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ÖZET
Bu çal man n amac , ekonomik ve teknolojik geli melerin
yönetim muhasebesine etkilerini ve sonuçlar n aç klayabilmek ve
yönetim muhasebesi e itiminin nas l geli tirilebilece i üzerinde
durmakt r.
Bu nedenle, çal mada öncelikle, yönetim muhasebesinde
de i ime yol açan etkenler ele al nm ve yönetim muhasebesindeki
de i im üzerinde durulmu tur. Son bölümde ise; ö renim süreci,
yönetim muhasebesi e itim çe itleri, yönetim muhasebesi e itiminde
gerekli beceriler, yönetim muhasebesi e itiminin geli tirilmesi
konular do rultusunda yönetim muhasebesi e itimi ayr nt l olarak
ele al nm t r.
ABSTRACT
The aim of this study is to explain the effects of economic and
technological developments on management accounting and to
suggest how to improve the education of management accounting.
Therefore, firstly, this study deal with factors which cause the
changes in management accounting and give way to changes in
management accounting. In the last part of the study, management
accounting education is discussed from the viewpoint of learning
process, education types of management accounting, skills that
required for management accounting education ,and improvement of
management accounting education.
GR
Günümüzdeki ekonomik ve teknolojik geli meler yaln zca i
dünyas yla s n rl kalmay p muhasebe e itiminde ve özellikle yönetim
muhasebesi e itiminde de etkili olmaktad r. Burada akl m za u soru
gelmektedir: “Yönetim muhasebesi e itimi, tüm bu de i ikliklerin
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getirdi i zorluklarla mücadele edebilecek yetenekli yönetim muhasebe
uzmanlar yeti tirebilecek midir?”
Yukar da sordu umuz soruyu cevaplamadan önce yönetim
muhasebesini do ru tan mlamal ve günümüz ko ullar nda yönetim
muhasebesinin yeni konumunu alg layabilmeliyiz. Yönetim
muhasebesi; yöneticiler taraf ndan karar almak için i letme içinde
kullan lacak finansal ve finansal olmayan bilginin, sa lanmas ,
özetlenmesi ve raporlanmas süreci olarak tan mlanmaktad r1. Küresel
rekabet, bilgi teknolojileri kullan m ve örgütsel yap daki
de i iklikler, yönetim muhasebesinin geleneksel çizgisinde devam
edemeyece ini ve bu de i ikliklere göre kendini yeniden
yap land rmak zorunda oldu unu ortaya ç karm t r. Yönetim
muhasebesi, yeniden yap land r lm
ekliyle i letme stratejisini
destekleyen ve de er yaratan bir sistem olarak kar m za ç kmaktad r.
Bu nedenle yönetim muhasebesi e itiminin, geli tirilmesi ve
ekonomik ile teknolojik geli melere uyumlu hale getirilmesi ihtiyac
ortaya ç km t r.
Bu çal man n amac , ekonomik ve teknolojik geli melerin
yönetim muhasebesine etkileri ve sonuçlar n aç klayabilmek ve
yönetim muhasebesi e itiminin nas l geli tirilebilece i üzerinde
durmakt r. Çal mada öncelikle, yönetim muhasebesindeki de i im
üzerinde durulmu tur. Son bölümde ise, yönetim muhasebesi
e itiminin geli tirilmesi konular do rultusunda yönetim muhasebesi
e itimi ayr nt l olarak incelenmi tir.
I. YÖNET M MUHASEBES NDE DE
M
Günümüz ekonomik çevresinde son y llarda ya anan h zl
geli meler, i letmeleri birçok aç dan etkilemi ve bunun sonucunda da
muhasebe sistemlerinden olan beklentiler farkl la m t r. Bu
beklentiler, muhasebe sistemleri taraf ndan sa lanamam
ve
dolay s yla muhasebe sistemleri yöneticiler aç s ndan yetersiz konuma

1

LESLIE G. ELDENBURG, SUSAN K. WOLCOTT, Cost Management:
Measuring, monitoring and motivating performance, John Wiley & Sons, Inc, New
York:, 2005, s.8.
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dü mü lerdir. Bu beklentiler ve ilgili sorunlar a a daki ekillerde
kar m za ç kmaktad r:2
• Yöneticiler, finansal sonuçlar n faaliyetleri do ru ve tam
olarak yans tmad
görü ündedirler. Bu nedenle, kendi maliyet
verilerini toplamaya ve kendi maliyet modellerini geli tirmeye
ba lam lard r.
• Yöneticiler, muhasebe bölümünden gelen bilgileri
kullanmamakta ve kendi raporlar n olu turmaktad rlar.
• Fonksiyonel birim yöneticileri, i letme muhasebe sistemine
paralel kendi muhasebe sistemlerini olu turmak için çal malar
yapmaktad rlar.
• Yönetim performans raporlar nda yer alan faaliyet verileri,
finansal bilgilerin kay tlanmas nda kullan lan faaliyet verileri ile
uyumluluk ta mamakta ve bu da sorunlara yol açmaktad r.
Günümüzdeki ekonomik, teknolojik geli meler ve örgütsel
de i iklikler yönetim karar süreçlerinde kullan lan yönetim
muhasebesinde de i im gere ini ortaya ç karm t r3. Özellikle üç
etken, yönetim ve maliyet muhasebesindeki de i imi gerekli
k lmaktad r. Bu etkenler a a da yer almaktad r:
•
Küresel rekabet
•
Teknolojik geli meler
•
Üretim ortam ndaki geli meler
Yukar da sayd m z etkenler, yönetim muhasebesinde, yap sal
de i ikliklerin ele al nmas ihtiyac n ortaya ç karm ve bunun
sonucunda yeniden yap land r lm bir yönetim muhasebesi kavram
olarak kar m za ç km t r.

2

RÜSTEM HACIRÜSTEMOKLU, MÜN3R LAKRAK, Maliyet Muhasebesinde
Güncel Yakla/0mlar, Türkmen Kitabevi, Yay n No:211, E itim Dizisi:67, 3stanbul,
2002, s.6-7.
3
JOHN BURNS, MAHMOUD EZZAMEL, ROBERT SCAPENS, “Management
Accounting Change In The UK”, Management Accounting, London (CIMA),
Vol:77, No:3, March 1999, s.28.
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A) YEN3DEN YAPILANDIRILMIL B3R YÖNET3M
MUHASEBES3
Yeniden yap land r lm bir yönetim muhasebesi kavram ,
a a daki özellikleri bünyesinde ta maktad r:4
•
Yönetim muhasebesi, veritaban sistemlerini (database
systems) kullanmaktad r. Veritaban sistemleri sayesinde, bilgi birçok
farkl yollardan analiz edilebilmekte ve farkl amaçlar için
kullan labilmektedir.
•
Yönetim muhasebesi, tüm i letmeye muhasebe bilgisini
yaymaktad r (decentring accounting knowledge). 3 letmenin tüm
seviyelerinde muhasebe bilgileri, birden fazla kullan c ya ayn anda
iletilmektedir. Örne in; bütçe ile ilgili bilgiler i letmenin birçok
seviyesine iletilmekte ve analize tabi tutulmaktad r.
•
Yönetim muhasebesi, bütçelerden ziyade tahminler
(forecasts) üzerinde durmaktad r. 3 letme bütçeleri güncelli ini
yitirmi olarak de erlendirilirken, ileriye yönelik verileri içeren
tahminler tercih edilmektedir. Bu nedenle, tahminler 3, 6, veya 12
ayl k sürelerde yap lmaktad r.
•
Yönetim muhasebesi, finansal muhasebe mant ndan
ayr larak ticari yönelme (commercial orientation) mant n ele
almaktad r. Ticari yönelme kavram nda, i letmede imdiki zamanda
kâr n elde edilmesinden çok gelecek dönemlerde kâr n sürekli olarak
elde edilmesi yetene i üzerinde durulmaktad r. Bu durum da,
i letmelerde daha stratejik bir bak aç s n ve kâr n olu umu için
kapasite yönetimini gerekli k lmaktad r.
•
Yönetim muhasebesi stratejik odaklanma (strategic
focus) üzerinde durmaktad r. Bu amaçla, performans göstergeleri
kullan lmakta ve özellikle finansal olmayan performans
göstergelerinde art gözlenmektedir.
4

JOHN BURNS, ROBERT SCAPENS, “The Changing Nature of Management
Accounting And The Emergence of Hybrid Accountants”, Financial And
Management Accounting, http://www.ifac.org/library, Eri im Tarihi:14.09.2007.
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Yukar da sayd m z tüm bu de i iklikler ve özellikler,
yönetim muhasebesinin maliyet odakl bir yap dan de er yaratma
odakl bir yap ya dönü tü ünü göstermektedir. Yeni yönetim
muhasebesi, a a daki rolleri yerine getirmelidir:5
•
De er yarat m n destekleme ve de er yarat c s olma
•
Mü teri de erini anlama
•
Performans ölçüleri ve amaçlar aras nda ba kurma
•
Süreç ak ndaki engelleri belirleme ve ortadan
kald rma
•
Kay plar tan mlama
•
Sürekli iyile tirmeyi yönetme
Günümüz ko ullar na uygun anlaml bir yönetim muhasebesi
sistemi olu turabilmek için i letmenin stratejisinin anla lmas
gerekmektedir. E er yönetim muhasebesi sistemi, i letme stratejisini
destekleyebilirse de er yaratabilmektedir. De er yaratan bir yönetim
muhasebesi sistemi, i letme stratejisini olu turmak için çal an
yöneticilerin kararlar n do rudan desteklemelidir.6 Yeni yönetim
muhasebesi kavram nda önemli olan; i letmenin karar verme sürecine
katk s olmas ve buna ba l olarak da mü teri/hisse sahipleri
de erlerinin artt r lmas n sa lamas d r. Bu anlamda, hem mü teri
de eri anla lmal hem de performans ölçüleri ve amaçlar aras nda
ba olu turulmal d r.
Yeni yönetim muhasebesi, süreç ak ndaki engelleri
belirleyip, ortadan kald rmal buna ba l olarak da hangi tür faaliyetin
de er yarat p yaratmad n tespit edip bu ba lamda kay plar
tan mlamal d r. Tüm bunlar ele al n rken sürekli iyile tirme mutlaka
desteklenmelidir.
Tüm bu de i im kar s nda, önceki muhasebe geleneklerine
dayanan ya da yeni olarak ortaya ç kan birçok konu ba l
ortaya
ç km t r. Yönetim muhasebesinin de i imine yol açan maliyet
5

SA3T YÜKSEL KAYGUSUZ, Yenilikçi Yönetim Muhasebesi Sistem-AraçlarYöntemler, Alfa Akademi Bas m Yay m Da t m Ltd. Lti., 3stanbul, 2006, s.112.
6
GERMAIN B. BÖER, “Management Accounting Education: Yesterday, Today,
And Tomorrow”, Issues in Accounting Education, Vol:15, No:2, May 2000, s.325.
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yönetim teknikleri u ekilde s ralanabilir: K yaslama, k s tlar teorisi,
kalite maliyeti, de er yarat m modeli, hedef maliyetleme, çevre
maliyetlemesi, ekonomik katma de er, süreç ak maliyetlemesi,
stratejik maliyet yönetimi, geriye dönük maliyetleme, kapasite maliyet
yönetimi, tam zaman nda maliyetleme, ya am dönemi maliyetleme,
faaliyete dayal maliyetleme/yönetim/bütçeleme, dengeli ölçüm kart
tekni i (balanced scorecard), s n rlar geni letilmi i letme kavram
(the extended enterprise). 7
B)YEN3DEN
YAPILANDIRILMIL
B3R
YÖNET3M
MUHASEBES3NDE YÖNET3M MUHASEBES3 UZMANLARI
Yeniden yap land r lm bir yönetim muhasebesinde, yönetim
muhasebesi uzmanlar finansal tablo haz rlay c rolünden yüksek
düzeyde karar destekleyici uzman rolüne geçmi tir. Günümüz yönetim
muhasebesi uzmanlar , i letme d nda mü terileri ile i ortaklar gibi
ili kide bulunmakta, i letme içinde ise dan man ve örgütsel e itici
konumunda yer almaktad r.8
Bu durum, yeni bir muhasebe uzman kavram ortaya
ç karmaktad r; karma muhasebe uzman (hybrid accountant). Karma
muhasebe uzman , hem muhasebe bilgisine sahip olan hem de
i letmenin ticari süreçleri ve i lemsel fonksiyonlar hakk nda
derinlemesine sahip olan ki i olarak tan mlanmaktad r. Ço u
i letmede, karma muhasebe uzmanlar , fiziksek olarak süreç
yöneticilerinin yan nda süreç yönetim tak m nda konumland r l rlar.9
Günümüz ko ullar nda, yeniden yap land r lm bir yönetim
muhasebesi ve karma muhasebe uzman kavramlar do rultusunda
yönetim muhasebesi e itimi ayr nt l olarak gözden geçirilmeli ve
geli tirilmelidir.
III.
YÖNET M
MUHASEBES
E TMNN
NCELENMES

7

C. J. MCNAIR, “Beyond The Boundaries: Future Trends in Cost Management”,
Cost Management, Boston, Vol:21, Iss:1, January/February 2007, s.14-15.
8
GARY SIEGEL, C. S. BUD KULESZA, “The Practice Analysis of Management
Accounting”, Management Accounting, New Jersey, Vol:77, No:10, April 1996,
s.26.
9
Burns, Scapens, a.g.e., http:// www.ifac.org/library,.
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Mesleki e itim, ö renciye mesle in gerektirdi i bilgi, beceri
ve davran lar n kazand r lmas d r. Meslek e itiminin etkinli i ise,
ö retim eleman , ö renci ve ö retim programlar n n e güdümlü olarak
ele al nmas na ba l d r. Burada önemli nokta, ö retim programlar n n
ihtiyac kar layacak
ekilde geli tirilerek uygulanabilmesidir.
Ö retim programlar n n haz rlanmas nda, hem meslek mensuplar n n
meslekten beklentileri hem de ilgili mesle in bilimsel gerekleri ön
planda tutulmal d r.10
Muhasebe e itimi: ö rencinin, i letme kararlar na faydal
bilgilerin saptanmas , toplanmas , i lenmesi, do rulu unun
denetlenmesi, raporlar halinde özetlenmesi ve raporlanan bilgilerin
karar
alma
a amalar nda
nas l
kullan laca
konusunda
bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin uygulanmas konusunda ö renci
becerisinin geli en bilgi teknolojilerinden de yararlanarak
geli tirilmesidir.11
Yönetim muhasebesi e itiminde, teorik bilgilerin önemi
yads namaz fakat yönetim muhasebesinin uygulamal bir bilim olmas
nedeniyle de bu teorik bilgilerin uygulama ile ili kilendirilerek güncel
ko ullara adapte edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yönetim
muhasebesi e itiminde, ö retim programlar haz rlan rken bu konuya
dikkat edilmelidir. Ayr ca, yönetim muhasebesi e itiminde, ö renim
süreci çok ciddi olarak ele al n p, de erlendirilmelidir.
A) ÖKREN3M SÜREC3
Yönetim muhasebesi, hem teorik hem de uygulamal bilgi
üreten bir bilim oldu undan, ekonomik ve teknolojik geli melerden
yo un olarak etkilenmektedir. Bu etkilenme de, yönetim
muhasebesinde, ö renim sürecini önemli hale getirmektedir. Ö renim
süreciyle ilgili model Lekil 1’de görülmektedir.

10

F3GEN ZA3F, “Muhasebe E itiminde Yeni Yakla mlar”, XXIII. Türkiye
Muhasebe
E6itimi
Sempozyumu,
http://www.ceterisparibus.net/kongre/istanbul_2.htm, Eri im Tarihi: 17.09.2007.
11
UKUR KAYA, ABDULKER3M DALTAN, “Türkiye’de Lisans Düzeyinde
Verilen Muhasebe E itiminin Ö renci- Ö retici ve Uygulay c lar Aç s ndan
De erlendirilmesi”,
XXIII. Türkiye Muhasebe E6itimi Sempozyumu,
http://www.ceterisparibus.net/kongre/istanbul_2.htm, Eri im Tarihi: 17.09.2007.
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Ö$renci Özellikleri
Önceki e itim deneyimi
Çal maya yönlendirme

Ö renci
Alg s

Ö renci
Yakla m

Ö renim
Sonucu

Ö$renim Yap*s*
De erleme
Müfredat
Ö retim

ekil 1. Ö renim Süreci
Kaynak: Trevor Hassal, John Joyce, “Approaches to Learning of Management
Accounting Students”, Education & Training, vol:43, Iss:2/3, 2001, s.146.

Lekli incelersek; ö renci alg s n n iki temel etken grup olan
ö renci özellikleri ve ö renim yap s n n etkile imi sonucunda
belirlendi ini görürüz. Burada en önemli ki isel etken ise önceki
e itim deneyimi olarak kar m za ç kmaktad r, bunun nedeni ise
ö rencinin kar la t
konu kar s ndaki
ilk tutumunun
12
ekillendirmesine yard mc olmas d r . Bu anlamda yönetim
muhasebesi e itimi aç s nda bak ld nda, önceki e itim deneyimi çok
önemli bir hal almakta, ö rencilerin yönetim muhasebesi derslerinde
ba ar l olmalar nda kilit bir rol üstlenmektedir. Bunun yan nda di er
bir önemli unsur ise, çal maya yönlendirmedir. Fakat burada dikkat
edilmesi gereken, her bir ö rencinin akademik, kültürel ve ekonomik
alt yap lar n n farkl oldu udur. Bu farkl l klar, ö rencilerin çal maya
yönlendirilmesinde önemli etkilerde bulunabilir. Burada, görev
yönetim muhasebesi ö reticilerine dü mektedir.
Ö renim yap s nda, deneysel kan tlar aç s ndan en önemli alan,
de erleme olarak kar m za ç kmaktad r. Bununla beraber, yönetim
muhasebesinin de i en ekonomik ve teknolojik de i ikliklerden
oldukça fazla etkilenmesi müfredat unsurunun önemle ele al nmas n
12

TREVOR HASSAL, JOHN JOYCE, “Approaches to Learning of Management
Accounting Students”, Education & Training, vol:43, Iss:2/3, 2001, s.146.
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gerekli k lmaktad r. Son unsur olan ö retim ise, yine yap y
tamamlay c olarak önem ta maktad r.
B) YÖNET3M MUHASEBES3 EK3T3M3 ÇEL3TLER3
Yönetim muhasebesi e itimi, genel olarak; resmi e itim
(formal education), sürekli e itim (continuing education) ve hizmet içi
e itim (on-the-job training) olmak üzere üç çe it olarak ele
al nmaktad r13.
Resmi e itim olarak tan mlanan üniversite e itimi, yönetim
muhasebesi çal malar na do ru yönlendirilse bile gelecek yönetim
muhasebesi uygulay c lar için yeterli olamayacakt r. Lisansüstü
e itimi ise, gelecekteki yönetim muhasebesi uygulay c lar na ortam
yaratmakta fakat ayn zamanda içerik ve süreç aç s ndan eksik
kalmaktad r. Lisansüstü e itimin amac , uygun yönetim muhasebesi
teknikleriyle analiz ve yarg yapabilen bilgili uygulay c lar yeti tirmek
olmal ve bu ki iler problem çözme yetene i ile yönetsel becerilere
sahip olmal d rlar.14
Sürekli
e itim,
gelecekteki
yönetim
muhasebesi
uygulay c lar na di er e itim çe itlerine nazaran daha iyi bir ortam
haz rlamaktad r. Fakat yine de, bilgi, entelektüel beceri ve davran sal
becerilerde eksiklikler görülmektedir. Bu nedenle, muhasebe
uygulay c lar ki buna ö reticiler de dahildir, yönetim muhasebe
uzmanlar n n de i en bilgi ve beceri ihtiyaçlar na sürekli kar l k
verecek durumda olmal d rlar. Bunun için de, sürekli ilgi ve
becerilerini
yükseltmeleri
ve
yeteneklerini
geli tirmeleri
15
Hizmet içi e itim; i letmede ilgili personelin
gerekmektedir.
çal rken e itilmesi ve ayr ca seminer vb. yöntemler arac l yla da
gerekli bilgilerin verilmesi olarak kar m za ç kmaktad r. Yönetim
muhasebesi, yönetim muhasebesi uzman ve yönetim muhasebesi
e itimi aras ndaki ili ki Lekil 2’de gösterilmi tir.

13

MARIA BARBERA, “Management Accounting Futures”, Charter, Accounting &
Tax Periodicals, Vol:67, Iss:11, 1996, s.67.
14
Barbera, a.g.m., s.67.
15
Barbera, a.g.m., s.68.
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YÖNET3M MUHASEBES3N3N ROLÜ VE YÖNET3M
MUHASEBES3 UZMANLARININ GÖREVLER3

Limdiki Beceri Gereksinimleri

Limdiki
Beceri
Yetersizlikleri

Ortaya Ç kan
Beceri
3htiyaçlar

Gelecekteki Beceri
Gereksinimleri

Yönetim Muhasebesi E itimi

Limdiki
Eksiklikler
-3çerik
-Süreç

Gelecekteki
3htiyaçlar
-3çerik
-Süreç
Gelecekteki E itimsel
Gereksinimler

ekil 2. Yönetim Muhasebesi E itimi
Kaynak: Maria Barbera, “Management Accounting Futures”,
Charter, Accounting & Tax Periodicals, Vol:67, Iss:11, 1996, s.66.

Lekil 2’de görülebilece i gibi; imdiki beceri yetersizlikleri ve
ortaya ç kan beceri ihtiyaçlar , gelecekteki beceri gereksinimlerini
olu turmaktad r. Gelecekteki beceri gereksinimleri, yönetim
muhasebesi e itiminin ç k noktas olmaktad r. Eksiklikler ve
ihtiyaçlar, e itim program n n yap sal boyutlar ndan olan içerik ve
süreç yönünden belirlenebilirse, gelecekteki e itimsel gereksinimler
tespit edilmi olacak ve böylece ö renim yap s nda yer alan müfredat
224
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daha do ru bir ekilde düzenlenebilecektir. Bu ili kide görülebilece i
gibi; içerik ve süreç boyutlar yönetim muhasebesi e itiminde çok
önemli bir yer tutmakta ve ö reticilerin üzerinde önemle durmas
gereken konular olarak kar m za ç kmaktad r.
C)YÖNET3M MUHASEBES3 EK3T3M3NDE GEREKL3
BECER3LER
Küresel e ilimlerin ve bilgi teknolojisindeki yeniliklerin h zla
artt bir ortamda, i letmelerin küresel pazarda hayatta kalmalar nda
yönetim muhasebesi uzmanlar önemli bir rol üstlenmektedir. Sosyal,
örgütsel ve teknolojik sistemlerin anla lmas , performans n izlenmesi
ve düzeltilmesi ile sistemlerin tasarlanmas veya geli tirilmesi,
i gücünün geli imini sa layan beceriler olarak kar m za
ç kmaktad r.16 Bu önemli beceriler a a da s ralanm t r:17
• 3leti im becerisi ve bilgisayar becerisi
• Analitik ve entelektüel beceri
• Çoklu disiplin ve etkile imli disiplin becerileri
• Küresel konularda bilgi
• Ki isel özellikler ve çözümsel dü ünce
1. Kazan*lm*- ve Gerekli Beceriler Aras*ndaki Fark*n
Kapat*lmas*
Kazan lm ve gerekli beceriler aras ndaki fark n kapat lmas
yönetim muhasebesi e itimi aç s ndan çok önemlidir. Günümüzdeki
ekonomik ve teknolojik geli meler, h zl geli en i çevresiyle, yava
geli en muhasebe e itimi müfredat aras nda fark n do mas na neden
olmu tur. Kazan lm ileti im ve bilgisayar becerileri, üniversite
a amas ndaki bir ö rencide var olmas gerekir. Bu nedenle, bu ve
benzeri becerilerin eksikli i üniversite öncesi kurumlar için
halledilmesi gereken stratejik bir konudur. Liselerden yüksek kalitede
e itim alan mezunlar, yüksek kaliteli e itim alm
olarak

16

EHAB K. A. MOHAMED, SHERIF H. LASHINE, “Accounting Knowledge and
Skills And The Challenges of A Global Business Environment”, Managerial
Finance, Volume:29, Number:7, 2003, s.6
17
Mohamed, Lashine, a.g.m., s.6-7-8.
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üniversitelere giri yaparlar ki bu durum da muhasebe e itimine alt
yap olmas aç s ndan önemlidir.
Üniversite düzeyinde, analitik ve çözümsel dü ünce, finansal
bilginin analizi gibi beceriler kazan lm
olmal d r. Yönetim
muhasebesi ö reticileri, ö rencilerine hangi tür hizmeti vereceklerini
önceden öngörüp ona göre müfredat haz rlamak durumundad rlar.
Yönetim muhasebesi ö reticilerinin bak aç s ndan bak ld nda;
denetim, e-ticaret dan manl , sistem dan manl
ve stratejik
dan manl k önümüzdeki y llarda önem kazanacak konular
aras ndad r. Uygulay c lar n bak aç s ndan bak ld nda ise, finansal
analiz, finansal planlama, stratejik dan manl k ve sistem dan manl
önemli konular aras nda yer almaktad r.18 Bu iki kesim aras ndaki
fark, Lekil 3’de gösterilmi tir.
Lise

Üniversite
E itimi

Muhasebe
Mezunlar n n
Kazan lm
Becerileri

Küresel Pazar
Gereksinimleri
ve
Beklentileri

3leti im Becerisi
Bilgisayar Becerisi
Analitik Beceri
Çoklu disiplin ve Etkile imli
disiplin Becerileri
Küresel Konularda Bilgi
Ki isel Özellikler
Karakter
Özgüven
Özsayg
Tak m çal mas
Finansal analiz
Çözümsel Dü ünce

ekil 3. Kazan lm ve Gerekli Beceriler Aras ndaki Fark n Kapat lmas
Kaynak: Ehab K. A. Mohamed, Sherif H. Lashine, “Accounting Knowledge and
Skills And The Challenges of A Global Business Environment”, Managerial Finance,
Volume:29, Number:7, 2003, s.9.

18

Mohamed, Lashine, a.g.m., s.8.
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Ö reticiler ile uygulay c lar aras ndaki fark n kapat labilmesi
için; müfredatlar n pazara dayal
stratejiler do rultusunda
geli tirilmesi, pedagoji, beceri geli imi, teknoloji kullan m , fakülte
geli tirme programlar ve stratejik planlaman n uygulanmas
gerekmektedir.19
D)YÖNET3M MUHASEBES3 EK3T3M3N3N GEL3LT3R3LMES3
Yönetim muhasebesi e itiminin geli tirilebilmesi için
öncelikle muhasebe e itiminde dikkat edilmesi ve yap lmas gereken
unsurlar n bilinmesi gerekmektedir. Bu konular, Tablo 1’de
gösterilmi tir.
Tablo 1. Muhasebe E itiminde Önemli Konular
E itim programlar n n özelliklerinin belirlenmesi ve geli tirilmesi
Ö rencilerin ihtiyaçlar n n ve becerilerinin tan mlanmas
Ö retme modelinden ö renme modeline geçi yap lmas
Hedeflenen e itim sonuçlar na ula abilmek için ö rencilere daha fazla
sorumluluk verilmesi
Meslek liseleri, yüksek ö renim ve muhasebe mesle i aras nda güçlü bir
ortakl n sa lanmas
Muhasebe ö retici rolünün, e itim süreci yöneticisi olarak de i tirilmesi
Muhasebe ö rencisi rolünün aktif ö renmeye dayal olarak de i tirilmesi
Muhasebe uygulay c lar n n, gelecekteki ö rencileri belirlemeye ve muhasebe
e itimi yöntemleri konular ndaki çal malara aktif kat l mc olarak i tirak etmesi
Ö rencileri etkilemek için ödül sisteminin artt r lmas
Muhasebe uygulay c lar için mesle in hem teknik hem de teknik olmayan
yönlerinde odaklanarak ömür boyu e itim f rsatlar n n yarat lmas

Kaynak: G. Richard French, Richard E. Coppage, "Educational Issues
Challenging The Future of The Accounting Profession", The Ohio CPA
Journal, Vol:59, Iss:3, July-September, 2000, s.71.

Yönetim muhasebesi ö reticileri, muhasebe mesle ine
ö rencileri çekebilmek için mevcut e itim modelini geli tirmeleri
gerekmektedir. E itim modelinde de i iklik yap lacak birçok alan

19

Mohamed, Lashine, a.g.m., s.9.
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bulunmaktad r. Yukar daki konular da s n fland rmas aç s ndan
faydal olacak ilgili alanlar a a daki gibidir:20
• Müfredat ve ders içeri i
• Pedagoji ve beceri geli tirme
• Teknoloji ve stratejik yönelim
• Ö retim üyelerinin kalitesi ve ödül sistemi
Bu a amada, yönetim muhasebesi e itiminin geli tirilmesinde,
be temel soru kar m za ç kmaktad r. Bu sorular u ekildedir:21
• 3 dünyas ve yönetim muhasebesi uygulamalar nas l
de i ti?
• Yönetim muhasebesi e itimi bu de i ikliklere nas l
cevap verdi?
• Niçin muhasebeye olan ö renci ilgisi azalmaya ba lad ?
• Yönetim muhasebesi e itiminin geli tirilmesindeki
engeller nelerdir?
Yukar daki sorular do ru bir ekilde cevaplayabilirsek, bu
cevaplar bize yönetim muhasebesi e itiminin geli tirilmesinde yol
gösterici olacakt r. Bu ba lamda; uygulay c lar ve ö reticiler i birli i
içinde yönetim muhasebesi e itiminin geli tirilmesi için
çal mal d rlar. Yönetim muhasebesi e itiminin geli tirilmesi için
a a daki çal malar öncelikle ele al nmal d r:22
E6itim program0n0n de6erlendirilmesi: Öncelikle bilinmesi
gereken her bir muhasebe bölümü ve program benzersizdir, bu
anlamda tek bir e itim modelinin her yerde kullan labilece i
yan lg s na dü ülmemelidir. Ö reticiler, ö rencilerin programdan olan
beklentilerini göz önünde tutmal ve ö rencileri günümüz i dünyas na
haz rlayacak ekilde programlar geli tirmelidirler. Ayr ca bir di er
20

TREVOR HASSAL, vd. “Priorities For The Development of Vocational Skills in
Management Accountants: A European Perspective”, Accounting Forum, Vol:29,
Iss:4, 2005, s.381.
21
ELLEN M. HEFFES, “Making Acconting Relevant & Attractive”, Financial
Executive, Vol:17, Iss:3, May 2001, s.49-50.
22
W. STEVE ALBRECHT, ROBERT J. SACK, “The Perilous Future of
Accounting Education”, The CPA Journal, Vol:71, Iss:3, March 2001, s.23.
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nokta ise, ö reticilerin yeni proaktif rollerine al malar ve bu
çerçevede kendi akademik derecelerini de yeniden de erlemeleri
gerekmektedir.
Müfredat ve ders içeri6i: Ö reticiler, teknoloji, küreselle me
ve etik gibi günümüz i dünyas n yak ndan ilgilendiren konular , ders
içerikleri olarak eklemeli ve di er disiplinlerle i birli ine
gitmelidirler. Ö reticiler, verilerin kayd yerine verilerin analizi
üzerinde ve teknolojinin muhasebede kullan m üzerinde durmal d r.
Müfredat, ana dal ve yandal programlar n sa lamak için yeterli
esnekli e sahip olmal d r. Anadal program , uzmanla m alanlarda
derin ö renmeye odaklanm ekilde düzenlenmeli, yandal program
ise; disiplinler aras e itimi destekleyici ekilde düzenlenmelidir.
Ö retici, proaktif rolü gere i; yönetim muhasebesi ders içeriklerini,
gelecekte i letme yöneticilerinin kar la aca stratejik konulara dayal
u ilkeler temelinde
olarak geli tirmelidir23. Ders içeri i
olu turulmal d r:
•
Yönetim muhasebesi dersleri, i dünyas n n, meslek
uygulay c lar n n görü leri temel al narak belirlenmelidir.
•
Yönetim muhasebesi kavramlar aras nda ili kiler
kurulmal ve yal t lm , sade kavramlar kullan lmal d r.
•
Yönetim muhasebesi derslerinde, güncel ve ilgi çekici
makaleler ile kö e yaz lar ele al nmal , bunlar n yan nda gerçek örnek
olaylar çözülmelidir.
•
Yönetim muhasebesi ders içeri i, sürekli güncellenmeli
ve özellikle yeni maliyet yönetimi konular içeriklerde yer almal d r.
•
Yönetim muhasebesi dersleri, i letmelerin sorunlar n
çözmeye yönelik yakla mlar içermeli ve bunun yan nda ö rencilere
ilgili konularda beceriler kazand rmal d r.
•
Teknoloji kullan m ile teknoloji kullanarak muhasebe
bilgileri üretme ve yorumlama becerilerini sa layacak dersler

23

Germain B. Böer, a.g.m., s.332.
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olu turulmal d r24. Bu anlamda, hesap tablolar (Excel) uygulamalar
ele al nmal d r.
•
Yönetim muhasebesi derslerinde, sadece üretim
i letmeleri de il, tüm i letme türleri üzerinde durulmal d r. Bu
ba lamda; özel ve kamu i letmeleri, uluslararas i letmeler, hizmet,
ticaret i letmeleriyle ilgili uygulamalar ve konular yer almal d r.
•
Etik konular üzerinde odaklanmal ve her anlat lan
konunun sonuna örnek olaylar eklinde eklenmelidir. Ö rencilere etik
karar almada nas l davranacaklar , dikkat etmeleri gereken hususlar ve
etik karar alman n önemi konular nda bilgi verilmelidir.
Pedagoji: Ö reticiler, ezbere dayanmayan ve ders kitaplar n n
geni kullan m n içeren yarat c ö renme süreçleri kullanmal d rlar.
Ö reticiler, ö retim metotlar n gözden geçirmeli ve gerekirse
yenilemelidirler. Ö reticiler, muhasebe uygulay c lar n e itim
sürecine katmak için, f rsatlar yaratmal d rlar. Bunun yan nda,
ö rencilerin ö renme sürecine daha fazla kat l m n n sa lanmas için,
probleme dayal ö renme, i birli ine dayal ö renme ve tak m kurarak
ö renme gibi grup ö renme yöntemleri kullan lmal d r25. Ö rencilerin
ö renme sürecine kat labilmesi ve gerekli güncel bilgileri
edinebilmesi için ders i lemede u noktalara dikkat edilmelidir:26
•
Ö rencinin derse aktif olarak kat l m sa lanmal d r.
Ö renciye, disiplinler aras ili kileri kapsayan problemleri tan mlama
ve çözme yetene inin kazand r lmas gerekmektedir.
•
Ö rencinin yaparak ö renmesi üzerinde durulmal d r.
Grup çal mas te vik edilmelidir. Ö renciler için periyodik olarak
i letmelere teknik geziler düzenlenmelidir.
24

HAL3S KALMIL, BERNA BURCU YILMAZ, “Lisans Seviyesindeki Muhasebe
E itiminin Mevcut Durumu ve Geli tirilmesi için Yap lmas Gereken
Geli tirmeler”,
XXIII.
Türkiye
Muhasebe
E6itimi
Sempozyumu,
http://www.ceterisparibus.net/kongre/istanbul_2.htm, Eri im Tarihi: 17.09.2007.
25
FRANCES A. KENNEDY, JAMES E. SORENSEN, “Enabling The Management
Accountant to Become A Business Partner: Organizational And Verbal Analysis
Toolkit”, Journal of Accounting Education, Vol:24, Iss:2-3, 2006, s.150.
26
Kalm , Y lmaz, a.g.m., http://www.ceterisparibus.net/kongre/istanbul_2.htm,
KREAG DANVERS, “Increasing the Relevance of Undergraduate Accounting
Education”, Strategic Finance, Vol:87, Iss:11, May 2006, s.21-22.
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•
Ö rencilere muhasebe paket programlar ve veritaban
yaz l mlar hakk nda belirli aral klarla bilgi verilerek, hem teorik
derslerin getirdi i a rl k hafifletilmeli hem de ö renciler bu
konularda bilgi sahibi yap lmal d rlar.
•
Ö rencilere yönetim muhasebesiyle ilgili güncel
makaleler verilmeli ve bunlardan özetler ç karmalar istenmelidir.
Böylece, ö renciler teorik bilgi ile i dünyas aras ndaki ba lant y
kurabilecekler ve yazma becerilerini de geli tireceklerdir.
Beceri geli/tirme stratejileri: Ö reticiler, analitik ve çözümsel
dü ünme, yaz l ileti im, sözel ileti im, bilgisayar teknolojisi
kullanma, karar alma, sürekli ö renme, tak m çal mas , liderlik gibi
becerileri geli tirebilmek için stratejiler geli tirmelidirler. Bu konuda
yap lacak çal malar a a daki gibi s ralanabilir:27
•
Di er ülkelerle ö renci de i im programlar
geli tirilmeli ve yabanc dilin kullan m için f rsatlar yarat lmal d r.
•
Bilgisayar laboratuarlar ve bilgi teknolojisi e itimleri
artt r lmal d r.
3
benzetim
araçlar n n
kullan lmas
yayg nla t r lmal d r.
Çekici kariyer seçimi: Yönetim muhasebesi genellikle
ö renciler taraf ndan zor ve karma k olarak anla lmaktad r.
Ö reticiler ve uygulay c lar, bu yanl anlamay düzeltmeli ve mesle e
iyi bir imaj vermelidirler. E er mesle in, çekici ve heyecanl yönleri
do ru bir ekilde ö rencilere gösterilebilirse, hem meslek itibar
kazanm hem de popüler olacakt r. Yönetim muhasebesi mesle inin,
i letmedeki stratejik karar alma mekanizmas n n bir fonksiyonu ve üst
yönetime do rudan destek veren bir konumda oldu u anlat lmal d r.
SONUÇ VE ÖNER LER
Küresel rekabet, teknolojik ve üretim ortam ndaki geli meler
geleneksel yönetim muhasebesinde de i imi zorunlu k lm t r. Bu
de i im sonucunda ortaya yeniden yap land r lm bir yönetim
muhasebesi kavram ç km t r. Bu yeni yönetim muhasebesi; de er
yarat m n destekleme, de er yarat c s olma, mü teri de erini anlama,
performans ölçüleri ve amaçlar aras nda ba olu turma, süreç
27

Mohamed, Lashine, a.g.m., s.11.
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ak ndaki engelleri belirleme ve ortadan kald rma, kay plar
tan mlama ile sürekli iyile tirmeyi yönetme rollerini içinde
bar nd rmaktad r. Yönetim muhasebesindeki de i im do rultusunda,
yönetim muhasebesi uzmanlar da finansal tablo haz rlay c rolünden
yüksek düzeyde karar destekleyici uzman rolüne geçmi tir.
Yönetim muhasebesi e itiminin, yukar da belirtti imiz tüm bu
de i imleri kar layacak ekilde geli tirilmesinde; müfredat ve ders
içeri i, pedagoji, beceri geli tirme, teknoloji, ö retim üyelerinin
kalitesi ve ödül sistemi ile stratejik yönelim konular önemli hale
gelmi tir. Yönetim muhasebesi ö reticileri, yeni yönetim muhasebesi
tekniklerini ele almal ve bu teknikleri de ders içeriklerine
yerle tirmeleri gerekmektedir. Böylece, strateji, pazarlama, üretim ve
di er ilgili konularda ö rencilerin bilgi edinmesi sa lanm olacakt r.
Yönetim muhasebesinin e itiminin amac , ilk ba ta
sordu umuz; yönetim muhasebesi e itimi, tüm bu de i ikliklerin
getirdi i zorluklarla mücadele edebilecek yetenekli yönetim
muhasebesi uzmanlar yeti tirebilecek midir? sorusunun cevab nda
sakl d r. Yönetim muhasebesi e itiminin amac ; ileti im becerisine,
bilgisayar becerisine, analitik ve entelektüel beceriye, çoklu disiplin
ve etkile imli disiplin becerilerine, küresel konularda bilgiye, ki isel
özelliklere ve çözümsel dü ünceye sahip de i ikliklerin getirdi i
zorluklarla mücadele edebilecek yetenekli yönetim muhasebesi
uzmanlar yeti tirmek olmal d r. Bu amac gerçekle tirebilmek içinde,
yönetim muhasebesi e itiminde a a daki hususlara dikkat etmek
gerekecektir:
•
Meslek örgütleri, akademisyenler ve uygulay c lar,
i birli i içinde yönetim muhasebesi e itiminin geli tirilmesi için
çal mal d rlar.
•
Yönetim muhasebesi dersi al nmadan önce alt yap
olmas aç s ndan; maliyet muhasebesi, yönetim bilgi sistemi ve
stratejik yönetim dersleri al nmal d r.
•
Yönetim muhasebesi dersine destek olacak; bilgisayarl
muhasebe, üretim/i lemler yönetimi, üretim sistemleri, tedarik zinciri
yönetimi, toplam kalite yönetimi, modern üretim yöntemleri, malzeme
ve lojistik yönetimi vb. dersler aç larak ö rencilere sunulmal d r.
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•
Ö reticiler ile uygulay c lar aras ndaki fark n
kapat labilmesi için; müfredatlar n pazara dayal
stratejiler
do rultusunda geli tirilmesi, pedagoji, beceri geli imi, teknoloji
kullan m , fakülte geli tirme programlar ve stratejik planlaman n
uygulanmas gerekmektedir.
•
Yönetim muhasebesi ders içerikleri ve müfredat n n
sürekli de i en ko ullara göre güncellenmesi gerekmektedir. Ö retici,
ö renci ve uygulay c aras ndaki ili kinin sürekli güncel tutulmas
gerekmektedir.
•
Ö rencilerin ö renme sürecine daha fazla kat l m n n
sa lanmas için yollar aranmal ve bunun için de grup ö renme
yöntemleri kullan lmal d r.
•
Ö rencilere
yönetim
muhasebesi
mesle inin
sevdirilmesi ve i letme içindeki öneminin anlat lmas gerekmektedir.
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