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ALGILANMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

ÖZET 

Muhasebe meslek mensupları yüklendikleri görevleri yerine getirirken diğer 

meslek gruplarından daha fazla sorumluluğu yüklenmek zorundadırlar. Muhasebe 

meslek mensuplarının en önemli sorumluluğu toplumun, yatırımcıların, işletme 

sahiplerinin, devletin vb. ihtiyaç duyduğu finansal tabloları oluştururken tarafların 

güvenini sarsmadan faaliyetlerini yerine getirmektir. Güven olgusu içinde faaliyetine 

devam eden meslek mensuplarının karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında genel bir 

uygulamanın sağlanabilmesi için ulusal ve uluslar arası muhasebe meslek örgütleri 



iv 

bir takım kurallar ve hukuki çerçeveler oluşturmaya çalışmaktadırlar. Ancak, bu 

kurallar meslek mensuplarının çelişkiye düştüğü her noktada sorunun çözümü için 

yeterli kalmamaktadır. Çünkü mesleki faaliyetler yürütülürken karşılaşılan konular, 

meslek mensuplarının farklı farklı yorumlamasına neden olabilecek yapıya sahiptir. 

Bu nedenle mesleki kuralların dışında bir de etik kurallar geliştirilerek ahlak dışı 

faaliyetlerin ve yorumların önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Mesleki etik, meslek örgütleri tarafından bir takım uygulamalar ve 

yaptırımlarla meslek mensuplarına benimsetilmeye çalışılmaktadır. Ancak önemli 

olan muhasebe meslek mensubu olmayı tercih etmiş kişilerin meslek etiğini daha ilk 

aşamalarda yani eğitim dönemlerinde almaları ve benimsemeleridir. 

Bu çalışmanın amacı mesleki yeterlilik için gerekli olan muhasebe eğitimi 

sırasında meslek etiği ile ilgili eğitim almış olan meslek mensupları ile meslek etiği 

hakkında herhangi bir eğitim almamış meslek mensuplarının etiği algılayış 

düzeylerinin belirlenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Meslek Etiği, Muhasebe Meslek Mensubu, Etik 

Eğitimi. 
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Vocational Education Level Effect On Ethics Detection 

Of Professional Accountants 

SUMMARY 

When Members of Accounting are fulfilling the jobs they assume ,they have to 

take more responsibility than the members of other jobs .The most important 

responsibility of accounting members is to fulfill their jobs without breaking the 

trust of sides when designing the financial boards they need, of state,owners of the 

organizations ,investors and society. To have a general application about the 

troubles that members, who are going on their activity in means of trust, may come 

across national and international accounting organizations are trying to form some 

rules and legal outlines. However,these rules are not sufficient in all cases that 

members are in conflict.Because the measures that are being come across have 

different constitutions that will cause different comments between members.For this 
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reason,by developing ethic rules beside the occupational rules immoral activities 

and comments are tried to be averted. . 

Occupational ethic is trying to be accepted to members by some sanctions and 

applications. However,the important thing is for the members who chose to be from 

accounting that they should get the occupational ethic during their education and 

adopt in princible . 

Aim of this study is to identify the level of the perception between members 

who get the occupational ethic during their education and the ones who dont. 

Key Words: Ethic, Occupational Ethic, Members of Accounting, Ethic 

Education. 
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GİRİŞ 

Etik kavramı, Yunanca kökenli bir kelime olmakla beraber dilimizde ‘ahlak’ 

anlamına gelmektedir. Bir disiplin olarak etik, sadece neyin iyi neyin kötü olduğu 

üzerinde değil, aynı zamanda ahlaki görev ve zorunluluklar üzerinde de durur. 

1980’lerde başlayan küreselleşme hareketleri, demokratikleşme ve insan 

hakları hususundaki gelişmeler, etik konusunu her alanda güncel hale getirmiştir. 

Ülkemizde özellikle iş etiğinin çağdaş niteliği 2000’li yıllarda önemli gelişmelere 

uğramıştır. Bu dönemde Türkiye’de iş etiğine dair gelişmeler gerek siyasetin nüfuz 

alanını daraltmak, gerekse özelleştirilen bazı sektörlerin düzenlenmesi ve 

denetlenmesi amacıyla SPK, RK, BDDK, EPDK, TK ve KİK gibi bağımsız 

düzenleme ve denetim kurullarının kurulması şeklinde olmuştur. 

İş etiği kavramı doğrudan doğruya meslek kavramı ile ilgilidir. Çünkü herhangi 

bir işin meslek sayılabilmesi için uğraş alanının etik değer ve ilkeleri de içermesi 

gerekmektedir. Bir başka değişle, bir faaliyetin meslek olarak adlandırılması için 

bilgi ve beceriler kadar mesleki etik ilkeleri de tanımlanmış olmalıdır. Buna göre 

meslek etiği, bir meslekle ilgili etik kodlar ve ilkeleri kapsarken iş etiği tüm meslek 

dallarını kapsayan etik kodlar ve ilkeler bütününü ortaya koyan genel ve üst bir 

kavram olarak ortaya çıkmaktadır. 

Meslek etiği, meslek mensubunun mesleki faaliyetleri sırasında toplum yararı 

gözeterek uyulması gereken davranış kuralları olarak da tanımlanabilmektedir. Buna 

göre, dünyanın neresinde olursa olsun, aynı meslekte çalışan bireylerin bu davranış 

kurallarına uygun davranmaları beklenir. Böylece aynı meslek grubundaki bireyler 

birbirleri ile ilişkilerinde belirli davranış kalıplarına uygun hareket ederler. 

Meslek etiğinin sınırları belirlenirken yapılması gereken bir önemli uygulama 

da mümkün olduğunca fazla etik kod belirleyerek kişisel değerlendirmeleri minimum 

seviyeye çekebilmektir. Etik kodlar sayesinde oluşacak ahlakı geliştirebilmek ne 

kadar zor ise oluşan bu davranışsal kalıpları sürdürebilmek de o kadar zordur. Bu 
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zorluğu aşmanın en iyi yollarından biri meslek mensuplarını faaliyetlerinde mümkün 

olduğunca profesyonelliğe özendirmektir. 

Muhasebe meslek etiğinin meslek mensuplarınca genel kabul görmüş ilkeler 

haline getirilebilmesi için son dönemde dünyada ve ülkemizde çeşitli düzenlemeler 

yapılmıştır. Ülkemizde 3568 sayılı meslek yasası ile muhasebe mesleği yasal bir 

boyut kazanmış ve hem toplum hayatında hem de iş hayatında kendine yer 

bulmuştur. 3568 sayılı kanun da meslek etiği ayrıca düzenlenmemiş, sadece 

uyulması gereken kurallar yer almıştır. Ayrıca, Türkiye’de bu görevi üstlenen meslek 

örgütü TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliği) başta olmak üzere meslek ile ilgili diğer kuruluşlar da 

meslek etiği çalışmaları yapmışlardır. Muhasebe meslek etiği konusunda çalışma 

yapan uluslararası kuruluşların başında IFAC (Uluslar arası Muhasebeciler 

Federasyonu) ve AICPA (Amerika Kamu Muhasebecileri Enstitüsü) gelmektedir. 

1998 yılında IFAC ‘Muhasebe Mesleği İçin Meslek Ahlakı Yasası’nı ’çıkarmıştır. 

Bu yasaya göre uyulması gereken kurallar üç ana gruba ayrılmıştır. AICPA ise, 

‘Mesleki Davranış Kuralları Yasası’ yayınlamıştır. Bu kurallar dört bölümden 

oluşmaktadır. Bunlar; ilkeler, davranış kuralları, açıklamalar ve ahlaki hükümlerdir. 

Ulusal ve uluslararası muhasebe meslek örgütleri, muhasebe etiği ile ilgili 

düzenlemeleri meslek mensuplarına benimsetmeye yönelik çalışmalar yapsalar da 

muhasebe meslek etiği eğitiminin ilk olarak verilmesi gereken kurumlar muhasebe 

meslek okulları ve üniversitelerdir. Muhasebe meslek mensuplarının mesleki 

faaliyetlerini yerine getirirken mesleki yeterliliğe sahip olmaları ve karşılaştıkları etik 

ikilemleri kolay aşmaları muhasebe eğitimi ve muhasebe meslek etiği eğitimi ile 

sağlanmaktadır. Bu nedenle profesyonel muhasebe mesleğinde muhasebe eğitimi 

kadar muhasebe meslek etiği eğitimi de önemli bir yer tutmaktadır. 

Çağdaş öğretim teknikleri kullanılarak verilecek muhasebe meslek etiği eğitimi 

ile meslek mensubu olmak isteyen kişilerin mesleki faaliyet göstermeye başlamadan 

önce etik konusundaki bilgileri ve duyarlılıkları arttırılabilecektir. 
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Bu husus göz önünde bulundurularak muhasebe meslek etiği konusunda eğitim 

ile etik kurallara duyarlılık arasındaki ilişkilerin araştırılması ve etkinliğin 

arttırılabilmesi için gerekli bilgi ve kuralların oluşturularak önerilmesi amacıyla 

yapılan bu çalışma dört bölümde gerçekleştirilmiştir: 

Çalışmanın birinci bölümünde etik kavramı, etik ilkelerin gelişme süreci, ilke 

ve kuralları ile etiğe yönelik yaklaşımlar; ikinci bölümde, muhasebe mesleği, 

mesleğin gelişimi, muhasebe meslek mensuplarının eğitimleri; üçüncü bölümde, etik 

eğitimi kavramı, etik eğitiminin amacı, kapsamı, etik eğitimi teknikleri, Türkiye ve 

dünyada ki etik eğitimi süreçleri; dördüncü bölümde ise, muhasebe meslek mensubu 

olan kişilerin etik ilkelere duyarlılıklarının eğitim düzeyleri arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi amacıyla anket uygulaması yapılarak, elde edilen bulgulara ve 

değerlendirmelere yer verilmiştir. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

ETİK KAVRAMI VE MUHASEBE MESLEK ETİĞİ 

“Günümüzde pek çok meslek dalında olduğu gibi muhasebe mesleğinde 

de etiğe verilen önem sürekli artmıştır. Etik kurallar, mükelleflerin ve üçüncü 

şahısların ekonomik çıkarlarını korumada kamusal ve özel alana hizmet ederek, 

muhasebe uygulamalarının sağlıklı yürütülmesine yardımcı olmaktadırlar. Bu 

kurallar, bir taraftan toplumda eşitsizliği önlemeye çalışırken bir taraftan da 

tüm meslek mensuplarının statü, refah ve güç gibi ayrıcalıklarını koruma 

görevini üstlenmiştir” (O’Dwyer, 2003: 162). Dolayısıyla etik kavramı 

muhasebe işlemlerinin kanunlara ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

uygun yapılması ve topluma yararlı bilgi üretilmesi anlamına gelmektedir. 

Genel anlamda etik kavramı için ortak bir tanım bulunmamakla beraber Cohn 

ve Schlegelmich’e göre etiğin temelinde bir bireyin doğru olarak nasıl 

davranacağını açıklayan ve tanımlayan ilkeler, değerler ve standartlar sistemi 

olarak ifade edilmiştir (Aktaran: Ural, 2003: 3). Bu bölümde etik kavramına 

yapılan farklı tanımlamalar karşılaştırılmalı biçimde açıklanarak muhasebe de 

etik kavramı değerlendirilecektir. 

1.1. Etik Tanımı 

“Etik terimi Yunanca ‘ethos-ethikos’ yani ahlak anlamına gelmektedir. 

Etik ile ilgili çalışmaların tarihi, 2500 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Etik, 

bir disiplin olarak, neyin iyi neyin kötü olduğunun ortaya konulması ile ahlaki 

görev ve zorunluluklar üzerinde durur. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu 

belirlemede iki temel unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi etiksel 

yeterlilik, diğeri ise etiksel kararlarda iradenin özgürlüğüdür. Bu kavramlardan 
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biri olmadan etikten söz edilmesi imkânsızdır” (Ünsal, 2008: 2–3). Etik ile 

ahlak kavramları genellikle aynı anlamda kullanılmaktadır. Ancak etik, neyin 

doğru, neyin yanlış olduğu ile ilgilenirken ahlak, iyi ve kötüyü ayırt etmek 

amacıyla insan davranışlarındaki iyiyi ve kötüyü değerlendirmedir. Etik 

kavramına ortak bir tanım yapılmamakla birlikte pek çok bilim adamı 

tarafından tanımlanılmaya çalışılmıştır. 

Etik, “bir insanın davranışları esnasında kullandığı ahlaki ilkeler 

bütünüdür. Etik kavramını başka bir şekilde açıklamak da mümkündür: Etik, 

bir insanın doğru ile yanlışı ayırt ederken kullandığı kişisel kriterlerdir” (Kutlu, 

2006: 145). 

“Etik, yasa tarafından yönetilmeyen ancak insan davranışlarının 

sonuçlarına odaklanan töresel bir standarttır. Etik, yasa tarafından düzenlenen 

davranışlara kıyasla daha yüksek standartları karşılayan davranışlar 

gerektirmekle birlikte, kendine özgü davranışlar içermektedir” (Kırel, 2000: 

231). 

Alain Badiou’ya göre, etik, olup bitenlerle nasıl ilişki kurduğumuz bir 

ilkeye, tarihsel durumlarla (insan hakları etiği), teknik-bilimsel durumlarla 

(tıbbi etik, biyo-etik), toplumsal durumlarla (bir arada yaşama etiği), medya 

durumlarıyla (iletişim etiği) vb. ilgili yorumlarımızı düzenlemenin muğlâk bir 

biçimine işaret etmektedir (Aktaran: Altuk, 2006: 2). 

Yapılan tüm tanımlamaların sonucunda ortak nokta da, etiğin insanların 

davranışlarında, yaşayış biçimlerinde hukuki bir zorlamadan uzak tamamen 

vicdani inisiyatifinde var olan ahlaki felsefe olduğunu söyleyebiliriz. 

1.1.1. İş Etiği Kavramı 

“İş etiği batıdaki tarihsel gelişimi içinde 19. yüzyıl; 1900–1950 dönemi; 

1950–1970 dönemi; 1970–2000 dönemi ve 2000’ler olarak 5 ana başlıkta 

incelenmiştir. Bu incelemede batıdaki sanayileşme sürecinin, piyasa 

mekanizmasının, özel sektör ve girişimciliğin gelişiminin ana hatlarına 
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bakılmıştır. Özellikle son 40 yılda tüketicilerin farkındalık ve duyarlılık 

düzeyleri yükselmiş, tüketici örgütleri daha bilinçli ve güçlü duruma gelmiş; 

çevreci kuruluşlar işletmecileri zorlamaya başlamış; sivil toplum kuruluşları ve 

medya, işletmelerin topluma ne katkıda bulunduklarını sorgular hale gelmiş; 

çalışanların eğitim düzeyi ve beklentileri yükselmiş; devletin çeşitli konularda 

denetleme - düzenleme girişimleri artmıştır. İşletmeler de tüketiciyi, toplumu, 

çevreyi ve çalışanını gözeten sorumlu ve etik firma imajını yaratmanın 

gerekliliğini fark etmişlerdir. Bir bakıma mali sermaye kadar ‘itibar sermayesi’ 

de önem kazanmıştır” (TÜSİAD, 2009: 2). 

“İş etiği kavramı, ‘Protestant Work Ethic and The Spirit of Capitalism’ 

adlı çalışmada Weber tarafından ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve çalışma 

oluşturulurken din, siyaset ekonomisi, hukuk ve diğer sosyal bilimlerden 

etkilenilmiştir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, iş etiği ve dayandığı temel 

değerler, toplumsal yaşamı şekillendiren diğer disiplinlerle yakından ilgilidir” 

(Demir, 2009: 3). 

Kavram olarak iş etiği, işyerine ilişkin olarak neyin doğru, neyin yanlış 

olduğunu bilmek ve doğru olanı yapmaktır. Dolayısıyla iş etiği, iş dünyasında 

yer alan doğruları ve yanlışları ifade etmektedir. 

“1970 ve 1980’lerde ABD’deki gelişmeler ile 1980 ve 1990’larda 

küreselleşme, demokratikleşme ve insan hakları hususundaki gelişmeler, etik 

ve sosyal sorumluluk konularını güncel ve popüler hale getirmiştir. 

Günümüzde, gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında, ülkemizde iş etiğinin 

çağdaş niteliği ile nispeten yeni olduğunu, ancak 2000’li yıllarda önemli 

gelişmeler kaydedildiğini söylemek mümkündür. Türkiye’de iş etiğine dair 

gelişmelere bakıldığında gerek siyasetin nüfuz alanını daraltmak, gerekse de 

özelleştirilen bazı sektörlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla, SPK, 

RK, BDDK, EPDK, TK ve KİK gibi bağımsız düzenleme ve denetim 

kurullarının kurulması önemli bir yer tutmaktadır” (TÜSİAD, 2009:2). 
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Ülkemizde, TÜSİAD, TEDMER, PERYÖN, KALDER, TOPLUMSAL 

ETİK DERNEĞİ gibi sivil toplum örgütleri ve TÜRMOB ve TBB gibi meslek 

odaları ve birlikleri iş etiği konusunda önderlik etmişler, önemli girişimlerde 

bulunmuşlardır. 

“İş etiği kavramı oluşmadan önce meslek kavramının ortaya konması 

gerekmektedir. Çünkü herhangi bir işin meslek sayılabilmesi için uğraş 

alanının etik değer ve ilkeleri de içermesi gerekmektedir. Bunun anlamı ise, bir 

meslekte bilgi ve beceriler kadar mesleki değer ve etik ilkelerinin de 

tanımlanmış olmasıdır. Bu çerçevede bir mesleği kapsayan etik kodlar veya 

ilkelerin tamamından oluşan meslek etiği, tüm meslek dallarını kapsayan 

meslek etiği ilkelerini oluşturduktan sonra, iş etiği bunların bütününü 

kapsamaktadır. Böylece iş etiği kavramı; meslek etiği kavramını da içinde 

barındıran bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak iş etiği sadece meslek 

etiğini içermekle kalmayıp, aynı zamanda çalışma etiği ve işletmecilik etiği ile 

de yakın ilişki içinde bulunmakta bu üç alan iş etiğinin oluşmasında temel 

sayılmaktadır” (Uçma, 2007: 17). 

1.1.2. Meslek Etiği 

Meslek etiği kavramını açıklamadan önce meslek kavramını açıklamak 

gerekmektedir. Meslek kavramı, insanın yaşamını sürdürebilmek için icra ettiği 

ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışma, bilgi birikimi, seçilen mesleğe bağlı 

olarak yetenek geliştirmeyi gerektiren ve tüm bu sürecin sonunda kişilerin 

kazandığı unvanın adıdır. Diğer bir ifadeyle meslek, herhangi bir işin yapılması 

anlamına gelmemektedir. Çünkü bir işin meslek olabilmesi için öncelikle iş, 

toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılması gerekmektedir. 

Meslek etiği, günümüz iş dünyasındaki en önemli hatta belki en çok 

yanlış anlaşılan kavramlardan biridir. Hugh’a göre, meslek etiğinin konusu, 

özel iş uygulamalarının kabul edilebilir olup olmadığı sorusuyla ilgilenir 

(Aktaran: Kutlu, 2006: 147). 
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Durkheim’e göre ise mesleki etik, her zaman bir grubun eseridir. Mesleki 

etik, grup onu koruduğu sürece yürürlükte kalabilen ve bireylere emreden, 

onları şu ya da bu şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerine bir sınır 

çizen ve daha ileri gitmelerine engel olan kurallardan oluşmuştur (Aktaran: 

Aymankuy ve Sarıoğlan, 2005: 29). 

“Meslek etiği, bir mesleğin icrası sırasında toplum yararı gözeterek 

uyulması gereken davranış kuralları olarak tanımlanabilmektedir. Meslek 

etiğinin en önemli yanlarından biri, dünyanın neresinde olursa olsun, aynı 

meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına uygun davranmalarının 

gerekli olmasıdır. Mesleki etiğin temelinde insanlarla ilişki yatar. Aynı 

meslekten bireylerin birbirleri ile ilişkilerinde belli davranış kalıplarına 

uymaları meslek etiğinin gereğidir” (Aymankuy ve Sarıoğlan, 2005: 28). 

Meslek etiğinin sınırları belirlenirken bir meslek birliğinin yapabileceği 

en önemli görev mümkün olduğunca fazla etik kod belirleyerek kişisel 

değerlendirmeleri en alt seviyeye çekebilmektir. Meslek etiğini oluşturabilmek 

ne kadar zor ise oluşan ahlakı geliştirebilmek hatta devam ettirebilmek de bir o 

kadar zordur. Bu durumda yapılabilecek en önemli adım kişilerin sorumluluk 

sınırlarının bilincine varmasını sağlayarak onları mümkün olduğunca 

profesyonelliğe yaklaştırmaktır. 

“Türkiye Etik Değerler Merkezi (TEDMER), Türk işgücünün iş etiğine 

yaklaşımı ve genelde etik değerlerde ve iş ahlâkında yaşanan yozlaşmaları 

tespit etmek amacıyla 14-30 Ekim 2005 tarihleri arasında 12 ilde 1042 çalışan 

üzerinde bir araştırma yapmıştır. Araştırmada çalışanların verdikleri cevaplara 

göre aşağıdaki grafik oluşturulmuştur. 
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Grafik-1: İş Etiği Kavramını Duydunuz Mu? (TEDMER, 2006: 13) 
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Grafik-1’de görüldüğü gibi Türk İşgücü’nün %63’ü iş etiği kavramını 

duymuştur. Çalışılan firmada iş etiğine uygun davranış standartları ile ilgili 

eğitim verilmediğini söyleyenlerin oranı 2002’de %62 iken 2005’te bu oran 

%76’ya yükselmiştir. İş etiği eğitimi aldığını söyleyenlerin %68’i işlerini 

yapmaları ve kararlarını etkilemesi açısından bu eğitimlerin yararlı 

bulmaktadır. Bu oranın 2002’de yapılan çalışmaya göre düştüğü 

görülmektedir” (TEDMER, 2006: 7). 

1.2. Etik Davranışları Etkileyen Faktörler 

Yapılan bir hareketin ne kadar iyi, ne kadar kötü olduğu ya da ahlaki 

olup olmadığı kişiden kişiye hatta toplumdan topluma farklılıklar 

göstermektedir. Bunun sebebi yapılan bir davranışa her bireyin farklı açılardan 

yaklaşması, yani bireylerin istekleri ve ihtiyaçları yönünde bir görüş birliğinde 

olmamalarıdır. Her ne kadar etik anlayışı toplumdan topluma değişiklik 

gösterse de toplumların düzenli işleyebilmeleri ve gelişebilmeleri için 

edindikleri bazı temel anlayışlar vardır. Bu anlayışların gelişmesinde hukuk 

kuralları ve geleneklerin etkisi oldukça büyüktür. 

1.2.1. Yasaların Etik Davranışlar Üzerine Etkisi 

Etik davranış kuralları ile yasalar arasında yakın bir ilişki vardır. 

Yasaların kimi zaman düzenlemekte yetersiz kaldığı öznel durumları etik 

davranış kuralları düzenlemekte, belli bir statüye tabi olanların nasıl 

davranmaları gerektiği yönünde kurallar koymakta ve böylece bu kurallara 

uyulmasını sağlamaktadır. 

“Yasalar toplum düzenini korumak için bir takım yaptırımlar koymuştur. 

Bu yaptırımlar uygulamaya geçtikçe hukuk kuralı olarak yasalaşır. İnsanların 

bazı davranışlarının yasaya uygun, bazı davranışlarının uygun olmadığı 

görülür. Yasaya uygun davranışlar ahlaki, uygun olmayanlarda ahlak dışı 

davranışlar olarak değerlendirilir. Genel hukuk kuralları dışında meslek 

kuruluşlarının da mesleki saygınlıklarını arttırmak ve meslek mensupları 

arasında birlik ve düzeni sağlayabilmek için çıkardıkları ve uygulanmasını 
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takip ettikleri kurallar vardır. Bu kurallara uymayan meslek mensubuna 

aykırılık düzeyine göre cezalar verilmektedir. Bazen zorunlu durumlarda 

meslekten ihraç etmeye kadar gidilmektedir. Böylece topluma hizmet 

verilirken toplumun çıkarları korunmakta ve meslek yasaları ahlaklı davranışın 

yol göstericisi olmaktadır” (Kirik, 2007: 19). 

“Yasalar ne kadar mükemmel ve kapsamlı olarak hazırlanırsa 

hazırlansınlar, istenilen amaçlara ulaşabilmek için toplumun yasalara karşı 

gösterecekleri saygı ve duyarlılık çok büyük önem taşımaktadır. Bu da 

toplumun ahlaki prensiplere ve değerlere verdiği ve onları korumak için 

göstermiş olduğu çaba ile yakından ilgilidir. Ahlaki yargılara duyarlı toplum 

aynı zamanda yasalara da saygılı toplumdur. Bu toplumun genel nitelikleri 

şöyle sıralanabilir” (Aktaran: Kirik, 2007: 20). 

“Devlet, bireyler ve firmalar arasındaki ilişkilerde güven unsuruna önem 

verir. Bu ilişki içerisinde devlet, kendini oluşturan bireylerin refah ve güven 

seviyesini arttırabilmek için sosyo-politik ve ekonomik kararlar alırken, 

bireyler ve firmalarda devletin devamlılığının sağlanabilmesi için üstlerine 

düşen görevleri iyi bir şekilde yerine getirirler” (Aktaran: Kirik, 2007: 20). 

“Toplum neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda görüş birliğine 

sahip olursa, olaylar hakkında bilgi tarafsızca yayılır ve kamuoyunda bilinçli 

bir şekilde değerlendirilir. İstikrarı bozucu davranışlar yasalar tarafından yansız 

ve ödünsüz olarak uygulanarak cezalandırılmalı ve istikrarı arttırıcı davranışlar 

ödüllendirilmelidir” (Aktaran: Kirik, 2007: 20). 

1.2.2. Geleneklerin Etik Davranış Üzerine Etkisi 

Gelenekler insanların gündelik hayatlarında bir tür sosyal anlaşma 

temeline dayanan basit bir takım uygulamalardır; esasında yapaydırlar, fakat 

sınırlı bir derecede olmak üzere toplum dayanışmasının devamına hizmet 

ederler ve sosyal farklılıkları kapatmak fonksiyonunu yerine getirirler. 
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Gelenekler toplumdan topluma, aynı bir toplum içindeki, alt kültürlere, 

yerlere ve aynı yerde zamana göre değişirler. Gelenekler, topluluk içerisinde 

uzun zamandan beri kök salmış olup uyulması zorunlu sayılan ortak 

davranışlardır. Bu adetler, kanunlarda olduğunun aksine, yetkili bir otoritenin 

bilinçli bir işlemi ile vücut bulmazlar. Ancak, nitelikleri itibariyle birbirine 

benzeyen değişik durumlarda aynı davranış biçiminin tekrarlanması ile 

meydana gelirler. Başlangıçta belki bilinçsiz bir şekilde tekrar olunan bu 

hareketler zamanla insanların bilincinde yer alan bir alışkanlık haline gelir ve 

toplum da bunu benimseyerek yaptırım altına alır. Böylece gelenek (adet) 

hukuku meydana gelmiş olur. Gelenek hukuku yazılı değildir. O toplumsal 

vicdanda yaşar. 

İnsan davranışlarının tamamını hukuk kurallarıyla belirlemek mümkün 

olmadığı gibi yasalarla belirlenemeyen etik sınırlar dışında ki davranışları 

önemsememek mümkün değildir. Dolayısıyla toplumlarda, etikle ilgili değer 

yargıları sadece hukuk kuralları ile değil aynı zamanda geleneklerle de 

oluşabilmektedir. 

1.3. Muhasebede Meslek Etiği 

“Belirli meslek dallarını içeren etik kurallar aslında genel meslek 

kurallarından çok fazla farklılık göstermezler. Bunun yanı sıra bazı özel 

meslekler vardır ve bunlar sürdürülürken genel etik değerler yeterli olmaz” 

(Ayboğa, 2003: 342). 

“Muhasebede etik, kanunlara uygun işlemlerin yanı sıra, toplumun 

güncel değer yargılarına da önem vererek güvenilir bilgilerin topluma 

sunulmasıdır” (Gül ve Ergün, 2004: 57). 

“Muhasebenin kamuya karşı olan sorumluluğu mesleki bir 

sorumluluktur. Muhasebe meslek mensubunun sunduğu bilgiler işletme 

sahipleri, kreditörler, yatırımcılar, devlet gibi taraflar açısından son derece 

önemli verileridir. Muhasebe meslek mensuplarının hazırladığı mali tablolar 

sadece işletme sahipleri ile ilgili kişi ve kuruluşlarca değil, toplumun diğer 
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kesimleri tarafından da yapacakları işlemlerde, alacakları kararlarda veri olarak 

kullanılabilmektedir. Meslek mensuplarının yaptıkları işlemlerde son derece 

dikkatli ve taşıdıkları sorumluluğun farkında olmaları gerekmektedir” (İşgüden 

ve Çabuk, 2006: 67). 

“Muhasebecilikte etiksel anlayışın gelişmesinde muhasebe bilgilerinin 

niteliği de önemli rol oynar. Bu doğrultuda, işletme ile ilgili taraflara 

sağlanacak muhasebe bilgilerinin sahip olması gereken bazı nitelikleri vardır. 

Bunlar, anlaşılabilirlik, ilgililik, güvenirlilik, karşılaştırılabilirlik ve tutarlılıktır. 

Böylece, muhasebe etiğinde davranışsal boyutun yanında, muhasebe 

bilgilerinin niteliğinin de öne çıktığı görülmektedir” (Aymankuy ve Sarıoğlan, 

2005: 30). 

O halde muhasebe meslek etiği konusunda diğer bir tanımda şöyle 

yapılabilir, müşterilere, halka, devlete yani kısacası tüm ilgililere yüksek 

standartlarla bağdaşmış ahlaki davranışlarla hizmet edilmesi demektir. 

3568 sayılı meslek yasası ile muhasebe mesleği ülkemizde yasal bir 

boyut kazanmış ve hem toplum hayatında hem de iş hayatında kendine yer 

bulmuştur. 3568 sayılı kanunda meslek etiği ayrıca düzenlenmemiş, uyulması 

gereken kurallar yer kanunda yer almıştır. 

1990 yılında çıkartılan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma ve Usul Esasları Hakkında 

Yönetmelikte, meslek etiğini ilgilendiren meslek ahlakı ve moral değerlerine 

ilişkin olarak düzenlemeler yapılmıştır. 

“Meslek etiğine ilişkin düzenlemeler yapan bir diğer kuruluş ise Sermaye 

Piyasası Kuruludur. SPK’nın 16 nolu ‘Bağımsız Denetleme Kuruluşları ve 

Denetçilerine İlişkin Genel Esasları’ tebliğinde meslek etiği ile ilgili kuralla 

bulunmaktadır” (İşgüden ve Çabuk, 2006: 70–71). 

“1997’de İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 

düzenlediği ‘3. Türkiye Muhasebe Sempozyumu’nda’ meslek mensuplarının 
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kendi aralarındaki ilişkiler, müşteriyle ilişkileri, meslek kuruluşlarıyla ilişkileri 

ve toplum ve kamu idaresi ile ilişkiler olmak üzere dört ana başlık halinde 

belirginleşmiştir. 18.10.2001 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ‘Serbest 

Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları İle İlgili Mecburi Meslek Kararı’ ile 

muhasebe mesleğinde uyulması zorunlu kurallar açık bir şekilde belirtilmiştir. 

Ayrıca bu kararda TÜRMOB’dan ruhsat almış bütün meslek mensupları 

TMUDESK tarafından yayınlanan standartlara uyacaklarına dair hükümde 

konulmuştur” (Zeytin, 2007: 58). 

Muhasebe meslek etiği konusunda uluslar arası kuruluşların başında 

IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) ve AICPA (Amerika Kamu 

Muhasebecileri Enstitüsü) gelmektedir. 

“1998 yılında IFAC ‘Muhasebe Mesleği İçin Meslek Ahlakı Yasası’nı 

çıkarmıştır. Çıkartılan bu yasaya göre uyulması gereken kurallar üç ana gruba 

ayrılarak sınıflandırılmıştır. İlk kısım ‘Tüm Profesyonel Muhasebeciler’ için 

hazırlanmış etik ilkeleri içermektedir. Bunlar, dürüstlük ve tarafsızlık, etik 

çatışmaların engellenmesi, mesleki yeterlilik, gizlilik, vergi uygulamaları, 

ülkedeki teknik standartlara ve etik kurallara öncelik verilmesi ve meslek 

mensupları hakkında basında yayın yapılmaması olarak sıralanır. İkinci 

bölümde, serbest çalışan muhasebeciler için etik ilkeler hazırlanmıştır. Bunlar 

da, bağımsızlık, mesleki yeterlilik ve muhasebeci olmayanlardan 

yararlanmanın sorumlulukları, ücret ve komisyonlar, kamu yararına 

uygulamalar, müşterinin para ve benzeri varlıkları, kamu yararına serbest 

çalışan diğer profesyonel meslek mensupları ile ilişkiler, reklâm yapma ve 

müşteriye yaklaşma biçimi olarak belirlenmiştir. Üçüncü ve son kısımda ise, 

bir işletmede ücret karşılığında bağımlı olarak çalışan muhasebeciler için 

hazırlanan etik kurallardan oluşmaktadır. Bunlar, işverenlerle çatışma, 

profesyonel meslektaşların desteklenmesi ve raporlamadır” (Pekdemir, 1999: 

22). 
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AICPA ise, ‘Mesleki Davranış Kuralları Yasası’ yayınlamıştır. Bu 

kurallar dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar, ilkeler, davranış kuralları, 

açıklamalar ve ahlaki hükümlerdir. 

“İlkeler bölümünde yer alan altı ilke, sorumluklar, kamu yararı, 

dürüstlük, tarafsızlık ve bağımsızlık, mesleki özen ve verilen hizmetin niteliği 

şeklinde sıralanır” (Pekdemir, 1999: 22). Fakat bunlar ilke düzeyindedir. 

Bunların uygulamaya geçirilmesi için biraz daha ayrıntılı ele alınmasını 

gerektirmiştir. 

“Bunun sonucunda Amerikan profesyonel muhasebe mesleği için 

geliştirilen ‘Meslek Ahlak Kuralları’ yasasının ikinci bölümü kurallar olarak 

sınıflandırılmış ve 11 tane kural belirlenmiştir. Bu kurallar, bağımsızlık, 

dürüstlük ve tarafsız olma, genel standartlar, standartlara uygun davranma, 

muhasebe ilkeleri ile uyum, sır saklama, şarta bağlı ücret, meslek onuru ile 

bağdaşmayan faaliyetler, reklâm yasağı, komisyon ve bilirkişi ücreti, meslek 

unvanı ve şirketleşme, meslek etiğine aykırı davranışlarla ilgili yaptırımlar 

şeklinde sıralanmıştır. Yukarıda belirtilen ilkelere meslek mensuplarının uyma 

zorunluluğu yoktur. Ancak kurallara tüm meslek mensupları uymak zorundadır 

ki aksi takdirde cezai uygulamayla karşılaşır” (Ayboğa, 2003: 343). 

“Sonuç olarak, muhasebe meslek mensuplarının ve ilgili tüm tarafların 

meslek etiği değerlerini kabulünde, öncelikli olarak bireysel ahlak ortamının 

iyileştirilmesinin gerektiği söylenebilir. Bu nedenle, kendini yargılayabilen ve 

çevresindeki ahlak alanının sorgulayan muhasebecilere önemli görevler 

düşmektedir. Ahlak ortamının iyileşmesiyle birlikte, etik ilke ve kurallar daha 

hızlı gelişecek ve böylece, mesleğin bütününde de etik uygulamaların 

yaygınlaşması sağlanabilecektir” (Gül ve Ergün, 2004: 59). 

1.4. Muhasebe Meslek Etiğinin Gelişimi Ve Meslek Etiğine Duyulan 

Gereksinim 

“Mesleklerin gelişmesinde ve saygınlık kazanmasında meslek 

örgütlerinin önemi tartışılmaz. Mesleği meslek yapan unsurlardan bir tanesi, 
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meslek kuruluşlarının gösterdiği performanstır. Mesleğin toplumda saygın bir 

yere gelmesi için meslek kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Meslek 

etiği ölçütleri meslek örgütleri tarafından oluşturulur, uygulanması sağlanır ve 

sonuçları da değerlendirilir. Kişilerin meslek icraatlarını yerine getirirken, 

davranışlarının doğru ya da yanlış olduğunu ölçebilmeleri için bunları 

değerlendirebilecekleri ölçütlere ihtiyaçları vardır. Çünkü ölçülemeyen 

davranışın doğruluğu ve yanlışlığı yani etik olup olmadığı belirlenemez” 

(Akdoğan, 2003: 31). 

Trenerry’e göre (Uçma, 2007: 36), muhasebeciler hem yönetimle ilgili 

hem de muhasebe fonksiyonlarının yerine getirilmesi ile ilgili çalışmalarında 

muhasebe etiği ile yakından ilgilenmektedirler. Muhasebeciler, günlük iş 

hayatlarındaki birçok olayda muhasebecilik görevlerini, onların yönetimde 

aldıkları rolün de bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle içinde 

bulunulan bu yüzyılda yönetimin davranışları radikal bir şekilde etik, meslek 

etiği ve sosyal sorumluluk kavramları tarafından desteklenerek değişmiştir. 

1.4.1. Muhasebe Meslek Etiğinin Gelişimi 

“Diğer meslek dallarıyla karşılaştırıldığında muhasebecilik mesleği 

oldukça genç bir meslek koludur. Oluşumu Almanya’da 19. yüzyıldan bu yana 

hızla gelişen vergi yasalarına dayanmaktadır” (Ülker, 1997: 32). 

“Muhasebe meslek etiği son yıllarda önemli değişimlere uğramış, temel 

ilkeler aynı kalmakla birlikte, ilkelerin uygulanması ve sonuçları hala değişim 

süreci içerisindedir. 19. yüzyılda Almanya’da vergi yasalarının beyanname 

verme yükümlülüğünü çıkarmasıyla gelişmeye başlayan ve daha sonraki 

gelişmelerde Maliye Bakanlığınca çıkartılan yasal yetkilerle muhasebe mesleği 

geliştirilmeye çalışılmıştır” (Akdoğan, 2003: 31). Ülkemizde muhasebe 

mesleğinin gelişmesi, 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı meslek kanununun 

yürürlüğe girmesiyle büyük bir hız kazanmıştır. 19.06.1989 tarihli ve 20194 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’, 



16 

mesleğin yasal kurallara ve örgütlere kavuşmasını sağlamış büyük bir reform 

kanunudur. 

“1932'de başlayan ve 60 yıl süren yoğun çalışmalardan sonra çıkan bu 

kanunda her birimiz birçok eleştirilecek noktalar bulsak da, böyle bir kanunun 

sadece çıkmış olması, ülkemizde liberal ekonomik düzenin uzun süreli 

yaşamını güven altına alacak en önemli sosyal reformlardan biridir” (Aysan, 

1996: 268). 

Ülkemiz açısından olaya bakıldığında, etik değerlerin ekonomik 

kalkınma çabalarını güdüleyici yöndeki etkileri araştırmacıların, işletmelerin ve 

muhasebe meslek örgütlerinin bu konuya eğilimlerinde önemli rol 

oynamaktadır. Özellikle Türkiye’nin küreselleşme süreci içinde Avrupa 

Birliği’ne üyelik yönündeki girişimler ve yabancı sermaye yatırımcıları 

özendirmek amacıyla gelişmiş ülkelerdeki meslek ahlakı ile ilgili yaklaşımları, 

düşünceleri ve uygulamaları temel alarak uygulama yönüne gitmesi 

zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

“Muhasebe açısından bu durum ele alındığında ise 3568 sayılı kanunla 

muhasebe mesleği yasal boyut kazanmış ve gün geçtikçe de hem toplumda 

hem de iş dünyasında olması gereken yerine kavuşmaktadır. Bu bağlamda yasa 

ile ortaya çıkan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

ve Yeminli Mali Müşavirlik meslekleri yeni ve olması gereken sorumluluklar 

üstlenmektedirler. Söz konusu bu yeni sorumlulukların en önemlilerinden biri 

etik değerlerdir. Çünkü daha önce belirtildiği üzere mesleğin verimliliğini artır

mak ve saygın bir hale getirmek için mesleğin kendine özgü ve kabul gören bir 

etik değerler olgusuna sahip olması şarttır” (Selimoğlu, 2006: 448–449). Bu 

nedenle ülkemizde de mesleki yasaların gelişmesiyle etik değerlerde gelişmeye 

ve önem kazanmaya başlamıştır. 

1.4.2. Meslek Etiğine Duyulan Gereksinim 

Muhasebede etik, kanunlara uygun işlemlerin yanı sıra toplumun güncel 

değer yargılarına da önem vererek güvenilir bilgilerin topluma sunulmasıdır. 
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Ortaklar, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve kamu bu bilgilerin tamamına 

inanmalı ve yaşamlarını olumlu etkilemelidir. Muhasebeden alınan bilgiler bir 

ekip çalışmasının sonucudur. Ekipteki en üst düzey yöneticiden en alt çalışana 

kadar etik kurallarının bilinip uygulanması zorunludur. 

Muhasebenin sunduğu finansal tablolar sermaye piyasası kurulunca 

yakından takip edilmektedir. Bu durumun da piyasa ekonomisinin gelişmesi 

için gerekli olduğu bir gerçektir. Muhasebede etiğe önem veren işletmelerin 

sermaye piyasalarında da güvenilir bir yere sahip olacağı yadsınamaz. 

Uluslararası bir üne sahip ahlak psikologuna göre ahlaklı davranış için 

aşağıdaki dört işlemin gerçekleşmesi gerekmektedir. 

• Muhasebede hangi davranışların yapılabileceği ve bu davranışlardan 

kimlerin etkileneceği, etkilenen tarafların mal varlıkları üzerindeki etkisini 

nasıl göreceklerini anlamalı, 

• Hangi davranışın ahlaki olduğu konusunda kararı vermeli, 

• Ahlaki değerleri diğer kişisel değerler üzerinde tutmalı ve ahlaki 

olarak doğru olanı yapmaya karar vermeli, 

• Etiksel olarak davranma kararını uygulama gücünü kendinde bulmalı. 

Muhasebeciler etiksel ikilemlerle her an karşı karşıya kalabilirler. Bu 

ikilemler bazen çok açık, bazen de anlaşılabilmesi çok zordur. Örneğin satışı 

yapılmamış kayıtların satılmış gibi gösterilmesi muhasebeciden istenebilir. 

Burada ikilem çok açıktır. Fakat muhasebeci doğru ile müşterinin isteği 

arasında seçim yapmak durumu ile karşı karşıyadır. Oysa borçlanma 

konusundaki bir isteği değerlendirirken çok sakin ve mantıklı davranarak 

çözümlemeye çalışmalıdır. Tüm gerçekler değerlendirilerek etiksel kavramlar 

hatırlanarak bu kavramlardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen tarafların 

iyi bilinmesi gerekmektedir. Daha sonra alternatif davranışlar belirlenerek bu 

davranışların sonuçları karşılaştırılarak ahlaki ve kanuni standartlara uygun 
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olarak karar verilmesi gerekir. Son olarak da bu etiksel kararı devam ettirecek 

cesaret ve azme sahip olunmalıdır. 

“Tüm bu etiksel kararların yükü muhasebecinin omzundadır. 

Dürüstlüğünü koruyarak, gizli bilgileri korumak, açıklık ve yetenek sahibi 

olarak kamuya güven duygusu vermek muhasebecinin temel görevidir” 

(Sözbilir, 2000: 46). 

1.5. Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Yaklaşımlar 

“Muhasebe meslek etiğine ilişkin sistem yaklaşımları teolojik ve 

deontolojik, yaklaşım olmak üzere iki farklı yaklaşımla açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bu yaklaşımlardan Teolojik yaklaşım, bireyci ve faydacı yaklaşım 

olmak üzere ikiye ayrılır” (Zeytin, 2007: 64). 

1.5.1. Teolojik Yaklaşım 

Teolojik yaklaşımda fayda-maliyet karşılaştırması ile karar vermede en 

yüksek faydayı sağlayacak seçeneğin doğru olduğu ilkesi esas alınmaktadır. Bu 

yaklaşım, bireyci ve faydacı yaklaşım olmak üzere ikiye ayrılır. 

1.5.1.1. Bireyci Yaklaşım 

“Egoizm olarak da adlandırılan bu yaklaşımda doğrunun uzun dönemde 

bireye yarar sağlayan davranış ya da yaklaşım biçimi olduğunu kabul 

etmektedir. Bu yaklaşıma göre, bireyler kendilerine uzun dönemde en önemli 

avantajı sağlayacak duruma göre karar verirler. Bu davranış modelinde en 

önemli olan nokta, bireyin kendisi için iyi kötü değerlendirmesinde kendisine 

en üstün yararı sağlayacak sonuçtur. Her birey kendi çıkarlarını öne çıkarma 

güdüsüyle hareket ettikçe genel çıkarlar da üste çıkacaktır. Bu da bir anlamda 

gelişme demektir. Ancak bireyci yaklaşım, dürüstlük, doğruluk kavramlarının 

temeline oturduğu zaman gerçek anlamına ulaşır. Söz konusu yaklaşımın 

üzerindeki diğer görüşler ise bireysel yararın, bireysel çıkara dönüşmesi 

nedeniyle sapmaların oluştuğu görüşüdür” (Akdoğan, 2003: 36). 
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1.5.1.2. Yararlı Olma Yaklaşımı 

“Denge, muhasebecilerin en yakın olduğu kavramdır. Muhasebecilerin 

ilk öğrendiği şeylerden birisi aktif eşit pasiftir. Yararlı olma yaklaşımı bir 

etiksel denge sistemi olarak algılandığı zaman en iyi şekilde anlaşılabilir. 

Buradaki denge özelliği kötü sonuçlara karşı iyi sonuçları bularak dengeleme 

sürecidir. Bu konuda da en iyi faaliyetleri yaparak ancak en büyük denge 

bulunabilir” (Kirik, 2006: 23). 

“Fayda-maliyet analiziyle muhasebeciler ve yöneticiler olası maliyetleri 

ile olası yararlar arasındaki dengeyi en üst düzeye çıkaracak eylemleri 

benimserler. Yararların para girişi ile ölçümlenemediği zaman bu analizde 

güçlükler ortaya çıkar” (Kirik, 2006: 23). 

“Bununla birlikte fayda-maliyet analizleri muhasebe literatüründe önemli 

olmuş ve mesleğin etiksel alanı olan sosyal sorumluluk muhasebesi kavramının 

yaratılmasına önayak olmuştur. Bu yaklaşımın en zayıf yanı olası yararların 

tam olarak tanımlanamamasıdır” (Kirik, 2006: 23). 

1.5.2. Deontolojik Yaklaşım 

“Deontolojik etik yaklaşımı, görev ve etiksel yükümlülükler üzerinde 

duran bir yaklaşımdır. Meslek mensuplarının meslek etiğine ilişkin kararlarını 

etkileyen bir yaklaşım olan deontotojik yaklaşım, Kant tarafından 

geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, birey ve grupların, temel görev ve haklarına göre 

davranışlarını belirlediği görüşüne dayanır. Bireyin hareket biçimini belirleyen 

ahlaki zorunluluklar ve görevlerdir. Kısaca, Kant bir faaliyetin görev hissi ile 

yapıldığı zaman ahlaki bir değeri olduğunu ifade etmektedir. Bu yaklaşıma 

göre, bir davranışın iyi ya da kötü olarak tanımlanabilmesi için çoğunluk 

gösterge olarak alınamaz; çoğunluğun ya da en yüksek faydanın söz konusu 

olmadığı durumlarda da tanınması gereken haklar ve yükümlülükler olduğu 

görüşü, deontolojik yaklaşımın temel felsefesini oluşturmaktadır” (Toraman ve 

Akcan, 2003: 63). Deontolojik yaklaşım ‘Etik ve Haklar Yaklaşımı’, ‘Adaletçi 

Yaklaşım’ olmak üzere ikiye ayrılır. 
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1.5.2.1. Etik Ve Haklar Yaklaşımı 

Bu yaklaşım kişilerin irade, gelişme, gizlilik, güvenlik gibi haklarının 

bulunduğu temeline kurulmuştur. Bu hakların muhasebe meslek mensuplarının 

kararlarında göz ardı edemeyecekleri kadar önemli unsurlar olduğu dikkate 

alınmalıdır. Muhasebe meslek mensubu meslek etiğini ilgilendiren konularda 

karar alırken toplumda yaşayan diğer kişilerin haklarını ihlal etmemeye özen 

göstermelidir. 

1.5.2.2. Adaletçi Yaklaşım 

Eşitlik, adalet ve tarafsızlık temeli üzerine kurulmuş olan bu yaklaşım 

meslek örgütleri için üç temel ilkeden oluşmaktadır. Bunlar; 

• Tüm meslek mensuplarının eşit olduğu üzerinde durulmaktadır. 

Meslek mensuplarının aralarındaki farklılıklar ancak onların yetenek ve 

bilgilerine paralel olarak üstlendikleri görev ve sorumluluklarından 

kaynaklanmaktadır. 

• Meslek örgütünün kendisine bağlı meslek mensupları arasında meslek 

etiği kurallarını uygularken adaletli davranmasını öngörmektedir. 

• Bu ilke tarafsızlık üzerine oturtulmuştur. Meslek mensuplarının 

mesleğe uymayan şekilde davranmaları sonucunda meslek örgütüne verdikleri 

zararın bilerek mi, yoksa bilmeyerek mi verildiğinin incelenerek eğer kasıtlı ise 

gereken cezanın verilmesini öngörmektedir. 

“Adaletçi yaklaşım yasal düzenlemelerin meslek örgütü ve ilgili kurum 

bazında tutulmasını öngörmektedir. Bu yaklaşım, hem yararlı olma 

yaklaşımındaki karmaşık hesaplamaların getirdiği zorluklardan, hem de bireyci 

yaklaşımındaki kişisel çıkar yorumlarıyla gelen sorunlarından ayrıştırılmıştır. 

Meslek örgütüne karar verme aşamalarında karşılaştığı çıkar çatışmaları ya da 

ikilemlerden kaynaklanan problemlerden kurtaran somut kriterler bütünü 

olarak eşitlikçi yaklaşım öngörülmektedir” (Akdoğan, 2003: 38). 
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1.6. Muhasebe Meslek Etiği İlke Ve Kuralları 

“Muhasebe meslek mensubu, devlete, topluma, mesleki kuruluşlara, 

müşterilerine ve kendisine karşı sorumlulukları olan bir meslek sahibidir. Buna 

göre, muhasebe meslek mensubu kişisel çıkarları ve karşı karşıya kaldığı 

sorumluluklar arasında optimal bir denge kurmak zorundadır. Bu denge, 

meslek mensubu açısından bir paradoks oluşturur. Muhasebe mesleğinde etik 

denince, meslek mensupları tarafından sunulan mesleki bilgilerin bilgi 

kullanıcılarına yararlılığı göz önüne alınmaktadır. Tanımlayacak olursak; 

kanunlara uygun işlemlerin yanı sıra, toplumun güncel değer yargılarına da 

önem vererek, güvenilir bilgilerin topluma sunulması diyebiliriz” (Özocak, 

2001: 3). 

Muhasebe meslek mensubunun tarafsız ve sağlıklı bilgiler sunabilmesini 

sağlayan, meslek icraatlarını yerine getirirken uymaları gereken genel meslek 

etiği ilkeleri ve kuralları vardır. Meslek etiği ilkelerine uyulması zorunlu 

olmayıp bunlar yol gösterici niteliktedir. Meslek etiği kuralları ise, uyulması 

zorunlu olan meslek etiği ölçütleridir. Daha öncede bahsedildiği gibi hem 

ülkemizde hem de uluslar arası alanda bu muhasebe meslek etiği ilke ve 

kuralları çeşitli kuruluşlar tarafından sınıflandırılmıştır. 

1.6.1. Muhasebe Meslek Etiği İlkeleri 

“Genel etik ilkeleri zorunlu olarak uygulanabilirliği bulunmayan ilkeler 

dizisidir. Bu ilkeler felsefi yaklaşımla belirlenmiş ideal standartlar olup, bir 

meslek mensubundan beklenen davranış özelliklerini yansıtırlar. Bu ilkeler 

ister doğrudan denetim faaliyetlerini yürütüyor, ister eğitim alanında faaliyet 

gösteriyor olsun tüm muhasebe mesleği üyeleri için geçerlidir. Muhasebe 

meslek mensubuna her zaman yol gösteren bu ilkeler; sorumluluklar, kamu 

yararı, dürüstlük, tarafsız ve bağımsız olma, özenli çalışma sunulan hizmetin 

kapsam ve niteliği şeklinde sıralanabilir (Uslu, 1997: 27). 
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1.6.1.1. Sorumluluklar 

Bu ilke meslek üyelerinin taraf olan kişi ve kuruluşlara karşı olan 

sorumluluklarını ifade etmektedir. Meslek mensupları mesleki görevlerini 

yerine getirirken tüm faaliyetlerinde mesleki duyarlılığı ve değerleri muhakkak 

ki dikkate almalıdır. 

1.6.1.2. Kamu Yararı 

“Meslek mensupları kamu yararına hizmet etme, kamu güvenini sarsacak 

davranışlarda bulunmama ve mesleğe kendilerini adayış gibi yükümlülükleri 

kabullenmek zorundadırlar. Bu nedenle meslek mensupları kamu çıkarına 

uygun davranma güvencesini vermeli, kamu güvenine itibar etmeli ve meslek 

mensubu bir uzman gibi davranmalıdır” (Akdoğan, 2003: 39). 

1.6.1.3. Dürüstlük 

Muhasebe mesleği kamu yararı sağlayan bir meslektir. Bunun için 

meslek mensupları kamuyu aldatıcı davranışlarda bulunmamalıdır. Muhasebe 

mesleğinde güveni sağlayacak olan meslek mensubunun dürüst davranışlar 

sergilemesidir. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliği tarafından yayınlanan mecburi meslek kararı madde 

16’da ‘ruhsatlı meslek mensupları mesleğe uygun olmayan davranışlarda 

bulunamaz’ denilmiştir. Bu da dürüstlüğün meslek etiği açısından önemini 

göstermektedir. 

1.6.1.4. Tarafsızlık Ve Bağımsızlık 

Muhasebe meslek mensupları sorumluluklarını yerine getirirken hiçbir 

grubun çıkarını düşünmeden tarafsız davranmalıdır. Tarafsızlık ve bağımsızlık 

şartı mesleğin temelini oluşturur. Uzun dönemde meslek mensuplarının 

başarısı tarafsızlık ve bağımsızlıkla her türlü çıkar çatışmasından uzak 

davranmalarıyla oluşacaktır. 



23 

1.6.1.5. Mesleki Özen Gösterme 

Muhasebe meslek mensubu görevini özenle yerine getirebilmek için 

teknik ve ahlaki meslek standartlarını incelemeli, yeteneğini ve sunduğu 

hizmetin kalitesini geliştirmeye çalışmalı, yanlarında çalıştırdıkları personelin 

çalışmalarının her aşamasında gerekli özen ve titizliği gösterip 

göstermediklerini denetlemek durumundadır. 

1.6.1.6. Hizmetin Kapsamı Ve Niteliği 

“Muhasebe meslek mensupları denetim ve tasdik hizmeti dışında 

sunacakları hizmetin niteliğini ve kapsamını belirlemede meslek etiği ilke ve 

kurallarına uygun davranmalıdır. Vereceği hizmetin mesleği ile bağdaşır 

olmasına özen göstermeli, bu konuda yanlış anlaşılmalara meydan 

vermemelidir” (Akdoğan, 2003: 40). 

1.6.2. Muhasebe Meslek Etiği Kuralları 

İş hayatında karşılıklı güven ve inanılırlık oldukça önemlidir. Muhasebe 

mesleğinin icrasında da mükellefler, muhasebe meslek mensupları ve kamu 

açısından karşılıklı güven ve inanılırlık olmazsa olmaz kurallardan biridir. 

Bunun sağlanabilmesi içinde, meslek etiği kurallarına gereksinim duyulur. 

Toplumsal değerlerdeki değişimler ve gelişmeler, mesleki 

düzenlemelerde önemli rol oynamaktadır. Diğer bir ifadeyle, toplumda var olan 

anlayış ve görüşler, etik kurallarına yön vermektedir. 

“Muhasebe mesleği gibi kendi kendini düzenleyen bir meslekte, mesleki 

disiplin için öncelikli olarak kamu desteği aranır. Ancak, kamuoyunda mesleki 

disiplin sürecinin; hukuksal alanı kontrol etmek, çıkar sağlamak ve sosyal 

istekleri de elde etmek için, politik bir araç olarak kullanıldığı yönünde 

algılama söz konusudur. Diğer taraftan mesleğin güvenirliliği ve kendi kendine 

düzenleyebilme gücü, bu kuralların etkin olarak kabul ettirilmesine bağlıdır. 

Bu kapsamda mesleğin korunması, üyeler tarafından hatalı davranışların rapor 

edilmesi ve mesleki değerlerin sürekli gözden geçirilmesiyle 
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sağlanabilmektedir. Ayrıca, kamuoyunda mesleğe duyulan güvenin 

kaybolduğu durumlarda devletin, muhasebecilerin neden etik standartlara 

uygun davranmadığına bakmaksızın daha katı yasal düzenlemeler getirdiği 

görülür” (Ergün ve Gül, 2005: 144). Etik kurallar, etik davranış ile ilgili 

standartları belirlerler ve tüm meslek mensupları tarafından uyulması zorunlu 

kurallardır. Bu kurallar şöyle sıralanabilir; 

• Bağımsızlık 

• Dürüstlük ve Tarafsızlık 

• Genel Standartlar 

• Standartlara Uyum 

• Muhasebe İlkeleri ile Uyum 

• Sır Saklama 

• Şarta Bağlı Ücretler 

• Meslek Onuruyla Bağdaşmayan Davranışlar 

• Reklâm Yasağı 

• Komisyon ve Bilirkişi Ücretleri 

Etik kurallar, mükelleflerin ve üçüncü şahısların ekonomik çıkarlarını 

korumada kamusal ve özel alana hizmet ederek, muhasebe uygulamalarının 

sağlıklı yürütülmesine yardımcı olmaktadırlar. 

Sara Reither’e göre; etik kurallar konusundaki yeni eğilimler, özerklik 

dışında mesleki faaliyetlerle ilgili tüm ilişkilerde tarafların belli oranda 

birbirlerine bağımlı olduğu ve bu yüzden karşılıklı dayanışmanın gerekli 

olduğu yönündedir. Bu anlayışların bir uzantısı olarak yeni kurallarda 

ayrımcılık ve rekabet yerine, güven, olgunluk ve işbirliği vurgulanmaktadır. 
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Ayrıca, taraflar arasındaki ilişkilere yönelik bakış açısı teorik ve soyutluktan 

çok, somut ve hesaplanabilirliğe yönelmektedir. Bu değişimlerde yeni yönetim 

yaklaşımlarının da önemli katkısı bulunmaktadır (Aktaran; Ergün ve Gül, 

2005: 146). 

1.7. Etik Dışı Davranışın Nedenleri 

“Her mesleğin etik değerlerinin birbirinden farklı olmasına rağmen 

temeli sorumluluk duygusuna dayanmaktadır. Toplumsal kültüre sahip 

insanların eylemlerinin arkasındaki motive edici güç, kişisel çıkarlar ya da grup 

çıkarları değil etik sorumluluklardır. Doğru olanı bilmek bir entelektüel olay, 

doğruyu yapmak ise etik bir sorumluluktur” (Akdoğan, 2003: 12). 

Ford ve Richardson’a göre, bireylerin etik tutumlarını etkileyen pek çok 

faktör vardır. Araştırmacılar, kişisel özellikler, durumsal faktörler ve rekabet 

gibi faktörlerin bireyin etik davranışını etkilediğini ortaya koymaktadır 

(Aktaran; Ay, 2005: 34). 

“Etiksel karar verme durumunda olan muhasebe meslek mensubunun bu 

değişken faktörlerin bilincinde olması nitelikli değerlendirmeler yapabilmesine 

imkân sağlayacağı gibi vereceği kararlarında kararlarını kontrol etme imkânı 

sağlayacaktır. Bu durum ise etiksel farkında olma durumudur” (Ünsal, 2008: 

6). 

Muhasebe mesleğinde etik dışı davranışlara bakıldığında ise; meslek 

mensubunu bu davranışlara yönlendiren faktörler; müşterileriyle arkadaşlık ve 

dostluk ilişkileri, haksız rekabet, çok kazanma hırsı, müşteriyi kaybetmemek, 

mevcut vergi ve ekonomik koşulları adil görmemek, müşteriyi korumak, 

başarılı görünme arzusu şeklinde sıralanabilir. 

1.7.1. Müşteriler İle Arkadaşlık Ve Dostluk İlişkisi 

Muhasebe meslek mensuplarının bazı müşterileri ile arkadaşlık ve 

dostluk ilişkisi kurma ya da arkadaşlık ilişkisi olan bir kişiyle müşteri ilişkisi 

de kurabilmesi önlenemez bir durumdur. Bu arkadaşlık ve dostluk ilişkisi 
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içerisinde, dostuna çıkar sağlamak için hesaplarla oynamak, daha az kazanç 

elde ediyormuş gibi gösterip daha az vergi ödemesine neden olmak gibi 

durumlar ortaya çıkabilir. Bu durum tamamen etik dışı bir davranış olup uzun 

vadede hem meslek mensubu hem de arkadaşlık ve dostluk ilişkisi kurduğu 

müşterisi için büyük maddi kayıplara yol açacaktır. 

1.7.2. Haksız Rekabet 

Muhasebe meslek mensupları diğer meslektaşlarından daha fazla gelir 

elde edebilmek amacıyla daha fazla müşteri çekmek ya da başka bir 

meslektaşıyla sözleşmesi devam eden gerçek veya tüzel kişilere kendisi hizmet 

vermek için haksız rekabete yönelebilir. Etik dışı olan haksız rekabet meslek 

mensubun ileride itibar kaybına yol açabilir. 

1.7.3. Çok Kazanma Hırsı 

Her meslek grubunda olduğu gibi muhasebe meslek mensubu da çok 

kazanma hırsı içinde hizmet verirken hileli davranmaya yönelebilir. Örneğin 

kazanma hırsı ile daha çok müşteri çekmek isteyen meslek mensubu ‘daha az 

vergi ödemeyi sağlıyorum’ imajı yaratarak etik dışı davranışta bulunabilir. 

1.7.4. Müşteriyi Kaybetmemek 

Muhasebe meslek mensubunu etik dışı davranışlara sevk eden 

faktörlerden biri de müşterinin isteklerini yerine getirerek onu kaybetmemek 

için hata ve hilelere başvurmaktır. Daha az vergi vermek isteyen müşterinin bu 

isteğini yerine getirmek muhasebe meslek elemanı için hem imajını ‘az vergi 

verdiren muhasebeci ’ konumuna getirecek hem de müşteri kaybetmesine engel 

olacaktır. 

1.7.5. Mevcut Vergi Ve Ekonomik Koşulları Adil Görmemek 

Vergi sistemini adil bulmayan muhasebe meslek mensubu müşterisi 

korumak için kayıt ve evrakları müşterinin lehine olacak şekilde hileli 

davranmaya yönelebilir. 
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1.8. Meslek Mensubunun Uyması Gereken Kurallarla İlgili Disiplin 

Cezaları 

31.10.2000 tarih ve 24216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Serbest 

Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ ile muhasebe meslek mensuplarının 

uyması gereken kurallarla ilgili disiplin cezaları da yer almıştır. Disiplin 

cezaları şöyle sıralanabilir. 

1.8.1. Uyarma Cezası Gerektiren Haller 

a) Müşterilerin işlerine karşı, kayıtsız ve ilgisiz kalınması; 

b) Birlikçe yayımlanan, genelge ve yönerge hükümlerine aykırı olarak, 

meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunulması, 

c) Aday meslek mensubunun, mesleğin vakar ve onuru ile bağdaşmayan 

işler yapmasına neden olunması veya bilerek izin verilmesi veya bu eyleme 

göz yumulması, 

d) Diğer meslek mensubu hakkında, ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya 

şikâyette bulunulması, 

e) Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması, 

f) Müşteri bildirim listelerinin odaya verilmemesi, 

g) Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen sosyal sorumluluk hükümlerine 

uyulmaması, 

h) En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, oda aidat borçlarının haklı 

gerekçe olmaksızın ödenmemesi, 

i) Adres değişikliklerinin, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde bildirilmemesi, 
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j) Mesleğin yürütülmesi esnasında; görevi ile ilgisi olmayan konularda; 

çıkar çatışmalarına taraf olunması, 

k) Yukarıda sayılanlar dışında, mesleğin vakar ve onuruna aykırı 

davranışlarla, görevin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunulması. 

1.8.2. Kınama Cezası Gerektiren Haller 

a) Meslek mensuplarınca, sahip olunmayan unvanların kullanılması, 

b) Yeminli mali müşavirlerce, kendisinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) 

usul ve füruundan birinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve 

sıhrî hısımlarının veya bunların ortak veya yönetiminde oldukları firmaların 

işlerine bakılması veyahut bu yakınlıktaki akrabalarından olan Serbest 

Muhasebecilerin ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin baktığı işlerin, 

tasdik edilmesi, 

c) Meslek mensuplarınca, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelikte öngörülen yazılı hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul 

edilmesi, 

d) Meslek mensuplarınca, sahte veya içeriği itibariyle yanıltıcı belge 

düzenlediği resmi kurum ve kuruluşlarca saptanan iş sahiplerinin (zorunlu 

olarak oda tarafından görevlendirmeler hariç), meslek odaları ve birlik 

tarafından ilanından sonra defterlerinin tutulması ve işlerinin görülmesi, 

e) Meslek mensuplarınca, reklâm yasağına uyulmaması, 

f) Meslek mensuplarınca, asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin 

altında iş kabul edilmesi, 

g) Ücret Yönetmeliğine aykırı davrandığı için işi geri verilmiş ve oda ve 

birlikçe ismi tespit olunmuş iş sahiplerinin (zorunlu olarak oda tarafından 

görevlendirmeler hariç) işlerinin kabul edilmesi, 
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h) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak, mesleki faaliyette 

bulunulması, 

i) Yeminli Mali Müşavirlerce, kendi defterleri hariç, defter tutulması, 

muhasebe bürosu açılması veya muhasebe bürosuna ortak olunması, 

j) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere, bilerek 

iş önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda 

bulunulması, 

k) Aynı unvan sahibi meslek mensubunun sorumluluğundaki işlerle 

ilgili, görev ve sorumluluk almadan, bir başka meslek mensubunun görüş 

bildirmesi, uygulamaları hakkında iş sahiplerine karşı olumsuz eleştiriler 

yapması, 

l) Mesleğin gereği gibi yürütülmesini sağlayacak şekilde; şubenin bağlı 

bulunduğu odanın çalışanlar kütüğüne kayıtlı sorumlu ortak görevlendirmeden 

ve bu ortak sayısından fazla şube açılması, 

m) Meslek mensuplarınca, kasıt olmaksızın gerekli özen ve titizlik 

yeterince gösterilmeden; yasal düzenlemelere ve ilan olunmuş norm ve 

standartlara aykırı olarak beyanname ve bildirimlerin imzalanması, 

denetlenmesi ve tasdik edilmesi, 

n) Oda ve birlik kurulları başkan ve üyelerinin; bu görevleri dolayısıyla 

kanun ve yönetmeliklere aykırı davrandıklarının tespit edilmesi, 

o) Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce; 

çalışanlar kütüğüne kayıt olmadan birden fazla beyanname imzalanması, 

p) Bu yönetmelikte yer almayan; 3568 sayılı kanuna aykırı diğer 

eylemlerde bulunulması ve birlikçe çıkarılmış diğer yönetmelik hükümlerine 

ve zorunlu meslek kararlarına uyulmaması. 
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1.8.3. Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoymayı Gerektiren 

Haller 

a) Çalışanlar listesinde kayıtlı bulunan meslek mensuplarınca sahip 

olunan unvanla kanunun ikinci maddesinde yer alan işlerin yürütülmesi 

amacıyla gerçek ve tüzel kişilere bağlı ve onların işyerlerine bağımlı olarak 

açık veya gizli hizmet sözleşmesi ile çalışılması, 

b) Meslek mensuplarınca mesleği yapmaları yasaklanmış kişilerle 

işbirliği yapılması, 

c) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması, 

d) Meslek mensuplarınca, beyanname ve bildirimlerin imzalanması ve 

denetim ile ilgili yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm 

ve standartlara kasten aykırı davranılması veya beyanname imzalama 

yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması, 

e) Yeminli Mali Müşavirlerce, tasdike ilişkin yasal düzenlemelerdeki 

ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davranılması 

veya tasdik yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması. 

1.8.4. Meslekten Çıkarmayı Gerektiren Haller 

a) Mesleğin yürütülmesi sırasında, meslek dolayısıyla işlenen suçlardan 

dolayı ağır hapis cezası ile cezalandırılmış olunması, 

b) Meslek mensuplarının kasten vergi ziyaına sebebiyet verdiklerinin 

mahkeme kararı ile kesinleşmesi, 

c) Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi veya herhangi 

bir şekilde bir başkasına kullandırılması, 

d) Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak, beyanname 

düzenlenmesi ve imzalanması. 
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1.8.5. Disiplin Cezaları İle Yasaklara Uymama 

“Meslekten çıkarılanlar, yeminli sıfatı kaldırılanlar ve geçici olarak 

mesleki faaliyetten alıkonulanlar; bu yasakların gereklerini derhal yerine 

getirirler. Bu gerekleri yerine getirmeyenler hakkında odalar veya Birlik 

tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur” (Arıkan, 2000: 

8). 



İKİNCİ BÖLÜM 

MUHASEBE MESLEĞİ VE MESLEK MENSUPLARININ EĞİTİMİ 

Meslek, insanın yaşamını sürdürebilmek için icra ettiği ve genellikle yoğun bir 

eğitim, çalışma, bilgi birikimi, seçilen mesleğe bağlı olarak yetenek geliştirmeyi 

gerektiren ve tüm bu sürecin sonunda kişilerin kazandığı unvanın adıdır. Meslek, 

sadece para kazanma ve ekonomik ihtiyaçları karşılama aracı değildir. Birey, mesleki 

etkinlikleri yoluyla bir şeyler üreterek yeteneklerini, becerilerini kullanır, gizli 

güçlerini, kapasitesini geliştirir, başarılı olur ve doyum sağlar. Meslek, bireyin 

toplumda bir yer edinmesini, saygı görmesini ve her şeyden önemlisi bir işe yaradığı 

duygusunun yol açtığı doyuma ulaşmasını da sağlar. Muhasebe de avukatlık, 

mühendislik, tıp gibi bir meslek olarak kabul edilir. 

“Her mesleğin kendine özgü kuralları olup o mesleğin gereklerini yerine 

getirmek için gerekli bilgi ve teknik yeterliliğe sahip olmak gerekmektedir. Mesleği 

icra edenin bilgi, görgü ve yeteneği hem kişi hem de mesleğin gelişimi ve elde 

edilecek fayda açısından son derece önemlidir. Bu nitelikler her meslek mensubunda 

aynı düzeyde olmayabilir. Ancak, bütün meslek mensuplarında asgari düzeyde de 

olsa bulunması gereken nitelikler, o mesleğin gereklerini yerine getirmek için 

zorunludur” (Marşap, 1995: 4). Bu niteliklerden bazıları kişisel özelliklerden 

sağlanırken bazı özelliklerinde eğitimle sağlanması gerekir. Muhasebe mesleğinde de 

meslek mensuplarının sahip olması gereken kişisel niteliklerin yanı sıra meslek 

eğitimi de oldukça önemlidir. Birbirinden farklı bilgi kullanıcıları için bilgi üreten 

muhasebe mensuplarının belli bir eğitim ve bilgiye ihtiyacı vardır. Muhasebe 

eğitiminin amacı, meslek mensuplarına tüm hayatları boyunca içinde bulundukları 

topluma pozitif katkı yaratabilecek nitelikleri sağlayabilmektir. Bu bölümde 

muhasebe mesleği ve meslek mensuplarının eğitimi açıklanmaya çalışılacaktır. 
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2.1. Muhasebe Ve Muhasebe Mesleği 

“Muhasebe, finansal kayıtları düzenleyen, kayıt eden ve inceleyen sanattır. 

Muhasebe genellikle ‘ meslek dili’ olarak bilinir. Muhasebe meslek mensubu, 

muhasebe bilgilerini ilgili taraflarca kullanılmak üzere anlamlı hale dönüştürür. Tüm 

organizasyonlar, muhasebe servisinin sağladığı muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyar” 

(Peter, 2007: 1). Muhasebe mesleğinin saygınlığı ve mesleğin geçerliliğinin 

korunması için meslek mensuplarının sağlayacağı bu bilgiler uluslar arası 

standartlara uyumlu, muhasebe ve denetim ilke ve kurallarının geçerliliğini koruduğu 

düzeyde olmalıdır. 

2.1.1. Muhasebenin Tanımı Ve Fonksiyonları 

“Muhasebe, bir örgütün kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların kullanılma 

biçimini, örgütün işlemleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış ve 

azalışları ve örgütün finansal açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları 

ilgili kişi ve kuruluşlara ileten bir bilgi sistemidir” (Sevilengül, 2001: 9). 

Bir başka tanımda şöyledir; “işletmede meydana gelen finansal nitelikli olay ve 

işlemleri gözleyen, para birimi cinsinden sistemli şekilde tespit eden ve bunlara 

ilişkin bilgi ve belgeleri toplayan, kaydeden, sınıflandıran ve anlamlı olarak 

özetleyen, raporlayan ve sonuçları yorumlayarak ilgili kişi ve kuruluşlara sunan, 

bilim, sanat ve tatbikattır” (Atabey ve diğerleri, 2003: 9). 

Tanımlardan hareketle, Güvemli’nin de belirttiği gibi “muhasebe, hesapsal 

kişiliğin önce kendisi, sonra da bunlarla ilişkili olanların hak ve sorumluluklarını 

belirlemek amacıyla varlık ve sermayelerine, zaman içinde bunlardaki değişmelerine 

yani maliyet, gelir ve kazançlarına ilişkin hesapsal iş olgularını yasalara, kurallara, 

ilkelere ve kuramlara uygun olarak belgeler üzerinde saptayarak hesap adı verilen 

çift yanlı çizelgelerine işleyen, izleyen, bunlarla varılan sonuçları çizelge ve 

raporlarla ortaya koyan, yorumlayan, belgeleme özelliği taşıyan bir bilimdir” 

(Güvemli, 1995: 6). 
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Muhasebe tanımlardan da anlaşılacağı üzere birçok fonksiyonu yerine 

getirmektedir. Bu fonksiyonlar şöyle sıralayabiliriz. 

2.1.1.1. Finansal Nitelikli Olayları Tespit Etme Ve Belge Toplama 

Muhasebenin ilk işlevlerinden olan bu fonksiyon muhasebe sistemini harekete 

geçiren fonksiyondur. İşletmenin sahip olduğu varlık ve kaynak kalemlerinde ortaya 

çıkan değişmeleri meydana getiren olayları tespit eden, bu olaylar hakkında bilgi ve 

belgeleri toplayan bu fonksiyon işletme için gerekli olan varlıklar ile bu varlıkları 

sağlamak için yaratılmış kaynakları saptayan ve değerlendiren fonksiyondur. 

2.1.1.2. Muhasebenin Kaydetme Fonksiyonu 

Kaydetme fonksiyonu, mali olayları belgelere dayanarak, sisteme uygun kayıt 

yapılması fonksiyonudur. Muhasebede kayıtlar doğru ve güvenilir yapılmak 

zorundadır. Bunun için orijinal belgelere dayanan mali nitelikli olaylar önce günlük 

defterler sonra da büyük defterlere aktarılması ile kaydetme fonksiyonu 

gerçekleştirilir. Kaydetme fonksiyonu doğru ve güvenilir bir şekilde işlemezse diğer 

fonksiyonların da bir önemi kalmaz. 

Buradan hareketle muhasebe mesleği, muhasebe bilgi sisteminin oluşturulması 

için işletmelerde faaliyet sonuçlarına göre tespit edilen bilgi ve belgelerin yasal 

düzenlemelere ve genel kabul görmüş ilke ve standartlara göre kaydedilmesi 

gerektiğini ifade eder. 

2.1.1.3. Muhasebenin Sınıflandırma Fonksiyonu 

İşletmelerde ortaya çıkan mali nitelikli olaylar tespit edilip kaydedilmesinin 

ardından bu kaydedilen bilgilerin işletmenin ve tüm bilgi kullanıcılarının 

yararlanabilmesi için birbirleri ile ilgili kategorilere ayrılmaları gerekir. Kaydedilen 

bilgiler belirli zaman aralıklarında derlenip niteliklerine göre gruplara ayrılır. 

Böylece farklı nitelikteki ve gruplardaki işlemler birbirleri ile karıştırmadan farklı 

sınıflarda incelenebilir. Sınıflandırma işlemleri muhasebe sistemi dâhilinde 

muhasebe defterlerinden büyük defterlere aktarılır. 
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Örnek olarak; “alınan senetler, bankaya yatırılan paralar veya yüklenilen 

giderler muhasebe tarafından ayrı kümeler halinde toplanmaktadır” (Sevilengül, 

2005: 10). 

2.1.1.4. Muhasebenin Raporlama Fonksiyonu 

Muhasebenin diğer fonksiyonlarından raporlama fonksiyonu kayıtlara geçirilen 

bilgileri değerlendirerek finansal tablolar ve raporlar halinde bilgi kullanıcılarına ve 

tüm ilgililere bilgi verme amacını gerçekleştiren fonksiyondur. Raporlama 

fonksiyonu sayesinde işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumu hakkında 

bilgilere ulaşılabilir. Bu bilgiler işletmenin tüm finansal kararlarına temel 

oluşturacaktır. 

2.1.1.5. Muhasebenin Analiz Ve Yorumlama Fonksiyonu 

Belgelendirme, kaydetme, sınıflandırma ve raporlama muhasebenin klasik 

fonksiyonları olarak belirtilirken analiz ve yorumlama fonksiyonu yönetime yardımcı 

fonksiyon olarak adlandırılır. Muhasebe yardımıyla işletme hakkındaki bilgilerin 

analiz edilmesi ve yorumlanması büyük önem kazanmıştır. Bu analiz, değerlendirme 

ve yorumlar işletme ile ilgili çeşitli menfaat gruplarına alacakları kararlarda yardımcı 

olacaktır. Analiz ve yorumlama fonksiyonu ile raporlarda yer alan özet bilgiler ve 

bunları kendi aralarındaki ilişkileri yorumlanır. Bunun gerçekleştirilmesi için, mali 

tablolar ve raporlar finansal analize tabi tutulur ve bunların sonuçlarına göre, mali 

tablolarda ve raporlarda yer alan bilgilerin ne anlama geldiği belirlenir. 

2.1.2. Muhasebe Mesleği 

“Genel anlamıyla meslek, tutulan yol, bir kimsenin geçimini sağlaması için 

sürekli yaptığı iş, uğraş, çığır, okul, ekol, olarak tanımlanmıştır” (Marşap, 1996: 

119). 

“Bir işin meslek olarak kabul edilebilmesi için ise ‘sürekli değişen ve gelişen 

bilgi yapısı, mesleki yargı kullanımı ve kamuya olan sorumluluk’ gerektiği ifade 

edilir” (Akbulut, 1999: 126). 
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“Muhasebe tarihsel gelişim süreci içinde önemli değişimler göstermiş ve 

bugünkü önemini kazanmıştır. Muhasebenin işletmedeki ve toplumdaki işlevlerinde 

ortaya çıkan değişmelerin paralelinde muhasebecilik mesleğinde de değişme 

olmuştur. İlk olarak defter tutuculuğu olarak tanımlanan muhasebecilik, bütçeleme, 

analiz ve denetimi de içine alan daha kapsamlı bir yöne doğru gitmektedir” (Subaşı, 

2006: 5). 

“Muhasebe mesleğinde ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlardaki 

gelişmelerin etkisiyle üretilen bilgilerin kapsamı gelişmekte ve nitelikleri 

değişmektedir. Muhasebe mesleği uygulama ile doğrudan ilgili olması nedeniyle 

mesleği icra eden kişilerin değer yargılarının da kullanıldığı bir yapıya sahiptir. 

Muhasebe meslek mensupları alanları ile ilgili karşılaştıkları sorunlara çözüm 

ararken temel muhasebe kavram, ilke ve standartlarından yararlanmaları yanında 

kendi yargılarını da kullanmak durumundadırlar. Meslek mensupları bilgi üretimi ve 

sunumunda ilgili tüm kişi ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bir sorumluluk 

duygusuyla hareket etmek zorundadırlar” (Özyürek, 2009: 68). 

Bu açıklamaların ışığında muhasebe mesleği; “bilgi ve yeterliliğin yanı sıra 

bazı moral değerleri de kapsayan bir meslek olarak tanımlanabilir. Muhasebe mesleği 

ülkemizin ekonomik yapısını oluşturan özel ve kamu işletmelerinin muhasebe ve 

denetleme işlerinin yasalara, kurallara, ilkelere ve yöntemlere dayalı olarak tarafsız, 

nesnel, sır tutar ve güvenilir bir tutumla gerçekleştirilmesini sağlayan bir iş alanıdır” 

(Erol, 2007: 245). 

“IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu), muhasebecilik mesleğinin 

amaçlarını, en yüksek profesyonellik standardında çalışmak, yüksek performans 

düzeyine ulaşmak ve kamu yararı (kamu yararı, muhasebecilerin hizmet verdiği 

insan topluluğu ya da kuruluşların ortak mutluluğu olarak tanımlanabilir) 

gereksinimlerini karşılamak olarak kabul etmiştir. IFAC yayınladığı mesleki 

dokümanlarda, bugünün muhasebecilerini, muhasebe bilgisi ve yeteneklerinin 

dışında gerektiği zamanlarda işadamı, yatırımcı, iş ortağı, finans analisti, iyi birer 

satış elemanı, mükemmel iletişimci, yeterli arabulucu ve birinci sınıf müdür 

olmalıdır biçiminde tanımlamaktadır” (Subaşı, 2006: 5) . 
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2.1.2.1. Muhasebe Mesleğinin Tarihsel Gelişimi 

“Muhasebe mesleğinin temeline bakıldığında ‘takas’ kavramının olduğu 

anlaşılır. Bundan dört bin yıl kadar önce Sümerler’de iş yaşamına ilişkin kayıtların 

çivi yazısı ile tutulduğu belirlenmiştir. Bu belgeler ticari yaşama ilişkin ilk kayıtlar 

olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle muhasebe mesleğinin gelişimini çok eski 

dönemlere dayandırmak mümkündür. Ancak bilimsel anlamda muhasebe sisteminin 

uygulamaya konulması.14. ve 15. yüzyıllarda İtalya’da başlamış ve dünyanın değişik 

ülkelerine yayılmıştır. Dünyada mesleğin yasal statüsü ve gelişim süreci farklı 

ülkelerde farklı olmuştur” (Zeytin, 2007: 9) . Bu gelişim sürecine genel olarak 

değinildikten sonra, dünya’da ve Türkiye’de mesleğin gelişimi ele alınacaktır. 

2.1.2.2. Dünya’da Muhasebe Mesleğinin Tarihsel Gelişimi 

Muhasebe mesleğindeki gelişmeler 14. yüzyılda başlamış olmakla birlikte en 

önemli gelişmelerin yaşandığı 17. y.y. ve 18 y.y. ile 19. ve 20. y.y. ve 20. y.y.’dan 

sonra bu konuda yaşanan olaylar ve gelişmeler olarak 3 başlık altında incelenecektir. 

2.1.2.2.1. 17. Ve 18. Yüzyılda Muhasebe Mesleğinin Gelişimi 

“Araştırmalara göre muhasebe alanındaki ilk eserler İtalyan’lar tarafından 

verilmiştir. İtalya’da çift kayıtlı defter tutma yöntemine ait ilk kitap yazanların defter 

tutma ile ilgisi olmayan, zamanın bilginleri olduğu görülmektedir. Örneğin; 

Napoli’de bir yargıç olan Cotrugli ilk muhasebe kitabını 1458 tarihinde kaleme 

almış, fakat eseri yüzyıl gibi uzun bir süre yayınlanamamıştır. Bu nedenle Luca 

Paccioli’nin kitabı 1494 tarihinde yayınlanmış olmasına rağmen çift kayıtlı defter 

tutma yöntemini ilk ele alıp açıklayan kitap olarak kabul edilmiş bulunmaktadır” 

(Özyürek, 2009: 50). 

“Rahip Paccioli, devrinin çok ünlü matematikçilerinden biridir. ‘Summe De 

Arittmetica’ isimli kitabının, aritmetik kısmını, otuz altı bölüm tutan ‘Venedik 

Muhasebe Metodu’ diye isimlendirdiği çift kayıtlı defter tutma yöntemi ile sona 

erdirmiş ve bu yöntemin iki yüz yıldan fazla bir zamandan beri uygulanmakta 

olduğunu da kitabında açıkça belirtmiştir” (Özgür, 1997: 15). 
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“Rahip Paccioli’nin yeni bir muhasebe yöntemi bulmadığını yüzyıllardan beri 

uygulanan bir yönteme kitabında yer verdiği için muhasebe’nin babası olarak 

isimlendirildiği söylenir. Rahip Paccioli’nin kitabında çift kayıtlı defter tutma 

yönteminden bahsederek kendi ülkesinde uygulanan bu yöntemin diğer ülkelerde de 

kullanmasını sağladığı ifade edilir. Pacioli ileri sürdüğü kayıt sisteminde ajanda, 

günlük defter ve büyük defter olmak üzere üç deftere yer verir. Bunlar arasında 

bağlantıların ne şekilde kurulacağını belirtir” (Özyürek, 2009: 51). 

“Günlük defter, büyük defter ve ajandaların sayfalarının numaralanarak, yetkili 

makamlar tarafından onaylanması gereğine de işaret ederken iç kontrolün önemi 

üzerinde durur. Tahsili şüpheli olan alacaklara karşılıklar ve duran varlıklara 

amortisman ayrılmasının esaslarını belirtir. Bilânço ile hesapların düzenlenmesinde 

en çok likitten en az likide doğru bir sıra izlenmesi esasına da işaret eder” (Yalkın, 

2005: 20). 

“1642 yılında hesap makinesinin Fransız Blaise Pascal tarafından bulunması 

toplama, çıkartma işlemlerini kolaylaştırarak muhasebe defterlerinin daha kullanılır 

duruma gelmesini sağlamıştır. Artık muhasebe defterlerinin yaygın bir kullanım alanı 

oluşmaya başladığı görülür” (Ayboğa, 1999: 54). 

“Luca PACİOLİ ve onu izleyen 16. yüzyıl yazarları defterlerin noterden 

onaylatılarak hukuki nitelik kazanmalarını sağlamağa çalışmışlardır. Hatta 1549 

yılında İspanya’ da krallık, ‘tüccarların defterlerini İspanyolca tutmaları’ 

zorunluluğunu getiren yasa dahi çıkartmıştır. Ne var ki, bu zorunluluk defter tutma 

zorunluluğu değildir. Bu zorunluluk, Fransa’ da 1673 yılında ‘Colbert Kararnamesi’ 

ile getirilmiştir. Colbert Kararnamesiyle muhasebe ile hukuk arasında bağıntı 

kurulurken muhasebe defterlerinin kullanımı da düzen altına alınmıştır” (Özyürek, 

2009: 51). 

“17. yüzyılın muhasebe tarihindeki bu en önemli olayını ortaya koyan Colbert 

Kararnamesi on maddeden oluşmaktadır. Colbert Kararnamesi, muhasebenin 

çerçevesinin oluşturulması ile ilgilidir. Bu aynı zamanda çift yanlı kayıt düzeninin 

hukuki yapı ile güçlendirilmesi olayıdır denilir” (Ayboğa, 1999: 56). Benzer 
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uygulamanın aynı mükemmeliyette Belçika’ da ancak 1872 yılında yapılabildiği göz 

önünde tutulursa, Colbert Kararnamesi’nin tarihsel önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 

2.1.2.2.2. 19. Ve 20. Yüzyılda Muhasebe Mesleğinin Gelişimi 

“19.yy ‘da meydana gelen birçok ekonomik olay muhasebe mesleğinin büyük 

bir gelişme göstermesine neden olmuş, kayıt tutma sisteminin bir muhasebe 

disiplinine dönüşmesine imkân sağlamıştır. 19. yy muhasebe kaynaklarının da 

zenginleştiği bir dönemdir. Muhasebe kitaplarına ilmi bir seviye kazandıracak 

önemli çalışmalar yapılmış, belirli ilkelere varılıp ve muhasebe usullerini geliştirip 

sadeleştirmek için ciddi çabalar gösterilmiştir. 19.yüzyılın ikinci yarısından sonra 

düzenlenmeye başlanan muhasebe kongreleri de muhasebe metotlarının yayılıp 

genişlemesine, eğitim usullerinin bir rutin işi olmaktan çıkıp zamanın ticari ve 

ekonomik gereklerine uyabilmesine imkân tanımıştır” (Uçma, 2007: 31). 19. 

yüzyıldan önce Endüstri devrimi başladığı halde çoğu mekanik buluşların henüz 

kullanım alanı bulunmadığı görülmekteyken 19. yüzyılda özellikle ABD ve 

İngiltere’de ticaret ve sanayinin hızla büyümesi sonucu muhasebe mesleği hızlı bir 

gelişme göstermiştir. 

“20. yüzyılda 1929 yılında ‘Büyük Buhran’ olarak anılan ekonomik buhran 

muhasebe ilkelerinin ve rapor zorunluluklarının yasalarla konulmasına neden 

olmuştur. 1929 yılında İngiltere’de çıkarılan ‘Şirketler Yasası’ şirketlerin rapor 

zorunluluklarının kapsamını genişletmiş, ABD’de şirketlerin finansal raporlarını 

geliştirmek için 1930 yılında ‘Amerikan Muhasebeciler Kurumu’ ile ‘New York 

Menkul Kıymet Borsası’ arasında işbirliği yapılması önerilmiştir. Bu da bir 

muhasebe teorisinin yetkili bir kurulca hazırlanması konusunu gündeme getirmiştir” 

(Akdoğan ve Aydın, 1987: 70). 

Akdoğan ve Aydın’a (1987: 81) göre, çokuluslu şirketlerin ve uluslar arası 

profesyonel muhasebe şirketlerinin hızla gelişmesi, farklı ülkelerdeki 

muhasebecilerin tekdüzen muhasebe uygulamaları ve uluslararası bir muhasebe 

uygulamaları ve dünyada uluslararası bir muhasebe ilkeleri anlayışının geliştirilmesi 

için işbirliği zorunluluğunu doğurmuştur. Özellikle 1960’lardan sonra muhasebe 
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standartlarının uyumlaştırılması ve uluslar arası standartların geliştirilmesi için 

çalışmalar yapılmıştır ve 1973 yılında ‘Uluslar Arası Muhasebe Standartları 

Komitesi’ (Internatioanal Accounting Standards Committee, IASC) kurulmuştur. Bu 

kurul daha sonra, ‘Uluslar Arası Muhasebe Standartları Kurulu’ (Internatioanal 

Accounting Standards Board, IASB) olarak değiştirilmiştir. 

“Bu dönemde sermaye ile kar ayrımının giderek öneminin arttığı, 

sanayileşmenin etkisiyle maliyet muhasebesini geliştiği, üretim maliyetlerinin 

artmasıyla beraber maliyetler hakkında yönetimin bilgi isteğinin arttığı, sermaye 

şirketlerinin artmasıyla muhasebe teorisindeki bazı temel fikirlerin de ortaya çıktığı 

görülmüştür. Bu dönemde görülen önemli değişimlerden bir diğeri sermayenin ülke 

değiştirmesidir. Bu şekilde yatırımların başka ülkelere kayması da muhasebenin 

gelişimine katkı sağlamaktadır” (Özyürek, 2009: 53) . 

2.1.2.2.3. Yirminci Yüzyıldan Sonra Muhasebe Mesleğinin Gelişimi 

“20. ve 21. yüzyıla damgasını vuran Küreselleşme rüzgârı ile birlikte, ülke 

içinde etkin bir muhasebe dili sağlanması için muhasebe standartlarının önemi ortaya 

çıkmış, bunu gerçekleştirmek üzere birtakım düzenlemelere gidilmiştir. Birçok batı 

ülkesinde, bu düzenlemeler, mesleki birlikler tarafından oluşturulmuş muhasebe 

standartları komiteleri tarafından gerçekleştirilmiştir. ABD’deki ‘Finance 

Accounting Standarts Board’ (FASB) ve İngiltere’deki ‘Accounting Standards 

Board’ (ASB) bu komitelerin en tipik örnekleridir. Bu komitelerin temel hedefi, 

kendi ülkeleri için ortak bir muhasebe dili oluşturmaktır. Ancak, küreselleşmenin 

yarattığı uluslararası yoğun faaliyet, bir kurumun mali bilgilerinin birçok ülke mali 

tablo kullanıcıları tarafından paylaşımını ortaya çıkarmıştır” (Kurtcebe, 2008: 18). 

“Ülkeler arası farklılıklar mali bilgilerin karşılaştırılabilir ve yeknesak 

olmasına engel teşkil etmektedir. Her ne kadar ülkelerdeki muhasebe standartlarını 

tespit eden kurumlar küresel harmonizasyon için önemli bir güç teşkil etseler de, tek 

başına yapılan bu çabalar tam anlamıyla ortak bir harmonizasyon için yeterli 

olmamış ve bu çerçevede, uluslararası bir komitenin varlık gereği ortaya çıkmıştır” 

(Öksüz, 1999: 149). 
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“Finansal raporlama düzenlerinin uluslararası düzeyde uyumlaştırılması için 

1973 yılında ‘Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi’ (IASC) kurulmuştur. 

‘Uluslararası Muhasebe Standartlarını’ oluşturma görevi 1973’ten 2001 yılına kadar 

IASC tarafından yürütülmüştür. IASC, muhasebe standardı belirleme görevini 2001 

yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’na (IASB) devretmiştir. IASB, 

finansal tablolarda, şeffaf ve karşılaştırılabilir bilgiyi sağlayan, tek ve yüksek 

kalitede, anlaşılabilir ve uygulanabilir, küresel muhasebe standartları geliştirmeyi 

amaçlamaktadır” (Kurtcebe, 2008: 18). 

2.1.2.3. Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Tarihsel Gelişimi 

“Cumhuriyet’in ilanından önce Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemini de 

içine alan zaman diliminde (1850–1925) muhasebe teori ve uygulamaları, Fransız 

mevzuatının ve yayınlarının etkisi altında gelişme göstermiştir. Muhasebenin yasal 

düzenlemelerle ilişkisi, 1850 yılında ‘Kanunname-i Ticaret’ adında, aslında ‘Fransız 

Ticaret Kanununun’ bir tercümesinden başka bir şey olmayan yasadaki, tüccarların 

tutmak zorunda olduğu defterlerle ilgili hükümler ile kurulmuştur. Bu yıllarda 

muhasebe ile ilgili yayınların birçoğunun Fransızca eserlerin tercümeleri olduğu 

görülmektedir.1883 yılında kurulan ve bir ticaret okulu olan ‘İstanbul Ticaret 

Mektebi Âlisi’, ‘Darüşşafaka’ ve ‘Askeri Rüstiye, İdadi’ okullarının ders 

programlarında muhasebe dersleri yer almıştır. Bu dönemde diğer ülkelerde olduğu 

gibi, muhasebenin kapsamı, bugünkü anlamıyla ‘Genel Muhasebe’ ve ‘Finansal 

Muhasebe’ ile sınırlı kalmıştır. Yabancı sermaye ile kurulmuş olan, kamu hizmetleri 

gören işletmeler, maden işletmeleri, ulaştırma işletmelerinde ve imtiyazlı şirketlerde 

muhasebe yine bu dar çerçeve içerisinde uygulanmıştır” (Zeytin, 2007: 19). 

“Osmanlının Bakanlar Kurulu’nda her zaman bir muhasebe mesleği mensubu 

bulunmuştur. Birçok Sadrazam’ın muhasebe mesleğinden yetişmiş olduğu 

bilinmektedir” (Bektöre, 2003: 2). 

“Türkiye’de muhasebe mesleğinin geçmişi yüzyıllara dayanmaktadır. 19. 

yüzyıl sonlarına doğru başlayan muhasebe eğitimi ile birlikte, muhasebeye ilişkin 

yapıtlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Fransa ve Almanya’nın muhasebe eğitimlerine 
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olan etkisi, ülkemizde muhasebe sisteminin gelişmesinde de görülmektedir” (Öksüz, 

1999: 149). 

“1950 yılında yürürlüğe giren ‘Vergi Usul Kanunu’ ile 1957 yılında revize 

edilen ‘Türk Ticaret Kanunu’nun’ bilânço hukukunu düzenleyen muhasebeye ilişkin 

hükümleri, muhasebe sisteminin yerleşmesine ve gelişmesine, yasal bir zemin 

hazırlamıştır. ‘Vergi Hukuku’ ve ‘Ticaret Hukuku’, çok farklı iki amaca hizmet 

etmektedir. Birinin amacı, devletin hakkını korumak, diğerinin ise ekonomik 

faaliyetlerde düzeni sağlamak ve üçüncü kişilerin haklarını korumak olduğu için, 

muhasebe faaliyetleri sonucunda elde edilen sonuçlar Vergi Hukuku ve Ticaret 

Hukuku açısından farklılaşmaktadır” (Öksüz, 1999: 150). 

“1960 sonrasında muhasebenin Amerika muhasebe uygulamalarının etkisine 

girmesi, 1974 sonrası uluslar arası muhasebenin Türkiye’ de uygulama alanı bulması, 

‘Türk Muhasebe Sisteminin’ ve prensiplerini yasal taleplerle uyuşma sürecini 

etkilemiş ve farklılaşma belirgin hale gelmiştir. Muhasebe mesleğinin yasal bir 

statüye kavuştuğu 1989 yılına kadar muhasebe dilindeki bu farklılaşmalar devam 

etmiştir. 1984 sonrası ‘Sermaye Piyasası Kurulu’ tarafından muhasebeye ilişkin 

yapılan düzenlemelerin ‘Vergi İdaresi’ tarafından kabul görmemesi muhasebe 

dilindeki farklılaşmanın artmasına neden olan en önemli unsur olmuştur” (Öksüz, 

1999: 151). 

“Bu gelişmeler sonunda 1 Ocak 1984 tarihinde uygulanmaya başlanan 1992 

tarihli ‘Tekdüzen Muhasebe Standartları ve Hesap Planı’ muhasebe eğitimini büyük 

ölçüde etkilemiştir. 1994 yılından sonra KİT’ler de Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı 

Tek Düzen Hesap Planı düzenine geçmişlerdir” (Yıldız, 2002: 5). 

“Ancak, Maliye Bakanlığı tarafından bu tebliği tamamlayacak muhasebe 

standartları yayımlanmamıştır. Muhasebe sisteminin hukuki temelini oluşturan en 

önemli etken olan Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu, genel kabul görmüş 

muhasebe standartlarını içermemektedir. Bu anlamda ilk önemli çalışma Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sadece 

SPK’ya tabi şirketler için zorunlu olan bu standartlar, geniş bir uygulama alanı 
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bulamamanın yanı sıra, uluslar arası standartlar ile tam bir uyum göstermemektedir. 

Muhasebe sistemindeki bu gelişmeler, muhasebe mesleğinin niteliğini de doğrudan 

etkilemiş ve gelişmesine katkıda bulunmuştur” (Yıldız, 2002: 5) 

“Türkiye’de 1980 sonrasında ve özellikle 1984 yılından itibaren izlenen 

politikalar, böyle bir düzenlemeyi zorunlu hale getirmiş, sermaye piyasasının 

gelişmesi ve gelişen ekonominin önemli dinamiklerinden biri olan muhasebe 

mesleğine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Türkiye’nin az gelişmişliği ve yaşadığı 

ekonomik koşullar da muhasebe uygulamalarının iyileşmesini önlemişlerdir. Bu 

nedenle, muhasebe mesleğinin yasal dayanağa kavuşması, birçok ülkede olduğu gibi 

bir meslek kanunu ile kırılmaya çalışılmıştır. ‘Muhasebe ve Denetim Mesleğinin’ 

yasal düzenlemeye kavuşturulabilmesi için 1932’den başlayan çabalar ancak 1989’da 

sonuçlanabilmiş, meslek, ‘Avrupa Topluluğu’na’ entegrasyonun bir sonucu olarak 13 

Haziran 1989’da tarihinde yasal olarak düzenlenebilmiştir. Bu tarihten sonraki dokuz 

yıl içinde meslek önemli bir gelişme hızına ulaşmıştır” (Disanlı, 1995: 5). 

13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı kanunla yasal statüye 

kavuşan ‘Serbest Muhasebecilik’ (SM), ‘Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik’ 

(SMMM) ve ‘Yeminli Mali Müşavirlik’ (YMM) kanunun geçici maddeleri uyarınca 

‘Geçici Kurul’ oluşturulmuş, bu kurul geçiş dönemi ile ilgili işlemleri yürütmüş, 

muhasebe mesleğinin en üst organı olan ‘Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin’ (TÜRMOB) 

örgütlenmesiyle birlikte 1991 yılında Geçici Kurulun görevi sona ermiştir. 

“Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

Odalar Birliği (TÜRMOB), ‘Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’ 

(TMUDESK) 9 Şubat 1994 tarihinde kurmuştur. Kurul 36 kuruluşu temsil eden 60’a 

yakın üyeden oluşmaktadır. Kurul aynı gün ilk toplantısını yapmış ve Kurul üyeleri 

tarafından dört yıllık bir süre için bir başkan, bir sekreter ve iki sekreter yardımcısını 

seçmiştir. Standartları saptamak üzere, bir denetim standardı ile 30 tane muhasebe 

standardı komisyonu kurulmuştur. Kurul ikinci toplantısını 17 Aralık 1994 tarihinde 

yapmıştır. Bu toplantıya kadar muhasebe komisyonlarınca hazırlanıp Kurul’a 24 adet 

muhasebe standardının ilk taslakları gönderilmiştir. Kurul, 17 Aralık 1994 tarihli 
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toplantısında bu taslaklardan on bir tanesini görüşmüş ve çalışmaların sürdürülmesi 

için önerilerde bulunmuştur. Kurul bu doğrultuda çalışmalarını tamamlamış ve 14 

Nisan 1996 tarihli genel kurul toplantısında bu on bir standarda ilişkin son taslaklar 

görüşülerek ‘Türkiye Muhasebe Standardı’ olarak oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Kurul bu standartların 01 Ocak 1997 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini 

öngörmüştür” (Yalkın, 1998: 15 ). 

TÜRMOB bünyesinde 2002 yılına kadar görev yapan Türkiye Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK)’nun da muhasebe standartları alanında 

önemli katkıları olmuştur. Bu katkılar muhasebe mesleğinin gelişmesine de yardımcı 

olmuştur. 

“Günümüzde gelişen teknoloji muhasebe mesleğine ‘Bilgisayarlı Muhasebe’ 

olarak yansımıştır. Özellikle küçük ve orta boy işletmelerde teknolojik gelişim 

muhasebe mesleğine bunun ötesinde bir katkı yapamamıştır. Ancak 21. yüzyılda 

yaşanan ve uluslararası boyut kazanan değişim ve gelişim süreci, muhasebe 

mesleğinin icra şeklini ve felsefesini de değiştirmektedir. Yönetimsel kararlarda, 

muhasebe sisteminden elde edilen bilgilerin önemi büyük ölçüde artmış, yönetim 

muhasebesi ve yönetim danışmanlığı gibi uzmanlık alanları oluşmuştur” (Kurtcebe, 

2008: 24). 

2.2. Muhasebe Mesleğinin Önemi 

Muhasebe mesleği ekonomik alandaki gelişmelerin ortaya çıkmasıyla beraber 

devlet muhasebeciliğinden, özel sektör muhasebeciliğine doğru kaymıştır. Muhasebe 

mesleği, ekonomik, sosyal ve teknoloji alanındaki gelişmelerle önem kazanmaya 

başlamış ve günümüz toplum ve ticaret hayatı içinde önemli hale gelmiştir. 

“Ülke bütçesinin en önemli gelir kalemi olan vergilerin işletme açısından 

hesaplanması ve ödenmesi öncelikle, ilk aşamada görev alan muhasebeciye bağlıdır. 

Mali yasalar, mali denetim ve yargı ne kadar iyi çalışırsa çalışsın, ilk aşamada nitelik 

ve nicelik olarak yeterli muhasebe meslek mensubuna sahip olmayan bir toplumda, 

vergi gelirini artırmaya ve iyi işleyen bir ekonomik yapıya sahip olmaya olanak 

yoktur. Dolayısıyla, mali sistemi sağlıklı işlemeyen, vergi geliri düşük bir devletin, 
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ekonomik ve sosyal görevlerini tam olarak yapması olanaksızdır” (Kurtcebe, 2008: 

27). 

“Toplumun iyi işleyen mali ve ekonomik bir yapıya sahip olması, vergi 

gelirlerinin artırılmasına ve ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesine doğrudan 

etkisi bulunan mesleklerin başında muhasebe mesleği gelmektedir” (Ertaş, 2002: 

120). 

2.2.1. Muhasebe Mesleğinde Sosyal Sorumluluk 

Meslek mensuplarının tarafsızlığı ve onlara duyulan güven, iş hayatının doğru 

işleyişinin sağlanabilmesi açısından oldukça önemlidir. 

“Muhasebe meslek mensubunun sosyal sorumluluk alanı oldukça geniştir. Söz 

konusu çevresel unsurların her biri bütünün önemli birer parçasıdır. Dolayısıyla 

meslek mensubu müşterisine dürüst davranırken meslektaşının müşterisini alma 

girişiminde bulunmamalıdır. Devlete ödenmesi gereken verginin ödenmesini 

sağlarken, toplumu mutlaka bilgilendirmelidir” (Ural ve Birecikli, 2003: 46). 

Akdoğan’a (2003: 59) göre muhasebe mesleğindeki sosyal sorumluluk, üç ana 

başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki meslek mensuplarının mesleği ifa ederken 

topluma ve devlete karşı sorumluluğu, ikincisi işletme sahip ve yöneticilerine karşı 

olan sorumluluk ve meslek mensupları işletme sahip ve yöneticilerine isabetli karar 

alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgi sağlanması ve üçüncüsü meslektaşlara karşı 

olan sorumluluktur. Meslek mensupları ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve mesleki 

eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve aktarmak sorumluluğunu taşırlar. 

Mesleğin gelişmesi ve sağlam temellere oturtulması için aralarında gerekli 

dayanışmayı kurarlar şeklinde ifade edilmektedir. 

“Böylece muhasebe mesleği, devlete karşı mesleki sorumluluklarını yürürlükte 

olan meslek yasaları ile yerine getirirken, sosyal sorumluluk anlayışı ile de topluma 

karşı olan sorumluluklarını da yerine getirmektedir” (Uçma, 2007: 35). 
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2.2.2. Muhasebe Meslek Etiğinin Ülkemizde Boyutları Ve İlgili 

Düzenlemeler 

“Ülkemizde muhasebe mesleğinin etik standartları, Cumhuriyetin 

kuruluşundan 1950’lere kadar, daha çok kanunlar ve onlarla ilgili tüzük ve 

yönetmeliklere dayanmaktadır. Bu konuda Maliye Bakanlığı’nın ‘Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri’ için ‘Yüksek Denetleme Kurulu’nun’ ülkemizde muhasebe ve denetim 

standartları ile mesleğin etik standartlarının geliştirilmesinde önemli katkılar 

olmuştur.1937’den sonra uygulanan Türk Ticaret Kanunu’nun içinde düzenlenen etik 

ölçülerinde bu alandaki katkıları büyüktür” (Akdoğan, 2003: 49). 

“Ülkemizde etik kuralların etkisini arttırmak, uygulanmalarını ve 

benimsenmelerini sağlamak amacıyla, gerçekleştirilen ilk çalışma,1942’de kurulan 

‘Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğine’ bağlı az sayıda meslek mensubunun 

eseridir. Bu derneğin üniversitelerle yapmış olduğu işbirliği sonucunda toplanan ‘14. 

Türkiye Muhasebe Kongresinde’ muhasebe meslek ve etik kuralları, batı ülkelerine 

benzer biçimde düzenlenmiştir” (Akdoğan, 2003: 49). Bu dönemde birçok kanun, 

yönetmelik ve tebliğlere giren bu kuralların uygulanma ve yaygınlık derecesi 

konusunda kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. 

“Meslek etiğinin ekonomik kalkınma çabalarını destekleyici yöndeki etkileri 

araştırmacıların, işletmelerin ve muhasebe meslek örgütünün bu konuya 

eğilimlerinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle Türkiye’nin küreselleşme süreci 

içerisinde Avrupa Birliği’ne üyeliği yönündeki girişimleri ve yabancı sermayeye 

yatırımcıları özendirmek amacıyla gelişmiş ülkelerdeki meslek etiği ile ilgili 

yaklaşımları ve uygulamaları temel alarak uygulama yönüne gitmesi zorunluluğu 

ortaya çıkmıştır. Muhasebe açısından bu durum ele alındığında 3568 Sayılı Kanun’la 

ülkemizde muhasebe mesleği yasal bir boyut kazanmış ve bu yasa ile Serbest 

Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

meslekleri yeni sorumluluklar üstlenmiştir. 3568 sayılı kanun hazırlanırken meslek 

mensuplarının çalışma usul ve esasları hakkında hükümlerin yer alması bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda muhasebe meslek mensupları yeni ve 

olması gereken sorumlulukları üslenmektedirler. Söz konusu bu yeni sorumlukların 



47 

en önemlilerinden biri meslek etiğidir. Çünkü mesleğin verimliliğini arttırmak ve 

saygın bir hale getirmek için mesleğin kendine özgü ve kabul gören bir meslek etiği 

olgusuna sahip olması gerekliliği vardır” (Akdoğan, 2003: 50). 

• “Bu mecburi meslek kararı ile belirlenen meslek etik kuralları Serbest 

Muhasebecileri, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri ve Yeminli Mali 

Müşavirleri ve muhasebe meslek şirketlerini (muhasebe, denetim, müşavirlik 

ve tasdik şirketleri) içine almaktadır” (Civan ve Yıldız, 2002: 347). “Ancak 

3568 Sayılı Kanun’a göre mesleki kurallar meslek mensuplarının uyması 

gereken kurallar olarak düzenlendiğinden; yapılan düzenlemeler hem oldukça 

genel hem de yetersiz kalmıştır. Burada yer alan düzenlemelerden başlıca 

maddeler ise şöyledir; meslek sırları, reklâm yasağı, ücretler, yasaklar (ticari 

faaliyet yasağı, meslekle ve meslek onuruyla bağdaşmayan işlerle uğraşma 

yasağı, akraba ve hısımların firmalarının işlerinde çalışma yasağı), disiplin 

cezaları (mesleğin onuruna aykırı faaliyette bulunanlar, görevlerin 

gerektirdiği güveni sarsan, güvenini bağımsızlık, dürüstlük ve tarafsızlıkla 

yapmayan, mesleğin genel ilkelerine aykırı faaliyette bulunanlar hakkında 

disiplin cezalarının uygulanmasıdır), görevle ilgili suçlar (Y. Çiftçi ve B. 

Çiftçi, 2003: 86). 

“3568 Sayılı Kanun’daki etiğe yönelik hükümler Maliye Bakanlığı tarafından 

1990 yılında çıkarılan yönetmelik ile somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Yönetmeliğin 

ikinci bölümünde ‘Genel Mesleki Standartlar’ başlığı altında belirtilen kurallar ulusal 

düzeyde meslek etiği açısından atılmış önemli bir adım niteliği taşımaktadır. Bu 

yönetmelikte belirtilen standartlar şöyle sıralanmaktadır” (Uçma, 2007: 49). 

•Meslek unvanı ve yeterlilik (madde 4), 

•Mesleki eğitim ve bilgi (madde 5), 

•Dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık (madde 6) (Mesleki özen ve 

titizlik de bu madde kapsamında yer almaktadır), 

• Sır saklama (madde 7), 
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• Sorumluluk (madde 8) (sosyal sorumluluk, işletme sahip ve 

yöneticilerine karşı sorumluluk, meslektaşlara yönelik sorumluluk), 

• Bağımsızlık (madde 9), 

•Haksız rekabet (madde 10). 

“Bu yönetmelikte, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, bağımsızlık, mesleki 

özen ve titizliğe ayrıca değinilmiş olması bakımından ve muhasebe meslek ahlakının 

oluşması açısından önemli bir düzenleme olsa da uygulayıcılar açısından yeteri kadar 

yol gösterici olamamıştır. Ülkemizde muhasebe etiğine ilişkin bir diğer düzenleme 

ise ‘Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları Birliği’ (TÜRMOB) tarafından yapılmıştır. TÜRMOB, meslek etiği 

kurallarını düzenlemek amacıyla 31 Ekim 2000 tarihinde 24216 Resmi Gazete’de 

yayınlanan ‘Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği’ni’ yayınlamıştır. Bu yönetmelik, 

mensuplarının çalışma usul ve esasları hakkında meslek ahlakı ile ilgili kuralların 

meslek mensuplarınca uygulanmasını, kural dışındaki davranışların belirlenmesini ve 

bunlara uygulanacak ceza ya da yaptırımların belirlenmesini amaçlamaktadır” 

(Uçma, 2007: 49). 

“Bu düzenlemelerin dışında muhasebe meslek etiğine ilişkin düzenleme yapan 

meslek dışı kuruluşlardan biri ‘Sermaye Piyasası Kurulu’ (SPK)’dur. 2499 Sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/e maddesine göre ‘mevzuat uyarınca açıklanması 

gerekirken açıklanmamış bilgileri ve mevzuattaki aykırılıkları kurul kamuoyuna 

duyurmakla yükümlüdür’ denilmekte ve bunla kamu yararı ilkesi göz önünde 

tutulmaktadır” (Uslu, 1997: 30). “Sermaye Piyasası Kurulu yayınlamış olduğu seri 

XI 1 Nolu Tebliğinde, muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikaları ve bu 

politikaların uygulanmasına ilişkin kurallar ile mali tabloların düzenlenmesine ilişkin 

ilkeler belirlenmiştir. Aynı tebliğin 3 Nolu bölümünde mali tablolardaki şekil ve 

esaslar sıralanmış ve mali tabloların işletmelerin varlıklarını, kaynaklarını, mali 

durumunu ve kar zararını gereği ve doğruyu yansıtacak bir biçimde hazırlanması 

gerektiği ele alınmıştır. SPK’nı yayınladığı XI 16 Nolu bir diğer Tebliğde de 
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sermaye piyasasında bağımsız denetime ilişkin standart, ilke ve esasları belirlemekte 

olup, büyük ölçüde ‘Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarına’ paralel 

düzenlemeler içermektedir. Bu ilke ve esaslar genel mesleki standartlar altında 

düzenlenmiştir” (Uçma, 2007: 50) . 

Tebliğ’de yer alan bu düzenlemeler söyle sıralanabilir; 

•Mesleki Yeterlilik İlkesi (madde 7), 

•Mesleki Yeterliliğin Sağlanması ve Geliştirilmesi (madde 8), 

• Hizmet İçi Eğitim ve Refakat Çalışmasının Yapılması (madde 9), 

•Bağımsızlık İlkesi (madde 10), 

• Bağımsızlığı Ortadan Kaldıran Durumlar (madde 11), 

• Mesleki Özen ve Titizlik (madde 12), 

• Ticaret ve Mesleğe Aykırı Faaliyet Yasağı (madde 13), 

•Reklâm Yasağı (madde 14), 

• Sır Saklama Yükümlülüğü (madde 15), 

•Haksız Rekabet (madde 16). 

“Yukarıda açıklanan düzenlemeler içinde ülkemizde muhasebe meslek etiği 

açısından en önemli gelişme TÜRMOB tarafından gerçekleştirilendir. Bu da 

TÜRMOB’un meslek etiğine ve meslek etiği kurallarının denetimine gereken önemin 

verildiğini göstermektedir. Ulusal mevzuat içerisinde farklı düzenlemeler olmasına 

rağmen mesleki etik kurallarını düzenlemek ve bunları uygulamaya koymak 

TÜRMOB’un görevidir. Bu anlamda TÜRMOB’un meslek etiği kuralları genel 

olarak ele alındığında eksiklikler görülmesine rağmen, ulusal muhasebe mevzuatı 

içinde olumlu bir adım olarak kabul edilebilecek niteliktedir” (Uçma, 2007: 51). 
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2.2.3. Dünya’da Muhasebe Meslek Etiğine İlişkin Yapılan Düzenlemeler 

Dünya’da muhasebe meslek etiğinin oluşturulması ve geliştirilmesi için yapılan 

pek çok düzenleme ve kuruluş mevcuttur. Bu bölümde meslek etiğinin gelişmesi için 

çalışmalar yapan uluslar arası kuruluşların çalışmalarına yer verilecektir. 

2.2.3.1. AICPA’ ın Etiğe İlişkin Düzenlemeleri 

“Muhasebe mesleği ve uygulamaları konusunda dünyadaki gelişmiş ülkelerden 

birisi de ‘Amerika Birleşik Devletleridir’. Muhasebe ile ilgili her konuda olduğu gibi 

meslek ahlakı ile ilgili ilk çalışmalara 1966 yılında ‘Amerikan Sertifikalı Serbest 

Muhasebeciler Birliği'nde’ (AICPA) ‘Muhasebe Mesleğinde Meslek Ahlakı 

Standartları’ yayınlanmak suretiyle başlanmıştır. Bu standartlar 1973 yılında yeniden 

yayınlanmıştır. 1988 yılında ise tekrar gözden geçirilerek ‘Mesleki Standartlarda 

Yeniden Yapılanma Planı’ adı altında ve ‘Mesleki Davranış Yasalarını’ içerecek 

şekilde yayınlanmıştır. AlCPA'daki meslek ahlakına ilişkin tüm bu çalışmalar 

‘Meslek Ahlak ve Moral Değerler Komitesi’ adını taşıyan bir yönetim komitesi ve üç 

alt komite yardımıyla yürütülmektedir” (Selimoğlu, 2006: 208). AICPA'nın 

muhasebe meslek mensubuna her zaman yol gösteren bu ilkeleri sorumluluk, kamu 

yararı, dürüstlük, tarafsızlık ve bağımsızlık, mesleki özen gösterme, hizmetin 

kapsamı ve niteliği şeklinde sıralanabilir. 

2.2.3.1.1. Sorumluluk 

Birer profesyonel olarak yeminli mali müşavirler toplumda önemli bir rol 

üstlenmişlerdir. Bu role uygun olarak, AICPA’nın üyeleri kendilerinden profesyonel 

hizmet alan kişilere karşı sorunlulukları vardır. Üyelerin, muhasebe sanatını 

geliştirmek, kamu güvenini korumak, mesleğin özel sorumluluklarını yürütmek için 

birbirleriyle işbirliği yapmak gibi sürekli bir sorumlulukları vardır. Mesleğin 

geleneklerini korumak ve geliştirmek için tüm üyelerin ortak çabası gerekmektedir. 
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2.2.3.1.2. Kamu Yararı 

Halka karşı sorumluluğunun kabulü mesleğin ayırt edici bir özelliğidir. 

Muhasebecilik mesleğinin çevresi, müşteriler, kredi sağlayıcıları, hükümetler, 

işverenler, finansal kuruluşlar ve yeminli mali müşavirlerin ticaretin düzenli 

işleyişini sağlamak için oluşturdukları dürüstlük ve objektifliklerine güvenenlerden 

oluşur. Bu güven yeminli mali müşavirlere kamu yararına karşı sorumluluk 

yüklemektedir. Kamu yararı, toplumdaki kişilerin ve mesleğin hizmet ettiği 

kurumların kolektif olarak iyiliği olarak tanımlanır. 

2.2.3.1.3. Dürüstlük 

Kamu güvenliğini korumak ve genişletmek için, üyelerin mesleki 

sorumluluklarını en yüksek dürüstlükle yerine getirmeleri gerekmektedir. Dürüstlük, 

muhasebe mesleği için temel bir öğedir. Bu, toplumsal güvenin türediği ve bir üyenin 

sonuçta kararlarını kıyaslamayla test etmek için kullanmak zorunda olduğu kalite 

düzeyidir. Dürüstlük, bir üyenin müşterisinin gizlilik sınırları içersisinde dürüst ve 

samimi olmasını gerektirir. Yapılan hizmet ve kamu güveni kişisel kazanç ve avantaj 

için kullanılmamalıdır. Dürüstlük, içerisinde kasıtsız hata ve görüşlerde dürüst 

farklılıklar içerebilirken, hile ve prensiplere uymamayı içeremez. 

2.2.3.1.4. Tarafsızlık ve Bağımsızlık 

Üyeler objektifliğini korumalı ve çatışmalarda mesleki sorumluluklarını ve 

tarafsızlığını korumalıdır. Kamuda denetim ve tasdik hizmetleri sunan üyeler hem 

görünüşte hem de gerçekte bağımsız olmalıdır. 

Objektiflik, üyenin hizmetlerinin kalitesini artıran zihinsel bir durumdur. Bu, 

mesleğin ayırt edici bir özelliğidir. Objektiflik, tarafsızlık, entelektüel dürüstlük, 

çıkar çatışmalarından uzak olma zorunluluklarını gerektirir. Bağımsızlık, tasdik 

hizmetleri sunan bir üyenin objektifliğine zarar verebilecek ilişkileri engellemektedir. 

Kamu uygulamalarında çalışan bir üye için, objektifliğin korunması ve 

bağımsızlık, müşteri ilişkileri ve kamu sorumluluğu için sürekli bir değerlendirme 

gerektirir. Denetim ve tasdik hizmeti sunan bir üye hem görünürde hem de gerçekte 
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bağımsız olmalıdır. Aynı zamanda diğer tüm hizmetlerini yerine getirirken de çıkar 

çatışmalarından kaçınmalı ve objektifliğini korumalıdır. 

2.2.3.1.5. Özen Gösterme 

Bir üye mesleğin teknik ve etik standartlarını izlemelidir, hizmetlerin 

yetkinliğini ve kalitesini geliştirmek için sürekli olarak çabalamalıdır ve mesleki 

sorumluluklarını en iyi üyenin seviyesine çıkartmaya çalışmalıdır. 

Mükemmellik arayışı mesleki özenin özüdür. Mesleki özen, üyenin mesleki 

sorumluluklarını yeterlilik ve titizlikle geliştirmesini gerektirir. Bu da mesleki 

hizmetleri yerine getirirken en iyi üyenin yetenekleriyle hizmeti alan kişilerin 

çıkarlarını göz önüne alarak ve mesleğin kamuya karşı sorumluluklarıyla uygun 

şekilde gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Yetkinlik eğitim ve deneyimin sentezinden meydana gelmektedir. Yetkinliğin 

devamı, bir üyenin profesyonel hayatı boyunca devam ettirmesi gereken öğrenme ve 

mesleki gelişim gerektirmektedir. Bu bir üyenin kişisel sorumluğundadır. Tüm yetki 

ve sorumluluklarda, üyenin hizmetlerinin kalitesinin bu prensiplerle belirlenen 

yüksek derece profesyonellik seviyesine ulaşabilmesi için her üye belli bir yetkinlik 

seviyesine ulaşmaya çalışmalıdır. 

Kamu hizmetinde çalışan bir üyenin, sağladığı hizmetlerinin kapsamını ve 

doğasını belirlerken ‘Profesyonel Yönetim Kodu Prensiplerini’ izlemesi 

gerekmektedir. Yeminli Mali Müşavir hizmetleri, hizmetlerin kamu yararı açısından 

tutarlı ve yeminli mali müşavirlerce kabul edilebilir mesleki davranışta olmasını 

gerektirir. Doğruluk hizmetlerin ve kamu güveninin kişisel kazanç ve avantajlar için 

kullanılmamasını gerektirir. Objektiflik ve dürüstlük, mesleki sorumlulukları 

yürütürken çıkar çatışmalarından arındırılmış olmayı gerektirir. Mesleki özen ise 

hizmetlerin yeterlilik ve titizlikle yapılmasını gerektirir. 

Bu prensiplerin her biri bireysel durumlarda özel hizmetlerin sağlanıp 

sağlanmayacağını belirlemek için üyeler tarafından göz önüne alınmalıdır. Bazı 

durumlarda, bunlar denetleme dışı hizmetler için özel bir müşteriye sunulabilecek 
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tekliflere genel bir kısıtlama getirebilir. Üyeler bu kararlara ulaşabilmeleri için sert 

ve hızlı kurallar geliştirilemeyebilir, fakat onlar bu genel prensiplerin ruhuyla hareket 

ettiklerine ikna olmalıdırlar. 

2.2.3.2. IFAC’ın Etiğe İlişkin Düzenlemeleri 

Dünyadaki muhasebeciler arasında birliği sağlamak ve ülkeler arasında 

harmonizasyonu gerçekleştirmek için kurulmuş olan ve Türkiye'nin de üyesi 

bulunduğu ‘Uluslar Arası Muhasebeciler Federasyonu’ meslek ahlakı ile ilgili 

çalışmalara 1990 yılında başlamıştır. 1992 yılında IFAC'ın bünyesinde oluşturulan 

eğitim komitesi öncülüğünde ‘Muhasebeciler İçin Meslek Ahlakı: Eğitimsel 

Mücadele ve Uygulanabilir Uygulama’ adlı yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu 

yönetmelik içerik ve temel başlıklar olarak Amerika'daki çeşitli muhasebe enstitüsü 

ve birliklerinin yayınlanmış oldukları standartları, yönetmelikleri, ilke ve kuralları 

temel almıştır. 

“1998 yılında ise IFAC ‘Muhasebe Mesleği için Meslek Ahlakı Yasasını’ 

çıkarmıştır. IFAC'ın yayınladığı ‘Meslek Mensupları için Meslek Ahlakı Kuralları’ 

yönetmeliği ilk uluslararası bazda hazırlanmış olun kurallar olması nedeniyle büyük 

önem taşımaktadır. Söz konusu yönetmelik iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan 

Bölüm A tüm mesleği icra eden muhasebecilerine (serbest muhasebeciler, endüstri 

muhasebecileri, devlet muhasebecileri, devlet muhasebecileri, ticaret muhasebecileri 

ve eğitimciler) uygulanacakken, Bölüm B ise sadece piyasada çalışan serbest muha

sebecilerine uygulanacak kuralları içermektedir” (Selimoğlu, 2006: 210) . Bu 

kurallar şöyle sıralanır. 

KISIM A 

• Güvenirlik ve Tarafsızlık 

• Ahlaki Anlaşmazlıkların Çözümü 

•Mesleki Yeterlilik 

• Gizlilik 
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• Veri Uygulamaları 

• Sınırlar Arası Faaliyetler 

• Tanıtım 

KISIM B 

• Bağımsızlık 

•Ücretler ve Komisyon 

•Diğer Meslek Mensupları ile ilişkiler 

• İlan ve Teşvik 

• Müşterilerin Parası 

• Faaliyetlerin ve Uygulamanın Birbirine Uymaması 

2.3. Muhasebe Meslek Türleri 

Meslek türlerini açıklamadan önce ülkemizde kısa süre önce meslek 

mevzuatında yapılan değişiklik açıklanacak ve yeni mevzuatımıza göre muhasebe 

meslek türleri ele alınacaktır. 

20194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 3568 sayılı ‘Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’ 

ülkemizde ki ekonomik gelişmelere paralel olarak Maliye Bakanlığının 

sorumluluklarından olan vergi denetimi yükümlülüğünü azaltmak, Türk Vergi 

sisteminin yozlaşmasını engellemek ve vergi sisteminin uygulanması sırasında ortaya 

çıkan sorunların da çözülebilmesi amacıyla bu tasarı ile birlikte serbest 

muhasebecilik, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik müessesesi Türkiye’ye 

getirilmek istenmiştir. 

“Mali müşavirlik mesleği; özellikle kalkınma gayretindeki ülkeler için gerek 

kaynakların belirlenmesinde güvenilir bilgiyi sağlayacak tek unsur olması, gerekse 
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ülke çapında denetim fonksiyonunu yaygınlaştırabilmenin tek yolu durumunda 

bulunması nedeniyle üzerinde önemle durulması gereken bir müessesidir. Bu 

kanunla, mükellef, mali müşavir, kamu idaresi arasında köprü kurulmakta, mükellef 

ve devlet bakımından işbirliği ve güven ortamı yaratılmaktadır” (Kurtcebe, 2008: 

31). 

Bu Kanunla (Kurtcebe, 2008: 31); 

• Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik mesleklerinin ve hizmetlerinin oluşturulması, 

• Bu mesleklerin üst kuruluşları olan odaların ve birliğin kurulmasına, 

teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları 

düzenlenmesi, 

• İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde 

işleyişinin sağlanması, 

•Faaliyet sonuçlarının ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, 

değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve kamu yönetiminin 

istifadesine tarafsız bir şekilde sunulması, 

• Yüksek mesleki standartların gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

26 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Serbest 

Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanununda’ değişiklik yapılması hakkındaki 5786 nolu Kanun ile muhasebe 

mesleğinde değişiklik gerçekleştirilmiştir. 

Ana hatlarıyla yapılan bu değişiklikler; 

• 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, ‘Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun’ adı ‘Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’ olarak değiştirilmiştir. 
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•Kanun değişikliği ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı 2 

yıldan 3 yıla çıkarılmıştır. 

• 3568 sayılı Yasanın 6. maddesi ile vergi inceleme yetkisi alanların bu 

yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen hizmet süreleri, Türkiye 

genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinin bu yetkiyi aldıkları 

tarihten itibaren bankalarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen 

hizmet süreleri ve Kanunun 5/A-a bendinde sayılan konularda öğretim üyesi, 

öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde 

geçen hizmet süreleri stajdan sayılan hizmetler arasında düzenlenmiştir. Söz 

konusu görevlerde en az 3 yıl çalışan veya daha az çalışmakla beraber 3 

yıldan arta kalan kısmı staj yaparak tamamlayan kişiler Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik sınavında başarılı olarak ruhsat almaya hak 

kazanabileceklerdir. 

• Kanunda sınavla ilgili hükümlerde değiştirilmiştir. Bu değişikliğe göre 

Yeminli Malî Müşavirlik sınavı Birlik tarafından yazılı olarak yapılır. Maliye 

Bakanlığı ise sınavın adil, tarafsız ve mevzuatına uygun bir şekilde yapılması 

için gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Sınav komisyonu biri başkan olmak 

üzere yedi üyeden oluşur. 

•Meslek mensupları faaliyetlerine devam edebilmek için Birlik ve 

odalar tarafından düzenlenecek eğitimlere katılmak zorundadırlar. 

•Bu maddenin tarihe girdiği tarihten önce serbest muhasebeci unvanını 

almış olanlar ile serbest muhasebecilik stajına devam eden ve başarılı olanlar, 

6 ay’ı geçmemek üzere Birlik tarafından verilen mesleki uyum eğitimine 

katılarak bu eğitimi tamamladıktan sonra 5 yıl içinde yapılacak serbest 

muhasebeci mali müşavirlik sınavına 5 defa girebilirler. Bu sınavda başarılı 

olanlar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını almaya hak kazanırlar. 

•Belirtilen sınavlarda başarılı olamayanlar ya da sınava katılmamış 

olanlar sadece Serbest Muhasebeci unvanı ile çalışabilirler. Ancak, 45. 



57 

maddede belirtilen yasaklara uymak zorunda olup meslek mensuplarına 

ilişkin düzenlemelere tabi tutulurlar. 

2.3.1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu 

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve 

mevzuat hükümleri doğrultusunda, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve 

işletmelerin defterlerini tutmak, bilânço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile 

diğer belgelerini düzenlemek ve muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, 

işletmecilik, muhasebe, finans ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek 

veya bu konularda müşavirlik yapmakla yükümlüdür. Ayrıca yukarıda açıklanan 

konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil ve denetim yapmak, mali tablo 

ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini 

düzenlemek, tahkim, bilirkişilik gibi işleri yürütmektedir” (Yontan ve Sönmez, 2001: 

10). 

2.3.2. Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu 

Yeminli Mali Müşavirler, muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe 

bürosu açamazlar ve bu bürolara ortak olamazlar. Yeminli Mali Müşavirler mali 

tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile 

muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre 

incelediğini tasdik ederler. Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin 

doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin 

kapsamı ile sınırlı olmak üzere zıyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan 

mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yapılan tasdikin 

kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler. Yeminli Mali Müşavirlerin 

vergi kanunları ve diğer kanunlardaki sorumlulukları saklıdır. 

2.4. Mesleki Eğitim 

“Eğitim bireyin kişiliğinin gelişmesine yardım eden, ona bilgi ve beceri 

kazandıran, bireyin ilgi ve yeteneklerine göre meslek sahibi yapan, topluma çevreye 

ve yeniliklere duyarlı ve uyumlu olmasını sağlayan bir süreçtir” (Aydın, 2007: 19). 
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“Mesleki eğitim ise; iş için eğitim, belirli özel konuların öğretimi, el 

maharetlerini gerektiren işler için eğitim, üretim için eğitim, çalışanların eğitimi, 

bireyi sosyal yönden yararlı bir işe hazırlama etkinliği, çalışanların etkinliğini 

arttırmak amacıyla düzenlenmiş bir dizi sistemli ve denetimli yaşantılar bütünü, 

bireyin istediği bir meslek için gerekli bilgi, beceri ve tavırlarla ilgili yeterliliğinin 

geliştirilmesi süreci olarak tanımlanabilir” (Alkan ve diğerleri, 2001: 2). 

“Muhasebe meslek mensuplarının sorumluklarını yerine getirirken mesleki 

yeterliliğe sahip olması ve karşılaştıkları etik ikilemleri kolay aşmaları muhasebe 

eğitimi ve muhasebe meslek etiği eğitimi ile sağlanmaktadır. Bu nedenle profesyonel 

muhasebe mesleğinde muhasebe eğitimi kadar muhasebe meslek etiği eğitimi de 

önemli bir yer tutmaktadır” (Uçma, 2007: 52). Meslek etiği eğitimi 3. bölümde 

açıklanmaya çalışılacaktır. Bunun için öncelikle genel anlamda muhasebe 

eğitiminden bahsetmekte yarar vardır. 

2.4.1. Muhasebe Meslek Eğitimi 

“Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları ile mesleki eğitim tanımı birlikte ele 

alındığında muhasebe eğitimi, işletme kararlarına yararlı bilgilerin belirlenmesi, 

toplanması, ölçülmesi, işlenmesi, kaydedilmesi, doğruluğunun denetlenmesi, kolay 

anlaşılır raporlar şeklinde denetlenmesi, incelenmesi ve incelenmesinden çıkan 

sonuçların karar almada kullanılması konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bu 

bilgilerin kullanılması için yeteneklerinin geliştirilmesi şeklinde tanımlanabilir” 

(Uçma, 2007: 52). 

Civan ve Yıldız’a (2004; 347) göre, muhasebe eğitimi; muhasebe meslek 

mensubu olmak isteyenlerin yüksek verimli işgücü olarak çalışma hayatına 

kazandırılması, mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine, değerlendirme süreçlerinde 

ise bu yeterliliklerin benimsenen meslek standartları doğrultusunda ölçülmesine 

bağlıdır. 

“Muhasebe eğitiminin amacını da ortaya koyan bu tanımlamaya göre etkin bir 

muhasebe eğitimi için teori-uygulama uyumu oldukça önemlidir. Çünkü 

muhasebenin işletmenin dili olarak nitelendirilmesinin temelini hem teori hem 
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uygulama yönüyle işletme kararlarında etkin rol oynaması oluşturmaktadır. Bu 

nedenle muhasebe eğitimi alan bir öğrencinin söz konusu eğitimin öğretim 

aşamasında aldığı temel bilgileri mutlaka dış dünya ile ilişkilendirmesi 

gerekmektedir” (Zaif ve Karapınar, 2002: 113). 

“Bu doğrultuda muhasebe eğitiminin yalnızca teori-uygulama uyumu içinde 

yürütülmekle kalmayıp, muhasebecinin içinde çalıştığı çevresel koşulları görebilme, 

sorunları belirleme ve bunlara çözüm bulabilme becerilerinin kazandırılması 

konusunda da çalışmalar yapması gerekmektedir. Bununla birlikte muhasebe eğitimi, 

muhasebenin ilişkili olduğu diğer alanlardaki eğitimle de desteklenmelidir. 

Dolayısıyla muhasebe eğitimi, muhasebeciye gerekli becerileri kazandıracak 

yeterliliklerin sağlanması, bunların hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi açısından 

önemli bir rol oynamaktadır” (Kalmış ve Yılmaz, 2004: 39). 

“Muhasebe eğitimi; muhasebe eğitimi öncesi eğitim, meslek öncesi muhasebe 

eğitimi ve meslek içi eğitim olmak üzere üç aşamalı olarak değerlendirilebilir. 

Meslek kuruluşları tarafından düzenlenmekte olan seminer, sempozyum, kongre ve 

konferans gibi benzer bilimsel etkinliklerde bilgi aktarmak yoluyla yüksek öğretim 

kuruları, meslek üyelerinin meslek yaşamlarında da eğitim işlevini yerine 

getirmektedir” (Aydın, 2007: 19). 

2.4.2. Muhasebe Meslek Eğitiminin Amacı Ve Önemi 

“Muhasebe öğretimindeki klasik anlayış, muhasebecilik mesleğini yapabilecek 

düzeyde gerekli tüm konuları detaylı olarak anlatılması, muhasebe hesap 

isleyişlerinin ve muhasebe kayıtlarının öğretilmesi seklindedir. Ancak 

küreselleşmenin de etkileriyle muhasebe ile ilgili düzenlemelerin ve kuralların 

artması ve muhasebe sistemlerinden yeni bilgilerin istenmesinin sonucunda, 

muhasebe öğretimindeki klasik anlayışta bir takım değişiklikler yapılması zorunlu 

hale gelmiştir” (Süer, 2007: 18). “Bu değişim gerekliliğinden sonra muhasebe 

eğitiminin amacını, meslek mensuplarına yaşamları boyunca çalıştıkları toplumda ve 

alanda pozitif katkı sağlayabilecek nitelikleri verebilmek olarak tanımlanabilir. Artan 

değişimler karşısında muhasebecilerin yeterliklerini sağlayabilmeleri, öğrenmek için 
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öğrenme tavrının geliştirilmesine ve devam ettirilmesine bağlıdır. Muhasebe meslek 

mensuplarının eğitimi, meslek yaşamları boyunca değişimlere uyum sağlayabilmeleri 

ve onları öğrenebilmelerinin devamlılığı için gerekli olan bilgi, beceri ve mesleki 

değerleri verebilmelidir” (Subaşı, 2006: 28). 

Akbulut’a (1997: 3) göre muhasebe eğitiminin asıl amacı; finansal bilgileri 

kullanmak durumunda olanlara nasıl doğru ve güvenilir bir biçimde muhasebe 

bilgilerinin sunulması gerektiği konusunda ilgilileri eğitmek ve uygulamaları da buna 

göre yönlendirmektir. 

“Muhasebe meslek mensubunun ürettiği bilginin, hızlı değişim ve etki altında 

olan teknoloji, ekonomi ve toplumsal yapıyla yakın ilişkisi vardır. Meslek 

mensubunun bu değişimlere hızlı ayak uydurabilmesi, sağlam temelli ve sürekli bir 

eğitime bağlıdır. Muhasebe mesleğinde, işletme yönetimlerinin başarımının 

ölçülmesi, geleceğe yönelik yönetim planlarının yapılması ve planların uygulanma 

başarımını ölçmeye yarayacak bilgiler üretilir. Ayrıca, tasarruf sahiplerinin paralarını 

hangi araçlarda kullanabileceklerine dair karar almalarına yardımcı olacak bilgileri 

üretmek muhasebe meslek mensuplarının en büyük sorumluluklarından biridir. 

Müşterilerinin ilgi duydukları işletmelerin yatırım durumlarını inceleyen finansal 

analistler ve danışmanlar, ekonomik faaliyetleri ölçme ve gelecekteki ekonomik 

şartları planlayan ekonomistler, kendi uzmanlık alanları ile ilgili verileri analiz eden 

ve istatistikler oluşturan ticaret ve sanayi odaları, işletmelerin faaliyetlerinin hukuka 

uygunluğunu inceleyen avukatlar, uzmanlaştıkları konular ile ilgili yayın yapan basın 

ve yayın organları gibi kamu, üretilen muhasebe bilgisinden yararlanır. Muhasebe 

meslek mensubu, bilgiyi üretirken bu sorumlulukla hareket eder. Bu nedenle de, 

küreselleşmenin etkisiyle hızla çoğalan ve yayılan bilgi ile teknolojik gelişmeler ve 

değişmeleri mesleki yaşamına uyarlamalıdır” (Subaşı, 2006: 28). Dolayısıyla 

muhasebe eğitimiyle amaçlanan, öğrenciye mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve 

tutumların kazandırılmasıdır. 
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2.4.3. Muhasebe Meslek Eğitiminin Gerekliliği 

“Gelişen teknoloji ve iletişim araçlarıyla ülkeler arasındaki mesafeler kısalmış 

ve ülkelerin birbirleriyle olan bilgi alışverişi gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Bu 

gelişmelerden işletmeler, işletmeciler ve muhasebe mesleği de payına düşen 

miktarda etkilenmiştir. Ekonomik yapıların gelişmesi ve değişmesi ile muhasebe 

mesleğine daha çok görev yüklendiği için, bu görevleri yerine getirebilecek nitelikli 

muhasebe elemanlara duyulan ihtiyaç da artmıştır. İşletmelerin ihtiyaç duydukları 

bilgilerin, tarafsız bir biçimde elde edilmesi, verilen görevlerin yerine getirilmesi 

muhasebe alanında iyi bir eğitim almış bireylerce sağlanacaktır. Her sektörde olduğu 

gibi muhasebe mesleği için gerekli olan kalifiye elemanların yetiştirilmesi eğitim 

kurumlarının sorumluluğundadır” (Süer, 2007: 17). 

“Hızla değişen dünyanın önemli bir parçası olmak yolunda ilerleyen ülkemizde 

muhasebe eğitimi veren eğitim kurumlarının, eğitim programlarında yapacakları 

düzenlemelerde bu değişimi göz ardı etmesi mümkün değildir. Ülkemizde muhasebe 

eğitiminin çağın gereklerine bağlı olarak nitelikli işgücü gereksinimini karşılamaya 

yönelik olarak değişim gösterdiği, eğitim kurumlarında uygulanan eğitim yöntem ve 

tekniklerindeki yeniliklerden ve ders araç gereçlerindeki teknolojik açıdan sağlanan 

değişimlerden anlaşılabilmektedir” (Süer, 2007: 17). 

2.4.4. Türkiye’de Muhasebe Meslek Eğitimi 

“Her faaliyet alanında olduğu gibi muhasebe sektöründe de yoğun bir rekabet 

ortamı yaşanmakta ve buna bağlı olarak nitelikli insan yetiştirme çabaları diğer 

mesleklerde olduğu gibi muhasebe meslek alanında da giderek önem kazanmaktadır” 

(Yayla ve Ekrem, 2005: 153). “Değişen ekonomik koşullar hem muhasebe eğitimi, 

hem eğitimi alan öğrenciler hem de eğitimi veren öğretim elemanları açısından 

içinde yaşanılacak dünyanın önceden tahmin edilmesi gereğini ifade eder. Bu durum 

her açıdan belirgin, tarafsız ve ekonomik bilgileri alacak, işleyecek, yorumlayacak ve 

bunlara göre karar alacak bireylerinde yetiştirilmesini gerekli kılar” (Çelik ve Kadir, 

1999: 45). 
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“Kalkınmış ülkelerde muhasebe eğitimini geliştirmeye yönelik yeni 

yapılanmaların odak noktasını tüketiciler, yani muhasebe eğitimi alan öğrencileri 

istihdam edecek bireyler ve firmalar oluşturmaktadır. Akademik yaklaşımlar yerine 

tüketici yaklaşımıyla eğitime yön verilmekte ve yeni stratejiler geliştirilmektedir. 

Sistemin sağlıklı işleyişi öğrencilerin mesleği sevmelerine ve bu mesleği isteyerek 

seçmelerine bağlıdır. Ekonomilerin ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimi 

temel olarak yüksek öğretim kurumlarından sağlanmaktadır” (Yayla ve Ekrem, 2005: 

153). 

“1989 yıllarına kadar ülkemizde muhasebeci olabilmek için okuryazar olmak 

yetmekteydi. Bu dönem içinde muhasebe mesleğinde belirli bir standart yoktu. 

Muhasebecinin görevinde hangi davranış becerilerini göstereceğinin sınırları bazı 

işletme sahiplerinin devletten kaçıracakları vergilere bağlıydı. En değerli muhasebeci 

vergiyi işletme sahibine en az verdiren muhasebeciydi. Bu yüzden muhasebecilik 

mesleği geçmişte ahlaki yönden büyük yaralar almıştır” (Yayla ve Ekrem, 2005: 

154). Sadece muhasebe hesap planlarının tekdüzen haline getirilmesi için 

çalışılmıştır. Türkiye'de muhasebe eğitim sistemi, Meslek Yasasının Haziran 1989'da 

yürürlüğe girmesiyle birlikte, biraz olsun dünya standartları düzeyine yaklaşmış 

böylelikle mesleğe bir düzen verilmiştir. 

“Türkiye’de muhasebe eğitimi yoğun olarak üniversiteler tarafında verilmekte 

olup, üniversitelerimizdeki mevcut muhasebe eğitiminin yeterliliği ve etkinliği sıkça 

sorgulanmaktadır. Ülkemizde Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, 

Bankacılık, Kamu Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal Bilimler dallarında 

eğitim veren fakülteler, bu bölümlerle denkliği yüksek öğretim kurumunca tasdik 

edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumları ve bu adı geçen bölümlerde yüksek lisans 

eğitimi veren fakültelerden mezun olan kişiler meslek adayı kabul edilmektedir” 

(Doğan ve Çürük, 2001: 41). 
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2.4.5. Muhasebe Mesleğinde Mesleki Eğitimi Etkileyen Faktörler 

“Muhasebe meslek eğitiminde ortaya çıkan değişimleri etkileyen faktörleri 

AICPA’nın raporuna göre üç başlık halinde toplamak mümkündür” (Subaşı, 2006: 

29); 

1. Teknolojik gelişmeler ve değişimler; insan emeğinin çalışma 

yaşamındaki önemini etkilemiştir. Bazı işler artık insan emeğine gereksinim 

duyulmadan, teknolojik donanımlarla sağlanmaktadır. Teknolojik gelişmeler, 

muhasebe mesleğinde olduğu gibi birçok mesleği etkilemiştir. Muhasebe mesleği 

uzun yıllar, kaydetme-sınıflandırma, özetlemeden oluşan muhasebe fonksiyonlarını 

içeren bir meslek olarak görülmüştür. Muhasebe mesleğinde, ‘defter tutma’ olarak 

nitelendirilen bu işlemler, muhasebecilerin büyük bir zamanını almaktaydı ama artık 

bu işlemler, bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Böylece uzun yıllar göz 

ardı edilen, muhasebenin analiz etme, raporlama ve yorumlama fonksiyonu öne 

çıkmıştır. Ayrıca e-devlet uygulamaları kapsamında birçok işlem bilgisayarlar 

aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

2. Küreselleşme; mesleki eğitimi etkileyen başka bir faktördür. 

Küreselleşmeyle birlikte, ülkelerin ulusal sınırları belirsiz hale gelmiş, bir ülkedeki 

gelişme tüm dünyayı etkiler duruma gelmiştir. Örneğin ABD’de yaşanan Enron 

skandalı, tüm dünyada, muhasebe mesleğinin yeniden gözden geçirilmesine neden 

olmuştur. Küreselleşmenin etkisiyle teknolojik gelişmeler de ülkeler arasında hızla 

yayılmaktadır. Hızla artan bir diğer olay da şirket birleşmeleridir. Bu tür alanlarda 

üretilen bilgiler önem kazanmaktadır. 

3. Bilgi patlaması; bazı meslekleri ortadan kaldırırken bazı mesleklerin 

niteliğini değiştirmiştir. Günümüzde çok bilgi edinmek yerine, yararlı ve güvenilir 

bilgiye ulaşmanın önem kazanması mesleklerin niteliğini değiştirmiştir. Nitelikli 

muhasebeci, güvenilir ve doğru bilgi üreten kişi olarak tanımlanmaktadır. 

Muhasebecilerin ürettiği bilgi, özellikle de gelişmiş ülkelerde yatırımcıların 

kararlarında etkili olduğundan önem kazanır. Muhasebe mesleğini etkileyen bu 
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faktörler meslek mensubunun taşıması gereken nitelikleri ve gerçekleştirecekleri 

hizmetleri de etkilemektedir. 

2.4.6. Muhasebe Eğitiminde Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar 

“Mesleki eğitimde esas olan, bireye mesleğin gerektirdiği düzeyde bilgi ve 

beceriyi kazandırmanın yanı sıra o meslekle ilgili olarak zihinsel, duygusal, sosyal ve 

ekonomik yönlerden de geliştirme esastır. Muhasebe eğitiminde bilginin 

kazandırılmasında bilimin teorik esaslarının önemi yadsınamaz niteliktedir. 

Muhasebe biliminin uygulamalı bir bilim olması nedeniyle söz konusu teorik 

bilgilerin uygulama ile ilişkilendirilmesi becerinin kazandırılmasında önem 

kazanmaktadır. Ancak muhasebe bilimi uygulamalı bir bilim olduğu için ekonomik 

ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişimlerden etkilenmektedir” (Zaif, 2004: 

53–54). 

“Ülkemizde yüksek öğretim kurumları dâhil olmak üzere verilen muhasebe 

eğitimi, klasik yöntemlere göre yapılmaktadır. Bu anlamda, klasik muhasebe eğitimi 

yöntemlerinde, bütün faaliyetler öğretim elemanının merkezde olduğu anlayışına 

yoğunlaşmıştır. Öğretim elemanı aktif, öğrenci ise pasif durumdadır. Bütün roller 

öğretim elemanında toplanmış ve grup halinde öğretim söz konusudur. Klasik 

yöntemle verilen muhasebe eğitimi küresel anlamda yetersiz kalmakta ve bunun 

yerine çağdaş öğretim yöntemleri olarak tanımlanan ve öğretim elemanının 

öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran, öğrencilere rehberlik eden, öğrenme sürecine 

öğrencinin katılımını ve katkısını sağlayan, öğrenciyi sürekli motive eden bir rehber 

olarak görev üstlenmesini sağlayan yöntemlerin tercih edilmesi gerekmektedir” 

(Uçma, 2007: 57). 

“Küreselleşme ile birlikte gelen yeni bilgi çağı, yukarıda da belirtildiği gibi, 

muhasebeden bilgi sağlayan kişi ve kuruluşların beklentilerini değiştirmiş; 

muhasebecilik mesleğine yeni bakış açıları getirmiştir. Bununla birlikte küreselleşen 

dünyada ülke sınırlarını aşan muhasebe ve denetim standartlarının sonucu muhasebe 

meslek mensuplarının eğitiminde de standardizasyon ihtiyacı doğurmuştur. 

Muhasebe eğitiminin küreselleşmesini hızlandıran yasal düzenlemeler ‘Avrupa 
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Birliği’ (AB), ‘Birleşmiş Milletler Ticaret ve Gelişim Konferansı’, ‘Uluslar arası 

Muhasebeciler Birliği’ ve ‘Uluslar arası Muhasebe Eğitimi’ ve ‘Araştırma Birliği’ 

tarafından yapılmıştır” (Köse ve Saban, 2005: 147). 

Ülkemizde ise muhasebe eğitiminin küresel muhasebe eğitimi düzeyine 

ulaştırılması için ‘Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’ (IFAC), ‘Birleşmiş 

Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’ (UNCTAD), ‘Avrupa Birliği’ (AB), 

‘Uluslar Arası Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Birliği’ (IAAER) tarafından yapılan 

çalışmaların dikkate alınması ve muhasebe eğitiminin bu çalışmalarla uyumlu hale 

getirilmesi gerekmektedir. Köse ve Saban’a göre de (2005: 153) küresel muhasebe 

eğitiminin tam anlamıyla sağlanması için uluslararası muhasebe ve denetim 

standartları ile diğer uluslararası muhasebe konularının ders müfredatlarına dâhil 

edilmesi gerekmektedir. Böylelikle henüz uluslararası muhasebe eğitimi düzeyine 

ulaşmamış muhasebe eğitimi, eğitim standartları yardımıyla bir anlamda da olsa 

küreselleşen dünya şartlarına ayak uydurabilecek dereceye gelecektir. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MUHASEBE MESLEK ETİĞİ EĞİTİMİ 

“Muhasebe mesleğindeki eğitim sürekli bir eğitimdir. Muhasebe meslek 

mensuplarının olması gereken niteliklerine uygun bir şekilde yetiştirilebilmesi için 

eğitim araçlarının geleneksel yapıdan uzaklaşarak, meslek etiği bilincini, analitik 

düşünce yapısını ve kişiler arası iletişim kurma niteliklerini geliştirecek bir yapıya 

kavuşturulması gerekir” (İşgüden, 2007: 135). 

Ülkemizde, muhasebe eğitimine meslek etiği konusunda bilincin yaratılması ve 

küresel bir bakış açısı kazandırılması görevi üniversiteler, meslek odaları ve 

TÜRMOB’a düşmektedir. Muhasebe eğitimi programlarının standartlarının 

belirlenmesi açısından bu bilinç göz önünde bulundurulmalıdır. Muhasebe meslek 

mensuplarının sadece mesleki eğitimle elde ettikleri bilgi ile kalmamaları aynı 

zamanda meslek etiği konusunda da kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Meslek 

etiği konusunda çelişkiye düşülen yerlerde bu bulanıklığı giderebilmek için önce 

üniversitelerde daha sonra da meslek mensuplarının bağlı oldukları odalarda 

düzenlenecek eğitim programlarıyla hem çelişkiler giderilecek hem de meslek 

mensuplarının etik değerleri biçimlendirilmiş olacaktır. 

“Etiğin öğretilip öğretilemediği konusunda çelişkiler vardır. Ancak yapılan 

araştırmalarda etik dersi alan öğrencilerin disiplin suçu işleme ve okuldan kaçma gibi 

davranışlarında azalma olduğu gözlenmiştir. Etik derslerinin uygulanmakta olan 

muhasebe programlarına da entegre edilmesi çok kolay değil ancak gereklidir” 

(Tükenmez ve Kutay, 1998: 448–449). Meslek etiği eğitiminin başarılı olabilmesi 

için öncelikle eğitimle ilgili bazı standartlar oluşturulmalı daha sonra da etik 
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eğitimini alacak öğrenci ve meslek mensuplarına etik eğitiminin gerekliliği inancı 

benimsetilmelidir. 

“Meslek etiği eğitimin zorunluluğu ile ilgili yapılan bir araştırmada, meslek 

mensupları eğitim zorunluluğunu bildirmişlerdir. Bu duruma sebep olarak da meslek 

ahlakı eğitimi ile ilgili eğitim sürecinin hiçbir safhasında yeterli olunamadığı, 

ailelerin eğitim konusunda yeterli olamadıkları, herkesin kısa yoldan zengin olmaya 

heveslisi olması gibi durumlar belirtilmiş ve bu döngüyü kıracak tek yolun eğitim 

olduğu belirtilmiştir” (Düzmen, 2003: 107). 

“Türkiye’de mesleki etik eğitimi lisans ve önlisans düzeyindeki eğitim 

kurumlarında belli ölçülerde verilmektedir. Mesleki etik eğitiminin üniversitelerde 

zayıf olmasının yanı sıra meslek içi eğitimlerin de zayıf olduğu dikkat çekmektedir. 

Türkiye’de yapılan düzenlemelerde meslek etiği konusunda kurallar belirlenmiş ve 

uymayanlara ilişkin cezalarda belirtilmiştir. Fakat ülkemizde hukuk konusunda 

verilen eğitimde, vergi ve ticaret hukuku daha ağırlıklı olduğu için meslek etiği 

kurallarına ve bu kuraları düzenleyen yasa ve yönetmeliklere değinilmemektedir. 

Türkiye’de yapılan meslek sınavlarında da muhasebeye verilen ağırlık yaklaşık 

%34’tür. Yeminli mali müşavirlik sınavlarında da muhasebenin ağırlığı yaklaşık 

%14’tür. Görüldüğü üzere meslek sınavlarında ve ilgili fakültelerde muhasebeden 

çok hukuk konusuna ağırlık verilmektedir. Hâlbuki ABD ve Avrupa Birliği’nde 

muhasebeye değinilerek, uygulamaya daha çok önem verildiği belirlenmiştir. 

Türkiye’de ise hukuki konulara önem verilerek yaptırımlar ile sonuç alınmaya 

çalışılmıştır. Bir mesleğe başlarken meslek mensubunun ahlaki olgunluğa ulaşıp 

ulaşmadığının araştırılması çok önemlidir. Bunun içinde kişilik testleri ve yapılacak 

soruşturmaların sonuçları yol gösterici olabilecektir. Bu güne kıyasla eğitim ve 

öğretime ayrılan zaman ve maddi pay da daha arttırıldığında, muhasebe teknikleri 

karmaşık hale geldiğinde, mesleki sorumluluklar ve mesleki bağımsızlık geliştiğinde 

meslek etiği eğitimi de daha iyi verilebilecektir ” (Düzmen, 2003: 73–74). 
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3.1. Etik Eğitiminin Tanımı Ve Niteliği 

“Etik her şeyden önce toplumsal bir olgudur. Bu anlamda toplumun her türlü 

gelişim aşamasında rasyonel bir etik anlayışının ancak rasyonel anlamda düşünce ile 

gerçekleştiği de bilinen bir gerçektir. Bu nedenle etik eğitiminin temelini ahlaki 

konular oluşturmaktadır” (Durkheim, 2004: 15). Yani etik eğitiminin sağlanabilmesi 

için rasyonel düşünce sisteminin kurulması daha sonra da bireyin ahlaki olgunluk 

seviyesinin incelenmesi gerekmektedir. 

“Etik eğitimi, insanlara davranışlarında, verecekleri kararlarda ve mesleki 

faaliyetlerinde etik bir boyut olduğunu kavratmaya; bireyin kişisel, örgütsel ve 

başkalarına ait değerleri anlamalarını sağlamaya; meslek alanında yaşanan etik 

sorunlara ilişkin duyarlılığı geliştirmeye, etik davranışlar sergilemenin önemi ve etik 

sorunların çözümü konusunda beceri kazandırmaya yönelik yapılan faaliyetleri 

kapsayan süreç şeklinde tanımlanabilir” (Daştan, 2009: 286). 

“Eğitim, bireyin etik davranışı üzerinde olumlu etki meydana getirir. Bu durum 

eğitimin temel sosyal fonksiyonudur. Eğitim, öğrencilerin davranış ve faaliyetlerinde 

olumlu etki meydana getirmiyorsa genel anlamda eğitimin anlamsızlığından söz 

etmek mümkündür” (Boyce, 2008: 262). 

“Etik eğitiminin amacı, etik zorunluluk, kişisel sorumluluk ve etik ikilemlerle 

başa çıkabilmede etik konuların tanımlanması ve analizi ile ilgili yetenek geliştirme 

ve ahlaki muhakeme açısından öğrencilerin cesaretlendirilmesi olarak ifade 

edilebilir” (Alam, 1999: 262). “Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için etik eğitimi, 

açık olmayan ve birbiriyle çatışmalı olan alternatif faaliyetler arasında ortaya çıkan 

tercihlerin ahlaki sonuçlarının değerlendirilmesini de içermelidir” (Leung ve 

Coopers, 1994: 19). 

3.2. Muhasebe Mesleğinde Etik Eğitimi ve Amacı 

“Muhasebe eğitimi karmaşık ve toplumun değer yargılarının ağır bastığı 

baskıcı bir yapıda sürdürülmektedir. Bu eğitim sürecinde oluşturulmaya çalışılan 

veya oluşturulması hedeflenen bireyin kendini kontrol altında tutmasını sağlayan 
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sosyal kontrol mekanizmasıdır. Bu nedenle muhasebe etik eğitiminin temelini 

oluşturan bireysel etik yeteneklerin nasıl arttırılacağı sorunudur. Öğrencilerin 

muhasebe mesleğini yerine getirirken karşılaştıkları spesifik etik ikilemleri çözerken 

kendi ahlaki kabiliyetlerinin yanında muhasebe etik eğitimini de kullanmaları 

gerekmektedir” (Uçma, 2007: 60). 

Alam’a göre, muhasebede etik eğitimi, ahlaki gelişimin eğitimle 

kazandırabileceğine ilişkin bir önermeye dayanmaktadır. Muhasebe etik eğitimi, 

muhasebe mesleği ve toplumun yüksek menfaatlerinin etik zorunluluk, bireysel ve 

mesleki sorumluluklar çerçevesinde korunması için geleceğin muhasebe meslek 

mensuplarının etik muhakeme ve sorumluluklarının geliştirilmesini sağlamaya 

yönelik meslek etiği, mesleki değer, tutum ve davranışı kapsayan eğitim ve öğretim 

süreci olarak tanımlanabilir(Aktaran: Young ve Annisette, 2009: 94). 

“Muhasebe etik eğitiminin amacı, gelecekte muhasebe meslek mensubu olacak 

öğrencilerin muhasebe etiği ve muhasebede etik değişimle ilgili gelişimini 

sağlamaktır. Bir diğer yaklaşımla, muhasebe eğitiminde etik eğitimine yer vermenin 

amacı, etik konularda öğrencileri ikna etmek değil, onların muhasebe 

uygulamalarında karşılaşılan etik sorunların farkında olmalarını, konuyla ilgili 

analitik yeteneklerinin ve ahlaki zorunluluğa ilişkin hassasiyetlerinin geliştirilmesini 

sağlamaktır” (Daştan, 2009: 287). 

Huss ve Patterson’a göre (1993; 236), muhasebe etik eğitiminin amacı şu 

şekilde sıralanabilir; 

•Muhasebe eğitimini ahlaki sorunlarla ilişkilendirmek, 

•Muhasebedeki etik açıdan ortaya çıkan sorunları tanımak, 

• Ahlaki görev duyarlılığı ya da sorumluluğunu geliştirmek, 

•Etik çatışmalar ya da ikilemlerle başa çıkma yeteneği geliştirmek, 

• Muhasebe mesleğinin belirsizlikleriyle başa çıkmayı öğrenmek, 
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• Etik davranışa yol açacak bir değişiklik yapmak üzere bir düzey 

oluşturmak, 

• Muhasebe etiğinin geçmişini, mahiyetini ve bütün yönlerini ve etiğin 

genel alanlarıyla ilişkisini değerlendirmek ve anlamak. 

3.3. Muhasebe Etik Eğitim Teknikleri 

“Muhasebe mesleğinde klasik eğitim ders anlatma ve problem çözme şeklinde 

ortaya çıkan ve dersin öğretim üyesinin ağırlıklı olarak ön plana çıktığı yöntemlerle 

yapılmaktadır” (Muğan ve Akman, 2004: 20). “Muhasebe meslek mensubu yetiştiren 

tüm kurumlar, muhasebe eğitimini verirken meslek etiğinin bilinmesini ve 

kazandırılmasını sağlamalıdır. Bu nedenle de muhasebe derslerinin amacını, 

meslekte kalacak öğrencilerin etiksel gelişimlerini ilerletmek oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla meslek etiğinin hem ayrı bir ders olarak hem de muhasebe derslerinin 

içinde verilmesi gerekmektedir” (Türk, 2004: 83). 

“Muhasebe mesleğinin temelini oluşturan muhasebe meslek örgütlerinin 

yayınladıkları etik ilkeler muhasebe meslek etiği eğitiminde bir araç olarak 

kullanılabilir. Bu etik ilkelerin muhasebe meslek etiği eğitiminde kullanılmasıyla; 

muhasebe eğitiminin etiksel olaylarla ilişkilendirilmesi, etik eğitimini de içine alan 

muhasebe olaylarının öğrencilere tanıtılması, etik zorunluluk ve etik sorumluluk 

duygusunun geliştirilmesinin sağlanması, muhasebe etiğinin tüm yönleriyle ele 

alınarak öğrencilere tanıtılmasını ve öğrencilerde etiksel anlaşmazlıkları çözme 

yeteneğinin geliştirilmesini sağlayacaktır” (Uçma, 2007: 62). 

“Muhasebe meslek etiği eğitiminin verilmesi ve muhasebe eğitiminin 

kalitesinin arttırılmasında öğrencilerin nasıl öğrendiklerini etkileyen yollar olarak 

tanımlanan öğretim stillerinin de önemi büyüktür. Öğrencilerin öğrenme sürecindeki 

becerileri ve tercihleri, onların öğrenme stillerini ortaya koymaktadır. Bu nedenle 

muhasebeye ilişkin derslerin öğrencilere verilmesi sırasında öncellikle de etik 

eğitiminde öğrenme stilleri eğitimin kalitesiyle büyük oranda ilişkilendirilmesi 

gerekmektedir” (Demirkan, 2004: 99). 
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Mintz (1995; 258) muhasebe etik eğitiminde yer alan üç teknikleri şöyle 

sıralamaktadır; Örnek Olay Çalışmaları (Vak’a Çalışması), Grup Öğrenme Süreçleri 

(Birlikte Öğrenme Yöntemi), Rol Yapma Tekniği, Video Sunumları Tekniği. 

3.3.1. Örnek Olay Çalışmaları Tekniği 

“Örnek olay çalışmaları Harvard Hukuk Fakültesi tarafından ilk ortaya 

atıldığından bu yana birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Derslerde 

kullanıldığında örnek olay çalışmaları öğrencilerin konuyla ilgili araştırma 

yapmalarına ve bulgularını sınıfta tartışmalarına olanak sağladığı için eğitimciler 

tarafından tercih edilmektedir. Bu yöntemde doğal olarak öğrencilerin üzerine düşen 

yük fazlalaşmakta ve her derse hazır olarak gelmeleri beklenmektedir. Öğrencilere 

sağladığı fayda ise konuları sınav döneminden önce daha iyi öğrenmeleridir. 

Öğrenciler bu yöntemden beklenen faydayı elde etmeleri için üzerlerine düşen 

sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmelidirler” (Muğan ve Akman, 2004: 21). 

“Örnek olay, öğrencilerin derslere olan ilgisini ve motivasyonunu da arttırıcı 

bir nitelik taşımaktadır. Teori ve uygulamayı en iyi şekilde birleştiren örnek olay 

uygulamaları, muhasebe meslek etiği eğitimi için kullanılabilecek en iyi 

yöntemlerden biridir” (Yücel, 2004: 177). 

“1990 yılında ‘Accounting Education Change Commission’ 1989’da 

hazırlattığı ‘Perspectives on Education’ adlı raporu temel alarak mesleki bazı gerekli 

becerilerin öğretilebilmesi için öğretim yöntemlerinde yenilikler geliştirilmesi 

gerektiğini belirtmiş ve mesleki becerileri iletişim becerileri, entelektüel beceriler, 

genel kültür, beşeri münasebetler veya sosyal beceriler, işletme ve muhasebe bilgisi 

olarak sıralamıştır. Komisyon önerileri arasında da entelektüel becerilerin 

geliştirilmesinde örnek olay çalışmaları kullanılması bulunmaktadır”(Muğan ve 

Akman, 2004: 21). 

“Örnek olay uygulamaları, öğrencilerin etik değerleri ve etik ikilemleri 

görmelerini sağlayacak olayları içermektedir. Verilen örnek olaylara ilişkin sorulan 

sorular öğrencilerin iş hayatları boyunca sürekli yaşayacakları durumu yansıtmakta 

ve öğrencilerin bireysel olarak etik değerlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır” 
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(Mintz, 1996: 834). Böylece muhasebe meslek etiği eğitiminde örnek olay 

çalışmaları eğitim metotlarının başında gelmekle birlikte aynı zamanda öğrencinin 

karar verme temeline dayalı yaklaşımların da başında yer almaktadır. 

3.3.2. Grup Öğrenme Süreçleri Tekniği 

“Birlikte-öğrenme yöntemi, dersin içerik ve yapısının öğretmen tarafından 

belirlendiği ancak öğrencilerin birbirleri ile etkileşiminin öğretimde önemli rol 

oynadığı bir yöntem olarak tanımlanabilmektedir. 4 ile 6 kişilik gruplar ile 

gerçekleştirilebilecek birlikte-öğrenme yöntemi öğrencilerin öğrenmelerini 

arttırmakta, ayrıca karar verme, ekip çalışması ve ekip yönetimi gibi sosyal 

becerilerin de gelişmesine yardımcı olmaktadır. Birlikte-öğrenme yönteminin en 

önemli iki özelliği grup elemanlarının birbirleri ile karşılıklı dayanışma içinde 

olmaları ve akademik başarılarından kendilerinin sorumlu olmalarıdır. Dolayısıyla 

birlikte öğrenen öğrenci sorumluluğunun farkında olarak grup çalışmalarına gerektiği 

gibi katılırsa bu yöntemden azami faydayı sağlayacaktır” (Muğan ve Şımga, 2007: 

21). 

“Örnek olay uygulamalarında olduğu gibi bu teknikte de öğrencilerin aktif 

olarak derslere katılımı sağlanmakta ve karar verme yetenekleri gelişmektedir. 

Özellikle muhasebe meslek etiği eğitimi açısından ve öğrencilerin uygulamada 

karşılaştıkları etiksel ikilemler karşısında karar verme yeteneklerini grup bilinciyle 

destekleyerek sahip olmalarını sağlamaktadır” (Uçma, 2007: 64). 

3.3.3. Rol Yapma Tekniği 

“Rol yapma, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek 

ifade etmesini sağlayan bir öğretme tekniğidir. Öğrencinin iyi rol yapabilmesi için 

yaratıcı düşünce önemlidir. Rol yapma, sosyodrama olarak da adlandırılır. Diğer bir 

tanımla sosyodrama, öğrencilere, insan ilişkileri konusunda daha çok bilgi, beceri ve 

anlayış kazandırmayı öngören ve oyun (drama) tekniklerinden yararlanma temeline 

dayalı deneysel bir eğitim tekniğidir” (Oğuzkan, 1974: 172). Bu tekniğin 

uygulanmasında, öğrencilere rol dağıtırken dikkatli olunmalı, özellikle ilk uygulama 

için gönüllü ve başarılı öğrencilerin rol almasına özen gösterilmelidir. Roller ve 
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oynayacak kişiler belirlendikten sonra sahne düzeni ya da durum öğrencilere 

açıklanır. Rol yaparken öğrencilerden öğrendikleri diyalogda ya da bir konuşma 

metninde geçen aynı cümleleri kullanma yerine o durumda söylenmesi gereken ve 

öğrendikleri cümle kalıbına uygun düşen kendi cümlelerini kullanmaları istenir. 

Bu yöntem, muhasebe etik eğitiminde kullanılırken öğrencilerden, etik 

duyarlılık düzeylerinin ortaya çıkarılması için verilen senaryolarda yer alan kişilerin 

yerine kendilerini koymaları istenmekte ve böylece alınan kararlarla etiksel yargı 

analizleri yapılabilmektedir. Bu teknikte de birlikte öğrenme tekniğinde olduğu gibi 

öğrencilerin aktif durumda dersin sorumluluğunu üstlendikleri görülmektedir. 

3.3.4. Video Sunumları Tekniği 

“Video sunumları tekniği, iki yönlü olarak kullanılabilir. Bunlardan ilki 

öğrencilerin etiksel ikilemler altında kaldıklarında bireysel cevaplarının aslında 

öğrencilere seyrettirilen muhasebede etik videosuyla daha değişik bir boyut 

kazandığı ortaya çıktığından seyrettirilen videoların öğrencilerin etiksel değerlerinin 

şekillenmesinde rol oynamaktadır. İkincisi ise videoların içinde yer alan örnek 

olaylarda öğrencilerin rol almaları sağlanmakta ve öğrencilerin bire bir bu olayın 

içine girmeleri sağlanmaktadır. Böylelikle öğrenciler etiksel ikilemleri yaşayarak 

öğrenmektedirler” (Mintz, 1996: 837). 

3.4. Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiği Eğitimi 

“Etik eğitimde, istenen sonuçların alınabilmesi için öncelikle bu programdan 

beklentilerin saptanması gerekmektedir. Bu da toplumsal koşullarımızı dikkate 

alarak eğitim sistemi içinde nasıl bir Etik eğitimi sorusunun yanıtlanmasını 

gerektirmektedir. Eğitim özgürleştirici olmalıdır. Bu kapsamda, özgür ve bilimsel 

düşünme ve değerlendirme yeteneği gelişmiş, kararlarını vesayet ve etki altında 

kalmadan verebilecek olgunluğa erişmiş; kendini toplumun, toplumu kendinin 

dışında görmeyen, insanın ancak toplum içinde var olabileceği bilincine erişmiş; 

sorgulayan, bilimselliğin öngördüğü anlamada şüpheci, doğmalardan, ön yargılardan 

arınmış özgürlük potansiyeli olan sorumluluklarının bilincinde, kendini eğitmesini, 

kendini bilgi ve kültürce zenginleştirmesini bilen, özerk insanlar yetiştirme 
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hedeflenmelidir. Etik dersi, bir dönem okutulacak kredili ders niteliğinde 

görülmemeli, somut örneklendirmelere dayalı olarak öğrenim dönemine yaymanın 

yöntemleri bulunmaya çalışılmalıdır. Aynı şekilde, konunun kavranma ölçütü 

sınavla belirlenmemelidir. Başka bir deyişle etik, diploma alabilmek için birkaç 

puan gerektiren zorunlu bir ders düzeyine indirgenmemelidir” (EMO, 2003: 1). 

Etik eğitiminden beklenen sonucun alınabilmesi için öncelikle öğrenci – 

öğretmen arasında sağlıklı bir etik ilişkinin kurulması gerekmektedir. Etik 

eğitiminde bireyin, ya da öğrencinin yönlendirilmesi yerine, onun kişiliğinin, 

özerkliğinin, özgürce geliştirmesine, kültürce zenginleşmesine olanak verecek 

programlar ön plana alınmalıdır. Genellikle ve her zaman savunulan özgür 

düşünceli, şüpheci ve sorgulayıcı kuşaklar yetiştirme eğitimin hedefi olmalıdır. 

“Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de muhasebede etik eğitimi araştırma 

açısından gelişmekte olan bir alandır. Türkiye’de birçok üniversitenin etiği ders 

programlarına dâhil etmesine rağmen, sadece birkaç üniversite, muhasebe etiğini 

ders programlarına almışlardır. Bu dersin programlara dâhil edilmiş olması, 

muhasebe öğrencilerinin bu dersi seçecekleri anlamına gelmemektedir. Ayrıca 

Türkiye’deki işletme okullarında ders programına ilişkin herhangi bir 

standardizasyon getirilmemiştir. Genel olarak öğretim elemanlarının ilgilendikleri 

konulara ve geleneksel derslere yer verilmektedir” (Selimoğlu, 1997: 153). 

“Özellikle Türkiye’nin küreselleşme süreci içindeki Avrupa Birliği’ne üyelik 

yönündeki girişimi, gelişmiş ülkelerdeki meslek ahlakı ile ilgili yaklaşımları ve 

uygulamaları temel alarak bunları pratiğe taşıması zorunluluğunu gündeme 

getirmiştir” (Çalıyurt, 2004: 3). 

3.5. Dünya’da Muhasebe Meslek Etiği Eğitimi 

“Dünyadaki muhasebe meslek etiği eğitimi ile ilgili düzenlemelere 

bakıldığında, bunların ilk olarak ABD’de ortaya çıktığı görülmektedir. ABD’deki bu 

düzenlemeler muhasebe eğitiminin, genişleyen ve giderek karmaşıklaşan muhasebe 

mesleğine uyum sağlayabilmesi için önemli bir değişim geçirmesi inancı ve 

gerekliliği ile 1980’lerin ortalarında karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de muhasebe 



75 

derslerinin içinde ahlaki ikilemlerin anlatılması ve öğretilmesi için çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır” (Uçma, 2007: 66). 

Muhasebe eğitimi müfredatına etik konuların dâhil edilmesine yönelik 

araştırma ve çalışmaların kurumsal bağlamda Amerikan Muhasebeciler Birliği’nin ( 

American Accounting Association) yayınladığı rapor, Amerikan Ruhsatlı Kamu 

Muhasebecileri Enstitsü’nün (American Institute of Certified Public Accountants) 

vizyon projesi, Yönetim Muhasebecileri Enstitsü’nün (Institute of Management 

Accountants) yapmış olduğu araştırma projesi, Uluslararası Muhasebeciler 

Federasyonu’nun (International Federation of Accountants) düzenlemeleri ve 

bireysel bağlamda ise Loeb, Langenderfer ve Rockness gibi araştırmacılar, yaptıkları 

çalışmalarla katkıda bulunmuşlardır. 

3.5.1. AAA (Amerikan Muhasebeciler Birliği-Amerikan Accounting 

Association) Raporu 

“Muhasebe eğitimi sırasında öğrencilere sadece muhasebe bilgisinin 

kazandırılmasının yeterli olmayacağı, bununla birlikte etik değerlerinde geleceğin 

muhasebe meslek mensuplarına aşılanması gerektiği vurgulanarak etik eğitiminin 

müfredatın bir parçası olması yönünde görüşe yer verilmiştir” (Daştan, 2009: 289). 

3.5.2. AICPA (Amerikan Ruhsatlı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü -

American Institute of Certified Public Accountants)’nın Vizyon Projesi 

“Meslek mensuplarının 21. yüzyıla değişimin yarattığı fırsatların farkına 

vararak hazırlanabilmeleri için bir vizyon projesi oluşturulmuştur. Tüm meslek 

mensupları ve meslek örgütlerinin bir araya gelerek etik değerler, hizmetler, 

yenilikler ve mesleğin tüm alanlarını ilgilendiren konular olmak üzere bir veri tabanı 

oluşturulmuş ve vizyon bildirileri hazırlanmıştır” 

(http://www.aicpavision.org/vision.htm). 

http://www.aicpavision.org/vision.htm
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3.5.3. IMA (Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü- Institute of Management 

Accountants) Araştırma Projesi 

“IMA’nın hazırladığı bu raporda, muhasebe firmalarının kaliteli elemanlara 

gereksinme duyduklarını, yüksek lisans çalışmalarının geliştirilmesi önerdiklerini, 

çözümün ise küresel ve teknoloji tabanlı eğitimle oluşacağını vurgulamışlardır” 

(Öncü ve Aktaş, 2004: 154). 

3.5.4. IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun- International 

Federation of Accountants) Düzenlemeleri 

“IFAC bünyesinde oluşturulan uluslar arası muhasebe standartlarının içinde 

muhasebe eğitimine de uluslar arası bir boyut kazandırılmaya çalışılmıştır. IFAC’ın 

öngördüğü muhasebe eğitimi ilkelerini standartlara dönüştürmeyi hedeflemiş ve bu 

anlamda yerel yetkilerin aşılarak yerel uygulamalarda Uluslar arası Muhasebe 

Eğitimi Standartları referans gösterilmiştir (Öncü ve Aktaş, 2004: 154). Bu 

standartlar, IFAC içinde bağımsız bir standart belirleme kurulu olan, Uluslar arası 

Muhasebe Eğitim Standartları Kurulu (IAESB) tarafından düzenlenmiş ve Uluslar 

arası Eğitim Standartları başlangıçta 6 düzenlemeyi içermiştir” 

(http://www.ifac.org/education). Bu düzenlemeler şöyle sıralanabilir; 

a) Muhasebe Mesleği Eğitimine Giriş Gerekleri Standardı 

(IES 1: Entry Requirements to a Program of Professional Accounting 

Education) 

b) Muhasebe Meslek Eğitimi Programlarının İçeriği (IES 

2: Content of Professional Accounting Education Programs) 

c) Mesleki Beceriler Standardı (IES 3: Professional Skills) 

d) Mesleki Değerler, Etik ve Tutum Standardı (IES 4: 

Professional Values Ethics and Attitudes) 

e) Uygulama Deneyimi Gerekleri Standartları (IES 5: 

Practical Experience Requirements) 

http://www.ifac.org/education
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f) Mesleki Yeterlilik ve Yetkinliğin Değerlendirilmesi 

Standardı (IES 6: Assessment of Professional Capabilities and 

Competence) 

“Bu 6 standart muhasebe meslek mensuplarının yeterlilik öncesindeki 

durumunu ele almış ve bunlara ek olarak 2006 yılında yürürlüğe giren bir standart 

daha eklenmiştir. Bu standart ise şöyledir” (http://www.ifac.org/education); 

g) Sürekli Mesleki Eğitim Standardı (IES 7: Continuing 

Professional Development: A Program of Lifelong Learning and 

Continuing Development of Professional Competence). 

“Ayrıca 2006 yılında IAESB, muhasebe meslek mensuplarının karşılaştığı en 

büyük zorluklarından biri olan etik kararlar alma konusunda yardımcı olacak yeni bir 

rehber önermiştir. ‘Mesleki Değerler, Etik ve Tutumların Geliştirilmesi ve 

Sürdürülmesi için Yaklaşımlar’ adını taşıyan yeni Uluslararası Eğitim Uygulaması 

Beyanı (IEPS) taslağı, IFAC üye kuruluşlarının üyeleri için etik eğitimi ve sürekli 

mesleki gelişim programları geliştirmelerinde yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu 

uygulama beyanı önerisi, Uluslar arası Eğitim Standardı (IES) 4’te, Mesleki 

Değerler, Etik ve Tutumlar yer alan gerekliliklere uygun olarak mesleki değerler, etik 

ve tutumlar geliştirme ve sürdürmede en iyi uygulamanın nasıl gerçekleştirileceği 

hakkında IFAC üye kuruluşlarına rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu 

bilgi raporunda geliştirilen IAESB’nin ‘Etik Eğitimi Çerçevesi’ne dayanarak etik 

eğitimi için bir yaklaşım benimsemesini önermektedir. IEPS önerisi, aynı zamanda, 

iş yerinde öğrenme ve ahlaki yargının ve karar almanın gelişiminde esas olan bir 

pratik deneyim periyodunun önemi vurgulayarak etik eğitimi ve etik eğitiminin 

değerlendirilmesi konusunda iyi uygulamanın altını çizmek için önemli bir adım 

olarak değerlendirilmektedir” (Uçma, 2007: 69). 

3.6. Muhasebe Meslek Etiği Eğitimine Yönelik Yaklaşımlar 

“İşletme öğrencilerinin, özellikle muhasebe öğrencilerin etik açıdan gelişimleri 

birçok çalışmaya konu olmuştur. Bazı yazarlar, etiğin sınıfta anlatılmasına ayrıca 

önem verilmesi gerektiğini iddia ederken, bazıları bu konunun öğretim programından 

http://www.ifac.org/education
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çıkarılması gerektiğini ileri sürmüştür. Bazı eleştirmenler, üniversite öğrencilerinin 

yerleşmiş değerlerle daha üst düzeydeki bir kuruma geldiklerinden ve bu değerlerini 

değiştirmeleri olası olmadığından, üniversitelerde etik eğitimine başlamak için geç 

kalındığını ve bu nedenle de faydası olmayacağını iddia etmektedirler. Ancak birçok 

araştırmadan elde edilen bulgular, işletme okulunda etik eğitiminin gerekli olduğunu; 

ahlaki davranışın, etik görüşleri ve açmazların kavranması yoluyla 

geliştirilebileceğine ve etik sorunların farkına varılmasıyla kuvvetlendirilebileceğine 

işaret etmektedir” (Altuk, 2006: 22). “Etik Eğitimi Konusunda İşletme Fakültelerini 

Yükseltme Birliği- AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of 

Business) 2004 yılında yayınladığı raporda, lisans düzeyinden yüksek lisans ve 

doktora eğitimine kadar işletme bölümü öğrencilerinin kurumsal yönetim ve 

sorumluluk çerçevesinde yaşanan etik sorunlara karşı teşvik edilmeleri gerektiğini 

vurgulamaktadır. Raporda iş ortamında ihtiyaç duyulan etik bilinç, muhakeme ve 

ilkelere ilişkin yaratıcı düşüncenin oluşturulması ve etik farkındalığın yaratılması 

hususlarına önem vermeleri gerektiği belirtilmiştir” (AACSB, 2004: 9). 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MESLEK MENSUPLARININ ETİK İLKELERE 

DUYARLILIKLARININ EĞİTİM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Muhasebe meslek mensupları mesleki faaliyetlerini gerçekleştirirken 

karşılaştıkları pek çok sorunu muhasebe biliminin sahip olduğu ilke ve kurallar ile 

çözebilirken bazı sorunların çözümü için ilkeler ve kurallar yeterli olmamaktadır. 

Meslek mensuplarının karşılaştıkları bu sorunları çözmek için sahip olması gereken 

en önemli unsur etik kurallar ve değerlerdir. Bu bölümde meslek mensuplarının etik 

ilkelere duyarlılıklarının eğitim düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla 

yapılmış olan anket çalışmasının analiz ve yorumlarına yer verilecektir. 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Etik, sosyal hayatımızda önemli yer kaplayan, tüm mesleki faaliyetlerde 

olduğu gibi muhasebe meslek mensupları açısından da ayrıcalık taşıyan bir konudur. 

Muhasebe meslek etiği, yapılan literatür çalışmasında ortaya konulduğu gibi bazı 

kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar sayesinde kısmen de olsa genel ilkeleri ve 

kuralları olan bir unsur haline getirilmeye çalışılmaktadır. Ancak, yapılan bu 

çalışmaların yanı sıra meslek etiğinin kişisel değer ve görüşleri de kapsaması 

kaçınılmazdır. Araştırmanın temel amacı, meslek mensuplarının sahip olması 

gereken etik değerlerin ve etik değerlere olan duyarlılıklarının eğitim düzeyleriyle 

ilişkisinin araştırılmasıdır. 
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4.2. Araştırmanın Yöntemi, Evreni Ve Örneklem 

Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Anket %95 güven aralığı ve %5 

örneklem hatası esasına göre tesadüfî örnekleme metodu ile Mart-Nisan 2010 

döneminde Konya’da faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarına yönelik 102 

denek üzerinde yüz yüze görüşerek gerçekleştirilmiştir. Anket, meslek mensuplarının 

etik ilkelere duyarlılıklarının eğitim düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 

14 sorudan oluşmaktadır(bkz. Ek–1). 

Anketin ilk sorusunda meslek mensuplarının meslek etiğinin ne anlamda 

yorumladıklarını ölçümlemek amacıyla 4 önerme verilmiş ve bu önermeler katılma 

dereceleri belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci soruda meslek mensuplarına eğitim 

hayatlarının herhangi bir döneminde etik eğitimi alıp almadıkları, üçüncü soruda ise 

etik eğitimi aldılarsa hangi eğitim düzeyinde aldıkları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Dördüncü soruda, eğitim hayatının dışında meslek mensuplarının bağlı oldukları oda 

tarafından meslek etiği ile ilgili eğitim çalışmasına katılıp katılmadıkları ölçülmeye 

çalışılmıştır. Beşinci soruda, bağılı oldukları odanın etik eğitimi konusunda yapılan 

çalışmaya katılan meslek mensuplarının bu eğitimi ne kadar süre önce aldıkları, kaç 

saatlik bir eğitim aldıkları ve eğitimi veren kişinin unvanı ölçülmeye çalışılmıştır. 

Altıncı soruda, meslek mensuplarına mesleki etiğin oluşması ve gelişmesinde önemli 

olan faktörlerin ölçülmesi amacıyla altı farklı faktör sunulmuş ve faktörlere katılım 

dereceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yedinci soruda muhasebe meslek 

mensuplarında olması gereken mesleki değerlere verilen önemi ölçümlemek 

amacıyla meslek mensuplarına 10 faklı mesleki değer verilmiş ve katılım dereceleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Sekizinci soruda meslek etiği eğitimi alan mensuplar ile 

almayan mensupların etik ilkelere duyarlılıklarını belirlemek amacıyla meslek 

mensubunda olması gereken mesleki değerler verilmiş ve katılım dereceleri 

ölçülmeye çalışılmıştır. Anket çalışmasında, sekizinci sorudan sonra muhasebe 

meslek mensuplarının demografik özellikleri ölçülmüştür. Buna ilişkin olarak 

katılımcılara, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, mesleki unvanı, mesleki deneğimi ve 

çalışma şekli sorulmuştur. 
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Çalışma sonucunda elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistik paket programında 

analiz edilmiştir. Her değerlendirme sonrasında eğitim düzeyi değişkeni ile diğer 

faktörler arası ilişkiler incelenmiş, ilişkisi olanlar değerlendirmeye alınmıştır (bkz 

Ekler). Ankette özel bilgileri elde etmek için de beşli Likert ölçeğine göre farklı 

sorular sorulmuş ve değerlendirmeler yer almıştır. 

4.3. Veri Analizi ve Analizde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Çalışma sonucunda elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistik paket programında 

analiz edilmiştir. Araştırma bulgularını değerlendirmede ve analiz etmede 

istatistiksel yöntemlerden frekans, t testi gibi istatistiksel yöntemler kullanılarak 

veriler değerlendirilmiştir. Bu araştırmada ANOVA testini kullanmada amaç, 

değişkenler arsında ilişkiyi açıklayabilmek, değişkenlerin frekans ve ortalama 

değerlerini, standart sapmalarını bir tabloda bütün halinde görebilmektir. 

4.4 Araştırmanın Bulguları 

Başlangıçta deneklerin demografik özelliklerine yer verildikten sonra meslek 

mensuplarının etik ilkelere duyarlılıklarının eğitim düzeyleri arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Demografik özellikler ile meslek mensuplarının etik ilkelere 

duyarlılıklarının eğitim düzeyleri arasındaki ilişki meslek etiği teorisi kapsamında 

analiz edilmiştir. 

4.4.1. Deneklerin Özellikleri 

Anketin 9. sorusundan itibaren deneklerin özelliklerini belirten (tanımlayıcı) 

sorulara yer verilmiştir. Bu sorular katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, 

mesleki unvanı gibi demografik özellikleri ile ilgili bilgileri öğrenmeye yönelik 

olarak hazırlanmıştır. Bu sorular vasıtasıyla ankete katılan katılımcılar hakkında 

ankette ölçülmeye çalışılan esas kriterlere yardımcı olacak bazı kişisel bilgiler elde 

edilmiş olmaktadır. 

Anket çalışmasına katılan 102 deneğin, 89’u (%87) erkek, 13’ü (%13) 

kadın’dır. Değerlendirilen 102 ankette cevap verenlerin 20’si (%19,6) 21–30 yaş, 



82 

47’si (%46,1) 31–40 yaş, 28’i (%27,5) 41–50 yaş aralığında, 7’si (%6,9) ise 51 yaş 

ve üzerindedir(bkz. Ek–2). 

Cevaplayıcıların 5’i (%5) lise, 21’i (%21) önlisans, 67’si (%67) lisans, 9’u 

(%9) yüksek lisans mezunudur. Değerlendirmeye alınan 102 ankette cevap 

verenlerin 48’i (%47) serbest muhasebeci, 52’si (%51) serbest muhasebeci mali 

müşavir, 2’si (%2) yeminli mali müşavirdir. 

Anket çalışmasına katılan 102 deneğin, 39’u (%38) 1–10 yıl aralığında, 50’si 

11–20 yıl aralığında, 13’ü ise 21–38 yıl aralığında mesleki deneyime sahiptir. 

Cevaplayıcıların 84’ü (%82) bağımsız çalışırken, 18’i (%18) bir işverene bağlı 

olarak çalışmaktadır. 

4.4.2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi Profili 

Muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi alıp almadıklarını belirlemek 

amacıyla anket çalışmasında katılımcılara, meslek etiği ile ilgili bir eğitim alıp 

almadıkları, eğitim aldılarsa hangi eğitim düzeyinde aldıkları, üyesi oldukları 

meslek örgütü tarafından düzenlenen meslek etiği ile ilgili eğitim çalışmasına 

katılıp katılmadıkları, eğer meslek örgütü tarafından düzenlenen eğitime 

katıldılarsa meslek etiği eğitiminin ne kadar süre önce yapıldığı, kaç saat sürdüğü 

ve eğitimcinin unvanının ne olduğu soruları yöneltilmiştir. Aşağıda soruların 

ayrıntıları yer almıştır. 

4.4.2.1. Katılımcıların Meslek Etiği İle İlgili Bir Eğitim Alıp 

Almadıklarına İlişkin Bulgular 

Muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi alıp almadıklarını belirlemek 

amacıyla anket çalışmasının 2. sorusunda katılımcılara, meslek etiği ile ilgili bir 

eğitim alıp almadıkları sorulmuştur. Ankete katılan 102 katılımcının 59’u (%58) etik 

eğitimi almış, 43’ü (%42) etik eğitimi almamıştır(bkz. Ek–3). 
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4.4.2.2. Meslek Etiği İle İlgili Eğitim Alan Katılımcıların Eğitimi Alma 

Düzeyine İlişkin Bulgular 

Etik eğitimi alan muhasebe meslek mensuplarına hangi eğitim düzeyinde bu 

eğitimi aldıklarını belirlemek amacıyla anket çalışmasında ‘meslek etiği eğitimi 

aldıysanız, hangi düzeyde aldığınızı lütfen belirtiniz’ sorusu sorulmuştur. 

Etik eğitimi almış olan katılımcılardan 3’ü (%5) lise, 4’ü (%6) önlisans, 50’si 

(%81) lisans, 5’i (%8) yüksek lisans düzeyinde etik eğitimi, aldığını belirtmiştir. Bu 

durumda, etik eğitiminin lisans düzeyinde yoğun olarak alındığı Tablo-3’te ortaya 

çıkmaktadır(bkz. Ek–3). 

4.4.2.3. Katılımcıların Üyesi Oldukları Meslek Örgütü Tarafından 

Düzenlenen Meslek Etiği İle İlgili Eğitim Çalışmasına Katılıp Katılmadıklarına 

İlişkin Bulgular 

Meslek mensuplarının bağlı oldukları meslek örgütü tarafından düzenlenmiş 

herhangi bir meslek etiği eğitim çalışmasına katılıp katılmadıklarını ölçmek amacıyla 

katılımcılara 4. soru sorulmuştur(bkz. Ek–1). Bu soruya verilen cevaplar Tablo-4’te 

gösterilmiştir(bkz. Ek–3) 

Buna göre ankete katılan 102 deneğin 36’sı (%35) üyesi olduğu meslek örgütü 

tarafından düzenlenen meslek etiği ile ilgili bir eğitim çalışmasına katıldığı, 66’sı 

(%65) ise katılmadığı anlaşılmaktadır. 

4.4.2.4. Meslek Örgütü Tarafından Meslek Etiği Eğitiminin Ne Kadar 

Süre Önce Yapıldığı, Kaç Saat Sürdüğü Ve Eğitimcinin Unvanına İlişkin 

Bulgular 

Üyesi oldukları meslek örgütü tarafından düzenlenmiş meslek etiği eğitimine 

katılan deneklere etik eğitiminin ne kadar süre önce yapıldığı, kaç saat sürdüğü ve 

eğitimcinin unvanına ilişkin soru anket çalışmasının 5. sorusunda sorulmuştur(bkz. 

Ek–1). 
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Anket çalışmasından çıkan sonuçlara göre; üyesi olduğu meslek örgütü 

tarafından düzenlenen meslek etiği eğitimine katılan 36 (%35) deneğin 17’sinin 

(%17) 9 ay önce meslek etiği eğitimi aldığın ortaya çıkarken, 3’ü (%3) 1 yıl, 2’si 

(%2) 6 ay, 2’si (%2)1 8 ay, geriye kalan denekler ise %1’lik dilimle sırasıyla 1 gün, 

11 yıl,18 yıl, 2 ay, 3 yıl önce cevaplarını vermişlerdir. Sonuçlar Tablo- 5’te 

görülmektedir (bkz. Ek–3). 

Deneklerin, eğitim programının kaç saat sürdüğüne ilişkin soruya verdikleri 

cevaplara göre, eğitim çalışmasına katılan %36 deneğin %12’si eğitimin 3 saat 

sürdüğünü, %5’i 4 saat, %4’ü 6 saat, %4’ü 15 saat, %2’si 3ay, geriye kalan 

katılımcılar %1’lik dilimle sırayla 1 saat,10saat,11 saat,16 saat,2 yıl,24 saat,8 saat 

sonuçları çıkmıştır. Sonuçlar Tablo-6’da görülmektedir (bkz. Ek–3). 

Anket çalışmasının sonuçlarına göre meslek örgütleri tarafından düzenlenen 

meslek etiği eğitimine katılan %36 deneğin verdiği cevaplara göre etik eğitimini 

veren eğitimcinin unvanı %18’lik bir oranla öğretim üyesi başta olmak üzere , %7 

TÜRMOB, %5’i YMM, %2’si denetim uzmanı olmaktadır. Sonuçlar Tablo-7’de 

görülmektedir(bkz. Ek–3). 

4.4.3. Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiğini Algılama Şeklini 

İçeren Önermeler 

Bu kısımda muhasebe meslek mensuplarının sahip olması gereken meslek 

etiğini nasıl algıladıklarını ölçme amaçlı önermelerin değerlendirmesi yapılacaktır. 

Değerlendirme için deneklere; muhasebe meslek etiği, 

1. Kurallarının ve ilkelerinin belirlenmesidir. 

2. Muhasebe mesleğinin tüm tarafları açısından karşılıklı güven 

içinde yürütülmesidir. 

3. Finansal raporların güvenirliliğini sağlayan kurallardır. 

Bu kısımdan sonra deneklerin sadece yüzde (%) dağılımları verilecektir. 
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4. Muhasebe mesleğine davranışlara yön veren genel kabul 

görmüş ahlak kurallarıdır. 

önermelerine katılım dereceleri sorulmuştur. Sonuçlar Tablo-8’de 

verilmiştir(bkz. Ek–4). 

Değerlendirmeye alınan 102 deneğe sorulan ‘meslek etiği, etik kuralların ve 

ilkelerin belirlenmesidir’ sorusuna %4’ü kesinlikle katılmıyorum, %2’si 

katılmıyorum, %7’si fikrim yok, %46’sı katılıyorum, %41’i kesinlikle katılıyorum 

cevabını vermiştir.’Meslek etiği, muhasebe mesleğinin tüm tarafları açısından 

karşılıklı güven içinde yürütülmesidir’ sorusuna %4’ü kesinlikle katılmıyorum, 

%2’si katılmıyorum, % 5’i fikrim yok, %46’sı katılıyorum, % 43’ü kesinlikle 

katılıyorum cevabını vermiştir. ‘Meslek etiği, finansal raporların güvenirliliğini 

sağlayan kurallardır’ sorusuna katılımcıların %3’ü kesinlikle katılmazken, %9’u 

katılmıyorum, %6’sı fikrim yok, %48’i katılıyorum, %34’ü ise kesinlikle katılıyorum 

cevaplarını vermiştir. Deneklerin, ‘Meslek etiği, muhasebe mesleğinde davranışlara 

yön veren genel kabul görmüş ahlak kurallarıdır’ sorusuna %5’ kesinlikle 

katılmazken, %4’ü katılmıyorum, %2’si fikrim yok, %39’u katılıyorum ve geri kalan 

%50’si ise kesinlikle katılıyorum cevaplarını vermişlerdir. 

4.4.3.1. Muhasebe Meslek Etiğini, Meslek Etiği Eğitimi Alan Ve Almayan 

Meslek Mensuplarının Algılayış Farklılıkları 

Meslek etiği eğitimi almış ve almamış meslek mensuplarının, sahip olunması 

gereken mesleki etik değerlere ilişkin görüşleri arasında anlamlı farkın olup olmadığı 

bağımsız örneklemler için t testi ile analiz edilmiş ve sonuçları Tablo-9’da 

gösterilmiştir. 

Muhasebe meslek etiği ile ilgili eğitim alanların meslek mensuplarının “meslek 

etiği, kurallarının ve ilkelerinin belirlenmesidir” önermesine ilişkin görüşleri 

(X=4.24), eğitim almayanlara (X=4.12) göre daha olumludur. 
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Muhasebe meslek etiği ile ilgili eğitim alan meslek mensuplarının “meslek 

etiği, finansal raporların güvenirliliğini sağlayan kurallardır” önermesine ilişkin 

görüşleri (X=4.05), eğitim almayanlara (X=3.98) göre daha olumludur. 

Muhasebe meslek etiği ile ilgili eğitim alan meslek mensuplarının “meslek 

etiği, muhasebe mesleğine davranışlara yön veren genel kabul görmüş ahlak 

kurallarıdır.” önermesine ilişkin görüşleri (X=4.39), eğitim almayanlara ( X=4.07) 

göre daha olumludur. 

Pearson Chi-Square Testine göre bu önermeler ile etik eğitimi özellikleri 

arasında (p>0,05) anlamlı bir ilişki tespit edilememiş ancak Tablo–8 ve 9’ da 

gösterilmiştir (bkz. Ek–4). 

4.4.3.2. Muhasebe Meslek Etiğini, Farklı Eğitim Düzeylerine Sahip 

Meslek Mensuplarının Algılayış Farklılıkları 

Meslek mensuplarının farklı eğitim düzeylerine göre, sahip olunması gereken 

mesleki etik değerlere ilişkin algılayışları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı 

tek yönlü varyans analizi ile sınanmış ve sonuçları Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Yüksek lisans eğitimi almış olan meslek mensuplarının “muhasebe meslek 

etiği, kuralların ve ilkelerin belirlenmesidir” önermesine ilişkin algılayışları 

(X=4.67), daha düşük seviyede eğitim almış meslek mensuplarının algılayışlarına 

göre daha olumludur. 

Yüksek lisans eğitimi almış olan meslek mensuplarının “muhasebe meslek 

etiği, finansal raporların güvenirliliğini sağlayan kurallardır” önermesine ilişkin 

görüşleri (X=4.78), daha düşük seviyede eğitim almış meslek mensuplarının 

görüşlerine göre daha olumludur. İstatistiksel olarak da, meslek mensuplarının eğitim 

düzeylerine göre “muhasebe meslek etiği, finansal raporların güvenirliliğini sağlayan 

kurallardır.” önermesine ilişkin algılayışlar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur 

(p<0.05). Bulunan bu fark yüksek lisans eğitime sahip kişilerin görüşleri ile önlisans 

ve lisans eğitimine sahip kişilerin görüşleri arasındadır. Buna göre, eğitim seviyesi 



87 

yüksek olan meslek mensuplarının meslek etiğinin ne olduğuna yönelik algılayış 

düzeyleri daha yüksek olmaktadır. 

4.4.4. Meslek Etiğinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlere İlişkin 

Önermeler 

Ankete katılan 102 deneğe, meslek etiğinin gelişmesinde önemli olan 

faktörler yönelik önermeler anket çalışmasının 6. sorusunda verilmiş ve bu 

önermelere katılım dereceleri aranmıştır(bkz. Ek- 1). 

4.4.4.1. Meslek Etiğinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörleri Etik 

Eğitimi Alan Ve Almayan Meslek Mensuplarının Algılayış Farklılıkları 

Meslek mensuplarının meslek etiğinin gelişmesinde etkili olan aile, eğitim, 

toplumsal faktörler, mesleki kuruluşlar, mesleki çevre ve dini inançlar faktörlerine 

etik eğitimi almış meslek mensupları ile etik eğitimi almamış meslek mensuplarının 

görüşleri arasında anlamlı farkın olup olmadığı bağımsız örneklemler için t testi ile 

analiz edilmiş ve sonuçları Tablo 11’da gösterilmiştir. 

Değerlendirilmeye alınan 102 denekten muhasebe meslek etiği ile ilgili eğitim 

alanların meslek mensuplarının meslek etiğinin gelişmesinde “ailenin” etkili bir 

faktör olmasına ilişkin görüşleri ( X=4.22), eğitim almayanlara (X=3.79) göre daha 

olumludur. İstatistiksel olarak da eğitim alan ve almayanların meslek mensuplarının 

meslek etiğinin gelişmesinde “ailenin” etkili bir faktör olmasına ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Buna göre, meslek mensuplarının 

mesleki etik değerleri oluşurken etik eğitimi alan meslek mensupları meslek etiği 

eğitimi almamış meslek mensuplarına göre ‘aile’ faktörünün önemini algılayış 

düzeyi daha yüksektir. 

4.4.4.2. Meslek Etiğinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörleri Farklı 

Eğitim Düzeylerine Sahip Meslek Mensuplarının Algılayış Farklılıkları 

Ankete katılan deneklerden, eğitim düzeyleri farklı olan meslek mensuplarının 

meslek etiğinin gelişmesinde “eğitim, toplumsal faktörler, mesleki kuruluşlar, 
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mesleki çevre ve dini inançların” etkili birer faktör olmasına ilişkin algıları eğitim 

düzeylerine göre olumlu fark yaratmaktadır. 

Yüksek lisans eğitimi alan meslek mensuplarının meslek etiğinin gelişmesinde 

“aile, eğitim, toplumsal faktörler, mesleki kuruluşlar, mesleki çevre, dini inançlar” 

etkili bir faktör olmasına ilişkin algılayışları ( X=4.22), daha düşük eğitim seviyesine 

sahip meslek mensuplarının algılayışlarına göre daha olumludur. Bu olumlu fark 

Tablo–12’ de ayrıntılı olarak verilmiştir.(bkz. Ek- 5) 

4.4.5. Muhasebe Meslek Mensubunda Olması Gereken Mesleki Etik 

Değerlere İlişkin Önermeler 

Muhasebe meslek mensuplarına mesleki faaliyetleri yerine getirirken sahip 

olunması gereken mesleki etik değerlere yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla 

kendilerine anket çalışmasının 7. sorusunda ‘dürüstlük, tarafsızlık- bağımsızlık, sır 

saklama- güvenilirlik, mesleki yeterlilik, mesleki özen’ gibi önermelere katılım 

dereceleri sorulmuştur(bkz. Ek–1). 

4.4.5.1. Muhasebe Meslek Mensubunda Olması Gereken Mesleki Etik 

Değerlere İlişkin Meslek Etiği Eğitimi Almış Ve Almamış Meslek 

Mensuplarının Algılayış Faklılıkları 

Değerlendirmeye alınan 102 denekten, ‘dürüstlük, tarafsızlık- bağımsızlık, sır 

saklama- güvenilirlik, mesleki yeterlilik ve mesleki özen’ ilkelerini meslek etiği 

eğitimi almış ve almamış meslek mensuplarının algılayış farklılıklarını belirlemek 

üzere bağımsız örneklemler için t testi ile analiz edilmiş ve sonuçları Tablo-13’de 

gösterilmiştir (bkz. Ek- 6). 

Analizden çıkan sonuca göre, meslek etiği eğitimi alanların “Dürüstlük” 

ilkesine ( X=4.78) katılım düzeyleri, meslek etiği eğitimi almamış meslek 

mensuplarının katılım düzeylerine göre (X=4.47) daha yüksek bulunmuştur. 

İstatistiksel olarak da eğitim alan ve almayan meslek mensuplarının “Dürüstlük” 

ilkesine ilişkin katılım düzeyleri farklılaşmaktadır(p<0.05). Buna göre, meslek etiği 

eğitimi alan meslek mensuplarında eğitim almayan meslek mensuplarına göre 
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mesleki faaliyetlerini yürütürken ‘Dürüstlük’ ilkesinin öneminin algısı daha 

yüksektir. 

Meslek etiği eğitimi alanların “Yasalara Bağlılık” ilkesine (X=4.81) katılım 

düzeyleri, eğitim almamış meslek mensuplarının katılım düzeylerine göre (X=4.37) 

daha yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak da eğitim alan ve almayan meslek 

mensuplarının “Yasalara Bağlılık” ilkesine ilişkin katılım düzeyleri 

farklılaşmaktadır(p<0.05). Buna göre, meslek etiği eğitimi alan meslek 

mensuplarında eğitim almayan meslek mensuplarına göre mesleki faaliyetlerini 

yürütürken ‘Yasalara Bağlılık’ ilkesinin öneminin algısı daha yüksektir. 

Meslek etiği eğitimi alanların “Duyarlılık” ilkesine (X=4.66) katılım düzeyleri, 

eğitim almamış meslek mensuplarının katılım düzeylerine göre (X=4.23) daha 

yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak da eğitim alan ve almayan meslek 

mensuplarının “Duyarlılık” ilkesine ilişkin katılım düzeyleri 

farklılaşmaktadır(p<0.05). Buna göre, meslek etiği eğitimi alan meslek 

mensuplarında eğitim almayan meslek mensuplarına göre mesleki faaliyetlerini 

yürütürken ‘Duyarlılık’ ilkesinin öneminin algısı daha yüksektir. 

Meslek etiği eğitimi alanların “Mevzuatı Takip Etme” ilkesine (X=4.83) 

katılım düzeyleri, eğitim almamış meslek mensuplarının katılım düzeylerine göre 

(X=4.33) daha yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak da eğitim alan ve almayan 

meslek mensuplarının “Mevzuatı Takip Etme” ilkesine ilişkin katılım düzeyleri 

farklılaşmaktadır(p<0.05). Buna göre, meslek etiği eğitimi alan meslek 

mensuplarında eğitim almayan meslek mensuplarına göre mesleki faaliyetlerini 

yürütürken ‘Mevzuatı Takip Etme’ ilkesinin öneminin algısı daha yüksektir. 

Meslek etiği eğitimi alanların “Mükellefi Yanlış Bilgilendirmeme” ilkesine 

(X=4.76) katılım düzeyleri, eğitim almamış meslek mensuplarının katılım 

düzeylerine göre (X=4.40) daha yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak da eğitim 

alan ve almayan meslek mensuplarının “Mükellefi Yanlış Bilgilendirmeme” ilkesine 

ilişkin katılım düzeyleri farklılaşmaktadır(p<0.05). Buna göre, meslek etiği eğitimi 
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alan meslek mensuplarında eğitim almayan meslek mensuplarına göre mesleki 

faaliyetlerini yürütürken ‘Mükellefi Yanlış Bilgilendirmeme’ ilkesinin öneminin 

algısı daha yüksektir. 

Meslek etiği eğitimi alanların “Kamuya Güven Verebilme” ilkesine (X=4.58) 

katılım düzeyleri, eğitim almamış meslek mensuplarının katılım düzeylerine göre 

(X=4.26) daha yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak da eğitim alan ve almayan 

meslek mensuplarının “Kamuya Güven Verebilme” ilkesine ilişkin katılım düzeyleri 

farklılaşmaktadır(p<0.05). Buna göre, meslek etiği eğitimi alan meslek 

mensuplarında eğitim almayan meslek mensuplarına göre mesleki faaliyetlerini 

yürütürken ‘Kamuya Güven Verebilme’ ilkesinin öneminin algısı daha yüksektir. 

Meslek etiği eğitimi alanların “Şeffaflık” ilkesine (X=4.53) katılım düzeyleri, 

eğitim almamış meslek mensuplarının katılım düzeylerine göre (X=4.23) daha 

yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak da eğitim alan ve almayan meslek 

mensuplarının “Şeffaflık” ilkesine ilişkin katılım düzeyleri 

farklılaşmaktadır(p<0.05). Buna göre, meslek etiği eğitimi alan meslek 

mensuplarında eğitim almayan meslek mensuplarına göre mesleki faaliyetlerini 

yürütürken ‘Şeffaflık’ ilkesinin öneminin algısı daha yüksektir. 

Meslek etiği eğitimi alanların “Sır Saklama” ilkesine (X=4.76) katılım 

düzeyleri, eğitim almamış meslek mensuplarının katılım düzeylerine göre (X=4.23) 

daha yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak da eğitim alan ve almayan meslek 

mensuplarının “Sır Saklama” ilkesine ilişkin katılım düzeyleri 

farklılaşmaktadır(p<0.05). Buna göre, meslek etiği eğitimi alan meslek 

mensuplarında eğitim almayan meslek mensuplarına göre mesleki faaliyetlerini 

yürütürken ‘Sır Saklama’ ilkesinin öneminin algısı daha yüksektir. 

Meslek etiği eğitimi alanların “Bağımsızlık” ilkesine (X=4.75) katılım 

düzeyleri, eğitim almamış meslek mensuplarının katılım düzeylerine göre (X=4.26) 

daha yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak da eğitim alan ve almayan meslek 

mensuplarının “Bağımsızlık” ilkesine ilişkin katılım düzeyleri 
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farklılaşmaktadır(p<0.05). Buna göre, meslek etiği eğitimi alan meslek 

mensuplarında eğitim almayan meslek mensuplarına göre mesleki faaliyetlerini 

yürütürken ‘Bağımsızlık’ ilkesinin öneminin algısı daha yüksektir. 

Meslek etiği eğitimi alanların “Tarafsızlık” ilkesine (X=4.75) katılım 

düzeyleri, eğitim almamış meslek mensuplarının katılım düzeylerine göre (X=4.35) 

daha yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak da eğitim alan ve almayan meslek 

mensuplarının “Tarafsızlık” ilkesine ilişkin katılım düzeyleri 

farklılaşmaktadır(p<0.05). Buna göre, meslek etiği eğitimi alan meslek 

mensuplarında eğitim almayan meslek mensuplarına göre mesleki faaliyetlerini 

yürütürken ‘Tarafsızlık’ ilkesinin öneminin algısı daha yüksektir. 

4.4.5.2. Muhasebe Meslek Mensubunda Olması Gereken Mesleki Etik 

Değerleri Farklı Eğitim Düzeylerine Sahip Meslek Mensuplarının Algılayış 

Farklılıkları 

‘Dürüstlük, tarafsızlık- bağımsızlık, sır saklama- güvenilirlik, mesleki yeterlilik 

ve mesleki özen’ gibi etik ilkelere ilişkin algılama düzeyleri, farklı eğitim düzeyine 

sahip meslek mensuplarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi 

ile analiz edilmiş ve sonuçları Tablo–14’ te gösterilmiştir (bkz. Ek–6). 

Yapılan analize göre, lisans eğitimi alanların “dürüstlük” ilkesini (X=4.76) 

algılama düzeyleri, farklı düzeylerde eğitim alan meslek mensuplarının algılama 

düzeylerine göre daha yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak da meslek 

mensuplarının eğitim düzeylerine göre “dürüstlük” ilkesine ilişkin algılama düzeyleri 

farklılaşmaktadır(p<0.05). Bulunan bu fark ön lisans mezunu meslek mensuplarının 

görüşleri ile lisans mezunu meslek mensuplarının arasındadır. Buna göre, mesleki 

faaliyetler yürütülürken ‘dürüstlük’ ilkesinin önemli olduğunun algısı eğitim düzeyi 

yüksek olan meslek mensubun da daha yüksektir. 

Ankete katılan 102 denekten, “Mevzuatı Takip Etme, Mükellefi Yanlış 

Bilgilendirmeme, Sır Saklama, Tarafsızlık ” ilkeleri farklı düzeylerinde eğitim alan 

meslek mensuplarının algılama düzeylerinde farklılık bulunmuştur. İstatistiksel 
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olarak da meslek mensuplarının eğitim düzeylerine göre “Mevzuatı Takip Etme, 

Mükellefi Yanlış Bilgilendirmeme, Sır Saklama, Tarafsızlık, ” ilkelerine ilişkin 

algılama düzeyleri farklılaşmaktadır(p<0.05). Bulunan bu fark ön lisans mezunu 

meslek mensuplarının görüşleri ile lise, lisans ve yüksek lisans mezunu meslek 

mensuplarının görüşleri arasındadır. Ayrıca, yüksek lisans eğitimi alanların 

“Bağımsızlık” ilkesini ( X=4.78) algılama düzeyleri, farklı düzeylerde eğitim alan 

meslek mensuplarının algılama düzeylerine göre daha yüksek bulunmuştur. Buna 

göre, mesleki faaliyetler yürütülürken “Mevzuatı Takip Etme, Mükellefi Yanlış 

Bilgilendirmeme, Sır Saklama, Tarafsızlık” ilkelerinin önemli olduğunun algısı 

eğitim düzeyi yüksek olan meslek mensubun da daha yüksektir. 

4.4.6. Muhasebe Meslek Mensubunda Olması Gereken Etik Davranışlara 

İlişkin Önermeler 

Ankete katılan 102 muhasebe meslek mensubuna, mesleki faaliyetlerini yerine 

getirirken meslek etiğine uygun davranışlarda bulunup bulunmadığını ölçümlemek 

amacıyla anket çalışmasının 8. sorusunda farklı yargılar verilmiş ve bu yargılara 

katılım dereceleri belirlenmeye çalışılmıştır (bkz. Ek–1). 

4.4.6.1. Muhasebe Meslek Mensubunda Olması Gereken Etik 

Davranışlara İlişkin Meslek Etiği Eğitimi Almış Ve Almamış Meslek 

Mensuplarının Algılayış Faklılıkları 

Değerlendirilmeye alınan 102 muhasebe meslek mensubunun, etik eğitimi alıp 

almamaların göre, mesleki faaliyetlerini yerine getirirken göstermeleri gereken etik 

davranışlara ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı bağımsız 

örneklemler için t testi yapılarak araştırılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda, daha önce meslek etiği ile ilgili eğitim alan meslek 

mensuplarının “Üniversitede verilen muhasebe meslek eğitimi muhasebe meslek 

elemanlarının etik değerlerinin oluşmasında etkilidir.” ifadesine ilişkin görüşleri 

(X=3.76), eğitim almayan meslek mensuplarına göre daha olumlu olduğu Tablo-

15’te gösterilmiştir (bkz. Ek–7). İstatistiksel olarak da meslek etiği ile ilgili eğitim 
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alan ve almayan meslek mensuplarının görüşleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur(p<0.05). Buna göre, eğitim sürecinin herhangi bir aşamasında etik 

eğitimi alan meslek mensuplarının mesleki faaliyetler yerine getirilirken etik 

davranışların sergilenmesinde üniversitelerde verilen eğitimin etkili olduğu algısı 

daha yüksektir. 

Ayrıca, değerlendirilmeye alınan meslek mensuplarına 8. soruda yöneltilen 

“Üniversitede verilen muhasebe eğitimi mevcut mevzuatı ve mevzuattaki son 

gelişmeleri yakından takip eden bir sistemdir” yargısına ilişkin görüşler daha önce 

meslek etiği ile ilgili eğitim alan meslek mensuplarında, almayan meslek 

mensuplarına göre daha olumlu olduğu Tablo-15’te görülmektedir (bkz. Ek–7). 

Bunun sonucunda, etik eğitimi almış olan meslek mensuplarının üniversitelerdeki 

mesleki eğitime yönelik algılayışları daha yüksek olmaktadır. 

Ankete katılan102 denekten, meslek etiği ile ilgili eğitim almış olanların 

“Meslek odaları tarafından meslek etiği ile ilgili çalışma yapılmasını isterim.” 

ifadesine ilişkin görüşleri ( X=4.51), eğitim almayan meslek mensuplarına göre daha 

olumludur (bkz. Ek–7). Buna göre, meslek etiği eğitimi almış olan meslek 

mensuplarının etik eğitiminin gerekliliği konusunda sahip oldukları algılayış 

düzeyleri yüksek çıkmaktadır. 

Deneklerin, “Meslek etiği konusunda kendimi bilgili hissediyorum.” yargısına 

ilişkin görüşleri (X=4.20),etik eğitimi alan meslek mensuplarında daha olumludur. 

Etik eğitimi alan meslek mensupları etik farkındalıkları algılayış düzeyleri daha 

yüksektir(bkz. Ek–7). 

Analizden çıkan sonuçlara göre, meslek etiği ile ilgili eğitim alan meslek 

mensuplarının “Meslek mensuplarının mesleki davranışları meslek etiği eğitimi ile 

değiştirilebilir.” yargısına ilişkin görüşleri (X=4.53), eğitim almayan meslek 

mensuplarına göre daha olumludur(bkz. Ek–7). Bunun sonucunda, etik eğitimi almış 

olan meslek mensupları etik eğitiminin önemini daha yüksek düzeyde 

algılamaktadırlar. 
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Ayrıca, ankete katılan 102 deneğe yöneltilen; 

1. “Muhasebe meslek mensubu görevini etik ilkelere bağlı bir 

şekilde yerine getirmeli ve etik dışı davranışa engel olmalıdır.” 

2. “Bir muhasebe meslek mensubunun müşterilerinin isteği 

doğrultusunda işletmenin mali tablolarında hiçbir şekilde değişiklik 

yapmaması gerekir” 

3. “Muhasebe meslek mensuplarının müşterileri ile arasında sıkı 

arkadaşlık bağlarının bulunmaması meslek etiğinin gereğidir” 

4. “Muhasebe mesleğinin temelinde ilgili taraflara doğru, 

güvenilir ve tarafsız bilgi sunmak vardır.” 

5. “Muhasebe meslek mensubu, yasal olarak zorunlu olmadığı 

sürece müşterilerine ait bilgileri açıklamamalıdır.” 

6. “Muhasebe meslek mensubu, güvenilir bilgi analizinin 

ardından tam açıklama, anlaşılır bir raporlama ve kayıtlama 

yapmalıdır.” 

7. “Muhasebe meslek mensubunun tuttuğu kayıtlar doğru ve 

anlaşılır olmalıdır.” 

8. “Muhasebe meslek mensubu mesleki faaliyetlerini ilgili 

yasalar ve standartlara uygun olarak yerine getirmelidir.” 

yargılarına ilişkin görüşler meslek etiği ile ilgili eğitim alan meslek 

mensuplarında, etik eğitimi almayan meslek mensuplarına göre daha olumludur (bkz. 

Ek–7). İstatistiksel olarak da meslek etiği ile ilgili eğitim alan ve almayan meslek 

mensuplarının görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur(p<0.05). 

Bu durumda, mesleki faaliyetleri yürütürken etik davranışlarda bulunmanın 

etik eğitimi sayesinde geliştirilebildiği ortaya çıkmaktadır. Buradan da anlaşıldığı 

üzere, etik eğitimi alan meslek mensupları mesleki faaliyetlerini eğitim almayan 
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meslek mensuplarına nazaran etik ilkeler daha bağlı ve etik dışı davranışlardan 

kaçınarak yerine getirmenin önemini algılayışları daha yüksek olmaktadır. 

4.4.6.2. Muhasebe Meslek Mensubunda Olması Gereken Etik Davranışları 

Farklı Eğitim Düzeylerine Sahip Meslek Mensuplarının Algılayış Farklılıkları 

Muhasebe meslek mensuplarının sahip oldukları farklı eğitim düzeylerine göre, 

meslek mensubunda olması gereken etik davranışlara ilişkin görüşleri arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığı tek yönlü varyans analizi yapılarak araştırılmış 

sonuçlarına Tablo- 16’da yer verilmiştir (bkz. Ek- 7). 

Araştırmaya katılan 102 meslek mensubuna yöneltilen yargılara verdikleri 

cevaplar sonucunda, yüksek lisans eğitim alan meslek mensuplarının “Üniversitede 

verilen muhasebe eğitimi mevcut mevzuatı ve mevzuattaki son gelişmeleri yakından 

takip eden bir sistemdir.” yargısına ilişkin görüşleri (X=4.78), farklı düzeylerde 

eğitim gören muhasebe meslek mensuplarına göre daha olumludur. Buradan 

hareketle, eğitim düzeyi yüksek olan meslek mensuplarının üniversitelerdeki 

muhasebe eğitimi konusundaki görüşleri eğitim düzeyi daha düşük olan meslek 

mensuplarına göre daha yüksek bir algılayış düzeyi sergilemektedir. 

Ayrıca anket çalışmasına katılan 102 denekten yüksek lisans mezunu olan 

%9’luk kısmın, 

1. “Muhasebe mesleğinin temelinde ilgili taraflara doğru, 

güvenilir ve tarafsız bilgi sunmak vardır.” 

2. “Muhasebe meslek mensubu, yasal olarak zorunlu 

olmadığı sürece müşterilerine ait bilgileri açıklamamalıdır.” 

3. “Muhasebe meslek mensubunun tuttuğu kayıtlar doğru 

ve anlaşılır olmalıdır.” 

4. “Muhasebe meslek mensubu mesleki faaliyetlerini ilgili 

yasalar ve standartlara uygun olarak yerine getirmelidir.” 
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5. “Bir mükellefe ait defter ve kayıtları düzenli olarak 

bağımsız denetimden geçirilmelidir.” 

yargılarına ilişkin görüşleri eğitim düzeyi daha düşük olan meslek 

mensuplarına göre daha olumludur. Bu olumlu fark Tablo-16’da sunulmuştur (bkz. 

Ek–7). İstatistiksel olarak da eğitim düzeylerine göre ortaya çıkan bu algılayış 

farklılıkları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur(p<0.05). 

Buna göre, eğitim düzeyi yüksek olan meslek mensuplarının mesleki 

faaliyetleri yerine getirirken ortaya koydukları davranışlarda eğitim düzeyi daha 

düşük olan meslek mensuplarına göre etik davrandıkları ve eğitim düzeyinin etik 

davranışı algılama düzeyi üzerinde etkili olduğu görülmektedir. 
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SONUÇ 

Etik kavramı birçok alanla ilgili olarak, 2500 yıl öncesinden beri 

tartışılmaktadır. Muhasebe biliminde de, etik davranışa duyulan ihtiyacın artması 

nedeniyle etik ile ilgili tartışmalar 2000’li yıllardan sonra daha da önem kazanmıştır. 

Yapılan bu çalışmada, dünyada ve Türkiye’de muhasebe mesleği açısından meslek 

etiği ve meslek etiği eğitimi ele alınacak, yapılan anket araştırması ile de farklı 

eğitim düzeyine sahip olan meslek mensuplarının etik ilkeleri algılayış farklılıkları 

ortaya konulmaktadır. 

Muhasebe mesleğinin gelişmesi, toplumda hak ettiği yere gelebilmesi ve en 

önemlisi sadece bir çıkar grubunun değil önce toplumun sonra da diğer grupların 

çıkarlarını sağlayacak şekilde mesleki faaliyetlerini yerine getirmeleri şüphesiz 

mesleği icra edenlerin kişisel yeteneklerine ve bu kişilerin eğitimine sıkı sıkıya 

bağlıdır. 

Muhasebe meslek eğitimi, bu eğitimi alan kişilerin mesleki bilgi ve 

becerilerinin yanında etik değerleri de kapsayacak şekilde olmalıdır. Çünkü bir 

meslek dalına ilişkin etik kuralların mesleki eğitim ile meslek mensuplarına 

aktarılabilmesi ve bu kurallara uyumun sağlanabilmesi bir yandan o meslek 

mensuplarına duyulan güveni arttırırken diğer yandan meslek mensuplarının bazı 

mesleki faaliyetlerde kişisel düşünce ve iradeyle hareket etmesine engel olacaktır. 

Mesleki eğitimde, muhasebe meslek mensuplarına, mesleki ve yönetsel kararların 

doğuracağı etik sonuçları değerlendirebilecek düzeyde mesleki etik ilkeler 

öğretilmelidir. 

Meslek etiği, bir mesleğin icrası sırasında toplum yararı gözetilerek uyulması 

gereken davranış kuralları olarak tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla meslek etiği, 
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faaliyet sonuçlarının toplumun çıkarını etkileyecek olan muhasebe mesleğinden 

ayrılması mümkün değildir. Muhasebe ile ilgili çeşitli kuruluşlar tüm dünyada ve 

ülkemizde meslek etiğinin oluşturulması için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Ancak, 

yapılan tüm çalışmalara hatta etik dışı davranışı engellemek amacıyla koyulan ceza 

ilkelerine rağmen uygulamada ortak bir meslek etiği düzenlemesi geliştirilememiştir. 

Çünkü muhasebe meslek etiğinin oluşturulması için meslek örgütlerince çeşitli 

düzenlemeler yapılsa da anlaşılması ve uygulanması oldukça güç olmaktadır. Bu 

durum etik eğitiminin öncelikle meslek okullarında ve üniversitelerde verilmesinin 

önemini ortaya koymaktadır. 

Yapılan anket araştırması da, mesleki eğitim ve etik eğitimi almış olan meslek 

mensuplarının etik ilke ve davranışlara karşı olan tutum ve algılayış düzeylerinin 

daha iyi olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Çalışmanın amacına yönelik olarak 4. bölümde yapılan anket çalışmasının 

analizleriyle elde edilen anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler ve öneriler ise 

şöyle özetlenebilir: 

• Meslek mensuplarının ‘eğitim düzeyleri ve etik eğitimi alıp 

almadıkları’ konusundaki sorulara verilen cevaplardan da anlaşıldığı 

gibi %58’nin belli bir düzeyde etik eğitimi aldıkları, %81’ nin en az 

lisans mezunu oldukları ve bu düzeyde etik eğitimi aldıkları 

anlaşılmıştır. Bu anlamda, ‘meslek etiği’ eğitimi üniversitelerde kısmen 

yapılmakla birlikte bu eğitimin yeterli olup olmadığı irdelenmelidir. 

• Muhasebe meslek etiği, finansal raporların güvenirliliğini 

sağlayan, muhasebe mesleğinde davranışlara yön veren ahlak 

kurallarıdır. Meslek mensuplarının meslek etiğinin ne olduğuna dair 

algılayış düzeylerini ortaya koymak amacıyla verilen önermelere ilişkin 

cevaplar meslek etiği eğitimi almış olan meslek mensuplarında daha 

olumludur Ayrıca, yüksek lisans düzeyinde eğitim alan meslek 

mensuplarının daha düşük düzeyde eğitime sahip meslek mensuplarına 

göre meslek etiğinin ne olduğuna yönelik algılayış düzeyleri daha 
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yüksek olmaktadır. . Bunun sonucunda, etik eğitimi almanın ve eğitim 

düzeyinin meslek etiğinin ne olduğunu doğru algılamada önemli olduğu 

söylenebilir. 

• Meslek etiğinin gelişmesinde meslek mensuplarını etkileyen 

faktörlerin ne olduğu konusunda yöneltilen sorulara ilişkin verilen 

cevaplarda ailenin etkili bir faktör olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 

yüksek lisans eğitimi alan meslek mensuplarının meslek etiğinin 

gelişmesinde “aile, eğitim, toplumsal faktörler, mesleki kuruluşlar, 

mesleki çevre, dini inançlar” oldukça etkili bir faktördür. Buna göre, 

eğitim seviyesi yüksek olan meslek mensupları ile etik eğitim almış 

meslek mensupları, meslek etiğinin gelişmesinde aile faktörünün 

önemli olduğu algısına sahiptirler. 

• Muhasebe meslek etiği, meslek mensuplarının mesleki 

faaliyetlerini yerine getirirken dürüstlük, tarafsızlık- bağımsızlık, sır 

saklama- güvenilirlik, mesleki yeterlilik ve mesleki özen ilkelerine 

bağlı hareket etmelerini içerir. Yapılan anket çalışmasının analizinden 

çıkan sonuçlara göre, meslek etiği eğitimi almış olan meslek 

mensuplarının bu ilkelere bağlı faaliyetlerde bulunma gerekliliğini 

algılayış düzeyleri daha yüksektir. Buradan hareketle, meslek etiği 

ilkelerinin faaliyetlere yansımasında etik eğitiminin önemli olduğu 

söylenebilir. Ayrıca, lisans eğitimi alanların “dürüstlük, mevzuatı takip 

etme, mükellefi yanlış bilgilendirmeme, sır saklama ve tarafsızlık” 

ilkelerine yönelik algılama düzeyleri, daha düşük düzeylerde eğitim 

alan meslek mensuplarının algılama düzeylerine göre daha yüksek 

bulunmuştur. Buna göre, sahip olunan eğitim düzeyinin meslek etiği 

ilkelerine bağlı faaliyet göstermede etkili olduğu söylenebilir. 

• Meslek etiği ilkelerine bağlı hareket eden meslek 

mensuplarının, etik dışı davranışa engel olması, müşterilerinin isteği 

doğrultusunda işletmenin mali tablolarında hiçbir şekilde değişiklik 

yapmaması, yasal olarak zorunlu olmadığı sürece müşterilerine ait 



100 

bilgileri açıklamaması gerekir. Analize katılan meslek mensuplarına 

yöneltilen etik davranışın ne olduğu konusunda ki önermelerden çıkan 

sonuçlara göre meslek etiği almış olan meslek mensuplarının bu 

davranış biçimlerini algılama düzeyleri daha yüksektir. Bu durumda, 

mesleki faaliyetleri yürütürken etik davranışlarda bulunmanın etik 

eğitimi sayesinde geliştirilebildiği söylenebilir. Ayrıca, çıkan analiz 

sonuçlarına göre etik davranışların neler olduğuna ilişkin algılayış 

düzeyi sahip olunan eğitim düzeylerine göre farklılaşma göstermiştir. 

Eğitim düzeyi yüksek olan meslek mensuplarının daha düşük eğitim 

seviyesindeki meslek mensuplarına göre etik davranışları algılama 

düzeyleri daha yüksektir. Buradan hareketle mesleki faaliyetlerde 

bulunurken etik davranışlarda bulunmanın mesleki eğitim sayesinde 

geliştirilebileceği söylenebilir. 

Sonuç olarak, muhasebe meslek mensuplarının meslek etiği ve ilkelere 

duyarlılıklarının eğitim düzeyleri ile ilgisinin belirlenmesini amaçlayan bu anket 

çalışmasında, çalışmanın yapılış amaçlarını destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. 

Muhasebe meslek mensuplarının etik ilkelere olan duyarlılıklarının biçimlenebilmesi 

ve geliştirilebilmesi için sürekli bir meslek etiği eğitiminin ve mesleki eğitimin 

gerekliliği ve önemi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, halen mesleki faaliyetine devam 

eden meslek mensuplarının etik ilkelere duyarlılıklarını yükseltebilmek amacıyla 

başta TÜRMOB olmak üzere meslek örgütlerinin düzenleyecekleri eğitimlerin 

yapılması gerekir. Ayrıca, bilhassa orta öğretimden başlayarak muhasebe eğitim ve 

öğretimi lisans, yüksek lisans hatta doktora düzeyindeki eğitim ve öğretim 

programlarının meslek etiği ders ve konularının yer verilmesi bir yandan muhasebe 

bilgilerinin kalitesini arttırabileceği gibi diğer yandan da muhasebe meslek 

mensuplarının güvenirlilik ve itibarlarını üst düzeye taşıyacaktır. 
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EKLER 

Ek–1: Anket Formu 
Anket Formu 

Değerli Muhasebe Meslek Mensubu, 
Bu anket çalışmasındaki sorular, “Meslek Mensuplarının Etik İlkelere Duyarlılıklarının Eğitim Düzeyleri 
Arasındaki İlişki” konusunda araştırma yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Programında danışmanım 
Prof. Dr. ATA ATABEY ile yürütülen tez çalışmamda kullanılacaktır. Ankette yer alan sorular tamamen bilimsel 
bir araştırma için kullanılacak olup, anketi cevaplayanların kimliklerine ilişkin herhangi bir bilgi içermemektedir. 
Anketten elde edilen veriler saklı tutulacaktır. Çalışmaya zaman ayırıp, anket sorularını cevaplandırdığınız için 
teşekkür ederim. 

Saygılarımla 
Öğr.Gör.YASEMİN SOYLU 

e-mail adresi: yaseminsoylu@selcuk.edu.tr 

ANKET SORULARI 
1- Muhasebe meslek etiği denilince ne anlıyorsunuz? Lütfen aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı 
belirtiniz. 

İFADELER 

Muhasebe Meslek Etiği……….. 

Kurallarının ve ilkelerinin belirlenmesidir. 
Muhasebe mesleğinin tüm tarafları açısından karşılıklı güven içinde 
yürütülmesidir. 
Finansal raporların güvenirliliğini sağlayan kurallardır. 
Muhasebe mesleğine davranışlara yön veren genel kabul görmüş 
ahlak kurallarıdır. 

2- Muhasebe meslek etiği ile ilgili herhangi bir eğitim aldınız mı? 1)Evet 2) H a y ı r 
3- Meslek etiği eğitimi aldıysanız, hangi düzeyde aldığınızı lütfen belirtiniz. 

1)Lise 2)Önlisans 3)Lisans 4)Yükseklisans 5) Doktora 
4- Üyesi olduğunuz meslek örgütü tarafından meslek etiği ile ilgili bir eğitim çalışmasına katıldınız 
mı? 

1) Katıldım 2) Katılmadım 
5- Yukarıdaki soruya ‘Katıldım’ cevabı verdiyseniz; 

1. Program 
2. Program 
3. Program 

Ne Kadar Süre Önce Eğitim Programına 
Katıldınız 

Eğitim Programı Kaç Saat 
Sürdü 

Eğitimcinin 
Unvanı 

Lütfen aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı belirtiniz. 
6- Meslek etiğinin oluşmasında ve gelişmesinde şu faktörler önemlidir; 

Faktörler 

Aile 
Eğitim 
Toplumsal Faktörler 
Mesleki Kuruluşlar 
Mesleki Çevre 
Dini İnançlar 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

(1) 

Katılmıyorum 

(2) 

Fikrim Yok 

(3) 

Katılıyorum 

(4) 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

(5) 

mailto:yaseminsoylu@selcuk.edu.tr
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Lütfen aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı belirtiniz. 
7- Bir muhasebe meslek mensubunda olması gereken mesleki değerleri önemine göre sıralayınız. 

Mesleki Değerler 

Dürüstlük 
Yasalara Bağlılık 
Duyarlılık 
Mevzuatı Takip Etme 
Mükellefi Yanlış 
Bilgilendirmeme 
Kamuya Güven Verebilme 
Şeffaflık 
Sır Saklama 
Bağımsızlık 
Tarafsızlık 

Hiç Önemli 
Değil (1) 

Önemsiz 
(2) 

Fikrim Yok 
(3) 

Önemli 
(4) 

Çok Önemli 
(5) 

8- Aşağıdaki yargılara katılma derecinizi belirtiniz. 

Yargılar 

Üniversitede verilen muhasebe meslek etiği eğitimi yeterli 
düzeydedir. 
Üniversitede verilen muhasebe meslek eğitimi muhasebe meslek 
elemanlarının etik değerlerinin oluşmasında etkilidir. 
Üniversitede verilen muhasebe eğitimi mevcut mevzuatı ve 
mevzuattaki son gelişmeleri yakından takip eden bir sistemdir. 
Meslek odaları tarafından meslek etiği ile ilgili çalışma yapılmasını 
isterim. 
Meslek etiği konusunda kendimi bilgili hissediyorum. 
Meslek mensuplarının mesleki davranışları meslek etiği eğitimi ile 
değiştirilebilir. 
Muhasebe meslek mensubu görevini etik ilkelere bağlı bir şekilde 
yerine getirmeli ve etik dışı davranışa engel olmalıdır. 
Bir muhasebe meslek mensubunun müşterilerinin isteği 
doğrultusunda işletmenin mali tablolarında hiçbir şekilde değişiklik 
yapmaması gerekir. 
Muhasebe meslek mensubu müşterileri ile devlet arasında meydana 
gelecek anlaşmazlıklarda tarafsız davranmalıdır. 
Muhasebe meslek mensuplarının müşterileri 
ile arasında sıkı arkadaşlık bağlarının bulunmaması meslek etiğinin 
gereğidir. 
Muhasebe mesleğinin temelinde ilgili taraflara doğru, güvenilir ve 
tarafsız bilgi sunmak vardır. 
Muhasebe meslek mensubu, yasal olarak zorunlu olmadığı sürece 
müşterilerine ait bilgileri açıklamamalıdır. 
Muhasebe meslek mensubu, güvenilir bilgi analizinin ardından tam 
açıklama, anlaşılır bir raporlama ve kayıtlama yapmalıdır. 
Muhasebe meslek mensubunun tuttuğu kayıtlar doğru ve anlaşılır 
olmalıdır. 
Muhasebe meslek mensubu mesleki faaliyetlerini ilgili yasalar ve 
standartlara uygun olarak yerine getirmelidir. 
Bir mükellef adına tutulan defterler, yeminli mali müşavir tarafından 
kontrol edilmelidir. 
Bir mükellefe ait defter ve kayıtları düzenli olarak bağımsız 
denetimden geçirilmelidir. 

9- Cinsiyetiniz : 1)Erkek 2)Kadın 
10- Lütfen yaşınızı yandaki boşluğa belirtiniz ………………. Yaşındayım. 
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1) Lise 2)Önlisans 3) Lisans 4)Yükseklisans 5) Doktora 11- Lütfen size uygun öğrenim 

seviyesini seçiniz. 

12- Mesleki Unvanınız: 

Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir 

13- Lütfen Mesleki Deneyiminizin kaç yıl olduğunu yandaki boşluğa belirtiniz. ………….Yıl 

14- Çalışma Şekliniz: Bağımsız B i r İş v erene Bağlı Çalışıyorum 

D 

Ek–2: Deneklerin Özellikler 

Tablo–1: Deneklerin Özelliklere Göre Dağılımı 

Cinsiyet 

Öğrenim Düzeyi 

Mesleki 
Unvanınız 

Çalışma Şekli 

Yaş 

Mesleki 
Deneyim 

Erkek 
Kadın 
Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yüksek lisans 
Doktora 
Serbest Muhasebeci 
Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir 
Yeminli Mali Müşavir 
Bağımsız 
Bir İşverene Bağlı Çalışıyorum 
21–30 yaş 
31–40 yaş 
41–50 yaş 
51 yaş ve üzeri 
1–10 yıl 
11–20 yıl 
21 yıl ve üzeri 

N 
89 
13 
5 
21 
67 
9 
0 
48 

52 

2 
84 
18 
20 
47 
28 
7 
39 
50 
13 

%N 
87% 
13% 
5% 
21% 
66% 
9% 
0% 
47% 

51% 

2% 
82% 
18% 
19,6% 
46,1% 
27,5% 
6,9% 
38% 
49% 
13% 
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Ek–3: Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi Profili 

Tablo–2: Katılımcıların Meslek Etiği İle İlgili Bir Eğitim Alıp Almadıklarına İlişkin 
Bulgular 

Muhasebe meslek etiği 
ile ilgili herhangi bir 
eğitim aldınız mı? 

Evet 

Hayır 

Toplam 

N 

59 

43 

102 

%N 

58 

42 

100 

Tablo–3: Meslek Etiği İle İlgili Eğitim Alan Katılımcıların Eğitimi Alma Düzeyine 
İlişkin Bulgular 

Meslek etiği eğitimi 
aldıysanız, hangi düzeyde 
aldığınız 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Yüksek lisans 

Toplam 

N 
3 

4 

50 

5 

62 

%N 
5 

6 

81 

8 

100 

Tablo–4:Katılımcıların Üyesi Oldukları Meslek Örgütü Tarafından Düzenlenen Meslek 
Etiği İle İlgili Eğitim Çalışmasına Katılıp Katılmadıklarına İlişkin Bulgular 

Üyesi olduğunuz meslek örgütü 
tarafından meslek etiği ile ilgili 
bir eğitim çalışmasına katıldınız 
mı? 

Evet 

Hayır 

Toplam 

N 

36 

66 

102 

%N 

35 

65 

100 

Tablo–5:Meslek Örgütü Tarafından Düzenlenen Meslek Etiği Eğitiminin Ne Kadar 
Süre Önce Yapıldığına İlişkin Bulgular 

Ne Kadar Süre 
Önce Eğitim 
Programına 
Katıldınız 

Yanıt Vermeyen 

1 gün 
1 yıl 

11 yıl 
13 ay 
18 yıl 
2 ay 
3 yıl 

6 ay 

8 ay 

9 ay 

Toplam 

N 

72 

1 

3 

1 
1 
1 
1 

1 

2 

2 

17 

102 

%N 

71 

1 

3 

1 
1 
1 
1 

1 

2 

2 

17 

100 
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Tablo- 6: Meslek Örgütü Tarafından Meslek Etiği Eğitiminin Kaç Saat Sürdüğüne 
İlişkin Bulgular 

Eğitim Programı 
Kaç Saat Sürdü 

Yanıt Vermeyen 
1 saat 
10 saat 
11 saat 
15 saat 
16 saat 
2 gün 
2 yıl 
24 saat 
3 ay 
3 saat 
4 saat 
6 saat 
8 saat 
Toplam 

N 
66 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
12 
5 
4 
1 
102 

%N 
65 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
12 
5 
4 
1 
100 

Tablo–7: Meslek Örgütü Tarafından Düzenlenen Meslek Etiği Eğitiminin Eğitimcisinin 
Unvanına İlişkin Bulgular 

Eğitimcinin 
Unvanı 

Yanıt Vermeyen 
Denetim Uzmanı 
DR. 
M. Cömert 
Mali Müşavir 
Öğretim Üyesi 
Prof Dr. 
SMMM 
TÜRMOB 
YMM 
Yrd. Doç.Dr. 
Toplam 

N 
67 
2 
1 
1 
1 
15 
1 
1 
7 
5 
1 
102 

%N 
66 
2 
1 
1 
1 
15 
1 
1 
7 
5 
1 
100 
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Ek–4: Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiğini Algılama Şekline İlişkin 
Bulgular 

Tablo- 8: Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiğini Algılama Şeklini İçeren 
Önermeler 

Muhasebe Meslek Etiği, 
Kurallarının ve ilkelerinin 
belirlenmesidir. 

Muhasebe mesleğinin tüm tarafları 
açısından karşılıklı güven içinde 
yürütülmesidir. 
Finansal raporların güvenirliliğini 
sağlayan kurallardır. 

Muhasebe mesleğine davranışlara 
yön veren genel kabul görmüş ahlak 
kurallarıdır. 

N 

%N 

N 

%N 

N 

%N 

N 

%N 

4 

4% 

4 

4% 

3 

3% 

5 

5% 

2 

2% 

2 

2% 

9 

9% 

4 

4% 

7 

7% 

5 

5% 

6 

6% 

2 

2% 

47 

46% 

47 

46% 

49 

48% 

40 

39% 

42 

41% 

44 

43% 

35 

34% 

51 

50% 

Tablo–9: Muhasebe Meslek Etiğini, Meslek Etiği Eğitimi Alan Ve Almayan Meslek 
Mensuplarının Algılayış Farklılıkları 

Muhasebe Meslek Etiği, 
Kurallarının ve 
ilkelerinin 
belirlenmesidir. 
Muhasebe mesleğinin 
tüm tarafları açısından 
karşılıklı güven içinde 
yürütülmesidir. 
Finansal raporların 
güvenirliliğini sağlayan 
kurallardır. 
Muhasebe mesleğine 
davranışlara yön veren 
genel kabul görmüş 
ahlak kurallarıdır. 

Evet 

Hayır 

Evet 

Hayır 

Evet 

Hayır 

Evet 

Hayır 

N 
59 

43 

59 

43 

59 

43 

59 

43 

4,24 

4,12 

4,19 

4,28 

4,05 

3,98 

4,39 

4,07 

1,09 

0,70 

1,12 

0,59 

1,15 

0,80 

1,08 

0,94 

T 

0,639 

-0,494 

0,363 

1,559 

Sd 

100 

100 

100 

100 

P 

0,524 

0,623 

0,718 

0,122 
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Tablo–10: Muhasebe Meslek Etiğini, Farklı Eğitim Düzeylerine Sahip Meslek 
Mensuplarının Algılayış Farklılıkları 

Muhasebe Meslek Etiği, 

Kurallarının ve 
ilkelerinin 
belirlenmesidir. 

Muhasebe 
mesleğinin tüm 
tarafları 
açısından 
karşılıklı güven 
içinde 
yürütülmesidir. 
Finansal 
raporların 
güvenirliliğini 
sağlayan 
kurallardır. 
Muhasebe 
mesleğine 
davranışlara yön 
veren genel 
kabul görmüş 
ahlak 
kurallarıdır. 

Lise 
Önlisans 
Lisans 
Y. lisans 
Lise 
Önlisans 
Lisans 

Y.lisans 

Lise 
Önlisans 
Lisans 

Y. lisans 

Lise 
Önlisans 
Lisans 

Y. lisans 

N 

5 
21 
67 
9 
5 
21 
67 

9 

5 
21 
67 

9 

5 
21 
67 

9 

4,20 
3,90 
4,21 
4,67 
4,80 
4,05 
4,24 

4,22 

4,60 
4,10 
3,85 

4,78 

4,60 
4,24 
4,21 

4,44 

1,30 
0,70 
1,01 
0,50 
0,45 
0,67 
0,97 

1,30 

0,55 
0,62 
1,13 

0,44 

0,55 
0,62 
1,16 

1,01 

F 

1,440 

0,889 

3,054 

0,328 

P 

0,236 

0,450 

0,032* 

0,805 
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Ek–5: Meslek Etiğinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Önermeler 

Tablo–11: Meslek Etiğinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Meslek 
Etiği Eğitimi Almış Ve Almamış Meslek Mensuplarının Algılayış Faklılıkları 

Muhasebe meslek etiği ile 
ilgili herhangi bir eğitim 
aldınız mı? 
Aile 

Eğitim 

Toplumsal 
Faktörler 

Mesleki 
Kuruluşlar 

Mesleki Çevre 

Dini İnançlar 

Evet 

Hayır 

Evet 

Hayır 

Evet 

Hayır 

Evet 

Hayır 

Evet 

Hayır 

Evet 

Hayır 

N 

59 

43 

59 

43 

59 

43 

59 

43 

59 

43 

59 

43 

4,22 

3,79 

4,44 

4,05 

4,12 

3,84 

4,22 

4,02 

4,36 

4,02 

4,19 

3,79 

0,70 

0,91 

1,05 

0,92 

1,04 

0,92 

1,00 

0,80 

1,05 

0,94 

1,17 

1,04 

T 

2,694 

1,961 

1,418 

1,065 

1,655 

1,772 

Sd 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

P 

0,008* 

0,053 

0,159 

0,289 

0,101 

0,079 
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Tablo–12: Meslek Etiğinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörleri Farklı Eğitim 
Düzeylerine Sahip Meslek Mensuplarının Algılayış Farklılıkları 

Aile 

Eğitim 

Toplumsal 
Faktörler 

Mesleki 
Kuruluşlar 

Mesleki 
Çevre 

Dini 
İnançlar 

Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yükseklisans 
Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yükseklisans 
Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yükseklisans 
Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yükseklisans 
Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yükseklisans 
Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yükseklisans 

N 
5 
21 
67 
9 
5 
21 
67 
9 
5 
21 
67 
9 
5 
21 
67 
9 
5 
21 
67 
9 
5 
21 
67 
9 

Ortalama 
3,80 
4,00 
4,04 
4,22 
4,20 
4,14 
4,30 
4,44 
3,80 
4,10 
3,94 
4,33 
4,00 
4,10 
4,09 
4,67 
3,80 
3,90 
4,28 
4,67 
4,00 
3,86 
4,04 
4,22 

Std. 
Sapma 

1,10 
0,45 
0,88 
0,97 
1,30 
0,57 
1,11 
1,01 
1,10 
0,70 
1,11 
0,50 
0,71 
0,77 
1,01 
0,50 
1,30 
0,77 
1,08 
0,50 
1,22 
0,73 
1,22 
1,20 

F 

0,302 

0,218 

0,541 

1,101 

1,674 

0,249 

P 

0,824 

0,884 

0,655 

0,353 

0,178 

0,862 
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Ek–6: Muhasebe Meslek Mensubunda Olması Gereken Mesleki Etik Değerlere İlişkin 
Önermeler 

Tablo–13: Muhasebe Meslek Mensubunda Olması Gereken Mesleki Etik Değerlere 
İlişkin Meslek Etiği Eğitimi Almış Ve Almamış Meslek Mensuplarının Algılayış 
Faklılıkları 

Muhasebe meslek etiği 
ile ilgili herhangi bir 

eğitim aldınız mı? 
Dürüstlük 

Yasalara Bağlılık 

Duyarlılık 

Mevzuatı Takip 
Etme 

Mükellefi Yanlış 
Bilgilendirmeme 

Kamuya Güven 
Verebilme 

Şeffaflık 

Sır Saklama 

Bağımsızlık 

Tarafsızlık 

Evet 
Hayır 
Evet 
Hayır 
Evet 
Hayır 
Evet 
Hayır 
Evet 
Hayır 
Evet 
Hayır 
Evet 
Hayır 
Evet 
Hayır 
Evet 
Hayır 
Evet 
Hayır 

N 
59 
43 
59 
43 
59 
43 
59 
43 
59 
43 
59 
43 
59 
43 
59 
43 
59 
43 
59 
43 

4,78 
4,47 
4,81 
4,37 
4,66 
4,23 
4,83 
4,33 
4,76 
4,40 
4,58 
4,26 
4,53 
4,23 
4,76 
4,23 
4,75 
4,26 
4,75 
4,35 

0,42 
0,55 
0,39 
0,58 
0,60 
0,61 
0,38 
0,52 
0,43 
0,54 
0,56 
0,54 
0,68 
0,68 
0,47 
0,75 
0,48 
0,73 
0,48 
0,53 

T 

3,283 

4,591 

3,518 

5,667 

3,824 

2,889 

2,145 

4,385 

4,108 

3,963 

Sd 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

P 

0,001* 

0,000* 

0,001* 

0,000* 

0,000* 

0,005* 

0,034* 

0,000* 

0,000* 

0,000* 

*p<0.05 
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Tablo–14: Muhasebe Meslek Mensubunda Olması Gereken Mesleki Etik Değerleri 
Farklı Eğitim Düzeylerine Sahip Meslek Mensuplarının Algılayış Farklılıkları 

Dürüstlük 

Mevzuatı 
Takip Etme 

Mükellefi 
Yanlış 
Bilgilendirme 
me 

Sır Saklama 

Tarafsızlık 

Bağımsızlık 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Yükseklisans 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Yükseklisans 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Yükseklisans 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Yükseklisans 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Yükseklisans 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Yükseklisans 

N 

5 

21 

67 

9 

5 

21 

67 

9 

5 

21 

67 

9 

5 

21 

67 

9 

5 

21 

67 

9 

5 

21 

67 

9 

Ortalama 

4,60 

4,29 

4,76 

4,67 

4,80 

4,19 

4,70 

4,89 

4,80 

4,19 

4,70 

4,78 

4,60 

4,10 

4,66 

4,67 

4,60 

4,19 

4,69 

4,67 

4,60 

4,14 

4,63 

4,78 

Std. 
Sapma 

0,55 

0,56 

0,43 

0,50 

0,45 

0,51 

0,46 

0,33 

0,45 

0,51 

0,46 

0,44 

0,55 

0,54 

0,66 

0,50 

0,55 

0,51 

0,47 

0,71 

0,55 

0,48 

0,67 

0,44 

F 

5,472 

7,999 

7,086 

4,482 

5,279 

3,836 

P 

0,002* 

0,000* 

0,000* 

0,005* 

0,002* 

0,012* 

*p<0.05 

Ek–7: Muhasebe Meslek Mensubunda Olması Gereken Etik Davranışlara İlişkin 
Önermeler 

Tablo- 15: Muhasebe Meslek Mensubunda Olması Gereken Mesleki Etik Değerlere 
İlişkin Meslek Etiği Eğitimi Almış Ve Almamış Meslek Mensuplarının Algılayış 
Faklılıkları 

Muhasebe meslek etiği ile 
ilgili herhangi bir eğitim 

aldınız mı? 
Üniversitede verilen Evet 

muhasebe meslek 
eğitimi muhasebe 
meslek 
elemanlarının etik 
değerlerinin 

Hayır 

N 
59 

43 

Ortalama 
Std. 
sapma 

3,76 1,10 

3,28 0,93 

T 

2,328 

Sd 

100 

P 

0,022* 
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oluşmasında 
etkilidir. 

Muhasebe meslek etiği ile 
ilgili herhangi bir eğitim 

aldınız mı? 
Üniversitede verilen Evet 

muhasebe eğitimi 
mevcut mevzuatı ve 
mevzuattaki son 
gelişmeleri yakından 
takip eden bir 
sistemdir. 

Hayır 

Muhasebe meslek etiği ile 
ilgili herhangi bir eğitim 

aldınız mı? 
Meslek odaları 

tarafından meslek 
etiği ile ilgili 
çalışma yapılmasını 
isterim. 

Evet 

Hayır 

Muhasebe meslek etiği ile 
ilgili herhangi bir eğitim 

aldınız mı? 
Meslek etiği 
konusunda kendimi 
bilgili hissediyorum. 

Evet 

Hayır 

Muhasebe meslek etiği ile 
ilgili herhangi bir eğitim 

aldınız mı? 
Meslek 

mensuplarının 
mesleki davranışları 
meslek etiği eğitimi 
ile değiştirilebilir. 

Evet 

Hayır 

Muhasebe meslek etiği ile 
ilgili herhangi bir eğitim 

aldınız mı? 
Muhasebe meslek 

mensubu görevini 
etik ilkelere bağlı bir 
şekilde yerine 
getirmeli ve etik dışı 
davranışa engel 
olmalıdır. 

Evet 

Hayır 

Muhasebe meslek etiği ile 
ilgili herhangi bir eğitim 

aldınız mı? 
Bir muhasebe 

meslek mensubunun 
müşterilerinin isteği 
doğrultusunda 

Evet 

Hayır 

N 
59 

43 

N 
59 

43 

N 
59 

43 

N 

59 

43 

N 
59 

43 

N 

59 

43 

Ortalama 
3,44 

2,95 

Ortalama 
4,51 

4,00 

Ortalama 
4,20 

3,86 

Ortalama 
4,53 

3,98 

Ortalama 
4,63 

4,12 

Ortalama 
4,63 

4,35 

Std. 
sapma T 
1,28 

1,02 

Std. 

2,065 

sapma T 
0,54 

0,79 

Std. 
sapma 
0,80 

0,80 

Std. 
sapma 
0,57 

0,77 

Std. 
sapma 
0,52 

0,93 

Std. 
sapma 
0,69 

0,61 

3,879 

T 

2,126 

T 

4,140 

T 

3,526 

T 

2,103 

Sd 

100 

Sd 

100 

Sd 

100 

Sd 

100 

Sd 

100 

Sd 

100 

P 

0,042* 

P 

0,000* 

P 

0,036* 

P 

0,000* 

P 

0,001* 

P 

0,038* 
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işletmenin mali 
tablolarında hiçbir 
şekilde değişiklik 
yapmaması gerekir. 

Muhasebe meslek etiği ile 
ilgili herhangi bir eğitim 

aldınız mı? 
Muhasebe meslek 

mensuplarının 
müşterileri ile 
arasında sıkı 
arkadaşlık bağlarının 
bulunmaması 
meslek etiğinin 
gereğidir. 

Evet 

Hayır 

Muhasebe meslek etiği ile 
ilgili herhangi bir eğitim 

aldınız mı? 
Muhasebe 

mesleğinin 
temelinde ilgili 
taraflara doğru, 
güvenilir ve tarafsız 
bilgi sunmak vardır. 

Evet 

Hayır 

Muhasebe meslek etiği ile 
ilgili herhangi bir eğitim 

aldınız mı? 
Muhasebe meslek 

mensubu, yasal 
olarak zorunlu 
olmadığı sürece 
müşterilerine ait 
bilgileri 
açıklamamalıdır. 

Evet 

Hayır 

Muhasebe meslek etiği ile 
ilgili herhangi bir eğitim 

aldınız mı? 
Muhasebe meslek 

mensubu, güvenilir 
bilgi analizinin 
ardından tam 
açıklama, anlaşılır 
bir raporlama ve 
kayıtlama 
yapmalıdır. 

Evet 

Hayır 

Muhasebe meslek etiği ile 
ilgili herhangi bir eğitim 

aldınız mı? 
Muhasebe meslek 
mensubunun tuttuğu 
kayıtlar doğru ve 

Evet 

Hayır 

N 

59 

43 

N 

59 

43 

N 
59 

43 

N 
59 

43 

N 
51 

38 

Ortalama 
4,03 

3,51 

Ortalama 
4,63 

4,35 

Ortalama 
4,66 

4,42 

Ortalama 
4,63 

4,35 

Ortalama 
4,65 

4,34 

Std. 
sapma T 
1,10 

1,24 

Std. 

2,244 

sapma T 
0,49 

0,57 

Std. 
sapma 
0,58 

0,54 

Std. 
sapma 
0,49 

0,53 

Std. 
sapma 
0,48 

0,58 

2,643 

T 

2,148 

T 

2,745 

T 

2,698 

Sd 

100 

Sd 

100 

Sd 

100 

Sd 

100 

Sd 

87 

P 

0,027* 

P 

0,010* 

P 

0,034* 

P 

0,007* 

P 

0,008* 
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anlaşılır olmalıdır. 
Muhasebe meslek etiği ile 
ilgili herhangi bir eğitim 

aldınız mı? 
Muhasebe meslek 
mensubu mesleki 
faaliyetlerini ilgili 
yasalar ve 
standartlara uygun 
olarak yerine 
getirmelidir. 

Evet 
Hayır 

N 
59 

43 

Ortalama 
Std. 
sapma T 

4,63 0,61 

4,37 0,62 
2,068 

Sd 

100 

P 

0,041* 

Tablo–16: Muhasebe Meslek Mensubunda Olması Gereken Etik Davranışları Farklı 
Eğitim Düzeylerine Sahip Meslek Mensuplarının Algılayış Farklılıkları 

Meslek odaları 
tarafından meslek 
etiği ile ilgili 
çalışma 
yapılmasını 
isterim. 
Muhasebe 
mesleğinin 
temelinde ilgili 
taraflara doğru, 
güvenilir ve 
tarafsız bilgi 
sunmak vardır. 
Muhasebe meslek 
mensubu, yasal 
olarak zorunlu 
olmadığı sürece 
müşterilerine ait 
bilgileri 
açıklamamalıdır. 
Muhasebe meslek 
mensubunun 
tuttuğu kayıtlar 
doğru ve anlaşılır 
olmalıdır. 
Muhasebe meslek 
mensubu mesleki 
faaliyetlerini ilgili 
yasalar ve 

Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yükseklisans 

Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yükseklisans 

Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yükseklisans 

Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yükseklisans 

Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yükseklisans 

N 
5 
21 
67 

9 

5 
21 
67 

9 

5 
21 
67 

9 

4 
20 
58 

7 

5 
21 
67 
9 

4,40 
3,86 
4,36 

4,78 

4,60 
4,24 
4,55 

4,78 

4,60 
4,29 
4,58 

5,00 

4,50 
4,20 
4,59 

4,86 

4,80 
4,24 
4,52 
5,00 

0,55 
0,85 
0,62 

0,44 

0,55 
0,62 
0,50 

0,44 

0,55 
0,56 
0,58 

0,00 

0,58 
0,62 
0,50 

0,38 

0,45 
0,62 
0,64 
0,00 

F 

4,928 

2,839 

3,688 

3,796 

3,824 

p 

0,003* 

0,042* 

0,015* 

0,013* 

0,012* 
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standartlara uygun 
olarak yerine 
getirmelidir. 
Bir mükellefe ait 
defter ve kayıtları 
düzenli olarak 
bağımsız 
denetimden 
geçirilmelidir. 

Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yükseklisans 

4 
20 
55 

7 

3,00 
3,95 
3,91 

4,86 

1,41 
0,83 
1,17 

0,38 

2,741 0,048* 
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