
Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi 
2019, 2(12): 938-957. 

DOI:10.26677/TR1010.2019.281 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: 

https://www.sobibder.org 

ARAŞTIRMA MAKALESİ 

İşletmelerde Kurumsallaşma Düzeyi ve Yönetim Bilişim Sistemleri İlişkisi 

Alper DUYSAK, MSc. Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara, e-posta: alperdu90@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9850-9926 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin kurumsallaşma düzeyi ile yönetim bilişim sistemleri kullanımı 
arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Bunun için %90 güven aralığıyla gerçekleştirilen 
çalışma kapsamında Ankara ilinde, işletmeler arasında ayrım gözetmeksizin, 100 adet işletme 
yetkilisine demografik sorular, kurumsallaşma düzeyini ölçen sorular ve işletmede kullanılan yönetim 
bilişim sistemlerini tespit amaçlı sorular içeren üç bölümlü bir anket uygulanarak elde edilen veriler 
SPSS programı ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Yapılan korelasyon testi sonucu, bu iki unsur 
arasında anlamlı ve direk yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Ortaya çıkan r değeri 0,299 olup 0,2 ve 0,4 
değerleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu ilişkinin zayıf bir ilişki olduğu yorumu yapılmıştır. 
Ayrıca işletmelerin kurumsallaşma düzeylerinin, faaliyet sektörüne veya faaliyet yılına göre 
farklılaşmazken çalışan sayısına veya ortaklık yapısına göre farklılaştığı gözlemlenmiştir. Bununla 
birlikte işletmelerin yönetim bilişim sistemleri kullanımının ise faaliyet sektörüne veya ortaklık 
yapısına göre farklılaşmazken faaliyet yılı veya çalışan sayısına göre farklılaştığı da tespit edilmiştir. 
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Abstract 

The purpose of this research is to investigate if there is a relationship between the levels of 
institutionalization of businesses and their use of management information systems. For this purpose, 
within the scope of this study, which was implemented with 90% confidence interval, a threefold survey 
containing demographic questions, questions measuring the level of institutionalization, and questions 
aiming to determine the managament information systems used in the organisation was conducted with 
100 business officials in Ankara without making a distincion between the organisations and the 
obtained data was analyzed statistically with SPSS program. As a result of the correlation test 
conducted, a significant and positive relationship was determined. The generated r value is 0,299 and it 
is between the values of 0,2 and 0,4. Therefore, the relationship was interpreted as a weak one. Besides, 
it was observed that whereas the levels of institutionalization of the businesses do not change according 
to activity sector or years of activity, they change according to number of employees or partnership 
structure. It was also observed that whereas business’ use of management information systems do not 
change according to activity sector or partnership structure, they change according to years of activity 
or number of employees. 
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