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Öz 

Bu makalenin amacı muhasebecilik mesleğinin en temel görevi olan muhasebe bilgi 

sisteminin oluşturulması hususunda muhasebecilerin yetersiz kalması ve 

muhasebenin teknik yapısının ön plana çıkması neticesinde Muhasebe 

Mühendisliğine olan ihtiyacı vurgulamak ve Muhasebe Mühendisliği’ni tanımlamaya 

çalışmaktır.  

Ayrıca muhasebe bilgi siteminin en önemli unsuru olan muhasebe kayıt ortamının 

günümüzde tamamen elektronik ortamda bilgisayarlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi 

Muhasebe Yazılım Mühendisliği’nin ortaya çıkmasına zemin oluşturmaktadır.  

Muhasebe Mühendisliği ve Muhasebe Yazılım Mühendisliği bölümlerinin 

günümüzde yeni kariyer alanları olduğu, üniversitelerde bu alanlar için bölümlerin 

açılması için Yüksek Öğretim Kurumu’na başvurulması gerekliliği irdelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Mühendisliği, Muhasebe Yazılım Mühendisliği. 

 

Abstract 

Main objective of these study is to emphasize the need of accounting engineering and 

to define what is realy refers as a result of inadequate qualifications of accountants in 

terms of creating efficient accounting in todays information era. 

Also from this perspective it’s realized that todays recording standarts, what is the 

main component of accounting information system, have been redesigned and so 

computurized that accounting software engineering has come out as a new 

profession. 
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In this study; it’s excepted that accounting engineering and accounting software 

engineering emerged as a new carrier oppotunities so there is a new departments in 

related faculties. 
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0.Giriş 

Günümüzde muhasebecilik, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğinin dar 

alanına sıkıştırılmakta, her türlü sistemsel ve vergisel çözümler bu meslek tarafından 

çözümlenmeye çalışılmaktadır. Doğal olarak küreselleşme ve teknolojik gelişim ile 

birlikte hali hazırdaki muhasebe meslek mensupları, muhasebenin teknik yapısına 

uygun modeller geliştirmede yetersiz kalmaktadır. Burada bahsetmek istenen 

muhasebe meslek mensuplarının bilgi eksikliği olmayıp, muhasebecilik mesleğini 

icra eden yetki belgesi sahibi serbest muhasebeci mali müşavirlerin bilgi üreten 

muhasebe sistemlerinin oluşturulmasına katkı sağlamaktan çok vergi otoritesine 

verilmesi zorunlu olan beyannamelerin ve bildirimlerin yoğunluğu ile 

uğraşmalarından kaynaklanmaktadır. Bu sebepledir ki muhasebe mesleğinin ve 

muhasebe eğitim programlarının revizyona ihtiyaç duyduğu açıktır. 

Muhasebecilik mesleğinin zaman içerisinde yanlış uygulamaların etkisi, 

muhasebeciden beklentilerin farklılaşması ve yöneticilere karar almada destek 

fonksiyonundan ziyade hesaplanması gereken vergi matrahının önemlilik arz etmesi, 

mesleğin temel fonksiyonlarından ve amacından giderek uzaklaşmasına neden 

olmuştur. 

Muhasebecilik bir işletme içinde yaşanan finansal nitelikli ve para ile ifade edilebilen 

olayların kayıt altına alınıp, sınıflandırılarak raporlanması olarak kısaca 

tanımlanmaktadır. Bu noktadan hareket edersek, muhasebeci aslında belirli bir 

dönemde, dönemin başından itibaren yaptığı kayıtlar ile işletmenin dönem içerisinde 

neler yaşadığını resmeden ve de bunları raporlayarak sunan bir yönetmen 

kimliğindedir. Muhasebe bilgi sistemi içerisinde kaydedilmiş bilgiler ile işletmenin 

belirli bir dönem içerisinde neler yaşadığını, kısaca özetlersek; neler satın aldığını, 



kimleri çalıştırdığını, ne ürettiğini, ne kadar maaş ödediğini ve ne sattığını öğrenip 

bilgi sahibi oluruz. Tabii ki tüm bunların gerçek ve de doğru olması muhasebe bilgi 

sitemine kaydedilen verilerin gerçekliği ve de doğruluğuna bağlı olmaktadır. 

Finansal verilerin yanlış değerlenmesi, hata veya hile ile yanlış kaydedilmesi gibi 

nedenlerle muhasebe bilgi sisteminin manipüle edilmesi elbette ki karar alıcıların 

kararlarını yanlış yönlendirme ve yanlış bilgi verme amaçlıdır. 

 

1.Muhasebe Mühendisliği Tanımı ve Kapsamı: 

Muhasebe sisteminin günümüzde teknolojinin gelişimi ile paralel teknik yapısının 

önem kazanması sonucunda doğru, gerçekçi ve zamanında bilgi üretebilmesi ancak 

iyi planlanmış ve çözüm üreten bir anlayışla kurgulanmasına bağlıdır. Bir işletmenin 

ya da işletmeler topluluğunun muhasebe bilgi sistemi kurgulanırken, sistemin 

eksiksiz ve de kesintisiz bilgi üretebilmesi sağlanmalıdır. Bu sistemin (özellikle 

üretim işletmeleri de düşünüldüğünde) kurgulanması gerektiği noktada muhasebe 

mühendisliği  ‘ne ihtiyaç doğmaktadır. 

Muhasebe Mühendisliği’ni tanımlamak gerekirse; muhasebe bilgi sistemini oluşturan 

verilerin doğru bir şekilde kaydedilmesi, sınıflandırılması ve özetlenerek 

raporlanmasını sağlayan, her işletmenin yapısına uygun çözümler üreten ve 

tasarlayan bir meslek dalıdır.  

Muhasebe Mühendisliği, özellikle yönetim muhasebesi açısından önem derecesi 

yüksek olan, stratejik kararların alınmasında en büyük katkıyı sağlayan raporların 

sürekli bir şekilde aksamadan elde edilmesini teknik açıdan tasarlamaktadır. Bilgi 

akışının sağlıklı ve de sürekli bir şekilde sağlanmasını temin eden, işletmenin 

tamamına yayılmış olan bilgi kanallarıdır. Bu kanallar adeta kan akışını sağlayan 

damarlar gibidir. İşletmenin en ücra köşelerine kadar sirayet ederek oradan elde ettiği 

bilgileri tek bir veri tabanında toplayarak anlamlı bilgiler haline gelmesini sağlayan 

bu damarlardır. 

Bir işletmeyi ayakta tutan taşıyıcı sistemin, işletmenin bölümleri arasında bağlantının 

kurularak ortak bir dil anlayışı çerçevesinde bilgi akışının sağlandığı muhasebe bilgi 



sistemi olduğu tartışmasızdır. Bu çerçevede muhasebe bilgi sisteminin en başından 

doğru bir şekilde hesaplanarak tasarlanması gerekmektedir. Günümüzde teknolojinin 

ilerlemesi ile bunu tasarlamak hem çok kolay olmak ile birlikte işlemlerin 

karmaşıklığı neticesinde bir o kadar da zordur. Bunu tasarlayacak olan muhasebe 

mühendisleri, özellikle geleceği de tahminleyerek olası gelişmelere ve ihtiyaçlara 

cevap verebilecek elastikiyette bir model üretmelidirler. 

 

2.Muhasebe Mühendisliği Kavramının Gerekçesi: 

Mühendislik literatürde, özellikle matematiksel bilimlerden faydalanarak çözümler 

üreten bir meslek olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda da muhasebe bilimi de 

matematik biliminden faydalanmakta, muhasebe bilgi sisteminden elde edilen 

bilgilerin analizinde matematiksel hesaplamaların katkısı ile yorumlanmaktadır. Bu 

noktada muhasebe ve mühendisliğin kesiştiği, muhasebe mühendisliği olarak yeni bir 

tanımlama ihtiyacının duyulması, diğer mühendislik dalları gibi muhasebe 

mühendislerinin de matematiksel zekâya sahip kişiler arasından seçimini gerekli 

kılmaktadır. 

Buna karşın görülmektedir ki; muhasebecilerin seçiminde kullanılan yöntemler 

neticesinde meslek mensuplarının çoğunluğunun eşit ağırlıklı ve sözel ağırlıklı 

bölümlerden olduğudur. Fakat özellikle maliyet muhasebesinde, endüstri ve işletme 

mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimini tamamlamış kişiler (ki bunlar sayısal 

ağırlıklı bölümlerdir) birim maliyetleri hesaplamaya çalışmaktadırlar. Yönetim 

muhasebesi açısından karar almada son derece öneme sahip bu hesaplamaların, 

muhasebenin temel bilgisinden yoksun olarak hazırlanması beraberinde birçok 

soruna da neden olmakta ve yanlış kararların alınmasına sebebiyet vermektedir. 

Şirket yöneticileri stratejik hedeflere ulaşmada en önemli desteği muhasebe bilgi 

sisteminden elde edilen raporlardan almaktadır. Muhasebe bilgi sistemi esasen 

yaşanmış olan olayları kaydetmekte, ancak ileriye dönük karar alma aşamasında 

dayanak oluşturmaktadır. Belirsiz olan geleceğe dönük karar geliştiren yöneticiler, 

dayandıkları muhasebe bilgi sisteminden elde edilen verilerin sağlıklı bir şekilde 

tasarlanmış ve sistem yaklaşımı çerçevesinde geliştirilmiş olması ile doğru kararlar 



verip işletmeyi geleceğe taşıyabileceklerdir. Bu nedenle işletme içi ve dışından elde 

edilen verilerin yanlış kaydedilip, sınıflandırılıp ve raporlanması sonucunu, işletmeyi 

bir binaya benzetirsek eğer, binanın taşıyıcı kolonlarının yanlış ölçümler sonucu 

güçsüz imal edilmesi neticesinde her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olma 

durumu ile özdeşleştirebiliriz.  

İşletme muhasebe bilgi sistemine kaydedilen finans nitelikli verilerin yanlış 

raporlanıp yorumlanması sonucunda, işletmenin gelecekteki olası çöküşüne zemin 

yaratmamasını ancak bu finansal nitelikli verilerin bir mühendislik zekâsı ile tasarımı 

sonucu oluşacağı görüşündeyim. 

Muhasebe mühendisliği; Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde gerçeğe uygun 

değer muhasebesi ile değerlemeye yardımcı olacak veri tabanlarının oluşmasına da 

katkı sağlayacaktır. Gerçeğe uygun değer muhasebesi için gerekli emsallere uygun 

fiyatların tespiti gibi aynı sektördeki işletmelerin fiyatlandırmalarının, bir veri 

tabanında yer almasını sağlayacak sistemlerin tasarımı da muhasebe mühendisliği 

tarafından çözümlenebilecektir. 

Muhasebe bilgi sistemi projesinin bir muhasebe mühendisi tarafından onaylanmış 

olması denetçinin riskini azaltacağı gibi, güven derecesini artıracaktır. Muhasebe 

mühendisi tarafından tasarlanmış bir muhasebe bilgi sisteminden elde edilecek 

finansal raporlara güven yüksek olacaktır. 

Aynı zamanda bu veri tabanları muhasebe denetiminde analitik inceleme teknikleri 

içerisinde yer alan, işletme verileri ile sektör verilerinin karşılaştırılarak 

değerlendirilmesine de olanak sağlayacaktır. 

 

3.Muhasebe Yazılım Mühendisliği Tanımı, Kapsamı ve Gerekçesi: 

Muhasebe bilgi sistemi, teknolojik gelişimin hızıyla birlikte tamamen elektronik 

ortamda oluşturulmaktadır. Elektronik ortamda bilgisayar yazılımlı muhasebe 

programları aracılığıyla işletme içi ve dışı faaliyetler kayıt altına alınmaktadır. 

Muhasebe bilgi sistemine aracılık eden çeşitli muhasebe programları, bilgisayar 

program yazılımcıları ve yazılım mühendisleri ile üretilmektedir. Ancak bu noktada, 



bu programları yazan yazılımcıların muhasebe bilgi sisteminin teknik bilgisine dair 

eksik alt yapıları sonucunda çözüm üretmede yetersiz kalmaktadır. Muhasebe 

Yazılım Mühendisliği; hem muhasebe bilgi sisteminin teknik alt yapısı, aynı zamanda 

bilgisayar yazılımı bilgisi olan ve bu noktada işletmelerin günümüz teknolojik 

ortamında çözüm beklentisine cevap verebilen bir mühendislik dalı olarak 

tanımlanabilir. 

Ülkemizde Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte muhasebe sistemin 

Uluslararası Muhasebe Standartları ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları’na 

göre oluşturulacağı ve finansal raporlamanın yapılacağı düşünüldüğünde, Muhasebe 

Yazılım Mühendisliği’ne ihtiyacın boyutları elbette ki genişlemiştir. 

Muhasebe Yazılım Mühendisleri tarafından tasarlanan ve uygulanabilir bir yazılıma 

dönüştürülen elektronik ortamda tutulan muhasebe kayıt sistemi sayesinde, 

uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları ile uyumlu Türkiye Finansal 

Raporlama Standartları’na göre hazırlanması gereken finansal tabloların ve 

açıklamaların kolaylık elde edilmesi mümkündür.  

Özellikle muhasebecilik mesleğinde bir devrim olarak nitelendirilen bu dönüşümün 

muhasebe yazılım mühendisliğine ihtiyaç çerçevesinde yetiştirilecek meslek 

mensupları ile hem yeni bir uzmanlık ve kariyer alanı hem de muhasebecilik 

mesleğinin hak ettiği saygının yeniden inşasında katkı sağlayacağı açıktır. 

Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning-ERP) olarak 

adlandırılan hazır paket programlar işletmelerin kullanımına sunulmaktadır. Bu 

yazılımlar doğal olarak her işletmenin faaliyet yapısına uygun olarak değil, standart 

bir yapı ile hazırlanmakta, işletmelerin ihtiyacına göre uyarlanabilmektedir. Ancak 

çoğu zaman ihtiyaca cevap vermekte yetersiz kalmaktadır. Günümüzde işletmelere 

standart bir yapıda hazırlanmış bilgisayar yazılımlarımdan ziyade, her işletmeye 

kendi yapılarına uygun bir yazılım yapılması daha uygun olacağı kanısındayım. Hem 

muhasebe bilgi sistemi çerçevesinde yeterli bir alt yapıya sahip, hem de bilgisayar 

yazılımı konusunda uzman Muhasebe Yazılım Mühendisleri tarafından hazırlanan 

bilgisayar yazılımları ve uygulamalarının işletmelerce talep göreceği 

düşüncesindeyim.  



Muhasebe yazılım mühendisliğinin sadece finansal muhasebe kayıt programları ve  

kurumsal kaynak planlaması (ERP) adı ile tanımlanan bütünleşik bilgisayar 

yazılımlarının tasarlamalarını, muhasebenin olmazsa olmazı denetim alanında da çok 

ciddi bir ihtiyaca cevap vermesi düşünülmektedir. Hali hazırda bilgisayar destekli 

denetim tekniklerinin Uluslararası Denetim Standartları çerçevesinde de öngörüldüğü 

üzere, denetçinin zaman kısıtları göz önünde bulundurulması ve muhasebe 

kayıtlarının çokluğu, ticari faaliyetlerin karmaşıklığı, tüm kayıtların elektronik 

ortamda kaydedildiği de düşünüldüğünde muhasebe yazılım mühendisliğine denetim 

alanında da ihtiyacın boyutları çok geniştir. 

Denetim alanı dediğimizde sadece bağımsız denetim değil, son yıllarda hızla önem 

kazanan iç denetimi ve de vergi denetimini de kapsadığını ayrıca belirtmek yerinde 

olacaktır. 

Muhasebe Mühendislerinden işletmelerin bütçelerinin hazırlanmasında da çok 

önemli çözümler üretmesi beklenecektir. Birçok bilgisayar destekli muhasebe 

programlarının bütçe modülleri bulunmaktadır. Ancak bu modüllerin içeriği boş 

olup, program destekçileri tarafından, program kullanıcılarının istekleri 

doğrultusunda kurgulanması ile kullanılır hale getirilmektedir. Çoğu zaman da bu 

programların amaca hizmet etme konusunda yetersiz kaldığı ve kaynakların boşa 

harcandığına şahit olunmaktadır. Muhasebe Mühendisliği alanına girmekte olan 

bütçelerin hazırlanması ve departmanlar arası koordinasyonun sağlanması işlevleri, 

bütçelenen ile gerçekleşenlerin karşılaştırılıp elde edilen anlamlı sonuçların karar 

alıcı yöneticilere en önemli desteği sağlayacağı beklenmektedir. Doğru tasarlanmış 

bütçelerin, tasarruf edilmesinde, işletmelerin sürekliliğinin sağlanması ve 

gelişimlerinde katkısı sonsuzdur. 

 

 

 

 

 



4.Sonuç ve Öneriler: 

Bugüne kadar yöneticiler için muhasebe, hesaplanması gereken vergi matrahını tespit 

eden bir alan olarak görülmüş,  karar almada destek fonksiyonundan ve amacından 

giderek uzaklaşmıştır. 

Muhasebecilik mesleğini icra eden yetki belgesi sahibi serbest muhasebeci mali 

müşavirler bilgi üreten muhasebe sistemlerinin oluşturulmasından ziyade vergi 

otoritesine verilmesi zorunlu olan beyannamelerin ve bildirimlerin zamanında 

yetiştirilmesi gerçeği ile yüz yüzedirler. Bu temel sorunun çözümünde muhasebe 

mesleğinin yeniden tanımlanmasına ve muhasebe eğitim programlarının revizyonuna 

ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte muhasebecilik mesleğinin işletmeler ve 

yöneticileri açısından ne kadar da önemli bir yer teşkil ettiği ortaya çıkmıştır. 

Önümüzdeki yeni dönemde muhasebe standartlarına adaptasyon ve kurumsal 

yönetim ilkelerinin uygulanabilirliği açısından muhasebecilere büyük görevler 

düşmektedir. İşletmelerde muhasebe bilgi sistemlerinin en başta doğru tasarımı ve 

sistemin işlevsel olarak sürekliliğinin sağlanması Muhasebe Mühendisliği olarak 

tanımlanan yeni bir alana ihtiyaç doğurmuştur. 

Günümüz bilgi teknolojilerinin gelişimine paralel, muhasebe bilgi sistemi tamamen 

elektronik ortamda bilgisayar yazılımları aracılığı ile oluşturulmaktadır. Bu noktadan 

yola çıkıldığında muhasebe alanına hizmet eden bilgisayar yazılımlarının, muhasebe 

teknik alt yapısına haiz aynı zamanda yazılım mühendisliği ile bütünleşik Muhasebe 

Yazılım Mühendisliği tarafından etkin bir şekilde geliştirilebilecektir.  

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından üniversitelerde muhasebe mühendisliği 

ve muhasebe yazılım mühendisliği bölümlerinin açılmasında gerekli hazırlık ve 

çalışmaların yapılmasının gerekliliğine inanmaktayım. Özellikle teknik 

üniversitelerde bu bölümlerin kurulması ve eğitim planlamasının yapılması yerinde 

olacaktır. Bu programlara öğrenci seçimlerinin sayısal alan puanı ile 

gerçekleştirilmesi, muhasebe bilgi sisteminin, üretim planlanmasının, maliyet 

muhasebesinin teknik altyapılarının kavranmasında ve başarılı olunmasında yüksek 

derecede katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. 



Ölçme ve değerlendirme üzerine ihtisaslaşmış akademisyenlerin, günümüzde 

kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak ortaya çıkması gereken muhasebe mühendisliği ve 

muhasebe yazılım mühendisliği alanlarında yetiştirilecek bireylerin hangi alandan 

seçilmesinin uygun olacağı üzerine araştırmalar yaparak destek vermeleri pek ala 

doğru planlama adına önem arz etmektedir. 

 


