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Araştırmanın amacı muhasebe mesleği mensuplarının işletmedeki stratejik 
kararlara katılma düzeyini belirlemektir. Stratejik kararlara katılmada ve bu 
stratejik kararlara katkı sağlamada mesleki bilginin öneminin ortaya konulması 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda Kütahya ilinde faaliyet gösteren 324 muhasebe 
mensubu araştırmaya dahil edilmiştir. Öğrenme ve girişimcilik oryantasyonlarının 
bağımsız, teknoloji oryantasyonunun aracı, pazarlama oryantasyonunun bağımlı 
değişken olduğu regresyon modeli kurulmuştur. Teknolojik oryantasyonunun 
pazarlama oryantasyonu ve öğrenme – girişimcilik oryantasyonları arasında kısmi 
aracı etkiye sahip olduğu görülmektedir. Muhasebe mensuplarının işletmenin 
pazar payını arttırarak yeni müşterileri kazanmasına katkı sağlamak istediği ve 
bunun için muhasebe mensuplarının özerkliklerinin arttırılması gerektiği ve 
işletmede alınacak kararlarda mesleki tecrübelerine önem verilmesi gerektiği 
görülmektedir.  
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The research aims to determine the level of participation of accounting 
professionals in strategic decisions in the business. It is aimed to reveal the 
importance of professional knowledge in participating in and contributing to 
strategic decisions. In this context, 324 accounting personnel operating in the 
province of Kütahya were included in the study. A regression model has been 
established in which learning and entrepreneurship orientations are independent, 
technology orientation is the mediator, and marketing orientation is the dependent 
variable. It is seen that the technological orientation has a partial mediating effect 
between the marketing orientation and the learning-entrepreneurship orientation. It 
is seen that the accountants want to contribute to the acquisition of new customers 
by increasing the market share of the business, and for this, the autonomy of the 
accountants should be increased and their professional experience should be given 
importance in the decisions to be taken in the business. 
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