlen

miş ve çal1şanlar1n bu çal1şmaya kat1l1mlar1 sağlanm1şsa reor

ganizasyona gitme karar1 al1nabilir, akai durumda ise reorga

nizasyon çal1şmalar1ndan ya vazgeçilir ya da bu çal1şmalar 

daha sonraki bir tarihe ertelenebilir. 

d) İ şletmed e U ygulanacak Re organizasyonu Y·ürütecek 

Kişilerin Belirlenmesi 

Reorganizasyon karar1n1n verilmesinden sonraki aşamada 

bu çal1şman1n kim veya kimler taraf1ndan yürütüleceğinin be-



74 

lirlenmesi gerekir. Bu görev (49); 

- İşletme içinde bir fert veya gruba, 

- İşletme d1ş1ndan· bir müşavirlik firmasJ.na, 

- İşletme içinden bir grupla beraber çal1şmak üzere iş-

letme d1ş1ndan bir gruba verilebilir. 

İlk iki seçeneğin reorganizasyon ve işletme aç1s1ndan 

olumlu ve olumsuz yönleri vard1r. Birinci seçenekte görev a

lanlar işletmeyi daha iyi tan1rlar fakat baz1 yerlerde objek

tif davranamama durumu sözkonusu olabilir. Aynl zamanda işlet

mede yürütülmesi gereken işler reorganizasyon çalJ.şmalarJ. yü

zünden aksayabilir. İkinci seçenekte ise seçilen müşavirlik 

firmas1n1n bu konu hakkJ.nda yeterli bilgi ve deneyima sahip 

olmasl gerekir. Bununla birlikte daha önce reorganizasyon ko

nusunda ikna edilmiş olan personel işletme dlşlndan gelen ki

şilere tepki gösterebilirler. Bu sebeplerden dolay1 işletme 

dlşlndan gelecek uzmanlar1n ortak bir çal1şma yapmas1 reorga

nizasyon için üçüncü seçeneği daha olurlu kJ.lmaktadJ.r. Eğer 

zincirlere dahil olan mağazalardaki muhasebe bilgi sisteminde 

düşünülen değişiklikler fazla zaman ve detayll bilgi gerekti·r

miyorsa işletme içinden muhasebe yöneticisi bu amac1 gerçek

leştirmek için görevlendirilebilir. Reorganizasyonda görev 

alacak ekip kurulduktan sonra çal1şman1n amac1, kapsamJ., sü

resi ve uygulanacak yöntemler ekibe anlat1ld1ktan sonra reor

ganizasyon çal1şmalar1na başlanJ.r. 

(49) ARIKAN. a.g.e., ss.295-296. 
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Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sisteminde uygula

nacak reorganizasyon çal1şmalar1 mağazalarda veya merkezde 

muhasebe bölümünde çal1şan kişi ya da gruplarca, işletme dl

şlndan bir müşavirlik firmas1nca veya ortaklaşa olarak yürü

tülür. 

Zincirleme mağazalar içerisinden seçilecek kişi veya 

grubun yap1lacak çal1şma ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip 

kişilerden seçilmesi yap1lacak çal1şman1n başar1ya ulaşmasln

da son derece önemlidir (50). 

Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sistemi reorgani

zasyon çal1şmas1n3 yürütecek kişi ve gruplar belirlendikten 

sonra bu kişilere yapacaklarl çal1şma ile ilgili her türlü 

yetki ve olanak verilmelidir (51). 

Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sistemi reorgani

zasyon çal1şmalar1n1 yürütecek kişi ya da gruplar işletme yö

neticileri taraf1nd.an seçilerek gereken yetki ve sorumluluk

lar belirlenir. 

e) İşletmede ·Mevcut D•.ırumun İnceltmıııesi 

İşletme reorganizasyon çal1şmas1n1 yürütecek olanlar 

taraf1ndan yap1lmas1 gereken ilk iş işletmenin mevcut durumu-

(50) ÜLGEN Hayri, "ÖrgUtsel Değişim", Organizasyon Dergisi, 
C.III, S.5 (1977), s.36. 

(51) ŞAHİN Mehmet, "Yönetimde Yeniden Düzenleme", Anadolu 
tfı:iiversitesi Iktisadi ~e İdari Bilimler Fakültesi Dergi
si, c.XVIII, s.l· (Ocak,l982), s.31. 
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nun ortaya konmas1d1r. İşletmenin güçlü ve zay1f yönlerinin 

tespit edilmesini işletmenin etkileşim içinde olduğu iç ve 

dlş etkenlerin neler olduğunun belirlenmesinin ve bu etkenle

rin işletme üzerinde yaratt1ğ1 etkilerin belirlenmesinin iş

letme faaliyetlerinin başarlll bir biçimde sürdürülmesi üze

rindeki önemi büyüktür. Bu aşamada cevap istenen sorulara 

bağll olarak hangi konuda reorganizasyona gidiliyorsa işlet

menin bu durumu tümüyle aç1ğa ç1kar1lmalldlr. Örneğin; perso

nel konusunda reorganizasyona giden bir işletmede, çallşanla

rln tümünün listesinin Çlkarllm&sl, iş deneyimleri, eğitim 

seviyeleri vb. konularda tüm detaylar1n öğrenilmesi gerekir. 

Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sisteminde reorga

nizasyon çal1şmas1n1 yürütecek olan kişi veya gruplar belir

lendikten sonra mevcut durumun incelenmesine geçilir. Zincir

leme mağazalardaki mevcut muhasebe bilgi sistemini incelemek 

için ~ncelikle mağazalar ve mağazalar-merkez aras1ndaki bilgi 

ak1ş1n1n, muhasebe defter kay1tlar1n1n. ayr1nt1l1 bir biçimde 

incelenmesi, bunlar aras1ndaki ilişkilerin ortaya konmas1 ge

rekmektedir. 

İşletmede reorganizasyon görevini yüklanecek olan kişi 

ve gruplar zincirleme mağazalarl tan1m1yorlarsa, mevcut muha

sebe bilgi sistemini analiz etmede güçlükle karşllaşabilirler. 

Bu nedenle mağazalarln organizasyon yap1lar1, faaliyet konula

rl, amaç ve politikalarl açlk,·.bir biçimde belirlenmelidir. 
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f) İşletmede Reorganizasyon Sonucu Oluşturulacak 

En Uygun Organizasyon Yap1s1n1n Belirlenmesi ve 

Formal İlişkilerin Tespit Edilmesi 

Bundan önce yap1lan çal1şmalar1n verdiği bilgilere 

dayanarak işletme için gereksinilen yeni durum ortaya konu

lur. İşletmede oluşan sorunlara değişik çözüm yollar1 geti

rilir. İşletme amaçlar1na en uygun olan çözüm yolu benimse

nir ve bu değişiklik yap1lacak bölüme çeşitli yollarla anla

tlllr. örneğin; muhasebe bölümünde bilgi işlem işlevi bilgi-
' sayarlarla yap1lacaksa bu personele aktar1l1r ve bu konuda 

çeşitli kurslar ve toplant1larla personel eğitilir. Ayn1 za

manda oluşacek yeni ilişkiler, yetki ve sorumluluklar belir

lenen kişi ya da kişilere verilir. 

Zincirleme mağazalarda mevcut durum incelandikten son

ra, reorganizasyona gidilme nedenlerinin doğrultusunda, mev

cut sistemden elde edilemeyen işletme bilgilerini verebilecek 

ve en k1sa zamanda, doğru olarak bu bilgileri kullanacak olan

lara iletecek yeni muhasebe bilgi sistemi oluşturulmaya çal1Ş1-

Zincirleme mağazalarda kurulacak yeni muhasebe bilgi 

sisteminin başar1ya ulaşabilmesi için işletme içinde çal1şan

lar1n bu sistemi benimsamesi gerekmektedir. Kurulan yeni muha

sebe bilgi sisteminde görev alacak personelin yeni sistemin 

gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip olmas1 reorganizasyon 

çal1şmas1n1n başar1ya ulaşmas1 üzerinde son derece etkilidir. 

Yeni kurulan muhasebe bilgi sisteminin işletmede çal1şanlara 

ne tUr yetki ve sorumluluklar getirdiği ve personelin bu sis

teme ne tUr katkllarda bulunabileceği ve yeni görevlerinin 
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neler olacağı açık bir şekilde belirlenmelidir. Ayrıca çalı

şan personelin yeni sistem hakkında bilgi sahibi olması sağ

lanmalıdır. 

g) Reorganizasyon Sonucu Oluşturulan Organizasyon Ya

pısının Uygulamaya Konulması ve Uygulamanın Denetlenmesi 

Bütün aşamalar bittikten sonra sıra oluşturulan planın 

uygulanmasını ve kabulünü sağlamaya gelir. Eğer bu gerçekleş

mezse yapılan çalışmaların hepsi boşa gider. Oluşturulan reor

ganizasyon planı uygulanmaya konulması olumlu olu~a, bu belli 

bir zaman alacaktır. Plan ile uygulamaya geçiş süresi arasında, 

yeni durum için gereken bütün çalışmaların yapılmış olması ge

rekir. Örneğin, bilgisayar ile çalışa~ak olan personele bu ko

nuda eğitim verilmiş olmalıdır. 

Planın uygulamaya konulmasından sonra işletmedeki duru

mun sürekli olarak denetlenmesi gerekir. Ortaya çıkan aksaklık

ların kısa sürede çözümlenmesi, yeni durumun başarıya ulaşması 

için çok önemlidir. Bu yüzden işletmedeki mevcut haberleşme a

raçlarının bu konuya cevap verebilecek durumda olmas1 gerekir. 

Bu denetimin yeni sistemin sorunsuz hale geldiği zamana kadar 

sürdürülmesi gereki.r. 

Zincirleme mağazalarda oluşturulan yeni muhasebe bilgi 

sisteminin, işletmede dolayısıyla zincir mağazalarda uygulan

ma tarihihih belirlenmesi gerekir. İşletmede çalışan persone

le yeni sistemin uygulamaya geçiş tarihi ve sistem hakkındaki 

bilgilerin tamamı personele detaylı bir şekilde açıklanır. 
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Sistem uygulanmaya ~aşlandlktan sonra doğabilecek sorunlar 

ve bu sorunlar1n çözümü etkin bir kontrol mekanizmas1na bağ-

lo olacaktlr. Sistemde ç1kabilecek sorunlar bu sistemi oluş

turan kişi ya da gruplarln denetimiyle giderilebilir. Siste

min denetimi iyi bir şekilde yap1lmazsa sistemden beklenen 

faydalar elde edilemeyecek, hedeflenen amaca ulaş1lamayacak 

ve işletme kaynaklarl boşa kullan1lm1ş olacaktlr. 



IV- GttRAL PORSELEN İ SLETMESİNE AİT ZİNCİRLEME MAGAZALAR 

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN REORG.ANİZASYONUNA YÖNELİK 
OLARAK YAPILAN UYGULAMA 

A) ARAŞ'fiBMANIN AMACI, KAPSAMI V.E YÖNTEMİ 

Çalışmamızda verilen teorik bilgilerin ışığı altında 

Gürel Porselen işletmesi'ne ait zincirleme mağazalarda yapı

lan araştırmanın amacı, kapsamı ve yönt~mi aşağıda görüldüğü 

şekildedir: 

ı- Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Yapılan araştırmanın amacı, zincirleme mağazaların 

faaliyet gösterdiği dinamik ekonomi içinde mevcut muhasebe 

bilgi sisteminin yeterli ve yetersiz olduğunun belirlenmesi, 

eğer yetersiz ise sistemde yapılabilecek reorganizasyon çalış

maslnln ortaya konmas1d1r. 

Bu amaçla Kütahya'da porselen sofra ve süs eşyası üre

timinde faaliyet gösteren Gürel Porselen işletmesinin sahip 

olduğu mağazalar zincirindeki muhasebe bilgi sistemi verilen 

teorik açıklamaların 

ma sonuçları değerlendirilmeye çalışılmıştır. 



81 

2- Araştırmanın Yöntemi 

GUral Porselen işletmesine bağlı zincirleme mağazalar

da uygulanmakta olan mevcut muhasebe bilgi sisteminde reorga

nizasyona ihtiyaç duyulup duyulmadığına, böyle bir ihtiyaç 

varsa bunun nasıl yapılacağına yönelik olarak gerekli bilgi

leri almak amacıyla konuyla ilgili birtakım sorular hazırlan-

mış, bu sorular mağaza ve işletme yöneticileri ile karşılıklı 

görUşme yoluyla cevaplandırılmaya çalışılmış ve elde edilen 

sonuçlar yorumlanıp değerlendirilmiştir. 

B) GtlRAL PORSELEN İŞLETMESİ •NİN TANITIMI 

ı- GUral Porselen İşletmesi ve Zincirleme Mağazaları 
Hakkında Genel Bilgiler 

Kütahya'da faaliyet gösteren Güral Porselen işletmesi, 

Her-İş Seramik ve Turizm Sanayi A.ş. tUzel kişili~i ad1 altln

da ana şirkete bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ana faa

liyet konusu yurt içi ve uluslararası pazarlara yönelik ola

rak çeşitli porselen ve sofra sUs e~aları üretmek olan Güral 

Porselen işletmesi 1988 yılında kurulmuştur. 

Gürel Porselen işletmesi faaliyette bulunduğu sektörde 

% 80 gibi çok iyi sayılabilecek bir pazar payına sahiptir. 

İşletmenin bu paza~ payına sahip olmasında en büyük etken 

faaliyet gösterdiği sektörde en yeni ü~retim teknolojisini 

kullanması ve tüketicilerin satın alma davranışlarında mey

dana gelen değişmeleri yakından izle.mesiciir. Bu sayede işlet

me, sektörde aynı iş kolunda faaliyet gösteren diğer rakip 
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işletmelerin önüne geçmiş ve bu işletmelerin faaliyetleri

ni sürdürememeleri sonucunda % 80'lik pazar pay~na ulaşm~ş

t~r. 

Ana şirketin ~ andaki nominal sermayesi 55.000.000. 

000 TL.'dır. Şirket bir aile şirketi oldUğundan sermaye 

aile üyeleri aras~nda paylaşılmıştır. İşletme 1992 yılında 

11.170.000 adet porselen tiretmiş ve bunun 11.050.000 adedi-

ni satm~ştır. 

İşletme mamUllerini yurt içine ve d1ş pazarlara sat

ma işlevini bayiler ve bünyesinde bulundurduğu zincirleme 

mağazalar vas1tas1yla gerçekleştirmektedir. 

İşletmenin Kütahya içinde 4, KUtahya d1ş1nda ise 

Bursa, İstanbul illerinde olmak üzere toplam 7 tane zincir 

mağazas1 vardır. Bu mağazalarda toplam 26 kişi çal1~ak-

tad1r. 

2- Heriş Seramik ve Turizm A.ş. ve Güral Porselen 

İşletmesinin ··organizasyon şemas1 

Heriş Seramik ve Turizm A. ş•ni.n Organizasyon şemas1 

ŞEKİL: 6•da; Gürel Porselen İşletmesinin Organizasyon şerna

Bl da şEKİL: 7 'de gösterilmektedir. 
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C) GÜRAL PORSELEN İ ŞLETMESİNE AİT ZİNCİRLEME MA.GAZALAR

DA UYGULANAN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ HAKKINDA GENEL 

BİLGİLER 

GUral Porselen İşletmesine ait zincirleme mağazalarda 

uygulanan muhasebe bilgi sistemine yönelik olarak yap1lan ça

lışmada, mevcut muhasebe bilgi sistemi hakkında gerekli bil

gileri elde edebilmek amacıyla, konuyla ilgili olarak mağaza

lar muhasebe soruililusuna aşağıdaki sorıılar sorulmuş ve bu so

rulara verilen cevaplar doğrultusunda mevcııt muhasebe bilgi 

sistemi hakklnda bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. 

ı- Zincirleme mağazaların kurulma amacı nedir? 
2- Zincire bağlı mağazalarda ve merkezde yap1lan muhasebe 

işlemleri nelerdir? 
3- İşletmede muhasebe işlemleri nasıl yUrütülmektedir? 
4- Muhasebe işlevleri ne zaman ve nerede yapılmaktadır? 
5- Yapılan işlemlerdeki amaçlar nelerdir? 
6- Merkezde bulunduğunuz departman hangisidir? 

a) Muhasebe bölümüne bağlı 

b) özerk 

7- İşletme içerisindeki pozisyonunuz nedir? 
8- Sahip olduğunuz yetki ve sorumluluklar nelerdir? 
9- Sizin ve mağazalarda çalışan pe~sonelin eğitim seviye-

si nedir? 
ıo- Faaliyetlerle ilgili olarak hazırlanan raporlar nelerdir? 
11- Bu raporlar kimler için hazırlanmaktadır? 
12- Size göre şirket yönetiminin sizden beklediği görevler 

nelerdir? 
13- Mağazalardc:ı elde etmek istediğ:tniz bilgiler nelerdir? 
14- Mevcut muhasebe bilgi sisteminden ihtiyaç duyduğunuz 

bilgileri alabiliyor musunuz? Cevabınız olumsuz ise 
bu konuda yaptığınız veya yapmayı d'ii şündUğünüz çalı ş-

mal ur var mı? 
15- Daha önce mağazalarınızda muhasebe bilgi sisteminde 

reorganizasyona gidildi mi? Cevabınız evet ise reor
ganizasyona gidilme nedeni ve sonucu nedir? 
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16- Reorganizasyon hakk1ndaki kişisel görüşleriniz neler

dir? 

17- Mevcut mağazalar muhasebe bilgi sistemi hakklndaki 

kişisel görüşleriniz nelerdir? 

Güral Porselen işletmesinin zincirleme mağazalar kur

maslndaki temel amaçlar1 aşağ1daki şekilde a1ralanabilir: 

a) Mağazalarda belirli bir faaliyet politikasl uygula

ma yoluyla tüketicinin korunmas1, 

b) Reklam ve tan1t1m, 

c) Bölge tüketicilerinin eğilimlerinin toplanmas1, 

d) Yeni mamUllerin sat1ş kabiliyetinin mağazalarda 

ölçümlenmesi, 

e) Tüketicilerin özel şiparişlerinin karş1lanmas1 iş

letmeye bağll zincirleme mağazalarda ve mağazalar1n bulunduğu 

merkezde oluşan faaliyetlere yönelik olarak mağazalarda sade

ce ön muhasebe işlemleri (sat1ş, faturalama, mağaza ile ilgi

li sat1ş raporlar1n1n haz1rlanmas1, sipariş verme vb-) merkez

de ise faaliyetle ilgili kay1tlama, s1n1flama, özetleme, sak

lama ve raporlama işlevleri ülkemizde uygulanan mevcut kanun

larln doğrultusunda yürütülmektedir. Merkezde ve zincirleme 

mağazalarda yürütülen muhasebe işlemlerinin tümü bilgisayar

larla yap1lmaktad1r. Zincirleme mağazalarda faaliyetler sonu

cunda oluşan muhasebe belgeleri lO'~ar günlük periyatlarla 

merkeze gönderilir. Merkezde belgelerin içerdiği bilgilerin 

doğruluklarl kontrol edilerek, 'vergi usul kanunu gereklerine 

göre muhasebe kay1tlar1na aktar1lmaktad1r. ön muhasebe işlem-



87 

leri ma~azalarda çal1şan elemanlar ta~Bflndan yUrütülmekte

dir. Muhasebe işlemleri merkezde ise, muhasebe departmanla

rlnda ilgili şube elemanlarl taraf1ndan yap1lmaktad1r. Mağa

zalarda ön muhasebe işlemlerinin yap1lmas1ndaki temel amaç, 

yap1lan faaliyetleri belgelemek, mağazalarln faaliyetlerine 

yönelik olarak dtlzenlenen raporlar1n içindeki bilgilerin tam, 

doğru ve zaman1nda merkeze iletilmesini sağlamaktlr. 

Mağazalarda düzenlenen raporlar, mağazaların kurulma 

amaçlar1na bağll olarak istenen bilgileri içermektedir. Dü

zenlenen raporlar1n içindeki bilgiler aşsğ1daki şekilde slra

lanabilir: 

a) Satılan mamUllerin'dekor ve dizayn sat1ş raporu, 

b) Mağazalarda sat1şlar sonucunda oluşan nakit girdi-

ler, 

c) Mağazalarln çalışma performansı hakkındaki rapor-

lar. 

Mağazalarda yürütülen muhasebe işlemlerinin temel ama

Cl mağazalar1n çal1şma performanslarl hakklnda merkeze bilgi 

vermek iken, merkezde yürütülen muhasebe işlemlerinin temel 

amacı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Ver

gisi Kanunu'na dayall olarak gerekli işlevleri yerine getirmek

tir. 

Ma~azalarla ilgili muhasebe işlemleri merkezde ana şir

ketin muhasebe departmanı içinde yer alan hizmet veya sat1ş 

departmanlnda yürütülmektedir. 

~.~.;:,ı 

r·~( o·: .• ·, 
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Mağazalar muhasebe bilgi sistemindel oluşan işlevler 

merkezde, mağazalar muhasebe sorumlusuna bağll olarak yürü

tülmektedir. Mağazalarda sat1şa sunulan mamUllerin tedarik 

ve ~iparişi ana şirket içindeki pazarlama bölümüne bağlanmlş

tlr. Mal taderiki için ilgili sipariş merkeze, mağaza sorum

lularl taraf1ndan verilmektedir. 

Zincirleme mağazalarda faaliyetlere yönelik olarak 

haz1rlanan raporlar1n türleri ve içerikleri aşağ1daki şekil

dedir: 

1- Günlük Kasa Kontrol Raporu 

Raporun düzenlenma amac1, mağazan1n günlük sat1şlar1 

sonucunda kasaya giren nakit, tutar1n1n kontrolünün yap1lmas1-

d1r. Ek-l'de görüldüğü üzere tahsil bölümüne yazar kasa~ r~

porundaki tutar, ~~şin sat1ş faturaların fatura bilgileri, 

vadeli sat1şlardan tahsil edilen tutarlar yaz1l1r. Tediye bö

lümüne ise günlük harcama belgelerinin türleri ve tut~rlarl 

yaz1lmaktad1r. Bu rapor merkezde, intikal eden belgelerle 

karşllanlP kontrolü yap1ld1ktan sonra ilgili muhasebe kaylt

larlna allnlr. 

örneğin, cari satlşlar sonucu oluşan alacak tahsil 

edildiğinde ilgili rapordaki tutar ve belgeye dayanarak aşa

ğldaki kay1t yaplllr: 

1 1 
A MA.GAZA KASA BS. XX 

.~ •••• Nolu Makbuz 
xx 

1 1 J. MACAZA MUŞ2ERİ BS • 

----·-------------------
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2- Banka Mevduat Takip Raporu 

Ek-2'de görülen banka mevduat takip raporu, mağazala

rın bankaya yatırdıkları nakit tutarları ve merkeze transfer 

edilen tutarların gösterildiği rapordur. 10 günlük periyad

larla düzenlenir. Bankalardaki hazır kullanılabilecek nakit 

mevduatın ve mağazanın banka işlemlerinin takibi için mağaza

larda hazırlanır. 

Örneğin, mağaza kasasından bankaya para yatırılmışsa 

merkeze ulaşan belge ve bu rapora dayanılarak aşağıdaki kayıt 

yapılır. 

____________________ 1 1 

T. İ Ş BANKASI BURSA B. HS XXX 

· · l ~ UAGAZA KASA HS •. XXX 

---------------------------
3- Masraf Takip Raporu 

Ek-3'de görülen masraf takip raporu günlük kasa kont

rol raporunun tediye kısmının hazırla~ması amacıyla düzenle

nir. Bu rapor ilgili harcama kalemleri hakkında detaylı bil

gilerin verilmesi amacını gUder. 10 günlük periyadlarla hazır

lanır ve merkeze gönderilir. Mağazala~da yapılan harcamalar 

belgelerle birlikte bu raporda gösterilir. 

örneğin A mağazasında bir satıcıya ödeme yapılmışsa 

aşağıdaki kayıt yapılır: 

., 
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1 1 
A MAGAZA BATICILARI HS. XXX 

A MAGAZA KASA HS • 

• • • • Nolu Makbuz XXX _____________________ l 
1 

4- Günlük Peşin Satlş Raporu 

Ek-4'de görülen günlük peşin sat1ş raporu 10' eır gün

lük periyodlarla haz1rlan1r ve günlük yap1lan peşin satlşla

rln izlendiği bir rapordur. Raporun içeriğini, günlük yazar 

kasa g raporu, peşin sat1ş faturalarl ve nakit mekbuzlarlnda

ki tutarlar oluşturur. Merkezde bu rapora ve içindeki belge

lere dayanllerak yap1lan muhasebe kaydl aşağ1daki gibidir. 

(peşin sat1ş faturas1 ile yap1lan sat1şta) 

1 1 
A MAGAZA KASA HS. xxxxx 

A MAGAZA PEŞİN SATIŞ HS. XX 

•••• Nolu f'atura 
A MAGAZA HEDİYE EŞYA SATIŞ HS. 

•••• Nolu fatura xx 
A MAGAZ.A. HAS ILAT KDV HS • X X 

• • • • Nolu fatura 

--------------------- 1 1 ------------

5- Kredili Sat1ş Raporu 

Ek-5'te görülen kredili sat1ş raporu günlük olarak dü

zenlenir-ve 10 günlük periyodlarla merkeze gönderilir. Rapo

run içeriğini, mağazada bir günde yap1lan kredili sat1şlar1n 
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türleri (çek, senet, kredi kartlarl, cari sat1ş vb.) ve tu

terlarl oluşturur. Düzenıeniş amac1, yap1lan kredili satlş

larln takibi ve bir başka rapor olan sat1ş icmal raporuna 

kaynak oluşturmaktlr. 

Yap1lan kredili satiş sonucunda merkez işletmede ilgi

li sat1ş kaydl aşağ1daki şekildedir: 

1 1 
A MAGAZA ÇEKLER HS. XXXX 

A MA.tl.A.ZA PORSELEN SAT IŞ HS .XX 
•••• nolu fatura 

A MAGAZA HAS ILA.T KDV XX 
•••• nolu ratura 

1 1 

6- Sa tl ş İcmali 

Ek-6-7'de görülen sat1ş icmali ilgili mağazada düzen

lenen raporlardaki toplam tutarlar1n1n özet bilgi olarak dü

zenlendiğ:J. b:J.r rapordur. Peşin ve kredili sat1şlar olmak üze

re iki bölüme ayr1lm1şt1r. Düzenlenen diğer raporlar1n toplam 

tutarlar1n1n bir arada gösterilmesi ve tutar toplam1n1n kont

rolü amac1yla haz1rlan1r. Peşin sat1şlar bölümüne, peşin sa

tlş raporunJan al1nan günlük toplam tutar yaz1l1r. Kredili 

sat1şlar k1sm1na ise günlük sat1ş raporundan al1nan toplam 

tutar al1n1r. 

7- MamUl Sat1ş Raporu 

Ek-8'de görülen mamül sat1ş raporu lO'nar günlük peri

yodlarla düzenlenir ve merkeze gönderilir. Mağazada sat1lan 
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mamUllerin çeşitlerinin dekor-dizayn olarak gösterildiği bir 

rapordur. Düzenleme amac1 stok takibi ve pazarlama bölümünün 

ihtiyaç duyduğu mamül sat1ş cins ve adet bilgilerini göster

mektir. Ana mamUller ve diğer mamUllerde belirlenen kodlara 

göre yaz1larak sat1ş fiyat1 üzerinden çlklş yap1l1r. Merkez

de mağazalar için tutulan stok programındaki mamUllerin stok 

takip kart1na işlenerek, merkezde ve mağazalarda oluşan stok 

tutarlar1n1n karş1laştır1lması dolay1s1yla mağazalardaki stok

larln iç kontrolüne dayanak oluşturulmasl amac1yla haz1rlan1r. 

İlgili rapo~ların tümü, mağazalarda çal1şan sat1ş ele

manlarl tarafından hazlrlanır. Ve mağaza sorumlusuna onayla

tlldlktan sonra merkeze gönderilir. İlgili raporlar bundan 

k1sa süre önce elle haz1rlanırken şu anda bilgisayara geçilip 

personele bu konuda gerekli eğitim verilmiş ve raporlar bilgi

sayar teknolojisinden yararlan1larak haz1rlanmaya başlanmış

tır. Bu da ilgili raporlardaki bilgilerin merkeze iletilme 

h1zın1 arttırm1şt1r. 

Mağazalarda düzenlenen raporlar üst yönetime ve pazar

lama bölümüne bilgi verme amac1yla haz1rlan1r. Ayr1ca bu ra

porlar, mağazalarda yap1lan sat1ş türlerinin çeşidinin, fiyat

larlnln belirlenmesi, merkezde yapılan muhasebede satışa göre 

gerekli belge dizayn1nın yapllması, hesapların açılmasl, ka

yltların tutulması ve bunların takibi için gerekli olan işle~ 

lere dayanarak olması amacıyla düzenlenmı:ıktedir. 
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Mağazalar muhasebe sorumlusu, mağazalarla ilgili mali 

konulardaki tüm yetki ve sorumluluklara sahiptir. Merkezde 

bulunan muhasebe personelinin ve yöneticilerinin tümü yüksek 

okul mezunudur. Mağazalarda ise mağaza sorumluları yüksek o

kul mezunu, satış elemanları ise asgari lise mezunudur. 

Şirket yönetiminin mağazalar muhasebe sorumlusundan 

beklediği görevler aşağıdaki şekilde slralanabilir: 

a-) Oluşan faaliyetlerin Vergi Usul Kanunu'na göre mu

hasebe kayıtlarının yapılması, 

b-) Yönetimin ihtiyacı olan bilgilere dayanak olacak 

verilerin hazırlanması, 

c-) Mağazalarda toplanan bilgilerin ilgili bölümlere 

iletilmesi (pazarlama-finans), 

d) Mağazaların ihtiyaç duyduğu mali konularda önlemler 

almak ve yardımcı olmak. 

İşletmede gelişmiş bir bilgisayar teknolojisi ve buna 

bağlı olarak bilgi işlem departmanı bulunduğundan mağazalar

dan elde edilmek istenen bilgilere merkez tarafından etkin 

bir biçimde ulaşılabilmektedir. 

İşletmede zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sistemin

de daha önce reorganizasyona gidilmiş fakat bu değişiklikten 

istenilen sonuçta elde edilememiştir. 

Mağazalar muhasebe sorumlusu tarafından işletme dışın

da meydana gelen değişmeler ve gelişmelere uyabilmek amacıyla 

ihtiyaç duyuldukça reorganizasyona gidilnıesi gerektiği açık 

bir biçimde belirtilmiştir. 
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D- GURAL PORSELEN İŞLETMESİNE AİT ZİRCİRLEME MAliAZALARDA 

UYGULANAN MUHASEBE BİL<;lİ SİSTEMİNİN REORGANİZASYON 

ÇALIŞMALARI 

Bir önceki kısımda Güral Porselen işletmesi zincirle

me mağazalarının mevcut muhasebe bilgi sistemi ana hatlarıyla 

ortaya konmaya çalışılmıştır. 

İşletmenin zincirleme mağazada mevcut muhasebe bilgi 

sisteminin istenen bilgileri etkin bir biçimde yönetime ulaş

tırmeda ve bu sistemden beklenen amaçlar~ gerçekleştirmeda 

yeterli olduğu düşünülmektedir. 

Gürel Porselen işletmesinin zincirleme mağazalar muha

sebe bilgi sisteminde yürüttüğü yeniden düzenleme çalışmaları 

çok kısıtlıdır. İşletme çevrede meydana gelen değişme ve yeni

liklere uyum sağlama amacıyla değil, tamamıyla kanuni düzenle

meler nedeniyle birtakım reorganizasyon çalışmaları yürütül

mektedir. Ancak, bu çalışmaların reorganizasyon olarak nite

lendirilmesi de tartışılır bir konudur. 

Güral Porselen işletmesiyle rekabet edebilecek rakip 

işletmelerin az olması işletmenin mevcut politika ve faaliyet-
-lerinde düzenlemeye gitme gereği doğurmamaktadır. Ancak işlet-

melerin faaliyette bulundukları çevredeki ekonomik ve sosyal 

koşulların sürekli ·oir değişim içerisinf.e olduğu da bir ger

çektir. İşletmeler bu değişme ve gelişmeleri adım adım izle

mek ve gerekli uyum önlemlerini almak r.; oı•wııiadırlar. Bu açı

dan bakıldığında reorganizasyonun sadece mevcut sistemde bir 

aksaklık olduğunda değil, aynı zamanda çevrede birtakım deği-
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şiklikler ve gelişmeler olduğunda işletmenin bu değişim ve 

gelişmelere uyum sağlayabilmesi amae1yla da uyguland1ğ1 or

taya ç1kmaktad1r. İşletmeler bugünden ald1klar1 birtaklm ka

rarlarla ve yürüttükleri çallşmalarla geleceği planlamak ve 

kontrol alt1na almak zorundadlrlar. 

Daha öneeki klsJ.mda belirtildiği gibi Güral porselen 

1Şetmesiron zincirleme mağazalar kurmadaki amaçlar1, işletme 

mamUllerinin reklam ve tanJ.tlml, mamUllerini belli bir fiyat

la satarak tüketicilerin korunmas1, yeni mamUllerin sat1ş ka

biliyetini ölçme ve tüketici eğilimlerini belirlemektir. İş

letmenin sahip olduğu zincirleme mağazalar muhasebe bilgi 

sistemi belirlenen amaçlar1 gerçekleştirmeda etkin bir rol 

oynamaktadlr. Bununla birlikte işletme içinde ve dlşlnda mey

dana gelen değişmeler sonucunda, zincirleme mağazalar muhase

be bilgi sisteminin gelecekteki beklentilere cevap veremeye

cek duruma gelmesi beklenmektedir. Bu nedenle, zincirleme ma

ğazalar muhasebe bilgi sisteminde birtaklm yeni düzenlemelere 

gidilmesi gerekmektedir. 

Bu düzenlemeler, mevcut muhasebe bilgi sisteminin daha 

aktif hale getiriı.ttrek, mağazalarJ.n yukarJ.da belirtilen amaç

larlnJ.n yan1nda kar getiren birimlere dönüştürülmesi, Avrupa 

Topluluğu ile gtfmrük birliğine gidilmesi ça'llşmalarlnJ.n sonuç

lanmasJ.yla oluşabilecek yeni ekonomik ko~l'lara cevap verecek 

bir hale getirilmesine yönelik çal1şmalar1 kapsayabilir. Bu

nun için işletme yönetiminin bilgi ihtiyaçlarlnln neler olabi

leceğinin saptanmasl ve buna yönelik olarak istenen bu bilgi-
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leri sağlayacak olan zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sis

teminde gerekli değişikliklerin yap2lmas1 gerekmektedir. 

Buna dayanarak Güral porselen işletmesine bağl2 zin

cirleme mağazalar muhasebe bilgi sisteminde yap1labilecek 

reorganizasyon çal1şmalar2 ve bu çallşmalardaki ad1mlar1 aşa

ğldaki şekilde gösterebiliriz: 

a ) Yönetim kademelerinde ihtiyaç duyulabilecek bilgi

lerin saptanmas1 ve bu bilgileri geliştirecek sistemlerin ku

rulma aşamas1. 

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörde ortaya Çlkabi

lecek değişmalerin neler olabileceği ve bu değişiklikler kar

ş2slnda işletmede yap1lmas1 gereken işlemlerin neler olduğu

nun saptanmas1 reorganizasyon çal1şmas1n2n ilk aşamas1n1 o

luşturacaktlr. Bu amaçla işletme yöneticileriyle işbirliği 

yapllsrak yönetim için gerekli olabilecek bilgilerin neler 

olduğu saptan2r. Yönetim taraf2ndan istenebilecek bu bilgi

ler saptand1ktan sonra, bunlar1n yöneticilere hangi raporlar

la ulaşt1r1lacağ1 ve haz1rlanacak bu raporlar1 oluşturacak 

bilgilerin nerelerden elde edileceği reorganizasyon çallşma

larlnln diğer aşamalar1n1 oluşturacakt1r. 

b ) Muhasebe raporlar2n2n belirlonmesi 

Güral porselen işletmesine bağll zincirleme mağazalar

da düzenenlenen raporlar tamamen mağazalal~:tr.. kuruluş amaçla

rlna yönelik olarak düzenlenmektedir. Bununla birl·ikte Bilan

ço ve Gelir tablosu gibi işletmenin belirli bir tarihte ve 
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belli bir dönemde durumunun ne olduğunu gösteren finansal 

tablolar Gürel porselen işletmesinin tümü için düzenlenmek

tedir. Bu yüzden verimli ve etkin çalışmayan mağazalar Bir

leşik bilançoda ve gelir tablosunda görülmemektedir. Bu du

rum mağazaların başarılarını veya başarısızlıklarının etkin 

bir biçimde değerlendirilmesini engellemektedir. Buna dayalı 

olarak ilgili raporların her mağaza için atrı olarak çıkar

tılması gerekir. Muhasebe kayıt sisteminin alt sistemleri 

olan alacaklar, satıcılar vb. sistemlerden satışa sunulan 

mamUllerin satış performansları raporları da hazırlanabilir. 

Bunlara dayalı olarak, geçmişe ait faali.yetlerle ilgili ista

tistiki bir takım bilgileri içeren raporlar, (satılan tür ve 

miktarları ile ilgili) mağazalardan istenen bilgilere dayalı 

olarak hazırlanan özel raporlar (tüketici istekleri, çalışan 

elemanların durumları vb.) ve bütçelanmiş planlar ya da ger

çekleştirilmesi hedeflenen durumlara ulaşıp ulaşılamadığının 

gösterdiği performans raporlarl her mağaza için özel olarak 

hazırlanabilir. 

Hazırlanabilecek bu raporların aşağıdaki içeriği taşı

ması gerekir: 

1- Mağazaların faaliyetleri sonucunda ulaşılan satış

lar, maliyetler ve katlanılan masraflar nelerdir? 

2- Mağazalarda yapılan bu faaliyet sonuçları işletme

nin finansal durumunu ne yönde etkilemiştir? 

3- Yapılan bu faaliyetlerden kim veya kimler sorumlu-

dur? 
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4- Oluşan sonuçlarla istenen sonuçlar aras1nda ne 

gibi olumlu veya olumsuz sapmalar vard1r? 

5- Mağazalarln ilgili iş kolunda durumlarJ nelerdir? 

İşletmede hazJrlanabilecek bu raporlar, içerdikleri 

bilgilere göre günlük, haftal1k, ayl1k, 3 ayl1k veya daha 

uzun sürelerde yöneticilere verilmelidir. İşıetmemizde hazJr

lanan raporlar genelde muhasebe kay1tlar1n1n kontrolüne ve 

pazarlama bölümüne yönelik olarak haz1rlanmaktayd1. önerilen 

bu yeni raporlar1n, işletmede mağazalav muhasebe sorumlusu 

taraf1ndan ya da merkezde kayl t i şlevleı•ini gerçekleştiren 

elemanlarca haz1rlanmas1 ve Mali ve İdal'i İşler Grup Başkanl

na sunulmas1d1r. Ayr1ca bu b~lgileri taş1yan raporlar ayl1k 

periyodlarla özet bilgiler, grafikler ve yorumlarla destekle

nerak üst yönetime verilebilir. 

e ) İlgili raporlar1n haz1rlanmas1 ve muhasebe kayJt

larJnda kullanJlacak hesap plan1n1n düzenlenmesi 

Yukar1da belirlenen raporlar1n düzenlenmesi amae1yla 

gerekli olan bilgiler, işletmenin kulland1ğ1 hesaplardan sağ

lanacaktlr. Raporlara temel oluşturacak ana ve yard1mc1 hesap

larln istenen bilgileri kapsayacak şekilde olmas1 gerekir. 

İşletmede bu ay1r1ma yeterince gidilmiştir. Örneğin, işletme

miz kasa hesab1n1 aşağ1daki gibi tutmaktRdlr. 

100 KASA 

Ol Nakit Kasa 
100- A Mağazas1 Kasas1 
101- B " n 

102- c " " 
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Bununla birlikte Maliye ve Gümrük Bakanllğl tarafln

dan yaylnlanarak işletmeler taraf1ndan uygulanmsal zorunlu 

k lllnan Tek Düzen Muhase.be Sistemi 'ne dayall olarak hazlrla

nan hesap planl ve hesaplarln işleyişine yönelik olarak bir

taklm yeni uygulama çallşmalarl devam etmektedir. 

Kanun ana hesabln üç karakterli kodunun değiştirileme

yeceğini fakat bunun yanlnda i şletmalerin :i.htiyaç duyduklarl 

departman, masraf yerleri, işleri veya masraf çeşitleri için 

alt hesaplar aç1lmas1n1 mümkün kllm1şt1r. Bu serbestiden ya

rarlanarak ana hesap altlnda raporlara temel teşkil edebile

cek alt hesaplar aç1labilir. 

örneğin, A mağazas1nda çekle yap1lan satlşlar çeklerin 

vadesine göre Allnan Çekler Hesabl'nln altlnda alt hesap ola

rak açllabilir. Bunu aşağldaki şekilde gösterebiliriz: 

1. DÖNEN VARLmLAR 

1 O. HAZ IR DEGERLER 
• • : 101. ALINAN ÇEKLER 

101.01. A MAGAZASI ALINAN ÇEKLER 

lOl.Ol.OOl. ocAK 1994 

ıoı.oı.oo2. ŞJ.BAT 1994 

Bu şekildeki hesap kodlamaslyla A mağazas1n1n satlşla

rl sonucunda ne kadar çekle satlş yaptlğJnl ve allnan çekle

rin vadelerinin hangi aylara ait olduğu tek bir baklşla görü-

lebilir. 
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d ) İşletmede muhasebe işlemlerini yerine getirecek per

sonel say1s1 ve personelde bulunmeel gereken özellikler: 

Gürel porselen işletmesi zincirleme mağazalar1nda bu

lunan personel say1s1 ve eğitim düzeyleri daha önceki açlkla

malarlmlzda verilmiştir. Buna bağll olarak hat1rlatma amacly

la zincire bağll mağazalarda mağaza sorumlusu (üniversite me

zunu):ve mağazan1n büyUklUğUne göre 3 ile 5 aras1nda değişen 

sat1ş elemanlarl (lise mezunu) bulunmaktadlr. Mağazada oluşan 

faaliyetler sonucu meydana gelen olaylar bu sat1ş elemanlarl 

taraf1ndan belgelendirilmekte ve ön muhasebe işlemlerini 

(fatura düzenleme, tahsil makbuzu düzenleme vb.) yerine ge

tirmektedirler. Bu şu anki durumda yeterli gibi görülse de 

mağazalarln sat1ş hacimlerinin belirli dönemlerde artabilece

ği (özellikle bayramlarda) ve ileride beklenebilecek yüksek 

sat1ş hacimlerinde bu personelin yetersiz kalabileceği göz 

önünde bulundurulmam1şt1r. Buna bağll olarak bu personelin 

ön muhasebe işlemlerini doğru olarak ne derece yerine getir

diği tart1ş1l1r bir konudur. Mağazalarda bu kar1ş1kl1ğa son 

vermek üzere, gerekli muhasebe işlevlerini yerine getirebi

lecek muhasebe işlevlerini yürütebilecek mevzuata vak1f olan 

bir muhasebe sorumlusunun mağazalarda görevlendirilmesi gere

kir. Ayr1ca yoğun sat1şlarda çok büyük kolayllk getiren BAR

CODE sistemi sat1ş işlemlerinde ve stok takibi için mağaza

larda kullanllmalldlr. 

Merkezde zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sistemi

ne dahil olan mağazalarda muhasebe sorumlusu ve ilgili muha-
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sebe kay1tlar1 ve .... işlemlerini yerine getiren elemanlar mev

cuttur. Bu personel daha önce belirtildiği gibi sadece şu 

an gerekli olan işlemleri yerine getirmektedir. Bu işlemle

rin verdiğimiz öneriler sonucunda, daha çok say1da ve daha 

nitelikli bir tak1m elemanlar1n işletmeye al1nmas1nln çlka

bilecek olasl problemleri önleyebilecek gibi düşünülmesi ye

rindedir. 

Ayr1ca oluşturulacak yeni muhasebe bilgi sisteminin 

amaçlarl ve fonksiyonlarl hakk1nda hem mağazalarda hem de 

merkezdeki personele anlat1lmas1, bu konuda eğitim, onlara 

gereken eğitimin verilmesi, yeni sistemin verimliliğini ve 

etkinliğini ayn1 zamanda muhasebe kay1tlar1n1n doğruluğunu 

da artt1racakt1r. 

e ) Kullanllecak belgelerin ve donan1m1n yenilenmesi: 

İşıetmemizde kullan1lan bilgisayar teknolojisi ve bel

geler şu anki durı.ı.u.ııyla zincirleme mağazalar muhasebe bilgi 

sisteminden istenen faydayl verebilmektedir. Fakat işletmede 

yapt1ğ1m1z gözlemler bu teknolojiden yeteri kadar faydalanll

madlğl sonucunu ortaya ç1karm1şt1r. ö~aeğin, merkezde kullanl

lan bir program, mağazalarda da bulunmas1na rağmen ya hiç ya 

da etkin bir biçimde kullanllamamaktadır. Hatta buna dayall 

olarak merkez işletmede bulunan bilgi işlem personeli bu ko

nuda eğitim vermek amac1yla yak1n tarihte mağazalarda uygu

lanmaya yönelik olarak eğitim vermişlerdir. Fakat verilen bu 

eğitimin sonuçlarl ve personelin bu konudaki uygulamadan kont

rol edilmemiştir. Buradan hareketle, sisteme bağll olarak iş-
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letmedeki teknolojiden azami ölçüde rand1man al1nmas1 için 

bu konudaki eğitimin arttlrllm&sl ve sonuçlar1n1n belirli 

periyodlarla kontrol edilmesi gerekir. 

Zincir mağazalarda kullan1lan muhasebe belgelerinin 

düzenlenmesi ve içerdiği bilgilerin tam ıre doğru olmasl için 

kolay düzenlenen ve anl1ş1labilir olmas1 gerekir. Ayr1ca mu

hasebe bilgi sisteminden istenen bilgilerin doğrultusunda 

kay1tlara temel olacak belgeleri, dizaynlarl ve içermesi ge

reken bilgiler, bu belgeleri düzenıeyecek olan personele iyi 

bir şekilde anlatllmalldlr. Örneğin, sat1ş faturas1n1n düzen

lenmesinde bUyük kolayllk getiren BAR-CODE sisteminin mağaza

larda kullan1lmas1, sat1ş faturas1n1 daha önce elle düzenle

yen personele yeni sistem hakklnda bilgi vererek, bu konuda 

doğabilecek hatalarl minimuma indirgeyecek, bunun yan1nda bu 

muhasebe işlemlerine bir hlZ kazand1racakt1r. 



S O N U Q 

GUnUmUz tUketicile~indeki satln alma isteklerinin 

göste~diği değişiklikler doğrultusunda, karakteristik özel

liklerini koruyan fakat yapllarlnl değiştirerek bugUnkU du

rumlarlna gelen zincirleme mağazalar, tUketicilere sat1n 

almak istedikleri tUketim mallarlnl istenen zamanda, ~yat

ta ve yerde sa~lama~ amaçl~an perakendeci kuruluşlardlr • 

. Zincirleme mağazalar, .kuruluşlarlndan bugUne kadar, 
i 

oluşan değişimlere paralel olarak merkezi sahiplerini devam 

ettirerek, f'arkll coğraf'ik bölgelerde, birbirini tamamlayan 

mal çeşitlerini sat1şa sunarak, gUnUmUz teknolojisini faa

liyetle~inde kullanarak değişmeleri yaklndan takip etmişler 

ve faaliyetlerini etkin bir biçimde gUnUmUzde de sUrdUrmek

tedirler. TUke tici isteklel'inin ve sa t1n alma dav~an:ış la~l

mn devamll değişmesi nedeniyle, .zincirleme mağazalar ile

ride oluşabilecek değişimlere uyu~ sağlamak amaclyla faali

yetlerini ileriye yönelik olarak planlamall ve gelişen tek

noloji Urünle~inden faydalanar~k organizauyonlarllll aUl'ekli 

bir biçimde geliştirmelidirler. 
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biçimde gerçekleşir. Bunun sonucunda sistemler, kendilerin

den beklenen faydalar~ sağlamada yetersiz veya verimsiz ha

le gelebilirler. Muhasebe bilgi sistemi de aç~k bir sistem 

olduğundan oluşan iç ve d~ş faktörlerden çeşitli şekillerde 

etkilenir. Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sistemi de, 

mevcut işletmenin içinde bulunduğu ekonomik yap~nın özelli

ğinden dolay~ bu etkilerin altında daha fazla kalmaktadırlar. 

Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sistemi ilk kurulduğunda 

kendisinden beklenen amaçlara yönelik olarak hizmet verir. 

Fakat yukar~da belirttiğimiz gibi bu amaçların çeşitlenınesi 

ve sayıların~n artması sonucunda kendisinden beklenen fayda

ları ve bilgileri hazırlayamaz hale gelebilirler. İşte bu 

noktada zincirleme mağazalarda kurulu bulunan muhasebe bilgi 

sistemine mUdahale edilerek, belirlenen amaçlara uygun ola

rak ihtiyaç duyulan bilgileri hazırlayabilmek amac~yla yeni

den düzenlenmesi yani reorganizasyonu gerekmektedir. Mağaza 

faaliyetlerinin çoğalması, satışa sunulan mal türlerinin çe

şitlenmesi, zincire dahil olan mağaza sayısının artmas1, mer

kez işletmenin büyümesi gibi iç ve dlş ko~lların değişmesi 

daha önce yeterli ve verimli olarak görülen mevcut muhasebe 

bilgi sisteminin verimsiz ve yetersiz duruma gelmesine neden 

olabilir. Bu durumda mevcut muhasebe bilgi sisteminde yapıla

cak değişikliklerin nasıl olması gerektiği sorunu gündeme ge

lecektir. Bu sorun günümüzde kesin hatlar~yla belirlenebilmiş 

değildir. Bu belirsizliğin ana nedenlerinden biri her siste

min farklı amaçlara yönelik olması ve bu sistemlerin farklı 

ortamlarda faaliyet göstermeaidir. Bunun yanında zincirleme 
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mağazalar muhasebe bilgi sisteminde ortaya ç1kan eksiklikle

rin giderilmesine yönelik olarak yapllebilecek reorganizas

yon çal1şmalar1n1n ad1mlar1n1 aşağ1daki gibi verebiliriz; 

a) İşletmede reorganizasyon ile ilgili ön incelemelerin 

yap1lmas1 ve problemlerin ortaya konmas1, 

b) İşletmede reorganizasyona karş1 tepkilerin Belirlen

mesi ve tepkileri önleyici ön çal1şmalar1n yap1lmas1, 

c) İşletmede reorganizasyona gitme konusunda olumlu veya 

olumsuz karar1n verilmesi, 

d) İşletmede ~ygulanacak reorganizasyonu yürütecek kişi

lerin belirlenmesi 

e) İşletmede mevcut durumun incelenmasi 

f) İşletmede reorganizasyon sonucu oluşturulacak en uy

gun organizasyon yap1s1n1n belirlenmesi ve formel 

iliŞkilerin tesbit edilmesi, 

g) Reorganizasyon sonucu oluşturulan organizasyon yap1-

a1n1n uygulamaya konulmasl ve uygulamanln aenetlenmesi. 

Bu şekildeki reorganizasyon çal1şmalar1n1n kapsam1 da 

zincirleme mağazalar1n muhasebe bilgi sistemlerinde teşhis 

edilebilen eksikliklerin türüne göre farkl1l1k gösterebile

cektir. Zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sistemindeki re

organizasyonun genel amac1 merkezin veya yönetimin ihtiyaç 

duyduğu kaliteli, yeterli ve zaman1ndan daha erken bir süre

de bilgi haz1rlamak ve yönetimin yeni bilgi ihtiyaçlar1n1 

karşllayacak detayll ve değişik içerikte bilgiler sağlamaktlr. 
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Reorganizasyon çal~şmas~, bu çal1şman~n yap1lacağ~ 

işletmenin çal~şma ortam~ ve olanaklar~ çerçevesinde yap~l

mal~d~r. Çal~şmam~zdaki teorik bilgilerin uygulama çal~şma

s~n~ yapt~ğ1m1z Gürel Porselen İşletmesi ve işletmeye bağll 

zincirleme mağazalardaki mevcut muhasebe bilgi sisteminden 

beklenen faydan~n elde edilip edilemediği, işletme amaçlar~ 

ve çal~şma koşullar1n~n doğrultusunda yap~lm~şt~r. İşletme

deki mevcut zincirleme mağazalar muhasebe bilgi sistemi şu 

an için kendisinden beklenen faydalar~ sağl~yor gibi gözük

se de, unutulmamas~ gereken nokta, ekonomi ve çevrenin sürek

li olarak değişme~·;e olduğudur. İşletm~ler bu değişimleri ve 

gelişmeleri yak~ndan takip ederek gerekli uyum önlemlerini 

almazlarsa mevcut muhasebe bilgi sistemi etkinliğini ve ve

rimliliğini yitirerek kendisinden beklenen faydalar~ sağlaya

maz hale gelecektir. 

Sonuç olarak işletmeler, gelişen koşullar doğrultusun

da organizasyonlar~n~n uyum sağlama çal~şmalar1n1 veyasis

temlerinin reorganizasyonu konusunun önemini kabul ederek, 

bu konuda mevcut sistemlerindeki olumlu veya olumsuz değ~ş

meleri gözlemleyebilecek, araşt~rmalar yapabilecek ve araş

tlrma sonuçlarin~ değerlendirip uygulayabilecek komite veya 

örgütleri bünyelerinde kurmaları gerekmektedir. 
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