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 ÖZET 

ONUT, Sefa., “Yerel Ekonomik Kalkınmada Muhasebe Meslek 

Elemanlarının Önemi ve Rolü Sivas Ġlinde Bir AraĢtırma”, Yüksek Lisans Tezi, 

Sivas, 2014. 

Günümüzde ülkelerin dünyada söz sahibi olabilmesi için en önemli Ģartlardan 

biri kuĢkusuz güçlü bir ekonomiye sahip olmalarıdır. Ekonomileri güçlü ve sağlam 

olan ülkelerin vatandaĢlarına verecekleri hizmetlerin türü ve kalitesi de o derecede 

artacaktır. 

ĠĢletme yetkililerinin, iĢletmelerini daha iyi yönetebilmeleri için, bilgi ve 

tecrübe sahibi kiĢilerden destek almaları gerekir. Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip 

meslek elemanları, yöneticilere çok çeĢitli konularda destek sağlayıcı bilgileri bir 

diğer ifade ile danıĢmanlık hizmetini sunabilirler. Dolayısıyla, muhasebe meslek 

elemanları, sadece mali iĢlemleri (kayıt vb.) yerine getiren değil aynı zamanda 

müĢavirlik (danıĢmanlık) hizmetini sunan ve bu yolla iĢletmelerin sağlıklı 

büyümelerine önemli katkı sağlayan kiĢilerdir. 

Tez üç bölümden oluĢmaktadır. Tezin ilk bölümünde yerel ekonomik 

kalkınma hakkında genel bilgiler verilmiĢ; ikinci bölümünde 3568 sayılı SMMM 

meslek yasası tüm yönleriyle ele alınmıĢ ve muhasebecilik mesleği hakkında ayrıntılı 

sayılabilecek bilgiler verilmiĢtir. Yine bu bölümde mesleğin iĢletmelerin büyümeleri 

konusunda katkı sağlayabileceği alanlar üzerinde durulmuĢtur. Üçüncü bölümde ise 

meslek elemanlarının iĢletmelerin ekonomik anlamda büyümelerindeki katkısını ve 

bunların iĢletme yetkililerince büyüme çabalarında oynadıkları role iliĢkin 

görüĢlerini saptamak üzere bir araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırma, Sivas ilinde seçilmiĢ 

firmaların üst düzey yetkilileriyle, yüz yüze anket çalıĢması Ģeklinde yürütülmüĢtür. 

Elde edilen veriler SPSS-21 paket programında analiz edilerek yorumlanmıĢtır. 

Sonuçta, yetkililerin meslek elemanlarının danıĢmanlık yönlerinin faydasına 

inandıkları ancak bu inançlarının güçlü bir biçimde uygulamaya koymadıkları 

bulgusu elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Elemanı, Meslek Elemanlarının 

DanıĢmanlık Yönü, Yerel Ekonomik Kalkınma, Yerel Ekonomik Kalkınmada 

Muhasebe Meslek Elemanlarının Rolü. 
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ABSTRACT 
ONUT, Sefa., "The Importance of The Role of the Accounting Personnel 

on Local Economic Development and Research in Sivas City", Master Degree’s 

Thesis, Sivas, 2014. 

One of the most important requirement is that they have doubtless strong 

economy because the countries have the right to comment on something in the world 

nowadays. Those countries which have strong and steady economy, the quality and 

kind of services that they provide to citizens will increase as well. Business officials 

should get support from people who have experience and information how to manage 

a business better. 

The Member of profession who has sufficient knowledge and experience can 

provide profitable information on various topics in other saying consultancy services 

for managers. Therefore, the accounting personnels who contribute to grow their 

work healthily not only financial transactions (registration, etc.),but also they offers 

consultancy services. 

Thesis consists three chapters. General informations about the local 

ecomomic development are given in the first chapter. In the second chapter; number 

of 3568 SMMM has been dealt with all aspects of the law profession and given detail 

information about the accountancy occupation. Also in this chapter profession 

growth of businesses focused on areas which can contribute. In the third chapter, the 

Member of profession’s conribution is to grow businesses in the economic field and 

the views about the role of business managers’s efforts in this growth is to determine 

researched. This research was conducted with senior officials of selected companies 

with making a face to face survey study in Sivas. The obtained datas was interpreted 

in the SPSS-21 package program by analyzing. Consequently, the managers believe 

in the benefits of consultancy aspects of the Members of profession, but it is obtained 

that they didn’t put into practice their confidences 

Keywords: Accountancy Member of Profession, The Accountacy Aspect of 

Member of Profession, Local Economic Development. The Role of the Accounting 

Profession Staff in Local Economic Development 
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 GĠRĠġ 

 

Ülkelerin, dünyada söz sahibi olabilmelerinin en önemli yolu güçlü bir 

ekonomiye sahip olmalarıdır. Ekonomik yönden güçlü olan ülkeler fakir ülkelere 

oranla vatandaĢlarına daha iyi hizmet sunabilmektedirler. 

Ülkelerin kalkınması da iç dinamiklerinin sağlam bir yapı üzerine 

kurulmasıyla mümkün hale gelmektedir. Ülkelerin güçlü bir ekonomiye sahip 

olması, kendilerinin de güçlü olacağı anlamına gelmektedir. Aslında ülkelerin 

geliĢmesi silsile yoluyla mümkün olmaktadır. Ülkelerin en küçük ve etkin yapı 

taĢları iĢletmelerdir. ĠĢletmeler ne kadar sağlam ve güçlü olursa bu silsile sonucunda 

devletlerde o derece güçlü olacaklardır. 

ĠĢletmelerin güçlü olabilmesi için hem mali açıdan hem de yönetim açısından 

güçlü bir yapıya sahip olması gereklidir. Mali yönden güçlü olmayan iĢletmeler, 

küçük çalkantılarda bile yok olmakla karĢı karĢıla kalabilirler. Oysaki mali 

yapılarının güçlü olması, çokta zor olmayan muhasebe sistemlerin kurulmasıyla 

sağlanabilir. ĠĢletmeler ne kadar düzgün, veri toplama, iĢleme ve raporlama sistemine 

sahip olursa o derecede sağlam bir mali yapıya sahip olacaklardır. 

ĠĢletmelerdeki bu mali yapının kurulması ise muhasebe meslek mensuplarının 

görevleri arasında yer almaktadır. SMMM’ler, iĢletmelerin muhasebe sistemlerini 

kurmak ve bu sistemlerin belirli bir standarda getirilmesiyle sorumludur. Sistemi 

kurduktan sonra meslek elemanlarının en önemli görevleri arasında sistemin 

sorunsuzca ilerlemesini sağlamakta vardır. Ama sadece sistemin kurulması ve bu 

sistemin sorunsuzca yönetilmesi meslek elemanlarının görevlerinin bittiği anlamına 

gelmemektedir. Muhasebe meslek elemanları kayıt tutma iĢlemleri yapabileceği gibi 

bu görevinin yanı sıra,3568 sayılı meslek yasasıyla atfedilen uzman sıfatıyla da 

birçok konuda danıĢmanlık yapabilmektedirler. 

ĠĢletme yetkililerinin, sadece mali güçlerine güvenerek hareket etmeleri pek 

de akılcı bir yol olmayacaktır. ĠĢletme yetkililerinin bütün bilgilere sahip 

olamayacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Ayrıca sorumlulukların dağıtılması açısından 

da özel bilgilere sahip kiĢilere olan ihtiyaç oldukça yüksektir. Çünkü mali bilgilerin 

toparlanması, iĢlemlere tabi tutulması ve raporlanması ihtisas gerektiren bir konudur 

ve özel bir eğitim sonucu elde edilmektedir.  
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Muhasebeciler tarafından sadece mali iĢlemlerin yapılması yeterli değildir. 

SMMM’lerin müĢavirlik yönünün de bu açıdan önemli olduğu bilinmelidir. Raporlar 

haline getirilen verilerin okunması, değerlendirilmesi ve yorumlanması özel bir 

eğitim sürecini gerektirmektedir. SMMM’lerin müĢavirlik yönünün olması 

iĢletmelere ve iĢletme yetkililerine bir hayli konuda fayda sağlayabilir. Yönetim 

muhasebesi, maliyet muhasebesi gibi birçok konuda bilgi sahibi olan SMMM’lerin 

bilgilerini iĢletme adına kullanması, iĢletmelerin daha hızlı ve güvenli büyümesine 

katkı sağlayacaktır. 

 SMMM’lerin bilgilerini iĢletme adına kullanması, iĢletmelerin güvenli bir 

Ģekilde büyümesine katkı sağlarken, iĢletmelerin büyümeleri de ekonomik 

kalkınmanın en büyük destekçisi olacaktır. ĠĢletmeler ne kadar büyürse, bu büyüme 

yerel ekonomiye de o oranda yansıyacaktır. Bu çalıĢma ile yerel ekonomik 

kalkınmada muhasebe meslek elemanlarının önemi ve rolü araĢtırılmak istenmiĢtir. 

ĠĢletmelerin büyümelerinde muhasebe meslek elemanlarının rol oynayıp oynamadığı 

bu çalıĢmayla tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bu doğrultuda birinci bölümde, yerel ekonomik kalkınma konusu 

anlatılmıĢtır. Ekonomik kalkınmanın tanımı, amacı, göstergeleri ve süreci ayrıntılı 

olarak ele alınmıĢtır. Kalkınmanın sağlanması ile sürdürülebilir kalkınmanın önemi 

birinci bölümde açıklanmıĢtır 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde ise muhasebe ve muhasebecilik mesleğinin 

tanımları yapılmıĢ ve mesleğin hukuki zeminin oluĢturan 3568 sayılı meslek yasası 

anlatılmıĢtır. 2008 yılındaki Serbest Muhasebecilik (SM)’liğin kaldırılmasının sebebi 

de bu kısımda belirtilmiĢtir. Muhasebecilik mesleğinin doğuĢundan günümüze kadar 

ki süreci hem evrensel boyutta hem de Türkiye’de kapsamında ifade edilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın üçüncü ve son bölümünde ise Sivas ilini kapsayan bir anket 

çalıĢması yapılmıĢtır. Muhasebe meslek mensuplarının yerel ekonomik kalkınmada 

ki önemini ve rolünü belirleyebilmek adına yapılan bu çalıĢmada, iĢletmelerin üst 

düzey yetkililerine ulaĢılmıĢtır. Edinilen veriler ıĢığında istatistikî yöntemlerden 

yararlanılarak (SPSS-21 Paket Programı) analiz ve yorumlar yapılmıĢ bu bilgilerden 

hareketle tablolar oluĢturulmuĢtur. 

Sonuç ve değerlendirme bölümünde ise çalıĢmanın geneline yönelik sonuç ve 

değerlendirmeye yer verilmiĢtir.  



3 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KALKINMA KAVRAMI, TEMEL KALKINMA MODELLERĠ VE 

YEREL EKONOMĠK KALKINMA 

1.GĠRĠġ 

Ülkelerin kalkınmıĢlığı onların dünya siyasetine yön vermesi bakımından 

oldukça önemlidir. Elbette kalkınma denilince sadece ekonomik anlamda kalkınma 

akla gelmemelidir. Kalkınma hem ekonomik, hem sosyal hem de kültürel alanlarda 

olduğu zaman daha anlamlı olacaktır. 

Kalkınma düzeyi yükseldikçe ülkeler kendi içerisinde yaĢam standartlarını 

artırırken diğer taraftan da dıĢ siyasette, söz sahibi olma gücüne kavuĢacaktır. Elbette 

ki kendi içerisinde kalkınmanın belirli bir düzeye gelmesi, bütün devletler için 

değiĢik süreçler ve farklı zaman dilimlerini içerecektir. Çünkü devletlerin sahip 

olduğu hammadde, iĢ gücü, müteĢebbis ve diğer faktörler birbirinin aynısı olmadığı 

gibi ellerindeki değerleri kullanma düzeyi bile aynı seviyede olmayacaktır. Sahip 

oldukları kaynakları en verimli Ģekilde kullanma düĢüncesi ise kalkınmaya olan 

ihtiyaçlarının artmasıyla baĢlayacaktır.  

Hayat standartlarının düĢük olması yâda kendi durumundan daha ileri bir 

seviyeyi görmesi halinde, insanoğlu hissiyatını ön planda tutarak hep daha iyiyi 

isteyecektir. GeliĢme arzusu içerisinde olan insanların isteklerine cevap verebilmek 

için devletler de kalkınma konusunda kendilerine bir yol haritası çizmek zorunda 

kalacaklardır. Bundan sonrası ise çizilen yol haritasına göre kalkınma planına 

disiplinli bir Ģekilde uymakla baĢarılacaktır. 

Kalkınmanın ülkenin tamamında ve bütün bireylerin hissedebileceği Ģekilde 

uygulanması, kalkınma planlarındaki asıl hedefi oluĢturmaktadır. Çünkü ülkenin 

belirli bir kısmına yapılan kalkınma hareketi, bölgeler arasında eĢitsizliğin 

doğmasına yol açacaktır. Böylece ülkede istenilen düzeyde kalkınma 

sağlanamayacak hatta bu Ģekilde yapılan kalkınma planları ülkeye zarar verecektir. 
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Ülke içerisinde göç hareketlerinin artması, gelir dağılımının eĢitsizliği, bölgeler arası 

kutuplaĢma gibi ciddi sorunları da beraberinde getirecektir. 

Kalkınma hareketinin ülkenin tamamında ve bölgelerin ihtiyaçlarına göre 

yapılması durumunda ülkenin gelirinde ve kaynakların verimli kullanımında artıĢ 

sağlanacaktır. Bu durum önce ülkenin geliĢmesine daha sonra dünya siyasetinde 

yerini alabilmesine sebep olacaktır. 

1.1. KALKINMANIN TANIMI 

Kalkınma kavramı, 1960'lı yıllardan sonra çok sık kullanılan kavramlar 

arasında yerini almıĢtır. "UygarlaĢma" ve " modernleĢme"  anlamlarını da çağrıĢtıran 

kalkınma sözcüğü, dilimizde genellikle ilerleme ve çağdaĢlaĢma ile aynı anlamda 

kullanılmaktadır. Kalkınma kavramı çoğu zaman geliĢme kavramı yerinede 

kullanılmaktadır (Sevinç, 2010:13). 

Toplumsal değiĢimlere etki eden faktörleri etki derecesine göre yorumlayan 

iktisatçılar ise kalkınma kavramını farklı Ģekillerde tanımlamıĢlardır. Karl Marks, 

kalkınmayı, tarihteki değiĢen Ģartlara bağlasa da, Miller, dönemin hükümetinin 

yaptığı faaliyetlerle; Adam Smith ise maddi ilerleme yani paranın artması eğilimiyle 

açıklamaktaydı. Marshall'a göre kalkınma, düĢüncelerdeki ve sosyal kuramlardaki 

geliĢmede olduğu gibi ancak zamanla ortaya çıkabilecek bir olguydu (Küçük, 

2010:7). 

Kalkınma kavramının ekonomik yönü ise ancak 1947 yılından sonra 

BirleĢmiĢ Milletlerin kalkınma planlarının incelenmesiyle ortaya çıkmıĢtır. Bu 

incelemeler sonucunda kalkınmanın asıl amacının tüm nüfusun refah seviyesini 

yükseltmek olduğu ortaya atılmıĢtır. Böylece kalkınma kavramı, ekonomik yönden 

kalkınmayı belirtecek Ģekilde kullanılmaya devam edilmiĢtir (Küçük, 2010:7).   

Ekonomik kalkınma, iktisadi nitelikteki geliĢmelerin yanı sıra sosyal ve 

siyasal yönden de geliĢmek demektir. Hatta yeni yapılanmanın da oluĢmasını 

sağlayan bir süreçtir. Kalkınma her ne kadar iktisadi açıdan büyüme gibi görünse de 

var olan sistemin sadece sayısal açıdan büyümesi değil olumlu anlamda yepyeni bir 

sistemin getirilmesidir (Yavilioğlu, 2002:66). 

Kalkınma kavramı, herkese eĢit olarak verilen temel hak ve özgürlüklerin 

bütün bireylere sunulan sağlık, adalet, güvenlik ve eğitim gibi hizmetlerin hiç bir 
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ayrıcalık gözetmeksizin toplumun tamamına eĢit olarak uygulama eylemidir (IĢık ve 

Kılınç, 2010:400). 

Ayrıca kalkınma kavramı, kiĢi baĢına düĢen milli gelir ve üretimin 

artırılmasının yanı sıra toplumun sosyokültürel yapısının geliĢtirilmesi çabasıdır 

(Yıldız ve Talih, 2011:273). Bu tanımdan yola çıkarak denilebilir ki, ekonomik 

kalkınmanın asıl hedefi, sürekli olarak artan nüfusa bağlı olarak artıĢ gösteren mal ve 

hizmet ihtiyacının karĢılanmasıdır. Böylece bütün bireylerin yaĢam kalitesi de 

artırılmıĢ olacaktır. Zaten ikinci dünya savaĢından sonra kurulan Dünya Bankası, 

BirleĢmiĢ Milletler (BM) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) de bu amaç gözetilerek 

yapılandırılmıĢtır (www.sdergi.hacettepe.edu.tr). 

Kalkınmanın dünyada ortaya çıkmasındaki en önemli olay 1930'lu yıllarda 

ortaya çıkan Büyük Buhran'dır. 1930’lu yılların sonundan 1940'lı yılların ortalarına 

kadar cereyan eden ekonomik çöküĢün meydana getirdiği sorunlar, kalkınma 

kavramının görüĢülmeye baĢlamasına sebep olmuĢtur. Buna istinaden 1947 yılında 

BirleĢmiĢ Milletler, hükümetlerin yapacağı kalkınma politikalarının asıl amacının 

tüm nüfusun refahını sağlayacak Ģekilde planlanması gerektiğini belirtmiĢtir 

(Yavilioğlu, 2002:62–63). 

Ekonomik kalkınma ülkenin tamamında aynı anda gerçekleĢemeyeceğinden, 

kalkınma ilk olarak yerel boyutta baĢlayacak ve ülkenin tamamına bu Ģekilde 

dağılacaktır (Öztürk ve Uzun, 2010:92). 

Ekonomik kalkınma iki aĢamadan meydana gelmektedir. Birinci aĢama, 

üretimin yapılabilmesi için ekonomiyi de içinde barındıran kurumsal/yapısal bir 

değiĢimin olmasıdır. Ġkinci aĢama ise üretim faktörlerini en uygun Ģekilde 

birleĢtirmektir. Kalkınma kavramı, ekonomik yönünün yanı sıra, toplumun sosyal ve 

siyasal yönden de geliĢmesini sağlamaktır. Yani kalkınma kavramı sadece ekonomik 

yönden değil toplumu sosyolojik, psikolojik ve politik bütün yönleriyle çevreleyen 

bir süreçtir (Yavilioğlu, 2002:66). 

1.2. KALKINMANIN AMACI 

Ġktisadi kalkınma planlarının yapılmasında belli baĢlı amaçlar vardır. Bu 

amaçlar Ģu Ģekilde sıralanabilir (Türkiye Bölge Planlamasının Evreleri, 1993:29-30): 

http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/
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 Ġnsanların daha fazla gelir elde etmesini sağlayarak, bireylerin bütün 

ihtiyaçlarının karĢılanması, 

 Bireyleri ve/veya kurumları yeni yatırımlara teĢvik ederek, büyüme 

hızının yükseltilmeye çalıĢılması, 

 Ülkenin ekonomik Ģekilde özgürlüğe kavuĢturulması, 

 Ülkenin, kendinden daha çok geliĢmiĢ ülkelerle rekabet edebilecek 

seviyeye getirilmesi, 

 Bireylerin yaĢam kalitesini artırarak, onlara uzun ömürlü, sağlıklı ve 

kaliteli bir yaĢam sunulması, 

 Ülkenin sahip olduğu kültür değerini korunması, 

 Sadece ülke içi değil uluslararası ulaĢım ve haberleĢmenin de, 

herkesin faydalanabileceği seviyeye getirilmesi, 

 Ġnsanların daha fazla gelir elde edebilmesi için sosyal düzenin modern 

hale getirilmesi ve 

 Toplumdaki bütün bireylerin gelecekte kendi ayakları üzerinde 

durabilecekleri Ģekilde desteklenmesi (Tolunay ve Akyol, 2006:119). 

1.3.EKONOMĠK KALKINMANIN ÖZELLĠKLERĠ, GÖSTERGELERĠ 

VE SÜRECĠ 

Dünyanın her yerinde kalkınmıĢlığı ve kalkınmıĢlık düzeyini gösteren 

ölçütler vardır. Bu ölçütler ülkeler ve bölgeler arasında farklılıklar gösterse de, genel 

özellikleri itibariyle belirli standartlara sahiptir. BelirlenmiĢ ölçütlere bakılarak ülke 

ve/veya bölgenin kalkınmıĢlık düzeyi hakkında net bir karar vermek mümkün 

değildir. KiĢi baĢı elektrik tüketimi, kiĢi baĢı gelir düzeyi, enflasyon oranı gibi belli 

baĢlı standartlara bakılarak kalkınmıĢlık düzeyi hakkında kesin bir yargıya 

varılamaz. Lakin yukarıda belirtilen ve belirli özellikleri içeren standartlar ülkenin 

Ģimdiki ve gelecekteki durumu hakkında yorum yapılmasına yardımcı olacaktır.  

KalkınmıĢlık sadece ekonomik açıdan değil aynı zamanda toplumsal ve 

çevresel faktörlerinde geliĢmesiyle ölçülmelidir. Ekonomik kalkınma sadece 

ekonomik yönden geliĢmiĢlik değildir. Çünkü ekonomik kalkınma hem çevresel 

faktörlerin geliĢmesiyle, hem de bireylerin geliĢmesiyle -yani toplumun geliĢmesiyle- 

mümkün hale gelmektedir. 
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1.3.1. Ekonomik Kalkınmanın Özellikleri 

Ekonomik kalkınmanın özellikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir (Türkiye Bölge 

Planlamasının Evreleri, 1993:29): 

 Kalkınma kavramı, yapısal bir değiĢikliğe sebep olacaktır. Yani 

mevcut yapıdan daha iyi bir duruma gelme isteğidir, 

 Negatif veya durağan halde ki büyüme hızını, olumlu Ģekilde 

değiĢtirecek, kiĢi baĢına düĢen gelirin daha fazla olması isteğidir, 

 Kalkınma, ülkelerin sosyolojik, psikolojik ve ekonomik olarak tüm 

yapılarını değiĢtirmesi demektir. Bu Ģekilde bireylerin hem daha 

zengin hem de daha eğitimli olması mümkündür, 

 Yapılan politikalar, ülkelerin tamamını kapsayacak Ģekilde ve uzun 

dönemli olarak yapılmalıdır ve, 

 Altyapının yapılarak, bütün sektörleri etkileyecek ve verimlerini 

artıracak Ģekilde yapılmalıdır (Tolunay ve Akyol, 2006:119). 

1.3.2. Kalkınma Göstergeleri 

Kalkınma düzeyinin göstergeleri doğrudan kalkınma ve dolaylı kalkınma 

olarak ikiye ayrılabilir. Doğrudan kalkınma niceliksel olarak belirlenebilirken, 

dolaylı kalkınma ise sadece nitel değiĢkenlerle belirlenebilmektedir. Birinci gösterge 

tarafsız olmayı kısıtladığından, kalkınmıĢlık düzeyi en iyi doğrudan göstergelerle 

tespit edilebilir (Çiftçi, 2008:53). 

Kalkınma göstergelerinden olan doğrudan ve dolaylı kalkınma göstergeleri 

bir Ģekil ile Ģöyle gösterilebilir (Kaynak: Çiftçi, 2008:53): 
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ġekil 1: Kalkınmanın Göstergeleri 

Kaynak: Çiftçi, 2008:53 

 ġekil 1'de görüldüğü üzere, kalkınmayı destekleyen unsurlar vardır. Bunlar 

doğrudan ve dolaylı kalkınma göstergeleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Kalkınmanın 

doğrudan göstergeleri arasında iktisadi ve sosyal faktörler yer almaktadır. Ġktisadi 

göstergeleri temel makroekonomik ve sosyo-ekonomik göstergelerin yanında 

nüfusun kalitesi de etkilemektedir. Nüfusun eğitim düzeyi artar ve iĢ kalitesi ne kadar 

HUKUKĠ GÖSTERGELER: 

Ġktisadi, siyasi ve sosyal 

yaĢamda sınırları belirleyen 

düzenlemeler (iĢ açmak için 

asgari prosedür süresi, suç 

oranları, cinayet sonucu 

ölüm düzeyi, vs.) 

KALKINMA GÖSTERGELERĠ 

A.DOĞRUDAN KALKINMA GÖSTERGELERĠ 

B.DOLAYLI KALKINMA GÖSTERGELERĠ 

ĠKTĠSADĠ 

GÖSTERGELER: 

Yüksek gelir, 

asgari geçim 

standardının 

güvence altına 

alınması, vb. 

SĠYASĠ GÖSTERGELER: 

Can-mal güvenliğinin 

sağlanması, yolsuzluk, askeri 

darbe olup-olmaması, 

kadınların parlamento ve alt 

meclislerde temsil düzeyi, 

bireysel tercihlerin yönetime 

yansıması, vs. 

ĠNSANĠ(SOSYAL) 

GÖSTERGELER: 

Uzun ömür, kiĢisel 

becerinin yüksekliği, 

vs. 

TEMEL MAKRO 

EKONOMĠK 

GÖSTERGELER: 

Fert baĢına GSYĠH, 

iktisadi büyüme, 

tasarruflar, sabit 

sermaye yatırımları, 

bankacılık sektör 

geniĢliği, vs. 

TEMEL SOSYO-

EKONOMĠK 

GÖSTERGELER: 

En düĢük gelir 

grubundakilerde yıllık 

gelir, çalıĢanların yıllık 

gelir ümidi, emekli 

aylıkları, vs. 

NÜFUS KALĠTESĠ 

GÖSTERGELER: 

Lisansüstü mezunlar, 

ar-ge çalıĢanları, 

patent+ telif geliri 

alanların nüfustaki 

ağırlığı ve gelir 

miktarları, internet 

kullanım yoğunluğu 

vs. 

BĠREYSEL SAĞLIK 

GÖSTERGELER: 

Ġktisadi, siyasi ve sosyal 

yaĢamda sınırları 

belirleyen düzenlemeler 

(iĢ açmak için asgari 

prosedür süresi, suç 

oranları, cinayet sonucu 

ölüm düzeyi, vs.) 

ÖN KOġUL: 

Ġster zaman isterse an esas alınsın mutlaka karĢılaĢtırma yapılacak ülke/bölge/il gruplarının olması ve ortalamadan 

yüksek performansa ya da düzeye sahip olunup olunmadığının tespiti gerekir. 
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yükselirse, göstergeler de o düzeyde olumlu sonuçlar verecektir. Sosyal göstergeler 

ise nüfusun kalitesi ve bireysel sağlık faktörlerinden etkilenmektedir.  

Kalkınmayı dolaylı olarak destekleyen unsurlar da siyasi ve hukuki 

göstergelerdir. Bütün bu sayılanlar kalkınmanın sadece bir faktöre bağlı 

olmayacağını, birçok etkenin kalkınmada rol oynadığını açıkça göstermektedir. 

1.3.3. Kalkınma Süreci 

Kalkınma süreci üçayaktan oluĢmaktadır. Bu ayaklar aynı anda 

geliĢtirilmelidir; aksi takdirde kalkınma süreci istenilen düzeye ulaĢmayacaktır. Daha 

doğrusu kalkınma planının ayakları istenilen uyumu sağlamayacaktır. Bu üçayak 

Ģöyle açıklanabilir (Tolunay ve Akyol, 2006:119): 

1. Ekonomik Kalkınma: Ġnsanların ihtiyacı olan mal ve hizmetin en verimli 

Ģekilde sağlanarak, toplumun refah düzeyinin artırılmasıdır. 

2. Sosyal Kalkınma: Ġnsanlara devlet tarafından sunulması zorunlu olan 

sağlık, eğitim, altyapı ve buna benzer birçok sosyal hizmetin iyileĢtirilerek, 

bütün kesimlere eĢit olarak ulaĢtırılmasıdır. 

3. İnsan Kalkınması: Bireylerin toplumu oluĢturması göz önüne alınırsa, 

bireylerin sahip olduğu potansiyeli ülkenin kalkınması için kullanabilme 

çabasıdır. Kalkınmanın bireylerde baĢlaması eğitim kalitesinin 

artırılmasıyla daha etkin olabilir.  

1.4. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA 

Anlık, bir dönemlik veya bir sektöre özgü kalkınma, gerçek anlamda bir 

kalkınma değildir. Sürdürülebilirlik, iĢletmenin kâr elde etme amacının önüne geçmiĢ 

bir kavramdır. Önemli olan geçici bir baĢarı değil az da olsa sürekli bir baĢarıdır. Bir 

projenin, hedefin, planın belirli bir zaman dilimine münhasır olması bundan beklenen 

faydanın geçici olması demektir. Belirli bir sistemin düzenlenmesi ve iĢler duruma 

getirilmesi ciddi zaman almaktadır. Bu yüzden projelerin baĢarıya ulaĢmasında 

sürekliliğin olması çok önemlidir. Planlanan projelerin daima uygulanabilir olması, 

verimin artması ve istenilen sonucun elde edilmesi açısından önemlidir. 

1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (The World Commission 

on Environment and Development), sürdürülebilir kalkınmayı Ģöyle 

tanımlamıĢtır(Özsözgün ÇalıĢkan, 2012:134): 
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“Sürdürülebilir kalkınma; mevcut olan neslin ihtiyaçlarını karşılarken, 

gelecekteki neslin ihtiyaçlarının karşılamasına da engel olmamaktır.” 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, tartıĢılmaya baĢladığı günden bu yana üç 

yönlü olarak ele alınmıĢtır (www.sdergi.hacettepe.edu.tr). 

1. Ekonomik Yönü: Sürdürülebilir kalkınmaya ekonomik yönden 

bakıldığında mal ve hizmeti karĢılarken, tarım ve endüstriyel üretime zarar 

verilmemelidir. 

2. Çevresel Yönü: Çevresel kaynakları kullanırken ya yenilenebilir 

kaynaklara yönelmeli ya da mevcut durumdakiler gelecek nesillerin 

faydalanmasına engel olmayacak Ģekilde tüketilmelidir. Yani kaynakların 

tahribatı asgari düzeye indirilmelidir. 

3. Sosyal (toplumsal) Yönü: Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal yönü ise 

bütün bireylere sunulması zorunlu olan sağlık, eğitim ve güvenlik gibi 

hizmetleri bütün bireylere eĢit oranda ulaĢtırılmalıdır. 

Bu anlatılanlar basit bir Ģekille aĢağıdaki gibi ifade edilebilir (Kurt ve Yayla, 

2010:16): 

 

ġekil 2: Sürdürülebilir Kalkınmanın Küresel BileĢenleri 

Kaynak: VII. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu ss:16 

ġekil 2' de görüldüğü üzere sürdürülebilir kalkınma sadece ekonomik güce 

bağlı değildir. Ancak toplum, ekonomi ve çevre faktörlerinin bir araya gelmesiyle, 

sürdürülebilir kalkınma mümkün olmaktadır. Kalkınmanın toplumsal boyutta olması 
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için ekonomik yönden de desteklenmesi gerekmektedir. Çevreye duyarlı bir 

planlama ile yapılan iĢlemler daha kalıcı olacak ve kalkınma kendi kendini 

sürdürebilecek bir düzeye gelecektir. Bu üç faktörün birlikteliğiyle, kalkınma istenen 

düzeye gelecektir. Böylece kalkınma, hem hızlı ve güvenli bir Ģekilde gerçekleĢecek 

hem de sürdürülebilir düzeye gelecektir. 

Sürdürülebilir kalkınma için iĢletmeler önemli bir aktördür. Ekonomik hayat 

içerisindeki her bir tedarikçi, üretici ve/veya tacir; faaliyetlerini yürütürken hem 

vergi sistemini hem de ekolojik ve sosyal sistemleri ciddi olarak etkilemektedir. 

ĠĢletmeler tedarik zinciri boyunca hammaddenin kazanılması, mamul haline 

dönüĢtürülmesi ve nihai tüketiciye ulaĢtırılması aĢamalarının tamamında 

sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için 

iĢletmeler uzun dönemli ekonomik performanslarını planlamalıdır. Uzun dönemli 

planlarının baĢarıya ulaĢabilmesi için de sosyal ve çevresel açıdan olumsuz etkiye 

yol açacak, kısa dönemli riskli davranıĢlardan kaçınılmalıdır (Özsözgün ÇalıĢkan, 

2012:134-135). 

ĠĢletmeler topluma karĢı sorumluluklarını, hazırladıkları finansal raporlarla 

yerine getirmektedirler. Yani muhasebe aracılığı ile yapmaktadırlar. Bundan dolayı 

da muhasebe, sürdürülebilir kalkınmada ilgili raporlamaların düzenli aralıklarla 

hazırlanarak devamlılığının sağlanabilmesi açısından önemli bir görev üstlenmiĢtir. 

Sürdürülebilir kalkınmanın baĢarılı olabilmesi için iĢletmelerin de 

sürekliliğinin sağlanması gereklidir. Sürdürülebilirlik konusunda muhasebe temel 

kavramları içinde “Süreklilik Kavramı”nın
1
 varlığı muhasebenin de bu konuya uygun 

hareket ettiğine iĢarettir. Buradan hareketle iĢletmelerin sürekliliğinin sağlanmasında 

muhasebe meslek mensupları, iĢletme içerisinde önemli rol oynamaktadır. Muhasebe 

meslek mensuplarının bu yöndeki katkıları aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir (Özsözgün 

ÇalıĢkan, 2012:140-141): 

 ĠĢletmenin sürdürülebilirliğinin belirlenmesi, 

 ĠĢletme altyapısının sürdürülebilirlik koĢullarına uygun planlanması, 

 ĠĢletmenin sürdürülebilirliğinin raporlanması ve denetlenmesi, 

 Sürdürülebilirlik eğitiminin verilmesi. 

                                                 
1
 Ġleriki bölümlerde bu konu üzerinde ayrıca durulmuĢtur. 
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Sürdürülebilir kalkınmanın dört amacının olması gerektiğini belirten Counsel 

ve Houghton bu amaçları Ģu Ģekilde sıralandırmıĢtır (Kurt ve Yayla, 2010:15-16): 

 Toplumun her kesiminin ihtiyacını karĢılayacak sosyal bir ilerleme 

olmalıdır, 

 Ülke kaynaklarının en verimli Ģekilde kullanılması ve bunu yaparken 

gelecek nesillerin kullanılmasına engel olmayacak Ģekilde 

kullanılmalıdır, 

 Ülke ekonomisini, ülkenin imkânları eĢliğinde sürekli büyüyecek bir 

seviyeye getirilmesidir, 

 Tüm bu geliĢmeler yaĢanırken çevrenin temizlenmesi ve bu temizliğin 

kalıcı olması sağlanmalıdır. 

Devlet Planlama TeĢkilatı, sürdürülebilir kalkınmanın baĢarılı olması için 

bazı hedefler belirlemiĢtir. Bu hedefler aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir (Alnıak, 2010: 

36) : 

 Rekabet edebilme yeteneğinin artırılması, 

 Ġstihdam durumunun artırılması, 

 Maddi ve manevi dayanıĢmanın artırılması, 

 Bölgeler arası dengesizliği en düĢük seviyeye çekmek ve bölgelerin 

kalkınmasının sağlanması ve 

 Devletin sunduğu hizmetin, kalitesinin artırılması.  

1.5. TEMEL KALKINMA MODELLERĠ 

1950'li yıllardan sonra savaĢın yıprattığı ekonomiler ve ekonomik 

bağımsızlığına yeni kavuĢmuĢ ülkeler, kendi ekonomilerini canlandırmak için yeni 

stratejiler geliĢtirme çabasına girdiler. Birçok kalkınma iktisatçısı ise bu ihtiyacı 

değerlendirerek ulusal düzeyde bir çok strateji geliĢtirmiĢtir (Yıldız, 2007:27).   

Ekonomik kalkınmayı yorumlayan François Perroux, "Kalkınma, dünyanın 

her yerinde aynı anda başlamaz, önce belirli noktalarda ekonomik kalkınma başlar 

daha sonra değişik hızlarla ekonominin tamamına yayılır." görüĢünü savunmuĢtur 

(Ersungur, 2005:65).  

GeliĢme çabasında olan her ülke ve/veya bölge, kendi içerisindeki 

dengesizliği gidermek ve gelir düzeyini artırmak isteyecektir. Bu geliĢme isteği de 
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ülke ve bölge içerisinde bazı sektörlerin yavaĢ yavaĢ filizlenmesini sağlayacak ve 

zamanla diğer sektörlerin de kalkınmasına etki edecektir (Ersungur, 2005:65). 

GeliĢmemiĢ ve/veya az geliĢmiĢ ekonomiler, geliĢmiĢ ülkelerin 

ekonomilerine bağımlı bulunmaktadırlar. Bunlar, geliĢmiĢlik sorununu çözmek için 

çeĢitli stratejiler belirlemek durumunda kalmıĢlardır. Aslında bu stratejileri 

belirlerken kalkınmıĢlıklarını engelleyen faktörleri ve aynı zamanda kendilerindeki 

eksiklikleri de çok net tanımlamıĢlardır. Yani ülkenin ekonomisindeki darlığın asıl 

sebebi, geliĢmeyi engelleyen sorunlarla aynıdır. Ekonominin büyümesindeki 

faktörler çözüme kavuĢturulursa, ülkenin kalkınma sorunu kendiliğinden 

hallolacaktır.  

Ülkelerin ve bölgelerin genel itibariyle eksikleri; sermayelerinin yetersiz 

olması, teknolojiyi kullanamamaları, kalifiye eleman sıkıntısı, sanayi ürünlerini 

üretememeleri ve ekonomideki darlıklar Ģeklinde sıralanabilir. Yalnız bu sorunların 

tespit edilmesi, bölgelerin sorunlarını çözmeye yetmemiĢtir. Yine de karĢılaĢılan bu 

sorunlara karĢı dengeli kalkınma modelleri ve dengesiz kalkınma modelleri 

geliĢtirilmiĢ ve uygulanmıĢtır (Yavilioğlu, 2002:55). 

1.5.1. Dengeli Kalkınma Modelleri 

Dengeli kalkınma: değiĢik bölgelerde, değiĢen büyüklüklerde dağılmıĢ olan 

kıt kaynakları, bölgeler arasındaki uyumu sağlayacak ve birbirlerinin eksik yönlerini 

tamamlayacak Ģekilde planlanmak ve bu Ģekilde kalkınmak düĢüncesidir. 

Dengeli kalkınma kavramında bahsedilen dengeli sözcüğünün bu kavramdaki 

amacı, hiçbir bölgenin diğerine karĢı önceliğinin olmadığını belirtmektir. Her 

bölgenin aynı anda geliĢmesini sağlamak için kullanılmıĢ bir sözcüktür. Kavram, 

yatırımların bile eĢit oranda ve aynı zamanda yapılması düĢüncesini 

barındırmaktadır. Bu Ģekilde planlanan bir kalkınma ile ülkenin tamamı eĢit oranda 

geliĢecek ve bölgeler arasında geliĢme açısından bir fark olmayacaktır (AÖF Yayın 

No:2668, 58-59). 

Dengeli kalkınma modeli üzerinde düĢünen iktisatçılar, asıl sorunların 

ülkelerin alt yapısının yetersiz olmasının, kiĢi baĢına düĢen milli gelirin düĢük 

olmasının ve pazardaki darlığın olduğunu savunmuĢlardır. Bu sorunların yanında 

talebin düĢük olması da, bireysel yatırımları olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü 
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yatırım amacıyla gelen giriĢimci, ürettiği ürünleri satmak maksadıyla üretmektedir. 

Talebin olmaması veya düĢük olması ise yatırımın boĢa gitmesine yol açacaktır. 

Dengeli kalkınma modelinde ise asıl amaç birbirini destekleyici yatırımların 

olmasıdır. Yapılan yatırımın sonucu üretilen mamulün, diğer yatırımların girdisi 

olacak Ģekilde planlanması istenmektedir. Bu Ģekilde yapılan yatırımlarda talep 

sorununun ortadan kalkması hedeflenmiĢtir. Hatta bu modelde sektörler arasında bir 

talep olması bile istenmektedir. Tarım alanında yapılan üretimin, sanayi alanında 

kullanılabilmesi istenmiĢtir (Ġsmayılov, 2007:66). 

Dengeli kalkınma modeli üzerinde fikir üreten birkaç iktisatçının görüĢleri ise 

Ģöyle sıralanabilir. P.N. Rosenstein-Rodan, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan sonra 

Avrupa'nın doğusunda yer alan, geri kalmıĢ bölgelerde çalıĢma yapmıĢ ve 

kalkınmada sorun olan faktörleri sıralamıĢtır. Bunlar içinde, bölgede milli gelirin 

düĢük ve buna bağlı olarak talebin yetersiz olması en önemli sorun olarak 

gösterilmiĢtir. Bölgenin alan olarak yeterli kapasitede olmasına rağmen üretimin ve 

sermayenin az olması da kalkınmayı engelleyen sebepler arasında gösterilmiĢtir.  

Rosenstein- Rodan, çözüm olarak iki öneride bulunmuĢtur. Ġlki emeğin fazla fakat 

atıl olduğu bölgedeki emek fazlasının, sermayenin fazla olduğu yere göç 

ettirilmesine yönelikken; ikinci öneri sermayeyi, geri kalmıĢ bölgelere getirmek 

hususundadır (Yavilioğlu, 2002:56). 

Dengeli kalkınmanın bir diğer modelini ise Ragnar Nurkse 1952 yılında 

yayınladığı makalesinde Ģöyle ifade etmiĢtir:" Bir ülke fakir olduğu için fakirdir. Bu 

önerme basit ve önemsiz görünse de geri kalmış ülkeler sermaye birikimi sorununun 

gerek arz, gerekse talep yönünü etkileyen kısır döngüleri ifade edebilmektedir." 

Burada anlatılmak istenen durum ülkenin gelir seviyesi düĢükse tasarruf oranın da o 

derecede düĢük olduğudur. Tasarruf oranının düĢük olması yatırımı engeller bu da 

gelirlerinin düĢük olmasına sebep olur. Bu Ģekilde bir kısır döngüye girmeleri, 

ülkelerin kalkınmasındaki en büyük sorunlardan biridir.  

Nurkse, kısır döngüden kurtulmayı ise farklı endüstrilere aynı anda yapılacak 

yatırımlara bağlamıĢtır. Ülkeler planlı bir Ģekilde birkaç sanayi dalına aynı anda 

yatırım yapmazsa bu kısır döngü içerisinde kalacak ve kalkınma gerçekleĢmeyecektir 

(Sevinç, 2010:22). 
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Dengeli kalkınmayla ilgili diğer bir teori ise Harrod Domar tarafından öne 

sürülmüĢtür. Domar'ın çalıĢmasında ülkelerin dengeli büyümelerinin, toplam talebin 

toplam arza eĢitlenmesiyle mümkün olabileceği savunulur (Yıldırım, 2008:28). Bu 

teoride, tam istihdam ve enflasyonsuz bir ekonominin ortaya çıkması geçici olsa da 

mümkün görünmektedir. Çünkü bu teori, devlet tarafından ciddi bir planlama 

gerektirecektir. Planlamalardan sapma olmaması için de devlet müdahalesi 

kaçınılmaz olacaktır. Bu teoride, ekonomi ne kadar büyüyecekse, yatırım miktarının 

o oranda artması ve o derecede tasarrufa gidilmesi düĢüncesi ileri sürülmektedir 

(Sevinç, 2010:23).   

1.5.2. Dengesiz Kalkınma Modelleri 

Dengesiz kalkınma modelleri, tamamen dengeli kalkınma modellerine 

eleĢtirel bir düĢünceden ortaya çıksa da bazı noktalarda aynı konular 

savunulmaktadır. Dengesiz kalkınmanın temel düĢüncesi, belirli dönemde 

dalgalanmaların, hareketliliklerin ve durgunlukların olması aslında devam eden bir 

sürecin göstergesidir. Dengeli kalkınma modelindeki gibi bütün yatırımların bir anda 

ve çeĢitli sektörlerde yapılması, bu süreci yavaĢlatmakta ve geliĢme hızını 

düĢürmektedir. Ayrıca ekonomisi küçük olan bir ülkenin de aniden bütün yatırımlara 

giriĢmesi pek de uygun görünmemektedir. Buradan hareketle dengesiz kalkınma 

modeli, bütün sektörlere bir anda yönelmek yerine, bazı sektörlerin seçilmesi ve bu 

yönde hareket edilmesi gerekliliğini esas alır (http://euniversite.nku.edu.tr). 

Dengesiz kalkınma modelinin savunucu olarak sayılan A. O. Hirschman, 

sosyal sistem ile ekonomik sistem iliĢkisine değinmiĢtir. Zaten ekonomik gücü belirli 

bir seviyenin altında olan kesimin, bir anda bütün yatırımlara el atması nerdeyse 

imkânsız gibi görünmektedir. Bu Ģekilde bir yatırıma yönelmek düĢünülse bile 

ekonomide buna karĢı bir talebin olamayacağı da aĢikârdır (http://euniversite.nku. 

edu.tr). 

Hirschman, yeteri kadar kaynağın ve müteĢebbisin bulunmamasının dengeli 

kalkınmayı engellediğini iddia etmektedir. Hirschman, geliĢmekte olan ülkelerde 

bütün sektörlerde aynı anda yatırım yapılmasını mümkün görmemiĢtir. Çünkü eldeki 

kıt sermaye bütün sektörler için yeterli değildir. Dolayısıyla planlı bir Ģekilde bazı 

sektörler belirlenmeli o yöne doğru yatırımlar yapılmalıdır. Hirschman, belirli Ģartlar 
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içerisinde dengesizliğin geliĢmeyi durağanlıktan kurtararak ekonomiye bir canlılık 

getireceğini, ekonomide sürekli olarak dengenin üzerinde durulmamasının 

gerektiğini, aksi takdirde dengeleme politikasının geliĢmeye değil durgunluğa sebep 

olacağını savunmuĢtur (http://euniversite.nku.edu.tr). 

1.6. YEREL EKONOMĠK KALKINMA KAVRAMI 

Uluslararası ĠĢgücü Organizasyonu'nun (ILO) tanımına göre yerel kalkınma, 

kamu ve özel sektörün arasında uyum sağlanarak, bölge içerisinde rekabetin 

sağlanması ve kaynakların da bu yönde kullanılmasıdır (Çetin, 2007:156). Yerel 

ekonominin canlandırılması için etkin politikalar tespit edilerek uygulamaya 

konulmalıdır.  

Yerel kalkınmanın daha verimli ve hızlı olması için yerel paydaĢların gücü 

kullanılmalıdır. Böylece geleneksel kalkınmada ki gibi tavandan tabana kalkınma 

değil bunun aksine tabandan tavana ve bölgenin tamamında etkili olabilecek bir 

kalkınma gerçekleĢecektir (Eroğlu, 2010:45). 

Kalkınmada asıl baĢarı, yerelde meydana gelen baĢarıyla sağlanabilir. Yerel 

ekonomik kapasitenin arttırılması, yeni iĢletme ve giriĢimcilerin bölgeye gelmesine 

ön ayak olacaktır (Karaca ve Ceylan, 2010:276). Böylece yerel ekonomik 

kalkınmanın getirilerinden faydalanmak isteyen iĢletmeler bölgeye gelecektir. Yerel 

ekonomik kalkınmaya getirisi ise benzer, tamamlayıcı veya aynı endüstri kollarının 

belirli bir alanda kümelenmesi olacaktır (Öztürk ve Uzun, 2010:99). Bütün bireylere 

eĢit olarak sunulan kalkınma stratejileri, bölgenin sosyal, siyasal ve ekonomik 

yönden birçok sorunun çözülmesini sağlayacaktır. Yalnız kalkınma bir süreç 

olduğundan, kısa bir süre içerisinde gerçekleĢmesi beklenilemez  (Eroğlu, 2010:45). 

Dünya Bankası, ekonomik kalkınmayı 1960'dan günümüze kadar 

karakteristik özelliklerine göre üç döneme ayırmıĢtır. Bu durum Tablo 1' de yer 

almaktadır: 
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Tablo 1: Ekonomik Kalkınmanın Dönemleri 

DÖNEMLER KARAKTERĠSTĠKLERĠ ARAÇLAR 

1. Dönem:  

1960 / 1980 dönemi 

-Özellikle yabancı yatırımları 

çekerek üretim yatırımları artıĢı 

-Alt yapı yatırımlarında artıĢ 

-Ġmtiyazlar 

-Yerli yatırımcıya uygun krediler 

-Vergi muafiyetleri 

-Alt yapı yatırımlarını teĢvik 

2. Dönem:  

1980 / 1990 dönemi 

-Mevcut yerel iĢletmelerin 

büyümesi ve devamları 

-Ülke içi yatırımlara yönelik 

ilginin belirli sektörlere dönük 

devam etmesi 

-Bireysel iĢletmelere doğrudan 

ödemeler 

-KOBĠ'lere dönük danıĢmanlık ve 
eğitimler 

-Teknik destek 

-ĠĢletme kuruluĢ desteği 

-Bazı temel ve yan altyapı 
yatırımları 

3. Dönem:  

1990'dan günümüze 

- Yan altyapı yatırımları 

- Kamu-özel sektör iĢbirliği 

-Kamu hizmetlerine özel sektör 

yatırımları 

-ġehrin rekabet avantajlarını 

artırıcı iç yatırımcıların 
hedeflenmesi 

-Yerel firmaları destekleyici, 

bütüncül stratejiler geliĢtirmek 

-Rekabetçi, yerel yatırım iklimi 
sağlamak 

-ĠĢbirliğini desteklemek ve 

artırmak 

-Kümelenmeyi sağlamak 

-ĠĢgücü eğitimine önem vermek 

- Küme geliĢimine dönük iç 

yatırımları hedeflemek 

-YaĢam kalitesini iyileĢtirmek 

Kaynak: Karaca ve Ceylan, 2010:276 

Tablo 1'de kalkınma dönemleri görülmektedir. Buna göre, 1960/1980 yıllarını 

kapsayan 1. dönemde, alt yapı yatırımlarına ağırlık verilmiĢ ve yabancı yatırımcılar 

ülkeye çekilerek üretimin artırılması istenmiĢtir. Yeni yatırımcıların imtiyazlarla, 

kredi olanaklarıyla ve vergi muafiyetleriyle ayakta durabilmesi istenmiĢtir. Bu 

dönem içerisinde alt yapı yatırımlarına teĢvik verilerek kalkınmanın tohumları 

atılmıĢtır. Sadece yabancı yatırımcılara değil yerli yatırımcıya da aynı teĢvikler 

sunulmuĢtur. Takip eden 1980/1990 yıllarını kapsayan 2. dönemde ise mevcut yerel 

iĢletmelerin güçlendirilmesi ve belirli sektörlere ilginin artırılması hedeflenmiĢtir. 

Yeni açılan iĢletmelere kuruluĢ desteği sağlanmıĢ, mevcut firmalara teknik destek, 

danıĢmanlık hizmeti hatta doğrudan ödeme desteği sunulmuĢtur. Aslında bu dönem 

1960'dan bu yana yapılan yatırımların güçlendirilmesi düĢüncesini barındırmaktadır. 

Kurulan ve/veya kuruluĢ aĢamasında olan iĢletmeler, belirli desteklerle 

güçlendirilmeye çalıĢılmıĢ, üretimin artırılması esas amaç olarak gösterilmiĢtir. 

1990'dan günümüze kadar olan 3. dönemde ise mevcut alt yapı güçlendirilmesi ve 

kamu hizmetlerinin artırılması hedeflenmiĢtir. Kamu-özel sektör iĢbirliği ile 
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yatırımlar hızlandırılmıĢ ve bu durum Ģehirdeki rekabetin artırılması Ģeklinde 

avantaja dönüĢtürülmüĢtür. Yerel iĢletmeler desteklenerek, yatırımların büyük ve 

uzun soluklu olması hedeflenmiĢ bu amaçla yatırımcılar birleĢmeye teĢvik edilmiĢtir. 

1.7. YEREL EKONOMĠK KALKINMANIN AMACI 

Yerel ekonomik kalkınmanın ulaĢmak istediği en önemli amaç; kalkınmanın 

hedeflediği bölgeyi sosyal, siyasal ve ekonomik yönden kalkındırmaktır. Yerel 

ekonomik kalkınmanın olabilmesi için bölgedeki paydaĢların etkin olarak 

kullanılması gerekmektedir (http://web.worldbank.org/). 

Yerel ekonomik kalkınmanın amaçlarını aĢağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür (http://kutuphane.dogus.edu.tr): 

 Yerel ekonomik kalkınmanın verimli olabilmesi için rekabet gücünün 

artırılması, 

 Sadece bölgedeki bir değil bütün sektörlerin geliĢtirilmesi, 

 Bölge içerisinde durağan haldeki güç, durağan halden etkin hale 

getirilerek, onların da kalkınmada kullanılması, 

 Bölgeye yeni giriĢimcileri çekmek için bölgenin alt yapı, ulaĢım ve 

haberleĢme gibi hizmetlerin kalitesi artırılarak, hayat standardının 

yükseltilmesi, 

 Bölgedeki kiĢi baĢı gelirin artırılması ve 

 Bölgedeki kiĢilerin yaĢam kalitesinin artırılması ve bölgenin ekonomik, 

sosyal ve siyasal yönden geliĢtirilmesidir (Türkiye'de Bölge 

Planlamasının Evreleri, 1993:29–30). 

1.8. YEREL EKONOMĠK KALKINMANIN TEMEL ĠLKELERĠ 

Yerel ekonomik kalkınmanın sağlam bir Ģekilde ayakta durmasını sağlayan 

üçayağı vardır. Bunlar (Göymen, 2010:132–133): 

1) Kalkınma ilk olarak bireyde baĢlayacağından, yerel ekonomik kalkınma 

bireyler düĢünülerek planlanmalıdır, 

2) Kalkınma projesi bütün bireyleri kapsayacak Ģekilde ve bütün bireylere 

eĢit olarak dağıtılmalıdır, 

3) Kalkınma bölgeyi sadece tek yönlü değil birçok alanda geliĢtirmek üzere 

planlanmalıdır. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,menuPK:341145~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:341139,00.html
http://kutuphane.dogus.edu.tr/
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Hemen üstte yer alan kalkınma ilkelerinin birbirleriyle olan iliĢkileri ġekil 

3’teki gibi ifade edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3: Yerel Ekonomik Kalkınma Ġlkelerinin iliĢkisi 

ġekil 3'te belirtildiği gibi yerel ekonomik kalkınma sadece bir sektörü veya 

kesimi değil herkesi kapsayacak, her kesime eĢit uygulanabilecek ve hedefinde 

insanların faydaları gözetilecek Ģekilde olmalıdır. Ayrıca, nasıl yerel ekonomik 

kalkınma bu faktörlere destek veriyorsa, bu unsurlar olmadan kalkınma gerçekleĢmiĢ 

olmayacaktır.  

Yerel ekonomik kalkınmanın esas amaçlarına ulaĢmak için bazı araçların 

kullanılması gerekmektedir. PaydaĢların bu araçları kullanarak geliĢmesiyle 

ekonomik kalkınmanın gerçekleĢmesi sağlanmaktadır.  

Yerel ve ulusal düzeydeki paydaĢlar, yine yerel ve ulusal düzeydeki kalkınma 

araçlarını kullanarak yerelin kalkınmasında ön ayak olabilirler. Bunlar, yerel 

düzeydeki otoriterlerde, kalkınma politikalarını teĢvik edecek ve yerelin 

kalkınmasında etkin bir rol oynayacaktır. Aynı Ģekilde yerel düzeydeki paydaĢlar, 

ulusal düzeydeki paydaĢlarla iĢ birliğine giderek en uygun kalkınma stratejilerini 

belirleyebilirler. Yerel otoritelerin, yerel ekonomik kalkınma için ne tür araçlar ve 

projeler üretilebileceği ve bunları uygulayacak konumda olanların kimler olacağı 

sorusuna aĢağıdaki özet tablo ile cevap verilebilir.  

 

 

Ġnsan 

Odaklı 

Çok Yönlü 

Kapsayıcı 

ve EĢitlikçi 

YEREL 

EKONOMİK 

KALKINMA 
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Politika ve Projeler Yerel Kalkınma Araçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4: Yerel Ekonomik Kalkınmanın Politikaları, Araçları ve Uygulayıcıları 

Kaynak: Eroğlu, 2010:47 

ġekil 4'te görüldüğü üzere yerel ekonomik kalkınma belirlenen politikaların, 

uygun araçlar yardımıyla ilgili kiĢi veya kiĢiler tarafından kullanılmasıyla mümkün 

olmaktadır. Finans, eğitim, altyapı vb. politikalar önceden belirlenir; bunlara uygun 

yardımcı faktörler neyse -kredi programı, ortak giriĢimler, veri bankaları, teĢvikler, 

yönetim kursları, iĢ gezileri vb.- tespit edilir; daha sonra yerel aktörler aracılığıyla -

yerel bankalar, kalkınma ajansları, üniversiteler, odalar vb.- sistem uygulanmaya 

konulur. 

 

*Finans 

*ĠĢ/ĠĢletme geliĢtirme hizmetleri 

*Eğitim 

*Altyapı yatırımları ve Planlama 

*Yatırımları çekme 

*Ağ oluĢturma 

*Yerel kaynakların coğrafi 

koordinasyonu 

*Yerel kaynakların fonksiyonel 

koordinasyonu 

*Kredi programları, garanti fonları, döner 

sermaye 

*Ortak giriĢimler 

*Piyasa araĢtırması, veri 

bankaları,danıĢmanlıklar 

*Ġhracat teĢvikleri, endüstriyel kümeleri 

destekleme 

*Yönetim kursları, iĢ gezileri, uzaktan 

öğrenme kursları,, kadınlar ve dıĢlanmıĢ 

insanlar için özel kurslar 

*yerel kalkınma planları 

*Alansal pazarlama 

*Merkezi yönetim, uluslar arası 

organizasyonlar, kar amacı gütmeyen 

organizasyonlar, uluslar arası yatırımcılar, 

yerel kalkınma ajansları ile iliĢkiler 

Yerel bankalar, odalar, yerel yönetimler, kar amacı gütmeyen 

organizasyonlar, özel pazarlama ajansları, yerel/bölgesel kalkınma ajansları, mikro 

finans kurumları, finans aracılar, kalkınma bankaları, özel sektör hizmet kurumları, 

üniversiteler, araĢtırma kurumları 

  UYGULAYICILAR 
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1.9. YEREL EKONOMĠK KALKINMADA TEġVĠKLERĠN ÖNEMĠ 

MüteĢebbislerin yatırım kararı almasında ve/veya kurulmuĢ iĢletmelerin 

sağlam bir Ģekilde ayakta durabilmelerinde teĢvikler önemli rol oynamaktadır. 

KuruluĢ aĢamasında yapılan harcamalar ve piyasadaki tutunma çabalarının yanında 

iĢletmelerin maddi sıkıntı yaĢaması, yapılan yatırımların kazancının görülmeden 

kaybedilmesine sebep olacaktır. Yatırımcıların küçük de olsa adım atmasında ve 

piyasaya kazandırılmasında teĢviklerin yeri çok büyüktür. 

Türkiye genelinde bakıldığında, ekonominin büyük bir bölümünü küçük ve 

orta büyüklükteki iĢletmeler oluĢturmaktadır. Türkiye'de giriĢimin % 99,9'unu, 

istihdamın ise %77,8'ini KOBĠ'ler oluĢturmaktadır (www.tuik.gov.tr). Neredeyse 

%80 seviyesine yaklaĢan KOBĠ oranının olması, çıkarılan teĢviklerinde KOBĠ'lere 

veya çok büyük çaptaki yeni yatırımlara dönük olmasına sebep olmuĢtur. 

TeĢvikler, toplumsal niteliği olan kaynakların devlet tarafından, belirlenen 

yatırım hedefleri doğrultusunda, ilgili sektör veya kesimlere iletilmesidir. TeĢvikler 

yoluyla yatırımlarının hacminin artırılması, yatırımların en verimli alanlara 

yaptırılması ve bölgeler arasında dengesizliğin giderilmesi için yatırımların 

yönlendirilmesi gibi birçok olumlu faktör planlamıĢtır (http://journal.mufad.org.tr). 

Yatırım teĢvikleri, yatırım maliyetlerinin düĢürülmesi ve iĢletme kârının 

artırılmasında çok etkilidir. Yeni yatırımcılar için özel olarak belirlenmiĢ alanlarda 

yatırım teĢviklerinin verilmesi,  geri kalmıĢ bölgeler ve giriĢimciler için yeni 

yatırımlar cazip hale getirilmiĢ olacaktır. GiriĢimciler, yatırım için uygun alanlar 

haline getirilen bölgelerde yatırım yaparak bölgenin kalkınmasına ön ayak olacaktır. 

Bölgenin kalkınması da ülkenin kalkınmasını sağlayacaktır. Böylece hem ülkedeki 

dengesizlikler giderilecek, hem de yatırımlar desteklenecektir. 

TeĢviklerin, Türkiye’de uygulanması ise 19.02.1963’teki 202 sayılı kanun ve 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen yatırım indirimiyle uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. 1967’den 1985 yılına kadar her yıl düzenli olarak, yıllık programlar 

hazırlanmıĢtır. Bu programlarla hangi faaliyetlerin, hangi bölgelerde destekleneceği 

belirlenmiĢtir (Gülmez ve Yalman, 2010:236-241). TeĢvikler sadece yatırımın teĢvik 

edilmesiyle kalmayıp istihdamın artırılması düĢüncesiyle de yapılmaktadır. 5084 

sayılı Kanun'un 3. Maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teĢviki, 2001 yılında 

Devlet Ġstatistik Enstitüsü BaĢkanlığı (DĠE) tarafından belirlenen ve gayri safi yurtiçi 
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hâsıla tutarı kiĢi baĢı 1.500 ABD Doları ve altındaki iller için uygulanabilmekteydi 

(GüneĢ, 2008:167-170). Cumhuriyet dönemindeki ikinci teĢvik yasası ise ġubat 

2004’te yürürlüğe giren 5084 sayılı “Yatırımların ve Ġstihdamın TeĢviki” yasasıdır. 

Bu yasa ile bazı illerde vergi, sigorta, bedelsiz arsa ve enerji desteği sağlanarak 

istihdam desteklenmeye çalıĢılmıĢtır (Gülmez ve Yalman, 2010:236-241). 2005 

yılında 5350 sayılı Kanunla değiĢiklik yapılmıĢ, Devlet Planlama TeĢkilatı 

MüsteĢarlığı (DPT) tarafından sosyo-ekonomik geliĢmiĢliği eksi olan 13 il daha gelir 

vergisi stopajı teĢviki kapsamına dâhil edilmiĢtir. TeĢvikle desteklenecek iller 

aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir: 

"Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, 

Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çorum, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, 

Erzurum, Elazığ, Giresun, GümüĢhane, Hakkâri, Iğdır, KahramanmaraĢ, Karaman, 

Kars, Kastamonu, Kilis, KırĢehir, Kütahya, Malatya, Mardin, MuĢ, NevĢehir, Niğde, 

Osmaniye, Ordu, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, ġanlıurfa, ġırnak, Tokat, Tunceli, 

Trabzon, UĢak, Van, Yozgat." Sayılan bu iller, 5084 sayılı Kanunda yer alan gelir 

vergisi stopajı teĢvikinden faydalanmıĢtır. Yeni yatırımlarda 5 yıl teĢvik uygulaması 

kullanılmıĢtır. 01.04.2005 tarihinden önce iĢe baĢlamıĢ kurumlar veya gelir vergisi 

mükellefleri, en az 10 iĢçi çalıĢtırması Ģartıyla bütün iĢçiler için teĢvikten 

faydalanabilmiĢtir (GüneĢ, 2008:167-170). Sadece yatırıma maddi destek 

sağlamakla yetinmeyip, iĢsizliğin azaltılabilmesi için istihdamın teĢvik edilmesi 

kalkınmayı önemli ölçüde desteklemektedir. 

TBMM'nin 15.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe 

giren 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ve Bazı 

Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun'la birlikte bölgesel teĢvik 

uygulamasına geçilmiĢtir. TeĢvikler kiĢi baĢına düĢen milli gelir ve sosyo-ekonomik 

düzeylerine göre bölgelere ayrılmıĢtır. Hatta teĢviklerle sigorta primi %100'e kadar 

desteklenmiĢtir. Yeni teĢvik sistemiyle bölgelerin yapısına, geliĢmiĢlik düzeyine, kiĢi 

baĢına düĢen milli gelire ve sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik düzeylerine bakılarak, ülke 

6 bölgeye ayrılmıĢtır (Esen, 2012:329-332).  

Ülkemizde küresel krizlerin sonrasında, çalıĢma hayatının olumsuz yönde 

etkilenmesinden dolayı tedbir amaçlı teĢvikler çıkarılmıĢtır. Bu teĢvikler sadece 

iĢçinin çıkarılmasını engellemek maksadıyla değil yeni istihdamın sağlanması 
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niyetini de barındırmaktadır. Böylece iĢçi çıkarılması riskine karĢı iĢsizliğin artması 

önlenmiĢ ve yeni istihdamın eklenmesiyle de üretim seviyesi düĢürülmemiĢ 

olacaktır. Çıkarılan teĢviklerden birkaçı Ģöyle sıralanabilir (Tiryaki, 2009:261-264): 

 2008 yılında 18-29 yaĢ arasındaki genç istihdamın artırılması ve 18 yaĢ 

üstü kadının istihdama eklenmesi teĢvik edilmiĢtir. 

 2009 yılında, önceki 3 aylık dönemde iĢsiz olan kiĢilerin, çalıĢan 

personele ilave olacak Ģekilde iĢe alınması halinde, 6 ay boyunca asgari 

ücret üzerinden hesaplanacak olan sigorta primi iĢveren hissesi devlet 

tarafından karĢılanacaktır. 

 ĠĢsizlik ödeneği alan iĢsizlerin, özel sektörde çalıĢtırılması halinde, asgari 

ücret üzerinden hesaplanacak olan sigorta primi iĢveren hissesi, hükümet 

tarafından karĢılanacaktır. 

Yeni teĢvik sistemi, 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete ile 

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” yürürlüğe girmiĢtir. 20 Haziran 

2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete ile uygulama tebliği yayınlanmıĢtır. 

Yeni teĢvik mevzuatının amacı, öngörülen hedefler ve uluslararası 

anlaĢmalara göre aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir (Serdengeçti, 2010:25): 

 Yapılacak yatırımları, katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, 

 Üretimi ve istihdamı artırmak, yatırımın sürdürülebilir olmasını 

sağlamak, 

 Uluslararası rekabetin sağlanabilmesi için teknolojik yönden geliĢimini 

sağlamak, 

 Doğrudan yabancı yatırımları artırmak, 

 Bölgeler arası farkları gidermek, 

 AR-GE faaliyetlerini artırmak ve 

 Yapılacak yatırımların çevreci olmasını sağlamak. 

1.9.1. Bölgesel TeĢvik Uygulamaları 

2011 yılındaki Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi (SEGE), çalıĢmasına 

göre Türkiye 6 bölgeye ayrılmıĢtır. Bölgeler belirli kıstaslara göre belirlenmiĢ ve o 

ölçüde teĢvik uygulanmıĢtır. Tablo üzerinde görecek olursak; 
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ġekil 5: Bölgesel TeĢvik Uygulamalarının Türkiye'de ki Dağılımı 

Kaynak: http://www.doka.org.tr 
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Tablo 2: Bölgesel TeĢvik Uygulamalarının ġehirlere Göre Dağılımı 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 

Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı 

Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan 

Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman 

Eskişehir Çanakkale 
2
 Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl 

İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis 

İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır 

Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkâri 

Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır 

 Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars 

 Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin 

 Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş 

 Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt 

 Yalova  Kütahya Sinop Şanlıurfa 

   Malatya Tokat Şırnak 

   Nevşehir Tunceli Van 

   Rize Yozgat 
Bozcaada ve 

Gökçeada İlçeleri 

   SİVAS   

Kaynak: http://www.doka.org.tr 

 

 

 

                                                 
2
Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

YEREL EKONOMĠK KALKINMANIN ÖNEMLĠ UNSURU: 

MUHASEBECĠLĠK VE MALĠ MÜġAVĠRLĠK MESLEĞĠ 

2.GĠRĠġ 

Bir önceki bölümde yerel ekonomik kalkınma hakkında bilgiler verilmiĢtir. 

Bu bölümde ise yerel ekonomik kalkınmanın anahtar unsurlarından biri olan ve 

kalkınma çabasında büyük bir rol oynayan/oynaması gereken muhasebecilik 

mesleğine yönelik bilgiler verilecek ve yerel kalkınma hamlesinde 

oynadıkları/oynayabilecekleri roller üzerinde durulacaktır. 

Genel itibariyle KOBĠ'ler incelendiğinde, kurumsallaĢma konusunda 

eksiklikler ve/veya sorunların olduğu görülecektir. Bu tür iĢletmelerde, giriĢimci 

iĢletmenin hem sahibi hem de yönetici konumunda bulunmaktadır. Sadece yatırımı 

gerçekleĢtirecek sermayesinin ve cesaretinin olması onu bir iĢletme sahibi 

yapmaktadır. ĠĢletmecilik, mali iĢlemler vb. konularda ciddi yetersizlikler 

taĢıdıklarından, mali danıĢmanlık hizmeti almaları iĢletmelerinin büyümesi ve 

geleceği açısından oldukça faydalı olacaktır. DanıĢmanlık hizmetini profesyonel bir 

meslek olarak sunan Ģirketler olduğu gibi firmanın önemli bilgilerine sahip ve 

iĢletmenin mali iĢlemlerinin yürütülmesinde bel kemiği konumunda olan serbest 

muhasebeci mali müĢavirlerde bu konuda yetkindirler. Nitekim 1989 yılında, 20194 

sayılı Resmi Gazetede kanunlaĢan Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir (SMMM)'lik 

Mesleği Kanunu'nun konusu tanımlanırken, kanunun 2. maddesinin b bendinde 

"Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali 

mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konuda 

müşavirlik yapmak"  ve yine aynı maddenin c bendinde "…yazılı konularda, 

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

beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini 

düzenlemek, tahkim, bilirkişi ve benzeri işleri yapmak." Ģeklindeki ifadelerden bu 
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mesleğin mali danıĢmanlık yönünün vurgulandığı anlaĢılmaktadır (3568 Sayılı 

Meslek Yasası Ve Son DeğiĢikliklerle Yönetmelikler, TURMOB Yayın No: 330).  

Yerel ekonomik kalkınmanın hızlı ve etkin olabilmesi için iĢletmelerin 

verimliliğinin artırılması ve bölgedeki bütün sektörlerin harekete geçirilmesi 

istenmektedir. Özellikle KOBĠ'lere yönelik olarak çıkarılan teĢviklerin, iĢletmelere 

kullandırılması ve bunlar hakkında bilgiler verilmesi, firmaların hem verimini 

artıracak hem de kalkınmada önemli rol oynayacaktır. ĠĢletme sahibinin teknik 

bilgisinin yetersiz, yönetim konusunda tecrübesiz, mali yönden bilgisiz olması, 

iĢletmenin geliĢmesini engellemektedir. Ancak mali müĢavirlik hizmeti alan ve 

yatırım danıĢmanlığından faydalanan iĢletmeler ise söz konusu teĢviklerden çok 

verimli bir Ģekilde faydalanacak ve bu sayede büyüyeceklerdir. 

Muhasebecilerin tek görevi Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile 

getirilen standartları uygulamak, bilgi ve belgeleri düzenlemek, finansal raporlar 

düzenlemek değildir. Bu görevlerinin yanında bunlardan daha da önemli olan 

danıĢmanlık hizmeti sunmak yer almaktadır. Muhasebeciler de sadece defter 

tutmakla yetinmemeli, iĢletmelerin büyümelerine katkı sağlayarak yönlendirme 

faaliyetlerinde de bulunmalıdır. Günümüzde saygın bir konuma getirilmeye çalıĢılan 

muhasebecilik mesleğinin danıĢmanlık yönünden yararlanılmalı hatta müĢavirlik 

yönü bütün firmalar açısından talep edilecek konuma getirilmelidir 

(www.istanbulsmmmodasi.org.tr). 

2.1. MUHASEBENĠN VE MUHASEBECĠLĠK MESLEĞĠNĠN TANIMI 

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre: HesaplaĢma, karĢılıklı hesap görme 

(www.tdk.gov.tr) anlamlarına gelen muhasebe sözcüğü, Sevilengül tarafından ise: 

"Bir örgütün kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların kullanılma biçimini, örgütün 

işlemleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışları ve örgütün 

finansal açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve 

kuruluşlara ileten bir bilgi sistemidir." Ģeklinde tanımlamıĢtır (Sevilengül, 2011:3). 

"Muhasebe; işletmelerin varlıklarında ve kaynaklarında değişme meydana 

getiren ve para ile ifade edilen olay ve işlemleri belirleyip doğruluğunu saptayarak 

kaydeden, sınıflandıran, mali tablolar halinde özetleyen, bu raporları analiz ederek 
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yorumlayan, böylece işletme ile ilgili çeşitli kesimlere bilgi sağlayan bir bilimsel 

disiplindir." (Çonkar vd., 2006:5) 

Selimoğlu ve diğerlerine göre ise muhasebe: "Dönem başındaki varlıklarda, 

yabancı ve öz kaynaklarda dönem içinde meydana gelen münferit değişmeleri 

kaydeden ve dönem başına göre dönem sonunda onlarda meydana gelen net nihai 

değişmeleri finansal tablolar şeklinde raporlayan bir bilgi sistemidir." olarak 

açıklanmıĢtır (Selimoğlu vd, 2011:3). 

Muhasebenin asıl amacı, bilgiye hâkim olma isteğidir. ĠĢletmelerin yaptığı 

davranıĢlar ve bu davranıĢların daha verimli nasıl olabileceğini anlatan sosyal bir 

dildir. Muhasebenin sosyal yönünün olması, düzenlenen uygulamalarında yerel ve 

kültürel Ģartlara göre belirlenmesine sebep olmuĢtur (Varıcı ve Özdemir, 2013:16). 

2.1.1. 3568 Sayılı Meslek Kanunu 

Mesleğe yasal statü, 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 3568 sayılı "Serbest Muhasebecilik (SM), Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali MüĢavirlik (YMM) Kanunu" ile 

kazandırılmıĢtır. Kanunda 52 esas madde ve 8 tanede geçici madde bulunmaktadır. 

2.1.1.1. 3568 Sayılı Kanunun Gerekçesi  

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı'nda 1989'un Nisan ayında 

görüĢülmeye baĢlanan "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik 

ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanun Tasarısı"nın gerekçesi aĢağıdaki gibidir: 

“Ekonomik gelişmeye paralel olarak, devletin ekonomik yaşam içindeki görev 

ve fonksiyonları büyük ölçüde artmış ve buna paralel olarak da vergilere olan 

ihtiyaç büyümüştür. Beyan esasına dayanan gelir, kurumlar, katma değer vergisi ve 

diğer vergiler milyonları bulan vergi mükellefleri arasında yoğun ve karmaşık vergi 

ilişkilerinin doğmasına neden olmuştur. 

Diğer taraftan ekonomik hayatta, özellikle endüstri, ulaştırma, inşaat, banka 

ve sigortacılık gibi iş koşullarında sermaye şirketleri önemli rol oynar duruma 

gelmiştir. Sermaye şirketleri ekonomik yapı içindeki güçlerini hisse senedi ve tahvil 

yoluyla ve diğer malî araç ve ilişkilerle sağladıkları kaynaklardan bulmaktadırlar. 

Bunları yapabilmeleri ise bilanço hesaplarının denetiminden geçirilmesine ve bunun 
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herkes tarafından bilinmesine, diğer bir deyişle, sermaye temini alanında ve genel 

olarak malî ilişkilerde emniyet, güven ve devamlılığın varlığına bağlıdır. 

Bir yandan vergi ilişkileri, diğer yandan ticaret ve endüstride meydana gelen 

gelişmelerin yarattığı malî ve ekonomik sorunlar, öyle büyük ve karmaşık hale 

gelmiştir ki değil sade bir yurttaş malî ekonomik konularda yükseköğrenim görmüş 

kimseler bile, bu işlerin rahatlıkla üstesinden gelmek durumunda değillerdir. 

İşte bu gelişmeler, modern vergi sistemlerinin yanı sıra muhasebe, 

işletmecilik ve vergi konularında yüksek bilgi ve ihtisas sahibi olacak yeni bir 

mesleğin doğmasına neden olmuştur. Bu gerçeği çok önceden gören başta Amerika 

Birleşik Devletleri olmak üzere, Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında bu meslek 

mensupları, vergi sistemlerinin başarısında vazgeçilmez unsurlar olarak kabul 

edilmişlerdir. İngiltere 1870, Fransa 1881, ABD 1886, Hollanda 1895, Almanya 

1899, İsviçre 1941, Arjantin 1945, Brezilya ve Meksika 1946, Hindistan 1949, 

Yunanistan 1950, Nijerya 1955 yıllarında malî müşavirlik ve muhasebecilik 

mesleğini kanunla düzenlemişlerdir. Ülkemizde ise batılı anlamda ve ülke 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir meslekî örgütlenme, geçmişteki bütün çabalara 

rağmen, bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Muhasebe ve vergi işleriyle 

uğraşanlar kendilerine; malî müşavir, uzman muhasip, vergi uzmanı, serbest hesap 

uzmanı gibi çeşitli unvanlar vererek çalışmaktadırlar. Bu meslek mensuplarını, bir 

örgüt etrafında toplayarak belirli nitelikler kazandırmak, düzenli ve seviyeli bir 

hizmet anlayışı etrafında birleştirmek çabalarının oldukça uzun bir geçmişi vardır. 

1932 yılından bu yana mesleğin düzenlenmesi amacıyla çeşitli tasarılar hazırlanarak 

yasama organlarına sunulmuş, ancak kanunlaşamamıştır. 

Malî müşavirlik mesleğinin kesin ve üzerinde herkesçe birleşilen bir tanımı 

yoktur. Genel olarak Serbest Muhasebecilik ve Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî 

Müşavirlik meslekleri, derin bir işletme iktisadi bilgisi, malî hukuk ve muhasebe 

kültürüne dayanarak işletmelerin muhasebe, hesap, istatistik bütçe ve her türlü malî 

konuların planlanması ve bu alanlardaki sorunların çözümlenmesi ile uğraşır. Bu 

genel tanımlamadan hareketle malî müşaviri, işletmelerin ekonomik, malî ve hukukî 

durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini her şeyden önce muhasebe 

kurallarına,gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek, gerektiğinde bu 

konulardaki tarafsız görüşünü ilgililerin yararına sunan uzman olarak tanımlamak 
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mümkündür.(Yapılan tanımlamalar ülkelere, müşavirlerden beklenen hizmetlere ve 

bu hizmetlerin niteliklerine göre değişmektedir) bu tanım aynı zamanda malî 

müşavirlerin görevlerini de kapsamaktadır. Malî müşavirler, kamu hizmeti 

niteliğindeki görevlerini mesleğin genel ve özel şartlarına uygun olarak yapan 

meslek mensuplarıdır. Temel görevleri;  

a. Bir işletmenin bilançosunun gerçek ve doğru bilgi verecek şekilde ve 

muhasebe usullerine uygun olarak çıkartılıp çıkartılamayacağını araştırmak, 

b. Kâr – zarar cetvelinin, ilgili muhasebe dönemi hasılat ve giderlerini gerçek 

ve doğru olarak yansıtıp yansıtamadığını tespit amacıyla, muhasebe defterlerindeki 

kayıtlara göre düzenlenip düzenlenmediğini incelemektir. 

Yeminli malî müşavirlere bu tasarı ile tanınan beyan tasdiki yetkisi oldukça 

önemli bir olgudur. Ancak hemen belirtmek gerekir ki malî müşavirlerin beyan 

tasdiki kendiliğinden ilgili kişi ve kurumların hesap tetkiki ve denetlemelerinin yerini 

alamayacaktır. İlgili kişi ve kurumlar malî müşavirin beyan tasdikine verecekleri 

önem bakımından tamamen serbest bırakılmıştır. Ayrıca bu meslek mensuplarının 

bilanço ve kâr–zarar cetvelindeki bilgileri tasdik etmeleri, ilgili kurumların 

sorumluluklarını ortadan kaldırmayacaktır. 

Özel kesimdeki bütün işletmelerde ve kuruluşlarda hesap düzeninin 

kurulması, iyi işlemesi, denetlenmesi, malî tabloların özellikle bilançoların, gelir-

gider, kâr-zarar hesabının, vergi beyannamelerinin doğru, tam ve güvenilir olması 

gerekir. 

Maliye Bakanlığının vergi denetimi konusundaki ağır yükünü hafifletmek, 

Türk Vergi Sisteminin yozlaşmasına mani olmak, vergicilik ve işletmecilik sahasında 

güven ve ahlâk unsurunun gelişmesini temin edebilmek, vergi kanunlarının 

uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkları en az düzeye indirebilmek için, bu tasarı 

ile batı ülkelerindekilere benzer serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik ve yeminli 

malî müşavirlik müessesi Türkiye’ye getirilmek istenmektedir. 

Bu kanun tasarısı ile mükellef, malî müşavir, kamu idaresi arasında köprü 

kurulmakta, mükellef ve devlet bakımından işbirliği ve güven ortamı yaratılmaktadır. 

Yeminli malî müşavirler bu işlerle ilgili olarak kişi ve kurumların muhasebe 

ile ilgili beyanlarının doğruluğunu kendi meslekî itibar ve bilgisi ile güven altına 

alacak ve tasdik edecektir. Bu incelemeler ve tasdik sırasında malî müşavir kendi 
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meslekî sorumluluğu altında ve bağımsız çalışacaktır. Bu nedenlerle malî müşavir 

bilgisine ve yeterliliğine olduğu kadar, ahlâkî niteliğine inanılması gereken 

yükseköğretim, staj, sınav ve ruhsat alma gibi, mesleğin özel şartlarını yerine 

getirmiş üçüncü bir kişidir. 

Türkiye’deki muhasebe tatbikatı yeknesaklıktan mahrumdur ve isabetli karar 

alabilmeleri için gerekli bilgileri yöneticilere sağlamaktan uzaktır. Muhasebe 

uygulamalarından çıkan bilanço ve kâr-zarar cetvelleri ekonomik amaçların 

gerçekleşmesinde kullanılacak bilgileri vermediği gibi, işletme düzeyinde işletme 

ilgilileri için yapılacak incelemelerde de güvenilir ve anlaşılır bilgi 

sağlayamamaktadır. Bu amaçların gerçekleşmesi için, bağımsız malî müşavirlerin 

eğitilmesini ve onlara uzmanlık ruhsatlarının verilmesini sağlayan bir sistemin 

kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın sebebi sadece muhasebeye güven sağlamak 

değil aynı zamanda işletmelerin yöneticilerine muhasebeden çıkacak temel bilgilerin 

güvenilir olmasının sağlanmasıdır. Günümüzde muhasebe terimleri ve tatbikatındaki 

yeknesaklık noksanı yüzünden bilanço ve kâr-zarar cetvelleri açıklayıcı ve anlatıcı 

bir rolden çok, gizleyici ve karıştırıcı bir rol oynamaktadır.  

Malî müşavirlik mesleği özellikle kalkınma gayretindeki ülkeler için gerek 

kaynakların belirlenmesinde güvenilir bilgiyi sağlayacak tek unsur olması, gerekse 

ülke çapında denetim fonksiyonunu yaygınlaştırabilmenin tek yolu durumunda 

bulunması sebebiyle üzerinde önemle durulması gereken bir müessesedir. 

Türkiye’de yaklaşık olarak yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellef 

sayısı 2.113.211, kurumlar vergisi mükellefi 75.220 olup, bunların aynı zamanda 

katma değer vergisi mükellefiyetleri de bulunmaktadır. Buna karşın, vergi incelemesi 

yapmakla görevli denetim elemanlarının sayısı ise 2.330 kişi civarındadır. Bu 

durumda, devlet kadrolarında görevli vergi inceleme elemanı sayısı ile milyonları 

aşan vergi beyannamelerinin etkin bir kontrol ve denetimden geçirilmesine imkân 

yoktur. 

Yukarıdaki açıklanan sebeplerle bu kanun tasarısının hazırlanması zaruri 

görülmüştür.” (www.resmigazete.gov.tr). 
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2.1.1.2. Kanunun Amacı 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali 

MüĢavirlik Kanununun  (3568 Sayılı Kanun) 1.maddesinde kanunun amacı Ģu 

Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin 

sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet 

sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye 

tâbi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine 

tarafsız bir şekilde sunmak, yüksek meslekî standartları 

gerçekleştirmek üzere,  

1)“Serbest Muhasebecilik”, “Serbest Muhasebeci Malî 

Müşavirlik” ve “Yeminli Malî Müşavirlik” meslekleri ve 

hizmetleri ile 

2) Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî 

Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler 

ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinin kurulmasına, 

teşkilât, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine 

dair esasları düzenlemektir. 

Bu Kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara “Serbest 

Muhasebeci”, “Serbest Muhasebeci Malî MüĢavir” ve “Yeminli Malî MüĢavir” denir 

(www.resmigazete.gov.tr). 

2.1.1.3. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu 

3568 Sayılı Kanunun 2.maddesinde düzenlenen SMMM mesleğinin konusu 

ise aĢağıdaki gibi açıklanmıĢtır: 

“Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu: 

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; 

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat 

hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr zarar 

tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek 

ve benzeri işleri yapmak. 
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b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, 

muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları 

ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik 

yapmak. 

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, 

inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve 

beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor 

ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri 

işleri yapmak, 

Yukarıda sayılan işleri; bir iş yerine bağlı olmaksızın 

yapanlara serbest muhasebeci malî müşavir denir. 

2.1.1.4. SMMM Olmanın Şartları 

3568 sayılı kanunun 4.maddesinde ise meslek mensubu olabilmenin genel 

Ģartlarına yer verilmiĢtir. ġartlar aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır: 

“a)T.C. vatandaşı olmak (Yabancı serbest malî müşavirler 

hakkındaki hüküm saklıdır.), 

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak, 

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi 

ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 

dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak 

kaçakçılığı dışında kalan suçları, resmi ihale ve alım 

satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, 

vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs 

suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak, 

e)Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten 

çıkarılmış olmamak. 

f)Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları 

bulunmamaktır.” 
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Serbest muhasebeci mali müĢavir olabilmenin özel Ģartları ise 3568 sayılı 

kanunun 5.maddesinde, aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır (www.resmigazete.gov.tr): 

“Serbest muhasebeci malî müşavir olabilmek için aşağıdaki 

özel şartlar aranır. 

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, bankacılık, kamu yönetimi 

ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve 

yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim 

Kurumunca tasdik edilmiş yabancı öğretim kurumlarından 

en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim 

kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber 

bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü 

seviyesinde diploma almış olmak 

 b) Staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir veya 

yeminli malî müşavir yanında üç yıl çalışmış olmak, 

c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış 

olmak. 

Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının 

müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış 

olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve 

kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile (a) bendinde 

sayılan konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak 

çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz. 

 d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak.” 

2.2.SERBEST MUHASEBECĠLĠK ÜNVANININ KALDIRILMA 

GEREKÇESĠ 

Muhasebecilik mesleği için uzun yıllar süren çalıĢmalar sonucunda 3568 

sayılı kanunla, SMMM'liği belirli esaslara bağlamıĢ ve muhasebecilik mesleğini, 

doktorluk, avukatlık gibi bir meslek niteliği kazandırmıĢtır. 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve 

Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunun adı, 5786 sayılı kanunun 1.maddesi ile Serbest 
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Muhasebecilik unvanı kaldırılarak Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli 

Mali MüĢavirlik olarak belirlenmiĢtir. 

Serbest Muhasebecilik unvanını özel Ģartlarla düzenleyen 3568 sayılı 

kanunun 5. Maddesinin (B) fıkrası metinden çıkarılmıĢtır. Kanun tasarısında Serbest 

Muhasebecilik unvanının kaldırılma gerekçeleri aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır: 

MADDE 1: Madde ile "serbest muhasebeci" unvanının kaldırılmasına paralel 

olarak Kanunun adı değiştirilmekte ve Birliğin kısa adı Kanuna 

eklenmektedir.(Birliğin kısa adı TÜRMOB'dur)  

MADDE 2: Madde ile serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için bazı 

meslek mensuplarına tanınan sınav muafiyeti kaldırılmakta, ancak kanunları 

uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı 

olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest 

muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaması 

öngörülmektedir. Böylece yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olmuş kişilerin, 

9'uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreyi tamamlamadan, 

kamu kurum ve kuruluşlarından ayrılmaları durumunda, serbest muhasebeci mali 

müşavir olmaları için, ayrıca serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını 

kazanmaları şartı aranmayacaktır. 

Ayrıca, hâlihazırda bazı meslek lisesi ile ön lisans mezunlarının sınavsız 

olarak elde ettikleri ancak yeni Türk Ticaret Kanunu ve Basel–2 kriterlerinin 

uygulamaya girmesiyle birlikte işlevini büyük ölçüde yitirecek olan "serbest 

muhasebecilik" mesleği kaldırılarak meslek mensuplarının standartlarının 

yükseltilmesi hedeflenmektedir.(www2.tbmm.gov.tr). 

26.07.1980 tarihli ve 26948 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan, 10.07.2008 

tarihli 5786 numaralı kanun ile düzenlenen "Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali MüĢavirlik Ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılması Hakkında Kanun" ile (www.resmigazete.gov.tr): 

3568 sayılı kanunun 1. maddesinde "Serbest Muhasebecilik" ibaresi 

kaldırılmıĢtır. Kanunun adı " Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali 

MüĢavirlik Kanunu" olarak değiĢtirilmiĢtir. Birliklerinin kısa adının TÜRMOB 

olduğu belirtilmiĢ ve kanunun sonuna eklenmiĢtir. 
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MADDE 1- 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun adı "Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu" olarak, Kanunda 

geçen "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" ibareleri "Maliye Bakanlığı", "Maliye ve 

Gümrük Bakanı" ibareleri ise "Maliye Bakanı" olarak değiştirilmiş ve Kanunun 1 

inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Birliğin kısa adı TÜRMOB’dur." 

Kanunun 2. Maddesinde Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve Yeminli Mali 

MüĢavir olmaya engel olan cezai iĢlemler sıralanmıĢtır.  

MADDE 2- 3568 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa 

bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına 

ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı 

suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 

kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından 

mahkûm olmamak." 

 SMMM unvanını elde edebilmek için yeterlilik sınavından baĢarılı olunması 

gerekmektedir. Bu sınava girebilmenin Ģartlarından bir tanesi de stajyer öğrencilerin 

staj sürelerini doldurması mecburiyetidir. Kanunun 3. maddesinde yapılan açıklama 

ile 2 yıl olarak belirtilen staj süresi, 3 yıla yükseltilmiĢtir.    

 MADDE 3- 3568 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (A) fıkrasının (b) bendi 

ile (c) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (B) fıkrası madde 

metninden çıkarılmıştır. 

             "b) En az üç yıl staj yapmış olmak." 

             "Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik 

sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, 

serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz." Ģeklinde 

düzenlenmiĢtir. 
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2.3.MUHASEBECĠLĠK MESLEĞĠNĠN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ VE 

DÜNYADAKĠ KONUMU 

Muhasebenin geçmiĢi günümüzden yaklaĢık 5000 yıl öncesine 

dayanmaktadır. Çok eski uygarlıklarda da mevcut muhasebe düzeninin olduğu 

bilinmektedir. Lakin o dönemdeki muhasebe ve kayıt iĢlemleri günümüzdeki gibi çift 

taraflı kayıt tutma Ģeklinde değildi (Yücel, 1982:217-221). 

Ġlk çağlardaki uygarlıklardan biri olan Sümerlerde iĢçiler için kullanılan kil 

tabletler bulunmuĢtur. Bu tabletlerde iĢçinin adı, verilen iĢ, çıkan fire ve hatta 

yemekleri de dâhil olmak üzere birçok bilgiye rastlanmıĢtır. Bir diğer uygulamaya 

Eski Mısır uygarlığında rastlanmıĢtır. Mısırlılar da papirüs kâğıdını kasa defteri gibi 

kullanmıĢ ve alıĢ veriĢlerini tarih, açıklama ve tutar Ģeklinde yazarak takip 

etmiĢlerdir (Yücel, 1982:217-221).  

Ġlk çağlarda, ticaretin en çok  geliĢme gösterdiği uygarlık Babil'dir. Babil 

Kralı Hammurabi de kanunlarında; ticari faaliyette bulunanların, yaptığı iĢlemleri 

kayıt altına almasını emretmiĢ, böylece ticari davalarda ispat aracı olarak 

kullanılacağını belirtmiĢtir (Yücel, 1982:217-221). 

Günümüzde kullanılan çift taraflı kayıt yöntemi ise daha önceki uygulamalar 

göz önünde tutularak, din adamı ve matematikçi olan Luca Pacioli tarafından 1494 

yılında Venedik'te kaleme alınmıĢtır. Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni 

é Proportionalite (Aritmetiğin, Geometrinin, Oran ve Orantının Özeti) adlı eseri 

kaleme alan Luca, eserinde çift taraflı kayıt yöntemini anlatmıĢtır. Eserinde iki yüz 

yıla yakın süreç içerisinde kullanılan yöntemleri belirli bir düzene göre anlatan Luca, 

bu konudaki ilk kitap olarak öne sürülmektedir. Lakin 1363 yılında Abdullah Ġbn 

Muhammed Ġbn Kiya Al Mazandarani tarafından Farsça yazılan "Risale-i Felekiyye/ 

Kitab-us Siyagat" adlı eserin varlığı da bilinmelidir. Beyazıt Kütüphanesi'nde mevcut 

olan bu önemli eserde, devlet muhasebesindeki defterler, kayıt Ģekilleri ve belgeler 

anlatılmıĢtır. Yevmiye, defteri kebir ve Ģahıs tali hesapları da çift taraflı kayıt 

yöntemine uygun olarak anlatılmıĢtır (Sevilengül, 2011:6-8). 

BaĢlangıcını ve süreçlerini anlattığımız muhasebe mesleğinin, günümüzde 

kabul edilen en üst kurumu, International Federation Of Accountants (Uluslararası 

Muhasebeciler Federasyonu-IFAC)'dır. IFAC, dünyadaki muhasebecilerinin daha 

yüksek kalitede hizmet vermesini ve kamu yararının korunması amacıyla 
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kurulmuĢtur. Bu amaçla kurulan IFAC'ın, güçlü uluslararası ekonomilerin 

geliĢmesine katkıda bulunacağı da düĢünülmektedir. IFAC, etik kurallar belirleyerek, 

dünyadaki muhasebecilerin değerlerine sahip çıkmayı ilke edinmiĢtir. Kurum, 

olabilecek sorunlara karĢı uluslararası çözümler üreterek, iĢlemleri daha kolay ve 

anlaĢılır hale getirmeyi amaç edinmiĢtir. Böylece, profesyonel muhasebecilik 

mesleğinin geliĢtirilmesi planlanmıĢtır (Güçlü, 2007:8-9). 

2.4. MUHASEBECĠLĠK MESLEĞĠNĠN TÜRKĠYE'DEKĠ KONUMU 

1854 Kırım SavaĢı sonrasında, yabancı sermayenin güçlü olduğu alanlarda 

genel muhasebe esasları kullanılmıĢtır. Hatta Osmanlı Bankası ve Düyunu Umumiye 

için yetiĢtirilen personel dahi Fransız literatürünün etkisi altında bulunuyordu. 1926 

yılında yürürlüğe giren 856 sayılı Ticaret Kanunu ile; hesapların, hesap dönemlerinin 

ve mali tabloların Ģekilleri belirlenmiĢtir (www.muhasebetr.com). 

1932 yılında hazırlanan meslek yasa tasarısı, incelenmek üzere bakanlıklar 

arasında Ģanssız bir yolculuk yapmıĢ ve Maliye Bakanlığı arĢivinin tozlu raflarına 

görüĢülmeden kaldırılmıĢtır. Daha sonra 1938 yılında çıkan Avukatlık Kanunun 

tasarısının yanı sıra, Hesap Mütehassıslığı tasarısı da hazırlanmıĢtır. Fakat tasarıda 

muhasebe meslek mensuplarının da, yargılamada temsil yetkisine sahip olması, 

çoğunluğunu hukukçuların oluĢturduğu TBMM üyelerinin karĢı çıkmasıyla, tasarı 

ortadan kaybolmuĢtur (Aysan, 2007:35). 

Eksper Muhasipler ve ĠĢletme Organizatörleri Derneği 1942 yılında 

kurulmuĢtur. Muhasebe mesleği için önemli bir adım olan bu dernek,1967 yılında 

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)'ne dönüĢtürülmüĢtür. Derneğin 

muhasebecilik mesleğinin bir standarda kavuĢturulması ve dünyadaki uygulamaların 

ülkemizde kullanılması düĢüncesiyle kurulmuĢtur. TMUD, 1938 yılında kurulduktan 

sonra 1949 -1987 yılları arasında yapılan yasa tasarıları hazırlık çalıĢmalarında 

Maliye Bakanlığı'na öneriler sunmuĢtur. 

Maliye Bakanlığı'nca 1958 yılında hazırlanan "Serbest Hesap Mütehassıslığı 

Kanun Tasarısı" da, ne yazık ki mecliste görüĢülme imkânı bulamıĢtır. Yine MB'nin 

1963 yılında hazırladığı "Serbest Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik 

Kanun Tasarısı", 1966'te "Serbest MüĢavirlik Kanun Tasarısı", 1983'te konu ile 

alakalı bir yasa tasarısı daha hazırlanmıĢ fakat hazırlanan bu tasarılarda yasalaĢma 
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imkânı bulamamıĢlarıdır. 1984'te ve 1985 yıllarında da tasarı sunulmuĢ lakin bu 

çabalarda bu konuda yasal bir zemin hazırlamaya yeterli olamamıĢtır (Demir, 

yayınlanmamıĢ doktora tezi). 

13.06.1989'da 3568 sayılı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu" ile mesleğe yasal bir zemin 

oluĢturulmuĢtur. 3568 sayılı kanunun yasalaĢmasından sonra, meslek odalarının da 

desteği ile "Tekdüzen Genel Hesap Planı ve Açıklamaları Komisyonu"nun 

hazırladığı "Tekdüzen Muhasebe Sistemi" de MB'nin "Muhasebe Uygulama Genel 

Tebliği"nde yerini almıĢ ve 1994 yılında yürürlüğe girmiĢtir (Sevilengül, 2011:8-10). 

1994'te ihtiyari 01.01.1995 yılında ise zorunlu olarak uygulanan Tekdüzen Muhasebe 

Sistemi (TDMS), muhasebeyi tek bir dil haline getirmiĢ ve uygulama açısından da 

ayrıca kolaylık sağlamıĢtır (www.istanbulsmmmodasi.org.tr). 

2.5.TÜRKĠYE’DEKĠ MUHASEBE MESLEK ELEMANLARININ 

GENEL ÖZELLĠKLERĠ 

Devlet ile mükellefler arasındaki anlaĢmayı sağlayabilen dil niteliğinde olan 

muhasebecilik mesleği, hem sayı olarak çoğalmakta hem de kalitesini artırmaktadır. 

Türkiye genelinde 11.570 tane SM ve 76.633 tane de SMMM bulunmaktadır. 

(www.turmob.org.tr). 

Tablo 3: Türkiye'de SM ve SMMM'lerin Sayıları 

 

Kaynak: www.turmob.org.tr verilerine göre düzenlenmiĢtir - 29.01.2014 

Türkiye; SM; 
11570; 13% 

Türkiye; 
SMMM; 

76633; 87% 

http://www.turmob.org.tr/
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Tablo 3 incelendiğinde Türkiye de SMMM'lerin durumunun SM'lere göre 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye genelinde %86,7 SMMM 

bulunmaktadır.  

2.5.1. Türkiye'deki Muhasebe Meslek Elemanlarının Eğitim Durumları 

Türkiye'deki meslek mensuplarından, SM olanların 1.247 tanesi ilköğretim, 

5.228 tanesi meslek lisesi, 1.695 tanesi ön lisans, 3.335 tanesi lisans ve 65 tanesi de 

yüksek lisans mezunudur. Aynı Ģekilde meslek mensubu olan SMMM'lerin ise 383 

tanesi ilköğretim, 7.910 tanesi meslek lisesi, 2.819 tanesi ön lisans, 62.543 tanesi 

lisans, 2.885 tanesi yüksek lisans ve 93 tanesi de doktora derecesi ile eğitimlerini 

tamamlamıĢlardır. 

Tablo 4: Türkiye'deki Muhasebe Meslek Elemanlarının Eğitim Durumu 

 

Kaynak: www.turmob.org.tr verilerine göre düzenlenmiĢtir - 29.01.2014 

Tablodan da anlaĢılacağı üzere, SMMM mesleği genel itibari ile lisans 

düzeyinde bir eğitim seviyesine sahiptir. Her ne kadar kanunun kabulünden 

günümüze kalan; ilköğretim, meslek lisesi ve ön lisans mezunu meslek mensupları 

olsa da, 2008 yılında getirilen bir düzenleme ile mesleğe kabul edilecek adaylarında 

en az lisans mezunu olması Ģartı getirilmiĢtir. Böylece mesleğin sınıf atlaması ve 

olması gereken saygın konuma getirilmesi amaçlanmaktadır. 



41 

 

2.5.2. Türkiye'deki Muhasebe Meslek Elemanlarının Cinsiyet Dağılımı 

TÜRMOB verilerine göre 2014 yılı itibariyle 1.968 kadın ve 9.602 erkek SM; 

20.829 kadın ve 55.804 erkek SMMM meslek mensubu bulunmaktadır. 

Çoğunluğunu erkeklerin oluĢturduğu meslekte, kadın meslek mensuplarının da 

meslekte aktif olarak yer aldıklarını ve toplamda % 26'ya yakın bir oranda mesleğin 

içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. 

Tablo 5: Türkiye'deki Meslek Mensuplarının Cinsiyet Dağılımı 

 

Kaynak: www.turmob.org.tr verilerine göre düzenlenmiĢtir - 29.01.2014 

Erkek meslek mensuplarının SM ve SMMM'lik mesleklerinde kadınlara 

oranlara daha fazla sayıda olduklarını söyleyebiliriz. SM ve SMMM mesleğinin 

toplamı ele alındığında %26 ya yakında bir oranda kadın meslek mensubu olduğunu 

söyleyebiliriz. 

2.5.3. Türkiye'deki Meslek Mensuplarının Faaliyet Durumları 

Türkiye' de meslek mensupları, kendi ofislerini açarak mesleklerini icra 

edebilecekleri gibi istedikleri herhangi bir firmaya bağlı olarak ta kazanç 

sağlayabilirler. Kendi bürolarını açarak birden çok firmaya muhasebecilik hizmeti 

sunan muhasebeciler serbest olarak çalıĢmaktadırlar ve istedikleri kadar firmaya 

muhasebecilik hizmeti sunabilmektedirler. Bağımlı olarak çalıĢan muhasebeciler ise 

iĢletmelerin bünyelerinde tam zamanlı muhasebe hizmeti sunduğu gibi birkaç 

iĢletmeye aynı anda muhasebecilik hizmeti de sunabilmektedir. ĠĢlerinin gidiĢatını ve 
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mükellef sayılarını tamamen kendi istek ve arzuları çevresinde artırıp 

azaltabilmektedirler. Muhasebeciler, yasal temsil haklarını ve sorumluluklarını bir 

sözleĢme ile belirlemektedir. Bütün mükellefleriyle yasal bir sözleĢme yapmak 

zorunlulukları vardır. Böylece hem mükelleflerin hem de muhasebecilerin hakları ve 

sorumlulukları yasal bir zeminde koruma altına alınmaktadır. 

Tablo 6: Türkiye'deki Meslek Mensuplarının Faaliyet Durumları 

 

Kaynak: www.turmob.org.tr verilerine göre düzenlenmiĢtir - 29.01.2014 

TÜRMOB verileri incelendiğinde Serbest Muhasebecilerin 5.550'si serbest ve 

6.020'si bağımlı çalıĢmaktadır. Aynı Ģekilde veriler ıĢığında 42.693 Serbest 

Muhasebeci Mali MüĢavirin serbest ve 33.940 meslek mensubunun da bağımlı olarak 

çalıĢtığını görmekteyiz. Oran olarak baktığımızda ise SM'lerin %48'i, SMMM'lerin 

ise %56'sı serbest olarak çalıĢmayı tercih etmiĢtir. 

2.6.MESLEK ELEMANLARININ ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDE VE 

YEREL EKONOMĠK KALKINMADA ROLÜ 

ĠĢletmeler kuruluĢ sözleĢmelerinde istisnai bir durum belirtmedikleri 

müddetçe, kiĢi veya kiĢilerin ömürleriyle bağlantılı değil sonsuz olarak düĢünülen bir 

hayat uzunluğuyla yola koyulmaktadırlar. Muhasebenin temel kavramlarından biri 

olan “süreklilik kavramı” uyarınca iĢletmelerin kuruluĢ sözleĢmelerinde aksine bir 

hüküm bulunmadıkça, iĢletmelerinin ömürlerinin sonsuz olduğu kabul edilir. Bu 

kavram gereğince iĢletmelerin faaliyetlerinin, bir süreye bağlı olmadan sürdürüleceği 
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kabul edilmektedir. Aksi takdirde iĢletmeler insan ömrüyle aynı yaĢam süresine sahip 

olur ve uzun vadeli yatırımlarda bulunamazlar (Sevilengül, 2011:18-19). Bu kavram 

açıkça göstermektedir ki iĢletme ömrü, sınırsız kabul edilmeli ki iĢletme 

faaliyetlerinde süreklilik olabilsin.   

Belirledikleri bir unvandan sonra yazılan faaliyetleri yapmaya hak kazanan 

iĢletmeler, bu faaliyet kollarında yaptıkları bütün iĢlemleri yasal olarak kaydetmek ve 

bunları belirli dönem aralıklarıyla ilgililere duyurmak zorundadırlar. Yine 

muhasebenin temel kavramlarından biri olan “dönemsellik kavramı”, iĢletmenin 

sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ile diğer dönemlerden 

bağımsız olarak hesaplanması anlamına gelmektedir. Böylece belirlenen dönemin 

faaliyetleri sonucu elde edilen kar ve zararın hesaplanabilmesine imkân 

sağlamaktadır. ĠĢletmelerin en uzun döneminin de 1 yıl olduğu ayrıca 

bilinmelidir(Çonkar, Ulusan ve Öztürk, 2006:14-15). 

ĠĢletmelerin ömürleri her ne kadar sınırsız olarak bilinse de, iĢletme 

faaliyetlerinin sonuçlarının belirlenebilmesi için iĢletmelerin belirli dönemler 

çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. ĠĢletmenin faaliyetleri sonucu ortaya 

çıkan durumun ise belirli standartlar kapsamında raporlanması gerekmektedir (AteĢ, 

Özel Baskı:23). Dönemlerin özeti haline getirilen bu raporlar, oldukça geniĢ bir kitle 

tarafından kullanılacaktır. Sadece iĢletme yöneticileri veya iĢletme ortakları değil, 

aynı zamanda iĢletme ile etkileĢim içinde olan iĢçiler, kredi kuruluĢları ve devlet 

tarafından da kullanılacaktır. Özetle belirtilecek olursa, iĢletmenin içinde veya 

dıĢındaki tüm paydaĢlar, hazırlanan bu tablolar ıĢığında karar vereceklerdir 

(Bozdemir, Mali Çözüm 118:68). 

Veri iĢleme; iĢletmenin belirli amaçlar için edindiği bilgilerin, 

sınıflandırılması, incelenmesi, uygun Ģekiller çerçevesinde kayıt altına alınması ve 

kayıtların yorumlanmasıdır. ĠĢletmelerin sadece verileri toplamasının ve 

kaydetmesinin yeterli olmadığı, iĢletmenin faaliyetleri sonucu elde edilen mali 

tabloların, hesap kalemleri arasındaki bağlantının da kurulabilmesi çok önemlidir. 

Mali tablo kullanıcılarının, bu bağlantıyı kurmadan ve iĢletme analizini doğru 

yapmadan, iĢletmenin durumu ve geleceği hakkında doğru bir yorum yapması da 

beklenemez (Özerol, 2013:45). 
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Ayrıca finansal raporların düzgün yorumlanabilmesi için, tabloların gerçek ve 

doğru verilerle oluĢturulması gerekmektedir. Bilinçli olarak değiĢtirilen veya 

gizlenen veriler ıĢığında hazırlanan tablolar, bu bilgiyi kullananları yanıltacaktır. 

Kasıtlı olarak yapılan bu iĢlemlerden, verilerin gerçek tutarlarının değiĢtirilmesi, 

verilerin gizlenmesi veya üzerinde oynanması, gerçekleĢmemiĢ iĢlemlerin olmuĢ gibi 

gösterilmesi veya yapılan iĢlemlerin açıklamasının olmaması da düzenlenen finansal 

tabloların hileli olduğunu gösterir ve bu durum suç teĢkil etmektedir (Uçma, 2011:4-

5).  

Karar vericiler, finansal tabloları kullanırken sadece kendi ihtiyaçlarını 

karĢılamak amacıyla kullanırlar. Örneğin firma çalıĢanları, kredi kurumları veya 

iĢletme ile yakın ticari iliĢkide bulunan kiĢi veya kurumlar, iĢletme ile ilgili yapılacak 

ticaretin hacmini veya borç-alacak iliĢkisini belirlerken bu tablolardan 

faydalanacaktır. Firmaya yatırım kararı alacak veya firma ile ilgili baĢka bir karar 

alacak kiĢi veya kuruluĢlar da, firmanın faaliyeti ve verimliliği hakkındaki bilgiyi 

yayınlanan mali tablolar üzerinden edinecektir. Devlet ve devlete bağlı kamu 

iĢletmeleri de, düzenli ve yeterli vergi alabilmek ve kamuyu aydınlatabilmek için 

yine bu mali tablolardan faydalanacaktır. 

ĠĢletmelerin finansal raporlarının hazırlanmasından ve sunulmasından, 

iĢletmenin yönetimi sorumludur. Yöneticiler, alacakları kararlarda ve gelecek için 

yapacakları planlarda, yayınladıkları mali tabloları göz önünde bulundururlar (Örten 

vd., 2012:3-5). Bilinmesi gereken bir diğer konu da, yayınlanan bu finansal tabloların 

ortak kabul edilen standartlar çevresinde düzenlenmesidir. Aksi takdirde her firma 

kendi kuralları üzere mali tablolarını oluĢturur ki; bu durum, firmaların mali 

tablolarını okumayı, yorumlamayı ve firmaları birbirleriyle kıyaslamayı neredeyse 

imkânsız hale getirir. Bu karmaĢayı önlemek için mali tablolar, temel muhasebe 

kavramları ve genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanırlar 

(Civelek ve Özkan, 2008:4-6). 

ĠĢte, muhasebe meslek elemanları iĢletmenin faaliyetlerini iĢletmeyle ilgili 

kiĢi veya kurumlara aktarma konusunda yardımcı olan ve bu iĢi sosyal sorumluluk 

duygusu içinde yerine getirmesi beklenen kiĢilerdir. Ayrıca bunlar, iĢletmelerin 

yatırım, vergi planlaması, kâr yönetimi, stok ve nakit yönetimi vb. konularda da 

önemli katkılar sağlayan ve son zamanlarda danıĢmanlık yönleri daha da önem 
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kazanan meslek elemanlarıdırlar. AĢağıda meslek elemanlarının belirtilen konularda 

iĢletmelere hangi açılardan katkı sağladıkları üzerinde durulmuĢtur. 

2.6.1.ĠĢletme Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Meslek Elemanlarının Rolü 

Hem iĢletmenin sahibi hem de yöneticisi konumundaki kiĢiler, profesyonel 

yöneticilerden farklı olarak, firmanın zararını ve iflas riskini de doğrudan 

üstlenmektedirler (Çonkar, 1992:3). Hâlbuki firmaların genelinde yöneticilerin 

müĢavirlik hizmeti alması, firmaların birçok yönden kârlı çıkmasına sebep olacaktır. 

Bu Ģekilde bir yönetim sistemiyle, iĢletmelerdeki kazanç miktarı artacak, kamuya 

hesap verme noktasında sıkıntı giderilecek ve muhasebe standartlarının da güvenli 

bir Ģekilde uygulanması sağlanacaktır (Aysan, 2007:20). Firmalar müĢavirlik hizmeti 

alarak sırtındaki birçok yükten bir anda kurtulma Ģansı bulacaklardır. Mevzuatın sık 

sık değiĢmesi, Tekdüzen Muhasebe Standartları'nı uygulama ve yeni standartları 

takip etmenin zorluğu, Muhasebe standartlarının karmaĢıklığı ve teĢviklerin takibi, 

elektronik beyanname ve bildirimlerin olması gibi daha bir çok sorunu yüklenmekten 

kurtulacaktır (Özulucan vd., 2010:58-59).Zaten mesleğin danıĢmanlık yönü, 3568 

sayılı kanunun 2. Maddesinin b bendinde "Muhasebe sistemlerini kurmak, 

geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları 

ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konuda müşavirlik yapmak." Ģeklinde açıkça 

belirtilmiĢ ve bu konuda SMMM'ler de yetkili kılınmıĢtır (3568 Sayılı Meslek Yasası 

Ve Son DeğiĢikliklerle Yönetmelikler, TÜRMOB Yayın No: 330:7-9).  

GeliĢen yüzyılda muhasebecilik mesleği, sadece kayıt tutan ve onları beyan 

ile sorumlu olan meslek kapsamından çıkmıĢ, muhasebecilik mesleğinin yanı sıra 

mali müĢavirlik ve denetim rolünü üstlenmiĢtir. Teknolojinin hızla geliĢmesi ve 

beyannamelerin, bildirimlerin daha doğrusu birçok bilginin elektronik ortamda 

beyanı söz konusu olmuĢtur. Teknolojide atılan bu adım ile iĢlemler daha hızlı ve 

çabuk kontrol edilir olmuĢtur. Tabi bunları yapmak özel bir eğitim gerektirdiğinden 

sadece SMMM olmak yeterli gelmemektedir. Yapılan bütün bu değiĢiklikler de 

SMMM'lerin daha donanımlı ve yetenekli hale gelmesini sağlamıĢtır (Yükselen, 

2013:24-25).  

ĠĢletme yöneticileri müĢavirlik hizmeti almadığında, karĢılaĢabilecekleri 

sorunlara karĢı, önceden bir hareket planı hazırlamayacağı için ciddi sıkıntılarla karĢı 
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karĢıya kalacaktır. Bunlardan ilki,  yöneticinin bilgisiz ve tecrübesiz olması 

durumudur ki, yönetici ani geliĢen olaylar karĢısında ĢaĢkınlık yaĢayacak ve kararsız 

kalacaktır. Bu tepkisiz tavrı neticesinde ortaya çıkabilecek birçok fırsatı kaçırabilir 

hatta büyük bir zarar olursa hepsini yüklenmesine sebep olabilir. Diğer olasılık ise 

yöneticinin yetersiz bilgi sahibi olmasıdır. Bu durumda ise yönetici mevcut olan 

bütün imkânları göremeyecek ve sadece gördükleri arasından seçim yapma yoluna 

gidecektir. Yapacağı bu seçimler sonucunda elde edeceği sonuçlar ise yapılabilecek 

en uygun tercihler içerisinde olmayacaktır. DanıĢmanlık hizmeti kullanılarak 

yapılacak karar alma ise, bilginin birikmesi ve belirlenen tercihler arasında yapılacak 

seçim sonucunda, ne tür sonuçların alınacağının araĢtırılmasıyla ortaya çıkmaktadır. 

Bir çok seçeneğin, birbiriyle karĢılaĢtırılması sonrasında alınacak kararın, doğru 

olma ihtimali oldukça yüksek olacaktır (Büyükmirza, 2012:22-23). 

2.6.2.Yatırım Kararlarında Meslek Elemanlarının Rolü 

ĠĢletmeleri yönetmek ve ciddi yatırım kararları almak, bu iĢin eğitimini 

almamıĢ kiĢiler için gerçekten çok zordur. Mesela müteĢebbis için yapacağı 

yatırımlarda kullanacağı finansman, yatırımların gerçekleĢmesi için hayati önem 

taĢımaktadır. Yapacağı borçlanma karĢısında nasıl bir ödeme planına sahip olacağı, 

finansmanın türü, vadesi, kaynağı ve para birimine bağlı olarak değiĢiklik 

gösterecektir. O halde, bilgiyi edinme ve edinilen bilgileri doğru değerlendirme 

konusunda, yeterli bilgi ve deneyimine sahip olmayan iĢletme yöneticileri, kendi 

baĢlarına firmayı ayakta tutabilirler mi?  

Türkiye'deki iĢletmelerin çoğu dünya ekonomisinde rekabet edecek gücü 

bulamazken, yerel bir ekonomideki firma yöneticilerinin bütün riskleri kendi 

üzerinde toplaması, alacağı yanlıĢ bir kararda neredeyse yok olması demektir 

(Durukan, 2006:34-35). Yatırımlar konusunda hata yaptıran en büyük etmenlerden 

bir tanesi de, verilerin yanlıĢ yorumlanmasıdır. Verileri okuyan kiĢinin bütün teknik 

bilgiye sahip olması gerekir. Analiz konusunda bilgisiz olmak veya bütün bu 

bilgilere sahip olsa bile tüm yetkileri üzerinde toplayarak kısıtlı zaman dilimlerinde 

analiz yapmak, yöneticileri hata yapmaya sürükleyecektir (Özerol, 2011:23). 

Yöneticilerin daha az riskle iĢlem yapabilmeleri için bütün sorumluluğu 

üstlenmemeli bunun yerine ilgili ve tecrübeli kiĢilere görev dağıtımı yapmalıdır. 
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Bunu yaptıkları takdirde hem kendileri rahatlayacak hem de iĢlemler daha kontrollü 

bir Ģekilde takip edilebilecektir. ĠĢletme yöneticileri danıĢmanlık hizmeti talep 

ettiklerinde, ilgili kiĢi veya kiĢiler ciddi olarak birçok sorumluluğu yüklenmiĢ 

olacaklardır. 

ĠĢletme sahibi ve/veya yöneticilere danıĢmanlık hizmeti sunan kiĢiler, bu 

hizmeti sunarken ve sorunlarına çözüm ararken aĢağıdaki konularda yöneticilere 

bilgi vermelidir (Özerol, 2013:138). 

 Yatırım yapılması planlanan kıymet veya sektör için hesaplama 

yöntemleri anlatılmalıdır, 

 Yapılacak yatırımlarda asgari limitler hesaplanmalı ve yöneticilere 

anlatılmalıdır, 

 Yatırımlar için verilecek tavsiyelerde, hangi yöntemin kullanıldığı ve 

getirilerinin neler olabileceği anlatılmalıdır, 

 Yapılması planlanan yatırımlarda ne kadar gelir elde edileceği ve bu 

kazançların vergiye tabii olup olmadığı hatta ne kadar vergi ödeneceği 

konusu anlatılmalıdır, 

 Planlanan yatırımlarda teĢvik veya hibenin varlığı, tüm bunların 

yatırımcıya ne tür fayda sağlayacağı anlatılmalıdır ve 

 Yatırım ile ilgilenecek kiĢilerin eğitimleri, sorumluluk alanları ve mevcut 

iĢ yükleri anlatılmalıdır. 

2.6.3.Yerel Ekonomik Kalkınmada Meslek Elemanlarının Rolü 

Yerel ekonomik kalkınmada ciddi payı olan muhasebecilerin, seslerinin güçlü 

olmaması ve gerekli itibarı kazanamamıĢ olmaları; çıkan kriz ortamında kaybeden 

tarafta olmamıza sebep olmuĢtur. Dikkat edilirse krizlerden derin bir Ģekilde 

etkilenmemizin asıl sebeplerinden bir tanesi de, muhasebe uygulamalarının 

ülkemizde yeterince geliĢmemiĢ olmasıdır. ĠĢletmelerin yeterince 

ĢeffaflaĢtırılamaması, kayıt dıĢı iĢlemlerin fazla olması gibi birçok etkenin krizlerden 

ağır darbeler almamızda etkin rol oynadığını söyleyebiliriz. Bu sadece ülkemizde 

değil dünyada da aynı Ģekildedir. Bunalımların özüne inildiğinde en etkili olayların, 

muhasebe hileleri, finansal raporlardaki hileler ve finansal raporlardaki yanıltıcı 

açıklamaların olduğunu görmekteyiz. Muhasebe birimlerince yapılan hileli iĢlerin, 
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krizlerin doğmasında etkin rol oynadığını söyleyebiliriz. GeçmiĢte batan büyük bir 

Ģirketin (ENRON), finansal tablolarındaki hilenin ortaya çıkmasıyla, zincirleme 

olarak birçok Ģirketin batmasına sebep olmuĢtur. Görüldüğü üzere muhasebe 

biliminin hafife alınması ve önemsenmeyerek denetlenmemesi, önce hilenin olduğu 

firmayı daha sonra firma ile iliĢkili olan diğer firmaları olumsuz etkileyecektir. Daha 

sonra firmalarda ülkeleri, ülkelerde birbirlerini olumsuz yönde etkileyecektir (Aysan, 

2005:8-12). 

Finansal tablolarda yapılan hile ve hata sonucu, bilgi kullanıcıları 

yanıltılabilmektedir. Bundan dolayı yapılan hileler denetim yoluyla önlenmeli, 

hatalar ise muhasebenin temel kavramları ıĢığında düzeltilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6: Finansal tablo kullanıcıları 

Kaynak: Demir, 2006:42 

Dolayısıyla finansal tabloların karĢılaĢtırılabilir olması için tutarlılık 

kavramına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. -Tutarlılık kavramı: 

Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirlerini izleyen 

dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder(Demir ve Alpan, 

2012:8).-Aksi takdirde, muhasebenin ürettiği bu bilgileri kullanıcıları yanlıĢ 
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anlayacak, raporları mukayese edemeyecek bu da kararların isabet derecesini 

azaltabilecektir(Demir, 2006:41-42). 

Yapılan hata veya hilelerin bulunmasında; bilgi düzeyinin yüksekliği, mesleki 

Ģüpheciliğin varlığı ve deneyim önemli rol oynamaktadır. Fakat burada önemli olan 

finansal tabloların kontrol edilmesiyle elde edilen deneyim değil karĢılaĢılan 

sorunları gördükçe kazanılan deneyimdir(Dalkılıç ve Oktay, 2011:75-76). 

Teknolojinin hızla geliĢmesine orantılı olarak artan üretim kapasitesi, 

iĢletmelerin büyümesine ve yönetimin daha riskli olmasına yol açmıĢtır. Büyümeye 

bağlı olarak artıĢ gösteren bilgi ve belgeler de bilgi kullanıcıları açısından daha 

önemli hale gelmiĢtir. Sermaye piyasasındaki geliĢmeler, kredi kurumlarının daha 

ciddi raporlar istemeleri ve düzenlenen vergi kanunları yüzünden, mali bilginin 

önemi giderek artmıĢtır. Bütün bu geliĢmeler göz önünde bulundurulursa 

muhasebenin iĢlevi ve bilgi ekonomisinin ciddiyeti daha iyi anlaĢılacaktır. 

ĠĢletmelerin rekabet edebilmesi hatta bu yarıĢta ayakta kalabilmesi için muhasebe 

bilgi sisteminden elde edilen verilerin, bilgiye dönüĢtürülmesi ve bilinçli olarak 

kullanılması çok önemlidir(KalmıĢ vd., 2006:141-142).  

Mali tabloların, muhasebe standartlarına uygunluğunu, denetim standartlarına 

göre inceleyen muhasebe denetimi, ekonomik sistemin güvenilirliğinin önemli bir 

parçasıdır. Denetçinin kontrolünden geçerek düzenlenen raporlar, yatırımcılara ve 

güvenilir bilgiye ihtiyaç duyan bütün insanlara hitap etmektedir (Uzay, Tanç ve 

Erciyes, 2009:127). Güvenilir olarak hazırlanmıĢ raporlar tek baĢlarına bir anlam 

ifade etmezler. Raporların düzenlenmesi kadar doğru yorumlanması da önemlidir. 

Ülkemizin zarara uğramasına sebep olan bir diğer sorun ise denetimin sürekli 

kayıtlı mükellefler üzerinde olması ve kayıt dıĢı faaliyetlerin incelenememesidir. 

Kayıt dıĢı iĢlemlerin olması vergi kaybına yol açarken, sürekli ve ağır denetimlerin 

olması giriĢimcilerin yatırım kararlarını olumsuz yönde etkilemektedir 

(http://iibf.erciyes.edu.tr). Kayıt dıĢı ekonominin olması, kayıtlı çalıĢan verimli 

firmaları olumsuz etkileyecektir ve ülkenin büyümesine olumsuz yönde etki 

edecektir. GerçekleĢmiĢ fakat kayıt altına alınamamıĢ iĢlemlerin olması, ülkeyi 

ekonomik zarara uğratacaktır. Dolayısıyla ödenemeyen vergiler yüzünden bütçe açığı 

ortaya çıkacaktır. Bu açığı kapatmak için devlet yine kayıtlı mükelleflerine 

yönelecektir. Bu da yetmezmiĢ gibi fazlasıyla vergi ödeyen kayıtlı mükellefler, kayıt 
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dıĢı üretilen düĢük fiyatlı ürünlerle rekabet etmek zorunda kalacaklardır. Buna bir 

süre tahammül eden iĢletmeler, bu durum karĢısında ahlaki ikileme düĢecek ve belki 

de kayıt dıĢı iĢlemlere yönelecektir. Bu durum karĢısında vergi kaybına uğrayan taraf 

yine devlet olacaktır. Kısacası muhasebe bilimine gereken değeri vermemesinden 

dolayı yine devlet kaybedecektir (Aslanoğlu, 2008:203-205).  

2.6.4.Devlet Politikalarının ĠĢletmeye Uygulanmasında Muhasebe Meslek 

Elemanlarının Rolü 

Yerel ekonomik kalkınmanın paydaĢı olan muhasebeciler, toplumun 

kalkınması için daima giriĢimcilerin yanında yer alırlar. Yöneticilerin alacağı 

kararlarda, onlara sürekli analitik bilgi aktararak doğru karar vermelerinde yardımcı 

olurlar. Muhasebecilerin bu bilgi aktarımında baĢarılı olmaları, bilginin güvenilir 

kaynaklardan, tarafsız, hızlı, aydınlatıcı, tutarlı ve yasal zemine uygun olmasına 

bağlıdır (www.archive.ismmmo.org.tr). Bu noktada iĢletmecilerin bilmesi gereken 

önemli bir husus vardır. Muhasebecilerin eğitim seviyesi ne kadar yüksekse, 

alacakları bilgilerin standartlara uygunluğu da o derece artacaktır (Yalçın, 2012:133). 

 Yerel ekonomik kalkınmada, muhasebenin ve muhasebecilik mesleğinin 

önemi çok büyüktür. ĠĢletmelerin ve kurumların faaliyetlerinin ölçülmesi, 

değerlendirilmesi ve denetlenmesi hususunda muhasebecilik mesleğinin önemi 

oldukça büyüktür. Devletin belirlediği kalkınma politikalarının baĢarılı olabilmesi ve 

bölgenin tamamına eĢit olarak ulaĢtırılabilmesi için muhasebe bilgisi, tekniği ve 

analizleri çok önemlidir. Hatta uygulanmak istenen politikaların verimli olması için 

bölgenin mali ve istatistikî verilerinin belirli standartlarda kayıt edilmesi, analiz 

edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi gerekmektedir ki bu görev muhasebecilerin asli 

görevleri arasında yer almaktadır. Bundan sonraki süreçte belirlenen politikaların 

baĢarısı ve bölgenin tamamına ulaĢtırılması, müĢavirlik yönü etkin olarak kullanılan 

muhasebecilere düĢmektedir. GeliĢtirilen yatırım teĢvikleri de muhasebeciler 

aracılığıyla giriĢimcilere iletilmeli ve piyasaya gelir getirecek yeni aktörler 

kazandırılmalıdır. 
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ġekil 7: Yerel Ekonomik Kalkınma Sürecinde Muhasebeciler 

ġekil 7 incelendiğinde, bölgenin ekonomik özelliklerine uygun olduğu 

düĢünülen, yeni teĢviklerin çıkarılması yeni giriĢimcilerin piyasaya girmesine sebep 

olacaktır. Yeni yatırımcılardan elde edilecek yeni vergi gelirleri, iĢsizliğin 

azaltılmasına sağladığı katkı gibi birçok faktör, yerel ekonomik kalkınmaya fayda 

sağlayacaktır. Yeni gelirlerin artması, devletin farklı sektörlere yönelmesine ve 

teĢvikleri arttırmasına ön ayak olacaktır. Bütün aĢamalarda muhasebecin aktif olarak 

rol alması, SMMM'lerin ne derece önemli olduğunun açık bir göstergesidir. 

2.6.5.ĠĢletme Yöneticilerine DanıĢmanlık Hizmeti Sunulmasında 

Muhasebe Meslek Elemanlarının Rolü 

ĠĢletmelerin verimsiz ve yatırımların baĢarısız olmasındaki en önemli 

faktörlerden birisi, kurumsal yönetim anlayıĢının olmamasıdır. ĠĢletmelerin büyük bir 

çoğunluğunu KOBĠ'lerin oluĢturduğu ülkemizde, geleneksel iĢletme mantığının 

yerine, kurumsal yönetim anlayıĢına geçilmelidir. ĠĢletmeler Ģeffaf, hesap verilebilir 

ve sosyal sorumluluklarını bilen kurumlar haline getirilmelidir. Böylece hem taraflar 

arasında eĢitlik sağlanmıĢ hem de menfaat sahiplerinin hakları korunmuĢ olacaktır. 

KOBĠ'lere yapılacak olan destekler eğer her kesime eĢit olarak dağıtılabilirse, 

yerel ekonomi kendiliğinden büyüyecektir. Yerel kalkınma kendisi geliĢirken, 

beraberinde bölgenin de kalkınmasına vesile olacaktır. Tüm bu saydıklarımız ise 

kurumsal yönetimin kabul edilmesiyle gün yüzüne çıkacaktır. ĠĢletmeler için sunulan 
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fonlar yöneticiler tarafından bilinmeyebilir. Bilinse bile etkin olarak 

kullanılamayabilir. Fakat bu konuda çeĢitli bilim dallarında eğitim görmüĢ, bilgili ve 

deneyimli muhasebe meslek mensupları ise iĢletme yöneticilerine karar aĢamasında 

yön gösterici olabilir. Uygulanması düĢünülen projelerin planlanması, 

değerlendirilmesi ve sonuçlarının somut verilerle saptanabilmesi için muhasebe 

biriminden elde edilebilecek verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu verileri ve tabloları 

okumak ve analiz etmek ise muhasebecilerin görevleri arasında yer almaktadır. 

Muhasebe bölümü, sadece verilerin kayıt edildiği, beyannamelerin hazırlandığı bir 

bölüm olmaktan çıkmıĢ, günümüzde danıĢmanlık ve denetim hizmetlerinin de 

sunulduğu bir bölüm haline gelmiĢtir (Kurt ve Yayla, 2010:9-20). 

 

 

ġekil 8: Yönetici ve MüĢavirlik Hizmeti 

ġekil 8'de görüldüğü üzere iĢletmeye yönetici olabilmek için sermaye ve 

emeğin olması yeterli olsa da, iĢletmenin baĢarılı olabilmesi ve büyüyebilmesi için 

bu faktörler yeterli değildir. ĠĢletmenin verimliliğinin artırılması ve kalkınması için 

ticari-resmi bilgi, deneyim ve denetimin de olması önemlidir. ĠĢletmelerin bu 

faktörlerle desteklenmesi yöneticinin sağlıklı karar almasını ve baĢarısını artıracaktır. 
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Yönetim danıĢmanlığı, bağımsız, bilgili ve deneyimli kiĢi veya kiĢiler 

tarafından, iĢletmelerde karar mekanizmalarına yön vermek üzere tasarlanmıĢ bir 

hizmettir. Yönetim danıĢmanlığının da kendine has amaçları vardır. Bunlar aĢağıdaki 

gibi sıralanabilir (Yükçü ve Tektüfekçi, 2001:12-14):  

 İşletme yöneticileri için bilgi sağlamak, 

ĠĢletmenin durumu ve sektörün durumu hakkında, ayrıntılı bir rapor 

hazırlanır. ĠĢletmenin pazardaki konumu yönetime özetlenir. 

 İşletmenin problemlerini anlamak, 

Yönetim danıĢmanının, mevcut sorun hakkında bir görüĢ elde edebilmesi 

için sorunun sebeplerini araĢtırılır.  

 Problemlerin tam teşhisini koymak, 

Problem aslında yöneticilerin gördüğü gibi bir sorun olmayabilir. Görünen 

sorunların arkasında baĢka etkenler de olabilir. Bu yüzden problem bütün 

ayrıntılarıyla ele alınmalı ve sorunun ne olduğu kesin olarak tespit edilir.  

 Yöneticilere öneriler sunmak, 

DanıĢmanlar, sorunun ne olduğunu tam olarak teĢhis ettikten sonra, 

yöneticilere bu sorundan kurtulmak için gerekli olan alternatifleri 

sıralayacaktır. Sorun karĢısında geliĢtirilen stratejiler ve bunların sonuçları 

tahmini hesaplar yardımıyla gösterilir. 

 Sunulan çözüm önerilerinin uygulanmasında destek sağlamak, 

DanıĢmanlık hizmeti sadece sorunun tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin 

sunulmasıyla bitmemektedir. GeliĢtirilen ve seçilen yolların uygulamaya 

geçirilmesi esnasında da, yöneticilere destek olunmasıdır.  

 Yönetimle uzlaşma sağlamak, 

Yönetici ile danıĢman arasında, ne tür sorunlara çözüm bulunacağı ve 

danıĢmanların ne tür yetkilerinin olacağı hatta danıĢmanların ne tür olaylar 

karĢısında geri çekilme kararı alacağı gibi konular, danıĢmanlık 

sözleĢmeleriyle tespit edilir.  

 Değişime karşı direnci aşmak, 

Bilindiği üzere insanlar alıĢkanlıklarından kolay kolay 

vazgeçememektedirler. Yenilikler karĢısında alıĢkanlıklardan vazgeçmek 
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zor olacağı için kiĢiler davranıĢlarını değiĢtirmek istemeyeceklerdir. Bu tür 

sorunları aĢmak için danıĢmanlar, izlenecek yolu ve sonuçlarını inandırıcı 

bir Ģekilde anlatmalı ve kendilerinin inandığı gibi karar alıcıları da 

inandırmalıdır. Ancak bu Ģekilde alınacak kararda karar mekanizması 

cesur adımlar atabilir. 

 Yöneticileri doğru yönlendirmek, 

DanıĢmanlar, yöneticilerin isteklerini tam anlayarak, onların ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek Ģekilde formüller üretmelidir. MüĢteriyi riske atacak ve 

ihtiyaçlara yanıt veremeyecek bir çözüme yöneticileri sürüklememelidir. 

 Yöneticilerin öğrenme ve algılama yeteneklerini artırmak ve 

DanıĢmanlık hizmeti esnasında, karar alıcılara da raporlar hazırlanarak 

onlarında yapılan iĢler konusunda fikir sahibi olması sağlanmalıdır. 

Yapılan iĢlerin neden ve nasıl yapıldığının bilinmesi hem yöneticilerin iĢi 

öğrenmesi açısından hem de danıĢmanlara güvenin artması açısından 

faydalı olacaktır. 

 İşletme yönetiminin, yapılan değişimler üzerinde etkin ve kalıcı olmasını 

sağlamak. 

GeliĢtirilen yöntemler ve kurulan sistemlerin baĢarılı olabilmesi için 

yöneticilerin yapılan iĢ hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

DanıĢmanlık hizmeti sonrasında düzenlenen sistemin sürekliliği ve 

denetimi için yönetiminde, yapılan iĢlemler üzerinde aktif olması ve iĢi 

öğrenmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde yapılan iĢin sürekliliği 

sağlanamayacak ve düzenlenen bütün sistem boĢa gidecektir. Bu da 

yöneticilerin danıĢmanlara olan güvenlerinin azalmasına sebep olacaktır. 
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ġekil 9: Yönetim DanıĢmanlığı Sürecinin AĢamaları 

Kaynak: Yükçü ve Tektüfekçi, 2001:20 

2.6.6.Meslek Elemanlarının DanıĢmanlık Yönünün Gelecekteki Konumu 

Ġyi bir yatırımcıda bazı özelliklerin olması gerekmektedir. Piyasanın iĢleyiĢi 

hakkında bilgi sahibi olması, piyasadaki geliĢmeleri takip edecek kadar vaktinin 

olması ve olayları da yorumlayabilecek bir bilgi kapasitesine sahip olması 

gerekmektedir (Özerol, 2013:38). Ticari hayatta ise yöneticilerin piyasadaki 

geliĢmeleri takip edecek ve onları yorumlayacak kadar vakitlerinin olmadığı 

aĢikârdır. Bu yüzden de giriĢimciler, verecekleri kararlarda fikir danıĢacağı, kendisini 

belirli alanlarda geliĢtirmiĢ ve hukuken de yetkili uzmanlara ihtiyaç duyacaktır. Fakat 

Biyan'a göre 2740 kiĢinin katıldığı 2011 yılındaki bir çalıĢmada, meslek 
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mensuplarının %95'inin mesleklerine saygı duyulmadığını söylemesi durumun ne 

kadar vahim olduğunu göstermeye yetecek derecededir (Biyan, 2011:121).  Bu 

yüzden muhasebecilik mesleğinin öneminin anlaĢılması ve hak ettiği konuma 

getirilmesi için gerekli çalıĢmalar acilen yapılmalıdır. Akdoğan muhasebe meslek 

mensuplarının saygın bir konuma gelmesi ve gelecekte üstlenmesi gereken rolleri 

Ģöyle ifade etmiĢtir (www.asmmmo.org.tr): 

" Meslek mensupları asgari aşağıdaki işleri yapacaktır: 

 Muhasebe 

 Bağımsız denetim 

 TTK' ya göre şirketin denetim kurulu üyeliği 

 Şirket yönetim kurullarında bağımsız üye 

 Denetim komitelerinde üyelik 

 Danışmanlık 

 Vergi danışmanlığı 

 Sistem kurma 

 Derecelendirme, analiz 

 Nakit yönetimi 

 Şirket kurma, birleştirme, devirler ve bölünmeler. 

 Ekonomik krizlerin çözümünde yol göstermek 

 Yönetime sorun çözmekte yardımcı olmak 

 İşletmenin yol haritasının çizmekte yönetimi finans konularında 

yönlendirme vb. gibi. 

Meslek mensupları yine muhasebe işlerini yapmaya devam edecektir…… 

Yakın gelecekte meslek mensubunun danışmanlık işleri öne çıkacaktır (Mesleğin 

Dünü ve Geleceği Panel, 2009:37-38). 

2.6.7.ĠĢletmelere Vergi DanıĢmanlığında Muhasebe Meslek Elemanının 

Rolü 

Türk vergi sistemi belirli özellikleri taĢıyan mükelleflere çeĢitli konularda 

avantajlar sunmaktadır. Vergi usul kanunu, kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV ve 

diğer tüm vergi kanunlarında, mükellefler için ciddi derecede vergi tasarrufu 

yaptıracak uygulamalar mevcuttur. Fakat bu uygulamalardan faydalanabilmek için 
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iĢletmelerin hukuki yapısı, sektörler, faaliyet konuları, ortaklık yapıları, sözleĢme 

iliĢkileri, finansal yapıları, vb. gibi konularda ayrıntılarıyla incelenmelidir. 

ĠĢletmelerden bu Ģekilde elde ettikleri vergi yükünden tasarruf ederek ekstra bir 

finansmana sahip olacaklardır (www.vergidanismani.com). 

Vergi danıĢmanlığı hizmetiyle gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, 

vergi usul kanunu, KDV gibi temel konular ve diğer tüm vergi konularında 

danıĢmanlık hizmeti sunulmaktadır. Sadece ülke içerisindeki mevzuat değil uluslar 

arası mevzuatın takibi de çok önemlidir. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaĢmaları 

mevzuatı (ÇVOA), uluslararası vergi planlamaları -uluslararası finansal kiralama 

hizmetleri, serbest bölge mevzuatı, örtülü sermaye analizleri- gibi konularda da 

danıĢmanlık hizmetleri sunulmaktadır (www.deloitte.com). Vergi danıĢmanları 

gerekli bilgiler neticesinde elde edilen verilerle Ģirketin mevcut ve gelecek vergi 

politikalarını oluĢtururlar. Vergi mevzuatında iĢletmelerin karĢılaĢtıkları sorunlar 

karĢısında yöneticilerin bilgilendirilmesi ve çözüme yönelik hizmetler sunar ve ilgili 

yazıĢma ve dilekçe iĢlemlerinin yürütülmesi görevini üstlenirler 

(www.dinamikkobi.com.tr). 

2.6.8.ĠĢletmelere Sistem Kurulmasında Muhasebe Meslek Elemanlarının 

Rolü 

DeğiĢen dünya Ģartlarına göre iĢletme yöneticilerinin de ihtiyaç duydukları 

bilgi ihtiyaçları değiĢmiĢtir. Yöneticilerin ihtiyaçlarını karĢılayacak bilgilerin büyük 

bir bölümü, muhasebe bilgi sistemi aracılığıyla karĢılanmaktadır. Elde edilen bilgiler 

sonucunda iĢletme yöneticilerinin, sahip olduğu ekonomik değerleri nasıl 

değerlendireceğini ve bu varlıkları nasıl finanse edeceğini önceden tahmin edebilme 

yetisidir (Dalğer, TekĢen ve Tuğay, 2014:50-51)  

ĠĢletmeler kurulduklarında dört dörtlük olmasa da belirli bir sistem üzerine 

kurulmaktadırlar. Kurulan sistemler, geçen süre içerisinde kendisinde ki mevcut 

aksaklık veya eksiklik varsa bunları gösterecek ve düzenlenmesini gerektirecektir. 

ĠĢletmeler kuruluĢ esnasında bilgili ve bu konuda tecrübe sahibi kiĢilerden destek 

alması durumunda bu sıkıntı en asgari düzeye inecek hatta sorunsuz bir sistem tek 

maliyetle kurulma Ģansına sahip olacaktır. 
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"Sistem sözcüğü, farklı görevler veya fonksiyonlar üstlenen çeşitli birimlerin-

parçaların bir araya gelmesi ile oluşan ve bir sonuç üretmeye yarayan bütünü ifade 

eder." Sistem sadece bir bölümün düzenlenmesi değil bölümlerin düzenlenmesi ve 

birbirleriyle düzenli bir çalıĢma/iĢleyiĢ yapacak seviyeye getirilmesidir. Eğitim 

sistemi olarak baktığımız da öğrencilere tek baĢına sistem diyemeyiz. Öğrenciler 

sistemin sadece bir parçasıdır. Öğrenciler için eğitimcilerin olması, kitaplar ve 

bunların yazarlarının olması gerekmektedir. Bütün bu ve buna benzer parçalar bir 

araya getirilerek sistem oluĢturulur. Bunlardan bir tanesinin eksikliği sistemin 

aksamasına hatta bozulmasına yol açacaktır (ġıklar, 2008:3). Muhasebe sistemi de 

bir düzen üzerine kurulmaktadır. Ticari mal alan, faturaları düzenleyen, bunları 

iĢleyen, satıĢ yapan vb. Ģekilde iĢlemler için bir sistemin kurulması mecburidir. 

Birbirleriyle uyumlu ve dengeli parçalardan veya alt iĢlemlerin bir araya 

gelmesiyle oluĢan bütüne sistem adı verilir. Yani sistemin belirli aĢamalardan 

oluĢtuğu görülmektedir. Bu aĢamaları Ģöyle sıralayabiliriz (Koçak, 2013:9) : 

 Girdi, 

 ĠĢleyiĢ, 

 Çıktı ve 

 Geri Bildirim. 

ĠĢletmeler ayakta kalabilmek için düzgün ve iĢleyen bir sisteme ihtiyaç 

duymaktadır. Aksi takdirde yüz yüze gelinen sorunlar karĢısında, sorumluluğu kimse 

üstlenmek istemeyecek ve baĢarısızlık aynı tempoyla devam edecektir. Hâlbuki 

firmanın üst düzey yönetimi, raporları doğru analiz ederse ve kaliteli kiĢilerle 

çalıĢma yaparsa, iĢletmeler sorunsuz bir Ģekilde ilerleyecektir. Firma yönetiminde 

olması gereken özellikleri Ģöyle sıralamak mümkündür (BaĢoğlu, Ceylan ve Parasız, 

2009:458-459): 

 Firmanın resmi bir organizasyon Ģemasının olması, 

 Uzun ve orta vadeli planlarının olması, 

 Günlük ve sürekliliği olan iĢlerin yazılı prosedürlerle değil görev 

sorumluluk dağıtımıyla gerçekleĢtirilmesi, 

 Yöneticilerin eğitim durumunun yüksek ve iĢ tecrübesine sahip olması, 

 Yöneticilerin iĢ dünyasından haberdar olması, 

 Yönetimin, önceki dönemlerde performansının yeterli olması, 
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 Yeni mamul geliĢtirilmesi hususunda çalıĢmaların olması, 

 Yatırım gayretlerinin olması, 

 Yönetimin, ortaklar, sendika ve mahalli idare yöneticileriyle iliĢki 

içerisinde olması, 

 Aynı veya benzer sektörler arasında bulunan firmaların rekabet içinde 

olması. 

Sadece sistemi kurmak her zaman çözüm olmayabilir. Bu yüzden kurulan 

sistemin iĢleyiĢinin de sağlıklı olması için bazı Ģartlara uygun olması istenir 

(www.teknolojide.com):  

 Sistem görevini yerine getirirken, en düĢük seviyede maliyetlerle 

iĢlemelidir, 

 Sistemin her bölümünün görevleri tespit edilmeli ve her bölümün 

sorumluluk alanı tespit edilmelidir, 

 Hiçbir bölümün gideri, getirisinden fazla olmamalıdır, 

 Bütün sistem iĢleyiĢ sırasına göre dizayn edilmelidir, 

 Bütün bölümlere sorumlulukları kadar yetki verilmelidir, 

 Ġyi bir sistem, açık, anlaĢılır ve basit olmalıdır. Sitemin bir amacı olmalı ve 

yazılı Ģekilde düzenlenmelidir, 

 Sistem esnek bir yapıya göre düzenlenmeli ve geliĢen Ģartlara göre yeniden 

ekleme yapılacak Ģekilde düĢünülmelidir, 

 Sistem mümkün olduğu kadar dar tutulmalı ve yönetimini 

güçleĢtirmeyecek düzeyde düĢünülmelidir. 

Bu sistemi kuracak kiĢilerin, kurulacak sistemdeki bütün aĢamaların bilgisine 

haiz olması gereklidir. Sistemi kuracak kiĢinin, iĢ hakkındaki bilgisi, sistemin 

baĢarısını artıracaktır. Bu yüzden sistem kuracak kiĢilerin belirli bir bilgi düzeyine 

ulaĢmıĢ olması gereklidir. 

2.6.9.ĠĢletmelerin Nakit Yönetiminde Muhasebe Meslek Elemanının Rolü 

ĠĢletmenin sermayesi içerisinde, nakit önemli bir pozisyondadır. Firmanın 

düzgün bir Ģekilde çalıĢabilmesi, gerekli hammadde ve malzemelerin alınabilmesi, 

personel ücretlerinin ödenebilmesi ve her türlü gider ödemelerinin yapılabilmesi için 
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nakit önemli bir rol üstlenmektedir. Kısacası bir iĢletmenin günlük faaliyetlerini 

yerine getirebilmek için nakde her fırsatta ihtiyaç duyulmaktadır. 

Nakit bütçesi; gelecekte belirli bir dönem içerisinde firmanın nakit giriĢ ve 

çıkıĢlarının planlanması durumudur (Okka, 2006:139). 

Firmanın elinde yüklü miktarda nakdin olması her zaman karlı değildir. 

Enflasyonun olduğu dönemlerde nakitte kalmak, paranın değer kaybetmesine sebep 

olmaktadır. Diğer yandan firmanın elinde nakit olarak bulunan unsurların sürekli 

yeni ihtiyaçlar için kullanılması doğru bir yaklaĢım olmayacaktır. Özetle iĢletmelerde 

nakit yeteri kadar olmalıdır, ne gerekenden fazla ne de az olmalıdır (Aksoy ve 

Yalçıner, 2008:249-251).  

Eğer iĢletme sermayesi kalemlerine (Kasa, stoklar, vb) gerektiğinden çok 

yatırım yapılırsa, kaynak israf edilmiĢ olur. Bu kaynaklar eğer borç alınarak 

yapılmıĢsa faizden dolayı zarar edilir, sermaye kullanılarak yapılmıĢsa gelir kaybına 

sebep olmuĢ demektir. Stoklara gereğinden fazla yatırım yapılması halinde, aĢırı olan 

stoklar demode olma riskini barındırmaktadır. ĠĢletme sermayesinin yetersiz olması 

durumu da oldukça zararlıdır. Firmanın kısa vadeli borçlarını ödemekte zorluk 

çekmesi ve tam kapasite çalıĢmayı engellemesi gibi sorunlara sebep olmaktadır. 

Firmaların borçlarını ödeyememesi, ticari itibarlarını koruyamamasına hatta kredi 

değerlerini düĢürmelerine sebep olmaktadır (Okka, 2006:180-181). 

ĠĢletme sermayesi yönetimi; firmanın aktif veya pasifleriyle ilgili kararları, 

bunların nelerden ibaret olduğunu ve en etkili nasıl kullanılabileceğinin bilinmesidir. 

ĠĢletmenin sermayesi yönetilirken risk ve getirinin iyi hesaplanması gerekmektedir. 

Finansal yönetici zamanının önemli bir bölümünü, sermayenin yönetimine ayırmak 

zorundadır. Bu ise yine danıĢmanlık hizmeti alınarak riskin paylaĢılması anlamına 

gelmektedir. 

2.6.10.ĠĢletmelerdeki Hata ve Hile Konusunda Muhasebe Meslek 

Elemanının Rolü 

Saydamlık ve hesap verilebilirliğin önem kazandığı günümüzde bazı 

kavramlar büyük önem kazanmıĢtır. Bunlardan bir tanesi de hata ve hile 

kavramlarıdır. Hileyi, iĢletme adına iĢlem yapabilen herkesin yapabileceği 

bilinmektedir. ĠĢletmenin çalıĢanları, yöneticileri, muhasebecileri veya iĢletmeyi 
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denetleyen kiĢiler hile yoluna baĢvurabilmektedir. Hilenin tanımını yapan The 

Association of Certified Froud Examiners- AC-FE (Sertifikalı Hile AraĢtırmacıları 

Birliği) mesleki hileyi "Bir kimsenin mesleğini, işveren firmanın kaynaklarını veya 

varlıklarını kasıtlı olarak kötüye kullanma yoluyla, şahsi zenginleşme için 

kullanılmasıdır." Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Ertuğrul, 2014:110-111).  

GeçmiĢte yaĢanmıĢ ve ciddi sonuçları olmuĢ, olaylar karĢısında (Enron Olayı, 

vb.) kiĢiler ve devletler tedbir almayı uygun görmüĢlerdir. Devletlerin ciddi yaptırım 

kararları ile bazı tedbirler alınmıĢtır. Bu tedbirlerin en etkililerinden bir tanesi de iç 

kontrol sistemidir. 

"Uluslararası Denetim Standardı (UDS)'na göre; bir muhasebe sistemi, bir 

işletmenin mali kayıtlarının tutulması ve bu kayıtların sürekliliğinin sağlanması için 

yerine getirilmesi gerekli görevler, işlemler ve kayıtlar bütünüdür. Söz konusu 

sistemler, işlemlere ve diğer konulara ilişkin belirleme, birleştirme, analiz etme, 

hesaplama, sınıflandırma, kaydetme, özetleme ve raporlama fonksiyonlarını yerine 

getirir." Ġç kontrol sisteminin amaçlarını aĢağıdaki Ģekilde sıralayabiliriz (Aksoy, 

2007:240-241);  

 Yapılan kayıtlar yönetimin yetkisiyle yapılmaktadır. 

 Yapılacak bütün iĢlemlerin doğru miktarda, doğru tutarda, doğru hesaba ve 

doğru muhasebe kayıt yöntemine göre yapılması bu sayede finansal 

tabloların saydam olması sağlanmaktadır. 

 Aktiflere ve kayıtlara sadece yönetimin izniyle ulaĢılmaktadır. 

 Kayıtlardaki varlıklar, fiziki durum ile kıyaslanır ve gerekli iĢlemler 

yapılmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YEREL EKONOMĠK KALKINMADA MUHASEBE MESLEK 

ELEMANLARININ ÖNEMĠ VE ROLÜ SĠVAS ĠLĠNDE BĠR 

ANKET ÇALIġMASI 

 

 

 

3.1. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 

Yerel ekonomik kalkınmada en önemli unsur geliĢimin bir bütün halinde yani 

gerçek anlamda sağlanabilmesidir. Büyümenin ve geliĢmenin sadece ekonomik 

yönden olması, bu büyümenin gerçek anlamda bir büyümeyi temsil ettiğini 

göstermez. Kalkınmanın toplumsal, çevresel ve ekonomik olması da gerekmektedir. 

Kalkınmada bu üçayaktan birinin eksik veya yetersiz olması halinde kalkınma tam 

anlamıyla sağlanamayacaktır. 

Yerel boyut açısından kalkınmanın sağlanabilmesi ve istenen hedeflere 

ulaĢılabilmesi için eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Yerel boyutta en etkili 

faktörler yereldeki iĢletmelerdir. Bu iĢletmelerin kalkınması yerel ekonominin 

kalkınmasına, yerel ekonominin kalkınması ise ülkenin kalkınmasına sebep olacaktır. 

Bu silsilenin baĢarılı olabilmesi için en küçük birim olan iĢletmelerin kalkınması 

gerekmektedir. 

Yapılan anket çalıĢmasında Sivas ilinde aktif olarak faaliyette bulunan 

iĢletmelerden belirli bir sermaye ve kapasiteyi geçmiĢ olanlar anket kapsamına 

alınmıĢ ve büyümelerinde ve büyüme düĢüncelerinde muhasebe meslek elemanlarına 

yönelik algılarının düzeyi tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu açıdan bakıldığından 

yapılan anket çalıĢması yerel ekonominin kalkınmasındaki engellerin belirlenmesi ve 

çözümlerin ortaya konulabilmesi açısından önem arz etmektedir. Anket çalıĢmasında 

muhasebecilerin kalkınma üzerindeki etkisi ölçülmeye çalıĢılmıĢ ve iĢletmelerin 

muhasebecilerden ne kadar destek aldığı, hangi konulardan faydalandığı 

araĢtırılmıĢtır. Bu açıdan bakıldığında yapılan anket çalıĢmasının yerel ekonomilerin 
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kalkınması üzerinde önemli bir etkisinin olacağı ve kalkınma konusunda muhasebe 

meslek elemanlarının aktif olarak nasıl bu sürece dâhil edilebileceği araĢtırılmıĢtır.  

Yerel ekonomik kalkınmanın en önemli yapı taĢlarından olan iĢletmelerin, 

büyümelerinde muhasebe meslek elemanlarının etkili olabilmesi hedeflenmiĢtir. Bu 

konuda iĢletmelerin sorunları, daha önceden tespit edilmiĢ sorularla öğrenilmek 

istenmiĢ ve konularda muhasebecilerin ne kadar etkin olabileceği konusu 

belirlenmek istenmiĢtir.  

3.2. ARAġTIRMANIN AMACI 

Yapılan anket çalıĢmasında muhasebe meslek elemanlarının yerel ekonomik 

kalkınmadaki etkisi ölçülmek istenmiĢtir. Yerel ekonomik kalkınmada etkin rol 

oynayan iĢletmeler için gerek mali yönden gerekse muhasebe meslek elemanlarının 

danıĢmanlık yönünden faydalanma dereceleri istatistikî yöntemlerle ölçülmeye 

çalıĢılmıĢtır.  

Bu çalıĢmanın yerel ekonomik kalkınmada, etkin rol oynaması düĢünülen 

muhasebecilerin piyasada bu denli bir rol oynayıp oynamadığı yapılan anket 

çalıĢmasıyla test edilmiĢ olup, varsa eksiklik veya hataların giderilmesi 

hedeflenmiĢtir.  

Bu açıdan bakıldığında yapılan anket çalıĢmasının önemi daha iyi anlaĢılmıĢ 

olup, yerel ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi açısından da önem arz etmektedir. 

Yerel ekonomik kalkınmada muhasebecilerin, sadece mali iĢlerin kayıt edilmesinden 

sorumlu olmadığı, hazırlanan mali tabloların yorumlanması hatta özellikli konularda 

iĢletme yetkililerine yön vermesi açısından da yetkili olduğu bilinmektedir. Bu 

yönüyle muhasebecilerin danıĢmanlık yönünün kalkınmada kullanılması gerektiği 

fakat gerçek hayatta ne türlü bir sonuçla doğuracağı yapılan anket sonucunda ortaya 

çıkmıĢtır.  

3.3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

Yapılan çalıĢmasında verilerin tespit edebilmesi adına anket yöntemi 

uygulanmıĢtır. Anket formu 47 soru/ifadeden oluĢmaktadır. Anket formundaki ilk 4 

soru ile deneklerin demografik özellikleri tespit edilmek istenmiĢtir. Takip eden 11 

soruda ise anketi cevaplayanların sektörlerini ve iĢletmelerindeki durumun tespit 

edilmesi amaçlanmıĢtır. Sonraki 5 soruda ise ankete katılan iĢletme yetkililerinin 
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muhasebe meslek elemanlarından çeĢitli konularda hangi sıklıkta destek talep ettiğini 

öğrenmeye yöneliktir. Anketin son kısmını oluĢturan 27 ifade ise muhasebe, 

muhasebeci vb. özellikli konularda ki düĢüncelerini almaya yöneliktir. 

Anket formu, Sivas ilinde faaliyette bulunan belirli bir seviyenin üzerindeki 

firmalara uygulanmıĢ ve anketler yüz yüze soru cevap Ģeklinde yapılmıĢtır. 

3.4. ARAġTIRMANIN EVRENĠ VE ÖRNEKLEMĠ 

AraĢtırmamızın evrenini Sivas ilinde faaliyet bulunan belirli bir sermaye ve 

kapasitenin üstündeki iĢletmeler oluĢturmaktadır.  

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)’ndan alınan bilgiler ıĢığında 

07.04.2014 verilerine göre 2045 adet Ltd. ve 443 adet Aġ. ve 1765 adet de Ģahıs 

Ģirketi kaydı bulunmaktadır. Bu sayının gerçeği tam anlamıyla yansıtmadığı birçok 

Ģirketin sadece tabela Ģirketi olduğu ve faaliyette bulunmadığı araĢtırma neticesinde 

öğrenilmiĢtir. Bazı iĢletme topluluklarının bir kiĢi veya grubun elinde olması da 

sayının düĢmesine yol açan etkenlerden biridir. 

Bütün bu ve benzeri sebeplerden dolayı araĢtırmada sermaye Ģirketleri ve 

bunlardan da belirli büyüklüğü aĢanlar ankete dâhil edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bu kapsamda bakıldığında, araĢtırmanın hedeflerine uygun olarak 

hazırlanmıĢ anket formları Sivas genelinde 125 adet iĢletme yetkilisine ulaĢtırılmıĢ 

ve yüz yüze görüĢmek suretiyle yapılmıĢtır. Ancak yapılmıĢ olan 15 anketin geçerli 

Ģartları taĢımadığı analiz kısmında fark edilerek iĢleme tabi tutulmamıĢtır.  

3.5. SAYILTILAR 

1) AraĢtırmada uygulanan anket formundaki bütün ifade ve sorulara 

katılımcıların doğru ve içten cevap verdiği kabul edilmektedir. 

2) AraĢtırmada kullandığımız veri toplama aracındaki ölçekler, iĢletmelerin 

durumunu ölçebilecek ve iĢletme yetkililerinin düĢüncelerini ortaya 

çıkarabilecek niteliktedir. 

3) AraĢtırmanın örneklemi, araĢtırma evrenini temsil edebilecek durumdadır. 
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3.6. SINIRLILIKLAR 

1) AraĢtırmanın evreni, 2014 yılındaki Sivas ilinde ki iĢletmeleri ile sınırlıdır. 

2) Muhasebe meslek elemanlarının, iĢletmelerin büyümesine ve yerel 

ekonomik kalkınmaya katkısının ölçülmesini sağlayan değiĢkenlerle 

sınırlıdır. 

3.7. ANKET FORMUNUN HAZIRLANMASI VE VERĠLERĠN 

TOPLANMASI 

Örneklem grubunda yer alan iĢletme yetkililerinin, yerel ekonomik 

kalkınmada muhasebe meslek elemanının öneme ait görüĢlerini ve katılım 

düzeylerini belirlemede kullanılan veri toplama aracı (anket), ilk defa bu araĢtırma 

için hazırlanmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan anket hazırlanırken aĢağıdaki iĢlemlerden 

geçirilmiĢtir. 

1) Yerel ekonomik kalkınma hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilmek için 

literatür taraması yapılmıĢtır. 

2) Yerel ekonomik kalkınmada muhasebecinin etkisini öğrenebilmek adına 

literatür taraması yapılmıĢtır. 

3) Muhasebecilik mesleğiyle alakalı Kanun, Tüzük, Yönetmelik vb. 

taranmıĢtır. 

4) Konuya iliĢkin literatür taraması yapıldıktan sonra muhasebe meslek 

elemanlarının ekonomik sisteme katkılarını ölçmek adına, bir çerçeve 

çizilmeye çalıĢılmıĢtır. 

5) Belirlenen çerçeve sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, SMMM’ler, 

akademisyenler, iĢletme yetkilileri ve kalkınma ajansıyla yapılan 

görüĢmeler sonucunda anket soruları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

6) Bu iĢleyiĢ esnasında soru ve ifadeler tespit edilmeye çalıĢılmıĢ ve likert 

tipi bir anket formu hazırlanmıĢtır. 

7) Tüm yönleriyle düĢünülen anket formu ilgili kiĢilerin öneri ve eleĢtiriyle 

birlikte 47 soru ve ifadeden (demografik özellikler dâhil) oluĢan bir anket 

haline getirilmiĢtir.  

8) Ankette yer alan ilk 4 soruda anketi cevaplayacak olacak kiĢileri 

demografik özelliklerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıĢtır. Takip eden 
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11 soruda ise anketi cevaplayanların sektörleri ve iĢletmelerindeki fiziki 

durumu tespit etmeye yöneliktir hazırlanmıĢtır. Sonrasındaki 5 soruda ise 

ankete katılan iĢletme yetkililerinin muhasebe meslek elemanlarından 

çeĢitli konularda hangi sıklıkta bilgi aldığını öğrenmeye yönelik 

düĢünülmüĢtür. Anketin son kısmını oluĢturan 27 ifade ise iĢletme 

yetkililerinin, yerel ekonomik kalkınmada muhasebe, muhasebeci vb. 

özellikli konularda ki düĢüncelerini almaya yöneliktir. 

9) Anket çalıĢması iĢletme yetkililerine ulaĢtırıldıktan sonra anketin 

güvenilirliği test edilmiĢ ve yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda 

Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0,82 olarak ölçülmüĢtür. (Ek: 3) 

Anket kapsamına girebilecek iĢletmelerin tespit edilebilmesi için Sivas 

Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ’dan ve Sivas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ’den 

bilgiler elde edilmiĢtir, SMMM’lerden bazılarının ve Sivas ilindeki büyük birkaç 

iĢletmelerden de sözlü olarak görüĢ alınmıĢtır. Belirli bir standartları yakalanmıĢ ve 

bu standartlar dâhilinde iĢletmelere gidilerek, iĢletmelerin en üst yetkilileriyle yüz 

yüze olmak kaydıyla anket çalıĢması uygulanmıĢtır. 

Uygulanan anket çalıĢması esnasında çoğunlukla anket, karĢı tarafa iletilmiĢ 

ve anketi cevaplayanların soruları olduğu takdirde gerekli açıklama yapılmıĢtır. Geri 

kalan iĢletme yetkililerine ise anket okunmuĢ ve verdikleri cevaplar üzerinden yorum 

katılmadan iĢaretleme yapılmıĢtır. 

3.8. ARAġTIRMADA KULLANILAN ĠSTATĠSTĠKSEL TEKNĠKLER 

AraĢtırmada uygulanan anket formlarından elde edilen veriler, SPSS-21 for 

Windows (Statistical Package for the Social Sciences) istatistiksel paket programında 

oluĢturulan bir veri dosyasına yüklenmiĢtir. 

Örneklem grubuna uygulanan anket, yerel ekonomik kalkınmada muhasebe 

meslek elemanlarının önemini ve rolünü tespit etmek adına 47 soru ve ifade 

yöneltilmiĢ B kısmında yer alan 5 soruya katılım düzeylerini Sürekli Alıyorum (1), 

Bazen Alıyorum (2) ve Hiç Almadım (3) Ģeklinde 3 derece üzerinden belirtmeleri 

istenmiĢtir. Anket formunun C bölümünde yer alan 27 ifadeye ise ankete katılanların, 

katılım düzeylerini Kesinlikle Doğru (1), Doğru (2), Kararsızım (3), YanlıĢ (4) ve 

Kesinlikle YanlıĢ (5) Ģeklinde 5 derece üzerinden belirtmeleri istenmiĢtir. Fakat 
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daha sonra, cevaplandırılmıĢ anket formları üzerindeki 5 seçenek 3 seçenekte 

yığılmaların olmasından dolayı 3’lü seçeneğe dönüĢtürülerek analiz ve yorumlar 

yapılmıĢtır. 

Anketi cevaplayan deneklerin konuya iliĢkin görüĢleri sayısal veriler haline 

getirilirken, cevapların puan ağırlıkları dikkate alınmıĢtır. 

Deneklere ait ham puanların çözümlenmesi, bilimsel istatistik yöntem ve 

teknikleri kullanılarak SPSS-21 paket programında yapılmıĢtır. Elde edilen veriler 

ıĢığında tablolar oluĢturulmuĢ ve çözümlenen bulguları desteklemek için zaman 

zaman karĢılaĢtırmalı tablolar (crosstabs) kullanılmıĢtır. 

3.9. BULGULAR VE YORUMLAR 

ÇalıĢmanın bu bölümünde Sivas genelinde araĢtırma konusu ile ilgili olarak 

yapılan anket çalıĢması sonucunda elde edilen veriler, anket formundaki yapıya 

uygun olarak; 

a. Deneklerin demografik yapısının, iĢletmelerin mevcut durumunun ve 

deneklerin sektöre ait düĢüncelerinin analiz ve yorumu, 

b. ĠĢletmelerde meslek elemanlarından çeĢitli konularda destek alma 

sıklığının analiz ve yorumu ve 

c. ĠĢletmelerin büyümesinde ve geliĢiminde muhasebe meslek elemanlarının 

rolünün analiz ve yorumu 

olmak üzere 3 alt bölüm halinde analiz ve yorumlar yapılmıĢtır. Elde edilen 

verilerin istatistikî sonuçları tablolar haline getirilip buna göre değerlendirmelere 

gidilmiĢtir.  

Bu bölümün “a” ve “b” kısmında frekans (%) dağılımlarından; “c” kısmında 

frekans dağılımına ek olarak aritmetik ortalamalar ve standart sapmalardan da 

yararlanılarak yorumlar yapılmıĢtır. Ayrıca, zaman zaman karĢılaĢtırmalı yapılmak 

suretiyle deneklerin görüĢlerinde farklılık olup olmadığı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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3.9.1. Deneklerin Demografik Yapısının, ĠĢletmelerin Mevcut 

Durumunun ve Deneklerin Sektöre Ait DüĢüncelerinin Analiz ve 

Yorumu 

Anketin bu bölümünde toplam 12 adet soru yer almaktadır. Bunların ilk 4’ü 

deneklerin demografik yapısını ölçmeye; kalan 8’i ise iĢletmelerin durumunu ve 

deneklerin sektöre ait düĢüncelerini belirlemeye yönelik sorulardan oluĢmaktadır. 

3.9.1.1. Deneklerin Demografik Yapısı 

Hemen üstte belirtildiği üzere demografik yapıyı belirlemek için 4 soru 

vardır. Bunlara ait istatistikî sonuçlar tek tek aĢağıda yer almaktadır. 

Ankete katılanların cinsiyetlerini tespit etmek amacıyla sorulan soruya 

verilen cevapların sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7: Ankete Katılanların Cinsiyet Dağılımı 

Cinsiyet 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Erkek 104 94,5 

Kadın 6 5,5 

TOPLAM 110 100 

Tablo 7’de görüldüğü gibi, anketi cevaplayanların %94,5’i (104 kiĢi) 

erkeklerden; % 5,5’i (6 kiĢi) ise kadınlardan oluĢmaktadır. Bu sonuçlar Sivas ilinde 

kadınların, iĢletmelerde üst düzey konumda (sahip, ortak ya da yönetici olarak) 

olmadıklarını göstermektedir.  Sivas ilindeki iĢletmelerin büyük çoğunluğu, erkek 

yöneticiler tarafından yönetilmektedir. 

Anket çalıĢmasında ulaĢılan iĢletme yetkililerinin eğitim seviyelerini tespit 

edebilmek için bir soru yöneltilmiĢtir. Bu soruya ait istatistiki sonuç ise Tablo 8’de 

görülmektedir. 

Tablo 8: Ankete Katılanların Eğitim Düzeyi 

Eğitim 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Lise ve Öncesi 51 46,4 

Yüksek Öğretim 59 53,6 

TOPLAM 110 100 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, %46,4’ünü (51 kiĢi) lise ve öncesi grup; 

%53,6’sını (59 kiĢi) ise yükseköğretim grubu oluĢturmaktadır. Lise ve öncesi grupta 
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yer alıp iĢletmede üst düzey pozisyonu iĢgal eden kiĢilerin daha çok iĢletme 

sahiplerinden oluĢtuğu, anket çalıĢması sırasında yapılan konuĢmalar neticesinde 

öğrenilmiĢtir. 

Yapılan anket çalışmasında, ankete katılanların yaş aralıkları tespit edilmek 

istenmiş ve bu amaçla bir soru yöneltilmiştir. Alınan cevaplar sonucunda istatistiki 

veriler elde edilmiş ve Tablo 9 bu şekilde oluşturulmuştur. 

Tablo 9: Ankete Katılanların YaĢ Dağılımı 

Yaş 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

25–34 35 31,8 

35–44 45 40,9 

45–54 25 22,7 

55–64 5 4,5 

TOPLAM 110 100 

Tablo 9’te, ankete katılanların %31,8’i 25–34 yaĢ aralığında (35 kiĢi); 

%40,9’u 35–44 yaĢ aralığında (45 kiĢi); %22,7’si 45–54 yaĢ aralığında (25 kiĢi) ve 

geri kalan %4,5’lik kısmının ise 55–64 yaĢ aralığında (5 kiĢi) yer aldığı 

görülmektedir. Bu verilerden hareketle, iĢletmelerin yaklaĢık % 73’ü 45 yaĢ altındaki 

ve genç kuĢak olarak tabir edilecek kiĢilerce idare edilmektedir.  

Yapılan anket çalışmasında, ankete cevap veren kişilerin işletmelerdeki 

konumlarını tespit etmek maksadıyla bir soru yöneltilmiş ve alınan cevaplar 

neticesinde Tablo 10 düzenlenmiştir. 

Tablo 10: Ankete Katılanların ĠĢletmedeki Konumu 

Konum 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Yönetici 36 32,7 

İşletme Sahibi 34 30,9 

İşletme Ortağı 13 11,8 

Yönetim Kurulu Üyesi 4 3,6 

Genel Müdür 23 20,9 

TOPLAM 110 100 

Tablo 10’da görüldüğü gibi yapılan anketin %32,7'sini (36 kiĢi) iĢletme 

yöneticisi; %30,9'unu (34 kiĢi) iĢletme sahibi; %11,8'ini (13 kiĢi) iĢletme ortağı; 

%3,6'sını (4 kiĢi) yönetim kurulu üyesi ve %20,9'unu (23 kiĢi) genel müdürler 

oluĢturmaktadır. GörüĢmeler esnasında edinilen bilgilere göre bu kiĢilerin ilk 
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belirttikleri ifadeler ankette cevap olarak kullanılmıĢ fakat aynı kiĢilerin Ģirket 

içerisinde birkaç farklı görevde bulunduğu da bilinmektedir. Yani yönetim kurulunda 

bulunan bir kiĢinin aynı iĢletmede yönetici konumunda bulunduğu da öğrenilmiĢtir. 

3.9.1.2. İşletmelerin Mevcut Durumu ve Deneklerin Sektöre Ait 

Memnuniyetlerinin Analiz ve Yorumu 

Bu alt baĢlıkta yer alan 8 soru ile ankete dâhil olan iĢletmelerin mevcut 

durumunun analizi ve yetkililerin sektöre ait memnuniyetlerinin düzeyi belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

İşletmelerin hukuki yapıları Tablo 11’de gösterilmiş ve sorulan soru ile 

işletmelerde kurulduklarından günümüze kadar bir değişim yaşanıp yaşanmadığı 

tespit edilmek istenmiştir. 

Tablo 11: Anket Kapsamındaki ĠĢletmelerin Hukuki Yapılarındaki DeğiĢim 

İşletme Kurulduğundaki Hukuki Yapısı İşletmenin Şimdiki Hukuki Yapısı 

Şirket Türü 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 
Şirket Türü 

Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Adi Şirket 21 19,1 Adi Şirket 0 0 

Limited Şirket 59 53,6 Limited Şirket 67 60,9 

Anonim Şirket 30 27,3 Anonim Şirket 43 39,1 

TOPLAM 110 100 TOPLAM 110 100 

ĠĢletmelerin kuruluĢ aĢamalarında %19,1'i (21 tanesi) adi Ģirket; %53,6'sı (59 

tanesi) limited Ģirket ve %27,3 (30 tanesi) anonim Ģirket olarak yaĢamlarına 

baĢlamıĢlardır. Günümüzdeki konumlarında ise hiç adi Ģirket bulunmamakta
3
ve 

%60,9'u (67 tanesi) limited Ģirket, %39,1 (43 tanesi) anonim Ģirket olarak hayatlarına 

devam etmektedir. KuruluĢlarında adi Ģirket olarak ticarete atılan Ģirketlerin % 7,3’ü 

limited Ģirket olarak dönüĢüm yaĢamıĢ, % 11,8’i ise anonim Ģirket olmuĢtur. 

Tablodan da görüldüğü üzere iĢletmeler büyüdükçe sermaye Ģirketi olmak yolunda 

adımlar atmakta ve hukuki yapılarını bu yönde değiĢtirmektedirler. 

Anket çalışmasında yöneltilen bir soru ile ankete katılan kişilerin hangi 

sektörde bulunduğu tespit edilmeye çalışılmış ve alınan cevaplar neticesinde Tablo 

12 oluşturulmuştur.  

                                                 
3
 Ankette sadece sermaye Ģirketleri analize tabi tutulduğundan Ģu an adi Ģirket olarak faaliyet 

gösterenler dikkate alınmamıĢtır. 
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Tablo 12:Ankete Kapsamındaki ĠĢletmelerin Faaliyette Bulundukları Sektörler 

Sektör 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Üretim 32 29,1 

Ticaret 46 41,8 

Hizmet 32 29,1 

TOPLAM 110 100 

Tablo 12'de, görüleceği üzere %29,1'lik oranla (32 kiĢi) üretim sektörüne; 

%41,8'lik oranla (46 kiĢi) ticaret sektörüne ve %29,1'lik oranla (32 kiĢi) ise hizmet 

sektörüne ulaĢılmıĢtır. Baskın sektörün %41,8'lik dilimle ticaret olduğu 

görülmektedir. Anket çalıĢması sırasında yapılan görüĢmelerde, iĢletmelerin büyük 

sermayelere sahip oldukları ve bu yüzden aynı anda birden çok sektörde faaliyette 

bulundukları öğrenilmiĢtir. Asıl sektörlerinin dıĢındaki sektörler, iĢlerinin 

devamlılığını sağlayacak yan sektörler olduğu gibi değiĢik sektörler de 

olabilmektedir. 

Ankete katılanlara yöneltilen bir soru ile işletmelerin ne kadar süredir 

faaliyette oldukları öğrenilmek istenilmiştir. Alınan cevapların istatistiki sonuçları 

Tablo 13'te yer almaktadır. 

Tablo 13: Ankete Kapsamındaki ĠĢletmelerin Faaliyet Süreleri 

Süre 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

1–5 yıl 13 11,8 

6–9 yıl 16 14,5 

10–15 yıl 28 25,5 

16–19 yıl 11 10,0 

20-+ 42 38,2 

TOPLAM 110 100 

Tablo 13'te iĢletmelerin faaliyet süreleri incelenmiĢtir. 1–5 yıllık süreç 

içerisinde faaliyetlerini sürdüren %11,8’lik dilimi oluĢturan 13 iĢletme; 6–9 yıllık 

faaliyetleri bulunan %14,5’lik dilime tekabül eden 16 iĢletme; 10–15 yıllık süre 

içerisinde faaliyette bulunan %25,5'lik oranla 28 iĢletme; 16–19 yıldır faaliyetlerine 
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devam eden %10,0’luk oranı oluĢturan 11 iĢletme ve 20 yıl ve üzerinde faaliyetlerine 

devam eden %38,2'lik dilimi oluĢturan 42 iĢletme bulunmaktadır. Babadan oğula 

diyebileceğimiz 20 yıl ve üzerinde faaliyette bulunan iĢletmeler, yapılan anket 

çalıĢmasında, %38,2'lik oranla en büyük dilimi oluĢturmaktadır. 

Anket çalışmasında, işletme kurulduğunda ve şuandaki personel sayılarında 

değişimin tespiti hedeflenmiş ve ankete katılanlara bu yönde bir soru yöneltilmiştir. 

Alınan cevapların istatistiksel dağılımı Tablo 14'te özetlenmiştir. 

Tablo 14:Anket Kapsamındaki ĠĢletmelerin Personel Sayılarındaki DeğiĢim 

İşletme Kurulduğunda Personel Sayısı Şimdiki Personel Sayısı 

Personel 

Sayısı 

Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Personel 

Sayısı 

Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

<10 64 58,2 <10 11 10,0 

<50 38 34,5 <50 62 56,4 

<250 5 4,5 <250 20 18,2 

250-+ 3 2,7 250-+ 17 15,5 

TOPLAM 110 100 TOPLAM 110 100 

Tablo 14'te, ilk kurulduklarında 10 kiĢinin altında personelle faaliyete 

baĢlayan % 58,2’lik orana tekabül eden 64 iĢletme bulunmakta ve en büyük dilimi 

oluĢturmaktadır. Ankete katılanların % 34,5’lik kısmı (38 iĢletme) 50 kiĢiden az; 

%4,5’lik kısmı ise (5 iĢletme) 250 kiĢiden az; %2,7'lik kısmı (3 iĢletme) ise 250 

kiĢiden fazla personelle faaliyete baĢladıklarını beyan etmiĢlerdir. 

ġimdiki personel sayılarına bakıldığında ise iĢletmelerin kuruldukları günden 

bugüne kadar personel sayılarını ciddi oranda arttırdıkları yine Tablo 3.8’de 

görülmektedir. Kurulduklarında 10 kiĢinin altında 64 iĢletme (% 58,2) varken bugün 

bu sayı 11 iĢletmeye (% 10,0) düĢmüĢtür. Kurulduklarında 50 kiĢinin altında 

personeli olan iĢletmelerin oranı ise %34,5'ten %56,4'e yükselmiĢtir. Yine 250 

kiĢinin altında personelle faaliyete baĢlayan iĢletmeler, oran olarak % 4,5’lik (5 

iĢletme) değerden %18,2’lik (20 iĢletme) orana yükselmiĢtir. 250 kiĢiden fazla 

personelle faaliyete baĢlayan iĢletmenin oranı da %2,7’den % 15,5’e sıçramıĢtır.  

Genel itibariyle bakıldığında kuruluĢ aĢamasında çoğunlukla KOBĠ 

ölçütlerine göre “mikro” düzeyde faaliyet baĢlayan iĢletmelerin ilerleyen yıllarda 

büyüyerek “küçük” hatta “orta” büyüklükteki iĢletme sınıfına yükseldiği açıkça 

görülmektedir. 
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Ankete katılan işletmelerin kuruluşlarından günümüze kadar kapasite 

kullanım oranlarında hangi düzeyde bir değişim olduğu belirlenmek istenmiş ve 

alınan cevaplar sonucunda Tablo 15 oluşturulmuştur. 

Tablo 15: Anket Kapsamındaki ĠĢletmelerin Kapasite Kullanım Oranlarındaki 

DeğiĢim 

İşletmenin Kurulduğundaki Kapasite 

Kullanım Oranı 

İşletmenin Şimdiki Kapasite Kullanım 

Oranı 

Kapasite Oranı 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 
Kapasite Oranı 

Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

%50 den az 48 43,6 %50 den az 7 6,4 

%50–74 arası 28 25,5 %50-74 arası 33 30,0 

%75 ve üstü 29 26,4 %75 ve üstü 55 50,0 

Kapasite yetersiz 5 4,5 Kapasite yetersiz 15 13,6 

TOPLAM 110 100 TOPLAM 110 100 

Tablo 15’te ankete dâhil olan iĢletmelerin k % 43,6’lık kısmının (48 iĢletme) 

kurulduklarında %50’den daha az kapasiteyle; % 25,5’lik kısmının (28 iĢletme) % 

50–74 arasında kapasiteyle; %26,4’lük kısmının (29 iĢletme) % 75’in üzerinde bir 

kapasiteyle; kalan %4,5’lik kısmının ise (5 iĢletme) yetersiz kapasite ile iĢe 

baĢladıkları görülmektedir.  

Mevcut durumda ise ankete katılanların sadece %6,4'lık kısmı, kapasite 

kullanım oranlarının % 50’den az olduğunu belirtmiĢtir. Kapasitesini % 50’den aĢağı 

kullanan iĢletmelerin oranı %43,6’dan % 6,4’e düĢmüĢtür. Bu durum iĢletmelerin 

yıllar geçtikçe kapasite kullanma oranlarının da yükselttiğini göstermektedir. 

Kapasitelerini %50–74 arasında kullanan iĢletmelerin oranı %25,5’ten %30’a; 

kapasitelerini %75 ve üstü kullanan iĢletmelerin oranı %26,4'ten %50,0’ye 

yükselmiĢtir. Kapasitesi yetersiz olan iĢletmeler ise %4,5’ten %13,6’ya yükselmiĢtir. 

Bütün bu geliĢmeler, iĢletmelerin kapasite kullanım oranlarının kuruldukları günden 

günümüze çok yüksek oranlarda arttığını göstermektedir.  

Yapılan anket çalışmasıyla işletmelerin kuruldukları günden 2013 yılı sonuna 

kadar, cirolarında bir artışın olup olmadığı varsa hangi düzeyde olduğu tespit 

edilmeye çalışılmış ve alınan cevaplar Tablo 16'da özetlenmiştir. 
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Tablo 16: Anket Kapsamındaki ĠĢletmelerin Kuruldukları Günden 2013 Yılı Sonuna 

Kadar Cirolarındaki ArtıĢın Dağılımı (%) 

Ciro Artış (%) 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Artmadı 4 3,6 

%25'ten az 16 14,5 

%50'den az 17 15,5 

%75'ten az 13 11,8 

%100'den az 8 7,3 

%100'den fazla 52 47,3 

TOPLAM 110 100 

Tablo 16'da iĢletmelerin kuruluĢundan, 2013 yılı sonuna kadar satıĢ 

gelirlerinde bir artıĢ olup olmadığı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Kurulduklarından 

2013 yılı sonuna kadar satıĢ gelirlerinde hiç artıĢ yaĢamadığını belirten iĢletmelerin 

oranı %3,6 (4 kiĢi); % 25'ten az bir artıĢ olduğunu belirten iĢletmelerin oranı %14,5 

(16 kiĢi); % 50'den az bir artıĢ olduğunu belirten iĢletme oranı %15,5 (17 kiĢi); 

%75'ten az bir geliĢme yaĢadığını belirten iĢletmelerin oranı %11,8 (13 kiĢi); 

%100'den az geliĢtiğini belirten iĢletmelerin oranı %7,3 (8 kiĢi) ve %100'den fazla 

geliĢme yaĢadığını belirten iĢletme oranı ise %47,3 (52 kiĢi) olarak hesaplanmıĢtır. 

Tablodan da anlaĢılacağı üzere %100'den daha fazla büyüme yaĢayan iĢletme sayısı, 

artıĢ sağlayan diğer iĢletmelere göre daha büyük bir dilimi kapsamaktadır. 1. sırada 

% 47,3'lük oranla %100'den fazla büyüyenler, 2. sırada ise %15,5'lik oranla %50'den 

daha az büyüyenler yer almaktadır. %14,5'lik oranla %25'ten az büyüyenler 3. sırada 

yer almakta ve % 11,8'lik oranıyla %75'ten az büyüyenler 4. sırada bulunmaktadır. 

Kalan diğer oranlar ise sırasıyla %7,3 ve %3,6 olup %100'den az büyüyenler 5. 

sıraya hiç artıĢ yaĢamayan iĢletmeler ise 6. sırada yerlerini almaktadır. 

Anket sırasında yapılan görüĢmelerde, anketi cevaplayan kiĢilere anketin 

sonucunda vergisel veya cezai bir sorumluluk olmayacağı belirtilmesine rağmen bu 

soruda, sürekli kapasitelerini olduğundan daha düĢük göstermeye çalıĢtıkları da 

bilinmektedir. Kapasitelerini daha yüksek gösterdiklerinde, herhangi bir sıkıntı 

çıkacağını söyleyerek daha düĢük oranları iĢaretlemek isteğinde bulunmuĢlardır. 

Ankete katılan işletmelerin muhasebe işlemlerini nasıl yürüttüğünü öğrenmek 

maksadıyla bir soru yöneltilmiş ve alınan cevaplar neticesinde Tablo 17 

oluşturulmuştur. 
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Tablo 17:Anket Kapsamındaki ĠĢletmelerde Muhasebe ĠĢlemlerinin Yürütme Biçimi 

Muhasebe İşlemlerini Yürütme Yöntemi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

SMMM Bürosu Aracılığı İle 77 70,0 

İşletme İçi Muhasebe Bölümü Aracılığı İle 33 30,0 

TOPLAM 110 100 

Tablo 17'de, iĢletmelerin muhasebe iĢlemlerini hangi yolla takip ettiği tespit 

edilmiĢtir. Ġlgili soruya alınan cevaplar sonucunda %70,0'lik kesim, muhasebe 

iĢlemlerini SMMM bürosu aracılığıyla yürüttüğünü; kalan %30'luk kesim ise 

iĢletmenin kendi bünyesinde SMMM çalıĢtırdıklarını beyan etmiĢlerdir. 

Muhasebecilerinin dıĢarıda olduğunu söyleyen kısım, oran olarak %70,0'lik bir payı 

temsil etse de, iĢletme yetkilileri genel olarak kendi bünyelerinde bir muhasebeci 

bulundurmanın, iĢletmeleri adına daha yararlı olacağı görüĢünü belirtmiĢlerdir. 

%30,0'luk bir orana sahip olan kendi bünyelerinde muhasebeci çalıĢtıran iĢletmeler 

ise bu durumun, kendilerinin büyümesinde etkili olduğunu beyan etmiĢlerdir.  

Ticaretle uğraĢan iĢletmeler, muhasebecinin içerde ya da dıĢarıda olmasının 

kendileri için pek bir anlam ifade etmediğini, muhasebecinin sadece prosedürleri 

halletmesinin yeterli olduğu görüĢünü savunsalar da; üretici firmalar bu konuda daha 

hassas davranıĢ gösterdiklerini, yapılan görüĢmeler esnasında belirtmiĢlerdir. 

Üreticiler, maliyetlerin düĢürülmesi açısından ve çıkabilecek sorunlara karĢı anında 

müdahale edebilmek adına, muhasebecinin iĢletme içerisinde olmasının iĢletmelere 

fayda sağlayacağını beyan etmiĢlerdir. 

Anket çalışmasında, işletme sahiplerinin sektörleri hakkındaki görüşlerini 

öğrenmek için bir soru yöneltilmiş ve alınan cevapların istatistikî sonuçları Tablo 

18’de düzenlenmiştir. 
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Tablo 18: Ankete Katılan Yetkilerin Sektörleri Hakkındaki GörüĢlerinin Dağılımı 

İşletmelerin Bulundukları Sektör 
Hakkındaki Görüşleri 

Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Sektörden Memnun ve Sektörü 
Değiştirmeyi Düşünmüyor 

85 77,3 

Sektörümden Memnun ama Sektörü 
Değiştirmeyi Düşünüyor 

18 16,4 

Sektörden Memnun Değil ancak 
Sektörü Değiştirmeyi Düşünmüyor 

3 2,7 

Sektörden Memnun Değil ve Sektörü 
Değiştirmeyi Düşünüyor 

4 3,6 

TOPLAM 110 100 

Tablo 18’de göre, iĢletmelerin % 93,7’si sektörlerinden memnun, kalan 

%6,3’lük kesim ise memnun olmadıklarını belirtmiĢlerdir. Ankete 

katılanların%77,3’lük kısmı (85 kiĢi) sektörlerinden memnun olduklarını ve 

sektörlerini değiĢtirmeyi düĢünmediklerini ifade etmiĢlerdir. % 16,4’lük kesim ise 

(18 kiĢi) sektörlerinden memnun olduklarını fakat fırsatları olsa sektörlerini 

değiĢtirmek istediklerini belirtmiĢlerdir. Sektörlerinden memnun olmayan % 2,7’lik 

kısım (3 kiĢi) ise sektörlerinden memnun olmadıkları halde yine de sektörlerini 

değiĢtirmeyi düĢünmediklerini belirtmiĢlerdir. Geri kalan %3,6’lık kısmı oluĢturan 4 

kiĢi ise hem sektörlerinden memnun olmadıklarını ve hem de fırsatları olsa 

sektörlerini değiĢtirmek istediklerini belirtmiĢlerdir.  

ÇalıĢma sırasında yapılan görüĢmelerde, iĢletme sahipleri “Ġnsan ekmeğini 

yediği iĢi sevmelidir aksi takdirde o iĢten kimse bir hayır beklememelidir.” sözünü 

söyleyerek, yaptıkları iĢin çok zor olsa bile sevilmesinin gerektiğini belirtmiĢlerdir.  

3.9.2. ĠĢletmelerde Meslek Elemanlarından ÇeĢitli Konularda Destek 

Alma Sıklığının Analiz ve Yorumu 

ÇalıĢmanın bu alt baĢlığında, iĢletme yetkililerinin muhasebecilerinden 

ankette yer alan konularda hangi düzeyde destek aldıklarının saptanması için 5 soru 

yöneltilmiĢtir. Bu soruların 2’si vergi, 3’ü ise daha çok yönetim muhasebesine ait 

konuları kapsamaktadır. 

Vergi, yatırım, büyüme vb. konularda yöneltilen 5 soru ve bunlara verilen 

cevapların istatistikî sonuçları Tablo 19’te özetlenmiştir. Tablo oluşturulurken 
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“Sürekli bilgi alıyorum” seçeneğinin en çok olanından en az olanına doğru bir 

sıralama yapılmıştır. 

Tablo 19: ĠĢletmelerde Meslek Elemanlarından ÇeĢitli Konularda Destek Alma 

Sıklığının Düzeyi 
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(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

B1-Vergi avantajlarına yönelik olarak 
muhasebecinizden hangi sıklıkta bilgi/öneri 
alıyorsunuz? 

64 58,2 32 29,1 14 12,7 110 100 

B2-İşletmenizin vergi yükünü hafifletmek için 
vergi kanunlarının sınırları içerisinde olmak 
kaydıyla muhasebecinizden hangi sıklıkta vergi 
planlaması önerisi alıyorsunuz? 

57 51,8 34 30,9 19 17,3 110 100 

B3-İşletmenizin büyümesine ve yeni yatırımların 
yapılmasına karar verirken muhasebecinizden 
hangi sıklıkta bilgi/görüş alıyorsunuz? 

48 43,6 37 33,6 25 22,7 110 100 

B4-Düşünülen bir büyüme/gelişme yatırımında 
muhasebecinizden, bu yatırımın vergi yönünden 
değerlendirmesini hangi sıklıkta alıyorsunuz? 

48 43,6 41 37,3 21 19,1 110 100 

B5-Bir ürünün üretimine karar vermede, bir 
ürünün üretiminden vazgeçmede, yeni bir 
makine alımında,  fiyat belirlemede vb. 
konularda muhasebecinizden hangi sıklıkta 
destek alıyorsunuz? 

24 21,8 30 27,3 56 50,9 110 100 

Tablo 19’dan elde edilen bulgular aĢağıdaki gibi özetlenebilir: 

 

Sürekli 
Bilgi 

Alıyorum 

Bazen 
Bilgi 

Alıyorum 

Hiç Bilgi 
Almadım 

TOPLAM 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

B1-Vergi avantajlarına yönelik olarak 
muhasebecinizden hangi sıklıkta bilgi/öneri 
alıyorsunuz? 

64 58,2 32 29,1 14 12,7 110 100 

“Vergi avantajlarına yönelik olarak muhasebecinizden hangi sıklıkta 

bilgi/öneri alıyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların %58,2’si (64 kiĢi) “Sürekli 

Bilgi Alıyorum”; %29,1’i (32 kiĢi) “Bazen Bilgi Alıyorum” ve %12,7’si de (14 kiĢi) 

“Hiç Bilgi Almadım” Ģeklinde cevap vermiĢtir.  

Buradan hareketle diyebiliriz ki iĢletme sahipleri en çok vergi konusunda 

sıkıntı yaĢamakta ve en çok vergi konusunda muhasebecilerine danıĢmaktadır.  
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Sürekli 
Bilgi 

Alıyorum 

Bazen 
Bilgi 

Alıyorum 

Hiç Bilgi 
Almadım 

TOPLAM 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

B2-İşletmenizin vergi yükünü hafifletmek için 
vergi kanunlarının sınırları içerisinde olmak 
kaydıyla muhasebecinizden hangi sıklıkta vergi 
planlaması önerisi alıyorsunuz? 

57 51,8 34 30,9 19 17,3 110 100 

“İşletmenizin vergi yükünü hafifletmek için vergi kanunlarının sınırları 

içerisinde olmak kaydıyla muhasebecinizden hangi sıklıkta vergi planlaması önerisi 

alıyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların %51,8’i (57 kiĢi) “Sürekli Bilgi 

Alıyorum”; %30,9’u (34 kiĢi) “Bazen Bilgi Alıyorum” ve %17,3’ü de (19 kiĢi) “Hiç 

Bilgi Almadım” Ģeklinde cevap vermiĢtir. Bu soru da B1 sorusunu destekler nitelikte 

bir soru olup verilen cevaplar da aynı Ģekilde birbirini desteklemektedir.  

ĠĢletme sahipleri en çok vergi konusunda sıkıntı yaĢamakta ve vergi yüklerini 

hafifletmek için muhasebecilerinden destek almaktadırlar. Bu yüzden vergi 

planlaması önerisi almak iĢletme yöneticileri için oldukça önemlidir.  

 

Sürekli 
Bilgi 

Alıyorum 

Bazen 
Bilgi 

Alıyorum 

Hiç Bilgi 
Almadım 

TOPLAM 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

B3-İşletmenizin büyümesine ve yeni yatırımların 
yapılmasına karar verirken muhasebecinizden 
hangi sıklıkta bilgi/görüş alıyorsunuz? 

48 43,6 37 33,6 25 22,7 110 100 

“İşletmenizin büyümesine ve yeni yatırımların yapılmasına karar verirken 

muhasebecinizden hangi sıklıkta bilgi/görüş alıyorsunuz?” sorusuna ankete 

katılanların %43,6’sı (48 kiĢi) “Sürekli Bilgi Alıyorum”; %33,6’sı (37 kiĢi) “Bazen 

Bilgi Alıyorum” ve %22,7’si de (25 kiĢi) “Hiç Bilgi Almadım” Ģeklinde cevap 

vermiĢtir.  

ĠĢletme sahipleri yatırım kararı alırken yine çoğunluk olarak 

muhasebecilerinden yardım talep etmiĢ ve genel olarak bilgi alıĢ veriĢinde 

bulunduklarını ifade etmiĢlerdir. 
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Sürekli 
Bilgi 

Alıyorum 

Bazen 
Bilgi 

Alıyorum 

Hiç Bilgi 
Almadım 

TOPLAM 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

B4-Düşünülen bir büyüme/gelişme yatırımında 
muhasebecinizden, bu yatırımın vergi yönünden 
değerlendirmesini hangi sıklıkta alıyorsunuz? 

48 43,6 41 37,3 21 19,1 110 100 

“Düşünülen bir büyüme/gelişme yatırımında muhasebecinizden, bu yatırımın 

vergi yönünden değerlendirmesini hangi sıklıkta alıyorsunuz?” sorusuna ankete 

katılanların %43,6’sı (48 kiĢi) “Sürekli Bilgi Alıyorum”; %37,3’ü (41 kiĢi) “Bazen 

Bilgi Alıyorum” ve %19,1’i de (21 kiĢi) “Hiç Bilgi Almadım” Ģeklinde cevap 

vermiĢtir.  

Yatırım yapmadan önce muhasebecilerinden destek aldıklarını belirten (B3 

nolu soru) iĢletme sahipleri, bu soruyu da destekler nitelikte cevap vermiĢlerdir. 

Yatırım yapmadan önce yatırımın vergi yönünden de olumlu/olumsuz bir katkısı 

olup olmadığını öğrenmek istediklerini belirtmiĢlerdir. 

 

Sürekli 
Bilgi 

Alıyorum 

Bazen 
Bilgi 

Alıyorum 

Hiç Bilgi 
Almadım 

TOPLAM 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

B5-Bir ürünün üretimine karar vermede, bir 
ürünün üretiminden vazgeçmede, yeni bir 
makine alımında,  fiyat belirlemede vb. konularda 
muhasebecinizden hangi sıklıkta destek 
alıyorsunuz? 

24 21,8 30 27,3 56 50,9 110 100 

“Bir ürünün üretimine karar vermede, bir ürünün üretiminden vazgeçmede, 

yeni bir makine alımında,  fiyat belirlemede vb. konularda muhasebecinizden hangi 

sıklıkta destek alıyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların %21,8’i (24 kiĢi) “Sürekli 

Bilgi Alıyorum”; %27,3’i (30 kiĢi) “Bazen Bilgi Alıyorum” ve %50,9’u da (56 kiĢi) 

“Hiç Bilgi Almadım” Ģeklinde cevap vermiĢtir.  

Tablo 12’de, üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerin 

toplamda %64’lük (üretim %32 ve hizmet %32) bir dağılım gösterdiği ankette, 

ticaret sektörü %46’lık dilimi temsil etmektedir. Özellikle üretim iĢletmelerinde 

maliyetlerin belirlenmesi çok kritik öneme sahiptir. Mamulünü kaç liraya ürettiğini 

bilmeyen iĢletmelerin ürettiklerinin fiyatlandırmasında yanlıĢlıklar yapması 

kaçınılmazdır. Bu açıdan her tür iĢletmenin maliyet bilgisini doğru olarak elde etmesi 
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önemlidir ve meslek elemanları bu konuda destek vermek suretiyle sorunun 

çözümüne katkı sağlayabilirler. Zaten sektörlere göre yapılan karĢılaĢtırmalı tablo 

analizlerinde “hiç bilgi almadım” seçeneğini en az iĢaretleyen sektörün üretim 

iĢletmesi olduğu bulgusu elde edilmiĢtir.  

Tablonun geneline dikkat edildiğinde 5 sorudan vergi ile ilgili olanların ilk iki 

sırada diğerlerinin ise bunlardan sonra olduğu görülecektir. Buradan, iĢletmelerde 

vergi bilincinin oluĢmadığı, vergi konusunda sıkıntıların olduğu, vergiyi fazla 

ödemek istemedikleri, muhasebeciyi daha çok az vergi çıkarmaya destek olan bir 

meslek olarak gördükleri gibi sonuçlara ulaĢılabilir. Yine aynı tablodan hareketle, 

iĢletme yetkililerinin iĢletme ile ilgili kararlara baĢkalarının katılımını çok arzu 

etmedikleri, yönetim muhasebesinin önemli konuları hakkında meslek 

elemanlarından vergi konusuna göre daha az desteğe ihtiyaç duydukları da 

söylenebilir. 

3.9.3. ĠĢletmelerin Büyümesinde ve GeliĢiminde Muhasebe Meslek 

Elemanlarının Rolünün Analiz ve Yorumu 

ĠĢletmelerin büyümesinde çeĢitli faktörler önem taĢımaktadır. Sermayenin, 

kalifiye elamanın, hammaddeye ve pazara yakınlığın vb. iĢletmenin büyümesindeki 

önemi tartıĢılmaz. Ancak en az bunlar kadar önemli ve kilit unsur da yatırımlara 

karar vermede, vergi avantajları ve yeni teĢvikler konusunda bilgilendirmede, 

planlama ve bütçeleme faaliyetlerinde vb. konularda destek sağlama bilgisine sahip 

olan muhasebe meslek elemanlarıdır. Bunlar, hemen üstte belirtilen konularda ve 

benzeri diğer konularda iĢletmelere “danıĢmanlık” yapmak suretiyle destek 

olabilmektedirler. Ancak, günümüzde her ne kadar öneminde artıĢ olsa da beklenen 

düzeylerde değerlendirilmeyen meslek elemanlarının “danıĢmanlık” yönünün Sivas 

ilinde faaliyet gösteren iĢletme yetkililerince hangi düzeyde algılandığı ve daha çok 

hangi konularda bu özelliklerinden yararlandıkları bu araĢtırma ile belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

İşletme yetkililerinin meslek elamanları hakkında görüşlerini belirleyebilmek 

için anketin 3. bölümünde kendilerine 27 ifade yöneltilmiştir. Bu ifadelere ait 

katılımın düzeyinin istatistikî sonuçları Tablo 20'de özetlenmiştir. Tablo 20 
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oluşturulurken “Doğru” seçeneğinin yüzdesinin en çok olanından en az olanına 

doğru bir sıralama yapılmıştır. 

Tablo 20: ĠĢletme Yetkililerinin Özel Konulardaki DüĢünceleri 

 
Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C1-Muhasebeci, yeni çıkan teşvikler 
hakkında yöneticileri bilgilendirmelidir. 

110 100 0 0 0 0 110 100 2,00 ,00 Doğru 

C2-İşletmeler yatırım yapmadan önce 
risk analizi yapmalıdır. 

108 98,2 0 0 2 1,8 110 100 2,04 ,27 Doğru 

C3-Muhasebecinin işletme hakkında 
düzenli rapor sunması, işletmenin 
büyümesi açısından önemlidir. 

104 94,6 1 0,9 5 4,5 110 100 2,10 ,47 Doğru 

C4-Yönetici, alacağı yatırım kararlarında, 
mutlaka finans bölümü veya 
muhasebecinin görüşlerinden 
faydalanmalıdır. 

103 93,6 4 3,7 3 2,7 110 100 2,09 ,37 Doğru 

C5-Muhasebecilerin her yıl plan ve bütçe 
hazırlamaları işletmenin büyümesi için 
gereklidir. 

101 91,9 5 4,5 4 3,6 110 100 2,12 ,42 Doğru 

C6-Muhasebeci, işletmenin önemli bir 
öğesidir; o olmazsa işlerin 
yürütülmesinde sıkıntı yaşanır. 

95 86,4 5 4,5 10 9,1 110 100 2,23 ,60 Doğru 

C7-İşletmenin yönetiminde, muhasebe 
meslek elemanının olması, işletmenin 
daha çabuk ve güvenli büyümesine katkı 
sağlar. 

95 86,4 11 10,0 4 3,6 110 100 2,17 46 Doğru 

C8-Muhasebecinin kalitesinin, az vergi 
çıkarması ile ölçülmesi fikrine karşıyım. 

94 85,5 9 8,2 7 6,3 110 100 2,21 ,54 Doğru 

C9-İşletmede ayrı bir muhasebe biriminin 
varlığı işletmenin daha çabuk büyümesini 
mümkün kılar. 

93 84,5 13 11,9 4 3,6 110 100 2,19 ,47 Doğru 

C10-İşletme yöneticileri, yatırım 
yapmadan önce muhasebeciye 
danışmalıdır. 

92 83,6 10 9,1 8 7,3 110 100 2,24 ,57 Doğru 

C11-İşletmenin büyümesinde 
muhasebecinin görüşlerinin önemli 
olduğunu düşünüyorum. 

91 82,7 14 12,8 5 4,5 110 100 2,22 ,51 Doğru 

C12-Muhasebeci, işletmeye uygun 
yatırımlar için yönetici sormasa da 
öneride bulunmalıdır. 

90 81,8 15 13,6 5 4,5 110 100 2,23 ,51 Doğru 

C13-Muhasebeci, işletmelere 
danışmanlık yapmak suretiyle, 
işletmelerin istikrarlı büyümelerinde 
önemli rol oynar. 

89 80,9 17 15,5 4 3,6 110 100 2,23 ,50 Doğru 

C14-Muhasebecimin mali müşavirlik 
yönünün daha önemli olduğunu 
düşünüyorum. 

87 79,0 17 15,5 6 5,5 110 100 2,26 ,55 Doğru 

C15-Yeterli sermayem olsa yeni 
yatırımlar yapardım. 

86 78,2 16 14,5 8 7,3 110 100 2,29 ,59 Doğru 

Doğru (2,00 – 2,66) Kararsızım (2,67 – 3,33) YanlıĢ (3,34 – 4,00)      (Ek 4) 
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Tablo 20'nin  devamı 

 

Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM Ortalamalar ve 

Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C16-İşletmeler büyümeleri için, 
muhasebecileriyle birlikte orta ve uzun 
vadede hedefler belirlemelidir. 

86 78,2 12 10,9 12 10,9 110 100 2,33 ,66 Doğru 

C17-Yatırım danışmanım olsa daha fazla 
yatırım yapardım. 

81 73,6 14 12,7 15 13,6 110 100 2,40 ,71 Doğru 

C18-Muhasebeciye ödediğim ücretin 
karşılığını tamamen alabiliyorum. 

75 68,1 28 25,5 7 6,4 110 100 2,38 ,60 Doğru 

C19-Muhasebecimin önerileri, 
işletmemin büyümesinde çok etkili 
olmuştur. 

64 58,2 25 22,7 21 19,1 110 100 2,61 ,79 Doğru 

C20-Prosedürlerin fazla olması yeni 
yatırım yapmamı engeller. 

63 57,3 17 15,5 30 27,2 110 100 2,70 ,87 Kararsızım 

C21-Bulunduğum bölge içerisinde, 
yatırımı cazip hale getiren teşvikler 
vardır. 

61 55,5 18 16,4 31 28,1 110 100 2,73 ,87 Kararsızım 

C22-İşletmede maliyetlerin 
düşürülmesinde muhasebecinin önemi 
büyüktür. 

57 51,8 20 18,2 33 30,0 110 100 2,78 ,88 Kararsızım 

C23-Çoğu işletme yetkilisi, 
muhasebecinin kalitesini, az vergi 
çıkarması ile ölçer. 

55 50,0 9 8,2 46 41,8 110 100 2,92 95 Kararsızım 

C24-İşletmenin büyümesi için yöneticinin 
bilgi ve tecrübesi yeterlidir. 

41 37,3 16 14,5 53 48,2 110 100 3,11 ,92 Kararsızım 

C25-Muhasebecilerin bilgi ve becerileri, 
işletmenin büyüme çabasına katkı 
sağlayacak düzeyde değildir. 

40 36,4 16 14,5 54 49,1 110 100 3,13 ,92 Kararsızım 

C26-Mecburiyet olmasaydı bir 
muhasebeci ile anlaşma yapmazdım. 

25 22,7 7 6,4 78 70,9 110 100 3,48 ,84 Yanlış 

C27-Muhasebecimizi değiştirseydik 
işletmemiz şimdikinden daha hızlı 
büyürdü. 

12 10,9 32 29,1 66 60,0 110 100 3,49 ,68 Yanlış 

Doğru (2,00 – 2,66) Kararsızım (2,67 – 3,33) YanlıĢ (3,34 – 4,00)     (Ek 4) 

Tablo 20’de bütün ifadelerin istatistikî sonuçları yer almaktadır. Her ifadeye 

ait sonuçların yorumlanmasında, yorumu daha anlaĢılır yapacağı düĢüncesiyle her 

ifadeye ait istatistikî sonuçlar ana tablodan ayrılarak özet halinde sunulmuĢtur. 
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Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C1-Muhasebeci, yeni çıkan teşvikler 
hakkında yöneticileri bilgilendirmelidir. 

110 100 0 0 0 0 110 100 2,00 ,00 Doğru 

Ankete katılanların tamamı, “Muhasebeci, yeni çıkan teşvikler hakkında 

yöneticileri bilgilendirmelidir.” ifadesine “doğru” Ģekilde beyanda bulunmuĢtur. 

Bu açıdan meslek elemanlarından iĢletme yetkililerinin bekledikleri en 

önemli destek teĢvikler konusunda bilgilendirmenin yapılmasıdır. ĠĢletme yetkilileri, 

yeni çıkan teĢvikler hakkında bilgilendirilmek ve çıkan yeni teĢviklerden 

muhasebecileri aracılığıyla faydalanmak istemektedirler. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,00 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,00 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 

 
Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C2-İşletmeler yatırım yapmadan önce 
risk analizi yapmalıdır. 

108 98,2 0 0 2 1,8 110 100 2,04 ,27 Doğru 

“İşletmeler yatırım yapmadan önce risk analizi yapmalıdır.” ifadesine ankete 

katılanların %98,2’si olumlu; % 1,8 gibi önemsiz sayılabilecek kısmı ise olumsuz 

yaklaĢmıĢtır. 

ĠĢletmeler ellerindeki kaynaklarını en verimli Ģekilde kullanmak ve 

yatırımlarını en yüksek biçimde değerlendirmek için yatırım yapmadan önce ortaya 

çıkabilecek bütün olasılıkları ve sonuçları bilmeleri önemlidir. Yatırımlar sonucunda 

ortaya çıkabilecek, kazanç veya kayıplarını tespit etmeye çalıĢan iĢletme yetkileri, 

muhasebe meslek elemanlarından risk konusunda yardım talep etmektedir veya 

etmelidir. Elde edilen sonuç, yetkililerin, muhasebecilerinin yatırımlarla ilgili risk 

analizi değerlendirmesinin öneminin kavrandığını gösterir niteliktedir. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,04 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,27 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 
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Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C3-Muhasebecinin işletme hakkında 
düzenli rapor sunması, işletmenin 
büyümesi açısından önemlidir. 

104 94,6 1 0,9 5 4,5 110 100 2,10 ,47 Doğru 

"Muhasebecinin işletme hakkında düzenli rapor sunması, işletmenin 

büyümesi açısından önemlidir." ifadesine ankete katılanların %94,6'sı "doğru" 

görüĢünü beyan etmiĢ; %0,9'luk kısmı bu konuda "kararsız" kalmıĢ; %4,5'lik kısmı 

ise "yanlıĢ" Ģeklinde görüĢ ileri sürmüĢtür. 

Her meslekte, iĢte düzenli bilgi akıĢı baĢarı için önemlidir. Muhasebe 

iĢletmelere bilgi sağlayan en önemli bilgi kaynağıdır. Bu sayede elde edilen bilgilerin 

analizi ve yorumu ile iĢletmenin geçmiĢ, Ģimdi ve geleceğe ait durumu ortaya 

konulabilir. Yetkililerin muhasebe bilgilerini önemsemeleri bu mesleğe olan güven 

açısından kayda değer bir geliĢmedir. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,10 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,47 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 

 
Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C4-Yönetici, alacağı yatırım kararlarında, 
mutlaka finans bölümü veya 
muhasebecinin görüşlerinden 
faydalanmalıdır. 

103 93,6 4 3,7 3 2,7 110 100 2,09 ,37 Doğru 

"Yönetici, alacağı yatırım kararlarında, mutlaka finans bölümü veya 

muhasebecinin görüşlerinden faydalanmalıdır." ifadesine ankete katılanların 

%93,6'sı yatırımlar için muhasebecinin görüĢünün alınması gerektiğini; %3,7'lik 

kısım bu konuda kararsız kaldıklarını; %2,7 gibi küçük bir kısım ise muhasebecinin 

görüĢlerinin önemsiz olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Yatırım kararı iĢletmeler için büyük önem arz etmektedir. Dönen varlıklara 

yapılan yatırımlar ile duran varlıklara yapılan yatırımlar arasında önemli farklar 

bulunmaktadır. Likiditesi yüksek varlıklara yapılan yatırımların telafisi, bu tür 

yatırımlardan dönülmesi mümkün ve kısa sürede yapılabilirken, duran varlıklara 
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yapılan yatırımların telafisi ya çok zor ya da mümkün olmamaktadır. Böylesine riskli 

kararların, araĢtırılmadan alınması iĢletme yetkililerinin yapmamaları gereken bir 

durumdur. Yatırım kararlarında mutlaka destek alınması gereklidir. Burada elde 

edilen bulgu, bu konularda muhasebe meslek elemanının bilgisine güvenildiğini ve 

ihtiyaç duyulduğunu göstermesi bakımından önemlidir.  

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,09 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,37 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 

 
Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C5-Muhasebecilerin her yıl plan ve bütçe 
hazırlamaları işletmenin büyümesi için 
gereklidir. 

101 91,9 5 4,5 4 3,6 110 100 2,12 ,42 Doğru 

"Muhasebecilerin her yıl plan ve bütçe hazırlamaları işletmenin büyümesi 

için gereklidir." ifadesine ankete katılanların %91,9'u "doğru" seçeneğini belirterek, 

plan ve bütçe hazırlanmasının iĢletmelerinin büyümesinde etkili olduğunu 

savunmuĢlardır. Aynı ifadeye %4,5'i kararsız kalmıĢ; %3,6'sı ise olumsuz 

yaklaĢmıĢlardır. 

ĠĢletmelerde ciddi yatırım kararları alınmadan önce ya da iĢletmelerin 

yönetilmesi esnasında düzenli bir bütçeleme veya bir planlamayla hareket 

edilmelidir. Yapılan çalıĢma sonucunda Sivas ilinde planlamanın ve bütçelemenin 

öneminin anlaĢıldığı verilen cevaplar neticesinde anlaĢılmıĢtır. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,12 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,42 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 
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Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C6-Muhasebeci, işletmenin önemli bir 
öğesidir; o olmazsa işlerin 
yürütülmesinde sıkıntı yaşanır. 

95 86,4 5 4,5 10 9,1 110 100 2,23 ,60 Doğru 

"Muhasebeci, işletmenin önemli bir öğesidir; o olmazsa işlerin 

yürütülmesinde sıkıntı yaşanır." ifadesine ankete katılanların %86,4'ü olumlu 

yaklaĢmıĢ yani “doğru” demiĢ; %4,5'i bu konuda kararsızlık yaĢamıĢ; %9,1'i ise 

“yanlıĢ” olarak belirtmiĢ ve muhasebecileri, iĢlerinin yürütülmesinde önemli bir 

faktör olarak görmemiĢtir. 

Bu ifadeye, olumlu katılımın yüksek olması yani yetkililerin, muhasebecileri 

önemsemeleri, mesleğin algısı açısından önemlidir. Muhasebecilik mesleğinin sadece 

evrakların dosyalanması iĢinden ibaret olmadığı, iĢlerin yürütülmesinde ve 

iĢletmelerin büyümesinde öneminin olduğu anket sonuçlarından 

yorumlanabilmektedir. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,23 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,60 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 

 
Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C7-İşletmenin yönetiminde, muhasebe 
meslek elemanının olması, işletmenin 
daha çabuk ve güvenli büyümesine katkı 
sağlar. 

95 86,4 11 10,0 4 3,6 110 100 2,17 ,46 Doğru 

"İşletmenin yönetiminde, muhasebe meslek elemanının olması, işletmenin 

daha çabuk ve güvenli büyümesine katkı sağlar." ifadesine, ankete katılanların 

%86,4'ü yönetimde muhasebecilerinin olmasının kendilerine fayda sağlayacağını 

düĢünerek "doğru" cevabını vermiĢ; %10'u ise bu durumun kendilerine ne fayda ne 

de zarar getireceğini düĢünmüĢ yani kararsız kalmıĢ; %3,6'sı ise muhasebecilerinin 

yönetimde olmasının iĢletmelerinin büyümesinde faydasının olmayacağını 

belirtmiĢlerdir. 
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ĠĢletme yetkilileri muhasebecilerin öneminin farkında olduğunu gösterir 

cevaplar vererek yönetimde meslek elemanlarının olması halinde daha çabuk ve 

güvenli olarak büyüyebileceğini belirtmiĢlerdir. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,17 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,46 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 

 
Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C8-Muhasebecinin kalitesinin, az vergi 
çıkarması ile ölçülmesi fikrine karşıyım. 

94 85,5 9 8,2 7 6,3 110 100 2,21 ,54 Doğru 

"Muhasebecinin kalitesinin, az vergi çıkarması ile ölçülmesi fikrine karşıyım." 

ifadesine deneklerce %85,5 oranında "doğru" cevabı verilmiĢ ve büyük çoğunluğu 

az vergi çıkaran muhasebeci iyi muhasebecidir fikrine karĢı olduklarını beyan 

etmiĢlerdir. Aynı ifadeye %8,2 oranında "kararsız" bir kesim bulunmakta; %6,3'lük 

kesim ise "yanlıĢ" olduğunu beyan etmektedirler. Aynı tablonun C23 numaralı 

ifadesinde ankete katılanların %50’si doğru seçeneğini belirtmiĢlerdir. Bu durum az 

vergi çıkaran muhasebecinin, kaliteli olduğu görüĢünün hala geçerliliğini 

sürdürdüğünün göstergesidir. Kaldı ki Tablo 19’da iĢletme yetkililerinin daha çok 

vergi konusunda muhasebeciyle bilgi alıĢ veriĢi yaptıkları bulgusu da ortadadır. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,21 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,54 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 

 
Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C9-İşletmede ayrı bir muhasebe biriminin 
varlığı işletmenin daha çabuk büyümesini 
mümkün kılar. 

93 84,5 13 11,9 4 3,6 110 100 2,19 ,47 Doğru 

 "İşletmede ayrı bir muhasebe biriminin varlığı işletmenin daha çabuk 

büyümesini mümkün kılar." ifadesine, ankete katılanların %84,5'i olumlu cevap 

vermiĢ ve ayrı bir muhasebe biriminin olmasının iĢletmenin daha çabuk büyümesine 
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katkı sağladığını belirtmiĢleridir. Aynı ifadeye %11,9'u "kararsız" kalmıĢ; %3,6'sı ise 

bu durumun iĢletmelerinin büyümesine fayda sağlamayacağını belirtmiĢlerdir.  

Anket esnasında yapılan görüĢmelerde de yakın bir sonuç gözlenmiĢ ve 

iĢletme sahiplerinin ayrı bir muhasebe birimi istedikleri fakat ilave bir maliyete 

maruz kalmak istemedikleri için bu yolu tercih etmediklerini beyan etmiĢlerdir. 

ĠĢletmelerin büyümeleri açısından önemli olan muhasebe biriminin, küçük hesaplar 

karĢısında tercih edilmemesi iĢletmeler adına pek iç açıcı bir durumu 

göstermemektedir.  

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,19 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,47 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 

 
Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C10-İşletme yöneticileri, yatırım 
yapmadan önce muhasebeciye 
danışmalıdır. 

92 83,6 10 9,1 8 7,3 110 100 2,24 ,57 Doğru 

"İşletme yöneticileri, yatırım yapmadan önce muhasebeciye danışmalıdır." 

ifadesine ankete katılanların %83,6'sının yatırımdan önce muhasebeciye 

danıĢılmasının gerektiğini düĢünürken; %9,1'i danıĢılması düĢüncesinde kararsız 

kalmıĢ; %7,3'ü ise danıĢılmasının gerekli olmadığını belirtmiĢlerdir.  

Bu sonuç, iĢletme yetkililerince muhasebe meslek elemanının danıĢmanlık 

yönünün önemsendiğini ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgu, muhasebe meslek 

elemanlarının evrak iĢlerinin yanında danıĢmanlık hizmeti sunmaları ve bunun 

iĢletmelerce çoğunlukla önemseniyor olması mesleğin istenilen seviyeye geldiğinin 

bir göstergesidir. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,24 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,57 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 
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Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C11-İşletmenin büyümesinde 
muhasebecinin görüşlerinin önemli 
olduğunu düşünüyorum. 

91 82,7 14 12,8 5 4,5 110 100 2,22 ,51 Doğru 

"İşletmenin büyümesinde muhasebecinin görüşlerinin önemli olduğunu 

düşünüyorum." ifadesine ankete katılanların %82,7'si "doğru", %12,8'i "kararsız", 

%4,5'i ise "yanlıĢ" cevabını vermiĢtir. ĠĢletmelerinin büyümesinde muhasebecinin 

görüĢlerinin önemli olduğunu belirtmiĢlerdir. 

ĠĢletmelerin büyümelerindeki en önemli faktörlerden bir tanesi iĢletme 

yetkililerinin doğru kararlar almasıdır. Yetkililerin doğru karar alması ise doğru 

yönlendirmeler neticesinde olmaktadır. Bu yönlendirmelerin baĢında muhasebe 

meslek elemanının görüĢleri yer almaktadır. Anket sonuçlarında Sivas ilinde 

muhasebe meslek elemanının görüĢlerinin önemli olduğu görülmektedir. Bu sonuç, 

anketin bu bölümünde yer alan diğer sonuçlarla örtüĢmekte ve mesleğin danıĢmanlık 

yönünün çeĢitli sorulara verilen olumlu cevaplarla önemsendiğini ortaya 

koymaktadır. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,22 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,51 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 

 
Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C12-Muhasebeci, işletmeye uygun 
yatırımlar için yönetici sormasa da 
öneride bulunmalıdır. 

90 81,8 15 13,6 5 4,5 110 100 2,23 ,51 Doğru 

"Muhasebeci, işletmeye uygun yatırımlar için yönetici sormasa da öneride 

bulunmalıdır." ifadesine ankete katılanların %81,8'i "doğru", %13,6'sı "kararsız" ve 

%4,5'i ise "yanlıĢ" olduğunu belirtmiĢlerdir. Verilen cevapların oranlarına 

bakıldığında, büyük bir kesim muhasebecilerinden yeni yatırım alanları konusunda 

yardım istemektedirler.  

Meslek elemanlarının, muhasebecilik hizmetinin yanında iĢletme için yeni 

yatırım önerileri getirmesi, iĢletme yetkililerince arzu edilen bir durumdur. Bu 
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Ģekilde davranan meslek elemanının iĢletmeye sağladığı faydanın düzeyi ve kalitesi 

artacağından, mesleğin iĢletmelerde ve toplumdaki önemine de katkısı yüksek 

olacaktır. GörüĢmeler sırasında da muhasebecinin iĢletmeyi sahiplenmesinin 

gerekliliği ve böyle bir muhasebeciye olan ihtiyaç ve özlem dile getirilmiĢtir. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,23 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,51 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 

 
Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C13-Muhasebeci, işletmelere 
danışmanlık yapmak suretiyle, 
işletmelerin istikrarlı büyümelerinde 
önemli rol oynar. 

89 80,9 17 15,5 4 3,6 110 100 2,23 ,50 Doğru 

"Muhasebeci, işletmelere danışmanlık yapmak suretiyle, işletmelerin 

istikrarlı büyümelerinde önemli rol oynar." ifadesine, ankete katılanların %80,9'u 

"doğru" cevabını vermiĢ ve muhasebecilerinin danıĢmanlık yapmaları istenmiĢtir. 

%15,5'i muhasebecilerinin danıĢmanlık yapmalarıyla istikrarlı büyümelerinde bir 

rolünün olup olmadığı konusunda karar verememiĢ; %3,6'sı ise bu durumun 

iĢletmelerinin istikrarlı büyümelerinde bir öneminin olmadığını beyan etmiĢlerdir.  

Bu sonuç, meslek elemanlarının danıĢmanlık yönüyle ilgili benzer ifadelerin 

sonuçlarıyla uyumludur. ĠĢletme yetkilileri, meslek elemanlarının iĢletmelerin 

büyümelerinde önemli rol oynadığını belirten ifadeleri, danıĢmanlık hizmetinin 

öneminin fark edildiğini göstergesidir. Yetkililer, danıĢmanlık hizmetinin 

sunulmasıyla iĢletmelerinin daha istikrarlı büyüyebileceklerini ifade etmiĢlerdir. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,23 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,50 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 
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Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C14-Muhasebecimin mali müşavirlik 
yönünün daha önemli olduğunu 
düşünüyorum. 

87 79,0 17 15,5 6 5,5 110 100 2,26 ,55 Doğru 

"Muhasebecimin mali müşavirlik yönünün daha önemli olduğunu 

düşünüyorum." ifadesine ankete katılanların %79,0'u "doğru", %15,5'i "kararsız" ve 

%5,5'i "yanlıĢ" cevabını vermiĢtir.  

ĠĢletme sahipleri SMMM'lerin evrak iĢiyle uğraĢmalarından çok, kendilerini 

bilgi ağırlıklı yönlendirmelerinin daha fazla yarar sağlayacağını düĢünmektedirler. 

Bu açıdan muhasebecilerin müĢavirlik yönünün daha önemli olduğunu destekler 

nitelikte cevaplar alınmıĢtır. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,26 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,55 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 

 
Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C15-Yeterli sermayem olsa yeni 
yatırımlar yapardım. 

86 78,2 16 14,5 8 7,3 110 100 2,29 ,59 Doğru 

"Yeterli sermayem olsa yeni yatırımlar yapardım." ifadesine %78,2 oranıyla 

"doğru" cevabını veren katılımcılar, sermayelerinin daha fazla olması durumunda 

ticarete daha fazla yatırım yapacaklarını beyan etmiĢlerdir. %14,5'lik kısım ise bu 

konuda tereddütleri olduğundan kararsız kalmıĢ ve %7,3'lük kesim ise sermayem 

olsa da yeni yatırım yapmazdım görüĢünü beyan etmiĢtir.  

Bu ifadeye olumsuz cevap veren yetkililerin gerekçeleri ise iĢlerinin belirli 

bir seviyeye geldiği ve daha fazla büyürse bu iĢe de yetiĢemeyeceği endiĢesidir. Bu 

kiĢilerin tüm sorumlulukları üzerlerinde toplamaktan vazgeçemedikleri ve bazılarının 

çalıĢanlarına karĢı da güven sorunu yaĢadıkları sohbet esnasında dile getirilmiĢtir. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,29 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,59 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 
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Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C16-İşletmeler büyümeleri için, 
muhasebecileriyle birlikte orta ve uzun 
vadede hedefler belirlemelidir. 

86 78,2 12 10,9 12 10,9 110 100 2,33 ,66 Doğru 

"İşletmeler büyümeleri için, muhasebecileriyle birlikte orta ve uzun vadede 

hedefler belirlemelidir.” ifadesine ankete katılanların %78,2'si bu görüĢün "doğru" 

olduğunu, %10,9'u ise bu görüĢte "kararsız" olduklarını, %10,9'u ise bu görüĢün 

"yanlıĢ" olduğunu belirtmiĢlerdir. 

ĠĢletmeler büyüyebilmeleri için belirli bir plan üzerinde hareket etmelidirler. 

Belirli dönem aralıklarında kendilerine hedef koymayan iĢletmelerde büyüme 

sağlanabilir ama istenilen düzeyde ve hızlı bir büyüme gerçekleĢmeyebilir. 

ĠĢletmelerin daha hızlı büyüyebilmesi için iĢletmelerin orta ve uzun vadede hedefler 

belirlemesi ve bu doğrultuda emek göstermesi gerekmektedir. Ankette de bu yönde 

bir sonuçla karĢılaĢılmıĢ yaklaĢık %80 oranında olumlu bir katılım sağlanmıĢtır. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,33 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,66 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 

 
Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM 

Ortalamalar ve 
Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C17-Yatırım danışmanım olsa daha fazla 
yatırım yapardım. 

81 73,6 14 12,7 15 13,6 110 100 2,40 ,71 Doğru 

"Yatırım danışmanım olsa daha fazla yatırım yapardım." ifadesine, anketi 

cevaplayan kiĢilerin %73,6'sı "doğru" beyanında bulunmuĢtur; %12,7'si "kararsız" 

kalmıĢ, %13,7'si ise "yanlıĢ" olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Anket sırasındaki görüĢmelerde iĢletme yetkililerinin çoğunluğu, 

muhasebecinin sadece faturalarla ilgilendiklerini, iĢletmelerini ziyaret etmede ilgisiz 

kaldıklarını dolayısıyla kendilerinden danıĢmanlık hizmeti almada sorunlar 

yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir.  
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Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,40 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,71 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 

 

Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM Ortalamalar ve 

Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C18-Muhasebeciye ödediğim ücretin 
karşılığını tamamen alabiliyorum. 

75 68,1 28 25,5 7 6,4 110 100 2,38 ,60 Doğru 

"Muhasebeciye ödediğim ücretin karşılığını tamamen alabiliyorum.” 

ifadesine, ankete katılan kiĢilerin %68,1'i "doğru", %25,5'i "kararsızım" ve %6,4'ü " 

yanlıĢ" beyanında bulunmuĢtur. 

Yetkililer, muhasebecinin sadece kayıt ve resmi iĢlemlere ait iĢlere 

odaklandığından ödenen ücretin verilen hizmete uygun olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

Kararsız ve olumsuz görüĢ beyan eden yetkililerin bazıları, bu ücretin fazla olduğunu 

dile getirmiĢlerdir. Yetkililerin bazıları tarafından “Keşke muhasebecimiz şirketi 

gerçekten sahiplense bizde ödediğimiz ücretin çok daha fazlasını ödesek.” biçiminde 

görüĢler dile getirmektedirler. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,38 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,60 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 

 

Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM Ortalamalar ve 

Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C19-Muhasebecimin önerileri, 
işletmemin büyümesinde çok etkili 
olmuştur. 

64 58,2 25 22,7 21 19,1 110 100 2,61 ,79 Doğru 

"Muhasebecimin önerileri, işletmemin büyümesinde çok etkili olmuştur.” 

ifadesine, %58,2 oranında "doğru" cevabı alınırken, %22,7 oranında "kararsız" ve 

%19,1 oranında ise "yanlıĢ" cevabı alınmıĢtır. 

Muhasebecilerinin önerilerinin kendilerine katkısı olduğunu düĢünen kısım, 

diğer oranlara nazaran daha büyük bir oranı kapsamaktadır. C14’te de görüldüğü gibi 

iĢletme yetkilileri, muhasebe meslek elemanlarının danıĢmanlık yönüne önem 
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vermektedirler. Muhasebecilerinin bilgi düzeyine güvenen iĢletme yetkilileri 

yaklaĢık %60’lık bir oranı temsil etmektedir. Büyümenin aslında bilgi destekli 

olması gerektiğini bu Ģekilde bir büyümenin daha verimli olduğunu destekleyen 

sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,61 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “doğru” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,79 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde baktıklarını göstermektedir. 

 

Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM Ortalamalar ve 

Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C20-Prosedürlerin fazla olması yeni 
yatırım yapmamı engeller. 

63 57,3 17 15,5 30 27,2 110 100 2,70 ,87 Kararsızım 

"Prosedürlerin fazla olması yeni yatırım yapmamı engeller." ifadesinin 

ankete katılanların %57,3'ü "doğru", %15,5'i "kararsız" ve %27,2'si ise "yanlıĢ" 

olduğu beyanında bulunmuĢlardır.  

En büyük dilimi kapsayan "doğru" diyen kiĢilerin daha önceki dönemlerde 

teĢvikler vb. gibi konuların etkisinde kaldıkları gözlemlenmiĢtir. Kararsız olan kesim 

%15,5 gibi azımsanmayacak bir orana sahiptir. Bu ifadeye katılmayan %27,2'lik 

kesimin bir kısmı "Ticaretin bahanesi olmaz, önümüze duvar çekseler yine de o işi 

yaparım." görüĢüne sahip olduğu anket doldurulurken dile getirmiĢlerdir. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,70 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “kararsız” seviyesinde olduğunu göstermektedir.  

 

Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM Ortalamalar ve 

Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C21-Bulunduğum bölge içerisinde, 
yatırımı cazip hale getiren teşvikler 
vardır. 

61 55,5 18 16,4 31 28,1 110 100 2,73 ,87 Kararsızım 

"Bulunduğum bölge içerisinde, yatırımı cazip hale getiren teşvikler vardır." 

ifadesine, ankete katılanların %55,5'i "doğru"; %16,4'ü "kararsız"; %28,1'i ise 

"yanlıĢ" beyan etmiĢtir.  
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Bu bulgu, ankete katılanların yaklaĢık %45'inin (kararsızlar ve yanlıĢ 

seçeneğini iĢaretleyenlerin toplamı) teĢvikler hakkında yeterli bilgisinin olmadığını 

ortaya koymaktadır. TeĢvikler iĢletmeler adına önemli bir büyüme unsurudur. 

ĠĢletme yetkililerinin, iĢletmelerinin büyümesini kolaylaĢtırabilmesi ve alacağı 

yatırım kararlarında daha cesur adımlar atabilmesi için teĢvikler hakkında yeterli 

bilgiye sahip olması gerekmektedir. ĠĢletme yetkilileri, bu konuda en büyük desteği 

muhasebecilerinden beklemektedirler. Ancak, azımsanmayacak oranda teĢvikler 

hakkında bilgi sahibi olmayan iĢletmelerin varlığı ise meslek adına düĢündürücüdür. 

Meslek elemanlarının teĢvikler vb. konularda iĢletme yetkililerini bilgilendirmeleri 

mesleğin geleceği ve önemi açısından gereklidir. Bu konuda destek, iĢletme 

yetkililerinden talep gelmeden bile olmalıdır.  

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,73 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “kararsız” seviyesinde olduğunu göstermektedir.  

 

Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM Ortalamalar ve 

Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C22-İşletmede maliyetlerin 
düşürülmesinde muhasebecinin önemi 
büyüktür. 

57 51,8 20 18,2 33 30,0 110 100 2,78 ,88 Kararsızım 

"İşletmede maliyetlerin düşürülmesinde muhasebecinin önemi büyüktür." 

ifadesine ankete katılanların %51,8'i "doğru", %18,2'si "kararsız" ve %30,0'u 

"yanlıĢ" seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir.  

Daha önce de belirttiğimiz gibi ankete katılanların %46'sı ticaretle (Tablo 12) 

uğraĢmaktadır. Ticaretle uğraĢan iĢletme yetkililerinin büyük bir çoğunluğu sohbet 

sırasında, yanlıĢ bir düĢünce olsa da muhasebecinin asıl görevinin sadece fatura vb. 

belgeleri kaydetme amacıyla iĢ yaptığını bu yüzdende iĢletme yetkililerinin 

muhasebecilerini, sadece fatura vb. resmi iĢleri düzenleyen bir meslek elemanı olarak 

görülmektedir. Bunun en büyük nedeninin muhasebecilerinden danıĢmanlık yönünde 

bir hizmet alamaması olarak görmektedirler. Sektörlere göre yapılan karĢılaĢtırmalı 

tabloda (crosstabs), ticaretle uğraĢanların %39,4’ü yanlıĢ seçeneğini iĢaretlemiĢ 

olmaları bu görüĢlerini ankete de yansıttıklarını ortaya koymaktadır. Diğer 

sektörlerin bu ifadeye ait katılmama düzeyleri ise %30 civarında olmuĢtur.  
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Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,78 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “kararsız” seviyesinde olduğunu göstermektedir.  

 

Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM Ortalamalar ve 

Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C23-Çoğu işletme yetkilisi, 
muhasebecinin kalitesini, az vergi 
çıkarması ile ölçer. 

55 50,0 9 8,2 46 41,8 110 100 2,92 95 Kararsızım 

"Çoğu işletme yetkilisi, muhasebecinin kalitesini, az vergi çıkarması ile ölçer.” 

ifadesine ankete katılanların %50,0'si "doğru", %8,2'si "kararsız" ve %41,8'i ise 

"yanlıĢ" beyanında bulunmuĢtur.  

Ankete katılanların yarısı, çoğu iĢletme yetkililerinin muhasebecinin 

kalitelisini onun az vergi çıkarmasıyla ölçüldüğünü düĢünmektedir. Bu oran, oldukça 

büyük ve meslek adına kaygı vericidir. Ancak, C8’deki “Muhasebecinin kalitesinin, 

az vergi çıkarması ile ölçülmesi fikrine karĢıyım.” ifadesine olumlu katılımın ise 

%85 civarında olduğu düĢünüldüğünde aslında yetkililerin, bu fikri desteklemeseler 

de iĢletmelerinin daha az vergi ödemesini arzulamaktadırlar. Bu isteklerinin yerine 

getirilmesinde ise maalesef meslek elemanlarına zaman zaman baskı yapıldığı veya 

meslek elemanlarında bu yöndeki algıya uygun davranma meylinin gözlendiği çeĢitli 

araĢtırmalar ve görüĢmelerle ortaya konulmuĢtur.  

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 2,92 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “kararsız” seviyesinde olduğunu göstermektedir.  

 

Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM Ortalamalar ve 

Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C24-İşletmenin büyümesi için yöneticinin 
bilgi ve tecrübesi yeterlidir. 

41 37,3 16 14,5 53 48,2 110 100 3,11 ,92 Kararsızım 

"İşletmenin büyümesi için yöneticinin bilgi ve tecrübesi yeterlidir.” ifadesine, 

ankete katılanların %37,3'ü "doğru" beyanında bulunmuĢ ve iĢletmelerin büyümesi 

için sadece kendilerinin yeterli olduklarını iddia etmiĢlerdir. %14,5'i ise bu konuda 

"kararsız" olduklarını, %48,2'si ise böyle bir düĢüncenin "yanlıĢ" olduğunu ve 
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iĢletme sahibi olmak her Ģeyi bilmek anlamına gelmemektedir fikrine destek 

vermiĢlerdir.  

Her 3 yetkilinin 1 tanesinin, yöneticinin bilgi ve tecrübesinin iĢletmenin 

büyümesinde yeterli olduğunu düĢünen kiĢilerde “istiĢare-danıĢma” kültürünün 

oluĢmadığı ve bunun da eksiklik olduğu söylenebilir. “danıĢan dağ taĢ aĢmıĢ; 

danıĢmayan düz yolda ĢaĢmıĢ” atasözü danıĢmanın önemini vurgulamakta ve önemli 

kararlarda bu kültüre sahip olarak karar alınması gerektiğini tavsiye etmektedir. 

Elbette ki meslek elemanları karar alınma aĢamasında bilgisine baĢvurulması gerekli 

kiĢilerdir.  

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 3,11 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “kararsız” seviyesinde olduğunu göstermektedir.  

 

Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM Ortalamalar ve 

Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C25-Muhasebecilerin bilgi ve becerileri, 
işletmenin büyüme çabasına katkı 
sağlayacak düzeyde değildir. 

40 36,4 16 14,5 54 49,1 110 100 3,13 ,92 Kararsızım 

"Muhasebecilerin bilgi ve becerileri, işletmenin büyüme çabasına katkı 

sağlayacak düzeyde değildir.” ifadesine ankete katılanların %36,4'ü "doğru" 

olduğunu, %14,5'i "kararsız" olduğunu ve %49,1'i ise "yanlıĢ" olduğunu beyan 

etmiĢlerdir.  

Bu ifadelerden hareketle iĢletme sahiplerinin yarısı, muhasebecinin 

bilgilerinin kendilerinin büyümesine katkı sağlayacak düzeyde olduğunu kabul 

etmektedirler. Bu sonuç hemen üstte yer alan C24’teki ifadeyle uyumludur. Her ne 

kadar C7’deki ifadeye %86,4'le olumlu cevap verilmiĢ olsa da aynı yetkililerin bu ve 

hemen önceki ifadelere düĢük oranda olumlu yaklaĢmaları ise düĢündürücüdür. 

Meslek elemanlarının öneminin farkında olunduğu; ancak meslek elemanlarından 

arzu ettikleri desteğin alınmaması bu tür bir aykırılığa yol açmıĢ olabilir.  

 Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 3,13 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “kararsız” seviyesinde olduğunu göstermektedir.  
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Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM Ortalamalar ve 

Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C26-Mecburiyet olmasaydı bir 
muhasebeci ile anlaşma yapmazdım. 

25 22,7 7 6,4 78 70,9 110 100 3,48 ,84 Yanlış 

"Mecburiyet olmasaydı bir muhasebeci ile anlaşma yapmazdım." ifadesine 

%22,7 oranında "doğru", %6,4 oranında "kararsız" ve %70,9 oranında "yanlıĢ" 

cevabı verilmiĢtir. Burada üzücü bir durum dikkatimizi çekmektedir ki; ankete 

katılanların yaklaĢık %30'u hala muhasebenin ve muhasebecinin önemini 

anlayamamıĢtır. Bu tür iĢlemleri kendilerine külfet olarak görmektedirler. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 3,48 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “yanlıĢ” seviyesinde olduğunu göstermektedir.  

 

Doğru Kararsız Yanlış 

 
TOPLAM Ortalamalar ve 

Katılım Düzeyleri 

f % f % f % f % X  ss Düzey 

C27-Muhasebecimizi değiştirseydik 
işletmemiz şimdikinden daha hızlı 
büyürdü. 

12 10,9 32 29,1 66 60,0 110 100 3,49 ,68 Yanlış 

"Muhasebecimizi değiştirseydik işletmemiz şimdikinden daha hızlı büyürdü.” 

ifadesine, ankete katılanların %10,9'u "doğru", %29,1'i "kararsız" ve %60,0'ı 

"yanlıĢ" beyanında bulunmuĢtur.  

 “kararsız” seçeneğinin tablonun geneline bakıldığında en yüksek olduğu 

görülmektedir. C18’deki “Muhasebeciye ödediğim ücretin karĢılığını tamamen 

alabiliyorum.” ifadesinde de “karasız” seçeneği tablonun en yüksek kararsız oranına 

sahip olduğu gerçeği ile buradaki sonuç birlikte düĢünüldüğünde sonuçların, meslek 

adına olumsuzluğu içerdiği ve mesleği icra edenlerce üzerinde düĢünülmesi gerektiği 

söylenebilir. 

Aynı ifadenin aritmetik ortalama değerinin 3,49 olması tablo 20’ye göre 

düzeyin “yanlıĢ” seviyesinde olduğunu göstermektedir. Standart sapmanın da 0,68 

olması deneklerin bu ifadeye aynı yönde bakmadıklarını göstermektedir. 
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3.10. KarĢılaĢtırmalı Tablolar (Crosstabs) Analizleri 

Bu baĢlık altında, faaliyette bulunulan sektör ve deneklerin eğitim düzeyi 

açısından hem meslek elemanlarından çeĢitli konularda destek alma sıklığının 

düzeyine hem de iĢletmelerin büyümesinde ve geliĢiminde muhasebe meslek 

elemanlarının rolüne yönelik ifadelere ait katılımlarda ne gibi farklılıkların olduğu 

tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

3.10.1. Faaliyette Bulunulan Sektör Açısından KarĢılaĢtırmalı Tablo 

Analizleri 

Burada, faaliyette bulunulan sektör açısından hem meslek elemanlarından 

çeĢitli konularda destek alma sıklığının düzeyine hem de iĢletmelerin büyümesinde 

ve geliĢiminde muhasebe meslek elemanlarının rolüne yönelik ifadelere ait 

katılımlarda ne gibi farklılıkların olduğu tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

3.10.1.1. Faaliyette Bulunulan Sektör İle Meslek Elemanlarından Çeşitli 

Konularda Destek Alma Sıklığının Karşılaştırılması 

Üretim, ticaret ve hizmet olmak üzere üç farklı sektörde faaliyet gösteren 

anket kapsamındaki iĢletme yetkililerinin meslek elemanlarından çeĢitli konularda 

destek alma sıklığına ait ifadelere katılımlarının karĢılaĢtırılmasının istatistikî 

sonuçları Tablo 21’de yer almaktadır. 
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Tablo 21: Faaliyette Bulunulan Sektör Ġle Meslek Elemanlarından ÇeĢitli Konularda 

Destek Alma Sıklığının KarĢılaĢtırılması 

 
SEKTÖR 

TOPLAM 
Üretim Ticaret Hizmet 

B1-Vergi avantajlarına yönelik olarak 
muhasebecinizden hangi sıklıkta 
bilgi/öneri alıyorsunuz? 

Sürekli 
Alıyorum 

f 23 20 21 64 
% 35,9 31,3 32,8 100 

Bazen 
Alıyorum 

f 6 19 7 32 
% 18,8 59,4 21,9 100 

Hiç 
Almadım 

f 3 7 4 14 
% 21,4 50 28,6 100 

B2-İşletmenizin vergi yükünü 
hafifletmek için vergi kanunlarının 
sınırları içerisinde olmak kaydıyla 
muhasebecinizden hangi sıklıkta vergi 
planlaması önerisi alıyorsunuz? 

Sürekli 
Alıyorum 

f 16 22 19 57 
% 28,1 38,6 33,3 100 

Bazen 
Alıyorum 

f 12 14 8 34 
% 35,3 41,2 23,5 100 

Hiç 
Almadım 

f 4 10 5 19 
% 21,1 52,6 26,3 100 

B3-İşletmenizin büyümesine ve yeni 
yatırımların yapılmasına karar verirken 
muhasebecinizden hangi sıklıkta 
bilgi/görüş alıyorsunuz? 

Sürekli 
Alıyorum 

f 20 14 14 448 
% 41,7 29,2 29,2 100 

Bazen 
Alıyorum 

f 6 19 12 37 
% 16,2 51,4 32,4 100 

Hiç 
Almadım 

f 6 13 6 25 
% 24 52 24 100 

B4-Düşünülen bir büyüme/gelişme 
yatırımında muhasebecinizden, bu 
yatırımın vergi yönünden 
değerlendirmesini hangi sıklıkta 
alıyorsunuz? 

Sürekli 
Alıyorum 

f 15 17 16 48 
% 31,3 35,4 33,3 100 

Bazen 
Alıyorum 

f 12 19 10 41 
% 29,3 46,3 24,4 100 

Hiç 
Almadım 

f 5 10 6 21 
% 23,8 47,6 28,6 100 

B5-Bir ürünün üretimine karar vermede, 
bir ürünün üretiminden vazgeçmede, 
yeni bir makine alımında,  fiyat 
belirlemede vb. konularda 
muhasebecinizden hangi sıklıkta destek 
alıyorsunuz? 

Sürekli 
Alıyorum 

f 8 6 10 24 
% 33,3 25 41,7 100 

Bazen 
Alıyorum 

f 12 11 7 30 

% 40 36,7 23,3 100 

Hiç 
Almadım 

f 12 29 15 56 

% 21,4 51,8 26,8 100 

Tablo 21’de yer alan bulgular şunlardır: 

“Vergi avantajlarına yönelik olarak muhasebecinizden hangi sıklıkta 

bilgi/öneri alıyorsunuz?” sorusuna “Sürekli Alıyorum” seçeneğinin en yüksek orana 

sahip olduğu sektörler sırasıyla Üretim (%35,9);Hizmet (%32,8) ve Ticaret (%31,3) 

olmuştur. 

“İşletmenizin vergi yükünü hafifletmek için vergi kanunlarının sınırları 

içerisinde olmak kaydıyla muhasebecinizden hangi sıklıkta vergi planlaması önerisi 

alıyorsunuz?” sorusuna “Sürekli Alıyorum” seçeneğinin en yüksek orana sahip 

olduğu sektörler sırasıyla Ticaret (38,6); Hizmet (33,3) ve Üretim (28,1) olmuştur. 



101 

 

“İşletmenizin büyümesine ve yeni yatırımların yapılmasına karar verirken 

muhasebecinizden hangi sıklıkta bilgi/görüş alıyorsunuz?” sorusuna “Sürekli 

Alıyorum” seçeneğinin en yüksek orana sahip olduğu sektörler sırasıyla Üretim 

(41,7); Hizmet (29,2) ve Ticaret(29,2) olmuĢtur. 

“Düşünülen bir büyüme/gelişme yatırımında muhasebecinizden, bu yatırımın 

vergi yönünden değerlendirmesini hangi sıklıkta alıyorsunuz?” sorusuna “Sürekli 

Alıyorum” seçeneğinin en yüksek orana sahip olduğu sektörler sırasıyla Ticaret 

(35,4); Hizmet (33,3) ve Üretim (31,3) olmuĢtur. 

“Bir ürünün üretimine karar vermede, bir ürünün üretiminden vazgeçmede, 

yeni bir makine alımında,  fiyat belirlemede vb. konularda muhasebecinizden hangi 

sıklıkta destek alıyorsunuz?” sorusuna “Sürekli Alıyorum” seçeneğinin en yüksek 

orana sahip olduğu sektörler sırasıyla Hizmet(41,7); Üretim (33,3) ve Ticaret(25) 

olmuĢtur. 

3.10.1.2. Deneklerin Eğitim Düzeyi İle Meslek Elemanlarından Çeşitli 

Konularda Destek Alma Sıklığının Karşılaştırılması 

Farklı eğitim düzeylerine sahip olan deneklerin, meslek elemanlarından çeĢitli 

konularda destek alma sıklığına ait ifadelere katılımlarının karĢılaĢtırılmasının 

istatistikî sonuçları Tablo 22’de yer almaktadır. 
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Tablo 22: Deneklerin Eğitim Düzeyi Ġle Meslek Elemanlarından ÇeĢitli Konularda 

Destek Alma Sıklığının KarĢılaĢtırılması 

 

Eğitim 
TOPLAM Lise ve 

Öncesi 
Yüksek 

Öğretim 

Vergi avantajlarına yönelik olarak 
muhasebecinizden hangi sıklıkta 
bilgi/öneri alıyorsunuz? 

Sürekli 
Alıyorum 

f 27 37 64 
% 42,2 57,8 100 

Bazen 
Alıyorum 

f 20 12 32 
% 62,5 37,5 100 

Hiç 
Almadım 

f 4 10 14 
% 28,6 71,4 100 

İşletmenizin vergi yükünü 
hafifletmek için vergi kanunlarının 
sınırları içerisinde olmak kaydıyla 
muhasebecinizden hangi sıklıkta 
vergi planlaması önerisi 
alıyorsunuz? 

Sürekli 
Alıyorum 

f 27 30 57 
% 47,4 52,6 100 

Bazen 
Alıyorum 

f 13 21 34 
% 38,2 61,8 100 

Hiç 
Almadım 

f 11 8 19 
% 57,9 42,1 100 

İşletmenizin büyümesine ve yeni 
yatırımların yapılmasına karar 
verirken muhasebecinizden hangi 
sıklıkta bilgi/görüş alıyorsunuz? 

Sürekli 
Alıyorum 

f 26 22 48 
% 54,2 45,8 100 

Bazen 
Alıyorum 

f 13 24 37 
% 35,1 64,9 100 

Hiç 
Almadım 

f 12 13 25 
% 48 52 100 

Düşünülen bir büyüme/gelişme 
yatırımında muhasebecinizden, bu 
yatırımın vergi yönünden 
değerlendirmesini hangi sıklıkta 
alıyorsunuz? 

Sürekli 
Alıyorum 

f 22 26 48 
% 45,8 54,2 100 

Bazen 
Alıyorum 

f 18 23 41 
% 43,9 56,1 100 

Hiç 
Almadım 

f 11 10 21 
% 52,4 47,6 100 

Bir ürünün üretimine karar 
vermede, bir ürünün üretiminden 
vazgeçmede, yeni bir makine 
alımında,  fiyat belirlemede vb. 
konularda muhasebecinizden 
hangi sıklıkta destek alıyorsunuz? 

Sürekli 
Alıyorum 

f 11 13 24 
% 45,8 54,2 100 

Bazen 
Alıyorum 

f 12 18 30 

% 40 60 100 

Hiç 
Almadım 

f 28 28 56 

% 50 50 100 

Tablo 22’de yer alan bulgular şunlardır: 

“Vergi avantajlarına yönelik olarak muhasebecinizden hangi sıklıkta 

bilgi/öneri alıyorsunuz?” sorusuna “Sürekli Alıyorum” seçeneğinin en yüksek orana 

sahip olduğu eğitim düzeylerinde sırasıyla yükseköğretim (%57,8) ve lise ve öncesi 

(%42,2)  olmuĢtur. 

“İşletmenizin vergi yükünü hafifletmek için vergi kanunlarının sınırları 

içerisinde olmak kaydıyla muhasebecinizden hangi sıklıkta vergi planlaması önerisi 

alıyorsunuz?” sorusuna “Sürekli Alıyorum” seçeneğinin en yüksek orana sahip 



103 

 

olduğu eğitim düzeylerinde sırasıyla yükseköğretim (%52,6) ve lise ve öncesi 

(%47,4)  olmuĢtur. 

“İşletmenizin büyümesine ve yeni yatırımların yapılmasına karar verirken 

muhasebecinizden hangi sıklıkta bilgi/görüş alıyorsunuz?” sorusuna “Sürekli 

Alıyorum” seçeneğinin en yüksek orana sahip olduğu eğitim düzeylerinde sırasıyla 

lise ve öncesi (%54,2)ve yükseköğretim (%45,8) olmuĢtur. 

 “Düşünülen bir büyüme/gelişme yatırımında muhasebecinizden, bu yatırımın 

vergi yönünden değerlendirmesini hangi sıklıkta alıyorsunuz?”sorusuna “Sürekli 

Alıyorum” seçeneğinin en yüksek orana sahip olduğu eğitim düzeylerinde sırasıyla 

yükseköğretim (%54,2) ve lise ve öncesi (%45,8)  olmuĢtur. 

“Bir ürünün üretimine karar vermede, bir ürünün üretiminden vazgeçmede, 

yeni bir makine alımında,  fiyat belirlemede vb. konularda muhasebecinizden hangi 

sıklıkta destek alıyorsunuz?” sorusuna “Sürekli Alıyorum” seçeneğinin en yüksek 

orana sahip olduğu eğitim düzeylerinde sırasıyla yükseköğretim (%54,2) ve lise ve 

öncesi (%45,8)  olmuĢtur. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Dünyada sömürülmemek hatta özgür bir Ģekilde hayatta kalabilmek için 

ekonomik gücünüzün yeterli bir düzeyde olması gerekmektedir. Ekonomik olarak 

dıĢa bağımlı olan devletler, borç aldıkları devlet veya kurumların esiri konumuna 

gelmektedir. Ülkeler, baĢkalarının esiri olmaktan kurtulabilmek adına ya kendi 

ayakları üzerinde durabilmeli ya da baĢka ülke veya kurumlardan borç talebinde 

bulunmamalıdır. 

Ekonomik özgürlüğe kavuĢmak için kalkınmanın baĢlatılması ve 

sürdürülmesi gerekmektedir. Kalkınmanın nasıl gerçekleĢebileceğinin açıklanmaya 

çalıĢıldığı çalıĢmamızda, genel kalkınmanın yanında yerel kalkınmanın da önemine 

vurgu yapılmıĢtır. Kalkınmanın genel olarak, ekonomilerin en küçük ama en etkili 

yapı taĢları olan iĢletmelerden baĢladığı bilinmektedir. ĠĢletmelerin kalkınması yerel 

ekonomilerin kalkınmasına, yerel ekonomilerin kalkınması ise ülke genelinde 

kalkınmaya sebep olacaktır. 

Kalkınmanın sadece bir yönde olması da gerçek anlamda bir kalkınma 

sayılmayacaktır. Sadece ekonomik yönden bir geliĢme sorunların çözülmesinde 

yeterli olmayacaktır. Kalkınma eğer sosyal, çevresel ve ekonomik yönlerden olursa 

gerçek anlamda bir kalkınmanın varlığından söz edilebilir. Ekonomik yönden güçlü 

olan devletler, bunu ülkelerinin çevresel sorunlarının giderilmesiyle desteklemelidir. 

Sadece çevresel sorunların çözülmesi de çözüm olmayacaktır, bu kalkınmanın sosyal 

etkilerinin ülkenin genelinde hissettirilmesi gerekecektir. Tüm bu gerekçeler halkın 

tamamına eĢit miktarda sağlandığında kalkınmanın gerçek anlamda 

gerçekleĢtiğinden bahsedebiliriz. 

Ekonomik kalkınmanın temelinde iĢletmelerin olduğu bilinmektedir. 

ĠĢletmelerin geliĢmesi içinde iĢletme yöneticilerinin çok yönlü bir yönetim becerisine 

sahip olması gerekmektedir. Fakat iĢletme yetkililerinin bütün konulara hâkim 

olması beklenemez. Birçok özellikli konuda uzman kiĢilerden destek alması hem 

devlet tarafından zorunlu kılınmıĢ hem de konusunda uzman kiĢilerden destek 

almasının kendileri ve iĢletmeleri adına daha yararlı olacağı belirtilmektedir. 

ĠĢletmelerin devletle arasındaki iliĢkinin düzenlenmesi adına hayata geçirilen 

SMMM mesleği, ilk baĢlarda sadece kayıt iĢlemleri yapan kiĢiler olarak görülse de, 

aslında SMMM’lik mesleğinin hiçte hafife alınacak bir meslek olmadığı günümüz 
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Ģartlarında açıkça görülmektedir. ĠĢletmelerin bütün iç iĢlerinden haberdar olan 

muhasebe meslek elemanları 3568 sayılı meslek yasasında uzman olarak da 

tanımlanmıĢtır. Bu yönüyle SMMM’ler müĢavirlik yönünü kullanarak danıĢman 

olabilirler.  

Sivas ili genelinde yapılan çalıĢmamızda, iĢletme yetkililerinin muhasebe 

meslek elemanlarının danıĢmanlık yönü hakkındaki görüĢleri aĢağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

 ĠĢletme yetkililerinin meslek elemanlarından bekledikleri en önemli destek 

teĢvikler konusunda bilgilendirmenin yapılmasıdır. ĠĢletme yetkilileri, yeni 

çıkan teĢvikler hakkında bilgilendirilmek ve çıkan yeni teĢviklerden 

muhasebecileri aracılığıyla faydalanmak istemektedirler. 

 Yatırım kararları iĢletmeler için büyük önem arz etmektedir. Dönen 

varlıklara yapılan yatırımlar ile duran varlıklara yapılan yatırımlar arasında 

önemli farklar bulunmaktadır. Likiditesi yüksek varlıklara yapılan 

yatırımlardan dönülmesi mümkün ve telafisi kısa sürede yapılabilirken, 

duran varlıklara yapılan yatırımların telafisi ya çok zor ya da mümkün 

olmamaktadır. Böylesine riskli kararların, araĢtırılmadan alınması iĢletme 

yetkililerinin yapmamaları gereken bir durumdur. Yatırım kararlarında 

mutlaka destek alınması gereklidir. Buradan hareketle, iĢletme 

yetkililerinin muhasebe meslek elemanlarının bilgisine güvendiğini ve bu 

konularda uzman kiĢilere ihtiyaç duyulduğunun gösterilmesi bakımından 

önemlidir.  

 ĠĢletme yetkilileri muhasebecilerin öneminin farkında olduğunu gösterir 

cevaplar vermiĢler ve yönetimde meslek elemanlarının olması halinde 

daha çabuk ve güvenli olarak büyüyebileceklerini belirtmiĢlerdir.  

 ĠĢletme yetkililerince muhasebe meslek elemanının danıĢmanlık yönünün 

önemsendiğini C10’da yer alan sonuç ortaya koymaktadır. Elde edilen 

bulgu, muhasebe meslek elemanlarının evrak iĢlerinin yanında 

danıĢmanlık hizmeti sunmaları ve bunun iĢletmelerce çoğunlukla 

önemseniyor olması mesleğin istenilen seviyeye geldiğinin bir 

göstergesidir. 
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 ĠĢletmelerin büyümelerindeki en önemli faktörlerden bir tanesi iĢletme 

yetkililerinin doğru kararlar almasıdır. Yetkililerin doğru karar alması ise 

doğru yönlendirmeler neticesinde olmaktadır. Bu yönlendirmelerin 

baĢında muhasebe meslek elemanının görüĢleri yer almaktadır. Anket 

sonuçlarında Sivas ilinde muhasebe meslek elemanının görüĢlerinin 

önemli olduğu görülmektedir.  

 Meslek elemanlarının, muhasebecilik hizmetinin yanında iĢletme için yeni 

yatırım önerileri getirmesi, iĢletme yetkililerince arzu edilen bir durumdur. 

Bu Ģekilde davranan meslek elemanının iĢletmeye sağladığı faydanın 

düzeyi ve kalitesi artacağından, mesleğin iĢletmelerde ve toplumdaki 

önemine de katkısı yüksek olacaktır. GörüĢmeler sırasında da 

muhasebecinin iĢletmeyi sahiplenmesinin gerekliliği ve böyle bir 

muhasebeciye olan ihtiyaç ve özlem dile getirilmiĢtir. 

 ĠĢletme yetkilileri, meslek elemanlarının iĢletmelerin büyümelerinde 

önemli rol oynadığını belirten ifadeleri, danıĢmanlık hizmetinin öneminin 

fark edildiğinin göstergesidir. Yetkililer, danıĢmanlık hizmetinin 

sunulmasıyla iĢletmelerinin daha istikrarlı büyüyebileceklerini ifade 

etmiĢlerdir. 

 ĠĢletme sahipleri SMMM'lerin evrak iĢiyle uğraĢmalarından çok, 

kendilerini bilgi ağırlıklı yönlendirmelerinin daha fazla yarar sağlayacağını 

düĢünmektedirler. Bu açıdan muhasebecilerin müĢavirlik yönünün daha 

önemli olduğunu destekler nitelikte cevaplar alınmıĢtır. 

 Anket sırasındaki görüĢmelerde iĢletme yetkililerinin çoğunluğu, 

muhasebecinin sadece faturalarla ilgilendiklerini, iĢletmelerini ziyaret 

etmede ilgisiz kaldıklarını dolayısıyla kendilerinden danıĢmanlık hizmeti 

almada sorunlar yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. Bu yönden muhasebe meslek 

elemanlarının kendilerinde ne tür eksikliklerinin olduğunun görülmesi 

açısından önemlidir. 

 Muhasebecilerinin bilgi düzeyine güvenen iĢletme yetkilileri yaklaĢık 

%60’lık bir oranı temsil etmektedir. Büyümenin aslında bilgi destekli 

olması gerektiğini bu Ģekilde bir büyümenin daha verimli olduğunu 

destekleyen sonuçlar elde edilmiĢtir. 
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 ĠĢletme yetkililerinin eğitim seviyesi arttıkça, bilgiye ve tecrübeye verdiği 

önemde artmaktadır. 

 Muhasebecinin kalitesinin az vergi çıkarmasıyla ölçülmesi fikrine karĢı 

olmak fikrine katılım yüksekken, çoğu yetkili diğer yetkililerin bu Ģekilde 

düĢündüğünü savunmaktadır. 

 ĠĢletme yetkilileri muhasebenin öneminin farkında fakat maliyet unsuru 

olduğundan bu husustan kaçınma yoluna gidiyorlar. 

 ĠĢletme yetkilileri muhasebecinin danıĢmanlık yönünden hizmet 

verebilecek yetkiye sahip oldukları bilgisine sahip değiller. 

 Evrak yoğunluğunun her türlü iĢte kendilerini engellediğini ifade 

etmektedirler. 

 TeĢviklerden yeterince haberdar olmayan iĢletme yetkilileri bu konuda 

muhasebecilerinden destek alamadıklarını belirtmektedirler. 

GörüĢmeler esnasında iĢletme yetkililerinin görüĢleri genel olarak, 

muhasebecilerinin çok önemli olduğu görüĢüdür. Muhasebenin ve muhasebecilerinin 

önemini anlamıĢ olmalarına rağmen bu konularda çokta titiz davranamadıklarını 

belirtmiĢlerdir.  

Muhasebe meslek elemanlarının öneminin anlaĢılması bakımından 

TÜRMOB’a ciddi görevler düĢmektedir. Meslek elemanlarının danıĢmanlık yönünün 

iĢletme yetkililerince daha iyi anlaĢılabilmesi açısından, TÜRMOB’un üzerine düĢen 

görevleri yapması daha uygun olacaktır. TÜRMOB meslek mensuplarının önemini 

belirterek, onların piyasada daha etkin konuma getirilmesine yardımcı olmalıdır. 

Muhasebe meslek elemanlarının aĢırı evrak yoğunluğundan arındırılması ve 

asıl etkin olması gereken danıĢmanlık yönü üzerinde durulması gerekmektedir. 

ĠĢletme yetkililerinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda meslek 

elemanlarının bireysel emekleri yerine meslek odasının iĢletme yetkililerini 

bilinçlendirecek çeĢitli etkinliklerde bulunması daha uygun olacaktır.  

Rekabet koĢulları geliĢtirilmeli ve meslek düzeyinde asgari düzeyler bütün 

meslek elemanlarının uymak zorunda olduğu hale getirilmelidir. Denetimlerle sık sık 

kontrol edilerek asgari düzeyler korunmalıdır. Muhasebe mesleğinin saygın bir 

konuma getirilmesi yine meslek mensuplarının çabası ve fedakârlığıyla 

yükselecektir.  
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EK 1: Anket Formu 

Sayın Müteşebbis, 

İlişikte sunulan anket formu, yerel ekonomik kalkınmada muhasebe meslek 

elemanlarının önemini ve rolünü, müteşebbis gözüyle belirlemek üzere bilimsel bir çalışma 

çerçevesinde hazırlanmıştır.  

Vereceğiniz cevapların sizi bağlayıcı herhangi bir yönü yoktur. Elde edilen veriler 

sadece bilimsel amaç çerçevesinde kullanılacaktır. Ankete içten ve objektif düşünce ile 

katkıda bulunmanız bu bilimsel çalışmayı daha anlamlı hale getirecektir. 

Lütfen kimlik bilgilerinizi belirtmeyiniz. 

Zaman ayırarak anketi cevaplandırdığınız için teşekkür eder, işlerinizde başarılar 

dilerim.  

         Sefa ONUT 
                                        CÜ İİBF İşletme Bölümü  
                  Y. Lisans Öğrencisi 

A. Demografik Durum ve Genel Düşünceler 

1- İşletmedeki konumunuz? 

 Yönetici  İşletme sahibi  İşletme ortağı 

 Yönetim kurulu üyesi  Genel müdür 

2- Yaşınız? 

 25–34 arası  35–44 arası  45–54 arası 

 55–64 arası  65 ve üstü  

3- Eğitim durumunuz? 

 İlköğretim  Lise  Önlisans 

 Lisans  Yüksek Lisans  Doktora 

4- Cinsiyetiniz? 

 Kadın  Erkek 

5- İşletmenizin hukuki yapısı? 

 
Adi 

Şirket 
Kolektif 
Şirket 

Komandit 
Şirket 

Limited 
Şirket 

Anonim 
Şirket 

İşletme Kurulduğunda      

Şimdi      



118 

 

6- Hangi sektörde faaliyette bulunmaktasınız? 

 Üretim  Ticaret  Hizmet 

7- Kaç yıldır bu sektörde faaliyette bulunuyorsunuz? 

 1–5 yıl  6–9 yıl  10–15 yıl  16- 19 yıl  20 yıl ve üzeri 

8- Sektörünüzle ilgili düşüncenizi aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade etmektedir? 

 Sektörümden memnunum ve 
değiştirmeyi düşünmüyorum 

 Sektörümden memnunum ancak 
fırsatım olsa değiştirirdim 

 Sektörümden memnun değilim 
ancak değiştirmeyi düşünmüyorum 

 Sektörümden memnun değilim ve 
fırsatım olsa değiştirirdim 

9- İşletmenizde çalışan personel sayısı? 

İşletmedeki 
Personel Sayısı 

10 kişiden az  

(<10)  

50 kişiden az 

 (<50) 

250 kişiden az  

 (<250) 

250 ve 
üzeri 

İşletme 
Kurulduğunda  

  
  

Şimdi     

10- İşletmenizde AR-GE çalışması yapılıyor mu ve bu AR-GE’nin tutarı satış gelirinizin ortalama  
% kaçıdır? 

 Yapılıyor; satış gelirimizin  % ………….  Yapılmıyor (Lütfen 11. soruya geçiniz) 

11- İşletmenizin büyümesinde AR-GE çalışmalarının katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? 

 Düşünüyorum  Düşünmüyorum 

12- İşletmenizde kapasitenizin % kaçını kullanıyorsunuz? 

İşletme Kapasitesinin Oranı 
% 50 ‘den 

az 
 % 50 – 74 

arası 
% 75 ve 

üstü  
Kapasite 
Yetersiz 

İşletme Kurulduğunda      

Şimdi     

13- Kapasitenizin altında iş yaptıysanız bu durumu aşağıdakilerden hangisi daha çok 
etkilemiştir? (Birden çok işaretleme yapabilirsiniz) 

 Danışman eksikliği  Sermaye yetersizliği  Aşırı rekabet 

 Finansman sorunu  Kalifiye eleman sorunu  Diğer (lütfen belirtiniz) 

14- İşletmenizin cirosu (satış gelirleri), kurulduğundan 2013 yılı sonuna kadar yaklaşık % kaç 
artmıştır? 

 Artmadı   %25’ten 
az 

 %50’den 
az 

 %75’ten 
az 

 %100’den 
az 

 %100’den 
fazla 

15- İşletmenizin muhasebe işlemleri nasıl yürütülmektedir? 

 SMMM bürosu aracılığıyla  İşletme içindeki ayrı bir muhasebe/finans 
bölümü aracılığıyla 
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Lütfen aşağıdaki tabloda yer alan sorulara 
cevabınızı, sorunun sağında bulunan kutucuğa (X) 
işareti koyarak veriniz. 
 

Sürekli 
Alıyorum 

Bazen 
Alıyorum 

Hiç 
Almadım 

16- Vergi avantajlarına yönelik olarak muhasebecinizden 
hangi sıklıkta bilgi/öneri alıyorsunuz? 

   

17- İşletmenizin büyümesine ve yeni yatırımların 
yapılmasına karar verirken muhasebecinizden hangi 
sıklıkta bilgi/görüş alıyorsunuz? 

   

18- Düşünülen bir büyüme/gelişme yatırımında 
muhasebecinizden, bu yatırımın vergi yönünden 
değerlendirmesini hangi sıklıkta alıyorsunuz? 

   

19- Bir ürünün üretimine karar vermede, bir ürünün 
üretiminden vazgeçmede, yeni bir makine alımında,  
fiyat belirlemede vb. konularda muhasebecinizden 
hangi sıklıkta destek alıyorsunuz? 

   

20- İşletmenizin vergi yükünü hafifletmek için vergi 
kanunlarının sınırları içerisinde olmak kaydıyla 
muhasebecinizden hangi sıklıkta vergi planlaması 
önerisi alıyorsunuz? 

   

 

 

 

 

C. İşletmenin Ekonomik Büyümesinde ve Gelişiminde Muhasebecinin Rolü 

Bu bölümde yer alan ifadeler, iĢletmenizin 

büyümesinde ve geliĢiminde muhasebecinin 

etkisine ait görüĢlerinizi ölçmeye yöneliktir. Lütfen 

bu ifadelere katılım düzeyinizi ifadenin sağında yer 

alan alana çarpı (X) iĢareti koyarak belirtiniz. 

K
es

in
lik

le
 D

o
ğr

u
 

D
o

ğr
u

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

Y
an

lış
 

K
es

in
lik

le
 Y

an
lış

 

21- İşletme yöneticileri, yatırım yapmadan önce 
muhasebeciye danışmalıdır. 

     

22- Yatırım danışmanım olsa daha fazla yatırım yapardım.      

23- Muhasebeci, işletmeye uygun yatırımlar için yönetici 
sormasa da öneride bulunmalıdır. 

     

24- Muhasebeci, yeni çıkan teşvikler hakkında yöneticileri 
bilgilendirmelidir. 

     

25- Muhasebeciye ödediğim ücretin karşılığını tamamen 
alabiliyorum. 

     

26- Muhasebeci, işletmenin önemli bir öğesidir; o olmazsa 
işlerin yürütülmesinde sıkıntı yaşanır. 

     

27- Muhasebecimin mali müşavirlik yönünün daha önemli 
olduğunu düşünüyorum. 
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28- İşletmenin büyümesi için yöneticinin bilgi ve tecrübesi 
yeterlidir. 

     

29- Yeterli sermayem olsa yeni yatırımlar yapardım.      

30- Muhasebecilerin bilgi ve becerileri, işletmenin büyüme 
çabasına katkı sağlayacak düzeyde değildir. 

     

31- Bulunduğum bölge içerisinde, yatırımı cazip hale getiren 
teşvikler vardır. 

     

32- Çoğu işletme yetkilisi, muhasebecinin kalitesini, az vergi 
çıkarması ile ölçer. 

     

33- İşletmede maliyetlerin düşürülmesinde muhasebecinin 
önemi büyüktür. 

     

34- Mecburiyet olmasaydı bir muhasebeci ile anlaşma 
yapmazdım. 

     

35- İşletmede ayrı bir muhasebe biriminin varlığı işletmenin 
daha çabuk büyümesini mümkün kılar. 

     

36- Yönetici, alacağı yatırım kararlarında, mutlaka finans 
bölümü veya muhasebecinin görüşlerinden 
faydalanmalıdır. 

     

37- Muhasebecilerin her yıl plan ve bütçe hazırlamaları 
işletmenin büyümesi için gereklidir. 

     

38- Muhasebecimin önerileri, işletmemin büyümesinde çok 
etkili olmuştur. 

     

39- İşletmeler büyümeleri için, muhasebecileriyle birlikte 
orta ve uzun vadede hedefler belirlemelidir. 

     

40- Muhasebecinin kalitesinin, az vergi çıkarması ile 
ölçülmesi fikrine karşıyım. 

     

41- İşletmeler yatırım yapmadan önce risk analizi 
yapmalıdır. 

     

42- Prosedürlerin fazla olması yeni yatırım yapmamı 
engeller. 

     

43- Muhasebecinin işletme hakkında düzenli rapor 
sunması, işletmenin büyümesi açısından önemlidir. 

     

44- Muhasebeci, işletmelere danışmanlık yapmak suretiyle, 
işletmelerin istikrarlı büyümelerinde önemli rol oynar. 

     

45- İşletmenin büyümesinde muhasebecinin görüşlerinin 
önemli olduğunu düşünüyorum. 

     

46- İşletmenin yönetiminde, muhasebe meslek elemanının 
olması, işletmenin daha çabuk ve güvenli büyümesine 
katkı sağlar. 

     

47- Muhasebecimizi değiştirseydik işletmemiz şimdikinden 
daha hızlı büyürdü. 

     

Konuyla ilgili görüĢünüz varsa lütfen arka yüze yazınız.          TeĢekkür ederiz. 
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Ek 2: Anket Ġfadelerinin Frekans 

Dağılımları 

Vergi avantajlarına yönelik olarak 

muhasebecinizden hangi sıklıkta bilgi 

alıyorsunuz? 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Sürekli Bilgi Alıyorum 64 58,2 

Bazen Bilgi Alıyorum 32 29,1 

Hiç Bilgi Almadım 14 12,7 

TOPLAM 110 100 

 

 

ĠĢletmenizin büyümesine ve yeni yatırımların 

yapılmasına karar verirken muhasebecinizden 

hangi sıklıkta bilgi/görüĢ alıyorsunuz? 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Sürekli Bilgi Alıyorum 48 43,6 

Bazen Bilgi Alıyorum 37 33,6 

Hiç Bilgi Almadım 25 22,7 

TOPLAM 110 100 

 

 

 

 

Yeni büyüme yatırımları yaparken 

muhasebecinizden bu yatırımın vergi 

yönünden değerlendirmesini hangi sıklıkta 

alıyorsunuz? 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Sürekli Bilgi Alıyorum 48 43,6 

Bazen Bilgi Alıyorum 41 37,3 

Hiç Bilgi Almadım 21 19,1 

TOPLAM 110 100 

 

 

 

 

 

 

 
Bir ürünün üretimine karar vermede, bir 

ürünün üretiminden vazgeçmede, yeni bir 

makine alımında, fiyat belirlemede, vb. 

konularda muhasebecinizden hangi sıklıkta 

bilgi alıyorsunuz? 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Sürekli Bilgi Alıyorum 24 21,8 

Bazen Bilgi Alıyorum 30 27,3 

Hiç Bilgi Almadım 56 50,9 

TOPLAM 110 100 

 

 

İşletmenizin vergi yükünü hafifletmek için 
vergi kanunları sınırları içerisinde olmak 
kaydıyla muhasebecinizden hangi sıklıkta 
vergi planlaması önerisi alıyorsunuz? 

İşletmenizin vergi yükünü hafifletmek 
için vergi kanunlarının sınırları içerisinde 
olmak kaydıyla muhasebecinizden hangi 
sıklıkta vergi planlaması önerisi 
alıyorsunuz? 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Sürekli Bilgi Alıyorum 57 51,8 

Bazen Bilgi Alıyorum 34 30,9 

Hiç Bilgi Almadım 19 17,3 

TOPLAM 110 100 
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İşletme yöneticileri yatırım yapmadan önce 
muhasebeciye danışmalıdır. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 92 83,6 

Kararsızım 10 9,1 

Yanlış 8 7,3 

TOPLAM 110 100 

Yatırım danışmanım olsa daha fazla yatırım 
yapardım. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 81 73,6 

Kararsızım 14 12,7 

Yanlış 15 13,6 

TOPLAM 110 100 

Muhasebeci, işletmeye uygun yatırımlar için 
yönetici sormasa da öneride bulunmalıdır. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 90 81,8 

Kararsızım 15 13,6 

Yanlış 5 4,5 

TOPLAM 110 100 

Muhasebeci, yeni çıkan teşvikler hakkında 
yöneticileri bilgilendirmelidir. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 110 100 

Kararsızım 0 0 

Yanlış 0 0 

TOPLAM 110 100 

 

Muhasebeciye ödediğim ücretin karşılığını 
tamamen alabiliyorum. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 75 68,1 

Kararsızım 28 25,5 

Yanlış 7 6,4 

TOPLAM 110 100 

Muhasebeci işletmenin önemli bir öğesidir; o 
olmazsa işlerin yürütülmesinde sıkıntı yaşanır. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 95 86,4 

Kararsızım 5 4,5 

Yanlış 10 9,1 

TOPLAM 110 100 

Muhasebecimin mali müşavirlik yönünün 
daha önemli olduğunu düşünüyorum. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 87 79,0 

Kararsızım 17 15,5 

Yanlış 6 5,5 

TOPLAM 110 100 

İşletmenin büyümesi için yöneticinin bilgi ve 
tecrübesi yeterlidir. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 41 37,3 

Kararsızım 16 14,5 

Yanlış 53 48,2 

TOPLAM 110 100 
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Yeterli sermayem olsa yeni yatırımlar 
yapardım. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 86 78,2 

Kararsızım 16 14,5 

Yanlış 8 7,3 

TOPLAM 110 100 

Muhasebecilerin bilgi ve becerileri, işletmenin 
büyüme çabasına katkı sağlayacak düzeyde 
değildir. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 40 36,4 

Kararsızım 16 14,5 

Yanlış 54 49,1 

TOPLAM 110 100 

Bulunduğum bölge içerisinde, yatırımı cazip 
hale getiren teşvikler vardır.  

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 61 55,5 

Kararsızım 18 16,4 

Yanlış 31 28,1 

TOPLAM 110 100 

Çoğu işletme yetkilisi, muhasebecinin 
kalitesini, az vergi çıkarması ile ölçer. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 55 50,0 

Kararsızım 9 8,2 

Yanlış 46 41,8 

TOPLAM 110 100 

İşletmede maliyetlerin düşürülmesinde 
muhasebecinin önemi büyüktür. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 57 51,8 

Kararsızım 20 18,2 

Yanlış 33 30,0 

TOPLAM 110 100 

Mecburiyet olmasaydı bir muhasebeci ile 
anlaşma yapmazdım. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 25 22,7 

Kararsızım 7 6,4 

Yanlış 78 70,9 

TOPLAM 110 100 

İşletmede ayrı bir muhasebe biriminin varlığı 
işletmenin daha çabuk büyümesini mümkün 
kılar. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 93 84,5 

Kararsızım 13 11,9 

Yanlış 4 3,6 

TOPLAM 110 100 

Yönetici, alacağı yatırım kararlarında, mutlaka 
finans bölümü veya muhasebecinin 
görüşlerinden faydalanmalıdır. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 103 93,6 

Kararsızım 4 3,7 

Yanlış 3 2,7 

TOPLAM 110 100 
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Muhasebecilerin her yıl plan ve bütçe 
hazırlamaları işletmenin büyümesi için 
gereklidir. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 101 91,9 

Kararsızım 5 4,5 

Yanlış 4 3,6 

TOPLAM 110 100 

Muhasebecimin önerileri, işletmemin 
büyümesinde çok etkili olmuştur. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 64 58,2 

Kararsızım 25 22,7 

Yanlış 21 19,1 

TOPLAM 110 100 

İşletmeler büyümeleri için muhasebecileriyle 
birlikte orta ve uzun vadede hedefler 
belirlemelidir. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 86 78,2 

Kararsızım 12 10,9 

Yanlış 12 10,9 

TOPLAM 110 100 

Muhasebecinin kalitesinin, az vergi çıkarması 
ile ölçülmesi fikrine karşıyım. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 94 85,5 

Kararsızım 9 8,2 

Yanlış 7 6,3 

TOPLAM 110 100 

İşletmeler yatırım yapmadan önce risk analizi 
yapmalıdır. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 108 98,2 

Kararsızım 0 0 

Yanlış 2 1,8 

TOPLAM 110 100 

Prosedürlerin fazla olması yeni yatırım 
yapmamı engeller. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 63 57,3 

Kararsızım 17 15,5 

Yanlış 30 27,2 

TOPLAM 110 100 

Muhasebecinin işletme hakkında düzenli 
rapor sunması, işletmenin büyümesi açısından 
önemlidir. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 104 94,6 

Kararsızım 1 0,9 

Yanlış 5 4,5 

TOPLAM 110 100 

Muhasebeci, işletmelere danışmanlık yapmak 
suretiyle, işletmelerin istikrarlı büyümelerinde 
önemli rol oynar. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 89 80,9 

Kararsızım 17 15,5 

Yanlış 4 3,6 

TOPLAM 110 100 
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İşletmenin büyümesinde muhasebecinin 
görüşlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 91 82,7 

Kararsızım 14 12,8 

Yanlış 5 4,5 

TOPLAM 110 100 

İşletmenin yönetiminde, muhasebe meslek 
elemanının olması, işletmenin daha çabuk ve 
güvenli büyümesine katkı sağlar. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 95 86,4 

Kararsızım 11 10,0 

Yanlış 4 3,6 

TOPLAM 110 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebecimizi değiştirseydik, işletmemiz 
şimdikinden daha hızlı büyürdü. 

Katılım Düzeyi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Doğru 12 10,9 

Kararsızım 32 29,1 

Yanlış 66 60,0 

TOPLAM 110 100 
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Ek 3: Anketin Güvenilirlik Analizi Sonucu 

 

 

 

 

 

 

Ek 4: Değer Aralıkları 

Nitelik Düzeyi 
Puan 

Aralığı 
Değer  

Aralıkları 

Kesinlikle Doğru 1 1,00 – 1,79 

Doğru 2 1,80 – 2,59 

Kararsızım  3 2,60 – 3,39 

YanlıĢ  4 3,40 – 4,19 

Kesinlikle YanlıĢ 5 4,20 – 5,00 

 

Nitelik Düzeyi 
Puan 

Aralığı 
Değer  

Aralıkları 

Doğru 2 2,00 – 2,66 

Kararsızım  3 2,67 – 3,33 

YanlıĢ  4 3,34 – 4,00 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,819 5 


