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ÖZET

Muhasebe, para ile ifade edilen işlem ve olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması, 
özetlenmesi, raporlanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili bir bilim dalıdır. 
Muhasebe türleri genel muhasebe (finansal muhasebe), maliyet muhasebesi ve yönetim 
muhasebesi olarak kategorize edilmektedir. Muhasebe, ilk ortaya çıktığı dönemde daha çok 
bir kaydetme, ölçme ve hesaplama aracı olarak kullanılmıştır. Zaman içerisinde ise 
muhasebenin sınıflandırma, özetleme, raporlama, analiz etme ve yorumlama fonksiyonları da 
işlerlik kazanmıştır. Örnek vermek gerekirse, günümüzde analiz etme ve yorumlama 
fonksiyonlarını içeren ve işletmelerin stratejik karar alma mekanizmaları hususunda büyük 
öneme sahip olan finansal analiz (mali tablolar analizi) dikkat çekmektedir. Hiç şüphesiz, çift 
taraflı kayıt sisteminin İtalyan matematikçi Luca Pacioli tarafından Summa Arithmetica isimli 
kitabında yer bulmasıyla muhasebenin modern bir bilim haline gelmesi de dönüm 
noktalarından biridir. Günümüzde ise muhasebe tamamen teknoloji ile entegre bir kimliğe 
bürünmüştür. Endüstri 4.0 ve Covid-19 pandemesi, muhasebenin teknolojiye entegrasyonunu 

 
1 Bu çalışma, 30.12.2021 Perşembe günü aramızdan ayrılan ve bilimsel araştırmamız sürecinde bizden manevi 
desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Songül Çetinkaya’ya armağan edilmiştir.  
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ve dijitalleşme sürecini hızlandırmıştır. Muhasebe ve yapay zeka, muhasebe ve makine 
öğrenmesi, entelektüel sermayenin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, entegre raporlama, 
kripto paraların muhasebeleştirilmesi, bulut muhasebe ve muhasebe eğitiminde teknolojinin 
kullanılması ile dijitalleşme gibi kavramlar çağımızda sıkça kullanılmakta ve tartışılmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, Endüstri 4.0 kapsamında ve Covid-19 pandemi sürecinde yönetim 
muhasebesinde dijitalleşme ve yönetim muhasebesinin teknolojiyle entegrasyonunu analiz 
etmektir. Araştırma sonuçlarına göre, Endüstri 4.0 ve Covid-19 pandemisi nedeniyle 
muhasebe biliminde bir takım değişiklikler ve şekillenmeler söz konusudur. Endüstri 4.0 
bağlamında, muhasebe uygulamaları daha hızlı, etkin ve maliyetsiz gerçekleşebilmektedir. 
Yeni istihdam alanları doğmakta, muhasebe verilerinin karşılaştırabilirliği, güvenilirliği ve 
şeffaflığı artmaktadır. Muhasebe hata ve hileleri azalmakta, yalınlık ile esneklik 
yükselmektedir. Dağıtık defter teknolojisinin bir tipi olan blok zinciri teknolojisi bu noktada 
örnek teşkil edebilir. Covid-19 pandemisi bağlamında ise, denetim ve danışmanlık 
faaliyetlerinin uzaktan yapılması konusunda bir takım gelişmeler kat edilmiştir. Bunun 
yanında, Covid-19 pandemisi bazı yeni muhasebesel ve finansal hilelerin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur ve bu konuda çok dikkatli olunmalıdır. Son olarak, muhasebe meslek 
mensuplarının Endüstri 4.0, dijitalleşme, teknoloji ile inovasyon alanlarında sürekli gerekli 
eğitim süreçlerine katılarak kendilerini güncel tutmaları şarttır.

Anahtar kelimeler: Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Endüstri 4.0, Teknoloji, Covid-19.

ABSTRACT

Accounting is a branch of science concerned with recording, classifying, summarizing, 
reporting, analyzing and interpreting transactions and events expressed in monatary terms.
Accounting types are categorized as general accounting (financial accounting), cost 
accounting and management accounting. Accounting was used mostly as a recording, 
measuring and calculating tool when it first appeared. Over time, the classification, 
summarizing, reporting, analyzing and interpretation functions of accounting have also 
become operational. To give an example, financial analysis (financial statement analysis), 
which includes the analysis and interpretation functions and has a great importance in 
strategic decision-making mechanisms of enterprises, draws attention. Undoubtedly, it is one 
of the turning points that accounting became a modern science, with the double-entry booking 
keeping system being featured in the book Summa Arithmetica by the Italian mathematician 
Luca Pacioli. Today, accounting has taken on an identity that is completely integrated with 
technology. Industry 4.0 and the Covid-19 pandemic have accelerated the integration of 
accounting into technology and the digitalization process. Concepts such as accounting and 
artificial intelligence, accounting and machine learning, accounting and reporting of 
intellectual capital, integrated reporting, accounting for cryptocurrencies, cloud accounting 
and the use of technology in accounting education and digitalization are frequently used and 
discussed in our age. The aim of this study is to analyze the digitalization of management 
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accounting and the integration of management accounting with technology within the scope 
of Industry 4.0 and through the period of Covid-19 pandemic. According to the results of the 
research, there are some changes and formations in accounting science due to Industry 4.0 and 
the Covid-19 pandemic. In the context of Industry 4.0, accounting applications can be realized 
faster, more effectively and cost-free. New employment areas are emerging, and the 
comparability, reliability and transparency of accounting data are increasing. Accounting 
errors and frauds are reduced, and flexibility increases with simplicity. Blockchain 
technology, which is a type of distributed ledger technology, can serve as an example at this 
point. In the context of the Covid-19 pandemic, some developments have been made in 
remote auditing and consultancy activities. In addition, the Covid-19 pandemic has led to the 
emergence of a number of new accounting and financial frauds, and one should be very 
careful in this regard. Finally, it is imperative that professional accountants keep themselves 
up-to-date by constantly participating in the necessary training processes in the fields of 
Industry 4.0, digitalization, technology and innovation.

Keywords: Accounting, Management Accounting, Industry 4.0, Technology, Covid-19.

GİRİŞ

Küreselleşme sürecinin doruk noktasına ulaştığı 2010 yılından beri dijital teknolojiler 
hususunda tecrübe gelişmelerle ön plana çıkan ve bütün Dünya’da her alanda kalıcı 
değişikliklere imza atan dijital dönüşüm bir taraftan da Endüstri 4.0’ın iti gücü olarak sahneye 
çıkmıştır. Özellikle 2019 yılında ortaya çıkan küresel Covid-19 pandemisinin de dijitalleşme 
sürecine kazandırdığı ivme yadsınamaz (IBM, 2019). Bu bağlamda çağımızda dijital 
teknolojiler; Otonom Makineler (Autonomous Machines), Akıllı Robotlar (Smart Robots), 
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IOT) ve Üç Boyutlu Yazıcılar (3-D Printers) gibi 
teknolojik gelişmelerle birlikte şekillenmiştir. Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’la birlikte gün 
yüzüne çıkan dijitalleşmeyle bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu anlamda dönüşümün etkilediği
en kritik sahalardan bir tanesi de hiç şüphesiz yönetim muhasebesi olmaktadır ((Kablan, 
2018: 1576; Yardımcıoğlu, Karahan ve Yörük, 2019: 35-40; Alam ve Hossain, 2021: 1). 

Bu çalışmada, Endüstri 4.0 kapsamında ve Covid-19 pandemic sürecinde yönetim 
muhasebesinde dijitalleşme ve yönetim muhasebesinin teknolojiye entegrasyonu
incelenmektedir. Endüstri 4.0, dijitalleşme ve teknoloji genel anlamda muhasebeyi önemli 
ölçüde şekillendirmektedir. Son dönemlerde, Covid-19 pandemi süreci de muhasebeyi belirli 
noktalarda şekillendirmektedir. Ancak, aynı etkiler spesifik olarak yönetim muhasebesi için 
de geçerlidir.

Araştırmada birinci bölümde Giriş kısmından sonra Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme Kavramları 
ikinci bölümde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde Yönetim Muhasebesi Kavramı analiz 
edilmiştir. Bunu takiben dördüncü bölümde Muhasebe ve Dijitalleşme’den bahsedilmiştir. 
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Beşinci bölümde Yönetim Muhasebesi ve Dijitalleşme konu edilmiştir. Altıncı ve son 
bölümde ise Sonuç ve Öneriler sunulmuştur.

ENDÜSTRİ 4.0 İLE DİJİTALLEŞME KAVRAMLARI 

Endüstri 4.0 literatüre Akıllı Fabrika Dönemi (Smart Factory Period) ile Akıllı Üretim 
Dönemi (Smart Production Period) gibi çeşitli isimlendirmeler kullanılan ve tanımlamalar 
yapılan yeni ve son sanayi devrimi olarak geçmiştir (Gabaçlı ve Uzunöz, 2017: 150). Yaşanan
ilk üç sanayi devrimlerinin ilki buharlı makinelerden faydalanılması sayesinde üretim
kapasitesinin yükselmesi aracılığıyla vücut bulmuştur. İkincisinde ise, elektrik enerjisinden 
yararlanmak söz konusu olmuştur. Üçüncüsünden bahsetmek gerekirse, üretim sistemlerinde 
dijital sistemlere geçişi temsil eden bir dönemdir. Dördüncü sanayi devriminde ise 
teknolojiyle birlikte bilgisayarlaşma süreci başlamıştır (Kıymaz ve Can, 2016: 108). Aslında 
bakılırsa, dördüncü sanayi devrimi şeklinde tarif edilen Endüstri 4.0 endüstriyel kapitalizmde 
keskin bir geçişi temsil etmektedir. Aynı zamanda Endüstri 4.0, artan ara bağlantı ve ilişkiler 
ile akıllı otomasyon nedeniyle 21. yüzyılda teknolojide, endüstrilerde, toplumsal kalıplarda ve 
süreçlerde yaşanan hızlı değişimi ifade etmektedir (Bai, Dallasega, Orzes ve Sarkis, 2020).
Teknolojide gerçekleşen yenilikler ve sürekli gelişme, önceki endüstri devrimlerindeki gibi, 
üretimde daimi yükselen bir grafikte ilerleyişin olacağını işaret etmektedir. Endüstri 4.0 ile 
yakalanmak istenen gerçek hedef kaynakların en iyi bir şekilde planlanarak, üretim 
maliyetleri hususunda tasarruf elde edilmesi ve üretim miktarı ile kalitesinde yükselişin 
tecrübe edilmesidir (Kaya ve Yanık, 2011: 296).

Sanayi devrimi, 19. yüzyılın ortalarına doğru tetiklenmiş ve ilgili süreçte Dünya’da dikkat
çekici gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Aslında endüstri devriminde, buhar gücü ve demir 
yolları gelişimin yegane kriteri olarak kabul görmüştür. 20.yüzyılın ortalarına ulaşıldığında
ise, yeni bir ekonomi anlayışı oluşmuştur. Bilgi teknolojisinin yansıması olan belirtilen yeni 
ekonomi sisteminde çipler, fiber-optik, atom enerjisi kullanma teknolojisi ve de bilgisayar ile 
bir takım teknolojiler boy göstermiştir. Bahsedilen yeni ekonomi sistemi, sürdürülebilir 
kalkınma açısından da önem arz etmektedir (Yücel, 2004: 100-101). 

2011 senesinde ilk kez Hannover fuarında bahsedilen Endüstri 4.0, yeni sahne alan sanayi 
devrimidir (Pfeiffer, 2017). Aynı zamanda Endüstri 4.0, emek gerektiren işleri 
otomasyonlaştırarak vasıflı işlerde uzmanlaşma sağlayan değer yaratma devrimi şeklinde 
ifade edilebilir (Şener ve Elevli, 2017: 26). Bunun yanında Endüstri 4.0, geleceğe yön veren 
bir üretim şeklini temsil etmektedir (MÜSİAD, 2017: 50). Geri kalan sanayi devrimlerinden 
Endüstri 4.0’ı ayıran en başlıca bileşenler; Sensör, Veri, Bilgi ve İşlem kavramları olarak 
gösterilmektedir. Bahse konu olan dört unsurun bir araya gelmesiyle vasıfsız olan işgücü 
terkedilirken, yerine hatasız işlemler konulmaktadır (Şener ve Elevli, 2017: 26).

Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucusu ile başkanı olan Schwab ve Samans’ın yapmış 
olduğu tanımına göre, gelişmekte olan teknoloji devrimi üç ana etkenle ilişki içerisine girerek
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dördüncü sanayi devrimini oluşturmaktadır ve dördüncü sanayi devrimi, üçüncü sanayi
devriminin kesinlikle devamı niteliğinde değildir (Schwab ve Samans, 2016; Bulut ve Akçacı, 
2017: 54). Akıllı, birbiriyle bağlantılı ve iletişim kurabilen nesneler, günlük hayata Endüstri 
4.0 döneminde ve Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IOT) kavramı ile girmeye
başlamıştır (Sucu, 2021: 43). Dolayısıyla, Endüstri 4.0 kavramı birçok uygulamayı ve 
kavramı kendi içerisinde barındırmaktadır. Bunlar Nesnelerin Interneti (Internet of Things -
IOT), Büyük Veri Ağları (Big Data Networks), Bulut Bilişim Teknolojileri (Cloud 
Technologies), Endüstriyel İnternet (Industrial Internet), Siber Güvenlik Ağları (Cyber 
Security Networks), Siber Sistemler (Cyber Systems), Otonom Robotlar (Autonomous 
Robots), Akıllı Makineler (Smart Machines), Sistem Entegrasyonu (System Integration), 
Artırılmış Gerçeklik (Virtual Reality), Üç Boyutlu Yazıcılar (3-D Printers), Sensörler 
(Sensors), Akıllı Fabrikalar (Smart Factories), Karanlık Fabrikalar ve İmalat (Lights Out 
Factories and Manufacturing), Akıllı Ürün Yönetimi (Smart Production Management) ve 
Akıllı Müşteri (Smart Customer) şeklinde listelenebilir (Erturan ve Ergin, 2018: 154-155).

Endüstri 4.0’ın gelişim aşamalarına ve başlangıç tarihine bakıldığında, 2011 senesi milat 
olarak kabul edilmelidir. Endüstri 4.0, çok kısa bir süre içerisinde teknik bir kavram olmanın 
yanında milyarlarca Avro’luk (Euro’luk) bir piyasa hacmine de ulaşmıştır. Ancak Endüstri 
4.0’a geçiş için herhangi bir rota veya yazılı kurallar ile yol haritası bulunmadığı için her
firma kendi adaptasyon sürecini kendisi tamamlamak zorunda kalmaktadır (Şener, Elevli, 
2017: 11). Makineler ile interneti bir araya getirerek geliştirilen Endüstri 4.0, donanım 
(hardware) ve yazılım (software) mantığını tamamen değiştirmiştir. Aynı zamanda Endüstri 
4.0, Dünya’ya minimum karbon salınımı kavramını tamamen değiştirerek sürdürülebilir bir 
yaşam için düşük enerji tüketimi ve düşük maliyet temelinde maksimum verimlilik-üretkenlik 
anlayışının yerleşmesine öncülük etmiştir. (Cohen, 2016: 23).

Dijitalleşme insan eli ile meydana getirilen verilerin veya iş süreçlerinin dijital platformlara 
transfer edilmesi şeklinde de tanımlanmaktadır. Bilgisayarın günden güne yükselen veri 
işleme hızına eşlik eden veri miktarları bu dönüşümü kaçınılmaz bir noktaya taşımıştır.
Özellikle çetinleşen rekabet ve yükselen küresel uyum ile bahse konu olan dönüşüm,
toplumların bu konuda gelişmesini sağlamıştır. Dijitalleşme, sadece işletmeler ve devletler 
üzerinde etkili olmuş gibi görünse de bireyleri de çok fazla etkilemiştir. Taşınabilir Bellekler
(Portable Memory Cards), Akıllı Anahtarlar (Smart Keys), Kendi Otonom Arabalar (Self-
Driving Cars) ve Otonom Fabrikalara (Autonomous Factories) kadar birçok husus dijitalleşme
dönüşümden doğrudan doğruya etkilenmiştir (Sedefçi, 2018: 74).

YÖNETİM MUHASEBESİ KAVRAMI

Yönetim muhasebesi, yöneticilere alacakları kararlarda gereken bilgi ve malumatı
düzenleyen, yorumlayan, yıllık bütçe ve standart uygulamaları ile kontrol imkanı sağlayan 
muhasebe bilgi sisteminin bir alt sistemini oluşturmaktadır (Kaderli ve Köroğlu, 2014: 22-25; 
Marşap, 1996: 22). Aynı zamanda yönetim muhasebesi, yöneticilere karar almada yardımcı 
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olan ve maliyet-hacim-kar analizi, başabaş noktası, bütçeleme, bütçe kontrolü ve faaliyet 
tabanlı maliyetleme gibi çeşitli kavramları içeren bir muhasebe türüdür (Kızıl ve Kızıl, 2007: 
225-271). Yönetim muhasebesinin farklı bir tanımı ise, uluslararası rekabet ortamında başarılı 
olabilmek için yapılan stratejik hamlelerin kesin ve aşikar olarak ön planda tutulduğu ve 
maliyet analizlerinin temelini oluşturduğu bir maliyet yönetimi yaklaşımını ön planda 
tutmaktadır. Endüstri 4.0, hiç şüphesiz uluslararası finansal raporlama standartları kadar 
yönetim muhasebesini de etkilemiştir (Altuk Özden, 2018: 1640). Maliyet muhasebesi ile 
yönetim muhasebesini karşılaştırıldığında, yönetim muhasebesinin işletmenin geleceğini 
ilgilendiren kararların alınmasında daha etkili olduğunu söylenebilir. Finansal Muhasebe 
(Genel Muhasebe), Maliyet Muhasebesi ile Yönetim Muhasebesi bir takım benzerliklere 
sahip olsalar da birbirlerinden birçok farklı yönlere de sahiptirler (Yükçü, 2007: 5).

Elbette, gelişen teknoloji ile birlikte yönetim muhasebesi de değişikliğe ve yeniliğe uğramak 
durumundadır. Özellikle globalleşme ile Dünya’nın bir bütünmüş gibi hareket etmesi ve artan 
rekabet, işletmelerin kullandıkları halihazırdaki muhasebe ve yönetim sistemlerinin yeterli 
gelmemesine yol açmaktadır. Bu sebeple işletmelerde Büyük Veri (Big Data), Bulut 
Teknolojileri (Cloud Technologies) ve Yapay Zeka (Artificial Intelligence - AI) kullanımına 
her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş dönemlerde yüksek maliyet 
sebebiyle ihtiyaç duyulmayan bu teknolojiler günümüzde yaygınlaşarak her alanda zorunlu 
hale gelmiştir. Özellikle internet ile Büyük Veri (Big Data) kullanımı sayesinde Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler) bile doğru yatırımlarla ve statejik hamlelerle küresel 
ölçekli şirketlerle rekabet edebilir boyuta ulaşmışlardır. Bilgi teknolojileri ve internet 
sayesinde tedarikçi, üretici, dağıtıcı ile tüketiciler fiziki bir ortamda bir araya gelme 
zorunluluğu olmaksızın ekonomik süreçlere imza atabilmektedirler. Bahse konu olan süreç 
genel itibariyle e-ticaret olarak anılsa da gerçekte daha fazlasını, bir başka ifadeyle e-işletme
kavramını tanımlamaktadır (Özvural, 2015: 89; İşgüden Kılıç ve Anadolu, 2018: 65).

MUHASEBE VE DİJİTALLEŞME 

Muhasebenin tarihi ve ilk olarak ne zaman nerede icat edildiği hususunda hala ortak bir görüş 
bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar muhasebenin Batı medeniyetleri tarafından icat edildiğini
savunurken, bazı kaynaklar ise muhasebenin ilk çıkış noktasını Doğu medeniyetleri olarak 
göstermektedir. Muhasebenin eski Mısır, Çin, Mezapotamya ve Yunan uygarlıkları tarafından 
icat edildiği savunulmakla birlikte, vurgulandığı üzere bu konuda kesin bir bilgi yoktur (Kızıl 
ve Kocur, 2017: 328). Ancak, muhasebenin tarihi daima yazının ve paranın tarihi ile paralel 
bir şekilde ilerlemiştir. Muhasebenin modern bir bilim haline gelmesi ise çift taraflı kayıt 
sisteminin mucidi İtalyan matematikçi Luca Pacioli’nin Summa Arithmetica ile 
gerçekleşmiştir (Kızıl, Akman, Zorkalkan ve Türkmen, 2015: 72). Bunun yanında, çift taraflı 
kayıt yönteminin de aslında daha önce icat edildiği çeşitli kaynaklar tarafından 
savunulmaktadır (Can, 2007: 1). Muhasebe, ilk ortaya çıktığı dönemde daha çok bir 
kaydetme, sayma ve hesaplama aracı olarak kullanılmıştır. Daha sonra ise muhasebenin 
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sınıflandırma, özetleme, raporlama, analiz etme ve yorumlama fonksiyonları da ön plana 
çıkmıştır. Örneğin günümüzde analiz etme ve yorumlama fonksiyonlarını içeren finansal 
analiz (mali tablolar analizi) önemli bir konumdadır. Çağımızda ise muhasebe artık teknoloji 
ile tamamen entegre olmuş durumdadır. Muhasebe ve yapay zeka, muhasebe ve makine 
öğrenmesi, entelektüel sermayenin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, entegre raporlama, 
kripto paraların muhasebeleştirilmesi, bulut muhasebe ve muhasebe eğitiminde teknolojinin 
kullanılması ve dijitalleşme gibi kavramlar konuşulmakta ve tartışılmaktadır (Kızıl, 2009: 
139-207; Kızıl, Selvi Hanişoğlu ve Aslan, 2019: 135-139).

Bunun yanında, muhasebe alanında pek çok günlük süreç yeni teknolojiler aracılığıyla
değişime uğramıştır ve çağımızda sayısız alan büyük bir oranda dijitalleşmiştir.
Dijitalleştirilmiş araçlar, muhasebe mesleğinin günlük süreçleri göz önüne alındığında çok 
daha fazla esneklik sunmaktadır. Dijital fırsatlar ile uygulamalar günden güne daha çok kabul 
görmekte ve muhasebe alanına uyumlu hale gelmektedir. Ayrıca, dijital teknolojiler hızla
evrimleşmekte ve yeni çözümler sahne almaktadır. Bu durum muhasebe ile ilgili şirketlerin
sadece yeni teknolojilere adapte olmalarını sağlamamakta, aynı zamanda bahse konu olan 
şirketleri rekabet edebilmeleri için dijitalleşme aracılığıyla hizmetlerini ve ürünlerini nasıl 
değiştirip dönüştürmeleri gerektiğini de hesaba katmaya zorlamaktadır (Özvural, 2015: 65;
Tutar, 2018: 8).

Dijitalleştirilmiş muhasebenin pek çok yararı mevcuttur. Bunlardan biri, verilere erişim ile
mukayesenin daha hızlı yapılabilmesi ve daha esnek çalışma koşulları sunulabilmesidir. 
Böylece, dijitalleşme muhasebede verimlilik artışına imkan vermektedir. Dijitalleşmiş ile
bilgisayarlı çevrimiçi (online) muhasebe araçları daha çok istihdam imkanı da yaratmaktadır. 
Bununla birlikte, verilerin daha kolay analiz edilmesi ile işletmelerin büyümeye yönelik 
tahminleri kolaylaşmakta ve raporlar daha az karmaşık hale gelmektedir. Dolayısıyla, 
Endüstri 4.0 aslında spesifik olarak muhasebe kadar işletme yönetimi hususunda da işletmeler 
için büyük avantajlar ve faydalar sunmaktadır (Davutoğlu, Akgül ve Yıldız, 2017: 554).

YÖNETİM MUHASEBESİ VE DİJİTALLEŞME

Dijitalleşme ile yönetim muhasebenin dönüşümü konusundan bahsetmek gerekirse,
geleneksel yaklaşımda akla ilk gelen işlemler vergi yükümlülüğü ve benzeri 
yükümlülüklerdir. Bu noktada finansal muhasebe (genel muhasebe) birincil derecede 
etkilenen muhasebe türü olsa da, yönetim muhasebesinin de dolaylı yoldan etkilenmesi söz 
konusudur. Bu ve benzeri sorumlulukların muhasebenin dijitalleşmeyle birlikte akıllı 
programlar aracılığıyla yapılması, operasyonel işlem yükünün elimine edilerek işletme için 
stratejik öneme sahip konular üzerinde daha fazla eğilme imkanı sunulması açısından kritiktir. 
Bu durumun muhasebe meslek mensuplarının fonksiyonlarını ciddi biçimde etkileyecek 
önemli bir süreç olduğu yadsınamaz (Özvural, 2015: 48).
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Muhasebe meslek mensupları, dijital dönüşüm süreci içinde akıllı sistemlerin oluşturulması
ve bu süreçlerin analiz edilmesi gibi yeni bir takım sorumluluklar üstlenmektedir. Bu süreçler 
görünüşte karmaşık gözükse de işletmelerin stratejik ve doğru karar verebilmeleri için en sade 
biçimde hayata geçirilmektedir. Geleneksel muhasebe sistemlerinde kullanılan veri ve evrak 
yığınlarının aksine işlem ve iş performansını hızlandıran, hataları önleyen ve karar vermeyi 
kolaylaştıran bir dijital dönüşüm süreci söz konusudur. Yalın muhasebe kavramı, bu noktada 
etkin bir örnek teşkil edebilir (Can ve Güneşlik, 2013: 1).

Bununla birlikte, bilgi ve teknolojinin hızla yayıldığı çağımızda yönetim muhasebesi 
konusunda tecrübe edilen değişimlere konsantre olan çeşitli araştırmalar da yürütülmektedir.
Kaplan ve Johnson tarafından 1987 senesinde kaleme alınan Relevance Lost: The Rise and 
Fall of Management Accounting adlı eser bu yönüyle yönetim muhasebesi özelinde bir 
devrim niteliği taşımaktadır. Bahse konu olan eser, yönetimin ihtiyaçlarını tatmin edebilecek
yeni maliyet yaklaşımlarına odaklanılmasını sağlamıştır (Kaplan ve Johnson, 1987).

Diğer yandan, küreselleşmenin etkisi altında dijital dönüşüm ile Endüstri 4.0 hususlarındaki
gelişmeler firmalar tarafında hem bir fırsat, hem de bir risk etmenine dönebilmektedir. Bahse 
konu olan gelişmeleri firmalar rekabet stratejileri sayesinde entegre edebildikleri durumlarda 
başarı kendiliğinden gelmektedir. Ancak bütün bahse konu olan süreçlerin izlenmesi, maliyet
analizinin yapılması ile raporlanması gibi bilgi akış süreçlerinin zamanında gerçekleşmesi ve 
doğru şekilde yöneticilere iletilmesi şarttır. Yönetim muhasebesi bu noktada kilit ve hayati bir 
rol oynamaktadır (Demir, 2008: 28).

Globalleşen Dünya’da firmalar sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak istiyorlarsa dijital 
dönüşüm ile Endüstri 4.0 uygulamalarını ihtiva eden üretim teknolojilerine ait uygulamaları 
muhasebe ile entegre etmelidirler. Aynı zamanda, muhasebe ile entegrasyonun nasıl 
sağlanacağını ve maliyet hesaplama yöntemlerinin hangisinin ne şekilde tercih edilmesi 
gerektiği dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. Yönetim muhasebesi konusunda geliştirilmiş 
olan faaliyet tabanlı maliyetleme (activity based costing), hedef maliyetleme (target costing),
mamul yaşam seyri maliyetleme (product life cycle costing), dengeli skor kartı (balanced 
scorecard) ve yalın muhasebe (lean accounting) gibi ileri seviye gelişmiş yöntemler,
glaballeşme ile dijital dönüşüm ve rekabetin sonucu ortaya çıkmış olan yaklaşımlardır.
Yönetim muhasebesi konusunda tecrübe edilen gelişmeler, dijital dönüşüm yolculuğunda 
firma yöneticilerinin geleceğe ilişkin daha doğru karar alabilmeleri amacıyla ihtiyaç duyulan 
sayısal bilgileri bilişim ile birlikte entegre ederek daha hızlı ve daha doğru stratejik hamlelerin 
yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, işletme yöneticilerinin gereksinim duydukları raporlar ve
bütçe hazırlanma süreçleri de aynı hız ile doğrulukta yürütülmektedir (Sedefçi, 2018: 54).

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme muhasebe meslek mensuplarının da yeni düzene uyum 
sağlayarak kendilerini yenilemelerini zorunlu kılmıştır. Muhasebe meslek mensupları 
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açısından değişim, Endistri 4.0’a adaptasyon ve dijitalleşmenin benimsenmesi artık bir lüks 
değil, zorunluluktur. Çağımızda muhasebe alanındaki değişim o kadar hızlıdır ki, literatüre 
her geçen gün yeni kavramlar ve terimler dahil olmaktadır.

Muhasebe mesleğinin Endüstri 4.0’la uyumlu olmasıyla birlikte, hata ve hile olasıkları da 
azalmaktadır. Aynı zamanda daha ayrıntılı, güvenilir, şeffaf ve gerçek zamanlı bir şekilde
bilgi ihtiyacının tatmin edilmesi mümkün olmaktadır. Bunun yanında, finansal raporların daha 
şeffaf şekilde paydaşlar ile paylaşılması imkanı doğmaktadır.

Finansal tabloların eşgüdümlü olarak daha gerçeği yansıtır bir karaktere bürünmesi de
muhasebe alnındaki teknolojik gelişmelere ve dijitalleşmeye paralel olarak gerçekleşmektedir. 
Hatta, dağıtık defter teknolojisinin bir tipi olan blok zinciri teknolojisi bu noktada örnek 
olarak verilebilir. Aynı zamanda, muhasebenin geleneksel kayıt fonksiyonun yanında
danışmanlık ve denetim alanlarında daha da yoğun hizmet vereceğini tahmin etmek güç 
değildir.

Bunların dışında, bilindiği üzere Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IOT) aracılığıyla 
her aygıtın birbirine daha da bağlanması neticesinde tüm nesneler tamamen birer bilgi ileticisi 
kimliğine bürünecektir. Böylelikle, Büyük Veri (Big Data) ölçülemeyecek derecede çok 
sayıda veri üretilebilecek ve bunun muhasebe alanına yansımaları daha da yoğun olacaktır.
Bu verilerin analiziyle bilgi; doğru, yerinde ve zamanında ihtiyaçlara yanıt verebilir duruma 
gelecektir. Bu sayede, Endüstri 4.0 sürecinin ivmesi de dikkate alındığında finansal raporlar 
kullanıcıların ihtiyaçlarına paralel olarak şekillenecek ve daha da önemlisi firmanın finansal 
pozisyonunun günümüze göre daha etkin, şeffaf ve gerçekçi bir biçimde raporlanması söz 
konusu olacaktır.

Ek olarak, işletmeler ve muhasebe meslek mensupları koordineli çalışmaya devam etmelidir. 
Kayıt ve vergisel danışmanlığın yanında daha çok analiz, yorum ve stratejik planlanma
konusunda firmalara destek sağlayacak bir yapı benimsenmelidir. Bununla birlikte ulaşılan
verilerin anlamlı bilgilere dönüştürülmesi ve yönetici özetleri sunulması bir rutin haline 
getirilmelidir. Özellikle Covid-19 pandemisi döneminde hız kazanan uzaktan denetim ve 
danışmanlık gibi uygumaların, Covid-19 pandemisi dönemi sonrasında da devam edeceği 
öngörülmektedir. Sanal asistanlar desteğiyle ve Artırılmış Gerçeklik’ten (Virtual Reality)
yararlanarak firmanın daha önce karşılaştığı sorunlar ile tecrübe ettiği problemler, finansal 
işlemler gibi birçok hususun uzaktan takip edilmesi ve denetlenmesi daha da imkan dahilinde 
olacaktır.

Buna karşın, yapılan bir takım araştırmalar muhasebe meslek mensuplarının dijital aygıt ve 
araçları kullanma hususunda yeterince eğitim almadıklarını ve bu açıdan eksiklik 
hissettiklerini ortaya koymaktadır. Hiç şüphesiz, bu alanda iyileştirmelerin yapılması şarttır. 
Dijitalleşmeyle birlikte, muhasebe meslek mensupları daha kapasiteli hale gelecek ve daha 
çok müşteriyle ilgilenebilecektir. Bu sayede, muhasebe meslek mensuplarının müşterilere 
daha fazla katma değer sunabilmeleri de mümkün hale gelecektir. Teknoloji, yapay zeka
sistemlerini muhasebe meslek mensuplarıyla bir araya getirecektir ve muhasebe alanında 
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yapay zeka uygulamaları zamanla daha da artacaktır. Yapay zeka teknolojisi sayesinde, ileride
muhasebe meslek mensuplarının minimum zaman dahilinde maksimum miktarda veri
işlemesi ve analiz etmesi mümkün olacaktır. Bu açıdan bakıldığında geleceğin 
muhasebecileri, salt bir şekilde müşterilerinin defterlerini tutan, muhasebesel işlemlerini 
arşivleyip dosyalayan ve vergi hesaplamalarını yapıp doğruluklarını onaylayan kişiler
olmayacak, firmaların faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gelecek planları yapan ve çok 
önemli iş kararlarının alınmasında asiste eden profesyoneller haline geleceklerdir. Gelecekte 
muhasebe meslek mensuplarının başarılı olabilmeleri için finansal danışman olarak iş 
tanımlamalarının içeriğini yeniden güncellemeleri, teknolojiyi tamamen benimseyip 
özümsemeleri ve de yeni bilgi becerilerini yönetebilmeleri şarttır.

Son olarak, muhasebe meslek mensuplarının fark yaratmak için Endüstri 4.0, dijitalleşme, 
teknoloji ve inovasyon alanlarında daima gerekli eğitim süreçlerine dahil olarak kendilerini 
güncel tutmaları gerekmektedir. Türk muhasebe meslek mensuplarının ilgili alanlarda 
kendilerini geliştirmeleri, Türkiye’nin Endüstri 4.0 konusunda treni kaçırmasını 
engelleyecektir. Türkiye’nin Endüstri 4.0’da Dünya’nın öncü ülkelerinden birisi olması 
hususunda Türk muhasebeciler de önemli rol oynayacaktır. Covid-19 pandemisinin muhasebe 
ve denetim alanlarında ortaya çıkardığı yeni gelişmeler dikkatli bir şekilde okunmalıdır.
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