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ÖZET 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA YABANCILAŞMA DÜZEYİ  

VE BİR ARAŞTIRMA 

Sıdıka Şule KORKMAZ 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 

Tezli Yüksek Lisans Tezi, 94 sayfa, Isparta, Aralık, 2013 

Danışman : Doç.Dr. Hayrettin USUL  

 

Yabancılaşma; yalnızca ekonomi, toplumsal ve siyasal ilişkilerdeki bir 

bozulmanın ürünü ya da sonucu olmayıp, bütün ilişkilerindeki bozuklukların ve 

aksamaların sonucunda ortaya çıkan insanın kendi özüne, benliğine uygun olmayan 

biçimde yaşamak zorunda kalması durumudur. Yabancılaşma günümüzde birçok 

şekilde karşımıza çıkabilmektedir. İnsanın üretimi sonucunda ortaya çıkan ürüne 

yabancılaşması, çalıştığı ortama yabancılaşması veya düşmanca bir ilişki içinde 

bulunması yabancılaşma şekillerine örnek olarak verilebilir. Bu bağlamda çalışmada, 

Isparta ilinde faaliyette bulunan muhasebe meslek mensuplarının; mesleğe karşı 

yabancılaşma düzeylerini ve cinsiyete göre yabancılaşmanın farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda; 

Kadın meslek mensupları tarafından meslekte erkek olmanın bir avantaj olduğu 

düşünülmekle birlikte, genel değerlendirmede böyle düşünülmediği görülmektedir. Bu 

bağlamda meslekte kadın veya erkek olmanın mükellefler üzerinde herhangi bir 

etkisinin olmadığı görülmektedir. Yapılan analizler sonucunda meslek mensuplarının 

mesleğe karşı yabancılaşmalarının olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler : Muhasebe, Yabancılaşma,  
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ABSTRACT 

A STUDY ON ALIENATION LEVEL OF ACCOUNTING PROFESSIONALS  

Sıdıka Şule KORKMAZ 

Süleyman Demirel University, The Institute of Social Sciences, Business 

Administration Department, Masters Degree Thesis, 94 pages, Isparta, December, 

2013 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hayrettin USUL  

 

The alienating is not only the product or the result of a deterioration in 

economics, social and political relations, but also the situation which the person have to 

live disagreeably to its self and egotizm appearing in the result of defect and failure in 

all relationships. The alienating may be appeared today in many ways. That person 

alienates the product occurring in the result of its production, that it alienates to its work 

environment or that it is in a hostile relation can be given as examples for the alienating 

forms. In this sense, in this study it has been done a research in order to determine the 

alienating levels against the profession of the member of accounting profession 

operating in the city of Isparta and whether or not the alienating shows the difference by 

sex.  The findings of the study highlight that while women professionals consider the 

opposite sex has more advantage in career, the overall aspect is different. Hence, the 

gender of the professional does not influence the clients. The results of the analyses 

show no evidence of alienation in accounting profession.   

 

Keywords : Accounting, Alienation  
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GİRİŞ 

Yabancılaşmanın, günümüzde çalışanların en önemli sosyal-psikoloji 

problemlerinden biri olduğu ve kişiler üzerinde birçok olumsuz etkileri olduğu 

söylenebilir. Yaşamının büyük bir kısmını iş hayatında geçiren çalışanlar, yaptıkları işe 

uyum sağlayabildikleri gibi belli bir süre sonra işlerine karşı yabancılaştıkları ve görev 

yerlerinde mutlu olmadıkları görülmüştür. İnsanların büyük bir bölümü sahip oldukları 

potansiyellerin yarısını yaptıkları işe yansıttıkları için kendilerinde engellenme ve 

yetersizlik duyguları oluşmaktadır. Bu durum, çalışanı hayata karşı tatminsiz kılmakta 

ve aile içinde bir takım sorunların yaşanmasına yol açarak kişinin hizmet verdiği 

müşterileri ve firmanın üretim sonuçlarını olumsuz yönde etkilemektedir (Ünsar, 

Karahan, 2011: 363). 

İleri sanayi toplumun nimetleri olarak ortaya çıkan ileri teknoloji, aşırı işbölümü, 

hızlı toplumsal ve kültürel değişimler aşırı ve sağlıksız kentleşme, insanın uyum 

mekanizmalarını bozmakta, insanı topluma ve doğasına uyumsuz hale getirmektedir. 

Çağdaş yaşamın bu bunalımlı ortamı içerisinde yaşamak zorunda kalan insan da, 

belirtilen bu sosyo-psikolojik faktörlerden olumsuz olarak etkilenerek kendisini yalnız, 

tükenmiş ve yabancı hissedebilmektedir. 

Yabancılaşma olgusu, günümüzde gelişmiş veya gelişmekte olan tüm toplumları 

etkisi altına almakta, bütün insanlığın ortak bir sorunu durumundadır. Yabancılaşma 

yüzyıllardır felsefe, psikoloji, sosyoloji ve siyaset biliminde önemini korumaktadır 

(Ofluoğlu ve Büyükyılmaz, 2008:139).   

Bu çalışmada da Isparta ilinde faaliyette bulunan muhasebe meslek 

mensuplarının; mesleğe karşı yabancılaşma düzeylerini ve cinsiyete göre 

yabancılaşmanın farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 

çalışmanın birinci bölümünde yabancılaşma kavramının tanımı; ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Ayrıca yabancılaşma kavramının boyutları ve sonuçları da ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise; muhasebecilik ve muhasebecilikte cinsiyet 

ayrımı çerçevesinde muhasebecilikte yabancılaşma konusu ayrıntılı olarak ele 

alınmıştır. 
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Çalışmanın üçüncü bölümünde de Isparta ilinde faaliyette bulunan muhasebe 

meslek mensuplarında yabancılaşma olgusunun incelenmesi amacıyla bir araştırma 

yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı; Isparta ilinde faaliyette bulunan 

meslek mensuplarının toplum ve aileye yönelik düşüncelerini, meslek mensuplarının 

çalışma ortamlarına yönelik düşüncelerini, meslek yapısına yönelik düşüncelerini tespit 

etmek, meslek mensuplarının mesleki yeterlilik ile ilgili düşüncelerini, meslek 

mensuplarının SMMM Odasına yönelik düşüncelerini, meslek mensuplarının mesleğe 

karşı yabancılaşma hissedip hissetmediklerini ve cinsiyet farklılığının mesleğe karşı 

yabancılaşmada farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek gibi alt amaçlar 

çerçevesinde muhasebe meslek mensuplarının; "Mesleğe karşı hangi düzeyde 

yabancılaştıklarını ve yabancılaşmada cinsiyete göre bir farklılığın olup olmadığının” 

araştırılmasıdır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

   1.YABANCILAŞMA KAVRAMI 

Yabancılaşma kavramı Grekçe alloisis ve bundan türetilen Latince alienatio 

sözcüklerinin ekstasis, yani “esrime, kendinden geçme, benliğinin dışına çıkma” olarak 

tanımlanmıştır. Terim klasik antikite sonlarına doğru ve Hellenistik devirde, “Bir ve 

Tek Olan”la yani “Tanrı’yla” bütünleşme anlamında kullanılmaya başlanmış, pagan 

mistiklerinden Plotinos, tefekkürü ruhun kendi bilincini yitirerek kendisi olmaktan 

çıkması hali olarak betimlenmektedir. Bu hali de alloisis terimiyle tanımlamaktadır. 

Plotinos’un sisteminde, yabancılaşma, yani alloisis, ruhun daha alt bir varlık 

biçiminden, yani kendi varoluşundan sıyrılarak, her şeyin kaynağı olan “Bir ve Tek” ile 

bütünleşmesi halini tanımlanmaktadır. Bu bir bakıma, İslam tasavvufundaki “Vahdet-i 

Vücud” kavramıyla tanımlanan hal ile karşılaştırılabilir. Kavramın, pagan gizemcilerden 

Hıristiyan gizemcilere aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir. Aziz Augustinus da 

Alienatio mentis a corpore deyişiyle, “ilahi aleme dalma”yı betimlenmektedir. 

 Yabancılaşma, teolojik bir kavram olup; hem (kendinden, bedeninden, 

köklerinden vb.) “ayrılma”, hem de (daha üst bir varlık ile) “bütünleşme”yi 

içermektedir (Demirer, Özbudun, 1999: 10). 

Batı’da yabancılaşma kavramı ilk kez Eski Ahid’de puta tapma ile ilgili olarak 

ortaya çıkmıştır. İnsanlar, kendi yaşamı ile ilgili özel nitelikleri nesnelere aktarmak veya 

kendisini aşmak yerine, kendi varlığı ile puta taparak ilişki kurabilmektedir.  İnsan 

böylece kendi gücüne ve kendisinde var olan potansiyelin zenginliğine yabancı 

kalmakta ve kendi varlığının özelliklerine, ancak putların yaşamına boyun eğerek 

dolaylı yoldan ulaşabilmektedir (Tolan, 1981: 143). 

Yabancılaşma kavramının esnek kullanımı sebebiyle, geliştirilen tanımlar da 

çeşitli biçimlerdedir. Geleneksel anlamda yabancılaşma; herhangi bir varlığın kendi 

içindekini dışsallaştırması demektir  (Hilav, 2008: 48). 

Kapitalist üretim şartlarında çalıştığı sürece insan, nesnelleşemediği için kendine 

yabancılaşmakta, sermayeye yakınlaşmaktadır: “geçim kaynağım bir başkasına ait 
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olduğu, mülkiyet isteğinin başkalarınca kabul edilmediği, buna karşılık çalışma bana ait 

olduğu sürece yabancılaşma meydana gelecektir (Zanar, 1999: 20). 

Aslında insanlar bu hayata yabancı olarak gelmişlerdir. Ancak insanın yaşadığı 

hayat, aldığı eğitim, kendi merak edip öğrendikleri, öğrendikleriyle gözlemledikleri 

arasındaki çatışmalar, farklar, insanı yabancı kalmaktan uzaklaştırabilmektedir. 

Yabancılaşma iki şekilde ortaya çıkmaktadır: (Karacan, 2007: 1) 

Birincisi, zaten yabancı bir dünyaya doğan insanoğlunun bu dünyanın yaşadığı 

ortamın niteliğini, gelgitlerini, kanunlarını yeterince algılayamamasıdır. 

İkincisi de başlangıçtan itibaren yaşadığı algıladığı adapte olduğu ortamın 

değiştiğini algılayamaması ya da yaşadığı ortamı diğerlerinin de paylaştığını düşünmesi 

dolayısıyla yabancılaşmasıdır. Yani her iki durumda da kişi yeterince özleşemediği 

ortamları küçük bir akvaryumdaki gerçekliğin içinden görmeye başlamaktadır. İnsanlar 

ve kurumlar açısından her iki şekilde de ortaya çıkması söz konusudur. 

Kavram olarak “yabancılaşma” kişinin kendini bütün olarak hissedememesine 

ve bilincine yönelik bölünmelerine yol açan eylemler ve deneyimler olarak ifade 

edilmektedir (Bonjean ve Grimes, 1970: 366). 

Aktif kişiler (iş yapan, üretenlerin), başlangıçtaki amaçlarına karşıt bir biçimde 

kendiliğinden gelişen sosyal süreçlere yabancılaşabilmektedirler (Doğan, 1998: 7). 

Yabancılaşma; yalnızca ekonomi, toplumsal ve siyasal ilişkilerdeki bir 

bozulmanın ürünü ya da sonucu olmayıp, bütün ilişkilerindeki bozuklukların ve 

aksamaların sonucunda ortaya çıkan insanın kendi özüne, benliğine uygun olmayan 

biçimde, yaşamak zorunda kalması durumudur (Tolan, 1981: 177). 

Marksist felsefe açısından, “yabancılaşma”; her şeyden önce, insanın pratik 

faaliyetleri ile ortaya koyduğu ürünleri kendi elinden ve denetiminden kaçarak, insana 

yabancı ve düşman bir gerçeklik kazanması  yani  apayrı  bir  varlık  haline  gelmesidir  

(Hilav, 1995:48).  

İnsanın kendi özünden, ürününden, doğal ve toplumsal çevresinden koparak 

onların egemenliği altına girmesi şeklinde tanımlanabilecek yabancılaşma kavramı, 
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insanı makinalaştıran, metalaştıran ve sonunda köleleştiren rasyonalist ve teknokratik 

bir uygarlık biçimine karşı oluşan başkalarının bir simgesi durumuna gelmiş 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda yabancılaşma hem sosyolojik, hem psikolojik, hem de 

siyasal ve felsefi bir anlam taşımaktadır (Tolan, 1981: 3). 

Yabancılaşma kavramının esnek kullanımı sebebiyle, çeşitli tanımlar 

geliştirilmiştir: (Cevizci, 2003: 415) 

Özgün anlamı içinde, bir şeyi ya da kimseyi başka bir şeyden ya da kimseden 

uzaklaştıran, başka bir şeye ya da kimseye yabancı hale getiren eylem ya da gelişmedir.  

Psikiyatride, normalden sapma durumudur.  

Çağdaş psikoloji ve sosyolojide ise yabancılaşma; kişinin kendisine, içinde 

yaşadığı topluma, doğaya ve başka insanlara karşı duyduğu yabancılık hissidir.  

Felsefede, şeylerin, nesnelerin bilinç için yabancı, uzak ve ilgisiz görünmesi 

durumu, daha önceden ilgi duyulan şeylere, dostluk içinde bulunulan insanlara karşı 

kayıtsız kalma, ilgi duymama, hatta bıkkınlık ya da tiksinti duyma halinin işareti olarak 

tanımlanmaktadır.  

Hukuk alanında yabancılaşma, devretme, elden çıkarma, zilliyet-mülkiyet 

hakkını başkasına verme, vb. anlamındadır (Teber, 1990: 136).  

Toplumbilim alanında yabancılaşma; ayrılmak, diğer insanlardan, yurdundan, 

tanrılardan ayrı düşmek, kopmak anlamındadır  ( Teber, 1990: 136). 

Tıp alanında, çılgınlık, tinsel şaşkınlık, vb. gibi bir tür bunama ya da psişik 

bozukluklar demeti, ruh hastalığı karşılığı olarak kullanılmıştır (Teber, 1990: 136). 
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1.1.YABANCILAŞMA KAVRAMINA YÖNELİK KURAMSAL 

YAKLAŞIMLAR 

Yabancılaşma kavramına yönelik kuramsal yaklaşımlara ilişkin bilgiler aşağıda 

ele alınmıştır. 

1.1.1.Hegel’e Göre Yabancılaşma Kavramı  

Yabancılaşma kavramını ilk olarak belirginleştiren Hegel olmuştur. Ona göre 

insanlık tarihi aynı zamanda insanoğlunun yabancılaşmasının tarihidir (Tolan, 1981: 

145). 

Hegel insanın toplumda karşı karşıya kaldığı durumu betimlemek için bu terimi 

(yabancılaşma) ileri sürmüştür. Kişi doğa dünyasına ve kendi doğasına 

yabancılaşmaktadır (Esin, 1982: 106). 

Hegel ‘yabancılaşma’ teriminin iki büyük ve birbiriyle ilintili anlamı olduğunu 

belirtmektedir: (Demirer, Özbudun,2008: 18) 

- Bireyde özde farklı olmadığı ve geçmişte birleşik olduğu bir şeyden 

ayrıldığının farkındalığı; 

- Bireyin özde farklı olmadığı ve geçmişte birleşik olduğu bir şeyden ayrı olan 

benliğinin kasti vazgeçişi ya da teslimiyetidir.  

Hegel bir ürünün, bir malın, bir eserin yaradılışında faaliyetin, düşüncenin nesne 

içinde batıp kaybolmasını yabancılaşma olarak algılamaktadır. Bütün düşüncesinin ana 

fikrini bu anlayış oluşturmuştur. Bu mantık çerçevesinde de bugünkü insana dünyanın 

yabancılaştığını ileri sürmüştür. İnsanın bugünkü dünyada kendini seven, hisseden bir 

varlık olarak görmediğini, kendi faaliyetlerinin bir nesnesi olarak algıladığını, ancak 

kendi yaratıcılığının ortaya çıkardığı ürünlerine teslim olduğu oranda kendisiyle ilişki 

kurabildiğini iddia etmiştir (Yeniçeri, 2009: 136). 

Ruhun kendi içinde şedid ve üstün bir çatışma yaşadığını söyleyen Hegel, ruhun 

ideal bir varlık olarak kendini gerçekleştirme gayretleri içinde olmasına rağmen bu 

hedefini kendi gözünden sakladığını, böylece ruhun gerçek yönelimi ile o anda 

yapmakta olduğunun birbirine yabancı kaldığını ve bu yabancılaşmadan tatmin ve gurur 
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duyduğunu belirtmektedir. Bu yüzden Hegel’in anlayışında insanın zihni ürünleri 

kaynağından bağımsızlaşmakta ve böylece ona yabancılaşmaktadır (Özel, 1995: 80).  

Hegel, vicdan ve düşünceden ibaret saydığı insan varlığının öze ulaşabilmesi 

için kendini zorunlu olarak nesne içinde erittiğini öne sürmektedir. İnsan ancak 

başkalaşarak kendileşir (kişiliğini bulur)  (Zahar, 1999: 20). 

Kısaca Hegel felsefesinde yabancılaşma, insan ruhunun daha sonra yeniden 

birleşmek üzere toplumsal kurumlardan ayrılması ve bireyselleşmesi şeklinde 

tanımlanabilir (Ofluoğlu ve Büyükyılmaz, 2008: 120). 

1.1.2.Karl Feuerbach’e Göre Yabancılaşma Kavramı  

Erken dönem Alman materyalist düşünürlerinden biri olan Feuerbach, Hegel’in 

doğa felsefesini başka bir forma sokarak, yabancılaşmanın daha çok din ile ilgili 

kısmına değinmiştir. Feuerbach’a göre; dini değerlerin tümü, Tanrı inancı da dâhil 

olmak üzere, yalnızca bireyin öznel doğasının ve beklentilerinin birer yansımasını 

oluşturmaktadır. Feuerbach’a göre yabancılaşma problemi, insan bilincinin Tanrı ve 

maddi dünya arasında tecrit hali sonucunda ortaya çıkmaktadır (Develioğlu, Tekin, 

2012:122). 

Feuerbach, dinsel yabancılaşma, dünyanın dinsel, düşsel ve gerçek dünya olarak 

ikiye bölünmesinden hareket etmektedir. Eseri, dinsel dünyanın seküler temeline 

oturtulmasından oluşmaktadır (Demirer, Özbudun, 2008:23). 

Feuerbach’ a göre yabancılaşma; insanın özünü kendi dışına yansıtma halidir. 

Bu durumda kendini yalnızca var olmamakla kalmayıp yaratılmamış da olan kurmaca 

bir özle ilintilendirir. Feuerbach’a göre birer yabancılaşma olan din ve Tanrı imgesi, 

insana bir büyütme aynası görevi görmektedir “Din, insanın çocuksu özüdür.” (Demirer, 

Özbudun, 2008:20). 

1.1.3.Karl Marx’a Göre Yabancılaşma Kavramı  

Marx yabancılaşmayı çeşitli eserlerinde, emeğin yabancılaşması, insan arzu ve 

ilişkilerinin yabancılaşması, meta fetişizmi ve şeyleşme ve türsel yabancılaşma olarak 

dört kategoride incelemiştir (Yeniçeri, 2009: 136). 
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Emeğin Yabancılaşması; (elden çıkması) salt “ulusal-ekonomik olgusu” olarak 

saptanmaktadır. Bu saptama, ekonomik bir trajedi ve mantıksal bir paradoks 

biçimindedir. “İşçi, ne kadar çok zenginlik üretirse, üretimin gücü ve kapsamı ne kadar 

çok artarsa, o kadar çok fakirleşecektir. İşçi, ne kadar çok meta yaratırsa, o kadar ucuz 

bir meta durumuna gelecektir.”( Davidov, 1997:58). 

İşçinin emeğinin ürünü olan mamulün, işçinin karşısına yabancı bir madde, 

kendini üretenden bağımsız bir güç olarak dikilmesidir. Bu anlamda işçinin çalışması 

işçinin dışındadır. Onun karşısında ve onun öz varlığı değildir. Bu sebeple işçi 

çalışırken kendini inkar eder. Mutlu değil mutsuzdur. Fiziki ve zihni enerjisini serbestçe 

geliştiremez. Bedenini harcayarak kendisini yok eder. Çalışma bu haliyle de bir 

ihtiyacın doyurulmasından çok kendine yabancı ihtiyaçların doyurulması için sarf edilen 

bir araç durumuna gelmektedir (Yeniçeri, 2009: 136). 

İnsan arzu ve ilişkilerinin yabancılaşması: Marx, özellikle endüstri işçilerinin 

hak ettiklerinden çok daha düşük ücretler karşılığında, kapitalist ekonomi-politiğin, 

teknolojinin denetimi altında çalıştırıldıklarını, yaşam koşullarının ve bilinçlerinin bu 

yönetimler tarafından kendilerine dikte ettirildiğini ve tüm bunların doğal sonucu 

olarak, sanayi proletaryasının çalışmasının, yaratıcı insan faaliyeti olmaktan çıkıp, 

angaryaya dönüştüğünü ve gene tüm bunların sonucu olarak, insanların doğaya, kendi 

çalışmalarına, kendilerine ve diğer insanlara yabancılaştığını savunmuştur (Teber, 

1990:138). 

Marx bugünkü toplumun içinde bulunduğu tüketim çılgınlığını önceden 

görebilmiş ve pazar ekonomisinde her şeyin ürünlere doğru dönüşme eğiliminde 

olduğunu belirtmiştir. Yani her şeyi mala çevirme, maddeyle ölçme eğilimini 

vurgulamıştır. Bu temayülü Marx, mala tapınma olarak nitelendirmiştir. Böyle oluşan 

bir toplumsal yapının, insan ilişkilerinde de yabancılaşmaya sebep olacağı doğaldır. Bu 

durumda toplumsal hayat ticari bir ilişkiye dönüşmekte, karşılıklı alış-verişler, satma ve 

satın almalar dünyası ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ise, insanlar hem satıcı hem de 

bir mal olmaktadır. İlişkiler nesnelerin ilişkisi karakterine bürünür. İlişkilerin kontrolü 

para adlı bir ilahın inisiyatifine terkedilmiş olur (Yeniçeri, 2009: 136). 

Meta fetişizmi: İnsan emeğinin ürününün insandan bağımsızlaştırılarak ona 

hükmeder hale geldiği süreçdir. 
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Şeyleşme: Salt emek sürecine ilişkin bir olgu değildir, üretim sürecinin toplumsal 

örgütlenişidir.  

Yabancılaşma; bireyin özde farklı olmadığı ve geçmişte birleşik olduğu bir 

şeyden ayrıldığının, insana ait olanın, insanın yarattığının, öznenin üzerinde yer alarak 

onun üzerinde belirleyicilik kazanması halidir. İnsanın üzerinde etkileyen kuvvetleri 

belirleyen şeylerin maddi düzenlemesinin sonucudur. İşbölümü, özel mülkiyet ve 

metalaşma yabancılaşma kuramının saçayaklarıdır. Meta Fetişizm ve şeyleşme, tüm 

ürünlerin anonim bir piyasa için üretildiği ve değişim değerlerinin arz ve talep ilişkileri 

içerisinde belirlendiği kapitalist pazar ekonomisi, bireylerin süreç içerisinde birbirleri ile 

girdikleri ilişkileri de dönüştürmekte ve şeyleştirmektedir.  

İşbölümü, özel mülkiyet ve işgücünün metalaşması sonucu, emekçinin kendi 

emek süreci ve emeğin ürünleri üzerindeki denetimi yitirmesi (bir anlamda 

iktidarsızlaşma), emek süreci ve metalaşmış ürünlerin onun karşısına dışsal ve yabancı 

bir güç olarak dikilmesi ve bu süreçlerin sonucunda emekçinin özsel vasıflarına 

yabancılaşmasıdır (Demirer, Özbudun, 2008:23-28). 

Marx, kapitalist toplumda değişim değerlerinin kullanım değeri üzerindeki 

egemenliğini ve parasal ilişkilerin yüceltilmesi yoluyla insani ilişkilerin ve kullanmadan 

doğan yararın yok olması olgusunu “meta fetişizmi” olarak nitelendirmektedir (Tolan, 

1981:154). 

Türsel Yabancılaşma: Marx, emeğin amacının insanın türsel hayatının 

maddileştirilmesinin sağlanması olduğunu iddia etmektedir. Çünkü birey, kendini 

yalnızca şuurda olduğu gibi akli biçimde değil, aynı zamanda gerçeklikte etkin olarak 

bir kere daha yaratır. Fert, böylece kendinin yarattığı dünyada kendini seyreder. Bu 

yüzden insandan kendi üretiminin nesnesi koparılıp alındığında emek yabancılaşmış 

olur. Bu durumda yabancılaşmış emek insanın kendi türsel hayatından, kendi gerçek 

türsel maddiliğinden koparılıp alınmış olur. Marx’a göre insanın kendi ürettiklerini, 

hayat etkinliğini ve türsel varlığını yabancılaşmanın bir sonucu olarak, insanın insana 

yabancılaşması ortaya çıkarmaktadır. Bunun sonucu da kendi ürünümüzün bize 

hükmeden, kontrolümüzden çıkan, beklentimize karşı koyan, hesaplarımızı hiçe 

indirgeyen objektif bir otoriteye dönüşerek kemikleşmesi tarihi gelişmenin mihenk 

taşlarından birisini oluşturmaktadır (Yeniçeri, 2009: 136). 
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Marx için yabancılaşma, insanın çevresine sahip ve egemen olmamasından 

ziyade, çevrenin, doğanın, diğer insanların ve hatta bizzat kendisinin kendi öz varlığına 

yabancı kalmaları demektir. Bunlar, kendisi tarafından yaratılmış olsalar bile onun 

üstünde ve ona karşı olan nesnelerdir. Yabancılaşmış insan dış dünyayı ve kendi 

varlığını, nesnesinden farklılaşmış özne gibi seyretmekle yetinir ( Tolan, 1981:142). 

1.1.4.Durkheim  ve Simmel’e Göre Yabancılaşma Kavramı  

Yabancılaşma ile ilgili olarak Durkheim’ın geliştirmiş olduğu konsepte göre, 

gelişen toplum beraberinde anomiyi de meydana getirmektedir. Anomi, toplumdaki 

kuralların toplumun üyeleri açısından değerini yitirmesi hali olarak açıklanmakta ve 

yabancılaşma ile yakından ilişkili bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Durkheim’a 

göre, iş bölümünün gelişmesiyle birlikte toplumda mevcut olan ortak inanç ve değerler 

etkinliğini yitirmekte ve bunun önemli bir sonucu olarak da “anomi” durumu 

oluşmaktadır. Bu koşullar altında kendi işine gömülmüş olarak hayatına devam etmekte 

olan birey, kendi etkinliği dışında kalan her şeyden yalıtılmış hale gelmekte, hatta yer 

yer kendisiyle yan yana çalışmakta olan arkadaşlarını bile aynı işin içerisinde 

algılamamaktadır. Durkheim, bu şekilde, yabancılaşma kavramını daha çok sosyolojik 

açıdan ele almıştır (Develioğlu, Tekin, 2012:122). 

Durkheim, düzen bozumu ya da anomi’yi tutkuların tam da daha disiplinli 

olmaları gereken bir anda daha az disiplinli olması olarak tanımlamaktadır. Ve anomi 

tanım, ampirik sosyolojide yabancılaşmanın temel unsurlarından kabul edilmiştir. 

Durkheim, yabancılaşmayı toplumun üyelerinin yürürlükteki normatif sistemin 

dışına düşmeleri biçiminde almak gerektiğini düşünmektedir. Bu da aslında son 

zamanlarda bu bağlamda yapılanlardan çok farklı değildir. Ne var ki bu değişikliğin, 

kurulu düzeni eleştiren bir kategori olan yabancılaşma kavramının tümüyle saptırılması 

anlamına geldiğini söylemek gerekmektedir. Bu sapmalar bir yana, yabancılaşma ya da 

kuralsızlık kavramları, bir bakıma aynı sonla karşılaşmışlardır: nesnel toplumsal 

durumları suçlamak için doğan bu kavramlar (Marx'a göre yabancılaşma bireylerin 

kapitalist toplumdaki durumudur, Durkheim'e göre kuralsızlık toplumsal bir olaydır ve 

böylece dışardan ve zorlayarak bireylere yükümlenir) daha sonraki incelemelerle 

psikolojik ya da hiç olmazsa psikolojik-toplumbilimsel kategoriler haline getirilmiştir 

(Esin, 1982:102). 
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Simmel’in günümüzdeki yabancılaşma irdelemelerinde etkili bir saptaması da 

nesnelleşmiş kültüre ilişkin olanıdır. Simmel, kültürü içsel ve dışsal emeğin sonucu 

olarak yaşamın rafine manevi biçimleri şeklinde tanımlamakta ve kültürün 

görüngelerini;  insanların birbirleri ile ilişkilerinde kullanılan dil, din, hukuk, vb., maddi 

ve zihni ürünlerin ortaya çıktığı süreç, bireyin kültürü benimseme, bilgi ve eğitim 

edinme süreci olarak üç kategoriyi kapsadığını söylemektedir.  

Simmel’e göre, üretimde işbölümünde etkili olan üç süreç vardır: (Demirer, 

Özbudun,2008:31-33) 

- Üretimin çeşitli dallarında farklılaşma;  

- İmalat sürecinde farklılaşma;  

- Uzmanlaşma.  

Nesneleşen kültür genişlerken bireyin kültürü yoksullaşmaktadır. Kitlesel üretim 

hem çokluğu hem de kalımsızlığı nedeniyle şeyleri bireye yabancılaştırmaktadır. 

Modadaki hızlı değişim nesnenin kişiliğin bir parçası haline gelişini olanaksız 

kılmaktadır (Demirer, Özbudun,2008:31-33). 

1.1.5.Eric Fromm ve Herbert Marcuse Göre Yabancılaşma Kavramı  

Fromm,  sağlıklı toplumlarda yabancılaşma durumu üzerine odaklaşmıştır. Tüm 

bireylerin paylaştığı kimi temel gereksinimler bulunduğu ve bu temel gereksinimler, 

insanın doğayla uyum halinde yaşayan hayvanlar dünyasından ayrıldıkça ve bilgisi 

arttıkça yoğunlaşan güvensizlik duygusuyla bağlantılı olarak ortaya çıkan 

gereksinimlerdir. Bunlar:  

- Başkaları ile toplumsal ilişkide bulunmak;  

- Yaratıcı olmak;  

- Sabit köklere sahip olmak; 

- Kimlik gereksinimi; 
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- Kendini zihinsel anlamda yönlendirebilmek, olarak sıralamaktadır (Demirer, 

Özbudun, 2008: 34). 

Yabancılaşma bu durumda, "kişinin kendi kendini bir yabancı olarak tanıdığı bir 

deney biçimi" olarak tanımlanmaktadır. Bu kuramın eleştirici amacı, Fromm'un 

kapitalist toplumsal sisteme hücum ederken belirttiği şu ifadede açıkça ortaya 

çıkmaktadır: "Yabancılaşma kültürden kültüre, hem yabancılaşmış özgül kesimlerde 

olsun hem de sürecin tamlığı ve bütünselliğinde olsun, değişebilirmiş gibi 

görünmektedir. Çağdaş toplumda bulduğumuz biçimiyle yabancılaşma neredeyse 

tamdır; insanın işiyle, tükettiği şeylerle, devletle, hemcinsleriyle ve kendisiyle olan 

ilişkilerini sarıp kaplamıştır". 

İnsanın temel gerekliliklerini geliştireceğine bunlara ters düşen bir toplumun 

mümkün olup olmayacağı sorusuna, Fromm, "insanın her duruma nerdeyse her zaman 

kendini uyarlamasını bildiği doğruysa mutluluk için uğraş verme, mal, sevgi ve 

özgürlüğün onun doğasında bulunan gerekler" olmasından hareket ederek olumlu cevap 

vermektedir. Başka bir deyişle insanın kendini uyarlaması olanakları çoktur, ne var ki 

temel gereklilikleri tatmin etmeyen olanaklar yabancılaşmaya yol açmaktadır (Esin, 

1982: 104). 

Fromm, ileri teknoloji ve ekonomik değişmenin süratli ritminin insanı 

kendisinden uzaklaştırdığını belirterek, yabancılaşmayı da bireyin deneyimleri ile 

kendisini yabancılaştıran tecrübesinin bir modeli olduğunu iddia etmiştir (Yeniçeri, 

2009: 142). 

Toplumun üretim ve bölüşüm ilişkileri, insanın temel gereksinimlerini 

karşılayacak tarzda örgütlenmediğinden toplumsal karakter, yabancılaştırıcı bir rol 

oynamaktadır. Yabancılaşma, kişinin kendini yabancı olarak duyumsadığı deneyim 

tarzıdır. Yabancılaşmış kişi kendisiyle yada ötekilerle temas halinde değildir (Demirer, 

Özbudun, 2008: 35). 

Marcuse’e göre işçi sınıfı, kapitalizmin önceki evrelerinde bedenini çalıştırarak 

hayatın zorunluluklarını ve lükslerini sağlayan, pislik ve yoksulluk içinde yasayan bir 

yük hayvanı durumundadır. Bu dönemde toplumdan atılmış bir canlıdır. Fakat teknoloji 

toplumunun ileri kesimlerinde örgütlenmiş olan işçi, bu atılmışlığı daha az duyulur 
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biçimde yaşamaktadır. Toplumsal işbölümünün diğer insani nesneleri gibi artık işçi 

sınıfı da teknoloji toplumu ile bütünleşmektedir. Marcuse, yeni teknolojik iş dünyasında 

artık işçi sınıfının olumsuz tutumunun zayıflamakta olduğunu ve işçi sınıfının kurulu 

düzenin canlı karşıtı olmadığını söylemektedir (Tolan, 1981: 160). Dolayısıyla da ileri 

derecede sanayileşmiş kapitalist toplumun sorunlarının aşılmasında, işçi sınıfından çok 

toplumdaki marjinal kesimlere ağırlık vermektedir. Bu bağlamda özellikle öğrencilerin, 

etnik azınlıkların, toplum dışı kesimlerin toplumsal değişmedeki önemini vurgulayan 

Marcuse’ye göre, ileri derecede sanayileşmiş kapitalist toplumlarda, sistemle aşırı 

ölçüde bütünleşmiş işçilerden bir şey beklemek mümkün değildir (Tolan, 1981: 159). 

1.1.6.Charles Wright Mills’e Göre Yabancılaşma Kavramı  

Charles Wright Mills, hizmet sektöründe çalışan, sayıları giderek artmasına 

rağmen oluşturdukları toplumsal gücün bilincinde olmayan ücretlilerin, yani büro 

memurları, satıcılar vb. grupların özellikle yabancılaşma koşulları üzerinde 

durmaktadır.  

Mills, beyaz yakalıların yabancılaşma sürecinin üst yapısal niteliklerini 

betimlemektedir: “Çağımız bunalımının nedenleri temel bir olguda yatmaktadır: 

Politikada ve ekonomide, aile yaşamında ve dinsel yaşamda ve yaşantımızın tüm alan 

ve bölümlerinde, 18. ve 19. yüzyılların sarsılmaz gerçekleri ya yıkılmış ya da çözülmüş 

bulunmakta, buna karşılık çağdaş yasamı çerçeveleyen görenekleri belirginleştiren yeni 

toplumsal değerler görülmemektedir. Böylece insanın ne kabul etme, ne de reddetme 

olanağına sahib; ne isyan ne de ümit etmek için bir şevk ve heyecanı kalmamıştır. 

Yaşamımız yön gösterici bir çizgiden yoksun bulunmaktadır. Beyaz yakalılarda bu 

bunalım daha da büyük olmaktadır. Zira belirli bir inanç sisteminin yokluğu onları 

bireysel düzeyde silahsız bırakmış ve kolektif düzeyde güçsüz kılmış bulunmaktadır. 

Vahşi çağın oldukça yeni bir ürünü olan beyaz yakalı, kendisini doğuran ve kendisine 

karşı gittikçe daha fazla yabancılaştırmak için çaba sarf eden kitle uygarlığını 

saymazsak, kendine özgü bir kültüre de sahip değildir. Kendisini güvenlik içinde 

hissetmek için bağlar aramakta, ancak hiçbir topluluk, hiçbir örgüt onun bu 

gereksinmesine cevap vermemektedir. Bu yalnızlığı onu, basın, sinema, radyo ve 

televizyon gibi ucuz halk kültürünün yapay ürünleri için bulunmaz bir müşteri haline 

getirmektedir. Genellikle kentlerde oturduğundan, onu prefabrike eğlencelerin 
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gelenekçiliği ve tutuculuğu içinde tutmak kolay olmaktadır. Beyaz yakalı yaratmadığı 

bir dünyada yaşamaktadır.” (Tolan, 1981: 162 - 164). 

Mills, Amerikan toplumundaki güç ilişkilerini ve siyasal yapıyı incelediği 

“İktidar Seçkinleri” adlı eserinde de yabancılaşmaya değinmektedir. Kitle toplumu 

olarak nitelendirdiği Amerikan toplumunda görünürde demokratik bir nitelik taşıyan 

mekanizmanın, sosyolojik anlamda hiçbir geçerliliği ve işlerliği olmadığı savını öne 

sürmektedir. Aslında özerk, etkin ve söz sahibi gibi görünen kitle örgütlerinin, meslek 

kuruluşlarının, derneklerin ve diğer kamu kuruluşlarının toplumsal karar almada ve 

uygulamada söz sahibi olmadığını vurgulamaktadır. Çünkü Amerikan toplumu, siyasal 

ve toplumsal açıdan yabancılaşmış bireylerin oluşturduğu kitle toplumu şeklindedir.   

Mills kitle toplumunda insanlar arası birincil etkileşimin yok olmasından 

yakınmaktadır. Bu da bireyi umutsuzluğa itmektedir. Artık orta sınıfların en geniş 

toplumsal tabakaları oluşturduğu bu tür toplumlarda, askeri, ekonomik ve siyasal 

seçkinlerden meydana gelen oligarşiler, insanları yönlendirebilmektedir (Tolan, 1981: 

162 - 164). 

1.1.7.Malvin Seeman ve Diğer Amerikan Toplum Bilimcilerine Göre 

Yabancılaşma Kavramı  

Seeman, yabancılaşmayı içinde yaşanan toplumsal koşulların bir ürünü olarak 

görmüştür (Teber, 1990: 153). 

Yabancılaşma çalışmaları içerisinde bireyin işe yabancılaşması konusunun 

temelleri ilk olarak Malvin Seeman tarafından oluşturulmuştur. Seeman’ın işe 

yabancılaşma ile ilgili çalışmaları, modern yabancılaşma çalışmalarının en önemli 

olanlarından birini oluşturmaktadır. Seeman, işe yabancılaşma kavramının modern-

endüstriyel toplum koşulları içerisinde tipik bir durum olduğunu düşünmektedir. 

Bununla birlikte Seeman’a göre, modern toplum bünyesinde yabancılaşmış bireylerin 

sayısının çok fazla olmasından dolayı, yabancılaşma durumu, yalnız bireysel bir olgu 

olarak değil aynı zamanda toplumsal bir olgu olarak ele almaktadır. Seeman aynı 

zamanda, yabancılaşma olgusunun, politik düşmanlık, ırk ayrımı, zamanı boşa harcama, 

toplumsal hareketlilik gibi birçok toplumsal sonucu da olabileceğini belirtmektedir. 

Seeman (1983)’a göre yabancılaşma kavramı ile ilgili ortaya çıkan en büyük sorun, 
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kavrama tek ve tam bir tanımın yapılamamasıdır. Buradan hareketle, Seeman kendi 

oluşturmuş olduğu yöntemin test edilebilir varsayımlar ortaya koymaya yardımcı 

olacağını ileri sürmektedir (Develioğlu, Tekin, 2012: 122). 

Seeman’a göre bireyin neye inanması gerektiği konusunda net olmadığı, bireyin 

karar almada asgari açıklık standartlarının karşılanmadığı durumlarda anlamsızlık 

anlamında yabancılaşmadan söz edilebilir (Demirer, Özbudun, 2008: 43).
 
 

Seeman yabancılaşmanın beş unsurunu şöyle sıralamaktadır: (Yeniçeri, 2009: 

143) 

Güçsüzlük : Bireyin kendi davranışının istediği sonuçları elde edemeyeceğine ya 

da aradığı desteği bulamayacağına ilişkin olumsuz algılamalarından, beklentisinden 

kaynaklanan duygudur. 

Anlamsızlık: Bireyin kendi davranışlarını, önceden tahmin etmede kolaylık 

sağlayacak olan şekilleri, formları ve işaretleri çözme becerisinde olamadığı durumlarda 

ortaya çıkmaktadır. Bu durumda birey neye inanacağına karar veremez. 

Normsuzluk: Toplumca belirlenen amaçlara varabilmek için gerekli yükselmeyi 

sağlayacak araçların, yetersizliği karşısında, bireyi topluca yukarılara tırmandıracak 

yaygın ve güçlü baskıların olduğu toplumlarda çoğalmaktadır. Kanunlardaki boşluklar 

normsuzluğa sebep olan önemli durumlardır. 

Yalnızlık: Toplum tarafından yüksek değer verilen şeylere, bireylerin, düşük 

değer vermelerinden kaynaklanan durumdur. Bu durumda kişi, yalnızca yasal araçları 

reddetmekle kalmayıp, grubun ve örgütün hedeflerini de reddediyorsa o zaman yalnızlık 

daha da artmaktadır. 

Kendinden uzaklaşma: Bireyin şimdiki durumunun, toplumsal şartların uygun 

olması halinde daha iyi olabileceği ve mevcut durumun kötü olduğuna inanmasından 

kaynaklanan hali ifade etmektedir. Bir kişinin kendini artık daha fazla işine vermemesi, 

kendini işe katmaması ve kendine bazı düşüncelerden dolayı yabancılaşmasıdır. 

Kendine yabancılaşma ya da kendinden uzaklaşma durumu, anlamsızlık ve güçsüzlük 

durumu ile çok yakından ilişkilidir.  
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Seeman, oluşturduğu kategorilerden güçsüzlük duygusunun çalışma ortamındaki 

belirtilerini ve bunların toplumsal ilişkilerdeki yansımasını araştırdığı çalışmasında da 

işteki yabancılaşma duygusunun bireylerin toplumsal ilişkilerine pek fazla 

yansımadığını saptamıştır. Ancak işin niteliğine göre, el emeği ile çalışanların siyaset 

hakkındaki genel bilgileri az olmakta, dolayısıyla siyasal katılma oranları da düşük bir 

düzeyde belirmektedir. Ancak Seeman, kültürel farklılaşmaların sonuçlarının 

genelleştirilmesinde önemli bir engel oluşturduğunu söylemektedir (Tolan, 1981: 128). 

Amerikalı sosyologlar arasında yabancılaşmayı operasyonel tanımlar haline 

getirme çabası, sadece Seeman’le de kalmamaktadır. Yabancılaşmanın anlamını 

ölçülebilir işlemsel tanımlar halinde vermeye çalışan Dwight G.Dean, yabancılaşma ile 

diğer psikolojik olgular arasındaki karşılıklı ilişkileri saptamıştır. Yabancılaşma ile 

kayıtsızlık, otoriterlik ve ön yargılı olma, aşırı uyum, ahlaksal değerleri reddetme, 

siyasal ilgisizlik ve atalet, aylaklık ve intihar arasındaki ilişkileri saptamıştır.  

Gwynn Nettler’e göre yabancılaşmış kişi, toplumuna ve onun kültürüne ters 

düşen, bunlara yabancılaşan kişidir. Nettler yabancılaşmayı salt bireysel tutum ve 

davranışlardan yola çıkarak açıklama yolunu seçmiştir.  

Leonard I.Pearlin’ne göre, personel arasındaki ast-üst ilişkilerinin, yani 

fonksiyonel otorite ilişkilerinin bireysel etkileşimi sınırlandırması, güçsüzlük 

duygusunu artıran, dolayısıyla yabancılaşmaya yol açan bir etken olarak görmektedir. 

Soruna insan ilişkileri açısından bakıldığında, tek başına çalışan veya iş sürecinde diğer 

arkadaşları ile yakın ilişkisi olmayan personelde yabancılaşma daha fazla olmaktadır.  

Yabancılaşma üzerine Seeman’ın geliştirdiği ölçekle araştırma yapan bir diğer 

araştırmacı olan Middleton da yabancılaşmanın çeşitli görünüm ve boyutlarının 

birbirleri ile ilişkili olduğu savından yola çıkmaktadır. Yabancılaşmanın altı boyutunun 

yani güçsüzlük duygusu, anlamsızlık duygusu, normsuzluk, toplumsal yabancılaşma, 

işten yabancılaşma ve kültürel yabancılaşmanın kendi aralarında istatistiki açıdan 

yüksek düzeyde bağıntılı olduğunu saptamıştır.  

Yabancılaşma konusunda Seeman gibi bir genellemeye ve bütüncü bir yoruma 

varmayı amaçlayan bir diğer Amerikalı sosyolog olan Marvin B. Scott’da, 
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yabancılaşmanın psikolojik anlamda zihinsel bir durum olduğunu ve bu duruma yol 

açan dört temel toplumsal koşulu şöyle sıralamaktadır: (Tolan, 1981: 126 - 136) 

- Çoğunluk tarafından benimsenmiş değer yargılarına ilgisizlik; 

- Toplumca belirlenmiş normlara uymama; 

- Başkalarının kendisinden beklediği rollerin gerektirdiği sorumluluğu yerine 

getirememe; 

- Toplumca gösterilen hedeflere ulaşmak için sahip olunması gereken araç ve 

olanakları elde edememedir.  

1.2. DİĞER FARKLI ALANLARDA YABANCILAŞMA 

Yabancılaşma kavramı farklı alanlarda aşağıda ele alınmıştır. 

1.2.1. İktidar ve Yabancılaşma 

İster psikolojik, ister sosyolojik, isterse iktisadi veya siyasal bağlamda 

yorumlansın, çağımız insanı, gerçekten de yabancılaşmış insandır. Yabancılaşma;  

insanların bireysel ve toplumsal yaşamlarının akışının kendi dışında, mahiyetini 

çözemedikleri, anlayamadıkları ve karşısında çaresiz kaldıkları güç tarafından 

yöneltildiğini bu güçler üzerinde bir etkide bulunamayacaklarını teslim etmelerinin ve 

yaşam tarzının bir teslimiyete uyarlamasıdır. Bu teslimiyet gerçekte iktidardır. 

(Demirer, Özbudun,2008 :45) 

1.2.2. Din ve Yabancılaşma  

Din, “iktidarın meşrulaştırıcısı” anlamında ideolojik bir yüklem edinmektedir. 

İnsanı kendi tasarımlarına tabi kıldığı ölçüde yabancılaştırıcıdır (Demirer, Özbudun, 

2008: 46). 

İnsanoğlu kendi yaşamı ile ilgili özel nitelikleri nesnelere aktarmakta ve 

kendisini gerçekleştirerek aşma yerine kendi varlığı ile ancak bir şeylere tapma yoluyla 

ilişki kurabilmektedir. İnsan böylece kendi gücüne ve kendisinde varolan potansiyelin 

zenginliğine yabancı kalmakta ve kendi varlığının özelliklerine, ancak inandığı, taptığı 

varlığa boyun eğerek dolaylı yoldan ulaşabilmektedir (Tolan, 1981: 143). 
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İslam dininde ise yabancılaşma kavramı birbirine zıt ama birbirini de dışlamayan 

iki farklı anlam örgüsü içinde kullanılmaktadır: 

Birinci yaklaşımda, yabancılaşma kavramı Adem’in yeryüzüne inişi 

çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda yabancılaşma, asıl yurdundan çıkarılan 

insanoğlunun gurbet hissidir, yani ait olunan yurda ilişkin derin hasret duygusudur. Bu 

yaklaşımda yabancılaşma, insandaki yaratıcılığın amili olarak görünmektedir. 

Yabancılaşma, tanrıdan kopma, ondan uzak ve ayrı düşmedir. Ayrıca, insanın bu gurbet 

duygusunu içinden atmaması da Peygamberler vasıtasıyla tavsiye olunur. (Köksal, 

2010: 112) Bu çerçevede Müslüman çağın mantık örtüsünün dışında hakikate yabancı 

kaldığı için hakikat adına yola çıkanlar, çağın bir unsuru olmayı reddederler ve çağa 

onun tanımadığı doğruları getirirler. Bu getirme çabası (tebliğ) ancak çağın üstünde 

vasıflara sahip insanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Bu insanlar çağlarına, çağlarının 

akıl düzenine, iktisadi ve toplumsal işleyişine yabancı kalmayı seçmişlerdir. Daha doğru 

bir deyimle “yabancılaştırılmışlardır” (Özel, 1995: 79). 

İkinci yaklaşıma göre ise yabancılaşma kavramı İslam dininin temel 

kavramlarından olan “fıtrat” çerçevesinde ele alınmaktadır. Fıtrat, İslam dini üzerine 

olmak, insanın varoluşuna buna tahsis etmesi ve bunu sürekliliğe kavuşturması olarak 

anlaşılmaktadır. Bu anlamda, şirk durumu Müslümanın yabancılaşması durumuna 

tekabül etmekte ve puta tapıcılıktan tevhide yönelme yabancılaşmaya karşı ilk insani 

tavır olarak görülmektedir (Köksal, 2010: 112). 

1.2.3. Dil ve Yabancılaşma 

İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araç olarak dil; insanların duygularını, 

düşüncelerini, fikirlerini, hükümlerini birbirlerine aktarmak için kullanılan; seslerden 

meydana gelen ve bir takım şekillerden oluşan bileşendir. Diğer bir ifadeyle dil, 

insandaki düşünce içeriklerini sözlü belirtilere bağlama yetisini ve bu bildirişim 

biçiminin dayandığı mekanizmalar bütünü olarak adlandırılmaktadır  (Usul, 2007: 56). 

Dil insan türünün en değerli kültürel ürünlerinden biridir ve yabancılaşmadan 

kurtulmak için konuşmaktan vazgeçmek, bulunabilecek çözümlerin kuşkusuz en saçma 

ve anlamsızı olacaktır. Ancak sözün, yaşanmış deneyimi ikame etme tehlikesini 

içerdiğinin de her zaman bilincinde olmak gerekir. Bir fikir, sanat eseri veya elinde 
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yarattığı bir nesne olsun, insanoğlunun gerçekleştirdiği her şey için de aynı durum 

geçerlidir. Bunların her biri insanın yarattığı ve ona tartışılmaz yardım ve katkıları olan 

şeylerdir; ama aynı zamanda onun, yaşamı şeylerle, yaşanmış deneyimi nesnelerle, 

duyguyu kendini başkalarının iradesine terketme ve körükörüne itaat ile karıştırması 

yönünde birer tuzaktır  (Tolan, 1981: 144). 

1.2.4. Bürokrasi, Devlet ve Yabancılaşma 

Devlet, ilkçağlardan günümüze kadar toplum üzerinde değişik güçleri kullanarak 

onun yabancılaşmasına çalışmıştır. Tüm yabancılaşmaların kökeninde insan emeğinin 

ürününde bir başkası tarafından el konulması yani özel mülkiyet bulunmaktadır 

(Demirer, Özbudun, 2008: 52). 

Batılı kapitalist ülkelerde teknolojik gelişmenin ve buna bağlı olarak gelişen 

rasyonalite – prodüktivizm ideolojisinin yol açtığı yeni üretim örgütlenmesi ve bunun 

sonucunda toplumsal düzeydeki örgütlenme ve düzenlemeler, insanları kurulu düzenin 

bir dişlisi biçimine indirgemiş bulunmaktadır. Bunun sonucu insani etkinliklerini kendi 

dışındaki güçlerin yönlendirmesine ve denetimine terk etmek zorunda kalan bireyler, 

giderek yalnızlaşmakta ve tüm özgürlüklere ve demokratik görünümlere karşın 

yığınların içinde yalnız kalmaktadır. Kapitalist toplumun pazar ekonomisinde nesnelerin 

yanı sıra ilişkilerin, yaratıcılığın ve hatta sevginin, dostluğun bile şeyleşmesi, insanları 

bu yapıya tepki duymaya ve onu ehlileştirip insanlaştırmaya yöneltmektedir (Tolan, 

1981: 142). 

Sosyalist ülkelerde yabancılaşmanın en önemli ve önemli olduğu oranda da en 

çok eleştirilen etkeni Devlet ve bürokrasi olarak görülmektedir. Almasi’ye göre 

gereğinden çok güçlü bir bürokrasinin varlığı, bireylerin toplum içerisinde gerçekten 

aktif bir rol oynamalarını engelleyen başlıca etken olarak belirmektedir (Tolan, 1981: 

242). 

Ekonomik yabancılaşmanın yani ürünlerin üreticinin elinden kurtulması olayının 

ilkel bir şeklinin ve aynı zamanda bir topluluğun üyeleri ile bu üyelerin menfaatini ve 

iradesini temsil eden (yada öyle görünen) bir grup arasında ilkel bir kopuş ve çatışmanın 

yani siyasi yabancılaşmanın, maddi yapının gelişmesi sonucunda zorunlu olarak ortaya 

çıktığı görülecektir ( Hilav, 2008: 65). 
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Yeni üretim biçimleri, topluluk içinde devamlı bir artı-ürünün bulunmasını 

sağlamıştır. Bu artı-ürün de daha gelişmiş bir işbölümünün ortaya çıkmasını yani tarım 

ile zanaatkârlığın ayrılmasını sağlar. Bu gelişen işbölümü, diyalektik bir şekilde artı-

ürünün yeniden artmasına yol açar. Bu durum, artı-ürüne sahip çıkabilme imkanını  

doğurmakta; bu da (başka nedenlerle birlikte) toplumsal bir farklılaşmayı mümkün 

kılmaktadır. Toplumsal farklılaşma, zamanla sınıfların ve sömürmenin ortaya çıkmasına 

yol açar. Böylece devlet ve siyasi yabancılaşma belirmektedir (Hilav, 2008: 64). 

Yabancılaşmayı geliştiren, genişleten ve belirginleştiren bürokrasinin üç önemli 

yönüdür. Birincisi; örgütte birey işbölümü bakımından kesin çizgilerle belirlenmiş 

geleneksel bir konuma yerleştirilmiştir. İkinci olarak; bu sistem içerisinde birey, 

patrondan en küçük işçiye kadar inen hiyerarşi içine yerleşmiştir. Üçüncü olarak da, 

Weber’in belirttiği gibi, bireyin örgütsel ilişkilerinin gayri şahsiliğin ve kalıcılığa 

yönelik olmasıdır. Bilindiği gibi Weber bir taraftan toplumdaki bürokratikleşme 

derecesini uygarlık ya da gelişmişlik kriteri olarak ele almakta aynı zamanda 

bürokrasinin insani olmayan yabancılaşmaya yol açan bir özellik taşıdığını ileri 

sürmekteydi (Yeniçeri, 2009: 167). 

1.2.5. Hukuk ve Yabancılaşma 

Hukuk düzeni, iktidar ile birey arasındaki ilişkinin adeta bir göstergesi 

durumunda olup, bir taraftan bireyin var olan politik ekonomik sisteme 

entegrasyonunun yasal çerçevesini çizmekte, diğer taraftan iktidarın egemenliğinin 

meşruiyet kaynağını teşkil etmektedir. Hukuk, düzenlemeler aracılığıyla hem 

yabancılaştırıcı etkiye sahip mevcut sistemi korumakta hem de ideolojik etkinliğinin bir 

sonucu olarak bir inanç sistemi inşa etmekte ve hukuk bilinci aracılığıyla, bizatihi 

yabancılaştırıcı bir etmen haline gelmektedir. Bu yabancılaştırıcı etki hukukun mevcut 

ekonomik-politik dizgelerden tamamen ayrı bir kategori olarak algılanmasını sağladığı 

gibi, hukukun politikayla ilişkisinin de görünmez kılınmasına katkı yapmaktadır. Nesnel 

ve formal bir kurallar yapısı ile toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinin yegâne aracı 

olarak kendini kabul ettiren hukuk düzeni, maskeleyici niteliği itibariyle günlük 

politikadan iktidarın yönetsel süreçlerine uzanan bir alanda bireyi içinde olduğu halde 

dışında zannettiği toplumsal, politik, ekonomik gerçekler dünyasına yabancılaştırarak 

üstlendiği misyonu yerine getirmektedir. Dolayısıyla hukuk, sistem içi pek çok unsurla 
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birlikte bireyin yabancılaşmasına katkı yapan bir araç olarak kendini göstermektedir 

(Akman, 2012: 112). 

1.2.6. Ampirik Sosyolojide Yabancılaşma  

Yabancılaşma: insanı kendine, değerlerine, cemaate, yarattığı teknolojiye ve 

toplumsal kurallara bağlayan bir bağın yittiği, kayıp olduğu, incindiği ve durumu çeşitli 

patolojilere yol açtığı fikir üzerinde tanımlanmaktadır. Çok genç ve çok yaşlıların 

tarihsel süreçten dışlanmaları da bu bağlamda yabancılaşma olgusudur (Demirer,  

Özbudun, 2008: 38). 

1.2.7. Medya ve Yabancılaşma  

Medya, kapitalizmin gönüllü suç ortağıdır. İnsan(lık)ın yabancılaştırılması ve 

tüketim toplumunun nesnesine dönüştürülmesinin aygıtıdır. 

Avrupa’nın ahlaki çöküntü içinde olduğunu söyleyen teologlar  ‘bağlayıcı’ 

inançlara duyulan özlemle elde kalan tek geçerli ölçütün ahlak felsefesi olduğunda 

birleşmektedir. 

Yabancılaşma ve bilinç bağlantılı iki kavramdırlar. Yabancılaşma sürecini 

yaşayan insanlar yanlış bilinçlenme’den dolayı zarar görür, acı çekerler.  

İletişim araçları kritik bir rol üstlenmektedir. Bu araçlar, yabancılaşmış ruh için 

anlık zevkler sağlarlar; yabancılaşan bireyi aldatarak yaşadığı sefaleti ona unuttururlar 

ve reklam kurumları aracılığıyla üretilen yapay arzuları ve örnek tipleri çok, daha çok 

çalışmaya güdülerler (Demirer, Özbudun, 2008: 67). 

Reklam, korkular üretir, tatminsizlikler yaratır ve tüketim kültürünü, kapitalist 

toplum düzeninden var olan yabancılaşmayı körükler. Temel görev bilincin, 

sömürülebilecek kıvama getirilmesi için harcanması ve eğitilmesidir. Reklamı yapılan 

ürünlerin yanı sıra beraberindeki dünya görüşlerini de satmaktadır. Reklamlar, insanı 

yok eden sınır tanımaz bir tüketimdir (Demirer, Özbudun, 2008: 69). 
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1.2.8. Teknoloji ve Yabancılaşma 

Birey, kendi yarattığı uygarlığı, sınırlı aklı ile kavrayamaz hale gelmiştir. Bu 

geniş anlamda modern teknolojinin bir zaferidir. Artık birey, tüm yaşamını, görüşlerini, 

alışkanlıklarını, zevklerini, kısaca her eylemini biçimlendiren uygarlığın esiri olma 

durumundadır. Uygarlıktan kaçan, her türlü değeri reddeden, beatnik’lerin,  happy’lerin 

bize yabancı gelen davranışlarını, teknolojiye ve eskimiş değerlere karşı baş kaldırma 

olarak görmek mümkündür. Kısaca insanlar bilinçli ya da bilinçsiz bir arama 

içindedirler. Aranan şey ise, çağımız uygarlığı ile insanlar arasındaki uyumdur (Tolan, 

1981: 268). 

İnsanın ihtiyaçlarını karşılayan, üretimi, zenginliği ve refahı arttıran teknoloji, 

günümüzde insanın bulunduğu her mekana yerleşmiştir. İnsan hayatının her anında 

teknolojiyle yaşamakta ve sağladığı faydalardan yararlanmaktadır. Fakat her alanda var 

olan bu teknoloji, sonunda insanı bağımlı kılmış, denetimi altına almıştır. Teknoloji 

insanın inisiyatif kullanma alanını daraltmış, yeteneklerinin yok olmasına neden 

olmuştur. İnsan artık bir ürün meydana getirmenin mutluluğunu yaşamamakta, emeği 

sonucunda ortaya çıkan ürüne yabancılaşmış durumdadır. Teknoloji sonucunda 

işbölümünde de değişim olmuş, çalışma hayatı gittikçe monoton bir hal almıştır 

(Ofluoğlu ve Büyükyılmaz, 2008: 137). 

Teknolojinin tabii sonucu olarak, işin otomatikleşmesi ve bunun sonucunda da 

bıkkınlığın ve yorgunluğun artması, tik, baş ağrısı, nefrit gibi bazı hastalıkların, işçinin 

zihni ve ruhsal varlığını kemirmesine ön ayak olmuştur (Yeniçeri, 2009: 167).  

1.2.9. Toplumsal Yabancılaşma 

Toplumun gerçekleşmesine izin verdiği insan özellikleri ve eğilimleri ile 

bastırılmış olan potansiyel arasında bir karşıtlık durumu ortaya çıkmaktadır. Açığa 

vurulan insan istekleri, özellikleri ve amaçları ile gizlenenler arasında bir ikilem 

doğmaktadır. 

İnsanın varoluşsal yabancılaşmasının sadece bir bölümü olan bu durum 

toplumsal yabancılaşmanın da nedenidir. Bu varoluşsal yabancılaşmanın özel bir 

türüdür. Yabancılaşma hangi biçimde olursa olsun insanın, kişiliğinin bölümlerinden 
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yabancılaşmasından oluşmaktadır. Yabancılaşma genellikle toplumdan yabancılaşma 

olarak yorumlanmaktadır. Her gün daha fazla alt kültür grubu Batı toplumundan 

yabancılaşmakta olduğunu düşünmektedir. Bu sadece yüzeyde doğrudur. Yabancılaşma 

her ne kadar toplumsal etmenlerden kaynaklansa da, insanın kendi içinde oluşur. 

Toplumdan yabancılaşmış olduğunu düşünen ve oldukları düşünülen gruplar, ya var 

olan toplumsal sistemde kişisel özelliklerini gerçekleştiremediklerinden ya da toplumsal 

değer sistemine uyumlu oldukları halde bu özelliklerini gerçekleştirmelerine izin 

verilmemesinden acı çekmektedirler. Toplumdan yabancılaşmanın temelini oluşturan, 

her iki durumda öz yabancılaşmadır (Weısskopf, 1971: 28). 

1.2.10. İşe Yabancılaşma 

İnsanlar yaptıkları işlerden ne derece zevk alacaklarını ve işin sınırlarını bilmek 

isterler. Zevk tamamıyla ferdi bir özellik değildir. Bir çalışma faaliyetinden alınacak 

zevk, o işin toplum tarafından nasıl değerlendirildiğine de bağlıdır. Dolayısıyla çalışma 

hayatından sağlanan iş tatmini, çeşitli faktörlerin etkisi altındadır (Usul, 2007: 73). 

İşe yabancılaşma, çalışanın fiziksel ve zihinsel gelişimini engelleyen bir durum 

olduğu için yöneticiler katı kurallar ve hiyerarşik düzenlemelere önem vermek yerine 

güven ortamını oluşturmaya özen göstermelidirler. Çünkü örgüt içerisinde otoriteye 

dayalı hiyerarşi ve kurallara dayalı denetim arttığında işe yabancılaşmayı artırmaktadır. 

Yöneticiler çalışanların işe yabancılaşmasını istemiyorlarsa örgüt içerisinde güven 

ortamını yaratmaya özen göstermelidirler (Özbek, 2011: 242). 

Çalışma hayatından sağlanan iş tatmini, çeşitli faktörlerin etkisi altındadır. 

Kişinin genel sosyal hayatında maruz kaldığı etkilerin yanında; örgütteki organizasyon 

biçimi, yöneticilerin ilgisi, işle ilgili bağımsız hareket edebilme ve karar verebilme 

serbestisinin oranı, örgüt içindeki haberleşme imkanı, işin güvenliği, kazanç oranı, işin 

sürekliliği gibi faktörler iş tatminini etkilemektedir (Usul, 2007: 57). 

Tükenmişlik; belirli bir tür stres tepkisini veya gerginliği ifade etmek için 

kullanılan bir terimdir. Tükenmişlik tanımlarının içerdiği bazı temel kavramlar 

şunlardır; yetersiz olmak, yıpranmak, tükenmek, yaratıcılık kaybı, işe adanmışlık kaybı; 

müşterilerden, yardımcı çalışanlardan, işten ve kurumdan yabancılaşma, bunu en üste 

çıkararak kronik strese tepki ve son olarak sıklıkla rahatsız fiziksel ve duygusal 
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belirtilerle birlikte müşterilere ve kişinin kendisine yönelik uygunsuz davranışları 

sendromudur. İlk olarak aşırı kronikleşmiş iş talebinin bireyin duygusal kaynaklarını 

tüketmesi sonucu duygusal tükenme gerçekleşir. Ardından birey belki bir çeşit savunma 

ya da başa çıkma stratejisi olarak; diğerleriyle ilişkisini sınırlar ve psikolojik olarak 

diğerlerinden uzaklaşır. Bu şekliyle duyarsızlaşma, birey ile iş talebi arasında duygusal 

bir tampon görevi görür. Son olarak, birey daha önceki olumlu tutumlarıyla şimdiki 

tutumları arasındaki ayrımı fark eder ve bunun sonucunda mesafeli tutumlarının, 

çalıştığı kuruma ve topluma katkılarını kısıtladığını düşünerek, iş ve insan ilişkileri 

konusunda bir yetersizlik duygusu içine girer. Başka bir deyişle işini yapma ve 

müşterilerine hizmet sunma konusunda kendisini yetersiz görmeye başlar. Kişisel 

başarıda düşme olarak adlandırılan bu boyut tükenmişlikte gelinen son noktadır. 

Tükenmişlik konusunda altı ana etki belirlenmiştir: (Konakay, 2013: 125) 

- İş yükü ve onun yoğunluğu;  

- Zaman talepleri ve karmaşıklık; 

- Günlük öncelikleri sağlayan ve izleme üzerine kontrol eksikliği; 

- Yetersiz ödül ve sürekli olarak daha azı için daha fazlasını yapmaya eşlik 

eden hisler; 

- İlişkilerin kişi dışı/duyarsız olduğu ve takım çalışmasının önemsenmediği 

topluluk hissi; 

- Güven, açıklık ve saygının olmadığı adalet yokluğu ve yönetim tarafından 

yapılan seçimlerin sıklıkla misyonları ve öz değerleri ile çatıştığı çatışan 

değerler ve her zaman vaat verdiğimiz şeyleri uygulanamayışıdır. 

Tükenmişlik yaşayan çalışanlar, bireysel çatışmalar yaratarak ve işlerin 

yapılmasını engelleyerek, çalışma arkadaşlarının üzerinde olumsuz bir etki de 

bırakabilirler. Bu nedenle, tükenmişliğin "bulaşıcı" bir olgu olduğu söylenebilir 

(Konakay, 2013: 125). 

Stres sözlük anlamıyla, birey-çevre etkileşiminde kişinin uyumunu bozan, 

kapasitesini zorlayan talepler olarak tanımlanmaktadır. Stresin kaynakları iş ortamından, 

bireysel ögelerden ve örgütsel ögelerden kaynaklanabilir. Çalışanlar genelde iş 

ortamında uyum ararlar. Uyumun olmaması stresin kaynağını oluşturur. Örgütte çalışan 
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bireyin diğerleri tarafından tanınması ve kabul edilmesi halinde olumlu ilişkiler ortaya 

çıkarak, çalışanların yüksek derecede motive olmuş şeklinde başarılı olması olasıdır 

(Usul, 2007: 77). 

İşle ilgili stres faktörlerinden birisi monotonluktur. Yapılan işin monoton bir 

biçimde devam edip gitmesi ve bireyin kendisini işin süreçlerine dahil edememesi 

durumu, bireyde işe karşı yabancılaşma duygusu oluşturmakta ve bu durum onun için 

çok yaygın bir stres kaynağıdır. Monotonluğun insan üzerindeki etkisi umutsuzluk, 

sıkıntı, gerilim, stres, ilgisizlik, pasif direnme, saldırganlık gibi ileri derecede psikolojik 

ve sosyal bozukluklardır (Okutan, Tengilimoğlu, 2002: 18). 

İşle ilgili stres faktörlerinden bir diğeri de teknolojik değişimdir. Yeni teknoloji, 

iş çevresinde hızlı değişiklikler çalışanların becerilerini çabucak demode etmektedir. 

İlave olarak yeni ekipmanı ve sistemleri sürekli iyi bilme ihtiyacı, bireyde tehdit 

durumu ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, yeterli eğitim sağlanmazsa, potansiyel stres 

etmeni olmaktadır. Gelişen yeni teknoloji bireyde görevini yapamamam duygusu 

oluşturur (Okutan, Tengilimoğlu, 2002: 18). 

Bir diğer önemli stres kaynağı da çalışma ortamının zihinsel, bedensel ve 

duygusal yorgunluğa neden olan ergonomik açıdan elverişsizliğidir. Gürültülü bir 

ortamda bulunmak da insanı zihinsel açıdan yormakta ve strese sokmaktadır. Dil ve 

iletişim, insan kültürünü zenginleştirir. Fakat istenilmeyen ses insan açısından bir 

gürültüdür. Aşırı gürültü ve diğer fiziksel faktörlerin temel psikolojik etkisi, diğer stres 

etmenlerine karşı toleransı azaltır ve motivasyonu olumsuz yönde etkiler. Sıcaklık, 

havalandırma ve nem de önemli bir stres faktörüdür. Aşırı sıcak, soğuk, havasızlık, aşırı 

cereyan gibi çevresel şartlar, hem fiziksel, hem de psikolojik olarak çeşitli problemlere 

neden olur. Ayrıca vardiyalı iş, gece işi, yeni teknoloji, uzun çalışma saatleri, fazla 

mesai, basmakalıp, monoton sıkıcı ve basit işler potansiyel stres etmenleridir (Okutan, 

Tengilimoğlu, 2002: 19). 

Çalışma ortamında bir başka stres faktörü, aşırı iş yüküdür. Aşırı iş yükü, 

potansiyel bir stres faktörü olarak görülebilir. Aslında aşırı iş yükü kadar, yetersiz iş de 

bir stresör olarak kabul edilebilir. Aşırı iş yükü, niceliksel ve niteliksel olabilir. Hem 

fiziksel, hem de zihinsel açıdan niceliksel aşırı iş yükü, işte güçlü stres etmenidir. Belli 
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bir zamanda yetişmek maksadıyla zaman baskısı astında çalışmak, bağımsız bir stres 

kaynağıdır. Aşırı iş yükü altında çalışmanın yanında, düşük iş düzeyinde çalışmak da 

bireyin psikolojik sağlığını bozar  (Okutan, Tengilimoğlu, 2002: 19). 

Stres; bireyin baş etme kaynaklarını tüketen herhangi bir taleptir. Sürekli devam 

eden stresin sonucunda kaygı ve depresyon artar, ardından tükenmişlik ortaya çıkar. 

İşyerinde yaşanan stres ve genel sağlık durumu ve bunun boyutları arasında anlamlı bir 

ilişki göstermektedir. Aşırı yük, ödüllendirme eksikliği ve işyerinde belirsizlik gibi iş 

stresi ile ilgili faktörler en güçlü olarak sağlık durumu ile körele olmuştur (Konakay, 

2013: 125). 

Bireysel ögelerden kaynaklanan stres genelde bireyin kapasitesi ile ilişkilidir. 

Bir meslek elemanının çalışması sırasında karşılaştığı zorluklar, karar alması 

durumunda gereken bilgilerin var olmaması ya da yetersiz olması gibi unsurlar ile 

meslek elemanının kabiliyetinin bu zorlukların üstesinden gelmesine yetmemesi 

durumunda stres ile karşılaşır. Yine, meslek elemanı yönetimin kendisine yeterince 

güvenmediğini hissettiğinde olumsuz duygular taşırlar ve sorumluluklarını yeterince 

yerine getirecek kadar bağımsız olmadıklarını düşünürler. Bu durum çalışanı stresli bir 

duruma sokabilir, işinden ayrılmasına veya iş memnuniyetsizliğine kadar götürebilir 

(Usul, 2007: 77). 

Yabancılaşmanın, günümüzde çalışanların en önemli sosyal-psikoloji 

problemlerinden biri olduğu ve kişiler üzerinde birçok olumsuz etkileri olduğu 

söylenebilir. Yaşamının büyük bir kısmını iş hayatında geçiren çalışanlar, yaptıkları işe 

uyum sağlayabildikleri gibi belli bir süre sonra işlerine karşı yabancılaştıkları ve görev 

yerlerinde mutlu olmadıkları görülmüştür. İnsanların büyük bir bölümü sahip oldukları 

potansiyellerin yarısını yaptıkları işe yansıttıkları için kendilerinde engellenme ve 

yetersizlik duyguları oluşmaktadır. Bu durum, çalışanı hayata karşı tatminsiz kılmakta 

ve aile içinde bir takım sorunların yaşanmasına yol açarak kişinin hizmet verdiği 

müşterileri ve firmanın üretim sonuçlarını olumsuz yönde etkilemektedir (Ünsar, 

Karahan, 2011: 363). 
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1.3. YABANCILAŞMANIN BOYUTLARI 

Yabancılaşmanın nedenleri alternatif yaklaşımlara göre farklılık göstermektedir. 

Bunlardan ekonomik etkenleri ön plana çıkartan ekonomik yaklaşıma göre, 

yabancılaşmanın kaynağında, insanın insana yabancılaşması sonucunu doğuran 

mülkiyet ilişkileri ve üretim araçlarının özel mülkiyeti bulunmaktadır. Teknolojik 

faktörleri ön plana çıkartan yaklaşıma göre ise, yabancılaşmanın kaynağında, modern 

dünyada teknoloji ruhunun akıl almaz yükselişi vardır. Bu anlayışa göre, insan yaşam 

biçimini makineye uydurduğu, makineleşmeye başladığı için yabancılaşmaktadır. Öte 

yandan toplumsal nedenlerin önemini vurgulayan toplumsal yaklaşıma göre, 

yabancılaşmanın kaynağında, modernite öncesi geleneksel toplum biçiminin ortadan 

kalkarak, onun yerini büyük ölçekli ve kitlesel eyleme dayalı laik toplumun alması 

olgusu vardır. Yine felsefi varoluşçu öğretilerin yabancılaşmanın kaynağını insanın 

dünyada bir yabancı olarak varoluşunun sonlu ve yalıtlanmış doğasında bulunduğu 

yerde, psikolojik yaklaşım, yabancılaşmanın kökünü Oedipus kompleksiyle, uygar 

toplumdaki engellenme olgusuyla arar (Cevizci, 2003: 415). 

Yabancılaşma günümüzde birçok şekilde karşımıza çıkabilmektedir. İnsanın 

üretimi sonucunda ortaya çıkan ürüne yabancılaşması, çalıştığı ortama yabancılaşması 

veya düşmanca bir ilişki içinde bulunması yabancılaşma şekillerine örnek olarak 

verilebilir. Fakat genel olarak yabancılaşmanın beş şekilde ortaya çıkabileceğini 

söylemek mümkündür. Dolayısıyla yabancılaşma beş boyutlu bir olgudur: (Ofluoğlu ve 

Büyükyılmaz, 2008: 113) 

- İlk olarak yabancılaşan insan, kendi davranışı sonucunda istediklerini elde 

edemeyeceğini düşünmesinden kaynaklanan güçsüzlük duygusuna sahip olabilir;  

- İkinci olarak yabancılaşan insan neye inanacağına karar verememekte, 

anlamsızlık durumu içine girmektedir;  

- Üçüncü olarak toplumca belirlenen amaçlara ulaşmak için toplum tarafından 

yasaklanan yöntemlere ve davranışlara başvurmasından kaynaklanan kuralsızlık durumu 

içinde olabilir;  

- Dördüncü olarak toplum tarafından özellikle yüksek değer verilen şeylere 

düşük değer vermesinden dolayı tecrit edilmişlik durumuyla karşılaşabilir; 
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- Beşinci olarak da kendinden uzaklaşmış diğer bir ifade ile kendine 

yabancılaşmış olabilir. Dolayısıyla yabancılaşma kişinin tam olarak duygusal yönden 

toplumdan kopması anlamına gelmektedir. Yabancılaşma; insanın gerçek özünden 

uzaklaşmasıdır.  

1.4. YABANCILAŞMANIN SONUCU 

Yabancılaşma; dış dünyanın birey için artık saydam olmadığının, eylemleri 

üzerindeki kontrolünün azalmasının ya da bütünüyle yok olmasının bir göstergesidir. 

Yani birey kendi varlığı üzerinde artık derinlemesine bir görüş açısına sahip değildir. 

Bu durumda kendi gerçek kimliğini ve varlığını sanki bir başkasıymış gibi algılayacak, 

yani yabancılaşmış olacaktır (Tolan, 1981: 139). 

Hukukun bireyler üzerindeki yabancılaştırıcı etkisi onu politikanın, politik 

mücadelenin, politik düşüncenin merkezî olgularından biri haline getirmektedir. 

Bireyler hukukun bu etkisi neticesinde bir taraftan var olan politik ekonomik sisteme 

yabancılaşırlarken, diğer taraftan bu yabancılaşmanın bir sonucu olarak ilgisizleşmekte 

ve mevcut sisteme boyun eğmektedirler (Akman, 2012: 115). 

Yabancılaşma ile insanın hem kendi varlığıyla, hem de dünya ile olan ilişkisinin 

saydamlığı ortadan kalkmakta ve yaşamın anlamını yitirmektedir (Tolan, 1981: 139). 

Her yabancılaşma insandan bir şeyler alıp götürmüş olmanın doğurduğu basit 

üzüntü ile yetinmemekte, insanın iç dünyasının üzerinde kontrol olanağını da 

yıpratmakta ve varlığının en derin bölümlerine kadar yayılmaktadır. Kişinin iç 

dünyasının kapalılığının verdiği sahte huzur ve güven zaten aldatıcıdır. Kişi, kendi 

aleyhine dönmüş, kendi varlığının düşmanı haline gelmiş insandır ( Tolan, 1981: 140). 

Yabancılaşmanın ortadan kalkması, ancak işbölümünün aşılmasıyla 

mümkündür. Çünkü genel olarak her çeşit yabancılaşmanın (ahlaki, dini, ekonomik, 

cinsel, felsefi, teknik, edebi vd.) kaynağı ve kökü “soyutlama yeteneğinde değil 

insanoğlunun pratik faaliyetinde ve maddi hayatı içinde ortaya çıkan toplumsal 

ilişkilerdedir. Bu ilişkilerin en önemlilerinden biri de işbölümüdür (Hilav, 2008: 65). 

İşbölümü, en ilkel şekillerden en gelişmiş şekillerine kadar insanın pratik ihtiyaç 

ve faaliyetleriyle ilintili olarak ortaya çıkmıştır. Siyasi hayat bu maddi faaliyetin nedeni 
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değil sonucu ve yansısıdır. Hatta siyasi hayat ve devlet işbölümünün hayali biçimleridir. 

Siyasi hayat sebep değil, gerçek maddi faaliyetin hayali ya da yabancılaşmış bir 

biçimidir (Hilav, 2008: 67). 

Günümüz çalışma yaşamında işler gittikçe karmaşık hale gelmekte ve yüksek 

düzeyde bilişsel yetenekleri ve uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Bu durum sürekli 

olarak yeni koşullara uyum sağlamayı da beraberinde getirmektedir. Genel olarak uyum 

değişen durumsal taleplere adapte olabilmek ve kişinin kendini davranışsal olarak 

ayarlayabilmesidir. Uyum kişinin değişen çevre şartlarına kendini ayarlayabilmede 

gösterdiği başarı olarak ifade edilir (Özbek, 2011: 234). 

Sanayi toplumlarında yabancılaşma düzeyi arttıkça işletme yöneticilerinin bu 

konuya daha fazla eğilmeleri ve özen göstermeleri gerekmektedir. İş hayatında 

yabancılaşma durumu belirlendikten sonra, önceden belirlenmiş stratejiler hayata 

geçirilmeli, yabancılaşmayı engelleyecek iş genişletme, iş değiştirme, iş zenginleştirme 

gibi çalışma yaşamının kalitesini arttıracak bir dizi önlemler alınmalıdır (Ünsar, 

Karahan, 2011: 364). 

İleri sanayi toplumun nimetleri olarak ortaya çıkan ileri teknoloji, aşırı işbölümü, 

hızlı toplumsal ve kültürel değişimler aşırı ve sağlıksız kentleşme, insanın uyum 

mekanizmalarını bozmakta, insanı topluma ve doğasına uyumsuz hale getirmektedir. 

Çağdaş yaşamın bu bunalımlı ortamı içerisinde yaşamak zorunda kalan insan da, 

belirtilen bu sosyo-psikolojik faktörlerden olumsuz olarak etkilenerek kendisini yalnız, 

tükenmiş ve yabancı hissedebilmektedir. 

Yabancılaşma olgusu, günümüzde gelişmiş veya gelişmekte olan tüm toplumları 

etkisi altına almakta, bütün insanlığın ortak bir sorunu durumundadır. Yabancılaşma 

yüzyıllardır felsefe, psikoloji, sosyoloji ve siyaset biliminde önemini korumaktadır 

(Ofluoğlu ve Büyükyılmaz, 2008: 139). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2.MUHASEBE MESLEĞİNDE YABANCILAŞMA 

Muhasebe bilgi sisteminin açık bir sistem olması nedeniyle üretilen bilgiler 

işletme içi (yöneticiler, çalışanlar, işletme sahipleri ve ortakları) ve işletme dışı (alıcılar, 

satıcılar, vergileme otoriteleri, kredi-yatırım-finans kuruluşları, kamu, potansiyel 

ortaklar vb.) bilgi kullanıcılarına sunulur. Doğal olarak bu gereksinim derecesi, ilgi 

gruplarının beklenti ve niteliklerine bağlıdır. Muhasebe, işletme ile ilgili gruplara 

gereksinim duyulan bilgiyi sağladığından aynı zamanda “İşletme Lisanı” olarak da 

tanımlanmaktadır. Bu nedenle, işletmelerin faaliyetlerini yerine getirebilmeleri ve 

gelişmeleri öncelikle muhasebe ve hatta muhasebeciye bağlıdır (Yıldırım, Tektüfekçi, 

Çukacı, 2004: 10). 

2.1. MUHASEBECİLİK MESLEĞİ 

İşletme dili olarak muhasebe, diğer doğal diller gibi oldukça yaygındır. 

İşletmeler faaliyetlerini deklare ederken muhasebe dilini kullanır. Bu nedenle diğer 

dillerde olduğu gibi, muhasebe dili de bir takım kurallara bağlı olmak zorundadır. Bu 

kuralların zorlaması olmasa, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin verilmesi söz konusu olabilir. 

Muhasebe bilgilerinin karşılaştırılabilirliği de ancak, muhasebe lisanı ile yazılmış 

raporlarla mümkündür. 

Bu raporların değişik dillerde oluşturulması, muhasebe dilinin bütünlüğünü 

bozmaz. Çünkü işletme faaliyetleri değişik dillerde raporlansa bile, kullanılan muhasebe 

gramer ve sembolleri aynıdır ve bunların kullanımı bir takım kurallara bağlanmıştır. Bu 

emredici kuralların var olması, birtakım hata ve hilelerin önlenmesine ve rapor 

kullanıcılarının yanlış algılamasına engel olur. Ancak, muhasebe dilinin kuralları 

değişen çevre koşullarına göre yeterli esnekliği de sağlamalıdır. (Usul, 2007: 57) 

Muhasebe fonksiyonlarının çeşitliliği ve ilgi çevresinin genişliği dikkate 

alındığında,  muhasebecilik mesleğinin özelliği gereği; düşünsel bir faaliyete dayalı 

olması, devamlı dikkat gerektirmesi vb. nedenler onun stresli meslekler arasında yer 

almasına neden olmuştur. Bu durum muhasebe meslek elemanı açısından 

irdelendiğinde; özellikle çalışma ortamında yaşanan stres düzeyinin muhasebeciler 
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üzerinde yoğun bir etki bıraktığı bilinen bir gerçektir (Yıldırım, Tektüfekçi, Çukacı, 

2004: 2). 

Günümüz çalışma ortamında işlerin rutinleşmesi ve bireysel çalışmanın grup 

çalışmasının yerini alması sonucu; sosyal ilişki kurabilme yeteneği sekteye 

uğramaktadır (Usul, 2007: 81). İnsanlar arası ilişkilerdeki yabancılaşma, bireyin kendi 

arzusuna karşın toplumsal yasa ve anlaşmalara boyun eğip, aşırı uyumcu bir tutumu 

benimsemesi biçiminde kendini göstermektedir (Usul, 2007: 82). 

Geleneksel tanıma göre muhasebe; para ile ifade edilen işlemlere ait anlamlı ve 

güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde, verilerin ilgili kaynaklardan toplanmasına, 

doğruluklarının saptanmasına, kaydedilmesine, tasnif edilmesine, raporlar halinde 

sunulmasına, analiz yorumlamasına denmektedir. Bu işlevleri yerine getiren kişiler ise 

muhasebeci olarak adlandırılmaktadır (Usul, 2007: 83). Muhasebe mesleği; nitelikli 

bilgiyi, uzun ve özverili bir deneyimi, sorumluluk ve sır saklamayı gerektirmektedir. 

Tek bir yanlışlık veya ilgisizlik bile yapılan işlerin tümünün hatalı olmasına neden olup, 

maddi zarara yol açacağından muhasebecilik yanlışlığı ve ilgisizliği kabul 

etmemektedir. Muhasebeci hesap işleri ile işletmenin tüm faaliyetlerini, miktar ve değer 

olarak izler ve belirler. Ekonomik, mali ve sosyal nedenlerle, işletmelerin yönetim ve 

denetiminin tek aracı olan hesap işleri çeşitli yasalar tarafından düzenlenmiş ve 

işletmelere birçok vergi mükellefiyeti ve sorumluluğu yüklemiştir. Muhasebeci, hesap 

işlerini ilgili yasalara göre yürütmek ve mali yükümlülükleri yerine getirmek zorunda 

olan kişidir. Ayrıca karar almaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin 

değerlendirilmesi ve bilgi olarak sunulması görevlerini de üstlenmektedir. 

Muhasebecilik mesleği düşünsel faaliyete dayanan, devamlı dikkat gerektiren ve enerji 

kaybına yol açan çok yorucu ve kişiyi çabuk yıpratan bir meslektir. Bu yönüyle 

muhasebecilik mesleği stresli bir meslek görünümündedir (Yıldırım, Tektüfekçi, 

Çukacı, 2004: 10). 

Türkiye’de muhasebe meslek mensupları 3568 sayılı kanunda yapılan 

değişiklikler ile 5786 sayılı kanunla serbest muhasebeci mali müşavirler (SMMM) ve 

yeminli mali müşavirler (YMM) olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır. Her bir 

gruba tabi meslek mensubunun sunacakları hizmetlerin sınırlılıkları kanunla 

belirlenmiştir. Özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin hemen hemen tamamı, 
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serbest muhasebeci mali müşavirlerin yetki sınırları içinde hizmet satın almaktadır. Bu 

durumda işletmelere doğru, tarafsız ve zamanlı bilgi sunması beklenen muhasebe 

meslek mensuplarının hizmet kalitesinin ölçülmesi, müşteri memnuniyeti ve sadakatinin 

belirlenmesi açısından son derece önem kazanmaktadır (Banar, Ekergil, 2010: 40). 

SMMM mesleği basit tekrarların olduğu sıkıcı bir iş olarak bilinse de sürekli 

değişen yasaları takip etmek, mükellefin ve kamunun çıkarlarını koruyarak yasal 

gerekliliklerin yerine getirildiği sorumluluk isteyen hatasızlığın gerekli olduğu bir iştir 

(Ardahan, 2010: 112). 

Muhasebe mesleğinin önemli özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kaya ve 

Yanık, 2011: 296): 

- Muhasebe mesleği önemlidir: Ekonomilerin temel dinamiği olan işletmelerin 

verimli çalışmaları ve gelişmeleri iyi işleyen bir muhasebe ve denetim sistemine 

bağlıdır. İşletmelerde bu görevi muhasebeciler yürütür. Bu anlamda muhasebe mesleği 

ekonomik ve mali yapının sağlıklı bir şekilde işlemesinde önemli bir görev yürütmekte, 

işletmeler ve devlet açısından her geçen gün daha da önemli bir meslek haline 

gelmektedir. 

- Muhasebe mesleği nitelikli bilgi gerektirir: Muhasebe mesleği kendi 

bünyesinde gerekli olan bilgilerin dışında, hukuk, ekonomi, finans ve işletme gibi 

konularda da bilgi sahibi olmayı gerektirir. 

- Muhasebe mesleği uzun tecrübe gerektirir: Muhasebe mesleğinin tam 

anlamıyla icra edilebilmesi, uzunca bir süre içinde edinilen tecrübe gerektirir. Birçok 

bilim dalı gibi yalnızca teoriden ibaret değildir. 

- Muhasebe mesleği sorumluluk gerektirir: Muhasebenin ürettiği bilgiler, gerek 

işletme içi gerekse işletme dışı tarafları ilgilendirdiği için ve bu taraflar arasında 

devlette bulunduğu için bir anlamda toplumu ilgilendirir. Bu ise mutlak bir sorumluluk 

gerektirir. 

- Muhasebe mesleği sır saklamayı gerektirir: Muhasebe meslek mensupları 

işletmelerin çok önemli ve birçok noktada gizli kalması gereken bilgilerine sahip 

olurlar. Muhasebeci bu gizli bilgileri yasal bir zorunluluk olmadıkça kimseye 
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söyleyemez ve kendisinin veya başkasının menfaatine kullanamaz. Bu anlamda bir sır 

mesleğidir. 

- Muhasebe mesleği yorucudur: Muhasebe mesleği hatayı kaldırmayan, daha 

ziyade zihinsel enerji harcamayı gerektiren yorucu ve çalışanları çabuk yıpratan bir 

meslektir.  

Muhasebe meslek mensuplarının karşılaştığı mesleki özel sorunlar arasında, 

meslek gereklerinden, mükelleflerden, toplumdan, devletten, yaşam şartlarından, iş 

piyasasındaki gelişmelerden vb. kaynaklanan çeşitli nedenler mevcuttur. Öte yandan, 

genel sorunlar açısından bakıldığında ise, çalışanları iş ortamında tatmin olmalarını 

sağlayarak onların işten ayrılmalarını engelleyen nedenler arasında, organizasyon 

personelinin, işyerindeki ekonomik, sosyal, manevi çalışma atmosferine bağlı psikolojik 

durumunun iş ilişkisini belirleyici olduğunu ileri sürülmektedir (Akın, 2007: 145). 

Muhasebeciler aşırı iş yükü nedeniyle gerek işin beklenen kalitede olmaması 

açısından, gerekse esnek olmayan zaman planlamalarından dolayı stres yaşamaktadırlar. 

İş yükünün fazla olması ev ve iş yaşamı arasında çatışma yaşanmasına neden 

olmaktadır. Cinsiyetler açısından oluşan farklılıklar ise, genellikle yaş olarak genç ve 

daha az deneyime sahip olan kadınların işteki sorunlarını bırakmalarının daha güç 

olduğu yönündedir. Kadın muhasebecilerinin çalışmalarını çoğunlukla iş yerinde, ev 

dışında tam gün olarak sürdürdükleri göz önünde bulundurulduğunda ev ve iş yaşamı 

arasında zamanlama açısından baskı doğacağı açıktır. Aynı zamanda hem anne hem de 

ev kadını olması beklenen iş kadının rollerinin çatışması söz konusudur. Birey, sınırlı 

bir zaman diliminde kendisinden beklenen rollerden hangisine öncelik vereceğini 

bilemeyebilir. Kadınlar tüm bu rollerini eş zamanlı bir biçimde yürütmek isteseler de, 

ağır iş yükü ve zaman baskısı altındadırlar (Yıldırım, Tektüfekçi, Çukacı, 2004: 11). 

Kadının “annelik mi, kariyer mi, yoksa gelir elde edebilmek için iş mi daha önce 

gelecektir?” sorusuna cevap arayabilmek için bazı kararlar alması gerekecektir. 

Kariyerle, aile sorumluluğu, çocuk bakımı arasında karar verme konusunda zıt duygular 

yaşayan kadın zaman içerisinde aile ile iş hayatındaki seçim güçlüğü ve kararsızlığı 

yaşayacak bu da onu karamsarlığa sürükleyebilecek buna bağlı olarak stres düzeyi de 

artacaktır (Yıldırım, Tektüfekçi, Çukacı, 2004: 12). 
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Kadın SMMM ‘lerin hem meslekten hem de aile baskılarından gelen stresle 

uğraştıkları için daha fazla stresli oldukları elbette ki bir gerçekliktir. Bir aileye sahip bir 

Kadın dezavantajlı sayılırken, bir aileye sahip erkeğin bir servete sahip olduğunun 

düşünülmesi bilinen bir gerçektir. SMMM mesleği döngüsel bir yapıya sahip 

olduğundan dolayı Kadınlar için iş ve aile dengesini kurmak oldukça zor olmaktadır 

(Yardımcıoğlu, 2007: 267). 

2.2. MUHASEBE MESLEĞİNDE YABANCILAŞMA 

Muhasebenin iki yönü bulunmaktadır. Birincisi; kaydetme, ikincisi ise 

yorumlama olayıdır.  Muhasebenin ilk boyutunu yerine getiren bir meslek elemanı için 

yaratıcı olmak, var olan sistemi değiştirmek veya muhasebe kayıtlarını yaparken 

yeteneklerden yararlanmak gibi bir sorunu yoktur. Çünkü muhasebe kayıtlarının nasıl 

yapılacağı yürürlükte bulunan mevzuatlar tarafından belirlenirken, kullanılan muhasebe 

paket programları da muhasebecinin yerini alarak, herhangi bir yorum ve bilgiye sahip 

olunmadan kayıt yapılmasına imkan tanımaktadır.  

Sadece işlevi belgeleri muhasebe defterlerini kaydetme olan bu kişilerin, ‘ben bu 

kaydı başka nasıl yapabilirim’ diye bir düşüncesi yoktur. Çünkü mevzuat, kayıtların 

nasıl yapılacağını göstermiş ve dolayısıyla kayıt yapılırken bu gösterim dışına 

çıkılmasına izin vermemektedir. Bu aşamada sadece kayıt yapan muhasebeci, aynı işlevi 

tekrar tekrar yapmaktan belli bir süre sonra sıkılacak, yaratıcı zekasını kullanamayacak 

veya köreltecektir. Daha sonraki aşamalarda, kayıt yapan muhasebeci kendini makineye 

esir olmuş durumda hissedecektir. Yapmış olduğu muhasebe kayıtlarının kendisi için bir 

anlam ifade etmediğini düşünecek ve ‘geçinmek’ için bu işlemleri yaptığını düşünmeye 

başlayacaktır. 

İşte bu tekdüzelik işlev yaratıcı zekanın kullanılamaması, kendisini paket 

programlar karşısında esir hissetmesi veya kendini bir robot olarak görmesi, mesleğinde 

yabancılaşma fenomenini tetikleyecektir. Buna karşın muhasebenin ikinci boyutu analiz 

ve yorumlamadır. Defter tutanlar tarafından rapor olarak sunulan bilgilerin analiz ve 

yorumlanması işlevini gören kişileri muhasebeci kabul edersek, bu kişiler defter tutanlar 

gibi tek düzen çalışma içine girmezler. İşlerinde tatminsizlik yaşamazlar ve en önemlisi 

Marx’ın yabancılaşma tarifinde yer alan yaptığı işi özümsememe durumu ile 

karşılaşmazlar (Usul, 2007: 84-85).  
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Analiz ve yorum yapan muhasebeciler, analitik düşünce yapısına sahip, geleceğe 

projeksiyon tutabilen, müşteri ve kamuoyunun ihtiyaçlarını bilen ve bu ihtiyaçları 

karşılayacak düzeyde bilgi, görgü ve düşünceye sahip olan ve alternatif stratejileri 

sunabilen kişilerdir. Bu bağlamda, mesleğini analiz ve yorumlarıyla muhasebe 

mesleğine icra eden muhasebeciler aynı zamanda; (Usul, 2007: 84-85) 

- İleri teknolojilere uyum sağlayan; 

- Karşılaştığı problemleri çözebilme yeteneğine sahip olan; 

- İyi iletişim kurabilen; 

- Grup ve ekip çalışmalarına katılabilen ve bunları yönlendirebilen; 

- Bilgi üreten ve üretilen bilgileri daha da geliştirebilen; 

- Sorgulama yeteneğine sahip olan; 

- Değişen  koşullara  kolayca  adaptasyon  sağlayan  kişilerdir. 

Grup çalışması yerine bireysel çalışmaların ön planda olması, insanların yaptığı 

işten zevk almamaları, yaptığı işte kabiliyetlerini gösterememeleri ve çalışanın bugünkü 

modern teknoloji karşısında kendini robot gibi hissetmesi, yabancılaşma fenomenini 

tetikleyen unsurlardır (Usul, 2007: 84). 

Gökgöz ve Zeytin‘in 2012 yılında yapmış oldukları araştırma sonuçları 

incelendiğinde, muhasebe meslek mensuplarının karşılaşmış oldukları sorunların 

çoğunlukla; iş yükünün çok fazla olması, alınan ücretlerin yetersiz olması, devlet 

dairelerinde bürokratik işlemlerin çokluğu, mükelleflerin evrakını zamanında 

ulaştırmaması, mükelleflerden muhasebe ücretlerinin zamanında veya hiç tahsil 

edilememesi şeklinde olduğu görülmektedir. 

Muhasebe meslek mensuplarının iş dünyasından (mükelleflerden) beklentileri 

genel itibariyle ücretlerin zamanında ve aylık olarak ödenmesi ile mükelleflerin vergi 

ödemelerini kendilerinin yapmaları, muhasebe belgelerini zamanında ve eksiksiz olarak 

teslim etmeleri, sorumluluklarının farkında olmaları ve mükellef ile karşılıklı olarak 

saygı ve güvene dayalı ilişki kurulması şeklindedir. 

Muhasebe meslek mensuplarının Maliye Bakanlığı’ndan beklentileri 

kapsamında öne çıkan yargılar; bürokratik işlemlerin azaltılması, vergi mevzuatında 
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yapılacak değişikliklerde muhasebecilerin de görüşünün alınması, vergi yargısının daha 

hızlı karar vermesinin sağlanması, muhasebe standartlarının uygulamaya geçirilmesi, 

kayıt dışı ekonominin önlenmesi veya azaltılması şeklindedir. 

Muhasebe meslek mensuplarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

Odası’ndan beklentileri ise; meslek mensuplarının hukukunun korunması, meslek içi 

eğitim sayısının ve niteliklerinin artırılması, resmi kurumlarda karşılaşılan sorunların 

çözümüne yardımcı olunması, meslektaşlar arasında haksız rekabete çözüm bulunması, 

muhasebe mesleğinin toplum tarafından daha iyi tanınması için çalışmaların yapılması 

şeklindedir (Gökgöz, Zeytin, 2012: 490). 

Koçyiğit, Bal ve Öztürk’ün çalışmaları sonucunda muhasebe meslek 

mensuplarını etkilediği tespit edilen stres kaynaklarının sıralamasına bakıldığında; (Çil 

Koçyiğit, Çına Bal ve Öztürk, 2010:  273) 

- Mükelleflerin muhasebe ücretlerini zamanında ödememesi; 

- Çalışma saatinin uzunluğu; 

- İş yükünün ağır olması; 

- Mevzuatın karışık olması; 

- Odanın belirlediği ücretlerin yetersizliği şeklinde sıralandığı görülmektedir.                                         

Finansal hayatta doğru kararlar verebilmek için doğru değerlendirmelere, doğru 

değerlendirmeler için ise doğru verilere ve doğru veriler için de gerçeği yansıtan, 

manipüle edilmemiş, tarafsız ve hileden uzak muhasebe bilgilerine ihtiyaç vardır. Bu 

açıdan bilgi kullanıcılarının veya karar vericilerin kararlarının isabetli olması, muhasebe 

bilgisinin kalitesi ile doğru orantılıdır. Muhasebe; tüm süreçleri ile doğru, gerçekçi, 

manipülasyondan arındırılmış ve hileden uzak veri üretmeye odaklanmıştır, 

odaklanmalıdır. Bu amacı ortadan kaldırmaya yönelik muhasebe manipülasyonları, 

muhasebe bilgisinin kalitesini etkileyecektir (Elitaş, 2013: 52). 

Ay ve Avşaroğlu’nun araştırma bulgularına göre muhasebe çalışanlarının 

çalışma biçimlerine göre kendi ofisini işleten meslek mensubunun ücretli ve ortak 

çalışanlara göre tükenmişlik yaşadıkları saptanmıştır. Bu sonuca göre ortak işletme 

sahibi olan muhasebe mensuplarının mesleki tükenme anlamında daha az yıprandıkları 

belirtilmektedirler. Araştırmada gelir düzeyi yüksek olan muhasebe çalışanlarının daha 



37 

 

az tükenme yaşadıkları, ekonomik açıdan kazanma ve bireyin kendini öyle görmesinin 

işine karşı duyarlılığı ve yaşam kalitesine katkısının olduğu sonucuna varılmıştır. Böyle 

bir süreç durumunda muhasebe çalışanlarının hem işlerine karşı daha duyarlı 

davranmaları hem de kişisel olarak başarı algılarını daha yüksek tuttukları 

belirtmektedirler  (Ay ve Avşaroğlu, 2010: 1183). 

Kaya ve Yanık’ın araştırmaları sonucunda meslek mensuplarının müşteri 

memnuniyetini çoğunlukla esas aldıkları, mükelleflerden etik kurallara uyulmaması 

yönünde telkin aldıkları ve mükelleflerin mali tabloların düzenlenmesine müdahil 

oldukları belirlenmiştir. Meslek mensuplarının bu duruma zaman zaman tepki verdikleri 

ancak bunu gerçekleştirirken müşteri kaybı endişesi yaşadıklarını gözlemlemişlerdir. 

Meslek mensuplarının etik dışı davranışa iten sebeplerin başında, büyük bir oranda 

mükellef gelmektedir. Mükelleflerin vergi matrahının belirlenmesi için hizmet talep 

ettikleri saptanmıştır. Kaya ve Yanık’ın anketlerine göre, vergi oranlarının yüksek oluşu 

ve vergi çeşitliliğinin çokluğu, mükellefleri vergi kaçırmaya iten nedenlerin başında 

gelmektedir. Meslek mensupları hizmet sunarken, bağımsız ve tarafsız 

davranamadıklarını tespit etmişlerdir (Kaya ve Yanık, 2011: 305). 

Etkin bir müşavirlik hizmeti ile mükellefler üzerinde yönlendirici konumda 

olabilecek muhasebe meslek mensupları, vergiye karşı duyarsızlık ve vergi bilinci 

eksikliğini gidermede yardımcı olabilirler. Ekonomik faaliyetlerin her aşamasına 

katkıda bulunabilecek muhasebe meslek mensuplarının, devletin en önemli ve sağlıklı 

finansman kaynağı vergilerin elde edilmesinde ve bir bütün olarak vergileme sisteminde 

sağlayacağı katkıları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 
 
(Fırat, 2001: 77-102)  

‐  Vergi denetim elemanlarına yardımcı olma ve onların işlerini kolaylaştırma; 

‐  Beyana dayalı sistemde beyan edilen bilgi ve belgenin doğruluğunu artırma; 

‐ Vergi idaresinin yükünü hafifletme ve denetim yetersizliğini gidermede 

yardımcı olma; 

‐ Türk vergi sisteminde yozlaşmayı önleyerek, muhasebecilik, vergicilik ve 

işletmecilik alanlarında güven ve ahlak unsurunun geliştirilmesine katkı sağlama; 
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‐ Vergi kanunlarının uygulanmasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların asgari 

düzeye çekilmesi suretiyle, yargıya gitmeden uzlaşma yolu ile birçok sorunun çözüme 

kavuşmasını sağlama; 

‐ Vergi gelirinin artmasına katkıda bulunmadır. 

Sözkonusu katkıların düzeyi, olabilirliği kuşkusuz muhasebe, müşavirlik ve 

denetim hizmetlerini ifa eden muhasebe meslek mensuplarının niteliksel olarak kalifiye 

olmaları ile doğrudan ilişkilidir. Muhasebe meslek mensupları mükellefle vergi, sigorta 

ve diğer idareler arasında köprü vazifesi görmektedir. Özellikle sahte ya da muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesinde veya temininde, kayıt dışı işçi 

çalıştırılmasında ya da çalışanların ücretlerinin bir kısmının kayıt dışı bırakılmasında 

muhasebe meslek mensuplarının caydırıcı etkilerinin olması gerekmektedir (Fırat, 2001: 

77-102). 

Usul ve Ömürbek’in yaptığı araştırma sonucunda muhasebe meslek mensubunun 

muhasebecilik mesleğini seçerken, bilinçli ve isteklerine göre karar verdiği 

görülmektedir. Bu düşüncelerden ilk beş sırayı, bağımsız çalışma imkanı, işten ayrılma 

durumunda iş bulabilme imkanı, mesleğin prestij sağlayacağı düşüncesi, ofis ortamında 

çalışılması ve muhasebe mesleğinin gelecekte yeni fırsatlar yaratma düşüncesi 

oluşturmaktadır (Usul ve Ömürbek, 2008: 172). 

Banar ve Ekergil’in yaptığı araştırma sonucunda muhasebe meslek mensupları 

güvenilir olması gerektiği sonuncuna varılmıştır. Muhasebe meslek mensuplarının 

sunduğu hizmetlerin doğruluğu dışında, bilgi kalitesini arttıran zamanlılığın, 

güvenilebilirliğin, tamlığın, tutarlılığın ve katma değer yaratabilirliğin müşteri 

memnuniyetini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Muhasebe meslek 

mensuplarının müşterilerine söz verdikleri hizmetleri zamanında sunması ve ortaya 

çıkan sorunları çözümleme şekilleri güvenilirliği arttıran unsurlardır. Ancak muhasebe 

hizmetlerinin doğruluğu, zamanında yerine getirilmesinden çok daha önemlidir ve 

araştırma müşterilerin bu konuda tereddütleri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle 

muhasebe meslek mensuplarının müşteri memnuniyetini arttırmaları ve özellikle de 

müşteri sadakatini sağlayabilmeleri için muhasebe bilgi seviyesini arttırmaları 

gerekmektedir (Banar ve Ekergil, 2010: 56-57). 
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Müşteri memnuniyetini önemli ölçüde etkileyen “empati” boyutu; iletişim, 

erişim, yeterlilik ve müşteriyi anlama alt bileşenlerinden oluşmaktadır. Müşterilerin 

anket sorularına verdiği yanıtlardan, muhasebe meslek mensuplarının müşterileri ile 

yeterli iletişim kuramadığı anlaşılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, muhasebe meslek 

mensupları müşterilerin ihtiyaçlarını araştırmak yerine, sadece müşterilerinin taleplerini 

yerine getirdikleri anlaşılmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının, müşterisinin 

faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin gerekli bilgileri toplama ve bu bilgilere dayalı olarak 

finansal danışmanlık yapma yeterliliğine sahip olmadığı da çalışmanın verilerinden 

ortaya çıkmaktadır (Banar ve Ekergil, 2010: 56-57). 

Muhasebe meslek mensuplarının çalışma ortamları ve teknolojik yapısı 

açısından müşterilerin memnun olduğu istatistiki sonuçlardan anlaşılmaktadır. Ayrıca, 

müşterilerin muhasebe meslek mensubunun çalışanlarından ziyade, doğrudan muhasebe 

meslek mensubu ile ilişki içinde olduğu ya da muhasebe meslek mensubunun 

çalışanlarını mesleğin önemli bir parçası olarak görmediği sonucuna da ulaşılmaktadır. 

Çalışmada muhasebe meslek mensuplarının hizmet kalitesinin “güvenlik” ve 

“heveslilik” boyutlarında müşteri memnuniyetini yeterince sağlayamadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu nedenle muhasebe meslek mensuplarının çalışanlarının işe alınması, 

hizmet içi eğitimi, müşteri ilişkileri gibi konularda daha fazla özen gösterilmesi 

gerekmektedir (Banar ve Ekergil, 2010: 56-57). 

Sonuç olarak, muhasebe meslek mensuplarının müşterilerine sunduğu 

hizmetlerin kalitesinin müşteri memnuniyetini doğrudan etkilediği saptanmıştır. 

Muhasebe meslek mensuplarının müşteri memnuniyetini arttırabilmesi için; sürekli ve 

nitelikli bir eğitim, sektörel uzmanlaşma, iletişim yeteneklerinin ve araçlarının 

arttırılması ve mesleği yasal zorunlulukları yerine getiren bir kurum imajından çıkarıp 

finansal danışmanlığa da yönlendirilmesi gerekmektedir (Banar ve Ekergil, 2010: 56-

57). 

Daştan’ın araştırmasına göre muhasebe meslek mensuplarının vergi kayıp ve 

kaçakları konusu ile ilgili (genel yargılar, vergi kayıp ve kaçaklarının nedenleri, 

önlenmesi ve meslek mensuplarının vergi kayıp ve kaçaklarıyla mücadeledeki yeri gibi) 

hususlarda değerlendirmeleri özetle aşağıdaki gibi ortaya çıkmaktadır. Ankete katılan 

muhasebe meslek mensupları; ( Daştan, 2011: 203) 
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- Türkiye’de vergi kaçıranların yakalanma ihtimallerini düşük bulmakta ve 

mükellef eğitim düzeyinin yükselmesi halinde vergi kayıp ve kaçaklarının azalacağına 

inanmaktadır; 

- Vergi kayıp ve kaçaklarının nedenleri açısından ağırlıklı olarak, etkin olmayan 

vergi denetimi ve adil olmayan vergileme zihniyeti, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve 

mükellef gelir düzeyinin düşüklüğü ile vergi oranlarının yüksekliği yanında toplumsal 

ve vergiye ilişkin ahlaki seviyenin düşük olmasını görmektedir; 

- Vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi için vergi oranlarının düşürülmesini ve 

vergi sayısının azaltılmasını, etkin vergi denetimini, işletmelerde her türlü giderlerin 

kanuni defterlere yazılması ve bunların vergi matrahından düşülmesini, muhasebe 

meslek mensuplarının faaliyetlerinde konuyla ilgili etkin hareket etmelerini gerekli 

görmektedir; 

- Vergi kayıp ve kaçakları ile mücadelede muhasebe mesleği ilişkisi açısından, 

vergi idaresince yürütülen vergi denetimlerinin yetersizliğinden hareketle meslek 

mensuplarının aktif rol almaları gerektiğini ortaya koymakta, vergi kayıp ve kaçakları 

ile kayıt dışılığın önlenmesinin ise muhasebe meslek mensuplarının toplumdaki 

saygınlığını artıracağına inanmaktadır; 

- Üniversite muhasebe eğitiminde, öğrencilerin vergi kayıp ve kaçakları ile 

mücadele konusunda yeterli eğitim almadıklarını bu nedenle muhasebe eğitim 

kurumları ile meslek mensupları ve vergi idaresi arasında koordinasyon sağlanması 

gerektiğine inanmakta, ayrıca vergi kayıp ve kaçakları ile mücadelede sosyal medya 

ağlarının etkin biçimde kullanılması gerektiğini düşünmektedir.  

Dinç, Abdioğlu ve Büyükşalvarcı’nın yaptığı analiz sonucunda, muhasebe 

meslek mensuplarının müşterileri (mükellefleri) ile ilişkilerinde sergiledikleri davranış 

biçimleri ile kazanç düzeyi arasında çok düşük seviyede bir ilişkinin bulunduğu ancak 

bu ilişkinin istatistikî olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Bir başka ifade ile 

muhasebe meslek elemanlarının davranış biçimleri ile kazanç düzeyleri arasında hemen 

hemen bir ilişki bulunmadığını söylemek mümkündür. Bunun sebebinin, muhasebe 

meslek örgütlerinin koymuş oldukları ücret tarifeleri ve ekonomik şartlar gereği müşteri 

kaybetme korkusu yaşanmaktadır (Dinç, Abdioğlu ve  Büyükşalvarcı, 2010: 1162-

1163). 
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Muhasebe meslek mensubunun davranış biçimi ile kazanç düzeyi arasındaki 

ilişki detaylı bir şekilde incelendiğinde, muhasebe meslek mensuplarının mükelleflerine 

karşı sergilediği işbirliği davranış biçiminin kazanç düzeyini etkilediği sonucu ortaya 

çıkmaktadır. İşbirliği davranış biçiminin kazanç düzeyi üzerinde etkili olduğu ancak bu 

etkinin derecesinin düşük olduğu ve bu sonucun istatistikî olarak anlamlı olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bunun anlamı, müşterileri ile yakın işbirliği içinde olan muhasebe 

meslek elemanlarının, kurdukları yakın ilişki sebebiyle daha fazla kazanç elde 

edebildikleridir. Bir başka ifade ile muhasebe meslek elemanları mükellefleri ile yakın 

işbirliği kurdukları takdirde, bu yakın ilişki sebebiyle ücret talebinde asgari ücret 

tarifesinin üstüne çıkabilmektedir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 

muhasebe meslek mensuplarının müşterileri (mükellefleri) ile ilişkilerinde, işbirliği 

hariç, davranış biçimlerinin kazanç düzeyleri üzerinde hiçbir etkisinin bulunmadığı, 

ancak işbirliği davranış biçiminin kazanç düzeyini olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 

Bunun sebebi olarak, muhasebe meslek odalarının muhasebe hizmetleri ile ilgili asgari 

bir ücret tarifesi açıklamaları ve muhasebe meslek mensuplarının verdikleri hizmetleri 

ücretlendirirken bu tarifeyi dikkate almaları gösterilebilir (Dinç, Abdioğlu ve  

Büyükşalvarcı, 2010: 1162-1163). 

Ağca ve Yalçın’ın yaptıkları çalışmada meslek mensupları birçok sorunla 

karşılaştıklarını bunlardan bir kısmının mesleğin genel problemleri olduğunu ancak 

bazılarının özellikle kadın olmaktan kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Özellikle meslek 

mensubu kadınlar mesleğe başlarken destek görmediklerini, meslekte ikincil 

görüldüklerini, kendilerini kabul ettirme sorunu yaşadıklarını, müşteri bulmada 

zorlandıklarını, mükelleflerle ilişkilerinde zorlandıklarını, erkeklere oranla daha az gelir 

elde ettiklerini, mesleğin yoğun çalışma şekli gibi nedenlerle sorun yaşadıklarını dile 

getirmişlerdir ( Ağca ve Yalçın, 2009: 37). 

Karasioğlu ve Göktürk’ün araştırmalarına göre Türkiye’nin ekonomik manada 

kalkınmayı sağlaması kayıt dışının engellenmesi ile mümkün olabilecektir. Bu da 

ekonomik faaliyetlerin kayıt içine alınmasını görev olarak benimsemiş muhasebe 

meslek mensupları ile mümkün olacaktır. Mükelleflerin yavaş yavaş muhasebe ile 

ortaya çıkan bilginin işlenmesi ve yorumlanmasının önemini kavraması ile birlikte 
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hukuki engellerin A.B. uyum süreci ile ortadan kaldırılması mesleğin önemini artıracak 

ve geleceğin kariyerli meslekleri içindeki yerini alması sağlanacaktır. 

Devletin en önemli geliri olan vergi gelirinin artırılması meslek mensubunun 

görevini tam anlamıyla yerine getirmesi ile mümkün olabilecektir. Bugün itibari ile 

muhasebe meslek elemanı imkanı dahilinde görevini yerine getirmeye çalışırken bir 

takım engellerle karşılaşmaktadır. Bunların başlıcaları muhasebe meslek elemanının 

yeterince yetkilendirilmemesi, ekonomik sorunlar ve mükelleflerinin muhasebe etiğine 

aykırı istekleri olmaktadır. Uluslararası standartların ülkemizde uygulanması ve vergi 

bilincinin toplumsal açıdan sağlanması ile birlikte bu sorunların ortadan kalkacağı 

düşünülmektedir.  

Sonuç olarak; meslek mensuplarının vergisel, finansal ve yönetsel açıdan 

hizmetlerini artırabilmeleri görev tanımlarının yeniden oluşturulması ve bu görev 

tanımlarını belirleyen günümüz koşullarına göre düzenlenmiş bir yasa ile 

sağlamlaştırılması, sorumluluk ve yetkilerinin artırılması, hukuki sorunların ortadan 

kaldırılması ve mükelleflerin muhasebenin bilgi açısından kullanılması yönünde 

bilinçlendirilmesi doğrultusunda mümkün olacaktır (Karasioğlu ve Göktürk, 2008).  

Bekçi, Ömürbek ve Tekşen’in yapmış olduğu çalışma incelendiğinde; muhasebe 

meslek mensuplarının stresle ilgili düşüncelerine genel olarak bakıldığında, muhasebe 

meslek mensuplarının gerek iş yaşamında gerekse özel yaşamında genel de stres altında 

olmalarına rağmen yapacakları işlerde istekli oldukları görülmektedir. Ayrıca işlerinin 

yoğunluğu nedeni ile özel yaşamlarına vakit ayıramadıkları ve stres altında çalıştıkları 

görülmektedir.  

Ayrıca muhasebe meslek mensuplarının stresle mücadele ederek stresten 

kurtulmaya çalıştıkları görülmektedir. Meslek mensuplarının büyük bir çoğunluğu iş 

yüklerinin fazla olmasından dolayı zaman planlaması yaparak stresle daha az karşı 

karşıya kaldıkları sonucuna varılmıştır. Meslek mensupları stressiz bir ortamda 

çalışmanın performanslarını en üst düzeye çıkaracağına inanmaktadırlar. Meslek 

mensuplarının büyük bir çoğunluğunun iş yoğunluğundan şikayetçi olduğu bir 

gerçektir. Bu doğrultuda, meslek mensupları yapılacak işlerin çok fazla olmasından 

yakınmaktadırlar (Bekçi, Ömürbek ve Tekşen, 2007: 155). 
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Uzay ve Güngör’ün araştırmasına göre serbest piyasa ekonomisinde çok önemli 

rolleri bulunan muhasebecilerin sorunları ile ilgili öne çıkan sonuçlar şunlardır (Uzay, 

Güngör, 2004, 103): 

- Muhasebecilerin ekonomik krizlerden başlıca etkilenme yolu, mükelleflerinin 

muhasebe ücretlerini ödemede karşılaştıkları zorluklar olmuştur. Dolayısıyla kendi 

faaliyetlerini sürdürmede zorlanmışlardır. Nitekim, karşılaştıkları diğer sorunlar 

arasında; “ekonomik krizler nedeniyle daralan iş hacmi ve geleceğe güvensizlik” ilk 

sırada yer almaktadır; 

- Muhasebecilerin mükelleflerine verdikleri hizmetler arasında ilk sırada klasik 

muhasebe faaliyetleri yer almaktadır. Mali tablo hazırlama ve beyanname düzenleme 

artık günümüzde bilgisayarlar yardımıyla yapılabilmektedir. Muhasebecilerin öneminin 

artması için günümüz işletmelerinin ihtiyaç duyduğu; “yönetime araç olma”, “kamuyu 

aydınlatma”, “şeffaf, karşılaştırılabilir açık ve doğru bilgi aktarımı” gibi fonksiyonları 

da muhasebecilerin üstlenmesi gerekmektedir;  

- Gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ekonomilerde çok önemli roller üstlenen 

KOBİ’lere hizmet sunulmasında, KOBİ’lerin sorunlarının saptanmasında ve çözüm 

önerilerinin getirilmesinde Muhasebeci –KOBİ ilişkisinden yararlanılmalıdır; 

- Haksız rekabet, muhasebecilerin karşılaştığı mesleki sorunların en önemlisidir. 

Meslektaşların birbirine karşı sorumluluğu, haksız rekabet yapmamaları gibi konular 

ilgili meslek hukukunda düzenlenmiştir. Ancak uygulamada bu düzenlemeleri dikkate 

almayanlar bulunmaktadır. Muhasebeciler arasında mesleğe karşı güven sarsıcı 

davranışlarda bulunanların mutlaka ayırt edilmesi gerekmektedir. Ayrıca haksız rekabeti 

önlemek için meslek ahlakına ilişkin düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi, 

muhasebecilerin TÜRMOB’dan başlıca beklentileri arasındadır; 

- İşletmelerin kaliteli hizmet talep etmesi muhasebecilerin sunacakları hizmet 

kalitesinin geliştirilmesi açısından önemlidir. Muhasebecilerin mükelleflerden başlıca 

beklentileri belgelerini düzenli tutmaları, yanıltıcı belge kullanmamaları, belgelerini 

zamanında vermeleri ve muhasebecilerine değer vermeleri olmuştur; 

- Ülkemizde muhasebenin vergi odaklı olmasından bütün kesimler rahatsızdır. 

Ayrıca farklı standartlara göre muhasebecilerin finansal tablolar hazırlaması zaman ve 
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kaynak israfına yol açmaktadır. Hem vergi odaklı muhasebeden kurtulmanın hem de 

standartlarda birlik sağlamanın yolu Türkiye Muhasebe Standartlarından geçmektedir; 

- Bürokratik işlemlerin azaltılması ile kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve 

azaltılması muhasebecilerin Maliye Bakanlığından olan beklentileridir. Bakanlıktan 

ayrıca, vergi mevzuatının basitleştirilmesi, vergi ile ilgili düzenlemelerden önce 

muhasebecilerin de görüşlerinin alınması istenmektedir. Sevindirici olan husus, 

Bakanlık yetkililerinin de bu konularda benzer görüşlere sahip olmalarıdır;  

- Meslek odaları ve TÜRMOB, muhasebecilerin niteliklerinin artırılmasında 

önemli roller üstlenen kurumlardır. Muhasebecilerin hukuksal olarak korunması ve 

etkin bir şekilde çalışması için muhasebe hukukunun oluşturulması muhasebecilerin 

TÜRMOB’dan olan beklentilerinin başında yer almaktadır. Özellikle yanıltıcı belge 

düzenlenmesi ve kullanılması konusunda muhasebecilerin yetkilerinin ve 

sorumluluklarının tespiti açısından objektif kriterler getirilmesi beklenmektedir; 

- Ülkemizde muhasebe mesleğinin geleceği açısından muhasebecilerin büyük 

çoğunlukla, mesleğin öneminin daha da artacağını öngörmeleri sevindiricidir. 

Muhasebe mesleğin geleceğine ilişkin olarak muhasebecilerin beklentilerin yüksek 

olması, nitelikli insanların muhasebe mesleğine yönelmelerine yol açabilir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA 

YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE 

YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Çalışmanın bu bölümünde, Isparta ilinde faaliyette bulunan muhasebe meslek 

mensuplarının; mesleğe karşı yabancılaşma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bir 

araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirilecektir.  

3.1. ARAŞTIRMANIN AMAÇLARI 

Yapılan bu araştırmanın temel amacı Isparta ilinde faaliyette bulunan muhasebe 

meslek mensuplarının; "mesleğe karşı hangi düzeyde yabancılaştıklarını ve 

yabancılaşmada cinsiyete göre bir farklılığın araştırılmasıdır". Dolayısıyla, araştırmada 

tanımlayıcı araştırma modeli kullanılmıştır. Tanımlayıcı araştırmalarda asıl amaç; anket, 

görüşme, gözlem ve örnekleme gibi araçlarla ana kütlenin ilgilenilen özelliklerini ortaya 

koymaktır. Tanımlayıcı araştırma modelinde amaç; mevcut problemi, bu problemle 

ilgili durumları, değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamaktır. Böyle 

bir tanımlama yapıldıktan sonra bu tanıma dayanarak ileriye dönük tahminler yapmak 

mümkün olmaktadır.  

Bu çerçevede araştırmanın alt amaçlarını şu şekilde belirlemek mümkündür: 

 Meslek mensuplarının toplum ve aileye yönelik düşüncelerini belirlemek, 

 Meslek mensuplarının çalışma ortamlarına yönelik düşüncelerini belirlemek, 

 Meslek yapısına yönelik düşüncelerini tespit etmek, 

 Meslek mensuplarının mesleki yeterlilik ile ilgili düşüncelerini belirlemek, 

 Meslek mensuplarının SMMM Odasına yönelik düşüncelerini belirlemek, 

 Meslek mensuplarının mesleğe karşı yabancılaşma hissedip 

hissetmediklerini belirlemek ve 

 Cinsiyet farklılığının mesleğe karşı yabancılaşmada farklılık gösterip 

göstermediğini tespit etmektir. 
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3.2. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

İstatistiksel anlamda hipotez, bir tesadüfi değişkenin dağılımıyla ilgili yapılan 

varsayımdır. Hipotez, ortaya çıkmış veya çıkacak belli davranışlar, olgular veya olaylar 

hakkında varsayım niteliğinde yapılan açıklamalardır. Hipotez, araştırmacının araştırma 

problemindeki değişkenler arasındaki ilişkilerinden beklentilerini ifade etmektedir. Null 

(Sıfır) hipotezleri genel olarak fark olmadığı tezi üzerine kurulmaktadır. Geleneksel 

olarak Null hipotezi Ho olarak sembolize edilmektedir. Her Null hipotezine karşılık 

mutlaka bir alternatif hipotez vardır. Alternatif hipotez HA1 olarak sembolize 

edilmektedir (Altunışık, 2001: 145). Bu çalışmada da, istatistiksel analizler sonucunda 

“kabul” ya da “red” edilen hipotezler alternatif hipotezlerdir. Yukarıda belirtilen 

araştırma amaçları çerçevesinde araştırmayla ilgili geliştirilen hipotezleri şu şekilde 

belirtmek mümkündür: 

A. Toplum ve Aileye Yönelik Düşüncelerle İlgili Hipotezler 

HA1 : Aile içerisinde eş ve çocuğumla olan olumlu veya olumsuz ilişkilerim, iş 

yaşamımı etkilemektedir.  

HA2 : Yaptığım işi ve çalıştığım koşulları arkadaşlarıma veya çocuklarıma öneririm.  

B. Çalışma Ortamına Yönelik Düşüncelerle İlgili Hipotezler 

HA3 : İş yerimde üst ile ast arasında bilgi akışının fazla olmaması veya bilgilerin açık ve 

dürüst bir şekilde iletilmemesi durumu yabancılaşmama neden olmaktadır.  

HA4 : İş yerimde kendimi yalnız hissetmekteyim.  

HA5 : Benimle aynı işi yapan çalışma arkadaşlarımın farklı mezhep, din, ırk, cinsiyet ve 

tutumlara sahip olması aramızda çekişmeye, düşmanlığa, çatışmaya, gruplaşmaya, 

yalnızlığa itilmemi ve dışlanmama neden olmaktadır.  

C. Meslek Yapısına Yönelik Düşüncelerle İlgili Hipotezler  

HA6 : Mesleğimin toplum açısından çok önemli olduğunu düşünmekteyim.  

HA7 : Başka bir iş bulsam muhasebeciliği bırakırım.  

HA8 : Çalıştığım kurumda kendimi anlamsız bir iş yapıyormuşum gibi hissetmekteyim.  
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D. Mesleki Yeterliliğe Yönelik Düşüncelerle İlgili Hipotezler 

HA9 : Çalıştığım büronun önemli bir elemanı olduğumu düşünmekteyim.  

HA10 : Kazancımdan memnun değilim.  

HA11 : Kendimi mükellefin iş takipçisi gibi görmekteyim.  

HA12 : Mevzuattaki değişimler benim mesleğe karşı ilgimi azaltmaktadır.  

HA13 : Mesleğimi sıkıcı bulmaktayım.  

HA14 : Mevzuattaki değişimleri takip edememekteyim.  

HA15 : Resmi kurumlarla iletişimde sorun yaşamaktayım.  

HA16 : Mükellefle iletişim kurmada zorlanmaktayım.  

E. Meslek Odasına Yönelik Düşüncelerle İlgili Hipotezler  

HA17 : Muhasebe odalarının muhasebecilerin haklarını savunmadığını düşünmekteyim. 

HA18 : Yasal zorunluluk olmasa muhasebe odasından ayrılırım. 

F. Yabancılaşmaya Yönelik Düşüncelerle İlgili Hipotezler  

HA19 : Mesleğe ilgimin azalmasında, mevzuattaki sürekli değişimin etkisini 

hissetmekteyim. 

HA20 : Mesleğe ilgimin azalmasında, ücretin etkisini hissetmekteyim. 

HA21 : Mesleğe ilgimin azalmasında, çalışma ortamının etkisini hissetmekteyim. 

HA22 : Mesleğe ilgimin azalmasında, odanın etkisini hissetmekteyim. 

HA23 : Mesleğe ilgimin azalmasında ailemin etkisini hissetmekteyim. 

HA24 : Mesleğe ilgimin azalmasında, cinsiyetin etkisini hissetmekteyim. 

HA25 : Mesleğimde cinsiyet ayrımı, iş yaşamımı etkilemektedir. 
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G. Cinsiyet Ayırımına Yönelik Düşüncelerle İlgili Hipotezler  

HA26 : Devamlı aynı işi yapmak bıkkınlık vermektedir şeklindeki düşüncede erkek ve 

kadın meslek mensuplarının arasında anlamlı bir fark vardır. 

HA27 : Kendimi mükellefin iş takipçisi gibi görüyorum şeklindeki düşüncede erkek ve 

kadın meslek mensupları arasında anlamlı bir fark vardır. 

HA28 : Muhasebe ücretini tahsil edememede erkek ve kadın meslek mensupları arasında 

anlamlı bir fark vardır. 

HA29 : Mesleğe karşı ilginin azalmasında ücretin etkisinin olduğu düşüncesinde erkek 

ve kadın meslek mensupları arasında anlamlı bir fark vardır. 

HA30 : Mesleğe karşı ilginin azalmasında cinsiyetin etkisinin olduğu düşüncesinde erkek 

ve kadın meslek mensupları arasında anlamlı bir fark vardır. 

HA31 : Meslekte cinsiyet ayırımı iş yaşamını etkiliyor şeklindeki düşüncede erkek ve 

kadın meslek mensupları arasında anlamlı bir fark vardır. 

HA32 : Meslekte erkek olmanın mükellef üzerinde olumlu etkisinin olduğu düşüncesinde 

erkek ve kadın meslek mensupları arasında anlamlı bir fark vardır. 

HA33 :: Meslekte kadın olmanın mükellef üzerinde olumlu etkisi vardır. 

HA34 : Meslekte erkek olmanın mükellef üzerinde olumlu etkisi vardır. 

HA35 : Meslek mensupları mesleğe karşı yabancılaşma hissetmektedirler.  

 

3.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu bölümde araştırmaya dahil edilen meslek mensuplarının seçilmesi, anket 

formlarının hazırlanması, anketlerin uygulanması, cevaplanan anketlerin kodlanması ve 

verilerin analiz edilmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgiler verilecektir. 

Araştırmada izlenen yöntem Şekil 3.1’deki gibi gösterilebilir. 
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Şekil 3.1. Araştırmada Uygulanan Yöntem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Araştırmaya Katılan Muhasebe Meslek Mensuplarının Seçilmesi 

Araştırmaya dahil edilen muhasebe meslek mensupları, Isparta ilinde faaliyette 

bulunan ve bağımsız çalışan meslek mensuplarını kapsamaktadır. Isparta ilinde 187 

bağımsız, 142 de bağımlı çalışan olarak odaya kayıtlı meslek mensubu bulunmaktadır 

(Isparta SMMMO: 04.03.2013). Böylece örnek büyüklüğü Isparta ilinde faaliyette 

Literatür İncelemesi 
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Düzenlenmesi 
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Gönderilmesi 

Verilerin Kodlanması Ve 

Düzenlenmesi 

İstatistiksel Analizlerin 
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Sonuçların Değerlendirilmesi 



50 

 

bulunan ve bağımsız çalışan Isparta SMMMO kayıtlı 187 meslek mensubundan 

oluşmaktadır. Hazırlanan anketler Mayıs - Haziran 2013 tarihinde meslek mensuplarına 

gidilerek yüzyüze görüşme yöntemi ile yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda 

değerlendirmeye uygun 164 anket formu elde edilmiştir. Bu % 87’lik bir dönüş oranıdır. 

Bu konuda daha önce gerçekleştirilen çalışmalar dikkate alındığında, ana kütleden 

seçilen örnekler üzerinde gerçekleşen geri dönüş oranının %20 ile %40 arasında 

değiştiği görülmektedir. Bu bağlamda, % 87 düzeyindeki bir geri dönüş oranı çok 

yüksek ve kabul edilebilir bir oran olarak değerlendirilebilir. 

3.3.2. Anket Formunun Hazırlanması 

Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan anket formundaki 

soruların belirlenmesinde ilgili literatür ve bu konuda daha önce gerçekleştirilen 

çalışmalar dikkate alınmıştır (örneğin; Parsak (2010: 88-93.), Fettahlıoglu (2006: 93-

95.), Usul (2013.), Atan (2011: 52-54.) ve Güneri (2010.)). Anket soruları Seyidoğlu 

(1993: 33-35),  Kurtuluş (1989:265-274), Bal (2001: 144-159.), Altunışık vd. (2001:81-

94.), Baş (2001:55.) ve Tokol (1996:29-38.) tarafından belirlenen ve anket formu 

hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Anketi 

oluşturan sorular tespit edildikten sonra, taslak anketteki sorular araştırma, araştırmanın 

amaçları ve hipotezleri ile karşılaştırılmıştır. Bu şekilde anket sorularının araştırmanın 

amaç ve hipotezleri ile uyumlu olup olmadığı belirlenmiştir. 

Ankete son şeklini vermeden önce, taslak anket konunun uzmanı 

akademisyenlere ve işletme yöneticilerine sunularak anket üzerinde görüş bildirmeleri 

istenmiştir. Bu süreç sonunda anketteki bazı sorular ve açıklamalar yeniden yazılarak 

ankete son şekli verilmiştir. Bu kapsamlı pilot çalışmalar sonucunda nihai şekli verilen 

anket, toplam 4 sayfa ve 61 sorudan oluşmaktadır (bkz. Ek 1.). Ek 1'de görülen nihai 

anketi oluşturan soruları genel olarak iki grup altında toplamak mümkündür.  

Birinci grup sorular, muhasebe meslek mensuplarını çeşitli açılardan tanıtıcı 

bilgileri içeren demografik sorulardır. Bunlar; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni hal 

unvan, statü, gelir gibi sorulardan oluşmaktadır.  

İkinci grup sorular, meslek mensuplarının mesleğe karşı yabancılaşma düzeyini 

ölçen sorulardan oluşmaktadır. İkinci grup sorular da kendi içinde; aile ve topluma, 
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çalışma ortamına, meslek yapısına, mesleki yeterliliğe, meslek odasına ve 

yabancılaşmaya yönelik olmak üzere 6 alt gruba ayrılmıştır.  

3.3.3. Verilerin Kodlanması, Düzenlenmesi ve Analizi 

Geri dönen anket formlarındaki cevaplar kodlanarak "SPSS (Statistical Package 

For Social Sciences-Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) For Windows 15.0. Sürümü" 

ile analiz edilmiştir. 

Veri analizine geçmeden önce, veri girişinde yapılan hataları tespit etmek, eksik 

girilenleri tamamlamak ve hatalı kodlamalar varsa düzeltmek amacıyla tüm veriler için 

yüzde dağılımları ve maksimum-minimum değerleri alınmıştır. Ayrıca yapılan 

çalışmada güvenilirlik analizi sonuçlarına göre bütün ifadelere verilen yanıtlar dikkate 

alındığı zaman Cronbach Alfa değeri = 0,88 bulunmuş ve elde edilen sonuçların 

güvenilir olduğu belirlenmiştir. 

3.4. ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Muhasebe meslek mensuplarının demografik özelliklerinin değerlendirilmesi 

yapılarak, yabancılaşma ekseninde düşünsel boyutlar değerlendirilmektedir. Ayrıca 

muhasebe meslek mensuplarının cinsiyet ekseninde yabancılaşma düzeyleri 

incelenmektedir. 

3.4.1. Araştırmaya Katılan Muhasebe Meslek Mensuplarının Demografik 

Özellikleri 

Araştırmaya katılan meslek mensuplarının cinsiyete göre dağılımları Tablo 

3.1.’de görülmektedir.  

Tablo 3.1. Meslek Mensuplarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet Meslek Mensubu Sayısı Yüzde 

Kadın 38 23,2 

Erkek 126 76,8 

Toplam 164 100 
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Tablo 3.1.’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan meslek mensuplarının % 

23,2’si kadın % 76,8’i ise erkektir. Bu oranlar meslekte faaliyette bulunan erkek 

sayısının fazla olduğunu göstermektedir.  

Araştırmaya katılan meslek mensuplarının yaşlarına göre dağılımları Tablo 

3.2.’de görülmektedir.  

Tablo 3.2. Meslek Mensuplarının Yaşlarına Göre Dağılımı 

Yaş Meslek Mensubu Sayısı Yüzde 

25-35 59 36,2 

36-46 61 37,2 

47-57 26 15,8 

58-68 18 10,8 

Toplam 164 100 

 

Tablo 3.2.’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan meslek mensuplarının % 

36,2’si 25-35 yaş arasında, % 37,2’si 36-46 yaş aralığında, % 15,8’i 47-57 yaş arasında 

ve % 10,8’i de 58 yaş ve üzerindedir. Araştırmaya katılan meslek mensuplarının en 

genci 25 en yaşlısı ise 70 yaşında olup yaş ortalaması 40’dır. Ayrıca bu oranlar meslek 

mensuplarının genelde orta yaşta olduğunu göstermektedir.  

Araştırmaya katılan meslek mensuplarının eğitim durumlarına göre dağılımları 

Tablo 3.3.’de görülmektedir.  

Tablo 3.3. Meslek Mensuplarının Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

Eğitim Durumu Meslek Mensubu Sayısı Yüzde 

Ortaöğretim 2 1,2 

Lise 16 9,8 

Önlisans 15 9,1 

Lisans 122 74,4 

Yükseklisans 8 4,9 

Cevapsız 1 0,6 

Toplam 164 100 
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Tablo 3.3.’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan meslek mensuplarının % 1,2’si 

ortaöğretim mezunu, % 9,8’i lise mezunu, % 9,1’i önlisans mezunu, % 74,4’ü üniversite 

mezunu ve % 4,9’u da yükseklisans mezunudur. Araştırmaya katılan meslek 

mensuplarının büyük bir çoğunluğunun (% 88,4) üniversite eğitimi aldığı 

görülmektedir.   

Araştırmaya katılan meslek mensuplarının medeni hallerine göre dağılımları 

Tablo 3.4.’de görülmektedir.  

Tablo 3.4. Meslek Mensuplarının Medeni Hallerine Göre Dağılımı 

Medeni Hal Meslek Mensubu 

Sayısı 

Yüzde 

Bekar 12 7,3 

Evli 137 83,6 

Cevapsız 15 9,1 

Toplam 164 100 

 

Tablo 3.4.’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan meslek mensuplarının % 7,3’ü 

bekar, % 83,5’i de evlidir. Büyük bir çoğunluğun (% 83,5) evli olduğu görülmektedir.    

Araştırmaya katılan meslek mensuplarının ünvanlarına göre dağılımları Tablo 

3.5.’de görülmektedir.  

Tablo 3.5. Meslek Mensuplarının Ünvanlarına Göre Dağılımı 

Ünvan Meslek Mensubu Sayısı Yüzde 

SM 8 4,9 

SMMM 148 90,2 

YMM 1 ,6 

Cevapsız 7 4,3 

Toplam 164 100 

 

Tablo 3.5.’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan meslek mensuplarının % 4,9’u 

SM, % 90,2’si SMMM, % 0,6’sı da YMM’dir. Araştırmaya katılan meslek mensupları 
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içerisinde 1 tane YMM olduğu görülmektedir. 8 tane SM’nin de daha eski meslek 

mensuplarından oluştuğu görülmektedir.  

Araştırmaya katılan meslek mensuplarının çalışma statülerine göre dağılımları 

Tablo 3.6.’da görülmektedir.  

Tablo 3.6. Meslek Mensuplarının Çalışma Statülerine Göre Dağılımı 

Çalışma Statüsü Meslek Mensubu Sayısı Yüzde 

Serbest 128 78,0 

Bağımlı 25 15,3 

Cevapsız 11 6,7 

Toplam 164 100 

 

Tablo 3.6.’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan meslek mensuplarının % 78’i 

serbest çalışmakta, % 15,2’si de bağımlı çalışmaktadır. Araştırmaya katılan meslek 

mensuplarının çoğunluğunun serbest çalıştığı görülmektedir. 

Araştırmaya katılan meslek mensuplarının meslekteki çalışma yıllarına (kıdem) 

göre dağılımları Tablo 3.7.’de görülmektedir.  

Tablo 3.7. Meslek Mensuplarının Çalışma Statülerine Göre Dağılımı 

Çalışma Yılı Meslek Mensubu Sayısı Yüzde 

1-10 43 26,3 

11-20 74 45,2 

21-30 29 17,7 

31ve üstü 18 10,8 

Toplam 164 100 

 

Tablo 3.7.’de de görüldüğü gibi araştırmaya katılan meslek mensuplarının % 

26,3’ü 1-10 yıl arasında meslekte çalışmakta, % 45,2’si 11-20 yıl arasında çalışmakta, 

% 17,7’si 21-30 yıl arasında çalışmakta ve % 10,8’i de 30 yıldan daha fazla süredir 

meslekte çalışmaktadır. Bu oranlar meslek mensuplarının çoğunluğunun (% 73,7) 

meslekte 10 yıldan daha uzun süredir çalıştığına ve buna bağlı olarak meslekte tecrübeli 

olduklarını göstermektedir. 
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Araştırmaya katılan meslek mensuplarının gelir düzeylerine göre dağılımları 

Tablo 3.8.’de görülmektedir.  

Tablo 3.8. Meslek Mensuplarının Gelir Dağılımına Göre Dağılımı 

Gelir Meslek Mensubu Sayısı Yüzde 

1000 TL den az 8 4,9 

1001-2000 TL 54 32,9 

2001-3000 TL 54 32,9 

3000  TL üzeri 44 26,9 

Cevapsız 4 2,4 

Toplam 164 100 

 

Tablo 3.8.’de de görüldüğü gibi araştırmaya katılan meslek mensuplarının % 

4,9’u aylık 1000 TL’den daha az gelirinin olduğu, % 32,9’unun 1001-2000 TL arasında 

geliri olduğu, % 32,9’unun 2001-3000 TL gelirinin olduğu ve % 26,9’ünün de aylık 

3000 TL’nin üzerinde gelirinin olduğu görülmektedir. 

3.4.2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Yabancılaşma Ekseninde Düşünsel 

Boyutlarının Belirlenmesi  

Bu bölümde araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının mesleğe karşı 

yabancılaşma düzeylerinin ölçülebilmesi için; toplum ve aileye yönelik, çalışma 

ortamına yönelik, meslek yapısına yönelik, mesleki yeterliliğe yönelik ve meslek 

odasına yönelik olmak üzere 5 gruptaki düşüncelere katılma düzeyleri sorulmuş ve 

alınan cevaplar değerlendirilmiştir. Düşüncelere katılma düzeyleri 5’li bir likert ölçeği 

üzerinde değerlendirilmiştir. Ölçek üzerinde 1 kesinlikle katılmıyorum, 2 katılmıyorum, 

3 kısmen katılıyorum, 4 katılıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum anlamına gelmekte olup, 

Friedman Çift Yönlü Anova Testi yapılmıştır. 

3.4.2.1 Toplum ve Aileye Yönelik Düşünsel Boyutlar 

Meslek mensuplarının toplum ve aileye yönelik düşüncelere katılma düzeyleri 

Tablo 3.9.’da gösterilmektedir.  
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Tablo 3.9. Meslek Mensuplarının Toplum ve Aileye Yönelik Düşünceleri 

Toplum ve Aileye Yönelik Düşünceler Ortalama Standart 

Sapma 

Birçok önemli konuda, çevremdeki insanlardan farklı 

düşünmekteyim 
3,195 0,931 

Toplumsal ve kültürel yapıdaki olumsuzluklar, örgüt içine 

taşındığında topluma ve örgüte karsı soğumama neden olmaktadır 
3,163 1,124 

Ekonomik politikalardaki etkinsizlik, bende gelecek kaygısı 

oluşturup, örgüt içi etkinliğimi zayıflatmaktadır 
3,006 1,155 

Aile içerisinde eş ve çocuğumla olan olumlu veya olumsuz 

ilişkilerim, iş yaşamımı etkilemektedir 
2,761 1,182 

Sıradan bir iş gününde işimle ilgili bağımsız karar alma şansımın 

olmadığını düşünmekteyim 
2,622 1,178 

Yaptığım işi ve çalıştığım koşulları arkadaşlarıma veya çocuklarıma 

öneririm 
2,490 1,200 

Not: (i)n=159; (ii) ölçek 1 kesinlikle katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum anlamındadır; (iii) 

Friedman çift yönlü Anova testine göre (K
2 

=46,250; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan 

anlamlıdır. 

 

Tablo 3.9.’da da görüldüğü gibi meslek mensuplarının toplum ve aileye yönelik 

düşüncelere vermiş oldukları cevaplar kısmen katılıyorum ifadesine yakınlık 

göstermektedir. Meslek mensupları birçok önemli konuda, çevrelerindeki insanlardan 

farklı düşündükleri (3,195), meslek mensuplarının toplumsal ve kültürel yapıdaki 

olumsuzlukların örgüt içine taşınması durumunda topluma ve örgüte karsı soğumalarına 

neden olması (3,163) ve ekonomik politikalardaki etkinsizliğin meslek mensuplarında 

gelecek kaygısı oluşturup, örgüt içi etkinliklerini zayıflattığı (3,006) düşünceleri ön 

plana çıkan ifadelerdir. Aile içerisinde eş ve çocuklarla olan olumlu veya olumsuz 

ilişkilerin iş yaşamını etkilemesi (2,761), sıradan bir is gününde işle ilgili bağımsız 

karar alma şansının olmadığı düşüncesi (2,622) ve işin ve çalışılan koşulların 

arkadaşlara veya çocuklara önerilmemesi düşünceleri (2,490) ise son sıralarda yer 

almaktadır. 
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Toplum ve aileye yönelik düşünceler üzerine oluşturulan hipotezlere ilişkin 

testler Tablo 3.10.'da görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla "tek örnek t-

testi" kullanılmış olup, =0,05 ve test değeri olarak orta değer olan -3- alınmıştır. 

Üzerinde inceleme yapılan konuya ilişkin gözlemlenen değerlerin beklenen veya olması 

gereken standart değerden farklı olup olmadığının incelenmesi durumunda kullanılan 

analiz tekniğine tek örnek t-testi denilmektedir. 

 

Tablo 3.10. Toplum Ve Aileye Yönelik Düşünceler Üzerine Oluşturulan 

Hipotezler 

Hipotez N Ort. Std. 

Sp. 

-t- 

değeri 

-p- Sonuç 

Aile içerisinde eş ve çocuğumla olan olumlu 

veya olumsuz ilişkilerim, iş yaşamımı 

etkilemektedir. (HA1) 

162 2,759 1,173 -2,612 
<0,05 

(0,01) 

 

Red 

Yaptığım işi ve çalıştığım koşulları 

arkadaşlarıma veya çocuklarıma öneririm. 

(HA2) 

163 2,496 1,203 -5,336 
<0,001 

(0,000) 

 

Red 

 Not: (i) n=163; (ii) tek örnek -t- testi 

 

Tablo 3.10.'da görüldüğü gibi meslek mensupları aile içerisinde eş ve 

çocuklarıyla olan olumlu veya olumsuz ilişkilerin, iş yaşamlarının etkilemediğini 

düşünmekle birlikte yaptıkları işi ve çalıştıkları koşulları arkadaşlarına veya çocuklarına 

önermeyeceklerini ifade etmektedirler. Her ne kadar HA1 ve HA2 nolu hipotezlerde p 

değeri <0,05 olsa da t değerleri negatif olduğundan dolayı bu hipotezler red edilmiştir. 
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3.4.2.2. Çalışma Ortamına Yönelik Düşünsel Boyutlar 

Meslek mensuplarının çalışma ortamına yönelik düşüncelere katılma düzeyleri 

Tablo 3.11.’de görülmektedir.  

Tablo 3.11. Meslek Mensuplarının Çalışma Ortamına Yönelik Düşünceleri 

Çalışma Ortamına Yönelik Düşünceler Ortalama Standart 

Sapma 

Çalışma koşullarının olumsuz olması, işime karşı yorgunluk, bıkkınlık 

isteksizlik, sahipsizlik gibi duygulara kapılmama yol açmaktadır.  
3,069 1,185 

İş yerimde üst ile ast arasında bilgi akışının fazla olmaması veya 

bilgilerin açık ve dürüst bir şekilde iletilmemesi durumu 

yabancılaşmama neden olmaktadır. 

2,767 1,217 

Çalıştığım kurumdaki kuralların yaratıcılığımı engellediğini 

düşünmekteyim. 
2,616 1,112 

İş yerimde kendimi yalnız hissetmekteyim. 2,169 1,114 

Benimle aynı işi yapan çalışma arkadaşlarımın farklı mezhep, din, ırk, 

cinsiyet ve tutumlara sahip olması aramızda çekişmeye, düşmanlığa, 

çatışmaya, gruplaşmaya, yalnızlığa itilmemi ve dışlanmama neden 

olmaktadır. 

2,006 1,064 

Not: (i)n=159; (ii) ölçek 1 kesinlikle katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum anlamındadır; (iii) 

Friedman çift yönlü Anova testine göre (K
2 

=129,346; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan 

anlamlıdır. 

 

Tablo 3.11.’de de görüldüğü gibi meslek mensuplarının çalışma ortamına 

yönelik düşüncelere vermiş oldukları cevaplar toplum ve aileye yönelik düşüncelere 

vermiş oldukları cevaplarda da olduğu gibi katılmıyorum ile kısmen katılıyorum ifadesi 

arasında yer almaktadır. Meslek mensupları çalışma koşullarının olumsuz olmasının, 

işlerine karşı yorgunluk, bıkkınlık isteksizlik gibi duygulara kapılmalarına yol açmasına 

kısmen katıldıkları (3,069), işyerinde kendilerini yalnız hissetmedikleri (2.169)  ve 

kendileriyle aynı işi yapan çalışma arkadaşlarının farklı mezhep, din, ırk, cinsiyet ve 

tutumlara sahip olmasının aralarında çekişmeye, düşmanlığa, çatışmaya, gruplaşmaya, 

yalnızlığa itilmelerine ve dışlanmalarına neden olmasına da katılmadıkları 

görülmektedir.  
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Çalışma ortamına yönelik düşünceler üzerine oluşturulan hipotezlere ilişkin 

testler Tablo 3.12.'de görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla "tek örnek t-

testi" kullanılmış olup, =0,05 ve test değeri olarak orta değer olan -3- alınmıştır.  

Tablo 3.12. Çalışma Ortamına Yönelik Düşünceler Üzerine Oluşturulan 

Hipotezler 

Hipotez N Ort. Std. 

Sp. 

-t- 

değeri 

-p- Sonuç 

İş yerimde üst ile ast arasında bilgi akışının 

fazla olmaması veya bilgilerin açık ve dürüst 

bir şekilde iletilmemesi durumu 

yabancılaşmama neden olmaktadır. (HA3) 

162 2,753 1,216 -2,584 
<0,05 

(0,011) 

 

Red 

İş yerimde kendimi yalnız  

hissetmekteyim. (HA4) 
164 2,158 1,101 -9,78 

<0,001 

(0,000) 

Red 

Benimle aynı işi yapan çalışma arkadaşlarımın 

farklı mezhep, din, ırk, cinsiyet ve tutumlara 

sahip olması aramızda çekişmeye, düşmanlığa, 

çatışmaya, gruplaşmaya, yalnızlığa itilmemi ve 

dışlanmama neden olmaktadır. (HA5) 

164 2,024 1,073 -11,63 

 

<0,001 

(0,000) 

 

 

 

Red 

 Not: (i) n=164; (ii) tek örnek -t- testi 

 

Tablo 3.12.'de görüldüğü gibi meslek mensupları; iş yerlerinde üst ile ast 

arasında bilgi akışının fazla olmaması veya bilgilerin açık ve dürüst bir şekilde 

iletilmemesi durumunda mesleğe karşı yabancılaşma hissetmediklerini ifade 

etmektedirler. Bu durum işyerlerinde böyle bir durum olmadığını göstermektedir. 

Meslek mensupları iş yerlerinde kendilerine yalnız hissetmemektedirler. Bu durum da 

işyerlerinde yeterince iyi bir arkadaşlık ortamının olduğunu göstermektedir. Yine 

meslek mensupları kendileriyle aynı işi yapan çalışma arkadaşlarının farklı mezhep, din, 

ırk, cinsiyet ve tutumlara sahip olmasının aralarında çekişmeye, düşmanlığa, çatışmaya, 

gruplaşmaya, yalnızlığa itilmelerine ve dışlanmalarına neden olmadıklarını 

düşünmektedirler. 
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3.4.2.3. Meslek Algısına Yönelik Düşünsel Boyutlar 

Meslek mensuplarının meslek algısına yönelik düşüncelere katılma düzeyleri 

Tablo 3.13.’de görülmektedir.  

Tablo 3.13. Meslek Mensuplarının Meslek Algısına Yönelik Düşünceleri 

Meslek Yapısına Yönelik Düşünceler Ortalama Standart 

Sapma 

Ülkemizde muhasebecilik mesleğinin hak ettiği yere gelmediğini 

düşünmekteyim 
4,185 1,033 

Mesleğimin toplum açısından çok önemli olduğunu 

düşünmekteyim 
3,891 1,116 

Mesleğimle gurur duyuyorum 3,711 1,095 

Eğitimlere isteyerek katılıyorum 3,705 0,985 

Muhasebeciliğin beni geliştirdiğini düşünmekteyim 3,628 1,137 

Devamlı aynı işi yapmak bıkkınlık vermektedir 2,993 1,074 

Kendimi bilgisayarın karşısında robot gibi hissediyorum 2,833 1,112 

Başka bir iş bulsam muhasebeciliği bırakırım 2,750 1,342 

Çalışırken genellikle sinirli ve gergin olmaktayım 2,628 0,991 

Muhasebecilik mesleğinden emekli olamayacağımı 

düşünmekteyim 
2,621 1,306 

Çalıştığım kurumda kendimi anlamsız bir iş yapıyormuşum gibi 

hissetmekteyim 
2,160 1,127 

Yaşam isteğimi kaybettiğimi düşünmekteyim 1,955 1,030 

Not: (i)n=156; (ii) ölçek 1 kesinlikle katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum anlamındadır; (iii) 

Friedman çift yönlü Anova testine göre (K
2 

=555,113; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan 

anlamlıdır. 

 

   Tablo 3.13.’de de görüldüğü gibi meslek mensupları meslek yapısına yönelik 

düşüncelerden muhasebecilik mesleğinin hak ettiği yere gelmediğini düşünmekle 

(4,185) birlikte muhasebecilik mesleğinin toplum açısından çok önemli olduğunu 

düşünmekte (3,891) ve meslekleriyle gurur duyduklarını (3,711) ifade etmektedirler. 

Buna karşılık meslek mensupları çalıştıkları kurumda kendilerini anlamsız bir iş 

yapıyormuşum gibi hissetmemekte (2,160) ve yaşama isteklerini kaybetmemiş 

olduklarını (1,955) ifade etmektedirler. Ancak kısmen de olsa devamlı aynı işi 
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yapmanın bıkkınlık verdiğine (2,993) ve kendilerini bilgisayarın karşısında robot gibi 

hissettikleri (2,833) sonucu da ortaya çıkmaktadır. 

Meslek yapısına yönelik düşünceler üzerine oluşturulan hipotezlere ilişkin testler 

Tablo 3.14.'de görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla "tek örnek t-testi" 

kullanılmış olup, =0,05 ve test değeri olarak orta değer olan -3- alınmıştır.  

Tablo 3.14. Meslek Yapısına Yönelik Düşünceler Üzerine Oluşturulan Hipotezler 

Hipotez N Ort. Std. 

Sp. 

-t- 

değeri 

-p- Sonuç 

Mesleğimin toplum açısından çok önemli 

olduğunu düşünmekteyim. (HA6) 
162 3,870 1,120 9,883 

<0,001 

(0,000) 

Kabul 

Başka bir iş bulsam muhasebeciliği bırakırım. 

(HA7) 
162 2,746 1,343 -2,398 

<0,05 

(0,018) 

Red 

Çalıştığım kurumda kendimi anlamsız bir iş 

yapıyormuşum gibi hissetmekteyim. (HA8) 
163 2,165 1,112 -9,574 

<0,001 

(0,000) 

Red 

 Not: (i) n=163; (ii) tek örnek -t- testi 

 

Tablo 3.14.'de görüldüğü gibi meslek yapısına yönelik düşünceler üzerine 

oluşturulan hipotezlerden; 1 tanesi kabul edilirken 2 tanesi red edilmiştir. Red edilen 

hipotezlerde her ne kadar p değerleri 0,05’den küçük olsa da t değerleri negatif olduğu 

için red edilmiştir. Oluşturulan hipotezlerden; muhasebecilik mesleğinin toplum 

açısından çok önemli olduğu düşünülmektedir. Meslek mensupları başka bir iş 

bulmaları halinde muhasebeciliği bırakmayacaklarını ve çalıştıkları kurumda kendilerini 

anlamsız bir iş yapıyormuşum gibi hissetmedikleri de görülmektedir. 

3.4.2.4. Mesleki Yeterliliğe Yönelik Düşünsel Boyutlar 

Meslek mensuplarının mesleki yeterliliğe yönelik düşüncelere katılma düzeyleri 

Tablo 3.15.’de görülmektedir.  
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Tablo 3.15. Meslek Mensuplarının Mesleki Yeterliliğe Yönelik Düşünceleri 

Mesleki Yeterliliğe Yönelik Düşünceler Ortalama Standart 

Sapma 

Çalıştığım büronun önemli bir elemanı olduğumu düşünmekteyim. 3,965 0,920 

Kazancımdan memnun değilim. 3,301 1,046 

Muhasebe ücretimi tahsil edememekteyim. 3,280 1,124 

Mevzuattaki değişimler benim mesleğe karşı ilgimi azaltmaktadır. 3,137 1,207 

Kendimi mükellefin iş takipçisi gibi görmekteyim. 3,130 1,121 

Kendimi mükellefin en önemli elemanlarından birisi gibi 

görmekteyim. 
3,054 1,081 

Mesleğimde yabancı dil bilmemenin eksikliğini hissetmekteyim. 2,911 1,264 

Olumsuz bir durumda meslektaşlar arasında birlik olacağına 

inanmaktayım. 
2,904 1,146 

Şuandaki bilgimin bana yeterli olduğunu düşünmekteyim. 2,828 1,039 

Mesleğimi sıkıcı bulmaktayım. 2,774 1,143 

Mevzuattaki değişimleri takip edememekteyim. 2,719 0,966 

Resmi kurumlarla iletişimde sorun yaşamaktayım. 2,582 1,035 

Mesleki sorumluluk sigortası yaptırmayı gereksiz görmekteyim. 2,575 1,155 

Mükelleflerle iletişim kurarken mücadele gücümü 

kaybetmekteyim. 
2,458 0,997 

e iletişimde eksik olduğumu hissetmekteyim. 2,383 1,071 

Mükellefle iletişim kurmada zorlanmaktayım. 2,232 0,961 

Mükelleflerin sorunlarını çözmede kendimi güçsüz ve yetersiz 

hissetmekteyim. 
2,150 0,956 

Not: (i)n=146; (ii) ölçek 1 kesinlikle katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum anlamındadır; (iii) 

Friedman çift yönlü Anova testine göre (K
2 

=389,701; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan 

anlamlıdır. 

 

    Tablo 3.15.’de de görüldüğü gibi meslek mensuplarının mesleki yeterlilik ile 

ilgili düşüncelerinden çalıştıkları büronun önemli bir elemanı olduğu düşüncesinin 

(3,965) ön plana çıktığı görülmektedir. Diğer düşünceler ise; kazancımdan memnun 

değilim (3,301), muhasebe ücretimi tahsil edememekteyim (3,280), mevzuattaki 

değişimler benim mesleğe karşı ilgimi azalmaktadır (3,137), kendimi mükellefin iş 

takipçisi gibi görmekteyim (3,130), kendimi mükellefin en önemli elemanlarından birisi 
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gibi görmekteyim (3,054), mesleğimde yabancı dil bilmemenin eksikliğini 

hissetmekteyim (2,911), olumsuz bir durumda meslektaşlar arasında birlik olacağına 

inanmaktayım (2,904), şuandaki bilgimin bana yeterli olduğunu düşünmekteyim 

(2,828), mesleğimi sıkıcı bulmaktayım (2,774), mevzuattaki değişimleri takip 

edememekteyim (2,719), resmi kurumlarla iletişimde sorun yaşamaktayım (2,582), 

mesleki sorumluluk sigortası yaptırmayı gereksiz görmekteyim (2,575), mükelleflerle 

iletişim kurarken mücadele gücümü kaybetmekteyim (2,458), e iletişimde eksik 

olduğumu hissetmekteyim (2,383), mükellefle iletişim kurmada zorlanmaktayım  

(2,232) ve mükelleflerin sorunlarını çözmede kendimi güçsüz ve yetersiz hissediyorum 

(2,150) şeklinde sıralanmaktadır. 

Mesleki yeterliliğe yönelik düşünceler üzerine oluşturulan hipotezlere ilişkin 

testler Tablo 3.16.'da görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla "tek örnek t-

testi" kullanılmış olup, =0,05 ve test değeri olarak orta değer olan -3- alınmıştır.  

Tablo 3.16.'da görüldüğü gibi mesleki yeterliliğe yönelik düşünceler üzerine 

oluşturulan hipotezlerden; 2 tanesi kabul edilirken 7 tanesi red edilmiştir. Meslek 

mensupları çalıştıkları büronun önemli bir elemanı olduklarını düşünürken, muhasebe 

ücretimi tahsil edememekten dolayı kazançlarından memnun olmadıklarını 

düşünmektedirler. Meslek mensupları kendilerini mükellefin iş takipçisi olarak 

görmemektedirler. Meslek mensupları, mevzuattaki değişimlerin mesleğe karşı ilgilerini 

azaltmadığını ve mevzuattaki değişimleri takip edebildiklerini düşünmektedirler. Resmi 

kurumlarla ve mükelleflerle iletişim kurmada zorlanmamaktadırlar. Ve bunlara bağlı 

olarak da muhasebe meslek mensupları mesleklerini sıkıcı bulmamaktadırlar.  
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Tablo 3.16. Mesleki Yeterliliğe Yönelik Düşünceler Üzerine Oluşturulan 

Hipotezler 

Hipotez N Ort. Std. 

Sp. 

-t- 

değeri 

-p- Sonuç 

Çalıştığım büronun önemli bir elemanı 

olduğumu düşünmekteyim. (HA9) 
154 3,974 0,928 13,018 

<0,001 

(0,000) 

Kabul 

Kazancımdan memnun değilim. (HA10) 
161 3,323 1,046 3,916 

<0,001 

(0,000) 

Kabul 

Kendimi mükellefin iş takipçisi gibi 

görmekteyim. (HA11) 
161 3,118 1,136 1,317 0,190 

Red 

Mevzuattaki değişimler benim mesleğe karşı 

ilgimi azaltmaktadır. (HA12) 
162 3,092 1,204 0,978 0,329 

Red 

Mesleğimi sıkıcı bumaktayım. (HA13) 
159 2,742 1,143 -2,845 

<0,01 

(0,005) 

Red 

Mevzuattaki değişimleri takip 

edememekteyim. (HA14) 
162 2,728 0,990 -3,489 

<0,01 

(0,001) 

Red 

Resmi kurumlarla iletişimde sorun 

yaşamaktayım. (HA15) 
160 2,568 1,043 -5,226 

<0,001 

(0,000) 

Red 

Mükellefle iletişim kurmada zorlanmaktayım. 

(HA16) 
162 2,228 0,967 -10,156 

<0,001 

(0,000) 

Red 

 Not: (i) n=162; (ii) tek örnek -t- testi 

 

3.4.2.5. Meslek Örgütüne Yönelik Düşünsel Boyutlar 

Meslek mensuplarının SMMM Odasına yönelik düşüncelere katılma düzeyleri 

Tablo 3.17.’de görülmektedir.  
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Tablo 3.17. Meslek Mensuplarının SMMM Odasına Yönelik Düşünceleri 

SMMM Odasına Yönelik Düşünceler Ortalama Standart 

Sapma 

Muhasebe odalarının muhasebecilerin haklarını savunmadığını 

düşünmekteyim 
3,267 1,238 

Oda yönetiminin bizi yeterince temsil etmediğini düşünmekteyim 3,068 1,199 

Yasal zorunluluk olmasa muhasebe odasından ayrılırım 3,055 1,393 

Muhasebe odalarında meslekten çok siyasi yapılanmanın olduğunu 

düşünmekteyim 
2,801 1,228 

Not: (i)n=161; (ii) ölçek 1 kesinlikle katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum anlamındadır; (iii) 

Friedman çift yönlü Anova testine göre (K
2 

=29,323; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan 

anlamlıdır. 

 

   Tablo 3.17.’de de görüldüğü gibi meslek mensuplarının SMMM Odası ile ilgili 

düşüncelerinden; muhasebe odalarının muhasebecilerin haklarını savunmadığı (3,267) 

düşüncesi ön plana çıkmaktadır. Daha sonra sırasıyla; yasal zorunluluk olmasa 

muhasebe odasından ayrılırım (3,055), muhasebe odalarında meslekten çok siyasi 

yapılanmanın olduğu düşüncesi (2,801) ve oda yönetiminin meslek mensuplarını 

yeterince temsil etmediği düşüncesi (3,068) gelmektedir. Ancak bu düşüncelere katılma 

düzeyi orta seviyede yani kısmen katılınmaktadır.  

SMMM Odasına yönelik düşünceler üzerine oluşturulan hipotezlere ilişkin 

testler Tablo 3.18.'de görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla "tek örnek t-

testi" kullanılmış olup, =0,05 ve test değeri olarak orta değer olan -3- alınmıştır.  

Tablo 3.18. SMMM Odasına Yönelik Düşünceler Üzerine Oluşturulan Hipotezler 

Hipotez N Ort. Std. 

Sp. 

-t- 

değeri 

-p- Sonuç 

Muhasebe odalarının muhasebecilerin 

haklarını savunmadığını düşünmekteyim. 

(HA17) 

162 3,265 1,235 2,735 
<0,01 

(0,007) 

 

Kabul 

Yasal zorunluluk olmasa muhasebe odasından 

ayrılırım.(HA18) 
161 3,055 1,393 0,509 0,611 

 

Red 

 Not: (i) n=162; (ii) tek örnek -t- testi 
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Tablo 3.18.'de görüldüğü gibi SMMM Odasına yönelik düşünceler üzerine 

oluşturulan hipotezlerden; 1 tanesi kabul edilirken 1 tanesi de red edilmiştir. Meslek 

mensupları muhasebe odalarının muhasebecilerin haklarını savunmadığını 

düşünmelerine rağmen yasal zorunluluk olmasa da muhasebe odasından 

ayrılmayacaklarını ifade etmektedirler. 

3.4.2.6. Mesleğe Karşı Yabancılaşmaya Yönelik Düşünceler 

Meslek mensuplarının mesleğe karşı yabancılaşmaya yönelik düşüncelere 

katılma düzeyleri Tablo 3.19.’da görülmektedir.  

 

Tablo 3.19. Meslek Mensuplarının Mesleğe Karşı Yabancılaşmaya Yönelik 

Düşünceleri 

Mesleğe Karşı Yabancılaşmaya Yönelik Düşünceler Ortalama Standart 

Sapma 

Mesleğe ilgimin azalmasında, mevzuattaki sürekli değişimin 

etkisini hissetmekteyim. 
3,025 1,147 

Mesleğe ilgimin azalmasında, ücretin etkisini hissetmekteyim. 2,981 1,166 

Mesleğe ilgimin azalmasında, çalışma ortamının etkisini 

hissetmekteyim. 
2,434 1,076 

Mesleğe ilgimin azalmasında, odanın etkisini hissetmekteyim. 2,427 1,087 

Mesleğe ilgimin azalmasında ailemin etkisini hissemekteyim. 2,081 1,055 

Mesleğe ilgimin azalmasında, cinsiyetin etkisini hissetmekteyim. 1,918 0,934 

Mesleğimde cinsiyet ayrımı, iş yaşamımı etkilemektedir. 1,899 0,915 

Not: (i)n=159; (ii) ölçek 1 kesinlikle katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum anlamındadır; (iii) 

Friedman çift yönlü Anova testine göre (K
2 

=244,083; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan 

anlamlıdır. 

  

    Tablo 3.19.’da da görüldüğü gibi meslek mensuplarının mesleğe karşı 

yabancılaşmayla ilgili düşüncelerinden mesleğe karşı ilginin azalmasında, mevzuattaki 

sürekli değişimin etkisinin olduğu düşüncesi (3,025) ön plana çıkmakla birlikte 

ortalaması düşük olup kısmen katılıyorum anlamına gelmektedir. Diğer düşünceler de 

sırasıyla; mesleğe karşı  ilginin azalmasında ücretin etkisi (2,981), çalışma ortamının 

etkisi (2,434), odanın etkisi (2,427), ailenin etkisi (2,081) ve cinsiyetin etkisi (1,918) 
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şeklindedir. Ayrıca cinsiyet ayrımının iş hayatını etkilemesi de (1,899) son sırada 

gelmektedir. Mesleğe karşı yabancılaşmaya yönelik düşüncelerin ortalamalarının düşük 

olması mesleğe karşı yabancılaşmanın olmadığı veya düşük olduğunu göstermektedir.  

Mesleğe karşı yabancılaşmaya yönelik düşünceler üzerine oluşturulan 

hipotezlere ilişkin testler Tablo 3.20.'de görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla 

"tek örnek t-testi" kullanılmış olup, =0,05 ve test değeri olarak orta değer olan -3- 

alınmıştır.  

Tablo 3.20. Mesleğe Karşı Yabancılaşmaya Yönelik Düşünceler Üzerine 

Oluşturulan Hipotezler 

Hipotez N Ort. Std. 

Sp. 

-t- 

değeri 

-p- Sonuç 

Mesleğe ilgimin azalmasında, mevzuattaki 

sürekli değişimin etkisini 

hissetmekteyim.(HA19) 

161 3,024 1,139 0,277 0,782 

Red 

Mesleğe ilgimin azalmasında, ücretin etkisini 

hissetmekteyim.(HA20) 
161 2,962 1,172 -0,403 0,687 

Red 

Mesleğe ilgimin azalmasında, çalışma 

ortamının etkisini hissetmekteyim.(HA21) 
162 2,419 1,073 -6,881 

<0,001 

(0,000) 

Red 

Mesleğe ilgimin azalmasında, odanın etkisini 

hissetmekteyim.(HA22) 
162 2,413 1,084 -6,884 

<0,001 

(0,000) 

Red 

Mesleğe ilgimin azalmasında ailemin etkisini 

hissetmekteyim.(HA23) 
161 2,074 1,052 -11,161 

<0,001 

(0,000) 

Red 

Mesleğe ilgimin azalmasında, cinsiyetin 

etkisini hissetmekteyim.(HA24) 
162 1,913 0,928 -14,893 

<0,001 

(0,000) 

Red 

Mesleğimde cinsiyet ayrımı, iş yaşamımı 

etkilemektedir.(HA25) 
162 1,895 0,909 -15,461 

<0,001 

(0,000) 

Red 

 Not: (i) n=162; (ii) tek örnek -t- testi 

 

Tablo 3.20.'de görüldüğü gibi mesleğe karşı yabancılaşmaya yönelik düşünceler 

üzerine oluşturulan hipotezlerin tamamı red edilmiştir. Mesleğe karşı ilginin 

azalmasında yani yabancılaşmada; mevzuattaki sürekli değişimin etkisinin, ücretin 
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etkisinin, çalışma ortamının etkisinin, odanın etkisinin, ailenin etkisinin, cinsiyetin 

etkisinin ve cinsiyet ayırımın etkisinin olmadığı görülmektedir. Yapılan analizler 

sonucunda meslek mensuplarının mesleğe karşı yabancılaşmalarının olmadığı 

görülmektedir. 

Bu sonuçları daha önce yapılan analiz sonuçları da (meslek mensupları; iş 

yerlerinde üst ile ast arasında bilgi akışının fazla olmaması veya bilgilerin açık ve dürüst 

bir şekilde iletilmemesi durumunda mesleğe karşı yabancılaşma hissetmemeleri, iş 

yerlerinde kendilerine yalnız hissetmemeleri, kendileriyle aynı işi yapan çalışma 

arkadaşlarının farklı mezhep, din, ırk, cinsiyet ve tutumlara sahip olmasının aralarında 

çekişmeye, düşmanlığa, çatışmaya, gruplaşmaya, yalnızlığa itilmelerine ve 

dışlanmalarına neden olmaması, muhasebecilik mesleğinin toplum açısından çok önemli 

olduğu düşüncesi, başka bir iş bulunması halinde muhasebeciliği bırakmayacak 

olmaları, çalıştıkları kurumda kendilerini anlamsız bir iş yapıyormuşum gibi 

hissetmemeleri, çalıştıkları büronun önemli bir elemanı olduklarını düşünmeleri, 

kendilerini mükellefin iş takipçisi olarak görmemeleri, mevzuattaki değişimlerin 

mesleğe karşı ilgilerini azaltmaması, mevzuattaki değişimleri takip edebilmeleri, resmi 

kurumlarla ve mükelleflerle iletişim kurmada zorlanmamaları ve mesleklerini sıkıcı 

bulmamaları) desteklemektedir. Bu bağlamda meslek mensuplarının mesleğe karşı 

yabancılaşmalarının olmadığı söylenebilir.  

3.4.3. Muhasebe Meslek Mensuplarının Cinsiyet Ekseninde Yabancılaşma 

Düzeyleri  

Meslek mensupları arasında cinsiyet farklılığına göre farklı düşüncelerin olup 

olmadığına yönelik oluşturulan hipotezlerin analizinde Mann Whitney U-Testi 

kullanılmıştır. Mann Whitney U-Testi iki bağımsız grup için elde edilen puanların 

birbirinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini test etmek için 

uygulanmaktadır. Mann Whitney U-Testi grupların ortanca (medyan) değerlerini 

karşılaştırmaktadır. Sürekli değişkenlerin, iki grup içerisinde değerlerini sıralı hale 

dönüştürmektedir. Böylece iki grup arasındaki sıralamanın farklı olup olmadığını 

değerlendirilmektedir. (Doymuş: kemaldoymus.files.wordpress.com/2009/12/non-

parametrik-testler1.ppt, erişim tarihi: 04.09.2013) 
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“Devamlı Aynı İşi Yapmak Bıkkınlık Veriyor Şeklindeki Düşüncede Erkek ve 

Kadın Meslek Mensupları Arasında Anlamlı Bir Fark Vardır” şeklinde oluşturulan 

hipotezin analiz sonuçları Tablo 3.21.’de görülmektedir. 

 Tablo 3.21. “Devamlı Aynı İşi Yapmak Bıkkınlık Veriyor Şeklindeki Düşüncede 

Erkek ve Kadın Meslek Mensupları Arasında Anlamlı Bir Fark 

Vardır” Şeklinde Oluşturulan Hipotezin Analizi 

Cinsiyet N Sıra Ortalaması  

(Mean Rank) 

Sıra Toplamı  

(Sum of Ranks) 

U değeri -p- Sonuç 

Kadın 38 66,08 2511 

1770 
<0,05 

(0,014) 

 

Kabul Erkek 124 86,23 10692 

Toplam 162  

 

Tablo 3.21.’de görüldüğü gibi “HA26 : Devamlı Aynı İşi Yapmak Bıkkınlık 

Veriyor Şeklindeki Düşüncede Erkek ve Kadın Meslek Mensuplarının Arasında 

Anlamlı Bir Fark Vardır” şeklinde oluşturulan hipotez, p değeri 0,014<0,05 olduğu için 

kabul edilmiştir. Devamlı aynı işi yapmak bıkkınlık veriyor şeklindeki düşünceye sıra 

ortalaması (mean rank : 86,23) daha yüksek olduğu için erkek meslek mensupları 

kadınlara göre daha fazla katılmaktadırlar. 

“Kendimi Mükellefin İş Takipçisi Gibi Görüyorum Şeklindeki Düşüncede Erkek 

ve Kadın Meslek Mensupları Arasında Anlamlı Bir Fark Vardır” şeklinde oluşturulan 

hipotezin analiz sonuçları Tablo 3.22.’de görülmektedir. 

 Tablo 3.22. “Kendimi Mükellefin İş Takipçisi Gibi Görüyorum Şeklindeki 

Düşüncede Erkek ve Kadın Meslek Mensupları Arasında Anlamlı 

Bir Fark Vardır” Şeklinde Oluşturulan Hipotezin Analizi 

Cinsiyet N Sıra Ortalaması  

(Mean Rank) 

Sıra Toplamı  

(Sum of Ranks) 

U değeri -p- Sonuç 

Kadın 37 66,18 2448,50 

1745,50 
<0,05 

(0,019) 

 

Kabul Erkek 124 85,42 10592,50 

Toplam 161  
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Tablo 3.22.’de görüldüğü gibi “HA27 : Kendimi Mükellefin İş Takipçisi Gibi 

Görüyorum Şeklindeki Düşüncede Erkek ve Kadın Meslek Mensupları Arasında 

Anlamlı Bir Fark Vardır” şeklinde oluşturulan hipotez, p değeri 0,019<0,05 olduğu için 

kabul edilmiştir. Meslek mensuplarının kendilerini mükelleflerinin iş takipçisi olarak 

görmeleri ile ilgili düşünceye erkek meslek mensupları kadınlara göre daha fazla 

katılmaktadırlar. 

 “Muhasebe Ücretini Tahsil Edememede Erkek ve Kadın Meslek Mensupları 

Arasında Anlamlı Bir Fark Vardır” şeklinde oluşturulan hipotezin analiz sonuçları 

Tablo 3.23.’de görülmektedir. 

  

Tablo 3.23. “Muhasebe Ücretini Tahsil Edememede Erkek ve Kadın Meslek 

Mensupları Arasında Anlamlı Bir Fark Vardır” Şeklinde 

Oluşturulan Hipotezin Analizi 

Cinsiyet N Sıra Ortalaması  

(Mean Rank) 

Sıra Toplamı  

(Sum of Ranks) 

U değeri -p- Sonuç 

Kadın 37 64,45 2384,50 

1681,50 
<0,01 

(0,009) 

 

Kabul Erkek 123 85,33 10495,50 

Toplam 160  

 

Tablo 3.23.’de görüldüğü gibi “HA28 : Muhasebe Ücretini Tahsil Edememede 

Erkek ve Kadın Meslek Mensupları Arasında Anlamlı Bir Fark Vardır” şeklinde 

oluşturulan hipotez, p değeri 0,009<0,01 olduğu için kabul edilmiştir. Meslek 

mensuplarının ücret tahsilatında erkek meslek mensupları kadın meslektaşlarına göre 

daha fazla sıkıntı yaşamaktadırlar.  

“Mesleğe Karşı İlginin Azalmasında Ücretin Etkisinin Olduğu Düşüncesinde 

Erkek ve Kadın Meslek Mensupları Arasında Anlamlı Bir Fark Vardır” şeklinde 

oluşturulan hipotezin analiz sonuçları Tablo 3.24.’de görülmektedir. 
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 Tablo 3.24. “Mesleğe Karşı İlginin Azalmasında Ücretin Etkisinin Olduğu 

Düşüncesinde Erkek ve Kadın Meslek Mensupları Arasında 

Anlamlı Bir Fark Vardır” Şeklinde Oluşturulan Hipotezin Analizi 

Cinsiyet N Sıra Ortalaması  

(Mean Rank) 

Sıra Toplamı  

(Sum of Ranks) 

U değeri -p- Sonuç 

Kadın 38 67,95 2582 

1841 
<0,05 

(0,036) 

 

Kabul Erkek 123 85,03 10459 

Toplam 161  

 

Tablo 3.24.’de görüldüğü gibi “HA29 : Mesleğe Karşı İlginin Azalmasında 

Ücretin Etkisinin Olduğu Düşüncesinde Erkek ve Kadın Meslek Mensupları Arasında 

Anlamlı Bir Fark Vardır” şeklinde oluşturulan hipotez, p değeri 0,036<0,05 olduğu için 

kabul edilmiştir. Erkek meslek mensupları mesleklerine karşı ilgilerinin azalmasında 

ücretin etkisinin olduğunu kadın meslek mensuplarına göre daha fazla 

düşünmektedirler.  

“Mesleğe Karşı İlginin Azalmasında Cinsiyetin Etkisinin Olduğu Düşüncesinde 

Erkek ve Kadın Meslek Mensupları Arasında Anlamlı Bir Fark Vardır” şeklinde 

oluşturulan hipotezin analiz sonuçları Tablo 3.25.’de görülmektedir. 

 

 Tablo 3.25. “Mesleğe Karşı İlginin Azalmasında Cinsiyetin Etkisinin Olduğu 

Düşüncesinde Erkek ve Kadın Meslek Mensupları Arasında 

Anlamlı Bir Fark Vardır” şeklinde Oluşturulan Hipotezin Analizi 

Cinsiyet N Sıra Ortalaması  

(Mean Rank) 

Sıra Toplamı  

(Sum of Ranks) 

U değeri -p- Sonuç 

Kadın 38 95,18 3617 

1836 
<0,01 

(0,004) 

 

Kabul Erkek 124 77,31 9586 

Toplam 162  

 

Tablo 3.25.’de görüldüğü gibi “HA30 : Mesleğe Karşı İlginin Azalmasında 

Cinsiyetin Etkisinin Olduğu Düşüncesinde Erkek ve Kadın Meslek Mensupları 
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Arasında Anlamlı Bir Fark Vardır” şeklinde oluşturulan hipotez, p değeri 0,004<0,01 

olduğu için kabul edilmiştir. Kadın meslek mensupları mesleklerine karşı ilgilerinin 

azalmasında cinsiyetin etkisinin olduğunu erkek meslek mensuplarına göre daha fazla 

düşünmektedirler.  

“Meslekte Cinsiyet Ayırımı İş Yaşamını Etkiliyor Şeklindeki Düşüncede Erkek 

ve Kadın Meslek Mensupları Arasında Anlamlı Bir Fark Vardır” şeklinde oluşturulan 

hipotezin analiz sonuçları Tablo 3.26.’da görülmektedir. 

 

 Tablo 3.26. “Meslekte Cinsiyet Ayırımı İş Yaşamını Etkiliyor Şeklindeki 

Düşüncede Erkek ve Kadın Meslek Mensupları Arasında Anlamlı 

Bir Fark Vardır” Şeklinde Oluşturulan Hipotezin Analizi 

Cinsiyet N Sıra Ortalaması  

(Mean Rank) 

Sıra Toplamı  

(Sum of Ranks) 

U değeri -p- Sonuç 

Kadın 38 94,11 3576 

1877 
<0,01 

(0,008) 

 

Kabul Erkek 124 77,64 9627 

Toplam 162  

 

Tablo 3.26.’da görüldüğü gibi “HA31 : Meslekte Cinsiyet Ayırımı İş Yaşamını 

Etkiliyor Şeklindeki Düşüncede Erkek ve Kadın Meslek Mensupları Arasında Anlamlı 

Bir Fark Vardır” şeklinde oluşturulan hipotez, p değeri 0,008<0,01 olduğu için kabul 

edilmiştir. Kadın meslek mensupları mesleklerine karşı ilgilerinin azalmasında ve iş 

yaşamlarının kadın olmalarından dolayı etkilenmesinde cinsiyetin etkisinin olduğunu 

erkek meslektaşlarına göre daha fazla düşünmektedirler.  

“Meslekte Erkek Olmanın Mükellef Üzerinde Olumlu Etkisinin Olduğu 

Düşüncesinde Erkek ve Kadın Meslek Mensupları Arasında Anlamlı Bir Fark Vardır” 

şeklinde oluşturulan hipotezin analiz sonuçları Tablo 3.27.’de görülmektedir. 
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 Tablo 3.27. “Meslekte Erkek Olmanın Mükellef Üzerinde Olumlu Etkisinin 

Olduğu Düşüncesinde Erkek ve Kadın Meslek Mensupları 

Arasında Anlamlı Bir Fark Vardır” Şeklinde Oluşturulan Hipotezin 

Analizi 

Cinsiyet N Sıra Ortalaması  

(Mean Rank) 

Sıra Toplamı  

(Sum of Ranks) 

U değeri -p- Sonuç 

Kadın 35 92,53 3238,50 

1731,50 
<0,05 

(0,036) 

 

Kabul Erkek 124 76,46 9481,50 

Toplam 159  

 

Tablo 3.27.’de de görüldüğü gibi “HA32 : Meslekte Erkek Olmanın Mükellef 

Üzerinde Olumlu Etkisinin Olduğu Düşüncesinde Erkek ve Kadın Meslek Mensupları 

Arasında Anlamlı Bir Fark Vardır” şeklinde oluşturulan hipotez, p değeri 0,036<0,05 

olduğu için kabul edilmiştir. Kadın meslek mensupları meslekte erkek olmanın mükellef 

üzerinde olumlu etkisinin olduğunu erkek meslektaşlarına göre daha fazla 

düşünmektedirler.  

Meslek mensupları arasında cinsiyet farklılığından dolayı 7 düşüncede farklı 

düşünülmektedir. Devamlı aynı işi yapmanın bıkkınlık vermesinde, kendilerini 

mükelleflerin iş takipçisi gibi görülmesinde, muhasebe ücretinin tahsil edilememesinde 

ve mesleğe karşı ilginin azalmasında ücretin etkisinin olduğunun düşünülmesinde erkek 

meslek mensupları kadın meslektaşlarına göre daha fazla düşünmektedirler. Mesleğe 

karşı ilginin azalmasında cinsiyetin etkisinin olduğunun düşünülmesinde, cinsiyet 

ayırımın iş hayatını etkilemesinde ve meslekte erkek olmanın mükellef üzerinde olumlu 

etkisinin olduğu düşünceleri de kadın meslek mensuplarında erkek meslektaşlarına göre 

daha fazladır. Diğer düşüncelerde kadın ve erkek meslek mensupları farklı 

düşünmemektedirler. 

Yukarıda yapılan analiz ve yorumları neticesinde meslekte erkek olmanın bir 

avantajı olduğu görülmektedir. Ancak bu durumun böyle olduğunu doğrulayabilmek 
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için meslekte kadın veya erkek olmanın mükellef üzerinde olumlu etkisinin olmasına 

yönelik oluşturulan hipotezlere ilişkin testler Tablo 3.28.'de görülmektedir. Hipotezleri 

test etmek amacıyla "tek örnek t-testi" kullanılmış olup, =0,05 ve test değeri olarak 

orta değer olan -3- alınmıştır.  

 

Tablo 3.28. Meslekte Cinsiyet Ayrımının Etkisine Yönelik Oluşturulan 

Hipotezler 

Hipotez N Ort. Std. 

Sp. 

-t- 

değeri 

-p- Sonuç 

Meslekte kadın olmanın mükellef üzerinde 

olumlu etkisi vardır.(HA33) 
156 2,262 0,977 -9,415 

<0,001 

(0,000) 

Red 

Meslekte erkek olmanın mükellef üzerinde 

olumlu etkisi vardır.(HA34) 
159 2,371 0,990 -8,004 

<0,001 

(0,000) 

Red 

 Not: (i) n=159; (ii) tek örnek -t- testi 

 

Tablo 3.28.'de de görüldüğü gibi meslekte cinsiyet ayırımının etkisine yönelik 

oluşturulan; meslekte kadın/erkek olmanın mükellef üzerinde olumlu etkisi vardır 

şeklinde oluşturulan her iki hipotez de red edilmiştir. Her ne kadar daha önce yapılan 

analiz sonuçlarında (Tablo 3.26. (HA31) ve Tablo 3.27. (HA32)) meslekte erkek olmanın 

avantaj olması gibi bir düşünce oluşmuş olsa da genel değerlendirmede böyle 

düşünülmediği görülmektedir. Bu bağlamda meslekte kadın veya erkek olmanın 

mükellefler üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmektedir.  

Meslek mensuplarının mesleğe karşı yabancılaşma düzeylerinin ölçülmesine 

yönelik düşünceleri; toplum-aileye yönelik düşünceler, çalışma ortamına yönelik 

düşünceler, meslek yapısına yönelik düşünceler, mesleki yeterliliğe yönelik düşünceler, 

SMMM Odasına yönelik düşünceler, yabancılaşmaya yönelik düşünceler ve cinsiyet 

ayrımına yönelik düşünceler olmak üzere 7 grupta düzenlenmiştir. Ancak bu 

düşüncelerin tamamının değerlendirilmesi de Tablo 3.29.’da görülmektedir.  
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Tablo 3.29. Meslek Mensuplarının Düşünceleri (Genel Görünüm) 

Düşünceler N Ort. Std. 

Sp. 

Ülkemizde muhasebecilik mesleğinin hak ettiği yere gelmediğini 

düşünmekteyim. 
127 4,236 0,954 

Çalıştığım büronun önemli bir elemanı olduğumu düşünmekteyim. 127 3,984 0,942 

Mesleğimin toplum açısından çok önemli olduğunu düşünmekteyim. 127 3,866 1,157 

Mesleğimle gurur duymaktayım. 127 3,732 1,122 

Eğitimlere isteyerek katılmaktayım. 127 3,724 1,005 

Muhasebeciliğin beni geliştirdiğini düşünmekteyim. 127 3,606 1,169 

Kazancımdan memnun değilim. 127 3,322 1,014 

Muhasebe ücretimi tahsil edemiyorum. 127 3,267 1,122 

Birçok önemli konuda, çevremdeki insanlardan farklı düşünmekteyim. 127 3,244 0,940 

Muhasebe odalarının muhasebecilerin haklarını savunmadığını 

düşünmekteyim. 
127 3,244 1,270 

Toplumsal ve kültürel yapıdaki olumsuzluklar, örgüt içine taşındığında 

topluma ve örgüte karsı soğumama neden olmaktadır. 
127 3,181 1,129 

Yasal zorunluluk olmasa muhasebe odasından ayrılırım. 127 3,165 1,412 

Oda yönetiminin bizi yeterince temsil etmediğini düşünmekteyim. 127 3,149 1,182 

Kendimi mükellefin iş takipçisi gibi görmekteyim. 127 3,110 1,135 

Mevzuattaki değişimler benim mesleğe karşı ilgimi azaltmaktadır. 127 3,094 1,243 

Kendimi mükellefin en önemli elemanlarından birisi gibi görmekteyim. 127 3,039 1,108 

Çalışma koşullarının olumsuz olması, işime karsı yorgunluk, bıkkınlık 

isteksizlik, sahipsizlik gibi duygulara kapılmama yol açmaktadır. 
127 3,031 1,208 

Mesleğe ilgimin azalmasında, mevzuattaki sürekli değişimin etkisini 

hissetmekteyim. 
127 3,023 1,144 

Devamlı aynı işi yapmak bıkkınlık vermektedir. 127 3,007 1,080 

Mesleğe ilgimin azalmasında, ücretin etkisini hissetmekteyim. 127 3,000 1,154 

Ekonomik politikalardaki etkinsizlik, bende gelecek kaygısı oluşturup, 

örgüt içi etkinliğimi zayıflatmaktadır. 
127 2,952 1,174 

Mesleğimde yabancı dil bilmemenin eksikliğini hissetmekteyim. 127 2,944 1,292 

Olumsuz bir durumda meslektaşlar arasında birlik olacağına 

inanmaktadım. 
127 2,881 1,145 
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Kendimi bilgisayarın karşısında robot gibi hissetmekteyim 127 2,858 1,145 

Muhasebe odalarında meslekten çok siyasi yapılanmanın olduğunu 

düşünmekteyim 
127 2,850 1,254 

İş yerimde üst ile ast arasında bilgi akısının fazla olmaması veya 

bilgilerin açık ve dürüst bir şekilde iletilmemesi durumu yabancılaşmama 

neden olmaktadır. 

127 2,842 1,191 

Şuandaki bilgimin bana yeterli olduğunu düşünmekteyim. 127 2,818 1,026 

Mesleğimi sıkıcı bulmaktayım. 127 2,771 1,169 

Aile içerisinde eş ve çocuğumla olan olumlu veya olumsuz ilişkilerim, iş 

yaşamımı etkilemektedir. 
127 2,724 1,179 

Başka bir iş bulsam muhasebeciliği bırakırım. 127 2,724 1,355 

Mevzuattaki değişimleri takip edememekteyim. 127 2,685 0,989 

Çalışırken genellikle sinirli ve gergin olmaktayım. 127 2,653 0,995 

Çalıştığım kurumdaki kuralların yaratıcılığımı engellediğini 

düşünmekteyim. 
127 2,653 1,143 

Muhasebecilik mesleğinden emekli olamayacağımı düşünmekteyim. 127 2,637 1,319 

Sıradan bir iş gününde isimle ilgili bağımsız karar alma şansımın 

olmadığını düşünmekteyim. 
127 2,590 1,190 

Mesleki sorumluluk sigortası yaptırmayı gereksiz görmekteyim. 127 2,566 1,172 

Resmi kurumlarla iletişimde sorun yaşamaktayım. 127 2,551 1,044 

Yaptığım işi ve çalıştığım koşulları arkadaşlarıma veya çocuklarıma 

önermekteyim. 
127 2,496 1,220 

Mükelleflerle iletişim kurarken mücadele gücümü kaybetmekteyim. 127 2,456 1,021 

Mesleğe ilgimin azalmasında, odanın etkisini hissetmekteyim. 127 2,448 1,103 

Mesleğe ilgimin azalmasında, çalışma ortamının etkisini hissetmekteyim 127 2,425 1,102 

Meslekte erkek olmanın mükellef üzerinde olumlu etkisi vardır 127 2,378 1,015 

e iletişimde eksik olduğumu hissetmekteyim 127 2,378 1,090 

Mükellefle iletişim kurmada zorlanmaktayım. 127 2,259 0,993 

Meslekte kadın olmanın mükellef üzerinde olumlu etkisi vardır. 127 2,244 0,989 

Iş yerimde kendimi yalnız hissetmekteyim. 127 2,189 1,110 

Çalıştığım kurumda kendimi anlamsız bir iş yapıyormuşum gibi 

hissetmekteyim. 
127 2,165 1,186 

Mükelleflerin sorunlarını çözmede kendimi güçsüz ve yetersiz 

hissetmekteyim. 
127 2,141 0,989 
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Mesleğe ilgimin azalmasında ailemin etkisini hissetmekteyim 127 2,118 1,088 

Benimle aynı işi yapan çalışma arkadaşlarımın farklı mezhep, din, ırk, 

cinsiyet ve tutumlara sahip olması aramızda çekişmeye, düşmanlığa, 

çatışmaya, gruplaşmaya, yalnızlığa itilmemi ve dışlanmama neden 

olmaktadır. 

127 2,023 1,108 

Yaşam isteğimi kaybettiğimi düşünmekteyim. 127 1,937 1,044 

Mesleğe ilgimin azalmasında, cinsiyetin etkisini hissetmekteyim. 127 1,921 0,972 

Mesleğimde cinsiyet ayrımı, iş yaşamımı etkilemektedir. 127 1,874 0,951 

Not: (i)n=159; (ii) ölçek 1 kesinlikle katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum anlamındadır; (iii) 

Friedman çift yönlü Anova testine göre (K
2 

=1402,278; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan 

anlamlıdır. 

Meslek mensuplarının düşünceleri genel olarak değerlendirildiğinde Tablo 

3.22.’de de görüldüğü gibi; muhasebecilik mesleğinin hak ettiği yere gelmediği 

düşüncesi (4,236), çalışılan büronun önemli bir elemanı olmak düşüncesi (3,984), 

muhasebecilik mesleğinin toplum açısından çok önemli olduğu düşüncesi (3,866), 

mesleğimle gurur duyuyorum düşüncesi (3,732), eğitimlere isteyerek katılıyorum 

düşüncesi (3,724) ve muhasebeciliğin meslek mensuplarını geliştirdiği düşünceleri 

(3,606) ön plana çıkmaktadır. Bu düşüncelerden sonra ücretle ilgili düşünceler yer 

almaktadır. Kazancımdan memnun değilim (3,322) ve muhasebe ücretinin tahsil 

edilememesi (3,267) şeklinde sıralanmaktadır. Son sıralarda da ortalaması en düşük ve 

katılmıyorum şeklinde ifade edilen; resmi kurumlarla iletişimde sorun yaşıyorum 

düşüncesi (2,551), mesleğe ilginin azalmasında, odanın etkisi (2,448) ve çalışma 

ortamının etkisi (2,425) düşüncesi, mükellefle iletişim kurmada zorlanıyorum düşüncesi 

(2,259), iş yerinde kendini yalnız hissetme düşüncesi (2,189), çalışılan kurumda kendini 

anlamsız bir iş yapıyormuşum gibi hissetme düşüncesi (2,165), mesleğe karşı ilginin 

azalmasında ailenin etkisi düşüncesi (2,118), aynı işi yapan çalışma arkadaşlarının farklı 

mezhep, din, ırk, cinsiyet ve tutumlara sahip olması aralarında çekişmeye, düşmanlığa, 

çatışmaya, gruplaşmaya, yalnızlığa itilmeye ve dışlanmaya neden oluyor düşüncesi 

(2,023) ve meslekte cinsiyet ayrımının iş yaşamını etkiler düşüncesi (1,874) yer 

almaktadır.  

Tablo 3.29.’da görülen bu sonuçlarda meslek mensuplarının mesleğe karşı 

yabancılaşmalarının olmadığı sonucunu desteklemektedir. Çünkü ön plana çıkan 

düşünceler daha çok mesleğin daha iyi bir konumda olması gerektiği, meslek 
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mensuplarını geliştirdiği, toplum için önemli bir iş olduğu ve meslek mensuplarının 

meslekleriyle gurur duymalarıyla ilgili düşüncelerdir. Bu düşünceler meslek 

mensuplarını işlerine bağlamakta ve mesleğe karşı yabancılaşmadıklarını 

göstermektedir. Yine son sıralarda yer alan; mesleğe karşı ilginin azalmasında aile 

hayatının, çalışma ortamının, cinsiyetin, odanın etkisinin olmadığı ve işyerinde 

kendilerini yalnız hissetmemeleri, anlamsız bir iş yapmadıklarını düşünmeleri ve 

meslekte farklı kültürlerin-düşüncelerin gruplaşmalara ve çatışmalara yol açmadığı   

(arkadaşlık bağlarının iyi olması) düşünceleri de mesleğe karşı yabancılaşma olmadığı 

düşüncesini desteklemektedir. 

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda mesleğe karşı yabancılaşma olup 

olmadığını analiz edebilmek için “HA35 : Meslek mensupları mesleğe karşı 

yabancılaşma hissetmektedirler” şeklinde bir hipotez oluşturulmuştur. Bu hipotezin 

analizini yapabilmek için yabancılaşma düzeyini ölçen tüm soruların genel toplamı 

alınarak "tek örnek t-testi" kullanılmış olup, =0,05 ve test değeri olarak orta değer 

olan -147- alınmıştır. Analiz sonuçları da Tablo 3.30.’da görülmektedir. 

Tablo 3.30. Meslek Mensuplarının Mesleğe Karşı Yabancılaşma Hissetmelerine 

Yönelik Hipotez 

Hipotez N Ort. Std. 

Sp. 

-t- 

değeri 

-p- Sonuç 

Meslek mensupları mesleğe karşı 

yabancılaşma hissetmektedirler. (HA35) 
162 147,370 22,411 0,210 0,834 

Red 

 Not: (i) n=159; (ii) tek örnek -t- testi 

Tablo 3.22.'de de görüldüğü gibi “meslek mensupları mesleğe karşı 

yabancılaşma hissetmektedirler” şeklinde oluşturulan hipotez red edilmiştir. Dolayısıyla 

daha önce yapılan değerlendirme ve analizler sonucunu destekleyen bir sonuçla 

karşılaşılmış ve meslek mensuplarının mesleklerine karşı yabancılaşmalarının olmadığı 

sonucuna varılmıştır.  
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Yabancılaşma; hem “ayrılma”, hem de (daha üst bir varlık ile) “bütünleşme”yi 

içeren bir kavramdır. Yabancılaşma, kişinin kendini bütün olarak hissedememesine ve 

bilincine yönelik bölünmelerine yol açan eylemler ve deneyimler olarak 

tanımlanmaktadır. 

Yabancılaşma, çalışanın fiziksel ve zihinsel gelişimini engelleyen bir durum 

olduğu için yöneticiler katı kurallar ve hiyerarşik düzenlemelere önem vermek yerine 

güven ortamını oluşturmaya özen göstermelidirler. Çünkü örgüt içerisinde otoriteye 

dayalı hiyerarşi ve kurallara dayalı denetim arttığında işe yabancılaşmayı artırmaktadır. 

Yöneticiler çalışanların işe yabancılaşmasını istemiyorlarsa örgüt içerisinde güven 

ortamını yaratmaya özen göstermelidirler. 

İnsanın üretimi sonucunda ortaya çıkan ürüne yabancılaşması, çalıştığı ortama 

yabancılaşması veya düşmanca bir ilişki içinde bulunması yabancılaşma şekillerine 

örnek olarak verilebilir. 

Günümüz çalışma ortamında işlerin rutinleşmesi ve bireysel çalışmanın grup 

çalışmasının yerini alması sonucu; sosyal ilişki kurabilme yeteneği sekteye 

uğramaktadır. İnsanlar arası ilişkilerdeki yabancılaşma, bireyin kendi arzusuna karşın 

toplumsal yasa ve anlaşmalara boyun eğip, aşırı uyumcu bir tutumu benimsemesi 

biçiminde kendini göstermektedir. 

Grup çalışması yerine bireysel çalışmaların ön planda olması, insanların yaptığı 

işten zevk almamaları, yaptığı işte kabiliyetlerini gösterememeleri ve çalışanın bugünkü 

modern teknoloji karşısında kendini robot gibi hissetmesi, yabancılaşma fenomenini 

tetikleyen unsurlardır. 

Bu bağlamda çalışmada, Isparta ilinde faaliyette bulunan muhasebe meslek 

mensuplarının; mesleğe karşı yabancılaşma düzeylerini ve cinsiyete göre 

yabancılaşmanın farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bir 

araştırma yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan meslek mensuplarının çoğunluğunun serbest çalıştığı 

görülmektedir. Meslek mensuplarının çoğunluğunun (% 73,7) meslekte 10 yıldan daha 
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uzun süredir çalıştığına ve buna bağlı olarak meslekte tecrübeli oldukları tespit 

edilmiştir.  

Meslek mensupları birçok önemli konuda, çevrelerindeki insanlardan farklı 

düşündükleri, meslek mensuplarının toplumsal ve kültürel yapıdaki olumsuzlukların 

örgüt içine taşınması durumunda topluma ve örgüte karşı soğumalarına neden olması ve 

ekonomik politikalardaki etkinsizliğin meslek mensuplarında gelecek kaygısı oluşturup, 

örgüt içi etkinliklerini zayıflattığı düşünceleri ön plana çıkmaktadır. Meslek mensupları 

aile içerisinde eş ve çocuklarıyla olan olumlu veya olumsuz ilişkilerin, iş yaşamlarının 

etkilemediğini düşünmekle birlikte yaptıkları işi ve çalıştıkları koşulları arkadaşlarına 

veya çocuklarına önermeyeceklerini ifade etmişlerdir. 

Meslek mensupları çalışma koşullarının olumsuz olmasının, işlerine karşı 

yorgunluk, bıkkınlık isteksizlik gibi duygulara kapılmalarına yol açmasına kısmen 

katıldıkları, kendileriyle aynı işi yapan çalışma arkadaşlarının farklı mezhep, din, ırk, 

cinsiyet ve tutumlara sahip olmasının aralarında çekişmeye, düşmanlığa, çatışmaya, 

gruplaşmaya, yalnızlığa itilmelerine ve dışlanmalarına neden olmasına da katılmadıkları 

görülmektedir. Ayrıca işyerinde kendilerini yalnız hissetme düşüncesine de 

katılmadıkları sonucuna varılmıştır. 

Meslek mensupları; iş yerlerinde üst ile ast arasında bilgi akışının fazla 

olmaması veya bilgilerin açık ve dürüst bir şekilde iletilmemesi durumunda mesleğe 

karşı yabancılaşma hissetmediklerini ifade etmektedirler. Bu durum işyerlerinde böyle 

bir durum olmadığını göstermektedir. Meslek mensupları iş yerlerinde kendilerine 

yalnız hissetmemektedirler. Bu durum da işyerlerinde yeterince iyi bir arkadaşlık 

ortamının olduğunu göstermektedir. Yine meslek mensupları kendileriyle aynı işi yapan 

çalışma arkadaşlarının farklı mezhep, din, ırk, cinsiyet ve tutumlara sahip olmasının 

aralarında çekişmeye, düşmanlığa, çatışmaya, gruplaşmaya, yalnızlığa itilmelerine ve 

dışlanmalarına neden olmadıklarını düşünmektedirler. 

Meslek mensupları meslek yapısına yönelik düşüncelerden muhasebecilik 

mesleğinin hak ettiği yere gelmediğini düşünmekle birlikte muhasebecilik mesleğinin 

toplum açısından çok önemli olduğunu düşünmekte ve meslekleriyle gurur duyduklarını 

ifade etmektedirler. Buna karşılık meslek mensupları çalıştıkları kurumda kendilerini 

anlamsız bir iş yapıyormuş gibi hissetmemekte ve yaşama isteklerini kaybetmemiş 
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olduklarını ifade etmektedirler. Ancak kısmen de olsa devamlı aynı işi yapmanın 

bıkkınlık verdiğine ve kendilerini bilgisayarın karşısında robot gibi hissettikleri sonucu 

da ortaya çıkmaktadır. Meslek mensupları çalıştıkları kurumda kendilerini anlamsız bir 

iş yapıyormuş gibi düşüncesine ve yaşama isteklerini kaybetme düşüncesine de 

katılmamaktadırlar. 

Muhasebecilik mesleğinin toplum açısından çok önemli olduğu 

düşünülmektedir. Meslek mensupları başka bir iş bulmaları halinde muhasebeciliği 

bırakmayacaklarını ve çalıştıkları kurumda kendilerini anlamsız bir iş yapıyormuş gibi 

hissetmedikleri de görülmektedir. 

Meslek mensupları çalıştıkları büronun önemli bir elemanı olduklarını 

düşünürken, muhasebe ücretimi tahsil edememekten dolayı kazançlarından memnun 

olmadıklarını düşünmektedirler. Meslek mensupları kendilerini mükellefin iş takipçisi 

olarak görmemektedirler. Meslek mensupları, mevzuattaki değişimlerin mesleğe karşı 

ilgilerini azaltmadığını ve mevzuattaki değişimleri takip edebildiklerini 

düşünmektedirler. Resmi kurumlarla ve mükelleflerle iletişim kurmada 

zorlanmamaktadırlar. Bunlara bağlı olarak da meslek mensupları mesleklerini sıkıcı 

bulmamaktadırlar.  

    Meslek mensupları muhasebe odalarının muhasebecilerin haklarını 

savunmadığını düşünmelerine rağmen yasal zorunluluk olmasa da muhasebe odasından 

ayrılmayacaklarını ifade etmektedirler. 

    Meslek mensuplarının mesleğe karşı yabancılaşmayla ilgili düşüncelerinden 

mesleğe karşı ilginin azalmasında, mevzuattaki sürekli değişimin etkisinin olduğu 

düşüncesi ön plana çıkmakla birlikte ortalaması düşük olup kısmen katılıyorum 

anlamına gelmektedir. Diğer düşünceler de sırasıyla; mesleğe karşı ilginin azalmasında 

ücretin etkisi, çalışma ortamının etkisi, odanın etkisi, ailenin etkisi ve cinsiyetin etkisi 

şeklindedir. Ayrıca cinsiyet ayrımının iş hayatını etkilemesi de son sırada gelmektedir. 

Mesleğe karşı yabancılaşmaya yönelik düşüncelerin ortalamalarının düşük olması 

mesleğe karşı yabancılaşmanın olmadığı veya düşük olduğunu göstermektedir.  

Mesleğe karşı ilginin azalmasında yani yabancılaşmada; mevzuattaki sürekli 

değişimin etkisinin, ücretin etkisinin, çalışma ortamının etkisinin, odanın etkisinin, 
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ailenin etkisinin, cinsiyetin etkisinin ve cinsiyet ayırımın etkisinin olmadığı 

görülmektedir. Yapılan analizler sonucunda meslek mensuplarının mesleğe karşı 

yabancılaşmalarının olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Muhasebe meslek mensuplarının; iş yerlerinde üst ile ast arasında bilgi akışının 

fazla olmaması veya bilgilerin açık ve dürüst bir şekilde iletilmemesi durumunda 

mesleğe karşı yabancılaşma hissetmemeleri, iş yerlerinde kendilerine yalnız 

hissetmemeleri, kendileriyle aynı işi yapan çalışma arkadaşlarının farklı mezhep, din, 

ırk, cinsiyet ve tutumlara sahip olmasının aralarında çekişmeye, düşmanlığa, çatışmaya, 

gruplaşmaya, yalnızlığa itilmelerine ve dışlanmalarına neden olmadıkları yapılan 

çalışma sonucunda tespit edilmektedir. Ayrıca muhasebe meslek mensupları, 

muhasebecilik mesleğinin toplum açısından çok önemli olduğu düşüncesi, başka bir iş 

bulunması halinde muhasebeciliği bırakmayacak olmaları, çalıştıkları kurumda 

kendilerini anlamsız bir iş yapıyormuşum gibi hissetmemeleri, çalıştıkları büronun 

önemli bir elemanı olduklarını düşünmektedirler. Muhasebe meslek mensupları; 

kendilerini mükellefin iş takipçisi olarak görmemeleri, mevzuattaki değişimlerin 

mesleğe karşı ilgilerini azaltmaması, mevzuattaki değişimleri takip edebilmeleri, resmi 

kurumlarla ve mükelleflerle iletişim kurmada zorlanmamaları ve mesleklerini sıkıcı 

bulmamaları yapılan araştırma sonuçlarına göre ortaya konulmaktadır desteklemektedir. 

Bu bağlamda meslek mensuplarının mesleğe karşı yabancılaşmalarının olmadığı 

söylenebilir.  

Meslek mensupları arasında cinsiyet farklılığından dolayı 7 düşüncede farklı 

düşünülmektedir. Devamlı aynı işi yapmanın bıkkınlık vermesinde, kendilerini 

mükelleflerin iş takipçisi gibi görülmesinde, muhasebe ücretinin tahsil edilememesinde 

ve mesleğe karşı ilginin azalmasında ücretin etkisinin olduğunun düşünülmesinde erkek 

meslek mensupları kadın meslektaşlarına göre daha fazla düşünmektedirler. Mesleğe 

karşı ilginin azalmasında cinsiyetin etkisinin olduğunun düşünülmesinde, cinsiyet 

ayırımın iş hayatını etkilemesinde ve meslekte erkek olmanın mükellef üzerinde olumlu 

etkisinin olduğu düşünceleri de kadın meslek mensuplarında erkek meslektaşlarına göre 

daha fazladır. Diğer düşüncelerde kadın ve erkek meslek mensupları farklı 

düşünmemektedirler. 
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Kadın meslek mensupları tarafından meslekte erkek olmanın bir avantaj olduğu 

düşünülmekle birlikte, genel değerlendirmede böyle düşünülmediği görülmektedir. Bu 

bağlamda meslekte kadın veya erkek olmanın mükellefler üzerinde herhangi bir 

etkisinin olmadığı görülmektedir.  

Muhasebecilik mesleğinin hak ettiği yere gelmediği, çalışılan büronun önemli 

bir elemanı olmak, muhasebecilik mesleğinin toplum açısından çok önemli olduğu 

düşüncesi, mesleğimle gurur duyuyorum, eğitimlere isteyerek katılıyorum ve 

muhasebeciliğin meslek mensuplarını geliştirdiği düşünceleri ön plana çıkmaktadır. Bu 

düşüncelerden sonra ücretle ilgili düşünceler yer almaktadır. Kazancımdan memnun 

değilim ve muhasebe ücretinin tahsil edilememesi şeklinde sıralanmaktadır. Son 

sıralarda da; resmi kurumlarla iletişimde sorun yaşıyorum, mesleğe ilginin azalmasında, 

odanın etkisi ve çalışma ortamının etkisi, mükellefle iletişim kurmada zorlanıyorum, iş 

yerinde kendini yalnız hissetme, çalışılan kurumda kendini anlamsız bir iş 

yapıyormuşum gibi hissetme, mesleğe karşı ilginin azalmasında ailenin etkisi, aynı işi 

yapan çalışma arkadaşlarının farklı mezhep, din, ırk, cinsiyet ve tutumlara sahip olması 

aralarında çekişmeye, düşmanlığa, çatışmaya, gruplaşmaya, yalnızlığa itilmeye ve 

dışlanmaya neden oluyor ve meslekte cinsiyet ayrımının iş yaşamını etkiler düşünceleri 

yer almaktadır.  

Bu sonuçlar meslek mensuplarının mesleğe karşı yabancılaşmalarının olmadığı 

sonucunu desteklemektedir. Çünkü ön plana çıkan düşünceler daha çok mesleğin daha 

iyi bir konumda olması gerektiği, meslek mensuplarını geliştirdiği, toplum için önemli 

bir iş olduğu ve meslek mensuplarının meslekleriyle gurur duymalarıyla ilgili 

düşüncelerdir. Bu düşünceler meslek mensuplarını işlerine bağlamakta ve mesleğe karşı 

yabancılaşmadıklarını göstermektedir. Yine son sıralarda yer alan; mesleğe karşı ilginin 

azalmasında aile hayatının, çalışma ortamının, cinsiyetin, odanın etkisinin olmadığı ve 

işyerinde kendilerini yalnız hissetmemeleri, anlamsız bir iş yapmadıklarını düşünmeleri 

ve meslekte farklı kültürlerin-düşüncelerin gruplaşmalara ve çatışmalara yol açmadığı   

(arkadaşlık bağlarının iyi olması) düşünceleri de mesleğe karşı yabancılaşma olmadığı 

düşüncesini desteklemektedir. 
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Dolayısıyla daha önce yapılan değerlendirme ve analizlerin sonuçlarına göre 

meslek mensuplarının mesleklerine karşı yabancılaşmalarının olmadığı sonucuna 

varılmıştır.  
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Ek 1. ANKET FORMU 

Sayın Muhasebe Meslek Mensubu; 

Bu çalışma muhasebe meslek mensuplarının mesleğe karşı yabancılaşma düzeyinin 

ölçülmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen veriler, bilimsel amaçlı 

kullanılacaktır. Anket bilgileri tamamen gizli tutulacaktır. Ankete katılımlarınızdan 

dolayı teşekkür ederim. 

Doç. Dr. Hayrettin USUL           Sıdıka Şule KORKMAZ 

 Danışman                      SMMM 

 

 

I.BÖLÜM   

Bu bölümde sizinle ilgili kişisel bilgiler bulunmaktadır. Lütfen durumunuza uygun 

seçenekleri işaretleyiniz. 

1. Cinsiyet : ( ) Kadın ( ) Erkek 

2. Yaşınız :………….…. 

3. Eğitim Durumunuz :  ( ) Ortaöğretim ( ) Lise    ( ) Önlisans  

( ) Lisans   ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora 

4. Medeni Durum :  ( ) Bekar   ( ) Evli 

5. Ünvanınız :   ( ) SM    ( ) SMMM  ( ) YMM 

6. Çalışma Statüsü : ( ) Serbest   ( ) Bağımlı 

7. Kaç yıldır muhasebe mesleği ile ilgileniyorsunuz ?--------------------- 

8. Aylık Ortalama Net Geliriniz :  ( ) 1.000 den az ( ) 1.000-2.000  

( )2.001-3.000  ( ) 3.000 üzeri 
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II. BÖLÜM 

Bu bölümde, yabancılaşma düzeyini ölçmek üzere kullanılan ifadelerin verilen ölçek 

düzeylerini kullanarak sizin için uygun olan ifadeyi işaretleyiniz 
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 Toplum ve Aileye Yönelik Düşünceler      

1 Sıradan bir iş gününde işimle ilgili bağımsız karar alma 

şansımın olmadığını düşünüyorum. 
     

2 Birçok önemli konuda, çevremdeki insanlardan farklı 

düşünüyorum. 
     

3 Ekonomik politikalardaki etkinsizlik, bende gelecek kaygısı 

oluşturup, örgüt içi etkinliğimi zayıflatıyor. 
     

4 Toplumsal ve kültürel yapıdaki olumsuzluklar, örgüt içine 

taşındığında topluma ve örgüte karsı soğumama neden oluyor. 
     

5 Aile içerisinde eş ve çocuğumla olan olumlu veya olumsuz 

ilişkilerim, iş yaşamımı etkiliyor. 
     

6 Yaptığım işi ve çalıştığım koşulları arkadaşlarıma veya 

çocuklarıma öneririm. 
     

 Çalışma Ortamına Yönelik Düşünceler      

7 İş yerimde üst ile ast arasında bilgi akısının fazla olmaması 

veya bilgilerin açık ve dürüst bir şekilde iletilmemesi durumu 

yabancılaşmama neden oluyor  . 

     

8 İş yerimde kendimi yalnız hissediyorum.      

9 Benimle aynı işi yapan çalışma arkadaşlarımın farklı mezhep, 

din, ırk, cinsiyet ve tutumlara sahip olması aramızda 

çekişmeye, düşmanlığa, çatışmaya, gruplaşmaya, yalnızlığa 

itilmemi ve dışlanmama neden oluyor. 

     

10 Çalışma koşullarının olumsuz olması, işime karsı yorgunluk, 

bıkkınlık isteksizlik, sahipsizlik gibi duygulara kapılmama yol 

açıyor. 

     

11 Çalıştığım kurumdaki kuralların yaratıcılığımı engellediğini 

düşünüyorum. 
     

 Meslek Yapısına Yönelik Düşünceler      

12 Devamlı aynı işi yapmak bıkkınlık veriyor.      

13 Başka bir iş bulsam muhasebeciliği bırakırım.      

14 Çalıştığım kurumda kendimi anlamsız bir iş yapıyormuşum 

gibi hissediyorum. 
     

15 Çalışırken genellikle sinirli ve gergin oluyorum.      

16 Yaşam isteğimi kaybettiğimi düşünüyorum.      

17 Muhasebeciliğin beni geliştirdiğini düşünüyorum.      

18 Kendimi bilgisayarın karşısında robot gibi hissediyorum.      

19 Eğitimlere isteyerek katılıyorum.      

20 Muhasebecilik mesleğinden emekli olamayacağımı 

düşünüyorum. 
     

21 Mesleğimin toplum açısından çok önemli olduğunu 

düşünüyorum. 
     

22 Mesleğimle gurur duyuyorum.      
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23 Ülkemizde muhasebecilik mesleğinin hak ettiği yere 

gelmediğini düşünüyorum. 
     

 Mesleki Yeterliliğe Yönelik Düşünceler      

24 Kazancımdan memnun değilim.      

25 Şuandaki bilgimin bana yeterli olduğunu düşünüyorum.      

26 Çalıştığım büronun önemli bir elemanı olduğumu 

düşünüyorum. 
     

27 Mesleğimi sıkıcı buluyorum.      

28 Mevzuattaki değişimler benim mesleğe karşı ilgimi azaltıyor.      

29 Mevzuattaki değişimleri takip edemiyorum.       

30 Resmi kurumlarla iletişimde sorun yaşıyorum.      

31 Mükelleflerin sorunlarını çözmede kendimi güçsüz ve 

yetersiz hissediyorum. 
     

32 Kendimi mükellefin iş takipçisi gibi görüyorum.      

33 Kendimi mükellefin en önemli elemanlarından birisi gibi 

görüyorum. 
     

34 Mükelleflerle iletişim kurarken mücadele gücümü 

kaybediyorum. 
     

35 Mükellefle iletişim kurmada zorlanıyorum.      

36 Muhasebe ücretimi tahsil edemiyorum.      

37 Olumsuz bir durumda meslektaşlar arasında birlik olacağına 

inanıyorum. 
     

38 Mesleğimde yabancı dil bilmemenin eksikliğini 

hissediyorum. 
     

39 e iletişimde eksik olduğumu hissediyorum.      

40 Mesleki sorumluluk sigortası yaptırmayı gereksiz görüyorum.      

 SMMM Odasına Yönelik Düşünceler      

41 Muhasebe odalarının muhasebecilerin haklarını 

savunmadığını düşünüyorum. 
     

42 Yasal zorunluluk olmasa muhasebe odasından ayrılırım.      

43 Muhasebe odalarında meslekten çok siyasi yapılanmanın 

olduğunu düşünüyorum. 
     

44 Oda yönetiminin bizi yeterince temsil etmediğini 

düşünüyorum. 
     

 Yabancılaşmaya Yönelik Düşünceler      

45 Mesleğe ilgimin azalmasında ailemin etkisini hissediyorum.      

46 Mesleğe ilgimin azalmasında, çalışma ortamının etkisini 

hissediyorum. 
     

47 Mesleğe ilgimin azalmasında, mevzuattaki sürekli değişimin 

etkisini hissediyorum. 
     

48 Mesleğe ilgimin azalmasında, odanın etkisini hissediyorum.      

49 Mesleğe ilgimin azalmasında, ücretin etkisini hissediyorum.      

50 Mesleğe ilgimin azalmasında, cinsiyetin etkisini 

hissediyorum. 
     

51 Mesleğimde cinsiyet ayrımı, iş yaşamımı etkiliyor.      

52 Meslekte kadın olmanın mükellef üzerinde olumlu etkisi 

vardır. 
     

53 Meslekte erkek olmanın mükellef üzerinde olumlu etkisi 

vardır. 
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