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Özet
Savaş kavramı sürekli ve gelişim değişim içindedir. Artık askerî
savaşlar aysbergin görünen yüzünü oluştururken görünmeyen
yüzünü ekonomik savaşlar oluşturmaktadır. Sürekli değişim ve
gelişim içinde olan bir yapıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin karar
mekanizmalarında görev alacak personelin kararlarında diğer
kısıtlarla birlikte finansal kısıtların da olduğunu ve olayları tahlil
ederken bu kısıtları da göz önüne alması gerektiğini bilmesi
gerekmektedir. TSK’da verilen eğitimin sadece askerî niteliğe sahip
olması, olayların tek boyutlu değerlemesine sebep olabilecektir. Bu
yüzden Askerî Yüksek Öğretim kurumlarında diğer bilimsel dallarla
birlikte Muhasebe ve Finans eğitimini içeren lisans programları ile bir
farkındalık yaratılmak amaçlanmaktadır. Bu durumun öğrenciler
tarafından algılanması ve analitik düşünce yapısının geliştirilerek
savaş veya barış ortamında verilecek kararın rasyonel olması
amaçlanmaktadır. Bu çalışmada Muhasebe ve Finans derslerinin
askerlikle olan ilişkisi ve gerekliliği anlatılmaya çalışılmıştır.

Abstract
The concept of war is in continuous change and development.
Nowadays the visible face of iceberg is military battle, however the
invisible face is economic competition. In today’s rapidly changing
circumstances , the managers of Turkish Armed Forces (TAF) should
realise the financial constraints and consider them while analyzing
and managing cases. Giving only a military education in the schools
will cause a one-dimensional evaluation. So, undergraduate programs
in the military higher education which include Accounting-Finance
aim to raise awareness about financial topics. The main goal is
recognizing the importance of financial issues and making rational
decison by students and in the war and peace. In this study, the
relationship between military service and the requirements of the
Accounting and Finance course will be studied.
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