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ÖZ 

 

Bu çalışmada muhasebe meslek etiği konusu incelenmiştir. Öncelikle etik ve etik ile ilgili 

kavramlar açıklanmış, muhasebe meslek etiği, muhasebe meslek etiği ilke ve kuralları, 

ülkemizde ve uluslararası alanda muhasebe meslek etiği ile ilgili düzenlemeler 

incelenmiştir. Çalışmanın sonunda bir anket araştırması yapılmıştır. Bu araştırmayla 

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren bağımsız çalışan meslek mensuplarının meslek etiği ile 

ilgili çeşitli görüşleri alınmıştır. Bu görüşlere göre muhasebecilerin etik kurallara 

uymasında en etkili faktörün eğitim olduğu, eğitim kurumlarında meslek etiği derslerinin 

zorunlu olması gerektiği sonucuna varılmıştır.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

GĠRĠġ 

 

 

21. yüzyılda küresel olarak yaşanan değişim ve gelişmeler her alanı olduğu gibi 

işletmecilik alanını da etkisi altına almıştır. Yaşanan bu değişim ve gelişmelerin en çok 

etkilediği konulardan birisi de iş ahlakı olarak bilinen etik konusudur. Son dönemlerde, 

işletmecilik uygulamalarına bakıldığında birtakım etik ilkelerin oluşmaya başladığı 

görülmektedir. İşletmelerde meydana gelen finansal ve mali olaylar, özellikle muhasebe ve 

denetim alanında yaşanan olumsuz gelişmeler, muhasebeye verilen önemi giderek 

artırmaktadır. Microsoft, Bank of Amerika, Xerox gibi dünyaca tanınmış işletmelerde 

yaşanan skandallar, muhasebenin toplumun her kesimini etkilediğini açıkça ortaya 

koymuştur (Akbaş, Çalışkan ve Özarslan, 2009:176). Yaşanan bu olumsuzluklar muhasebe 

mesleğinin işletmecilik uygulamalarındaki yerini daha da önemli hale getirmiştir. Bu 

gelişmelere paralel olarak muhasebe mesleğine ilişkin etik ilkeler, üzerinde önemle 

durulan bir konu olmaya başlamıştır. Her meslekte olduğu gibi muhasebe mesleğinin de 

doğruluğu ve güvenirliği sorgulanmaya başlandığında muhasebe mesleğinde etik ilkelerin 

önemi ortaya çıkmıştır. Bu durum etik ilkeler için bir dizi kurallar oluşturulmasını, etik 

konular ile ilgili maddelerin, yönetmelik ve tebliğlerin yayımlanmasını sağlamıştır (Kurnaz 

ve Gümüş, 2010:158). 

Etik kuralları; bir grubun uymak zorunda olduğu davranışlar bütünü olarak ifade etmek 

mümkündür. Bu, kısaca belli doğru ve yanlışların sıralanması ve bunlara uyulması 

anlamına gelmektedir. Etik kuralların amacı insanlara yol göstermektir. Etik kurallara 

bakıldığında toplumdan topluma farklılık gösterdiği görülmektedir. Standart etik kuralları 

olmadığından her toplum için aynı etik kuralları uygulamak mümkün değildir. Meslek 

etiğinde ise amaç, toplumdan topluma farklılık gösteren etik kuralları standart değerler 

olmasını sağlamak ve bu değerleri evrensel niteliğe taşıyabilmektir (Akbaş vd., 2009:175). 

Muhasebe mesleğinde, muhasebe mesleğinin yapısından dolayı etik kurallar ayrı bir önem 

taşımaktadır. İşletmelerde finansal verilerin oluşturulması, müşteri gizliliğinin korunması, 

muhasebe kayıtlarının tutulması, denetimin bağımsız olması gibi konularda ihmalin 
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gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkabilecek etik dışı uygulamalarda hem işletmeler hem de 

toplum zarar görebilmektedir (Akbaş vd., 2009:175). Bu nedenle muhasebe mesleğinde 

birtakım etik kuralların ve standartların ortaya konulması ve uygulanması gerekmektedir. 

Muhasebe meslek etiğini inceleyen bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın 

birinci bölümünü giriş kısmı oluşturmaktadır. Giriş bölümünde problem durumu, 

araştırmanın önemi, amacı, varsayımlar ve sınırlılıklar üzerinde durulmuştur.  

Çalışmanın ikinci bölümü kavramsal çerçeve oluşturmaktadır. Bu bölümde etik kavramı ve 

muhasebe meslek etiği konuları üzerinde durulmuştur. Etik kavramı açıklanırken, etik ile 

ilgili olan kavramlar da açıklanmış olup etik davranışların toplumsal etkenleri ve etik dışı 

davranışları doğuran etkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Muhasebe meslek etiği 

açıklanırken; önce meslek etiği kavramı tanımlanmış olup muhasebe meslek etiğinin 

önemi, muhasebe meslek etiğine duyulan gereksinim, muhasebe meslek etiği ilke ve 

kuralları belirlenmiştir. Bu bilgilere ek olarak ülkemizde ve uluslararası alanda muhasebe 

meslek etiğine ilişkin düzenlemeler ile ilgili alanyazın taraması yaparken, süreli 

yayımlardan, güncel makalelerden, kanunlar ve tebliğlerden, ilgili kurum ve kuruluşların 

web sayfalarından faydalanılmıştır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünü araştırmanın yöntemi oluşturmaktadır. Yöntem bölümünde 

araştırmanın modeli şematize edilerek açıklanmıştır. Ayrıca çalışmanın evreni, veri 

toplama araçları, verilerin nasıl toplandığı ve verilerin nasıl analiz edildiği anlatılmaktadır. 

Dördüncü bölümde araştırmadan elde edilen bulgulara ve bunların yorumlarına yer 

verilmiştir. Bu bölümde Balıkesir ilinde faaliyet gösteren Balıkesir Serbest Muhasebeci ve 

Mali Müşavirler odasına kayıtlı meslek mensuplarına etik kurallar hakkındaki görüşlerini 

belirlemeye yönelik bir anket araştırması yapılmıştır. Anket iki bölüm ve 38 önermeden 

oluşmaktadır. Sonuç ve öneriler bölümünde ise ankete verilen cevaplar incelenmiş ve 

yorumlanmış, çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. 

 

Problem Durumu 

İş dünyasında tanınmış firmalar ve bu firmaların üst düzey yöneticileri etrafında yaşanan 

etik skandallar özellikle meslek etiği konusunda Batı toplumunun bazı değer algılarını 

değiştirmiştir. Yakın tarihe bakıldığında toplumsal etik konularda benzer sorunların 

yaşandığı görülmektedir. 1970’lerde yaşanan Watergate skandalı, 1980’lerde yaşanan 
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kredilerle ilgili skandallar bunlara birer örnek teşkil etmektedir. Tüm bu yaşanan şirket 

skandallarının ortak paydasında etik konusu yer almaktadır (Utku, 2009: 212). 

Günümüzde pek çok meslek dalında olduğu gibi muhasebe mesleğinde de iş ahlakına ve 

meslek etiğine verilen önem giderek artmaktadır. Özellikle muhasebe meslek 

mensuplarının tuttukları kayıtların sonuçlarından doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen 

tarafların çok olması, tutulan kayıtların ülkede yaşayan bireylerin refahını, ülkenin 

ekonomik yapısını etkilemesi, muhasebe mesleğindeki uygulayıcıların meslek etiğine daha 

özverili yaklaşmalarını gerekli kılmaktadır (Aymankuy ve Sarıoğlan, 2005: 25). 

 

AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Balıkesir ilinde faaliyet gösteren bağımsız muhasebecilerin 

1. Muhasebe meslek etiği ile ilgili görüşlerini,  

2. Meslek etiğine uymalarında etkili olan faktörleri, 

3. Etik dışı davranışlarının nedenlerini belirlemektir. 

 

AraĢtırmanın Önemi 

Meslek etiğini önemli kılan etkenlerin başında küresel olması gelmektedir. Yani dünyanın 

neresinde olursa olsun, aynı meslekte çalışan bireylerin bu kurallara uygun davranmaları 

gerekmektedir. Günümüzde, her meslekte olduğu gibi, muhasebeciliğin gereklerinin yerine 

getirilebilmesi için meslek mensuplarının bir takım etik değerlere sahip olması 

gerekmektedir. Bu etik değerler; kişisel, ahlakî ve meslekî değerler olarak sıralanabilir. 

Etik değerler, muhasebe mesleğinde diğer mesleklere göre daha fazla öneme sahiptir. 

Çünkü muhasebe meslek mensuplarının, meslekî faaliyetleri esnasında etik değerlerden 

uzaklaşmaları, bulunulan ülkedeki çok geniş kesimlere olumsuz etki etmektedir. Bundan 

dolayı muhasebe meslek mensuplarının etik kurallara bağlı kalmasının bulundukları 

ülkelerdeki ekonomik, sosyal, siyasal, hatta kültürel yapılara ve oluşumlara doğrudan veya 

dolaylı olarak olumlu ya da olumsuz etkileri olmaktadır (Aymankuy ve Sarıoğlan, 2005: 

28-30). 

Muhasebe meslek mensuplarının yaptıkları muhasebe işlemlerinde, muhasebe ile ilgili 

mevzuatların, muhasebe ilke ve standartlarının yanında muhasebe meslek etiğine göre de 

davranmaları önem arz etmektedir. Bu araştırmayla muhasebe meslek etiğinin önemi, 
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muhasebe meslek mensuplarının muhasebe meslek etiğine yaklaşımları, etik ve ahlakî 

ilkelere uymalarında etkili olan sebepler veya etik dışı davranmalarına neden olan etkenler 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmayı önemli kılan bir diğer etken ise bu alanda çok 

fazla araştırma yapılmamış olmasıdır. 

 

AraĢtırmanın Sınırlılıkları ve Varsayımları 

Çalışma Balıkesir ilinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına 

kayıtlı bağımsız muhasebe meslek mensuplarını kapsamaktadır. Muhasebe meslek 

mensuplarının etik kuralları algılama düzeyleri araştırıldığında, muhasebe meslek 

mensuplarının bağımlı ya da bağımsız çalışmaları arasında fark olmadığı tespit edilmiştir 

(Ertaş ve Arslan, 2009: 23-42). Ayrıca bağımsız çalışan muhasebe meslek mensuplarının 

uyması gereken etik ilke ve kuralların daha fazla olması nedeniyle daha fazla etik 

ikilemlerle karşılaşmaktadırlar. Bu sebeplerden dolayı bağımlı çalışan muhasebe meslek 

mensupları araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır.  

Araştırmada oluşturmuş olduğumuz örnek grubunun anket sorularına gerçekçi yanıtlar 

verdiği ve seçilen örneklemin evreni temsil ettiği varsayılmaktadır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

 

Etik ve Etikle Ġlgili Kavramlar 

Bu bölümde etik kavramı tanımlanmakta, etik ile ahlak arasındaki farklar incelenmekte ve 

etik kavramı ile yakından ilgili olan ahlak, örf-âdet ve töre gibi kavramlar üzerinde 

durulmaktadır. İlgili alanyazın incelendiğinde etik sözcüğünün ahlak felsefesi olarak 

tanımlandığı,  örf-adet, töre sözcükleriyle ilgili olduğu görülmektedir.  

 

Etik Kavramı 

Etik kavramı Türk Dil Kurumu’nun yayımladığı sözlükte töre bilimi, ahlak, ahlakî, ahlakla 

ilgili olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2005: 661).  Etik sözcüğü, Yunanca “karakter, âdet, 

huy veya gelenek” anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türetilmiştir. Ethos’tan türetilen 

“ethics” kavramı da ideal ve soyut olana işaret ederek, ahlak kurallarının ve değerlerin 

incelenmesi sonucu ortaya çıkmıştır (Aydın, 2001:5). Yunanca’da “ta” ve “ethe” 

sözcükleri, örf anlamına gelmektedir. Latince’de de mores yine aynı kavramı; örfü 

anlatmak üzere kullanılmaktadır. Türkçe’de etik hem sıfat hem de isim olarak 

kullanılabilmektedir. Sıfat olarak etik, tavır ve davranışın, kurallara uygunluk derecesini 

gösterirken; isim olarak etik bir bilim dalı ve disiplini ifade etmektedir (Koçberber, 

2008:66). Bu anlamda etik, toplumda yaygın olan ahlak kurallarından daha özel ve 

felsefidir (Aydın, 2001:5). 

Etik ile ilgili farklı tanımlamalar yapılmıştır. Hacıhasanoğlu (2013)’na göre etik, insanların 

kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, kuralları, doğru-

yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlakî açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir. Yıldız (2010)’a 

göre etik, ahlakın felsefesini yapmaktır. Etik insanların nasıl davranması gerektiğini, neyi 

yapıp neyi yapmamasını göstermektedir. Etiğin konusunu, doğruyu yanlıştan ayırma ve 

doğruyu uygulama oluşturmaktadır. Çukacı (2006)’ya göre ise etik ahlak üzerine 

düşünebilme etkinliğidir. Ayrıca etiğin bir bireyin diğer bireylerden beklediği moral 

değerleri içeren toplumsal davranış şekli olduğunu söylemek mümkündür. 
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Etik kavramı; töre bilim, ahlak bilimiyle de ilgili bir kavramdır. Etik insanın eylemlerini 

ahlakî bakımdan değerli ya da değersiz kılanın ne olduğunu araştıran felsefi bir disiplin 

olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla etik, yapılması gerekeni söyleyen veya davranışlara 

ilişkin normlar koyan bir faaliyet değil, yapılması istenen eylemlere sorular soran, neyin 

değerli neyin değersiz olduğu, hangi eylemlerin yapılması hangilerinin yapılmaması 

gerektiği ile ilgili soruları sorma faaliyeti şeklinde tanımlanmaktadır (Kısakürek ve Alpan, 

2010: 214).  Etiğin ilgi alanı, insanın bütün davranış ve eylemlerinin temelinin 

araştırılmasıdır (Aydın, 2001: 5). Etik toplum tarafından kabul gören ideal davranışlar 

bütünüdür ve etik kavramının özünde sosyal sorumluluk duygusu vardır (Albez ve 

Yıldırım, 2005: 344). Bu bağlamda etik, gücünü insanın kendi vicdanından almaktadır. 

İnsan duygu, düşünce, hareket ve davranışlarını vicdan eleğinden geçirerek yani vicdanına 

danışarak değerlendirmektedir (İşgüden ve Çabuk, 2006: 62). Buna bağlı olarak etik karar 

verme; iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasında seçim yapmaktır (Özer ve Uyar, 2010: 90).  

Etik; tanımlayıcı etik, etik felsefesi ve uygulamalı etik olmak üzere üç ana bölüme 

ayrılmaktadır (Akın ve Özdaşlı, 2014: 62): 

  Tanımlayıcı etik, insanların inançlarını, gelenek ve göreneklerini araştırmaktadır.  

  Etik felsefesi, doğru-yanlış, iyi-kötü gibi kavramları anlamaya çalışır.  

  Uygulamalı etik ise, sosyal hayatta karşılaşılan evlilik dışı ilişkiler, idam cezası 

gibi sorunlarla ilgilenmektedir. Muhasebe mesleği açısından incelendiğinde etik, 

uygulamalı etiğin bir alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Etik kavramı, muhasebe meslek mensupları tarafından incelendiğinde müşteriler, toplum 

ve diğer meslek mensupları ile olan ilişkilerinde uyulması gerekli olan kurallar bütünü 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Albez ve Yıldırım, 2005: 344). 

Etik kavramı incelendiğinde çok farklı tanımın yapıldığı görülmektedir. Bu tanımların 

ortak özelliği insan davranışlarını doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü olarak ahlakî açıdan 

değerlendirmeleridir. 
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Etikle Ġlgili Kavramlar 

Etik anlam olarak ahlak, örf ve âdet, töre sözcüklerinin özünü içermektedir. Etik ile ilgili 

olan bu kavramlar yazılı olmayıp günümüze kadar aynı kalmış ya da değiştirilerek 

aktarılmıştır. Bu kapsamda etik ile ilgili kavramlar aşağıda ahlak, töre, örf ve adet şeklinde 

sıralanmıştır. 

 

Ahlak 

Etik ile ahlak aynı etimolojiye sahiptir. Ahlak; huy, mizaç, yaratılış anlamına gelen “hulk” 

sözcüğünün çoğuludur. Ahlak insanlar arasındaki ilişkilerde uyulması gereken manevi ilke 

ve kuralları içerir. Türkçe’de ahlak kavramı, Latince moral sözcüğünün karşılığıdır. Ahlak 

sözcüğünün İngilizce’de karşılığının “ethics” olması nedeniyle ahlak, Türkçe’de etik 

anlamını da içerir şekilde kullanılmaktadır. Gerçekte ise ahlakla etik arasında genişlik-

darlık, kuram ve uygulama açısından farklılıklar söz konusudur. Ahlak, nasıl 

davranılmasına ilişkin, yazılı olmayan pratik kuralları kapsarken; etik, daha somut 

kavramları içerir ve bu kavramlardan neler çıkabileceği üzerine çalışmaktadır (Koçberber; 

2008: 66). Bu anlamda ahlak, göreceli bir kavramdır. Yani toplumdan topluma farklılık 

gösterebilmektedir. Hatta toplum içindeki farklı grupların benimsediği ahlak kurallarında 

bile farklılıklar bulunmaktadır. Ahlakın yaptırımcı gücü insanın vicdanıdır. İnsan, yapmış 

olduğu bütün hareketlerde vicdanının sesine kulak vererek neyin doğru, neyin yanlış 

olduğunu değerlendirmektedir (Aydın, 2001: 5). 

Alanyazın incelendiğinde ahlak ile ilgili çok çeşitli tanımların yapıldığı görülmektedir. 

Türkçe sözlük (TDK, 2005)’e göre ahlak; “bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, 

uymak zorunda bulundukları davranış kuralları” olarak tanımlanmaktadır. Ahlak, 

insanların kendi tutum ve davranışlarına göre yaşadıkları ilkeler topluluğu yani kurallar 

toplamıdır (Küçükoğlu, 2012: 179). Kısakürek ve Alpan (2010) ahlakı, insanın doğuştan 

getirdiği veya sonradan içinde bulunduğu toplumdan kazandığı bir takım davranış şekilleri, 

huyları, tavırları, manevi seviyesini belirten tutum ve davranışları şeklinde ifade 

etmektedir. Ahlak, iyiliğe ulaşmak için insanın kendini uymaya mecbur hissettiği manevi 

görevler ve bu görevlere ilişkin kurallar bütünüdür (Usta, 2012: 407). Genel olarak ahlakı, 

insanların birbirlerine gerekse topluma karşı yükümlülüklerini belirleyen insan davranışları 

ile bir arada yaşama kural ve standartlarının bütünü olarak tanımlamak mümkündür 

(Aymankuy ve Sarıoğlan, 2005: 27).  
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Ahlak kavramı incelendiğinde, farklı gruplarda kabul gören yargıların değişik nitelikler 

taşıdığı hatta bu grupların içerisinde bu değer yargılarının farklı algılandığı görülmektedir. 

Zamanın değişmesiyle eskiden kabul görmeyen davranışlar şimdi teşvik edilebilmektedir. 

Bu da ahlak anlayışının farklı yorumlandığını göstermektedir. 

Günlük hayatta etik ve ahlak aynı anlamda kullanılsa da bu kavramlar içerik olarak 

birbirinden farklıdır. Dolayısıyla etik ve ahlak farklı konuları içermektedir. Bu farklılığı 

Aydın (2001) şöyle ifade etmektedir: “Ahlak,  kültürel değerler ve ideallerle ilgili doğru ve 

yanlışları ve bunlara uygun olarak nasıl davranılması gerektiğini belirler. Ahlak geniş 

tabanlı ve nasıl davranılması gerektiğine ilişkin yazılı olmayan standartları içermektedir. 

Etik ise soyut kavramlara dayalı olmakla birlikte soyut kavramlardan ne anlaşılması 

gerektiğini açıklamaya çalışır. Ayrıca ahlak, belli bir topluluğun oluşturduğu kuralların 

tamamını, etik ise ahlakî kavramları mantıksal ve kuramsal anlamda çözümlemeye çalışan 

felsefenin bir alt dalını açık, anlaşılır ve yazılı olarak oluşturmaktadır” (Güney ve Çınar, 

2012: 93).  

Bir davranışın iyi ya da kötü olduğu kişiye ve topluma göre farklılık göstermektedir. 

Bunun nedeni ise insanların davranışları farklı yorumlamasıdır. Bireyin ahlakî değerleri 

doğuştan gelmez. Bunlar zaman içerisinde yaşadıkları ve öğrendikleri ile oluşmaktadır 

(Aydın, 2001:5). Ahlak kuralları hukuk düzeninin temelini oluşturmaktadır, ancak ahlak 

kurallarının hepsini hukuk kurallarının içerisinde görmek mümkün değildir (Ayboğa, 2001: 

30).   

Ahlak kavramı incelendiğinde etik kavramından farklı olduğu görülmektedir. Ahlakın daha 

soyut olduğu, nasıl davranılması gerektiği ve günlük hayatta kullanılan yazılı olmayan 

kurallardan oluştuğunu söylemek mümkündür. Etiğin ise daha somut, açık ve yazılı olması 

beklenmektedir. 

 

Töre 

Etiği etkileyen ikinci kavram töredir. Etiğin Türkçe’deki bir anlamı da töre bilimdir. 

Türkçe sözlük (TDK, 2005)’e göre töre; “bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış 

ve yaşama biçimlerinin, kuralların, gelenek ve göreneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, 

tutulan yolların bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Kısaca bir toplumun ahlakî davranış 

biçimi töre olarak karşımıza çıkmaktadır.  Töre, örf ve adet kavramları ile birlikte aynı 

anlamı taşımaktadır.  
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Töre, Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olup Türk örf ve geleneklerinin kesin 

hükümlerini oluşturmaktadır. Türklerde töre kanun, yasa anlamına gelmekte ama bununla 

sınırlı kalmamaktadır. Yazılmış kanunlar ile yazılmamış teamüller de törenin içerisinde yer 

almaktadır. Hukuki törenin yanında, dini ve ahlakî töreler de vardır (Özkaya, 2008: 8).  

İnsan ilişkilerini düzenleyen töreler, ahlak kurallarının önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Töreler zaman içerisinde değişebilmektedir. Böylelikle törelerin her 

zaman uygulanma olanakları bulunmamaktadır.   

 

Örf ve Âdet 

Etik ile ilgili kavramların üçüncüsü örf ve âdetlerdir. Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre 

örf (2005) “yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek”, âdet (2005) ise 

“topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre” olarak tanımlanmıştır. Örf ve adetler 

toplumsal yapının temelini oluşturmaktadırlar. Bundan dolayı toplum düzeninin 

sağlanmasında, toplumun birlik ve beraberliğinin oluşturulmasında önemli rol 

oynamaktadırlar. Örf ve adetlerin toplumsal yapıyı düzenleme güç ve yetkileri vardır 

(İşgüden, 2007: 49).  

Örfler çoğu zaman toplumun katı beklentilerinden oluşan tutum ve davranışları 

içermektedir. Örfler toplumun değer yapısını oluşturan temel taşlarıdır. Bu değer yapısı, 

toplumsal yapının durumuna göre şekil alırlar. Hatta özel hukuk sisteminde ya da kanunun 

bir maddesinde gerekçe olarak gösterilebilir (Kültür Bakanlığı, 2015). Âdetler de tıpkı 

örfler gibi birçok sosyal durumu düzenlemekte ve denetlemektedir. Toplumsal yapının 

düzenli bir şekilde yürütülmesinde ve kuralların uygulanmasında adetler etkili olmaktadır 

(Özkaya, 2008: 9). Ancak gelişen ve değişen bir toplumda örf ve adet kurallarının 

tamamını uygulamak çeşitli davranış düzensizliklerine de yol açabilmektedir.  

 

Etik DavranıĢların Toplumsal Nedenleri 

Etik kodlar, normlar ve değerler bir mesleğin ya da kurumun bireyleri için çok büyük bir 

öneme sahiptir ve onlara meslekî davranışları için kılavuzluk yapar (Özer ve Uyar, 2010: 

91). Etik davranışı doğuran toplumsal etkenler aşağıda kültür, değerler, normlar, etik 

kodlar ve görgü kuralları olarak sıralanmıştır. 
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Kültür 

Etik davranışı etkileyen toplumsal unsurların ilki kültürdür. Her toplum karşılaştığı 

sorunları çözebilmek için çeşitli araçlara ihtiyaç duymaktadır.  İnsan içinde bulunduğu 

çevre şartlarına, yetenek ve becerilerine, ilişkilerine göre bu araçları değiştirmektedir. Bu 

araçların başında kültür gelmektedir. Bununla birlikte en basitinden en karmaşığına kadar 

kültür denilen bir araç her toplumda bulunmaktadır.  

Yapılan araştırmalara göre kültür, birçok araştırmacı tarafından değişik şekillerde 

tanımlanmıştır. Ellen Key’e göre kültür,  bütün öğrendiklerimizi unuttuğumuzda geriye 

kalan şeydir. Marx’a göre,  tabiatın meydana getirdiği şeylere karşı,  insanın ortaya 

koyduğu zekâ ürünü olan her şey kültürdür.  R. Thurnwald kültür için, bir toplulukta örf ve 

adetlerden, davranış tarzlarından, teşkilat ve tesislerden kurulu ahenkli bir bütündür.  

Taylor’a göre kültür,  bir toplumun üyesi olarak, insanoğlunun öğrendiği bilgi,  sanat,  

gelenek-görenek ve benzeri yetenek,  beceri ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir yapıdır 

(İşgüden, 2007: 33). Kültür; bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, örf ve adetlerden oluşan 

insanın toplumun bir parçası olarak elde ettiği bütün yeteneklerden oluşmuş karmaşık bir 

bütündür (Küçükoğlu, 2012: 179). Kültür, bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve 

benimsenen temel değerleri, tercih, tutum ve inançları, gelenek ve görenekleri ile 

davranışlarından oluşan bir yapıdır (Tuncer, Ayhan ve Varoğlu, 2013: 49). Kültür, insanlar 

tarafından oluşturulan örf, adet, inanç, tutum, ahlak gibi değerlerin birleşmesinden 

meydana gelen, insanların yaşam biçimidir (Kutluk, 2010: 8). 

Görüldüğü üzere kültürün tek bir tanımını yapmak zordur. Bu zorluğun sebebi tanımı 

yapan bilim adamlarının alanları ve bu alanlarla ilgili tanımlamaları yapmalarıdır. 

Yukarıdaki bilgilere göre en geniş kapsamıyla kültürü, bir toplumun yaşam biçimidir 

(Aydın, 2001: 12) şeklinde tanımlamak mümkündür. 

İnsan davranışlarına yön veren bir faktör olan kültürün özelliklerini aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür (Şimşek, Akgemci ve Çelik, 2003: 31 ): 

 Kültür, bir toplumun hayat biçimidir ve toplumun yaşayış tarzını belirler. 

 Kültür, öğrenilmiş davranışlar topluluğudur. 

 Kültür, toplumca kabul görmüş ve benimsenmiş kurallardan oluşmaktadır.  

 Kültür, toplum üyelerince paylaşılmıştır ve bütünleştirici bir eğilime sahiptir.  

 Kültür, değişebilir özellik taşımaktadır. 
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 Kültür, insanların biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını giderici rol oynamaktadır. 

Kültürün özellikleri incelendiğinde sosyal hayatın oluşumuna katkı sağladığı ve insanların 

davranış biçimlerini yönlendirdiğini söylemek mümkündür.  

Kültürü oluşturan öğeleri; teknoloji, hukuk, dil, eğitim, insanların ahlak yapısı, din, inanç 

ve tutumlar, örf ve adetler, gelenekler ve görenekler, politik hayat ve siyasal yapılanma, 

yerleşim yerleri ve ekolojik çevre, güzel sanatlar, mimari eserler, örgütsel yapılanmalar, 

sosyal örgütler şeklinde sıralamak mümkündür (Şimşek, Akgemci ve Çelik, 2003: 30 ). 

 

Değerler  

Etik davranışları etkileyen ikinci bir toplumsal unsur ise değerlerdir. Değer kavramı, bir 

kişi ya da topluluğun ideal kabul ettiği hareket etme tarzıdır (Doğan, 2008: 317). Değerler 

davranışların iyi, istenen nitelikte olduğunu belirleyen, kişi ve toplum açısından doğruları 

ortaya koyan unsurlardır. Değerin kelime anlamı bir varlığın veya bir olayın insan için 

önemini belirten inançtır. Değerler bireyin hayatındaki farklı olaylara verdiği anlamdır. 

Lamberton ve Minor (1995)’a göre değer, birey için önemli olan her türlü düşünce yapısı, 

obje veya etkinliktir. Fichter (2002) sosyolojik olarak değerleri, toplumun veya bireyin, 

davranış örneklerinin, amaçların ve diğer sosyo-kültürel etmenlerin ölçülmesine yarayan 

ölçütler olarak tanımlamıştır. Kızılçelik ve Erjem (1992) sosyolojik anlamda değeri daha 

farklı ele alarak “bir sosyal grubun veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını 

sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları 

kabul edilen; onların ortak duygu, düşünce, amaç ve menfaatini yansıtan genelleştirilmiş 

temel ahlakî ilke veya inançlar” şeklinde tanımlayarak değerlerin ahlakî ilkelerden ve 

inançlardan oluştuğunu vurgulamaktadır. Değerlerin tam olarak anlaşılabilmesi için bazı 

temel özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu özellikleri şu şekilde sıralamak 

mümkündür (Doğan, 2008: 318-319): 

 Değerler, yargıların etkisi altında kalmaktadır. 

 Değerler, yargıların olduğu kadar davranışların da ilham kaynağını 

oluşturmaktadır. 

 Değerler, görecelidir yani bir topluluğa özgüdür. 
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  Değerler daha çok anlık ve doğrudan meydana gelen bir duygusal yükü olan 

karışımlardır. Bir değerin kabul görmesi ve benimsenmesi zihinsel aşamalardın 

geçmemektedir. 

  Değerler dünyası hiyerarşik bir yapı arz etmektedir. 

Genellikle bireyin geliştirdiği tek bir değerden bahsedilemez. Bireyin değerleri vardır. 

Bunun sebebi ise insanın her bir nesneye, her bir olaya farklı anlamlar yüklemesidir. 

Değerler birbirleriyle etkileşim halindedir (Aydın, 2001:13).  

Değer kavramını etik anlamda inceleyecek olursak etik değerler; “bireysel ve toplumsal 

ilişkilerde topluca benimsenmiş, olması gereken kuralları ve bu kurallara uymak suretiyle 

gerçekleşen davranışları” ifade etmektedir (İşgüden, 2007: 52). Etik değerler bireylerin ve 

toplumun düzenini ve huzurunu sağlamak amacıyla benimsedikleri ve sürekli değişikliğe 

uğradığı değerlerdir. Temel etik değerler arasında dürüstlük, sadakat, adalet, 

yardımseverlik, saygı, sorumluluk, doğruluk gibi kavramlar göstermek mümkündür. 

 

Normlar  

Normlar, toplum tarafından kabul edilen davranış standartlarıdır. Normları, bireylerin 

ilişkilerini düzenleyen, bireyin yapmış olduğu eylemlerine yön veren, kolektif özelliği olan 

değerlerin yansıması (Aydın, 2001: 15) şeklinde tanımlamak mümkündür. Biersted (1974) 

toplumsal norm kavramını “katıldığımız toplumsal durumlarda eylemlerimizi yöneten bir 

ölçüt veya kural” şeklinde tanımlamaktadır. Bu iki tanımın ortak noktası bireylerin 

davranışlarını sınırlaması ve şekil vermesidir. Buna göre insanların birbirlerine karşı nasıl 

ve ne şekilde davranacaklarını düzenleyen kurallar bütününe norm denilmektedir. Ayrıca 

normlar bir ideal belirtmekte, olan durumla değil olması gereken durum ile ilgili bir 

yaptırım gücüne sahiptirler (Doğan, 2008: 315).  

Toplumsal normlar grup ya da toplum yaşamında bireyin hazır bulduğu davranış 

kalıplarından oluşmaktadır. Grup ya da toplumun dışındakiler normları öğrenme yoluyla 

içselleştirebilmektedir. Normlar toplumsal etkileşim sonucu öğrenilmektedir (Doğan, 

2008: 315). Normlar bireylerce paylaşım özelliği taşımaktadırlar. Böylece ortak bir yapı 

oluşturan normlar, etik ilkelerin oluşmasında veya etik kararların alınmasında tamamlayıcı 

rol oynamaktadır (Gül ve Gökçe, 2008: 380).  Normlar, yazılı olmayan oyun kuralları 

gibidir. Yazılı olmamalarına rağmen, hikâyelerle aktarılır. Normların birey tarafından 

bilinmesi bireyin toplum yaşamına sağlıklı uyum göstermesi bakımından önemli olmakla 
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beraber, bilinmediği ve uygulanmadığı takdirde uyumsuzlukların olması kaçınılmazdır 

(Doğan, 2008: 315). 

Normların genel özellikleri şunlardır (Mc Kenna’dan aktaran Aydın, 2001:15); 

 Normlar, grup üyelerinin çoğu tarafından kabul edilir. 

 Normlar, grup yaşamının önemli bir bölümünü kapsar. 

 Normlar, grup üyelerinin duygu ve düşüncelerinden çok, ortak davranışları 

üzerinde odaklanır. 

 Grup üyeleri normları farklı düzeylerde benimser. 

 Normlardan sapma gösteren bireylere karşı, grup üyelerinin hoşgörü derecesi 

farklıdır. 

 Normlar grup sürecinin işleyişini kolaylaştırır. 

 Normlar yavaş gelişir ve değişirler. 

 Gruptaki bireylerin statüleri, normlara uyum derecesini etkiler. 

 Belli normlara uymak ya da uymamaya bağlı olarak bir ödül ve ceza sistemi 

vardır.  

Normların genel özellikleri incelendiğinde belli bir grup insanın gündelik faaliyetlerini 

düzenleyen, onlara rehberlik eden, ne şekilde hareket etmesi gerektiğine ilişkin kuralları 

koyan değerler olduğu görülmektedir.  

Değerler ve normlar incelendiğinde işlevleri bakımından pek fazla fark görülmemesine 

rağmen temelde birbirinden farklı kavramlardır. Normlar bireylerin neleri yapıp neleri 

yapamayacaklarını göstermektedirler. Bu bakımdan değerlerden daha belirleyici ve 

emredicidirler. Değerler ise gerçekleşmesine olanak bulunmayan zamanlarda bile insanlar 

tarafından benimsenmektedir. Ayrıca her toplumsal değer, pek çok toplumsal normun 

varlığına yol açabilmektedir (Doğan, 2008: 315).   

 

Etik Kodlar 

İşletmeler kendi içlerinde bir düzen kurabilmek için etik kültürlerini oluşturmak ve bunu 

destekleyecek etik kod, değer ve normları geliştirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla etik 

davranışların yönetimi üç adımda gerçekleşmektedir. Birinci adım; yöneticilerin 
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örgütlerindeki mevcut etik kültürünü anlamalarıdır. İkinci adım; etik kültürü geliştirici 

faaliyetlerde bulunmaları, üçüncü adım ise; etik davranışların desteklenmesidir (Özkalp ve 

Kırel, 2011: 237). İşletmelerin değerlerinden yola çıkarak sistemleştirilmiş ve 

resmileştirilmiş ilkelere ilişkin kuralları ortaya koyan etik kodlar; her etik problemi 

çözememekte ama çalışanlara yol göstermektedir. Etik kodlar işletmelerin kimliğini ortaya 

koymakta, işlerin hangi ilke ve kurallara göre yürütüleceğini, hangi davranışların kabul 

edilebilir nitelikte olduğunu belirlemektedir (Kaya ve Ergüden, 2014: 56).  

Etik kodlar, örgütler tarafından istenilen ve istenilmeyen davranışları tanımlamada 

kullanılan yazılı ifadelerdir (Özkalp ve Kırel, 2011: 239). Bunun yazılı olarak ifade 

edilmesi, yöneticilerin ve çalışanların kendilerinden beklenen ve beklenmeyen davranışları 

net olarak bilmelerini sağlamaktadır. Ayrıca bunlara uygun davranışlar sergilemeleri veya 

sergilememeleri durumunda olası yaptırımları görebilmektedir. Anlaşılacağı üzere etik 

kodları işletmeler tarafından belirsiz ve karmaşık durumlarda yani etik ikileme düşülmesi 

durumunda karar vermeyi kolaylaştırmak amacıyla yazılı veya yazılı olmayan davranış 

kuralları olarak tanımlamak mümkündür (Kaya ve Ergüden, 2014: 56). 

Etik kodlarda; kanunlara uymak, işletmenin güven ve dürüst olma konusundaki itibarının 

önemi, çıkar çatışmalarının önlenmesi ve gizli bilgilerin uygun kullanılması olarak dört 

temel unsur vurgulanmaktadır. Etik kodlar muhasebe mesleğinin daha güvenli ve şeffaf bir 

ortamda icra edilmesini sağlamaktadır. Etik kodların görevlerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür (Gaumnitz ve Lere, 2002: 36):  

 Birey farklı bir durumla karşılaşınca etik kodlar ona rehberlik yapmaktadır. 

 Toplumun beklentileri ve işin değerlendirilmesi için temel oluşturmak etik kodlar 

ile mümkün olabilmektedir.  

 Çalışanlar arasında ortak hedef duygusunu artırmaktadır. 

 Yapılan işin saygınlığını ve toplumun işe güvenini arttırmaktadır. 

 Etik kodlar yaptırımları sayesinde, etik dışı davranışlardan caydırmaktadır. 

 Çalışanların etik dışı davranmaya zorlandığı durumlarda karar vermede destek 

olmaktadır. 

 Çalışanlar arasındaki çatışmaların çözümünde rol oynamaktadır.  
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Görüldüğü üzere etik kodlar bir kurumdaki düzeni sağlamakta, çalışanlar arasında ortak bir 

kültür oluşumuna zemin hazırlamaktadır.  

 

Görgü Kuralları 

Karşılıklı saygı ve anlayış temeline dayanan görgü kuralları; toplum tarafından kabul 

gören, insan ilişkilerini daha güzel yapan davranışlardır. Görgü kuralları insanların toplum 

içinde yaşamalarını kolaylaştıran, akla ve mantığa hitap eden, insanı olgunlaştıran 

kurallardan oluşmaktadır. Görgü kuralları insanın kendine ve topluma saygı duygusunu 

güçlendirmekte, aynı zamanda dengesiz davranışlar sergilemesine mani olmaktadır.  

Görgü kurallarını ihlal eden kişiler görgüsüz, kaba olarak nitelendirilmektedirler. Görgü ve 

yaşam kurallarına uyup uymamanın yasal olarak yaptırımı da bulunmadığından görünüşte 

çok büyük bir önemi yok gibi düşünülebilir. Ancak görgü kurallarının kanunlardan daha 

etkili olduğunu söylemek bazı durumlarda yanlış olmayacaktır. İnsanlarda son derece 

güçlü olan kendini başkalarına beğendirme, sevilme, sayılma, itibar görme isteği bazı 

durumlarda kanunlardan daha etkili olabilmektedir. Toplumda sevilen, saygı gören, sözü 

geçen bir insan olmanın yolu, görgü kurallarını bilmekten ve bu kuralları uygulamaktan 

geçmektedir (Öznal, 1992:4). Ayrıca hayatta başaralı olmak için sosyal, ekonomik ve 

kültürel faktörlerin yanında terbiyeli, nazik ve görgülü olmanın da önemli bir yeri olduğu 

herkesçe bilinen bir gerçektir (Deniz, 1978:1).  

Görgü kuralları ile etik kurallar birbirinden farklıdır. Ancak görgü kuralları ile etik 

davranışlar paralellik göstermektedir. Örneğin işyerinde çalışan bir kişinin mesleği ile ilgili 

elde ettiği sırları saklaması, her yerde ileri geri konuşmaması hem bir görgü kuralı hem de 

etik bir davranıştır.  

Anlaşılacağı üzere muhasebe meslek mensuplarının toplum ile ilişkilerinde, iş yerinde 

başarılı olmasında görgü kurallarının etkisi bulunmaktadır. Meslek mensubunun itibarı ve 

değerinin görgü kurallarına riayet etmekten geçtiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

Etik DıĢı DavranıĢların Nedenleri 

Etik dışı davranış, bireyin etik ilkelerin dışına çıkması, onları terk etmesidir. Muhasebe 

meslek mensuplarının etik dışı davranmalarının nedeni, yaptıkları işin önemini 

kavrayamamaları, yaptıkları işin toplumun çıkarlarını etkilediğinin farkına varmamalarıdır  

(Özkaya, 2008: 14).  Etik dışı davranışların kaynağı bireysel yanlış algılamalar ve 
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toplumsal yozlaşma sonucu ortaya çıkmaktadır (Gül, 2006: 68). Meslek mensuplarını etik 

dışı davranmaya iten nedenler kişisel nedenler ve kişisel olmayan nedenler olarak iki 

grupta incelenmektedir (Akdoğan, 2003: 12). 

 

KiĢisel Nedenler 

Kişisel nedenler, muhasebe meslek mensubunun kendi kişisel zaaflarından, eksiklerinden 

veya ikilemlerinden kaynaklanmaktadır. Meslek mensubunun analitik düşünmesi, sorunu 

anlaması ve çözebilme becerisi, iletişim becerisi ve zihni melekelerini iyi kullanabilmesi 

etik dışı davranışları azaltmaktadır. Meslek mensupları genellikle aşağıda belirtilen etik 

dışı davranışları sergileyebilmektedir.  Etik dışı davranışı doğuran kişisel nedenler; etik 

kriterleri farklı yorumlama, meslek mensubunun bencil davranması, etik ikilemler ve 

meslekî bilgi yetersizliği şeklinde sıralanabilir (Akdoğan, 2003:12): 

  

Etik Kriterleri Farklı Yorumlama 

Meslek mensubunun kişisel etik değerleri ile toplum tarafından kabul görmüş kriterler 

farklı olabilmektedir. Meslek mensubunun aldığı eğitim, yetiştiği çevre, aile faktörü, 

meslek mensubunun kültürü etik kriterleri farklı yorumlamaya etken olabilecek 

sebeplerdendir. Bu durumda meslek mensubu etik ilke ve kuralları farklı 

algılayabilmektedir. 

 

Meslek Mensubunun Bencil Davranması 

Bencillik, başkalarını düşünmeyerek gelişmeleri ben merkezli düşünmek ve yöneltmek 

demektir. Bencil davranıştan kasıt ise;  iş hayatında işverenlerin, yöneticilerin veya 

çalışanların kendi veya işletme çıkarlarını toplumun çıkarlarına tercih etmesidir. Meslek 

mensubunun olaylara bencilce bakış açısı getirmesi, gelişen olayları kendisinin kazancı ve 

kaybını ne derece etkileyeceğinin yorumunu getirmektedir (Gül, 2006: 70). Meslek 

mensubu bu durumun yanlış olduğunu bilmesine rağmen, etik kuralları 

çiğneyebilmektedir. 
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Etik Ġkilemler 

Etik ikilem, ahlak felsefesi içerisinde etik paradoks olarak da adlandırılır. Bir olayın 

çözümünde, kişilerin karar verirken içine düştükleri kararsızlık durumuna etik ikilem 

denmektedir (Kutlu, 2008:150). Bir başka deyişle etik ikilem; bireyin etik açıdan 

geçerliliği olan ve birbirleriyle çatışan iki durum arasında kalmasıdır (Küçükoğlu, 

2012:183). Bir konunun birbiriyle çelişen iki durumun bulunması ve bunların doğru veya 

yanlış yanlarının tartışmaya açık olması etik ikilemi doğurmaktadır (İşgüden ve Çabuk, 

2006:63).  

Etik ikilem kişilerin meslekî yargılarını kullanırken içine düştükleri çelişkili durumdan 

kaynaklanmaktadır. Meslek mensubu, etik dışı davranışları kendince geçerli ve haklı 

gösterebilmek için; herkes bunu yapıyor, yasalsa ahlakîdir gibi bahaneler ileri 

sürebilmektedir (Güredin, 1997: 118). 

Etik ikilem yaşanıyorsa, alınacak kararların ve gerçekleştirilecek davranışların etik 

süzgecinden geçmesine rağmen potansiyel olarak zararlı sonuçlar doğurabileceği 

unutulmamalıdır. Etik ikilemlerde doğru ile yanlış açık olarak belli değildir ve bunları 

birbirinden ayırt etmek zordur. Ayrıca etik ikilemlerde ortaya çıkan sonuçlar insanlar 

tarafından farklı algılanıp, yorumlanabilir. Etik ikilemi çözmek istiyorsak bir olaydan 

kimin menfaat sağlayıp, kimin zarar göreceğini hesap etmemiz gerekmektedir (İşgüden ve 

Çabuk, 2006: 63).  

Etik dışı davranışların önlenmesinde en önemli etken etik değerlerin bireylere 

benimsetilmesi amacıyla verilecek olan eğitimdir. Bu eğitim, küçük yaşlardan itibaren aile, 

okul ve çevre tarafından verilmeli, hukuk kurallarıyla desteklenmelidir (Kutlu, 2008: 151). 

 

 Meslekî Bilgi Yetersizliği 

Muhasebeci mesleğini gerektiği şekilde yapabilmesi için mesleğinin gerektirdiği bilgiye 

teorik ve uygulamalı olarak sahip olması gerekmektedir (Akdoğan, 2003: 14).  Meslekî 

bilgisi yetersiz olan meslek mensubunun iş tatmini azalmaktadır. Kişi iş tatmini 

olmadığından dolayı yaptığı işi sevememekte, sevmediği işi yaptığından dolayı da hataları 

artmaktadır. Hataların artmasıyla meslek mensubu yaptığı işin kendi yaptığı şekilde 

olduğuna inanmaya başlamaktadır. Bu durum, beraberinde etik olmayan davranışların 

oluşmasına neden olmaktadır. Meslek mensubu etik olmayan davranışlara girmemesi için 
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sürekli değişen ve gelişen muhasebe bilgilerini güncel tutmalı, kendini yenilemeli, 

eksiklerini tamamlamalıdır. 

Meslek mensuplarını etik dışı davranmaya iten kişisel nedenler incelendiğinde meslek 

mensuplarının kişisel zaaflarından, meslekî tecrübesizlik ve eksiklerinden kaynaklandığı 

söylemek mümkündür.  

 

KiĢisel Olmayan Nedenler 

Muhasebe meslek mensuplarının kendileri dışında etik dışı davranmaya iten birçok neden 

bulunmaktadır. Bu nedenler etik davranışları farklı algılama ve yorumlama, rekabet, 

meslek ücreti, karşılıklı güvensizlik, sahte ve yanıltıcı belge düzenleme, etik davranışın 

esnetilmesi, yasaların ve geleneklerin etkisi olarak sıralanmaktadır (Akdoğan, 2003: 14): 

 

Etik DavranıĢı Farklı Algılama 

Kişinin aldığı eğitim ve kültürünün baskın gelmesi sonucu meslek mensubunun etik kriteri 

ile toplumun etik değerleri farklılık gösterebilmektedir (Akdoğan, 2003: 12). Buna ek 

olarak meslek mensubunun etik algısı ile müşterisinin veya çalıştığı işletmenin etik algısı 

da farklı olabilmektedir. Hatta işletme yönetimi ve diğer çalışanlar etik dışı davrandığı için 

meslek mensubundan da etik dışı davranışı sergilemeleri beklenebilmektedir. Meslek 

mensubu işini veya müşterisini kaybetme pahasına etik davranmak mecburiyetindedir. 

Aksi halde etik olmayan davranışların sorumlusu olabilir (Özkaya, 2008: 18).  

 

Rekabet 

Muhasebe meslek mensupları arasında rekabet yasağı olmasına rağmen, müşteri kapma 

açısından içten içe bir rekabet vardır. Bu durum rekabet edenler açısından etik olmayan 

davranışları beraberinde getirebilmektedir. Ayrıca rekabet haksız rekabete neden 

olabilmektedir. Haksız rekabet ise tamamen etik dışı davranışı ortaya çıkarmaktadır. 

 

Meslek Ücreti 

Meslek mensubu öncelikli olarak para kazanmayı ilke haline getirdiğinde bu davranış etik 

olmayan davranışları arttırabilmektedir. Burada meslek mensubunun yapması gereken, 

belirli bir müşteri ile hizmet kalitesinden ödün vermeden çalışmasıdır. Böylelikle meslek 
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mensubu iş tatminini de sağlayabilir. Ayrıca muhasebe meslek mensuplarının, oda ve birlik 

tarafından belirlenmiş ve ilan edilmiş ücretlerin altında ve üzerinde iş yapmaları meslek 

etiği ilke ve kurallarına aykırı davranış sayılmaktadır. 

 

KarĢılıklı Güvensizlik 

İşveren ile meslek mensubu arasında karşılıklı güven olması gerekir. Bu güven 

sağlanmadığı takdirde etik olmayan davranışlarda artma olabilir. 

 

Sahte ve Yanıltıcı Belge Düzenleme 

Yanıltıcı belge şekil itibariyle aslına uygun olan ancak içerdiği bilgiler itibariyle yanlış 

olan belgelerdir. Bu belgelerden meslek mensubu sorumlu tutulmaktadır. Sahte ve yanıltıcı 

belgelerin tespit edilmesi uğraş gerektiren bir iştir. Meslek mensubu sehven böyle bir belge 

düzenleyebilir. Bu da istemeden de olsa etik olmayan davranışların ortaya çıkmasına neden 

olabilir. 

 

Etik DavranıĢın Esnetilmesi 

Meslek mensubu, işletmelerle birlikte çalışmaktadır. İşletmelerin etik anlayışı ile meslek 

mensubunun etik anlayışları birbirinden farklı olabilir. İşletmelerin etik olarak daha esnek 

olduğu durumlarda, meslek mensubu etik olmayan davranışlar içerisine girebilmektedir. 

 

Yasaların Etkisi 

Yasalar, devlet tarafından çıkarılan toplum düzenini korumaya yönelik uygulamalardır. Bu 

uygulamalara yaptırımlar konulmuştur. Yasalara uygun davranışlar ahlakî, yasalara uygun 

olmayan davranışlar ahlak dışı olarak nitelendirilir. Genel hukuk kuralları dışında meslek 

kuruluşları da meslekî saygınlık kazanmak, kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözümlemek 

için bir takım kurallar çıkarmaktadırlar. Bu kurallara uymayanlar cezalandırılmaktadır.  

Muhasebe meslek mensupları yasalardan, meslek etiği ilke ve kurallarından haberdar, 

neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda da görüş birliğine sahip olursa, karşılaştığı 

olayları doğru yorumlar ve tarafsız olarak karar verebilir. Yasalara, ilke ve kurallara 

uymayanlar cezalandırılmalı, uyanlar ödüllendirilmelidir. Bu sağlandığı takdirde meslek 

mensuplarının belirlenen yasa, ilke ve kurallara uyma eğilimi göstermesi muhtemeldir.   
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Geleneklerin Etkisi 

İnsan davranışlarının hepsini kanunlarla düzenlemek mümkün değildir. Kanunlarda yer 

almayan davranışlar toplumun ahlakî değerleriyle ölçülür. Meslek etiği ile ilgili değer 

yargılarının sadece yasalarla değil aynı zamanda toplum tarafından kabul görmüş 

geleneklerle de oluşması gerekir. Ahlakî olmayan davranışlar toplumun ekonomik, sosyal 

ve politik yapısını olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı toplum tarafından tepkiyle 

karşılanır (Kirik, 2007: 20).  

Kişisel olmayan nedenler incelendiğinde meslek mensubunu etik olmayan davranışlara iten 

pek çok sebebin olduğu görülmektedir. Bu sebepler bireyin kendisinden kaynaklanabildiği 

gibi çevresel etkenlerden de kaynaklandığı görülmektedir. 

 

Etik ile Ġlgili YaklaĢımlar ve Kuramlar 

Etik kuramlar incelendiğinde meta-etik, uygulamalı etik ve normatif etik olmak üzere üç 

temel kuramın üzerinde durulduğu görülmektedir. Meta-etik etiksel davranışların, 

ifadelerin ve tutumların nedenini anlamaya çalışarak “iyilik nedir” sorusuna cevap 

aramaktadır. Uygulamalı etik ise olaylar ile ilgili neyin doğru, neyin yanlış olduğunu farklı 

düşünce ve senaryolarla araştıran ahlak felsefesi dalıdır. Normatif etikte, kurallar 

koyularak bireyleri ahlakî davranışa yöneltme ve “nasıl davranmalıyım” sorusuna cevap 

aranmaktadır. Konunun daha iyi anlaşılması açısından ahlak felsefesi bileşenleri ve 

normatif etik kuramını oluşturan yaklaşımlar şekil 1’de şematize edilmiştir (Karabınar ve 

Çevik, 2014: 3). 
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Şekil 1. Ahlak felsefesi kuramları (Karabınar ve Çevik, 2014: 4) 

 

Normatif etik; deontolojik ve teleolojik teoriler olmak üzere iki düşünce ekolü altında 

incelenmektedir. 

 

Deontolojik teoriler 

Bu görüşün en ünlü savunucusu Immanuel Kant’dır. Deon “görev ve sorumluluk” 

anlamına gelmektedir. Etik davranışları bir yükümlülük, ödev olarak gören Kant, sonuçlara 

bakılmaksızın, yükümlülüğe odaklanılmasını savunmaktadır (Küçükoğlu, 2012:180). 

Kant’ın üzerinde durduğu en önemli kavramlardan biri; “iyi niyet”tir. Buradaki ”iyi niyet” 

ile anlatılmak istenen, yapılan hareketlerin sadece “doğru” şey olduğu için yapılması 

gerektiği ve sonuçlarının olumlu olup olmadığına göre farklılık olmadığıdır. Kant’a göre 

bir davranışın amacı, o davranışın ahlakîliğini belirleyememekte, amacı ve sonucu ne 

olursa olsun, sırf sorumluluk ilkesinden dolayı yapılan hareketlerin ahlakî değeri 

olabileceğini kabul etmektedir (Usta, 2012: 410).  

Deontolojik teoriler, yapılan işin sonuçlarının, ne yapmamızın gerektiğiyle ilgisi 

olmadığını savunmaktadır. Bu teorilere göre davranışlar, bazılarına yararı olduğu için değil 

o davranışın doğası gereği doğrudur. Bu teorileri savunanlara göre davranışların doğruluğu 

tamamen veya kısmen niyete bağlıdır, sonuçlara bağlı değildir (Boatright, 2003: 17). 
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Deontolojik teorilere göre bazı davranışlar iyi olarak nitelendirilmekteyken (doğru 

söylemek, sözünü tutmak, başkalarına saygı göstermek vb.) bazıları da kötü olarak 

nitelendirilmektedir (yalancılık vb.). Örneğin; yalan söyleyerek ne kadar fayda sağlansa 

bile, bu hareket deontolojik kurama göre yine de yanlıştır. Deontolojik yaklaşım etik ve 

haklar yaklaşımı ile eşitlikçi yaklaşım olmak üzere iki grupta incelenmektedir (Özkaya, 

2008: 38). 

 

Etik ve Haklar YaklaĢımı   

Etik ve haklar yaklaşımı, kişilerin irade, gizlilik, güvenlik, gelişme, yaşama gibi hakları ve 

özgürlüklerinin bulunduğu temeli üzerine kurulmuş bir yaklaşımdır (Albez ve Yıldırım, 

2005: 348). Bu yaklaşıma göre; meslek mensupları aldıkları kararlarda bu değişkenlere 

dikkat etmelidirler. Ayrıca meslek mensupları meslek etiği ile ilgili kararları alırlarken ya 

da etik ikileme düştükleri zamanlarda toplumdaki diğer kişilerin haklarını ihlal etmemeleri 

gerektiği de etik ve haklar yaklaşımı ile vurgulanmaktadır (Özkaya, 2008: 38). 

 

EĢitlikçi YaklaĢım 

Eşitlik yaklaşımı, adalet teorisi olarak da nitelendirilmektedir. Bu yaklaşım eşitlik, adalet 

ve tarafsızlık kavramlarını temel esas olarak almaktadır. Bu teori kullanılırken karar verici 

adil olmaya özen göstermelidir. Bu teoriye göre bir eylem toplumun büyük bir bölümüne 

fayda sağlamış olsa bile bazı kimseler adaletsiz bir sonuçla karşılaşmışsa bu eylem etik 

kabul edilmemektedir. Bu yaklaşım üç temel ilke üzerine kurulmuştur. Birinci ilke tüm 

meslek mensuplarının eşit olduğu üzerinde durmaktadır. İkinci ilke meslek örgütleri 

kendilerine bağlı bulunan meslek mensuplarına adaletli davranmalarını öngörmektedir. 

Üçüncü ilke ise tarafsızlık üzerine kurulmuştur. Meslek mensuplarının faaliyetleri 

sonucunda bir zarar meydana geldiyse bunun kasıtlı mı yoksa bilmeden mi meydana 

geldiğinin incelenmesi üzerinde durmaktadır (Akdoğan, 2003: 41).   

 

Teleolojik Teoriler 

Teleolojik yaklaşımın en tanınmış savunucusu John Stuart Mill’dir. Teleolojik 

(teleolojical)  kelimesi Yunanca’daki telos, yani; sonuç kelimesinden gelmektedir 

(Boatright, 2003: 18). Mill bir davranışın iyi ya da kötü olduğu hakkında kanaat 

oluştururken, davranışın sonuçlarına bakılması gerektiğini vurgulamaktadır. Mill için 
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insanın amacının ve onu bu eyleme yönlendiren güdünün herhangi bir önemi yoktur, 

önemli olan eylemin doğurduğu sonuçtur. Bir hareketin doğruluğu, bu hareketin ürettiği iyi 

sonuçların miktarı ile belirlenir. Teleolojik etik yaklaşım, bireyci yaklaşım (etiksel egoizm) 

ve yararlı olma (faydacılık) yaklaşımı olmak üzere iki alt dala ayrılmaktadır (Karabınar ve 

Çevik, 2014: 33).  

 

Bireyci YaklaĢım Teorisi 

Bu yaklaşımın diğer adı egoizm teorisidir. Egoizm akımına göre, gerçekleştirilen eylemin 

sonucunun bireye sağladığı fayda diğer bütün eylemlerin sonuçlarından daha faydalı 

sonuçlar doğuruyorsa eylem ne olursa olsun ahlakî olduğu görüşünü savunmaktadır 

(Karabınar ve Çevik, 2014: 33). Bu teoriye göre bireyler, kendilerine avantaj sağlayacak 

duruma göre karar vermektedir. Bir eylem uzun vadede birey için diğer seçeneklere oranla 

iyi sonuçlar doğuruyorsa bu eylem etik olarak kabul edilmektedir (Uçma, 2007: 12). Bu 

davranış modelinde en önemli husus bireyin kendisi için en iyi sonucu verecek olan 

davranışı sergilemesidir. Her birey kendi çıkarlarını ön planda tutarak, genel çıkarlar da 

korunmuş olmaktadır. Bireyci yaklaşım ancak doğruluk ve dürüstlük ilkeleriyle beraber 

kullanılırsa gerçek anlamda hedefine ulaşabilmektedir. Bu yaklaşımın en büyük sakıncası 

bireysel yararın bireysel çıkara dönüşebilmesidir (Özkaya, 2008: 36). 

 

Yararlı Olma (Faydacılık) YaklaĢımı 

Bu yaklaşıma göre bir eylemin iyi ya da kötü olarak nitelendirilmesi için o eylemden 

etkilenen kişilerin sağladığı faydaya ya da uğradığı zararın sayısal değerine bakılmaktadır. 

Yani en fazla sayıda birey için en büyük faydayı sağlıyorsa ya da en az birey için en düşük 

düzeyde zarara sebep oluyorsa o zaman etik açıdan doğru kabul edilmektedir. Dolayısıyla 

faydacılık teorisi toplumsal bir karaktere sahiptir ve toplumun çıkarlarını koruma amacı 

gütmektedir. Tek bir kişinin mutluluğundansa daha çok kişinin mutlu olmasını temel kural 

olarak benimsemiştir (Uçma, 2007: 12-13). Ahlakî olarak doğru bir davranış; sosyal 

faydadan maliyetlerin bulunmasıyla ulaşılan sosyal faydayı en üst seviyeye çıkaran 

davranıştır (Schumann, 2008: 97). Bu yaklaşım, karar veren kişiden her kararın bütün 

bölümlerdeki etkisini düşünmesini ve en çok sayıda insan için memnuniyet sağlayacak 

olanını seçmesini beklemektedir. Bu davranış sonucunda ortaya çıkan faydaların 

toplamının farklı davranışlar sonucunda ortaya çıkan faydaların toplamından fazla olması 

beklenmektedir (Küçükoğlu, 2012: 183). 
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Etiğin Boyutları 

Etik ilkelerin bireysel oluşumlar üzerindeki sorgulayıcılığı, boyutlarını da bu yöne 

çekmektedir. Etik ilkeler aynı temel esasa dayanarak birey, toplum ve örgüt gibi birincil 

oluşumlarda değişik yorumlara tabi tutularak boyut kazanmaktadırlar. Etiğin boyutları 

bireysel, örgütsel ve toplumsal olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir (Gül ve 

Gökçe, 2008: 380). 

 

Bireysel Boyut 

Etik ilkeler ilk etapta toplumsal yargıları ve eylemleri düzenleme ve sorgulama bilincinde 

olsalar da, bireysellik hiçbir zaman arka plana atılamamaktadır. Çünkü bireyler toplumun 

özünü teşkil etmektedir (Küçükoğlu, 2012: 179). Toplum kimliğinin, bireylerin bir araya 

gelerek meydana getirdikleri yargı ve eylemler sonucunda oluştuğu bir gerçektir. Toplum 

içerisindeki haklar, ödevler, kurallar, emirler tarihsel süreçte değişik konumlara göre 

bireylerde çeşitli tepkiler göstermektedir. Bireylerde meydana gelen bu inançlar zaman 

içerisinde senkronize hale gelerek bir takım kuralları oluşturmaktadır. Bu kurallar ise her 

zaman “en yüksek iyi”yi amaçlamakta ve bilinçli halde yaşanması etik ilke oluşumlarına 

da ışık tutmaktadır. Makro boyutta, toplumsallık özelliği gösteren eylemler, mikro boyutta 

bireyselliğin bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira teorik olarak ortaya konan etik 

ilkeler pratik olarak bireysel eylemlerle uygulanabilirlik bulabilirler (Gül ve Gökçe, 2008: 

380). 

 

Örgütsel Boyut 

Belirli amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelmiş sosyal gruplara örgüt adı verilir. 

Örgütler farklı düşünen, farklı kültürlere ait olan bireyleri bir araya getirerek birlikte 

çalıştırma ortamı hazırlamaktadırlar. Örgütler belirledikleri amaçlar çerçevesinde pek çok 

alanda sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluk duygusu içerisinde bulunan 

örgütlerde etik ilkelerin bulunması gerekmektedir. Örgütlerde etik ilkelerin 

kurumsallaşması farklı şekillerde olabilmektedir. Farklı kültürlere sahip bireylerin aynı tür 

davranışları göstermesi için etik kuralların yasal bir zemine taşınması etik düzenlemelerin 

amacını oluşturmaktadır (Gül ve Gökçe, 2008: 381). 
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Toplumsal Boyut 

Toplumların meydana gelmesi onları oluşturan bireylerden çok oluşturmuş oldukları 

yapının incelenmesini zorunlu hale getirmiştir. Etik kurallar toplumsal boyutta bir 

anlaşmayı hedef edinmiş, toplumun temel hak, değer ve hukuki anlaşmalarını grupların 

çıkarları ile çatıştığı durumlarda bile korumuştur. Bireyler her ne kadar kendi hareket 

boyutlarında değerlendirilseler de toplumsal bakış açısı makro düzeyde önemli bir yer 

tutmaktadır. Etik kurallar toplumsal uzlaşmayı hedeflemektedir (Gül ve Gökçe, 2008:381). 

 

ĠĢ Etiği 

İş etiği, genel etik ilkelerinin iş dünyasındaki uygulamalarıdır. İş dünyasında karşılaşılan 

ahlakî sorunları inceleyen iş etiği, davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik 

prensipler ve standartlar toplamıdır (Özkalp ve Kırel, 2011: 232). İş etiği, iş ortamında 

neyin doğru ya da yanlış olduğuna ilişkin davranış standartları ve ahlakî değerleri 

göstermektedir. İş etiği aynı zamanda organizasyonun içindeki etik iklimden de 

etkilenmektedir. Desteklenen ve onaylanan davranış kuralları ve etik ilkeler, işletmelerde, 

doğru şeyleri yapma konusunda önemli bir rol oynamaktadır (Boone ve Kurtz, 2011: 36). 

İş etiği sadece, ahlakî normları ve değerleri incelemekle yetinmemekte aynı zamanda 

inceleme sonuçlarını kurumlara, teknolojilere, iş görme tarzlarına ve faaliyetlerine 

uygulamaktadır. Dolayısıyla ”iş etiği” ve “çalışma ahlakı” kavramları iç içe girmiş 

bulunmaktadır. İş etiği dürüstlük üzerine kurulmuş bulunmakta ve toplumun 

beklentilerinden rekabete, sosyal sorumluluktan halkla ilişkilere kadar çok çeşitli boyutlara 

sahiptir (Güney ve Çınar: 93). Bu boyutları sistemle ilgili konular, kurumla ilgili konular 

ve kişilerle ilgili konular olmak üzere üç başlık altında toplayabiliriz. Sistemle ilgili olarak, 

işlerin yürütülmesinde işlerliği olan ekonomik, politik, yasal, vb. gibi sosyal sistemlere ait 

konular yer almaktadır. Kurumsal konularda, belli bazı şirketlerin faaliyetlerini 

politikalarının, uygulamalarının veya yapılarının ahlakîliği hakkındaki sorunları 

içermektedir. Kişisel konular ise belli bir şirket içindeki belli bir kişi veya kişilerin aldığı 

kararların, davranışların ve sergilenen kişilik özelliklerinin ahlakîliği tartışılmaktadır 

(Tevruz, 2007: 151-178).  

İş etiği ile ilgili uluslararası alanda yapılan düzenlemeler ve uygulamalar sayesinde 

kurumlarda meydana gelen etik dışı davranışların önüne geçilmeye çalışıldığı 

görülmektedir. Etik Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Ulusal İş Etiği 



 

26 

Araştırmasında “iş yerinde yanlış davranışlara tanık olan” çalışan oranının % 49 olduğu 

tespit edilmiştir. Bu sayı 2007’de % 56’dır. Yanlış bir davranış gördüklerinde bunu rapor 

ettiklerini ifade eden çalışan oranı 2007 yılında % 58 iken, 2009 yılında bu sayı % 63’e 

ulaşmıştır (Boone ve Kurtz, 2011: 38). Anlaşılacağı üzere yapılan bu düzenlemelerin etik 

davranışları olumlu yönde etkilediğini söylemek mümkündür.  

Birinci bölümde etik kavramı ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Etiğin; ahlak, töre, örf ve 

adetlerden etkilendiği, bu kavramların etik ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Etik 

davranışların toplumsal nedenlerini kültür, değerler, normlar, etik kodlar ve görgü kuralları 

oluşturmaktadır. Etik dışı davranışları doğuran nedenler ise kişisel ve kişisel olmayan 

nedenler olarak iki başlık altında incelenmiştir. Etik teoriler deontolojik ve teleolojik 

teoriler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu teorilere göre etik davranışlar 

değerlendirilmekte ve şekillendirilmektedir.  Etiğin bireysel, örgütsel ve toplumsal 

boyutları incelenmiştir. Son olarak iş etiği kavramı üzerinde durulmuştur. 

 

Meslek Etiği 

Meslek etiği kavramını tanımlamadan önce, meslek kavramının tanımlanması yerinde 

olacaktır. Çünkü herhangi bir işin meslek sayılabilmesi için, uğraş alanının etik değer ve 

ilkelerini de içinde barındırması gerekmektedir. Bir uğraş meslek sayılabilmesi için 

aşağıdaki unsurları taşımalıdır (Marşap, 1996: 119): 

 Karmaşık, sürekli gelişen ve değişen bir bilgi sistemi, 

 Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünde meslekî yargı, 

 Kamu yararına hizmet edecek bir meslekî sorumluluk. 

Buna göre meslek, insanların hayati faaliyetlerini devam ettirebilmesi için maddi kazanç 

elde etmek amacıyla bir işte belli bir süre çalışmalarıdır (Özer ve Uyar, 2010: 91). Ataklı 

ise (1992) mesleği, “bir kişinin hayatını kazanmak ve geçimini sağlamak için seçerek 

kendini verdiği iş ya da düşünce alanı veya üretimde bir verim sağlamak amacı ile çalışan 

ve bu sayede yaşama ihtiyacına yardım edecek kazancı sağlayan bir alanda iş yapmanın 

somut şekli” olarak tanımlamıştır. 

Meslek dalı, toplumun ihtiyacını karşılamak zorundadır. Meslek, kişinin sadece kendi 

tatmini için değil aynı zamanda başkalarının faydası için de yaptığı bir uğraştır. Meslek 

dalları yeniliğe açık olarak, çeşitli araştırmalarla geliştirilerek zamanla kendine özgü 



 

27 

tekniklere sahip olurlar. Meslek sistemli bir eğitimle kazanılmış özel bilgi, beceri ve 

tecrübelere dayalıdır. Meslekler, kazanç elde etmek için yapılan uğraşlardır. Meslek olarak 

kabul edilecek bütün uğraş alanlarının kendine özgü değer ve etik ilkeleri vardır ve bu 

mesleğin üyeleri bu değer ve ilkeler doğrultusunda davranmaktadırlar. 

Meslek dallarının ve özelliklerinin açık bir şekilde ortaya konmasıyla meslek etiği kavramı 

ortaya çıkmıştır. Meslek etiğinin ortaya çıkışı 1960’lardaki sosyal sorumluluk hareketine 

bağlıdır. Bu hareket; işletme yönetiminin aldığı ve uyguladığı kararlarda, çalışanların ve 

toplumun refah seviyesini etkilediği görüşünü savunmaktadır (Kurnaz ve Gümüş, 2010: 

159). 

Meslek etiği ile çok çeşitli tanım yapılmıştır. Meslek etiği, bir meslek grubunun 

oluşturduğu, meslek üyelerine davranış zorunluluğu getiren, kişisel davranışları 

sınırlandıran, bu kurallara uymayanları dışlayan, mesleğe ait rekabeti düzenleyen, mesleği 

korumayı amaçlayan ilkelerin bütünüdür (Güney ve Çınar, 2012: 94). 

Kutlu (2008), meslek etiğini “meslekî davranışla ilgili neyin doğru neyin yanlış, neyin 

haklı neyin haksız olduğu hakkında inançlara dayalı ilkeler ve kurallar topluluğudur” 

şeklinde tanımlayarak etiğin önemini vurgulamıştır. Meslek etiği, bütün meslek türlerinde, 

kişilerin tutum ve davranışlarını toplumun yapısına bakmadan evrensel olarak ahlakî bir 

düzeye getirmek için oluşturulmuş kurallardır (Ayboğa, 2001: 31). Bir başka tanımla 

meslek etiği, meslek yaşamındaki davranışları yönlendiren, hangi davranışların doğru, 

hangilerinin yanlış olduğu konularında kılavuzluk eden etik ilke ve standartların toplamıdır 

(İşgüden ve Çabuk, 2006: 60). Diğer taraftan Aymankuy ve Sarıoğlan (2005) meslek 

etiğini, bir meslek icra edilirken toplumun menfaati gözetilerek uyulması gerekli olan 

davranış kurallarının bütünü olarak tanımlamışlardır.  

Belirli bir meslek grubunun mesleği ifa ederken uyguladığı veya kendisini bu oluşturulmuş 

kurallara uymak zorunda hissettiği kuralların tamamı olarak bilinen meslek etiği, meslekle 

ilgili faaliyetlerde doğru ve yanlışları ortaya koymaktadır (Sakarya ve Kara, 2010: 58). 

Ayrıca meslek etiğiyle ilgili olan ilkeler zaman içerisinde kolaylıkla değişmemekte ve 

evrensel olma özelliği taşımaktadır (TBMM, 2004).  

Yapılan bütün bu tanımlardan anlaşılacağı üzere meslek etiğinin şu özelliklerini sıralamak 

mümkündür (Ayboğa, 2001: 32): 

 Meslek etiği kişisel etik ile iç içedir.  
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 Meslek etiğinin özü dürüstlüktür. 

 Meslek etiğinde namus, güvenilirlik ve tutarlılık bulunmaktadır. Aynı zamanda 

topluma saygılı olmak, dürüst ve sözünde durmak gerekmektedir. 

 Doğru sözlü olmayı gerektirmektedir. 

 Güvenilir olmak meslek etiğinin temelini oluşturmaktadır. 

 Planlı çalışmayı gerektirir. 

 Meslek etiğini ilke edinen bir işletme hem müşterilerine hem de çalışanlarına 

karşı dürüst, güvenilir ve saygılı davranmayı gerektirir. 

 Meslek etiği kârı da beraberinde getirmektedir. 

 Yazılı olmayan kurallara, ideallere dayanır. 

 Bir işletmenin tepe yönetiminden başlayan meslek etiği, alt kademelere kadar 

ilerler.  

Meslek etiğinin özellikleri incelendiğinde hem meslek mensuplarıyla hem de meslek ile 

ilgili evrensel etik değerlerden oluştuğu görülmektedir. Yalnız meslek etiğinin özellikleri 

ile meslek mensubunda bulunması gereken özellikler birbiriyle iç içe bulunmaktadır.  

Meslek etiğinin sınırları yasalarla da çizilmeye çalışılmıştır. 3568 sayılı meslek yasasında 

belirtildiği üzere bütün meslek mensuplarında bulunması gereken etik ilkeler şu şekilde 

sıralanmıştır.  

 Dürüstlük: Meslek mensuplarının tüm meslekî faaliyetlerinde doğru sözlü ve 

dürüst davranmalarıdır. Muhasebe mesleğinde karşılıklı güveni sağlayacak olan meslek 

mensubunun dürüst davranmasıdır. Muhasebe mesleği kamu yararına hizmet etmektedir. 

Bu nedenle meslek mensubu kamuyu aldatıcı davranışlarda bulunamaz. TÜRMOB 

tarafından yayımlanan mecburi meslek kararı madde 16’da dürüstlüğün meslek etiği 

açısından önemine değinilmiştir (Uyar, 2005). 

 Tarafsızlık: Üçüncü kişilerin uygulamış olduğu baskıdan etkilenmeyerek, meslek 

mensuplarının alacakları kararları etkilememesi şeklinde tanımlamak mümkündür (Dodi, 

2007). Muhasebenin etki alanının çok geniş kesimlere ulaşması tarafsızlık ilkesinin 

önemini arttırmıştır. 3568 sayılı kanunun 2. maddesinde kanunun amacı açıklanırken 

meslek mensuplarının çıkar çatışmalarından uzak, tarafsız bir şekilde davranılması net bir 

şekilde ifade edilmiştir (Uyar, 2005). Yanlı veya önyargılı davranarak; üçüncü kişilerin 
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haksız ve uygunsuz biçimde yaptıkları baskıların meslek mensuplarının meslekî kararlarını 

etkilememesi veya engellememesidir (Resmi Gazete, 2007). 

 Meslekî yeterlilik ve özen: Meslek mensubunun meslekî faaliyetlerini yerine 

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

davranmasıdır. 

 Gizlilik: Meslek mensubunun meslekî ilişkileri sonucunda elde ettiği bilgileri 

açıklamasını gerektirecek bir hak veya görevi olmadıkça üçüncü kişi veya gruplara 

açıklamaması ve bu bilgilerin meslek mensubunun veya üçüncü kişilerin çıkarları için 

kullanılmamasıdır (Resmi Gazete, 2007).  

 Meslekî davranış: Meslek mensubunun mevcut yasa ve yönetmeliklere uymasını 

ve mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmasını ifade etmektedir. Bu 

temel ilkelerin yanı sıra bütün meslek mensupları; iletişim becerileri, entelektüel beceriler, 

kişisel beceriler, genel bilgi, örgüt ve işletme bilgisi, meslek bilgisi, sosyal sorumluluk, 

doğruluk ve dürüstlük, bağımsızlık gibi bilgi ve becerileri takip ederek, sürekli olarak 

güncelleyerek kendilerini geliştirmesi gerekmektedir (Özyürek, 2012: 143).  

Bu noktada meslek etiğinin amacı; iş dünyası çalışanlarının mal ve hizmet üretimi 

sırasında toplum güvenini sağlayan davranış kurallarıyla yönlendirilmesini ve 

yönetilmesini sağlamaktır (Kutlu, 2008: 147).  

Meslek yasasında belirtilen etik ilkelere bütün meslek mensuplarının uyması 

gerekmektedir. Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda muhasebe mesleği ile ilgili yapılan 

düzenlemelerde bu ilkelere rastlamak mümkündür.  

 

Meslek Etiğinin Önemi 

Meslek etiği bütün mesleklerde önemli bir yere sahiptir. Bir meslek dalına ait etik 

kuralların yazılı olarak belirlenmesi, ayrıca bu kurallara uyulmasının sağlanması, o meslek 

ve meslek mensuplarına güven açısından önemlidir (Ergün ve Gül, 2005: 144). 

Küreselleşen dünyada vergi kaçırarak ekonomik faaliyette bulunma, rüşvet, adam kayırma 

gibi toplumsal dengesizliklerin ortaya çıkmasında meslek etiği kurallarının 

benimsenmemesinin önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bundan dolayı toplumda faaliyet 

gösteren insan unsurunun hem teknik açıdan hem de ahlakî davranışlar açısından daha 

kaliteli hale getirilmesi gerekmektedir. Meslek etiğini benimsemeyen meslek mensupları 
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sadece kendi menfaatlerini düşündükleri için topluma hiçbir faydası bulunmamaktadır. 

Meslek etiğine uymayanların topluma yarar sağlamaktan çok zarar verdiği bilinmektedir 

(İşgüden ve Çabuk, 2006: 64).  

Meslek etiği ilkelerinin faydalarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Uyar, 2005): 

 Aynı mesleği icra edenler tarafından bir baskı oluşturarak, bireyleri etik davranış 

göstermeye mecbur bırakmaktadır. 

 Bireylerin tutarlı davranması sağlamaktadır. 

 Belirsiz durumlarda yani ikilem yaşandığında doğru kararların alınmasına 

yardımcı olmaktadır. 

 Yöneticilerin bütün yetkileri kendinde barındırması gücünü kontrol etmektedir. 

 Kurumların toplumsal sorumluluklarını tanımlamasına yardımcı olmaktadır. 

 Mesleğin çıkarlarını korumaktadır. 

Anlaşılacağı üzere meslek etiği ilkelerinin oluşturulması, meslek mensuplarının etik 

davranışta bulunmalarını teşvik etmektedir. Ayrıca meslek mensuplarının karşılaştığı 

sorunlarda çözüm getirmesinde önemli rol oynamaktadır.  

Etik kuralların etkin olması, dış müdahalelerin en aza indirilmesine, mesleğin oto kontrol 

sağlamasına ve meslekî otoriteye bağlıdır (Ergün ve Gül, 2005: 145). Meslek etiğinin 

özünde insan ilişkileri vardır. Aynı mesleğe sahip kişilerin birbirleriyle ilişkilerinde belli 

davranışları sergilemeleri meslek etiğinin bir gereğidir. Meslek etiğinin en önemli 

yanlarından biri de dünyanın herhangi bir yerinde aynı meslekte çalışanların belirlenen 

davranış kurallarına uygun davranmalarıdır (Özyürek, 2012: 140). 

Görüldüğü üzere bir mesleğin etik ilkelerinin bulunması o mesleğe verilen önemi 

arttırmakta ve güven duygusu oluşturmaktadır. Meslek etiği ilkeleri ile aynı mesleği icra 

edenlerin davranış ve ilişkilerinde bir standardı yakaladığını söylemek mümkündür.   

 

Muhasebe Mesleğinde Etik 

Bir mesleğe ait etik kurallar ile genel meslek etiği kuralları birbirinden farklı değildir. 

Genel olarak bakıldığında, her profesyonel mesleğin kendisine ait yazılı veya yazılı 

olmayan meslek etiği kuralları mevcuttur (Ayboğa, 2001: 38). Muhasebe etiği; etiğin özel 

bir alt bölümü olmakla birlikte, muhasebe mesleğinde verilen kararları, yapılan 
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uygulamaları ve gerçekleştirilen davranışların ahlak kurallarına uygunluğunu 

sorgulamaktadır (Yalçın, 2006: 50). Muhasebe meslek etiğinde amaç, kanunları, meslek 

ilkelerini ve toplum tarafından kabul görmüş değer yargılarını dikkate alarak, güvenilir ve 

doğru bilgileri topluma sunmaktır (Koç, 2010: 23).   

Muhasebe mesleğinde etiğin çeşitli özellikleri dikkate alınarak çeşitli tanımlar yapılmıştır.  

Kaya ve Yanık (2011) muhasebe mesleğinde etiği, kanunlara uygun bir şekilde, toplumun 

değerlerini göz önünde tutarak, ahlakî davranışlarla topluma hizmet edilmesi şeklinde 

tanımlayarak muhasebe mesleğinde ahlakî değerlerin önemini vurgulamıştır. Daştan 

(2009) muhasebe meslek etiğini, muhasebe meslek mensuplarınca faaliyetlerin yürütülmesi 

esnasında ya da faaliyetlerin yürütülmediği durumlarda, kanunlara uygun işlemlerin 

yapılmasıyla birlikte, toplumun ahlakî değerlerini de dikkate alarak uyulması gereken 

kurallar bütünü şeklinde tanımlamış ve hem kanunlara hem de ahlakî değerlere dikkat 

çekmiştir. Muhasebe meslek etiğinde ahlakî davranışların önemi üzerinde duran Çiçek, 

Canbaz ve Keskin (2013); müşterilere, topluma ve diğer uygulamacılara belli standartları 

olan ahlakî davranışlarla mesleğin icra edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Muhasebe 

meslek etiğini kısaca müşterilere ve topluma etik davranışlarla hizmet edilmesi diyebiliriz 

(Albez ve Yıldırım, 2005: 344).  

Muhasebe meslek etiği; kanunlara uygun hizmet verilmesinin yanında toplumun değer 

yargılarına da dikkate alarak güvenilir ve tarafsız bilgilerin topluma sunulmasını ayrıca 

meslek mensubunun bağımsızlığını, oto kontrolünü ve dürüstlüğünü ifade eder (Sözbilir, 

2000: 46; Kutluk ve Ersoy, 2011: 425). Toplumun muhasebe mesleğinden beklentileri 

fazla olduğundan, muhasebe meslek mensupları yapmış oldukları tüm faaliyetlerinde 

muhasebe meslek etiği ilkelerine uymaları gerekmektedir (Çubukcu, 2012: 105). 

Muhasebe mesleği açısından ahlakî davranışların ve etik ilkelerin belirlenmesi ve 

uygulanması, etik dışı davranışların oluşmasına engel olmaktadır. Ayrıca etik olmayan 

davranışlardan doğacak istenmeyen durum ve sonuçlar da ortadan kalkmaktadır (Akbaş 

vd., 2009: 175).  

Muhasebe mesleğinde kullanılan yöntemlerin çoğu, etik ilke ve kurallardan oluşmaktadır. 

Etik ilke ve kurallar, muhasebe karar verme sürecinde kullanılmaktadır. Muhasebe 

biliminde karar verme sürecinde Şekil 2’de belirtilen muhasebe hiyerarşisi etik 

alanlarından faydalanılmaktadır.  
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Şekil 2. Muhasebe hiyerarşisinde etik alanlar (Ünsal, 2009: 412) 

 

Şekil 2’de muhasebe ile etik arasındaki ilişki hiyerarşik olarak gösterilmektedir. Hiyerarşik 

yapıdan anlaşılacağı üzere muhasebede öncelikle finansal ekonomik olaylar ele alınmakta, 

raporlanmakta ve incelenmektedir. Muhasebe bir mali olayı ölçüm araçlarını kullanarak 

tanımlamaktadır. Muhasebede bir karara varılmadan önce genel kabul görmüş muhasebe 

kavram, ilke ve standartlarından faydalanılmaktadır. Muhasebe kavram ve ilkeleri 

kullanarak kayıtları sınıflandırmakta ve kayıtlara yansıtmaktadır. Ayrıca bu kavram, ilke 

ve standartlar finansal ekonomik olayları açıklamada kullanılmaktadır. Çok sayıda değer 

ve ölçüm yönteminin bulunduğu muhasebede doğru seçimin yapılmasını sağlayan 

ilkelerdir. Etik karar vermede yasalar ve kurallar kayıtları muhasebeleştirdikten sonra 

kullanılmaktadır. Finansal olaylar tanımlandıktan sonra, en doğru yasa maddesinin 

seçilmesinde ya da hakkında düzenleme yapılmamış yasal boşluklarda, meslek ahlakı 

kurallarının doğru uygulanıp uygulanmamasında ve bunların dışında kalan kural 

çatışmalarının çözümünde etiksel yargılamalar kullanılmaktadır. Bu sebepten dolayı 

muhasebe mesleğinde etiğe ve etiğin sınırlarını çizmeye ihtiyaç duyulmuştur. Meslek 

mensubu etik ikileme düştüğü durumlarda, çeşitli seçenekler arasında doğru karar 

vermesini sağlayacak olan etiksel karar verme sürecidir. Etiksel karar süreci ikilemi 

açıklamada kullanılan çeşitli alternatifler üzerinde durmaktadır (Ünsal, 2009: 412). 
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Muhasebe meslek etiğinin toplumsal etik kurallarıyla aynı doğrultuda olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle muhasebe meslek etiğinin genel etik kurallarından oluşmasına 

imkân sağladığını söylemek mümkündür. Ayrıca muhasebe meslek etiği, ilgili kişiler, 

müşteriler ve topluma da hizmet etmektedir.  

 

Muhasebe Meslek Etiğinin Önemi 

Muhasebe mesleği, doğrudan veya dolaylı olarak çok geniş kitlelere hitap etmekte ve 

hizmet vermektedir. Muhasebenin temel görevlerinden biri bilgi vermektir. Bu nedenle 

muhasebenin verdiği bilginin doğru, güvenilir ve güncel olması gerekmektedir. Çünkü 

muhasebecinin verdiği bilgiden birçok çıkar grubu (yatırımcılar, devlet, işletme sahipleri 

vb.) fayda sağlamaktadır. Bundan dolayı muhasebe meslek mensuplarının etik değerlere 

uymaları önem arz etmektedir. Etik değerlere uygun olmayan davranışların sergilenmesi 

ise toplumun birçok kesimini olumsuz yönde etkilemektedir (Gökgöz, 2012: 326).  

Muhasebe mesleğinin sunduğu sonuçlar, hazırladığı finansal tablolar, işletme 

yönetiminden vergi kurumlarına ve potansiyel yatırımcılara kadar yani devletten topluma, 

meslekî kuruluşlardan müşterilere kadar çok geniş bir alanı etkileyebilmektedir (Karabınar 

ve Çevik, 2014: 30). Bu nedenle muhasebe meslek mensuplarının yaptıkları işlerde 

sorumluluk duygusuyla daha dikkatli olmaları ve topluma hizmet ederken sorumluluk 

duygusuyla, bazı kuralları dikkate alarak hareket etmeleri gerekmektedir.  Bu kurallar 

yasalarla belirlenebildiği gibi, yasalar haricinde etik değerlerle de belirlenebilmektedir. 

Bundan dolayı muhasebe meslek etiği kuralları yasalar kadar etkili ve önemlidir (Uçma,  

2007: 36).  

Muhasebe mesleğinde farklı yorumlamalardan kaynaklanan farklı sonuçlara ulaşılabilecek 

bir yapı mevcuttur. Muhasebeciler ikileme düştüklerinde, çelişkide oldukları konularda 

nasıl davranmaları gerektiğine yardımcı olmak için muhasebe mesleğinde etik kurallar 

oluşturulması amaçlanmıştır (Uçma, 2007: 36).  

Muhasebe meslek mensubunun etik ilkelere uyumu, sunduğu bilginin doğru ve güvenilir 

olmasını sağlamaktadır. Meslek mensubunun ahlakî veya gayri ahlakî davranışları; bir 

işletmenin kâr dağılımını farklılaştırmak, ödenecek vergi miktarını değiştirmek, bilgiyi 

kullanacakları etkilemektedir (Özkaya, 2008: 34). Özellikle devletin en önemli gelir 

kaynaklarından biri olan vergiler, muhasebe meslek mensupları tarafından 

hesaplanmaktadır. Ayrıca meslek mensuplarının faaliyetleri sonucu işletmeler; yatırım 
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kararı, kâr dağıtımı ve çeşitli finansal kararlar almaktadır. Bu da muhasebe meslek 

mensuplarının karar vermelerinde ve davranışlarında etik ilke ve kurallara uygun olması 

gerektiğini göstermektedir (Kutlu, 2008: 145). Aksi takdirde muhasebe meslek etiği 

ilkelerinden ve muhasebenin temel kavramlarından uzaklaşmak finansal krizin nedeni 

olarak da karşımıza çıkabilmektedir (Gökgöz, 2012: 318).  

Bütün meslek dallarında etik önemli bir yere sahiptir. Ancak, muhasebe mesleğinin 

sorumluluk alanının geniş olması, muhasebe mesleğinin sunmuş olduğu hizmetlerden 

toplumun her kesiminin etkilenmesi sebebiyle ayrı bir önemi bulunmaktadır.  

 

Muhasebe Meslek Etiği Ġlke ve Kuralları 

İşgüden ve Çubuk (2006)’a göre muhasebe mesleğinin işleyişine zarar veren üç sorun 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, ticaretin gelişmesiyle ortaya çıkan çıkar çatışmasıdır. 

Burada muhasebe meslek mensubu müşteri ile kendi çıkarları arasında kalmaktadır. İkinci 

sorun, yine ticarileşmenin getirisi olan iş hayatında çok fazla karmaşanın iç içe girmiş iş 

ilişkilerinin olmasıdır. Üçüncüsü ise, toplumun ahlakî değerlerinin ve muhasebe 

standartlarında meydana gelen değişmelerin meslek açısından sorun çıkarmasıdır. Bütün 

bu sorunların çözülmesi, muhasebe meslek etiği ilke ve kurallarının oluşturulmasına 

bağlıdır.  

Muhasebe meslek etiği ilkeleri uyulması zorunlu olmayan, muhasebe meslek mensubundan 

beklenen davranışları ifade eden, yol gösterici ideal standartlardır. Muhasebe meslek etiği 

kuralları ise meslek mensuplarının sorumluluklarını öne çıkarmaktadır. Etik kurallar, etik 

davranış ile ilgili ortaya konulması ve asgari uyulması gereken standartları 

oluşturmaktadır. Meslek etiği kuralları meslek mensupları tarafından uyulması zorunlu 

olan kurallar olduğundan açık ve anlaşılır olması gerekir. Bu kuralların, bütün meslek 

mensupları tarafından uygulanması beklenmektedir.  

Muhasebe meslek mensuplarının faaliyetlerinde yol gösteren AICPA’nın yayımladığı 

meslek etiği ilke ve kuralları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 



 

35 

Tablo 1: AICPA Tarafından Yayımlanan Meslek Etiği İlke ve Kuralları 

 

Meslek Etiği Ġlkeleri Meslek Etiği Kuralları 

 

 

 

Sorumluluk Bağımsızlık 

Kamu Yararı Dürüstlük ve Tarafsızlık 

Dürüstlük Genel Standartlar 

Tarafsızlık ve Bağımsızlık Standartlara Uygun Davranma 

Meslekî Özen Gösterme Muhasebe İlkeleri ile Uyum 

Hizmetin Kapsamı ve Niteliği Sır Saklama 

 Şarta Bağlı Ücret 

 Meslek Onuru ile Bağdaşmayan Faaliyetler 

 Reklam Yasağı 

 Komisyon ve Bilirkişi Ücreti 

 Meslek Unvanı ve Şirketleşme 

 Meslek Etiğine Aykırı Davranışlarla İlgili Yaptırımlar 

(Kaynak: Daştan, Bayraktar ve Bellikli, 2015: 69) 

Muhasebe etik ilke ve kuralları çeşitli kurumlar tarafından farklı olarak 

gruplandırılmaktadır. Tablo 1’de AICPA tarafından yapılan düzenleme ile meslek etiği ilke 

ve kuralları belirtilmiştir. Bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük kavramları hem ilke hem de 

kural olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde ve uluslararası alanda yapılan 

düzenlemelere göre muhasebe ilke ve kurallarını; sorumluluk, kamu yararı, dürüstlük ve 

tarafsızlık, meslekî özen gösterme, hizmetin kapsamı ve niteliği, bağımsızlık, genel 

standartlar ve muhasebe ilkeleri ile uyum, sır saklama ve gizlilik, ücretler, meslek onuruyla 

bağdaşmayan faaliyetler, reklam yasağı şeklinde sıralamak mümkündür.  

 

Sorumluluk 

Genel olarak sorumluluk, bireyin kendi davranışlarının sonuçlarına katlanması, bu 

sonuçları üstlenmesidir. Dolayısıyla herkesin sorumluluk adına kaçınılmaz yükümlülükleri 

vardır. Bu ilke ile muhasebe meslek mensubu faaliyetlerine devam ederken müşterisine, 

denetçilere ve topluma karşı sorumlu olduğu vurgulanmaktadır (Akdoğan, 2003:42).  

Kamuyu bilgilendirme ve muhasebe ile ilgili taraflara doğru bilgi verilmesi sosyal 

sorumluluk kavramının temelini oluşturmaktadır (Uyar, 2005). 
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Muhasebenin işletmelere ait bilgileri işleyip, ilgili kişi veya kurumların yararına sunma 

hizmetinden dolayı çok geniş bir çevreyle ilişkisi bulunmaktadır. Muhasebe görevini 

yerine getirirken hukuki sorumluluktan daha geniş bir kavram olan sosyal sorumluluk 

anlayışı ile hareket etmek zorundadır. Çünkü muhasebe mesleği tüm toplumun çıkarlarını 

gözetmek zorundadır (Sevilengül, 2007: 23). 

Muhasebenin kabul görmüş temel ilkelerinden biri olan sosyal sorumluluk kavramı 

muhasebe meslek etiği ile birebir ilgilidir. Sosyal sorumluluk kavramı muhasebe meslek 

etiği ilkelerinin tümünü etkilemektedir. Sosyal sorumluluk meslek ahlakının ayrılmaz bir 

parçası ve gereğidir. Sosyal sorumluluk kavramı geniş anlamda düşünülecek olursa işletme 

içi ve işletme dışı bütün sorumlulukları kapsamaktadır (Bayırlı, 2006: 84). Sosyal 

sorumluluk, bireyin ya da kurumun yapmış olduğu faaliyetlerinde toplumun menfaatlerini 

kendisinin veya kurumunun menfaatlerinin önünde tutmasıdır (Albez ve Yıldırım, 2005: 

344).  

Sakarya ve Kara, (2010) muhasebe açısından sosyal sorumluluk kavramını, meslek 

mensubunun üstlendiği sorumluluğu yerine getirmesi, muhasebenin kapsam, anlam ve 

içeriğini ifade ettiğini ileri sürmüşlerdir. Toplumun çıkarlarının korunması, sosyal 

sorumluluk kavramının ve etik değerlerle oluşturulmuş muhasebe bilgilerinin 

kullanılmasıyla olmaktadır. 

Toplumun muhasebe meslek mensuplarından beklentisi; kanunlara ve genel kabul görmüş 

muhasebe ilke ve kavramlarına göre faaliyette bulunması, toplumun menfaat ve değer 

yargılarına önem vermesi, dürüst, tarafsız, şeffaf, güvenilir bilgileri sunması ve etik 

davranışları sergilemesidir. Muhasebe meslek etiğinin bir gereği olan bu davranışlar 

meslek üyelerinin temel sorumluluklarıdır. Muhasebe mesleğinin üretmiş olduğu bilgiler, 

işletme içi ve işletme dışı tarafları yakından ilgilendirdiği için dolayısıyla toplumu da 

ilgilendirmektedir. Bu da mutlak sorumluluk gerektiren bir iştir. Muhasebecilerin 

üstlenmek zorunda olduğu sorumluluklar; devlete karşı sorumluluk, topluma karşı 

sorumluluk, meslekî kuruluşlara karşı sorumluluk, müşterilere karşı sorumluluk ve 

kendisine karşı sorumluluk olmak üzere şeklinde sıralanmaktadır (Kaya ve Yanık, 2011: 

298).  

Sorumluluk kavramının, muhasebe meslek etiği ilkelerinin tamamını kapsayan bir ilke 

olduğu bilinmektedir. Muhasebe meslek mensupları meslekî faaliyetlerini yerine getirirken 

sorumluluktan daha geniş bir kavram olan sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket 
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etmektedir. Anlaşılacağı üzere muhasebe mesleğini diğer mesleklerden ayıran en önemli 

özelliğin sorumluluk olduğunu söylemek mümkündür.  

 

Kamu Yararı 

Muhasebe meslek mensubunun özelliklerinden biri de kamu yararına uygun, toplumun 

çıkarlarını da dikkate alarak hareket etme sorumluluğudur. Bu sorumluluğun yerine 

getirilebilmesi meslek mensubunun çeşitli düzenlemelerle etik ilkelere uymasına bağlıdır. 

Meslek mensupları toplumun faydasına çalışma, toplumu zarara uğratacak davranışlardan 

kaçınma ve kendini mesleğine adama gibi yükümlülükleri kabullenmesi gerekmektedir. 

Bundan dolayı meslek mensupları toplumun menfaatine uygun davranmalıdır (Akdoğan, 

2003: 42). 

Kamu yararını gözetme, kamu yararına hizmet verirken kamu yararını sarsacak 

davranışlardan kaçınmayı gerektirmektedir. Muhasebe mesleğini diğer mesleklerden ayıran 

en önemli özelliklerden biri topluma karşı sorumluluk taşımasıdır. Muhasebecilik mesleği 

ekonominin düzgün işlemesini sağlamak için profesyonel muhasebecilerin güvenilirlik ve 

tarafsızlığına güvenen müşteriler, hükümet, işverenler, çalışanlar ve yatırımcılardan 

oluşmaktadır. Bu güven, muhasebecilik mesleğinde kamu yararını gözetme sorumluluğunu 

meslek mensubuna yüklemektedir (Zeytin, 2007: 79). 

Muhasebe mesleğinin işleyişinde karşılıklı güvenin olması gerektiği bilinmektedir. Bundan 

dolayı muhasebe meslek mensupları, faaliyetlerini yerine getirirken toplumun çıkarlarını 

dikkate alarak davranması gerekmektedir.  

 

Dürüstlük 

Dürüstlük kavramı muhasebe meslek mensubunun kişisel özellikleri ile yakından ilgili olan 

bir kavramdır. Muhasebecilerin yapmış oldukları meslekî hizmetlerinin doğruluğunu 

korumalarını ve almış oldukları kararlarında tarafsız olmaları gerektiğini ifade etmektedir 

(Özyürek, 2012: 145).  

Meslek mensupları meslekî faaliyetlerini yerine getirirken, sorumluluk duygusuyla, 

toplumun çıkarlarını gözeterek, dürüst bir şekilde davranmak zorundadır (Akdoğan, 

2003:42). Muhasebe toplum yararına çalışan bir hizmettir. Dolayısıyla muhasebe meslek 

mensubu toplumu aldatıcı hareketlerde bulunamaz. Muhasebe mesleğinde karşılıklı güveni 

sağlayacak olan dürüstlüktür (Uyar, 2005). 
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Dürüstlük ilkesi, tüm meslek mensuplarına meslekî ilişkilerinde doğru ve güvenilir olma 

yükümlülüğü getirmektedir. Dürüstlük ilkesi ayrıca adil davranmayı ve açık sözlülüğü 

ifade etmektedir. Müşteri ile ilgili (sahipleri, yönetimi ve faaliyetleri) bazı kuşkulu noktalar 

dürüstlük veya meslekî davranış ilkelerine yönelik tehdit oluşturabilir (Resmi Gazete, 

2007). Muhasebe mesleğinde dürüstlük ve güven çok önemlidir. Muhasebe meslek 

mensubu toplumun güvenini kazanabilmek ve bunu devam ettirmek için etik değerlere 

uymalıdır ve ahlakî standartlara sahip olması gerekmektedir (Ayboğa, 2001: 34). 

Dürüstlük ile tarafsızlık birbiriye ilişkili iki ilkedir ancak ifade ettikleri anlamlar 

birbirinden farklıdır. Dürüstlük doğru olmakla beraber gerçekçi olmayı; tarafsızlık ise 

muhasebe meslek mensubunun çıkar çatışmasından uzak durmasını gerektirmektedir. 

Ayrıca dürüstlük, muhasebe meslek mensuplarının tüm meslekî faaliyetlerinde doğru sözlü 

olmasını tarafsızlık ise muhasebe meslek mensubunun taraf tutmadan, önyargıdan uzak, 

üçüncü kişilerin yapmış olduğu baskılardan etkilenmeden faaliyetlerini sürdürmesini ifade 

etmektedir. Muhasebe meslek mensupları başkalarının dürüstlüğünü etkileyebilecek, 

başkalarına zarar verebilecek hareketlerden kaçınmalıdır. Sadece kendisinin değil yanında 

çalışan personelin de dürüst davranmasını sağlamalıdır.  Bu kapsamda iş ilişkisinde 

bulunduğu kişilerden dürüstlüğünü etkileyebilecek hediye veya benzeri menfaatleri 

kesinlikle kabul etmemeleri gerekmektedir (Koçberber, 2008: 74).  

Dürüstlüğün muhasebe meslek mensubunun kişisel özellikleri ile ilgili olduğu 

bilinmektedir. Dürüstlük ilkesi, gerçekçi, doğru ve güvenilir olmayı ifade eden bir kavram 

olarak karışımıza çıkmaktadır.  

 

Tarafsızlık ve Bağımsızlık 

TÜRMOB tarafından çıkartılan etik ilkeler hakkındaki yönetmeliğe göre (2010) tarafsızlık 

ilkesi; “tüm meslek mensuplarına, yanlı olma, çıkar çatışması veya üçüncü kişilerin 

uygunsuz biçimdeki baskı ve etkileri nedeniyle meslekî kararlarından ödün vermeme 

sorumluluğu yüklemektedir.” Aynı yönetmeliğin 9. maddesinde meslek mensupları 

tarafsızlıklarını olumsuz yönde etkileyebilecek durumlara maruz kalabilmektedir. Böyle 

durumlarda meslek mensuplarının tarafsızlıklarını etkileyebilecek ortam ve ilişkilerden 

uzak durması gereklidir, şeklinde düzenleme yapılmıştır. Muhasebe meslek mensubunun 

tarafsızlığı, meslekî faaliyetlerini devam ettirirken, hesap yapma, sonuç çıkarma, rapor 
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verme, görüş bildirme gibi durumlarda herhangi bir kişi ve kurumdan taraf olmamasıdır  

(Okay, 2011: 29). 

Bağımsızlık muhasebe mesleğinin temelidir. Muhasebe meslek mensupları bağımsızlığını 

etkileyecek kişisel çıkarlardan, menfaatlerinin söz konusu olabileceği her türlü konudan 

uzak durmalı, yapmış olduğu işlerde nesnel ve tarafsız davranması gerekmektedir. Meslek 

mensubu bağımsızlığını olumsuz yönde etkileyecek her türlü ilişkiden kaçınması, hediye 

veya ödül almaması gerekmektedir (Koçberber, 2008: 74). Muhasebe meslek mensupları 

faaliyetlerini yerine getirirken sorumluluk duygusu içinde, tarafsızca, çıkar çatışmasına 

girmeden, tam bir bağımsızlıkla yürütmelidirler (Akdoğan, 2003:42).  

Bağımsızlık ilkesi; fikren bağımsızlık ve görünümde bağımsızlık olarak ikiye ayrılır. 

Fikren bağımsızlık, meslekî kararın dış etkilerden bağımsız olarak verilmesi, meslek 

mensubunun dürüstlük, tarafsızlık ve meslekî şüphecilik içinde davranmasıdır. Görünümde 

bağımsızlık ise, gerekli tüm bilgilere sahip, uygulanan önlemleri bilen üçüncü bir grup 

tarafından da firmanın ve sözleşme ekibinin dürüstlük, tarafsızlık ve meslekî şüpheciliğinin 

onaylanmasını ifade etmektedir (Resmi Gazete, 2007). Meslek mensubu gerçekte tarafsız 

ve bağımsız olsa bile çevresindeki kişiler tarafından bağımsız olmadığı algılanırsa bu da 

meslek mensubunun bağımsızlığına gölge düşürür.  Bağımsızlık algı ile de ilgilidir. Bu 

nedenle meslek mensuplarının görünürde bağımsızlığı sağlayacak önlemleri de alması 

gerekmektedir. 

Muhasebe meslek mensupları diğer kurumlarla üzerlerindeki baskı ve etkilere rağmen 

çalışırken çıkar çatışmasına girmeden, önyargısız, parasal ilişkilerden uzak durarak 

bağımsızlıklarını sürdürmeye çalışmalıdır (Okay, 2011: 29). Bağımsızlık ilkesi daha çok 

denetim görevinde bulunan meslek mensuplarını ilgilendirmektedir. Bağımsız davranma 

denetim mesleğinin özüdür. Finansal tablo denetimi sözleşmelerinde hem fikren hem de 

görünümde bağımsızlık oldukça önemlidir. Bu tür sözleşmelerde, sözleşme ekibinin ve 

firmanın finansal tabloları denetlenen müşteriden bağımsız olması gerekmektedir. Bu tür 

bir bağımsızlık, sözleşme ekibinin üyeleri ve müşteri işletmenin malî tablolar üzerinde 

doğrudan ve önemli etki yapabilecek yönetici ve çalışanları arasındaki belirli ilişkilere 

sınırlama getirilmesini gerektirir (Resmi Gazete, 2007). Muhasebe meslek mensubunun ve 

denetçinin bağımsızlığı, yapmış olduğu faaliyetlerde, sonuç belirlemede, rapor vermede,  

yorum yapma ve görüş belirtmede herhangi bir kişinin ya da kurumun etkisi altında 

kalmadan, baskıdan uzak, bağımlılıktan kurtulmuş olması ve hiçbir görüşten 

etkilenmemesini ifade eder (Okay, 2011: 27). 
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Meslek mensubunun tarafsızlığını ve bağımsızlığını belirleyen nitelikleri şunlardır (Uyar, 

2005); 

 Meslekî ilişkilerinde dürüst davranmak, 

 Bir karara varacağında tarafsız olmak, 

 Yapamayacağı iş için söz vermemek, kabul etmemek, 

 Meslekî bilgisinin yeterli olması. 

Görüldüğü gibi meslek mensubunun tarafsızlığı ve bağımsızlığı, bilgisi ve potansiyeli 

dahilinde mümkün olabilmektedir. Meslek mensubunun tarafsızlık ve bağımsızlığını 

tehlikeye düşürecek durumlar şunlardır (Uyar, 2005); 

 Müşterisinden borç almak veya müşterisine borç vermek, 

 Hediye veya promosyon almak, 

 Müşterilerine mesleği ile ilgili olmayan hizmet sunmak, 

 Hizmet verdiği işletme ile birleşmek. 

Tarafsızlık ilkesinin, muhasebe meslek mensubunun faaliyetlerinde yanlı davranmamasını 

ifade ettiği bilinmektedir. Meslek mensubu bağımsızlık ilkesi gereği kimsenin etkisinde 

kalmadan faaliyetlerini devam ettirmesi gerekmektedir. Ayrıca tarafsızlık ilkesinin yerine 

getirilebilmesi bağımsızlık ilkesinin etkin bir şekilde uygulanmasıyla 

gerçekleştirilebildiğini söylemek mümkündür.  

 

Meslekî Özen Gösterme ve Titizlik 

Muhasebe meslek mensubunun faaliyetlerini yerine getirirken, teknik ve meslekî bilgileri 

kullanarak, uyulması gereken ilke ve kurallara uygun davranarak, yaptığı faaliyetlerde 

özen göstermesini ifade etmektedir. Muhasebe meslek mensubu faaliyetleri devam 

ettirirken muhasebe standartlarına ve etik kurallara uygun davranmalı, mesleğinin 

gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmalı, meslekî gelişmeleri ve muhasebe 

uygulamalarını etkileyen yasal düzenlemeleri yakından takip etmelidir (Özyürek, 2012: 

144). Ayboğa (2001)’ya göre meslekî özen gösterme, teknik ve ahlakî standartlara bağlı 

kalmanın yanında yetersiz kalınan durumlarda yardım almanın önemini ifade etmektedir. 

Muhasebe mesleği ve kendi bünyesinde gerekli olan bilgilerin yanında hukuk, ekonomi, 

finans ve işletme gibi konularda da bilgi sahibi olması gereken (Kaya ve Yanık, 2011: 295) 
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meslek mensubu, meslekî anlamda yetersiz kaldığı durumlarda gerekli kişi ve 

kuruluşlardan yardım alması gerekmektedir (Albez ve Yıldırım, 2005: 349).  

Meslekî özen gösterme ve titiz davranma ilkesiyle meslek mensuplarının kendi alanlarında 

her türlü bilgiye sahip olması, kendi alanları dışında ise konusunda uzman kişilerden 

yardım alması gerektiğini söylemek mümkündür. 

 

Hizmetin Kapsamı ve Niteliği 

1989 yılında yürürlüğe giren 3568 sayılı meslek yasasında muhasebe mesleği, Serbest 

Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik olmak 

üzere üç unvan altında toplanmıştır. 3568 sayılı yasaya göre her bir unvanın vereceği 

hizmet ve kapsamı ayrı ayrı belirlenmiştir. Buna göre; Serbest Muhasebecilerin 

yapacakları işler 3568 sayılı Kanunun 2/a maddesinde "Gerçek ve tüzel kişilere ait 

teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri 

gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer 

belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak" şekilde belirlenmiştir (TÜRMOB, 2010). 

22 Mayıs 2015 tarihli, 29363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte “Serbest 

Muhasebeci” ibaresi kaldırılmıştır.  Bu yönetmeliğe göre meslek mensubu, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşaviri ve Yeminli Mali Müşaviri kapsamaktadır (Resmi Gazete, 2015, 

madde 2).   

SMMM’lerin yapacağı işlere 3568 sayılı kanunun 2/a maddesine ilave olarak “gerçek ve 

tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, 

işletmecilik,  muhasebe,  finans,  mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini 

düzenlemek ve bu konularda müşavirlik yapmak, bu konularda, belgelerine dayanılarak, 

inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı 

görüş vermek,  rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri 

yapmak” görevleri eklenmiştir (TÜRMOB, 2010).  

YMM’ler ise 3568 sayılı kanunun 12'nci maddesinde belirtilen tasdik işlemlerini 

yapmaktadırlar. Ayrıca YMM’lerin muhasebe büroları açma ve muhasebe bürolarına ortak 

olma yasakları bulunmaktadır (TÜRMOB, 2010). 

Meslek mensubu vereceği hizmetin mesleği ile ilgili olmasına dikkat etmeli, hizmetin 

kapsamı ve niteliğinin belirlenmesinde ise meslek etiği ilke ve kurallarını dikkate almalıdır  
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(Akdoğan, 2003:43). Ayrıca meslek mensubunun verecek olduğu hizmetin niteliğinin 

meslek ahlakına uygun olması da bu ilke ile ilgilidir.  

Anlaşılacağı üzere muhasebe meslek mensuplarının vereceği hizmetin kapsamı ve niteliği 

3568 sayılı kanunla düzenlenmiş, sınırları çizilmiştir. Ayrıca meslek mensuplarının 

meslekî faaliyetlerini etik ilke ve kurallar çerçevesinde yapması gerektiği bilinmektedir.   

 

Genel Standartlar ve Muhasebe Ġlkeleri ile Uyum 

Muhasebe ilkeleri, muhasebenin temel kavramları kapsamında oluşan, muhasebe 

uygulamasının teorik dayanaklarıdır. Her zaman ve her yerde geçerli nitelikte kurallar 

olmayan muhasebe ilkeleri, temel kavramların uygulanmasını sağlayan araçlardır.  Genel 

standartlar, muhasebe çalışmalarının yöntemini belirleyen düzenlemelerdir. Standartlar, 

muhasebe ilkelerinden daha ayrıntılı düzenlemeleri içermekte ve kavramlarla ilkelerin 

uygulanmasını sağlamaktadırlar. Standartlar uluslararası düzeyde hazırlanmaktadır. 

Ülkeler, uluslararası standartları kendi standartları olarak yayımlamakta ve 

uygulamaktadırlar. İlk olarak ülkemizde 4487 sayılı kanunla muhasebe ve finansal 

raporlamaya ilişkin standartları oluşturmak üzere Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 

(TMSK) kurulmuştur. Bu kurul Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (IFRS) 

tercüme etmekte ve yayımlamaktadır. Standartlarda meydana gelen değişiklikler bu kurul 

tarafından takip edilmektedir (Sevilengül, 2007: 29-34). Daha sonra 2 Kasım 2011 

tarihinde 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca 

Kamu Gözetim Kurumu (KGK) kurulmuştur. KGK, Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla 

uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) ve Uluslararası Denetim Standartlarıyla 

uyumlu Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) oluşturmak ve yayımlamakla sorumludur. 

Başbakanlıkla ilişkili, idari özerkliğe sahip bir üst kurul olan KGK, uluslararası 

kuruluşlarla yapılan çalışmalarda kurumu temsil etmekte ve bu kuruluşlar bünyesinde 

oluşturulan çalışma komisyonlarında görev almaktadır (Kamu Gözetim Kurumu, 2015). 

Muhasebe meslek mensupları 4 adet genel standarda uymak zorundadır. Bu standartlar 

AICPA tarafından meslekî yeterlilik, meslekî özen, planlama ve denetleme, yeterli ve 

geçerli veri standartları olarak belirlenmiştir. Meslek mensupları meslekî faaliyetlerini 

yerine getirirken meslekî kuruluşlar tarafından yayımlanmış standartlara uymanın yanısıra 

ülke tarafından kabul edilmiş muhasebe standartlarına da uymak zorundadır (Koçberber, 

2008: 78). Ülkemizde Muhasebe Uygulama Genel Tebliği’nde genel kabul görmüş 
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muhasebe ilkelerine yer verilmiştir. Bu ilkeleri; gelir tablosu ve bilanço ilkeleri olmak 

üzere iki başlık altında toplamak mümkündür (Sevilengül, 2007: 29). 

Anlaşılacağı üzere genel standartlar ve muhasebe ilkeleri muhasebenin çalışma alanını 

yönlendiren, muhasebede tekdüzeni sağlamak amacıyla çıkarılmış usul ve yöntemlerdir. 

Ayrıca standartlar ile muhasebe ilkeleri farklı kavramlardır. 

 

Sır Saklama ve Gizlilik 

Muhasebe meslek mensupları yapmış olduğu işlerde elde ettikleri bilgileri üçüncü kişilere 

yazılı veya sözlü olarak açıklamaması gerekmektedir. Muhasebe meslek mensupları 

yapmış oldukları işlerden dolayı işletmelerin çok önemli ve gizli kalması gereken 

bilgilerine sahiptirler. Bu gizli bilgileri kanuni bir zorunluluk olmadıkça kimseyle 

paylaşmaları mümkün değildir. Ayrıca bu gizli bilgileri hem kendisine hem de başkalarının 

menfaatine kullanamaz. Bu kapsamda muhasebe mesleği bir sır mesleğidir (Kaya ve 

Yanık, 2011: 296). Muhasebenin temel kavramlarından tam açıklama kavramına göre 

yapılması zorunlu olan açıklamalar ile kamuyu bilgilendirme amacıyla yapılması gereken 

açıklamaları sır olarak değerlendirmek yanlış olacaktır (Okay, 2011: 31).  

Muhasebe meslek mensubu edindiği bilgileri gizli belge kabul edildiğinden müşterisinin 

izni olmadan açıklama yetkisine sahip değildir. Müşterisinin veya işverenin işleriyle ilgili 

elde ettiği bilgilerin gizliliğine özen göstermesi gerekmektedir. Bu gizlilik hizmet akdinin 

sona ermesinden sonra da devam etmektedir. Yetkili bir makam tarafından yasal bir 

zorunluluk olmadıkça sır saklama ve gizlilik ilkesi daima korunmalıdır (Koçberber, 2008: 

75).  

TÜRMOB tarafından yayımlanan mecburi meslek kararı madde 10’a göre sır saklama ile 

ilgili “ruhsatlı meslek mensupları meslekî faaliyetleri esnasında müşterileriyle ilgili 

edindiği bilgileri ve sırları müşterilerinin izni olmadan, meslekî faaliyetleri son bulsa dahi 

açıklayamazlar. Bu kurala meslek mensubunun çalışanları da dahildir.” şeklinde 

düzenleme yapılmıştır (TÜRMOB, 2010). 

Muhasebe mesleğinin sır saklama mesleği olduğu bilinmektedir. Bu nedenle meslek 

mensuplarının faaliyetlerini gizlilik içerisinde yürütmesi gerekmektedir.  Meslek 

mensupları müşterisinin izni olmadan, edindiği bilgi ve belgeleri üçüncü kişilerle 

paylaşmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir. 
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Ücretler 

Muhasebe meslek mensubu gerçeklerin olduğundan farklı gösterilmesine yönelik olarak 

hiçbir ücreti, hiçbir zaman kabul etmemesi gerekmektedir. Muhasebe meslek mensubunun 

bir mal ve hizmet için başka bir meslektaşını tavsiye etmesi nedeniyle müşterisinden 

komisyon veya benzeri ücret talep etmesi söz konusu değildir (TÜRMOB, 2010: 47).  

Muhasebe meslek mensupları, yaptıkları işleri, oda ve birlik tarafından belirlenmiş ve ilan 

edilmiş ücretlerin altında ve üzerinde yapmaları mümkün değildir. Başka bir meslek 

mensubu aynı işi daha düşük bir ücretin altında yapma vaadinde bulunmaması 

gerekmektedir.  Çalışma ücretleri, müşteriye verilen hizmetin adil bir karşılığı olarak 

aşağıdaki maddelere göre belirlenmelidir (Zeytin, 2007:73): 

 Verilecek profesyonel hizmet için gerekli olan bilgi ve beceri, 

 Hizmeti verecek kişinin almış olduğu eğitim ve sahip olduğu deneyim, 

 Hizmeti verecek kişinin harcamış olduğu zaman, 

 Hizmeti vermekle alınan sorumluluk, 

 Ülkenin yasal, sosyal ve ekonomik faktörleri, 

 Muhasebe meslek mensubu vereceği hizmet için tahmini bir değer 

bildirmemelidir, ön ödeme şeklinde alması tavsiye edilir. 

Görüldüğü üzere muhasebe meslek mensupları yapmış oldukları işlerde bağlı bulundukları 

oda veya birlik tarafından belirlenen ücret tarifesini uygulamaları gerekmektedir. Ayrıca 

meslek mensupları mesleği haricinde bir faaliyette bulunduklarında ya da meslektaşlarını 

çeşitli işlerden dolayı önerdiklerinde herhangi bir ücret talep etmemeleri gerekmektedir.  

 

Meslek Onuruyla BağdaĢmayan Faaliyetler 

Meslek üyesi mesleğin onuru ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunmamaları gerekmektedir. 

Bu kural meslek mensubunun toplum nazarında saygınlığını korumaya yöneliktir (Güredin, 

1997: 127). Meslek onuruyla bağdaşmayan faaliyetler mesleğin adını ve dürüstlüğünü 

zedeleyen davranışlardır. Bu davranışların bazıları şunlardır (Koçberber, 2008: 79; Kirik, 

2007: 34); 

 Müşteriye ilişkin bilgilerin ve kayıtların saklı tutularak müşteriye verilmemesi, 

 Muhasebe ilke, standart ve kurallarına aykırı davranmak, 
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 Finansal tabloları usulüne uygun düzenlememek. 

 Çalışanlarına karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak, 

 İçkiye ve kumara aşırı düşkünlük göstermek, 

 Kanunlara göre yapılması yasak olan işleri yapmak  

Bunların dışında aşağıda belirtilen işler meslekle bağdaşan işlerden sayılmaktadır ve 

yapılmasında hiçbir sakınca yoktur. Bunlar (Kirik, 2007: 34); 

 Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, çeşitli hayır ve ilim kuruluşlarının yönetim kurulu 

üyeliği, 

 Limited veya anonim şirketlere ortak olmak. 

 Kadrolu olmamak kaydıyla eğitim kurumlarında ders vermek, 

 Devamlılık arz etmemek kaydıyla gazete veya dergilerde yazmak, makale 

yayımlamak, 

 Seminer veya konferanslara katılmak. 

Meslek onuruyla bağdaşmayan faaliyetlerin aynı zamanda, meslek ahlakıyla da 

bağdaşmadığını söylemek mümkündür. Ayrıca meslek onuruyla bağdaşmayan faaliyet 

yasal sorumlulukları da beraberinde getirebilmektedir.  

 

Reklam Yasağı 

Ülkemizde reklam yasağına ilişkin düzenlemeler TÜRMOB ve Sermaye Piyasası Kurulu  

(SPK) tarafından yapılmıştır. TÜRMOB ve SPK’nın yapmış olduğu düzenlemelere göre 

muhasebe meslek mensuplarının reklam sayılabilecek faaliyette bulunmaları 

yasaklanmıştır.  

TÜRMOB reklam yasağını şu şekilde tanımlamıştır (24557 sayılı Resmi Gazete, 2001, 

madde 17):  

“Meslek mensupları müşteri kazanmak ya da iş elde etmek için açık veya kapalı, dolaylı ya 

da dolaysız yöntemlerle reklamlarını yapmaları ve yaptırmaları mümkün değildir. Meslek 

mensuplarının bir basın yayım aracından yararlanarak reklam yapmaları yasaktır. Meslek 

mensuplarının basına demeç vermek suretiyle kendi iş yerinin meslekî faaliyet, tecrübe ve 

hizmetlerini yüceltmesi veya reklam etmesi söz konusu değildir. Meslek mensuplarının 
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meslekî unvanı dışında unvan kullanması reklam sayılacağından yasaktır. Sadece yazarlık 

ve akademik unvanlar kullanılabilir. Meslek mensuplarının tabelalarına, kartvizitlerine, 

rapor veya benzeri yazışma kâğıtlarına, meslek unvanlarını, iletişim numaralarını, açık 

adreslerini, farklı şubelerinin adlarını yazmaları reklam sayılmaz. Bunların dışında kalan 

hususlar reklam sayılır ve yapılması yasaktır. Meslek mensupları unvanlarını kullanarak 

meslekî alanlarda veya bilimsel nitelikte yazıları devamlılık arz etmemek üzere gazete, 

dergi ve web sayfalarında yayımlayabilirler.” 

Reklam yasağına uymayan meslek mensuplarına Disiplin Yönetmeliğinin 6. maddesi 

gereğince önce kınama cezası uygulanır. Eğer 3 yıllık süre içerisinde meslek mensubu 

reklam yapma yasağını tekrar ediyorsa bu sefer geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma 

cezası uygulanmaktadır.  

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan 22570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

tebliğin 14. maddesine göre, bağımsız denetim kuruluşları, iş elde etmek amacıyla dolaylı 

veya dolaysız olarak reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunmaları mümkün değil ve iş 

öneremezler hükmü yer almaktadır. Ancak bağımsız denetim kuruluşları tanıtıcı bilgiler 

içeren broşür hazırlayabilmekte, kendileri veya müşterileri için eleman aramaya yönelik 

ilan verebilmekte ve meslekî alanlarına yönelik bilimsel nitelikte yazı yazabilmektedirler.  

Reklam yasağına yönelik uluslararası alanda da çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından profesyonel muhasebeciler için 

ahlak kuralları yayımlanmıştır. Bu kurallara göre meslek mensubu reklam yapılmasına izin 

verilen bir bölgede hizmet veriyorsa, yapılan reklam bilgilendirmeyi amaçlamalı, gerçeği 

objektif bir biçimde yansıtmalı, dürüst ve tarafsız olmalıdır. Eğer reklam bu özellikleri 

taşımıyorsa haksız rekabet oluşturur (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu, 2015). 

Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) tarafından yayımlanan 

muhasebe mesleğinde meslek ahlakı standartlarına göre meslek mensubunun müşteri 

kazanmak veya iş elde etmek amacıyla reklam yapması yasak değildir. Yalnız meslek 

mensubunun aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapmaması gerekmektedir (Uyar, 2005). 

Ülkemizde muhasebe meslek mensuplarının reklam sayılabilecek faaliyetleri TÜRMOB ve 

SPK tarafından belirlenmiştir. Anlaşılacağı üzere meslek mensuplarının reklam yapmaları 

yasaklanmıştır ve cezai yaptırımı gerektirmektedir. Uluslararası alanda ise muhasebe 

meslek mensubuna reklam izni veren veya reklamı yasaklayan ülkeler bulunmaktadır.  
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Muhasebe mesleğinde karşılaşılan problemlerin çözülmesinde muhasebe ilke ve kuralları 

yol gösterici olmaktadır. Meslek etiği ilke ve kuralları incelendiğinde birbiri içine geçmiş 

oldukları görülmektedir. Yani bir meslek etiği ilkesi aynı zamanda bir meslek etiği kuralı 

da olabilmektedir. Genel anlamda meslek mensuplarının muhasebe ilkelerine uyma 

zorunluluğu yoktur ve yol gösterici nitelik taşımaktadır. Meslek etiği kurallarının ise 

meslek mensuplarınca uygulanması ve uyulması gerekli olan standartlardan oluştuğunu 

söylemek mümkündür.  

 

Muhasebe Meslek Etiğine ĠliĢkin Düzenlemeler 

Muhasebe meslek etiğine ilişkin düzenlemeler ülkemizde ve uluslararası alanda kapsamlı 

bir şekilde ele alınmakta ve muhasebe meslek etiği ile ilgili çeşitli etik ilke ve kurallar 

belirlenmektedir. Ayrıca bu ilke ve kurallar genelde meslek mensubuna yol gösterici 

niteliğindedir. Yasaların ve ilkelerin boşluğunu etik normlar doldurmaktadır.  

Muhasebe meslek etiği ile ilgili ulusal alanda TÜRMOB, Maliye Bakanlığı ve Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından muhasebe meslek etiği ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

düzenlemeler ile meslek mensuplarının davranışlarının yönlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Uluslararası alanda ise IFAC ve AICPA tarafından geliştirilen ilkeler ve kurallar muhasebe 

meslek etiğine önemli katkılar sağlamıştır (Hacıhasanoğlu, 2013: 359). Ülkemizde ise bu 

görevi TÜRMOB üstlenmiştir (Karabınar ve Çevik, 2014: 31). 

Uyar’a göre (2005) muhasebe meslek etiğine ilişkin düzenlemeler ulusal ve uluslararası 

olmak üzere sosyal sorumluluk, bağımsızlık, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sır 

saklama, meslekî özen ve titizlik, meslekî yeterlilik, meslek ve meslek onuru ile 

bağdaşmayan işler yapmama, hizmet akdi ile çalışmama, şarta bağlı ücret uygulamama, 

ticari faaliyette bulunmama, en az ücretin karşısında iş kabul etmeme ve reklam yasağı 

şeklinde sıralanmaktadır. 

 

Ulusal Alanda Muhasebe Meslek Etiğine ĠliĢkin Düzenlemeler 

Ülkemizde muhasebe meslek etiği ile ilgili ilk düzenlemeler 1942 yılında kurulan Türkiye 

Muhasebe Uzmanları Derneği tarafından yapılmıştır. Bu derneğin yapmış olduğu 

çalışmalar sonucunda 14. Türkiye Muhasebe Kongresi toplanmıştır. Bu kongrede 

muhasebe meslek ahlakı ve kuralları batı ülkeleri örnek alınarak oluşturulmaya çalışılmıştır  

(Çukacı, 2006: 98).  
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Muhasebe mesleğinde uyulması gereken etik kurallar 1997 yılında İstanbul Serbest 

Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) düzenlediği III. Türkiye Muhasebe 

Sempozyumu’nda dört başlık halinde düzenlenmiştir. 18.10.2001 tarihli Resmi Gazete’ye 

göre TÜRMOB’dan ruhsat almış bütün meslek mensupları Türkiye Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurulu (TMUDESK) tarafından yayımlanan standartlara uymaları zorunlu 

hale getirilmiştir (Okay, 2011:21).  

2011 tarihinde 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle TMUDESK tasfiye 

edilerek KGK kurulmuştur. KGK'nın temel amacı, yatırımcıların çıkarlarını korumak, 

denetim raporlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanmasını sağlamaktır. KGK’nın 

görevi ve yetkileri arasında bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarında aranacak 

nitelikler ile bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş veya yetkilendirme şartlarını ve 

çalışma esaslarını belirlemek, bunlara yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak, 

soruşturma işlemlerini yürütmek, sürekli eğitim standartları ile meslekî etik kurallarını 

belirlemek, kalite güvence sistemini oluşturmak, bu sisteme yönelik incelemelerin usul ve 

esaslarını belirlemek ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin 

alınmasını sağlamak bulunmaktadır (660 sayılı KHK, 2011, madde 4). 

 

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali 

MüĢavirlik Yasasında Yer Alan Düzenlemeler 

1 Haziran 1989 yılında yayımlanan 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası” ile muhasebe mesleği 

yasal bir zemine taşınmıştır. Meslek yasası ile muhasebe meslek mensupları serbest 

muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir olmak üzere üç 

gruba ayrılmıştır. Ancak 22 Mayıs 2015 tarihli 29363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmeliğin ikinci maddesinde “serbest muhasebeci” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Dolayısıyla meslek mensupları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik olmak üzere iki grupta toplanmıştır (Resmi Gazete, 2015, madde 3). 

3568 sayılı Kanun, muhasebe meslek etiğine ayrıca düzenleme getirilmemiş, sadece 

uyulması gereken etik kurallar belirlenmiş ve muhasebe mesleğine yeni sorumluluklar 

yüklenmiştir (Sakarya ve Kara, 2010: 59; Uçma, 2007: 48). 3568 sayılı kanunla muhasebe 
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meslek etiğine uygun olan davranışlar tanımlanmış ve açıklanmıştır. Bu kanunda belirtilen 

davranışlara uymayan davranışlar etik olmayan davranış olarak nitelendirilmiştir (Okay, 

2011: 27). Bu kanunda belirtilen davranışlar bağımsız olmak, taraf tutmamak, dürüst 

davranmak, sır saklamak, meslekî yeterliliğe haiz olmak ve haksız rekabet yapmamak 

şeklinde sıralanmıştır (3568 sayılı kanun). 

Muhasebe meslek mensuplarının yukarıda sayılan ilkelere uyma zorunlulukları 

olmamasıyla birlikte bu ilkeler temel alınarak oluşturulmuş on iki adet kurala uyma 

zorunlulukları vardır. Bu kurallar şunlardır (Karabınar ve Çevik, 2014: 38): 

1. Bağımsızlık 

a. Mali açıdan çıkar ilişkisi 

b. Yönetici veya işgören ilişkisinin varlığı 

2. Dürüstlük ve tarafsızlık 

3. Genel standartlar 

a. Meslekî yeterlilik 

b. Meslekî özen gösterme 

c. Planlama ve gözlemleme 

d. Yeterli Miktarda Geçerli veri toplanması  

4. Standartlara uygun davranma 

5. Muhasebe ilkeleri ile uyum 

6. Sır saklama 

7. Şarta bağlı ücret 

8. Meslek onuru ile bağdaşmayan davranışlar 

9. Reklam yasağı 

10. Komisyon ve bilirkişi ücreti 

11. Meslek unvanı ve şirketleşme 

12. Meslek ahlakı ile ilgili yaptırımlar 

3568 sayılı kanuna dayanarak oluşturulan muhasebe meslek etiği ilkeleri ve kuralları 

arasında benzerlik olduğu görülmektedir.  
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3568 Sayılı, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Yasasında etik ile ilgili olan maddeler aşağıda belirtilmiştir (3568 sayılı 

kanun): 

  3568 sayılı Kanunun Amacı:  İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve 

güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde 

denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmî mercilerin 

istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek meslekî standartları gerçekleştirmektir 

(Madde 1). Bu maddede etik ile ilgili olarak güvenilirlik, tarafsızlık, genel standartlar ve 

muhasebe ilkeleri ile uyum kavramlarına değinilmiştir.  

  Meslek Unvanlarının Haksız Kullanılması:  Kanunen kullanmaya yetkisi 

olmayanlar tarafından serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir, yeminli malî 

müşavir unvanlarının veya bu unvan veya kavramlara karışacak veya onlara benzer her 

türlü unvan, ibare veya remizlerin kullanılması yasaktır (Madde 3). Bu madde etik 

ilkelerden dürüstlük ile ilgili olduğunu söylemek mümkündür. 

  Genel Şartlar: Meslek mensubu olmak için aşağıda etik ile ilgili olan şartların 

sağlanmış olması gerekir (Madde 4). Kanunda belirtilen genel şartlardan “a ve b” 

maddeleri etik ile ilgili değildir. C maddesinde kamu haklarından mahrum bulunmama 

şartı, d  maddesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis 

veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve 

istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına 

teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmama şartları, e maddesinde ceza veya 

disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmama şartı f maddesinde 

meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmama şartları aranmaktadır.. 

Anlaşılacağı üzere c, d, e ve f maddelerine göre muhasebe meslek mensubu olabilmek için 

meslek mensubunda bulunması ve bulunmaması gereken özellikler, adli sicil kaydı, 

meslekî faaliyetlerindeki ilişkileri dikkate alınmıştır. Bu maddeleri meslek etiği ilke ve 

kurallarından meslek onuruyla bağdaşmayan faaliyetler, sır saklama ve gizlilik kapsamında 

değerlendirmek mümkündür.  
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  Yemin: Yemin metni kanunda madde 11’de bulunmaktadır. Yemin metninde 

meslek etiği kuralları ve meslek ahlakı doğrudan yer almış, muhasebe meslek etiği 

ilkelerine değinilmiştir.  

  Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk: Yeminli malî müşavirler yaptıkları 

tasdikin doğruluğundan sorumludurlar (Madde 12). Madde 12’de sorumluluk ilkesi 

üzerinde durulmaktadır. 

  Meslek ile İlgili Konularda Çalıştırılmayacak Olanlar: Meslek mensupları, kişisel 

veya ortak bürolarında mesleği yapmaları yasaklananları çalıştıramayacakları gibi, bunlarla 

her ne şekilde olursa olsun meslekleri ile ilgili işbirliği yapmaları uygun değildir (Madde 

13). Bu maddenin hem bağımsızlık ilkesiyle hem de meslek onuruyla bağdaşmayan 

faaliyetler ile ilgili olduğunu söylemek mümkündür. 

  Odalar, Nitelikleri ve Faaliyet Sınırı: Serbest muhasebeci malî müşavirler ve 

yeminli malî müşavirler odaları, bu kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek mensuplarının 

ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleklerin genel 

menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş 

sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve 

ahlakını korumak maksadıyla kurulan, tüzelkişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşlarıdır (Madde 14). Madde 14’te meslek mensuplarının bağlı olduğu meslek 

kuruluşlarının olabileceği, bu kuruluşların faaliyetlerini ne şekilde yapabilecekleri 

belirtilmiştir. Ayrıca bu maddenin sorumluluk ve dürüstlük ilkeleriyle ilişkili olduğunu 

söylemek mümkündür. 

  Birliğin Görevleri: Birliğin görevleri arasında; mesleğin geliştirilmesi ile ilgili 

çalışmalar yapmak, meslek mensuplarının menfaatlerini, meslekî ahlak, düzen ve 

geleneklerini korumak, odalar arasında çıkacak meslekî anlaşmazlıkları kesin olarak 

çözümlemek, uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek gibi etik konular yer 

almaktadır (Madde 29). Bu madde ile muhasebe meslek etiği kurallarını belirlemek 

TÜRMOB’a verilmiş bir görevdir. Aynı zamanda meslek mensupları arasında çıkan 

anlaşmazlıkların da çözümünde birliğin etkin rol oynadığını söylemek mümkündür.  

  Meslek Sırları: Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri 

dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere 

tanınan hak ve menfaatlerden faydalanmaları mümkün değildir. Ancak suç teşkil eden 

hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir (Madde 43). Bu madde muhasebe 
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meslek etiği kurallarından sır saklama ve gizlilik ile doğrudan ilgilidir. Bu maddeye göre 

meslek mensuplarının edindikleri bilgileri paylaşması doğru bir davranış değildir.  

  Reklam Yasağı: Meslek mensupları iş elde etmek için reklam sayılabilecek 

faaliyetlerde bulunamazlar. Tabela veya basılı kâğıtlarında ruhsatname ile belirlenen 

meslekî unvanları dışında başka sıfat kullanmaları uygun değildir (Madde 44). Bu 

maddede meslek mensuplarının reklam yapmaları yasaklanmıştır. Reklam sayılabilecek ve 

sayılamayacak haller TÜRMOB tarafından açık bir şekilde belirlenmiştir. Ayrıca bu 

maddede dürüstlük ilkesi üzerinde de durulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Reklam 

yasağı ilkesiyle doğrudan ilişkili bir madde olarak kanunda yer almaktadır.  

  Yasaklar: Meslek mensuplarının yapamayacağı işler bu madde ile belirtilmiştir. 

Bu maddeye göre meslek mensubu işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere 

tâbi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticarî faaliyette 

bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar. Yeminli 

malî müşavirler, eşi, hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine 

bakamazlar, yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebecilerin ve 

serbest muhasebeci malî müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler (Madde 45). 45’inci 

madde etik ilkelerden meslek onuruyla bağdaşmayan faaliyetler kapsamında 

değerlendirebilir.  

  Ücret: Ücret meslek mensuplarının hizmetlerine karşılık olan meblağı ifade eder. 

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

karşılığında iş kabulü yasak olup aksine hareket disiplin cezasını gerektirir (Madde 46). 

46’ıncı madde meslek etiği ilkelerinden ücret kapsamında yer alan bir maddedir. 

  Disiplin Cezaları: Mesleğin onur ve ağırlığına aykırı hareket edenlerle, 

görevlerini yapmayan veya kusurlu yapanlar, görevin gerektirdiği güveni sarsıcı 

hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında çeşitli disiplin cezaları uygulanmaktadır 

(Madde 48). Bu madde ile meslek etiği kurallarına uymayan meslek mensuplarına disiplin 

cezası uygulandığı görülmektedir. Meslek etiği ile disiplin cezalarının doğduran ilgili 

olduğu düşünülmektedir. 

3568 sayılı kanun ile muhasebe meslek etiği ilkeleri belirlenmiş, ilkeler temel alınarak 

muhasebe meslek etiği kuralları oluşturulmuştur. Kanunda yer alan davranışlar meslek 

etiğine uygun davranış olarak nitelendirilmiştir. Bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük ve sır 

saklama 3568 sayılı kanunda hem ilke hem de kural olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali 

MüĢavirler Odaları Birliği Tarafından Yapılan Düzenlemeler 

Ülkemizde muhasebe mesleği faaliyetlerini yürütürken uyulması gereken kurallar 

yasalarla, yasalarda yer almayan hususlar ise TÜRMOB tarafından düzenlenen Mecburi 

Meslek Kararı ile yürütülmektedir (Karabınar ve Çevik, 2014: 37). 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 

Başkanlığı’nın,  18 Ekim 2001 tarihinde, 24557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 

serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirleri 

kapsayan meslek mensubunun meslek ahlak kuralları ile ilgili zorunlu meslek kararı 

yürürlüğe girmiştir. Bu kararın 2. ve 3. maddelerinde meslek ahlakıyla ilgili hükümlere yer 

verilmiştir (Kutlu, 2008: 148).   

TÜRMOB’un meslek etiği ile ilgili 24557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilk 

düzenlemesinde mecburi meslek kararı ile ilgili 23 maddeye yer verilmiştir. Bu maddeler 

doğrudan muhasebe meslek etiği ile ilgili kararları kapsamaktadır. Bu kararlar aşağıda 

belirtilmiştir (Yıldız, 2010: 162): 

 Meslekî uzmanlık (madde 4), 

 Defter tutma ve finansal tablo hazırlama (madde 6), 

 Muhasebe ilkelerine ve standartlarına uyma zorunluluğu (madde 6), 

 Dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık (madde 7), 

 Meslekî özen ve titizlik (madde 8), 

 Tasdik işlerinde ve denetimde bağımsızlık (madde 9), 

 Sır saklama (madde 10), 

 Ücretler (madde 11), 

 Denetim standartları ve muhasebe ilkeleri (madde 12), 

 Öngörü yasağı (madde 13), 

 Haksız rekabet yasağı (madde 14), 

 Personel sağlanması (madde 15), 

 Dürüst olmayan davranışlar (madde 16), 
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 Reklam ve teşvik yasağı (madde 17), 

 Ücretlerin düşürülmesi ve komisyon yasağı (madde 18), 

 Meslek ile bağdaşmayan işler (madde 19), 

 Diğer meslek mensupları aleyhinde konuşma yasağı (madde 20), 

 Denetimde kamu sorumluluğu (madde 21). 

TÜRMOB tarafından çıkarılan muhasebe meslek etiği ile ilgili kararlar incelendiğinde bu 

kararların uluslararası alanda çıkarılan etik kararlarla benzerlik olduğu görülmektedir. Bu 

kararların yanı sıra TÜRMOB tarafından çeşitli zamanlarda yayımlanmış meslek kararı ile 

muhasebe meslek etiğine ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır. TÜRMOB tarafından 19 

Kasım 2007 tarihinde 26675 sayılı Resmi Gazete’de Serbest Muhasebeci, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin meslekî faaliyetlerinde 

uyacakları etik ilkeler hakkında yönetmelik yayımlanmıştır. 

Bu yönetmeliğe göre temel etik ilkeler; meslekî yeterlilik ve özen, dürüstlük, meslekî 

davranış ve tarafsızlık olarak sıralanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı; “tüm üyeleri en üst 

derecede meslekî bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet 

anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın bir meslek 

mensupları kitlesi oluşturmak için muhasebe meslek mensuplarının meslekî ilişkilerinde 

uymaları gereken asgari etik ilkeleri belirlemektir.” (madde 1) şeklinde açıklanmıştır.  

Bu yönetmelikte etik ilkeler üç bölümden oluşmaktadır. 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. İkinci ve üçüncü bölümler kavramsal çerçevenin belirli özel durumlarda nasıl 

uygulanacağını ortaya koymaktadır. İkinci bölüm bağımsız çalışan meslek mensupları, 

üçüncü bölüm ise bağımlı çalışanlar için geçerli ilke ve durumları içermektedir.  

Yönetmeliğin birinci bölümünde tüm meslek mensuplarının uyması gereken zorunlu temel 

etik ilkeler dürüstlük, tarafsızlık, meslekî yeterlilik ve özen, gizlilik ve meslekî davranış 

olarak sıralanmıştır. Birinci kısım tüm meslek mensuplarının uyacakları temel etik ilkeleri, 

kavramsal çerçeveyi, tehditleri, tehditlere karşı önlemleri, etik çatışmaların çözüm yollarını 

göstermektedir. Bunlar şu konu başlıklarından oluşmaktadır; 
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 İlkelerin genel uygulanış biçimleri (birinci bölüm) 

 Dürüstlük (ikinci bölüm) 

 Tarafsızlık (üçüncü bölüm) 

 Meslekî yeterlilik ve özen (dördüncü bölüm) 

 Gizlilik (beşinci bölüm) 

 Meslekî davranış (altıncı bölüm) 

İkinci kısımda bağımsız çalışan meslek mensuplarının uyacakları etik ilkeler belirlenmiştir. 

Bunlar;  

 Giriş kısmında etik ilkelerin kavramsal çerçevesinin bağımsız çalışan meslek 

mensuplarına uygulanış biçimi açıklanmaktadır. (birinci bölüm) 

 Meslekî atamalar (ikinci bölüm) 

 Çıkar çatışmaları (üçüncü bölüm) 

 İkincil görüşmeler (dördüncü bölüm) 

 Ücretler ve diğer gelirler (beşinci bölüm) 

 Meslekî hizmetlerin pazarlanması (altıncı bölüm) 

 Hediyeler ve ağırlama (yedinci bölüm) 

 Müşteri varlıklarının muhafazası (sekizinci bölüm) 

 Tüm hizmetlerde tarafsızlık (dokuzuncu bölüm) 

 Güvence sağlama amaçlı sözleşmeler, bağımsızlık ve sözleşme dönemi (onuncu 

bölüm) 

Üçüncü kısımda bağımlı çalışan meslek mensuplarının uyacakları etik ilkeler belirtilmiştir. 

Bu ilkeler aşağıda sıralanmıştır:  

 Giriş, tehdit ve önlemler (birinci bölüm) 

 Potansiyel çıkarlar (ikinci bölüm) 

 Bilginin hazırlanması ve raporlanması (üçüncü bölüm) 

 Yeterli uzmanlık bilgisi ile hareket etme (dördüncü bölüm) 
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 Finansal çıkarlar (beşinci bölüm) 

 Teşvikler (altıncı bölüm) 

Ayrıca TÜRMOB 27 Mart 2014 tarihinde, 28954 sayılı Resmi Gazete’de muhasebe meslek 

mensuplarının etik eğitimi ve etik sözleşme yapılması hakkında tebliğ yayımlamıştır. Bu 

tebliğin amacı etik öğrenme yönünde meslek mensuplarına isteklilik oluşturmak, etik 

eğitimi ve etik davranışların gelişmesini ve yayılmasını sağlamaktır. Meslek mensubunun 

tabi olacağı etik eğitimin usul ve esasları yine bu tebliğde belirlenmiştir. Ayrıca muhasebe 

meslek mensupları ile bunların bağlı oldukları meslek odaları arasında etik sözleşme 

yapılması karara bağlanmıştır. Bu tebliğe göre muhasebe meslek etiği sözleşmesi ve 

taahhütnamesi meslek mensubu ile meslek mensubunun bağlı bulunduğu oda arasında 

oluşturulmuştur. 

Muhasebe meslek etiği sözleşmesi meslek mensubu 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanununa, etik ilkeler hakkında çıkan yönetmeliğe, 

tebliğlere ve genel hükümlere uymayı, temel etik ilkelere uymayı, meslekî davranış 

ilkelerine uymayı taahhüt altına almıştır (28954 sayılı Resmi Gazete, 2014, madde 10).  

Sonuç olarak TÜRMOB tarafından dürüstlük, tarafsızlık, meslekî yeterlilik ve özen, 

gizlilik ve meslekî davranış olmak üzere belirlenen temel ilkelerin hayata geçirilmesi, 

muhasebe meslek mensuplarının bu ilkelerden taviz vermeden faaliyetlerini devam 

ettirmesi demektir. Bu da meslek mensuplarının mesleğe olan saygınlığın artmasını ve 

mesleğin geleceğini olumlu yönde gelişmesini sağlamaktadır (Akın ve Özdaşlı, 2014: 71). 

 

Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılan Düzenlemeler 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 3 Ocak 1990 tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazete 

ile 3568 sayılı Kanunun 50’nci maddesi ve Geçici 4 üncü maddesi hükmüne dayanılarak 

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlamıştır. Bu yönetmeliğin ikinci 

bölümünde meslek mensuplarının çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. 20391 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre meslek etiğini sağlamaya yönelik şu 

düzenlemeler yapılmıştır:  

 Meslek unvanı ile yeterlilik ilkesi (madde 4),  

 Dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık (madde 6),  
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 Sır saklama (madde 7),  

 Topluma ve devlete karşı sorumluluk (madde 8-a),  

 İşletme sahip ve yöneticilerine karşı sorumluluk (madde 8-b),  

 Meslektaşlara karşı sorumluluk (madde 8-c),  

 Bağımsızlık (madde 9),  

 Haksız rekabet (madde 10),  

 Meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayan haller (madde 42), 

 Ticari faaliyette bulunamama (madde 43), 

 Hizmet akdi ile çalışamama (madde 44),  

 Reklam yasağı (madde 45),  

 En az ücretin altında iş kabul edememe (madde 46) 

Maliye Bakanlığı tarafından muhasebe meslek etiğine ilişkin düzenlemeler Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne (MSUGT) göre yapılmaktadır. MSUGT’ye göre 

muhasebenin temel kavramları 12 başlık halinde incelenmiş olup bunlardan sosyal 

sorumluluk, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık ve tam açıklama, özün önceliği 

kavramları muhasebe meslek etiğine ilişkin düzenlemelerdir (Sakarya ve Kara, 2010: 58; 

Özkan ve Hacıhasanoğlu, 2012: 39). Bu kavramlardan sosyal sorumluluk kavramı etik ile 

doğrudan ilişkili olup meslek mensuplarının etik kurallarına uymalarını zorunlu 

kılmaktadır.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yapılan Düzenlemeler 

Ulusal alanda meslek etiğine ilişkin düzenleme yapan bir başka kuruluş da Sermaye 

Piyasası Kuruludur. SPK’nın “Bağımsız Denetleme Kuruluşları ve Denetçilerine İlişkin 

Genel Esasları” adlı çıkarmış olduğu tebliğinde kamuyu aydınlatma kapsamında meslek 

etiği ile ilgili çeşitli kuralları mevcuttur.  SPK’da yeminli mali müşavirlere yönelik çeşitli 

etik kurallar düzenlenmiştir.  

2499 sayılı SPK ve tebliğlere göre yapılan düzenlemeler özetle şöyledir: 

 Meslekî yeterlilik ilkesi 

 Meslekî yeterliliğin sağlanması ve geliştirilmesi 
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 Hizmet içi eğitim ve refakat çalışması 

 Meslekî deneyim 

 Bağımsızlık 

 Meslekî özen ve titizlik ilkesi 

 Sır saklama 

 Reklam yasağı 

 Karşılıklı ilişkiler ve haksız rekabet 

 Ticaret ve mesleğe aykırı faaliyet yasağı 

 Görev değişiminde sorumluluk 

 Görev kabulünde sorumluluk 

 Meslekî unvan kullanımı 

Kurul yayımlamış olduğu tebliğlerde meslekî standartlar başlığı altında; meslekî yeterlilik, 

bağımsızlık, meslekî özen ve titizlik ilkelerine yer vererek meslek etiğini düzenlemeye 

yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir (Daştan, Bayraktar ve Bellikli, 2015:70). 

 

Uluslararası Alanda Muhasebe Meslek Etiğine ĠliĢkin Düzenlemeler 

Ülkemizde ve uluslararası alanda muhasebe meslek birliklerinin yayımlarında etik kavramı 

üzerinde çokça durulmaktadır. Başta ABD olmak üzere uluslararası alanda muhasebe 

mesleğinde etik ile ilgili çalışmaları; şirketlere etik memurların atanması, etik konusunda 

muhasebe meslek birliklerinin çıkarmış olduğu yayımlar ve şirket yıllık genel kurullarında 

etik maddesinin görüşülmesi olmak üzere üç başlık altında toplamak mümkündür (Bilen ve 

Yılmaz, 2014: 62). 

Uluslararası alanda muhasebe meslek etiği ile ilgili Uluslararası Muhasebeciler 

Federasyonu (IFAC), Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA), 

Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (IMA), Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

(IASB), Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE), Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu 

(FCM), Güney Doğu Avrupa Muhasebe Gelişimi Ortaklığı (SEEPAD), İngiltere Tescilli 

Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği (ACCA), Edinburg Grubu,  İç Denetçiler Enstitüsünün 
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Muhasebe Meslek Etiğine İlişkin Düzenlemeleri bulunmaktadır. Bu bölümde muhasebe 

meslek etiğine en çok katkı sağlayan kuruluşlar üzerinde durulmaktadır.  

 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonunun (IFAC) Muhasebe Meslek 

Etiğine ĠliĢkin Düzenlemeleri 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 1977 yılında Almanya’nın Münih 

kentinde yapılan 11. Dünya Muhasebeciler Kongresi’nde kurulmuştur. IFAC’a 

Türkiye’den “Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği” kurucu üyedir. 1994 yılında 

“Türkiye Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odası Birliği (TÜRMOB)”  IFAC’a üye olmuştur. 

Türkiye’nin de aralarında bulunan, yaklaşık 120 ülkede 160’tan fazla üyeye sahip 

uluslararası bir federasyon olan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC); 

muhasebe meslek etiği ile ilgili ilk olarak çalışmalara 1990 yılında başlamış, 1992 yılında 

“Muhasebeciler için Meslek Etiği” adlı bir yönetmelik yayımlamıştır. Bunun akabinde 

1998 yılında “Muhasebe Mesleği için Meslek Ahlakı Yasasını” çıkarmıştır. Daha sonra 

2007 yılında daha önceki düzenlemelerin tamamını yenileyerek, meslekî etik kurallarda 

bazı eklemeler yapmıştır (Utku, 2009: 214).   

Dünya çapında bir kuruluş olan IFAC’ın misyonu kamu çıkarı için sürekli yüksek kalitede 

hizmet sağlamak amacıyla muhasebe mesleğini geliştirmek ve mesleğin kalitesini daha da 

yukarılara çıkarmaktır. Dolayısıyla IFAC’ın bunu yapabilmesi için çeşitli alanlarda 

standartları belirlemesi ve yönerge çıkarması gerekmektedir.  

IFAC muhasebe mesleğinde dünya çapında bir kuruluş olduğundan dolayı; üye kuruluşlar 

arasında işbirliği sağlama, uluslararası muhasebe mesleğini sahiplenme ve sözcü olma, 

denetim, eğitim, etik ve raporlama konularında standartlar geliştirme önceliğine sahiptir 

(Zeytin, 2007: 16).  

IFAC’ın 2013 yılında yapmış olduğu düzenlemelere göre “Muhasebe Üyeleri için Meslekî 

Etik İlkeleri” yayımlamıştır. Bu ilkeler üç bölümde incelenmiştir. A Bölümünde 

profesyonel Muhasebeciler için temel ilkeler belirlenmiştir. B bölümü serbest çalışan 

muhasebe üyeleriyle, C Bölümü de bağımlı çalışan muhasebe üyeleriyle ilgilidir. B ve C 

bölümlerinde kavramsal çerçevenin belli durumlara nasıl uygulanması gerektiği 

anlatılmaktadır (Kutluk, 2010: 80). IFAC tarafından belirlenen meslek etiği kuralları Tablo 

2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2: IFAC Tarafından Belirlenen Meslek Etiği Kuralları 

 

A BÖLÜMÜ 

(Tüm ÇalıĢanlar) 

B BÖLÜMÜ 

(Bağımsız ÇalıĢanlar) 

C BÖLÜMÜ 

(Bağımlı ÇalıĢanlar) 

Etik çatışmaların 

çözümlenmesi 

Bağımsızlık Sadakat çatışması 

Meslekî yeterlilik Meslekî yeterlilik ve 

muhasebeci olmayanlardan 

yararlanılmasına dair 

sorumluluklar 

Meslektaşlara destek 

Vergi uygulamaları Ücretler ve komisyonlar Bilginin sunuluşu  

Sınır ötesi faaliyetler Bağımsız muhasebecilikle 

bağdaşmayan uygulamalar 

Meslekî yeterlilik 

Gizlilik Müşteri paraları  

Doğruluk ve tarafsızlık Diğer bağımsız meslek 

faaliyetlerindeki 

muhasebeci ilişkileri 

 

Tanıtım Reklam ve teşvik  

(Kaynak: Daştan, Bayraktar ve Bellikli, 2015: 69) 

Tablo 2’de IFAC tarafından belirlenen meslek etiği kuralları A, B ve C olmak üzere üç 

bölüme ayrılmıştır. A bölümü bütün meslek mensupları için, B bölümü bağımsız çalışan 

meslek mensupları için, C bölümü ise bağımlı çalışan meslek mensupları için oluşturulmuş 

etik kuralları göstermektedir. 

 

Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESPA) 

Uluslararası Muhasebeciler için Etik Standartları Kurulu (IESPA), Uluslararası 

Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından kurulmuş ve bu federasyon bünyesinde 

bağımsız olarak faaliyet gösteren bir standart belirleme organıdır. IESPA’nın yayımladığı 

ve yorumladığı bildiriler IFAC’a üye 2,5 milyon profesyonel muhasebeci için geçerli etik 

ilkeleri belirler ve bağlayıcıdırlar.  
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Bu kurulun amacı, muhasebe meslek mensupları için tüm dünya da uygulanacak, kamu 

çıkarına yönelik yüksek kaliteli etik standartları ve diğer bildirileri geliştirmek ve 

yayımlamaktır. IFAC’ın muhasebeciler için etik kuralları ve yorumları, kamu adına 

çalışan, işletmelerde çalışan, eğitim alanında ve kamu sektöründe çalışanlar dahil olmak 

üzere bütün profesyonel muhasebeciler için geçerlidir. Bu kurallar, üye kuruluşlar 

tarafından geliştirilen ve uygulanan tüm etik kurallar için bir örnek teşkil etmektedir. 

IFAC’a üye hiçbir kuruluşun belirtilen kurallardan daha esnek standartlar uygulamasına 

izin verilmesi mümkün değildir. 

IESPA’nın yayımladığı etik kuralları, muhasebecilerin beş temel ilkeye bağlı kalmalarını 

zorunlu kılar. Bu beş temel ilkeyi şu şekilde sıralamak mümkündür (Uluslararası 

Muhasebeciler Federasyonu, 2015): 

  Bütünlük: Muhasebe meslek mensuplarının, meslekî hizmetlerini yerine 

getirirken açık sözlü ve dürüst olmasıdır. 

  Nesnellik: Muhasebe meslek mensubunun, önyargılarının, çıkar çatışmalarının 

veya diğer kişilerin etkisinde kalmayarak, nesnel yani kurallara bağlı kalarak çalışmasına 

devam etmesidir. 

  Meslekî yeterlilik ve gerekli özen: Muhasebe meslek mensubunun, meslekî bilgi 

ve becerilerini, müşteri veya işverenin meslekî gelişmelere ilişkin gelişmeleri sürekli 

olarak takip etmekle yükümlü olmasıdır. Meslek mensubu meslekî faaliyetlerini 

sürdürürken, gereken özeni gösterir ve muhasebe mesleğinin standartlarına uyar. 

  Gizlilik: Muhasebe meslek mensubu, meslekî faaliyetleri sonucunda edindiği 

bilgilerin gizliliğini korumasıdır. Müşterisinin izni olmadığı müddetçe bu bilgileri üçüncü 

şahıslarla paylaşmamalıdır. Bu bilgileri menfaat sağlamak için kullanmamalıdır. 

  Meslekî davranış: Muhasebe meslek mensubunun, mesleğini ifa ederken ilgili 

kanun ve yönetmeliklere uymalı, mesleğinde güvensizliğe yol açacak etik olmayan 

davranışlardan kaçınmasıdır. 

 

Amerika Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsünün (AICPA) 

Muhasebe Meslek Etiğine ĠliĢkin Düzenlemeleri 

Amerika Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) ilk olarak 1917 yılında 

muhasebe mesleğinde kodların oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yapmıştır. 1966 yılında 

http://www.ifac.org)/
http://www.ifac.org)/


 

62 

muhasebe mesleğinde meslek ahlakı standartlarını yayımlamıştır. 1973 yılında yeniden 

yayımlanan standartlar, 1988 yılında tekrar gözden geçirilerek “Meslekî Standartlarda 

Yeniden Yapılanma Planı ve Meslekî Davranış Yasaları” şeklinde yayımlanmıştır (Kutluk, 

2010: 78). Meslek üyelerinin sorumluluklarını yerine getirirken yol gösterecek olan 6 adet 

prensip yani ilke, 11 adet genel kuraldan oluşan “Meslekî Davranış İlkeleri ve Kuralları” 

AICPA tarafından 31 Ekim 2009’da güncellenmiştir. (Utku, 2009: 213; Kutluk, 2010: 78). 

AICPA tarafından oluşturulan meslek etiği ilkelerine uyulması zorunlu olmamakla birlikte 

sadece meslek mensubuna tavsiye niteliğinde ve yol göstericidir. Ancak meslek etiği 

kuralları ise meslek mensubu tarafından uyulması zorunlu olan etik değerlerdir. AICPA 

Meslekî Davranış Kuralları Yasası dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar; sırasıyla ilkeler, 

davranış kuralları, açıklamalar ve ahlakî hükümlerdir. Meslekî davranış yasası ilkeleri 6 

başlık altında incelenmiştir. Bunlar (Aymankuy ve Sarıoğlan, 2005:31);  

  Sorumluluklar: Meslek mensuplarının bağımsız olarak çalıştıkları ve yaptıkları 

faaliyetlerde müşterilere, diğer meslek mensuplarına ve topluma karşı eşit mesafede 

bulunarak bu faaliyetleri herhangi bir tarafın menfaatini gözetmemesidir. 

  Kamu çıkarını gözetme: Yapılan faaliyetlerin sonucunda toplumun menfaatleri 

korunarak genel ekonomik durumun korunmasıdır. 

  Dürüstlük: Meslek mensubunun sorumlu olduğu taraflarca haklının hiçbir şekilde 

değişmeyeceği fikrinin verilmesi, tarafların güveninin sağlanmasıdır. 

  Tarafsızlık ve bağımsızlık: Meslek mensubu müşterisinin adına iş yapmasına 

rağmen iş yapma sürecinde bağımsız olduğunu düşünmesi ve tarafsız olarak faaliyetlerini 

devam ettirmesidir. 

  Özenli çalışma: Meslek mensubunun teknik bilgisiyle faaliyetlerini yürütürken 

tarafsız bir şekilde, sorumluluk ve meslek ahlakı bilinciyle hareket etmesidir. 

  Sunulan hizmetin kapsamı ve niteliği: Meslek mensubunun faaliyetlerinde 

kanunlarda belirtilen konuların dışında kaldığı durumlarda işin nitelik ve kapsamı 

belirlenirken meslek etiğini dikkate almasıdır. 

AICPA tarafından belirlenen meslekî davranış yasası kuralları 11 tanedir. Bunlar (Akay, 

2002:81; Aymankuy ve Sarıoğlan, 2005:31; Özkaya, 2008: 51); 

  Bağımsızlık: Kamu muhasebecisi veya denetçisinin denetim esnasında söz 

konusu firmadan bağımsız olmasıdır. 
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  Dürüstlük ve tarafsızlık: Meslek mensubunun muhasebe faaliyetlerini ifa ederken 

hiçbir tarafın menfaatini gözetmemeli, herhangi bir tarafın etkisi altında kalmamasıdır. 

  Genel standartlara uyum: Meslek mensubunun, yeterlilik, meslekî özen, planlama 

denetleme ve yeterli geçerli veri olmak üzere dört standarda uymasıdır. 

  Standartlara uyum: Meslek mensubunun faaliyetlerini devam ettirirken meslek 

örgütleri tarafından genel kabul görmüş standartlara uygun davranmasıdır. 

  Muhasebe ilkeleri ve uyum: Meslek mensubunun muhasebe faaliyetlerini yerine 

getirirken genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkelerine göre davranmasıdır. 

  Müşteri bilgilerinin gizliliği: Tarafı olunun müşterinin faaliyetler sonucunda 

oluşan muhasebe bilgilerinin ve işlemlerinin üçüncü kişilerle paylaşılmayarak sır olarak 

saklanmasıdır. 

  Şartlı ücret: Meslek mensubunun hiçbir şekilde gerçeklerin çarptırılması için 

ücret teklifini kabul etmemesidir. Ayrıca yapılacak işin niteliği belirlendikten sonra ücret 

belirlenen alt ve üst limit içerisinde işin sonunda değil başında takdim edilmektedir. 

  Meslek onuru ile bağdaşmayan davranış: Meslek mensubunun kendi itibarını, 

sorumlu olduğu gruplardan biri olan meslektaşlarının itibarını düşünerek, meslek onuru ile 

bağdaşmayan her türlü hareketten kaçınmasıdır. 

  Reklam yapma ve hizmet satışına yönelik diğer talep biçimleri: Meslek 

mensubunun gerçeği yansıtmayan, yanlış, aldatıcı reklam vererek müşteri çekmemesidir. 

  Komisyon ve danışma ücretleri: Meslek mensubunun kendi faaliyetleri dışındaki 

aracılık, bir ürünün temin edilmesi gibi faaliyetlerinden ücret almamasıdır.  

  Meslek unvanı ve mesleği icra biçimi: Meslek mensubunun kendisine verilen 

meslek unvanı haricinde bir unvanı kullanmamasıdır.  

 

Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE) 

Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE), Avrupa’da muhasebe mesleğini temsil eden en 

üst kurumdur. FEE faaliyetlerine 1 Ocak 1987 tarihinde başlamıştır. FEE üyeleri 33 

ülkeden toplam 45 muhasebe meslek kuruluşundan oluşmaktadır. FEE üye kuruluşları 

Avrupa’da 700.000’den fazla meslek mensubunu temsil etmektedir. Avrupa Birliğine geçiş 

sürecinde TÜRMOB ile FEE işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 2001 yılında 



 

64 

yapılan işbirliği çerçevesinde TÜRMOB FEE tarafından düzenlenen konferanslara 

katılmakta ve çalışma gruplarında temsil edilmektedir. 2006 yılında yapılan toplantı ile 

TÜRMOB temsilcileri aktif bir şekilde FEE’nin çalışma gruplarında yer almaktadır. 

TÜRMOB, FEE ile ilişki içerisinde Avrupa Birliği bünyesinde gerçekleştirilen muhasebe 

ve denetim ile ilgili çalışmalardan haberdar olmakta ve bu çalışmalara aktif olarak 

katılmaktadır (TÜRMOB, 2015). 

FEE Avrupa’da muhasebe mesleği ile ilgili denetim, ahlak, vergileme, kamu sektörü 

muhasebeciliği, şirket hukuku, bankacılık, sigorta, mesleğin yasal düzenlemeleri gibi çok 

kapsamlı bir alanda faaliyet göstermektedir. Ayrıca FEE muhasebe standartlarının 

uyumlaştırılmasında önemli görevleri bulunmaktadır (Şensoy, 2008: 65).  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

YÖNTEM 

 

AraĢtırmanın Modeli 

Bu araştırma nedensel-karşılaştırma araştırmasıdır. Büyüköztürk(2011) nedensel 

karşılaştırma araştırmasını, ortaya çıkmış var olan bir durumun ya da olayın nedenlerini, bu 

nedenleri etkileyen değişkenleri ya da bir etkinin sonuçlarını belirlemeye yönelik bir 

araştırma olarak tanımlamıştır.  Araştırmada muhasebe meslek mensuplarının demografik 

özelliklerine göre meslekî etik kurallarına uyulmasında etkili olan faktörler, etik dışı 

davranılmasının nedenleri ve meslek mensuplarının etik algıları incelenmiştir. Şekil 3’te 

araştırmanın modeli gösterilmektedir.  

 

 

A: Muhasebe meslek mensuplarının etik kurallara uymasında etkili olan faktörler 

B: Etik dışı davranılmasının nedenleri 

C: Muhasebe meslek mensuplarının etik görüşleri 

Şekil 3. Araştırmanın modeli 
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Şekil 3’e göre muhasebe meslek mensuplarının demografik değişkenlerine göre elde edilen 

verilerin ilk olarak etik kurallara uyulmasında etki eden faktörlerle, daha sonra etik dışı 

davranma nedenleriyle ve son olarak meslek mensuplarının etik görüşleriyle 

karşılaştırılmıştır.  Şekil 4’te araştırmanın alt değişkenlerini gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4. Alt değişkenleri inceleyen model 

 

AraĢtırmanın Evreni 

Çalışmanın evrenini Balıkesir ilinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci ve Mali 

Müşavirler Odasına kayıtlı bağımsız muhasebe meslek mensupları oluşturmaktadır. 

Balıkesir ilinin seçilmesindeki amaç, sanayi işletmelerinin ve çalışan meslek mensuplarının 

fazla olması düşüncesidir. Balıkesir ilinde meslek odasına kayıtlı Serbest Muhasebeci, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanlarıyla faaliyetlerine 

devam eden meslek mensupları araştırma kapsamını oluşturmaktadır.  

Araştırma kapsamında Balıkesir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 

594 bağımsız meslek mensubu bulunmaktadır. Bu meslek mensupları arasından tesadüfi 

örnekleme yöntemi ile seçilen 150 kişiye Kasım-Ocak 2015 tarihleri arasında yüz yüze 

anket yöntemi uygulanmıştır. 7 kişinin bilgileri eksik olduğundan dolayı analize dahil 
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edilmemiştir. Analizler 143 kişi üzerinden sürdürülmüştür. Dolayısıyla anketlerin geri 

dönüş oranı % 25 olarak tespit edilmiştir. 

Evreni oluşturan meslek mensuplarına ait demografik özellikler; cinsiyet, yaş, unvan, 

eğitim durumu, meslekî deneyim, meslek unvanını elde etme şekli ve mükellef sayısı 

şeklindedir. Tablo 3’te bu değişkenlerin dağılımına ilişkin frekans tablosu verilmiştir. 

 

Tablo 3: Demografik Değişkenlerin Birey Sayısına Göre Dağılımı 

 

DeğiĢken Kategori Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 34 23,8 

Erkek  109 76,2 

YaĢ 

20-29 14 9,8 

30-39 64 44,8 

40-49 49 34,3 

50-59 16 11,2 

Unvan 

SM 8 5,6 

SMMM 133 93,0 

YMM 2 1,4 

Eğitim Durumu 

Lise 15 10,5 

Ön lisans  46 32,2 

Lisans 74 51,7 

Lisansüstü 8 5,6 

Meslekî Deneyim 

5 yıldan az 17 11,9 

5-9 yıl 41 28,7 

10-14 yıl 53 37,1 

15 yıl üzeri 32 22,4 

Meslekî unvan elde etme 

Ģekli 

Sınav ile 120 83,9 

Sınavsız  23 16,1 

Mükellef sayısı 

1-10 4 2,8 

11-20 16 11,2 

21-30 24 16,8 

31-40 39 27,3 

41-50 34 23,8 

50 ve Üzeri 26 18,2 

Toplam - 143 100 
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Tablo 3’te görüldüğü gibi araştırmanın  % 23,8’ini kadın meslek mensupları, %76,2’sini 

erkek meslek mensupları oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların çoğunun 30-39 yaş 

aralığında (% 44,8) olduğu görülmektedir. Meslek mensuplarının % 93’ü Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir, % 5,6’sı Serbest Muhasebeci ve % 1,4’ü Yeminli Mali 

Müşavirdir. Meslek mensuplarının % 51,7’si Lisans, % 32,2’si ön lisans, % 10,5’i lise, % 

5,6’sı lisansüstü düzeyinde eğitim aldıkları anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılanların % 

37,1’i 10-14, % 28,7’si 5-9, % 22,4’ü 15 yıl ve üzeri, % 11,9’u ise 5 yıldan az tecrübeye 

sahip olduklarını belirtmişlerdir. Meslek mensuplarının % 83,9’u sınav ile % 16,1’i ise 

sınavsız meslekî unvanlarını elde etmişlerdir. Araştırmaya katılan meslek mensuplarının % 

27,3’ünün 31-40, % 23,8’inin 41-50, % 18,2’sinin 50 ve üzeri, % 16,8’inin 21-30, % 

11,2’sinin 11-20, % 2,8’inin de 1-10 arasında mükellefe sahip oldukları görülmektedir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Veriler Balıkesir merkezinde ve ilçelerinde Balıkesir Serbest Muhasebeciler ve Mali 

Müşavirler Odası aracılığıyla yüz yüze anket tekniği uygulanarak toplanmıştır. Balıkesir 

ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının meslekî etik ile ilgili algılarını içeren bu 

çalışmanın uygulanmasında birincil veri toplama kaynaklarından olan anket yöntemi 

seçilmiştir. Anket formu hazırlanırken Kısakürek ve Alpan (2010) tarafında geliştirilen 

anket formundan faydalanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde muhasebe meslek mensuplarının demografik ve meslekî alt yapısına ilişkin 

bilgileri, ikinci bölümde muhasebe meslek mensuplarının meslek etiğine ilişkin görüşleri 

yer almaktadır. Hazırlanan anket formunda toplam otuz sekiz adet önerme bulunmaktadır.  

Meslek mensuplarının söz konusu algılara katılım düzeyinin belirlenmesinde “Kesinlikle 

Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Fikrim Yok”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” 

seçeneklerinden oluşan beşli likert ölçeğinden faydalanılmıştır. 

Araştırmada oluşturulan önermelerin güvenilirlikleri Cronbach Alpha katsayısı 

hesaplanarak bulunmuştur. Yapılan güvenilirlik testi sonucunda güvenilirlik değeri bir 

ölçme aracının tekrarlanan ölçümlerde aynı sonucu verme derecesinin göstergesi olan 

Cronbach alpha değeri 0,75 olarak hesaplanmıştır. Anketin güvenilirliği aşağıdaki 

aralıklara göre belirlenmektedir (Kalaycı, 2014: 405 ): 

  0,00 ≤   ≤ 0,40 ise ölçek güvenilir değildir. 

  0,40 ≤  ≤ 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 
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  0,60 ≤  ≤ 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.  

  0,80 ≤  ≤ 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

Buna göre anketin oldukça güvenilir (0,60 ≤0,75 ≤ 0,80) olduğu tespit edilmiştir. 

 

Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması amacıyla öncelikle anket formları muhasebe meslek mensuplarına 

Google Drive üzerinden ulaştırılmıştır. Ancak geri dönüş sayısının az olmasından dolayı 

muhasebe meslek mensuplarının katıldıkları eğitim ve seminerler esnasında anket formları 

dağıtılmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Araştırmaya konu olan veriler sayısallaştırılmasının ardından bilgisayar ortamına 

aktarılmıştır. Araştırma bulgularını değerlendirme ve analiz etmede istatistiksel 

yöntemlerden frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, Mann-Whitney U testi, 

ve Kruskall-Wallis H testi kullanılmıştır. Mann-Whitney testi, n1 ve n2 hacimli bağımsız iki 

örneğin benzer meydanlı toplumlardan alınmış rasgele örnekler olup olmadığını test eder. 

Mann-Whitney testi, bağımsız iki örnek t testinin parametrik olmayan alternatifidir. Mann-

Whitney testi uygulamak için veriler, 1. ve 2. toplumlardan rastgele alınmış, benzer ölçekli 

sürekli örnekler olmalıdır (Özdamar, 2013: 427). 

Kruskal-Wallis H testi, parametrik olmayan tek yönlü varyans analizi yöntemidir. K 

bağımsız örneğin X puanlarının dağılımının benzer ortanca değerli toplumların rastgele 

örnekleri olup olmadığını test etmek için kullanılır. Kruskal-Wallis testi, parametrik tek 

yönlü varyans analizinin (tyanova) parametrik olmayan alternatifidir. Kruskal-Wallis testi 

uygulamak için, verilerin en azından yaklaşık aralıklı bir ölçekle saptanmış olması ve 

sürekli herhangi bir dağılımdan rastgele çekilmiş örnekler olması gerekmektedir. Gerçek 

gözlem değerleri yerine sıralama puanları kullanılarak test uygulanmaktadır (Özdamar, 

2013:443). 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

BULGULAR ve YORUMLAR 

 

AraĢtırmanın Bulguları 

Ankette bulunan sorular muhasebecilerin mesleki etik kurallarına uyulmasında etkili olan 

faktörler, etik dışı davranılmasının nedenleri ve etikle ilgili konular olmak üzere 3 grupta 

incelenmiştir.  

 

Meslekî Etik Kurallarına Uyulmasında Etkili Olan Faktörlerin Kategorik 

DeğiĢkenlere Göre KarĢılaĢtırılması  

Meslekî etik kurallarına uyulmasında etkili olan faktörleri kategorik değişkenlere göre 

karşılaştırmak için parametrik ve parametrik olmayan testlerden uygun olanın seçilmesi 

gerekmektedir. Parametrik testlerin uygulanabilmesi için normallik ve varyansların 

homojenliği varsayımlarının sağlanması gerekir. Değişkenlerin normallik testi 

Kolmogorov-Smirnov testi ile ölçülmüştür ve tüm değişkenlerin normal dağılıma uymadığı 

görülmüştür (p<0,05).  Bu yüzden, meslekî etik kurallarına uyulmasında etkili olan 

faktörleri kategorik değişkenlere göre karşılaştırması yapılırken parametrik olmayan 

testlerden Mann-Whitney ve Kruskall-Wallis testleri kullanılmıştır.  

Tablo 4’te muhasebe meslek mensuplarının meslekî etik kurallarının uyulmasında etkili 

olan faktörlerin cinsiyete göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 
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Tablo 4: Meslekî Etik Kurallarının Uyulmasında Etkili Olan Faktörlerin Cinsiyete Göre 

Karşılaştırılması 

 

 Ranklar 
Mann-Whitney  

U Test 

DeğiĢkenler Cinsiyet N 
Ortalama 

Rank 
Hesap 

P 

değeri 

Çevresel baskılar etkilidir. 
Kadın 34 77,60 

1662,5 0,354 
Erkek  109 70,25 

Alınan eğitimler etkilidir.  
Kadın 34 84,31 

1434,5 0,033 
Erkek  109 68,16 

Meslek örgütünün denetimleri 

etkilidir. 

Kadın 34 70,60 
1805,5 0,811 Erkek  109 72,44 

Dini inançlarının düzeyi etkilidir. 
Kadın 34 75,47 

1735 0,564 
Erkek  109 70,92 

Cezai yaptırımlar etkilidir. 
Kadın 34 85,21 

1404 0,028 
Erkek  109 67,88 

Vicdani yaptırımlar etkilidir. 
Kadın 34 86,15 

1372 0,019 
Erkek  109 67,59 

Meslekî bilgi düzeyi etkilidir. 
Kadın 34 83,63 

1457,5 0,055 
Erkek  109 68,37 

Meslekî tecrübe etkilidir. 
Kadın 34 74,50 

1768 0,679 
Erkek  109 71,22 

 

Tablo 4’e göre meslekî etik kurallarının uyulmasında etkili olan faktörlerin cinsiyete göre 

karşılaştırılmasındaki sonuçlar şu şekildedir: “Çevresel baskılar etkilidir.”, “Meslek 

örgütünün denetimleri etkilidir.”, “Dini inançlarının düzeyi etkilidir.”, “Meslekî bilgi 

düzeyi etkilidir.” ve “Meslekî tecrübe etkilidir.” değişkenleri için cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık söz konu değildir (p>0,05). Yani bu konularda kadın ve erkek meslek mensupları 

aynı düşünmektedir. “Alınan eğitimler etkilidir.”, “Cezai yaptırımlar etkilidir.” ve 

“Vicdani yaptırımlar etkilidir.” değişkenleri cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık gösterir 

(p<0,05). Yani bu konularda kadın ve erkek meslek mensupları farklı düşünmektedir. 

Kadın meslek mensupları etik kuralların uyulmasında alınan eğitimler, cezai ve vicdani 

yaptırımların etkili olduğunu düşünürken; erkek meslek mensupları bunların etkili 

olduğunu düşünmemektedir.  

Tablo 5’te meslekî etik kurallarının uyulmasında etkili olan faktörlerin unvan elde ediş 

şekline göre karşılaştırması gösterilmektedir. 

 

 

 



 

72 

Tablo 5: Meslekî Etik Kurallarının Uyulmasında Etkili Olan Faktörlerin Unvan Elde Ediliş 

Şekline Göre Karşılaştırılması  

 

 
Ranklar 

Mann-Whitney  

U Test 

DeğiĢkenler 

Unvan 

Elde 

EdiĢ ġekli 
n 

Ortalama 

Rank 
Hesap 

P 

değeri 

Çevresel baskılar etkilidir. 
Sınav ile 120 72,63 

1304,500 0,670 
Sınavsız 23 68,72 

Alınan eğitimler etkilidir.  
Sınav ile 120 72,48 

1322 0,732 
Sınavsız 23 69,48 

Meslek örgütünün denetimleri 

etkilidir. 

Sınav ile 120 71,36 
1303 0,654 

Sınavsız 23 75,35 

Dini inançlarının düzeyi etkilidir. 
Sınav ile 120 72,95 

1265,5 0,516 
Sınavsız 23 67,02 

Cezai yaptırımlar etkilidir. 
Sınav ile 120 70,38 

1186 0,271 
Sınavsız 23 80,43 

Vicdani yaptırımlar etkilidir. 
Sınav ile 120 69,30 

1056,5 0,067 
Sınavsız 23 86,07 

Meslekî bilgi düzeyi etkilidir. 
Sınav ile 120 72,02 

1377,5 0,989 
Sınavsız 23 71,89 

Meslekî tecrübe etkilidir. 
Sınav ile 120 69,77 

1112,5 0,131 
Sınavsız 23 83,63 

 

Tablo 5’e göre meslekî etik kurallarının uyulmasında etkili olan faktörlerin meslek elde 

ediliş şekline göre karşılaştırıldığında tüm değişkenler için mesleğin elde ediliş şekli 

açısından anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Yani mesleği sınavla elde edenler ile 

sınavsız elde edenler arasında meslekî etik kurallarının uyulmasında etkili olan faktörler 

açısından bir farklılık yoktur. 

Tablo 6’da meslekî etik kurallarının uyulmasında etkili olan faktörlerin yaş gruplarına göre 

karşılaştırılması gösterilmektedir. 
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Tablo 6: Meslekî Etik Kurallarının Uyulmasında Etkili Olan Faktörlerin Yaş Gruplarına 

Göre Karşılaştırılması  

 
 Ranklar Kruskall Wallis Test 

DeğiĢkenler YaĢ n 
Ortalama 

Rank 

Ki-kare 

Hesap 

P 

değeri 

Çevresel baskılar etkilidir. 

20-29 14 63,07 
 

 

2,542 

 

0,468 
30-39 64 73,46 

40-49 49 76,29 

50-59 16 60,84 

Alınan eğitimler etkilidir.  

20-29 14 74,79 
 

 

1,472 

 

0,689 
30-39 64 69,83 

40-49 49 76,40 

50-59 16 64,78 

Meslek örgütünün denetimleri etkilidir. 

20-29 14 73,25 

2,635 0,451 
30-39 64 71,81 

40-49 49 76,40 

50-59 16 58,19 

Dini inançlarının düzeyi etkilidir. 

20-29 14 85,14 

1,755 0,625 
30-39 64 71,60 

40-49 49 69,32 

50-59 16 70,31 

Cezai yaptırımlar etkilidir. 

20-29 14 89,64 

3,442 0,328 
30-39 64 68,20 

40-49 49 73,07 

50-59 16 68,50 

Vicdani yaptırımlar etkilidir. 

20-29 14 85,54 

2,571 0,463 
30-39 64 67,71 

40-49 49 72,10 

50-59 16 77,00 

Meslekî bilgi düzeyi etkilidir. 

20-29 14 80,64 

2,403 0,493 
30-39 64 66,63 

40-49 49 74,28 

50-59 16 78,97 

Meslekî tecrübe etkilidir. 

20-29 14 83,61 

2,384 0,497 
30-39 64 68,45 

40-49 49 70,63 

50-59 16 80,25 
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Tablo 6’ya göre meslekî etik kurallarının uyulmasında etkili olan faktörler yaş gruplarına 

göre karşılaştırıldığında tüm değişkenler için yaş grupları açısından anlamlı bir farklılık 

yoktur (p>0,05). Yani tüm yaş grupları arasında meslekî etik kuralları açısından bir 

farklılık görülmemektedir. 

Tablo 7’de meslekî etik kurallarının uyulmasında etkili olan faktörlerin unvana göre 

karşılaştırılması gösterilmektedir.  

 

Tablo 7: Meslekî Etik Kurallarının Uyulmasında Etkili Olan Faktörlerin Unvana Göre 

Karşılaştırılması  

 

 
Ranklar 

Kruskal Wallis 

Testi 

DeğiĢkenler Unvan n 
Ortalama 

Rank 

Ki-kare 

Hesap 

Değeri 

P 

değeri 

Çevresel baskılar etkilidir. 

SM 8 66,44  

1,511 

  

 

,470 

 
SMMM 133 71,83 

YMM 2 105,25 

Alınan eğitimler etkilidir.  

SM 8 89,25 

4,269 

 

,118 SMMM 133 71,63 

YMM 2 27,50 

Meslek örgütünün denetimleri 

etkilidir. 

SM 8 85,25 

1,327 

 

,515 SMMM 133 70,97 

YMM 2 87,50 

Dini inançlarının düzeyi etkilidir. 

SM 8 85,25 

1,623 ,444 SMMM 133 70,97 

YMM 2 87,50 

Cezai yaptırımlar etkilidir. 

SM 8 114,75 

10,270 ,006 SMMM 133 69,13 

YMM 2 92,00 

Vicdani yaptırımlar etkilidir. 

SM 8 108,63 

7,470 ,024 SMMM 133 69,56 

YMM 2 88,00 

Meslekî bilgi düzeyi etkilidir. 

SM 8 120,38 

12,669 ,002 SMMM 133 69,44 

YMM 2 48,50 

Meslekî tecrübe etkilidir. 

SM 8 116,81 

12,192 ,002 SMMM 133 68,79 

YMM 2 106,50 

 

Tablo 7’ye göre meslekî etik kurallarının uyulmasında etkili olan faktörlerin unvana göre 

karşılaştırılmasındaki sonuçlar şu şekildedir: “Çevresel baskılar etkilidir.”, “Alınan 

eğitimler etkilidir.”, “Meslek örgütünün denetimleri etkilidir.”, “Dini inançlarının düzeyi 

etkilidir.”, değişkenleri için cinsiyete göre anlamlı bir farklılık söz konu değildir (p>0,05). 



 

75 

Yani bu konularda tüm unvan sahipleri aynı düşünmektedir. “Cezai yaptırımlar etkilidir.”, 

“Vicdani yaptırımlar etkilidir.”, “Meslekî bilgi düzeyi etkilidir.” ve “Meslekî tecrübe 

etkilidir.”  değişkenleri unvan açısından anlamlı bir farklılık gösterir (p<0,05). Serbest 

Muhasebeciler cezai ve vicdani yaptırımların, mesleki bilgi düzeyinin ve mesleki 

tecrübenin meslek etiği kurallarına uyulmasında etkili olduğunu düşünürken, diğer meslek 

mensupları bunların etkili olduğunu düşünmemektedir. Dolayısıyla bu konularda unvan 

sahipleri farklı düşünmektedir. 

Tablo 8’de meslekî etik kurallarına uyulmasında etkili olan faktörlerin muhasebe meslek 

mensuplarının almış oldukları eğitim durumuna göre karşılaştırılması gösterilmektedir.  

 

Tablo 8: Meslekî Etik Kurallarına Uyulmasında Etkili Olan Faktörlerin Eğitim Durumuna 

Göre Karşılaştırılması  

 
 Ranklar Kruskall Wallis Test 

DeğiĢkenler Eğitim n 
Ortalama 

Rank 

Ki-kare 

Hesap 

P 

değeri 

Çevresel baskılar etkilidir. 

Lise 15 66,93 

13,223 ,004 
Ön lisans 46 80,64 

Lisans 74 63,42 

Lisans üstü 8 111,19 

Alınan eğitimler etkilidir.  

Lise 15 77,73 

,423 ,935 
Ön lisans 46 70,37 

Lisans 74 72,00 

Lisans üstü 8 70,63 

Meslek örgütünün denetimleri etkilidir. 

Lise 15 84,43 

1,894 ,595 
Ön lisans 46 71,39 

Lisans 74 70,64 

Lisans üstü 8 64,75 

Dini inançlarının düzeyi etkilidir. 

Lise 15 75,47 

15,206 ,002 
Ön lisans 46 77,02 

Lisans 74 63,14 

Lisans üstü 8 118,56 

Cezai yaptırımlar etkilidir. 

Lise 15 82,30 

9,634 ,022 
Ön lisans 46 68,45 

Lisans 74 67,92 

Lisans üstü 8 110,88 

Vicdani yaptırımlar etkilidir. 

Lise 15 78,27 

3,778 ,286 
Ön lisans 46 70,41 

Lisans 74 69,08 

Lisans üstü 8 96,38 

Meslekî bilgi düzeyi etkilidir. 

Lise 15 92,30 

7,215 ,065 
Ön lisans 46 63,10 

Lisans 74 71,73 

Lisans üstü 8 87,63 

Meslekî tecrübe etkilidir. 

Lise 15 80,53 

3,059 ,383 
Ön lisans 46 66,13 

Lisans 74 72,09 

Lisans üstü 8 88,94 
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Tablo 8’e göre meslekî etik kurallarının uyulmasında etkili olan faktörlerin eğitim 

durumuna göre karşılaştırılmasındaki sonuçlar şu şekildedir: “Alınan eğitimler etkilidir.”, 

“Meslek örgütünün denetimleri etkilidir.”, “Vicdani yaptırımlar etkilidir.”, “Meslekî bilgi 

düzeyi etkilidir.” ve “Meslekî tecrübe etkilidir.” değişkenleri için eğitim durumuna göre 

anlamlı bir farklılık söz konu değildir (p>0,05). Yani bu konularda tüm eğitim durumuna 

sahip muhasebeciler aynı düşünmektedir. “Çevresel baskılar etkilidir.”, “Dini inançlarının 

düzeyi etkilidir.” ve “Cezai yaptırımlar etkilidir.”  değişkenleri eğitim durumu açısından 

anlamlı bir farklılık gösterir (p<0,05). Lisans üstü eğitim gören muhasebeciler; meslek 

etiği kurallarının uyulmasında çevresel baskıların, dini inanç düzeyinin ve cezai 

yaptırımların etkili olduğunu düşünmektedir. 

Tablo 9’da meslekî etik kurallarına uyulmasında etkili olan faktörlerin muhasebe meslek 

mensuplarının meslekî deneyimlerine göre karşılaştırılması gösterilmektedir.  
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Tablo 9: Meslekî Etik Kurallarının Uyulmasında Etkili Olan Faktörlerin Meslekî 

Deneyime Göre Karşılaştırılması  

 

Tablo 9’a göre meslekî etik kurallarının uyulmasında etkili olan faktörler meslekî 

deneyime göre karşılaştırıldığında tüm değişkenler için meslekî deneyim açısından anlamlı 

bir farklılık yoktur (p>0,05). Yani tüm meslekî deneyime sahip kişiler arasında meslekî 

etik kuralları açısından bir farklılık yoktur. 

 Ranklar 
Kruskall Wallis 

Test 

DeğiĢkenler 
Meslekî 

Deneyim 
n 

Ortalama 

Rank 

Ki-kare 

Hesap 

P 

değeri 

Çevresel baskılar etkilidir. 

5 yıldan az 17 66,35 

5,482 

 

,140 

 

5-9 yıl 41 69,44 

10-14 yıl 53 81,74 

15 yıl üzeri 32 62,16 

Alınan eğitimler etkilidir.  

5 yıldan az 17 75,09 

4,915 

 

,178 

 

5-9 yıl 41 61,80 

10-14 yıl 53 79,37 

15 yıl üzeri 32 71,22 

Meslek örgütünün denetimleri 

etkilidir. 

5 yıldan az 17 76,06 

5,531 ,137 
5-9 yıl 41 63,05 

10-14 yıl 53 80,73 

15 yıl üzeri 32 66,86 

Dini inançlarının düzeyi etkilidir. 

5 yıldan az 17 78,91 

1,781 ,619 
5-9 yıl 41 66,56 

10-14 yıl 53 75,49 

15 yıl üzeri 32 69,52 

Cezai yaptırımlar etkilidir. 

5 yıldan az 17 83,59 

7,542 ,056 
5-9 yıl 41 58,38 

10-14 yıl 53 74,02 

15 yıl üzeri 32 79,95 

Vicdani yaptırımlar etkilidir. 

5 yıldan az 17 74,76 

3,935 ,269 
5-9 yıl 41 61,85 

10-14 yıl 53 74,68 

15 yıl üzeri 32 79,09 

Meslekî bilgi düzeyi etkilidir. 

5 yıldan az 17 72,00 

5,751 ,124 
5-9 yıl 41 61,74 

10-14 yıl 53 72,33 

15 yıl üzeri 32 84,59 

Meslekî tecrübe etkilidir. 

5 yıldan az 17 71,56 
 

5,131 

 

,162 
5-9 yıl 41 61,71 

10-14 yıl 53 73,45 

15 yıl üzeri 32 83,02 
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Tablo 10’da meslekî etik kurallarına uyulmasında etkili olan faktörlerin mükellef sayısına 

göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 

Tablo 10: Meslekî Etik Kurallarının Uyulmasında Etkili Olan Faktörlerin Mükellef 

Sayısına Göre Karşılaştırılması 

 
 Ranklar Kruskall Wallis Test 

DeğiĢkenler 
Mükellef 

Sayısı 
n 

Ortalama 

Rank 
Ki-kare Hesap P değeri 

Çevresel baskılar etkilidir. 

1-10 4 85,38 

,833 

 

 
 

,975 

 

 

 

11-20 16 68,53 

21-30 24 70,77 

31-40 39 74,53 

41-50 34 71,96 

50 ve Üzeri 26 69,48 

Alınan eğitimler etkilidir. 

1-10 4 114,75 

11,382 

 
,044 

 

11-20 16 82,13 

21-30 24 66,54 

31-40 39 77,32 

41-50 34 58,60 

50 ve Üzeri 26 73,77 

Meslek örgütünün denetimleri etkilidir. 

1-10 4 89,50 

1,587 

 

,903 

 

11-20 16 75,31 

21-30 24 70,81 

31-40 39 74,74 

41-50 34 69,13 

50 ve Üzeri 26 68,00 

Dini inançlarının düzeyi etkilidir. 

1-10 4 99,50 

5,292 ,381 

11-20 16 60,69 

21-30 24 65,92 

31-40 39 68,53 

41-50 34 78,38 

50 ve Üzeri 26 77,21 

Cezai yaptırımlar etkilidir. 

1-10 4 129,25 

10,721 ,057 

11-20 16 62,50 

21-30 24 64,88 

31-40 39 68,56 

41-50 34 74,44 

50 ve Üzeri 26 77,58 

Vicdani yaptırımlar etkilidir. 

1-10 4 112,38 

5,857 ,320 

11-20 16 66,81 

21-30 24 64,48 

31-40 39 69,58 

41-50 34 77,09 

50 ve Üzeri 26 72,90 

Meslekî bilgi düzeyi etkilidir. 

1-10 4 94,50 

3,567 ,613 

11-20 16 67,59 

21-30 24 67,58 

31-40 39 68,60 

41-50 34 70,90 

50 ve Üzeri 26 81,87 

Meslekî tecrübe etkilidir. 

1-10 4 106,50 

10,552 ,061 

11-20 16 63,34 

21-30 24 60,35 

31-40 39 64,38 

41-50 34 82,90 

50 ve Üzeri 26 79,94 
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Tablo 10’a göre meslekî etik kurallarının uyulmasında etkili olan faktörler mükellef 

sayısına göre karşılaştırıldığında “Alınan eğitimler etkilidir” değişkeni dışındaki tüm 

değişkenler için mükellef sayısı açısından anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Mükellef 

sayısı 1-10 arasında olan muhasebeciler etik kuralların uyulmasında alınan eğitimlerin 

etkili olduğunu düşünmektedir. 

 

Etik DıĢı Davranılmasının Nedenlerinin Kategorik DeğiĢkenlere Göre 

KarĢılaĢtırılması 

Etik dışı davranılmasının nedenleri kategorik değişkenler açısından bu bölümde 

incelenmektedir. Değişkenlerin normal dağılıma uymadığı yukarıda belirtilmektedir. Bu 

sebeple etik dışı davranılmasının nedenleri kategorik değişkenler açısından incelenirken 

yine parametrik olmayan testler kullanılmaktadır.   

Tablo 11’de etik dışı davranılma nedenlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması 

gösterilmektedir. 
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Tablo 11: Etik Dışı Davranılma Nedenlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

 

 Ranklar 
Mann-Whitney 

U Test 

DeğiĢkenler Cinsiyet n 
Ortalama 

Rank 
Hesap P değeri 

Meslek mensubunun daha fazla para 

kazanma tutkusu 

Kadın 34 85,00 
1411 0,022 

Erkek  109 67,94 

Meslek mensubunun müşteri kaybetme 

kaygısı 

Kadın 34 70,31 
1795,5 0,769 Erkek  109 72,53 

Meslek mensubunun etik kuralları yeterince 

bilmemesi 

Kadın 34 66,53 
1667 0,344 

Erkek 109 73,71 

Meslek mensubunun meslek onuruna 

inanmaması 

Kadın 34 62,57 
1532,5 0,112 Erkek  109 74,94 

Meslek mensubunun ahlakî zayıflığı 
Kadın 34 71,18 

1825 0,892 
Erkek  109 72,26 

Cezaların yeterince uygulanmaması 
Kadın 34 61,03 

1480 0,064 
Erkek  109 75,42 

Meslek mensubunun siyasi eğilimi 
Kadın 34 71,66 

1841,5 0,955 
Erkek  109 72,11 

Meslektaşlar arasındaki iletişim eksikliği 
Kadın 34 83,29 

1469 ,061 
Erkek  109 68,48 

 

Tablo 11’e göre etik dışı davranılmasının nedenlerinin cinsiyete göre karşılaştırılmasındaki 

sonuçlar şu şekildedir: “Meslek mensubunun daha fazla para kazanma tutkusu” değişkeni 

dışındaki tüm değişkenlerde cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Kadın 

muhasebeciler etik dışı davranılmasında meslek mensubunun daha fazla para kazanma 

tutkusu olduğunu düşünmekte, erkek muhasebeciler ise bu fikre katılmamaktadır. Yani etik 

dışı davranılmasının nedenleri arasında “Meslek mensubunun daha fazla para kazanma 

tutkusu” değişkeni dışındaki tüm konularda kadın ve erkek meslek mensupları aynı 

düşünmektedir.  

Tablo 12’de etik dışı davranılma nedenlerinin unvan elde ediliş şekline göre 

karşılaştırılması gösterilmektedir. 
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Tablo 12: Etik Dışı Davranılmasının Nedenlerinin Unvan Elde Ediliş Şekline Göre 

Karşılaştırılması 

 

 Ranklar 

Mann-

Whitney  U 

Test 

DeğiĢkenler 

Unvan 

Elde 

EdiĢ ġekli 

n 
Ortalama 

Rank 
Hesap 

P 

değeri 

Meslek mensubunun daha fazla para kazanma 

tutkusu 

Sınav ile 120 73,73 
1172 ,212 

Sınavsız 23 62,96 

Meslek mensubunun müşteri kaybetme kaygısı 
Sınav ile 120 74,99 

1021,5 ,034 

Sınavsız 23 56,41 

Meslek mensubunun etik kuralları yeterince 

bilmemesi 

Sınav ile 120 72,68  

1298,5 

 

,631 

Sınavsız 23 68,46 

Meslek mensubunun meslek onuruna 

inanmaması 

Sınav ile 120 72,68 
1299 ,642 

Sınavsız 23 68,48 

Meslek mensubunun ahlakî zayıflığı 
Sınav ile 120 71,98 

1378 ,991 
Sınavsız 23 72,09 

Cezaların yeterince uygulanmaması 
Sınav ile 120 72,20 

1356 ,890 

Sınavsız 23 70,96 

Meslek mensubunun siyasi eğilimi 
Sınav ile 120 69,16 

1039,5 ,054 
Sınavsız 23 86,80 

Meslektaşlar arasındaki iletişim eksikliği 
Sınav ile 120 69,65 

1097,5 ,110 
Sınavsız 23 84,28 

 

Tablo 12’ye göre etik dışı davranılmasının nedenleri meslek elde ediliş şekline göre 

karşılaştırıldığında “Meslek mensubunun müşteri kaybetme kaygısı”  dışındaki tüm 

değişkenler için mesleğin elde ediliş şekli açısından anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). 

Yani etik dışı davranılmasının nedenleri arasında “Meslek mensubunun müşteri kaybetme 

kaygısı” değişkeni dışındaki tüm konularda unvanı sınav ile elde edenler ile ve sınavsız 

elde edenler aynı düşünmektedir. Meslek unvanını sınav yolu ile elde eden muhasebeciler 

etik dışı davranılmasında meslek mensubunun müşteri kaybetme kaygısı olduğunu 

düşünmektedirler. 

Tablo 13’te etik dışı davranılma nedenlerinin yaş gruplarına göre karşılaştırılması 

gösterilmektedir. 
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Tablo 13: Etik Dışı Davranılmasının Nedenlerinin Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması 

 

 Ranklar 
Kruskall Wallis 

Test 

DeğiĢkenler 
YaĢ n 

Ortalama 

Rank 

Ki-kare 

Hesap 

P 

değeri 

Meslek mensubunun daha fazla para 
kazanma tutkusu 

20-29 14 58,43 

2,289 ,515 
30-39 64 73,07 

40-49 49 74,39 

50-59 16 69,19 

Meslek mensubunun müşteri kaybetme 

kaygısı 

20-29 14 75,03 

3,106 ,376 
30-39 64 71,04 

40-49 49 74,40 

50-59 16 49,63 

Meslek mensubunun etik kuralları yeterince 

bilmemesi 

20-29 14 66,53 

1,295 ,730 
30-39 64 69,57 

40-49 49 73,37 

50-59 16 83,56 

Meslek mensubunun meslek onuruna 

inanmaması 

20-29 14 67,83 

1,319 ,725 
30-39 64 73,99 

40-49 49 73,11 

50-59 16 58,13 

Meslek mensubunun ahlakî zayıflığı 

 

20-29 14 77,63 

,652 ,885 
30-39 64 73,88 

40-49 49 69,61 

50-59 16 72,69 

Cezaların yeterince uygulanmaması 

20-29 14 77,33 

7,838 ,049 
30-39 64 60,88 

40-49 49 79,53 

50-59 16 56,25 

Meslek mensubunun siyasi eğilimi 

 

20-29 14 68,13 

4,493 ,213 
30-39 64 63,82 

40-49 49 75,83 

50-59 16 90,88 

Meslektaşlar arasındaki iletişim eksikliği 

20-29 14 87,89 

2,542 ,468 
30-39 64 70,20 

40-49 49 71,36 

50-59 16 67,28 
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Tablo 13’e göre etik dışı davranılmasının nedenleri yaş gruplarına göre karşılaştırıldığında 

“Cezaların yeterince uygulanmaması” değişkeni dışındaki tüm değişkenler için yaş 

grupları açısından anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Diğer bir ifadeyle yaş grupları 

açısından sadece “Cezaların yeterince uygulanmaması” konusunda fikir ayrılığı vardır.  

40-49 yaş aralığında bulunan muhasebeciler etik dışı davranılmasında cezaların etkin bir  

şekilde kullanılmadığını düşünmektedir. 

Tablo 14’te etik dışı davranılma nedenlerinin unvana göre karşılaştırılması 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 14: Etik Dışı Davranılma Nedenlerinin Unvana Göre Karşılaştırılması 

 

 Ranklar 
Kruskal 

Wallis Testi 

DeğiĢkenler Unvan n 
Ortalama 

Rank 

Ki-

kare 

Hesap 

Değeri 

P 

değeri 

Meslek mensubunun daha fazla para 

kazanma tutkusu 

SM 8 52,88  

6,827 

 

 

,033 

 

SMMM 133 74,00 

YMM 2 15,50 

Meslek mensubunun müşteri kaybetme 

kaygısı 

SM 8 80,06  

2,171 

 

 

,338 

 

SMMM 133 72,07 

YMM 2 35,25 

Meslek mensubunun etik kuralları 

yeterince bilmemesi 

SM 8 70,19 
 

2,463 

 

,292 
SMMM 133 72,74 

YMM 2 29,75 

Meslek mensubunun meslek onuruna 

inanmaması 

SM 8 42,06 

5,150 ,076 SMMM 133 73,54 

YMM 2 89,50 

Meslek mensubunun ahlakî zayıflığı 

SM 8 82,50 

0,608 ,738 SMMM 133 71,46 

YMM 2 66,00 

Cezaların yeterince uygulanmaması 

SM 8 75,44 

1,653 ,438 SMMM 133 72,32 

YMM 2 36,75 

Meslek mensubunun siyasi eğilimi 

SM 8 112,44 

8,955 ,011 SMMM 133 69,86 

YMM 2 52,75 

Meslektaşlar arasındaki iletişim eksikliği 

SM 8 75,44 

 0,927 SMMM 133 71,67 

YMM 2 80,25 
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Tablo 14’e göre etik dışı davranılma nedenlerinin unvana göre karşılaştırılmasındaki 

sonuçlar şu şekildedir: “Meslek mensubunun daha fazla para kazanma tutkusu”  ve 

“Meslek mensubunun siyasi eğilimi” değişkenleri dışında unvana göre anlamlı bir farklılık 

söz konu değildir (p>0,05). Yani  “Meslek mensubunun daha fazla para kazanma tutkusu”  

ve “Meslek mensubunun siyasi eğilimi” değişkenleri unvan açısından anlamlı bir farklılık 

gösterir (p<0,05). Bu konularda unvan sahipleri farklı düşünmektedir. SMMM’ler etik dışı 

davranılmasında muhasebecilerin daha fazla para kazanma tutkusu olduğunu düşünürken, 

SM’ler muhasebecilerin siyasi eğilimi olması sebebiyle etik dışı davrandıklarını 

düşünmektedirler. 

Tablo 15’te etik dışı davranılma nedenlerinin eğitim durumuna göre karşılaştırılması 

gösterilmektedir. 
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Tablo 15: Etik Dışı Davranılma Nedenlerinin Eğitim Durumuna Göre Karşılaştırılması 

 

 Ranklar 
Kruskall 

Wallis Test 

DeğiĢkenler Eğitim n 
Ortalama 

Rank 

Ki-

kare 

Hesap 

P 

değeri 

Meslek mensubunun daha fazla para 

kazanma tutkusu 

Lise 15 58,43 

2,289 

 

,515 

 

Ön lisans 46 73,07 

Lisans 74 74,39 

Lisans üstü 8 69,19 

Meslek mensubunun müşteri kaybetme 

kaygısı 

Lise 15 75,03 

3,106 

 

,376 

 

Ön lisans 46 71,04 

Lisans 74 74,40 

Lisans üstü 8 49,63 

Meslek mensubunun etik kuralları 

yeterince bilmemesi 

Lise 15 66,53 

1,295 

 

,730 

 

Ön lisans 46 69,57 

Lisans 74 73,37 

Lisans üstü 8 83,56 

Meslek mensubunun meslek onuruna 

inanmaması 

Lise 15 67,83 

1,319 ,725 
Ön lisans 46 73,99 

Lisans 74 73,11 

Lisans üstü 8 58,13 

 

Meslek mensubunun ahlakî zayıflığı 

 

Lise 15 77,63 

,652 

 

,885 

 

Ön lisans 46 73,88 

Lisans 74 69,61 

Lisans üstü 8 72,69 

 

Cezaların yeterince uygulanmaması 

Lise 15 77,33 

7,838 

 
,049 

 

Ön lisans 46 60,88 

Lisans 74 79,53 

Lisans üstü 8 56,25 

Meslek mensubunun siyasi eğilimi 

Lise 15 68,13 

4,493 0,213 
Ön lisans 46 63,82 

Lisans 74 75,83 

Lisans üstü 8 90,88 

Meslektaşlar arasındaki iletişim eksikliği 

Lise 15 94,03 

10,397 ,015 
Ön lisans 46 58,41 

Lisans 74 75,41 

Lisans üstü 8 77,31 

 

Tablo 15’e göre etik dışı davranılma nedenlerinin eğitim durumuna göre 

karşılaştırılmasındaki sonuçlar şu şekildedir: “Cezaların yeterince uygulanmaması” ve 

“Meslektaşlar arasındaki iletişim eksikliği” dışındaki tüm değişkenler için eğitim 

durumuna göre anlamlı bir farklılık söz konu değildir (p>0,05). Lisans mezunu 

muhasebeciler etik dışı davranılmasının temel nedenini cezaların yeterince uygulanmaması 
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olarak görmektedir. Lise eğitim gören muhasebeciler ise etik dışı davranılma nedenini 

meslektaşlar arası iletişim eksikliğinden meydana geldiğini düşünmektedir. Dolayısıyla 

“Cezaların yeterince uygulanmaması” ve “Meslektaşlar arasındaki iletişim eksikliği” 

dışındaki nedenlerde tüm eğitim durumuna sahip kişiler aynı düşünmektedir. 

Tablo 16’da etik dışı davranılma nedenlerinin meslekî deneyime göre karşılaştırılması 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 16: Etik Dışı Davranılma Nedenlerinin Meslekî Deneyime Göre Karşılaştırılması 

 

  Ranklar 
Kruskall 

Wallis Test 

DeğiĢkenler 
Mesleki 

Deneyim 
n 

Ortalama 

Rank 

Ki-

kare 

Hesap 

P 

değeri 

Meslek mensubunun daha fazla para kazanma 

tutkusu 

5 yıldan az 17 70,91 

,766 ,858 
5-9 yıl 41 70,02 

10-14 yıl 53 75,57 

15 yıl üzeri 32 69,20 

Meslek mensubunun müşteri kaybetme kaygısı 

5 yıldan az 17 70,35 

1,225 ,747 
5-9 yıl 41 74,09 

10-14 yıl 53 68,00 

15 yıl üzeri 32 76,83 

Meslek mensubunun etik kuralları yeterince 
bilmemesi 

5 yıldan az 17 76,59 

6,458 ,091 
5-9 yıl 41 80,35 

10-14 yıl 53 72,59 

15 yıl üzeri 32 72,29 

Meslek mensubunun meslek onuruna 
inanmaması 

5 yıldan az 17 74,07 

,745 ,863 
5-9 yıl 41 68,42 

10-14 yıl 53 75,13 

15 yıl üzeri 32 69,52 

 

Meslek mensubunun ahlakî zayıflığı 

 

5 yıldan az 17 60,82 

1,627 ,653 
5-9 yıl 41 74,40 

10-14 yıl 53 71,90 

15 yıl üzeri 32 75,03 

Cezaların yeterince uygulanmaması 

5 yıldan az 17 76,65 

,443 ,931 
5-9 yıl 41 72,18 

10-14 yıl 53 69,68 

15 yıl üzeri 32 73,14 

Meslek mensubunun siyasi eğilimi 

5 yıldan az 17 78,09 

3,531 0,317 
5-9 yıl 41 66,12 

10-14 yıl 53 78,55 

15 yıl üzeri 32 65,45 

Meslektaşlar arasındaki iletişim eksikliği 

5 yıldan az 17 79,85 

,884 0,829 
5-9 yıl 41 69,46 

10-14 yıl 53 70,76 

15 yıl üzeri 32 73,13 
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Tablo 16’ya göre etik dışı davranılma nedenlerinin meslekî deneyime göre 

karşılaştırıldığında tüm değişkenler için meslekî deneyim açısından anlamlı bir farklılık 

yoktur (p>0,05). Yani tüm meslekî deneyime sahip kişiler etik dışı davranılma nedenleri 

konusunda birbirlerinden farklı düşünmemektedirler. 

Tablo 17’de etik dışı davranılma nedenlerinin mükellef sayısına göre karşılaştırılması 

gösterilmektedir. 
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Tablo 17: Etik Dışı Davranılma Nedenlerinin Mükellef Sayısına Göre Karşılaştırılması 

 

 Ranklar 
Kruskall Wallis 

Test 

DeğiĢkenler 
Mükellef 

Sayısı 
n 

Ortalama 

Rank 

Ki-kare 

Hesap 

P 

değeri 

Meslek mensubunun daha fazla para kazanma tutkusu 

1-10 4 42,88 

6,710 ,243 

11-20 16 75,22 

21-30 24 80,90 

31-40 39 78,23 

41-50 34 64,10 

50 ve üzeri 26 67,27 

Meslek mensubunun müşteri kaybetme kaygısı 

1-10 4 51,00 

7,709 ,173 

11-20 16 75,94 

21-30 24 89,10 

31-40 39 71,08 

41-50 34 68,04 

50 ve üzeri 26 63,58 

 

Meslek mensubunun etik kuralları yeterince 

bilmemesi 

1-10 4 21,38 

11,199 

 
,048 

 

11-20 16 87,69 

21-30 24 68,88 

31-40 39 69,47 

41-50 34 78,81 

50 ve üzeri 26 67,90 

Meslek mensubunun meslek onuruna inanmaması 

1-10 4 32,00 

8,707 ,121 

11-20 16 75,56 

21-30 24 79,38 

31-40 39 74,18 

41-50 34 77,47 

50 ve üzeri 26 58,73 

Meslek mensubunun ahlakî zayıflığı 

1-10 4 44,00 

8,157 ,148 

11-20 16 52,69 

21-30 24 82,35 

31-40 39 76,68 

41-50 34 74,99 

50 ve üzeri 26 67,71 

Cezaların yeterince uygulanmaması 

1-10 4 49,75 

2,976 ,704 

11-20 16 74,72 

21-30 24 75,52 

31-40 39 74,90 

41-50 34 73,93 

50 ve üzeri 26 63,63 

Meslek mensubunun siyasi eğilimi 

1-10 4 71,63 

5,561 ,351 

11-20 16 53,59 

21-30 24 72,75 

31-40 39 77,29 

41-50 34 67,72 

50 ve üzeri 26 80,35 

Meslektaşlar arasındaki iletişim eksikliği 

1-10 4 106,13 

6,562 ,255 

11-20 16 61,56 

21-30 24 69,31 

31-40 39 68,03 

41-50 34 81,71 

50 ve üzeri 26 68,92 
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Tablo 17’ye göre etik dışı davranılma nedenlerinin mükellef sayısına göre 

karşılaştırıldığında “Meslek mensubunun etik kuralları yeterince bilmemesi” dışındaki tüm 

değişkenler için meslekî deneyim açısından anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). 11-20 

mükellefe sahip muhasebeciler, meslek mensuplarının etik kuralları yeterince bilmediğini 

ve bu sebepten dolayı etik dışı davranıldığını düşünmektedir. Dolayısıyla “Meslek 

mensubunun etik kuralları yeterince bilmemesi” dışındaki tüm konularda mükellef sayısı 

açısından etik dışı davranılma nedenleri konusunda birbirlerinden farklı 

düşünmemektedirler. 

 

Muhasebe Meslek Mensuplarının Etikle Ġlgili Konular Hakkındaki GörüĢleri  

Bu bölümde muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki görüşleri 

kategorik değişkenler açısından incelenmiştir. Değişkenlerin normal dağılıma uymadığı 

yukarıda belirtilmektedir. Bu sebeple muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular 

hakkındaki görüşleri kategorik değişkenler açısından incelenirken yine parametrik olmayan 

testler kullanılmıştır.   

Tablo 18’de muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki çeşitli 

görüşlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 
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Tablo 18: Muhasebe Meslek Mensuplarının Etikle İlgili Konular Hakkındaki Görüşlerinin 

Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

 

 Ranklar 
Mann-Whitney U 

Test 

DeğiĢkenler Cinsiyet n 

Ortala

ma 

Rank 

Hesap P değeri 

Eğitim kurumlarında meslek etiği dersleri 

zorunlu olmalıdır. 

Kadın 34 82,69 
1489,5 ,066 

Erkek  109 68,67 

Gelecek birkaç yıl içinde ülkemizdeki etik 

değerlerde iyiye doğru değişim 

yaşanacaktır. 

Kadın 34 65,18 

1621 ,242 Erkek  
109 

74,13 

AB uyum süreci meslek etiğinin 

gelişmesine katkı sağlar. 

Kadın 34 63,29 
1557 ,137 

Erkek 109 74,72 

Bürokratik engeller meslek etiğinin 

gelişmesini yavaşlatır. 

Kadın 34 68,68 
1740 ,575 Erkek  109 73,04 

Sadece meslek mensuplarının etik 

değerlere uygun davranması yeterli 

olmayıp müşterilerin de etik davranması 

gereklidir. 

Kadın 34 70,22 

1792,5 ,755 
 

Erkek  109 

 

72,56 

Meslek etiğinin gelişmesi genel ekonomik 

gelişime destek sağlar. 

Kadın 34 71,93 
1850,5 ,990 Erkek  109 72,02 

Bir müşteri bir SMMM ile çalışmasını 

sonlandırıp bir diğer SMMM’yi tercih 

ettiğinde, işi alan SMMM’nin önceki 

SMMM’den görüş alması etik değerleri 

arttırır. 

Kadın 34 72,90 

1822,5 ,871 

 

 

Erkek  109 

 

 

71,72 

Müşteriyi kaybetme kaygısıyla tarifenin 

altında ücret alan meslektaşlar vardır. 

Kadın 34 66,85 
1678 ,381 Erkek  109 73,61 

Müşteriyi kaybetme kaygısıyla yasal 

olmayan müşteri tekliflerini uygulayan 

meslektaşlar vardır. 

Kadın 34 67,78 

1709,5 ,463  

Erkek  109 
 

73,32 

Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler 

daha çok küçük işletme sahiplerinden (2. 

sınıf defter) gelmektedir. 

Kadın 34 69,75 

1776,5 ,708 Erkek  
109 

72,70 

Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler 

daha çok büyük işletme sahiplerinden (1. 

sınıf defter) gelmektedir. 

Kadın 34 75,88 

1721 ,519 Erkek  
109 

70,79 

Oda, meslek etiğinin geliştirilmesinde 

yeteri kadar faaliyetler düzenlemektedir. 

Kadın 34 80,44 
1566 ,158 Erkek  109 69,37 

Meslekî Ortaklık Bürolarının 

yaygınlaşması meslekî etiği algısını artırır. 

Kadın 34 69,97 
1784 ,732 Erkek  109 72,63 
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Tablo 18’e göre muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki görüşlerin 

tamamında cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Yani muhasebe meslek 

mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki görüşlerin tamamında kadın ve erkek meslek 

mensupları aynı düşünmektedir. 

Tablo 19’da muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki çeşitli 

görüşlerinin unvan elde ediliş şekline göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 
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Tablo 19: Muhasebe Meslek Mensuplarının Etikle İlgili Konular Hakkındaki Görüşleri 

Unvan Elde Ediliş Şekline Göre Karşılaştırılması 

 

 Ranklar 
Mann-Whitney  U 

Test 

DeğiĢkenler 

Unvan 

Elde EdiĢ 

ġekli 

n 
Ortalama 

Rank 
Hesap P değeri 

Eğitim kurumlarında meslek etiği dersleri 
zorunlu olmalıdır. 

Sınav ile 120 74,85 
1037,5 ,045 

Sınavsız 23 57,11 

Gelecek birkaç yıl içinde ülkemizdeki 

etik değerlerde iyiye doğru değişim 

yaşanacaktır. 

Sınav ile 120 72,03 
1376 ,981 

Sınavsız 23 71,83 

AB uyum süreci meslek etiğinin 

gelişmesine katkı sağlar. 

Sınav ile 120 73,33 1220 

 

,352 

 
Sınavsız 23 65,04 

Bürokratik engeller meslek etiğinin 

gelişmesini yavaşlatır. 

Sınav ile 120 73,29 
1225,5 ,374 

Sınavsız 23 65,28 

Sadece meslek mensuplarının etik 
değerlere uygun davranması yeterli 

olmayıp müşterilerin de etik davranması 

gereklidir. 

Sınav ile 120 73,70 

1176,5 ,224 
Sınavsız 23 63,15 

Meslek etiğinin gelişmesi genel 

ekonomik gelişime destek sağlar. 

Sınav ile 120 71,91 
1369,5 ,950 

Sınavsız 23 72,46 

Bir müşteri bir SMMM ile çalışmasını 

sonlandırıp bir diğer SMMM’yi tercih 
ettiğinde, işi alan SMMM’nin önceki 

SMMM’den görüş alması etik değerleri 

arttırır. 

Sınav ile 120 73,46 

1205 ,280 
Sınavsız 23 64,39 

Müşteriyi kaybetme kaygısıyla tarifenin 

altında ücret alan meslektaşlar vardır. 

Sınav ile 120 73,66 
1181 ,248 

Sınavsız 23 63,35 

Müşteriyi kaybetme kaygısıyla yasal 

olmayan müşteri tekliflerini uygulayan 
meslektaşlar vardır. 

Sınav ile 120 73,30 
 

1223,5 
,353 

Sınavsız 23 65,20 

Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler 

daha çok küçük işletme sahiplerinden (2. 

sınıf defter) gelmektedir. 

Sınav ile 120 70,68 
1221,5 ,368 

Sınavsız 23 78,89 

Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler 

daha çok büyük işletme sahiplerinden (1. 

sınıf defter) gelmektedir. 

Sınav ile 120 69,93 
1132 

,160 

 
Sınavsız 23 82,78 

Oda, meslek etiğinin geliştirilmesinde 

yeteri kadar faaliyetler düzenlemektedir. 

Sınav ile 120 71,58 
1329,5 ,773 

Sınavsız 23 74,20 

Meslekî Ortaklık Bürolarının 

yaygınlaşması meslekî etiği algısını 
artırır. 

Sınav ile 120 69,80 
1116,5 

,130 

 
Sınavsız 23 83,46 
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Tablo 19’a göre muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki görüşleri 

meslek elde ediliş şekline göre karşılaştırıldığında “Eğitim kurumlarında meslek etiği 

dersleri zorunlu olmalıdır.”  dışındaki tüm değişkenler için mesleğin elde ediliş şekli 

açısından anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Yani muhasebe meslek mensuplarının 

etikle ilgili konular hakkındaki görüşleri arasında “Eğitim kurumlarında meslek etiği 

dersleri zorunlu olmalıdır.” değişkeni dışındaki tüm konularda unvanı sınav ile elde 

edenler ile ve sınavsız elde edenler aynı düşünmektedir. Unvanını sınav yolu ile elde eden 

muhasebeciler eğitim kurumlarında meslek etiği derslerinin zorunlu olması gerektiğini 

düşünmektedirler. 

Tablo 20’de muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki çeşitli 

görüşlerinin yaş gruplarına göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 
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Tablo 20: Muhasebe Meslek Mensuplarının Etikle İlgili Konular Hakkındaki Görüşlerinin 

Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması 

 

 Ranklar 
Kruskall 

Wallis Test 

DeğiĢkenler YaĢ n 

Ortal

ama 

Rank 

Ki-

kare 

Hesa

p 

P 

değer

i 

Eğitim kurumlarında meslek etiği dersleri 

zorunlu olmalıdır. 

20-29 14 86,50 

5,663 ,129 
30-39 64 75,18 

40-49 49 69,22 

50-59 16 55,09 

Gelecek birkaç yıl içinde ülkemizdeki etik 

değerlerde iyiye doğru değişim yaşanacaktır. 

20-29 14 72,79 

,986 ,805 
30-39 64 72,13 

40-49 49 68,98 

50-59 16 80,06 

AB uyum süreci meslek etiğinin gelişmesine 

katkı sağlar. 

20-29 14 74,18 

3,339 

 

,342 

 

30-39 64 71,91 

40-49 49 76,65 

50-59 16 56,22 

Bürokratik engeller meslek etiğinin gelişmesini 

yavaşlatır. 

20-29 14 59,71 

4,231 ,238 
30-39 64 76,54 

40-49 49 66,31 

50-59 16 82,03 

Sadece meslek mensuplarının etik değerlere 

uygun davranması yeterli olmayıp müşterilerin 

de etik davranması gereklidir. 

20-29 14 72,11 

1,953 0,582 
30-39 64 71,89 

40-49 49 75,86 

50-59 16 60,53 

Meslek etiğinin gelişmesi genel ekonomik 

gelişime destek sağlar. 

20-29 14 73,29 

2,365 ,500 
30-39 64 73,69 

40-49 49 73,97 

50-59 16 58,09 

Bir müşteri bir SMMM ile çalışmasını 

sonlandırıp bir diğer SMMM’yi tercih 

ettiğinde, işi alan SMMM’nin önceki 

SMMM’den görüş alması etik değerleri arttırır. 

20-29 14 78,61 

2,621 ,454 
30-39 64 71,08 

40-49 49 75,29 

50-59 16 59,84 
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Müşteriyi kaybetme kaygısıyla tarifenin altında 

ücret alan meslektaşlar vardır. 

20-29 14 61,50 

1,989 ,575 
30-39 64 76,16 

40-49 49 69,18 

50-59 16 73,19 

Müşteriyi kaybetme kaygısıyla yasal olmayan 

müşteri tekliflerini uygulayan meslektaşlar 

vardır. 

20-29 14 74,75 

,670 

 

,88 

 

30-39 64 73,40 

40-49 49 68,44 

50-59 16 74,91 

Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler daha çok 

küçük işletme sahiplerinden (2. sınıf defter) 

gelmektedir. 

20-29 14 60,61 

2,819 ,42 
30-39 64 70,88 

40-49 49 72,55 

50-59 16 84,78 

Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler daha çok 

büyük işletme sahiplerinden (1. sınıf defter) 

gelmektedir. 

20-29 14 71,79 

1,738 ,629 
30-39 64 68,48 

40-49 49 73,04 

50-59 16 83,06 

Oda, meslek etiğinin geliştirilmesinde yeteri 

kadar faaliyetler düzenlemektedir. 

20-29 14 78,79 

1,377 0,711 
30-39 64 70,12 

40-49 49 69,83 

50-59 16 80,25 

Meslekî Ortaklık Bürolarının yaygınlaşması 

meslekî etiği algısını artırır. 

20-29 14 70,11 

2,811 ,422 
30-39 64 67,35 

40-49 49 74,37 

50-59 16 85,00 

 

Tablo 20’ye göre muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki görüşler i 

yaş gruplarına göre karşılaştırıldığında tüm değişkenler için yaş grupları açısından anlamlı 

bir farklılık yoktur (p>0,05). Diğer bir ifadeyle yaş grupları açısından bu konuların hiç 

birinde fikir ayrılığı bulunmamaktadır. 

Tablo 21’de muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki çeşitli 

görüşlerinin unvana göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 
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Tablo 21: Muhasebe Meslek Mensuplarının Etikle İlgili Konular Hakkındaki Görüşlerinin 

Unvana Göre Karşılaştırılması 

 

 Ranklar 
Kruskall 

Wallis Test 

DeğiĢkenler Unvan n 
Ortalama 

Rank 

Ki-

Kare 

Hesap 

P 

değeri 

Eğitim kurumlarında meslek etiği dersleri zorunlu 
olmalıdır. 

SM 8 91,19 

5,088 ,079 SMMM 133 71,58 

YMM 2 23,50 

Gelecek birkaç yıl içinde ülkemizdeki etik 

değerlerde iyiye doğru değişim yaşanacaktır. 

SM 8 70,56 

,014 ,993 SMMM 133 72,06 

YMM 2 73,50 

AB uyum süreci meslek etiğinin gelişmesine katkı 

sağlar. 

SM 8 63,44 

4,867 ,088 SMMM 133 73,38 

YMM 2 14,50 

Bürokratik engeller meslek etiğinin gelişmesini 
yavaşlatır. 

SM 8 70,31 

,488 ,784 SMMM 133 72,39 

YMM 2 53,00 

Sadece meslek mensuplarının etik değerlere 

uygun davranması yeterli olmayıp müşterilerin de 
etik davranması gereklidir. 

SM 8 77,19 

1,135 ,567 SMMM 133 72,09 

YMM 2 45,25 

Meslek etiğinin gelişmesi genel ekonomik 

gelişime destek sağlar. 

SM 8 84,81 

1,785 ,410 SMMM 133 71,61 

YMM 2 46,50 

Bir müşteri bir SMMM ile çalışmasını sonlandırıp 
bir diğer SMMM’yi tercih ettiğinde, işi alan 

SMMM’nin önceki SMMM’den görüş alması etik 

değerleri arttırır. 

SM 8 75,81 

,451 ,798 
SMMM 133 72,01 

 

YMM 2 56,25 

Müşteriyi kaybetme kaygısıyla tarifenin altında 

ücret alan meslektaşlar vardır. 

SM 8 77,88 

,401 ,818 SMMM 133 71,84 

YMM 2 59,00 

Müşteriyi kaybetme kaygısıyla yasal olmayan 

müşteri tekliflerini uygulayan meslektaşlar vardır. 

SM 8 67,13 

1,332 ,514 SMMM 133 71,85 

YMM 2 101,75 

Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler daha çok 

küçük işletme sahiplerinden (2. sınıf defter) 

gelmektedir. 

SM 8 74,31 

,503 ,778 SMMM 133 71,57 

YMM 2 91,25 

Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler daha çok 

büyük işletme sahiplerinden (1. sınıf defter) 

gelmektedir. 

SM 8 99,00 

4,339 ,114 SMMM 133 70,10 

YMM 2 90,50 

Oda, meslek etiğinin geliştirilmesinde yeteri kadar 
faaliyetler düzenlemektedir. 

SM 8 100,81 

6,089 ,048 SMMM 133 69,75 

YMM 2 106,50 

Meslekî Ortaklık Bürolarının yaygınlaşması 

meslekî etiği algısını artırır. 

SM 8 96,06 

6,447 ,040 SMMM 133 69,81 

YMM 2 121,25 
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Tablo 21’e göre muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki görüşlerin 

unvana göre karşılaştırılmasındaki sonuçlar şu şekildedir: “Oda, meslek etiğinin 

geliştirilmesinde yeteri kadar faaliyetler düzenlemektedir” ve “Meslekî Ortaklık 

Bürolarının yaygınlaşması meslekî etiği algısını artırır.” dışındaki değişkenler için unvana 

göre anlamlı bir farklılık söz konu değildir (p>0,05). YMM’ler meslek etiğinin 

geliştirilmesinde meslek odalarının yeteri kadar faaliyet düzenlediğini ve mesleki ortaklık 

bürolarının yaygınlaşmasıyla meslekî etik algısını arttırdığını düşünmektedir. Özetle bu iki 

değişken dışındaki konularda tüm unvan sahipleri aynı düşünmektedir.  

Tablo 22’de muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki çeşitli 

görüşlerinin eğitim durumuna göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 
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Tablo 22: Muhasebe Meslek Mensuplarının Etikle İlgili Konular Hakkındaki Görüşlerinin 

Eğitim Durumuna Göre Karşılaştırılması 

 

 Ranklar 
Kruskall 

Wallis Test 

DeğiĢkenler Eğitim n 
Ortalama 

Rank 

Ki-

kare 

Hesa

p 

P 

değe

ri 

Eğitim kurumlarında meslek etiği 

dersleri zorunlu olmalıdır. 

Lise 15 67,43 

11,30

3 
,010 

Ön lisans 46 64,33 

Lisans 74 81,09 

Lisans üstü 8 40,56 

Gelecek birkaç yıl içinde ülkemizdeki 

etik değerlerde iyiye doğru değişim 

yaşanacaktır. 

Lise 15 76,17 

1,888 ,596 
Ön lisans 46 69,48 

Lisans 74 74,39 

Lisans üstü 8 56,63 

AB uyum süreci meslek etiğinin 

gelişmesine katkı sağlar 

Lise 15 76,93 

,753 ,861 
Ön lisans 46 70,72 

Lisans 74 72,78 

Lisans üstü 8 62,88 

Bürokratik engeller meslek etiğinin 

gelişmesini yavaşlatır. 

Lise 15 70,57 

2,896 ,408 
Ön lisans 46 65,97 

Lisans 74 77,16 

Lisans üstü 8 61,63 

Sadece meslek mensuplarının etik 

değerlere uygun davranması yeterli 

olmayıp müşterilerin de etik davranması 

gereklidir. 

Lise 15 71,50 

6,368 ,095 
Ön lisans 46 68,00 

Lisans 74 77,59 

Lisans üstü 8 44,19 

Meslek etiğinin gelişmesi genel 

ekonomik gelişime destek sağlar. 

Lise 15 80,37 

6,490 ,090 
Ön lisans 46 63,46 

Lisans 74 77,64 

Lisans üstü 8 53,25 

Bir müşteri bir SMMM ile çalışmasını 

sonlandırıp bir diğer SMMM’yi tercih 

ettiğinde, işi alan SMMM’nin önceki 

SMMM’den görüş alması etik değerleri 

arttırır. 

Lise 15 73,23 

12,69

7 
,005 

Ön lisans 46 62,32 

Lisans 74 80,96 

Lisans üstü 
8 42,50 

Müşteriyi kaybetme kaygısıyla tarifenin 

altında ücret alan meslektaşlar vardır. 

Lise 15 80,33 

5,841 ,120 
Ön lisans 46 66,65 

Lisans 74 76,39 

Lisans üstü 
8 46,50 

Müşteriyi kaybetme kaygısıyla yasal 

olmayan müşteri tekliflerini uygulayan 

meslektaşlar vardır. 

Lise 15 73,93 

5,920 ,116 
Ön lisans 46 73,49 

Lisans 74 74,15 

Lisans üstü 8 39,94 
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Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler 

daha çok küçük işletme sahiplerinden 

(2. sınıf defter) gelmektedir. 

Lise 15 50,00 

7,043 ,071 
Ön lisans 46 80,48 

Lisans 74 72,23 

Lisans üstü 8 62,38 

Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler 

daha çok büyük işletme sahiplerinden 

(1. sınıf defter) gelmektedir. 

Lise 15 57,93 

7,261 ,064 
Ön lisans 46 84,46 

Lisans 74 67,49 

Lisans üstü 8 68,50 

Oda, meslek etiğinin geliştirilmesinde 

yeteri kadar faaliyetler düzenlemektedir. 

Lise 15 74,27 

2,339 ,505 
Ön lisans 46 74,76 

Lisans 74 68,05 

Lisans üstü 8 88,38 

Meslekî Ortaklık Bürolarının 

yaygınlaşması meslekî etiği algısını 

artırır. 

Lise 15 88,30 

5,797 ,122 
Ön lisans 46 66,25 

Lisans 74 74,42 

Lisans üstü 8 52,13 

 

Tablo 22’ye göre muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki 

görüşlerinin eğitim durumuna göre karşılaştırılmasındaki sonuçlar şu şekildedir: “Eğitim 

kurumlarında meslek etiği dersleri zorunlu olmalıdır.” ve “Bir müşteri bir SMMM ile 

çalışmasını sonlandırıp bir diğer SMMM’yi tercih ettiğinde, işi alan SMMM’nin önceki 

SMMM’den görüş alması etik değerleri arttırır.”  dışındaki tüm değişkenler için eğitim 

durumuna göre anlamlı bir farklılık söz konu değildir (p>0,05). Lisans mezunu 

muhasebeciler eğitim kurumlarında meslek etiği derslerinin zorunlu olmasını 

düşünmektedir. Yine lisans mezunları bir müşterinin bir SMMM ile çalışmasını 

sonlandırıp başka bir SMMM ile çalıştığında işi alan SMMM’nin önceki SMMM’den 

görüş almasıyla etik değerlerin arttığını düşünmektedir. Özetle “Eğitim kurumlarında 

meslek etiği dersleri zorunlu olmalıdır.”  ve “Bir müşteri bir SMMM ile çalışmasını 

sonlandırıp bir diğer SMMM’yi tercih ettiğinde, işi alan SMMM’nin önceki SMMM’den 

görüş alması etik değerleri arttırır.”   dışındaki görüşler için tüm eğitim durumuna sahip 

kişiler aynı düşünmektedir.  

Tablo 23’de muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki çeşitli 

görüşlerinin meslekî deneyime göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 
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Tablo 23: Muhasebe Meslek Mensuplarının Etikle İlgili Konular Hakkındaki Görüşlerinin 

Meslekî Deneyime Göre Karşılaştırılması 

 

 Ranklar 
Kruskall Wallis 

Test 

DeğiĢkenler 
Mesleki 

Deneyim 
n 

Ortalama 

Rank 

Ki-kare 

Hesap 

P 

değeri 

Eğitim kurumlarında meslek etiği dersleri zorunlu olmalıdır. 

5 yıldan az 17 84,56 

8,196 ,042 
5-9 yıl 41 81,21 

10-14 yıl 53 61,19 

15 yıl üzeri 32 71,44 

Gelecek birkaç yıl içinde ülkemizdeki etik değerlerde iyiye 
doğru değişim yaşanacaktır. 

5 yıldan az 17 74,06 

5,808 ,121 
5-9 yıl 41 79,89 

10-14 yıl 53 62,02 

15 yıl üzeri 32 77,33 

AB uyum süreci meslek etiğinin gelişmesine katkı sağlar. 

5 yıldan az 17 65,68 

4,445 ,217 
5-9 yıl 41 81,04 

10-14 yıl 53 72,64 

15 yıl üzeri 32 62,72 

Bürokratik engeller meslek etiğinin gelişmesini yavaşlatır. 

5 yıldan az 17 63,71 

4,568 ,206 
5-9 yıl 41 80,40 

10-14 yıl 53 65,30 

15 yıl üzeri 32 76,73 

Sadece meslek mensuplarının etik değerlere uygun 
davranması yeterli olmayıp müşterilerin de etik davranması 
gereklidir. 

5 yıldan az 17 75,35 

,781 ,854 
5-9 yıl 41 74,85 

10-14 yıl 53 68,61 

15 yıl üzeri 32 72,17 

Meslek etiğinin gelişmesi genel ekonomik gelişime destek 
sağlar. 

5 yıldan az 17 80,56 

1,121 ,772 
5-9 yıl 41 72,62 

10-14 yıl 53 69,40 

15 yıl üzeri 32 70,97 

Bir müşteri bir SMMM ile çalışmasını sonlandırıp bir diğer 
SMMM’yi tercih ettiğinde, işi alan SMMM’nin önceki 
SMMM’den görüş alması etik değerleri arttırır. 

5 yıldan az 17 77,68 

1,316 ,725 
5-9 yıl 41 70,56 

10-14 yıl 53 68,72 

15 yıl üzeri 32 76,27 

Müşteriyi kaybetme kaygısıyla tarifenin altında ücret alan 
meslektaşlar vardır. 

5 yıldan az 17 87,82 

4,674 ,197 
5-9 yıl 41 71,02 

10-14 yıl 53 65,28 

15 yıl üzeri 32 75,97 

Müşteriyi kaybetme kaygısıyla yasal olmayan müşteri 
tekliflerini uygulayan meslektaşlar vardır. 

5 yıldan az 17 86,97 

4,415 ,220 
5-9 yıl 41 71,91 

10-14 yıl 53 65,32 

15 yıl üzeri 32 75,22 

Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler daha çok küçük 
işletme sahiplerinden (2. sınıf defter) gelmektedir. 

5 yıldan az 17 55,82 

4,832 ,184 
5-9 yıl 41 78,65 

10-14 yıl 53 68,76 

15 yıl üzeri 32 77,44 

Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler daha çok büyük 
işletme sahiplerinden (1. sınıf defter) gelmektedir. 

5 yıldan az 17 67,29 

1,172 ,760 
5-9 yıl 41 75,34 

10-14 yıl 53 68,64 

15 yıl üzeri 32 75,78 

Oda, meslek etiğinin geliştirilmesinde yeteri kadar faaliyetler 
düzenlemektedir. 

5 yıldan az 17 68,35 

1,534 ,674 
5-9 yıl 41 68,21 

10-14 yıl 53 71,80 

15 yıl üzeri 32 79,13 

Meslekî Ortaklık Bürolarının yaygınlaşması meslekî etiği 
algısını artırır. 

5 yıldan az 17 62,32 

6,438 ,092 
5-9 yıl 41 74,87 

10-14 yıl 53 64,94 

15 yıl üzeri 32 85,16 
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Tablo 23’e göre muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki 

görüşlerinin meslekî deneyime göre karşılaştırıldığında “Eğitim kurumlarında meslek etiği 

dersleri zorunlu olmalıdır” dışındaki tüm değişkenler için meslekî deneyim açısından 

anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Yani “Eğitim kurumlarında meslek etiği dersleri 

zorunlu olmalıdır” görüşü dışındaki tüm görüşlerde meslekî deneyime sahip kişiler 

birbirlerinden farklı düşünmemektedirler. 5 yıldan az tecrübeye sahip muhasebeciler eğitim 

kurumlarında meslek etiği derslerinin zorunlu olması gerektiğini düşünmektedir. 

Tablo 24’te muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki çeşitli 

görüşlerinin mükellef sayısına göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

Tablo 24: Muhasebe Meslek Mensuplarının Etikle İlgili Konular Hakkındaki Görüşlerinin 

Mükellef Sayısına Göre Karşılaştırılması 

 

 Ranklar 
Kruskall 

Wallis Test 

DeğiĢkenler 
Mükellef 

Sayısı 
n 

Ortalama 

Rank 

Ki-

kare 

Hesap 

P 

değeri 

Eğitim kurumlarında meslek etiği 

dersleri zorunlu olmalıdır. 

1-10 4 110,88 

11,644 ,040 

11-20 16 85,38 

21-30 24 78,21 

31-40 39 70,27 

41-50 34 57,15 

50 ve üzeri 26 74,08 

Gelecek birkaç yıl içinde ülkemizdeki 

etik değerlerde iyiye doğru değişim 

yaşanacaktır. 

1-10 4 47,50 

5,702 ,336 

11-20 16 86,94 

21-30 24 76,85 

31-40 39 69,59 

41-50 34 64,99 

50 ve üzeri 26 74,88 

AB uyum süreci meslek etiğinin 

gelişmesine katkı sağlar. 

1-10 4 76,50 

6,474 ,263 

11-20 16 90,66 

21-30 24 68,83 

31-40 39 73,28 

41-50 34 61,46 

50 ve üzeri 26 74,62 

Bürokratik engeller meslek etiğinin 

gelişmesini yavaşlatır. 

1-10 4 48,25 

3,141 ,678 

11-20 16 78,50 

21-30 24 79,67 

31-40 39 68,29 

41-50 34 71,46 

50 ve üzeri 26 70,85 

Sadece meslek mensuplarının etik 

değerlere uygun davranması yeterli 

olmayıp müşterilerin de etik davranması 

gereklidir. 

1-10 4 67,63 

3,386 ,641 

11-20 16 79,56 

21-30 24 69,21 

31-40 39 78,46 

41-50 34 64,16 

50 ve üzeri 26 71,15 

Meslek etiğinin gelişmesi genel 

ekonomik gelişime destek sağlar. 

1-10 4 79,63 

6,616 ,251 

11-20 16 70,66 

21-30 24 66,46 

31-40 39 84,17 

41-50 34 62,69 

50 ve üzeri 26 70,69 
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Bir müşteri bir SMMM ile çalışmasını 

sonlandırıp bir diğer SMMM’yi tercih 

ettiğinde, işi alan SMMM’nin önceki 

SMMM’den görüş alması etik değerleri 

arttırır. 

1-10 4 95,13 7,573 ,181 

11-20 16 80,72 

21-30 24 66,15 

31-40 39 80,38 

41-50 34 62,65 

50 ve üzeri 26 68,13 

Müşteriyi kaybetme kaygısıyla tarifenin 

altında ücret alan meslektaşlar vardır. 

1-10 4 59,00 

3,906 ,563 

11-20 16 83,94 

21-30 24 72,33 

31-40 39 75,90 

41-50 34 70,53 

50 ve üzeri 26 62,42 

Müşteriyi kaybetme kaygısıyla yasal 

olmayan müşteri tekliflerini uygulayan 

meslektaşlar vardır. 

1-10 4 64,13 

1,890 ,864 

11-20 16 80,63 

21-30 24 75,85 

31-40 39 67,76 

41-50 34 73,29 

50 ve üzeri 26 69,02 

Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler 

daha çok küçük işletme sahiplerinden 

(2. sınıf defter) gelmektedir. 

1-10 4 46,25 

7,562 ,182 

11-20 16 61,31 

21-30 24 83,73 

31-40 39 69,36 

41-50 34 80,68 

50 ve üzeri 26 64,33 

Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler 

daha çok büyük işletme sahiplerinden 

(1. sınıf defter) gelmektedir. 

 

1-10 4 61,75 

3,106 ,684 

11-20 16 61,31 

21-30 24 79,04 

31-40 39 67,64 

41-50 34 76,53 

50 ve üzeri 26 74,27 

Oda, meslek etiğinin geliştirilmesinde 

yeteri kadar faaliyetler düzenlemektedir. 

1-10 4 102,38 

5,296 ,381 

11-20 16 60,78 

21-30 24 74,27 

31-40 39 65,68 

41-50 34 75,88 

50 ve üzeri 26 76,54 

Meslekî Ortaklık Bürolarının 

yaygınlaşması meslekî etiği algısını 

artırır. 

1-10 4 113,38 

18,206 ,003 

11-20 16 50,31 

21-30 24 72,65 

31-40 39 59,01 

41-50 34 82,21 

50 ve üzeri 26 84,52 

 

Tablo 24’e göre muhasebe meslek mensuplarının etikle ilgili konular hakkındaki görüşleri 

mükellef sayısına göre karşılaştırıldığında “Eğitim kurumlarında meslek etiği dersleri 

zorunlu olmalıdır” ve “Meslekî Ortaklık Bürolarının yaygınlaşması meslekî etiği algısını 

artırır” dışındaki tüm değişkenler (görüşler) için meslekî deneyim açısından anlamlı bir 
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farklılık yoktur (p>0,05). Mükellef sayısı 1-10 olan muhasebeciler eğitim kurumlarında 

meslek etiği derslerinin zorunlu olması gerektiğini ve meslekî ortaklık bürolarının 

yaygınlaşması meslekî etik algısını arttırdığını düşünmektedir. 

Tablo 25’te muhasebe meslek mensuplarının meslekî etik kurallarına ilişkin bilgilerin 

kaynağına göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 

 

Tablo 25: Meslekî Etik Kurallarına İlişkin Bilgilerin Kaynağı 

 

Bilgi Cevap Frekans Yüzde(%) 

Kitap-Dergi 
Hayır 86 60,1 

Evet 57 39,9 

Yasal Düzenlemeler 
Hayır 105 73,4 

Evet 38 26,6 

Meslekî Örgütler 
Hayır 58 40,6 

Evet 85 59,4 

Konferans, Seminer 
Hayır 47 32,9 

Evet 96 67,1 

MeslektaĢlar 
Hayır 119 83,2 

Evet 24 16,8 

Diğer 
Hayır 132 92,3 

Evet 11 7,7 

 

 

Tablo 25’e göre ankete katılanlara etik kurallara ilişkin bilgileri nasıl edindikleri 

sorulmuştur. En etkili bilgi edinme yöntemlerine bakıldığında ankete katılanların 96’sı 

(%67,1) etik kurallara ilişkin bilgileri “Konferans, seminerlerden”, 85’i (%59,4) “Meslekî 

Örgütlerden” edinmiştir. Etik bilgileri edinme konusunda en etkisiz yöntemler ise 11 

kişiyle “diğer” etkenler, 24 kişiyle “meslektaşlar” olarak görülmektedir. 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

 

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

 

Muhasebe, bir bilgi sistemidir. Muhasebe meslek mensuplarının sunmuş olduğu bilgiler 

toplum, meslek kuruluşları ve devlet tarafından kullanılmaktadır. Dolayısıyla sunulan 

bilgilerin doğru ve güvenilir olması önem arz etmektedir.  

Muhasebe mesleği sadece muhasebe teknik bilgisi gerektiren bir meslek değildir. Aynı 

zamanda etik kuralları ve sosyal sorumluluk bilincini içeren bir meslek dalıdır. Muhasebe 

mesleğinin etik ilke ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Nitekim meslek 

etiği kurallarına uyarak çalışmak, muhasebe mesleğinde sunulan hizmetin kalitesini 

arttırmaktadır. Muhasebe mesleğinin itibarının korunması, mesleğin faaliyetlerini yerine 

getirirken düşülen etik ikilemlerin ya da çelişkilerin çözümlenmesi için meslek etiğine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan araştırmalar muhasebe meslek mensuplarının etik 

konusunun önemini bildiğini ve etik eğitiminin gerekli olduğuna inandıklarını 

göstermektedir. 

Bu çalışma bağımsız muhasebecilerin meslek etiği ile ilgili algılarını öğrenmek, meslekî 

etik kurallarına uyulmasında etkili olan faktörleri belirlemek ve etik dışı davranılma 

nedenlerine ulaşmak amacıyla yapılmıştır.  

Bu çalışmada mesleki etik kuralların uyulmasında etkili olan faktörlerin cinsiyete göre 

karşılaştırılması yapıldığında kadın muhasebecilerin alınan eğitimlerin, cezai ve vicdani 

yaptırımların etkili olduğu düşünülmektedir. Bunların dışında kalan konularda kadın ve 

erkek muhasebecilerin aynı düşündükleri görülmektedir. Buradan kadın muhasebecilerin 

erkek muhasebecilere oranla daha fazla eğitime önem verdikleri, cezai yaptırımlardan 

çekindikleri, etik kurallara uymadıklarında vicdani sorumluluk duydukları sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu duruma kadınların yaratılış gereği daha hassas oldukların ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. Etik dışı davranma nedenleri cinsiyete göre karşılaştırıldığında ise; kadın 

muhasebecilerin daha fazla para kazanma arzusu ile etik dışı davranış sergilediklerini 
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söylemek mümkündür. Bu durumda kadın muhasebecilerin meslek hayatında erkek 

muhasebecilerden daha hırslı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Meslek etiği kurallarının uyulmasında etkili olan faktörlerin unvan elde etme şekline göre 

karşılaştırması yapıldığında sınav ile unvan elde eden muhasebeciler ile sınavsız unvan 

elde eden muhasebeciler arasında bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. Etik dışı davranma 

nedenlerinin unvan elde ediş şekline göre karşılaştırması yapıldığında; sınav yolu ile unvan 

elde eden muhasebecilerde müşteri kaybetme kaygısı yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

kaygıya muhasebecilerin unvanlarını elde etmek için yeminli mali müşavirlik ve serbest 

muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına girmesinin neden olduğu düşünülmektedir. Başka 

bir ifadeyle sınav yoluyla unvan elde etmek belli bir emek istemekte, bu emek de müşteriyi 

değerli kılmaktadır. Ayrıca unvanlarını sınav yoluyla elde eden muhasebecilerin eğitim 

kurumlarında meslek etiği derslerinin zorunlu olması gerektiği düşünülmekte, bu da sınav 

yoluyla unvan elde eden muhasebecilerin eğitime daha çok önem verdiğini göstermektedir.  

Yaş gruplarına göre etik kuralların uyulmasında etkili olan faktörler karşılaştırıldığında 

bütün yaş gruplarının aynı düşündüğü görülmüştür. Etik dışı davranılmasının nedenleri 

araştırıldığında sadece 40-49 yaş aralığında olan muhasebecilerin etik kurallara 

uyulmadığında cezaların yeterince uygulanmadığını ve caydırıcı olmadığını 

düşünmektedirler. 40-49 yaş aralığında olan muhasebeciler, 1966-1975 yıllarında doğmuş, 

çocukluk ve gençlik yıllarında askeri darbeleri yaşamış, idam cezalarına ve faili meçhul 

cinayetlere şahit olmuşlardır. Bu sebeplerden dolayı bu yaş grubunun, cezaların etkin 

kullanılmadığını düşündüklerini söylemek mümkündür.  

SM’ler cezai ve vicdani yaptırımların, mesleki bilgi düzeyinin ve tecrübenin mesleki etik 

kuralların uyulmasında etkili olduğunu düşünmektedirler. Dolayısıyla SM’lerin etik 

kurallara uymalarında birçok faktörün etkili olduğunu söylemek mümkündür. SM’ler için 

etkili olan bu faktörlerin diğer unvan sahibi muhasebeciler için etkili olmadığı tespit 

edilmiştir. SMMM’ler daha fazla para kazanma arzusuyla, SM’ler ise siyasi eğilim 

nedeniyle etik dışı davranıldığını düşünmektedirler. YMM’ler meslek odalarının meslek 

etiğinin geliştirilmesi amacıyla yeteri kadar faaliyet düzenlediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca 

YMM’ler mesleki ortaklık bürolarının yaygınlaşmasıyla etik algının da artacağını 

düşünmektedir.  

Lisans üstü eğitim gören muhasebeciler etik kuralların uyulmasında çevresel baskılardan 

daha çok etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim seviyesinin artmasıyla çevreye olan 
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duyarlılığın da arttığı, dolayısıyla çevresel baskılardan daha çok etkilenildiği 

düşünülmektedir. Lisans üstü eğitim gören muhasebecilerin dini inançların artmasıyla etik 

kurallara uyumun da artacağını belirtmektedirler. Ayrıca lisans üstü eğitim gören 

muhasebeciler cezai yaptırımların olmasını ve uygulanmasını istemekte bu durumun da 

etik kurallara uymaya yol açacağını düşünmektedirler. Lise mezunu muhasebeciler ise 

meslektaşlar arasında iletişim eksikliği bulunduğunu düşünmektedirler.  

Mesleki deneyimi 5 yıldan az olan muhasebeciler eğitim kurumlarında meslek etiği 

derslerinin zorunlu olması gerektiğini düşünmektedirler. Mesleki deneyimi az olan 

muhasebeciler tecrübesizliğin getirdiği eksiklikleri ancak eğitim ile kapatılacağını 

düşünmektedirler. 

Yapılan araştırmada katılımcıların vermiş olduğu cevaplar dikkate alındığında;  etik 

kurallara uymada en etkili faktörün “Alınan eğitimler etkilidir” görüşü olduğu (cevap 

ortalaması=3,66) en etkisiz faktörün ise “Dini inançların düzeyi etkilidir” görüşü 

(c.o.=2,46)  olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırma ile Yıldız (2010)’ın Kayseri ilinde 

yaptığı araştırma sonuçları benzerlik göstermektedir. Nitekim Kayseri ilinde bulunan 

meslek mensuplarının muhasebe meslek etiği konusunu önemsemekte olduğu ve bu 

konuda eğitim gerekliliğine inandıkları tespit edilmiştir. Etik kurallara uymada dini 

inançlar düzeyinin en etkisiz faktör olmasında sebep, insanların dini yaşamadıkları, dinin 

emir ve yasaklarını yerine getirmediklerinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. 

Muhasebe meslek mensubunun etik dışı davranmasında en etkili olan faktörün “Daha fazla 

para kazanma tutkusu” olduğu (c.o=4,21), en etkisiz olan faktörün ise “Meslek 

mensubunun siyasi eğilimi” (c.o =2,61) olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda meslek 

mensuplarında müşteri kaybetme korkusu ve daha fazla para kazanma arzusu ile meslek 

etiği kurallarına uymadıkları sunucuna ulaşılmıştır. 

Muhasebe meslek mensuplarını etik ile ilgili çeşitli konulardaki görüşleri incelendiğinde; 

“Müşteriyi kaybetme kaygısıyla yasal olmayan müşteri tekliflerini uygulayan meslektaşlar 

vardır.” (c.o=3,83) ve “Eğitim kurumlarında meslek etiği dersleri zorunlu olmalıdır.” 

(c.o=3,79) görüşlerinin savunulduğu görülmüştür. “Oda, meslek etiğinin geliştirilmesinde 

yeteri kadar faaliyetler düzenlemektedir.” (c.o=2,95) düşüncesi en az desteklenen görüş 

olmuştur. Meslek mensupları, müşterisini kaybetme kaygısıyla, müşterisinin tekliflerini 

kabul ettikleri görüşünün yaygın olduğu görülmektedir. Bu durum meslek mensubunun 
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bağımsızlığını tehlikeye düşürmektedir. Ayrıca meslek mensupları muhasebe eğitimi veren 

kurumlarda meslek etiği derslerinin zorunlu olması gerektiğini düşünmektedirler.  

Araştırmanın sonuçları incelendiğinde muhasebe meslek etiğine ilişkin alınan eğitimin 

artması ile meslek etiği kurallarının uyumu arasında belirgin bir etkileşim olduğu 

görülmektedir. Meslek etiği ile ilgili alınan eğitim arttıkça, muhasebe meslek etiği ilke ve 

kurallarına uyum da artmaktadır. Ayrıca muhasebe meslek mensuplarının meslekî etik 

kurallara ilişkin bilgileri daha çok konferans, seminer ve meslekî örgütlerden elde ettiği 

tespit edilmiştir. Dolayısıyla meslek odalarının muhasebe meslek mensuplarına meslek 

etiği konusunda bilgilendirme yapmasının, seminer ve konferans düzenlemesinin etik ilke 

ve kurallara olan algıyı olumlu yönde etkileyeceği ve etiğe uygun davranışları pekiştireceği 

düşünülmektedir.  

Araştırmadan çıkarılan bir diğer sonuç ise eğitim kurumlarında muhasebe meslek etiği ile 

ilgili derslerin zorunlu olarak müfredata girmesi gerektiğidir. Ülkemizde yapılan çeşitli 

araştırmalarda gerek lisans düzeyinde gerekse yüksek lisans düzeyinde yeteri kadar 

muhasebe meslek etiği ile ilgili derslerin okutulmadığı görülmektedir (Marşap ve Kurt, 

1996:153). Öğrencilere lise, lisans ve yüksek lisans programlarında muhasebe bilgi ve 

becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra ahlakî değerler ile, etik ilkelerin öğretilmesi ve bu 

değerlerin meslek hayatındaki önemi vurgulanmalıdır.  

Ülkemizde muhasebe mesleği ile ilgili etik düzenlemeler incelendiğinde bu düzenlemelerin 

birçok kurum ve kuruluş tarafından yasa, yönetmelik, tebliğler şeklinde yapıldığı 

görülmektedir. Bu durum kuralların uygulanmasında çok başlılık meydana getirmektedir. 

Bu çok başlılığı önlemek için ülkemizde muhasebe meslek etiği ilke ve kurallarının bir 

bütün olarak ele alınması ve meslek örgütleri tarafından uygulamaya konulup 

denetimlerinin yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

Gelişmiş ülkeler incelendiğinde meslek ahlakına uygun davranışların eğitim ile 

gerçekleştiği görülmektedir. Bundan dolayı meslek ahlakı kurallarının tek elden yazılı 

olarak hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca orta dereceli okullarda, üniversitelerde sadece 

muhasebe bölümü içinde değil, bütün bölümlerde meslek ahlakı derslerinin okutulmasının 

uygun olacağı düşünülmektedir.  

Son olarak muhasebe meslek mensupları, muhasebe eğitimini alırlarken bu eğitimin 

yanında etik ile ilgili eğitimlerin de verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Ayrıca meslek mensuplarına sık sık meslek etiği ile ilgili seminer ve konferans 
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düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra meslek örgütlerine 

sürekli hizmet içi eğitim verilerek meslek ahlakı bilinci oluşturulmaya çalışılmalıdır. 
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EKLER 

 

EK-1 Anket Formu 

ANKET FORMU 

 

I. DEMOGRAFİK VE MESLEKİ ALTYAPIYA YÖNELİK SORULAR 

1- Cinsiyetiniz? 

 Kadın   Erkek 

2- YaĢınız? 

 20-29 arası  30–39 arası  40- 49 arası  50-59 

3- Unvanınız? 

 SM  SMMM  YMM 

4- Eğitim durumunuz? 

 Lise  Ön Lisans  Lisans  Lisansüstü 

5- Meslekî deneyiminiz? 

 5 yıldan az  5 – 9 yıl   10 – 14 yıl  15 yıl ve üzeri  

6-  Meslek unvanınızı elde etme Ģekliniz?  

 Sınav yolu ile  Sınavsız  

7- Mükellef sayınız 

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 
50 ve 

üzeri 

      

8- Meslekî etik kurallarına iliĢkin bilgilerinizi hangi kaynaklardan elde ettiniz? 

(birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz.) 

 Kitap – Dergi vb. 

yayımlardan 
 Meslekî örgütlerden  Meslektaşlardan 

 Yasal Düzenlemelerden  Konferans, Seminer, vb.den   Diğer 
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II. MESLEK ETĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLER 

 

İfadelerin sağında bulunan beş seçenekten size uygun 

olanı belirtmek için kutuya X işareti koyunuz.  

 

 K
es

in
li

k
le

 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

F
ik

ri
m

 Y
o
k

 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

A- Meslekî Etik Kurallarına Uyulmasında Etkili Olan Faktörler   

9- Çevresel baskılar etkilidir. 
     

10- Alınan eğitimler etkilidir.  
     

11- Meslek örgütünün denetimleri etkilidir. 
     

12- Dini inançlarının düzeyi etkilidir. 
     

13- Cezai yaptırımlar etkilidir. 
     

14-Vicdani yaptırımlar etkilidir. 
     

15- Meslekî bilgi düzeyi etkilidir. 
     

16- Meslekî tecrübe etkilidir. 
     

 

İfadelerin sağında bulunan beş seçenekten size uygun 

olanı belirtmek için kutuya X işareti koyunuz.  

 

 K
es

in
li

k
le

 

K
a
tı

lı
y
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ru

m
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a
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ru

m
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a
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o
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m
 

B- Etik DıĢı Davranılmasının Nedenleri  

17- Meslek mensubunun daha fazla para kazanma 

tutkusu 

     

18- Meslek mensubunun müşteri kaybetme kaygısı 
     

19- Meslek mensubunun etik kuralları yeterince 
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bilmemesi 

20- Meslek mensubunun meslek onuruna inanmaması 
     

21- Meslek mensubunun ahlakî zayıflığı 
     

22- Cezaların yeterince uygulanmaması  
     

23- Meslek mensubunun siyasi eğilimi 
     

24- Meslektaşlar arasındaki iletişim eksikliği 
     

C- AĢağıdaki GörüĢler Hakkında Fikirlerinizi Belirtiniz. 

 

25- Eğitim kurumlarında meslek etiği dersleri zorunlu 

olmalıdır. 

     

26- Gelecek birkaç yıl içinde ülkemizdeki etik 

değerlerde iyiye doğru değişim yaşanacaktır. 

     

27- AB uyum süreci meslek etiğinin gelişmesine katkı 

sağlar. 

     

28- Bürokratik engeller meslek etiğinin gelişmesini 

yavaşlatır.  

     

29- Sadece meslek mensuplarının etik değerlere uygun 

davranması yeterli olmayıp müşterilerin de etik 

davranması gereklidir. 

     

30- Meslek etiğinin gelişmesi genel ekonomik gelişime 

destek sağlar. 

     

31- Bir müşteri bir SMMM ile çalışmasını sonlandırıp 

bir diğer SMMM’yi tercih ettiğinde, işi alan 

SMMM’nin önceki SMMM’den görüş alması etik 

değerleri arttırır.  

     

32- Müşteriyi kaybetme kaygısıyla tarifenin altında 

ücret alan meslektaşlar vardır.  

     

33- Müşteriyi kaybetme kaygısıyla yasal olmayan 

müşteri tekliflerini uygulayan meslektaşlar vardır. 
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34-Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler daha çok 

küçük işletme sahiplerinden (2. sınıf defter) 

gelmektedir.  

     

35-Meslekle ilgili yasal olmayan teklifler daha çok 

büyük işletme sahiplerinden (1. sınıf defter) 

gelmektedir.  

     

36- Oda, meslek etiğinin geliştirilmesinde yeteri kadar 

faaliyetler düzenlemektedir. 

     

37- Meslekî Ortaklık Bürolarının yaygınlaşması 

meslekî etiği algısını artırır. 

     

38- Meslek odasının düzenlediği eğitimlere katılımın 

zorunlu tutulmasının meslekî kaliteyi artıracağına 

inanıyor musunuz? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

EK-2 ÖzgeçmiĢ 

ÖZGEÇMĠġ 

KiĢisel Bilgiler 

Soyadı, Adı KARAMAN, Emir Seyit 

Uyruğu T.C 

Doğum tarihi ve yeri 1981, Manisa 

Medeni hali Evli 

Telefon 0534 613 53 23 

E-mail eskaraman45@gmail.com 

 

Eğitim Derecesi Okul\Program Mezuniyet Yılı 

Lise Manisa Anadolu Dış Ticaret 

Meslek Lisesi 
1999 

Üniversite Gazi Üniversitesi 2004 

 

ĠĢ Deneyimi, Yıl ÇalıĢtığı Yer Görev 

2004-2008 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen 

2008 Türk Silahlı Kuvvetleri Subay 

 

Yabancı Dil İngilizce 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
GAZİ GELECEKTİR... 

 


