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ÖZET 

MUHASEBE ET İĞİ VE BİR UYGULAMA 

Bu tezimizde muhasebe mesleğinde etik kavramının ne kadar etkili olduğunu ve 
muhasebecilerin bu kavramı görmezden gelip gelmediklerini araştırdık. Özellikle 
muhasebe konusunda günümüzde etik dışı davranışlara sıkça rastlanmaktadır. 
Çalışmamızda Muhasebe mesleği ile uğraşanları etik dışı davranışlara iten sebepler 
üzerinde de durduk. Muhasebede meslek etiğinin ülkemizde ve dünyada genel bir standart 
oluşturulmak istendiğini belirttik. Çalışmamız üç ana bölümden oluşmakta olup son 
kısımda ise ekler bölümü yer almaktadır. 

İlk bölümde, araştırmada yer alan kelimeler ile ilgili tanımlara yer verdik. Etik 
kavramı ve etik ile ilgili bazı kavramlara değindik. Daha sonra temel etik değerleri 
tanımladık ve faydacılık teorisi, deontolojik teori, erdem teorisi, karma etik teorisini 
açıkladık. Bunun yanı sıra iş etiği kavramını açıklayarak, işletmelerde iş etiğine duyulan 
gereksinimin öneminden bahsettik. Yine bu bölümde meslek etiğini açıklayarak, meslek 
etiği ilkeleri olan doğruluk, yasallık, yeterlilik, güvenirlilik, mesleğe bağlılık kavramlarını 
açıkladık. İlk bölümümüzün son kısmında ise meslek etiği sorunları ve mesleki yozlaşma 
konularını açıkladık. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde ise, muhasebe kavramını ve muhasebenin temel 
kavramlarına değindik. Daha sonra ise muhasebe mesleği ve muhasebede meslek etiğini 
açıklayarak muhasebede meslek etiğine yönelik yaklaşımlardan olan teolojik, bireyci, 
yararlı olma yaklaşımı ve deontolojik yaklaşımı açıkladık. Yine bu bölümde muhasebe 
meslek mensuplarının taşıması gereken özelliklerden dürüstlük, tarafsızlık, sır saklama, 
bağımsızlık ve yeterlilik kavramlarına değindik. Bu bölümümüzün son kısmında ise 
muhasebe mesleğinde uluslararası kuruluşlar ve Türkiye’de ki kuruluşları açıkladık. 
Özellikle TÜRMOB, Sermaye Piyasası Kurulu ve 3568 sayılı meslek etiği kurallarına 
değindik. Bir muhasebe skandalı olan Enron vakasını açıklayarak bölümümüzü 
sonlandırdık.  

Son kısımda ise muhasebe meslek etiğine yönelik bir araştırma yapılmakta ve  
tartışılmaktadır. Araştırma sonucunda muhasebe mesleğinde etik kavramının incelenmesi 
sonucunda etiğin cinsiyete, yaşa, eğitime, unvana göre değiştiğini görmekteyiz. Yine bu 
bölümde yapılan çalışmada etiğin meslek mensupları tarafından nasıl algılandığı üzerine 
durulmuştur. Bu bölümün son kısmında ise yapılan araştırmanın sonuçlarına değinerek 
öneriler sunulmuştur.  
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ABSTRACT 

ACCOUNTING ETHICS AND AN APPLICATION  

This dissertation attempts to examine the extent that the concept of ethics is effective 
in accounting occupation and whether this term was given considerable attention by 
professionals in the past. Especially, nowadays, unethical behaviour has often run across in 
account subject. The study also puts forward the reasons that accountants apply unethical 
behaviour. The study also proposes that a general standard is created for accounting 
occupation ethics in our country and world. The study consists of three main part and 
finally the last part has some additions. 

In the first part of the study conceptual and theoretical development of the field has 
been given. Some of the most important concepts in this field have been mentioned. The 
basic ethic word and state to utilitarianism theory, deontological theory, virtue theory and 
mixed ethic theory have been identified. Besides, business ethics and its significance in 
business operations have been expressed. In addition, in this part, the term of accuracy, 
legality, sufficiency, reliability and occupation commitment that is principle of 
occupational ethic is clarified as well as occupational ethic. The last of first part, the 
occupation trouble and occupational retrogression are shown. 

The second part of the study starts from accounting term and basic concepts of 
accounting. Then, the accounting occupation and occupational ethic of accounting have 
been discussed within the scope of the theological, individualistic, beneficial approach and 
deontological approach. Furthermore, in this part, values of honesty, objectivity, secrecy, 
independent and sufficiency features which members of a profession need to acquire have 
been thoroughly stressed. In last section of this part, the international operations of 
accounting occupation and operations of Turkey have been mentioned. Particularly, 
TÜRMOB, Stock Exchange Commission and Occupation Ethic Rules which is 3568 
number have been stated in the study. This part of the study ends by explaining the Enron 
Incident which is an accounting scandal, this section is lasted. 

In the final section, a search for an approach to accounting occupation ethic has been 
done and discussed in detail. According to results of the research, due to fact that the ethic 
term of accounting occupation is examined applications of the ethic change according to 
gender, age, education, title. Moreover, in a study which has been done in this section, the 
ethic is emphasized as to how it is perceived by members of a profession. This part of this 
section presents results of conducted research and the suggestions have been offered. 
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ÖNSÖZ 

Ekonomik şartların hızla değiştiği günümüzde muhasebe mesleğine verilen önem de 

her geçen gün artmaktadır. Hızla gelişen ekonomik ortamda işletmeler artık doğru, düzgün 

ve güvenilir iş yapma yolunda ilerlemektedirler. Bu bağlamda en çok önem verdikleri 

birimlerden bir tanesi de muhasebe departmanları olmuştur. Bu departmanlarda çalışacak 

muhasebecilerin meslek etiğine sahip olup olmaması işletmeler açısından büyük önem 

taşımaktadır.  

Yine son yıllarda dünyada ve ülkemizde bazı muhasebe skandallarının oluşması 

muhasebe mesleğinde etik konusunun ne kadar önemli bir kavram olduğunu göstermiş 

oldu. Bunun üzerine ülkemizde ve dünyada muhasebe örgütleri tarafından meslek etik ve 

ilkeleri yeniden gözden geçirilmiş ve bu konuda bazı yasalar çıkarılmıştır. Çünkü 

muhasebecilerin amacı toplumun yararına hizmet etmek ve toplumun çıkarlarını 

korumaktır. 

Muhasebe için çok önemli olan etik konusu birçok araştırmacı tarafından 

tartışılmaktadır. Bu noktada uluslararası bir muhasebe standardı oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Bu standartlar ile muhasebe mesleğine olan güvensizliğin önüne geçilmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca muhasebecilerin etik konusunda daha tutarlı olmalarını sağlayarak 

işletmelerin ya da mükelleflerin haklarının korunması da amaçlanmıştır. Böylelikle 

muhasebe mesleği toplum nezdinde saygınlık kazanmış olacaktır. Bizde çalışmamızda 

muhasebede etik konusu ile ilgili bir araştırma yaparak, muhasebede etiği etkileyen 

faktörler üzerine çalışmamızı noktalandırdık. 

Bu çalışmamda üzerimde emeği olan ve deneyimlerini benimle paylaşan başta tez 

danışmanın Sn. Prof. Dr. Mikail EROL’a, araştırma görevlisi Sn. Güngör HACIOĞLU’na 

ve bölümümdeki tüm hocalarıma, ankette bana yardımcı olan Çanakkale ve ilçelerindeki 

SM, SMM, YMM’lere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

 

 

                                                                                                          Hüseyin ALAGÖZ 
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G R  

Di er mesleklerde oldu u gibi muhasebe mesle inde de etik kurallar önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu kuralların bazıları hukuki çerçevede yasalla tırılmı , bazıları ise meslek 

örgütleri tarafından yazılı hale getirildi. 

Muhasebe mesle i ve uygulamaları alanında en geni  düzenlemelerin yapıldı ı 

ülkelerden olan ABD’de meslek eti i konusunda ilk çalı malar AICPA tarafından 

yayınlanan “ Muhasebe Mesle inde Meslek Eti i Standartları” ile ba lamı tır. 1988 yılında 

yeniden gözden geçirilen bu standartlar, “Mesleki Standartlarda Yeniden Yapılanma Planı” 

adı altında ve “Mesleki Davranı  Yasası lkeleri ve Kuralları’nı içerecek ekilde 

sunulmu tur. Benzer ekilde mesle in dünya çapında en önemli kurulu larından olan 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) üye ülkelerdeki muhasebe meslek 

mensupları için etik kodlar yayınlandı. 

Ülkemizde ise muhasebe meslek eti i ile ilgili Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali 

Mü avirler ve Yeminli Mali Mü avirler Odaları Birli i Ba kanlı ı’nın 18 Ekim 2001 tarih 

ve 24557 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SM, SMMM ve YMM Meslek Ahlak 

Kuralları ile ilgili Mecburi Meslek Kararı’nın 2. ve 3. maddelerinde meslek ahlakıyla ilgili 

hükümler yer almaktadır. Bu maddelerde meslek eti inin önemine ve yaptırımlara vurgu 

yapılmaktadır. (Kutlu 2008: 144-148) Türkiye’de muhasebe mesle inde etik ilke ve 

kuralların geli tirilmesi için uluslararası ve ulusal kurulu ların çalı malarından 

yararlanılmaktadır.(Gül, Ergün 2004: s.59.) 

Günümüzde muhasebe mesle inin aslına zarar veren üç sorun bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi, artan ticarile me sorunudur. Bu sorun meslek mensuplarının kendi 

çıkarları ve mü terilerine sundukları hizmet arasında kalmalarına sebep olmaktadır. kinci 

sorun ise, i  hayatında artan bir karma anın var olmasıdır. Son olarak, ahlaki de erler ve 

standartlarda meydana gelen de i imlerde meslek açısından sorunların ortaya çıkmasına  

neden olmasıdır. (Neu, Friesen, Everett : 91-94)  

 

 



 

B R NC  BÖLÜM 

1.ET K KAVRAMINA GENEL B R BAKI  

1.1 Etik Kavramı ve Tanımı 

Erdem, hassasiyet, onur, saygı, dürüstlük, do ruluk vb. kavramlar günlük 

konu malarımızda fazlaca yer edinmesine ra men davranı larımıza yansıtamadı ımız 

de erlerdir. Bu kavramların tamamı etik ile ilgisi olan kavramlardır (Karacan 2014; 9). 

Tür Dil Kurumu, Türkçe Sözlükte etik kavramını u ekilde tanımlamı tır: “Çe itli 

meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranı lar bütünü”dür 

(Türk Dil Kurumu 2014).Genel olarak bir insana aileden veya okuldan ba layarak e itim 

süreci boyunca ö retilmesi gereken bir de erler sistemini ifade eden etik Yunanca 

“Ethikos” ya da “Ethos” sözcü ünden gelmekte olup, karakter ve alı kanlık anlamlarını 

içerir (Karacan 2014: 9). Ba ka bir tanımda ise etik, bireyin di er bireyler, kurumlar ve 

devlet ile olan ili kilerinde toplumun deneyimlerinden, gelenek ve göreneklerinden 

kaynaklanan akıl ürünü olan toplumsal uyu ma, birliktelik ve dayanı mayı arttırıcı, 

dolayısıyla toplumun ekonomik, sosyal ve politik yapılarına istikrar sa layıcı prensiplerin, 

standartların ve de erlerin bütünüdür (Tesmer 2009: 223) eklinde tanımlanmı tır. Etik 

insanların kendi ahsına, di er insanların ki iliklerine kar ı iyi davranması, iyili e 

ula ılması için kendini uymaya zorunlu hissetti i manevi ve ruhsal görevler ve bunlara 

ili kin kurallardır. Etik bir pusula gibidir. Nasıl ki pusula gidilecek yeri tarif etmez sadece 

gidilecek yerin yönünü belirtir, etik de ki iye bir eylem ya da davranı ı de il, do ru olan 

davranı ı gösterir ve ki iyi ona yönlendirir. Etik sözcü ü ahlak bilimi anlamına da 

gelmektedir. yi nedir? Yanlı  nedir? Do ru nedir? Sorularına da cevap aramaktadır. yi 

insan olmanın özellikleri ve insanın davranı larını belirleyen kuralların olu turulması etik 

kavramının temelini olu turmaktadır. Tarih boyunca birçok dü ünür günümüzdeki etik 

kavramları temel alan yazılar yazmı tır. Bunların ba ında yunan filozoflar Sokrates, Plato 



ve Aristoteles gelmektedir (Ba pınar  ve Çakıro lu 2011). Aynı zamanda etik, felsefenin 

“ödev” “sorumluluk”, “yükümlülük” ve “erdem” gibi kavramlarını analiz eden “do ruluk” 

ve veya “yanlı lık” ile “iyi” veya “kötü” ile ilgili ahlakı yargıları ele alan, ahlaki eylemin 

do asını soru turan ve iyi bir ya amın nasıl olması gerekti ini açıklamaya çalı an bir 

kavram olarak nitelendirilmektedir.(Ankara Valili i: 2014).Günümüze geldi imizde ise 

etik evrensel bir nitelik kazanmı tır. Devletler, uluslar, farklı görü lere sahip olmakla 

beraber etik konusunda ortak bir fikre sahip olabilmektedir. Etik çalı ma hayatında ise 

neyin iyi neyin do ru oldu unu dair belirli bir çerçeve belirtmektedir. Ba ka bir ifadeyle 

etik, i lerin nasıl yapılaca ını belirlemede yardımcı bir kaynak, de er ve ilke eklinde de 

tanımlanmaktadır. Etik aslında bir süreçtir bu süreçte karar alırken ve karar verirken belirli 

de erlere ba lı kalınarak ilerlenmektedir. Etik davranı ların amacı devlette veya 

toplumdaki yolsuzlu u ve genel olarak yozla mayı önlemektir. Aynı zamanda etik 

mesleklerin yürütülmesinde uyulması gerekli olan de erlerin ba ında gelmektedir. 

Siyasette, yönetimde, ticarette, tıpta, e itimde, bilimde, sanatta, basın-yayın alanlarında, 

etik ilkeleri ve de erleri ön plana çıkmaktadır ( en 2012: 11). 

Yukarıda bahsedilen etik kavramlarını ço altmak mümkündür. Literatürde etik 

konusunda yapılan tanımlar ve ara tırmalar oldukça fazladır. Bununla birlikte etik 

konusunu bir bütün olarak de erlendirdi imizde, etik konusunun daha çok do ru ve yanlı  

insan davranı ları üzerinde yo unla tı ı ve bu davranı  biçimleriyle ilgili olarak standart 

ve ilkeleri sorguladı ını söyleyebiliriz (Karacan 2014: 12). 

1.2. Etik le lgili Bazı Kavramlar 

1.2.1 Etik ve Ahlak 

Etik ile Ahlak kavramları arasındaki farka ilk ba ta dikkat edilmeyebilir. Hatta böyle 

bir ayrımın oldu u bile bazen dü ünülmez. Ama dikkatli bir ekilde irdeledi imizde etik ve 

ahlak kavramlarının birbirinden farklı olaca ını görebiliriz. Ahlak kelime olarak bir 

toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranı ları belirleyen yazısız kurallar bütünü 

eklinde tanımlanır. Bir toplumda düzenin sa lanabilmesi için uyulması gereken çe itli 

kurallar vardır i te bu kuralların bir bölümünü ahlak kuralları olu turmaktadır. Ahlak 

kuralları de i en toplumsal ko ullar kar ısında daha esnek bir yapıya sahiptir ve kolayca 

de i ebilmektedir. Ahlak en iyi ya ama eklinin ne oldu unu saptamaya çalı ır ve 

toplumda bazı hareketlerin iyi bazılarının ise kötü oldu unu vurgular. Etik ve ahlak 



arasındaki farka gelince ise etik, do ru ve yanlı  davranı  teorisi ahlak ise onun prati i 

diyebiliriz. Yani ilkeler söz konusu oldu unda etik kavramı kullanılırken, davranı  söz 

konusu oldu unda ahlak kavramı kullanılır. Yine etik bir ki inin belli bir durumda ifade 

etmek istedi i de erler iken ahlak ise bunu hayata geçirme tarzıdır.(T.C.MEB 2006: 4-5) 

Etik ve ahlak kavramının aralarındaki en büyük farklardan bir di eri ise etik kavramının 

genel geçer evrensel bir yapıya sahip olması yani co rafyaya göre de i meyi i, ahlakın ise 

toplumdan topluma farklılık gösterebilece i fikridir. Ayrıca, günümüzde birçok etik ilke 

ülkelerin mevzuatına ve i letmelerin etik kodlarına geçirilerek yazılı hale dönü türülmü , 

yaptırımlara ba lanmı tır. Buna kar ılık ahlak kuralları ise yazılı olmayıp, ihlal edilmesi 

halinde toplumun “ayıplaması”, “kınaması” hatta “dı laması” gibi sosyal müeyyideler 

içermektedir. Ancak ahlak kurallarının yazılı olmaması, yazılı olanlara göre daha az etkili 

oldu u söylenemez ( Arslan ve Berkman 2009: 31). 

Bir bilgi dalı olarak etik kavramının  ahlaktan ayrı algılanması, onun bilgi üreten bir 

alan oldu unun görülmesi, özellikle ahlakın veya ahlak kurallarının bilgisini ortaya 

koyabilmek için önemlidir. Bu ayrım gözden kaçırıldı ında insan ve ya amla ilgili 

sorunlara çözüm arayı ında yapılan çalı malar, etik adı altında yeni normlar, kurallar 

olu turma, yani bir ahlak olu turma çabasına dönü mektedir. Her ne kadar günümüzde 

yaygınla mı  anlam biçimiyle etik sözcü ü, ahlak ve meslek ahlakı ya da meslek eti i 

olarak ifade edilmekteyse de, eti in aslında bilgisel yanı yani tıpkı di er bilim dalları gibi 

bir bilgi alanı oldu u unutulmamalıdır.( yi ve Tepe 2011: 8). 

1.2.2 Etik ve Sosyal Sorumluluk 

Sosyal sorumluluk; kurumların toplumsal fayda sa lamak yönündeki davranı larını 

ve hedef kitlelerine ili kin yerine getirmesi gereken sorumlulukları kapsamaktadır. 

Günümüzde git gide önem kazanmaya ba layan sosyal sorumluluk kavramı hedef kitlelerin 

kurumlardan beklentileri arasında yer almaktadır. Sosyal sorumluluk kavramı etik ile 

do rudan ili kili bir kavram olarak kar ımıza çıkmaktadır. Tarihin en eski dönemlerinden 

günümüze kadar bazı davranı lar iyi bazıları ise kötü olarak de erlendirilmekte ve kötü 

olan davranı lar ise etik dı ı görülmektedir. Etik ve sosyal sorumluluk kavramları özellikle 

son zamanlarda üzerine tartı ılan alanlar olarak kar ımıza çıkmaktadır. Bu ba lamda 

kurumlar gerek etik gerekse sosyal sorumluluk için kurum içi çalı anlarına, hissedarlarına, 

yatırımcılarına, ulusal ve uluslararası topluma, tedarikçilerine, devlet ve yerel yönetimlere, 

meslek örgütlerine, hedef kitlelerine ili kin yasal ve yasalara ba lı sorumluluklarını yerine 



getirmekle yükümlüdür( Vural ve Co kun 2011: 82). letmeleri sosyal anlamda etik 

konusuna önem vermeye yol açan nedenleri kısaca u ekilde sıralamak mümkündür: 

(Boatrıght2000: 23) 

1. Toplumun i letmelerden sosyal sorumluluk ve etik kavramlarını i letmelerinde 

uygulamasını istemesi, 

2. letmenin ve çalı anların toplum yapısına zarar vermesini önlemek için etik 

davranı ların benimsenmesinin istenmesi, 

3. letmelerin etik olmayan çalı anlar ve rakiplerden zarar görmesini engellemek 

amacıyla etik davranı ları sergilenmesi beklenmesi, 

4. Etik i letmelerden çalı an i çilerin toplum tarafından korunuyor olduklarını 

bildikleri için çalı anlar ve i letmeler kendilerini daha iyi hissetmektedir. 

letme alanında veya di er alanlarda geni  bir kavram olarak kar ımıza çıkan sosyal 

sorumluluk kavramı etik kavramı ile aralarında sıkı bir ili ki içerisindedir. 

1.3 Temel Etik De erler 

Etik ile ilgili çalı maların tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bu konuyla ilgili ilk 

çalı maları yapanların ba ında Yunan filozof Aristo gelmektedir. Bugün etik kavramı, e it 

artlar altında e it fırsatların sa lanması, mesleki de erlerin belirlenmesi gibi birçok konu 

ile ilgilenmektedir. Etik teorileri ise günümüzde fazilet ve dürüstlük odaklı bir teori haline 

gelmi tir (Toroman ve Akcan 2003: 60). 

Bu teoriler kısaca unlardır: Faydacılık teorisi, deontoloji teorisi, erdem teorisi, 

karma etik teorileridir. 

1.3.1 Faydacılık Teorisi 

Sonuca önem veren sonuç odaklı yakla ımda, bir eylemin etik açıdan do rulu u veya 

yanlı lı ı sonuca göre de erlendirilir. Sonucu teoriler arasında en detaylı olan görü  

faydacılık teorisidir. Faydacılık teorisi her bir bireyi en az di er bireyler kadar dikkate 

aldı ı için son derece adil bir teoridir. Ancak faydacılık yakla ımı bazen de i ik 

problemlerle kar ı kar ıya kalmaktadır. Bireyler bazen kendi sıkıntılarını abartabilir, 

ba kalarının mutluluklarını olması gerekenden eksik de erlendirebilir. Faydacılık bir 

eylemin tüm sonuçlarının de erlendirilmesi eklinde tanımlanır.  



Faydacılık anlayı ını firmalara uyguladı ımızda di er anlayı lara göre iki temel 

üstünlü ünden söz etmek mümkündür. Birincisi, bu teori, çıkarları ve ahlaki davranı ları 

birbirine ba ladı ı için firma bazında çıkarcı bir anlayı tır. kincisi ise fayda ve zararın 

tespit edilmesi aynen kar/zarar hesaplanması gibidir. Dolayısıyla benzer etik teorilerle 

kıyaslandı ı zaman firmalar arasında daha fazla ilgi gören bir teoridir. Faydacılık 

anlayı ının muhasebe ve teori yöntemlerine ili kin koruyuculuk yapması muhasebe 

bilgisinin tarafsızlı ıyla ilgili önemli bir unsur olmaktadır. Ancak muhasebe mesle i sosyal 

gerçeklerin içinde yer aldı ı için muhasebecili in teori ve yöntemleri ister istemez sosyal 

çatı manın içinde yer almaktadır. Dolayısıyla ço u zaman muhasebecilik kavramının 

tarafsız hatta ahlaken do ru olarak görülmesi zor bir hal almı tır (Toroman ve Akcan 2003: 

62). 

Her ne kadar etik kararların geçerlili i üzerinde oldukça yarar sa lıyor olsa da, bu 

teorinin uygulamada oldukça kullanı sız oldu u görülmektedir. Bu teori ço unlukla 

payda ların mümkün oldu unca faydalarının maksimize edilmesini savunmaktadır 

(Karacan 2014: 34) 

1.3.2 Deontolojik Teori 

Deontolojik teori Immanuel Kant’ın ahlak teorisi olarak bilinmektedir. Deontolojik 

teoriler eylemlerin sonuçlarını ele almamakta, etik açıdan eylemin kendisini 

de erlendirmektedir. Deontolojik yakla ım de erlerin hayata geçirilmesini gözeten bir 

anlayı tır. Ödev, ilke, irade, yükümlülük, yasa ve kural gibi kavramlar deontolojik 

yakla ımın kilit noktalarıdır. Deontolojik yakla ıma göre ahlaki ilkeler ve de erler kamu 

görevlisine kazandırılmı sa birey karar verirken bunlara uygun karar verecektir. 

Deontolojik yakla ım meslek üyelerinin uyması gereken kuralların tümü olarak 

algılanmaktadır. Söz konusu bu teori eylemin ahlaksal de erini, sonucuna göre de il 

eylemin arkasındaki niyete ba lı oldu unu ifade etmektedir.(Usta 2011:44) Ba ka bir 

deyi le deontolojistler, do ru olanı yapmaya özen gösterirler. Örne in, deontoloji teorisini 

benimseyen denetçiler iyilikten fazla zarar verse bile firmayla ilgili sorunları söylemekten 

kaçınmazlar. 

Deontolojik teorisi ile faydacılık teorisi karı tırılmamalıdır. Faydacılık teorisi 

deontolojik teoriden farklı olarak bir eyi yapmaya karar vermeden önce toplumu 



etkileyecek fayda ve zararları de erlendirir. Deontolojistler do ru olanı yapmaya 

u ra ırken faydacılar –yanlı  olsa bile- toplumun refahını dü ünürler (Bayrak 2001: 12). 

1.3.3 Erdem Eti i 

Köklerini antik Yunan ahlakından ve felsefesinden alan erdem eti i “Ki i nasıl 

ya amalıdır?” sorusu ile ilgilenmektedir. Bu sorunun erdem eti inde yanıtı ise “ki inin 

erdemli olarak ya amını sürdürmesi” eklinde cevap bulmaktadır. Aynı zamanda erdem 

eti i, erdemli olmanın ki inin kendini gerçekle tirmesi ya da ki inin do asını açı a 

çıkarması anlamına gelmektedir. Erdem eti inde erdemli davranmak ki inin tercihine 

kalmı  bir anlayı  olmamakla birlikte, ki inin mutlu olmak için tabi oldu u do al bir 

zorunluluktur. Erem eti inde ahlaki davranı  belli bir sonuca, yani ula mak istenen bir 

amaca göre tanımlanır.  

Erdem eti inde ki i, kendi yararına olan davranı lar ile ait oldu u toplulu u ayakta 

tutmak için gerekli olan davranı ları sergilemektedir. Yani ki i kendi yararının pe inde 

ko arken toplumsal yararlara da fayda sa lamaktadır. Tabi bu fayda toplumdan topluma 

farklılık göstermektedir. Çünkü her toplumun erdem anlayı ı birbirinden farklıdır  

(Küçükalp 2008: 73-76).Bu nedenle erdem eti i toplumdaki ahlak kavramı üzerinde çok 

durmaktadır. Ahlaki olarak iyi yeti memi  bireyler kendilerine verdikleri zararın yanında 

topluma da ciddi zararlar verebilirler. Buda toplum yapısının bozulmasına sebep 

olmaktadır. 

Erdem teorisinin, di er etik teorilerinden farkına de inmek gerekirse de ilk belirgin 

farklılık faydacılık eti i niyeti ya da sonucu göz önünde bulundururken, fazilet eti i hem 

niyeti hem de sonucu de erlendirir. Erdem eti inin muhasebe kavramı ile aralarındaki 

ili kiyi inceledi imizde ise muhasebecilerin i verene kar ı olan sorumlulukları ile 

görevlerinin yerine getirilmesi gibi konularda kar ıla tıkları sorunların ahlaki yöntemlerle 

çözülmesine olanak sa lamaktadır. Erdem eti i muhasebe mesle indeki çok önemli iki 

temel kavram üzerinde durmaktadır. Bunlardan birincisi denetçilerin rekabet baskısı 

altında objektif karar verebilmesi, ikincisi ise sa lam bir ahsiyete sahip olma ve sunulan 

hizmete duyulan güven kavramlarıdır.(Toroman ve Akcan 2003: 64-65). 

1.3.4 Karma Etik Teorisi 

Etik ilkelerin sistematik olmayan bir biçimde uygulanması ve ki inin kendi amaçları- 



 

nı gerçekle tirmek için seçici davranması karma etik teorisinin ortaya çıkmasına sebep 

olmu tur. Etik teori ve yakla ımlardan geli tirilen karma modeller daha güvenli teoriler 

ortaya çıkarmaktadır. Bu model faydacılık teorisi ile deontolojik teorisini birle tirmi tir. 

Karma modellerin seçimindeki seçicilik di er bireysel etik ilkelerin seçimindeki seçicili in 

sa layamayaca ı etik ilkeler sa lar.  

Sonuç olarak muhasebe mesle inde var olan etik kuralları önemli kurallardır.  Etik 

teoriler tek tek ele alındı ında ise hiçbirisi en iyi çözümü sunamamaktadır. Burada en 

uygun teori karma etik teorisi olmaktadır (Toroman ve Akcan 2003: 67-68) 

1.4.  Eti i ve Meslek Eti i 

1.4.1.  Eti i Kavramı ve Tanımı 

 eti i, eti in bir alt bölümü olup i  dünyasındaki davranı ları belirlemek ve i  

kuralları olu turmak üzere çalı maktadır.(Ta çı 2010)Bir ba ka tanımda ise i  eti i, 

dürüstlük, güven, saygı kavramlarının i  hayatında uygulanması eklinde 

tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da yola çıkarak i  eti inin do ruluk ve dürüstlük temeli 

üzerine kuruldu unu ve toplumun beklentilerine uygun hareket edilmesi gerekti ini 

anlamaktayız.  

 eti inin iki temel uygulama alanı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi yönetimin 

yanlı  davranı larını engellemek ve neyin iyi neyin kötü oldu u konusunda yönetimi 

yönlendirmektir. Di er uygulama alanı ise, günlük i lerde ya anan ahlaki sorunların 

çözümüne ili kindir. Burada amaçlanan hedef çıkarların çatı tı ı durumlarda nasıl 

davranılaca ının belirlenmesidir. Tüm bu tanımlardan yola çıkarak i  eti inin aynı 

zamanda çalı ma ve meslek eti i kavramlarını da kapsadı ını anlayabiliriz.(Ba pınar 2011; 

Çakıro lu 2011: 60-62).  eti inin tarihsel geli imine baktı ımızda ise etik kavramına 

nazaran daha eskilere dayanmaktadır.  eti ine eskiden günümüze kadar bir ilgilin var 

olmasının ve bu ilginin her geçe gün artmasının sebebi, i letmelerin eti e uygun olarak i  

görmeleri için kamu baskısıyla geli en sosyal sorumluluk kavramıdır. Di er bir neden ise 

iyi anlayı ının iyi i e ba lanmasıdır (Yıldırım ve U uz 2012: 179). 

 



1.4.2 letmelerde Eti e Duyulan Gereksinim 

Bilindi i gibi i letmelerin asıl amacı kar elde etmektir. Ancak karın i letmenin içinde 

bulundu u çevrenin bir unsuru olarak hukuka ve etik de erlere uygun olmasına özen 

gösterilmelidir (Gözener 2008). 

 hayatında yazılı ya da yazılı olmayan birçok etik kurallar mevcuttur. Bu nedenle 

etik de erlere uygun davranmak için bu kurallara uygun davranmak gerekmektedir. Kısaca 

bu kurallar unlardır: 

 Etik de erlere ba lı kalmaya karar vermek 

 Eti e uygun davranı ların i  hayatına yerle tirilmesine önem vermek 

 Kurumun etik ilkelerini belirlemek ve uygulamak 

 Çalı anları e itmek 

 Tutarlı olmak  

 Açık bir ekilde ileti im kurmak  

Bu olumlu kuralların yanında her ne kadar istenmese de i  hayatında etik dı ı 

davranı lardan da söz etmek mümkündür. Bunları da u ekilde sıralayabiliriz: ( Ba pınar 

ve Çakıro lu 2011: 73). 

  kalitesini önemsememe 

 Rü vet isteme veya verme 

 Kurum varlıklarını kötüye kullanma 

  yerinde ayrımcılık yapma 

 Özel ya ama müdahale 

Tüm bu olumsuz durumların ortandan kalkması için i letmeler, çalı anlar arasındaki 

ili kilerin çe it ve düzeylerinin artması, i letme çalı anlarının daha çok oryantasyona 

ihtiyaç duymaları, i letme içi e itimlerin artması gibi etik programlarını i letmelerde 

uygulamaya ba lamı tır (Karacan 2014: 41) 

1.5 Çalı anları Etik Dı ı Davranı lara Yönlendiren Etmenler 

Bu bölümde çalı anları i  eti ine uygun olmayan davranı lara yönlendiren etmenler 

üzerinde duraca ız. Bu etmenleri kısaca u ekilde ayırmak mümkündür: 



 Ki isel nedenler 

 Ki isel olmayan nedenler 

1.5.1 Ki isel Nedenler 

Ki isel nedenler ki iyi etik dı ı davranı lara yönlendiren nedenlerden biridir. 

Tamamen ki inin kendisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı etik dı ı davranı ların içine 

dü üldü ü durumdur. Bunlar; ki inin de erleri, öncelikleri ve tecrübeleri, ki inin 

demografik özellikleri, ki inin pozisyonu ve kıdeminden kaynaklanıyor olabilir. 

1.5.1.1 Ki inin De erleri, Öncelikleri ve Tecrübeleri 

Ki inin de erleri, öncelikleri ve tecrübeleri ki inin ahlakını, etik de erler ve 

standartlara bakı  açısını biçimlendirmektedir. Örne in; ki isel çıkarlarını her eyden üstün 

gören ya da ba kalarının hakkını yiyerek maddi ve manevi kazanımlar pe inde olanlar, 

yalan söyleme, olayları çarpıtma, haksız rekabet gibi etik dı ı yöntemler kullanmaktan 

çekinmezler. Bu ki iler eylemlerini yaparlarken kendilerini savunacak söylemler 

kullanmaktadırlar ( Berkman ve Arslan 2009: 83) 

1.5.1.2 Ki inin Demografik Özellikleri 

Burada ilk olarak ki inin e itim düzeyi üzerine durulmaktadır. E itim seviyesi artan 

ki ilerin etik davranaca ı yönünde çıkarımlar yapılmaktadır. Ki inin genç ve ya lı olması 

da etik davranı ları etkileyen demografik özellikler arasında gösterilmektedir. Yine etik 

davranı ı etkileyen ki isel nedenler arasında cinsiyet kavramını da göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir. Türkiye’de yapılan bazı ara tırmalarda cinsiyetin etik 

yakla ımda farklılık gösterdi ini ve kadınların erkeklere oranla daha etik davrandı ı 

sonucuna ula ılmı tır ( Berkman ve Arslan 2009: 84) 

1.5.2. Ki isel Olmayan Nedenler 

letme yönetiminde yer alan ki ilerin tutumları ve davranı ları çalı anları 

etkilemektedir. Çalı anları kendileri dı ında etik dı ı davranmaya iten sebepler unlardır: 

(Akdo an 2003: 14) 

 letme yönetiminde algılanan etik farkı 

 Haksız rekabet 



 Kar ılıklı güvensizlik 

 Sahte ve yanıltıcı belgeler 

1.6 Meslek Eti i 

 hayatındaki davranı ları yönlendiren, onlara rehberlik eden, prensiplerin toplamına 

meslek eti i denir. Belirli bir meslek grubunun, meslek üyelerine emirler veren, ki isel 

e ilimlerini sınırlayan, yetersiz üyeleri meslekten dı layan, rekabeti düzenleyen meslek 

ilkeleridir. Tarihsel süreç içerisinde birçok farklı meslek grupları olu mu tur. Bu meslek 

grupları zamanla örgütlenip ilkeler belirlemi tir. Bu ilkelerin arasında etik ve ahlak 

kavramı önemli bir yer edinmi tir. 

Bir meslek üyesinin yaptıkları bir noktadan sonra bütün meslekta larını da 

ilgilendirmeye ba lar çünkü yanlı  bir davranı  sadece bir ki iyi olumsuz etkilemez, aynı 

zamanda tüm mesle e zarar verir. Meslek eti inin kurallarının amacı, kapsamına giren 

personelin ve birimlerin davranı larıyla ilgili standart kurallar belirlemektir. (Megap 2006: 

23-24) Bütün meslek mensuplarının kendi ismi ile anılan meslek etik ilkeleri vardır. 

Meslek mensupları ne kadar sa lam ve örgütlü olursa, meslek eti i de o kadar geli ir ve 

sayılır. Her mesle in ahlakı, bir meslek grubunun eseri oldu una göre, grup ne ise ahlak 

kavramı da odur. (Ba pınarve Çakıro lu 2011: 62-63) Meslek eti i hangi meslekten olursa 

olsun kendi kültürünü, kendi mesleki özelliklerini ve toplumsal sorumluluklarını uygun bir 

ekilde olu turmaktadır. Aynı zamanda bu özellikleri dünyanın her bir yerinde uygulamaya 

çalı maktadır. Meslek eti inde, meslek mensuplarının yer aldıkları toplum, çevre ve 

mesleki e itim sistemi de meslek eti ine verilen de erde önemli faktörlerdir(Aymankuy ve 

Sarıo lan 2002 ). 

Meslek eti iyle ilgili olan kavramların bir kısmı vicdani kanaatlere dayanırken, bir 

kısmı da o i in ba lı oldu u meslek odası, dernek, cemiyet vb. organizasyonlar tarafından 

düzenlenmi  yazılı kurallarıdır. En üst seviyede ise yasala mı  kurallar yer almaktadır. Bu 

de erlerin ihmal ve ihlali durumunda yasal müeyyideler daha a ır olurken mesleki 

yaptırımlar daha hafif olabilir. (Kutlu 2008: 63) Ayrıca meslek eti i ilkeleri genellikle 

toplumsal kültür ve de erlerine ba ımsız olup, evrensellik arz eder. Örne in; avukat, polis, 

doktor, mühendislerin mesleki ilkeleri hemen her yerde aynıdır. Bir doktorun i ine 

zamanında gelmesi çalı ma eti i, çalı anlarına adil davranması i  eti i, hastalarına gereken 

ilgiyi göstermesi ise meslek eti ine örnek olarak verilebilir (Karacan 2014: 52) 



1.6.1 Mesleki Etik lkeler 

Mesleki etik ilkeler deyince aklımıza ilk gelen kavramlar üphesiz ki do ruluk, 

yasallık, yeterlilik, güvenirlilik, mesle e ba lılık gibi kavramlar gelmektedir.  

1.6.1.1. Do ruluk 

Do ruluk, dü üncenin gerçekle uyu ması ya da dü üncenin kendi kendisiyle uyumu 

çeli ik olmaması eklinde tanımlanmaktadır. Do ruluk, do ru sözlülük ve güvenirlili e 

i arettir.  hayatında da do ru davranı  biçimlerini uygulamak, dürüst, adil, e it ve tarafsız 

olmak, yalan söylememek meslek eti inin temel prensipleri arasındadır. Bütün 

meslekta lar çalı malarının her alanında dürüstlük sergilemelidir. Meslekta ların 

kurdukları ili kiler ve kurum dı ındaki temasları samimi ve hakkaniyetli olmalıdır, 

yürütülen bütün faaliyetlerde güvene dayalı bir ortam sa lanmalıdır (Ba pınar ve 

Çakıro lu 2011: 52). 

1.6.1.2 Yasallık 

 hayatında üretilen her türlü malın üretiminde ve çalı anlarla ilgili problemlerin 

çözümünde yasalara ba lı kalmak da mesleki etik ilkelerindendir. Günümüzde gerek i  

ya amını gerekse üretim alanını veya çalı ma alanını düzenleyen yasalar vardır. Bu konuda 

sadece devletin de il uluslararası bazı kurumların da düzenlemi  oldu u yasalardan söz 

edilebilir.  

Hukuken suç te kil eden emirlerin yerine getirilmemesi konusunda çalı anlar kesin 

tavır içinde olmalıdır. Emirlerin yasalara aykırılı ının üst yöneticilere hatırlatılmasının, 

yöneticilerin yönetimde keyfi davranı larının ortadan kaldırılması ve hukukun 

üstünlü ünün sa lanmasına önemli katkı sa layacaktır.( Ba pınar ve Çakıro lu 2011: 62). 

1.6.1.3 Yeterlilik 

Yeterlilik, bir görevi icra etmek ve görevin gerektirdi i sorumlulukları yerine 

getirmek için ihtiyaç duyulan yetenek, bilgi ve becerileri anlatan bir kavramdır. Bu kavram 

belli bir görevi ya da rolü kabul edilebilir bir düzeyde yerine getirmek için sahip olunması 

gereken kapasiteyi vurgular. 



 hayatında her gün sürekli geli meler ve de i meler olmaktadır. Bu geli meleri 

takip etmek, kendini yenilemek, i  hayatına uyarlamak mesleki etik ilkeleri arasında 

önemli yer tutmaktadır. Meslekte sahip olunan mesleki boyut, o i i yapmak konusunda 

ki iye toplum içerisinde uzman, yetkili, veya yeterli ki i gibi kimlikler kazandırmaktadır. 

Yeterlilik kavramı aynı zamanda sorumluluk alabilme, inisiyatif kullanabilme davranı ı 

eklinde anlamlandırılır (Megep 2006: 26) 

1.6.1.4 Güvenirlilik 

Güvenirlilik, güvenilme durumu, güvenilir olma durumu olarak adlandırılır. Bir 

çalı anın güvenilir olması ise üstlendi i i i en iyi ekilde, en kısa zamanda, istenildi i gibi 

yapması ile mümkündür. Güvenilir ki i bir i i üstlendi inde o i i yapaca ı kabul edilir. 

Çünkü bilinir ki tüm çabalarını ve bilgisini o i e yöneltir. Bir i i ya da kendisinden yardım 

isteyen bir ki iyi yarı yolda bırakmaz. Böylelikle güvenir oldu unu ispatlayan ki iler 

çevrelerini etkilemeye ba larlar (Ba pınar ve Çakıro lu 2011: 69-70). 

1.6.1.5 Mesle e Ba lılık 

Mesleki etik ilkelerinden bir di eri olan mesle e ba lılık, ki inin yaptı ı i i 

önemsemesi ve en iyi ekilde yapmaya çalı masıdır. Buna kısaca mesle e ba lılık 

denilmektedir. Ki inin i  hayatında sürekli olarak kendini geli tirmesi mesle e ba lı 

oldu unun bir göstergesidir. Mesle e ba lılık ki inin i ini sevmesine ve huzurlu bir 

ortamda çalı masına katkıda bulunur. Bunun sonucu olarak verimlilik artar ( Megep 2006: 

26). 

1.6.2 Meslek Eti inde Etik Sorunlar 

Meslek hayatında çe itli etik sorunlarla kar ı kar ıya kalmaktayız. Bu sorunlar etik 

ikilemler ve etik sapmalar olarak iki kategoride toplanmaktadır. Bu iki kavramı u ekilde 

açıklayabiliriz. 

Etik kilem, bir konunun birbiriyle çatı an ancak iki tarafın da tartı abilir do ru 

taraflarının olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Örne im bir SMM olarak defterini 

tutu unuz mü terinin, muhasebe i lemlerine ters bazı i lemler yapmanızı istedi inde 

yapmazsanız mü terinizi kaybedeceksiniz, istenileni yaparsanız da kurallara ters 

dü eceksiniz, bu nokta sizin etik ikilem arasında kaldı ınızı göstermektedir. 



Etik Sapma ise, bir ki i ahlaki olmanın yani ahlak dı ı bir karar aldı ında ortaya 

çıkmaktadır. Etik sapmayı ortaya çıkaran iki neden vardır; (Karacan 2014: 54) 

1. Ki ilerin bencil davranmayı seçmesi ve  

2. Toplumun ahlaki de erlerinin farklı ki isel ahlaki standartlara sahip olunması 

olarak kar ımıza çıkmaktadır.  

Etik ikilem ve sapmaları haklı gösterebilecek bo  savunmalar öyle belirlenmektedir: 

 Herkes bir davranı ı yapıyorsa o halde kabul edilebilir bir davranı tır. 

 E er bir davranı  yasal ise etik oldu u da kabul edilebilir. 

 Herhangi bir ekilde meydana gelme ve sonuçlanma olasılı ının olması 

Son yıllarda etik ikilemlerin çözümünde izlenebilecek altı a amadan söz 

edilmektedir. Bu a amaları u ekilde sıralayabiliriz: 

1. lgili olayın tespit edilmesi 

2. Olaylarda etik konuların tanımlanması 

3. kilemin sonunda kimin etkilendi inin ve her ki inin ya da grubun nasıl 

etkilendi inin belirlenmesi 

4. kilemi çözmeye çalı an ki inin uygun çözüm seçeneklerini belirlemesi 

5. Her seçene in geçerli sonucunun tanımlanması 

6. Uygun davranı a karar verilmesi 

 

Bu altı a amalı süreç ile yapılmak istenen amaç etik konularını belirlemek ve ki inin 

kendi de er yargılarını kullanarak davranı larına uygun karar vermesine yardımcı 

olmaktır.( Karacan 2014: 55-56) 

1.6.3 Mesleki Yozla ma 

Yozla manın kökleri bir ülkenin sosyal ve kültürel geçmi inde, siyasi geli im 

sürecinde ve bürokratik geleneklerinde yatmaktadır. Yozla ma genellikle kamusal 

kurumların zayıflı ının oldu u dönemlerde daha fazla hissedilmektedir.  

Yozla ma genel anlamda kamu çalı anlarının özel çıkarları için kamu malını kötüye 

kullanması eklinde tanımlanmaktadır.(Güney 2013: 16) Bu tanımdan da anla ılaca ı üzere 

yozla ma sosyal davranı  kalıplarındaki bozulmayı gösteren bir kavramdır. Yozla ma 



hayatın her alanını oldu u gibi i  ya amını da etki altına almaktadır.  ya amında ki 

yozla manın çe itli nedenleri vardır. Bu nedenleri u ekilde sıralayabiliriz: (Ba pınar ve 

Çakıro lu 2011:152-153) 

 A ırı hırs, bencil ve açgözlü davranı  

 Yeterli hassasiyetin gösterilmemesi 

 Eksik de erlendirme 

 Plansızlık 

 yi niyetle arkada larını koruma güdüsü 

 Yasaların, kuralların ve yöntemlerin bilinmemesi 

 Kendini koruma güdüsü 

 Maddi ve manevi tatminsizlik 

 deolojik ve siyasal ayrımcılık 

Bu maddeleri daha da arttırabiliriz. Sadece verilen ücretleri arttırmak insanları 

i letme için daha çok çalı maya yönlendirmeyecektir. Bireyleri te vik için, onlara birey 

gibi davranıp ilgi gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca hem örgütsel etkinlik hem de, 

bireylerin mutlulukları için, ki isel özellik ve becerilerinin belirlenerek bireyin uygun i e 

yerle tirilmesi, kendini geli tirmesine yardımcı olunması da gerekmektedir.  E er bir 

meslekte, mesleki yozla ma ve etik dı ı davranı lar varsa u sonuçlar ortaya çıkabilir: 

(Ba pınar ve Çakıro lu 2011:157-160) 

1. Mesleki açıdan bireysel tükenmi lik ve özgüvenin yitimi 

2. Bireysel doyumsuzluk ve mutsuzluk 

3.  kalitesinin önemsenmemesi 

4. Cinsel taciz 

5. Özel hayata müdahale 

  



 

K NC  BÖLÜM 

2.MUHASEBE VE MUHASEBE MESLE NDE ET K 

2.1 Muhasebe Kavramı 

Muhasebe, bir örgütün kaynaklarının olu umunu, bu kaynakların kullanımını, 

örgütün i lemleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artı  veya azalı ları ve örgütün 

finansal açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili ki i ve kurulu lara 

ileten bilgi sistemidir. (Sevilengül 2011:3) Bir ba ka tanımda ise muhasebe u ekilde 

tanımlanmı tır: letmenin faaliyet sürece içerisinde türlü fonksiyonlarının yerine 

getirilmesinde alınan kararların uygulanması ile varlıklarda ve varlıkların kaynaklarında 

olu an parasal de i imleri saptar ve bunları yeni kararlar alınmasında tekrar kullanılabilir 

bilgiler haline getirir. ( Ece 2007:9) 

Muhasebe kavramıyla ilgili çe itli tanımlar yapılmı tır ama genel anlamda ortak bir 

tanımlamadan söz etmek gerekirse muhasebe, mali nitelikteki i lem ve olayları para ile 

ifade edilmi  ekilde kaydetme, sınıflandırma, rapor etme ve sonuçları yorumlama eklinde 

tanımlanmaktadır (Erol 2010:3). 

Kaydetme, i letmede para ile ifade edilen mali nitelikteki i lem ve olayların sistemli 

bir ekilde tasnif edilerek yevmiye defterine kaydedilmesidir. 

Sınıflandırma, yevmiye defterine kaydı yapılan i lemlerin özelliklerine göre 

sınıflandırılmasıdır. 

Rapor etme, yevmiye defterine tarih sırasına göre kaydedilen bilgilerin oradan da 

defter-i kebire intikal eden i lem ve olayların anlamlı olarak tablolar aracılı ıyla ilgili 

ki ilere ula masıdır. 

Yorumlama, kaydedilen-sınıflandırılan ve özetlenerek rapor haline getirilen 

bilgilerin kontrol ve planlama açısından analize tabi tutularak bazı sonuç ve kararlara 

varılmasıdır. 

Bunlar da muhasebenin i levlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan 

fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonları yerine getirirken muhasebenin dikkate alması gereken 

temel kavramları da vardır.  

 



2.2 Muhasebenin Temel Kavramları 

Muhasebenin temel kavramları muhasebe uygulamalarına yön vermektir. Bu 

kavramlar gerçekle en bir mali olayın nasıl kaydedilece i kayıt yaparken nelerin dikkate 

alınaca ı, yapılan kayıt i leminin i letmeden i letmeye farklılık gösterece i gibi birtakım 

standartları belirlemektedir. Muhasebenin temel kavramları unlardır: ( Kaygusuz ve Aslan 

ve Kepçe 2013: 9) 

1) Sosyal Sorumluluk Kavramı 

2) Ki ilik Kavramı 

3) letmenin Süreklili i Kavramı 

4) Dönemsellik Kavramı 

5) Parayla Ölçülme Kavramı 

6) Maliyet Esaslı Kavramı 

7) Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı 

8) Tutarlılık Kavramı 

9) Tam Açıklama Kavramı 

10) htiyatlılık Kavramı 

11) Önemlilik ve Özün Önceli i Kavramı 

2.2.1 Sosyal Sorumluluk Kavramı 

Muhasebenin i levini yerine getirme hususundaki sorumlulu unu belirtmekte ve 

muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini ve amacını göstermektedir. Sosyal sorumluluk 

kavramı muhasebenin organizasyonda muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali 

tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında belli ki i veya grupların de il tüm toplumun 

çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi verildi inde gerçe e uygun, tarafsız ve dürüst 

davranılması gerekti ini ifade etmektedir. 

2.2.2 Ki ilik Kavramı 

Bu kavram i letmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve 

di er ilgililerden ayrı bir ki ili e sahip oldu unu, o i letmenin muhasebe i lemlerinin 

sadece bu ki ilik adına yürütülmesi gerekti ini belirten bir kavramdır. (Kaya 2012: 3) 

 



2.2.3 letmenin Süreklili i Kavramı 

letmelerin faaliyetlerini belli bir süreye ba lı olmaksızın devam edece ini ifade 

eder. Bu nedenle i letmenin süreklili i, sahiplerinin ya da hissedarlarının ya am süresine 

ba lı de ildir. letmenin süreklili i maliyet hesabının temelini olu turmaktadır. Bu 

kavram i letmeler açısından geçerlili ini yitirdi inde mali tabloların dipnotlarında 

açıklanmaktadır. (Kaygusuz ve Aslan ve Keçe 2011: 10) 

2.2.4 Dönemsellik Kavramı 

Bu kavram i letmenin süreklili iyle ilgili bir kavramdır. letmenin sosuz kabul 

edilen ömrünün dönemlere bölünerek her dönemin faaliyet sonucunun ba ımsız olarak 

saptanmasıdır. Bu kavram i letme faaliyetlerinin belli zaman aralıkları ile kontrol edilmesi, 

sonuçlarının de erlendirilmesi gereksinimi olarak ortaya çıkmı tır. letmenin finansal 

durumunu görmek, gerekli önlemleri almak, ortaklara kar payı da ıtmak için sonsuza 

kadar beklemek söz konusu de ildir. Bu nedenle i letmelerin sonsuz kabul edilen ömürleri, 

genelde bir yıl olan birbirinden ba ımsız faaliyet dönemlerine bölünür. (Erdo an 2012 

Lazol ve Ergün ve Köse 2012: 8). 

2.2.5 Maliyet Esası Kavramı 

Maliyet esaslı kavram, para mevcudu, alacaklar ve maliyetlerin belirlenmesi 

mümkün veya uygun olmayan di er kalemler hariç, i letme tarafından elde edilen varlık ve 

hizmetlerin muhasebele mesinde, bunların elde edilmesinde maliyetlerin esas alınması 

gerekti ini ifade eder.(Arıkan 2005:15-16) 

2.2.6 Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı 

letmede gerçekle en finansal nitelikli olayların kaydedilmesi için bu olayların 

objektif belgelere dayanması gerekir. Di er bir ifadeyle muhasebenin üretti i bilgilerin 

do ru, güvenilir ve yansız olması ancak objektif belgelere dayanması ile mümkündür. 

Belgelerin objektifli i, olayların gerçe ini yansıtan ve usulüne uygun düzenlenmi  

güvenilir belgeleri kapsamaktadır. Muhasebe kayıtları böyle belgelere dayandı ı zaman 

muhasebe sosyal sorumlulu unu yerine getirmi  sayılır. (Erdo an ve Lazol ve Ergün ve 

Köse 2012:8) 



2.2.7 Tutarlılık Kavramı 

Bu kavram muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini 

takip eden dönemlerde uygulanması gerekti ini belirtir. letmelerin mali durumlarının, 

faaliyet sonuçlarının ve bunlara ili kin yorumların kar ıla tırılması bu kavramın amacını 

olu turmaktadır. Tutarlılık kavramı, benzer olay ve i lemlerde kayıt düzenleri ile 

de erleme ölçülerinin de i mezli ini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek 

düzeni öngörür.  Geçerli nedenlerin bulundu u durumlarda i letmeler mali tablolarında 

de i iklik yapabilmektedir. (Kaygusuz ve Aslan ve Keçe 2013: 11) 

2.2.8 Tam Açıklama Kavramı 

Bu kavram finansal tabloların ve raporlarda açıklanan bilgilerin, bilgi kullanıcılarının 

ekonomik kararlarına yardımcı olmak için yeterli, açık ve anla ılır olması gerekti ini 

vurgulamaktadır. Tam açıklama kavramı finansal raporlarda açıklanan bilgilerin niteli ini 

ve kapsamını belirtmektedir. (Erdo an ve Lazol ve Ergün ve Keçe 2012: 9) 

2.2.9 htiyatlılık Kavramı 

Bu kavram muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve i letmenin 

kar ıla abilece i her türlü risklerin göz önünde bulundurulması gerekti ini savunur. 

letmelerin olası gider ve zararları için kar ılık ayırmaları, buna kar ılık olası gelir ve 

karları için gerçekle me dönemine kadar herhangi bir muhasebe i lemi yapmamaları 

gerekti ini belirtmektedir. letmenin gelecekte kar ıla aca ı risklerin önceden saptanarak 

gerekli önlemlerin alınması gerekti ini ifade eden kavram yönetim muhasebesi ile 

paralellik göstermektedir. (Tetik 1997: 155) 

2.2.10 Önemlilik Kavramı 

Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi a ırlık ve de erlerinin mali tablolara 

dayandırılarak yapılacak de erlendirmeleri ve bu konuda alınacak kararları etkileyebilecek 

düzeyde olmasını ifade eder. Önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve di er hususların 

mali tablolarda yer alması zorunludur. ( SMMMO: 1992) 

2.2.11. Özün Önceli i Kavramı 

Genellikle muhasebe kayıt konusu olan i lemlerin özü ile yasal biçimleri aynı olmak- 



tadır. Ancak bazı durumlarda olayların özü, yasal biçimden farklı olabilmektedir. Örne in 

bir alaca ın hangi durumlarda üpheli alacak kaydedilece i yasalarda belirtilmi tir. Bu 

ko ullardan biri, bu alaca ın vadesinde ödenmemi  olmasıdır. letmenin alacaklı oldu u 

i letmenin iflas etmesi durumlarında, alaca ın henüz vadesi gelmemi  ve yasada ki 

ko ullar olu mamı  olsa bile o alacak i lemin özü gere i üpheli hale gelecektir.( Erdo an 

ve Lazol ve Ergün ve Köse 2011: 9). 

2.3.Muhasebe Mesle i 

Meslek “ zlenen yol, ekol, bir çıraklık e itimini, deneyimi vb. gerektirmesiyle ayırt 

edilen ve yasal bir çerçeve içinde yer alan i ”( Larousse :8049) eklinde tanımlanmı tır. Bir 

u ra ın meslek olarak kabul edilmesi için u özelliklere sahip olması gerekmektedir: 

(Aybo a 2001) 

-karma ık ve sürekli geli en bir bilgi yapısı 

-uygulamada kar ıla ılan sorunların çözümünde mesleki yargı kullanması 

-kamu yararına hizmet edecek mesleki bir sorumluluk ta ır. 

Muhasebe mesle ine gelince ise, muhasebecilik Avrupa ve ABD doktorluk ve 

avukatlık gibi bir meslek niteli i kazanmı tır. Mesle in bu durumu içinde bulundu u 

toplum tarafından da kabul edilmi tir. Bu meslek sadece toplum tarafından de il yetkili 

makamlar tarafından da kabul edilmi , hatta bu mesle e ait örgütler bulunmaktadır. Bu 

örgütler, melekleri ile ilgili uygulamalar sırasında uymak zorunda oldukları ilkeleri, 

esasları ve ahlaki kuralları saptarlar. Bu ilkelere uymayan meslek mensupları meslekten 

uzakla tırılır. Muhasebede meslek mensuplarına “serbest” veya “yeminli muhasebe” 

uzmanı denir. Bunlar mesle e girerken devlet yetkisi altında bir sınava tabi tutulurlar. Bu 

sınavı devlet adına muhasebe mesle ine ait örgütler yapmaktadır.( Yalkın 2005: 19) 

2.4. Muhasebe Meslek Eti i 

Etik kavramı muhasebe açısından dü ünüldü ünde mü teriler, toplum ve di er 

meslek grupları ile olan ili kilerde uyulması gereken kuralların yerine getirilmesi eklinde 

ifade edilmektedir. Muhasebede meslek eti i, meslek mensubu olan ki ilerin 

ba ımsızlı ını, dürüstlü ünü ifade etmektedir. Muhasebe meslek eti i, mü terilere, halka 

ve di erlerine etik olarak hizmet edilmesidir.( Albez ve Yıldırım 2005: 346)  Muhasebe 

mesle i, ekonomik, sosyal, finansal ve teknolojik alanlarda ortaya çıkan de i imlerle 



beraber önem kazanmaya ba lamı  ve günümüzde önemli bir konuma gelmi tir. 

Dolayısıyla muhasebe meslek mensubu muhasebe aracılı ıyla üretti i ekonomik 

kaynakların da ılımında büyük önem ta ıyan bilgilerde sadece ilgili tarafa de il, toplumun 

tüm kesimine kar ı sorumludur. Muhasebe meslek eti i, meslek mensuplarının mesleki 

faaliyetlerini yürütürken kanunlara uygun davranmanın yanı sıra toplumun de er 

yargılarını da dikkate almalıdır. Muhasebe meslek eti inin özünü muhasebe süresince 

üretilen mesleki bilgilerin kullanıcıya sa ladı ı yarar olu turmaktadır.( Kısakürek ve  

Alpan 2010) 

Muhasebe mesle inde yapılacak etik dı ı bir davranı  ise bütün bir toplumu 

etkilemektedir. Örne in, etik dı ı davranı lar sonucunda mali tablo verilerini gerçek dı ı 

gösterme ve vergi kaçırma durumunda bütün topluma yayılacak bir etki olu turmaktadır. 

(Kutlu 2008: 145) Günümüzde muhasebe mesle ine zarar veren üç sorun mevcuttur. 

Bunlardan ilkine, artan ticarile meyi gösterebiliriz. Bu problem meslek mensuplarının 

kendi çıkarları ve mü terilere sundukları hizmet arasında kalmalarıdır. kinci sorun ise i  

hayatında artan bir karma anın var olmasıdır. Son sorun ise ahlaki de erler ve 

standartlarda meydana gelen de i imler sorun olarak gösterilebilir. (Çabuk ve güden 

2006: 67-68). Tüm bu sorunların meydana gelmemesi için muhasebede meslek eti ine 

önem verilmesi gerekir. 

2.4.1 Muhasebe Meslek Eti i ve Etik kilemler 

Meslek hayatında bazen çe itli etik sorunlarla kar ı kar ıya kalınmaktadır. Bu 

sorunlar etik ikilem ve etik sapma olarak kar ımıza çıkmaktadır. Etik ikilem ve etik sapma 

birbiriyle karı tırılan kavramlar olsa da aslında tamamen birbirinden farklıdır. Bu 

kavramları u ekilde tanımlayabiliriz: ( Karacan 2014:54) 

Etik kilem, bir konunun birbiriyle çatı an ancak iti tarafında tartı ılabilir do ru 

yanlarının oldu u olması durumunda ortaya çıkar (Kultuk ve Ersoy 2011:426). Örne in bir 

SMMM olarak defterinizi tuttu unuz bir mü teriniz, muhasebe uygulamalarına ters bazı 

i lemler yapmanızı istedi inde yapmazsanız mü terinizi kaybedeceksiniz, istenileni 

yaparsanız da uygulamalara ters dü eceksiniz, bu konuda muhasebeci olarak nasıl bir tavır 

sergileyeceksiniz?(Karacan 2014:54) 

Etik Sapma, bir ki inin ahlaki olmayan bir karar alması sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Etik sapmayı ortaya çıkaran iki önemli neden; 

1) Ki inin bencil davranmayı seçmesi ve 



2) Toplumun ahlaki de erlerinden farklı ki isel ahlaki standartlara sahip olunması 

olarak kar ımıza çıkmaktadır. Örne in, ki inin bencil olması sebebiyle akraba ve 

e -dost ili kilerini kullanmak suretiyle mü teri sayısını arttırmaya yönelik 

çabalarda bulunması ve di er meslek mensubu arkada larına kar ı haksız rekabet 

olu turmasıdır.  

letmeler mesleki etik ile ilgili olarak en çok etik ikilemle kar ı kar ıya kalmaktadırlar. 

(Karacan 2014: 55) Her meslekte oldu u gibi muhasebe meslek mensupları da de er 

yargılarında çeli kiye dü me, kurallarda ve kararlarda anla amama ve mesleki problemler 

gibi çe itli sorunlarla kar ı kar ıya kalmaktadır. Muhasebede etik ikilem, muhasebecinin 

bir gruba kar ı olan görev ve sorumluluklarının di er bazı gruplara olan görev ve 

sorumluluklarıyla veya kendi çıkarlarıyla uyu maması sonucu meydana gelmektedir. 

Örne in, muhasebe ilkelerine uygun uygulamalarda ilgili mü teriyle olu acak görü  farkı, 

mü teri tarafından ve belki de muhasebe firması tarafından, ba ımsız muhasebecilerin 

kamu güvenine ba lılı ını test eden baskılara neden olabilecektir. Muhasebecilerin mesleki 

yargıları, kuralların ve düzenlemelerin teknik olarak uygulanmasından daha çok ey 

gerektirecektir. Bu yüzden muhasebecilerin mesleki yargıları sık olarak etik ikilemlerin 

çözümünü olu turmaktadır. (Kultuk ve Ersoy 2011:426). 

2.4.2 Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Açıdan Zorlukları 

Muhasebe mesle ini di er mesleklerden ayıran en önemli özelli i bu mesle in 

sahiplerinin topluma ve devlete kar ı ta ıdı ı sorumluluktur. Muhasebecilerin sundu u 

bilgilerin tarafsız ve güvenirlili ine inanan devlet, mü teriler, kredi kurulu ları, 

yatırımcılar ve di erleri mevcuttur. Bu nedenle muhasebeciler daima kamu çıkarlarının göz 

önünde bulundurmak zorundadırlar. Kamu veya özel sektörde çalı an muhasebeciler 

normlara uymak zorundadırlar.  Muhasebecinin görevi mü teri veya i verenin ihtiyaçlarını 

kar ılamak de il, muhasebecilik mesle inin standartlarını kamu ile bütünle tirmektir. 

Muhasebe meslek mensuplarına güven duyulması için iki temel özellikten bahsetmek 

gerekir. Bunlardan birincisi teknik boyutu olan mesleki bilgi birikimine sahip olmak di eri 

ise etik boyutu olan sosyal sorumluluk kavramıdır. Muhasebe meslek mensupları kimi 

zaman etik konusunda zorluklar ya amaktadır. Meslek mensupları kar ıla tı ı bu zorluklar 

kar ısında etik ilkeleri çi nedi inde disiplin cezası almaktadırlar. Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik ve Yeminli Mali Mü avirlik Kanunu Disiplin 



Yönetmeli i’nde disiplin cezaları ile ilgili hükümler mevcuttur (Kalmı  ve Eskin ve 

Gümü  2006: 154). 

2.4.3 Muhasebe Meslek Eti ine Yönelik Yakla ımlar 

Meslek mensuplarının davranı larını biçimlendiren üç ana etmen söz konusudur. 

Bunlar yasal düzenlemeler, özgür seçim hakkı ve ahlak olgusudur.  Meslek mensubunun 

özgürce seçim yapabildi i alan ile yasal düzenlemelerle sınırlanan alan arasında yer alan 

bo luk ahlaksal yargı ile dengelenmektedir. Bu ba lamda bu üç kavram yer aldı ı 

kararlarda birey “e er kanunlara aykırı bir ey yoksa bu durum ahlak dı ı de ildir” 

yargısına dü meyecektir. Ancak mesleki ahlak standartları somut kurallar halinde 

tanımlanmadı ı için do ru davranı larla ilgili anla mazlıklar ve ikilemler her zaman devam 

edecektir. Bu noktada meslek mensuplarının meslek ahlakına ili kin kararlarını etkileyen 

iki yakla ım vardır.  

Bunlar teleolojik ve deontolojik yakla ım olarak adlandırılmaktadır. (Selimo lu 1997:147) 

2.4.3.1 Teleolojik Yakla ım 

Genel olarak teleolojik yakla ım, ya da teleolojik felsefe bir davranı ın sonuçlarına 

bakarak ahlaki de erini ba ka bir ifadeyle ahlaki olup olmadı ını belirlemektedir.( Ferrel 

ve Fraedrıch 2011: 155). Bu yakla ım aynı zamanda fayda ve maliyet kar ıla tırması ile 

karar vermede en yüksek faydayı sa layacak seçene in do ru oldu unu kabul etmektedir. 

Teolojik yakla ım, bireyci yakla ım ve yararlı olma yakla ımı olmak üzere iki grupta 

incelenir: (Karacan 2014:80) 

2.4.3.2 Bireyci Yakla ım 

Aynı zamanda egoizm olarak da adlandırılan bu yakla ım do runun uzun dönemde 

bireye sa ladı ı yarar olarak adlandırılmaktadır. Bu yakla ıma göre birey kendine uzun 

dönemde en önemli avantajı sa layacak yakla ıma yönelmektedir. Ancak bu yakla ım 

sadece do ruluk, dürüstlük temellerine oturdu u zaman gerçek anlamanı ula abilir. Bu 

yakla ımın en büyük eksikliklerinden birisi ise, bireysel yararların, bireysel çıkarlara 

dönü mesi nedeniyle uygulamada sapmaların meydana gelebilece i ele tirisidir. 

 



2.4.3.3 Yararlı Olma Yakla ımı 

Muhasebecilerin ço u yarar ve maliyet analizleri yaparlar. Bu analizde 

muhasebeciler ve yöneticiler olası maliyet ile olası yarar arasındaki dengeyi en üst 

seviyede tutacak eylemleri benimsemektedirler. Yararların para ile ölçülmedi durumlarda 

bu analizde bazı zorluklar meydana gelmektedir. Bu durumda öncelikle karardan etkilenen 

taraflar ve olası seçenekler de erlendirilir. Bu yakla ımın en zayıf yönü ise olası yararların 

tam olarak ne oldu unun bilinmemesidir. 

2.4.3.4 Deontolojik Yakla ım 

Muhasebe mesle inde, meslek mensuplarının kendi aralarında ve mü terileri ile 

aralarındaki ili kileri belirleyen kurallar toplulu u deontolojiyi ve deontolojik kuralların 

temelini olu turmaktadır.( Akdo an 2003:5) Muhasebe ve denetim alanında mükemmel bir 

meslek sahibi olmak iste inde olanlar, mesleki deontolojiyi ö renmek zorundadırlar. 

Deontolojiyi bilmeden bu mesle in yeterince yerine getirilemeyece inin bilinmesi 

gerekmektedir (Kotar 1997: 66). Deontolojik yakla ımı da iki grupta inceleyebiliriz. 

Bunlar: Etik ve Haklar yakla ımı, E itçilik Yakla ımıdır. (Akdo an 2005:220-221). 

2.4.3.5 Etik ve Haklar Yakla ımı 

Ki ilerin irade, gizlilik, güvenlik, geli me, ya ama gibi haklarının ve özgürlüklerinin 

bulundu u temeli üzerine oturtulmu  bir yakla ım türüdür. Bu kavramların meslek 

mensuplarının kararlarında göz ardı edilemeyecek de i kenler oldu u unutulmamalıdır. 

Meslek mensupları meslekle ilgili bir karar alırken di er insanların haklarını ihlal 

etmemeleri gerekmektedir. 

2.4.3.6 E itlikçi Yakla ım 

Bu yakla ıma göre e itlik, adalet ve tarafsızlık temel alınmaktadır. Bu yakla ım 

meslek örgütü için u üç temel ilke üzerine kurulmu tur. Bu ilkeler: 

 Tüm meslek mensuplarının e it oldu u üzerinde durmaktadır. Meslek 

mensuplarının aralarındaki farklılıklar ancak o meslek mensuplarının yetenekleri ve 

bilgilerine paralel olarak üstlendikleri görev ve sorumluluklardan 

kaynaklanmaktadır. 



 Meslek örgütünün kendisine ba lı meslek mensupları arasında meslek eti i 

konularını uygularken adil davranmasını öngörmektedir. 

 Bu ilke tarafsızlık üzerine oturtulmu tur. Meslek mensuplarının mesle e uymayan 

ekilde davranmaları sonunda meslek eti ine verilen zararın bilerek mi, yoksa 

bilmeden mi verildi inin incelenmesi, e er kasıt var ise gereken cezanın 

verilmesidir. 

E itçilik yakla ımı yasal düzenlemelerin meslek örgütü ve ilgili kurum bazında 

tutulmasını öngörmektedir. Bu yakla ım hem yararlı olma yakla ımındaki karma ık he-

saplamaların getirdi i zorluklardan, hem de bireyci yakla ımdaki ki isel çıkarlardan 

ayrı tırılmı tır.( Selimo lu 1997:149). 

2.5 Muhasebe Meslek Mensuplarının Ta ıması Gereken Etiksel Özellikler 

Muhasebe meslek mensubu, bir i letmedeki finansal nitelikli i lemler ile ilgili 

olayları kaydeden sınıflandıran, özetleyen, analiz eden, yorumlayan ve sonuçları 

raporlayan, bütçeleme ve denetim maksadıyla bilgi üreten, yönetim faaliyetlerini takip 

eden, muhasebe politikaları olu turan, hesap planını olu turan ve finansal raporları 

tasarlayan, muhasebe faaliyetlerini yürüten, yönetimin gerek duydu u özel raporları üreten, 

vergi ile ilgili i lemleri yürüten ve beyannameleri düzenleyen ki i olarak 

adlandırılmaktadır.(Öztürk 2012:141). 

Gerek uluslararası alanda muhasebe meslek eti ine katkıda bulunan American 

Institure Of Certified Public Accountants- American Sertifikalı Kamu Muhasebecileri 

Enstitüsü (AICPA), International Federation Of Accountants-Uluslararası Muhasebeciler 

Federasyonu (IFAC), Institue Of Management Accountants –Yönetim Muhasebecileri 

Enstitüsü (IMA) gibi kurulu ların yapmı  oldu u çalı malar gerekse ulusal düzeyde 

Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Mü avirler Odası (TÜRMOB), Sermaye Piyasası 

Kurulu (SPK) gibi kurulu ların yapmı  oldu u çalı malar yine bu alanda çıkarılmı  olan 

3568 Sayılı Kanun gibi di er bir takım kanunlar, meslek kararları ve etik ilkelere ili kin 

kurallar dikkate alındı ında, muhasebe meslek mensuplarında bulunması gereken ba lıca 

temel prensipler u ekilde sıralanmı tır: ( Karacan 2014: 86). 

 Dürüstlük, 

 Tarafsızlık, 



 Sır Saklama, 

 Ba ımsızlık, 

 Yeterlilik, 

2.5.1 Dürüstlük 

Dürüst bir kimse genel olarak, söz ve eylemleri tutarlı olan kimse olarak 

tanımlanmaktadır. (Akı ık 2005:83) Bu kavram aynı zamanda meslek mensubunun ki isel 

özellikleri ile de yakından ilgilidir. Ayrıca meslek ahlakı kriterlerinden birisidir. 

Muhasebecilerin hizmete ya da sıfata bakmaksızın mesleki hizmetlerin do rulu unu 

korumaları ve kararlarda da tarafsız olmaları gerekti i önemle üzerinde 

durulmaktadır.(Özyürek 2012:145) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler, Yeminli 

Mali Mü avirler Odalar Birli i tarafından yayınlanan mecburi meslek kararı madde 16’da 

“meslek mensupları mesle e uygun olmayan davranı larda bulunamaz” eklinde 

belirtilmi tir. Bu madde de dürüstlü ün meslek eti i açısından ne kadar önemli oldu unu 

göstermektedir. Türkiye’deki Serbest Mali Mü avirler, Yeminli Mali Mü avirlerin Mesleki 

Faaliyetlerinde Uygulayacakları Etik lkeler Hakkındaki Yönetmelik’in 6. Maddesine göre 

“Dürüstlük ilkesi, tüm meslek mensuplarına mesleki ili kilerinde do ru ve güvenilir olma 

yükümlülü ü getirmektedir. Dürüstlük ilkesi ayrıca adil olmayı ve açık sözlülü ü de ifade 

etmektedir” Aynı yönetmeli in 7. Maddesine göre “Meslek mensubu, herhangi bir bilginin 

önemli bir hata ya da yanıltıcı biçimde hazırlanmı  veya gizlenmi  ifadeler içerdi ini 

dü ünüyorsa, bu tür bilgiyi veya bu bilgiyle hazırlanmı  bir rapor, haber veya sonucu 

dikkate almamalıdır.” (Karacan 2014:87). 

2.5.2 Tarafsızlık 

Tarafsızlık ilkesi, tüm muhasebe meslek mensuplarına, önyargı, çıkar çatı ması ve 

di er ki ilerin usulsüz etkilerinden dolayı mesleki veya ticari yargılarını tehlikeye 

dü ürmeme zorunlulu u yüklemektedir. Bir muhasebe meslek mensubu, tarafsızlı ını 

zedeleyebilecek durumlara maruz kalabilmektedir. Bu tür durumların tamamının 

belirlenmesi ve tanımlanması mümkün de ildir. Muhasebe meslek mensubu, e er bir 

durum ya da ili ki bu hizmetlerle ilgili olarak muhasebe meslek mensubunun mesleki 

yargılarını önyargı ya da usulsüzce etkiliyor ise muhasebe meslek mensubu bir mesleki 

hizmeti usulünce yerine getiremeyecektir. (TÜRMOB 2013: 25) Türkiye’deki Serbest 

Muhasebeci Mali Mü avirler ve Yeminli Mali Mü avirlerin Mesleki Faaliyetlerinde 



Uyacakları Etik lkeler Hakkındaki Yönetmelik’in 8. Maddesine göre “Tarafsızlık ilkesi, 

tüm meslek mensuplarına, yanlı olma, çıkar çatı ması veya üçüncü ki ilerin uygunsuz 

biçimdeki baskı ve etkileri nedeniyle mesleki kararlarından ödün vermeme sorumlulu u 

yüklemektedir.” Aynı yönetmeli in 9. Maddesine göre “ Meslek mensupları 

tarafsızlıklarını olumsuz yönde etkileyebilecek durumlara maruz kalabilir. Bu tür 

durumlarda baskıları tanımlamak ve öngörmek her zaman mümkün de ildir. Dolayısıyla, 

meslek mensuplarının tarafsızlıklarını etkileyebilecek ortam ve ili kilerden kaçınmaları 

gerekmektedir. (Karacan 2014: 89) 

2.5.3 Sır Saklama 

Meslek mensupları mü terilerinin izni olmadan edindi i bilgileri açıklama hakkına 

sahip de ildir. Ancak mü terilerine kar ı oldu u kadar topluma kar ıda sorumlulukları 

vardır. Bu sorumluluklardan biri de sır saklama ilkesidir. Meslek mensuplarının 

uygulamaları sırasında topladıkları bilgi ve belgeler gizli kabul edildikleri için 

açıklanamazlar. Muhasebenin temek kavramlarından olan tam açıklama kavramına göre ve 

denetim kurallarına ba lı olarak yapılması gereken açıklamalar ve yasa gere i açıklanması 

gerekenler sır kapsamında sayılmamaktadır. ( Akdo an 2003: 43) Gizlilik ilkesi yani sır 

saklama ilkesi, muhasebe meslek mensuplarına kaçınması gereken a a ıdaki zorunlulukları 

yüklemektedir: 

a) ayet açıklanması gerektiren yasal veya mesleki bir hak veya vazife yoksa uygun 

ve belirli bir yetki olmadan meslek ve i  ili kilerinin bir sonucu olarak elde edilen 

bilgilerin i veren organizasyon dı ına açıklamak ve  

b) Mesleki ve i  ili kilerinin bir sonucu olarak elde edilmi  gizli bilgilerin kendi 

ki isel menfaatleri ya da üçüncü tarafların faydasına kullanmak. 

Bir muhasebe meslek mensubu sosyal çevre de dahil olmak üzere gizlili i 

sürdürecek, özellikle yakın i  arkada ları veya ortakları ya da ailesine kar ı katıksız 

açıklama ihtimaline kar ı tetikte olacaktır. Aynı zamanda muhasebe meslek mensupları, 

kontrolü altındaki çalı anların ve danı manlık ve yardım aldıkları ki ilerin muhasebe 

meslek mensuplarının gizlilik yükümlülü üne saygı göstermelerini temin etmek üzere 

uygun adımlar atmaktadır (TÜRMOB 2013:27). 

 



2.5.4 Ba ımsızlık 

Ba ımsızlık, meslek mensubunun denetim hizmetini, mü teri firmanın baskısı altında 

olmadan yerine getirmenin ön ko uludur. Ancak mü terileriyle ekonomik ve finansal 

ili kiler içinde olan bir meslek mensubunun, i ini dürüstlük ve tarafsızlık ilklerinden ödün 

vermeksizin yapsa bile, üçüncü ki ilerin bu ili kileri ba ımsızlı ı zedeleyen ili kiler 

çerçevesinde algılamalarının önüne geçemeyecektir. Dolayısıyla, meslek mensuplarından 

beklenen, ba ımsızlı ına gölge dü ürecek bu tür eylemlerden uzak durmasıdır. Meslek 

mensupları ba ımsızlıklarının zedelenmesi sonucunda sadece mesleki disiplin kurallarının 

yaptırımlarıyla de il aynı zamanda hukuki yaptırımlarla da kar ı kar ıya kalacaklarını 

unutmamalıdır.  

Meslek mensuplarının uyması ve sahip çıkması gereken kuralların ba ımsızlık ile 

ilgili bölümünde ise “Meslek mensupları, çalı malarını kendi sorumlulukları altında tam 

bir tarafsızlıkla yürütürler. Ba ımsızlık mesle in temeli ve vazgeçilmez bir unsurudur” 

ifadesine yer verilmektedir.( Akı ık 2005:82)  

2.5.5 Yeterlilik 

Meslek mensupları yeterlilik kavramıyla ilgili olarak unları yerine getirmek 

zorundadırlar; 

a) Bilgi ve yeteneklerini sürekli geli tirerek uygun mesleki yeterlilik seviyesini 

muhafaza etmek, 

b) Mesleklerini ilgili kanun, düzenleme ve teknik standartlara göre icra etmek, 

c) Çalı ma konularında ilgili güvenilir bilgileri analiz ettikten sonra, tam anlamıyla 

bitmi  ve açık raporlar ile tavsiyeler hazırlamak ile yükümlüdürler.( Saban ve 

Atalay 2005: 57) 

Mesleki yeterlili in korunması, ilgili teknik, mesleki ve ticari geli melerin sürekli 

farkında olunması ve anla ılması gerekmektedir. Sürekli mesleki geli im, bir muhasebe 

meslek mensubunun mesleki çevre içerisinde yetkin bir biçimde çalı ması için yetenekleri 

geli tirmesine ve korumasına imkan sa lamaktadır. (TÜRMOB 2013: 26) 

2.6 . Muhasebe Eti i E itiminde Uluslararası Kurulu lar ve Standartlar 

Profesyonel mesleklerde meslek mensuplarının uyacakları etik kurallar,  uluslararası   



kurumların ve uluslararası meslek örgütlerinin belirledi i ilkeler çerçevesinde 

belirlenmi tir. Bu bölümde, Uluslararası Yüksek Denetleme Kurumları Örgütü (INTOSAI) 

Etik Kuralları, ba ımsız denetçi ve denetim kurumları ile muhasebecilerin uluslararası 

örgütü olan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun belirledi i (IFAC) Etik Kurallar, 

Uluslararası ç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) Etik Kuralları, Amerikan Yeminli Serbest 

Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) Etik Kuralları, Uluslararası Muhasebe Standartları 

Komitesi Vakfı (IASCF) de inilecektir. (Koçberber2008:70)  

Dünyayı saran küreselle me akımı ile birlikte ortaya çıkan uluslararası entegrasyon 

süreci, ülkelerin muhasebe sistemlerini uluslararası geçerli muhasebe standartlarına 

uyumla tırılmasını gerektirmektedir. Bunun sonucu olarak, muhasebe belge ve kayıt 

düzenine etik de erlere uyum ve kamuoyu aydınlatma sürecinde ortak standartlara uyumlu 

davranma zorunlu hale gelmi tir. ( Müslümov ve Aras 2002: 3) 

2.6.1 INTOSAI  

INTOSAI, 1953’de Küba’nın ba kenti Havana’da gerçekle en uluslararası kongre 

sonucu olu turulmu ; daha sonra ba ımsız ve siyaset dı ı bir organizasyon olan Birle mi  

Milletler üyesi tüm ülkelerin yüksek denetim kurumlarının üyesi oldu u uluslararası bir 

organizasyon haline gelmi tir. INTOSAI her üç yılda bir de i ik ülkelerde kongreler 

düzenleyerek, yüksek denetim alanında ilgili mali ve yönetsel konularda, güncel 

geli melerin tartı ılmasını ve kararlar alınmasını sa layan bir olu umdur. INTOSAI’nın 

mesleki etik kurallara yön veren ba lıklar u ekilde belirlenmi tir: 

Dürüstlük: INTOSAI etik ilkelerin en önemlisi olarak dürüstlük kavramını 

benimsemi tir. Kamuoyunda kendilerine duyulan güvenin sürekli olması için denetçilerin 

davranı larının kusursuz ve üphe uyandırmayacak bir biçimde olması gerekti ini 

savunmu tur.  

Ba ımsızlık: Denetçiler denetledikleri kurumdan ba ımsız olmak ve inceledikleri 

konuları nesnel bir ekilde ele almak durumundadırlar. Denetçinin ba ımsızlı ı çıkarlar 

nedeniyle hiçbir zaman zedelenmemelidir. Denetçiler menfaatlerinin söz konusu olaca ı 

her türlü konudan kaçınmak zorundadırlar.  

Tarafsızlık: Yüksek denetim kurumunun gerçekte var olan ve kamuoyu tarafından 

da varlı ı algılanan politik tarafsızlı ın korunması çok önemlidir. Bu nedenle denetçiler 

denetim sorumluluklarını tarafsız bir biçimde gerçekle tirmek istiyorlarsa politik etkilerden 



uzak durmak zorundadırlar. E er denetçilere politik faaliyetlerde bulunmalarına izin 

veriliyorsa, denetçilerin bu faaliyetlerini mesleki sata malara yol açmayacak ekilde 

sürdürmeleri gerekmektedir.  

Çıkar Çatı masından Kaçınılması: Denetçiler ba ımsızlıklarını ve dürüstlüklerini 

zedeleyebilecek veya böyle bir görüntünün olu masına sebebiyet verecek hediye, para 

ödüllerini reddederek ba ımsızlıklarını korumalı ve muhtemel bir çıkar çatı masını 

önlemelidirler. Denetçiler resmi konumlarını özel amaçlar için kullanmamalıdırlar. 

Görevlerinin yerine getirilmesi sonucunda elde edilen bilgileri denetçiler, kendilerine veya 

ba kalarına çıkar sa lamak için kullanmamalıdır. 

Mesleki Sırların Saklanması: Denetim süreci boyunca elde edilen bilgiyi denetçiler 

hiçbir ekilde üçüncü ki ilere yazılı veya sözlü bir ekilde açıklamamalıdır. Ancak Yüksek 

denetleme kurumunun ola an çalı masının gere i olarak ve yasalar ile belirlenmi  

sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla yapılan açıklamalar bunun dı ındadır. 

Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Geli ime Açık Olma: Denetçiler, yürürlükteki 

denetim, muhasebe ve mali yönetim standartlarını, politikalarını, prosedürlerini bilmeli ve 

bunları uygulamalıdır. Denetçiler denetimde mümkün oldu u kadar yüksek nitelikteki 

metotları kullanmalıdır. Denetçiler yetersiz oldukları konularda hiçbir i i 

üstlenmemelidir.(Koçberber 2008: 71-73)  

2.6.2 IFAC 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu, 1977 yılında Münih’te yapılan 11. 

Muhasebeciler kongresinde kurulmu tur. IFAC, muhasebe mesle inin bir üst kurulu u 

niteli i ta ımaktadır. Muhasebeciler arasında birli i sa lamayı amaçlamı tır. IFAC’ın 

temel amacı muhasebe mesle i mensuplarının toplum çıkarları do rultusunda devamlı 

olarak yüksek kalitede hizmet sunmalarını sa layacak evrensel standartlar olu turarak 

mesle in geli imi için u ra maktır. Bu amaç do rultusunda kendisine üye olan muhasebe 

meslek örgütleri ve bölgesel olarak olu turulan muhasebe meslek örgütleri ile i birli i 

yapmaktadır. IFAC’a üye olan muhasebe meslek örgütleri dünya çapında iki milyonun 

üzerinde muhasebe meslek mensubunu temsil etmektedir. Türkiye’den de “Türkiye 

Muhasebe Uzmanları Derne i” kurucu üye olarak IFAC’a üyedir. 1994 yılında da 

TÜRMOB, IFAC’a üye olmu tur. ( Selvi 2002).  



IFAC, kamu, özel sektöre ve e itim alanlarında faaliyet gösteren muhasebe meslek 

mensupları ve ö retim üyelerinden olu mu  bir komitedir. IFAC, muhasebe mesle inin 

kalitesini arttırmak ve standartların dünya çapında benimsenmesini sa lamak amacıyla altı 

alanda çalı ma yapmaktadır. Bunlar: ( Talu 2001: 120) 

a) Denetim ile ilgili hizmetler, 

b) E itim, 

c) Etik, 

d) Finansal ve dari Muhasebe, 

e) Bilgi Teknolojileri, 

f) Kamu sektörü muhasebesi. 

2.6.3 IIA 

1941 yılında kurulan Uluslararası ç Denetçiler Enstitüsü (IIA), büyüyen iç denetim 

faaliyetlerine, kamu ve özel sektörün artan sayısı ve karma ık yapıdan kaynaklanan yeni 

yönetim ihtiyaçlarına bir yanıt olarak geli mi tir. IIA, 1947 yılında bir sorumluluk beyanı 

yayımlamı , 1968 yılında da Etik kurallarını onaylamı tır. IIA’nın dünya genelinde 

175.000’den fazla üyesi bulunmaktadır. IIA üyeleri iç denetim, risk yönetimi, yöneti im, iç 

kontrol, e itim ve güvenlik alanlarında çalı maktadır. (T DE 2011:4) IIA’nın amacı özel 

sektör içerisinde i letmeyi yönetmekle sorumlu olan kimselerin görevlerini etkin bir 

biçimde yerine getirmelerine yardımcı olmak için görev yapan iç denetçilerin dünya 

çapında yaygın bir örgüt yapısına sahip olmalarını sa lamaktır. 1995 yılında kurulan 

Türkiye ç Denetçiler Enstitüsü ise ülkemizi temsil etmekte ve yakla ık olarak 700 üyesi 

bulunmaktadır. Türkiye ç Denetçiler Enstitüsü kongreler ve etkinlikler düzenleyerek 

meslek bilinci ve eti in olu masına katkı sa lamaktadır. ( Koçberber 2008: 76)  

2.6.4 AICPA 

Muhasebe mesle i ve uygulamaları konusunda geli mi  düzenlemelerin oldu u 

ülkelerden olan ABD’de, meslek eti i ile ilgili ilk çalı malar AICPA tarafından 

yayımlanan muhasebe meslek eti i standartlarıyla ba latılmı tır. Muhasebe alanında 

AICPA toplumun muhasebe ihtiyaçlarını kar ılayan ki iler için kurallar bütününü tesis 

etmek ve bu konuda zorlayıcı olmayı üstlenmektedir. Profesyonel muhasebe 



organizasyonları üyelerin etik sorumluluklarının geli mesi için rehberlik etme sorumlulu u 

ta ımaktadır.( T.Smıth ve Smıth 2003)  

AICPA tarafından meslek ahlakı konusunda ilk çalı malar 1966 yılında yayınlanan 

“Muhasebe Mesle inde Meslek Ahlakı Standartları” dır. Bu standartlar 1973 yılında 

de i tirilerek yeniden yayınlanmı  ve daha sonra 1988 de revize edilerek “ Mesleki 

Standartlarda Yeniden Yapılanma” olarak yayınlanmı tır. AICPA Davranı  Yasaları adı 

altında yayınlanan bu plan, meslek mensuplarında olması gereken davranı ları içeren 

ilkeler ve meslek ahlakına uygun olmayan davranı ları ifade eden kurallar olmak üzere iki 

temel bölümden olu maktadır. Planda 6 adet ilke ve 11 adet kural bulunmaktadır. ( Otlu 

1999: 133) Muhasebe mesle inin toplumsal onurunun yerle ti i meslek yasa ve ilkelerinin 

tam olarak benimsendi i Amerika Birle ik Devletlerinde aynı faaliyetleri yürüten meslek 

elemanları için olu turulan ilkelere bakıldı ında unları söyleyebiliriz: ( Çukacı 2006: 100) 

Amerikan Ba ımsız Kamu Muhasebecileri (American Institute Of Certified Public 

Accountants, AICPA) Mesleki Davranı  Yasası lkeleri 

1) Sorumluluklar; ba ımız olarak çalı an meslek elemanlarının adına i  yaptıkları 

bireye, meslekta larına ve kamuya kar ı e it mesafeli olduklarını bilerek 

faaliyetlerinin herhangi bir tarafın lehine veya aleyhine bozulmaması, 

2) Kamu çıkarı gözetme; yapılan faaliyetler sonucunda kamu yararı gözetilerek 

genel ekonominin aleyhinde durumların ortaya çıkı ının engellenmesi, 

3) Dürüstlük; sorumlu olunan bütün tarafların hakkının her ne nedenle olursa olsun 

de i meyece i fikrinin sorumlu olunan tarafa verilerek onların nezdinde gerekli 

güvenin olu turulması, 

4) Tarafsızlık ve ba ımsızlık; taraf adına ücret kar ılı ı i  yapılıyor olsa bile, meslek 

mensuplarının yapılan i  süresince ba ımsızlık oldu unu dü ünerek tarafsız 

olarak faaliyetlerini sürdürmesidir, 

5) Özenli çalı ma; sorumluluk bilinci içerisinde yerine getirilen faaliyetleri, 

taraflardan birini ma dur etmeyecek biçimde, teknik bilgiye sahip olarak meslek 

ahlakının vermi  oldu u bilinç dahilinde hareket etmesidir.  

6) Sunulan hizmetin kapsamı ve niteli i; meslek mensuplarının sunacakları 

hizmetlerin yasada belirtilenler dı ında kalanlarını seçerken, i in nitelik ve 

kapsamını belirlemede meslek eti ini göz önünde tutarak tercih yapmasıdır. 

 



AICPA Mesleki Davranı  Yasası Kuralları 

1) Ba ımsızlık; meslek mensubu faaliyetlerine devam ederken yapmı  oldu u i in 

belli bir taraf için veya devlet için yapılmadı ı dü üncesine sahip olmalıdır. 

2) Dürüstlük ve tarafsızlık; muhasebe faaliyetlerini yerine getirirken çıkar 

çatı malarına girmeden, i letmenin mali durumunun oldu u gibi gösterilmesi 

için, herhangi bir grup veya bireylerin etkisi altında kalınmamalıdır. 

3) Genel standartlara uyum; mevcut yasalar do rultusunda mesleki yeterlili e 

eri mi , gerekli mesleki hassasiyeti göstererek, belli bir plan dahilinde hareket 

etmesidir. 

4) Standartlara uyum; meslek mensuplarının faaliyetleri esnasında meslek örgütleri 

tarafından kabul edilen standartlara uygun davranmalıdır. 

5) Muhasebe ilkeleri ve uyum; muhasebe faaliyetlerinin yerine getirilmesinde 

meslek elemanları Genel Kabul Görmü  Muhasebe Kavram ve lkelerine uygun 

davranı lar sergilemelidir. 

6) Mü teri bilgilerinin gizlili i; adına i  yapılan mü terinin faaliyetlerinin 

sonucunda ortaya çıkan ekonomik veya muhasebe bilgilerinin i letmenin dı ında 

bulunan birey ve gruplara açıklanmayarak o bilgiler saklanmalıdır. 

7) artlı ücret; yapılacak i lerin nitelikleri belirlendikten sonra ücret i in sonunda 

de il ba ında ödenmelidir. 

8) Meslek onuru le ba da mayan ücret; meslek elemanlarının sorumlu oldukları 

gruplardan birisi olan meslekta larının genel itibarını ve mensubunun kendi 

bireysel itibarını ve mesle in ilerideki onurunu dü ünerekten meslek onuru ile 

ba da mayan her türlü hareketten kaçınmalıdır. 

9) Reklam yapma yasa ı; gerçek nitelikli olmayan veya abartılı ekilde bilgi 

verilmesi sonucunda veya bir baskı unsuru kullanarak zorla mü teri temin 

edilmemelidir. 

10) Komisyon ve danı ma ücretleri; meslek elemanının kendi faaliyet alanı dı ındaki, 

bir mal veya ürünün elde edilmesi veya bir hizmetin takdim edilmesi için aracılık 

yaparak bunun sonucunda ücret alınmaması gerekmektedir. 

11) Mesleki unvan ve mesle i icra biçimi; mevcut yasaların vermi  oldu u yetkilerin 

kullanılması için verilen meslek unvanı dı ında bir ba ka unvanın kullanılmaması 

gerekmektedir. 



ABD’de gerek standartların saptanması, gerekli mesleki davranı  kuralları, 

yaptırımlar ve yaptırımların uygulanması bütünüyle AICPA’ya bırakılmı tır (Uslu 2001). 

Ancak AICPA’nın koymu  oldu u mesleki temel ilkelerin sadece AICPA üyesi meslek 

mensuplarına ilgilendiriyor olması, öte yandan üye olmayanların bu ilkelere uyma 

zorunlulu unun olmayı ı, bu kurulu un mesleki düzenleme konusundaki etkinli ini önemli 

ölçüde sınırlandırmaktadır.( Akı ık 2005: 42)  

2.6.5 IASB 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun ba langıcı, Uluslararası Muhasebe 

Standartları Komitesi’ne (IASC) dayanmaktadır. Mayıs 2000’de yeniden yapılandırma 

kapsamında IASC tüzü ü de i tirilerek, IASC bir üst yapı olarak IASC vakfına 

dönü türülmü  ve uluslararası muhasebe standartları yayınlama görevi yeni kurulan 

IASB’a devredilmi tir.(Çiftçi 2008 ve Erserim 2008:8) IASB’nin amacı, uluslararası 

alanda kabul görmü  muhasebe standartları üretmektir. IASB, finansal kablolarda, effaf 

ve kar ıla tırılabilir bilgiyi sa layan, tek yüksek kalitede, anla ılabilir ve uygulanabilir, 

küresel muhasebe standartlarını geli tirmeyi amaçlamı tır. Kurul aynı zamanda dünya 

genelinde muhasebe standartlarını birbirine yakınla tırmayı da amaçlamı tır. IASB’nin 

görevlerini u ekilde sıralayabiliriz: ( Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 2008:11-12)  

 Kaliteli, effaf ve anla ılabilir uluslararası muhasebe standartları geli tirmek, 

 Ulusal muhasebe standartları ile uluslararası muhasebe standartlarını birbirine 

yakınla tırmak, 

 Taslakları çıkartmak ve geli tirmek, 

 Olu turulmakta olan bir standartla ilgili ulusal standartları ve uygulamaları gözden 

geçirmek, 

 Büyük projelerde görü  almak üzere uzmanlardan olu an komiteler kurmak, 

2.6.6 FEE 

Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE) faaliyetlerine 1 Ocak 1987 yılında 

ba lamı tır. Avrupa’da muhasebe mesle inin temsilci kurulu udur. (Türmob 2013:2) FEE 

Ulusal bir örgüt olarak Belçika Yasalarına göre kurulmu tur. Kar amacı olamayan bir 

kurulu tur. FEE’nin amaçlarından biri Avrupa Muhasebe Mesle ini uluslararası düzeyde 

temsil edip, IFAC IASB, OECD, ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurulu ların çalı malarında 



aktif olabilmektir. Kısaca FEE standart koyucu olmayıp, uzmanla mı  çalı ma grupları ile 

bu sayılan faaliyet konularında AB kurumlarının düzenlemeye ili kin giri imlerini takip 

ederek görü lerini bu kurumlara aktarmakta ve Avrupa Muhasebecilik Mesle ini 

uluslararası alanda temsil etmektedir. FEE üye kurulu ları Avrupa’da 700,000’den fazla 

meslek mensubunu temsil etmektedir. Bu meslek mensuplarının yakla ık %45’i serbest 

çalı makta, kalan %55’i ise sanayi, ticaret, devlet ve e itim sektöründe çe itli kademelerde 

görev almaktadır. (TÜRMOB 2013: 90) 

2.7 TÜRK YE’DE MUHASEBE MESLEK E T M  

2.7.1 Türkiye’de Muhasebe Eti i E itiminin çeri i 

Meslek ahlakının ekonomik kalkınma çabalarını güdüleyici yöndeki etkileri 

ara tırmacıların, i letmelerin ve muhasebe meslek örgütünün bu konuya önem vermelerini 

sa lamı tır. Özellikle Türkiye’nin küreselle me süreci içindeki Avrupa Birli i’ne üyelik 

yönündeki adımları, geli mi  ülkelerdeki meslek ahlakı ile ilgili yakla ımları ve 

uygulamaları temel alarak bunları prati i ta ıması gerekti ini zorunlu hale getirmi tir. 

(Selimo lu 1997: 153) Türkiye’de muhasebe mesle inde etik konusunda son yıllarda ciddi 

çabaların oldu u gözlenmektedir. Bu bölümde biz de muhasebe meslek eti ine yönelik 

ülkemizde yapılan çalı malara de inece iz. (Sakarya ve Kara 2010: 58) 

2.7.1.1 3568 Sayılı Kanuna Göre Muhasebe Meslek Eti i Kuralları 

Türkiye’de muhasebe mesle ini düzenleyen 3568 Sayılı Kanun’da muhasebe meslek 

eti i ayrıca düzenlenmi  olmayıp, uyulması gereken kurallar eklinde düzenlenmi tir. 

( güden 2006; Çabuk 2006: 70)  

Bunların ba lıcaları u ekildedir: (Karacan 2014:108) 

Meslek Sırları 

Madde 43- Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalı anlar, i leri dolayısı ile 

ö rendikleri bilgi ve sırları if a edemezler, çe itli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve 

menfaatlerden faydalanamazlar. Ancak, suç te kil eden hallerin yetkili mercilere 

duyurulması mecburidir. Adlî veya idarî her türlü inceleme veya soru turma birinci fıkra 



hükmünün dı ındadır. Tanıklık, sırrın if ası sayılmaz. Yukarıdaki hükümler oda ve birlik 

personeli hakkında da uygulanır. 

Yasaklar 

Madde 45- Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci malî mü avirler bu 

unvanlarla, yeminli malî mü avirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı 

i lerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzelki ilere tâbi ve onların i yerlerine ba lı olarak 

hizmet akdi ile çalı amazlar, ticarî faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile 

ba da mayan i lerle u ra amazlar. 

Yeminli malî mü avirler, e i (bo anmı  dahi olsa) usul ve füruundan biri ve 3 üncü 

dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarının veya bunların ortak oldukları 

firmaların i lerine bakamazlar, yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest 

muhasebecilerin ve serbest muhasebeci malî mü avirlerin baktı ı i leri tasdik edemezler. 

Bilirki ilik, tasfiye memuru, hayrî ve ilmî kurulu ların yönetim kurulu üyeli i 

görevleri meslekle ba da mayan i ler sayılmaz. Birden çok meslek mensubu çalı malarını; 

serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci malî mü avirlik veya yeminli malî mü avirlik 

ortaklık bürosu veya irket eklinde birle tirebilirler. Bu bürolarda yapılan faaliyetler ticari 

faaliyet sayılmaz. irket eklinde çalı ılması halinde, yapılan i lerden do acak cezai 

sorumluluk i i yapan meslek mensubuna aittir. Birden çok meslek mensubu çalı malarını; 

serbest muhasebeci mali mü avirlik veya yeminli malî mü avirlik ortaklık bürosu veya 

irket eklinde birle tirebilirler. Bu bürolarda yapılan faaliyetler ticarî faaliyet sayılmaz. 

irket eklinde çalı ılması halinde, yapılan i lerden do acak cezai sorumluluk i i yapan 

meslek mensubuna aittir. 

Ücret 

Madde-46 Ücret meslek mensuplarının hizmetlerine kar ılık olan mebla ı ifade 

eder. Ücretin asgarî miktarı tarife ile belirlenir. Tarifedeki asgarî miktar altında ücret 

kar ılı ında i  kabulü yasak olup, aksine hareket disiplin cezasını gerektirir. Her odanın 

yönetim kurulu, her yıl ocak ayından geçerli olmak üzere serbest muhasebeciler, serbest 

muhasebeci malî mü avirler ve yeminli malî mü avirlerin yapacakları i  ve i lemler 

kar ılı ında alacakları ücretleri gösterir birer tarife hazırlayarak Birli e gönderir. Birlik 

yönetim kurulu, oda yönetim kurullarının tekliflerini de göz önüne almak suretiyle çe itli 



odaları içine alacak grupları tespit ve gruplarda uygulanacak tarifeleri hazırlayarak Maliye 

ve Gümrük Bakanlı ına gönderir. Maliye ve Gümrük Bakanlı ı tarifeyi aynen veya gerekli 

gördü ü de i ikliklerle tasdik eder. Tarifeler Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlü e 

girer. Yeni tarifenin tasdikine kadar mevcut tarife hükmü uygulanır. 

Görevle lgili Suçlar 

Madde 48-Meslek mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle 

i ledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteli ine göre Türk Ceza Kanununun devlet 

memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar. 

Disiplin Cezaları 

Madde 48- Mesle in vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, 

görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdi i güveni 

sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında, muhasebe ve mü avirlik 

hizmetlerinin gere i gibi yürütülmesi maksadı ile durumun niteli ine ve a ırlık derecesine 

göre a a ıdaki disiplin cezaları verilir. Disiplin cezaları unlardır: 

a) Uyarma; meslek mensubuna mesle inin icrasında daha dikkatli davranması 

gerekti inin yazı ile bildirilmesidir. 

b) Kınama; meslek mensubuna görevinde ve davranı ında kusurlu sayıldı ının yazı 

ile bildirilmesidir. 

c) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma; meslekî sıfatı saklı kalmak artıyla altı 

aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere meslekî faaliyetten alıkoymadır. 

d) Yeminli sıfatını kaldırma; yeminli malî mü avirin yeminli sıfatının 

kaldırılmasıdır. 

e) Meslekten çıkarma; meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha bu 

mesle i icra etmesine izin verilmemesidir. Meslekî kurallara, mesle in vakar ve onuruna 

aykırı fiil ve harekette bulunanlarla, görevin gerektirdi i güveni sarsıcı harekette bulunan 

meslek mensupları hakkında, ilk defasında uyarma, tekrarında ise kınama cezası uygulanır. 

Görevini ba ımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan 

veyahut da bu Kanunda yer alan mesle in genel prensiplerine aykırı harekette bulunan 



meslek mensupları için geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Tasdik 

yetkisini gerçe e aykırı olarak kullandı ı Maliye ve Gümrük Bakanlı ınca ilk defa tespit 

edilen ve rapora ba lanan yeminli malî mü avirler hakkında geçici olarak meslekî 

faaliyetten alıkoyma, bu husus tekerrür edip bunun mahkeme kararıyla kesinle mesi 

halinde de yeminli sıfatını kaldırma cezası verilir. Mükellefle birlikte kasten vergi ziyanına 

sebebiyet verdikleri mahkeme kararı ile kesinle en meslek mensuplarına, meslekten 

çıkarma cezası verilir. Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezasını 

gerektiren davranı ta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha 

a ır ceza uygulanabilir. Be  yıllık dönem içinde iki defa meslekî faaliyetten alıkoyma 

cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden i leyen meslek 

mensupları hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır. Disiplin kurulları bir derece a ır 

veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilirler. Takibat ve hüküm 

tesisi disiplin soru turması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına engel de ildir. 

Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Yetkili disiplin 

kurulunun 10 günden az olmamak üzere verdi i süre içinde savunma yapmayanlar, 

savunma hakkından vazgeçmi  sayılırlar. Disiplin cezaları kesinle me tarihinden itibaren 

uygulanır. 

2.7.1.2 TÜRMOB Düzenlemelerinde Meslek Eti i Kuralları 

TÜRMOB tarafından 18.10.2001 tarihli 24557 sayılı resmi gazetede yayımlanan 

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Mü avir ve Yeminli Mali Mü avirlik 

Meslek Ahlakı Kuralı ile ilgili Mecburi Meslek Kararı hazırlamadan önce Sermaye 

Piyasası Kurulu Tebli lerinde, Muhasebe Meslek Kanunu ile ilgili olarak geli tirilen ve 

yayınlanan yönetmelik ve tebli lerde da ınık bir biçimde meslek ahlakı kurallarına yer 

verilmi ti. Daha sonra TÜRMOB tarafından düzenlenen ve 19.10.2007 tarih ve 26675 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali 

Mü avirler ve Yeminli Mali Mü avirlerin meslek faaliyetlerinde uyacakları etik ilkeler 

hakkında yönetmelik ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmı tır. (Yıldız 2010: 162)  

TÜRMOB kuralları ve bunlara ili kin açıklamalar u ekildedir: (Genço lu 2011: 206-211) 

 



Ruhsatlı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Mü avir, Yeminli Mali 

Mü avir ve Yeminli Mali Mü avirlik Meslek Ahlakı Kuralları le lgili Mecburi 

Meslek Kararları 

TÜRMOB tarafından yapılan bu düzenlemeye göre, meslek mensupları 3568 sayılı 

Yasa’da belirtilen i lerden unvanlarına göre yetkili oldukları i leri yerine getirirken, 

gerekli olan mesleki özen ve titizli i göstermek zorundadır. YMM’ler mesleki hizmet 

verdikleri firmalara finansal tabloların hazırlanması sırasında danı ma hizmeti vererek 

yönlendirirler. Ancak muhasebe defteri tutmaları yasaklandı ından YMM’lerin do rudan 

do ruya sorumluluk yüklenmeleri mümkün de ildir. Düzenlemede yer alan hususları u 

ekilde özetleyebiliriz: 

SMMM’ler veya YMM’ler, denetim görevi ile ilgili tüm ko ullarda ba ımsız 

dü ünmesini ve davranmasını sa layacak ko ullara sahip olmalıdır. Meslek mensuplarının 

i  alması sırasında sözle me öncesinde ya da sonrasında, maddi ya da maddi olmayan 

güvence vermesi yasaktır. Meslek mensuplarından hizmet isteyenlerin güvence istemeleri 

durumunda mesleki faaliyetlerin ba ımsızlık ilkesini zedeleyece inden, meslek mensupları 

bu tür i ler için öneri vermezler. Ruhsatlı meslek mensupları, mesleki faaliyetleri sırasında 

mü terileriyle ilgili edindi i bilgileri ve sırları mü terilerinin izni olmadıkça, mesleki 

faaliyetleri son bulsa dahi açıklayamazlar. Ruhsatlı meslek mensupları, sır saklama 

kuralına personellerinin de uymasını sa lamakla yükümlü olup, aksine davranan personeli 

bir daha çalı tırmamaları ve di er meslek mensuplarının bu ki iler hakkında 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ruhsatlı meslek mensupları yaptıkları i leri Oda ve Birlik 

tarafından saptanmı  ve ilan edilmi  ücretlerin altında yapamazlar. Ba ka bir meslek 

mensubu, asgari ücretin üstünde yapılan i lere haklı bir gerekçe göstermeksizin daha dü ük 

ücretle yapmak üzere talepte bulunamaz. Meslek mensupları varsayıma dayalı bilgilerden 

yola çıkarak finansal tablolar ve raporlar hazırlayamaz. Ruhsatlı bir meslek mensubu, 

kendisinin gerçekle ece ini bildi i izlenimi veren herhangi bir gelece e dönük i leme, 

adının karı tırılmasına izin vermez. Proforma Bilanço ve Gelir tablolarının hazırlanmasını 

veya gerçekle mesini destekleyen görü lerin bildirilmesinde herhangi bir ruhsatlı meslek 

mensubunun adının karı tırılması yasaktır.  

Bir meslek mensubu, mesleki dayanı ma ve sorumluluk bilinci ile, di er bir meslek 

mensubunun i  yaptı ı bir ki i veya kuruma, aynı i i yapmak üzere giri imde bulunamaz. 

Ücret dü ürmeye yönelik önerilerde ve personel sa lanması gibi konularda meslek 



mensupları birbirine zarar verecek davranı larda ve giri imlerde bulunamazlar. Bir 

mü teri, muhasebe ve mü avirlik i lerini yapan bir meslek mensubu bulunmasına ra men 

bir baka meslek mensubundan hizmet isterse, meslek mensubu di er meslek mensubu ile 

ili ki kurmalıdır.  

Reklam yapılması yasaktır. Meslek mensubu, basına bülten da ıtmak veya demeç 

vermek suretiyle kendi firmasının mesleki deneyim hizmetlerini yüceltemez ya da reklam 

edemez. Ancak toplumun ilgilendi i konularda meslek mensubunun yaptı ı yayınlar ve 

demeçlerinin haber programlarında verilmesi, yazı ve haber yazılması veya yazması, 

yazarlık ve akademik unvanlarının kullanılması, e itim seminerlerine katılması, meslek 

mensubunun di er meslekta larına mesleki hizmet sunmak üzere ki isel ili kide bulunması 

veya önerilerini mektupla bildirmesi, meslek mensubu veya mesleki irketin yayınladı ı 

bildirilerin, sirkülerin, bültenlerin, mesleki ili kilerin sürdürüldü ü kimselere gönderilmesi 

reklam sayılmaz. 

Ruhsatlı meslek mensuplarından denetim ve tasdik i i yapanlar mesleki 

hizmetlerinde objektifliklerini bozan i ler yapamazlar. Ancak kamu görevi niteli inde olan 

siyasi faaliyette bulunma, dü üncesini açıklayan yazı yazma, sanat faaliyetlerinden sayılan 

edebi eserler yayımlama, avukatlık, gazetecilik ve ö retim üyeli i veya görevlili i yapmak 

meslekle ba da an i lerden sayılır. Yönetim danı manlı ı ise mesleki faaliyet 

sayıldı ından ba da mayan i ler kapsamında de ildir. Denetim yapan ruhsatlı bir SMMM 

veya YMM ba ka bir meslek mensubu tarafından denetlenmi  ve görü  raporuna 

ba lanmı  i leri denetleyemez. YMM’ler tasdik i lerinde kar ıt inceleme yaptıkları 

i letmelerde ba ka YMM tarafından tasdik ya da denetim veya serbest çalı an bir ruhsatlı 

SMMM tarafından denetim yapılıyorsa, kar ıt inceleme yapılması gereken firmanın 

kayıtları üzerinde inceleme yapmaları meslek ahlakına aykırı oldu undan yasaktır. Ancak 

bu tasdik ya da denetimi gerçekle tirmi  meslek mensupları, imzalı tasdik ya da denetim 

raporlarını referans olarak göstermek suretiyle denetim ya da tasdiklerini tamamlarlar.  

Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler ve Yeminli Mali 

Mü avirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik lkeler Hakkında Yönetmelik 

3568 sayılı yasa kapsamında Resmi Gazetede 19.10.2007 tarihinde “Serbest 

Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler ve Yeminli Mali Mü avirlerin 

Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik lkeler Hakkında Yönetmelik” yayınlanmı tır. Bu 



yönetmeli e göre, temel etik ilkeleri dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, 

gizlilik ve mesleki davranı  olarak sınıflandırılmaktadır. Yönetmelikte ayrıca, ki isel 

çıkar, yeniden de erlendirme, taraf tutma, yakınlık ve yıldırma amaçlı tehditler kar ısında 

alınması gereken önlemler de sıralanmı tır. Bu Yönetmeli in amacı; “tüm üyeleri en üst 

derecede meslekî bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik de erlere ba lı, rekabet 

anlayı ı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde olu mu , güvenilir ve saygın bir meslek 

mensupları kitlesi olu turmak hedefine ula mak için muhasebe meslek mensuplarının 

meslekî ili kilerinde uymaları gereken asgari etik ilkeleri belirlemektir. Tüm meslek 

mensuplarının uyması gereken zorunlu temel etik ilkeleri a a ıdaki gibi be  ba lık altında 

sunulmu tur: ( Sakarya ve Kara 2010: 61)  

a) Dürüstlük: Meslek mensuplarının tüm meslekî ve i  ili kilerinde do ru sözlü ve 

dürüst davranmalarıdır. 

b) Tarafsızlık: Yanlı veya önyargılı davranarak; üçüncü ki ilerin haksız ve uygunsuz 

biçimde yaptıkları baskıların meslek mensuplarının meslekî kararlarını etkilememesi veya 

engellememesidir. 

c) Meslekî Yeterlilik ve Özen: Meslek mensubunun meslekî faaliyetlerini yerine 

getirirken teknik ve meslekî standartlara uygun olarak, özen ve gayret içinde 

davranmasıdır. 

ç) Gizlilik: Meslek mensubunun meslekî ili kileri sonucunda elde etti i bilgileri 

açıklamasını gerektirecek bir hak veya görevi olmadıkça üçüncü ki i veya gruplara 

açıklamaması ve bu bilgilerin meslek mensubunun veya üçüncü ki ilerin çıkarları için 

kullanılmamasıdır. 

d) Meslekî Davranı : Meslek mensubunun mevcut yasa ve yönetmeliklere uymasını 

ve mesle in itibarını zedeleyecek her türlü davranı tan kaçınmasını ifade etmektedir. 

Meslek mensuplarının içinde bulundu u ko ullar temel etik ilkelerine uymakla 

birlikte birtakım tehditlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Herhangi bir tehdit söz konusu 

oldu unda meslek mensubu, bu tehditleri yok edebilecek ko ul veya ili kileri biliyor veya 

bilmesi bekleniyorsa, tehdidi ortadan kaldırma yükümlülü ü vardır. Ba ımsız çalı an 

meslek mensubu uygun önlemleri almıyorsa, belirli bir hizmetin ifasını azaltmalı veya sona 

erdirmeli, ba ımlı çalı an meslek mensubu i veren i letmedeki görevinden istifa etmelidir. 



Temel etik ilkelerine yönelik çok sayıda tehdit olu abilir. Bu tehditleri u ekilde 

sıralayabiliriz: (Karacan 2014: 118-119)  

Ki isel Çıkar Tehditleri: Meslek mensubunun kendisinin veya yakın ailesinden bir 

üyenin finansal veya di er çıkarları sonucu ortaya çıkabilecek tehditlerdir. Bu tür tehditlere 

verilecek örnek unlardır: Mü terisinden finansal çıkarı olması veya mü teri ile ortak bir 

finansal çıkarı payla ması, tek bir mü teriden alınacak toplam ücrete a ırı ba lılık, mü teri 

ile yakın i  ili kisi, alacak-borç ili kisi kurmak, mü teriyi kaybetme olasılı ını dikkate 

alma, mü teri tarafından istihdam edilme olasılı ı gibi. 

Yeniden De erlendirme Tehditleri: Daha önceden alınmı  bir kararın o karardan 

sorumlu meslek mensubu tarafından yeniden de erlendirilmesi nedeniyle olu an 

tehditlerdir. 

Taraf Tutma Tehditleri: Meslek mensubunun bir durum ya da fikri, tarafsızlı ını 

tehlikeye dü ürecek bir noktaya ta ıması sonucu olu an tehditlerdir. Borsaya kota olan 

finansal tablo denetimi mü terisinin kurucu hisse senedini almak ya da üçüncü taraflarla 

ilgili hukuki ihtilaf ve anla mazlıklarda mü terisi adına taraf olmak gibi. 

Yakınlık Tehditleri: Üçüncü ki ilerle kurulan yakın ili kiler sonucu, meslek 

mensubunun bu ki ilerin çıkarlarına uygun olacak ekilde davranması sonucu ortaya 

çıkabilecek tehditlerdir. Sözle me ekibinin bir üyesinin, mü teri i letmenin bir yöneticisi 

veya memuru ile yakın veya birinci derecede ailevi ili kiye sahip olması, sözle me 

ekibinin bir üyesinin, mü teri i letme ile yapılan sözle menin esas konusu üzerinde 

do rudan ve önemli etki yapabilecek bir çalı anı ile yakın ya da birinci derecede ailevi 

ili kisinin olması gibi. 

Yıldırma Amaçlı Tehditler: Meslek mensubunun gerçek veya hissedilen tehditler 

nedeniyle tarafsız davranmaktan kaçınmaya zorlanması (yıldırılması) sonucu ortaya 

çıkabilecek tehditlerdir. Mü teri sözle mesi ile ilgili olarak azledilme veya görevi 

ba kasına verme ile tehdit edilmek, daha dü ük ücret ödenmesi için sunulan hizmetin 

kapsamının uygunsuz bir biçimde azaltılması yönünde baskıya maruz kalmak gibi. 

2.7.1.3 Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yapılan Meslek Eti i Düzenlemeleri 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), denetime tabi irketlerin türünü, bu irketleri denet- 



leyecek ba ımsız denetim irketlerinin kurulu  ve i leyi  eklini belirlemekle yükümlüdür. 

(Selimo lu ve Göktepe 2007: 19) 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)’nda 

kamuyu aydınlatma ilkesinin esas alındı ı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

yayınlanan tebli lerde meslek eti iyle ilgili bazı konulara yer verildi i görülmektedir. 

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: X, No:7, 12, 15 Sayılı Tebli ler ve Seri: X, No:16 Sayılı 

Sermaye Piyasasında Ba ımsız Denetim hakkında tebli dir. Bu tebli lerde ba ımsız 

denetimle ilgili olarak u konulara yer verilmektedir; Ba ımsız Denetim Faaliyeti, 

Ba ımsız Denetim Kurulu ları, Bu Kurulu ların Yetkilendirilmesi, Ba ımsız Denetçiye 

li kin Standartlar, Ba ımsız Denetim Faaliyetine li kin Standartlar, Raporlamaya li kin 

Standartlar.4 Mart 1996 tarih ve 22570 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Seri X, No:16 

Sermaye Piyasasında Ba ımsız Denetim Hakkında Tebli in ikinci bölümünde de ba ımsız 

denetim kurulu larının yönetici ve denetçilerinde aranılan nitelikler ayrıntılı biçimde 

açıklanmı tır. Bu niteliklerden etikle ilgili olanları öyle sıralanmaktadır; Mesleki 

yeterlilik, Ba ımsızlık ilkeleri, Mesleki özen ve titizlik,  Ticaret ve mesle e aykırı faaliyet 

yasa ı, Reklam yasa ı, Sır saklama yükümlülü ü,  Kar ılıklı ili kiler ve haksız rekabet, 

Ekip çalı masında görev, yetki ve sorumluluk da ılımıdır. Ayrıca 12.06.2006 tarih ve 

26196 sayılı RG’de yayımlanan Seri: X no:22 nolu Sermaye Piyasasında Ba ımsız 

Denetim Standartları hakkında tebli in ikinci kısım birinci bölümünde yönetici ve 

ba ımsız denetçiye ili kin hususlar ile ba ımsız denetçilerin nitelikleri belirtilmi tir.  

Aynı tebli in üçüncü bölümünde mali tablolara ili kin ekil ve esaslar sıralanmı  ve 

mali tabloların i letmelerin varlıkları, kaynakları, mali durumu ve kar veya zararı hakkında 

gerçe i ve do ruyu yansıtacak bir biçimde hazırlanması gerekti i açıkça vurgulanmı tır. 

SPK mevzuatı incelendi inde kar ımıza daha çok ba ımsız denetim faaliyeti yapacak 

meslek mensupları açısından birtakım kuralların konulmu  oldu u ortaya çıkmaktadır. 

(Sakarya 2010; Kara 2010: 59-60)  Tebli , IFAC tarafından yayımlanan uluslararası 

denetim standartları ve Avrupa Birli i’nin ilgili direktiflerinde öngörülen esaslar ile tam 

uyumludur. 2000’li yılların ba ında uluslararası örneklerine yaygın olarak rastlanan 

muhasebe hile ve usulsüzlüklerinden kaynaklanan ve halka açık büyük irketlerin iflasına 

kadar varan ve olumsuz sonuçlarıyla yatırımcıları büyük zarara u ratan skandallar, tüm 

dünyada finansal raporlamanın etkinli inin sa lanması açısından ba ımsız denetim 

olgusunun önemini ortaya çıkartmaktadır. (Karacan 2014: 122)  

 



2.8. Enron Vakası ve Muhasebe Açısından De erlendirilmesi 

Gaz da ıtımı, enerji alım satımı ve teslimatı, E-ticaret plastik ve benzeri sektörlerde 

faaliyet gösteren Enron irketi, 2000’li yılların ba ında önemli bir finansal gücü 

kavu mu tur. Bu vaka irketin kendisini oldu undan karlı göstermesine ve bunun için 

denetim irketlerinden yardım almasına yönelik bir skandaldır. Enron irketinin batmasının 

en önemli nedenlerinden biri irket yönetimi tarafından yapılan yanlı  muhasebe 

uygulamalarıdır. irket, denetim raporlarının yatırımcıların kararlarında önemli bir etkiye 

sahip oldu unu bildi inden finansal tablolar aracılı ıyla karlarını oldu undan fazla 

göstererek borçlarını gizlemi  ve bu ekilde karma ık bir mali yapı olu turmu tur. Denetim 

irketinin hazırladı ı raporda, Enron’un kazançlarını yükseltmek için muhasebe 

kayıtlarında çok sayıda karma ık i lem yaptı ı tespit edilmi tir. Di er yandan raporda 

denetim irketi, kusurlu i lemleri tespit etmesine ra men irket hakkında olumlu görü  

bildirmi tir. (Atmaca 2012:193) Enron’un denetlenmesini üstlenen Arthur Andersen’in 

i ten çıkarılan üst düzey bir yöneticisi, Enron’un bazı dosyalarını imha etti ini söyleyerek, 

89 yıllık denetleme irketinin gelece ini iyice tehlikeye attı. Bir güven mesle i olan 

ba ımsız denetimde, Andersen’in ya adı ı prestij kaybı, yıllardır birlikte çalı tı ı birçok 

ünlü irketin kendisini terk etmesine neden oldu. 

Enron’un çökü ü, muhasebe ve denetim standartlarının yeniden gözden geçirilmesi 

gerekti ini net bir ekilde ortaya koymu tur. Denetim irketleri, aynı zamanda, birer 

muhasebe firmasıdır. Yapılan denetim faaliyetlerinde amaç, irketin dönem içerisinde 

gerçekle tirdi i faaliyetlerin hesabını verebilmesi ve güvenilirli inin onaylanmasıdır. 

Bunun için de, denetçi tarafsız olmalı ve denetleyece i irketle ilgili hiç bir finansal ili ki 

içerisinde bulunmamalıdır. Ancak, Andersen Enron’un hem danı man firması, hem de 

denetim firmasıydı. Bu durum net bir ekilde çıkar çatı masına neden olmaktadır. Enron 

olayı kamusal otoritenin saygınlı ına gölge dü mü tür. Kamu çıkarlarının yeterince 

korundu u hakkında ciddi soru i aretleri olu mu tur. Denetim firmalarına ve onların 

denetçilerine olan “güven” unsuru zedelenmi tir. Yakın gelecekte en çok sorgulanacak 

olan konu, muhtemelen, “güven” unsuru olacaktır. Dolayısıyla yapılması gereken, kamusal 

otorite ve muhasebe meslek organizasyonlarının ortakla a üretecekleri çözüm önerileri 

do rultusunda, yatırımcının yitirdi i güven duygusunu yeniden olu turacak biçimde 

düzenlemelere gidilmesidir. 



ABD gibi, enformasyonun kuvvetli, bilgiye ula manın çok kolay ve ucuz oldu u bir 

ülkede bile, bu tip aibeli i ler olabildi ine göre, geli mekte olan ülkeler olarak, bu olayı 

her yönüyle ara tırıp, çok iyi dersler çıkartmamız gerekmektedir ( SMMMO: 2012). 

  



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. MESLEK MENSUPLARI ÜZER NE ÇANAKKALE L NDE B R ALAN 

ARA TIRMASI 

3.1 Ara tırmanın Amacı 

Ara tırmamızın amacı, Çanakkale ilinde bulunan SM, SMM ve YMM’lerin 

muhasebe i lemlerini yerine getirirken etik davranmalarını veya etik dı ı davranmalarını 

etkileyen faktörlerin ara tırılmasıdır. Ayrıca muhasebecileri etik dı ı davranmaya iten 

sebepler de ortaya çıkarılmak istenmi tir. 

3.2 Evren ve Örnekleme 

Bu çalı mada çalı manın evreni olarak Çanakkale ilindeki tüm meslek mensupları 

olarak belirlenmi tir. Ankete katılmayı kabul eden tüm muhasebe meslek mensupları 

çalı maya dahil edilmi tir, yani belirli bir grup herhangi bir nedenle tercih edilmemi tir. 

Çünkü örneklem seçiminde taraf tutulmayarak rastgelele tirme yapmak ara tırmanın 

güvenirli i için gerekli görülmü tür. Anket çalı masının alanı, Çanakkale ilindeki faaliyet 

gösteren tüm Meslek mensuplarıdır. Alan seçiminde, hem çok sayıda hem de farklı 

özelliklere sahip dene e ula ılabilmesi amacıyla merkez ilçe ile sınırlı tutulmamı , farklı 

ilçelerden de çalı maya katılmayı kabul eden meslek mensupları çalı maya dahil 

edilmi tir. Örneklem, Çanakkale Merkez ilçede ve di er ilçelerde faaliyet gösteren100 tane 

SM, SMMM, YMM’lerden olu maktadır.  

A a ıdaki ankete katılan 100 ki inin genel özellikleri hakkında çe itli bilgiler 

verilmektedir. Meslek mensuplarının, ki isel bilgileri açısından ula ılan istatistiksel 

verileri, mükellefin vergi uyumuna kar ı gösterilen davranı ların ki isel niteliklere göre 

de i ip de i medi i hakkında bilgi sa layacaktır. 

3.3. Anketin Hazırlanması 

Belirlenen ara tırma konusu kapsamında geni  bir literatür taraması yapılarak, 

kullanılacak de i kenleri en iyi biçimde ortaya koyabilecek ölçekler belirlenmeye 

çalı ılmı tır. 



Anketi olu turan ölçeklerin hazırlanması için literatür ara tırması yapılarak benzer 

çalı malar incelenmi , literatür taramasında kaynakların güncel olmasına ve uluslararası 

alanda genel kabul görmü  olmasına özen gösterilmi tir. Bu ba lamda ara tırmacılar 

tarafından daha önce geli tirilmi , geçerlili i ve güvenilirli i test edilmi  ölçeklerin anket 

kapsamına alınmasına karar verilmi tir. 

Anket formu temel olarak üç bölümden olu maktadır. Anketin ilk bölümünde meslek 

mensuplarının genel demografik özelliklerini gösteren sorulara yer verilmi tir. Bu bölümde 

bu amaçla meslek mensubunun unvanı, ya ı, cinsiyeti, e itim durumu gibi kendisine ait 

özelliklere ili kin sorular sorulmu tur. Bu bölümde ayrıca meslek mensubunun i  yerine ait 

de temel bilgiler sorulmaktadır. Bu ba lamda i yerindeki bilgisayar sayısı, i yerinde 

çalı an eleman sayısı, mü teri sayısı ve mü teri da ılımına ili kin sorulara yer verilmi tir. 

Anketin ikinci bölümünde meslek mensubunun etik ko ununda kar ıla tı ı durumlara 

ili kin sorular sorulmaktadır. Bu amaçla meslek mensubuna tarafsızlık ve ba ımsızlı ı 

korumadaki risk alanları ve meslek yasasının uygulanmasındaki kar ıla ılan sorunlara 

ili kin sorular sorulmaktadır. Anketin bu bölümünde yer alan sorular Kirik (2007) 

tarafından yapılan ara tırmada kullanılan anket formundan uyarlanmı tır. Anketin üçüncü 

bölümünde meslek mensubunun meslek eti i ile ilgili bazı ifadelerle ilgili tutum ve 

dü ünceleri belirlenmeye çalı ılmı tır. Bu amaçla meslek eti i ile ilgili 35 adet soru 

sorulmu tur. Bu bölümdeki sorular Koç (2010) tarafından yapılan çalı madan alınarak 

kullanılmı tır. 

Bu ara tırmada uygulanan anketlerin cevaplandırılmasında 5 noktalı Likert ölçe i 

kullanılmı tır. Ara tırmanın temel de i kenleri ile ilgili ölçeklerde; 

1. Kesinlikle Katılmıyorum  

2. Katılmıyorum 

3. Ne katılıyorum Ne katılmıyorum 

4. Katılıyorum 

5. Kesinlikle katılıyorum  

seçeneklerini temsil etmektedir. 

 



3.4. Ara tırmanın Bulguları 

3.4.1. Meslek Mensubu le lgili Ki isel Bilgiler 

Çalı maya katılan katılımcıların büyük ço unlu unu (%78) serbest mali mü avirler 

(SMM) olu turmaktadır. Katılımcıların %15’i serbest muhasebeci (SM) ve % 7’si ise 

yeminli mali mü avirdir (Tablo 3. 1).  

Tablo 3.1 Meslek Unvanı Da ılımı Tablosu 

Meslek Unvanı Meslek Mensubu Sayısı % 
SM 15 15 
SMM 78 78 
YMM 7 7 
Di er 0 0 
Toplam 100 100 
 

Katılımcıların faaliyet sürelerine bakıldı ında ise, katılımcıların %14’ünün 5 yıldan 

daha az süredir faaliyet gösterdikleri, %27’sinin 6 ile 10 yıldır faaliyette oldukları, yakla ık 

üçte birinin (% 31) faaliyet süresinin 11 ile 15 yıl arasında oldu u, yakla ık dörtte birinin 

de (%28) 15 yıldan daha fazla süredir faaliyet gösterdi i görülmektedir (Tablo 3. 2).   

Tablo 3.2. Faaliyet Süreleri Tablosu 

YILLAR  Ki i Sayısı % 
0-5 Yıl 14 14 
6-10 Yıl 27 27 
11-15 Yıl 31 31 
16-20 Yıl 7 7 
20 ve üstü 21 21 
Toplam 100 100 
 

Çalı maya katılan katılımcıların cinsiyet da ılımına bakıldı ında (Tablo 3.3), 

katılımcıların ço unlu unun (% 82) erkek oldu u, sadece çok küçük bölümünün (%18) 

kadın katılımcılardan olu tu u görülmektedir. Bunun sebebi bu mesle i yapanların daha 

çok erkeklerden olu uyor olmasıdır.  

Tablo 3.3 Cinsiyet Da ılımı Tablosu 

Cinsiyet Ki i Sayısı % 
Kadın 18 18 
Erkek 82 82 
Toplam 100 100 



Katılımcıların ya larına bakıldı ında, sadece 5 ki inin 26 ya  ve altında oldu u, 

neredeyse yarıya yakınının (% 44) ise 27 ile 37 ya  arasında oldu u, dörtte birinin (%25) 

38-48 ya  arasında oldu u ve yakla ık dörtte birinin (%26) 49 ya ının üstünde oldu u 

görülmektedir (Tablo 3. 4). 

Tablo 3.4. Meslek Mensuplarının Ya  Da ılımı Tablosu 

Ya  Ki i Sayısı % 
26 Ya  ve Altı 5 5 
27 - 37 Arası 44 44 
38 – 48 Arası 25 25 
49 Üstü 26 26 
Toplam 100 100 

Ara tırmaya katılan meslek mensuplarının e itim durumları Tablo 3. 5.’te 

gösterilmektedir. Buna göre katılımcıların büyük ço unlu unun (% 68) üniversite 

düzeyinde e itime sahip oldu u, hatta % 11’inin de lisansüstü derecesi oldu u 

görülmektedir. Di er katılımcıların ise % 13’ü ticaret lisesi mezunu ve % 8’i ön lisans 

mezunudur.  

Tablo 3.5. Meslek Mensupları Ö renim Durumu Tablosu 

Ö renim Durumu Ki i Sayısı % 
Ticaret Lisesi 13 13 
Ön lisans 8 8 
Lisans 68 68 
Lisans Üstü 11 11 
Di er 100 100 
Toplam 13 13 
 

Meslek mensuplarından sadece % 4’ü yalnız çalı maktadır. Di erlerinin bürolarında 

çalı tırılan eleman sayısı ço unlukla (%80) 2 ile 5 arasında de i mektedir. 6 ve daha fazla 

eleman çalı tırılan büroların oranı % 16’dır. 

Tablo 3.6 Bürolarda Çalı tırılan Elaman Sayısı Da ılımı Tablosu 

Çalı tırdı ınız Eleman 
Sayısı 

Ki i Sayısı % 

Yalnızım 4 4 
2 – 5 Arası 80 80 
6 – 14 Arası 14 14 
15 ve Üzeri 2 2 
Toplam 100 100 
 



Meslek mensuplarının bürolarında en az bir bilgisayar bulundu u (%3) 

görülmektedir. 16 büroda 2 bilgisayar, 35 büroda 3 bilgisayar, 28 büroda 4 bilgisayar, 7 

büroda 5 bilgisayar ve 11 büroda ise 6’dan fazla bilgisayar oldu u gözlemlenmi tir (Tablo 

3. 7).  

Tablo 3. 7. Bürolardaki Bilgisayar Sayısı Da ılımı Tablosu 

Bilgisayar Sayısı Ki i Sayısı % 
1 3 3 
2 16 16 
3 35 35 
4 28 28 
5 7 7 
6 ve üzeri 11 11 
Toplam 100 100 

Çalı maya katılan meslek mensuplarının mü teri sayılarına bakıldı ında % 13’ünün 

mü teri sayısının 30’dan az, %44’ünün 31 ile 60 arasında, %23’ünün 61 ile 90 arasında, % 

13’ünün 91 ile 120 arasında mü terisi oldu u, 7 katılımcının ise 120’den fazla mü terisi 

oldu u görülmektedir (Tablo 3. 8).  

Tablo 3. 8 Mü teri Sayısı Da ılımı Tablosu 

Mü teri Sayısı Ki i Sayısı % 
30 ve daha az 13 13 
31 – 60 44 44 
61 – 90 23 23 
91 – 120 13 13 
121 ve üzeri 7 7 
Toplam 100 100 

 

3.4.2. Meslek Mensubunun Etik Konusunda Kar ıla tı ı Durumlar 

3.4.2.1. Tarafsızlık ve Ba ımsızlı ı Korumada Risk Alanları 

Meslek mensuplarının tarafsızlık ve ba ımsızlı ını korumada risk yaratan alanlardan 

birisi bir mü terinin, i  hacminin önemli bir bölümünü olu turuyor olmasıdır. Bundan 

dolayı katılımcılara i  hacminin % 15’inden fazlasına sahip mü terileri olup olmadı ı 

sorulmu  ve verilen cevaplar Tablo 3. 9’da gösterilmi tir. Buna göre katılımcıların sadece 

% 29’u evet cevabı vermi tir. 

 

 



Tablo 3. 9  Hacminin % 15’inden Fazlasına Sahip Mü teri Var mı (TB1) 

 Ki i Sayısı % 
Evet 29 29 
Hayır 71 71 
Toplam 100 100 

 

Risk olu turan di er bir konu ise mü terilerle ücret dı ı parasal ili kilerin olup 

olmamasıdır. Katılımcıların sadece % 10’u bu soruyu evet eklinde cevaplamı tır. 

Katılımcıların büyük ço unlu u (%90) ise mü terileri ile ücret dı ı parasal ili kilerinin 

olmadı ını belirtmi lerdir.  

Tablo 3. 10 Ücret Dı ı Parasal li kiler Tablosu(TB2) 

 Ki i Sayısı % 
Evet 10 10 
Hayır 90 90 
Toplam 100 100 
 

Meslek mensuplarına mü terilerden parasal de eri yüksek hediye alıp almadıkları 

soruldu unda, sadece 1 katılımcının evet dedi i görülmektedir. Geri kalan meslek 

mensuplarının mü terilerden parasal de eri yüksek hediye almadıkları görülmektedir 

(Tablo 3. 11). 

Tablo 3. 11 Parasal De eri Yüksek Hediye Alımıyla lgili(TB3) 

 Ki i Sayısı % 
Evet 1 1 
Hayır 99 99 
Toplam 100 100 
 

Çalı maya katılan meslek mensuplarından sadece 4’ünün mü terileriyle mahkemelik 

oldu u görülmü tür (Tablo 3. 12). Di er 96 katılımcı bu soruyu hayır olarak cevaplamı tır.  

Tablo 3. 12 Mü teri le Mahkemelik Olan Meslek Mensubu Tablosu(TB4) 

 Ki i Sayısı % 
Evet 4 4 
Hayır 96 96 
Toplam 100 100 
 



Katılımcılardan sadece dördünün mü teri i letmelerle ortaklık durumu oldu u 

görülmektedir (Tablo 3. 13). Di er 96 katılımcı bu soruyu hayır olarak cevaplamı tır. 

Tablo 3. 13 Mü teri letmelerle Ortak Olma Durumu Tablosu(TB5) 

 Ki i Sayısı % 
Evet 4 4 
Hayır 96 96 
Toplam 100 100 
 

Katılımcılara “dı  denetim irketinin bulunmasında mü terilerinize yardımcı oldunuz 

mu?” diye soruldu unda, katılımcıların yarıdan az fazlası (%57) evet cevabını vermi tir. 

Katılımcıların % 43’ü ise bu soruya hayır cevabı vermi tir (Tablo 3. 14).  

Tablo 3. 14 YMM Bulunmasına li kin (TB6) 

 Ki i Sayısı % 
Evet 57 57 
Hayır 43 43 
Toplam 100 100 
 

Katılımcılara, “mü terinize muhasebecilik mesle i dı ında di er i letme 

fonksiyonları (üretim, pazarlama ve finansman) konusunda herhangi bir katkınız oldu 

mu?” diye sorulmu tur. Katılımcıların yakla ık yarısı (%49) evet cevabı vermi tir (Tablo 

3. 15). 

Tablo 3. 15 Di er letme Fonksiyonlarında Yardıma li kin(TB7) 

 Ki i Sayısı % 
Evet 49 49 
Hayır 51 51 
Toplam 100 100 
 

Katılımcı meslek mensuplarına “mü teri i letmelerinizden dı  denetimi aynı firmaya 

art arda 7 yıldan uzun dönem yaptıran var mı?” diye sorulmu tur. Tablo 3.16’dan 

görüldü ü üzere katılımcıların % 19’u evet cevabını vermi tir.  

 

 

 



Tablo 3. 16 Dı  Denetimin Yapılma Süresiyle lgili (TB8) 

 Ki i Sayısı % 
Evet 19 19 
Hayır 81 81 
Toplam 100 100 
 

3.4.2.2. Meslek Yasasının Uygulanmasında Kar ıla ılan Sorunlar 

Katılımcılara “mü teri i letmeler hesap sonuçları konusunda size etkide bulunuyorlar 

mı?” diye soruldu unda, katılımcıların % 17’si evet cevabını vermi tir. Katılımcıların % 

83’ü ise bu soruya hayır cevabı vermi tir (Tablo 3. 17). 

Tablo 3. 17 Mü terilerin Hesap Sonuçlarına Etkileri Tablosu (MY1) 

 Ki i Sayısı % 
Evet 17 17 
Hayır 83 83 
Toplam 100 100 
 

Katılımcılara “meslek yasasına aykırı davranı lardan dolayı imdiye kadar herhangi 

bir ceza aldınız mı?” diye soruldu unda, katılımcılardan sadece birisi evet cevabını 

vermi tir. Di er katılımcılar herhangi bir ceza almadıklarını belirtmi lerdir (Tablo 3. 18). 

Tablo 3. 18 Meslek Yasasıyla lgili Cezalar Tablosu(MY2) 

 Ki i Sayısı % 
Evet 1 1 
Hayır 99 99 
Toplam 100 100 
 

Katılımcılara “ülkemizde merkezi bir etik kurulunun kurulmasını uygun görür 

müsünüz?” diye soruldu unda, katılımcıların ço unlukla (% 90) evet cevabını 

vermi lerdir. Katılımcıların sadece % 10’u bu soruya hayır cevabı vermi tir (Tablo 3. 19). 

Tablo 3. 19 Muhasebe Etik Kurulu ste i Tablosu(MY3) 

 Ki i Sayısı % 
Evet 90 90 
Hayır 10 10 
Toplam 100 100 
 

 



3.4.3. Meslek Eti i Ve Yeterlili ine li kin Soruların Analizleri 

3.4.3. 1. fadelere Verilen Cevapların Frekans Analizleri 

Soru 1: “Meslek mensupları i letme kararları için gerekli bilgilerin hazırlanmasında 

yeterli bilgiye sahiplerdir.” 

Ara tırmaya katılan meslek mensuplarının büyük ço unlu u (%77) yeterli bilgiye 

sahip oldu unu belirtmi tir (Tablo 3. 20). Sadece % 7’lik bölümü bu soruya olumsuz yanıt 

vermi tir. % 16’sı ise “Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum” eklinde cevap vermi tir.  

Tablo 3. 20: Soru 1’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 2 2,0 
Katılmıyorum 5 5,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 16 16,0 
Katılıyorum 49 49,0 
Kesinlikle Katılıyorum 28 28,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 2: “Mükellefler, ayrıntılı bilgiler sa ladıklarında, kayıtlar do ruyu yansıtır.” 

Tablo 3. 2’de görüldü ü üzere katılımcıların neredeyse tamamı (%96) mükellefler, 

ayrıntılı bilgiler sa ladıklarında, kayıtların do ruyu yansıttı ını dü ünmektedir. Sadece 1 

ki i bu soruya olumsuz yanıt vermi  ve 3 ki i de kararsız kalmı tır.  

Tablo 3. 21: Soru 2’ye Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 0 0 
Katılmıyorum 1 1,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 3 3,0 
Katılıyorum 55 55,0 
Kesinlikle Katılıyorum 41 41,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 3: “Meslek mensupları, mevcut mevzuat hakkında her türlü sorulara cevap 

verebilir.” 

Meslek mensuplarının önemli bir kısmı bu soruya olumlu yanıt vermi tir. Tablo 3. 

3’ten görüldü ü üzere katılımcıların % 41’i “katılıyorum” ve % 29’u “kesinlikle 



katılıyorum” cevabı vermi tir. Di er taraftan katılımcıların % 22’si kararsız kalmı  ve 

sadece % 8 oranında katılımcı “katılmıyorum” eklinde cevap vermi tir.  

Tablo 3. 22: Soru 3’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 0 0 
Katılmıyorum 8 8,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 22 22,0 
Katılıyorum 41 41,0 
Kesinlikle Katılıyorum 29 29,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 4: “Meslek mensupları, i letme faaliyetlerinin sonuçlarını mükellefin taleplerine göre 

ayarlamak zorundadır.” 

letme faaliyetlerinin sonuçlarının mükellefin taleplerine göre ayarlanması 

konusunda, meslek mensupları arasında bir görü  birli i yoktur. Meslek mensuplarının % 

41’i bu soruya olumsuz cevap vermi tir. Ancak di er taraftan meslek mensuplarının % 

43’ü ise bu soruya olumlu cevap vermi tir. Katılımcıların % 16’sı ise “ne katılıyorum, ne 

katılmıyorum” eklinde cevap vermi tir. 

Tablo 3. 23: Soru 4’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 14 14,0 
Katılmıyorum 27 27,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 16 16,0 
Katılıyorum 29 29,0 
Kesinlikle Katılıyorum 14 14,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 5: “Meslek mensupları ücret dı ında mü teriden hediye kabul etmemelidir.” 

Mü teriden ücret dı ında hediye kabul etme konusunda, meslek mensuplarının % 

65’i olumlu dü ünmektedirler. % 11 bu konuda kararsız iken % 24 ise olumsuz 

dü ünmektedirler. 

Tablo 3. 24: Soru 5’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 9 9,0 
Katılmıyorum 15 15,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 11 11,0 



Katılıyorum 26 26,0 
Kesinlikle Katılıyorum 39 39,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 6: “Meslek mensuplarının mü terileriyle ortaklık, borç, alacak ili kisine girmeleri 

normaldir.” 

Mü teriyle ortaklık, borç, alacak içine girme konusunda katılımcıların büyük 

ço unlu u olumlu dü ünmemektedir. Katılımcıların sadece % 22’si bu soruya olumlu 

cevap vermi tir. Katılımcıların % 16’sı karasız oldu unu bildirmi tir. Katılımcıların % 

62’si ise bunun normal olmadı ını bildirmi tir.  

Tablo 3. 25: Soru 6’ya Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 30 30,0 
Katılmıyorum 32 32,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 16 16,0 
Katılıyorum 20 20,0 
Kesinlikle Katılıyorum 2 2,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 7: “Ülkemizde meslek örgütleri tarafsız çalı maktadır.”  

Meslek örgütlerinin ba ımsızlı ı konusunda da meslek mensupları arasında görü  

birli i olmadı ı görülmektedir (Tablo 3. 26). Meslek mensuplarının % 34’ü meslek 

örgütlerinin ba ımsız olmadı ını dü ünmektedirler. Meslek mensuplarının % 43’ü ise 

meslek örgütlerinin ba ımsızlı ı konusunda olumlu görü  bildirmi tir. 23 katılımcı ise bu 

konuda kararsız kaldı ını belirtmi tir.  

Tablo 3. 26: Soru 7’ye Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 10 10,0 
Katılmıyorum 24 24,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 23 23,0 
Katılıyorum 28 28,0 
Kesinlikle Katılıyorum 15 15,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 8: “Meslek mensupları ilgili taraflara do ru ve yeterli bilgi vermemektedir.” 

 



Meslek mensuplarının % 63’ü, ilgili taraflara do ru ve yeterli bilgi verdi ini 

belirtmi lerdir. Meslek mensuplarının % 18’i kararsız oldu unu belirtirken, sadece % 19’u 

bu konuda olumsuz görü  bildirmi lerdir. 

Tablo 3. 27: Soru 8’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 23 23,0 
Katılmıyorum 40 40,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 18 18,0 
Katılıyorum 17 17,0 
Kesinlikle Katılıyorum 2 2,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 9: “Meslek mensupları kamu kurumları ile mükellefler arasındaki anla mazlıklarda 

objektif davranır.” 

Meslek mensuplarının önemli bir kısmı bu soruya olumlu yanıt vermi tir. Tablo 3. 

3’ten görüldü ü üzere katılımcıların % 62’si “katılıyorum” ve % 19’u “kesinlikle 

katılıyorum” cevabı vermi tir. Di er taraftan katılımcıların % 11’i kararsız kalmı  ve 

sadece % 8 oranında katılımcı “katılmıyorum” eklinde cevap vermi tir. 

Tablo 3. 28: Soru 9’a Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 2 2,0 
Katılmıyorum 6 6,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 11 11,0 
Katılıyorum 62 62,0 
Kesinlikle Katılıyorum 19 19,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 10: “Meslek mensupları, mükelleflerine, devlete ve meslekta larına kar ı 

sorumluluklarının farkındadır.” 

Meslek mensuplarının önemli bir kısmı bu soruya olumlu yanıt vermi tir. Tablo 3. 

3’ten görüldü ü üzere katılımcıların % 82’si “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” 

cevabı vermi tir. Katılımcıların % 11’i kararsız kalmı  ve sadece % 7 oranında katılımcı 

“katılmıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” eklinde cevap vermi tir. 

 

 



Tablo 3. 29: Soru 10’a Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 2 2,0 
Katılmıyorum 5 5,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 11 11,0 
Katılıyorum 48 48,0 
Kesinlikle Katılıyorum 34 34,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 11: “Meslek mensupları sorumlu oldukları taraflar arasındaki ili kiyi 

dengelemelidir.” 

Meslek mensuplarının neredeyse tamamı (% 98) sorumlu oldukları taraflar 

arasındaki ili kiyi dengelemeleri gerekti ini dü ünmektedirler. Sadece 2 katılımcı bu 

konuda kararsız kalırken bu görü e katılmayan meslek mensubu bulunmamaktadır. 

Tablo 3. 30: Soru 11’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 0 0 
Katılmıyorum 0 0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 2 2,0 
Katılıyorum 61 61,0 
Kesinlikle Katılıyorum 37 37,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 12: “Meslek mensupları, yasa ile belirlenmi  bütün sorumlulukları yerine getirir.” 

Meslek mensuplarının yasa ile belirlenmi  sorumlulukları eksiksiz yerine getirmesi 

konusunda katılımcıların ço unlu u (%85) olumlu dü ünmektedir. Sadece 3 katılımcı buna 

katılmadı ını belirtmi tir. 12 katılımcının ise bu konuda kararsız oldu unu görülmektedir. 

Tablo 3. 31: Soru 12’ye Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 0 0 
Katılmıyorum 3 3,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 12 12,0 
Katılıyorum 51 51,0 
Kesinlikle Katılıyorum 34 34,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 13: “Meslek mensupları, sır saklama ve gizlilik ilkelerine uygun davranmalıdır.” 



Meslek mensuplarının sır saklama ve gizlilik ilkelerine uyması gerekti i konusunda 

katılımcıların neredeyse tamamı (%99) olumlu görü  bildirmi lerdir. Bu görü e katılmayan 

katılımcı bulunmamaktadır. Sadece 1 katılımcı bu konuda kararsız kaldı ını belirtmi tir.  

Tablo 3. 32: Soru 13’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 0 0 
Katılmıyorum 0 0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 1 1,0 
Katılıyorum 31 31,0 
Kesinlikle Katılıyorum 68 68,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 14: “Mali Tablolarda kuruma/i letmeye ili kin her türlü bilgi bulunmalıdır.” 

Meslek mensuplarının neredeyse tamamına yakını (% 94) i letmeye ili kin her türlü 

bilginin mali tablolarda yer alması gerekti ini belirtmi lerdir. Sadece 2 katılımcı bu 

konuda olumsuz görü  bildirirken, 4 katılımcının ise kararsız kaldı ı görülmektedir (Tablo 

3. 33). 

Tablo 3. 33: Soru 14’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 0 0 
Katılmıyorum 2 2,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 4 4,0 
Katılıyorum 40 40,0 
Kesinlikle Katılıyorum 54 54,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 15: “Meslek mensupları birbirlerinden mükellefe ili kin bilgileri kesinlikle 

saklarlar.” 

Meslek mensuplarına mükellefe ili kin bilgilerin kendi aralarında payla ılması 

konusundaki görü leri soruldu unda, sadece % 3’ü buna katılmadı ını belirtmi lerdir 

(Tablo 3. 34). Katılımcıların % 12’si bu konuda kararsız kalmı tır. Katılımcıların büyük 

ço unlu u (% 85) ise mükellefe ili kin bilgilerin kesinlikle payla ılmayaca ını 

belirtmi lerdir.  

 

 



Tablo 3. 34: Soru 34’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 1 1,0 
Katılmıyorum 2 2,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 12 12,0 
Katılıyorum 51 51,0 
Kesinlikle Katılıyorum 34 34,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 16: “Meslek mensupları mü terilerin baskısı sebebiyle ücret tarifelerinin dı ına 

çıkmaktadırlar.” 

Meslek mensuplarının yakla ık yarısı (% 49), mü terilerin baskısı ile ücret 

tarifelerinin dı ına çıktıklarını belirtmi lerdir. Katılımcıların % 23’ü “ne katılıyorum, ne 

katılmıyorum” diye cevap vermi tir. Katılımcıların % 28’i ise bu görü e katılmadıklarını 

belirtmi lerdir.  

Tablo 3. 35: Soru 16’yae Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 6 6,0 
Katılmıyorum 22 22,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 23 23,0 
Katılıyorum 34 34,0 
Kesinlikle Katılıyorum 15 15,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 17: “Meslek mensupları rekabet edebilmek için ücret tarifesinin dı ına 

çıkmaktadırlar.” 

Katılımcıların % 53’ü meslek mensuplarının rekabet edebilmek için ücret tarifesinin 

dı ına çıktı ını dü ünmektedir. 31 katılımcı bu görü e katılmamaktadır. 16 katılımcı ise 

kararsız kalmı tır.   

Tablo 3. 36: Soru 17’ye Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 7 7,0 
Katılmıyorum 24 24,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 16 16,0 
Katılıyorum 37 37,0 
Kesinlikle Katılıyorum 16 16,0 
Toplam 100 100,0 
 



Soru 18: “Meslek mensupları kamu ve mükellef baskısı olmadan karar almaktadırlar.” 

Katılımcıların yakla ık yarısı (% 49), meslek mensuplarının kamu ve mükellef 

baskısı olmadan karar aldıklarını ifade etmektedirler. Ancak 28’i bu görü e 

katılmamaktadır  ve % 23’ü de bu konuda kararsız kalmaktadır.  

Tablo 3. 37: Soru 18’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 14 14,0 
Katılmıyorum 14 14,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 23 23,0 
Katılıyorum 40 40,0 
Kesinlikle Katılıyorum 9 9,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 19: “Ülkemizde meslek örgütleri ba ımsız çalı maktadır.” 

Meslek mensuplarının yakla ık yarısı (% 49) meslek örgütlerinin ba ımsız çalı tı ını 

dü ünmektedir. Sadece 21 ki i bu konuda olumsuz görü  bildirmi tir. Ancak yakla ık üçte 

biri (% 30) bu konuda kararsız kalmı tır. Kararsız kalanların oranının oldukça yüksek 

oldu u görülmektedir.  

Tablo 3. 38: Soru 19’a Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 7 7,0 
Katılmıyorum 14 14,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 30 30,0 
Katılıyorum 40 40,0 
Kesinlikle Katılıyorum 9 9,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 20: “Meslek mensupları yasal yetkisi dahilinde i lem yaparlar.” 

Katılımcıların % 78’i meslek mensuplarının yasal yetkilerinin dı ına çıkmadı ını 

dü ünmektedirler. 14 katılımcı bu konuda kararsız kalırken 8 katılımcı ise bunun tersi 

oldu u kanısındadır (Tablo 3. 39). 

Tablo 3. 39: Soru 20’ye Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 4 4,0 
Katılmıyorum 4 4,0 



Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 14 14,0 
Katılıyorum 54 54,0 
Kesinlikle Katılıyorum 24 24,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 21: “Meslek mensupları yasal ve ahlaki de erlere çok ba lıdır.” 

Meslek mensuplarının yasal ve ahlaki de erlere ba lılı ının oldukça yüksek oldu u 

görülmektedir (Tablo 3. 40). Katılımcıların % 72’si buna ili kin soruya olumlu yanıt 

vermi tir. Olumsuz yanıt veren katılımcı sayısı oldukça azdır (%8). Ancak katılımcıların 

be te biri bu konuda kararsız kalmı tır. 

Tablo 3. 40: Soru 21’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 2 2,0 
Katılmıyorum 6 6,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 20 20,0 
Katılıyorum 49 49,0 
Kesinlikle Katılıyorum 23 23,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 22: “Sektördeki i letmelerin i lerini yapabilmeleri için bazı kural dı ı ödemeler 

yapmaları do aldır.” 

Meslek mensuplarının % 74’ü sektördeki i letmelerin i lerini yapabilmeleri için bazı 

kural dı ı ödemeler yapmalarını do al kar ılamamaktadır. 9 katılımcı bu konuda kararsız 

kalırken 17 katılımcı ise bunu do al olarak kar ılamaktadır.  

Tablo 3. 41: Soru 22’ye Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 32 32,0 
Katılmıyorum 42 42,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 9 9,0 
Katılıyorum 12 12,0 
Kesinlikle Katılıyorum 5 5,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 23: “Sektördeki i letmeler genellikle yapılacak kural dı ı ödemenin ne kadar 

oldu unu önceden belirler.” 



Sektördeki i letmelerin yapılacak kural dı ı ödemelerin ne oldu unu bilip 

bilmedikleri soruldu unda, katılımcıların % 68’i olumsuz yanıt vermi tir. 21 katılımcı ne 

katılıyorum ne katılmıyorum eklinde yanıt vermi  ve sadece 11 katılımcı bu soruya 

olumlu cevap vermi tir. 

Tablo 3. 42: Soru 23’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 24 24,0 
Katılmıyorum 44 44,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 21 21,0 
Katılıyorum 10 10,0 
Kesinlikle Katılıyorum 1 1,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 24: “Kural dı ı bir i lem varsa genellikle bunu mükellefe iletir ve düzeltilmesini 

sa larım.” 

Meslek mensuplarının % 91’i kural dı ı bir i lem oldu unda bunu mükellefe ileterek 

düzeltilmesini sa ladı ını belirtmi tir. 5 katılımcı bu ifadeye katılmadıklarını belirtmi , 4 

ki i ise “ne katılıyorum, ne katılmıyorum” eklinde cevap vermi tir.  

Tablo 3. 43: Soru 24’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 2 2,0 
Katılmıyorum 3 3,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 4 4,0 
Katılıyorum 56 56,0 
Kesinlikle Katılıyorum 35 35,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 25: “Mükelleflere sorumluluk yükleyen maliyetli kural ve düzenlemelere uymaktan 

kurtarmak için yasal belirsizlikten yararlanarak stratejiler olu turmasına yardımcı 

olurum.” 

Yasal belirsizlikleri mü terisinin lehine kullanma durumu soruldu unda, meslek 

mensuplarının bir kısmı (% 38) böyle davranmayaca ını belirtirken, bir kısmı da (% 43) 

mü terisinin lehine davranabilece ini belirmi tir. Katılımcıların % 19 ise bu konuda 

karasız oldu unu belirtmi lerdir.  

 
 



Tablo 3. 44: Soru 25’e Verilen Yanıtların Da ılımı 
 
 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 11 11,0 
Katılmıyorum 27 27,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 19 19,0 
Katılıyorum 37 37,0 
Kesinlikle Katılıyorum 6 6,0 
Toplam 100 100,0 
Soru 26: “Vergi düzenlemelerine ili kin bilgileri yasalara uygun olarak yorumlarım.” 

Vergi düzenlemelerine ili kin bilgilerin yasalara uygun olarak yorumlanması 

konusunda 1 katılımcı hariç tüm katılımcılar olumlu cevap vermi lerdir (Tablo 3. 45). 

Meslek mensupları, kendisi ve mü terisinin çıkarını gözetse bile, bunu yaparken yasaların 

dı ına çıkmayaca ı açıktır. 

Tablo 3. 45: Soru 26’ya Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 1 1,0 
Katılmıyorum 0 0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 0 0 
Katılıyorum 43 43,0 
Kesinlikle Katılıyorum 56 56,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 27: “Mükellefin vergi ödeme ve yaptırımlarını, vergi sorumluluklarını en aza 

indirecek ekilde planlarım.” 

Meslek mensuplarının % 59’u mü terilerinin vergi ödeme ve yaptırımlarını, vergi 

sorumluluklarını en aza indirecek ekilde planladı ını belirtmi lerdir. % 28 ise bu ifadeye 

katılmadıklarını belirtmi lerdir. 13 ki i ise “ne katılıyorum, ne katılmıyorum” eklinde 

cevap vermi tir.  

Tablo 3. 46: Soru 27’ye Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 11 11,0 
Katılmıyorum 17 17,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 13 13,0 
Katılıyorum 47 47,0 
Kesinlikle Katılıyorum 12 12,0 
Toplam 100 100,0 
 



Soru 28: “Vergi idaresinin uygulamalarını, denetim olasılıklarını ve yaptırım ekillerini 

dikkate alarak mükelleflere risk tavsiyelerinde bulunurum.” 

Meslek mensuplarının büyük ço unlu unun vergi dairesinin uygulamalarına ili kin 

olarak mü terilerinin yanında yer aldı ı ve mü terilerini denetim olasılıkları ve 

yaptırımlara ili kin tavsiyelerde bulundu u görülmektedir (Tablo 3. 47). Sadece 7 katılımcı 

bu ekilde davranmadı ını belirtmi tir.  

Tablo 3. 47: Soru 28’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 2 2,0 
Katılmıyorum 5 5,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 4 4,0 
Katılıyorum 56 56,0 
Kesinlikle Katılıyorum 33 33,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 29: “Vergi idaresi ile ili kilerim iyidir.” 

Meslek mensupları, vergi dairesi ile olan ili kilerinin nasıl oldu una ili kin soruya 

neredeyse tamamı iyidir eklinde cevap vermi tir. Bu soruya olumsuz yanıt veren 

bulunmamakla birlikte sadece 5 ki i kararsız kaldı ını belirtmi tir.  

Tablo 3. 48: Soru 29’a Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 0 0 
Katılmıyorum 0 0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 5 5,0 
Katılıyorum 63 63,0 
Kesinlikle Katılıyorum 32 32,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 30: “Hizmet sundu um bölgede denetim olasılı ı, yöntem ve sonuçlar hakkında bilgi 

sahibiyim.” 

Meslek mensuplarının % 86’sı,hizmet sundu um bölgede denetim olasılı ı, yöntem 

ve sonuçlar hakkında bilgi sahibi oldu unu belirtmi lerdir. Sadece 5 katılımcı bu soruya 

olumsuz yanıt vermi tir. 9 katılımcı da “ne katılıyorum, ne katılmıyorum” eklinde cevap 

vermi tir (Tablo 3. 49). 

 



Tablo 3. 49: Soru 30’a Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 1 1,0 
Katılmıyorum 4 4,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 9 9,0 
Katılıyorum 58 58,0 
Kesinlikle Katılıyorum 28 28,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 31: “Mükelleflerin vergi sorunlarını informel ekilde vergi idaresiyle çözebilirim.” 

Meslek mensuplarının yakla ık yarısı (% 52) mükelleflerin vergi sorunlarını informel 

ekilde vergi idaresiyle çözebildi ini belirtmi tir. 14 katılımcı “ne katılıyorum, ne 

katılmıyorum” eklinde cevap vermi , 34 katılımcı ise bu soruya olumsuz yanıt vermi tir.  

Tablo 3. 50: Soru 31’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 8 8,0 
Katılmıyorum 26 26,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 14 14,0 
Katılıyorum 41 41,0 
Kesinlikle Katılıyorum 11 11,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 32: “Meslek mensuplarına, mesleki kurallara ve kanunlara uymalarıyla ilgili 

cezaların artması halinde vergi kaçırmaya te ebbüslerin azalaca ı inancındayım.” 

Katılımcılara, vergi kaçırmayı önleme konusunda cezaların arttırılmasının önleyici 

ve caydırıcı olup olmadı ı soruldu unda, % 64’ü önleyici olaca ını, % 21’i ise önleyici 

olmayaca ını belirtmi lerdir. 15 katılımcı ise kararsız kalmı tır.  

Tablo 3. 51: Soru 32’ye Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 6 6,0 
Katılmıyorum 15 15,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 15 15,0 
Katılıyorum 39 39,0 
Kesinlikle Katılıyorum 25 25,0 
Toplam 100 100,0 
 

 



Soru 33: “Daha fazla gelir elde etmek için yasalara aykırı davranı ta bulunabilirim.” 

Tablo 3. 52’de görüldü ü üzere, meslek mensuplarının nerdeyse tamamına yakını (% 

92) daha fazla gelir için yasaları çi nemeyeceklerini belirtmi tir. Sadece 7 katılımcı 

yasalara aykırı davranı ta bulunabilece ini belirtmi tir.  

Tablo 3. 52: Soru 33’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 73 73,0 
Katılmıyorum 19 19,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 1 1,0 
Katılıyorum 3 3,0 
Kesinlikle Katılıyorum 4 4,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 34: “Genel olarak Türkiye’deki mükellefler vergiye uyum gösterir.” 

Katılımcılara mükelleflerin vergiye uyum durumları soruldu unda, verilen 

cevapların bir bütünlük göstermedi i ve farklı görü lerin ortaya çıktı ı görülmektedir 

(Tablo 3.53). Katılımcıların dörtte biri soruya olumsuz yanıt vermi  ve yakla ık dörtte biri 

(% 24) “ne katılıyorum ne katılmıyorum” eklinde yanıt vermi tir. Yakla ık yarısı da (% 

51) mükelleflerin vergiye uyum gösterdi ini belirtmi lerdir.   

Tablo 3. 53: Soru 34’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 5 5,0 
Katılmıyorum 20 20,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 24 24,0 
Katılıyorum 41 41,0 
Kesinlikle Katılıyorum 10 10,0 
Toplam 100 100,0 
 

Soru 35: “Genel olarak Türkiye’de meslek mensupları tarafından meslek eti ine önem 

verilir.” 

Katılımcılara Türkiye’de meslek eti ine önem verilip verilmedi i soruldu unda, 

yarıdan fazlasının (% 63) “katılıyorum” veya “kesinlikle katılıyorum” cevabı verdi i 

görülmektedir. Katılımcıların % 13’ü kararsız oldu unu belirtmi tir. Ancak katılımcıların 

% 24’ü de bu soruya olumsuz yanıt vermi tir (Tablo 3. 54).  

 



Tablo 3. 54: Soru 35’e Verilen Yanıtların Da ılımı 

 Sıklık Yüzde (%) 
Kesinlikle Katılmıyorum 7 7,0 
Katılmıyorum 17 17,0 
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 13 13,0 
Katılıyorum 48 48,0 
Kesinlikle Katılıyorum 15 15,0 
Toplam 100 100,0 
 

3.4.3.2. fadelere Verilen Cevapların Cinsiyete Göre Analizi 

Meslek eti i ve yeterlili ine ili kin ifadelere verilen cevapların, katılımcıların 

cinsiyetine göre de i ip de i medi ini belirlemek amacıyla, her bir ifade için ba ımsız 

örneklem t-test yapılmı tır. Yapılan analiz sonuçları Tablo 3.35’te gösterilmektedir. Analiz 

sonuçlarına göre sadece 4 ifade için verilen cevapların cinsiyete göre de i ti i 

görülmektedir. Bu ifadeler 6, 10, 24 ve 26 numaralı ifadelerdir.  

Meslek mensuplarına “Meslek mensuplarının mü terileriyle ortaklık, borç, alacak 

ili kisine girmeleri normaldir.” ifadesine katılıp katılmadıkları soruldu unda, kadın meslek 

mensuplarının verdikleri cevapların ortalamasının erkek meslek mensuplarının 

ortalamasından yüksek oldu u görülmektedir (sırasıyla, 2,94 ve 2,18). Ayrıca yapılan t-test 

sonucunda bu ifadeye verilen cevapların ortalamaları arasında istatistikî olarak da anlamlı 

bir fark oldu u görülmektedir (p < 0,05). 

Meslek mensuplarına “Meslek mensupları, mükelleflerine, devlete ve meslekta larına 

kar ı sorumluluklarının farkındadır.” ifadesi soruldu unda yine kadın meslek 

mensuplarının verdikleri cevapların ortalamasının daha yüksek oldu u görülmektedir 

(sırasıyla, 4,39 ve 4,0). Ayrıca yapılan t-test sonucunda, bu ifadeye verilen cevapların 

ortalamaları arasında istatistikî olarak da anlamlı bir fark oldu u görülmektedir (p < 0,05). 

Meslek mensuplarına “Kural dı ı bir i lem varsa genellikle bunu mükellefe iletir ve 

düzeltilmesini sa larım.” ifadesi sorudu unda da verilen cevapların ortalamalarının 

cinsiyete göre farklılık gösterdi i görülmektedir. Bu ifadeye erkek meslek mensuplarının 

verdi i cevapların ortalaması 4,27 iken kadın meslek mensuplarının verdikleri cevapların 

ortalamasının 3,83 oldu u görülmektedir. Erkek meslek mensuplarının kural dı ı i lemlerin 

mükelleflere iletilerek düzeltilmesini sa lama konusunda daha istekli oldu u 



görülmektedir. Ayrıca yapılan t-test sonucunda, bu ifadeye verilen cevapların ortalamaları 

arasında istatistikî olarak da anlamlı bir fark oldu u görülmektedir (p < 0,05). 

Meslek mensuplarının “Vergi düzenlemelerine ili kin bilgileri yasalara uygun olarak 

yorumlarım.” ifadesine verdikleri cevapların da cinsiyete göre farklılık gösterdi i 

görülmektedir. Bu ifade ba lamında da erkek meslek mensuplarının verdikleri cevapların 

ortalamalarının kadın meslekta larının ortalamalarından yüksek oldu u görülmektedir 

(sırasıyla, 4,61 ve 4,22). Yapılan t-test sonucunda ortalamalar arsında var olan bu farkın 

istatistiki olarak da anlamlı bir fark oldu u sonucuna ula ılmı tır (p< 0,05). 

Tablo 3. 55. fadelere Verilen Cevapların Cinsiyete Göre Analizi Sonuçları 

 
Cinsiyet 

Ortalam
a 

Std. 
Sapma 

F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Soru 1 Erkek 3,95 0,95 4,232 ,042 -,205 98 ,838 

Kadın 4,00 0,69   -,253 33,261 ,802 

Soru 2 Erkek 4,35 0,62 ,720 ,398 -,226 98 ,821 

Kadın 4,39 0,50   -,258 29,444 ,798 

Soru 3 Erkek 3,93 0,95 3,613 ,060 ,393 98 ,696 

Kadın 3,83 0,71   ,474 32,185 ,638 

Soru 4 Erkek 2,93 1,35 4,410 ,038 -1,537 98 ,127 

Kadın 3,44 0,98   -1,878 32,785 ,069 

Soru 5 Erkek 3,67 1,41 2,842 ,095 -,615 98 ,540 

Kadın 3,89 1,08   -,731 31,326 ,470 

Soru 6 Erkek 2,18 1,12 ,105 ,746 -2,588 98 ,011 

Kadın 2,94 1,16   -2,533 24,481 ,018 

Soru 7 Erkek 3,20 1,25 ,916 ,341 ,955 98 ,342 

Kadın 2,89 1,13   1,019 26,943 ,317 



Soru 8 Erkek 2,37 1,12 2,521 ,116 ,313 98 ,755 

Kadın 2,28 0,89   ,360 29,881 ,721 

Soru 9 Erkek 3,85 0,86 ,237 ,627 -1,170 98 ,245 

Kadın 4,11 0,76   -1,271 27,555 ,214 

Soru 10 Erkek 4,00 0,96 ,285 ,595 -1,651 98 ,102 

Kadın 4,39 0,61   -2,186 38,118 ,035 

Soru 11 Erkek 4,35 0,53 ,786 ,378 ,149 98 ,881 

Kadın 4,33 0,49   ,158 26,689 ,875 

Soru 12 Erkek 4,20 0,79 11,022 ,001 1,002 98 ,319 

Kadın 4,00 0,49   1,355 39,887 ,183 

Soru 13 Erkek 4,66 0,50 1,183 ,279 -,494 98 ,622 

Kadın 4,72 0,46   -,522 26,642 ,606 

Soru 14 Erkek 4,50 0,65 ,872 ,353 1,273 98 ,206 

Kadın 4,28 0,75   1,162 22,956 ,257 

Soru 15 Erkek 4,13 0,83 1,774 ,186 -,430 98 ,668 

Kadın 4,22 0,55   -,556 36,363 ,581 

Soru 16 Erkek 3,29 1,22 8,987 ,003 -,135 98 ,893 

Kadın 3,33 0,77   -,180 38,707 ,858 

Soru 17 Erkek 3,26 1,22 ,196 ,659 -,956 98 ,342 

Kadın 3,56 1,15   -,991 26,044 ,331 

Soru 18 Erkek 3,16 1,28 11,279 ,001 -,026 98 ,979 

Kadın 3,17 0,79   -,035 39,776 ,972 



Soru 19 Erkek 3,33 1,10 2,871 ,093 ,593 98 ,554 

Kadın 3,17 0,79   ,734 33,484 ,468 

Soru 20 Erkek 3,98 0,93 1,063 ,305 1,719 98 ,089 

Kadın 3,56 0,98   1,657 24,122 ,110 

Soru 21 Erkek 3,85 0,97 2,709 ,103 ,085 98 ,932 

Kadın 3,83 0,62   ,112 38,009 ,911 

Soru 22 Erkek 2,10 1,15 ,135 ,715 -1,159 98 ,249 

Kadın 2,44 1,15   -1,160 25,052 ,257 

Soru 23 Erkek 2,20 0,95 ,011 ,917 -,109 98 ,914 

Kadın 2,22 1,00   -,105 24,131 ,917 

Soru 24 Erkek 4,27 0,80 1,954 ,165 2,091 98 ,039 

Kadın 3,83 0,79   2,118 25,382 ,044 

Soru 25 Erkek 2,99 1,18 1,197 ,277 -,224 98 ,823 

Kadın 3,06 1,06   -,241 27,195 ,811 

Soru 26 Erkek 4,61 0,49 ,504 ,479 2,755 98 ,007 

Kadın 4,22 0,73   2,143 20,478 ,044 

Soru 27 Erkek 3,27 1,27 4,684 ,033 -,909 98 ,366 

Kadın 3,56 0,92   -1,112 32,848 ,274 

Soru 28 Erkek 4,13 0,90 1,720 ,193 ,102 98 ,919 

Kadın 4,11 0,68   ,123 31,753 ,903 

Soru 29 Erkek 4,30 0,58 19,335 ,000 1,365 98 ,175 

Kadın 4,11 0,32   1,944 44,933 ,058 



Soru 30 Erkek 4,09 0,82 2,506 ,117 ,145 98 ,885 

Kadın 4,06 0,64   ,170 30,648 ,866 

Soru 31 Erkek 3,13 1,19 1,391 ,241 -1,374 98 ,172 

Kadın 3,56 1,10   -1,452 26,625 ,158 

Soru 32 Erkek 3,62 1,18 ,028 ,867 ,035 98 ,972 

Kadın 3,61 1,24   ,034 24,223 ,973 

Soru 33 Erkek 1,46 1,01 ,286 ,594 ,075 98 ,940 

Kadın 1,44 0,78   ,088 30,749 ,930 

Soru 34 Erkek 3,27 1,09 1,098 ,297 -,838 98 ,404 

Kadın 3,50 0,92   -,932 28,410 ,359 

Soru 35 Erkek 3,45 1,13 ,007 ,934 -,347 98 ,729 

Kadın 3,56 1,25   -,326 23,576 ,747 

 

3.4.3.3. fadelere Verilen Cevapların Unvanlara Göre Analizi 

Meslek eti i ve yeterlili ine ili kin ifadelere verilen cevapların, katılımcıların 

unvanına göre de i ip de i medi ini belirlemek amacıyla, her bir ifade için ba ımsız 

örneklem t-test yapılmı tır. Yapılan analiz sonuçları Tablo 3. 56’da gösterilmektedir. 

Analiz sonuçlarına göre sadece 2 ifade için verilen cevapların unvana göre de i ti i 

görülmektedir. Bu ifadeler 11 ve 22 numaralı ifadelerdir.  

Meslek mensuplarına “Meslek mensupları sorumlu oldukları taraflar arasındaki 

ili kiyi dengelemelidir.” ifadesine katılıp katılmadıkları soruldu unda, serbest muhasebeci 

olan meslek mensuplarının verdikleri cevapların ortalamasının SMM ve YMM olan meslek 

mensuplarının ortalamasından yüksek oldu u görülmektedir (sırasıyla, 4,60 ve 4,31). 

Ayrıca yapılan t-test sonucunda bu ifadeye verilen cevapların ortalamaları arasında 

istatistikî olarak da anlamlı bir fark oldu u görülmektedir (p < 0,05). 



Meslek mensuplarına “Sektördeki i letmelerin i lerini yapabilmeleri için bazı kural 

dı ı ödemeler yapmaları do aldır.” ifadesine katılıp katılmadıkları soruldu unda, SMM ve 

YMM olan meslek mensuplarının verdikleri cevapların ortalamasının serbest muhasebeci 

olan meslek mensuplarının ortalamasından yüksek oldu u görülmektedir (sırasıyla, 2,27 ve 

1,53). Ayrıca yapılan t-test sonucunda bu ifadeye verilen cevapların ortalamaları arasında 

istatistikî olarak da anlamlı bir fark oldu u görülmektedir (p < 0,05). 

Tablo 3. 56 fadelere Verilen Cevapların Unvanlara Göre Analizi Sonuçları 

 

Unvan 
Ortalam

a 
Std. 

Sapma 
F Sig. t df 

Sig.  

(2-
tailed) 

Soru 1 SM 4,13 0,64 1,367 ,245 ,799 98 ,426 

SMM-

YMM 
3,93 0,95   1,048 26,301 ,304 

Soru 2 SM 4,53 0,52 ,085 ,772 1,227 98 ,223 

SMM-

YMM 
4,33 0,61   1,372 21,402 ,184 

Soru 3 SM 3,87 1,06 1,042 ,310 -,199 98 ,843 

SMM-

YMM 
3,92 0,89   -,176 17,647 ,863 

Soru 4 SM 3,47 1,30 ,215 ,644 1,449 98 ,151 

SMM-

YMM 
2,94 1,29   1,442 19,211 ,165 

Soru 5 SM 3,53 1,60 2,826 ,096 -,545 98 ,587 

SMM-

YMM 
3,74 1,32   -,476 17,532 ,640 

Soru 6 SM 2,67 1,11 ,004 ,953 1,257 98 ,212 

SMM-

YMM 
2,26 1,17   1,299 19,833 ,209 



Soru 7 SM 3,07 1,44 ,481 ,490 -,249 98 ,804 

SMM-

YMM 
3,15 1,20   -,219 17,612 ,829 

Soru 8 SM 2,27 0,96 1,083 ,301 -,324 98 ,747 

SMM-

YMM 
2,36 1,10   -,356 21,037 ,725 

Soru 9 SM 3,67 1,11 4,250 ,042 -1,159 98 ,249 

SMM-

YMM 
3,94 0,79   -,915 16,594 ,373 

Soru 10 SM 3,93 0,70 ,803 ,372 -,627 98 ,532 

SMM-

YMM 
4,09 0,95   -,770 23,957 ,449 

Soru 11 SM 4,60 0,51 ,146 ,703 2,053 98 ,043 

SMM-

YMM 
4,31 0,51   2,068 19,393 ,048 

Soru 12 SM 4,13 0,74 ,003 ,954 -,149 98 ,882 

SMM-

YMM 
4,16 0,75   -,150 19,433 ,882 

Soru 13 SM 4,73 0,46 1,398 ,240 ,537 98 ,592 

SMM-

YMM 
4,66 0,50   ,573 20,400 ,573 

Soru 14 SM 4,33 0,90 2,763 ,100 -,789 98 ,432 

SMM-

YMM 
4,48 0,63   -,615 16,498 ,547 

Soru 15 SM 4,27 0,70 ,008 ,930 ,624 98 ,534 

SMM-

YMM 
4,13 0,80   ,682 20,907 ,503 



Soru 16 SM 2,93 1,10 ,419 ,519 -1,344 98 ,182 

SMM-

YMM 
3,36 1,15   -1,390 19,835 ,180 

Soru 17 SM 2,80 1,26 ,416 ,520 -1,800 98 ,075 

SMM-

YMM 
3,40 1,18   -1,711 18,534 ,104 

Soru 18 SM 2,73 1,33 ,616 ,434 -1,498 98 ,137 

SMM-

YMM 
3,24 1,17   -1,367 18,012 ,189 

Soru 19 SM 3,27 0,80 1,699 ,195 -,133 98 ,895 

SMM-

YMM 
3,31 1,09   -,165 24,302 ,870 

Soru 20 SM 3,93 0,59 2,516 ,116 ,147 98 ,883 

SMM-

YMM 
3,89 1,00   ,209 30,278 ,836 

Soru 21 SM 3,87 0,64 2,179 ,143 ,076 98 ,939 

SMM-

YMM 
3,85 0,96   ,100 26,556 ,921 

Soru 22 SM 1,53 0,64 4,103 ,046 -2,336 98 ,022 

SMM-

YMM 
2,27 1,19   -3,517 34,146 ,001 

Soru 23 SM 1,87 0,74 1,828 ,179 -1,477 98 ,143 

SMM-

YMM 
2,26 0,98   -1,789 23,493 ,087 

Soru 24 SM 4,07 0,46 5,093 ,026 -,636 98 ,527 

SMM-

YMM 
4,21 0,86   -,964 34,657 ,342 



Soru 25 SM 3,47 0,99 1,534 ,218 1,714 98 ,090 

SMM-

YMM 
2,92 1,17   1,924 21,487 ,068 

Soru 26 SM 4,60 0,51 ,475 ,492 ,450 98 ,654 

SMM-

YMM 
4,53 0,57   ,488 20,737 ,631 

Soru 27 SM 3,80 1,01 6,314 ,014 1,677 98 ,097 

SMM-

YMM 
3,24 1,23   1,921 21,979 ,068 

Soru 28 SM 3,87 1,25 4,014 ,048 -1,290 98 ,200 

SMM-

YMM 
4,18 0,77   -,932 15,961 ,365 

Soru 29 SM 4,13 0,52 2,898 ,092 -1,049 98 ,297 

SMM-

YMM 
4,29 0,55   -1,100 20,092 ,284 

Soru 30 SM 3,87 0,74 ,138 ,711 -1,140 98 ,257 

SMM-

YMM 
4,12 0,79   -1,193 20,055 ,247 

Soru 31 SM 3,20 1,37 1,459 ,230 -,035 98 ,972 

SMM-

YMM 
3,21 1,16   -,031 17,672 ,975 

Soru 32 SM 3,73 1,33 ,229 ,634 ,399 98 ,691 

SMM-

YMM 
3,60 1,17   ,363 17,979 ,721 

Soru 33 SM 1,27 0,46 2,971 ,088 -,837 98 ,404 

SMM-

YMM 
1,49 1,03   -1,398 44,348 ,169 



Soru 34 SM 3,20 1,01 ,028 ,867 -,434 98 ,665 

SMM-

YMM 
3,33 1,07   -,452 19,952 ,656 

Soru 35 SM 3,07 1,10 ,129 ,720 -1,482 98 ,141 

SMM-

YMM 
3,54 1,15   -1,530 19,802 ,142 

 

3.4.3.4. fadelere Verilen Cevapların Ya lara Göre Analizi 

Meslek eti i ve yeterlili ine ili kin ifadelere verilen cevapların, katılımcıların 

ya larına göre de i ip de i medi ini belirlemek amacıyla, her bir ifade için varyans analizi 

(ANOVA) yapılmı tır. Yapılan analiz sonuçları Tablo 3. 57’da gösterilmektedir. Analiz 

sonuçlarına göre sadece 6 ifade için verilen cevapların ya a göre de i ti i görülmektedir. 

Bu ifadeler 10, 18, 20, 23, 27 ve 31 numaralı ifadelerdir.  

Meslek mensuplarına “Meslek mensupları, mükelleflerine, devlete ve meslekta larına 

kar ı sorumluluklarının farkındadır.” diye soruldu unda verilen cevapların meslek 

mensubunun ya ına göre de i iklik gösterdi i görülmü tür. Özellikle 38 ile 48 ya  

arasındaki meslek mensuplarının di er ya  gruplarına göre belirgin ekilde daha yüksek 

ortalamaya sahip oldu u (4,44) ve 49 ya  üstü meslek mensuplarının ise ya  grupları 

arasında en dü ük ortalamaya (3,69) sahip oldu u görülmektedir (Tablo 3. 57). Yapılan 

ANOVA analizinde ortalamalar arasındaki bu farkın istatistiki olarak da anlamlı oldu u 

görülmü tür (p<0,05). 

Meslek mensuplarının “Meslek mensupları kamu ve mükellef baskısı olmadan karar 

almaktadırlar.” ifadesine verdikleri cevaplar incelendi inde, verilen cevapların 

katılımcıların ya ına göre de i iklik gösterdi i görülmü tür. Ya ı 26’dan küçük olan 

meslek mensuplarının ortalaması 2,40 ve ya ları 27 ile 37 arasında olanların ortalaması 

2,86 iken ya ları 38’den büyük olan meslek mensuplarında ortalama yakla ık olarak 3,5 

civarındadır. Meslek mensubunun ya ının artmasıyla birlikte bu ifadeye verdikleri 

cevapların ortalamasının da arttı ı görülmektedir. Ya  grupları arasındaki bu farkın 

istatistikî olarak da anlamlı oldu u görülmü tür (p<0,05). 



Meslek mensuplarının “Meslek mensupları yasal yetkisi dahilinde i lem yaparlar.” 

ifadesine verdikleri cevaplar incelendi inde de, verilen cevapların katılımcıların ya ına 

göre de i iklik gösterdi i görülmü tür. Ya ı 26’dan küçük olan meslek mensuplarının 

ortalaması 3,80 ve ya ları 27 ile 37 arasında olanların ortalaması 3,55 iken ya ları 38’den 

büyük olan meslek mensuplarında ortalama yakla ık olarak 3,20 civarındadır. Meslek 

mensubunun ya ının artmasıyla birlikte bu ifadeye verdikleri cevapların ortalamasının da 

arttı ı görülmektedir. Ya  grupları arasındaki bu farkın istatistikî olarak da anlamlı oldu u 

görülmü tür (p<0,01). 

Meslek mensuplarının “Sektördeki i letmeler genellikle yapılacak kural dı ı 

ödemenin ne kadar oldu unu önceden belirler.” ifadesine verdikleri cevaplar 

incelendi inde de, verilen cevapların katılımcıların ya ına göre de i iklik gösterdi i 

görülmü tür. Ya ı 26’dan küçük olan meslek mensuplarının ortalaması 2,20; ya ları 27 ile 

37 arasında olanların ortalaması 2,45; ya ları 38 ile 48 arasında olanların 1,64 ve ya ı 

49’dan büyük olanların ortalaması 2,31’dir. Özellikle ya ları 38 ile 48 arasında de i en 

meslek mensuplarının cevaplarının ortalamasının çok dü ük oldu u ve di er ya  

gruplarından ayrı tı ı görülmektedir. Ya  grupları arasındaki bu farkın istatistikî olarak da 

anlamlı oldu u görülmü tür (p<0,01). 

Meslek mensuplarının “Mükellefin vergi ödeme ve yaptırımlarını, vergi 

sorumluluklarını en aza indirecek ekilde planlarım.” ifadesine verdikleri cevaplar 

incelendi inde de, verilen cevapların da katılımcıların ya ına göre de i iklik gösterdi i 

görülmü tür. Ya ı 26’dan küçük olan meslek mensuplarının ortalaması 3,40; ya ları 27 ile 

37 arasında olanların ortalaması 3,45; ya ları 38 ile 48 arasında olanların 3,72 ve ya ı 

49’dan büyük olanların ortalaması 2,69’dur. Ya ları 38 ile 48 arasında de i en meslek 

mensuplarının cevaplarının ortalamasının çok yüksek oldu u ve ya ları 49’dan büyük olan 

meslek mensuplarının ortalamasının ise çok dü ük oldu u görülmektedir. Ya  grupları 

arasındaki bu farkın istatistikî olarak da anlamlı oldu u görülmü tür (p<0,05). 

Meslek mensuplarının “Mükelleflerin vergi sorunlarını informel ekilde vergi 

idaresiyle çözebilirim.”ifadesine verdikleri cevaplar incelendi inde de, verilen cevapların 

katılımcıların ya ına göre de i iklik gösterdi i görülmü tür. Ya ları 27 ile 37 arasında 

olanların ortalaması 2,84 iken ya ları 38 ile 48 arasında olanların ortalaması 3,40 ve ya ı 

49’dan büyük olanların ortalaması 3,69’dur. Ya ı 26’dan küçük olan az sayıdaki meslek 

mensubunu hesaba katmazsak, meslek mensubunun ya ının artmasıyla birlikte bu ifadeye 



verdikleri cevapların ortalamasının da arttı ı görülmektedir. Ya  grupları arasındaki bu 

farkın istatistikî olarak da anlamlı oldu u görülmü tür (p<0,05). 

Tablo 3. 57. fadelere Verilen Cevapların Ya lara Göre Analiz Sonuçları 

 Ya  Ort. 
Std. 

Sapma 
 

Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Soru 
1 

26 Altı 4,40 0,55 BetweenGroups 3,164 3 1,055 1,287 ,283 

27 - 37 4,02 0,73 WithinGroups 78,676 96 ,820   

38 – 48 4,04 0,93 Total 81,840 99    

49 Üstü 3,69 1,16       

Soru 
2 

26 Altı 4,40 0,55 BetweenGroups 1,784 3 ,595 1,716 ,169 

27 - 37 4,39 0,49 WithinGroups 33,256 96 ,346   

38 – 48 4,52 0,59 Total 35,040 99    

49 Üstü 4,15 0,73       

Soru 
3 

26 Altı 3,60 0,55 BetweenGroups ,788 3 ,263 ,310 ,818 

27 - 37 3,98 0,90 WithinGroups 81,402 96 ,848   

38 – 48 3,92 0,95 Total 82,190 99    

49 Üstü 3,85 0,97       

Soru 
4 

26 Altı 3,80 1,10 BetweenGroups 8,461 3 2,820 1,697 ,173 

27 - 37 3,18 1,17 WithinGroups 159,499 96 1,661   

38 – 48 3,00 1,58 Total 167,960 99    

49 Üstü 2,62 1,20       

Soru 
5 

26 Altı 3,80 1,79 BetweenGroups 13,453 3 4,484 2,545 ,061 

27 - 37 3,64 1,33 WithinGroups 169,137 96 1,762   



 38 – 48 4,28 0,98 Total 182,590 99    

49 Üstü 3,27 1,51       

Soru 
6 

26 Altı 2,80 1,30 BetweenGroups 1,412 3 ,471 ,341 ,796 

27 - 37 2,25 1,22 WithinGroups 132,348 96 1,379   

38 – 48 2,36 1,04 Total 133,760 99    

49 Üstü 2,31 1,19       

Soru 
7 

26 Altı 3,20 1,48 BetweenGroups ,716 3 ,239 ,153 ,927 

27 - 37 3,05 1,16 WithinGroups 149,324 96 1,555   

38 – 48 3,20 1,29 Total 150,040 99    

49 Üstü 3,23 1,31       

Soru 
8 

26 Altı 2,20 0,45 BetweenGroups ,403 3 ,134 ,113 ,952 

27 - 37 2,39 1,04 WithinGroups 114,347 96 1,191   

38 – 48 2,40 1,29 Total 114,750 99    

49 Üstü 2,27 1,04       

Soru 
9 

26 Altı 4,00 1,22 BetweenGroups 2,736 3 ,912 1,283 ,285 

27 - 37 3,75 0,92 WithinGroups 68,264 96 ,711   

38 – 48 4,16 0,75 Total 71,000 99    

49 Üstü 3,88 0,71       

Soru 
10 

26 Altı 4,20 0,84 BetweenGroups 7,216 3 2,405 3,067 ,032 

27 - 37 4,07 0,79 WithinGroups 75,294 96 ,784   

38 – 48 4,44 0,87 Total 82,510 99    

49 Üstü 3,69 1,05       



Soru 
11 

26 Altı 4,60 0,55 BetweenGroups ,365 3 ,122 ,443 ,723 

27 - 37 4,34 0,53 WithinGroups 26,385 96 ,275   

38 – 48 4,36 0,49 Total 26,750 99    

49 Üstü 4,31 0,55       

Soru 
12 

26 Altı 4,00 0,71 BetweenGroups 1,991 3 ,664 1,192 ,317 

27 - 37 4,07 0,73 WithinGroups 53,449 96 ,557   

38 – 48 4,40 0,82 Total 55,440 99    

49 Üstü 4,12 0,71       

Soru 
13 

26 Altı 4,60 0,55 BetweenGroups ,106 3 ,035 ,142 ,935 

27 - 37 4,70 0,46 WithinGroups 24,004 96 ,250   

38 – 48 4,64 0,49 Total 24,110 99    

49 Üstü 4,65 0,56       

Soru 
14 

26 Altı 4,20 0,84 BetweenGroups 1,464 3 ,488 1,080 ,361 

27 - 37 4,36 0,78 WithinGroups 43,376 96 ,452   

38 – 48 4,52 0,51 Total 44,840 99    

49 Üstü 4,62 0,57       

Soru 
15 

26 Altı 4,20 0,45 BetweenGroups ,730 3 ,243 ,389 ,761 

27 - 37 4,07 0,73 WithinGroups 60,020 96 ,625   

38 – 48 4,28 0,68 Total 60,750 99    

49 Üstü 4,15 1,01       

Soru 
16 

26 Altı 3,60 0,89 BetweenGroups 1,003 3 ,334 ,247 ,863 

27 - 37 3,36 1,08 WithinGroups 129,997 96 1,354   



38 – 48 3,20 1,12 Total 131,000 99    

49 Üstü 3,23 1,37       

Soru 
17 

26 Altı 3,60 1,14 BetweenGroups 5,691 3 1,897 1,323 ,272 

27 - 37 3,52 1,07 WithinGroups 137,699 96 1,434   

38 – 48 3,24 1,01 Total 143,390 99    

49 Üstü 2,96 1,54       

Soru 
18 

26 Altı 2,40 1,14 BetweenGroups 12,357 3 4,119 3,016 ,034 

27 - 37 2,86 1,15 WithinGroups 131,083 96 1,365   

38 – 48 3,52 1,00 Total 143,440 99    

49 Üstü 3,46 1,33       

Soru 
19 

26 Altı 3,60 0,89 BetweenGroups 8,201 3 2,734 2,604 ,056 

27 - 37 2,98 0,98 WithinGroups 100,799 96 1,050   

38 – 48 3,56 1,04 Total 109,000 99    

49 Üstü 3,54 1,10       

Soru 
20 

26 Altı 3,80 0,45 BetweenGroups 10,692 3 3,564 4,369 ,006 

27 - 37 3,55 1,17 WithinGroups 78,308 96 ,816   

38 – 48 4,24 0,66 Total 89,000 99    

49 Üstü 4,19 0,57       

Soru 
21 

26 Altı 4,00 0,71 BetweenGroups ,313 3 ,104 ,121 ,947 

27 - 37 3,86 0,70 WithinGroups 82,437 96 ,859   

38 – 48 3,88 1,13 Total 82,750 99    

49 Üstü 3,77 1,07       



Soru 
22 

26 Altı 1,60 0,89 BetweenGroups 4,388 3 1,463 1,105 ,351 

27 - 37 2,18 1,24 WithinGroups 127,052 96 1,323   

38 – 48 1,96 0,93 Total 131,440 99    

49 Üstü 2,42 1,21       

Soru 
23 

26 Altı 2,20 0,84 BetweenGroups 10,992 3 3,664 4,452 ,006 

27 - 37 2,45 0,93 WithinGroups 79,008 96 ,823   

38 – 48 1,64 0,70 Total 90,000 99    

49 Üstü 2,31 1,05       

Soru 
24 

26 Altı 3,60 0,89 BetweenGroups 4,922 3 1,641 2,605 ,056 

27 - 37 4,14 0,77 WithinGroups 60,468 96 ,630   

38 – 48 4,52 0,51 Total 65,390 99    

49 Üstü 4,08 1,02       

Soru 
25 

26 Altı 3,20 0,84 BetweenGroups 3,074 3 1,025 ,763 ,518 

27 - 37 2,89 1,15 WithinGroups 128,926 96 1,343   

38 – 48 3,28 1,14 Total 132,000 99    

49 Üstü 2,88 1,24       

Soru 
26 

26 Altı 4,20 0,45 BetweenGroups 1,537 3 ,512 1,679 ,177 

27 - 37 4,45 0,63 WithinGroups 29,303 96 ,305   

38 – 48 4,68 0,48 Total 30,840 99    

49 Üstü 4,62 0,50       

Soru 
27 

26 Altı 3,40 0,89 BetweenGroups 15,072 3 5,024 3,691 ,015 

27 - 37 3,45 1,11 WithinGroups 130,688 96 1,361   



38 – 48 3,72 1,17 Total 145,760 99    

49 Üstü 2,69 1,29       

Soru 
28 

26 Altı 4,20 0,45 BetweenGroups 3,027 3 1,009 1,378 ,254 

27 - 37 4,09 0,83 WithinGroups 70,283 96 ,732   

38 – 48 4,40 0,58 Total 73,310 99    

49 Üstü 3,92 1,13       

Soru 
29 

26 Altı 4,00 0,00 BetweenGroups 1,881 3 ,627 2,163 ,097 

27 - 37 4,27 0,62 WithinGroups 27,829 96 ,290   

38 – 48 4,12 0,44 Total 29,710 99    

49 Üstü 4,46 0,51       

Soru 
30 

26 Altı 3,80 0,45 BetweenGroups ,471 3 ,157 ,247 ,863 

27 - 37 4,07 0,82 WithinGroups 60,889 96 ,634   

38 – 48 4,12 0,60 Total 61,360 99    

49 Üstü 4,12 0,95       

Soru 
31 

26 Altı 3,00 1,41 BetweenGroups 13,165 3 4,388 3,359 ,022 

27 - 37 2,84 1,08 WithinGroups 125,425 96 1,307   

38 – 48 3,40 1,32 Total 138,590 99    

49 Üstü 3,69 1,01       

Soru 
32 

26 Altı 4,00 1,22 BetweenGroups 1,887 3 ,629 ,439 ,726 

27 - 37 3,66 1,20 WithinGroups 137,673 96 1,434   

38 – 48 3,68 1,11 Total 139,560 99    

49 Üstü 3,42 1,27       



Soru 
33 

26 Altı 1,00 0,00 BetweenGroups 2,718 3 ,906 ,965 ,413 

27 - 37 1,36 0,84 WithinGroups 90,122 96 ,939   

38 – 48 1,68 1,22 Total 92,840 99    

49 Üstü 1,50 0,99       

Soru 
34 

26 Altı 3,20 1,64 BetweenGroups 3,038 3 1,013 ,897 ,446 

27 - 37 3,32 0,91 WithinGroups 108,352 96 1,129   

38 – 48 3,56 1,29 Total 111,390 99    

49 Üstü 3,08 0,93       

Soru 
35 

26 Altı 2,40 1,52 BetweenGroups 6,271 3 2,090 1,610 ,192 

27 - 37 3,52 1,17 WithinGroups 124,639 96 1,298   

38 – 48 3,60 1,00 Total 130,910 99    

49 Üstü 3,46 1,14       

  



SONUÇ 

Bu çalı mada meslek mensuplarının meslek eti i ile ilgili kar ıla tı ı durumlar ve 

meslek eti ine ili kin görü leri ortaya konulmaya çalı ılmı tır. Bu ba lamda Çanakkale ili 

sınırları içinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının bu konudaki görü leri 

anket yoluyla elde edilmi  ve elde edilen veriler analiz edilmi tir. Meslek mensuplarını 

içinde bulundu u artlar dahilinde etik ve ahlaki açıdan etkileyen pek çok faktörün, meslek 

mensubunun tutum ve görü lerini etkiledi i görülmektedir. Bu çerçevede, Çanakkale 

lindeki meslek mensuplarına uygulanan anket çalı ması sonucunda elde edilen bulgular 

a a ıda açıklanmaktadır. 

Çalı maya katılan katılımcıların büyük ço unlu unu serbest mali mü avirler (SMM) 

olu turmaktadır. Katılımcıların %15’i serbest muhasebeci (SM) ve % 7’si ise yeminli mali 

mü avirdir. Çalı maya katılan katılımcıların ço unlu unun erkek oldu u, sadece çok 

küçük bölümünün kadın katılımcılardan olu tu u görülmektedir. Katılımcıların neredeyse 

yarıya yakınının ise 27 ile 37 ya  arasında oldu u görülmektedir. Katılımcıların büyük 

ço unlu unun üniversite düzeyinde e itime sahip oldu u, hatta % 11’inin de lisansüstü 

derecesi oldu u görülmektedir. Meslek mensuplarından sadece % 4’ü yalnız çalı maktadır. 

Di erlerinin bürolarında çalı tırılan eleman sayısı ço unlukla 2 ile 5 arasında 

de i mektedir. Meslek mensuplarının bürolarında en az bir bilgisayar bulundu u 

görülmektedir. Birçok büroda da birden çok bilgisayar oldu u gözlemlenmi tir. Çalı maya 

katılan meslek mensuplarının mü teri sayılarına bakıldı ında genellikle 30 ile 60 arasında 

mü terisi oldu u görülmektedir. 

Meslek mensubunun etik konusunda kar ıla tı ı durumlar incelendi inde, tarafsızlık 

ve ba ımsızlı ı korumada bazı risk alanları oldu u görülmektedir. Meslek mensuplarının 

tarafsızlık ve ba ımsızlı ını korumada risk yaratan alanlardan ilki, bir mü terinin i  

hacminin önemli bir bölümünü olu turuyor olmasıdır. Ancak katılımcıların büyük 

ço unlu unda bu durumun söz konusu olmadı ı görülmektedir. Risk olu turan di er bir 

konu ise mü terilerle ücret dı ı parasal ili kilerin varlı ıdır. Katılımcıların büyük 

ço unlu u mü terileri ile ücret dı ı parasal ili kilerinin olmadı ını belirtmi lerdir. 

Mü terilerden parasal de eri yüksek hediye alınması da risk unsuru olabilmektedir. Ancak 

meslek mensupları içinde sadece 1 katılımcı mü terilerden parasal de eri yüksek hediye 

aldı ını belirtmi tir. Çalı maya katılan meslek mensuplarından sadece 4’ünün 



mü terileriyle mahkemelik oldu u görülmü tür. Benzer ekilde sadece dördünün mü teri 

i letmelerle ortaklık durumu oldu u görülmektedir. 

Dı  denetim irketinin bulunmasında mü terilere yardımcı olmak ve muhasebecilik 

mesle i dı ında di er i letme fonksiyonları (üretim, pazarlama ve finansman) konusunda 

herhangi bir katkı sa lanması da tarafsızlık ve ba ımsızlı ı korumada risk unsuru 

olabilmektedir. Katılımcıların yakla ık yarısı bu konularda mü terilerine yardımcı 

olduklarını belirtmi lerdir. 

Katılımcılara meslek yasasının uygulanmasında kar ıla tıkları sorunlar ile ilgili de 

bazı sorular sorulmu tur. Bunun sonucunda meslek mensuplarının hesap sonuçları 

konusunda mü teri i letmelerin baskısı altında olmadı ı, meslek yasasına aykırı 

davranı lardan dolayı imdiye kadar herhangi bir ceza almadı ı ve ülkemizde merkezi bir 

etik kurulunun kurulmasını uygun buldu u sonucuna ula ılmı tır. 

Meslek eti i ve yeterlili ine ili kin sorulan soruların sonucunda ise a a ıdaki 

sonuçlara ula ılmı tır. Yapılan çalı ma sonucunda meslek mensuplarının i letme kararları 

için gerekli bilgilerin hazırlanmasında yeterli bilgiye sahip oldukları ve mevcut mevzuat 

hakkında her türlü sorulara cevap verebilece i görülmektedir. Ancak mükelleflerin ayrıntılı 

bilgiler sa lamalarının kayıtların do ru yansıtılmasında önemli oldu unu vurgulanmı tır. 

letme faaliyetlerinin sonuçlarının mükellefin taleplerine göre ayarlanması konusunda, 

meslek mensupları arasında bir görü  birli i yoktur. Meslek mensuplarının yarısı bu soruya 

olumlu cevap vermi  ancak di er yarısı olumsuz cevap vermi tir. Meslek mensupları genel 

olarak ücret dı ında mü teriden hediye kabul edilmemesi gerekti ini dü ünmektedir. 

Benzer ekilde mü terileriyle ortaklık, borç, alacak ili kisine girmelerini normal 

kar ılamamaktadırlar. Meslek örgütlerinin ba ımsızlı ı konusunda da meslek mensupları 

arasında görü  birli i olmadı ı görülmektedir. Meslek mensupları ilgili taraflara do ru ve 

yeterli bilgi verdiklerini, kamu kurumları ile mükellefler arasındaki anla mazlıklarda 

objektif davrandıklarını ve sorumlu oldukları taraflar arasındaki ili kiyi dengelediklerini 

belirtmi lerdir. Meslek mensuplarının, mükelleflerine, devlete ve meslekta larına kar ı 

sorumluluklarının da farkında oldukları ve yasa ile belirlenmi  bütün sorumlulukları yerine 

getirdikleri görülmektedir. Meslek mensuplarının sır saklama ve gizlilik ilkelerine uyması 

gerekti i konusunda katılımcıların neredeyse tamamı hemfikirdir.  



Meslek mensupları, mali tablolarda kuruma/i letmeye ili kin her türlü bilgi 

bulunması gerekti ini dü ünmektedirler. Meslek mensuplarına mükellefe ili kin bilgilerin 

kendi aralarında kesinlikle payla ılmayaca ını belirtmi lerdir.  

Meslek mensuplarının yakla ık yarısı, mü terilerin baskısı ile ücret tarifelerinin 

dı ına çıktıklarını belirtmi lerdir. Ücret tarifesi dı ına çıkmanın en önemli nedeninin, 

rekabet edebilmek oldu u belirtilmi tir. Katılımcıların meslek mensuplarının yasal 

yetkilerinin dı ına çıkmadı ını dü ünmektedirler. Meslek mensuplarının yasal ve ahlaki 

de erlere ba lılı ının oldukça yüksek oldu u görülmektedir. Meslek mensuplarının % 91’i 

kural dı ı bir i lem oldu unda bunu mükellefe ileterek düzeltilmesini sa ladı ını 

belirtmi tir. Sektördeki i letmelerin i lerini yapabilmeleri için bazı kural dı ı ödemeler 

yapmalarını do al kar ılamamaktadır. Meslek mensupları, kendisi ve mü terisinin çıkarını 

gözetse bile, bunu yaparken yasaların dı ına çıkmayaca ı açıktır. Meslek mensuplarının 

nerdeyse tamamına yakını daha fazla gelir için yasaları çi nemeyeceklerini belirtmi tir. 

Ancak yasal belirsizliklerin olması durumunda, yasal belirsizlikleri mü terisinin 

lehine kullanma durumu soruldu unda, meslek mensuplarının bir kısmı böyle 

davranabilece ini belirmi tir. Ayrıca meslek mensuplarının bir kısmı da, mü terilerinin 

vergi ödeme ve yaptırımlarını, vergi sorumluluklarını en aza indirecek ekilde planladı ını 

belirtmi lerdir. Bunun yanı sıra meslek mensuplarının büyük ço unlu unun vergi 

dairesinin uygulamalarına ili kin olarak mü terilerinin yanında yer aldı ı ve mü terilerini 

denetim olasılıkları ve yaptırımlara ili kin tavsiyelerde bulundu u görülmektedir. Meslek 

mensupları vergi dairesi ile iyi ili kileri oldu unu, hizmet sundukları bölgede denetim 

olasılı ı, yöntem ve sonuçları hakkında bilgi sahibi oldu unu belirtmi lerdir. Meslek 

mensuplarının yarısı vergi dairesi ile olan iyi ili kilerini kullanarak mükelleflerin vergi 

sorunlarını informel ekilde vergi idaresiyle çözebildi ini belirtmi tir. Meslek mensupları 

mesleki kurallara uyulmasını sa lama konusunda cezaların önemli bir rolü oldu unu 

dü ünmektedirler. Cezaların arttırılması durumunda vergi kaçırmaya te ebbüslerin 

azalaca ı inancını ta ımaktadırlar. Meslek mensupları genel olarak Türkiye’de meslek 

mensupları tarafından meslek eti ine önem verildi ini belirtmi lerdir. 

Meslek eti i ve yeterlili ine ili kin ifadelere verilen cevapların, katılımcıların 

cinsiyetine göre de i ip de i medi ini belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçlarına göre 

sadece 4 ifade için verilen cevapların cinsiyete göre de i ti i görülmektedir. Bu ifadeler 6, 

10, 24 ve 26 numaralı ifadelerdir. Meslek mensuplarına “Meslek mensuplarının 



mü terileriyle ortaklık, borç, alacak ili kisine girmeleri normaldir.” ifadesine katılıp 

katılmadıkları soruldu unda, kadın meslek mensuplarının verdikleri cevapların 

ortalamasının erkek meslek mensuplarının ortalamasından yüksek oldu u görülmektedir. 

Meslek mensuplarına “Meslek mensupları, mükelleflerine, devlete ve meslekta larına kar ı 

sorumluluklarının farkındadır.” ifadesi soruldu unda yine kadın meslek mensuplarının 

verdikleri cevapların ortalamasının daha yüksek oldu u görülmektedir. Meslek 

mensuplarına “Kural dı ı bir i lem varsa genellikle bunu mükellefe iletir ve düzeltilmesini 

sa larım.” ifadesi sorudu unda, erkek meslek mensuplarının kural dı ı i lemlerin 

mükelleflere iletilerek düzeltilmesini sa lama konusunda daha istekli oldu u 

görülmektedir. Meslek mensuplarının “Vergi düzenlemelerine ili kin bilgileri yasalara 

uygun olarak yorumlarım.” ifadesi ba lamında da erkek meslek mensuplarının verdikleri 

cevapların ortalamalarının kadın meslekta larının ortalamalarından yüksek oldu u 

görülmektedir. 

Meslek eti i ve yeterlili ine ili kin ifadelere verilen cevapların, katılımcıların 

unvanına göre de i ip de i medi ini belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçları göre 

sadece 2 ifade için verilen cevapların unvana göre de i ti i görülmektedir. Bu ifadeler 11 

ve 22 numaralı ifadelerdir. Meslek mensuplarına “Meslek mensupları sorumlu oldukları 

taraflar arasındaki ili kiyi dengelemelidir.” ifadesine katılıp katılmadıkları soruldu unda, 

serbest muhasebeci olan meslek mensuplarının verdikleri cevapların ortalamasının SMM 

ve YMM olan meslek mensuplarının ortalamasından yüksek oldu u görülmektedir. Meslek 

mensuplarına “Sektördeki i letmelerin i lerini yapabilmeleri için bazı kural dı ı ödemeler 

yapmaları do aldır.” ifadesine katılıp katılmadıkları soruldu unda, SMM ve YMM olan 

meslek mensuplarının verdikleri cevapların ortalamasının serbest muhasebeci olan meslek 

mensuplarının ortalamasından yüksek oldu u görülmektedir. 

Meslek eti i ve yeterlili ine ili kin ifadelere verilen cevapların, katılımcıların 

ya larına göre de i ip de i medi ini belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçlarına göre 

sadece 6 ifade için verilen cevapların ya a göre de i ti i görülmektedir. Bu ifadeler 10, 18, 

20, 23, 27 ve 31 numaralı ifadelerdir. Meslek mensuplarına “Meslek mensupları, 

mükelleflerine, devlete ve meslekta larına kar ı sorumluluklarının farkındadır.” diye 

soruldu unda özellikle 38 ile 48 ya  arasındaki meslek mensuplarının di er ya  gruplarına 

göre belirgin ekilde daha yüksek ortalamaya sahip oldu u görülmektedir. Meslek 

mensuplarının “Meslek mensupları kamu ve mükellef baskısı olmadan karar 



almaktadırlar.” ifadesine verdikleri cevaplar incelendi inde, meslek mensubunun ya ının 

artmasıyla birlikte bu ifadeye verdikleri cevapların ortalamasının da arttı ı görülmektedir. 

Meslek mensuplarının “Meslek mensupları yasal yetkisi dahilinde i lem yaparlar.” 

ifadesine verdikleri cevaplar incelendi inde de, verilen cevapların katılımcıların ya ına 

göre de i iklik gösterdi i görülmü tür. Ya ı 26’dan küçük olan meslek mensuplarının 

ortalaması 3,80 ve ya ları 27 ile 37 arasında olanların ortalaması 3,55 iken ya ları 38’den 

büyük olan meslek mensuplarında ortalama yakla ık olarak 3,20 civarındadır. Meslek 

mensubunun ya ının artmasıyla birlikte bu ifadeye verdikleri cevapların ortalamasının da 

arttı ı görülmektedir. Meslek mensuplarının “Sektördeki i letmeler genellikle yapılacak 

kural dı ı ödemenin ne kadar oldu unu önceden belirler.” ifadesine verdikleri cevaplar 

incelendi inde de, özellikle ya ları 38 ile 48 arasında de i en meslek mensuplarının 

cevaplarının ortalamasının çok dü ük oldu u ve di er ya  gruplarından ayrı tı ı 

görülmektedir. Meslek mensuplarının “Mükellefin vergi ödeme ve yaptırımlarını, vergi 

sorumluluklarını en aza indirecek ekilde planlarım.” ifadesine verdikleri cevaplar 

incelendi inde de, ya ları 38 ile 48 arasında de i en meslek mensuplarının cevaplarının 

ortalamasının çok yüksek oldu u ve ya ları 49’dan büyük olan meslek mensuplarının 

ortalamasının ise çok dü ük oldu u görülmektedir. Meslek mensuplarının “Mükelleflerin 

vergi sorunlarını informel ekilde vergi idaresiyle çözebilirim.” ifadesine verdikleri 

cevaplar incelendi inde de, ya ı 26’dan küçük olan az sayıdaki meslek mensubunu hesaba 

katmazsak, meslek mensubunun ya ının artmasıyla birlikte bu ifadeye verdikleri cevapların 

ortalamasının da arttı ı görülmektedir. 
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EKLER 

EK 1 

ANKET FORMU 

 

I-MESLEK MENSUBU LE LG L  B LG LER 

1- Meslek Unvanınız nedir? aretleyiniz. 

    SM                    SMM                   YMM  

2- Muhasebe mesle ini faal olarak kaç yıldır yapmaktasınız? 

 

 

 

 

3- Cinsiyetiniz.  

    Erkek                       Kadın  

4- Ya ınız. 

    26 Ya  altı                                 27-37 Arası                

    38-48 Arası                               49 Ya  üstü  

5- Ö renim durumunuz? 

    Ticaret Lisesi                                Lisans Üstü 

    Ön Lisans                                      Di er 

    Lisans  

6- Çalı tırdı ınız eleman sayısı? 

    Yalnızım                              6-14 arası 

    2-5 arası                               15 ve üzeri 

 

 

YILLAR  
0-5  
6-10  
11-15  
16-20  
20 ve üstü  



7- Büro veya muhasebe departmanınızdaki toplam bilgisayar sayınız? 

    1 adet                              3 adet                              5 adet 

    2 adet                              4 adet                              6 ve üzeri 

8- Mü teri sayısı da ılımınız? 

    30 ve daha az                                     91-120 arası 

    31-60 arası                                         121 ve daha üzeri 

    61-90 

 

II- MESLEK MENSUBUNUN ET K KONUSUNDAK  KAR ILA TI I 
DURUMLAR 

A- TARAFSIZLIK VE BA IMSIZLI I KORUMADA R SK ALANLARI 

1-  hacminizin %15’inden fazlasının oldu u bir mü teri i letme var mıdır? 

    Evet                                 Hayır 

2- Bir mü teri i letme ile ücretiniz dı ında borç-alacak ili kiniz oldu mu? 

    Evet                                 Hayır  

3- Mü teri i letmeden parasal bakımdan mütevazi sayılmayacak hediye aldı ınız oldu mu? 

    Evet                                 Hayır  

4- Mü terinizle hiç mahkemelik oldunuz mu? 

    Evet                                 Hayır  

5- Mü teri i letmelerinizden herhangi birisi ile ortaklı ınız var mı? 

    Evet                                 Hayır  

6- Dı  denetim irketinin bulunmasında (YMM) mü terinize yardımcı oldunuz mu? 

    Evet                                 Hayır  

7- Mü teri i letmeye muhasebecilik mesle i dı ında di er i letme fonksiyonları (üretim, 

pazarlama ve finansman) konusunda herhangi bir katkınız oldu mu? 

    Evet                                 Hayır  

 



8- Mü teri i letmelerinizden dı  denetimi aynı firmaya art arda 7 yıldan uzun dönem 

yaptıran var mı? 

    Evet                                 Hayır 

 

B-MESLEK YASASININ UYGULANMASINDA KAR ILA ILAN SORUNLAR 

1- Mü teri i letmeler hesap sonuçları konusunda size etkide bulunuyorlar mı? 

    Evet                                 Hayır  

2- Meslek Yasasına aykırı davranı lardan dolayı imdiye kadar herhangi bir ceza aldınız 

mı? 

    Evet                                 Hayır  

3- Ülkemizde merkezi bir etik kurulunun kurulmasını uygun görür müsünüz? 

    Evet                                 Hayır 

Lütfen a a ıdaki soruları katılım düzeyine göre 
i aretleyiniz. 
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Meslek mensupları i letme kararları için gerekli bilgilerin 
hazırlanmasında yeterli bilgiye sahiplerdir. 

     

Mükellefler, ayrıntılı bilgiler sa ladıklarında, kayıtlar do ruyu 
yansıtır. 

     

Meslek mensupları, mevcut mevzuat hakkında her türlü 
sorulara cevap verebilir. 

     

Meslek mensupları, i letme faaliyetlerinin sonuçlarını 
mükellefin taleplerine göre ayarlamak zorundadır. 

     

Meslek mensupları ücret dı ında mü teriden hediye kabul 
etmemelidir. 

     

Meslek mensuplarının mü terileriyle ortaklık, borç, alacak 
ili kisine girmeleri normaldir. 

     

Ülkemizde meslek örgütleri tarafsız çalı maktadır.      

Meslek mensupları ilgili taraflara do ru ve yeterli bilgi 
vermemektedir. 

     

Meslek mensupları kamu kurumları ile mükellefler arasındaki 
anla mazlıklarda objektif davranır. 

     

Meslek mensupları, mükelleflerine, devlete ve meslekta larına 
kar ı sorumluluklarının farkındadır. 

     

Meslek mensupları sorumlu oldukları sorumlu oldukları 
taraflar arasındaki ili kiyi dengelemelidir. 

     



 

 

Meslek mensupları, yasa ile belirlenmi  bütün sorumlulukları 
yerine getirir. 

     

Meslek mensupları, sır saklama ve gizlilik ilkelerine uygun 
davranmalıdır. 

     

Mali tablolarda kuruma/ letmeye ili kin her türlü bilgi 
bulunmalıdır. 

     

Meslek mensupları birbirlerinden mükellefe ili kin bilgileri 
kesinlikle saklarlar. 

     

Meslek mensupları mü terilerin baskısı sebebiyle ücret 
tarifelerinin dı ına çıkmaktadırlar. 

     

Meslek mensupları rekabet edebilmek için ücret tarifesinin 
dı ına çıkmaktadırlar. 

     

Meslek mensupları kamu ve mükellef baskısı olmadan karar 
almaktadırlar. 

     

Ülkemizde meslek örgütleri ba ımsız çalı maktadır.      

Meslek mensupları yasal yetkisi dahilinde i lem yaparlar.      

Meslek mensupları yasal ve ahlaki de erlere çok ba lıdır.      

Sektördeki i letmelerin i lerini yapabilmeleri için bazı kural 
dı ı ödemeler yapmaları do aldır. 

     

Sektördeki i letmeler genellikle yapılacak kural dı ı ödemenin 
ne kadar oldu unu önceden belirler. 

     

Kural dı ı bir i lem varsa genellikle bunu mükellefe iletir ve 
düzeltilmesini sa larım. 

     

Mükelleflere sorumluluk yükleyen maliyetli kural ve 
düzenlemelere uymaktan kurtarmak için yasal belirsizlikten 
yararlanarak stratejiler olu turmasına yardımcı olurum. 

     

Vergi düzenlemelerine ili kin bilgileri yasalara uygun olarak 
yorumlarım. 

     

Mükellefin vergi ödeme ve yaptırımlarını, vergi 
sorumluluklarını en aza indirecek ekilde planlarım. 

     

Vergi idaresinin uygulamalarını, denetim olasılıklarını ve 
yatırım ekillerini dikkate alarak mükelleflere risk 
tavsiyelerinde bulunurum. 

     

Vergi idaresi ile ili kilerim iyidir.      

Hizmet sundu um bölgede denetim olasılı ı, yöntem ve 
sonuçlar hakkında bilgi sahibiyim. 

     

Mükelleflerin vergi sorunlarını informel ekilde vergi 
idaresiyle çözebilirim. 

     

Meslek mensuplarına, mesleki kurallara ve kanunlara 
uymalarıyla ilgili cezaların artması halinde vergi kaçınmaya 
te ebbüslerin azalaca ı inancındayım. 

     

Daha fazla gelir elde etmek için yasalara aykırı davranı ta 
bulunabilirim. 

     

Genel olarak Türkiye’deki mükellefler vergiye uyum gösterir.      

Genel olarak Türkiye’de meslek mensupları tarafından meslek 
eti ine önem verilir. 

     



EK 2 

Ruhsatlı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Mü avir ve Yeminli Mali 
Mü avir ve Yeminli Mali Mü avirlik Meslek Ahlakı Kuralları ile lgili Mecburi 

Meslek Kararı 

18.10.2001, Per embe                           Sayı: 24557 

       Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik ve Yeminli Mali 
Mü avirlik Meslek Ahlak Kuralları ile lgili Mecburi Meslek Kararı 

       Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler ve Yeminli Mali Mü avirler 
Odaları Birli i Ba kanlı ından: 

AMAÇ 

       MADDE 1-3568 sayılı Kanun'a göre ruhsat almı  Serbest Muhasebeci, Serbest 

Muhasebeci Mali Mü avir ve Yeminli Mali Mü avirlerin ta ımaları gereken asgari 

nitelikler, yasal davranı ları ve sorumlulukları 3568 sayılı Yasa ile bu Yasa'ya dayanılarak 

çıkarılan Yönetmeliklerde düzenlenmi tir. Bu mecburi meslek kararının amacı yasal 

gerekleri a an ölçüde meslek mensuplarının kendilerini kontrol etmeleri amacıyla moral 

ilkeler sistemine, toplum, mü teriler ve di er meslek mensuplarıyla ili kilerde uyulması 

gereken ve yerine getirilmesi gereken kuralları içerir. 

KAPSAM 

       MADDE 2-Bu mecburi meslek kararı ile saptanan meslek ahlak kuralları Serbest 

Muhasebecileri, Serbest Muhasebeci Mali Mü avirleri ve Yeminli Mali Mü avirleri ve 

muhasebe meslek irketlerini  (muhasebe, denetim, mü avirlik ve tasdik irketleri) 

kapsamaktadır. Bazı kurallar tüm meslek mensuplarını veya muhasebe irketlerini 

kapsamayabilir. Tüm meslek mensuplarını kapsamayan ahlak kuralları bundan sonraki 

maddelerde  yeri geldi inde belirtilecektir. 

MESLEK AHLAKI VE ÖNEM  

       MADDE 3-Meslek ahlakı, ruhsatlı meslek mensuplarının, yeterlilik, güvenilirlik, 

tarafsızlık, ba ımsız karar alabilme, kendi kendilerini denetlemelerinin ve dürüstlü ünün 

simgesidir. Meslek ahlakı kurallar bu mesleki kararda tanımlanan meslek ahlakı anlayı ını 

benimseyen ruhsatlı meslek mensuplarını yüceltti i gibi alçaltıcı tutum ve davranı lara 

kar ı korur. 



Mesleki ahlak kuralları, moral ve profesyonel davranı  standartlarının seviyesini belirledi i 

gibi cezalandırılması gereken davranı  ve tutumların saptanmasında yargıların temelini 

olu turur. 

Cezalandırılması gereken davranı lar, 3568 sayılı Yasa'nın ilgili maddeleri ve 3568 sayılı 

Yasa'ya dayanılarak Disiplin Yönetmeli i ile di er Yönetmeliklere göre Meslek Odaları, 

TÜRMOB ve gerekti inde mahkemeler tarafından ele alınır ve bir yargıya varılır. 

Bu durumda toplum ruhsatlı meslek mensuplarının (Serbest Muhasebecilerin, Serbest 

Muhasebeci Mali Mü avirlerin ve Yeminli Mali Mü avirlerin) ve muhasebe meslek 

irketlerinin bir Yasa’larının varlı ını ve meslek mensuplarının ahlaki de erlerinin 

yüceli ini anlar ve meslek hakkında yargıya varır. Ahlaki kurallar mesle in uygulanması 

sonucunda yüce de erlere sahip meslek mensuplarınca saptandı ından, mesle e girmek 

isteyenler için bir rehber ve meslek mensupları için bir ölçü niteli indedir. 

MESLEK  UZMANLIK 

       MADDE 4-Ruhsatlı bir meslek mensubu veya bir mesleki irket mesleki ve ahlaki 

standartlarla ba da mayan herhangi bir mesleki i  anla ması yapamaz. 

DEFTER TUTMA VE F NANSAL TABLOLARI HAZIRLAMA 

       MADDE 5-Defter tutma ve bu defterlere göre finansal tabloları hazırlama i leri yalnız 

ruhsatlı Serbest Muhasebeciler ile Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler tarafından yapılır. 

Yeminli Mali Mü avirler mesleki hizmet verdikleri firmalara finansal tabloların 

hazırlanması sırasında danı ma hizmeti vererek yönlendirirler. Ancak finansal tabloların 

hazırlanmasında muhasebe defterleri tutmaları yasaklandı ından Yeminli Mali 

Mü avirlerin do rudan do ruya sorumluluk yüklenmeleri mümkün de ildir. 

YMM'ler muhasebe i lemlerini ruhsatlı SM ve SMMM'lere yaptırmayan i letmelerin 

i lerini yapamazlar. 

YMM'ler düzenledikleri raporlarda muhasebe i lerini yapan SM ve SMMM'leri belirtirler. 

MUHASEBE LKELER NE VE STANDARTLARINA UYMA ZORUNLULU U 

       MADDE 6-Finansal tablolara esas te kil edecek muhasebe kayıtları genel kabul 

görmü  muhasebe ilke ve kuralları dikkate alınarak düzenlenir. lgili kurum ve kurullar 



tarafından veya Yasa'larla belirlenen standartlara  uygun olmayan finansal tablolar 

düzenlenemez. 

Muhasebe kaydı yapan ruhsatlı meslek mensupları, hazırladıkları finansal tabloların 

dipnotlarında genel kabul görmü  muhasebe ilke ve kuralları ile muhasebe 

standartlarındaki sapmaları belirtmelidirler. 

TÜRMOB'dan ruhsat almı  bütün meslek mensupları TMUDESK (Türkiye Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurulu) tarafından yayımlanan standartlara uyarlar. 

DÜRÜSTLÜK, GÜVEN L RL K VE TARAFSIZLIK 

       MADDE 7-Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler ve Yeminli 

Mali Mü avirler gerçekleri bilerek saptırmazlar ve 3568 sayılı Kanun'un 2.maddesinde 

belirtilen unvanlara göre yetkili olunan i lerin yapılması süresince ba ımsızdırlar. lerini 

dürüstlük, güvenirlilik ve tarafsızlık içinde yürütürler. Meslek Mensubu, Vergi 

Kanun'larının ve di er Yasa'ların yorumlanmasında, kendi dü ünceleri ve yargısıyla olu an 

yorumunu destekleyen yeterli dayanakların da olması ko uluyla kararlarında tarafsız olmak 

durumundadır. Meslek mensuplarının bir i verene ba lı olarak çalı ması mesleki kurallara 

uyarak ba ımsız çalı masına engel olmamalıdır. 

MESLEK  ÖZEN VE T T ZL K 

       MADDE 8-Meslek mensupları 3568 sayılı Yasa'nın 2. Maddesinde yazılı i lerden 

unvanlarına göre yetkili oldukları mesleki hizmetleri yerine getirirken, gerekli olan mesleki 

özen ve titizli i göstermek zorundadırlar. 

Ruhsatlı meslek mensupları yanlarında çalı tırdıkları personelin çalı malarının her 

a amasında gerekli özen ve titizli i gösterip göstermediklerini gözetip denetlemek 

durumundadırlar.  

TASD K LER NDE VE DENET MDE BA IMSIZLIK KURALI 

       MADDE 9-Serbest Muhasebeci Mali Mü avir veya Yeminli Mali Mü avir denetim 

görevi ile ilgili tüm konularda ba ımsız dü ünmesini ve davranmasını sa layacak ko ullara 

sahip olmalıdır. Ba ımsızlık Yeminli Mali Mü avirlerce yapılan tasdik i leri için de 

gereklidir. Denetim ve tasdik i lerinde ilgili meslek mensubunun ba ımsızlı ı kamu 

yararı  ilkesini gözetmenin yanısıra, mü terisine kar ı önyargısız ve tarafsız bir tutum 



içinde bulunmayı kapsar. Aksi takdirde ruhsatlı meslek mensubu meslek tekni i açısından 

ne kadar yeterli olursa olsun, denetim sonucunda elde edilecek bulguların güvenirlili i için 

gerekli olan tarafsızlı ını yitirecektir.  

Meslek mensuplarının i  alması sırasında sözle me öncesi ya da sonrasında maddi veya 

maddi olmayan güvence vermesi yasaktır. Meslek mensubundan hizmet isteyenlerin 

güvence istemeleri durumunda mesleki faaliyetin ba ımsızlık ilkesi zedelenece inden 

meslek mensupları bu tür i ler için öneri veremezler. 

SIR SAKLAMA 

       MADDE 10-Ruhsatlı meslek mensupları mesleki faaliyetleri sırasında mü terileriyle 

ilgili edindi i bilgileri ve sırları mü terilerinin izni olmadıkça, mesleki faaliyetleri son 

bulsa dahi açıklayamazlar. Ruhsatlı meslek mensupları, sır saklama kuralına 

personellerinin de uymasını sa lamakla yükümlü olup, aksine davranan personeli bir daha 

çalı tırmamaları ve di er meslek mensuplarını bu ki iler hakkında bilgilendirmeleri 

gerekir. 

ÜCRETLER 

       MADDE 11- Ruhsatlı meslek mensupları yaptıkları i leri, Oda ve Birlik tarafından 

saptanmı  ve ilan edilmi  ücretlerin altında yapamazlar. Ba ka bir meslek mensubu asgari 

ücretin üzerinde yapılan i lere haklı bir gerekçe göstermeksizin daha dü ük ücretle yapmak 

üzere talip olamaz. 

DENET M STANDARTLARI VE MUHASEBE LKELER  

       MADDE 12- Serbest Muhasebeci Mali Mü avir ve Yeminli Mali Mü avir kendisi 

tarafından TÜRMOB'un yayınladı ı genel kabul görmü  denetim standartlarına uyumlu 

çalı ma yapmadıkça, adının finansal tablolarla ili kilendirilmesine izin veremez. 

Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler ve Yeminli Mali Mü avirler TÜRMOB'un 

benimsedi i TMUDESK'in standartları ile standart yayımlanmamı  konularda genel kabul 

görmü  muhasebe ilke ve kurallarına uyulmadan hazırlanmı  finansal raporlar için, bu 

standartlar ve ilkeler do rultusunda hazırlandı ı yönünde görü  bildiremezler. 

ÖNGÖRÜ YASA I 

MADDE 13- Meslek mensubu, varsayıma dayalı bilgilerden hareketle finansal tablo- 



lar ve raporlar hazırlayamaz. Ruhsatlı bir meslek mensubu kendisinin gerçekle ece ini 

bildi i izlenimi veren herhangi bir gelece e dönük i lemlere adının karı tırılmasına izin 

veremez. Proforma, Bilanço ve Gelir tablolarının hazırlanmasının veya gerçekle mesini 

destekleyen görü lerin bildirilmesinde herhangi bir ruhsatlı meslek mensubunun adının 

kar ıla tırılması yasaktır. 

HAKSIZ REKABET YASA I  

       MADDE 14- Bir meslek mensubu mesleki dayanı ma ve sorumluluk bilinci ile di er 

bir meslek mensubunun i  yaptı ı bir ki i veya kuruma aynı mesleki i i yapmak üzere 

giri imde bulunamaz. Ücret dü ürmeye yönelik önerilerde ve personel sa lanması gibi 

konularda meslek mensupları birbirlerine zarar verecek davranı larda ve giri imlerde 

bulunamazlar. Bir mü teri, muhasebe ve mü avirlik i lerini yapan bir meslek mensubu 

bulunmasına ra men bir ba ka meslek mensubundan hizmet isterse, meslek mensubu di er 

meslek mensubu ile ili ki kurmalıdır. 

PERSONEL SA LANMASI 

       MADDE 15- Ruhsatlı bir meslek mensubu, ba ka bir meslek mensubunun personeline 

bu meslek mensubuna haber vermeden, do rudan do ruya ya da dolaylı olarak kendisi ya 

da mü terisi adına i  önerisinde bulunamaz. Bu kural personelin kendi giri imi ya da bir 

ilana dayanarak i  ba vurusu halinde uygulanamaz. 

   DÜRÜST OLMAYAN DAVRANI LAR  

       MADDE 16- Meslek mensupları dürüstlük ilkesine uygun olmayan davranı larda 

bulunamazlar. 

 REKLAM VE TE V K YASA I 

MADDE 17- Reklam yapılması yasaktır. Bu nedenle bir gazete, dergi ya da benzeri 

duyuru araçlarından herhangi birinden yararlanarak reklam yapmak yasaktır. Meslek 

mensubu basına bülten da ıtmak veya demeç vermek suretiyle firmasının mesleki deneyim 

hizmetlerini yüceltemez ya da reklam edemez. Meslek mensubu herhangi bir yazar veya 

muhabir ile görü tü ünde verece i bilgilerin nasıl kullanılabilece ini kontrol 

edemeyece inden, muhabire, meslek ahlak kurallarının getirdi i sınırlamaları 

açıklamalıdır. Ancak toplumun ilgilendi i konularda meslek mensubunun yaptı ı yayınlar 

ve demeçlerinin haber programlarında verilmesi, yazı ve haber yazılması veya yazması 



reklam sayılmaz. Meslek mensuplarının gazete ve dergilerde yazı yazmaları, haber 

programları yapmaları ya da kitap yazmaları durumunda, bunları yayımlayan yayımcı 

tarafından yapılacak övgülerde ve tanıtımlarda, yazar olan meslek mensubunun özgeçmi i, 

ö renimi, mesleki ünvanı, deneyimleri, mesleki irket orta ı ve ifa etti i belli ba lı 

görevleri yer alabilir. Bu övgü ve tanıtımlarda meslek ünvanı dı ında 'vergi uzmanı', 

'yönetim danı manı', 'eski vergi dairesi müdürü', 'eski inceleme elemanı' gibi herhangi bir 

mesleki uzmanlı ı gösteren bir tanım kullanılamaz. Yazarlık ve akademik unvanlarının 

kullanılması reklam sayılmaz. E itim seminerlerine katılma reklam sayılmaz. Meslek 

mensubunun di er meslekta larına mesleki hizmet sunmak üzere ki isel ili kide bulunması 

veya önerilerini mektupla bildirmesi reklam sayılmaz. Meslek mensubu veya mesleki 

irketin kullandı ı yazı ma ka ıtları meslek onuruna yakı an biçimde düzenlenmeli ve 

üzerinde irket ve mesleki unvanlar dı ında ayrı bir uzmanlık dalı belirtilmemelidir. Bu 

kâ ıtlarda mesleki irketin veya büronun ünvanı, adresi, telefon, faks, internet ve benzeri 

ileti im numaraları, ortakların, ölmü  ortakların, kurucuların isimleri ve hizmet süreleri, 

ortaklardan ayrı olduklarını belirten bir çizgi ve ba lık altında ayrılması ko uluyla 

çalı tırılan meslek mensuplarının adları, di er ehirlerde i birli i yapılan meslek 

mensupları ile ubelerinin adları yer alabilir. Meslek mensupları ve yanlarında çalı an 

meslek mensupları ile görevli di er personelin kullandıkları kartvizitler reklam sayılmaz. 

Bu kartlar, yalnızca kart sahibinin adını ve soyadını, mesleki irketi veya büronun 

unvanını, adres ve telefon-faks numaralarını, mesleki ünvanı ile bürodaki ya da irketteki 

yönetici, ortak, danı man gibi unvanları ta ır. Bu kartvizitlerde herhangi bir uzmanlık alanı 

ya da eski görevlerini belirten rumuz veya unvanların yer alması reklam kapsamında 

oldu undan yasaktır. Ba ımlı çalı an meslek mensupları ruhsatlarının türüne göre, Serbest 

Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Mü avir veya Yeminli Mali Mü avir unvanlarını 

kullanabilirler. Ancak ba ımlı meslek mensuplarının ticari faaliyetler sırasında bu 

unvanlarını kullanmaları yasaktır. Meslek mensubu veya mesleki irketin bazı konularda 

yayınladı ı bildirilerin, sirkülerin, bültenlerim, i e alma bro ürlerinin, bazı ticari konularda 

kendi personeli, mü terileri, avukatlar, bankalar, aracı kurumlar, akademik çevreler gibi 

mesleki ili kilerin sürdürüldü ü kimselere gönderilmesi reklam sayılmaz.  için 

ba vuranlara, i e alınma görü melerine girmeyi dü ünen ö rencilere, özel olarak istemde 

bulunan ki ilere ve ö renim kurulu larına bu yayınların bir kopyasının verilmesi veya 

gönderilmesi reklam sayılmaz. Meslek mensubunun bürosunu veya mesleki irketini 

tanıtan özel dosya, katalog, baskılı bloknot ve kalem kullanılması reklam sayılmaz. 



ÜCRETLER N DÜ ÜRÜLMES  VE KOM SYON YASA I 

MADDE 18- Mü teriye sunulan hizmetler için önerilen ücretleri dü ürecek parasal 

cezai -yaptırımları ta ıyan sözle meler yapılamayaca ı gibi, komisyon ve benzeri 

ödemelerin yapılması yasaktır. Ancak, anla ma yapılan mü teriye hizmet sunan ba ka bir 

ruhsatlı serbest çalı an meslek mensubuna bu hizmetlerden yararlanılması halinde ücret 

ödenmesi yasak de ildir. 

BA DA MAYAN LER 

       MADDE 19- Ruhsatlı meslek mensuplarından denetim ve tasdik i i yapanlar mesleki 

hizmetlerinde objektiflerini bozan i ler yapmaları yasaktır. Ancak kamu görevi niteli inde 

olan siyasi faaliyette bulunma, dü üncesini açıklayan yazı yazma, sanat faaliyetlerinden 

sayılan edebi eserler yayınlama, avukatlık, gazetecilik ve ö retim üyeli i veya görevlili i 

yapmak meslekle ba da an i lerden sayılır. Yönetim danı manlı ı mesleki faaliyet 

sayıldı ından ba da mayan i ler kapsamında de ildir. 

D ER MESLEK MENSUPLARI HAKKINDA KONU MA YASA I 

       MADDE 20- Ruhsatlı bir meslek mensubu ba ka bir ruhsatlı meslek mensubunun 

veya mesleki irketin mesleki yeterlili i aleyhinde konu ması, yorumda bulunması veya 

görü  bildirmesi meslek ahlakına aykırı olup yasaktır. Denetim yapan ruhsatlı bir Serbest 

Muhasebeci Mali Mü avir veya bir Yeminli Mali Mü avir ba ka bir meslek mensubu 

tarafından denetlenmi  ve görü  raporuna ba lanmı  i leri denetleyemez. Bu meslek 

mensupları bölünme ve birle me durumlarında yaptıkları denetimlerde di er meslek 

mensuplarının raporlarını referans göstermek suretiyle denetim raporlarını düzenlerler. 

Yeminli Mali Mü avirler tasdik i lerinde kar ıt inceleme yaptıkları i letmelerde ba ka 

Yeminli Mali Mü avir tarafından tasdik ya da denetim veya serbest çalı an bir ruhsatlı 

Serbest Muhasebeci Mali Mü avir tarafından denetim yapılıyorsa, kar ıt inceleme 

yapılması gereken firmanın kayıtları üzerinde inceleme yapmaları meslek ahlakına aykırı 

oldu undan yasaktır. Ancak bu tasdik ya da denetimi gerçekle tirmi  meslek 

mensuplarının imzalı tasdik ya da denetim raporlarını referans olarak göstermek suretiyle 

denetim ya da tasdiklerini tamamlarlar. Bu durumlarda kar ıt inceleme yapılması söz 

konusu firmanın tasdikini yapan Yeminli Mali Mü avir ya da denetimini yapan Yeminli 

Mali Mü avir veya ruhsatlı Serbest Muhasebeci Mali Mü avire uygunlu unun bildirilmesi 

veya alınması zorunludur. Tasdik veya denetim tamamlanmamı sa, bu konuda ya di er 



meslek mensubundan kar ıt inceleme için izin alınır ya da onun sorumlulu unu 

üstlendi ine ili kin düzenlenecek tutanak rapora eklenebilir. Yasal düzenlemeler saklıdır. 

  DENET MDE KAMU SORUMLULU U 

       MADDE 21- Denetim yapan ruhsatlı Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler ile Yeminli 

Mali Mü avirler meslekten olmayan kimselere veya meslek mensuplarına yanlı  ve hatalı 

bilgi içermeyen raporlar vermesi, meslek mensubunun ahlaki sorumlulu unun gere i olan 

kamu yararı ilkesinin gözetilmesinin bir sonucudur. 

 YÜRÜRLÜK 

       MADDE 22- Bu mecburi meslek kararı yayımı tarihinde yürürlü e girer. 

YÜRÜTME 

       MADDE 23-Bu mecburi meslek kararının hükümleri, TÜRMOB (Türkiye Serbest 

Muhasebeci Mali Mü avirler ve Yeminli Mali Mü avirler Odaları Birli i) Yönetim kurulu 

tarafından yürütülür. 

EK 3 

SERBEST MUHASEBEC LER, SERBEST MUHASEBEC  MAL  
MÜ AV RLERVE YEM NL  MAL  MÜ AV RLER N MESLEK  

FAAL YETLER NDEUYACAKLARI ET K LKELER HAKKINDA 
YÖNETMEL K 

R.G. Sayısı: 26675 

R.G. Tarihi: 19.10.2007 

B R NC  BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeli in amacı; tüm üyeleri en üst derecede meslekî bilgiye 

sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik de erlere ba lı, rekabet anlayı ı daha kaliteli 

hizmet sunumu biçiminde olu mu , güvenilir ve saygın bir meslek mensupları kitlesi 

olu turmak hedefine ula mak için muhasebe meslek mensuplarının meslekî ili kilerinde 

uymaları gereken asgari etik ilkeleri belirlemektir. 



 Kapsam 

       MADDE 2-(1) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Malî Mü avirlik ve Yeminli Malî Mü avirlik Kanununa göre bir meslek 

unvanına sahip olan, ba ımsız veya ba ımlı olarak çalı an tüm meslek mensupları ile 

bunların olu turdu u irketlerin faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamındadır. Kapsama dâhil 

meslek mensupları ile bunların olu turdu u irketlerin faaliyetlerinde uyacakları etik 

ilkeler bu Yönetmeli in "Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Malî Mü avirler ve 

Yeminli Malî Mü avirlerin Meslekî Faaliyetlerinde Uyacakları Etik lkeler" ba lıklı ekinde 

yer almaktadır. 

Dayanak 

       MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebeci Malî Mü avirlik ve Yeminli Malî Mü avirlik Kanununun 50.  maddesi 

hükmüne dayanılarak hazırlanmı tır. 

Tanımlar 

       MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen; 

       a) Ba ımlı Çalı an Meslek Mensubu: Bir i  sahibine ücret kar ılı ı hizmet veren 

meslek mensubunu, 

       b) Ba ımsız Çalı an Meslek Mensubu: Çalı anlar listesine kayıtlı meslek mensubu ile 

bunların kurdukları ortaklık bürolarını ve irketleri, 

       c) Denetim Mü terisi: Finansal tabloları denetlenen mü teriyi, 

ç) Denetim Sözle mesi: Ba ımsız çalı an meslek mensubunun finansal tabloların, finansal 

raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadı ı ile ilgili görü  bildirdi i 

güvence sa lama amaçlı sözle meyi, 

       d) Finansal Çıkar: Bir i letmenin alacaklılık veya ortaklık hakkı temsil eden menkul 

kıymetleri ile ilgili bir çıkar ve böyle bir çıkarı elde etme hak ve yükümlülü ünü, 

       e) Firma: Meslek mensupları veya bunların kurdu u irketleri, 

       f) Güvence Sa lama Sözle mesi: Ba ımsız çalı an meslek mensubunun, denetim ve 

di er konularda güvence sa lamak isteyen mü terisinin sorumlulu unda olan bir konu 



hakkında, belirlenmi  uygun bir kritere göre de erlendirme yapması ve hedef kullanıcılara 

güvence sunması amacıyla düzenlenen sözle meyi, 

g) Güvence Sa lama Sözle mesi Ekibi: 

1) Denetim ve di er konularda güvence sa lama amaçlı sözle melerde, sözle me ekibinin 

tüm üyelerini, 

2) Güvence sa lama sözle mesinin sonucunu do rudan etkileyebilecek firma içindeki 

di er ki ileri, 

h) Güvence Sa lama Sözle mesi Mü terisi (Sorumlu taraf): Sözle meye konu olan olaydan 

sorumlu olan ki i ya da ki iler veya temsilcileri, 

       ı) Kanun: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci 

Malî Mü avirlik ve Yeminli Malî Mü avirlik Kanununu, 

       i) Meslek Mensubu: Ba ımlı veya ba ımsız olarak çalı an Serbest Muhasebeci, 

Serbest Muhasebeci Malî Mü avir ve Yeminli Malî Mü aviri, 

       j) Meslekî Hizmet: Muhasebe, denetim, vergi, yönetim danı manlı ı, finansal yönetim 

hizmetleri gibi muhasebe mesle i ile ilgili yetenek gerektiren hizmetleri, 

       k) Mevcut Meslek Mensubu: Bir mü terinin denetim i ini veya muhasebe, vergi, 

danı manlık ya da benzeri meslekî hizmetlerini yürütmekte olan ba ımsız meslek 

mensubunu, 

       l) Sözle me Ekibi: Bir sözle me ile ilgili görev alan tüm firma personelini (sözle me 

ile ilgili olarak ba lantı kurulan tüm uzmanlar da bu ekibe dâhildir), 

       m) Sözle me Orta ı: Firma içinde belli bir sözle me ve hazırlanan rapor ile ilgili 

olarak sorumlu olan ortak ya da ki ileri, 

       n) arta Ba lı Ücret: Sunulan bir hizmetin veya bir i lemin sonucuna göre sonradan 

hesaplanan ücreti, ifade eder. 

K NC  BÖLÜM 

Etik Komitesi ve Son Hükümler 

Etik Komitesinin Te ekkülü 

MADDE 5-(1) Etik Komitesi meslek mensupları arasından Türkiye Serbest Muhase- 



beci Malî Mü avirler ve Yeminli Malî Mü avirler Odaları Birli i Yönetim Kurulu 

tarafından atanacak biri Ba kan, biri Ba kan Yardımcısı olmak üzere en az yedi en fazla 11 

üyeden olu ur. Üyelerin görev süresi iki yıldır. Herhangi bir nedenle üyeli in bo alması 

halinde aynı usulle yeni üye ataması yapılır. Yeni atanan üye kalan süreyi tamamlamak 

üzere göreve ba lar. 

Etik Komitesinin Toplantısı 

       MADDE 6-(1) Etik Komitesi düzenli olarak yılda altı kez toplanır. Komite ba kanı 

veya Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Mü avirler ve Yeminli Malî Mü avirler Odaları 

Birli i Yönetim Kurulu gerekli gördü ü takdirde Etik Komitesini toplantıyla ça ırabilir. 

Etik Komitesinin Görevleri 

       MADDE 7-(1) Etik Komitesinin görevi; bu Yönetmelikle ilgili de i iklik önerileri ile 

yorum, sirküler ve benzeri konularda çalı malar yaparak Yönetim Kuruluna sunmaktır. 

Yürürlük 

       MADDE 8-(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlü e girer. 

Yürütme 

       MADDE 9-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Malî 

Mü avirler Odaları ve Yeminli Malî Mü avirler Odaları Birli i Yönetim Kurulu yürütür. 

EK 4   

SERBEST MUHASEBEC LER, SERBEST MUHASEBEC  MAL  
MÜ AV RLERVE YEM NL  MAL  MÜ AV RLER N MESLEK  

FAAL YETLER NDEUYACAKLARI ET K LKELER 

G R  

       (1) Meslek mensubunun belirleyici özelliklerinden biri kamu yararına uygun hareket 

etme sorumlulu udur. Bu sorumlulu un yerine getirilebilmesi için meslek mensubunun bu 

Yönetmelikle getirilen etik ilkelerine uyması gerekmektedir. 

       (2) Etik ilkeler üç bölümden olu maktadır. Birinci bölüm tüm meslek mensuplarının 

uyması gereken temel etik ilkelerini ve bu ilkelerin uygulanması için gereken kavramsal 

çerçeveyi sunmaktadır. Kavramsal çerçeve; meslek mensuplarının temel ilkelere uyum ile 



ilgili tehditleri belirlemeleri, bu tehditleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir 

düzeye indirgemek için koruyucu önlemleri almaları için gerekli bir rehberdir. 

       (3) kinci ve üçüncü bölümler kavramsal çerçevenin belirli özel durumlarda nasıl 

uygulanaca ını ortaya koymaktadır. kinci bölüm ba ımsız çalı an meslek mensupları, 

üçüncü bölüm ise ba ımlı çalı anlar için geçerli ilke ve durumları içermektedir. 

 

B R NC  KISIM 

Tüm Meslek Mensuplarının Uyacakları Temel Etik lkeleri 

B R NC  BÖLÜM 

lkelerin Genel Uygulanı  Biçimi 

Temel Etik lkeleri 

MADDE 1- (1) Tüm meslek mensuplarının uyması gereken zorunlu temel etik 

ilkeleri a a ıda sunulmu tur. 

       a) Dürüstlük: Meslek mensuplarının tüm meslekî ve i  ili kilerinde do ru sözlü ve 

dürüst davranmalarıdır. 

b) Tarafsızlık: Yanlı veya önyargılı davranarak; üçüncü ki ilerin haksız ve uygunsuz 

biçimde yaptıkları baskıların meslek mensuplarının meslekî kararlarını etkilememesi veya 

engellememesidir. 

       c) Meslekî Yeterlilik ve Özen: Meslek mensubunun meslekî faaliyetlerini yerine 

getirirken teknik ve meslekî standartlara uygun olarak, özen ve gayret içinde 

davranmasıdır. 

       ç) Gizlilik: Meslek mensubunun meslekî ili kileri sonucunda elde etti i bilgileri 

açıklamasını gerektirecek bir hak veya görevi olmadıkça üçüncü ki i veya gruplara 

açıklamaması ve bu bilgilerin meslek mensubunun veya üçüncü ki ilerin çıkarları için 

kullanılmamasıdır. 

       d) Meslekî Davranı : Meslek mensubunun mevcut yasa ve yönetmeliklere uymasını ve 

mesle in itibarını zedeleyecek her türlü davranı tan kaçınmasını ifade etmektedir. 

 

 



Kavramsal Çerçeve 

       MADDE 2-(1) Meslek mensuplarının içinde bulundu u ko ullar temel etik ilkelerine 

uymakla ilgili birtakım tehditlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu tür davranı , durum 

veya ili ki tehdit olarak adlandırılır. Tehdit olu turacak bütün durumları tanımlamak ve 

tehdidi hafifletecek uygun davranı ı belirleyebilmek mümkün de ildir. Ayrıca, i  

ili kilerinin yapısının sürekli olarak de i mesi sonucu yeni tehditler ortaya çıkabilir. Bu 

nedenle meslek mensubunun temel etik ilkelere uymaya yönelik tehditleri belirlemesi ve 

de erlendirmesini gerektiren bir kavramsal çerçevenin hazırlanması kamu yararına 

olacaktır. Bu düzenleme, etik ilkelere uymaya yönelik tehditlerin belirlenmesi, 

de erlendirilmesi ve yanıtlanmasında meslek mensubuna yardımcı olacak bir çerçeve 

sunmaktadır. Saptanan tehditlerin önemsiz olmadı ı durumlarda, meslek mensubu bunları 

ortadan kaldıracak veya kabul edilebilir bir düzeye indirecek önlemleri uygulamalıdır. 

(2) Herhangi bir tehdit söz konusu oldu unda meslek mensubu, bu tehdidi ortadan 

kaldıracak ko ul veya ili kileri biliyor veya bilmesi bekleniyorsa, tehdidi ortadan kaldırma 

yükümlülü ü vardır. 

 (3) Meslek mensubu bir tehdidin önemini de erlendirirken hem niteliksel hem de 

niceliksel faktörleri dikkate almalıdır. Ba ımsız çalı an meslek mensubu uygun önlemleri 

alamıyorsa, belirli bir hizmetin ifasını azaltmalı veya sona erdirmeli, ba ımlı çalı an 

meslek mensubu i veren i letmedeki görevinden istifa etmelidir. 

 (4) Meslek mensubu bu etik ilkelerden birisini istemeyerek ihlal edebilir. Bu tür bir ihlal 

tespit edildi inde kısa sürede düzeltilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. 

 (5) Etik ilkelerin ikinci ve üçüncü bölümlerinde kavramsal çerçevenin uygulama biçimini 

açıklayıcı örnekler yer almaktadır. Bu örnekler temel etik ilkelerine uyma konusunda tehdit 

yaratabilecek tüm artların tam listesi de ildir. Kavramsal çerçeveyi her bir meslek 

mensubunun kar ıla tı ı özel durumlara uygulanması gerekir. 

Tehditler 

       MADDE 3-(1) Temel etik ilkelerine yönelik çok sayıda tehdit olu abilir. Bu 

tehditlerin ço u a a ıdaki gibi sınıflandırılabilir. 

       a) Ki isel Çıkar Tehditleri: Meslek mensubunun kendisinin veya yakın ailesinden bir 

üyenin finansal veya di er çıkarları sonucu ortaya çıkabilecek tehditlerdir. 



       b) Yeniden De erlendirme Tehditleri: Daha önceden alınmı  bir kararın o karardan 

sorumlu meslek mensubu tarafından yeniden de erlendirilmesi nedeniyle olu an 

tehditlerdir. 

       c) Taraf Tutma Tehditleri: Meslek mensubunun bir durum ya da fikri, tarafsızlı ını 

tehlikeye dü ürecek bir noktaya ta ıması sonucu olu an tehditlerdir. 

       ç) Yakınlık Tehditleri: Üçüncü ki ilerle kurulan yakın ili kiler sonucu, meslek 

mensubunun bu ki ilerin çıkarlarına uygun olacak ekilde davranması sonucu ortaya 

çıkabilecek tehditlerdir. 

       d) Yıldırma Amaçlı Tehditler: Meslek mensubunun gerçek veya hissedilen tehditler 

nedeniyle tarafsız davranmaktan kaçınmaya zorlanması (yıldırılması) sonucu ortaya 

çıkabilecek tehditlerdir. 

Tehditlere Kar ı Önlemler 

       MADDE 4-(1) Tehditleri ortadan kaldıran veya kabul edilebilir bir düzeye indiren 

önlemler iki büyük gruba ayrılmaktadır. 

       a) Mevzuat ile olu turulabilecek önlemler: Bu önlemlere verilebilecek örnekler 

a a ıda belirtilmi tir: 

       1) Mesle e giri  için gerekli e itim, meslekî e itim (staj) ve tecrübe gereksinimleri, 

       2) Sürekli meslekî geli im gereksinimleri, 

       3) Kurumsal yönetim gereksinimleri, 

       4) Meslekî standartlar, 

       5) Meslekî veya düzenleyici izleme ve disiplin prosedürleri, 

       6) Meslek mensubu tarafından üretilen rapor, sonuç, ileti im ve bilgilerin yasal yetkili 

üçüncü bir kurum tarafından dı  kontrolden geçirilmesi. 

       b)  çevresinden sa lanacak önlemler. 

Etik Çalı masının Çözümlenmesi 

       MADDE 5-(1) Meslek mensupları, temel etik ilkelerinin uygulanması sırasında ortaya 

çıkabilecek uyu mazlıklardan kaynaklanan çatı maları bu düzenlemede yer alan temel etik 

ilkeleri esas alarak çözüme kavu turmalıdır. Bu etik çatı maların çözümlenmesi için 



olu turulan formel ya da enformel çözüm sürecinde, meslek mensubunun ilgili verileri, 

çatı ma konusu ile ilgili etik sorunları ve etik ilkeleri, yerle ik iç süreçleri ve alternatif 

hareket biçimlerini dikkate alarak temel etik ilkelerle uygun hareket biçimini belirlemesi 

gerekecektir. E er sorun hala çözümlenemez ise, meslek mensubu firma içindeki veya 

i veren i letmedeki di er uygun ki ilerden yardım isteyebilir. Herhangi bir konu i letme ile 

veya i letme içinde bir etik çatı ma içeriyorsa, meslek mensubu Yönetim Kurulu veya 

Denetim Komitesi gibi i letmenin yönetiminden sorumlu organlarla görü meler 

yapmalıdır. Bir etik çatı ma sorunu çözümlenemez ise, meslek mensubu ba lı oldu u 

meslek odasından meslekî öneriler alabilir. lgili tüm seçenekleri de erlendirdikten sonra, 

etik çatı ma hala çözümlenemiyorsa, meslek mensubu çatı mayı yaratan konu ile ilgisini 

sürdürmeyi reddedebilir. Meslek mensubu, artlar çerçevesinde, sözle me ekibinden ya da 

belirli bir görevden çekilmeye karar verebilir veya sözle meyle, firmasıyla veya i verenle 

ili kisini tümüyle kesebilir. 

K NC  BÖLÜM 

Dürüstlük 

MADDE 6-(1) Dürüstlük ilkesi, tüm meslek mensuplarına meslekî ili kilerinde 

do ru ve güvenilir olma yükümlülü ü getirmektedir. Dürüstlük ilkesi ayrıca adil 

davranmayı ve açık sözlülü ü ifade etmektedir. 

       MADDE 7- (1) Meslek mensubu, herhangi bir bilginin önemli bir hata ya da yanıltıcı 

biçimde hazırlanmı  veya gizlenmi  ifadeler içerdi ini dü ünüyorsa, bu tür bilgiyi veya bu 

bilgiyle hazırlanmı  bir rapor, haber veya sonucu dikkate almamalıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tarafsızlık 

       MADDE 8- (1) Tarafsızlık ilkesi, tüm meslek mensuplarına, yanlı olma, çıkar 

çatı ması veya üçüncü ki ilerin uygunsuz biçimdeki baskı ve etkileri nedeniyle meslekî 

kararlarından ödün vermeme sorumlulu unu yüklemektedir. 

       MADDE 9- (1) Meslek mensupları tarafsızlıklarını olumsuz yönde etkileyebilecek 

durumlara maruz kalabilir. Bu tür durum ve baskıları tanımlamak veya öngörmek her 

zaman olası de ildir. Dolayısıyla, meslek mensuplarının tarafsızlıklarını etkileyebilecek 

ortam ve ili kilerden kaçınmaları gereklidir. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mesleki Yeterlilik ve Özen 

       MADDE 10-(1) Meslekî yeterlilik ve özen ilkesi, meslek mensubuna mü teriler veya 

i verenlere etkin bir hizmet sunmak için gerekli meslekî bilgi ve beceri düzeyine sahip 

olmak ve hizmet sunarken teknik ve meslekî standartlara uygun olarak özenli davranmak 

sorumlulu unu getirmektedir. 

       MADDE 11-(1) Meslekî yeterlilik iki a amada ele alınabilir: 

       a) Meslekî yeterlili in elde edilmesi: Meslekî yeterlili in elde edilmesi, Kanun’da 

belirtilen mesle e giri  artlarının sa lanmasını gerektirmektedir. 

       b) Meslekî yeterlili in korunması: meslekî konuların, meslek hayatıyla ilgili ulusal ve 

uluslararası geli melerin sürekli olarak izlenmesini ve anla ılmasını gerekli kılar. Bu 

ba lamda, meslek içi e itim programları meslek mensubunun, meslekî çevrede etkin 

olarak faaliyette bulunmasına elveri li olanakları sa lar. 

       (2) Meslekî özen, meslekî hizmetlerin yerine getirilmesinde dikkatli, derinlemesine ve 

zaman esasına göre hareket edilmesini öngörür. 

       (3) Meslek mensubu, kendi otoritesi altında çalı anların da uygun meslekî e itim 

almalarını ve gözetim altında tutulmalarını sa lamalıdır. 

BE NC  BÖLÜM 

Gizlilik 

       MADDE 12- (1) Gizlilik ilkesi, meslek mensubuna mü terisi ya da i veren ile ilgili 

edindi i bilgilerin gizlili ini koruma sorumlulu u yüklemektedir. Bu ilke uyarınca meslek 

mensubunun; 

       a) Yasal veya meslekî bir açıklama zorunlulu u ya da yetkisi olmadıkça veya yetkili 

makam bilgiyi açıklama yetkisi vermedikçe meslekî ili kisi sonucu elde edilmi  bilgiyi 

mü teri veya i veren dı ındaki ki ilere açıklamaması, 

       b) Meslekî ili kisi sonucu elde edilen gizli bilgiyi ki isel çıkar u runa ya da üçüncü 

ki ilerin yararına kullanmaması ya da kullanıyor izlenimi bırakmaması gerekmektedir. 

       MADDE 13- (1) Meslek mensubunun gizlilik sorumlulu u mü teri ya da i veren ile 

ili kisi sona erdi i zaman bile devam eder. 



       (2) Meslek mensubu, kendi kontrolü altında çalı an elemanların ve danı manlık veya 

tavsiye hizmeti aldı ı di er meslek mensuplarının veya üçüncü ki ilerin gizlilik ilkesinin 

gereklerine saygı göstermelerini sa lamakla yükümlüdür. 

       MADDE 14- (1) Meslek mensubunun a a ıda belirtilen ko ulların varlı ı durumunda, 

sahip oldu u gizli bilgileri açıklaması gerekli veya uygun olabilir: 

       a) Kanun veya mü teri ya da i veren izni ile yapılan açıklama, 

       b) Kanun gere i açıklama istenilmesi. Kanun gere i yapılacak açıklamalar 

verilebilecek örnekler unlar olabilir: 

       1) Yasal süreç esnasında belge veya di er kanıtları sa lamak amacıyla açıklama 

yapmak, 

       2) Kanuna aykırı bir durumu ortaya çıkarmak için ilgili kamu otoritesine açıklama 

yapmak, 

       c) Kanunun yasaklanmadı ı hallerde, meslekî bir görev ya da hak dâhilinde açıklama 

yapmak. 

       1) Bir meslek odasının veya meslek örgütünün kalite raporuna veri sa lamak. 

       2) Bir meslek odasının, meslek örgütünün veya düzenleyici bir organın yürüttü ü 

ara tırma veya soru turmaya veri sa lamak. 

       3) Yasal bir süreçte meslek mensubunun meslekî çıkarlarını korumak amacıyla 

açıklama yapması. 

       4) Muhasebe ve/veya denetim standartlarını ve etik gerekliliklerini kar ılamak 

amacıyla açıklama yapmak. 

       MADDE 15-(1) Gizli bir bilgiyi açıklama kararı verecek bir meslek mensubunun 

a a ıdaki noktaları dikkate alması gereklidir: 

       a) Bir bilginin mü terinin veya i verenin onayı dâhilinde açıklanması durumunda ilgili 

tüm tarafların (üçüncü ki i ve gruplar da dâhil olmak üzere) çıkarlarının zarar görüp 

görmeyece i, 

       b) Açıklanacak bilgilerin tamamının uygun ve do rulanmı  bilgiler olup olmadı ı 

(ko ullar gere i meslek mensubu tamamlanmamı  veya do rulanmamı  bilgilere sahip ise 

açıklamanın kapsamı hakkında meslekî yargısını kullanmalıdır). 



       c) Bilginin kime ve hangi yöntemle verilece i (meslek mensubunun, bilginin 

verilece i grubun ya da ki inin do ru grup veya ki i oldu u konusunda tatmin olması 

gereklidir). 

ALTINCI BÖLÜM 

Mesleki Davranı  

       MADDE 16- (1) Meslekî davranı  ilkesi, meslek mensuplarına, mesle in itibarını 

zedeleyecek davranı lardan kaçınma ve ilgili kanun ve düzenlemelere uyma 

yükümlülü ünü getirmektedir. Mesle in itibarını zedeleyecek davranı lar tüm gerekli 

bilgilere sahip üçüncü ki i ya da grup tarafından da, mesle in adını olumsuz etkileyece i 

dü ünülen davranı ları kapsar. 

       MADDE 17- (1) Meslek mensubu kendisinin ve i inin tanıtımını yaparken mesle e 

zarar vermemelidir. Meslek mensubu; 

       a) Dürüst ve güvenilir olmalı; 

       b) Sundu u hizmetler, sahip oldu u özellik ve i  tecrübeleri ile ilgili abartılı iddialarda 

bulunmamalı; 

       c) Di er meslek mensuplarına yönelik do rulanmamı  kar ıla tırmalar ve küçültücü 

göndermeler (atıflar) yapmamalıdır. 

K NC  KISIM 

Ba ımsız Çalı an Meslek Mensuplarının Uyacakları Temel lkeler 

B R NC  BÖLÜM 

Giri  

       MADDE 18- (1) Etik ilkelerin bu bölümünde birinci kısımda sunulan kavramsal 

çerçevenin ba ımsız çalı an meslek mensuplarına uygulanı  biçimi açıklanacaktır. zleyen 

kısımlarda ba ımsız çalı an meslek mensupları için etik ilkelerine uyum konusunda tehdit 

yaratabilecek ko ullara ait örnekler sunulmaktadır. Ancak, sunulan örnekler olası 

durumların tamamını temsil etmemektedir. Bu nedenle meslek mensubundan beklenen, 

birinci kısımda açıklanan kavramsal çerçevenin, kar ıla ılan özel durum veya ko ullara 

uygulanması olacaktır. 



       MADDE 19- (1) Ba ımsız çalı an meslek mensubu dürüstlü e, tarafsızlı a ve 

mesle in adına zarar verebilecek ve sonucunda meslekî hizmetlerin yerine getirilmesi ile 

ba da mayacak herhangi bir i  ya da faaliyete katılmamalıdır. 

       MADDE 20- (1) Ba ımsız çalı an meslek mensubunun kar ıla abilece i potansiyel 

tehditler birinci kısımda açıklanmı tır. Bu tehditlerin özellikleri ve önem dereceleri meslek 

mensubunun sundu u hizmetlerin yöneltildi i mü teri gruplarına göre farklıla abilir 

(Örne in finansal tabloların denetimi mü terisi, finansal tabloların denetimi dı ında 

güvence sa lama sözle me mü terisi veya güvence amaçlı olmayan mü teri gibi). 

       MADDE 21- (1) Ba ımsız çalı an meslek mensubu için ki isel çıkar tehdidi 

yaratabilecek durumlara verilebilecek bazı örnekler unlar olabilir: 

       a) Mü terisinden finansal çıkarı olması veya mü teri ile ortak bir finansal çıkarı 

payla ması, 

       b) Tek bir mü teriden alınacak toplam ücrete a ırı ba lılık. 

       c) Mü teri ile yakın i  ili kisi kurmak. 

       ç) Mü teriyi kaybetme olasılı ını dikkate alma. 

       d) Mü teri tarafından istihdam edilme olasılı ı. 

       e) Güvence sa lama sözle mesi ile ilgili arta ba lı ücretler. 

       f) Güvence sa lama mü terisinden veya yöneticilerden borç alınması ya da güvence 

sa lama mü terisine/yöneticilerine borç verilmesi. 

       MADDE 22- (1) Ba ımsız çalı an meslek mensubu için tekrar de erlendirme tehdidi 

yaratabilecek durumlara verilebilecek bazı örnekler unlar olabilir: 

       a) Ba ımsız çalı an meslek mensubunun yaptı ı bir i in tekrar de erlendirilmesi 

sırasında önemli bir hatanın tespit edilmesi. 

       b) Bir finansal sistemin tasarım ve uygulamasına katıldıktan sonra sistemin i leyi i 

hakkında rapor verilmesi, 

       c) Bir sözle menin esas konusu olan kayıtların üretilmesinde kullanılan ilk verilerin 

ba ımsız çalı an meslek mensubu tarafından hazırlamı  olması. 

       ç) Güvence sa lama sözle mesi ekibinin bir üyesinin daha önceden o mü terinin 

çalı anı olması. 



       d) Güvence sa lama sözle mesi ekibinin bir üyesinin halen veya yakın geçmi te 

mü teri tarafından sözle menin esas konusu üzerinde do rudan ve önemli bir etki 

yaratabilecek bir pozisyonda istihdam edilmi  olması. 

       e) Bir mü teriye güvence sa lama sözle mesinin esas konusunu do rudan etkileyen bir 

hizmet sunulması. 

       MADDE 23- (1) Ba ımsız çalı an meslek mensubu için taraf tutma tehdidi 

yaratabilecek durumlara verilebilecek bazı örnekler unlar olabilir: 

       a) Borsaya kota olan finansal tabloların denetimi mü terisinin kurucu hisse senedini 

almak. 

       b) Üçüncü taraflarla ilgili hukuki itilaf ve anla mazlıklarda güvence sa lama sözle me 

mü terisi adına taraf olmak. 

       MADDE 24- (1) Ba ımsız çalı an meslek mensubu için yakınlık tehdidi yaratabilecek 

durumlara verilebilecek bazı örnekler unlar olabilir: 

       a) Sözle me ekibinin bir üyesinin, mü teri i letmenin bir yöneticisi veya memuru ile 

yakın veya birinci derece ailevi ili kiye sahip olması. 

       b) Sözle me ekibinin bir üyesinin, mü teri i letme ile yapılan sözle menin esas konusu 

üzerinde do rudan ve önemli etki yapabilecek bir çalı anı ile yakın ya da birinci derece 

ailevi ili kisinin olması. 

       c) Firmanın eski bir orta ının, mü terinin yöneticisi veya sözle me konusu üzerinde 

direkt ve önemli bir etki yapabilecek çalı anı olması. 

       ç) De eri önemsiz olanlar hariç, bir mü teriden hediye veya ayrıcalıklı hizmet 

alınması, 

       d) Üst düzey personel ile güvence sa lama mü terisi arasında uzun süreli arkada lık 

ili kisinin olması. 

       MADDE 25- (1) Ba ımsız çalı an meslek mensubu için yıldırma tehdidi yaratabilecek 

durumlara verilebilecek bazı örnekler unlar olabilir: 

       a) Mü teri sözle mesi ile ilgili olarak azledilme veya görevi ba kasına verme ile tehdit 

edilmek. 



       b) Daha dü ük ücret ödenmesi için sunulan hizmetin kapsamının uygunsuz bir biçimde 

azaltılması yönünde baskıya maruz kalmak. 

       MADDE 26- (1) Ba ımsız çalı an meslek mensubunun maruz kalabilece i temel 

ilkelere uyumla ilgili bazı özel tehditler sınıflandırılamayabilir. Ancak meslek mensubu i  

ili kilerinde bu tür tehditlere kar ı her zaman dikkatli ve uyanık olmalıdır. 

       MADDE 27- (1) Tehditlerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir bir düzeye 

indirilmesi için alınabilecek önlemler genel olarak iki gruba ayrılabilir. 

       a) Meslek, mevzuat veya düzenlemeler ile olu turulabilecek önlemler. 

       b)  çevresinden sa lanacak önlemler. 

       (2) Meslek mevzuatı veya düzenlemeleri ile olu turulan önlemler, temel etik ilkelerine 

ili kin bu düzenlemenin Birinci Kısım-Birinci Bölüm 4 üncü maddesinde açıklanmı tır. 

       MADDE 28- (1)  çevresinden sa lanabilecek önlemler farklı ko ul veya durumlara 

göre çe itlilik gösterir. Bu tür önlemler firmaya veya sözle meye ba lı olarak 

olu turulabilir. Meslek mensubu belirli bir tehditle nasıl ba a çıkaca ına karar vermelidir. 

Bu kararın verilmesinde meslek mensubu ortaya çıkabilecek tehdit hakkında gerekli tüm 

bilgilere sahip olan üçüncü ki i ya da grupların, verilen kararları nasıl de erlendirece ini 

de dikkate almalıdır. Bu de erlendirme; tehdidin önem derecesi, sözle menin niteli i ve 

firmanın yapısı gibi faktörlerden etkilenecektir. 

       MADDE 29-  çevresinde firma çapında alınabilecek önlemler unlar olabilir: 

       a) Firmanın temel etik ilkelere uyumun önemini vurgulamak. 

       b) Güvence sa lama sözle mesi ekibinin kamu çıkarına uygun hareket edece i 

yönünde bir beklentinin olu masını sa lamak. 

       c) Sözle melerde kalite kontrolü uygulanması ve izlenmesini sa layacak politika ve 

süreçler. 

       ç) Tehditlerin belirlenmesi, bu tehditlerin önem derecesinin de erlendirilmesi, 

önemsiz olanlar dı ındaki tehditleri ortadan kaldıracak veya kabul edilebilir düzeye 

indirecek önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasına ili kin belgeye dayalı politikalar. 

       d) Güvence sa lama sözle melerini kullanan firmalar için ba ımsızlı a yönelik 

tehditlerin ve bu tehditlerin önem derecesinin belirlenmesi, tehditleri (önemsiz olanlar 



dı ındaki) yok edecek veya kabul edilebilir düzeye indirecek önlemlerin de erlendirilmesi 

ve uygulanmasına yönelik belgeye dayalı ba ımsızlık politikaları. 

       e) Temel etik ilkelere uyum gerektiren belgeye dayalı iç politika ve süreçler. 

       f) Firma veya sözle me ekibi üyeleri ve mü teriler arasındaki çıkar ili kilerinin 

belirlenmesini sa layacak politika ve süreçler. 

       g) Tek bir mü teriden elde edilen gelirin izlenmesi ve gerekti inde bu gelire olan 

ba ımlılı ın yönetilmesini sa layacak politika ve süreçler. 

       ) Sözle me ekibinin üyesi olmayan ki ilerin sözle menin sonucunu uygunsuz bir 

biçimde etkilemesini engelleyecek politika ve süreçler üretmek. 

       h) Tüm ortaklar ve meslekî kadroya firmanın uyguladı ı politika ve süreçlerle ile ilgili 

düzenli bilgi sa lamak ve e itim vermek. 

       ı) Firmanın kalite güvence sisteminin yeterlili inin denetlenmesinden sorumlu olacak 

üst yönetimden bir ki iyi görevlendirilmek. 

       i) Politika ve süreçlere uyumun sa lanabilmesi için gerekli disiplin mekanizmasını 

kurmak. 

       j) Firma personelinin temel etik ilkelere uyum hakkında kendilerini ilgilendiren 

herhangi bir konuyla ilgili olarak üst yönetimle ileti im kurmalarını te vik edici ve yetki 

verici yayımlanmı  politika ve süreçler yaratmak. 

       k) Güvence sa lama sözle mesi mü terisine aynı zamanda güvence sa lamaya yönelik 

olmayan ba ka bir hizmet sunulmasında farklı ortakların ve sözle me ekiplerinin ve ayrı 

raporlama zincirlerinin kullanılmasını sa lamak. 

       l) Güvence sa lama sözle mesi mü terisine hizmet veren ortakları ve meslekî kadroyu 

ba ımsız olmalarının zorunlu oldu u konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek. 

       MADDE 30- (1)  çevresindeki sözle meye özgü önlemler ise unlar olabilir. 

       a) Ba ka bir meslek mensubunun yapılan i i gözden geçirmesi veya gerekiyorsa 

tavsiyelerde bulunmasını sa lamak. 

       b) Ba ımsız bir üçüncü gruba danı mak (örne in, ba ımsız yöneticilerden olu an bir 

komite, mesle i düzenleyici bir organ veya ba ka bir meslek mensubu). 

       c) Etik konuların, mü terinin yönteminden sorumlu ki ilerle tartı mak. 



       ç) Mü teri yönetimine sunulan hizmetlerin özellikleri ve talep edilen ücretle ilgili 

açıklama yapmak. 

       d) Sözle me konusu hizmetin bir kısmının ba ka bir firma tarafından ifa edilmesi veya 

yeniden yerine getirilmesini sa lamak. 

       e) Üst düzey güvence sa lama sözle mesi ekibini rotasyona tabi tutmak. 

       MADDE 31- (1) Sözle menin özelli ine ba lı olarak, ba ımsız çalı an meslek 

mensubu, mü terisinin aldı ı önlemlere de güvenebilir. Ancak, tehditlerin kabul edilebilir 

düzeye indirilmesinde sadece bu tür önlemlere güvenilmesi mümkün de ildir. 

       MADDE 32- (1) Mü terinin sistem ve süreçlerindeki önlemler unlar olabilir: 

       a) Mü terinin yönetim kararlarını alacak personelinin deneyimli ve i inin ehli, kıdemli 

çalı anlar olması, 

       b) Mü terinin firmanın hizmetleri ile ilgili olarak uygun gözetim ve ileti imi 

sa layacak kurumsal yöneti im yapısının mevcut olması. 

K NC  BÖLÜM 

Mesleki Atamalar 

Mü teri Kabulü 

       MADDE 33- (1) Ba ımsız çalı an meslek mensubu yeni bir mü teriyi kabul etmeden 

önce, bu tür bir i  kabulünün temel etik ilkelere yönelik bir tehdit yaratmayaca ından emin 

olmalıdır. Mü teri ile ilgili (sahipleri, yönetimi ve faaliyetleri) bazı ku kulu noktalar 

dürüstlük veya meslekî davranı  ilkelerine yönelik tehdit olu turabilir. 

       (2) Mü terinin yasadı ı faaliyetler içinde bulunması (para aklama gibi), dürüst 

olmaması veya tartı malı finansal raporlama uygulamaları temel etik ilkeleri tehdit eden 

mü teri ile ilgili konulardır. 

       (3) Bu tür tehditlerin önemi de erlendirilmeli ve önemsiz olanlar dı ındaki tehditleri 

ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yönelik önlemler alınmalıdır. 

       (4) Alınabilecek uygun önlemler; mü terinin kendisi, sahipleri, yöneticileri ve 

faaliyetleri ile ilgili bilginin ve anlayı ın geli tirilmesi, iç kontrolün veya kurumsal 

yönetimin geli tirilmesi yönünde mü teri taahhüdü sa lanmalıdır. 



       (5) Tehditlerin kabul edilebilir bir düzeye indirilememesi durumunda meslek mensubu 

mü teriyi kabul etmekten kaçınmalıdır. 

       (6) Mü teri kabulü ile ilgili kararlarda yenilenen sözle meler periyodik olarak gözden 

geçirilmelidir. 

Sözle me Kabulü 

       MADDE 34- (1) Ba ımsız çalı an bir meslek mensubu sadece ba ımsız meslek 

mensuplarının yapabilece i hizmetleri vermeyi kabul etmelidir. Meslek mensubu, belirli 

bir mü teri sözle mesini kabul etmeden önce, kabulün temel etik ilkelere yönelik bir tehdit 

yaratıp yaratmayaca ını dikkate almalıdır. Örne in; sözle me ekibinin sözle me artlarını 

yerine getirecek gerekli yeterlili e sahip olmaması, meslekî yeterlilik ve özen ilkesine 

yönelik ki isel çıkar tehdidi yaratacaktır. 

       (2) Meslek mensubunun söz konusu tehditleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir 

bir düzeye indirmek için alabilece i önlemler unlar olabilir: 

       a) Mü terinin yaptı ı i in özelli i, faaliyetlerinin karma ıklı ı, sözle menin özel 

artları, sunulacak hizmetin özelli i, amacı ve yapısı ile ilgili yeterli bir bilgiye sahip 

olmak, 

       b) Kullanılacak düzenleme veya raporlama usulleri ile ilgili deneyim sahibi olmak, 

       c) Gerekli yeterlili e sahip personeli atamak, 

       ç) Gerekli oldu unda uzman kullanmak, 

       d) Sözle meyi gerçekçi bir zaman diliminde yerine getirmek, 

       e) Sözle meleri, sadece yerine getirilebilirse kabul edilmesini sa lamaya yönelik kalite 

güvence sistemi geli tirmek. 

Mesleki Atamalardaki De i iklikler 

       MADDE 35- (1) Ba ka bir meslek mensubunun yerine geçmesi istenen veya o anda 

ba ka bir meslek mensubu tarafından yerine getirilen bir sözle me için teklif vermeyi 

dü ünen bir meslek mensubu, sözle meyi kabul etmemesini gerektiren, temel etik ilkelere 

yönelik tehditler gibi, nedenler olup olmadı ını belirlemelidir. Örne in; bir meslek 

mensubunun, bir sözle meyi kabul etmeden önce, konuyla ilgili tüm gerçekleri bilmemesi 

meslekî yeterlilik ve özen ilkesini tehdit edebilir. 



       (2) Söz konusu tehditlerin önemi de erlendirilmelidir. Bu amaçla mevcut meslek 

mensubu ile do rudan ileti im kurularak, önerilen de i im ile ilgili tüm gerçeklerin ortaya 

konulması ve böylece meslek mensubunun sözle menin kabul edilmesinin uygun olup 

olmayaca ına karar vermesi sa lanır. 

       (3) Mevcut meslek mensubu gizlilik ilkesine uymakla yükümlüdür. Dolayısıyla 

mevcut meslek mensubunun i i alması önerilen meslek mensubuyla mü terisi konusunda 

yapabilece i görü menin kapsamı mü terisinin izin vermesine ya da bu tür bir ileti ime 

izin veren yasal ya da etik gerekliliklere ba lı olacaktır (Bu gereklilikler Kısım 1 Bölüm 

5’de yer almaktadır). 

       (4) Belirlenen tehditlerden açıkça önemsiz olanlar dı ındakiler için önlem alınması 

gereklidir. Alınabilecek önlemler unlar olabilir. 

       a) Mevcut meslek mensubuyla mü terinin i leri hakkında tümüyle ve özgürce 

konu mak, 

       b)  teklif edilen meslek mensubunun karar vermeden önce, mevcut meslek 

mensubundan, bilmesi gereken gerçeklerle ilgili bilgi istemek. 

       (5) Önlemlerin uygulanmasına ra men, mevcut tehditler ortadan kaldırılamıyor veya 

kabul edilebilir bir düzeye indirilemiyorsa, meslek mensubu, mevcut verilerden tatmin 

olmadıkça, sözle menin kabulünden kaçınmalıdır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çıkar Çatı maları 

       MADDE 36- (1) Ba ımsız çalı an meslek mensubu çıkar çatı masına neden 

olabilecek durumları belirlemeye çalı malıdır. Bu tür durumlar temel etik ilkelere uyulması 

konusunda sakıncalara neden olabilir. Örne in, bir meslek mensubunun mü terisinin 

rakibiyle ortak bir yatırım veya bir anla ma yapması tarafsızlık ilkesini tehdit edebilir. 

Aynı zamanda, meslek mensubunun çıkar çatı ması içinde olan mü terilere hizmet 

sunması tarafsızlık veya gizlilik ilkesine yönelik tehdit yaratabilir. 

       (2) Ba ımsız çalı an meslek mensubu her türlü tehdidin önemini de erlendirmelidir. 

De erlendirme; meslek mensubunun bir mü teriyi kabul etmeden önce, potansiyel 

mü terisiyle arasında herhangi bir tehdit yaratabilecek çıkar ili kisinin olup olmadı ının 



tespit edilmesine dayanır. Önemsiz olanlar dı ındaki tehditleri yok etmek veya kabul 

edilebilir düzeye indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır. 

       MADDE 37- (1) Çatı maya neden olan ko ullara ba lı olarak, meslek mensubu 

tarafından alınması gereken önlemler unlardır: 

       a) Firmanın çıkar çatı ması yaratabilecek faaliyetleri ile ilgili olarak mü teriye bilgi 

verilmesi ve onayının alınması, 

       b) Meslek mensubunun çıkar çatı ması içinde olan iki ya da daha fazla mü teri için 

hizmet vermesi durumunda, durum hakkında ilgili tüm taraflara bilgi verilmesi ve 

onaylarının alınması, 

       c) Ba ımsız çalı an meslek mensubunun hiçbir mü teriye özel hizmet sunmadı ı 

konusunda mü teriye bilgi verilmesi ve onayının alınması, 

       ç) Farklı sözle me ekiplerinin kullanılması, 

       d) Bilgiye ula ımı engelleyen süreçler olu turulması, 

       e) Güvenlik ve gizlilikle ilgili konularda sözle me ekipleri için rehberler hazırlanması, 

       f) Firma ortakları ve çalı anları tarafından imzalanan gizlilik anla maları yapılması. 

       MADDE 38- (1) Bir çıkar çatı ması tarafsızlık, gizlilik ve meslekî davranı  da dâhil 

olmak üzere temel ilkelerden bir veya birkaçını tehdit ediyorsa ve bu tehditler sayılan 

önlemlerin uygulanmasıyla yok edilemiyor veya kabul edilebilir bir düzeye 

indirilemiyorsa, meslek mensubu belirli bir sözle menin kabul edilmesinin uygun 

olmayaca ı veya çatı ma yaratan sözle melerden vazgeçilmesi gerekti i sonucunu 

çıkarmalıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

kincil Görü ler 

        MADDE 39- (1) Ba ımsız çalı an meslek mensubundan mü terisi olmayan bir 

i letme adına, muhasebe, denetim, raporlama veya di er standartların uygulanması 

konusunda ikincil görü  sa laması istendi i durumlar, temel etik ilkelere uyumla ilgili 

tehditlere neden olabilir. Örne in, meslek mensubunun ikincil görü ü mevcut meslek 

mensubuna sunulan aynı veri setine dayanmaz ise veya yetersiz kanıta dayanırsa, meslekî 

yeterlilik ve özen ilkesine yönelik tehdit olu turabilir. 



       (2) Bu türde bir görü  istenen meslek mensubu, tehdidin önemini de erlendirmeli, 

bunu ortadan kaldıracak veya kabul edilebilir düzeye indirecek önlemleri almalıdır. Bu tür 

önlemler, mü teriden izin alınarak mevcut meslek mensubu ile görü ülmesi, herhangi bir 

görü le ilgili sınırlamaların mü teri ile görü ülmesi ve mevcut meslek mensubuna bu 

görü ün bir kopyasının sunulması eklinde gerçekle tirilebilir. 

       (3) kincil görü  isteyen mü teri mevcut meslek mensubu ile ileti im kurmasına izin 

vermiyorsa, ba ımsız çalı an meslek mensubunun tüm ko ulları dikkate alarak görü  

bildirmenin uygun olup olmayaca ına karar vermesi gereklidir. 

BE NC  BÖLÜM 

Ücretler ve Di er Gelirler 

       MADDE 40- (1) Meslek mensubu, sundu u hizmete göre uygun gördü ü bir ücreti 

talep edebilir. Bir meslek mensubunun di erine göre daha dü ük ücret talep etmesi kendi 

içinde etik olmayan bir davranı  de ildir. Bununla birlikte, talep edilen ücret düzeyi 

nedeniyle temel etik ilkelere uymaya yönelik tehditler ortaya çıkabilir. Örne in, belirli bir 

hizmetin yerine getirilmesi için talep edilen ücret düzeyinin çok dü ük olması meslek 

mensubunun hizmeti uygun teknik ve meslekî standartlara göre yerine getirmesini 

güçle tirecekse, meslekî yeterlilik ve özen ilkesine yönelik ki isel çıkar tehditleri ortaya 

çıkabilir. Bu nedenle; meslek mensupları sundukları hizmetler için uygun ücret düzeyini 

belirlemede serbest olmakla birlikte bu ücret, Birlik tarafından belirlenmi  ve ilan edilmi  

asgari ücret düzeyinin altında olamaz. 

MADDE 41- (1) Bu tür tehditlerin önemi, talep edilen ücretin düzeyine ve kar ılı ında 

sunulan hizmet gibi faktörlere ba lı olacaktır. Bu tür tehditler için alınabilecek önlemler 

unlar olabilir: 

       a) Mü terinin sunulacak hizmetlerin kapsamı kar ılı ında talep edilen ücretin hangi 

temele göre belirlendi i hususunda bilgilendirilmesi, 

       b) Görev için uygun süre ve kalifiye personel tahsis edilmesi. 

       MADDE 42- (1) Güvence sa lamaya yönelik sözle melerin bazı türlerinde arta ba lı 

ücret geni  ölçüde kullanılmaktadır. Ancak, bu tür ücretler temel etik ilkelere yönelik 

tehditlere, örne in tarafsızlık ilkesine yönelik ki isel çıkar tehdidine neden olabilir. Bu tür 

tehditlerin önem derecesi sözle menin özelli ine, olası ücret aralı ına ve hizmetin 



sonucunun ba ımsız bir üçüncü grup tarafından incelenip incelenmeyece ine ba lı 

olacaktır. 

       (2) Bu tür tehditler de erlendirilmeli ve önemli kabul edilenler için önlemler 

alınmalıdır. Alınabilecek önlemlerden bazıları öyle sıralanabilir: 

      a) Mü teriyle ücret esaslarını gösteren ön anla ma yapılması, 

       b) Ba ımsız çalı an meslek mensubunun sundu u i in ve ücretlendirme esaslarının 

hedeflenen kullanıcılara açıklanması, 

       c) Kalite kontrol politika ve süreçleri, 

ç) Meslek mensubunun sundu u hizmetin, tarafsız üçüncü bir grup tarafından incelenmesi. 

MADDE 43- (1) Belirli durumlarda meslek mensubu bir mü teri ile ilgili olarak 

mü teri gönderme bedeli veya komisyon alabilir. Örne in, meslek mensubunun belirli bir 

hizmeti sa layamaması ve mü terisini ba ka bir meslek mensubuna göndermesi sonucu 

ücret alması veya bir malın ya da hizmetin bir mü teriye satılması ile ilgili olarak (örne in 

yazılım paketi) üçüncü bir gruptan komisyon alması bu durumlara örnek olarak verilebilir. 

       (2) Bu tür ücret veya komisyonların kabul edilmesi tarafsızlık ve meslekî yeterlilik ve 

özen ilkelerine yönelik ki isel çıkar tehditleri yaratabilecektir ve meslek mensubunun bu 

tür ücretleri ya da komisyonları alması veya ödemesi uygun de ildir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Mesleki Hizmetlerin Planlanması 

       MADDE 44- (1) Ba ımsız çalı an meslek mensubu reklam yapma veya di er 

pazarlama yöntemleri ile yeni i  veya mü teri aradı ında, temel etik ilkelere uyum 

konusunda potansiyel tehditler ortaya çıkabilir. Örne in, meslek mensubunun ba arılarını 

veya sundu u hizmetlerin pazarlaması, meslekî davranı  ilkesinin prensipleriyle ters 

dü ecek biçimde yapılırsa, bu ilkeye yönelik ki isel çıkar tehditleri ortaya çıkabilir. 

       MADDE 45- (1) Ba ımsız çalı an meslek mensubu meslekî hizmetlerin 

pazarlamasında mesle in itibarını zedelememelidir. Ba ımsız çalı an meslek mensubu 

do ru ve dürüst olmalı ve 

       a) Sundu u hizmetler, sahip oldu u özellikler ve i  tecrübesiyle ilgili abartılı 

iddialarda bulunmamalı veya 



       b) Di er meslek mensuplarının hizmetleri ile ilgili asılsız kar ıla tırmalar ve küçültücü 

atıflar yapmamalıdır. 

       (2) Ba ımsız meslek mensupları, meslekî hizmetlerinin tanıtımı konusunda Haksız 

Rekabet ve Reklam Yasa ı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyar. 

YED NC  BÖLÜM 

Hediyeler ve A ırlama 

       MADDE 46- (1) Ba ımsız çalı an meslek mensubuna veya bir yakın aile üyesine bir 

mü teri tarafından hediye teklif edilebilir. Bu tür bir hediye temel etik ilkelerine yönelik 

tehditlere yol açabilir. Örne in, mü teriden bir hediye kabul edilmesi objektiflik ilkesine 

yönelik ki isel çıkar tehdidi olu tururken, bu tür tekliflerin kamu tarafından bilinmesi 

durumunda tarafsızlık ilkesine yönelik yıldırma tehdidi olu acaktır. 

       (2) Bu tür tehditlerin önem düzeyi hediye teklifinin özelli ine, de erine ve teklifin 

arkasındaki amaca ba lı olacaktır. Yapılan hediye teklifi bu teklifi bilen ve gerekli tüm 

bilgilere sahip üçüncü bir grup tarafından önemsiz olarak kabul ediliyorsa, bu durumda 

meslek mensubu teklifin bilgi edinme veya karar alıcıyı etkileme gibi bir niyetle 

yapılmadı ı, i  hayatına özgü normal bir hareket oldu u ve temel etik ilkelerine yönelik bir 

tehdit olu turmadı ı sonucuna varılabilir. 

       (3) Olu an tehditlerin önemli olarak görüldü ü durumlarda bu tehditleri ortadan 

kaldırmak veya kabul edilebilir bir düzeye indirmek için gerekli önlemler alınmalı ve 

uygulanmalıdır. Alınan önlemlere ra men tehdit yok edilemiyor veya kabul edilebilir bir 

düzeye indirilemiyorsa, meslek mensubu bu tür bir hediye teklifini kabul etmemelidir. 

SEK Z NC  BÖLÜM 

Mü teri Varlıklarının Muhafazası 

       MADDE 47- (1) Yasal olarak izin verilmedi i sürece ba ımsız çalı an meslek 

mensubu, mü terisine ait para veya di er varlıkları, emanet olarak alamaz. 

       (2) Mü teri varlıklarının muhafazası, temel etik ilkelere yönelik tehditler yaratır. 

Örne in, meslekî davranı  ve objektiflik ilkelerine yönelik ki isel çıkar tehdidi olu turur. 

       (3) Ba ımsız çalı an meslek mensupları, mü terilerine ait para ve di er varlıkların 

emanet olarak alınmasını yasaklayan 26/10/1996 tarih ve 22535 sayılı Resmî Gazete’ de 

yayımlanan Mecburi Meslek Kararına uymak zorundadır. 



DOKUZUNCU BÖLÜM 

Tüm Hizmetlerde Tarafsızlık 

       MADDE 48- (1) Ba ımsız çalı an meslek mensubu, herhangi bir hizmet sunarken, 

mü teri, yönetici veya çalı anları ile olan ili kilerinin tarafsızlık temel ilkesine yönelik 

tehdit olu turmamasına dikkat etmelidir. Örne in; ailevi veya ki isel bir ili ki ya da yakın 

bir i  ili kisi tarafsızlık ilkesine yönelik yakınlık tehdidi olu turabilir. 

       MADDE 49- (1) Güvence sa lamaya yönelik bir hizmet sunan meslek mensubu 

güvence sa lama sözle mesi mü terisinden ba ımsız olmalıdır. Meslek mensubunun fikren 

ve görünü  itibarıyla ba ımsız olması; yanlılık, çıkar çatı ması ya amadan veya 

ba kalarının uygunsuz etkilerine maruz kalmadan görü  açıklayabilmesine olanak sa lar. 

Kısım 10, ba ımsız çalı an meslek mensubunun güvence sa lama sözle mesi hizmeti 

sunarken ihtiyaç duyaca ı ba ımsızlık gereksinimlerine yönelik özel bir rehber 

sunmaktadır. 

       MADDE 50- (1) Meslek mensubunun sundu u herhangi bir hizmette tarafsızlı a 

yönelik tehditlerin varlı ı, sözle menin belirli artlarına ve yapılan i in özelli ine ba lı 

olacaktır. 

       (2) Ba ımsız çalı an meslek mensubu belirlenen tehditleri de erlendirmeli ve önemsiz 

olanlar dı ındaki tehditleri yok edecek veya kabul edilebilir bir düzeye indirecek önlemler 

almalıdır. Bu önlemlerden bazıları a a ıda sunulmu tur: 

       a) Sözle me ekibinden çekilme, 

       b) Gözetim süreçleri, 

       c) Tehdide neden olan finansal veya i  ili kisinin ortadan kaldırılması, 

       ç) Konunun, firma içindeki daha üst yönetim düzeylerinde tartı ılması, 

       d) Konunun, mü terinin yönetiminden sorumlu ki ilerle tartı ılması. 

 

ONUNCU BÖLÜM 

Güvence Sa lama Amaçlı Sözle meler, Ba ımsızlık ve Sözle me Dönemi 

       MADDE 51- (1) Güvence sa lama amaçlı sözle meler kamu çıkarını ilgilendirdi i 

için güvence sa lama sözle mesini yürüten ekibin, firmaların kararlarından ve güvence 



sa lama mü terisinden (sorumlu taraf) ba ımsız olmaları, bu Yönetmeli in temel 

gerekliliklerinden bir tanesidir. 

       (2) Güvence sa lama amaçlı sözle meler, hedef kullanıcıların sözle menin esas 

konusunun belli bir kritere göre de erlendirilmesi yoluyla ula ılan sonuca duydukları 

güvenin arttırılması amacıyla tasarlanır. 

       (3) Güvence sa lama sözle meleri, Türkiye Denetim Standartları Kurulu tarafından 

yayımlanan standartlara göre, yoksa Uluslararası Güvence ve Denetim Standartları Kurulu 

tarafından yayınlanan Güvence Sa lama Amaçlı Sözle meler Uluslararası Çerçevesine 

göre düzenlenecektir. Bu çerçeve güvence sa lama amaçlı sözle melerin amaç ve 

unsurlarını açıklamaktadır. 

       MADDE 52- (1) Güvence sa lama sözle meleri a a ıdaki bile enlerden herhangi 

birisini içerebilir: 

       a) Malî ya da malî olmayan hususları içeren birçok konuda yapılan raporlamalar, 

       b) Yüksek ya da orta düzeyde güvence sa laması öngörülen sözle meler, 

       c) Do rudan raporlama ve tasdik i leri, 

       ç) ç ve dı  raporlama sözle meleri, 

       d) Özel sektör ve kamu sektöründeki sözle meler. 

       MADDE 53- (1) Ba ımsızlık ilkesi; fikren ba ımsızlık ve görünümde ba ımsızlık 

olarak ikiye ayrılır. Fikren ba ımsızlık, meslekî kararın dı  etkilerden ba ımsız olarak 

verilmesi, meslek mensubunun dürüstlük, tarafsızlık ve meslekî üphecilik içinde 

davranmasıdır. Görünümde ba ımsızlık ise, gerekli tüm bilgilere sahip, uygulanan 

önlemleri bilen üçüncü bir grup tarafından da firmanın ve sözle me ekibinin dürüstlük, 

tarafsızlık ve meslekî üphecili inin onaylanmasını ifade etmektedir. 

       MADDE 54- (1) Güvence sa lama sözle mesi ekipleri ve firmalar birinci kısımda 

açıklanan kavramsal çerçeve yakla ımını, ba ımsızlıkla ilgili belirli durumlara 

uygulamalıdır. Firma, güvence sa lama sözle mesi ekibiyle, güvence sa lama mü terisi 

arasındaki ili kilerin belirlenmesinin yanı sıra sözle me ekibi ya da mü teriler dı ındaki 

ki ilerin de ba ımsızlı a tehdit olu turup olu turmadı ını dikkate almalıdır. 

       MADDE 55- (1) Güvence sa lama sözle meleri beyana dayalı ya da do rudan 

raporlama biçiminde olabilir. Her iki durumda da üç farklı grubun varlı ı söz konusudur. 



Ba ımsız çalı an meslek mensubu, güvence sa lama sözle mesi mü terisi (sorumlu taraf) 

ve hedef kullanıcılar. 

       (2) Meslek mensubu hedef kullanıcıya, sorumlu tarafın sorumlulu unda olan konuyla 

ilgili güvence sa lar. Sorumlu taraf, sözle meye konusundan sorumlu olan ki iler veya 

temsilciler olabilir. Örne in yönetim; malî tabloların hazırlanmasından ve iç kontrolün 

kurulmasından sorumludur. Hedef kullanıcı ise; meslek mensubu tarafından kendisine 

belirli bir kullanım ve amaç için rapor hazırlanan ki i veya ki ilerdir. 

       MADDE 56- (1) Ba ımsızlı a yönelik tehditler ve alınabilecek önlemler her bir 

güvence sa lama sözle mesinin özelli ine göre (finansal tablo denetimi sözle mesi veya 

ba ka bir çe it güvence sa lama amaçlı sözle me olması) de i ir. 

       (2) Finansal tablo denetimi sözle melerinde hem fikren hem de görünümde 

ba ımsızlık oldukça önemlidir. Bu tür sözle melerde, sözle me ekibinin ve firmanın 

finansal tabloları denetlenen mü teriden ba ımsız olması gerekmektedir. Bu tür bir 

ba ımsızlık, sözle me ekibinin üyeleri ve mü teri i letmenin malî tablolar üzerinde 

do rudan ve önemli etki yapabilecek yönetici ve çalı anları arasındaki belirli ili kilere 

sınırlama getirilmesini gerektirir. 

       (3) Finansal tablo denetimi dı ındaki di er beyana dayalı güvence sa lama 

sözle melerinde sözle me ekibi üyelerinin ve firmanın, güvence sa lama mü terisinden 

ba ımsız olması gerekmektedir. Bu tür bir ba ımsızlık, sözle me ekibi üyeleri ile 

mü terinin sözle me konusu ile ilgili bilgisi üzerinde do rudan etki yapabilecek mü terinin 

yönetici ve çalı anları arasındaki belirli ili kilere sınırlama getirilmesini gerektirir. 

       MADDE 57- (1) Bu bölümün amacı; 

       a) Ba ımsızlı a yönelik tehditlerin tespiti, 

       b) Bu tehditlerden önemsiz olanlarının belirlenmesi ve 

       c) Önemsiz olmayan tehditler için uygun önlemlerin neler oldu unun saptanması ve 

uygulanmasıdır. 

       (2) Bir tehdidin kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi için alınabilecek bir önlemin 

olmadı ı durumlarda tehdidi olu turan faaliyetlere son verilmesi ya da güven sa lama 

sözle mesinin kabul edilmemesi gerekmektedir. 



       MADDE 58- (1) Ba ımsızlı a yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması veya kabul 

edilebilir düzeye indirilmesinde kullanılacak önlemlerin belirlenmesinde meslek 

mensubunun meslekî yargısı kullanılmaktadır. Ba ımsızlı a yönelik tehditlerin çok yo un 

ve önemli oldu u bazı örneklerde alınabilecek tek önlem tehdidi do uran faaliyetin ortadan 

kaldırılması veya sözle menin kabul edilmemesidir. 

       (2) Ba ımsızlı a yönelik tehditlerin mevcut oldu u durumlarda, firma güvence 

sa lama amaçlı sözle meyi kabul etme kararı verirse, bu kararın belgelenmesi gereklidir. 

Bu belgelemede saptanan tehdit ve uygulanan önlemler tanımlanmalıdır. 

       (3) Ba ımsızlı a yönelik tehditlerin ve alınacak önlemlerin de erlendirilmesi, kamu 

çıkarını dikkate almaktadır. Bazı i letmeler, faaliyetleri, büyüklükleri ve irket statüleri 

gere i çok sayıda hissedara sahip olmaları nedeniyle kamu çıkarı için çok önemli 

olabilirler. Bu tür i letmelere verilebilecek örnekler borsaya kota i letmeler, kredi 

kurulu ları, sigorta i letmeleri ve emeklilik fonları olabilir. 

       MADDE 59- (1) Sözle me dönemi süresince, güvence sa lama sözle mesi ekibi ve 

firma, güvence sa lama sözle mesi mü terisinden ba ımsız olmalıdır. Sözle me dönemi, 

sözle me ekibinin güvence hizmetlerini yerine getirmeye ba lamasıyla ba lar ve güvence 

raporunun yayınlanmasıyla son bulur. 

       MADDE 60- (1) Finansal tablo denetimi sözle melerinde, sözle me dönemine 

finansal tabloların kapsadı ı dönem de dâhil edilmektedir. Bir i letme, finansal tablolarının 

kapsadı ı dönem sırasında veya sonrasında finansal tablo denetimi mü terisi olursa, firma 

a a ıdaki ko ulların mevcudiyeti halinde ba ımsızlı a yönelik bir tehdit yaratıp 

yaratmayaca ını dikkate almalıdır: 

       a) Finansal tabloların kapsadı ı dönem sırasında veya sonrasında, ancak finansal tablo 

denetimi sözle mesinin kabulünden önce firma ile denetim mü terisi arasındaki finansal 

ili kiler veya i  ili kileri, 

       b) Denetim mü terisine daha önceden sunulan hizmetler. Benzer biçimde, finansal 

tablo denetim sözle mesi olmayan güvence sa lama amaçlı sözle melerde firma; mü teri 

ile olan önceki ili ki veya hizmetlerinin, ba ımsızlı a tehdit yaratıp yaratmayaca ını 

dikkate almalıdır. 

       MADDE 61- (1) Finansal tablo  denetimi mü terisine finansal tabloların kapsadı ı 

süre esnasında veya sonrasında ancak finansal tablo denetimi ile ilgili hizmetin 



ba lamasından önce güvence sa lama amaçlı olmayan bir hizmet sunulmu  ise, bu 

hizmetin ifası denetim sözle mesi süresince yasaklanmalı ve ba ımsızlı a yönelik tehditler 

göz önüne alınmalıdır. Önemli olarak de erlendirilen tehditler için alınabilecek önlemler 

unlar olabilir: 

       a) Güvence sa lama amaçlı olmayan hizmetlerin sa lanması ile ilgili ba ımsızlık 

konularının, mü terinin yöneti imden sorumlu gruplarla (denetim komitesi gibi) 

tartı ılması, 

       b) Güvence sa lama amaçlı olmayan hizmetlerin sonuçları için mü terinin sorumluluk 

onayının alınması, 

       c) Güvence sa lama amaçlı olmayan hizmet sunumunda görev alan firma personelinin 

finansal tablo  denetimi hizmetinde görev almaması. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ba ımlı Çalı an Meslek Mensuplarının Uyacakları Etik lkeler 

B R NC  BÖLÜM 

Giri , Tehdit ve Önlemler 

MADDE 62- (1) Yönetmeli in bu Kısmında, Birinci Kısmında açıklanan kavramsal çerçe-

venin ba ımlı çalı an meslek mensupları tarafından nasıl uygulanaca ını açıklamaktadır. 

(2) Kamunun yanı sıra yatırımcılar, kredi verenler, i verenler ve i  dünyasının di er 

kesimleri ba ımlı çalı an meslek mensuplarının hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Ba ımlı 

çalı an meslek mensupları hem çalı tıkları i letmelerin hem de üçüncü ki ilerin ihtiyaç 

duydu u finansal ve di er tür bilgilerin hazırlanması ve raporlanmasından tek ba larına ve 

ortak biçimde sorumlu olabilirler. Meslek mensupları ayrıca, etkin bir finans yönetimi ve 

mesle e yönelik farklı konularda uzman tavsiyesi sa lamaktan da sorumlu olabilirler. 

 (3) Ba ımlı çalı an meslek mensubu maa lı bir i gören, bir ortak, yönetici, i letmenin 

sahibi ve aynı zamanda yöneticisi veya bir gönüllü olabilir. Meslek mensubunun i veren 

i letme ile ili kisinin yasal biçimi, uyması gereken etik sorumlulukları üzerinde bir etki 

yapmamaktadır. 



(4) Ba ımlı çalı an meslek mensubunun i veren i letmenin yasal amaçlarını ileriye 

götürmek gibi bir sorumlulu u bulunmaktadır. Bu Yönetmelik ba ımlı çalı an meslek 

mensubunun bu sorumlulu unu yerine getirmesini engellemeyi hedeflememekte, bunun 

yerine, temel etik ilkelere uyum konusunda çatı ma yaratabilecek durum ve ko ulları 

dikkate almaktadır. 

(5) Ba ımlı çalı an meslek mensubu genelde bir i letmede üst düzey bir pozisyona 

sahiptir. letme içinde pozisyonu ne kadar üst düzeyde ise, uygulama ve davranı ları 

etkileyebilme fırsatı da o kadar fazla olacaktır. Bu nedenle, ba ımlı çalı an meslek 

mensubunun i veren i letme içinde üst yönetimin etik konulardaki hassasiyetini 

vurgulayan etik temelli bir kültürün olu masını desteklemesi beklenmektedir. 

(6) lerleyen kısımlarda sunulan örnekler ba ımlı çalı an meslek mensubunun temel etik 

ilkelerine uyum konusunda kar ıla abilece i durumlarla ilgilidir. Ancak, meslek 

mensubunun sadece bu örneklere uyması yeterli de ildir. Bunun yanı sıra kavramsal 

çerçevenin kar ıla ılan özel durumlara uygulanması gerekmektedir. 

       MADDE 63- (1) Temel etik ilkelere yönelik tehditler Yönetmeli in birinci kısmında 

açıklanmı tır. 

(2) Ba ımlı çalı an meslek mensubu için ki isel çıkar tehdidi yaratabilecek durumlara 

verilebilecek örneklerden bazıları unlar olabilir: 

       a) Finansal çıkar, krediler ve garantiler, 

       b) irket varlıklarının uygunsuz biçimde ki isel amaçlar için kullanımı, 

       c) stihdam güvenli i ile ilgili endi eler, 

       ç) veren dı ından gelen ticari baskılar. 

       MADDE 64- (1) Yeniden de erlendirme tehdidi yaratabilecek durumlara verilebilecek 

örneklerden bazıları i letme kararlarının ve verilerinin, bu kararları veren veya verileri 

hazırlayan meslek mensupları tarafından incelenmesi ve de erlendirilmesi olabilir. 

       MADDE 65- (1) Ba ımlı çalı an meslek mensupları, i verenin hedef ve amaçlarını 

gerçekle tirmek için çalı ırken, hatalı ya da yanıltıcı olmaması kaydıyla çalı tıkları 

i letmelerin durumlarını daha iyi gösterecek ifadeler kullanabilirler. Bu tür hareketler 

genellikle taraf tutma tehdidi yaratmamaktadır. 



       MADDE 66- (1) Ba ımlı çalı an meslek mensubu için yakınlık tehdidi yaratabilecek 

durumlara verilebilecek örneklerden bazıları unlar olabilir: 

       a) Ba ımlı çalı an meslek mensubunun finansal ya da finansal olmayan raporlama, 

i lemlerini veya i  kararlarını etkileyecek bir pozisyonda olması veya bu meslek 

mensubunun birinci derece veya yakın aile üyelerinin bu etkiden fayda sa layabilecek bir 

konumda bulunması, 

       b) Meslekî kararlarını etkileyen taraflarla uzun süreli ili ki, 

      c) De eri açıkça önemsiz olmadıkça, bir hediye veya ayrıcalıklı hizmet kabul edilmesi. 

       MADDE 67- (1) Ba ımlı çalı an meslek mensubu için yıldırma tehdidi yaratabilecek 

durumlara verilebilecek örneklerden bazıları unlar olabilir: 

       a) Bir muhasebe politikasının uygulanması veya finansal bilgilerin raporlanma biçimi 

ile ilgili bir anla mazlık sebebiyle ba ımlı çalı an meslek mensubunun veya birinci 

derece/yakın bir aile üyesinin i ten çıkarılması veya i inin de i tirilmesi ile tehdit edilmesi, 

       b) Karar verme sürecini etkilemeye yönelik baskın ki ilikli bireyler. 

       MADDE 68- (1) Sayılan tehditlerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir bir 

düzeye indirilmesine yönelik önlemlerden meslek, mevzuat ve düzenlemelerle ilgili 

önlemler, Birinci Kısımda açıklanmı tır. 

       MADDE 69- (1)  çevresinde alınabilecek önlemlere verilebilecek örnekler unlar 

olabilir: 

       a) verenin irket gözetim ve kontrol yapıları, 

       b) verenin etik ve davranı  programları, 

       c) verenin i e alma sürecinde kalifiye eleman istihdamının öneminin vurgulanması, 

       ç) Güçlü iç kontrol uygulamaları, 

       d) Uygun disiplin süreçleri, 

       e) Etik davranı ın önemini vurgulayan ve çalı anların da aynı ekilde davranmasını 

bekleyen liderlik biçimi, 

       f) gören performans kalitesinin izlenmesi veya uygulanmasına yönelik politika ve 

süreçler, 



       g) verenin politika ve süreçleri konusunda tüm çalı anlarla zamanlı ileti im 

sa lanması ve e itim verilmesi, 

       ) letmedeki i görenlerin herhangi bir cezalandırılma korkusu duymadan, etik 

konular ile ilgili herhangi bir soru veya sorunlarını üst yönetimle payla malarını 

destekleyen politika veya süreçler, 

       h) Ba ımlı çalı an meslek mensubu, i letme içinde etik olmayan davranı ların sürekli 

olarak devam edece ine inanıyorsa, yasal tavsiye almayı dü ünebilir. Tüm önlemlerin 

faydasız oldu u ve tehditlerin ortadan kaldırılamadı ı bu tür ola anüstü durumlarda, 

ba ımlı çalı an meslek mensubu i veren i letmeden istifa etmesinin uygun olaca ına karar 

verebilir. 

K NC  BÖLÜM 

Potansiyel Çıkarlar 

       MADDE 70- (1) Ba ımlı çalı an meslek mensubunun i verene kar ı 

sorumluluklarının temel etik ilkelere uymakla ilgili meslekî yükümlülükleriyle çatı tı ı 

durumlar olabilir. Normal ko ullarda, ba ımlı çalı an meslek mensubu i verenin koydu u 

yasal ve etik amaçları ve bu amaçlar ı ı ında belirlenen kural ve süreçleri desteklemelidir. 

Bununla birlikte, temel etik ilkelere yönelik tehditler belirlendi inde, meslek mensubu bu 

duruma yönelik bir tepki verebilmelidir. 

       MADDE 71- (1) verene kar ı sorumlulukları nedeniyle, meslek mensubu temel etik 

ilkelerini do rudan veya dolaylı olarak tehdit edecek biçimde hareket etme baskısı altında 

kalabilir. Bu tür baskılar açık veya örtülü biçimde olabilir. Baskı bir gözetmenden, bir 

yöneticiden veya i letme içindeki ba ka bir ki iden gelebilir. Meslek mensubunun 

kar ıla abilece i baskılar a a ıdaki konularla ilgili olacaktır: 

       a) Kanun veya düzenlemelere kar ı gelecek biçimde hareket etmek, 

       b) Teknik ve meslekî standartlara kar ı gelecek biçimde hareket etmek, 

       c) Yasal ve etik olmayan kazanç yönetimi stratejileri olu turmak, 

       ç) verenin denetçilerine veya düzenleyici kurulu lara yalan söylemek veya kasıtlı 

olarak yanlı  yöne sevk etmek, 

       d) Finansal veya finansal olmayan raporlama faaliyetlerinde gerçekleri önemli ölçüde 

yanlı  sunan i lemler yapmak veya bunlarla ilgili olmak, 



       e) Finansal tablolar, vergi beyannameleri veya di er yasal yükümlülüklerde sermaye 

piyasasını düzenleyici kurulu ların istedi i raporlarla ili kili olarak yapılan ve gerçeklerin 

önemli ölçüde yanlı  oldu u, finansal veya finansal olmayan raporlama i lemleri yapmak 

ve bu tür raporlarla ilgili olmak. 

       MADDE 72-(1) Bu tür baskılar nedeniyle ortaya çıkacak tehditleri (yıldırma tehditleri 

gibi) de erlendirilmeli ve önemli kabul edilen tehditleri ortadan kaldırmaya veya kabul 

edilebilir bir düzeye indirmeye yönelik önlemler belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

Alınabilecek önlemlerden bazıları unlar olabilir: 

       a) letme içinden, ba ımsız bir meslekî danı mandan veya meslek örgütünden tavsiye 

almak, 

       b) Yasal tavsiyeler almak, 

       c) letmede formel bir anla mazlık çözüm sürecinin mevcut olması. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bilginin Hazırlanması ve Raporlanması 

       MADDE 73- (1) Ba ımlı çalı an meslek mensupları, kamuya açıklanan veya i veren 

içindeki veya dı ındaki gruplar tarafından kullanılacak bilgilerin hazırlanması ve 

raporlanmasında sıklıkla görev alırlar. Bu tür raporlar tahminler ve bütçeler, finansal 

tablolar, yönetim analizleri ile finansal tablo denetiminin bir parçası olarak denetçiye 

sunulan yönetim temsil mektubu gibi finansal veya yönetim bilgileri içeren raporlar 

olabilir. Meslek mensubu bu tür bilginin hazırlanmasında ve sunulmasında dürüst olmalı 

ve geçerli meslekî standartlara ve finansal raporlama standartlarına uygun olarak hareket 

etmelidir. 

       MADDE 74- (1) Ba ımlı çalı an meslek mensubu dı arıdan gelen veya kendisine 

ki isel kazanç sa lama amaçlı baskılar sonucu yanıltıcı bilgi üretmek durumunda kalırsa 

temel etik ilkelerine yönelik tehditler (örne in, tarafsızlık ilkesi veya meslekî yeterlilik ve 

özen ilkesine yönelik ki isel çıkar veya yıldırma tehdidi) ortaya çıkabilir. 

       (2) Söz konusu tehditlerin önemi, baskının kayna ı ve bilginin hatalı olma derecesine 

ba lı olacaktır. Tehditleri de erlendirilmeli ve açıkça önemsiz olanlar dı ındaki tehditlerin 

ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi için gerekli önlemler 



alınmalıdır. Alınabilecek önlemlerden bir tanesi i letme içinde üst düzey yetkililere 

(örne in denetim komitesi veya meslek örgütüne) danı mak olabilir. 

       (3) Tehdidin makul bir düzeye indirilmesi mümkün olmadı ında, meslek mensubu 

yanıltıcı olan bilgilerle ili kisini sürdürmeyi reddedebilir. Yanıltıcı bilgi sunumunun 

önemli derecede ve sürekli oldu u durumlarda ba ımlı çalı an meslek mensubunun Birinci 

Kısım ve Birinci Bölümünde yer alan Önlemler ba lı ındaki ilkeler ı ı ında ilgili 

otoritelere, durumu bildirme yükümlülü ü bulunmaktadır. Ba ımlı çalı an meslek 

mensubu aynı zamanda yasal tavsiye alabilir veya istifa edebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yeterli Uzmanlık Bilgisi ile Hareket Etme 

       MADDE 75- (1) Temel etik ilkelerden meslekî yeterlilik ve özen ilkesi, ba ımlı 

çalı an meslek mensubunun sadece yeterli e itim ve deneyimi olan konularla ilgili 

görevler üstlenmesi gerekti ini belirtmektedir. Meslek mensubu sahip oldu u deneyim 

veya uzmanlık düzeyi ile ilgili i verenine yanıltıcı bilgi vermemeli ve gerekti inde uzman 

tavsiye ve deste ine ba vurmaktan kaçınmamalıdır. 

      MADDE 76- (1) Ba ımlı çalı an meslek mensubunun görevlerini uygun meslekî 

yeterlilik ve özen içinde yerine getirmesini tehdit eden durumlara verilebilecek örnekler 

unlar olabilir: 

       a) Görevlerin uygun ekilde yerine getirilmesi için yeterli zaman verilmemesi, 

       b) Görevlerin uygun ekilde yerine getirilmesi için gerekli bilgilerin eksik, yetersiz 

veya sınırlı olması, 

       c) Yetersiz deneyim ve e itim, 

       ç) Görevlerin yerine getirilmesinde kullanılacak kaynakların yetersizli i. 

       MADDE 77- (1) Bu tehditlerin önemi; ba ımlı çalı an meslek mensubunun ba kaları 

ile birlikte çalı ma derecesi, i letme içindeki kıdem durumu ve i e uygulanan gözetim ve 

inceleme düzeyi gibi faktörlere ba lı olacaktır.Söz konusu tehditlerden önemli kabul 

edilenleri için uygun önlemler alınmalıdır. Alınabilecek önlemlerden bazıları unlar 

olabilir: 

       a) lave danı manlık veya e itim sa lanması, 



       b) Görevlerin yerine getirilmesi için yeterli zamanın garanti edilmesi, 

       c) Konuyla ilgili uzmanlı a sahip bir ki iden destek alınması, 

       ç) Uygun oldu unda i letme içindeki üstlerden, ba ımsız uzmanlardan veya meslek 

örgütünden danı manlık sa lanması. 

       MADDE 78- (1) Tehditler ortadan kaldırılamıyor veya kabul edilebilir bir düzeye 

indirilemiyorsa ba ımlı meslek mensubu ku ku duydu u bu görevleri yerine getirmeyi 

kabul etmeyebilir. Böyle bir durumda bu kararına ili kin nedenleri açıklamalıdır. 

BE NC  BÖLÜM 

Finansal Çıkarlar 

       MADDE 79- (1) Ba ımlı çalı an meslek mensubunun kendisi veya yakını ya da 

birinci dereceden bir aile üyesinin temel etik ilkeleri tehdit eden finansal çıkarları 

bulunabilir. Örne in, finansal kazanç elde etmek amacı ile fiyata duyarlı bilgilerin 

manipüle edilme iste i, tarafsızlık veya gizlili e yönelik ki isel çıkar tehdidi yaratabilir. 

Ki isel çıkar tehdidi yaratabilecek durumlara verilebilecek önlemlerden bazıları unlar 

olabilir: 

       a) Meslek mensubunun veya birinci dereceden yakın aile üyesinin i veren i letmede 

do rudan veya dolaylı bir finansal çıkarı olması ve bu çıkarın de erinin ba ımlı meslek 

mensubunun verdi i kararlardan do rudan etkilenebilmesi, 

       b) Meslek mensubunun kâr üzerinden prim alması ve bu primin de erinin meslek 

mensubunun verdi i kararlardan do rudan etkilenmesi, 

       c) verenin ana sözle mesinde ba ımlı çalı an meslek mensubunun kârdan pay 

almasına hak sa layan maddeler olması. 

        MADDE 80- (1) Ba ımlı çalı an meslek mensubu bir tehdidin önemini 

de erlendirirken finansal çıkarın önem düzeyine ve do rudan veya dolaylı bir çıkar 

olu una göre bir de erlendirme yapmalıdır. 

       MADDE 81- (1) Saptanan tehditlerin, açıkça önemsiz olanlarının dı ındakiler için 

alınabilecek önlemlerden bazıları unlar olabilir: 

       a) Üst yönetimin alaca ı ücreti belirlemek üzere yönetimden ba ımsız bir komite 

olu turulmak, 



       b) Gerekli oldu unda i letmedeki üstlere danı mak, 

       c) Gerekli oldu unda i letmenin yöneti imden sorumlu taraflara veya meslek örgütüne 

danı mak, 

       ç) ç ve dı  denetim süreçleri, 

       d) Etik konularla ilgili güncel e itimler verilmesi ve içeriden ö renenlerin ticaretini 

önleyen yasal sınırlamalar. 

       MADDE 82- (1) Ba ımsız çalı an bir meslek mensubu bilgileri manipüle edemez ve 

gizli bilgileri ki isel çıkarı için kullanamaz. 

ALTINCI BÖLÜM 

Te vikler 

       MADDE 83- (1) Ba ımlı çalı an bir meslek mensubuna veya birinci derece ya da 

yakın aile üyesine te vik teklif edilebilir. Te vikler; hediyeler, a ırlama, ayrıcalıklı 

davranı  gibi çe itli biçimlerde ortaya çıkabilir. 

       MADDE 84- (1) Ba ımlı çalı an meslek mensubuna te vik teklif edilmesi temel etik 

ilkelere yönelik tehdit yaratabilir. Meslek mensuba ya da yakın bir aile üyesine bir te vik 

sunuldu unda, durum çok dikkatli biçimde ele alınmalıdır. Bir te vik, meslek mensubunun 

faaliyet veya kararlarını etkileme, yasal veya dürüst olmayan davranı ları te vik etme veya 

gizli bilgileri ele geçirme gibi amaçlarla yapılmı  ise tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine 

yönelik ki isel çıkar tehdidi olu acaktır. Bu tür bir te vik teklifinin kabul edilmesi ise 

tarafsızlık veya gizlilik tehdidi yaratacaktır. Te vikin kabul edilmesinin ardından, 

te vikinin kamuya açıklanması ve meslek mensubunun veya ailesinin adına leke 

dü ürülmesine yönelik ilave tehditler de gelebilecektir. 

       (2) Bu tür tehditlerin önemi te vikin özelli ine, de erine ve arkasındaki niyete ba lı 

olacaktır. Konuyla ilgili tüm bilgilere sahip üçüncü bir ki i sunulan te viki önemsiz olarak 

de erlendirmekteyse, bu durumda ba ımlı çalı an meslek mensubu temel etik ilkelere 

yönelik önemli bir tehdit olu madı ına karar verebilir. 

       MADDE 85-(1) De erlendirilen tehditlerden önemli kabul edilenler için önlem 

alınmalıdır. Tehditler ortadan kaldırılamıyor veya kabul edilebilir bir düzeye indirilemiyor 

ise meslek mensubu te viki kabul etmemelidir. Temel etik ilkelerine yönelik gerçek 

tehditler sadece te vikin kabul edilmesinden kaynaklanmamaktadır. Bazen sadece te vik 



teklifinin yapılmı  olması bile ilave önlemlerin alınmasını gerektirebilir. Ba ımlı çalı an 

meslek mensubu bu tür tekliflerin ta ıdı ı riski de erlendirmeli ve a a ıdaki önlemlerin 

alınıp alınmaması gerekti ine karar vermelidir: 

       a) Bu tür teklifler yapıldı ında, hemen üst yönetime veya i verenin yöneti imden 

sorumlu olanlara bilgi verilmesi, 

       b) Meslek örgütüne veya teklifi yapan ki inin i verenine teklifle ilgili bilgi verilmesi 

ancak böyle bir adım atılmadan önce yasal tavsiye alınması, 

       c) Bu tür teklifleri alabilecek pozisyonda bulunan birinci derece veya yakın aile 

üyelerine tehditler ve önlemler hakkında bilgi verilmesi, 

       ç) Meslek mensubunun birinci derece veya yakın aile üyelerinin i veren i letmenin 

rakipleri ya da potansiyel tedarikçileri tarafından istihdam edilmeleri ile ilgili üst yönetime 

bilgi verilmesi. 

       MADDE 86- (1) Ba ımlı çalı an meslek mensubu ba ka bir bireyin ya da i letmenin 

haklarını geri plana itmek, karar alma sürecini etkilemek veya gizli bilgileri ele geçirmek 

gibi amaçlarla te vik teklifi yapma baskısı altında kalabilir. 

       (2) Bu tür baskılar i letme içinden bir üst ya da meslekta tan veya i letme dı ından 

gelebilir. 

       (3) Bu tür durumlara kar ı dikkatli olunmalıdır. 

       MADDE 87- (1) Ba ımlı çalı an meslek mensubu üçüncü bir grubun meslekî kararını 

uygunsuz biçimde etkileyecek bir te vik vermeyi teklif edemez. 

       MADDE 88- (1) Etik olmayan bir te vik verilmesi yönündeki baskılar i veren i letme 

içinden geliyorsa, ba ımlı çalı an meslek mensubu, Yönetmeli in birinci kısmındaki etik 

çatı manın çözümlenmesiyle ilgili kısma uygun davranmalıdır. 

 

 

 

 


