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ÖNSÖZ 

Bu çalışmanın temel amacı, denetim firmaları örgüt ikliminin, bağımsız 
denetçilerin mesleki şüpheciliğine olan etkisini belirlemektir. Önemi yaygın bir 
şekilde kabul görmesine karşın, mesleki şüphecilik üzerine ülkemizde yeterince 
çalışma bulunmaması ve özellikle örgüt iklimiyle mesleki şüphecilik ilişkisine 
odaklanan bir çalışmaya rastlanılmaması sebebiyle çalışmanın alana katkı 
sağlayacağı değerlendirilmektedir.    

Çalışmanın olgunlaşmasına katkıda bulunan, başta danışmanım olmak üzere, 
değerli jüri üyelerine, anketi doldurma nezaketi gösteren meslek mensuplarına ve 
her zaman sevgilerini üzerimde hissettiğim ailem ve arkadaşlarıma, verdikleri destek, 
gösterdikleri sabır için teşekkürlerimi sunarım. 
 

 

Ocak 2018                                                                         Firdevs Didem GÖÇMEN
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ÖZET  

ÖRGÜT İKLİMİNİN BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN MESLEKİ 
ŞÜPHECİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARI 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

GÖÇMEN, Firdevs Didem 

Doktora, İşletme Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kemal TEKİN 

Ocak 2017, 207 Sayfa 

Denetim, sunulan bilgilerin, doğruluğunu, güvenilirliğini ve kabul edilmiş 

ölçütlere uygunluk derecesini, ilgili kullanıcılara sunmak suretiyle, gerekli önlemleri, 

düzeltmeleri ve yaptırımları uygulamayı mümkün kılan, kapsamlı bir faaliyettir. Bu 

faaliyetin etkin bir şekilde gerçekleştirilmemesi durumunda, denetim skandallarından 

tecrübe edindiğimiz üzere, sadece ilgili işletme değil;  sermaye piyasası, kamu 

kaynakları, denetim firmalarına olan güven gibi unsurlar da zarar görmektedir. 

Denetim alanda yürütülen birçok çalışma, mesleki şüpheciliğin, etkin bir denetim 

gerçekleştirmenin önemli araçlarından biri olduğunu belirtmekte, bu husus, 

uluslararası denetim standartlarında da sıklıkla ifade edilmektedir. Farklı bakış 

açılarına rağmen mesleki şüpheciliğin unsurları olarak belirtilen; eleştirel 

değerlendirme ve sorgulayıcı zihne eğilimin, mesleki tecrübe, eğitim, firmanın 

kurumsal yapısı ve kültürü gibi doğrudan ya da dolaylı eylemlerle geliştirilebileceği, 

birçok araştırmada vurgulanmaktadır. Örgüte egemen atmosfer olarak ifade edilen ve 

çalışanların davranışlarını, olaylar karşısındaki tutumlarını biçimlendiren örgüt 

ikliminin; eleştirel düşünme, sorgulayıcılık, bireylerarası çözümleme gibi mesleki 

şüphecilik unsurları üzerindeki etkisini belirlemek, bu çalışmanın temel amacıdır. Bu 

amaçla, bağımsız denetim firmalarında aktif olarak görev alan denetçilerden anket 

yöntemiyle veriler toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre örgüt ikliminin, mesleki 



 

xiii 

şüphecilik üzerinde etkili olduğu, ağırlıklı olarak, yüksek düzeyde performans 

beklentisinin, denetçileri daha fazla bilgi arayışına ve sorgulayıcılığa ittiği 

değerlendirmesine ulaşılmıştır. Ayrıca firma yönetiminin, kararlara katılımda 

denetçilere söz sahipliği sağladığı ve fikir ayrılıklarının nedenleriyle ortaya 

konulduğu  destekleyici bir yönetim tarzı benimsemesinin, karşı çıkabilme özelliği 

olarak nitelenen özgüven ve  meraklılık/ilgi anlayışı olarak ifade edilen bilgi 

arayışını geliştirebileceği bulgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mesleki Şüphecilik, Örgüt İklimi, Bağımsız Denetim Firmaları, 

Şüphecilik, Denetim, Uluslararası Denetim Standartları 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CLIMATE ON PROFESSIONAL 
SKEPTICISM OF INDEPENDENT AUDITORS: A RESEARCH ON 

INDEPENDENT AUDITING FIRMS 

GÖÇMEN, Firdevs Didem 

Ph.D. Department of Business 

Thesis Supervisor: Assist. Prof. Dr. Kemal TEKİN 

January 2017, 207 Pages 

Audit is a comprehensive activity that makes it possible to apply necessary 

precautions, corrections, and sanctions by presenting the relevant user the accuracy, 

reliability, degree of appropriateness to the accepted criteria of the presented 

information. In case this activity is not carried out effectively, as we have 

experienced through the audit scandals, not only the business, but also the factors 

such as capital market, public sources and reliability on the audit firms get damaged. 

A large number of studies conducted on the field of audit indicate that professional 

skepticism is one of the significant tools of performing an effectual audit, and this 

case is frequently referred to in international audit standards as well. Despite 

different perspectives, it has been underlined in many researches that critical 

assessment and focusing on questioning mind, which are regarded as the elements of 

professional skepticism, can be improved through direct or indirect actions such as 

professional experience, education, organizational structure or culture of the firm. 

The main purpose of this study is to determine the influence of organizational 

climate, which is defined as the dominant atmosphere in the organization and shapes 

the employees’ behaviour as well their attitudes towards the events, on the elements 

of professional skepticism such as critical thinking, questioning, interpersonal 

analysis. With this purpose, data have been collected from auditors who actively take 
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charge in independent auditing firms through survey method. According to research, 

it has been concluded that organizational climate has influence over professional 

skepticism and that expectation of high performance mainly pushes auditors towards 

search of further information and investigation. Also, it has been found out that 

adoption of a supportive management method by the firm management which allows 

for the right to speak for the auditors and where difference of opinions are 

thoroughly explained, may improve self-confidence which can be described as a way 

of standing up for oneself, along with quest for information which is considered a 

sign of curiosity and interest.  

Keywords: Professional Skepticism, Organizational Climate, Independent Auditing 

Firm, Scepticism, Audit, International Audit Standards 

 



 

1 

GİRİŞ  

Denetim faaliyetinin temel amacı; sunulan bilgilerin, doğruluğu, güvenilirliği 

ve önceden kararlaştırılmış ölçütlere uygunluk derecesi hakkında, bilgi 

kullanıcılarına güvence sağlamaktır. Bu faaliyetin, etkin bir şekilde yürütülmemesi 

sonucunda ortaya çıkan bilgi kirliliği, sadece denetlenen işletmeleri değil; bu işletme 

ile ilişkili kredi kuruluşlarını, yatırımcıları, ortakları, devlet kurumlarını ve sermaye 

piyasasını da etkilemektedir. ACFE, 2016 yılı global suistimal raporunda, yaklaşık 

3.7 trilyon dolarlık küresel ekonomik kaybın, varlıkların kötüye kullanımı, yolsuzluk 

ve mali tablo suistimalinden meydana geldiğini belirtmektedir. Denetim 

başarısızlıklarıyla da ilişkilendirilen bu vakaların nedenleri üzerine, denetim alanında 

yürütülen birçok çalışma, mesleki şüphecilik yetersizliğini ilk sıralarda 

göstermektedir. 

2000’li yılların sonunda, ABD’de ortaya çıkan, Enron, Worldcom gibi büyük 

denetim skandalları, yeterli düzeyde mesleki şüpheci yaklaşım uygulanmamasından 

doğan, bir denetim başarısızlığı olarak değerlendirilmiştir. Bu süreçte, standart 

düzenleyiciler, raporlamanın kötüye kullanımını engellemek ve denetim firmalarının 

yasa ve mevzuata bağlı kalmasını sağlamak için, daha fazla prosedür uygulamaya 

koymuşlardır. Denetçilerin ellerinden gelen maksimum özen ve sorumlulukla hareket 

etmelerini sağlamak amacıyla uygulamaya konulan bu prosedürler, denetim 

sürecinde mesleki şüphecilik sergilemenin gerekliliğini, sıklıkla vurgulamaktadır. 

Uluslararası Denetim Standartları, mesleki şüpheciliği, sorgulayan bir zihin ve 

kanıtın eleştirel değerlendirmesini kapsayan bir tutum olarak tanımlamaktadır. Hem 

denetim standartlarında, hem de literatürde, önemi sürekli vurgulanan mesleki 

şüpheciliğin bu tanımlaması, uygulanmasına olanak sağlayacak kadar geniş bir bakış 

açısı sağlamadığı ve yeterli rehberlik içermediği yönünde, uygulayıcılar ve 

araştırmacılarca eleştirilmektedir. Sorgulayıcı zihin veya eleştirel değerlendirmenin 

tam olarak ne anlama geldiği, nasıl gözlemlenebileceği, mesleki şüphecilik sahibi 
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olan ve olmayanları birbirinden neyin ayırt ettiği gibi belirsizlikleri tartışarak, 

kavram üzerine daha net bir bakış açısı oluşturmak için özellikle yurtdışında, birçok 

araştırma yürütülmüştür. Bu çalışmalarda; mesleki şüpheciliğin hangi unsurları 

barındırdığı, ne ölçüde sergilenmesi gerektiği, eksikliğine neyin yol açtığı ya da ne 

tür etkenlerden etkilendiği, öğretilebilecek veya edinilebilecek bir nitelik olup 

olmadığı, eğitime, mesleki deneyime göre değişiklik arz edip etmediği, 

geliştirilebilen bir kişilik özelliği mi, yoksa denetim firması kültürü tarafından 

öğretilebilen veya arttırılabilen bir nitelik olup olmadığı gibi sorulara yanıtlar 

aranmıştır. Mesleki şüpheciliği neyin oluşturduğu hakkında net bir anlayışın 

olmaması, bu alana yönelen araştırmacıların da farklı bakış açıları benimsemesine 

neden olmuş, kimi araştırmacılar, mesleki şüpheciliği, denetçinin, kişisel 

karakteristik bir özelliği olarak değerlendirirken, kimileriyse durumsal 

değişkenlerden etkilenen bir unsur olarak nitelemişlerdir. 

Farklı bakış açılarına rağmen, birçok araştırmacı, mesleki şüpheciliğin 

unsurları olarak belirtilen, eleştirel değerlendirme ve sorgulayıcı zihne eğilimin; 

mesleki tecrübe, eğitim, firmanın kurumsal yapısı ve kültürü gibi doğrudan ya da 

dolaylı eylemlerle geliştirilebileceğini ifade etmektedir. Şüpheciliği doğuştan gelen, 

karakteristik bir özellik olarak ifade eden anlayışla, durumsal şüpheciliği kıyaslayan 

çalışmalar, durumsal şüpheciliğin daha güçlü bir etkisinin olduğunu, kişilik 

özelliklerinin, bireyin karakterinin sabit ve değişmeyen unsurları olduğunu ifade 

etmişlerdir. Genel olarak, durumsal etkilerden kaynaklanan geçici psikolojik 

durumun, insan davranışlarını, kişilik özelliklerinden daha güçlü bir şekilde 

etkileyebileceğini ve mesleki şüpheciliğin durumsal boyutunun1, kişilik özelliklerine 

kıyasla, denetçinin davranışlarını daha güçlü bir şekilde etkilediğini belirtmişlerdir. 

Denetim firmaları ve regülatörlerin, mesleki şüpheciliği başarılı bir şekilde 

yükseltmek için, kişisel özelliklerin yanında, etkin durumsal şüphecilik güdüleri 

belirleme ve uygulama üzerine odaklanmalarının, daha yararlı sonuçlar 

yaratabileceğini belirten araştırmacılar, durumsal etkenlere ilişkin daha fazla 

akademik çalışma gereksinimi olduğunu da vurgulamaktadırlar. 

Bu çalışmada, mesleki şüpheciliğin; hem bireysel bir özellik (bireyin görece 

olarak sabit, kalıcı yönleri) hem de bir hal (durumsal değişkenler nedeniyle meydana 

                                                            
1  Şüpheciliğin durumsallık boyutu; koşula bağlı olarak ortaya çıkan şüpheciliği ifade etmekte, 

durumsallık değişkenleri de zaman baskısı, denetim ekibi amaç yönlendirmesi, partnerin denetim 
kalitesi vurgusu, müşteri kontrol ortamı riski vb. faktörlerdir. 
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gelen geçici bir durum) olarak, çok boyutlu olduğu benimsenmiş ve durumsal 

etkenlerden biri olarak örgüt iklimiyle ilişkisine yönelik sorular yanıtlanmaya 

çalışılmıştır. Örgüt iklimi ve mesleki şüphecilik üzerine denetim literatüründe 

çalışmaya rastlanılmamış, iklime en yakın kavram olarak, denetim firması 

kültürünün irdelendiği gözlemlenmiştir. Bu araştırmalarda, firmanın kamu yararı 

gütme isteği, şeffaflık algısının olup olmaması ya da verimlik/etkinlik 

kavramlarından hangisinin daha çok vurgulandığı üzerine yoğunlaşıldığı görülmüştür. 

Verimlilik/etkinlik odağında yürütülen çalışmalarda, denetim firmalarının gelir, kar 

veya büyüme hedeflerine ulaşabilmek için, denetim kalitesini dikkate almayabileceği 

ve bu durumun zamanla mesleki şüphecilik uygulamalarının kaybına yol açacağı 

vurgulanmıştır. Kamu yararı gütme istekliliği açısından denetim firması kültürünü 

incelemeye alan çalışmalarda ise, denetim mesleğinin kamuya karşı sorumluluğunu 

göz önüne alan tavrının, şüpheci yargı ve kararları teşvik ettiği yönünde bulgular 

ortaya konulmuştur. Şu ana kadar, durumsal etken olarak, mesleki şüpheciliğin, örgüt 

iklimi ile olan ilişkisini inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmadığından, bu 

araştırmanın ihtiyaç duyulan ilave araştırma gereksinimine katkı sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. 

Örgüte kimliğini kazandıran, çalışanların davranışlarını etkileyen, örgüte 

egemen atmosfer olarak ifade edilen örgüt iklimi, örgütün etkinlik seviyesini ve 

değiştirilmesi gereken unsurlarını ortaya koymak suretiyle, örgütsel amaçlara 

ulaşmada önem arz etmektedir.İklim, aynı zamanda çalışanların davranışlarını ve 

olaylar karşısındaki tutumlarını biçimlendirmekte, örneğin; bireylerin, fikirlerini 

özgürce ifade edebildikleri, kendilerini gerçekleştirebildikleri, amaçlarına ulaşmada 

kendi yöntemlerini belirleyebildikleri bir ortamda, yaratıcılıklarının da geliştiği 

bilinmektedir. Katılımcı bir örgüt iklimi, çalışanlar üzerinde, olumlu etkiler 

oluştururken; zayıf ve sınırlı iletişim, otoriter yönetim tarzı, rol belirsizliği ve 

gerçekçi olmayan hedefler, çalışanlar üzerinde olumsuz duygulara sebep 

olabilmektedir. 

Çalışanların davranışları üzerinde etkili olan örgüt ikliminin, eleştirel düşünme, 

genel meraklılık, sorgulayıcı zihin yapısı ya da bireyler arası anlayış gibi mesleki 

şüphecilik unsurları üzerinde bir etkisinin olup olmadığını belirlemek bu çalışmanın 

temel amacıdır. 
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Bu amacı geçekleştirmek üzere, çalışmanın birinci bölümünde; bağımsız 

değişken olan örgüt iklimi kavramının tanımı ve önemi, hangi unsurlar üzerinden 

inceleme konusu olduğu ve literatürde yaygın kullanılan türleri ve boyutları inceleme 

konusu olmuştur. 

İkinci bölümde, bağımlı değişken olan mesleki şüpheciliğin, şüphecilik 

teriminden yola çıkılarak, hangi disiplinlere konu olduğu, taşıdığı önem, temel 

unsurları, denetimdeki yaklaşımları ve modelleri irdelenmiş ve denetim 

standartlarındaki yeri ifade edilmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümde, Ankara ilinde faaliyet göstermekte olan bağımsız 

denetim firmalarında, fiili olarak çalışan denetçilerle uygulama yürütülmüş, bu 

firmalar hakkında bilgi verilmiş ve denetçilerin örgüt iklimi algıları ile mesleki 

şüphecilik değerlendirmeleri belirlenmiştir. 

Dördüncü bölümde, demografik değişkenlerin, mesleki şüphecilik ve örgüt 

iklimi üzerine etkilerinin bulguları yorumlanırken, aynı zamanda örgüt ikliminin 

mesleki şüphecilik üzerine etkisi, kurulan hipotezler üzerinden tartışılmıştır. 

Beşinci ve son bölümde ise, araştırmaya ilişkin genel değerlendirmeler sonuç 

ve sonraki araştırmacılara öneriler yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

  



 

5 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1. ÖRGÜT İKLİMİ  

Örgüt iklimi kavramı, araştırmacılarca farklı bakış açıları üzerinden ele 

alınmıştır. Kimi araştımacılar iklimin, bir örgüt içindeki bireylere ait ortak bir algı 

olduğunu ileri sürerken, kimi araştımacılarsa örgütün kendisine ait, ortama özgü bir 

özellik olduğunu ifade etmişlerdir. İkliminin oluşum süreci açısından ise, örgütün 

yapısı ile etkileşimde bulunan bireylerin bir sonucu olduğu ya da iklimin oluşmasına 

yön veren bireylerin kişilikleri ve birbirleri ile olan etkileşimleri olarak 

tanımlamaktadır. Kavramın günümüz anlayışındaki yerine değinmeden önce, gelişim 

sürecinde farklı bakış açılarından nasıl ele alındığı ifade edilmiştir. 

1.1 Örgüt İklimi Kavramı ve Önemi 

İklim; örgütsel davranış, endüstri ve örgüt psikolojisi alanlarında uzun bir 

süredir incelenmekte ve güncel araştırmalarda da önemli bir yer işgal etmektedir. 

Disiplinler arası diğer birçok kavram gibi, “iklim” teriminin nasıl tanımlanacağı ve 

kullanımı ile ilgili genel bir fikir birliği bulunmamaktadır (Hoy ve Tarter, 1992). 

Barker, (1965); Lewin, (1951); Lewin, Lippit ve White, (1939) ve Likert, (1961)’in 

çalışmalarında izlendiği üzere, “iklim” in kökleri psikolojiye dayanmakta, (Schneider 

ve Barbera, 2014: 28) kavram, ilk olarak, 1930’larda, Lewin’in iklim ve liderlik 

çeşitleri ilişkisi üzerine yaptığı psikolojik çalışmasında yer almaktadır (Schneider, 

1990: 10). Lewin’in, davranışı, çevre ve kişinin bir fonksiyonu olarak tanımladığı 

“alan teorisi”, iklim araştırmalarının gelişimini etkileyen, temel çalışma olarak 

görülmektedir (Schneider ve Barbera, 2014). Örgüt iklimi çalışmaları da, Lewin’in 

alan teorisine ve sosyal psikoloji bakış açısına dayandırılmakta, alana ilişkin temel 

varsayım, örgüt iklimi açısından, örgütlerin farklılıklar gösterebileceği 
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ve bu farklılıkların da örgütsel etkililiğe etki edebileceği yönünde olmaktadır 

(Aydoğan, 2004; Şişman, 2002). 

Günümüzde algılanan örgüt iklimi kavramına en yakın araştırma, 1958 yılında 

Argyris tarafından yapılmış, örgütün psikolojik yapısını tanımlayabilmek için 

“örgütsel iklim” kavramı kullanılmıştır. Örgüt iklimi, biçimsel örgüt politikaları, iş 

gören ihtiyaçları, değerler ve kişilik çerçevesinde tanımlanmıştır (Kundu, 2007: 

100’dan akt. Malkoç, A., 2011). Endüstriyel psikoloji alanında örgüt iklimi, ilk kez 

1960’da, Gellerman tarafından kullanılmış, örgüt kişiliği ve ikliminden ilk kez 

bahsedilmiştir. Örgüt kişiliklerinin, bireylerinki gibi açıkça belirlenmiş bir takım 

bölümlemelere konu olamayacağını ve her birinin kendine özgü olduğunu ifade eden 

Gellerman, bu kendine özgülüğün, ilk bakışta benzerliklerine karşın, her örgütü 

ötekilerden ayıran bir çalışma ortamı meydana getirdiğini de ifade etmiştir (Ertekin, 

1977: 167). 

1960’lı yılların sonunda, örgüt iklimi, araştırmacılar tarafından, 

tanımlanmaktan daha çok, kavramsallaştırılmaya, ölçülmeye ve geçerliliği 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. 1968’de, Tagiuri ve Litwin ve Litwin ve Stringer 

tarafından yayınlanan iki kitapla da, örgütsel araştırma alanında tek başına bir 

kavram olarak inceleme alanı bulmuştur (Denison, 1996). 

Tagiuri ve Litwin (1968), örgüt iklimini, “örgüt üyelerince algılanan, onların 

davranışlarını etkileyen, örgütün belirli bir takım özelliklerinden oluşan değerler 

itibariyle tanımlanabilen, iç çevresinin nispeten sürekli bir niteliği” şeklinde 

tanımlamışlardır (Tagiuri ve Litwin, 1968’ den akt. Burton ve diğ., 2011: 69). 

Litwin ve Stringer (1968: 1) ise, örgüt iklimini, “iş çevresinin, bu çevre içinde 

yaşayan ve çalışan insanlar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak algılanan ve 

onların motivasyonları ile davranışlarını etkileyeceği varsayılan ölçülebilir özellikler 

kümesi” olarak tasvir etmişler, örgüt iklimi kavramını açıklarken “algılama” 

kavramının da önemini vurgulamışlardır (Hoy, 1990: 151; Hirase, 2000: 50). 

Tagiuri ve Litwin, iklimi değerlendirirken, objektif örgütsel koşullar ile kişisel 

ve örgütsel özelliklerin sübjektif yorumlarını kullanmış; Litwin ve Stringer ise 

örgütsel kültürün motivasyon üzerindeki etkilerine yoğunlaşmışlardır. Her iki 

çalışma da, iklimi, örgütsel çevrenin, bireylerce deneyimlenen, onların davranışlarına 

etki eden ve tasvir edilebilen göreceli niteliği şeklinde tanımlamıştır (Denison, 1996). 
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Yine, ilk örgüt iklimi tanımlamalarından biri Forehand ve Gilmer (1964) 

tarafından; “örgütün tanımını yapan ve onu diğer örgütlerden ayıran uzun soluklu, 

örgütteki çalışanları etkileyen, o örgüte has birtakım özellikler” olarak yapılmıştır 

(Ertekin, 1977: 19; Karcıoğlu, 2001). 

Halpin (1966: 178) örgüt iklimini; “birey için kişilik ne ise, örgütler için de 

kişilik odur” ifadesi ile betimlemiştir. 

Ülkemizde örgüt iklimine ilişkin ilk çalışmaları yapan Ertekin’e (1978: 6) 

göreyse; “örgüt iklimi, örgüte kimliğini kazandıran, çalışanların davranışını etkileyen 

ve onlar tarafından algılanan, örgüte egemen olan tüm özellikler dizisidir”. 

Schneider ve Reichers (1983), örgüt iklimi kavramını; “bir işyerinde süregelen 

günlük örgütsel aktivitelerin, iş görme tarzının, örgüt tarafından desteklenen, ödül 

verilen, beklenen uygulamaların ve örgütsel politikaların, çalışanlarda yarattığı ortak 

algı olarak tanımlamışlardır (Schneider ve Reichers, ’dan akt. Anderson ve West, 

1998). İklim oluşumunun, örgütün yapısal özelliklerinin, örgüte bağlı olan birey 

tiplerinin bir sonucu olduğunu ve iklim algılarının bireyler ve gruplar arasında 

meydana gelen sosyal etkileşimin bir işlevi olduğunu belirtmişlerdir. Bireyler, aynı 

grup içerisinde etkileşimde oldukları ve birlikte çalıştıkları için, iklim algılarının bu 

gruplar içerisinde bir şekilde homojen olacağını, uygulamalar ve prosedürlerin örgüt 

içerisinde devamlı olabilmesine rağmen, iklim değişkenlerinin, gruplar arasında var 

olabileceğini ortaya atmışlardır (Patterson ve diğ, 1996). 

Hoy ve Forsyth (1986), örgütsel iklimi, örgüt üyelerin çalışma çevresine dair 

algılarını ifade eden ve liderlik, örgütsel uygulamalar gibi örgütsel değişkenlerden 

etkilenen geniş bir kavram olarak tanımlamışlardır. 

Jackofsky ve Slocum (1988: 331) “iklim, üyelerinin, bilgileri anlamalarına ve 

iş çevrelerinde oluşan olaylar, uygulamalar ve prosedürlere anlam yüklemelerine 

yardımcı olmaktadır” diye belirtmiştir. Örgütlerde, kişiler arasındaki etkileşimin, 

önemli bir anlamı olduğunu ve bu anlamların ve çalışanlar arasında meydana gelen 

etkileşimlerin, büyük ölçüde iklimin nasıl algılandığını belirlediğini öne sürmüşlerdir. 

İklim değişkenleri de farklı iklimler gibi, üyelerin sosyal etkileşimleri nedeniyle aynı 

örgüt içerisinde var olabilir. Bu durum, örgüt içerisindeki bireylerin, aynı veya 

benzer durumları deneyimlememiş olabileceğinden dolayı meydana gelebilir. 

Schneider, (1990: 295) örgüt iklimini; “örgüt politikaları, uygulamaları ve 

prosedürlerinden oluşan, objektif bir dizi olarak algılanan, işlerle ilgili tutum ve 
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davranışlar arasındaki ilişkilere aracı olan psikolojik bir süreç” olarak tanımlarken; 

Kreps, (1990: 19) “üyelerin birbirleriyle ve örgütle nasıl bir ilişki içinde olduğunu 

gösteren ve örgütün içinde hissedilen havanın durumu” olarak tanımlamaktadır. 

Moran ve Volkwein (1992: 20), iklimi, örgütün devamlı özelliği olarak ve 

üyelerin toplu algılarını kapsar şekilde, geçerli normları, değerleri ve tutumları 

yansıtan, davranışları şekillendiren, işyeri durumlarını yorumlamak için kullanılan 

bir mekanizma olarak tanımlamışlardır. İklimi yapısal, algısal ve interaktif olarak 

kategorilere ayırmışlar, örgütsel iklimin yapılandırılma veya organize edilme şeklinin 

işyeri iklimi için en temel etken olduğunu belirtmişlerdir. Algısal iklim, işyeri 

ikliminin, bireylerin deneyimleri ve işyeri algılarından kaynaklandığı görüşünü 

içermektedir. İnteraktif modelse, işyeri ikliminin, grup etkileşimi ve çevreyle ilgili 

toplu yorum sonucu belirlendiğini ifade etmektedir. 

Moran ve Volkwein’ın bu sınıflandırması bizi, örgüt ikliminin, örgüt yapısı 

gibi görece rasyonel unsurlar üzerinden değerlendirilse de, bireyin çevreyle 

etkileşimi sonucu doğan ve bireyin geçmiş deneyimleri de dâhil olmak üzere 

sübjektif değerlendirmelerini de barındıran bir algısal yapı içerdiğine götürmektedir. 

Örgüt ikliminin bu yapısı, denetçiler açısından değerlendirildiğinde, denetçilerin 

örgüt iklimi algılarının, her ne kadar aynı örgütsel yapı unsurlarınca çevrelenmiş olsa 

da, bireysel deneyim farklılıkları ya da farklı grup dinamiği gibi sebeplerle 

değişkenlik barındıracağı sonucuna götürmektedir. Bununla birlikte, çalışmanın ana 

odağının benzer örgüt iklimi algısına sahip bireylerin, mesleki şüphecilik 

değerlendirmelerine etkilerini tespit etmek olduğu da göz önüne alınmalıdır. 

Denison (1996: 621), örgüt ikliminin, bireysel anlam farklılıklarının ve örgüt 

üyelerinin görüşlerini daha yakından anlamanın önemini ortaya çıkardığını ifade 

etmiştir. Örgüt iklimi, örgüt üyelerinin, örgütsel hayatın gözlemlenebilir davranışlara 

dair algılarına ve bu davranış ve algıların, araştırmacılar tarafından tanımlamış 

kategorilere ayrılan prosedürlerin algılarına odaklanmaktadır. 

Stringer’e (2002: 8) göre, “örgüt iklimi, nispeten, üyelerin tecrübelerini, 

davranışlarını etkileyen ve örgütün özelliklerini ortaya koyan değişik değerler 

açısından tanımlanabilen, içsel çevre kalitesinin varlığıdır.” 

Görüldüğü üzere, örgüt iklimiyle ilgili farklı tanımlamalar mevcuttur (Ek A). 

Tanımlamaya ilişkin farklı yaklaşımlar olmasına karşın, literatürde, bu kavramın, bir 

örgüte ilişkin, bireysel ve grup algıları çevresinde dönen, bir grup etkileşimini 
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içerdiğine dair, genel bir fikir birliği olduğu görülmektedir (Hoy, 1987). Literatür, 

iklimin aynı zamanda örgütün, psikolojik, sosyal ve fiziksel ortamlarını da içerdiğini 

ve nihai olarak bir örgüt üyesi için, davranışsal ve tutumsal çıkarımları olan bu 

ortamların algılanan hali olduğunu belirtmektedir. James ve Jones (1974) 

çalışmalarında, kavramı tanımlamak ve ölçmek için yapılan, farklı yaklaşımları 

incelemiş ve genel çerçevede üç ayrı yaklaşım çıkarımına ulaşmışlardır. Bu 

yaklaşımlar, karşılıklı olarak birbirlerinden ayrı değillerdir ancak farklı analiz 

yöntemlerine neden olmuşlardır (Zimberg, A., 1991). 

Birinci yaklaşım, “çoklu ölçüm – örgütsel tutum yaklaşımı”dır ve örgüt 

iklimini, bir örgütü tanımlayan ve diğer örgütlerden ayıran, birtakım özellikler olarak 

tanımlamaktadır. İklim, zaman içerisinde göreceli olarak dayanıklıdır ve çalışanların 

davranışlarını etkilemektedir (Forehand ve Gilmer, 1964). Ayrıca örgüt içerisindeki 

diğer bileşenlere kapsam, yapı, sistem değerleri ve normlar, süreç ve fiziksel çevre de 

dâhildir. Liderlik, çatışma, ödüllendirme, iletişim ve kontrol gibi örgütsel süreçlerin 

farklı yönleri bu yaklaşım kapsamında çalışılabilir. Çoklu ölçüm – örgütsel tutum 

yaklaşımını benimseyen bazı çalışmalar şunlardır: Forehand ve Gilmer (1964), Katz 

ve Kahn (1966), Hall vd. (1967), Indik (1968). 

İkinci yaklaşım “algısal ölçüm – örgütsel tutum yaklaşımıdır” ve iklimin 

algısal olarak ölçülmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu da, iklimin çoklu ölçüm 

yaklaşımında olduğu gibi, sadece, durumsal özelliklerin tanımlarını değil, aynı 

zamanda algı ve tutumlardaki bireysel farklılıkları da içerdiği şeklinde 

yorumlanmaktadır. Bu yaklaşımda, algılanan örgütsel iklimin örgütsel nitelikleri 

ölçmek için kullanılması halinde, algıların doğruluğu dikkate alınmalıdır. Algısal 

ölçüm – örgütsel tutum yaklaşımına örnek verilebilecek bazı çalışmalar şunlardır: 

Campbell (1990), Pritchard ve Karasick (1973), Guion (1973). 

Üçüncü yaklaşıma “algısal ölçüm – bireysel nitelik yaklaşımı” denilmektedir, 

örgütsel nitelikten ziyade, bireysel nitelik olarak örgütsel iklim üzerinde 

odaklanmıştır. Durum ve davranış arasında köprü sağlayan bireysel nitelikler 

bulunmaktadır. Örgüt iklimi bireylerin örgütsel çevre hakkındaki ortak 

algılamalarıdır ve bu algılamalar bireysel ve örgütsel özelliklerin etkileşimi 

sonucunda meydana gelir. Friedlander ve Margulis (1969), Joannesson (1973), 

Schneider ve Hall (1972),’ın çalışmaları bu algısal ölçüm bireysel nitelik yaklaşımına 

örnek gösterilebilir. 
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Farklı değerlendirme yaklaşımları kullanmanın dolaylı bir sonucu da, örgüt 

iklimini tanımlamada çatışmaya neden olmasıdır. Birçok araştırmacının altta yatan 

kavramları anlamak yerine ölçüm teknikleri ile ilgili oldukları görülmektedir. Ölçüm 

ve işlevselleştirmenin ilgi konusu olması halinde, iklimin kavram sınırları 

belirlenebilir. Guion (1973), iklimin kurumun niteliklerini mi, yoksa kişilerin 

niteliklerini mi ifade ettiği hakkındaki karışıklığı eleştirmektedir. Bu eleştiriler 

doğrultusunda Joyce ve Slocum (1984)’ un, kişilerin ortak algılamalarını ve iş 

çevreleri hakkında ortaklaşa paylaştıkları çok boyutlu tanımlamaları ifade eden 

“ortak iklim” modeli ortaya çıkmıştır (Kundu, 2007: 106’dan akt. Malkoç, A., 2011). 

Temel nokta, kişilerin ortak bir algı etrafında toplanmasından kaynaklanmaktadır. En 

genel ifadeyle örgüt iklimi, örgütsel niteliklere atıfta bulunan ve genelde örgüt 

üyelerinin ortalama algılarıyla değerlendirilen ortamın genel tanımıdır (Hellriegel ve 

Slocum, 1974). 

Bu çalışmada da, örgüt iklimi, ortak iklim modeli doğrultusunda ele alınmıştır: 

Örgütü diğer örgütlerden ayırarak, onun kişiliğini oluşturan, gruplar arası etkileşim 

sebebiyle, aynı örgütte farklı iklim değerlendirmelerini barındıran, örgüt üyelerince 

hissedilen, fakat, bireyler arasında meydana gelen etkileşimler ve bireylerin benzer 

durumları deneyimlememiş olabileceğinden dolayı algıda çeşitlilik içeren, bireylerin 

davranışlarına etki eden ve onların ortalama algılarıyla değerlendirilen ortam olarak 

ifade edilmektedir. 

Örgüt iklimi, yönetim bilimleri, endüstri ve örgüt psikolojisi ve örgütsel 

davranış dallarında incelenmesi, bireylerin işe ilişkin duygu, tutum ve tavırlarını 

etkilemesi ve örgütte egemen atmosferin belirlenerek, iş ortamının tanımlanabilmesi 

açısından önemlidir (Sellegren, 2007; Siu, 2002). 

Birçok araştırma, örgüt iklimini, örgütsel çıktıların bir belirleyicisi olarak 

göstermekte (Rogg, 2001: 435), iklimin, örgütün, iş tatmini, üretim, kâr vb. 

çıktılarını etkilediğini belirtmektedir (Demirel ve Seçkin, 2008: 110). Örgütsel iklim, 

çalışanların davranışlarını ve olaylar karşısındaki tutumlarını biçimlendirirken 

(Mercan, 2007: 87), aynı zamanda, örgütün etkinlik seviyesini ve değiştirilmesi 

gereken unsurlarını ortaya koymaktadır (Cıranoğlu, 2011). Örgütsel bağlılık, 

motivasyon, verimlilik ve performans üzerinde etkili olarak, örgütsel amaçlara 

ulaşmada önem arz etmektedir (Halis ve Uğurlu, 2008). 
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Çekmecelioğlu (2005), artan rekabet ortamında, işletmelerin başarılı olma 

koşulunu hız, esneklik, girişimcilik, yaratıcılık ve yeniliğe açıklık olarak belirtmiş, 

bireylerin, fikirlerini özgürce ifade edebileceği, kendilerini gerçekleştirebildikleri, 

amaçlarına ulaşmada kendi yöntemlerini belirleyebildiği ve işlerini anlamlı ve 

önemli buldukları bir iklimin, yaratıcılığı da tetikleyeceğini ifade etmiştir. 

Katılımcı bir örgüt iklimi, çalışanlar üzerinde, örgütsel duyarlılık ve olumlu 

tavırlar oluşturarak psikolojik ortamı olumlu yönde artırırken (Mok ve diğ, 2002: 

131), tam tersine, örgüt içi rekabet, bürokratik iklim, zayıf ve sınırlı iletişim, otoriter 

yönetim tarzı, adaletsiz ödüllendirme, rol belirsizliği ve gerçekçi olmayan hedefler, 

çalışanlar üzerinde olumsuz duygulara sebep olmaktadır (Varol, 1989). Bu sebeple, 

örgüt ikliminin etkilerini değerlendirirken, olumlu ve olumsuz örgüt ikliminin 

etkilerini ayrı incelemek gerekmektedir. Olumlu iklimin özellikleri, etkili iletişim, 

tatmin, moral ve başarı düzeyi yüksek çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar, genel 

olarak halkla iyi ilişkiler ve sonuç olarak gelen, örgütsel başarı olarak ifade edilebilir. 

İnsanın önem taşımadığı, katı baskıcı, esnek olmayan, sınırlandırılmış iletişimin 

hâkim olduğu, sıkıcı bunaltıcı çalışma ortamı, katılım yokluğu, anti demokratik 

ilişkiler ve sonuçta örgütsel başarısızlık da olumsuz iklimin genel özellikleridir 

(Ertekin, 77). Hem olumlu hem de olumsuz iklim açısından, ortak değerlendirme, 

olumlu iklimin örgüte başarı, olumsuz ikliminse başarısızlık getirmesi sebebiyle 

örgütsel iklimin bumerang etkisi yarattığıdır (Arnoff ve Baskin, 1983: 196). 

Kavramın tanımlanması ve ölçülmesi konusunda farklı bakış açıları yer alsa da, 

gerek örgüte ait çıktıları etkilemesi, gerekse üyelerdeki bireysel dönüşümlere olan 

katkısı sebebiyle önemi sürekli vurgulanmaktadır. Kavram karmaşasını gidermek 

için araştırmacılar birçok farklı boyut üzerinden ölçümleme yapmaya çalışmış, bu 

boyutları yapıyı görselleştirmek ve kavramsallaştırmak için bir yardım unsuru olarak 

kullanmışlardır. 

1.2 Örgüt İklimi Türleri ve Boyutları 

Örgüt ikliminin birçok farklı değişkenden etkilenen, algılara dayalı ve 

ölçülmesi zor bir kavram oluşu, sınıflandırılmasında da farklı yaklaşımların 

doğmasına neden olmuştur. Farklı iklim türleri tanımlamalarının altında yatan ana 

etken, örgüt ikliminin, ele alınış biçiminde, bakış açılarında ve temel belirleyici 

faktörlerdeki çeşitliliktir (Akyüz, 2000: 49; Dinçer, 2013). 
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Örgüt ikliminin boyutları, ikliminin ölçülmesinde ve örgütsel davranışın 

analizinde kullanılan isabetli bir araç, bir nevi ölçektir (Öge, 1996: 13). Bu 

boyutların neler olduğu konusunda da farklı görüşler bulunmaktadır. Örgüt ikliminin 

ilk bakışta, çalışanların niteliklerine, eğitim durumlarına, mesleklerine, konumlarına, 

yapılan işe, siyasal etkilere, yöneticilerin liderlik biçimlerine, örgütsel değerlere, 

politikalar ve kurallara vb. unsurlara bağlı olarak, pek çok değişkenden etkilenen bir 

nitelik taşıması, araştırmacıları örgüt iklimini tanımlamada farklı boyutlar ortaya 

koymaya itmiştir (Ertekin, 1978: 19). Kimi araştırmacılar, iklimin boyutlarını 

belirlerken, kalitatif araştırmalardan yararlanırken, Litwin ve Stringer (1968), 

Wallach (1983), Pritchard ve Karasick (1973) gibi araştırmacılar daha önce tespit 

edilmiş ve çalışılmış boyutları kullanmışlardır (Ay ve Çelik, 2003: 445). Bu boyutlar, 

bir anlamda araştırmacının önem verdiği ve örgüt iklimini etkilediğini varsaydığı 

unsurlardır ve araştırmacılar tarafından farklı farklı isimler altında incelenmişlerdir 

(Ertekin, 1978: 19). 

1.2.1 Halpin ve Croft Örgüt İklimi Sınıflandırması 

Çalışmalarında örgüt iklimini tanımlamak üzere sekiz boyut belirlemişlerdir. 

Bu boyutlardan dört tanesi yöneticinin davranışlarını, dördü de işgörenin 

davranışlarını tanımlamaktadır. 

İşgörenin davranış özellikleri, çözülme, engellenme, moral ve samimiyet 

boyutları üzerinden incelenmiştir (Halpin ve Croft, 1963: 2). 

Çözülme: Bireylerin, birlikte iyi çalışamadığının göstergesidir. Çalışanlar, 

görevlerle ilgili olarak farklı yönde hareket eder, birbirleriyle atışır, grup çalışması 

yapamaz ve birbirlerini şikayet ederler. 

Engellenme: Çalışanların, yönetim tarafından rutin işlerin ya da angarya 

olarak yorumladıkları, vazifeleri olmayan diğer işlerin üstlerine yıkıldığı hissi 

içerisinde engellendiklerini ve işlerinin zorlaştırıldığını düşündüğü boyuttur. 

Moral: Çalışanların, sosyal ihtiyaçlarının karşılandığını ve aynı zamanda 

mesleklerinde başarı duygusunun keyfini çıkardıklarını hissedebildikleri ortamlardır. 

Samimiyet: Çalışanların, birbirleri ile arkadaşça ve sosyal ilişkilerinden 

aldıkları keyfi ifade eder. Görevlerin yapılmasından daha çok sosyal ihtiyaçların 

tatminine ilişkindir. 
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Yöneticinin davranış özellikleri ise, yakından kontrol, işe dönüklük (kendini 

işe verme), anlayış gösterme ve uzak durma boyutları üzerinden tanımlanmaktadır: 

Yakından kontrol: Yöneticinin, çalışanları yakından gözetimi ile karakterize 

edilen davranışlarını ifade eder.Yönetici, son derece empoze edici, görev odaklı ve 

çalışanlardan gelen geri bildirimlere duyarsız, tek yönlü iletişimi tercih eden bir 

tutum içerisindedir. 

Kendini işe verme: Çalışanların yakından gözetimi ile belirlenmiş, sınırlanmış 

davranışları yerine, yöneticinin şahsi olarak kendi ortaya koyduğu örnek ile 

çalışanları motive etme çabasını ifade eder. Kendi yaptığı fedakârlıktan daha 

fazlasını çalışanlardan yapmasını istemez; istediği davranışları örnek olma yoluyla 

motive eder, tamamen görev odaklı olmasına rağmen, çalışanlar tarafından 

beğenilmektedir. 

Anlayış gösterme: Yöneticinin, çalışanlara "insanca" davranmasını, insan 

ilişkileri anlamında onlar için ilaveten küçük şeyler yapmaya çalışmasını ifade eder. 

Uzak durma: Yönetimin, resmi ve kişisel olmayan şeklinde karakterize edilen 

davranışlarını ifade eder. Yönetici “Kitabına uygun davranır” ve çalışanlarla gayri-

resmî, yüzyüze durumlarda ilgilenmek yerine kurallara ve politiklara uygun 

davranmayı tercih eder. 

Halpin ve Croft (1963: 3) 71 okul üzerinde uygulama yaptıkları çalışmalarında, 

örgüt iklimine ilişkin altı tür iklim tanımlaması yapmışlardır: 

Açık İklim : Halpin’in örgüt iklimini açıklarken kullandığı boyutlardan, işe 

dönüklük, moral ve anlayış gösterme boyutları yükselirken; engellenme, çözülme, 

yakın kontrol ve uzak durma boyutlarının düşüş gösterdiği iklim türüdür. Bu iklim 

tipinin en önemli özelliği, tüm grup üyelerin taşıdığı “özgünlüktür.” Yönetim ve 

çalışanlar arasında bir uyum vardır, belirlenen amaçlar doğrultusunda hareket ederler 

ve tüm grup üyeleri liderlik davranışları sergilerler. Açık iklime sahip örgütlerde, 

çalışanların ve yönetimin, başarma ve sosyal ihtiyaçları kendiliğinden, zahmetsizce 

doyuma ulaşmaktadır (Halpin ve Croft, 1963). Çalışanlar, sosyal ilişkilerin ve 

organizasyonun işleyişinin ayrılmaz bir bütün olduğunun farkında olduklarından, 

karşılıklı iletişim içinde öğrenecek çok şeyin olduğunu bilirler ve birbirlerinin 

tecrübelerinden elde ettikleri bilgileri kullanarak, kararlar alır ve işleri bu anlayışla 

yürütürler (Özdemir, 2006: 47). 
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Açık örgüt ikliminin göstergelerinden biri de bilginin ulaşılabilir olması ve 

iletişimin şeffaflığıdır. Başarısızlıkların ve edinilen tecrübelerin, gizli tutulmadan 

paylaşılması, çatışmaların üyelerce benimsenen yöntemlerle çözülmesi, çatışma 

yaşayan üyelerin kendi görüşlerini ifade edebilecekleri, yaratıcılığı destekleyen, 

katılımcı yönetim tarzının görüldüğü bir ortam vardır. Birlik duygusu hâkimdir, 

üyeler arasında dostane ilişkiler vardır, ancak çok samimi olma ihtiyacı hissetmezler. 

Yöneticiler, çalışanların görevlerini başarması noktasında destekleyicidirler, 

eleştiriye açıktırlar ve kişisel kurallarla hareket etmezler (Wiener, 1988: 534; Halpin 

1966:178.’den akt.Arslan, 2004: 223). 

Bağımsız İklim: Açık iklim türünde olduğu gibi, başarma ihtiyacını tatmin 

etmekle birlikte, daha çok sosyal doyum ve ihtiyaçlara yönelik bir atmosfer 

yaratmaktadır. Açık iklim, yönetim ve çalışanlar arasındaki uyumdan kaynaklanan 

yüksek moral, kendiliğinden gelen başarı, yüksek samimiyet ihtiyacı içermeyen 

dostane ilişkiler barındırırken; bağımsız iklimde başarma ihtiyacı tatmin edilmektedir. 

Sosyal doyum ve ihtiyaçların baskın olduğu, bireylerarası yardım ve desteğin ön 

plana çıktığı, çalışanlar arasında samimi ve arkadaşça ilişkiler olsa da, yönetici ve 

astlar arasında güç mesafesinin daha hissedilebilir olduğu, küçük baskı grupları 

oluşsa da işbirliğine engel teşkil etmeyen uyum, açık iklim düzeyinde olmasa da 

memnuniyet ve moral düzeyinin, yüksek olduğu bir ortam söz konusudur (Sertkaya, 

2009: 14). Bu iklimin, en karakteristik özelliği, çalışanlara, işbirliği ve uyum 

içerisinde çalışabilmeleri için, kendi yöntemlerini keşfedebilecekleri ve sosyal 

gereksinimlerini karşılama yollarını bulabilecekleri özgürlükçü bir ortam 

sağlamasıdır. Yöneticiler, çalışanların başarılı olabilmelerini kolaylaştırıcı kurallar 

koyabilirler, fakat verimlilik için baskı kurmazlar. Şekilcilik ön planda değildir, 

çalışanlar kırtasiyecilik gerektiren işlerle engellenmezler. Liderlik davranışlarının, 

liderden çok, öncelikle grup üyelerince sergilenmesi beklenir. Liderin grup üyeleri 

üzerinde kontrol görevi minimumdur (Halpin ve Croft, 1963; Karcıoğlu, 2001; 

Arslan, 2004: 223). 

Kontrollü İklim: Kontrollü iklim türünün en belirgin özelliği başarı odaklılığı 

ve kişisellikten uzaklaşmadır. Sosyal gereksinimlerden çok, başarıya yönelik 

davranışlar pekiştirildiğinden, açıklık ve davranışlarda özgünlük görülmez(Halpin ve 

Croft, 1963). Bu iklim türünde, Halpin’in örgüt iklimi boyutlarından, samimiyet ile 

anlayış gösterme düzeyleri düşükken, yakından kontrol ve engellenme düzeyi 
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yüksektir. Asıl olan görevlerin başarımıdır. Bu yüzden bireyler, yalnızca, işlerine 

odaklı ve izoledir.Yalnız çalışmayı tercih ederler. Yakın arkadaşca ilşkiler, yardım ve 

destek oldukça azdır. Örgütte yazılı kurallar hâkimdir ve yönetim tarafından 

konulmuş kuralların dışına çok fazla çıkılmaz. Yöneticiler emredicidir, kararlarının 

sorgulanmasından hoşnut olmazlar ve çalışanların sosyal gereksinim doyumları için 

çaba harcamazlar. Moral düzeyi ve iş tatmini düşüktür, görevler istekle yapılmaz 

(Akar, 2006: 23; Peker, 1993; Halis ve Uğurlu, 2008: 107). 

Samimi İklim: Yöneticinin çalışanlara anlayışla yaklaştığı, kendisini bir grup 

üyesi olarak değerlendirdiği, astlarla arasında psikolojik mesafenin yer almadığı bir 

ortam söz konusudur. Sosyal gereksinimlerin doyumu ön plandadır.Yönetici dâhil, 

tüm grup üyeleri arasında samimi, dostane ilşkiler vardır. Tüm grup üyeleri, işlerin 

yürütülüş şekliyle ilgili fikirlerini beyan edebilirler. Moral düzeyi ve iş tatmini 

ortalama seviyelerdedir. İklim boyutlarından çözülme ve anlayış gösterme yüksek 

düzeylerde görülürken, işe dönüklük, verimlilikten çok sosyal ihtiyaçların doyumu 

önem arzettiğinden, düşüktür. Denetim ve yakın kontrole ihtiyaç duyulmayan bu 

iklimde, yönetici, amaçların başarılmasından ziyade yakın ilişkilerin kurulduğu bir 

atmosfer oluşması için çaba sarfeder (Peker,1993: Özdemir, 2006: 48). 

Babacan İklim: Yöneticinin, çalışanları yakın kontrol altında tutmakla birlikte, 

onların sosyal ihtiyaçlarını da giderme isteği duyduğu, fakat, her ikisinde de başarılı 

olamadığı bir iklimi ifade eder. Grup üyelerinin liderlik davranışları sergilemeleri 

istenmez. Yönetici, herşeyden haberdar olmak ister, liderlik davranışlarını kısıtlar ve 

bu nitelikleri yalnızca kendinde toplar. Kendini, birlikte çalışması gereken grubun bir 

üyesi gibi görmediği, izleyici ve kontrolcü olduğu gibi, çalışanlara örnek de teşkil 

edemediğinden güdüleme yaratamaz. Başarı ve sosyal gereksinim doyumunun 

sağlanamadığı, bireyler arası gruplaşmaların olduğu, arkadaşça ilşkilerin 

kurulamadığı, motivasyon, samimiyet ve işe dönüklük boyutlarının düşük, çözülme 

ve yakından kontrolün çok yüksek olduğu gözlemlenmektedir (Peker, 1993; John ve 

Taylor, 1999; Halpin ve Croft, 1963). 

Kapalı İklim: Babacan iklim türüyle benzerlik göstermektedir. Çözülme, 

engellenme ve yakından kontrol boyutları oldukça yüksekken, kişiler arası samimiyet, 

işe dönüklük ve moral boyutlarının düşük olduğu gözlemlenmektedir. Örgütte genel 

bir kayıtsızlık hali vardır. Yönetici, çalışanların girişimde bulunmalarını beklemesine 

rağmen, liderlik davranışlarını kısıtlar, başarılı olmalarını kolaylaştıracak yöntemler 
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geliştirmeye ya da sosyal gereksinimlerinin doyumuna ilişkin herhangi bir çaba 

içerisinde olmadığı gibi, yeniliği desteklemeyen, katı ve engelleyici bir tutum 

içerisindedir. Kişisel kurallar koyar, tarzı emredicidir, kendi içinde yaptıkları ve 

söyledikleri tutarsız olduğundan, iyi bir örnek teşkil etmez ve güdüleme yaratmaz. 

Bireyler arasında samimi ve dostane ilişkilerin kurulamaması, münakaşa ve 

çatışmaların yoğun olması, katılımcı yönetim tarzının benimsenmemesi, çalışanların 

başarma hedeflerinin ve örgütsel bağlılıklarının yok denecek kadar az olması, 

birarada çalışmaya isteksiz bireyler yaratmakta, grup başarısı da bu sebeple 

düşmektedir. Bu durum, örgütte verimlilik vurgusu yapılmasına karşın, toplam 

verimliliği düşürmekte ve örgütün uzun vadede ayakta kalmasını güçleştirmektedir 

(Akar, 2006: 25; Halpin, 1966: 178’den akt. Arslan, 2004: 223; Peker, 1993; Zeybek, 

2010: 25). 

1.2.2 Wallach İklim Sınıflandırması 

Wallach (1983) çalışmasında, örgüt iklimini, bürokratik, destekleyici ve 

yenilikçi olmak üzere üç sınıfa ayırmaktadır. Bürokratik iklimin boyutları, yordamsal 

olma ve düzenleyicilik; destekleyici iklimin boyutları, teşvik edicilik ve ilişki 

odaklılık; yenilikçi iklimin boyutları ise, risk alma, yaratıcılık ve sonuç odaklılık 

olarak belirlenmiştir (Berson vd; 2008: 624). 

Bürokratik İklim: Bürokratik iklimin en temel özelliği, prosedürler, 

hiyerarşik yapı ve örgüt yapısının net bir şekilde belirlenmiş olmasıdır. İşler organize 

edilmiştir ve sistematik bir işleyiş vardır. Kontrol ve güç odaklı bu yapıda, otoritenin, 

net belirlenmiş çizgileri vardır. Resmi iletişim kanalları ve katı prosedürler 

uygulanır.Örgütte dikkat,düzenlilik, denetim ve durağanlık hâkimdir. Bu iklim 

türünde, çok katı prosedürler, iletişim kanallarının tıkanmasıyla bilginin aktarımını 

ve bireylerin kararlara katılımını engelleyebilmektedir. Bu sebeple hırslı ve yaratıcı 

bireyleri örgüte çekmek ve tutundurmak zordur (Wallach, 1983: 32’den akt. Atik, 

2012; Ay ve Çelik, 2003: 448). 

Destekleyici İklim: Büyük bir aileyi anımsatan, sıcak çalışma ortamlarıdır ve 

ağırlıklı olarak, paylaşımcılık, işbirliği, dostane ilişkiler, sosyalleşme, 

cesaretlendirme, güven ve kişisel özgürlükler ön plandadır. Bireyler, örgüt tarafından 

desteklendiklerini hissettiklerinden, görevlerini bilinçli bir şekilde yaparlar, örgütsel 
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vatandaşlık davranışları sergilerler, kişisel beklenti içine girmeden de yenilik çabası 

içindedirler ve örgütün amaçlarıyla eşgüdümlü çalışırlar (Ay ve Çelik, 2003: 448). 

Yenilikçi İklim: Bu iklim tipinin en karakteristik özelliği, yönetim tarzı olarak, 

ekip çalışmasını içeren, bireyler arası ilişkilerde yatay iletişimin olduğu, görev ve 

sorumlulukların kesin bir çizgiyle ayrılamadığı organik yönetim sistemini 

benimsemeleridir. Bireyler arasında yardımlaşma, görüş alışverişi vardır ve 

çalışanlar, girişimcilik ruhu taşıyan, mücadele seven, yaratıcı, enerjik, risk alabilen, 

sonuç odaklı, güdülenmiş bireylerdir. Başarılı olmaya ilişkin sürekli bir baskı 

olduğundan, kolay çalışma ortamları değildirler, çalışanlar stres ve psikolojik 

yıpranma yaşarlar (Wallach, 1983: 33’den akt. Atik). 

1.2.3. Zammuto ve Krackover Örgüt İklimi Sınıflandırması 

Zammuto ve Krackover (1991) örgüt iklimini betimleyebilmek için güven, 

çatışma, birlik ruhu, ödüllendirme, değişime direnç, lider güvenilirliği ve günah 

keçiliği olmak üzere 7 farklı boyut belirlemişlerdir (Burton ve diğ., 1999: 365). 

Güven: Örgütteki güven düzeyi, çalışanların, birbirlerine karşı dürüstlüğü, 

açıklığı ve paylaşımcılığı üzerinden belirlenmektedir. Fikirlerin açıkça ve dürüstçe 

ifade edilemediği, paylaşıma kapalılığın bulunduğu ortamda, çalışanlar kaygılıdır ve 

güven düzeyi düşüktür. 

Çatışma: Ortak amaç ve inançlar taşıyan bireylerin oluşturduğu örgütlerde, 

işbirliği ruhu doğacak ve bu durum çalışanlar arasında münakaşa ve çatışma 

seviyesini düşük kılacaktır. Aksi halde, örgüt içi güç, amaç ve inanç ayrımları varsa 

ve bu hal, çalışanlar arasında çekişme ve anlaşmazlık doğuruyorsa, çatışma düzeyi 

yüksektir. 

Moral: Amaçsızlık, örgüte karşı güvensizlik ve çalışanların, gelecekleri 

hakkında kendilerini güvende hissetmemeleri, birlik ruhunu zedeler ve bu durum 

moral düzeyini düşürür. Çalışanların hevesli olması, içtenliği, örgüte karşı güven 

duymaları, birlik ruhunun oluştuğunu gösterir ve örgütte moral seviyesi yüksektir. 

Moral seviyesi yüksek örgütlerde, çalışanların, özgüvenleri ve özsaygıları da 

artacaktır. 

Ödüllendirme: Örgütün, ödül dağıtımı, önyargısız ve kayırmacılık olmadan 

gerçekleştiriliyorsa ve dağıtım, iletişim, işlem adaleti uygulamada objektif kriterlere 
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göre hareket ediliyorsa, örgüt ödüllendirmede tarafsızdır ve bu durumda örgüt iklimi 

olumlu etkilenir. 

Değişime Direnç: Çalışanlar, örgütte ataleti yüksek olarak değerlendiriyorlarsa, 

örgütün değişime olan gereksinimini idrak edemiyorlarsa ve sürekliliğe olan 

inançları da yüksekse, değişim direnci yüksek çıkmaktadır. Bireylerin, değişimi 

normal kabul ettiği ortamlarda değişime karşı direnç düşük düzeyde olacaktır. 

Lider itibarı: Örgütte lider güvenirliğinin yüksekliğinden bahsedebilmek için, 

çalışanların liderliğe inanç duymaları, lidere güven beslemeleri, liderin almış olduğu 

kararları ve eylemleri kabullenmiş olmaları ve liderin de onların yaratıcılıklarını ve 

insiyatif kullanma becerilerini geliştirebilecek şekilde ilham verici olması 

gerekmektedir. Liderin saygı uyandırmadığı ve çalışanlarca, otoritenin meşruluğunun 

reddedildiği iklimlerde, lider güvenirliği düşüktür. 

Günah Keçiliği: Örgütte, başarısızlıkla sonuçlanan bir işin sorumluluğunun, o 

işi yürütmekle sorumlu çalışanca kabullenileceğine inanılıyorsa, günah keçiliği 

boyutunun düşük olduğu söylenebilir. Aksi halde, sorumlulukların, diğer çalışanlar, 

üst yönetim vb. diğer bireylere yüklendiği örgütlerde günah keçiliği seviyesi 

yüksektir. 

Zammuto ve Krackover yedi boyutta ölçmeye çalıştıkları örgütsel iklimi, grup 

iklimi, gelişimci iklim, rasyonel amaç iklimi ve iş süreç iklimi olmak üzere dört türde 

sınıflandırmıştır (Burton ve Obel, 2004: 145-149): 

Grup İklimi: Bu iklim sakinlik, rahatlık, açık ve serbest bilgi akışı ile birlikte 

memnuniyet ve düşük aktivasyon duyguları (değişimle baş etmek için yeterli 

kaynaklara sahip olma duygusunun düşüklüğü) ile karakterize edilmektedir. 

Bireylerin birbirlerine güvendikleri, çatışmanın az olduğu, ödüllendirmenin eşit 

şekilde algılandığı ve değişim için düşük seviyede hazırlığın olduğu ortamlardır. 

Bireyler durumdan ve birbirlerinden memnunlardır ve değişikliği düşünme ihtiyacı 

hissetmemektedirler. Grup iklimi, işin nasıl yapılacağı ve durumun nasıl devam 

ettirileceğine dair, tek başına karar almak zorunda olan lider için stresli olabilir ancak 

genel olarak çalışanlar için memnun edicidir. Genellikle, düşük seviyede çatışma 

bulunmaktadır. Çatışmanın olması halinde, örneğin; örgüt amacının kendisi hakkında 

anlaşmazlık varsa, bu örgüt için yıkıcı olmaktan ziyade, yapıcıdır ve grubu 

güçlendirme eğilimindedir. Çalışan morali yüksek veya orta olarak nitelendirilir. 
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Yüksek seviyede güven vardır, suçu başkasının üzerine atma (günah keçiliği) azdır 

ve lider güvenirliği yüksektir. 

Bireyler örgüte ait olduklarını ve örgütün bir parçası olduklarını 

hissetmektedirler. Ödüllerin eşit bir şekilde dağıtılmasına gerek yoktur, ancak 

dağıtım esasının anlaşıldığı ve örgüt içindeki bireylerce adil olarak algılandığı bir 

ortam söz konusudur. Bu iklimde, bilgi akışını yönetmenin göreceli olarak kolay 

olduğu görülmektedir. Bilginin “kanalize edilmesinden” ziyade “yayınlanması” daha 

olasıdır. “Bilinmesi gerekiyor”un yerini “herkes biliyor” veya bilgiyi paylaşması 

gereken belirli taraflar arasındaki resmi olmayan iletişim alır. Grup iklimi, hoş bir 

atmosfer yaratmasına rağmen, çalışanların değişiklik için yüksek derecede hazırlığı 

bulunmamaktadır. 

Gelişimsel İklim: Gelişimsel iklim, düşük seviyede gerginliği ve değişim için 

yüksek seviyede hazırlığı barındırmaktadır. Bu iklimde, çalışanlar, değişimle baş 

etmek için yeterli kaynağa sahip olma duygusu içindedirler (yüksek aktivasyon), 

yenilik genellikle memnun edici olarak algılanır ve bireylerde heves, heyecan ve 

mutluluk yaratır. Bireylerin birbirlerine güvendikleri, çatışmanın göreceli olarak az 

olduğu, ödüllerin eşit olarak algılandığı ve kişilerin değişim için oldukça istekli 

oldukları ortamlardır. Gelişimsel iklimin bazı özellikleri grup iklimi ile benzerdir. 

Her ikisi için de, göreceli olarak eşit ödüllendirme ile güven düzeyi yüksektir, 

çatışma azdır ve moral yüksektir. Belirgin farklılık, gelişimsel iklimde çalışanlar 

değişim için hazırdır. 

Kurumun büyümesi üzerine yoğun şekilde odaklanılmasına rağmen, gerilim 

oldukça düşüktür. Bu da değişim için hazır olmanın temelidir. Gelişimsel iklimde, 

ödüller daha bireysel bazda olabilir. Kuruma bireysel katkı daha önemlidir ve iyi 

işleyen gelişimsel iklimde, bu durum çalışanlar tarafından kabul görür. Grup veya iç 

süreç iklimleri ile karşılaştırıldığında, gelişimsel iklim daha dış odaklıdır. Kişiler, 

başarının daha çok kurum dışında gerçekleştirildiği varsayımına inanırlar ve bunu 

temel alarak hareket ederler. Ayrıca lider güvenilirliği ve günah keçiliği seviyesi ile 

ilgili de farklılıklar bulunmaktadır. Gelişimsel iklim, dış çevresel bilgiye daha fazla 

odaklanırken, grup iklimi, iç bilgiye daha fazla odaklanmaktadır. Çevresel bilginin 

gelişim ve büyüme için daha yüksek değerde olması olasıdır. Ayrıca, uzlaşma da 

önemlidir (Quinn ve Kimberley, 1984). 
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Rasyonel Amaç İklimi: Rasyonel amaç iklimi, iç süreç iklimine benzerlik 

gösterir. Tek farklılık değişim için hazır olma durumudur. Rasyonel amaç iklimi 

planlama, üretkenlik ve verimlilik üzerine vurgu ile yapılandırılır (Quinn ve 

Kimberley, 1984). Gerilim ve değişime hazır olmanın yüksek seviyelerde olduğu, 

rekabetçi bir iklimdir. Bu iklimde duygusal tepkiler: kızgınlık, endişe ve strestir 

ancak, bu aynı zamanda çalışanların değişim ile baş etmek için yeterli kaynaklara 

sahip olduklarına inandıkları bir iklimdir. Değişime karşı açık olma, mevcut durumla 

ilgili sıkıntıya dayanmaktadır (George ve Zhou, 2002; Forgas ve George, 2001). 

Düşük seviyede güven, yüksek seviyede çatışma, özel veya sınırlı bilgi görüşüne 

neden olur, paylaşım ve bilgi alışverişi spontane olarak meydana gelmez ancak hedef 

odaklı ise bilgi paylaşılır. Başka bir deyişle, kişiler kendi iyilikleri için bilgi 

paylaşmazlar, ancak iş görevleri ile ilgili belirli ihtiyaçları karşılamak için paylaşırlar. 

Bu şekilde, bilgi paylaşımı tamamen açık olmak yerine sertleştirilmiştir. 

Bireyler, güven, çatışma ve benzerlerinin dalgalanmalarıyla baş ederken 

atmosfer, çalışmayı yönlendirmeye yardımcı olmaktadır. Kişiler değişmeye 

isteklidirler ve hedeflerinin gerçekleşebileceğine inanmaları halinde yeni zorlukları 

ve fırsatları kabul ederler (Quinn ve Kimberley, 1984). Yüksek ciro beklenebileceği 

hissiyle, çalışanların kuruma sadık olmaları beklenmez. Kurum en değerli veya 

kalifiye çalışanlarını elinde tutmak için çok çalışabilir ancak diğerlerinin mutsuz 

olması veya ayrılmalarına ilişkin çok endişelenmez. Değişime karşı yüksek seviyede 

hazır olma beraberinde prestijli işler için sert bir rekabeti getirir ve personelin 

yeniden örgütlenmesi beklenebilir. 

İç Süreç İklimi: Yüksek gerilim ve değişiklik için düşük hazırlık ile 

karakterize edilmektedir. Bu iklimde, yüksek çatışma, düşük moral, düşük liderlik 

özellikleri görülür. Çalışanlar değişimle baş etmek için yeterli kaynaklara sahip 

olduklarına fazla inanmazlar. Egemen olan duygular hayal kırıklığı, utanç ve 

yorgunluktur. Bilgi işleme ile ilgili olarak, iç süreç ikliminin, düşük seviyede 

paylaşıma, düşük seviyede, spontane, kurallar kapsamında ve prosedürler uyarınca 

sınırlı bir şekilde paylaşılan bilgiye yol açması ve görevle yakından bağlantılı olması 

olasıdır (Forgas ve George, 2001; George ve Zhou, 2002). Bireylerin daha az güvenli 

olduğu, daha çok çatışmanın olduğu, ödüllerin eşit olarak algılanmadığı ve değişim 

için düşük seviyede hazırlığın olduğu ortamlardır ve bu ortamda çalışmak çok 

memnun edici değildir. Grup iklimi ile karşılaştırıldığında, iç süreç iklimi daha düşük 
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seviyede güven ile karakterize edilmiştir. Bireyler daha içe kapanık ve korunaklı 

olduğu için, bireyler arasında paylaşım ve açık atmosfer bulunmamaktadır. Örgüt 

içerisinde çatışma çok olabilir ve bu nedenle kişiler, hem araçlar hem de sonuçlar 

üzerinde anlaşma sağlayamazlar. Ödüllerin adil verilmediği algısı vardır. Sonuç 

olarak, çalışan morali düşük olabilir. Liderliğe daha az inanç vardır ve süreçlerin 

kendisine daha fazla inanılmaktadır, böylece değişime karşı direnç yüksek olma 

eğilimindedir. Suçu başkasına atma (günah keçiliği) seviyesi de yüksektir. İç süreç 

iklimi bilgi araçlarıyla çok fazla bilgi işleme kapasitesine sahip değildir. Paylaşım 

veya açıklık ile ilgili bir norm bulunmamaktadır. Bilgi özeldir ve bilgiye ihtiyacı 

olanların rolü dâhilinde veya belirli iş kapsamında verilir. Bilgi, talimatlar dâhilinde 

ve prosedürlere göre iletilir. Bir iş veya görevle veya “bilme ihtiyacı” ile yakından 

ilgilidir. Spontane bilgi bağlantıları büyük ölçüde eksiktir veya kullanılmamaktadır. 

İç süreç iklimi, içsel şekilde işin nasıl yapıldığına, örn; çalışma yöntemleri 

veya süreçlerine odaklanma eğilimindedir. Bu, örgütsel verimlilik kazanmak için çok 

önemli olabilir. Bu nedenle, böyle bir iklimin örgüt için illaki yıkıcı olmasına gerek 

yoktur. Yönetimsel olarak esas zorluk, güven, çatışma, algılanan eşitsizlikler ve 

benzerlerinin örgütsel başarıyı engelleyecek kadar düşük olmamasını sağlarken, 

kişilerin iş süreçlerine odaklanmasını sağlamaktadır. İç süreci, çalışanlar tarafından 

olumsuz yönde sürekli düşüşe dönüştürülmeyecek ancak bunun yerine 

mükemmelliğin değerini, örgütsel verimliliğe ulaşılmasını ve hata kontrolünü 

arttıracak şekilde düzenlemek gerekmektedir. 

1.2.4 Litwin ve Stringer İklim Sınıflandırması 

Litwin ve Stringer yürüttükleri deneysel çalışmada, örgüt iklimi ve önderlik 

biçimi ilişkisine büyük katkı sağlamışlardır. Çalışmada üç işletme örgütü 

similasyonu oluşturulmuş ve genel müdürlere de nasıl bir önderlik biçimi 

izleyecekleri önceden öğretilmiştir. Önderlik biçiminin, bağımsız değişken olarak ele 

alındığı çalışmada, otokratik, demokratik ve başarıya dönük olmak üzere üç iklim 

türü ortaya çıkmıştır (Ertekin, 1978: 18). 

Bu çalışmalarında, bireysel algının, örgütsel iklimi belirlemedeki rolünü ön 

plana çıkarmış, örgüt iklimi boyutlarını da çalışma ortamının, ölçülür nitelikteki 

özelliklerinin bireylerce algılanması üzerine kurmuşlardır (Öge, 1996). 
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1.2.4.1 Litwin ve Stringer iklim boyutları 

Litwin ve Stringer örgüt iklimini, McClelland’ın ihtiyaçlar teorisini baz alarak, 

örgütsel yapı, bireysel sorumluluk, standartlar, ödüllendirme, risk alma, destek, 

samimiyet, çatışma / çatışmaya tolerans ve aidiyet / kurumsal kimlik olmak üzere, 

dokuz boyutta incelemişlerdir. Çalışmamızın uygulama bölümü, literatürde yaygınca 

kullanılan, bu dokuz boyutlu ölçek aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

1.2.4.1.1 Örgütsel yapı  

Örgütsel yapı, en basit ifadesiyle, bir organizasyonun tasarımıdır ve örgütteki 

işlerin ve bu görevleri gerçekleştirecek bireylerin gruplanmasına göre oluşan, formal 

bir modeldir. Örgüte ait iş akışının düzenlenmesi, karar alma sürecine ilişkin yetkinin 

nasıl kullanılacağının ve iletişime bağlı ilişkilerin, nasıl gerçekleştirileceğinin 

belirlenmesi olarak tanımlanabilir (Covin ve Slevin,1991: 17). 

Litwin ve Stringer örgütsel yapıyı, çalışanların uymakla yükümlü olduğu, 

onları kısıtlayan talimatlar, prosedürler, kurallar ve formal süreçler olarak 

tanımlamakta ve bu boyutun göstergelerini; örgütte algılanan sınırlar, ulaşılabilir 

bilginin miktarı, davranışlar üstündeki sınırlandırmalar, hiyerarşik durum, otorite, 

tanınırlık ve statü için rekabet, biçimsellik ve sosyal mesafe olarak ifade 

etmektedirler (Litwin ve Stringer, 1968: 46). 

Litwin ve Stringer’in çalışmalarında temel aldığı Mcclelland (1961), 

araştırmasında, çalışma ortamıyla ilgili, bireyde üç güdünün öne çıktığını 

belirlemiştir. Bu güdüler, verimli - etkili olma, zor bir işin üstesinden gelme 

ihtiyacından doğan başarma güdüsü, diğerlerini etkileme, onlar üzerinde kontrol 

sağlama ihtiyacından doğan güç güdüsü ve sosyal onay, yakın kişisel ilişkiler, 

bütünleşme ihtiyacından doğan bağlanma güdüsüdür (Robbins ve Judge, 2012). 

Mccelland ‘ın sınıflandırmasına göre, başarma güdüsü yüksek olan bireyler, 

daha çok, yapısal sınırların keskin bir şekilde tanımlanmadığı, bilginin açıkça 

sunulmadığı, belirsizlik içeren koşullarda çalışma isteği içerisindedirler. Çünkü 

belirsizlik ortamında, deneme yanılma yoluyla sonuca ulaşmak, bireydeki başarma 

ihtiyacına karşılık vermekte ve motivasyon düzeyini artırmaktadır. Bireyin görev 

alanıyla ilgili yapısal çerçeveyi, davranışlar üstündeki sınırlandırmalar, bilginin 

ulaşılabilirliği ve örgütün algılanan sınırları belirlemekte, bu faktörler de başarma 
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ihtiyacı içerisindeki birey için, işin çekiciliğini azaltmak suretiyle, başarmanın değeri 

algısını olumsuz etkilemektedir (Litwin ve Stringer, 1968: 47). 

Örgütsel yapı göstergelerinden, otorite, tanınırlık ve statü için rekabet ve 

hiyerarşik durum, daha çok güç güdüsü baskın bireylerin motivasyon düzeyini 

artırmaktadır. Güç ihtiyacı baskın bireyler, iyi oluşturulmuş kişiler arası ilişkiler 

yerine, belirli bir işin yapısına ve başkalarınca tanınır olma öğelerine daha fazla 

önem vermektedirler. Örgütsel yapı boyutunun motivasyona yönelik etkisi, daha çok 

güç ihtiyacı içindeki bireylerde yükselmekte, başarma ve bağlanma güdüsü baskın 

olan bireylere etki düzeyi, düşük olarak değerlendirilmektedir (Litwin ve Stringer, 

1968: 47). 

Örgütsel yapı, bağlanma güdülenmesini uyaramamakta, hiyerarşi ve sınırların 

belirginliği artıkça, biçimsellik ve sosyal mesafe artmaktadır. Bu durum yakın 

ilişkiler ve arkadaşlığı azalttığından, ilişki ihtiyacı yüksek bireylerin motivasyonunu 

düşürmektedir (Ertekin, 1978). 

1.2.4.1.2 Bireysel sorumluluk  

Sorumluluk boyutu, daha çok bireylerin yürüttükleri işlere ilişkin yetki sahibi 

olabilmeleri ve insiyatif kullanabilmeleriyle ilişkilidir (Çekmelioğlu, 2007). 

Bireylerin, herhangi bir gözetim olmadan da işlerini yerine getirebilme ve 

yürüttükleri işlerin sonuçlarından kendilerini sorumlu hissetme düzeyleri olarak da 

ifade edilebilir.Yönetim, gerekli çalışma standartlarını belirledikten sonra, bireylerin 

işle ilgili sorunlara, kendilerinin çözüm getirebilecek düzeyde sorumluluk 

taşımalarını beklemektedir (Litwin ve Stringer, 1968: 49). 

Başarı güdüsü yüksek bireyler daha çok sorumluluk alma eğilimindedirler. 

Başarı performanslarını, kendi çabaları sonucunda elde ettikleri sonuçları 

kıyaslayarak belirlediklerinden, çalışmalarına ilişkin geri dönüt beklentisi 

içindedirler. Eğer başarı, bireyin kendi sorumluluklarını yerine getirmesinden, kendi 

performansından kaynaklanmıyorsa, görevi başarmış olmanın motive ediciliği 

bireyde düşmektedir (Litwin ve Stringer, 1968: 49). Sorumluluğa önem veren örgüt 

ikliminin başarı güdüsünün uyarılmasında önemli etkileri vardır (Ertekin, 1978). 

Örgütsel sorumluluğa önem veren bir örgüt iklimi, güç güdüsünü 

uyarabilmektedir. Güç ihtiyacı içersindeki bireyler, yaptıkları işin sonuçlarından 

etkileneceklerini düşünürler ve etkileme araçlarını kontrol altında tutmak isterler. 
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Eğer, kendileri bunlar üzerinde kontrol sağlamazlarsa, diğerleri tarafından kontrol 

altına alınmaktan korkarlar. Bu sebeple bireysel sorumluluğun, güç ihtiyacına 

yönelik motivasyon üzerinde etkisinin yüksek olduğu söylenebilir (Litwin ve 

Stringer, 1968: 49). 

Örgütsel sorumluluğun, başarma ve güç güdüsüne yönelik olarak, motivasyona 

etkisinin yüksek olduğu söylenebilirken; bağlanma güdüsünün uyarılmasında 

herhangi bir etkiye sahip olduğuna dair bir bulgu ya da kuramsal varsayım 

gözlenmemiştir (Litwin ve Stringer, 1968: 49). 

1.2.4.1.3 Ödüllendirme  

Yürütülen işlerin sonuçlarıyla ilgili olarak, çalışanlara geri bildirimde 

bulunurken, cezalandırmadan daha çok, ödüllendirmenin önemine vurgu 

yapılmaktadır. Örgütsel performansı artırmak için, başarılı performans sergileyen 

bireylerin belirlenip, ödüllendirilmesi son derece önemlidir. Performansa dayalı, adil 

bir ödüllendirme sistemi, çalışanın, yaratıcılığını, örgütsel bağlılığını, iş tatminini ve 

güçlendirmeyi artırmaktadır (Çekmecelioğlu, 2008). 

Genellikle ödüllendirici bir örgüt iklimi, cezalandırıcı bir iklime göre “başarı” 

ve “bağlanma” güdüsü baskın bireyleri daha çok motive etmekte, başarısızlık 

kaynaklı korkuları azaltmaktadır. Ödüllendirici iklimi, “etkinliğe dayalı ödüllendirici 

iklim” ve “onaylayıcı” iklim olarak iki türde değerlendirmek gerekmektedir. Her iki 

iklim tipi de, farklı güdülenme iklimi meydana getirmektedir. Birinci tür olan 

etkinliğe dayalı ödüllendirici iklim, “bağlanma” güdüsü üzerinde etkili olmasa da, 

ödüllendirme sistemlerinin, etkinliğe dayalı, nesnel, belirgin ve açık olduğu 

durumlarda “başarı” güdülenmesi üzerinde etkilidir. Bağlanma güdüsü baskın 

bireyler, sadece, çalışmalarının onlara yakın, arkadaşca ilişkiler sağlayabileceğine 

inandıklarında etkili olabilirler. Etkinliğe dayalı ödüllendirici iklimin güç güdüsü 

yaratmada da etkisiz olduğu da söylenebilir. Onaylayıcı iklim, başarı güdüsü yüksek 

bireylerin, kendi başarıları konusunda geri bildirim ve ödüllendirme beklentisi içinde 

olmaları ve bireysel başarıları ile genel bir onaylama arasında bağlantı kuramamaları 

sebebiyle, “başarı” güdülü bireylerde etkili değildir. Genel olarak onaylayıcı bir 

iklim “bağlanma” güdüsü yaratmaktadır (Ertekin, 1978). 
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1.2.4.1.4 Risk alma 

Çalışanların işlerini yürütürken aldıkları risklerin derecesiyle ilgili bir boyuttur. 

Rekabet edebilmek için, hesaplanan riskleri göze almak gerekmektedir (Litwin,1968: 

51). Göreve veya örgüte ilişkin risk anlayışı, işle yüz yüze gelme, içinde bulunan 

koşullara karşı mücadeleye hazır olma şeklinde de tanımlanabilir (Şen, 2003). 

Değişimin gerekliliği olarak, belirsizlik ortamında çalışanlar, belirli bir düzeyde riski 

göze almak durumundadır. Risk almayı destekleyen bir örgüt ikimi, yaratıcılığı 

tetikleyecektir. Katı, bürokratik örgüt yapısı, iletişime kapalılık, otoriter yönetim 

şekli gibi faktörler risk alma davranışına engel teşkil ederler (Çekmecelioğlu, 2008). 

Risk, başarma ihtiyacını güdülemektedir. Başarı güdüsü baskın bireyler 

genellikle orta düzeyde risk barındıran görevleri üstlenmek isterler. Çok riskli ya da 

risksiz işler onları motive etmez. Risk alma boyutu, bağlanma ve güç güdüsü yüksek 

bireylerin motivasyon düzeyine etkisiz kalırken, orta düzeyde risk alma davranışının 

başarma güdüsü baskın bireylerde motive edici etkisi bulunmaktadır (Litwin ve 

Stringer, 1968: 62). 

1.2.4.1.5 Samimiyet ve destek  

Samimiyet, örgütte, çalışanlarca algılanan arkadaşça havayı ifade etmektedir 

(Litwin, 1968: 51). Çalışanın, grup üyeleri tarafından sevilmesi, önemsenmesi, yakın 

ve sıcak ilişkilerin varlığı, yardım, destek, dostluk ve arkadaşlık ortamı bu boyutta 

ele alınmaktadır. Bir örgütte, ilişkilerin olumlu ve sıcak olması, yönetim ve grup 

üyelerince destek sağlanacağı algısı, olumlu ve yardımlaşmayı geliştiren bir örgüt 

iklimi oluşturmaktadır (Dinçer, 2013). 

Yönetimin destekleyici bir tarzı benimsemiş olması, fikir ayrılıklarında 

iletişimin korunduğu, çalışanların kendi işleriyle ilgili kararlara katılabildiği, 

eylemlerin nedenlerinin bireylere açıkça ifade edildiği, işe ilişkin sorunların 

çözümünde yardımın sağlandığı, başarılı performansların ödüllendirildiği ve 

çalışanın işiyle ilgili, gereksiz kontrollere gereksinim duyulmadığı bir ortam 

yaratmaktadır (Çekmecelioğlu, 2007: 185). 

Görevlerle ilgili kesin yönlendirmelerin olması gibi, yüksek yapısallık düzeyi 

bulunan örgütlerde, samimiyet ve destek düzeyi düşmektedir. Başarının takdiri, 

cesaretlendirme ve destek, başarısızlık korkusunu azalttığından, “başarı” güdülü 
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bireylerde, “destek”, samimi (ılımlı) iklime oranla daha motive edici bir unsurdur. 

Samimi, yardımsever örgüt iklimi, bağlanma güdüsü baskın bireylerde daha çok 

etkilidir. İlişki ihtiyacındaki birey, grup üyelerince sevilme, benimsenme gibi öğeleri 

önemsediğinden, samimiyet ve destek boyutu, bu bireylerde motivasyonu 

artırmaktadır. Desteğin başarma ve bağlanma güdüsü baskın bireylerde, motivasyon 

düzeyini artırttığı gözlemlenirken, güç güdüsü üzerinde herhangi bir etkisi 

belirlenmemiştir. Samimi çalışma ortamı ise, bağlanma güdüsünü uyarırken, başarı 

ve güç güdüsü üzerinde etkisizdir(Litwin ve Stringer, 1968: 51). 

1.2.4.1.6 Anlaşmazlık / çatışma ve çatışmaya tolerans 

Litwin ve Stringer’e göre, çatışma boyutu, herhangi bir sorunun çözümünde, 

farklı fikirlerin dinlenmesi sürecini ifade eder ve eğer örgütte çatışmaya hoşgörü söz 

konusu ise, çalışanların güçlendirilmesine elverişli bir ortam vardır (Litviwin ve 

Stringer, 1968: 56). 

Çatışma genel anlamda, “İki veya daha fazla kişi veya grup arasında çeşitli 

kaynaklardan doğan anlaşmazlık” olarak tanımlanabilir. Örgütlerde çatışmaya 

genelde, farklı bakış açıları, bireysel farklılıklar ve sorunların algınmasındaki 

farklılıklar sebep olmaktadır. Çatışma halinde, bazı bireyler, düşüncelerini ifade 

etmekten kaçınırken, bazı bireyler de yüzleşmeyi tercih etmektedirler. Çatışmadan 

kaçınma halinde, bireyde oluşan baskı stres yaratmakta, bu durum çalışanın 

performasını da olumsuz etkilemektedir. Örgütlerde çatışma yaşanmaması mümkün 

olmadığından, yapılması gereken çatışmanın yönetilmesidir (Koçel, 2005: 663). 

İyi yönetilebilen çatışmalar, örgütte yaratıcılığı, araştırmaya teşviki, yeni ve 

orjinal fikirlerin meydana çıkmasını, motıvasyonu ve performans artışını sağlar. 

Çatışmanın az ya da yoğun olması da örgütü farklı boyutlarda etkiler. Gereğinden az 

çatışma, değişim ve yeniliğe kapalı bir ortam oluştururken, yoğun çatışmalar da, 

karar almada gecikmelere, zaman ve kaynak israfına neden olarak performansı 

olumsuz etkilemektedir (Koçel, 1999: 490; Çekmecelioğlu, 2008). 

Çatışmaların karşılıklı konuşularak çözüldüğü bir örgüt iklimi, gerekli bilgi 

aktarımını artırmakta, bu durum da daha gerçekçi etkinlik ölçülerini ve başarıyı 

getirmektedir. Yüzleşme durumunda bireyler birbirlerine gerçekler ve duygu 

durumları hakkında daha çok bilgi aktarmaktadırlar. Çalışanlar, aldıkları geribildirim 

sayesinde, ne ölçüde iyi iş yaptıklarını irdeleyebilmekte, eylemleri için seçenekler ve 
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başarıya engel oluşturan güçlükler daha net ortaya çıkmaktadır. Bu durum da 

“başarma” ihtiyacındaki bireyin motivasyonunu arttırmaktadır. Çatışmalar, arkadaşça, 

yakın ilişkilerin ve samimiyet ortamının yitirilmesi sebebiyle, “bağlanma” güdüsü 

baskın bireylerin motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Güç güdülü bireylerde ise, 

diğer bireyleri etkileme, onlara üstün gelme ortamı sağladığından, motivasyonu 

artırabilmektedir. Çatışmanın, bu bireylerde motive ediciliği, sadece, örgütte uzun 

süredir çalışıldığı durumlarda gözlemlenebilmiştir (Litwin ve Stringer, 1968: 56). 

1.2.4.1.7 Kurumsal kimlik / aidiyet  

Aidiyet, bireyin çalıştığı grubun önemli bir üyesi olduğuna dair hissiyatıdır. 

Üyesi olunan gruba bağlılık ve grup amaçlarına verilen önem, grupça benimsenmeyi, 

performansı ve karşılıklı güveni artırırken, kişisel gerginlikleri ve bireysel 

ödüllendirmeye yönelik ilgiliyi azaltır (Şen, 2007: 21). Bir örgüte ait olma, bir 

grubun önemli bir üyesi olma duygusu, bir tür cesaretlendirme ve güdüleme işlevi 

görmekte, bireyin bağlılığını artırıp, aidiyet duygusunu besleyerek, örgütle 

bütünleşmesine olanak sağlamaktadır. Örgüt ikliminin kimlik boyutu, grup ruhunu 

geliştirme ve güdüleme esası üzerine kuruludur (Gayef, 2006: 48). 

Litwin ve Stringer’ e göre ise, kurumsal kimlik / aidiyet, bireylerin örgütlerini 

sahiplenmeleri, kendilerini örgütün bir parçası olarak hissetmeleridir. Bu iklim 

boyutu, direkt olarak bağlanma güdülenmesini etkilemektedir. Yüksek bağlanma 

güdülü bireyler, grup bağlılığı ve bütünlüğünü sağlayan iklime olumlu tepki 

gösterirler. Bu iklim boyutu, örgüt üyeleri arasında yakın ilişkiler ve dayanışma 

yaratır. Tanınma ve grup bağlılığı sağlayıcı örgüt iklimi, ancak dolaylı olarak başarı 

güdülenmesi yaratır. Grupça tanınma bir amacın başarılmasına yönelik ise, yüksek 

başarı güdülü bireyler bu amaca ulaşmanın ancak grupla yürütülen bir eylemle 

olanaklı olduğuna inandıklarında tanınmaya önem verirler. Bazı bulgular, bu iklim 

boyutunun güç güdülenmesiyle olumuz yönde ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Grupça tanınma ve bağlılık, arkadaşlık ve karşılıklı dayanışma üzerine ağırlık verir 

ve bu durumda güç eğilimli bireyler tutunamazlar (Litwin ve Stringer, 1968: 61). 
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1.2.4.1.8 Standartlar 

Bu boyut açık ya da gizli, bireysel veya grup hedeflerinin çalışanlarca 

algılanma düzeyini ifade etmektedir (Litwin ve Stringer, 1968: 58). Yönetimin, 

performans standartlarının doğru bir şekilde belirlemesi ve çalışanlara bildirmesi son 

derece önemlidir. Çünkü, çalışanların, belirlenen performans standartlarını 

yakaladıklarında, kazanımlarının ne olacağını bilmeleri, onlar için yol gösterici bir 

nitelik taşımaktadır. Hangi standartları sağladıklarında hangi şekilde karşılık 

alacaklarını bilmeleri, o standartları yakalama çabalarını artıracaktır (Giesecke ve 

McNeil, 2010: 117). 

Yüksek düzeyde performans standartları başarı güdülemesi yaratır. Bu ikisi 

arasında oldukça olumlu bir ilişki vardır. Bunun yanında, öteki öğeler eşit olmak 

koşuluyla yüksek performans standartlarına ağırlık veren bir örgüt iklimi ile ‘’ güç ‘’ 

ve bağlanma güdülenmesi arasında bir ilişki gözlenmemiştir. Fakat örgüt iklimi 

yüksek performans standartları ile birlikte arkadaşlık ve bağlanma üzerine ağırlık 

veriyorsa, yüksek bağlanma güdülü bireyler arkadaşlarını ve üstlerini hoşnut etmek 

için bu yüksek ölçütlere ilgi göstermeye çalışacaklardır. Aynı şekilde erke dayalı bir 

örgüt ikliminde, yüksek performans standartları güç güdülenmesi yaratabilir (Litwin 

ve Stringer, 1968: 58). 

1.2.4.2 Litwin ve Stringer iklim türleri 

1.2.4.2.1 Otokratik yapılı iklim 

Güce dayalı, otorite baskın, ciddiyet, emir ve statünün önem kazandığı, 

çalışanların iş çevrelerinin ve görev tanımlarının kesin sınırlarla çizildiği ve bu 

sınırlamalar içinde tam performans beklentisi olan iklim tipidir. Tüm kademelerde 

otorite hakimdir, yönetim sürekli resmi yapının devamlılığının altını çizer ve 

kuralları çiğneyenler cezalandırılır. İletişim, sadece işle ilgili, resmi ve yukarıdan 

aşağıya doğrudur. Çatışmaya hoşgörü yoktur. Çalışanlar izoledir ve herkesin, sadece 

işine odaklanması beklenir. Korku ve başarısızlık kaygılı, çalışanların işlerini ilginç 

bulmadığı, çatışma yoğunluğu taşıyan, siyasal otorite gibi örgüt dışı faktörlerin 

yoğun hissedildiği, iş tatminini düşürücü ve güdüleme yaratmayan bir örgüt iklimidir 

(Korkut,1993’dan akt. Özdede 2010: 46; Litwin ve Stringer, 1968: 116). 
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1.2.4.2.2 Demokratik yapılı iklim  

Birarada çalışmanın, karşılıklı dayanışmanın, grup bağlılığının, dostça 

ilişkilerin ve birlik beraberlik duygusunun baskın olduğu, resmi olmayan bir yapıyı 

ifade eder. Cezalandırmanın değil, yardım ve cesaretlendirmenin, bireysel 

gelişiminin önemine vurgu yapılır. Yönetim de bu değerlere uygun davranışlar 

sergiler. Grup üyelerinin birbirleriyle iletişimini kuvvetlendirmek için toplantılar 

düzenlenir. Bireyler arasında eşitlik ve her kademede kararlara katılım hakkı vardır. 

İşin mükemmelliğinden çok, bireyler arası ilişkilerin iyi olması önceliklidir. Bu 

sebeple etkinlik düzeyi orta seviyede, iş tatmini yüksektir (Litwin ve Stringer, 1968: 

116; Korkut, 1993: 6’dan akt. Özdede, 2010: 46; Halis ve Ugurlu, 2008: 108). 

1.2.4.2.3 Başarıya yönelik iklim 

Verimlilik, rekabet ve yaratıcılığın önem kazandığı, “başarmanın” hedef olarak 

belirlendiği örgüt tipidir. Çalışanlar, kendi bireysel hedeflerinini belirlemeleri ve elde 

ettikleri sonuçlardan sorumluluk almaları noktasında teşvik edilirler. Çalışanlara, 

geribildirimle, hedeflerine giden süreçlerde değerlendirme yapabilme şansı verilir. 

Yönetimce yaratıcı, yenilik getiren fikirlere değer verilir. Örgütte, samimi sıcak, 

gayri resmi bir iletişim dili vardır, güven ve birliktelik duygusu hakimdir ve 

çalışanlardan birbirlerine yardımcı olmaları beklenir. Örgütsel bağlılık düzeyi 

yüksektir. Başarılı performanslar, onay, terfi ve ödeme ile ödüllendirilir. Yapılan işi 

zevkli kılmaya ve performans gelişimine önem verildiğinden, çalışanların her zaman 

daha iyiye odaklanacağı ve bu sebeple örgütsel performansın ve iş tatminin yüksek 

olacağı değerlendirilmektedir (Litwin ve Stringer, 1968: 116; Halis ve Ugurlu, 2008: 

108; Ertekin, 1978). 

Litwin ve Stringer’ ın belirlemiş olduğu bu yapı birçok çalışmaya kılavuzluk 

etmiş, bu araştırmada da denetim firmalarındaki örgüt iklimi algısı, bu ölçekler 

aracılığıyla değerlendirilmiştir. Her ne kadar çalışmalarının ana odağı motivasyon ve 

performansa etkisi olsa da örgütsel yapı, standartlar, çatışmaya tolerans gibi 

boyutların bireylerin sorgulayıcı zihin, eleştirel bakabilme ve bireyleri 

çözümleyebilme gibi nitelikleri etkileyebileceği değerlendirilmekte, bu etkileşime 

girmeden önce, ikinci bölümde mesleki şüphecilik kavramının önemi 

irdelenmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. MESLEKİ ŞÜPHECİLİK  

Denetim standartlarında, denetçinin taşıması gereken temel etik ilkeler arasında 

yer alan mesleki şüphecilik kavramına girmeden önce, denetimin genel çerçevesi ve 

denetim türleri hakkında bilgi verilecektir. 

2.1 Denetimin Genel Çerçevesi 

Denetim en genel anlamıyla, sunulan bilgiyle, kabul edilen ölçütlerin uygunluk 

derecesinin tesbiti için, bilgiye ilişkin kanıt toplanması, bunların değerlendirilmesi ve 

sonuçların raporlanarak bilgi kullanıcılarına iletilmesidir (Çömlekçi ve diğ., 2004). 

Kavramın, üzerinde uzlaşılmış en geniş içerikli ifadesi Temel Denetim 

Kavramları Kurulu (American Accounting Assocation: AAA, Committee on Basic 

Auditing Concepsts)’nca yapılmıştır: 

“Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlarla, kabul edilmiş 

ölçütler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili 

kullanıcılara iletmek amacıyla, nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen 

sistematik bir süreçtir” (Erdoğan ve diğ., 2012). 

Ayrıntılı ve çok yönlü bu tanımın ana unsurları şu başlıklar altında ifade 

edilebilir (Kaval, 2008; Erdoğan ve diğ., 2012): 

a) Ekonomik faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar: İşletmenin, faaliyetlerine 

ilişkin sunduğu çeşitli rapor ve beyanlar, bir iddia niteliği taşımaktadır ve bu 

iddiaların doğruluğunu ve güvenilirliğini saptamak denetim faaliyetinin temel 

amacıdır. 
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b) Kabul edilmiş ölçütler: Denetçi, ekonomik faaliyetlere ilişkin iddialar 

hakkında topladığı kanıtlarla, önceden saptanmış ölçütleri karşılaştırarak, bilgilerin 

doğruluğuna ve güvenilirliğine karar verir. Bu kararlaştırılmiş ölçütler denetimin 

türüne göre, yasalar, yönetimin istemiş olduğu düzenlemeler ya da muhasebe 

standartları olabilir. 

c) Nesnel kanıt toplama: Denetçinin, işletmeden ya da işletmeyle ilgili 

kuruluşlardan bağımsız olarak, herhangi bir önyargı taşımadan, nesnel, yeterli ve 

uygun nitelikte kanıt toplama yükümlülüğünü ifade etmektedir. 

d) Sonuçların ilgililere iletilmesi: İşletmenin ekonomik faaliyetlerine ilişkin 

bilgiler, ortaklar, kredi kurumları, devlet vb. farklı birçok kişi ve kuruluş açısından 

önem arz eder. Denetçi, denetim sonucunda hazırladığı raporla ilgili bilgi 

kullanıcılarına, işletmenin sunmuş olduğu bilgilerin doğruluğuna ilişkin elde ettiği 

bulguları sunar. 

e) Sistematik süreç: Denetim, birbirini izleyen çeşitli evreler (sözleşme öncesi 

faaliyetler, önceki denetçiyle görüşme, denetim sözleşmesinin yapılmasından 

raporlama ve raporlama sonrası faaliyetlere kadar) halinde gerçekleştirilir. İstenilen 

amaca ulaşmak, ancak çok iyi tasarlanmış bir denetim planının işletilmesiyle 

mümkündür. 

2.2 Denetim Türleri 

Önceden saptanmış ölçütlerin ya da sonuçların ilgililere bildirilme yönteminin 

neler olacağı, denetimin türüne göre değişiklik arz etmektedir. Denetim türleri, 

muhasebe ve finans literatürine göre farklı şekillerde sınıflandırılsa da ağırlıklı olarak, 

denetimin amacına ve denetimi gerçekleştirenin niteliğine göre iki sınıfta 

toplanmaktadır. 

2.2.1 Amaçlarına Göre Denetim 

Amaçlarına göre denetim; faaliyet denetimi, uygunluk denetimi ve finansal 

tabloların denetimi (bağımsız denetim) başlıkları altında incelenmektedir. 

Faaliyet Denetimi, yönetimin denetimi, verimlilik denetimi ve yürütmenin 

denetimi gibi isimlerle de anılmakta, örgütsel faaliyetlerin sistematik bir şekilde 

incelenerek bu faaliyetlere ayırılan kaynakların etkinliği ve verimliliğine ilişkin 



 

32 

incelemeleri içermektedir. Daha çok işletmenin önceden belirlemiş olduğu, büyüme, 

karlılık gelişme gibi hedeflerine yönelik engeller ya da sapmaları belirlemeye 

yardımcı olur (Aksoy, 2006; Kaval, 2008). Örgütsel yapıya, iç kontrol sistemlerine, 

iş akışlarına ve yönetimin başarısına yönelik geniş kapsamlı bir faaliyet olması ve 

etkinlik ve verimlilik değerlendirilirken çoğunlukla ölçütlerin sübjektif olması 

nedeniyle, faaliyet denetimi, finansal tabloların denetimi ya da uygunluk 

denetimlerinden daha karmaşık ve zordur. Faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik 

değerlendirmesi, işletmeden işletmeye göre değişmekte hatta departmanlar arasında 

bile çeşitlilikler göstermektedir. Uygulamada daha çok, iç denetçiler ve kamu 

denetçilerince gerçekleştirilen faaliyet denetiminin sonucunda, mevcut başarının 

doğrudan doğruya ölçülmesi değil, bu başarının iyileştirilmesi ile ilgili çözüm ve 

önerileri içeren bir rapor hazırlanır (Güredin, 2007). 

Uygunluk Denetimi, işletme personeli tarafından yürütülen işlemlerin, devlet 

organları ya da işletme yönetimi gibi yetkili kuruluşlarca konulmuş olan kurallara 

uygun yapılıp yapılmadığının belirlenmesidir. Personelce yapılan işlemler, tutulan 

kayıtlar, düzenlenmiş finansal tablolar bu denetimin konusudur ve belirlenmiş 

ölçütlere de, şirket ana sözleşmesi, yasa, tüzük ve yönetmelikler, üçüncü kişilerle 

yapılan sözleşmeler ve üst yönetimin belirlediği politikalar örnek verilebilir 

(Çömlekçi ve diğ., 2004). 

Uygunluk denetiminde, kapsam olarak dar, tek bir ölçüt alınır ve sadece, işin 

bu ölçüte uygunluğu değerlendirilir. Hem işletme içinden hem de işletme dışından 

kişilerce yapılabilir. Denetim, üst yönetimin belirlediği politikalara uygun çalışılıp 

çalışılmadığını belirlemek üzere, işletmenin iç denetçisince (müfettiş vb.) 

yapılabileceği gibi, Vergi Usul Kanunu gereklerine uygun davranıp 

davranmadıklarını anlamak üzere, Maliye Bakanlığı inceleme elemanları gibi 

işletmeyi incelemeye yetkili bir kurumca da yapılabilr. Yani iç ya da dış denetim 

şeklinde yürütülebilir. İç denetçiler tesbitlerini üst yönetime raporlarken, yetkili 

kurumların denetçileri ise, sonuçları, Sayıştay, SGK gibi bağlı oldukları kuruma 

sunarlar (Bozkurt, 2008). 

Finansal Tabloların Denetimi, bir işletmeye ait finansal tabloların veya kamuya 

açıklanacak diğer bilgilerin, işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını, genel 

kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve yasal hükümlere uygun, doğru ve dürüst olarak 

yansıtıp yansıtmadığı hakkında bir kanaate ulaşmak amacıyla yapılmaktadır (Gürbüz, 
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1995). Mali tablolarda açıklanan bilgilerin güvenilir olmaması, bu bilgilerden 

yararlanan kullanıcıları (ortaklar, devlet, bankalar) bilgiye ilişkin, araştırma 

ihtiyacına götürmüştür. Tüm bilgi kullanıcılarının araştırmayı yürütecek nitelikte 

bilgi ve tecrübeye sahip olması olanaksız olduğundan, bilgilerin doğruluğunun ve 

tarafsızlığının saptanması, bağımsız ve güvenilir bir kişi ya da kurum tarafından 

denetlenmesi ile mümkündür (Güredin, 2000). 

Bilanço, gelir tablosu, nakit akım, fon akım tablosu ve özkaynak değişim 

tablosu gibi finansal tablolar, işletme dışına işletmeyle ilgili finansal bilgi sunmanın 

temel araçlarıdır. Bu denetim, finansal tabloların ve bu tabloların dayanağını 

oluşturan kayıt, belge ve diğer ipucları üzerinden yürütülen çalışmalara dayanan 

sistematik bir incelemeyi içerir. Temel amacı, finansal tabloların güvenirliğini 

sağlamak ve bilgi kullanıcılarına nihai değil, makul bir güvence vermektir (Kaval, 

2008). Esas alınan temel ölçüt, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleridir ve denetçi 

raporunda finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkeleriyle uygunluğunu 

ortaya koyacaktr. 

Bazı işletmeler için zorunlu olan bu denetim, işletmelerin talebi doğrultusunda 

ihtiyari olarak da yaptırılabilir. Herhalükarda işletme dışından bağımsız kişilerce 

gerçekleştirildiğinden, bu tür denetime “Bağımsız Denetim” veya “Dış Denetim” 

isimleri de verilmektedir (Kaval, 2008). 

2.2.2 Denetçinin Niteliğine Göre Denetim 

Denetçinin niteliğine göre denetim türleri ise, iç denetçi ve iç denetim, kamu 

denetçisi ve kamusal denetim, bağımsız denetçi ve dış denetim olmak üzere üçe 

ayrılmaktadır (Çömlekçi ve diğ., 2004). 

İç Denetçi ve İç Denetim: “İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek 

ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve 

danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun; risk yönetimi, kontrol ve yönetişim 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik, sistemli ve 

disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur” 

(TİDE, 2008: 7). 

İç denetimi gerçekleştiren iç denetçilerse, özel işlemelerde, devlet 

kuruluşlarında ve diğer kuruluşlarda, o kuruluşun bir elemanı sıfatıyla ücretli olarak 

çalışan denetçilerdir ve tanımdan da anlaşılacağı üzere yürütülen faaliyetlerin 
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etkinliği ve verimliliğiyle ilgilenirler (Erdoğan ve diğ., 2012). Uygunluk denetimi ve 

mali denetim, bilgi sistemleri denetimi, performans denetimi ve sistem denetimi 

temel faaliyet alanıdır (Uzun, 2007: 3). Büyük işletmelerde iç denetim, yönetim 

kuruluna bağlı bir bölüm tarafından geçekleştirilirken, küçük işletmelerde bir ya da 

birkaç denetim elemanınca gerçekleştirilir. İç denetçi yönetim adına denetim yaparak, 

işletmede yürütülen işlerin, belirlenen ölçütlere uygun yapılıp yapılmadığını belirler 

ve denetim sonuçlarını yönetim kuruluna ve üst yönetime sunar. Ayrıca mevcut 

sistemin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak da denetim bölümünün 

görevleri arasındadır (Erdoğan ve diğ., 2012). 

İç denetim, işletmenin gelişimine yönelik bir hizmet olarak, faaliyetlerin 

incelenmesi amacıyla işletme bünyesinde kurulan bağımsız bir değerlendirme 

fonksiyonu olsa da, üst yönetime bağlı bireylerce gerçekleştirilmesi sebebiyle, 

güvenirlik derecesi bağımsız dış denetimden daha düşüktür (Özeren, 2000: 1). 

Kamu Denetçisi ve Kamusal Denetim: Kamusal denetim; kamu kurum ve 

kuruluşlarının veya özel sektör kuruluşlarının, yasa, yönetmelik, ekonomik 

politikalar vb prosedürlere uygun davranıp davranmadıklarının, devlete bağlı 

denetim elemanlarınca incelenmesidir (Çömlekçi ve diğ., 2004). Bu denetimin en 

temel amacı; kamusal sorumluluk gereği olarak, toplumun huzur ve güvenini 

sağlamak ve vatandaşların devlete olan güvenini pekiştirmektir. 

Ülkemizde kamu denetimi, yasama, yürütme ve yargıya bağlı farklı birçok 

kurum ve kuruluş tarafından gerçekleştirilmekte ve kamu denetçileri bu kurum ve 

kuruluşlarda istihdam edilmektedir. Maliye Bakanlığı denetimleri, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun denetimleri, Yüksek Denetleme Kurulu denetimleri, Sayıştay denetimleri, 

ilgili bakanlık denetimleri, Türk Ticaret Kanunu’na göre yapılan denetimler, bu 

denetim türüne örnek verilebilir (Güredin, 2000). 

Kamu denetçileri, kamu kurumlarının faaliyet ve uygunluk denetimini 

yaparken, özel sektörde de vergi yükümlülülerinin vergi yasalarına uygun davranıp 

davranmadıklarını incelerler. Vergi denetimi, kamu denetçilerinin, mükelleflerin 

vergi mevzuatında yer alan kurallara uygun davranıp davranmadıklarını 

belirlemelerine yönelik olarak yapılan incelemelerdir ve bu denetimlerde, kamu 

adına toplanan gelirler ve yapılan harcamaların incelenmesinin yanı sıra, iki özel kişi 

ya da kurum arasındaki anlaşmazlığın çözümüne yönelik öneriler de sunulabilir. 



 

35 

Bağımsız Denetçi ve Dış Denetim; bağımsız denetim, “serbest meslek sahibi 

olarak kendi adına çalışan veya bir denetim şirketinin ortağı olan kişiler tarafından, 

işletmelerin finansal tablolarının Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ne 

uygunluk derecesini belirlemek amacıyla yapılan denetim çalışmasıdır” (Kepekçi, 

2000). Müşteri firmalar her ne kadar denetim karşılığı denetçiye ödemede bulunsa da, 

denetçinin işletmenin bir elemanı olmaması sebebiyle, müşteriden bağımsız olduğu 

kabul edilir. Bu nedenle işletme dışından bağımsız bir profesyonelce yapıldığından 

bağımsız denetim veya dış denetim şeklinde isimlendirilir (Çömlekçi ve diğ., 2004). 

Bağımsız denetçiler, kendi başlarına ya da bir denetim şirketinde çalışan, çeşitli 

kişi ya da kurumların istekleri üzerine, ücret karşılığında, profesyonel denetim 

hizmeti veren kişilerdir (Güredin, 2000). Denetim talebi, işletme yönetimi, ortaklar 

ve işletmeyle ilişkili kuruluşlar tarafından gelebilir. Bu denetçiler, finansal tablolalar 

denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi gerçekleştirebilirler. Ancak 

uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi zorunluluktan daha çok, işletmenin talebi 

doğrultusunda gerçekleştiğinden, bağımsız denetimin odak noktasının, finansal tablo 

denetimi olduğu ifade edilebilir. 

Ülkemizde, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerde bağımsız 

denetim yapma yetkisi; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun 2. Maddesine göre, serbest 

muhasebeci mali müşavirlere ve yeminli mali müşavirlere verilmiştir (Kepekçi, 

2000). Bağımsız denetçilere ve denetim firmalarının yapılarına ilişkin detaylı bilgi 

araştırmaya konu örgütler hakkında değerlendirmeler bölüm başlığında verilmiştir. 

Bağımsız denetim sonucunda, denetleme kuruluşu tarafından finansal tablo ve 

raporlara ilişkin olarak “olumlu”, “olumsuz” veya şartlı denetleme raporları 

düzenlenmektedir.Denetim raporu, denetlenen şirketin yayınladığı yıllık faaliyet 

raporu kapsamında, ortaklara ve diğer ilgililere dağıtılmak üzere, müşteri işletmeye 

veya onun yönetim kuruluna verilmektedir. 

Bağımsız denetçi, işletmelerin finansal tablolarını ve bu tablolardaki bilgilerin 

güvenilirliğini etkileyen muhasebe uygulama ve sistemlerini incelemekle 

yükümlüdür. Bu çalışmaları gerçekleştirebilmek için, denetçinin verileri toplaması, 

analizi, değerlendirmesi ve bulguların raporlanması sürecinde, denetim standartlarına 

uygun olarak, bağımsız davranabilme, dürüst ve tarafsız olabilme ilkelerine bağlı 
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olması gerekmektedir (Saygılı, 2007: 3). Denetçi mesleki standartlara uygun bir 

inceleme yaptıktan sonra bulguları raporlamalıdır. 

Denetim faaliyetinin; kimler tarafından, nasıl ve ne şekilde yapılacağını ve 

sonuçların nasıl raporlanacağını belirleyen ilke ve kurallara, genel kabul görmüş 

denetim standartları denilir ve bu standartlar değişik meslek kuruluşlarınca uzun 

yıllar süren çalışmalardan elde edilir. Ülkeler de bu çalışmalar doğrultusunda, kendi 

mevzuatını düzenlerler. Düzenlemelere ilişkin detaylı bilgi, denetim standartlarında 

mesleki şüphecilik başlığında verilmiştir. 

Denetim standartları, denetçiye ilişkin standartlar,çalışma alanı standartları ve 

raporlama standartları başlıklarında sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmada yer 

alan denetçiye ilişkin standartlar; denetim şirketlerinin personelinden veya 

denetçilerden, mesleğin gerektirdiği gibi icra edilebilmesi için beklenen koşullardır. 

İki başlık altında incelenmektedir. Bunlar, nasıl denetçi olunacağına ilişkin, mesleki 

yeterlilik standartları ve mesleğe başladıktan sonra sergilenecek davranışları 

belirlemeye yönelik, mesleki etik standartlarıdır. Mesleki yargı, mesleki özen ve 

titizlikle birlikte, bu başlıkta standartlarda yer alan önemli bir kavram da mesleki 

şüpheciliktir. 

2.2 Mesleki Şüphecilik Kavramı ve Önemi 

Büyük denetim başarısızlıkları ve bunların sermaye piyasası üzerindeki etkileri, 

denetim mesleğine karşı, toplumun ve denetim alanı düzenleyicilerinin endişelerinin 

artmasına neden olmuştur (Nelson v.d., 2003: 216). 2001 yılının başında, aktifte 

yaklaşık 62 milyar dolarla, Enron’un iflas istemi, hemen ardından WordlCom’un, 

aktifte 100 milyar dolarla, iflasını açıklamasıyla ortaya çıkan Enron skandalı; yeterli 

düzeyde mesleki şüpheci yaklaşım uygulanmamasından doğan, bir, denetçi 

başarısızlığı olarak düşünülmektedir (Benston ve Hartgraves, 2002: 122). 

ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC)’nun vaka analizleri, denetçilerin yanlış 

beyanları tespit etmede başarısız olmasının sebebi olarak, yeterli seviyede mesleki 

şüphecilik sergilenmemesini göstermektedir. Yolsuzlukla ilgili SEC vakalarında 

belirtilen, denetim eksiklikleri listesinin ilk 10’u arasında, yetersiz mesleki şüphecilik, 

3.sırada (vakaların %60’ı) yer almakta, listenin 1 numarasında ise, vakaların %80’ini 

oluşturan ve mesleki şüpheciliğin bir etkeni olarak düşünülebilecek, yetersiz denetim 

kanıtı toplama bulunmaktadır (Beasley v.d., 2001: 65). SEC Muhasebe ve Denetim 
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Uygulama Bildirgesi, denetim etkinliği raporunda, denetçilerin, üzerinde çalıştıkları 

birçok durumda, yeterli mesleki şüphecilik sergileyemediklerini belirtmektedir (POB, 

2000: 227). 

Enron, WorldCom ve Arthur Andersen dönemi boyunca meydana gelen 

skandallarla birlikte, raporlamanın kötüye kullanımını engellemek, denetçilerin ve 

muhasebe firmalarının yasa ve mevzuata bağlı olmasını sağlamak amacıyla, daha 

fazla prosedür uygulamaya geçirilmiştir. Bu mevzuat, denetçilerin, maksimum özen 

ve sorumlulukla hareket etmelerini sağlamak amacıyla uygulamaya konulmuş, fakat 

denetçilerin kanıt toplarken ve müşteri finansal beyanlarını değerlendirirken, 

kullanacakları mesleki şüphecilik seviyeleriyle ilgili belirsizlikleri de beraberinde 

getirmiştir. (Curtis, 2014: 2) 

İfade edilen, yolsuzluk vakaları, mesleki şüpheciliğin, denetimin tüm yönlerine 

uygulanması gerektiğini ortaya koymasına rağmen, mesleki şüphecilik eksikliğine 

neyin yol açtığı net değildir. Mesleki şüphecilik seviyesinin, denetçinin mesleki 

deneyimi ve geçmişinin bir sonucu olup olmadığı, öğretilebilecek veya 

edinilebilecek bir nitelik olup olmadığı ya da yetersiz şüpheciliğin temel nedenlerinin 

neler olabileceği üzerine ilave araştırma ve analize ihtiyaç olduğu açıktır. Mesleki 

şüphecilik üzerine daha net bir bakış açısı oluşturmak, profesyonel denetçilere ve 

aynı zamanda standartları yaratan kurumlara ve sermaye piyasası işleyişine fayda 

sağlayabilir. (Carpenter vd., 2002). 

Özetle, hem akademisyenlerin, hem de saha denetçilerinin, denetim süreci 

boyunca mesleki şüphecilik ihtiyacını kabul edip, literatürde mesleki şüpheciliğe 

ilişkin çalışmalara yer vermeleri, mesleki standartların ilk kodlaması ile başlayarak, 

mesleki şüpheciliğe ihtiyacın (SAS 1) güncel standartlarla vurgulanarak 

tekrarlanması (SAS 57, 67, ve 82), uluslararası denetim firmalarının denetim 

metodolojilerinde ve denetçi eğitimlerinde, mesleki şüphecilik kavramına yer 

vermeleri sebebiyle, mesleki şüphecilik kavramı önemli hale gelmektedir 

(Quadackers vd., 2009: 3). 

Mesleki şüpheciliğin, denetim uygulamasındaki önemli rolü üzerinde, küresel 

bir fikir birliği bulunmasına karşın, genel geçer bir tanımı bulunmamaktadır (Hurtt 

vd., 2003). 

TDK’ya göre meslek, “belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere 

dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak 
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için yapılan, kuralları belirlenmiş iş” olarak tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr). 

“Mesleki” kelimesi ise bir sıfattır. Birlikte kullanıldığı adı tanımlama ve söz konusu 

konuyla ilgili ilave bilgi sağlama işlevine sahiptir. Ancak, denetim rehberliği ve 

literatürü, “mesleki”nin ne anlama geldiğine dair net bir tanım sağlamamakta, buna 

ilişkin ipuçları, denetçilerin, denetim mesleğini gerçekleştiriken uyması gereken 

genel ilke ve kurallardan çıkartılmaktadır (Yankova, 2015: 82). Bu sebeple, denetim, 

ana fonksiyonu büyük ölçüde eğitilen uzmanların değerlendirmelerine dayanan bir 

meslek olarak değerlendirilmektedir. SAS 1, mesleki özen standardı, denetçinin, 

muhasebe mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneği kullanarak mesleki 

şüpheciliği uygulaması gerektiğini ifade etmektedir (SAS1). Bu nedenle, “mesleki 

şüphecilik” kapsamında “mesleki” sıfatı, denetçilerin, sürekli olarak profesyonel 

olmak için eğitildiği ve mesleki standartlara göre, yargı ve eylemde bulunması 

gerektiği gerçeğine atıfta bulunmaktadır (Quadackers, 2009: 14). Denetim mesleği, 

mesleki şüpheciliği, standartlarla açıkça kodlayan ve yasal bir gereklilik olarak 

belirten, tek meslektir (Hurtt, vd., 2003: 10). 

Şüphecilik, “araştırmacı veya düşünceli” anlamına gelen Yunanca kökenli 

“skeptikos” sözcüğünden gelmektedir. Şüpheci olmak genellikle sorgulama, dikkatli 

gözlem, inceleyici düşünce ve inancın askıya alınması ile bağlantılıdır (Glover ve 

Prawitt, 2014: 2). Güvenin hiç olmaması anlamında değil, müşteri yönetiminin 

beyanları gibi, diğerlerinden alınan bilgiyi, doğrulama eylemi anlamına gelmektedir 

(Curtis, 2014: 6). 

Denetimde mesleki şüphecilik kavramını derinlemesine incelemeden önce, 

şüpheciliğin diğer disiplinlerde nasıl ele alındığına değinmek gerekmektedir. Felsefe 

literatüründe geniş yer bulan, şüphecilik, psikiyatri, hukuk, tüketici davranışları, 

reklam araştırmaları, medya şüpheciliği ve eleştirel düşünme yaklaşımlarında 

inceleme konusu olmuştur. 

2.2.1 Felsefede Şüphecilik 

Felsefi görüş olarak şüpheciliğin kökleri Antik Yunan’a dayanmaktadır. 

Helenistik dönem felsefecilerinin şüphecilik üzerine geliştirdikleri argümanlar, bizi, 

genel çerçevede Antik dönem için, iki farklı şüphecilik anlayışına götürmektedir: (1) 

bilginin mümkün olduğuna karar vermek için yetersiz ve eksik kanıt olduğunu, bu 

nedenle kişinin bilgiyle ilgili tüm sorularda, yargıyı askıya alması gerektiğini ifade 
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eden görüş, (2) bilgi ediniminin mümkün olmadığını kabul eden görüş. Bu görüşlerin 

birincisine Pyrrhon şüpheciliği, ikincisine ise Akademik şüphecilik adı verilmiştir 

(Popkin, 2003: 4). 

Bilgi sorununu sistematik olarak inceleyen ve okullaştıran ilk septik 

Pyrrhon’dur. Duyular ve akılın; nesneleri, bize, oldukları gibi değil, göründükleri 

gibi gösterdiklerini söyleyen Pyrrhon; ‘’her sav için birbirinin karşıtı olan ve güç 

olarak birbirine eşit iki kanıtın ileri sürülebileceğini ve bundan dolayı da, hiçbir şey 

için belli bir şey denilemeyeceğini, yapılacak en iyi şeyin, her türlü yargıdan 

kaçınmak (yargının askıya alınması) olduğunu’’ ifade etmiştir (Gökberk, 1985). 

Yargının askıya alınması, daha sonra incelenecek olan Hurtt Mesleki şüphecilik 

modelinin de temelini oluşturmaktadır. 

Pyrrhon’un, öğrencisi Timon, onun felsefesini şu üç başlıkta özetlemiştir: (1) 

nesnelerin doğasıyla ilgili hiçbir şeyi bilemeyiz; (2) bu nedenle, onlara karşı doğru 

yaklaşım yargıda bulunmamaktır ve (3) yargıyı ertelemenin gerekli sonucu 

‘soğukkanlılık ’tır (Gökberk, 1985: 85; Cevizci, 2014: 521). 

Başta Pyrrhon ve Timon olmak üzere, Pyrrhonizim şüphecileri, önermeleri 

sağlam olmalarına rağmen, herhangi bir soru hakkında, ne düşündüklerini 

söylemekten kaçınmaya çalışmışlardır. Onlar için şüphecilik, herhangi bir soruda, 

hem lehte, hem de aleyhte kanıt önermek için bir yetenek veya zihinsel bir tutumdu. 

Böylece kişi, herhangi bir konuda yargısını askıya alabilirdi. Bu ruh hali daha sonra, 

şüphecilerin, görünenin ötesine geçen konularla ilgili daha fazla endişeli veya kaygılı 

olmadıkları için, huzura, gönül rahatlığına veya sakinliğe neden olmaktaydı (Popkin, 

2003: 5). 

Antik dönemin, ikinci tür şüpheciliği olan Akademik şüphecilik, M.Ö üçüncü 

yüzyılda Platon Akademisinde oluşturulduğu için bu adı almış “Tek bildiğim, hiçbir 

şey bilmediğimdir” Sokratik gözleminden doğmuştur (Popkin, 2003: 4). Başlıca 

temsilcileri olan Arkesilas ve Karneades ‘tan yazılı bir şey kalmadığından öğretileri 

Diogenes, Cicero ve Sextus Emperikios aracılığıyla bilinmektedir (Gökberk, 1985: 

98). 

Arkesilas ve Karneades herhangi bir önermenin doğruluğu veya yanlışlığıyla 

ilgili bir kesinliğe varılamayacağını belirtmiş, Karneades Arkesilas’dan farklı olarak, 

bilgide kesinlik arayışı yerine, doğru olma olasılığı en yüksek olana yönelim 

konusunda bir olasılık kuramı geliştirmiştir (Cevizci, 2014: 182). 
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Akademik şüpheci filozofların amacı, nesnenin gerçek yapısıyla ilgili doğru bir 

şeyleri bildiğini iddia eden dogmatik filozofların, bildiklerini söyledikleri 

önermelerin, mutlak doğruluğunu bilemeyeceklerini göstermekti. Duyularımız 

sayesinde elde ettiğimiz bilginin güvenilemez olduğunu, mantığımızın güvenilir 

olduğu konusunda emin olamayacağımızı ve hangi kararımızın doğru veya yanlış 

olduğunu belirlemek için, kesin bir kriter veya standarda sahip olmadığımızı ifade 

etmişlerdir. Özet olarak, Akademi şüphecileri, hiçbir şey mutlak değildir, elde 

edebileceğimiz en iyi bilgi sadece olasıdır ve ihtimallere göre yargıda bulunulabilir 

demişlerdir (Popkin, 2003: 4). 

Kökleri Pyrrhonizim Okulu ve Platon akademisinde Antik Yunan’ a kadar 

uzanan şüphecilik düşüncesi, tarihsel süreç içerisinde Cicero ve Sextus Empiricus ile 

Roma’da gelişmiş, Rönesans döneminde Montaigne, Bayle, Descartes, Hume, 

Wittgenstein, Kant, Nietzsche, ve Freud dahil olmak üzere, birçok ünlü düşünürün 

yazılarında önemli rol oynamıştır (Kurtz 1992: 31). Ana hatları açısından, felsefe 

tarihinde şüpheciliği 4 başlıkta özetlemek mümkündür (Kurtz, 2001: 40-43): 

Tamamen olumsuz şüphecilik, tarafsız şüphecilik, hafifletilmiş şüphecilik ve 

bağlamsal şüphecilik. 

Tamamen olumsuz şüphecilik; hiçbir kesinliğin olmadığını, inanç ve savlar için, 

hiçbir makul ve tatmin edici temel bulunamayacağını ifade eder. Bu nedenle, 

karşılaşan tüm insanlar, sübjektif bir algıdadırlar ve kişinin kendisince yaratılan bu 

duyuların, dış dünyaya veya gerçekliğe karşılık geldiğine dair makul hiçbir kanıt 

veya ispat yoktur. Kurtz (1992: 23) bilgi, gerçeklik ve değere ilişkin, tüm iddiaların 

tamamen reddedilişini içeren, nihilizm veya negatif dogmatizm ile eşit tutulabilecek 

bu şüphecilik türü, akademik şüpheciliği içerir. 

Tarafsız şüphecilik; birinin bir şeyi ne kabul ettiği, ne de reddettiği bir durumu 

içeren, daha az dogmatik bir şüphecilik türüdür. Bu zihin durumu, yargının veya 

inanmanın tamamen askıya alınmasıyla sonuçlanmaktadır. Yargıyı ve inanışı askıya 

alarak, bu tarafsızlık tutumunu koruma hali, Pyrrhonizim görüşünü yansıtmaktadır. 

Yatıştırılmış şüphecilik; inanç gelişiminin, yaşamanın ana nedeni olduğu 

görüşünden hareketle, bilginin geçiciliği veya gerçeklikle ilgili mutlak doğruların, 

ütopik olmasına rağmen, bilgiyi genişletme çabasının sürmesi gerektiği ifade eden 

görüştür. İnançların, kesinlik ve mutlak gerçeklerden ziyade, sadece ihtimallere, 

deneyimlere ve diğer bilişsel yapılara dayansa dahi, yaşamın pragmatik gerekliliği 
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olarak, kişinin inanışlarını güncellemesi ve bilgiyi geliştirmesi gerektiğini belirtir. 

Yatıştırılmış şüpheciliğin en bilinen öncüsü ünlü İskoçyalı filozof David Hume’dur. 

Bağlamsal şüphecilik; bazı savların gerekçesiz, olasılık dışı ve doğru 

olmadığını göz önünde bulundurmakla birlikte, tüm olası konulara karşı, evrensel 

olarak eleştirel bir tutum içermemektedir. Bu görüş, hipotez ve iddiaların 

değerlendirilmesi için, daha fazla kanıt ve makul açıklama talebi doğuracak türde 

yansıtıcı şüpheciliği ifade eder. Bağlamsal şüphecilik, insan bilgisinin olası olduğu 

ve hatta güvenilir olduğu fikri üzerine kurulduğundan, tarafsız şüphecilikle, tam 

belirsizliği vurgulamadığı için de, yatıştırılmış şüphecilikle bağdaşmaz. Daha çok, 

düşünme, çıkarımda bulunma ve kavramak için insan beyninin yeteneği ve anlama 

yetisi üzerinde odaklandığından ve yansıtıcı kuşku ve eleştirel bilgiyle desteklenmiş 

inceleme içerdiğinden, denetimle en alakalı ve uygulanabilir şüphecilik türü olarak 

görülmektedir. 

2.2.2 Diğer Disiplinlerde Şüphecilik 

Şüphecilik, felsefe literatüründe oldukça geniş yer almasına rağmen, diğer 

akademik disiplinlerde üzerine kapsamlı teoriler bulunmamaktadır. Genellikle tıp, 

hukuk, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri gibi disiplinlerde, şüphecilikle ilgili 

ifadelere rastlanmaktadır. 

Hurtt (1999) çalışmasında, dört temel alanda şüphecilik kavramının 

kullanıldığını belirlemiştir: İlk olarak, çoklu kişilik bozukluğunun teşhisinde 

psikiyatri uzmanlarının şüpheciliğini tanımlar. Bu sınıflandırma, psikolog, 

psikiyatrist, sosyal çalışmacı gibi psikoloji uzmanlarının, çoklu kişilik bozukluğunun 

tanısında kullandıkları şüpheciliği irdelemektedir. Daha çok hastalığın tanısıyla ilgili, 

olağan şüpheden, hastalığın tedavisine engel teşkil edebilecek kadar yoğun 

şüphecilik arasında değişkenlik gösteren, bir nevi mesleki şüphecilik ölçümü söz 

konusudur. Çoklu kişilik bozukluğunun varlığı veya tedavisi hakkında akıl sağlığı 

“uzmanlarının” şüpheciliklerine odaklanılmaktadır ve daha çok, bu alanla ilgili 

mesleki şüphecilik, inanmama ile eşleştirilmektedir. 

İkinci olarak, hukuki kapsamda, görgü şahidi kanıtında, uzman ifadesinin, jüri 

üyeleri üzerinde etkisinin araştırılmasıyla ilgili çalışmalar tanımlanmıştır. Görgü 

tanığı kanıtında, jürinin inancı üzerinde, bilirkişi tanıklığının etkisi incelenmektedir. 

Davalının saptanması sürecinde, görgü tanığı kanıtıyla ilgili sorunları açıklayan 
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bilirkişinin, jüri şüpheciliğini arttırmadığı ortaya çıkmıştır. Bu tür çalışmalar, 

şüpheciliği genel olarak, görgü tanıklığı davalarında, bilirkişi tanıklığını kullanmanın, 

avantaj ve dezavantajları üzerinden incelemekte ve denetçilerin mesleki 

şüphecilikleriyle bağlantılı olabilecek çok az iç görü sağlamaktadırlar (Hurtt v.d., 

2003: 9). 

Üçüncü olarak, tüketici davranışları alanında, reklam şüpheciliğiyle ilgili 

araştırmalar bulunmaktadır. Bu tür çalışmalarda, daha çok, ürünler hakkında sunulan 

bilgilerin doğrulanabilirliğine bağlı olarak, tüketicilerin farklı seviyelerde şüphecilik 

taşıdıkları belirlenmiş, ayrıca, tüketim kararları almada özgürlükçü bir ailede 

yetişmenin, bilgilendirici, iletişime açık sosyal ortamın ve piyasa bilgisinin, reklama 

karşı şüphecilik düzeyini arttırdığı tespit edilmiştir. 

Son grupta ise, medya şüpheciliği alanında, kitlesel medya tarafından sağlanan 

bilgilere, hangi bireylerin inanmadığı veya güvenmediği boyutunu araştıran 

çalışmalar yer almaktadır. Bu alandaki araştırmalar daha çok, hangi etkenlerin medya 

şüpheciliğini arttırdığını ve medya şüpheciliğindeki değişikliklerin, hedef kitlenin 

inanış veya eylemlerini değiştirip değiştirmediğini incelemektedir. Medya 

şüpheciliği ile mesleki şüphecilik özellikle, bilgi kaynağı alanında belirgin bir şekilde 

birbirinden ayrılmaktadır. Denetçilerin şüpheciliği, bilinen kaynaklardan aldıkları 

bilgiyle ilgiliyken, medya şüpheciliği, bilinen kaynaklardan bilgi almanın, 

bilinmeyen kitlesel medya kaynaklarına karşı, kendi içinde medya şüpheciliğini 

arttırdığına yöneliktir. 

Şüphecilikle ilgili bir diğer literatür yapısı da eleştirel düşünce üzerine 

bulunmaktadır. Eleştirel düşünce kavramı, ağırlıklı olarak eğitim alanında incelenmiş, 

eleştirel düşüncenin, akademik başarı üzerindeki etkisi ve eleştirel düşünme 

becerilerinin nasıl geliştirilebileceği, çoğunlukla öğrenci, öğretmen ve meslek üyesi 

katılımcılar üzerinden değerlendirilmiştir (Arslantaş ve Kurnaz, 2015: 286). 

Muhasebe eğitimi literatüründe eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilmek 

için pedagojik yöntemler tartışılmış, kapsamlı birçok eleştirel düşünme tanımı 

yapılmıştır. Tüm tanımlamalarının ortaya koyduğu ortak yetkinliklerin ise; gerekçeli 

yargı, yapısal olmayan sorunları tanımlama ve çözebilme, mesleki şüphecilik, gerçek 

ve iddia arasında ayrım yapabilme becerisi ve önyargısızlık olduğu söylenebilir 

(Nelson v.d., 2003: 216). 
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Eleştirel düşünme konusunda birçok çalışması bulunan Ennis (1989), eleştirel 

düşünmeyi, bireyin yaptıkları ya da inandıkları hakkında karara varırken, akla uygun, 

refleksif düşünmesi olarak tanımlamaktadır ve problemin açık ifadesini aramayı, 

güvenilir kaynaktan ve yeterli bilgilendirilmeyi, kanıtların yetersiz olması 

durumunda yargıyı ertelemeyi, durumun bütününü görürken, bütünün parçaları 

hakkında düzenli bir ele alışı, konunun izin verdiği ölçüde kesinlik aramayı, diğer 

bireylerin bilgi ve duygu durumuna duyarlı olma gibi kavramların da eleştirel 

düşünmenin birer parçası olduğunu ifade etmektedir. 

Eleştirel düşüncenin dört bileşenden oluştuğunu ifade eden, Brookfield (1987); 

tanımlayıcı ve düşündürücü varsayımların, eleştirel düşüncenin merkezi olduğunu, 

içeriğin önemini sorgulamanın, eleştirel düşünce için önemlililiğini; eleştirel 

düşünürlerin, alternatifleri düşünmeyi ve keşfetmeyi denediklerini ve alternatifleri 

düşünme ve keşfetmenin de refleksif şüpheciliğe neden olduğunu belirtmiştir. 

Bu yaklaşımlar, bizi, eleştirel düşünmenin, şüpheciliğin bir parçası olduğu 

anlayışına götürmekte, bu görüş sonraki bölümlerde ifade edileceği üzere denetim 

standartlarına da yansımaktadır. 

2.2.3 Denetimde Mesleki Şüphecilik 

Mesleki şüpheciliğin, denetim uygulamasındaki önemli rolü üzerinde, küresel 

bir fikir birliği bulunmasına karşın, genel kabul görmüş, kapsamlı bir tanımı 

bulunmamaktadır (Hurtt v.d., 2003; Nelson, 2009). Bölüm 2.5’de detayları verilen, 

Uluslararsı Denetim standartları terimler sözlüğünde, mesleki şüphecilik “sorgulayıcı 

bir yaklaşımla hareket ederek, hata veya hile kaynaklı yanlışlığa işaret eden 

durumlara karşı dikkatli olmayı ve denetim kanıtlarını titiz bir biçimde 

değerlendirmeyi içeren bir tutum’’ olarak tanımlanmaktadır (ISA 200: 77). 

McMillan ve White’ (1993), mesleki şüpheciliği ‘’finansal tablolarda, hata ve 

hile olması riskini düşüren kanıtlara karşı gösterilen hassaslık’’olarak ifade 

etmektedirler. 

Shaub ve Lawrence (1996), mesleki şüpheciliği, başka bir kişinin 

davranışlarının zararlı sonuçlarını engellemek veya azaltmak için, profesyonel 

denetçinin, görevini yerine getirme tercihi olarak tanımlarken; Kadous (2000), 

mesleki şüpheciliğin müşteri ve müşteri taleplerinden bağımsızlığı ve kamuya 

hizmetin, müşteriye hizmetten üstün tutulması anlamına geldiğini belirtmektedir. 
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Fornelli ve Desmond (2011) tarafından, “sorgulayıcı zihnin ve bilgilendirilmiş 

tarafsızlık tutumunun uygulanması” olarak tanımlanan mesleki şüphecilik, Glover ve 

Prawitt (2014)’e göreyse, “standart özen ve dikkat gerektiren mesleki ortamda 

şüpheci olma ile ilgili nitelikleri kapsayan bir kavram” olarak nitelendirilmektedir. 

Bu tanımlamalardan anlaşılacağı üzere, akademik literatürün mesleki 

şüpheciliği tartışırken farklı bakış açıları benimsediği söylenebilir. Hurtt (2003), 

denetim literatüründe, mesleki şüphecilik üzerine yapılmış çalışmaları dört ana 

başlıkta incelemekte ve sınıflandırmayı, denetçi olmayanların görüş ve algılarını 

içeren araştırmalar, mesleki şüphecilikten sadece bahsedenler araştırmalar, mesleki 

şüpheciliği değişken olarak kullanan çalışmalar ve ana odağı mesleki şüphecilik olan 

çalışmalar şeklinde yapmaktadır (Ek B). 

Behn v.d., (1997), Fortune 100 şirketleri kontrolörlerinin, denetçilerinden 

memnuniyet düzeylerini, 20 ifade üzerinden belirlemeye çalışmışlardır. İfadelerden 

biri “Denetim ekibi görev boyunca mesleki şüphecilik tutumunu korumuştur” 

olmasına karşın, mesleki şüpheciliğin tanımlama veya açıklanması yapılmamıştır. 

Kontrolörlerin bu ifadeye yanıtları, denetim memnuniyetleri ile negatif bağlantılı 

tespit edildiğinden, denetçi şüpheciliği, müşteri memnuniyeti ile ters ilişkilidir 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Kadous (2000) çalışmasında, jüri üyesi rolünde olan deneklerden, farazi 

denetim firmasının mesleki şüpheciliğini dört öğeli, likert tipi ölçeği kullanarak 

değerlendirmelerini istemiştir. Denekler, denetim firmasını, bağımsızlığı, müşteri 

isteklerine karşı tarafsızlık ve etkilenmeme durumu, raporlamada toleransa müsaade 

etmemesi ve kamu çıkarlarını, müşterinin çıkarlarının önüne koyma isteği bazında 

değerlendirmişlerdir. Kadous, mesleki şüphecilikle ilgili, deneklerin 

değerlendirmelerinin, denetim başarısızlığının boyutuna bağlı olarak değiştiğini öne 

sürmüş ve mesleki şüpheciliğin, jüriler için, bir şekilde keyfi bir kavram olduğu 

sonucuna varmıştır. Kadous’un çalışması, bireysel mesleki şüphecilikten ziyade, 

firma düzeyindeki algıları ele almaktadır. Bu iki çalışma, denetçi olmayanların 

mesleki şüphecilik görüş ve algılarını incelemekte ve denetçi olmayan kişilerin 

mesleki şüpheciliğin öneminin farkında olduklarını ortaya koymaktadır. 

Mueller ve Anderson (2002) çalışmalarında, yapılan davranışsal tahminlerin, 

denetçilerin mesleki şüphecilik sergilemeleri halinde, nasıl farklılık göstereceğini 

tartışmaktadır. Mesleki Şüphecilik ölçümlenmemiş, şüphecilik, denetçinin 
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beklenmeyen davranışlarını çerçevelemek için kullanılmıştır. Mesleki şüphecilik 

davranışları, makul açıklama listesinden daha çok unsuru düşünmek ve çabayı 

artırmak olarak betimlenmiştir. 

Shelton v.d., (2001), Beş Büyük muhasebe firmasından, dördünün 

denetçilerine, artan yolsuzluk risk etkenlerine karşı, mesleki şüpheciliklerini 

ayarlamalarını tavsiye etmektedirler. Yüksek yolsuzluk riski ışığında, denetçilere 

daha fazla varsayımsal kuşku zihniyetine geçmeleri gerektiği belirtilmekte, 

yolsuzlukla ilgili standartlara uyumlu çalışmayı benimseleri önerilmekte, ancak, 

denetçiler, firmalardan herhangi birinin bu benimsemenin, tam olarak, neyi 

gerektirdiğine dair gerçekten bir talimatı olup olmadığını belirtmemektedirler. 

Asare ve McDaniel (1996), şüphecilik davranışlarını, yönelim aşamasında 

gereken, inceleyicinin, iş kapsamı olarak belirlemişlerdir. Hazırlayan ile yakınlık, 

yönelim aşamasında, inceleyenin mesleki şüpheciliğini azaltmaktadır. İnceleyenin, 

hazırlayana yakınlığının olmamasının, mesleki şüpheciliği tetikleyebileceğini ve aşırı 

yakınlığın mesleki şüpheciliği azaltabileceğini ifade etmişlerdir. 

Anderson ve Maletta (1999), mesleki şüpheciliğin, yüksek bilişsel çabaya 

neden olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmalarında, denetçinin mesleki şüphecilik 

davranışları; denetçilerin yargıda bulunmada yavaş olmaları, analitik incelemelerde 

açıklama farklılıklarını hata olarak varsaymaları ve tarafsız kanıt değerlendirme 

becerileri olarak ifade edilmiştir. Düşük risk ortamlarında, öncelik etkileri 

bulunmasına karşın, yüksek risk ortamlarında öncelik etkisinin bulunmaması 

sebebiyle, mesleki şüphecilikle bağlantılı davranışların özellikleri üzerine bir 

bütünlük oluşturulamadığı görülmüştür. 

Bu makalelerde, mesleki şüpheciliğin çeşitli tartışmaları ve mesleki 

şüphecilikle bağlantılı davranışların özellikleri üzerinde durulsa da, mesleki 

şüphecilikten sadece güdüleme veya çıkarımlar bölümlerinde bahsedilmektedir. 

Mesleki şüpheciliğin, değişken olarak kullanıldığı çalışmalara Peecher (1996), 

Gramling (1999) ve Turner (2001)’ın makaleleri örnek gösterilebilir. Peecher (1996), 

Gramling (1999), Turner (2001), varsayılan denetim firmalarının, müşteriye 

güvenme veya mesleki şüphecilik sergileme için bir tercihlerinin olup olmadığını 

belirtme gibi denetim koşullarını yönlendirerek, şüpheci davranışları tetiklemeye 

çalışmışlardır, ancak bu çalışmalar doğrudan denetçinin mesleki şüphecilik 

seviyelerini ölçmemektedir. 
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Peecher (1996), deneysel denetim görevinde, denetçilerin, gerekçeli yargı 

oluştururken, müşteri izahatlarını ne kadar değerlendirmeye kattıklarını ve alternatif 

açıklamalar için ne kadar istekli davrandıklarını, müşteri dürüstlüğü gibi çevresel 

ipuçlarını da gözönüne alarak değerlendirmektedir. Denetçilerce üretilen açıklama 

sayılarında bir fark bulunamamıştır, ancak katılımcıların, müşteri içgörüsü 

kullanmaya teşvik edildiklerinde ve daha dürüst müşterilerle karşılaştıklarında, 

alternatif açıklamalar için araştırmayı bıraktıkları ve müşteri izahatlarına daha fazla 

inanma eğiliminde oldukları görülmektedir. 

Turner (2001), Peecher’ın (1996) manipülasyonlarının benzererini kullanarak, 

alt kademelerdeki denetçilerin bilgi arayışı ile ilgili, inceleyen (denetim yönetimi) 

tercihlerinin etkilerini araştırmaktadır. Müşterinin içgörüsünü kullanması (güven 

tercihli inceleyen) yönünde teşvik edilen denetçilerin, şüphecilik ve bilinmeyen 

tercihlere sahip inceleyenlerle karşılaşan denetçilere göre, daha az kanıt 

incelediklerini ve daha müşteri odaklı araştırma yaptıklarını ortaya koymuştur. 

Peecher (1996) ve Turner (2001), müşteri çıkarlarını ve istenen denetim 

sonuçlarını koruyan yönetim sesinin, taraflı yargılara ve yetersiz mesleki şüpheciliğe 

neden olurken, müşteri tarafından sağlanan açıklamaları kabul etmeden önce, daha 

fazla kanıt toplama ihtiyacını vurgulayan manipülasyonların, mesleki şüpheciliği 

arttırdığını ortaya koymaktadırlar. 

Gramling (1999), denetçilerin, iç denetçi işlerine güvenini incelemek için, 

etkinlik/karlılık veya denetim kalitesi/mesleki şüphecilik tercihleri arasında, güdü 

yönlendirme kullanmaktadır. Bir grup, denetim firmasının karlılığı ve etkin bir 

denetimin önemsenmesi yönünde manipüle edilirken, diğer grup, denetim kalitesi ve 

mesleki şüpheciliğin vurgulanmasıyla manipüle edilmektedir. Çalışma sonunda, 

güdü yönlendirmenin, denetim sürecine etki ettiği ve mesleki şüphecilik vurgusu 

yapılan denetçilerin, daha fazla miktarda denetim kanıtı toplama davranışı 

sergiledikleri gözlenmiştir. Denetçilerin, deneysel koşullara bakmaksızın, iç 

denetçilere güvenmelerinde farklılık göstermediklerini de ortaya çıkarmıştır. 

Bu üç çalışmada, deneklere denetim sırasında verimlilik veya tarafsızlık veya 

mesleki şüphecilik ihtiyacını vurgulayan partner notları sunulmuştur. Her bir 

deneyde, deneğin hangi notu aldığına bağlı olarak, manipüle edilmiş deneklerden 

etkili bir şekilde farklı davranışlar sağlanmıştır. Bu çalışmalarda, mesleki olarak 
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şüpheci bir tavırla hareket eden denetçilerin, verimli olmaları yönünde teşvik 

edilenlerden farklı davrandıkları gözlemlenmiştir. 

Son araştırma grubu ise ana konuları itibariyle mesleki şüphecilik üzerine 

odaklanmıştır. Bu çalışmaların her birinde, birbirine benzemeyen şüphecilik 

açıklaması kullanılmış, farklı şüphecilik davranışları belirlenmiş ve mesleki 

şüphecilik farklı şekilde ölçülmüştür. Denetim alanında ilk mesleki şüphecilik 

çalışmalarından olan McMillan ve White (1993), Shaub (1996), Shaub ve Lawrence 

(1996)’ın araştırmaları bu grupta yer almakta, bu çalışmalara ilişkin açıklamalar, 

çalışmamızda varsayımsal kuşku başlığında yer almaktadır. 

Ana konusu itibariyle Mesleki şüpheciliği esas alan çalışmaların, mesleki 

şüphecilik kavramını tanımlamada, iki egemen görüş altında sınıflandığı 

görülmektedir (Quadackers v.d., 2012: 639). Bunlardan biri, mesleki şüpheciliği 

tarafsız bir yapı olarak gören tanım ve açıklamaları içeren, tarafsız bakış açısı, diğeri 

ise varsayımsal kuşku görüşü olarak kavramsallaştırılmıştır. 

2.2.3.1 Tarafsız bakış açısı  

Bu bakış açısı, denetçinin, yönetimin temsilinde/yansıtılmasında, 

önyargının/yanlılığın olmadığını varsaydığı perspektifi ifade eder. Denetçinin, 

denetim kanıtını, yönetimin sunumlarını ve savlarını doğrulamak, bunları 

desteklemek ve aynı zamanda, aksi yöndeki açıklamaları elemek amacıyla elde 

etmesi gerekmektedir. Bu bakış açısı çerçevesinde, denetçi, yönetimin ifadelerini ve 

değerlendirmelerini doğrulamak için kanıt aramalı ve değerlendirmelidir, ama aynı 

zamanda da alternatif açıklamalar da çıkarmalıdır. Tarafsızlık bakış açısı “güven 

ancak doğrula” olarak genelleştirilebilir (Quadackers v.d., 2012: 640). Şüpheciliğin 

tarafsızlık açısı, güncel standartların çoğunun altını çizmek için ortaya konulmuştur 

(Nelson, 2009: 2). Mesleki şüpheciliğe tarafsız yaklaşım gösteren ana literatür 

kaynakları şunlardır (Yankova, 2015: 95): 

Herşeyden önce Hurtt (2010), mesleki şüpheciliğin tarafsız perspektifini 

benimsemektedir. Mesleki şüpheciliği “bir kanıtın, bir alternatif/açıklama için, 

diğerlerinden fazla destek sağlamasına dek, denetçinin çıkarım yapmaktan kaçınma 

eğilimini tasvir eden, çok boyutlu bir kavram” olarak tanımlamaktadır. (Hurtt, 2010: 

151) Hurtt’ün tanımı, yönetimin sav ve iddialarıyla ilgili olarak, denetçinin 

doğrulama ve güvenmeme eğilimini dengelemesi açısından tarafsızdır. Bu bakış açısı, 
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yanlılık ve yansızlığı önceden varsaymak yerine, denetim kanıtının yeterliliğine ve 

tatmin ediciliğine odaklanmayı içermektedir (Hurtt v.d., 2010: 5). 

Hurrt’ün, tarafsızlık tanımı ve mesleki şüphecilik görüşü, Eining ve Plumlee 

tarafından da benimsenmiştir. Çalışmalarında, güvenme ve şüphelenme 

kavramlarının insan odaklı olmasına karşın, şüphecilik ve alt kavramı olan mesleki 

şüpheciliğin, kanıt ve gerçeklerle ilgili olduğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla 

denetçilerin güvenen insanlar olmalarının, mesleki olarak şüpheci olmayacakları 

anlamına gelmediğini ve tıpkı yönetimin dürüstlüğü hakkında yargıda bulunmama, 

ancak, kanıt elde etme talimatı veren SAS1’de belirtildiği gibi, şüphecilik ve 

şüphenin, çok farklı iki konu olduğunu ifade etmektediler (Hurtt v.d., 2003: 13). 

Cushıng (2000: 1), şüpheci yaklaşımları, önyargısız inanışlar olarak tanımlamış, 

standartlarda belirtildiği gibi, “Denetçi, yönetimin, ne dürüst olmadığını, ne de 

sorgusuz dürüstlüğünü varsayar” ilkesinden hareketle, şüpheci olmanın, 

güvenmekten veya kuşkulu tutum ve inanışlardan kaçınmayı içerdiğini ifade 

etmektedir. 

Chazen ve Solomon (1975), denetimin, müşterinin suç kapsamını tespit etmek 

için bir meydan okuma olarak algılanamayacağını ve denetçinin, ne kendisini 

dedektif, ne de müşterisini bir suçlu olarak görmemesi gerektiğini ifade etmektedirler. 

Denetçi bir avukat olmadığı gibi, bir düşman da değil, bir tür hakemdir. Gözünü açık 

tutma gerekliliği ile, suçlu yönetim veya müşteri personelini arayan dedektif rolü 

arasında ince bir çizgi bulunmaktadır. Aynı zamanda, denetçinin, müşteri ücretlerine 

ekonomik bağımlılığına rağmen, müşteri iddialarına ilişkin doğrulama veya çürütme 

yapabilmek için, hiçbir yasaklama veya tereddüt hissi içerisinde olmaması 

gerektiğini ifade etmektedirler. 

Fornelli ve Desmond (2011), mesleki şüpheciliği, “sorgulayıcı zihnin ve 

bilgilendirilmiş tarafsızlık tutumunun uygulanması’’ şeklinde tanımlamışlardır. 

Denetim komitesi üyelerinin, risk yönetimi ve finansal raporlama için 

sorumluluklarını yerine getirmelerinde, şüpheciliğin önemli bir araç olabileceğini 

söylemişlerdir. Şüphecilik, derinlemesine soruları, kanıtın eleştirel 

değerlendirilmesini ve tutarsızlıklara karşı dikkat ile bilginin geçerli hale 

getirilmesini kapsamaktadır. Şüpheci olmak, yönetimin dürüstlüğünü değerlendirmek 

ve etik davranış beklentilerine hitap etmek için etkili bir yoldur. Şüpheciliğin 

uygulanmasının bazen huzursuzluk yaratacağı, bu sebeple, zor soruların, düşmanca 
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bir ortam yaratmadan sorulabileceği bir atmosfer oluşturmanın önemini de 

vurgulamaktadırlar. 

Rasso (2013)’ya göre, ihtiyatlı bir zihin yapısına sahip bireyler daha fazla 

şüpheci yargı ve davranış sergilerler. İhtiyatlı zihniyet, kanıt değerlendirmede 

tarafsızlığı, nesnelliği, açık görüşlülüğü, tek bir alternatife sıkı sıkı bağlanmamayı ve 

derinliği içerir. Bu zihniyete sahip bireylerin, problemin nedenini anlamak için, 

kanıtı ve karşı alternatifleri daha kapsamlı ve çok boyutlu düşünmeleri gerekir. Bu 

durumda da görevin zorluğuyla başa çıkabilmek için daha fazla bilişssel çaba 

sarfeder ve bu da denetimin kalitesini artırır. 

2.2.3.2 Varsayımsal kuşku görüşü  

Varsayımsal kuşku bakış açısı, kanıt aksini belirtinceye dek yönetimin bir 

seviyede dürüst olmamasını veya önyargı içeren denetçi tutumunu ifade eder. 

Varsayımsal şüphecilik, bu bakış açısına sahip bir denetçinin, kanıtlar aksini 

göstermiyorsa, yönetimin belirli bir düzeyde dürüstlük dışı veya taraflı oluşunu 

varsaymasını gerektirir (Bell v.d., 2005). Bu bakış açısında mesleki şüphecilik, 

‘’şüpheleri ortadan kaldıracak yeterli makul bir kanıt oluncaya dek, yönetimin savları 

ve müşterinin bildiri ve iddialarının tarafsızlığına ilişkin, inanmama tutumu’’ olarak 

tanımlanmaktadır (Nelson 2009: 3). 

Genel olarak varsayımsal kuşku görüşü, ilgili denetim literatüründe çok geniş 

bir destek ve uygulama görmüştür. Bu görüşü destekleyen ana çalışmalar şu 

şekildedir (Yankova, 2015: 97): 

Varsayımsal kuşku görüşü, mesleki şüphecilik tanımı içerisinde en bilinen 

haliyle Nelson (2009) tarafından sağlanmıştır: Birçok durumda, söz konusu savın, 

finansal beyanlarda bir hata olmadığına dair müşterinin savı olacağını ve bir savın 

doğru olduğuna dair ikna olmaları için, göreceli olarak daha ikna edici kanıta (nitelik 

ve/veya nicelik açısından) ihtiyaç duyan denetçilerin, mesleki şüphecilik sergileyen 

denetçiler olduğunu ima ederek, mesleki şüpheciliğin “tarafsız” görüşünden ziyade, 

daha çok “varsayımsal kuşku” görüşünü benimsediğini ifade etmektedir (Nelson, 

2009: 1). 

McMillan ve White (1993), mesleki şüpheciliği “denetim kararlarında tutucu 

önyargı” olarak tanımlamış ve şüpheci denetçilerin, hatayla ilgili kanıtlara daha çok 

odaklanacağını tahmin etmiştir. Denetçi şüpheciliğinin, belirgin bir şekilde 
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denetçinin inanç geliştirmesine ve denetçinin aradığı kanıt tipine bağlı olduğunu 

ortaya koymuşlardır. Mesleki şüpheciliğin denetim yargılarında ‘tutucu yanlılık’ ve 

‘tutucu davranışlar’ gerektirdiğini belirtmekte ve şüpheci denetçilerin, hatayla ilgili 

kanıtlara daha çok odaklandıklarını ifade etmektedirler. Yine çok tutucu bir 

yaklaşımın, gereksiz denetim prosedürlerinin gerçekleştirilmesine ve böylelikle 

denetim verimliliğinin azalmasına neden olabileceğini de iddia etmektedirler. 

Shaub (1996), şüpheciyi “içgüdüsel olarak veya alışkanlık olarak kuşku duyan, 

sorgulayan veya savlar ya da genel olarak kabul edilen sonuçları kabul etmeyen kişi 

olarak tanımlamaktadır. Şüphe ve bağımsızlığı, mesleki şüphecilik özelliği olarak 

belirlemiştir ve şüpheciliğe karşı doğrudan yanıt olarak eyleme geçmeyi ve müşteri 

güvenilirliğinin öznel değerlendirilmesini de mesleki şüphecilik davranışları olarak 

açıklamaktadır. Kee ve Knox’un (1970) güven ve şüphe modelini baz alarak, bir 

mesleki şüphecilik modeli geliştirmiş ve şüphecilik belirtisi olarak güvenilirlik ve 

bağımsızlık için Wrightsman (1974) alt ölçeklerini kullanmış, ancak güvenilirliğin de 

bağımsızlığın da önemli olmadığını, insanları güvenilir ve itimat edilebilir olarak 

gören, bireysel denetçi eğiliminin, müşterilere güvenme eğilimini kesin olarak 

tahmin edemeyeceğini, bunu denetim koşullarının belirleyeceğini ifade etmektedir. 

Shaub ve Lawrence (1996)’ın çalışmalarında mesleki şüphecilik, başka bir 

kişinin davranışlarının zararlı sonuçlarını engellemek veya azaltmak için, 

profesyonel denetçinin görevini yerine getirme tercihi olarak tanımlanmıştır. Bu 

araştırmada müşteri savlarına veya genel olarak kabul edilmiş sonuçlara karşı çıkma, 

ilave test işi yapma veya müşteri ile yüzleşme mesleki şüphecilik davranışları olarak 

belirtilmiştir. Mesleki şüphecilik tanımında “müşteri savlarından veya genel olarak 

kabul edilen sonuçlardan kuşku duyma, sorgulama veya kabul etme isteksizliği” 

olarak yansıtılmıştır (Shaub ve Lawrence 1996: 126). Mesleki şüphecilik 

öncüllerinin, etik yönelim, durumsal etkenler ve deneyim olduğu modelde, bağımlı 

değişkenler olarak, müşteri ile yüzleşme veya ek test işi yapma, beklenen şüpheci 

davranışlar olarak kullanılmıştır. Etik eğilimsel etkenlerin, durumsal etkenlerin ve 

deneyimin, denetçinin mesleki şüphecilik seviyesini belirlediği bir mesleki 

şüphecilik modeli kullanılmıştır. Bu görüş, daha sonraki bölümde incelenecek olan 

Nelson’ın denetimde mesleki şüpheciliğin belirleyicileri ve öncülleri modeli ile de 

uyumludur. Sonuç olarak, Shaub (1996) ile benzer şekilde (mesleki şüphecilik ile 
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eşdeğer tuttukları) güven/şüphenin durumsal etkenlerde değiştiğini ortaya 

koymuşlardır. 

Bowlin v.d., (2014); zorunlu denetçi rotasyonunun, denetim kalitesi ve mesleki 

şüphecilik üzerine etkisini inceledikleri çalışmalarında, mesleki şüpheciliği, 

“ finansal tablolara ilişkin olarak, yönetimin dürüst bir yaklaşım sergileyip 

sergilemediğine dair bir değerlendirme” olarak ifade etmişlerdir. Standart 

belirleyicilerin, şüphecilik, bağımsızlık ve objektiflik ile birlikte denetim kalitesini 

yükseltmek için denetçi rotasyonunu önermekte olduğunu, fakat şüphecilik 

uygulamalarının çeşitlilik gösterdiğini vurgulamışlardır. Bu durumun, müşterinin 

beyanlarını değerlendirmek için oluşturdukları çerçevelerinin, şüphecilik (potansiyel 

dürüst olmama değerlendirmesi) ile potansiyel dürüstlük değerlendirmesi arasında 

değişiklik göstermesinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Ayrıca, denetçinin 

değerlendirme çerçevesinin, denetçinin yönetim ile yakınlığı ile etkileşim 

gösterebileceğini öne sürmektedirler. Denetçi şüpheciliği ile zorunlu rotasyon 

arasındaki bu etkileşimi test etmek için yaptıkları çalışmada, denetçi, yönetimin 

dürüstlüğünü değerlendirdiğinde, zorunlu rotasyonun faydalı etkilerini bulmuşlar, 

fakat bu etkilerin, denetçi şüpheci bir zihin yapısına (yönetimin dürüst olmama 

durumu) geçtiğinde tersine döndüğünü ifade etmişlerdir. 

Brown v.d., (2013), mesleki şüpheciliğin, denetçinin, finansal raporlama 

tartışmalarında, müşterinin iddialarına karşı daha tedbirli bir şekilde direnmesine 

neden olabileceğini öne sürmektedirler. Denetçilerin, mesleki şüphecilik seviyelerini 

artırdıklarında, normal duruma göre, daha tutucu olduklarını ve daha kararlı 

durduklarını ortaya çıkarmışlardır. 

Carpenter v.d., (2011), çalışmalarında, forensik muhasebeyi vurgulayan bir 

ders sağlamanın, öğrencilerin şüpheciliklerini ve yolsuzlukla ilgili yargılarını ne 

ölçüde etkilediğini araştırmaktadırlar. Uymayan bir hesap ile karşılaştıklarında, 

eğitimi alan öğrencilerin, eğitim sonrasında, eğitim öncesi sağladıklarından ve eğitim 

almamış öğrencilere göre, önemli ölçüde daha yüksek risk değerlendirmesi 

sağladıklarını bulmuşlardır. Bu sebeple uzmanlık dersinin, artan şüpheciliğe neden 

olabileceğini önermektedirler.Yolsuzluğa özgü forensik ders alanlarda, ortaya çıkan 

etkilerin kaybolmadığı, dersten yedi ay sonra, eğitilmiş öğrencilerin performansının 

devam ettiği de gözlemlenmiştir. 
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Carpenter ve Reimers (2013) çalışmalarında, Nelson (2009)’ nın, denetçilerin, 

denetim kanıtı ile karşılaştıklarında, güdülerinin, şüpheci yargı ve kararlarını 

etkilediğini öne sürdüğü modelini baz almışlardır. Partnerin, mesleki şüphecilik ve 

yolsuzluk risk etkenlerini tanımlamada belirttiği görüşün, denetçilerin yolsuzluk riski 

değerlendirmeleri ve denetim prosedürü seçimleri üzerindeki etkilerini 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, partnerin mesleki şüphecilik vurgusunun, ilgili 

yolsuzluk risk etkenlerinin belirlenmesinde ve ilgili denetim prosedürü seçiminde 

çok önemli olduğu ortaya koyulmaktadır. Araştırmaya göre, daha yüksek vurguya 

(mesleki şüphecilik vurgusu) sahip partner deneyimi olan denetçiler, yolsuzluk 

mevcut olduğunda, düşük vurguya sahip partner deneyimi olan denetçilere göre, 

daha fazla yolsuzluk risk değerlendirmeleri sağlamaktadır. Ancak yolsuzluk mevcut 

olmadığında, yüksek partner vurgusunu yaşayan denetçiler, düşük partner vurgusunu 

yaşayan denetçilere göre, yine daha fazla yolsuzluk risk değerlendirmesi 

sağlamaktadırlar. Bu sonuçlar, denetçilerin yolsuzluk değerlendirmesi için, yararlı 

olduğu öne sürülen, uygun tavrı belirleyici partner vurgusunun, yolsuzluğun 

olmaması durumunda ortaya çıkabilecek olası maliyetleri de yaratabileceğine dikkat 

çekmektedir. 

Harding ve Trotman (2011), denetçi yargı ve eylemlerinde, mesleki şüphecilik 

seviyesini, yolsuzluğa ilişkin gerçekleştirilen tartışmaların sonuçları kapsamında 

incelemektedirler. Partnerlerin, yolsuzlukla ilgili beyin fırtınası tartışmalarının 

sonuçlarını, denetim ekibine nasıl aktaracakları ve uygun seviyede mesleki 

şüpheciliğe nasıl teşvik edecekleri ile ilgili görüşleri bulunmaktadır. Bir partnerin, 

yanlış beyanın, yolsuzluk nedeni ile olmasının düşük ihtimalli olduğuna inandığı bir 

ortamda araştırma gerçekleştirilmektedir. Bu koşullar altında, partnerlerin, uygun 

seviyede mesleki şüphecilik sergilemediklerine dair olası eleştiriyle, aşırı denetim 

ihtimalini dengelemeleri gerekmekte ve yolsuzluk dahil olmak üzere, düşük ihtimalli 

ancak yüksek etkili olaylara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Yolsuzluğa düşük 

bir olasılık veren partnerin ve teşvik edilen şüpheci yönlendirmenin (yönetim 

sunumlarının doğruluğuna yönelik, harici yönlendirme ve/veya denetçinin yargı 

sürecinin yanılma payına karşı içten yönlendirme) mesleki şüphecilik üzerindeki 

etkisini incelemişlerdir. Daha yüksek şüphecilik seviyelerinin, yönetimde düşük bir 

yolsuzluk olasılığı olduğuna dair görüş bildiren partner ile bağlantılı olduğunu 

vurgulamışlardır. Aynı zamanda, yolsuzluk ihtimali üzerine yorum yapmayan 
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partnerin, yargılarda mesleki şüphecilik seviyesini artırmadığını da ifade etmişlerdir. 

Yine, harici şüphecilik yönlendirmesinin, yargılardaki mesleki şüphecilik seviyesini 

yükselttiğine dair bir kanıt bulamazken, eylemlerdeki mesleki şüphecilik seviyesini 

yükselttiğini ortaya çıkarmışlardır. 

Peytcheva (2014), çalışmasında, denetçinin bilişsel performansı üzerinde, 

Hurtt’ün mesleki şüphecilik kişilik özellikleri ölçeği aracılığıyla, mesleki şüphecilik 

istemi ve hile tespit istemi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada, denetim 

öğrencileri ve denetçiler, bir denetim vakasını incelemekte ve yönetim savlarının 

geçerliliğini test etmek için ihtiyaç duyulan kanıtı belirlemektedirler. Katılımcılar, 

mesleki şüphecilik istemi ve hile tespit istemini yönlendirmektedir. Mesleki 

şüphecilik isteminin olmasının, denetçi deneklerde değil, öğrenci deneklerde bilişsel 

performansı arttırdığı bulunmuş, hile tespit isteminin mevcudiyetinin ise öğrenci 

veya denetçi deneklerin performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmamıştır. 

Mesleki şüpheciliğin kişilik özelliği, denetçi deneklerde değil, öğrenci deneklerin 

bilişsel performansının önemli bir belirleyicisi olmuştur. Bu bulgular, yeni 

denetçilerde, sorgulayıcı zihni aktif olarak teşvik etmenin, hipotez test görevindeki 

bilişsel performanslarını yükseltme ihtimali olmasına karşın, tecrübeli denetçilerin 

performansında önemli bir etkisinin olmadığını ortaya koymaktadır. 

Robinson, Curtis ve Robertson (2013), araştırmalarında, her bir denetim 

durumunda, uygun mesleki şüphecilik seviyesine ulaşmak için, şüpheciliğin çeşitli 

etkilerini daha kapsamlı şekilde anlamanın önemli olduğunu vurgulamışlardır. 

Durum şüpheciliğini, şüphecilik tutumunun bir öğesi olarak görmek yerine, 

şüpheciliğe ya kişilik özelliği olarak (örn; Hurrt, 2010) ya da şüpheci davranışları 

etkileyen durum etkenleri olarak odaklanma eğilimindedirler. Uzman denetçileri 

kullandıkları deneylerinde, mesleki şüpheciliğin kişilik özellikleri ve durumsal 

etkenlerini ölçmektedirler. Ayrıca iki durumsal etkenin- zaman baskısı ve amaç 

oluşturmanın- durum şüpheciliğini etkileyip etkilemediğini incelemişlerdir. Mesleki 

Şüpheciliğin durumsal öğesinin, kişilik özelliği mesleki şüpheciliğine göre davranış 

üzerinde daha fazla etkisi olduğunu bulmuşlardır ve firmaların durumsal mesleki 

şüpheciliği arttırarak denetçilerin şüpheci davranışlarını etkileyebileceklerini ileri 

sürmektedirler. 

Tarafsızlık ve varsayımsal kuşku, mesleki şüpheciliğin en iyi yapılandırılmış 

iki görüşüdür. Tarafsızlık, denetçinin, yönetimin temsilinde/yansıtılmasında 
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önyargının/yanlılığın olmadığını varsaydığı perspektifi ifade eder. Varsayımsal 

şüphecilik ise, kanıtlar aksini göstermedikçe, denetçinin, belirli bir düzeyde 

yönetimin dürüstlük dışı davrandığı ya da taraflılık/yanlılığın olduğu görüşünü 

yansıtır. Genel olarak, denetlemede, bu iki yaklaşımdan hangisinin daha uygun 

olacağı konusunda görüş birliği bulunmamaktadır (Quadackers v.d., 2012: 639).2 

Mesleki Şüphecilik üzerine yapılandırılmış bu iki temel görüş – tarafsızlık ve 

varsayımsal kuşkuculuk - bizi, literatürde yaygın kullanım alanı bulmuş iki modele 

götürmektedir. 

2.3 Mesleki Şüphecilik Modelleri 

2.3.1 Nelson Mesleki Şüphecilik Modeli 

Nelson, mesleki şüphecilikle ilgili mevcut literatürü, mesleki şüpheciliği 

yansıtacak, mesleki yargıları ve eylemleri yaratacak olan denetim kanıtlarıyla, 

denetçinin bilgisi, kişisel özellikleri ve güdülerinin birleşimini gösteren bir modele 

entegre etmiştir (Şekil 2.1). Modelin ana odağı, şüpheci karar ve şüpheci eylemin, 

ayrı ayrı düşünülmesi gereken iki farklı bileşen olduğudur. Genel olarak, şüpheci 

davranış, şüpheci yargıdan kaynaklanmaktadır, ancak her şüpheci yargının, şüpheci 

davranışa dönüştüğü söylenemez (Nelson, 2009: 5). Şüpheci yargılar, denetçinin 

bilişselliği ve ruh haline bağlı iken (örn, hipotez üretme) şüpheci eylemler, denetçi 

performansının (örn, planlama kararları, denetim farklılıklarının yatkınlığı, denetim 

raporlaması) bir özelliğidir (Grenıer, 2010: 6). 

                                                            
2  Her iki yaklaşım da, mesleki şüpheciliğin iyi yapılandırılmış hâkim görüşleridir. Fakat, her 

denetim durumu için, belirgin, tek bir yaklaşımı benimsemenin uygulamada işlevsiz kalacağına 
ilişkin görüşler de bulunmaktadır.Bkz. Glover ve Prawitt, 2013 
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Şekil 2.1: Nelson mesleki şüphecilik modeli (Nelson, 2009; 5). 

 

Kanıtsal girdi, yargı sürecine önemli bir girdi sağlamaktadır. İlk kanıtsal 

girdinin, müşteri hakkında geçmiş bilgisi vermesi halinde, mesleki şüphecilik, 

denetim planlamasını etkileyebilir. Kanıtsal girdi, denetim sürecinin bir parçası 

olarak, elde edilen tüm kanıtlardan oluştuğunda denetim görüşünü etkileyebilir. Çıktı 

olarak kanıt, denetçinin deneyiminin bir parçası haline gelmekte ve gelecekte, bir 

sonraki karar sürecinde girdi olarak kullanılmaktadır. Denetçinin karar sürecinde, 

kanıt hem girdi hem de çıktı olduğu için, model döngüseldir (Nelson, 2009: 5). 

Şüpheci yargılar her zaman şüpheci eylemlere dönüşmediğinden, yargı ve 

eylem ayrımını vurgulayan model, denetim kanıtıyla birlikte, bilgi, kişisel özellikler 

ve güdüleri şüpheci yargının belirleyicileri olarak sunmaktadır. 

2.3.1.1 Bilgi  

Denetçilerin, müşterinin finansal beyanlarında yer alan anormallikleri, 

tutarsızlıkları ve yanlış beyanları tespit etme, sezme ve belirli denetim göreviyle ilgili 

riskleri makul biçimde değerlendirme yeteneklerini geliştirmeleri beklenmektedir. 
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Ayrıca, muhasebe işlemleriyle ilgili olarak müşteri yönetimi ile birlikte çalışmak için 

finansal raporlama standartlarının kapsamlı bilgileri gereklidir. Bu bağlamda, 

mesleki şüpheciliği uygulamak için bilgi, ilk koşuldur (Nelson, 2009: 7). 

Bilgi, denetim deneyiminin ve bireysel özelliklerin bir ürünüdür ve kanıtsal 

örnekler ile yanlış / yanlış olmayan beyan açıklamalarınının sıklığını içermektedir. 

Bilgi, denetçilerin, müşterilerin, yanlış beyan ifadelerini daha iyi tanımlamalarına, 

önemli yanlış beyan unsurlarını değerlendirmelerine ve yanlış beyanların var olup 

olmadığına ilişkin ayrımı daha iyi yapabilecek denetim prosedürlerini planlamalarını 

sağlamaktadır ve risk faktörlerine karşı artan hassasiyet nedeniyle, şüpheci yargıları 

ve eylemleri arttırabilmektedir. Ancak, bilgi aynı zamanda, denetçinin, müşterilerin 

yanlışlık içermeyen izahatlarının çok sık olmasını doğru olarak değerlendirmesini 

veya eksik bilgi sebebiyle, yanlış beyan açıklamalarıyla tutarlı olduğunu varsayması 

halinde, mesleki şüpheci yargı ve eylemlere engel de teşkil edebilmektedir (Grenıer, 

2010: 7). 

Sunulan bir takım kanıtlar karşısında, denetçilerin mesleki şüphecilik 

sergileyebilmeleri için, denetim riskiyle doğrudan bağlantılı belirtileri anlamaları 

gerekmektedir. Aynı zamanda denetçiler, sunulan kanıtların, yüksek risk gösterip 

göstermediğini tespit etmek için, kanıt örnekleri ve hata /hata olmama sıklığı 

hakkındaki bilgilerini uygulamalıdırlar (Nelson, 2009: 7). 

Denetim deneyimi ve uzmanlaşmanın, mesleki şüphecilik üzerinde hem olumlu 

hem de olumsuz etkileri bulunmaktadır. Yüksek bilgisi olan denetçiler, yüksek 

sıklıklı hataları ve hata belirten, karmaşık kanıt belirtilerini tanımlamada daha 

iyidirler fakat hata olmadığına dair açıklamaların doğru olduğunu ve eksik kanıtların, 

hata olmadığına dair açıklamalarla tutarlı olduğunu, kabul etmeye daha eğilimlidirler. 

(Nelson, 2009: 2). 

2.3.1.2 Kişilik özellikleri 

Modelde, mesleki şüphecilikle ilgili kişilik özellikleri üç kategoriya ayrılmıştır: 

Sorun çözme kabiliyeti, etik/ahlaki gerekçelendirme ve eğilimsel şüphecilik. 

Sorun Çözme Kabiliyeti:  

Mesleki şüphecilikle ilgili temel kişilik özelliklerinden biri, sorun çözme 

kabiliyetidir. Buradaki esas, saf zekânın, olası yanlış beyanları tanımlamada 

denetçilere yardımcı olacağıdır. Saf zeka, denetçilerin, olası yanlış beyanları 
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tanımlamasına yardım ettiği için, sorun çözme becerisi, şüpheci yargı ve eylemleri 

arttırabilmektedir. Denetçilerin sorun çözme yeteneğinin, şüphecilikle ilgili, 

karmaşık ve belirsiz yapıda olan görevlerdeki performansı iyileştirdiğini (örn., rasyo 

analiziyle hata belirleme, kazançların manipülasyonuna neden olan hataların 

belirlenmesi) belirten çalışmalara, Bonner ve Lewis (1990), Bierstaker ve Wright 

(2001), Libby ve Tan (1994), örnek olarak gösterilebilir. Sorun çözme yeteneği, 

denetçilerin karmaşık ve belirsiz denetim konularına, bilişsel olarak hakim olmalarını 

ve denetim kanıtlarındaki olası mevcut sorunları ve usulsüzlükleri tanıma becerilerini 

arttırdığı ölçüde, şüpheci yargıları da tetiklemektedir. Genellikle bu çalışmalar, sorun 

çözme kabiliyeti ve mesleki şüphecilikle ilgili denetim görevlerinin arasında, 

özellikle, bu görevler yapılandırılmamışsa önemli ilişkiler bulmuştur, ancak daha iyi 

sorun çözme kabiliyetinin, daha fazla mesleki şüpheciliği teşvik edip etmediğine dair 

bir bulgu ortaya koymamaktadırlar (Nelson, 2009: 9). 

Etik veya Ahlaki Gerekçelendirme:  

Modelle ilgili diğer bir kişilik özelliği, etik gelişim veya ahlaki 

gerekçelendirmedir. Denetçilerin, mesleki şüphecilikle ilgili yargı ve eylemlerinin, 

güdülerinden etkilenme ölçüsünü belirleyerek, bu kişilik özelliğini incelemek 

mümkündür. Bu çalışma örneklerinden, Ponemon (1993), Ponemon ve Gabhart 

(1993) ve Bernardi (1994)’nin genel çerçevede elde ettikleri sonuç, ahlaki gelişim 

puanı daha yüksek olan denetçilerin, müşteri dürüstlüğü ile ilgili bilgilere karşı daha 

hassas göründükleri, olası uygunsuz davranışı tespit etme konusunda daha iyi 

oldukları ve uygunsuz davranışta bulunma ihtimallerinin daha az olduğudur (Nelson, 

2009). Daha yüksek seviyedeki ahlaki gelişimin, denetçilerin, yönetimin 

dürüstlüğüne karşı, daha fazla hassasiyeti ile ilgili olduğunu ve genellikle daha fazla 

etik odaklı yargı ve davranışlara neden olduğunu belirtmiştir. Genel olarak, daha 

fazla ahlaki gelişim sergileyen denetçilerin, yargı ve davranışlarını etik standartlara 

dayandırdığı ve mesleki sorumluluğu ön plana koydukları görülmüşütr. Bu nedenle, 

daha yüksek ahlaki gelişim seviyelerindeki denetçilerin, mesleki olarak şüpheci tavır 

içinde karar vermeleri ve hareket etmeleri beklenmektedir. Yine, Elias (2002), Kung 

ve Huang (2013), Shaub, Finn ve Munter (1993)’ın çalışmalarında görüldüğü üzere 

idealistik etik felsefesi olan denetçilerin, daha az idealist denetçilere kıyasla, şüpheli 

müşteri davranışları için, daha fazla tutuculuk ve tahammülsüzlük ya da aynı 

zamanda mesleğe daha fazla bağlılık sergiledikleri görülmüştür. Daha güçlü mesleki 
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bağlılığın, mesleğe zarar verme potansiyeli olan işlevsiz, şüpheci olmayan 

davranışları engellediği tartışılmıştır. Toplu olarak bu bulgular etik eğilim ve 

denetçinin mesleki şüpheciliği arasında bir bağ olduğunu ileri sürmektedir (Yankova, 

2015: 109). 

Ancak tüm önceki çalışmaların, denetçinin ahlaki gelişimi ve etik davranışları 

arasında olumlu bir bağdan bahsetmediğini belirtmek gerekmektedir. Lord ve 

DeZoort (2001), meslektaşlarından itaat ve uyumluluk baskısına maruz kalmış 

denetçilerin, yanlış beyanlar için daha fazla kabullenme gösterdiklerini ve bu nedenle 

ahlaki gelişim seviyeleri ne olursa olsun, mesleki şüpheciliklerinin eksik olduğunu 

bulmuştur.Buna göre, denetim ortamında mevcut olan güçlü baskı, bireyin ahlaki 

gelişimine aynı kuvvetle karşı koyabilir (Yankova, 2015: 110). Bernardi ve Arnold 

(2004), denetçi deneyimi ve ahlaki gelişim arasında tersine bir ilişki tanımlamaktadır 

ancak sonraki çalışmalar bu sonuçların, araştrma tasarımının yapay gerçekleri olduğu 

ve aksine, denetçilerin ahlaki gelişimlerinin zamanla arttığı ve firmaların ahlaki 

gelişim seviyesi daha yüksek denetçileri ellerinde tutma eğiliminde olduklarına dair 

kanıtlar sağlamaktadır (Nelson, 2009). 

Tüm bu çalışmalar değerlendirildiğinde, özetle, etik ve şüpheci davranışı 

tetiklemek için, etik eğilim ve ahlaki gelişim, zaman zaman yetersiz olabilmesine 

rağmen, genel olarak mesleki şüpheciliğe katkı sağladığı düşünülebilir. 

Eğilimsel Şüphecilik:  

Mesleki şüphecilik üzerine yapılan birçok araştırma, mesleki şüpheciliği, daha 

doğrudan değerlendirmeye ve bu değerlendirmeleri, denetim yargı ve eylemleriyle 

ilişkilendirmeye çalışmıştır. Fakat elde edilen sonuçlar birbirleriyle uyumlu 

gözükmemektedir. Örneğin, Shaub (1996), şüpheci olmak için, genel özellikleri 

değerlendirdiği çalışmasında, güvenilirlik ve bağımsızlık ölçekleri ve denetçilerin 

şüpheci yargı ve eylemleri ölçekleri ile müşteri- güven ölçeği arasında önemli bir 

ilişki bulamamıştır. Aynı şekilde, Rennie vd., (2007) Shaub’un (1996) müşteri güven 

ölçeği ile denetçilerin fikir ayrılığında olduğu müşteriye güveni arasında bir ilişki 

bulamamıştır (Nelson, 2009). 

Ancak, Hurrt (2007)’ün geliştirip test etmiş olduğu, denetim odaklı mesleki 

şüphecilik ölçeği, genel olarak, mesleki şüpheciliğin, bu alanda önemli teorik ve 

deneysel bir gelişme gösterilmesini sağlamıştır. Bilgi ve ahlaktan ayrı olarak, 
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şüphecilik ölçeğini, altı farklı özellik üzerine kuran Hurtt, bu özellikleri, felsefe 

literatüründen ve denetim standartlarından da şu şekilde desteklenmektedir: 

1) Sorgulayıcı Zihin: Felsefe literatürü, şüphecinin özellikleri arasına, 

incelemeyi, sav üretmeyi, aktif sorgulamayı ve meraklılığı dahil etmektedir. Denetim 

standartlarında SAS No.82 ve 99 mesleki şüphecilik tanımlarına sorgulayıcı zihni de 

dahil etmiştir. 

2) Yargının ertelenmesi/ askıya alınması: Filozoflar, şüphecileri, zihni açık 

tutarak ve kanıtı eleştirel olarak değerlendirerek, sav ve iddiaları kolayca kabul 

etmeye isteksiz kişiler olarak görmektedirler (örn.; Kurtz, 1992). Denetim 

standartlarında, SAS No.1 yeterli kanıt toplanmasına dek yargıyı ertelemenin 

önemini belirtmektedir. 

3) Bilgi Arayışı: Filozoflar, daha genel bilgi arayışını, şüphecilerin, önemli bir 

özelliği olarak görmektedir ve denetim literatüründe (örn; Mautz ve Sharaf (1961) 

genel meraklılığın önemini tanımlamaktadır. 

4) Bireylerarası anlayış: Birçok felsefe literatürü, anlayış motivasyonunun 

algıdaki olası önyargı ve farklılıkları anlamak için anahtar olduğunu belirtmektedir. 

Denetim standartlarında SAS No. 57, 82, ve 99’da, denetçilerin müşteri tarafından 

sağlanan kanıtların güvenilirlikten yoksun olup olmadığını düşünmeleri gerektiğini 

belirtmiştir. 

5) Özgüven: Filozoflar, şüphecilerin başkalarına başkaldırma ve kendi 

içgörülerine değer verme ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir. Denetim literatüründe 

de, Mautz ve Sharaf (1961) denetçilerin, mesleki cesaret sahibi olmaları gerektiğini 

ifade etmişlerdir. 

6) Özerklik/ Karar Verme Yeteneği: Filozoflar, şüphecileri, yeterli kanıt sahibi 

olduklarından emin olana dek, sonucu erteleyenler olarak görmektedirler. Denetim 

standartlarından SAS No.1, denetçilerin yeterli kanıtsal malzeme elde etmeleri 

gerekliliğini vurgulamaktadır. 

Tüm bu özellikler, şüphecilerin kanıt arayarak ve kanıtın da önyargılı 

olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak hareket ettikleri fikrini ortaya 

atmaktadır. Aynı zamanda kişisel olarak bir sonuca varmalarına dek sorgulamaya 

devam etmek suretiyle zihinlerini açık tuttuklarını ve olası sonuçları da yeniden 

sorguladıklarını ifade etmektedir (Nelson, 2009). 
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Fullerton ve Durtschi (2005), iç denetçilerle yolsuzluk araştırması yaptıkları 

çalışmada, iç denetçilerin, daha yüksek (yüksek /düşük ortalama) Hurrt puana sahip 

olduklarında, bilgi arayışını genişletme ihtimallerinin daha fazla olduğunu ortaya 

çıkarmışladır. Hurrt v.d., (2008) denetim inceleme görevinde, denetçilerin Hurrt 

puanlarının, şüphecilikle tutarlı davranışlarla (genişletilmiş bilgi arayışı, artan çelişki 

tespiti, daha fazla alternatif hipotez üretimi ve daha fazla kişilerarası bilgi incelemesi) 

bağlantılı olup olmadığını test etmişlerdir. Hurrt puanının, denetçilerin, yüksek riskli 

müşterilerle karşılaştıklarında, bilgi inceleme sorgulamaları ve tespit edilen çelişki 

açısından önemli ölçüde bağlantılı olduğuna ve düşük riskli müşterilerle 

karşılaştıklarında bunun daha az olduğuna dair kanıt sunmuşlardır. Hurtt, Eining ve 

Plumlee (2010), Robinson, Curtis ve Robertson (2013), Quadackers, Groot ve 

Wright (2012) Popova (2013)’nın çalışmalarında gözlenebileceği gibi; özellikle, 

yüksek seviyelerde şüphecilik kişilik özelliği olan denetçilerin, genel olarak, üzerine 

yargılarını kuracakları, sağlanan bilgide daha fazla tutarsızlık tespit edecekleri, sorun 

için daha fazla alternatif hipotez üretecekleri, müşteri açıklama ve savlarına daha az 

sabit kalacakları, yolsuzluk işaretleri için daha hassas olacakları ve ahlaki kritik 

konuları değerlendirirlen sıkı etik standartları uygulayacakları, daha çok ilave bilgi 

ihtiyacı ve arayışı içinde oldukları görülmüştür (Hurtt vd., 2013: 51). 

Özetle, denetçiler şüpheci yargı ve eylemlere karşı, genel yatkınlıkları/şüphesel 

eğilimleri açısından farklılık göstermektedirler (Quadackers vd., 2011). 

2.3.1.3 Güdüler  

Mesleki şüphecilikle ilgili, birçok güdü, mevcut araştırmalarda tanımlanmıştır. 

Hukuki ihtilaftan doğan, mevzuatla ilgili yaptırım olasılığı ve bunun sonucunda bir 

denetim firmasının müşteri çekme ve denetim hizmetleri için daha yüksek fiyatlar 

tutma kapasitesini düşüren itibar kaybı, mesleki şüphecilik lehine olan öğeler olarak 

değerlendirilebilir. Bu öğeler, bireysel sorumluluk, (kınama ile) bireysel itibara tehdit 

ve ortaklık sermayesinin ya da emeklilik ödemelerinin olası kaybı vasıtasıyla 

denetçilerin güdülerini etkileyebilir. Mesleki şüpheciliği azaltan güdüler de 

mevcuttur. Müşteriler ve dolayısıyla rekabet, denetçiler üzerinde, denetim 

masraflarını düşük tutmaları için yoğun bir baskı uygulamaktadır. Bu durum da, 

denetim çalışmasının harcamalarının kısılmasına neden olabilir. Ücret kaybı, 

denetçinin ilerlemesini ve tazminatını etkileyebilir ve nihayetinde müşteri ile 
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anlaşamama durumu, müşteri ilişkilerini etkileyerek müşteri kaybı ile sonuçlanabilir. 

Denetçiler, potansiyel olarak uzun süreli ilişkiyi koruma konusunda daha 

endişelidirler ve denetim firmasının, müşterileri çekmek için, başlangıç denetim 

ücretlerini, değeriden düşük göstermesi halinde, bu endişeleri artabilir. Aynı 

zamanda, birçok denetçi, zamanla eski müşterilerinin finansal yönetimlerine 

katılmak için denetim görevini bıraktıklarından, yönetimle olan ilişkilerini bozmak 

istemeyebilirler. Mesleki şüpheciliği azaltmak için manevi güdüler, denetçilerin 

hayal kırıklığına uğratmak istemeyecekleri müşterilerden, sosyal baskı şeklinde 

olabilir. Denetim teorisyenleri, bu çok güçlü, ancak çelişkili güdüleri göz önünde 

bulundurarak, denetçilerin, belirli bir içerikte karşılaştıkları güdülerin dengesinden 

etkilendiklerini değerlendirmektedirler (Nelson, 2009). 

2.3.1.4 Yargı  

Birçok çalışma, bilişsel sınırlamaların (önyargıların), denetim yargısını nasıl 

etkilediğini tanımlamakla uğraşmıştır. Bu bilişsel sınırlamaların birçoğu, mesleki 

şüpheciliği azaltmaya hizmet etmektedir. Yargıya ilişkin, inanış revizyonlarına 

odaklanan çalışmalar, genel olarak, karşıtlık içeren ve daha çok önem kazanan 

kanıtla, kanıtın elde edildiği sıranın (sonralık etkisi) etkisini incelemektedir. Bamber 

v.d., (1997) eğer kanıt, finansal beyanların yanlış olduğuna dair hipotezi desteklerse, 

denetçinin, kanıtı, daha ağırlıklı olarak değerlendirme eğiliminde olduğunu, tam tersi 

şekilde, finansal beyanların yanlış olmadığına dair elde edilen kanıtı da, daha az 

ağırlıklı değerlendirme eğiliminde olduğunu (olumsuz kanıt yatkınlığı) ifade 

etmektedirler. Denetçi için kanıt, hipotezini teyit ettiğinde (teyit yatkınlığı) veya 

yanlış olduğunu ispatladığında (çürütme yatkınlığı), denetçinin kanıtı, daha ağırlıklı 

olarak değerlendirme eğiliminde farklılık bulunmaktadır. 

Mesleki şüphecilikle ilgili başka bir yargı literatürü, denetçi yargılarının, 

bilinçli olmayan yollarla “güdülenmiş gerekçelendirme” tarafından etkilenebileceğini 

incelemektedir. Örneğin, kapsamlı psikoloji literatüründe, motivasyonun, insanların 

istenen sonuçları destekleyen kanıtları aramalarına ve bunlara önem vermelerine ve 

tercihleriyle tutarlı olmayan kanıta karşı daha az istekli olmalarına neden olacağını 

ileri süren çalışmalar mevcuttur. Wilks (2002); denetçilerin kanıtı 

değerlendirdiklerini ve kasti olmayan bir şekilde, süpervizörlerinin tercihlerinden 

yana bir yargıda bulunduklarına dair kanıt sağlamıştır. Kadous ve v.d., (2003) 
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denetçilerin, müşteri muhasebesi kalitesini değerlendirmeleri gerektiğinde, agresif 

muhasebeye müsaade etmelerine neden olabileceği belirtmiştir. Çünkü kalite 

değerlendirmesi, denetçinin tercih edilen müşteri lehine, alternatiflerini haklı 

çıkarması için uğraşmasını teşvik etmektedir. Yine yargı üzerine bir diğer literatür, 

zaman baskısının etkilerinden oluşmaktadır. Zaman baskısı, verimlilik için güdü 

sunmakta ve böylece, denetçinin görevde uyguladığı yargı süreci türüne etki ederek, 

mesleki şüpheciliği etkileyebilmektedir. Zaman baskısının, denetçileri, ilgisiz 

bilgileri gözardı etmeye teşvik ettiği ve böylece nispi kayıp etkisini azalttığı, 

denetçinin ilgisinin yolsuzluğun var olduğunu belirtebilecek yanlış beyanların 

niteliksel özellikleri ile meşgul olma gibi görevlerine odaklanmasını sağladığı 

belirtilmektedir. Zaman baskısı aynı zamanda, denetçilerin prosedürleri zamanından 

önce kapatma ihtimallerini yükselterek ve diğer uygun olmayan etkinliği arttırıcı 

davranışlarla meşgul olarak, denetim etkinliğini arttırırken, verimliliğini azalttığı 

yönünde eleştirilmektedir (Nelson, 2009). 

Nelson, mesleki şüphecilik bağlamında yargının rolünü irdelerken, genel olarak, 

insan bilgi işleme sürecini ve özel olarak, denetçinin yargı ve karar vermesini 

oldukça etkileyen, çeşitli bilişsel yanlış düşüncelere ve tuzaklara dikkat çekmiştir. 

Erişilebilirlik etkenleri, sabitleme eğilimleri, güdülenmiş gerekçelendirme, teyit etme 

meyili ve sonralık etkisi gibi bilişsel yanlış düşüncelerin, sistematik ve olumsuz 

olarak denetçilerin bilgi ve kanıt toplama, düzenleme, işleme, değerlendirme ve 

entegre etme, hipotez üretme ve inanç şekillendirme tavırlarını etkilediğini 

belirtmektedir. PCAOB, bilinçsiz bilişsel önyargıların, denetçilerin mesleki 

şüpheciliğin gerekliliklerinden ziyade, müşterinin istediği sonuçlara karşılık gelecek 

şekilde, kanıt ve bilgi araştırmalarına neden olabileceği gerçeğine dikkat çekmiştir. 

Nelson da, bilişsel önyargılardan, özellikle bilgi sırası etkisinin (sonralık etkisi), -

denetçilerin kanıtı tartması ve entegre etmesi üzerindeki ikna edici etkisi nedeniyle - 

mesleki şüphecilikle son derece ilgili olduğunu vurgulamaktadır. Kanıtların, 

denetçiye geleceği sıraya, müşterinin karar vermesi sebebiyle, bilgi sırası mesleki 

şüpheciliği etkilemekte ve denetçinin görüş ve yargıları üzerinde uygunsuz bir etki 

yaratabilmektedir. Özellikle, müşteri, denetçinin, müşteri lehine, orantısız olarak, 

olumlu bilgi tartmasını tetikleyecek şekilde bilgi sunabilir, böylece çok daha eleştirel 

bir durumun uygun olabilmesine rağmen, kurumun durumuyla ilgili, yersiz olumlu 

ve iyimser inanışlar oluşturabilir (Yankova, 2015). 
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2.3.1.5 Eylem  

Modelde, ana eylemler, denetim planlama kararlarına etki edenler (Audit-

Planning Decisions) ve düzenleme kararları (Adjustment Decisions) olarak iki grupta 

sunulmuştur. 

Denetim planlama kararları açısından çalışmalar, denetçilerin, genellikle, risk 

etkenlerine tepki olarak, denetim programlarını değiştirmeye isteksiz olduklarını öne 

sürmektedir. Glover ve v.d., (2000) denetçilerin, müşterinin yanlış beyanda 

bulunmak için belirgin bir güdüsü olduğunda ve müşterinin hata olmadığına dair 

açıklamasına ilişkin az kanıt olduğunda, daha yüksek risk belirten analitik prosedür 

kanıtına yanıt olarak, planlanan saatlerini arttırdıklarını, ancak az destekleyici / 

yüksek teşvik durumunda dahi, (yanlış beyan için yüksek güdü) 

denetçilerin %60’ından daha azının denetim programını düzenlediklerini ifade 

etmektedir. Aynı şekilde Zimbelman (1997) ve Glover v.d., (2003) yolsuzluk riski 

belirleyen denetçilerin, gerçekleştirilecek olan prosedürleri değiştirmek yerine, 

mevcut planlanan prosedürlere ayrılan saatlerini arttırma ihtimalllerinin daha yüksek 

olduğuna dair bulgular elde etmişlerdir. 

Bu bulgulardan, denetçilerin, denetim verimliliği için, ‘’artırılmış test etme‘’ 

den vazgeçirecek, olumsuz güdülerden etkilendikleri sonucu çıkarılabilir. Bu yorum 

ile tutarlı olarak Houston (1999), müşterilerin, denetçilere ücretleri düşürmeleri için 

daha fazla baskı uyguladıklarında, denetçilerin bütçelenen saatleri daha düşük 

kapsamda arttırdıklarını bulmuş ve Gramling (1999) dışarıdan gelen denetçilerin 

daha fazla ücret baskısı ile karşılaştırklarında, iç denetçilere ait verilere daha fazla 

güven duyulduğunu ifade etmiştir. Denetim programlarında gerekli değişiklikleri 

yapmak için, başka bir açıklama da süre bütçesi ve müşteri direnci karşısında, 

denetçilerin yeterli özgüveni ve özerkliği olmadığıdır (Nelson, 2009). Sonraki 

bölümde inceleneceği üzere, Hurrt’ün şüphecilik ölçeği, eylemde bulunmada 

isteksizliği ele almak için tasarlanan, özgüven ve özerklik ölçütlerini içermektedir ve 

Fullerton ve Durtschi (2005) iç denetçilerin daha yüksek Hurrt puanına sahip 

olduklarında bilgi arayışını genişletme ihtimallerinin daha fazla olduğuna dair 

bulgularla bu açıklamaları desteklemektedir. 

Mesleki şüpheciliğin, eyleme etki edebileceği bir başka önemli yol ise, tespit 

edilen yanlış beyana ilişkin, denetçinin, düzenleme gerektirip gerektirmeyeceğine 

dair kararıdır. Temel olarak, birçok çalışma, denetçilerin yanlış beyanlardan 
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vazgeçme kararına odaklanmaktadır. Örneğin; Nelson v.d., (2002) ve Wright ve 

Wright (1997) önemliliği sabit tutarak, denetçilerin daha büyük müşteriler için tespit 

edilen yanlış beyanlardan, vazgeçme ihtimallerinin daha fazla olduğunu 

belirtmektedir. Yine Sanchez v.d., (2007), önemsiz yanlış beyanları kabul eden 

denetçilerin, daha önemli düzenlemeler hakkında uzlaşırken başarılı olma 

ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ifade etmektedirler. Tan ve Trotman (2008) ise 

denetçilerin erken boyun eğmesinin, daha geç boyun eğmelerinden daha az etkili 

olduğuna dair bulgular ortaya koymaktadırlar. Bu bulgulara dayanarak, müşteri 

pozisyonuna dair bilgi ve iyi uzlaşı taktiklerinin, denetçi performansını güçlendirdiği 

ve böylece denetçi eylemlerinde belirgin bir mesleki şüphecilik oluşturduğu 

düşünülebilir. Shaub ve Lawrence (2002) şüpheci yargı ve şüpheci eylem arasındaki 

ayrıma vurgu yapmakta, şüpheci yargıların, eyleme neden olmaları için bir eşiğe, -

bütçe ile ilgili güdülere, süre baskısına- eşdüzeylerine ve üstlerine ihtiyaç duymakta 

olduğunu veya müşterinin eylemi engelleyebileceğini ifade etmektedir (Nelson, 

2009). 

Genel çerçevede, Nelson modelinde, şüpheci yargı, şüpheci eylemin ana 

belirleyicisi olarak sunulmakta, şüpheci eylemler, denetçilerin, altta yatan şüpheci 

yargıya göre hareket etmesiyle ortaya çıkmaktadır. Şüpheci fikirler, doğal olarak 

şüpheci yargılardan kaynaklanırken, tüm şüpheci inanç ve düşünceler gerçek hayatta 

şüpheci eyleme dönüşmemektedirler. Bu durum, güdülere, kişilik özelliklerine, bilgi 

boyutuna ve bilişsel sınırlandırmalara bağlanmaktadır. Ayrıca müşteri özellikleri de 

(kurumsal yönetim kalitesi, yönetim dürüstlüğü, risk özellikleri) de denetçinin 

şüpheci hareketlerini etkilemektedir. Nerdeyse tüm bireysel belirleyicilerle ilgili 

ortak bulgu, mevcut deneysel çalışma sonuçlarının, bir hayli tutarsız olduğu ve 

denetçinin mesleki şüpheciliği üzerindeki farklı belirleyicilerin etkisiyle ilgili 

genelleştirilebilir ve açık bir bağıntı çıkarmaya izin vermediğidir. (Yankova, 2015). 

2.3.2 Hurt Mesleki Şüphecilik Modeli 

Hurrt, felsefi literatürün kapsamlı bir incelemesini yaparak, mesleki 

şüphecilikle ilgili olan, felsefi şüphecilik bakış açılarını tanımlayan bulguları, 

denetim standartlarında mesleki şüphecileğe yapılan vurgularla ve önceki denetim 

araştırmaları tarafından önerilen hususlarla birleştirerek, bir mesleki şüphecilik 

modeli oluşturmuştur. (Hurtt, Eining, 2003) Modelde, mesleki şüphecilik, çok 
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boyutlu bireysel bir özellik olarak tanımlanmakta, hem bireysel bir özellik, (bireyin 

görece olarak sabit, kalıcı yönleri) hem de bir hal (durumsal değişkenler nedeniyle 

meydana gelen geçici bir durum) boyutu içerdiği ifade edilmektedir (Hurrt, 2010). 

Bireyin mesleki şüphecilik seviyesini belirlemek için geliştirilen ölçek, 

denetim standartları, psikoloji, felsefe ve tüketici davranışları araştırmalarından yola 

çıkılarak, üç genel başlık altında, altı kişisel karakteristik özellik üzerine kurulmuştur 

(Hurrt, 2010) (Şekil 2.2). 

 

 
 

Şekil 2.2: Hurtt mesleki şüphecilik modeli (Hurtt, Eining ve Plumle, 2003: 26 ’dan aktaran Dalkılıç ve Oktay, 
2011). 

 

İlk üç özellik olan; sorgulayıcı zihin, yargının ertelenmesi, bilgi arayışı, 

kanıtların incelenmesi başlığında yer almakta ve denetçinin kanıtı inceleme şekliyle 

ilişkilendirilmektedir. Denetçinin, karar vermeden önce araştırma ve kanıtı yeterli 

şekilde inceleme isteğini belirtmektedir. Mesleki şüphecilik gösteren sorgulayıcı bir 

zihne sahip denetçi, bir karara varmadan önce beklemek istemekte, sunulan bilgileri, 

direkt kabul etmek yerine kanıt toplamayı, doğrulama yapmayı ve gerektiğinde ilave 

araştırmalar uygulamayı tercih etmektedir (Dalkılıç ve Oktay, 2011: 69). 

Kanıt sağlayıcıların anlaşılması başlığında yer alan, dördüncü özellik, 

bireylerarası anlayıştır. Denetim standartlarında belirtildiği üzere, (örn; SAS 99) 

denetçinin, yolsuzluğa meydan verecek şekilde, bireyler üzerinde, teşvik/baskı 

oluşturan unsurları, bireyin, kendisinin, yolsuzluk yapma ihtimaline karşın, önündeki 

fırsatları ya da hileli eylemi haklı çıkarmak için kullandığı tutumları iyi 
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tanımlayabilmesi ve kanıtı değerlendirirken, aynı olgu ve olaylar karşısında, farklı 

bireylerin farklı tutum ve bakış açıları geliştirebileceğini bilerek, güvenilir olarak 

kabul ettiği bireylerden gelen açıklamaların dahi, hata ve hileler içerebileceğini göz 

önünde bulundurması gerekmektedir (Dalkılıç ve Oktay, 2011: 70; Hurtt, 2010). 

En son iki özellik olan, özgüven ve özerklik (karar verme yeteneği), kanıtlar 

üzerinde çalışılması başlığı altında yer alır ve bireyin elde edilen bilgiye göre hareket 

etme kabiliyetiyle ilgilidir. Özgüven, denetçilerin, hem başkalarının varsayımlarına 

karşı çıkmalarını sağlamakta, hem de, kendi içgörülerine de, en az başkalarının 

içgörüleri kadar çok değer biçmelerini sağlamaktadır. Özerklikse, bir denetçinin, 

kişisel olarak kendisini tatmin etmek için, yeterli derecede bilginin ne zaman elde 

edildiğine bireysel olarak kendisinin karar verebilme yeteğiyle ilişkilendirilmektedir 

(Hurtt v.d., 2003). 

2.3.2.1 Sorgulayıcı zihin  

Uluslararası Denetim standartlarında vurgulandığı üzere sorgulayıcı zihin, 

mesleki şüphecilik için gerekli bir tutumdur. SAS 82 ve 99’da mesleki şüphecilik 

sorgulayıcı bir zihin içeren, bir tutum olarak tanımlanmaktadır ve mesleki 

şüpheciliğin, elde edilen bilgi ve kanıtların, yolsuzluk nedeniyle, yanlış beyan içerip 

içermediğine dair, sürekli sorgulamayı gerektirdiği ifade edilmektedir (Hurtt, 2010). 

Denetim literatüründe birçok çalışma, şüphecilik ile sürekli sorgulamayı, 

kuşkuyu, inanmayışı veya tereddütü eşit tutmaktadır. Shaub (1996) şüpheciyi “savlar 

veya genel olarak kabul edilen sonuçları, içgüdüsel olarak veya alışkanlık olarak 

sorgulayan veya kabul etmeyen” birey olarak tanımlamaktadır. Murray (2012), 

kuşkunun mesleki şüpheciliğin esası olduğunu iddia etmekte ve “bilinçli karşı durma 

veya sorgulamayı tetiklediği” ve “mesleki şüpheciliğin, alternatif bakış açısının 

yapılandırılmış açıklamasına teşvik ettiği” çıkarımlarında bulunmuştur (Yankova. 

2015: 131). 

Yine, kapsamlı felsefe literatürü, sorguya eğilimin, şüpheciliğin önemli bir 

özelliği olduğunu belirtmektedir. Stough (1969: 3) “şüpheci” kelimesinin “dikkatlice 

gözlemlemek”, “araştırmak”, “düşünmek” anlamına gelen bir ifadeden türediğini 

belirtmektedir.Fogelin (1994: 3) felsefi şüpheciyi “bireylerin doğruluğunu 

sorgulayan” kişi olarak tanımlamaktadır. McGinn (1989: 6) bu durumu, şüphecinin 

herşey hakkında, hatta kendi yargıları hakkında dâhi şüpheci sorular yönelttiğini 
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yazarak desteklemektedir. Şüphecinin bu sorgulayıcı yapısı aynı zamanda Kurtz 

(1992: 21-66) tarafından “Şüpheciler açıklama ve tanımlama ararken “Ne demek 

istiyorsun?” ve neden, kanıt, gerekçe veya delil ararken “Yaptığın şeye neden 

inanıyorsun?” (vurgulayarak), sorularını sorarlar” diye belirterek desteklemektedir. 

“Şüphe, sorguyu başlatır ve inançların şekillenmesine neden olur” diye 

belirtmektedir. Bu nedenle şüpheciliğin bir yönü olan “sorgulayıcı zihin” özelliği 

yaygın bir şekilde muhasebe standartları, muhasebe araştırmaları ve diğer alanlardaki 

araştırmalar tarafından desteklenmektedir (Hurtt v.d., 2003). 

2.3.2.2 Yargının askıya alınması / ertelenmesi  

Mesleki şüpheciliğin bir diğer parçası da, sonuca dayanak olacak uygun kanıt 

olmasına dek yargıyı askıya almaktır. Sorgulayıcı zihinle benzer şekilde, yargının 

askıya alınması bileşeni de denetim standardına yansıtılmıştır. ISA 200.13 (l) ve SAS 

1 mesleki şüpheciliği “denetim kanıtının eleştirel değerlendirmesi”ni kapsayarak 

tanımlamaktadır. Ayrıca, ISA 200.A22 ve SAS 1 denetçilerilen “ikna edici olmayan 

kanıtlarla tatmin olmaması” gerekliliğini içermektedir. Mesleki şüpheciliğin, denetim 

boyunca kanıt toplama ve tarafsız olarak değerlendirmeyi gerektirdiğini ifade eden 

standartlar, yeterli kanıt toplanmasına dek, yargıların ertelenmek zorunda olduğu 

kavramını da desteklemektedir. 

Yargıyı askıya alma, aynı zamanda, şüpheci sorgunun gerekli bir öğesi olarak, 

felsefe alanında da kabul edilen bir özelliktir. Felsefede şüphecilik başlığında ifade 

edildiği gibi, yargıyı ve inanışı askıya alma Pironizmin temelini oluşturmaktadır. 

Kurtz (1992), “yargının askıya alınması, şüpheci incelemenin gerekli bir öğesidir” 

ifadesiyle, yargıyı askıya alma ve şüphecilik arasındaki temel ilişkiyi 

desteklemektedir. McGinn (1989: 6) “Şüpheci, bizim bilgi talebinde bulunurken ve 

kabul ederken sıradan uygulamalarımıza kıyasla reflektif (yansıtıcı) bir tutum 

takınmaktadır” diye belirtmektedir. Bunge (1991: 131), “Şüpheciler algıladıkları 

veya düşündükleri ilk şeyi saf bir şekilde kabul etmezler… onlar eleştirellerdir; 

inanmadan önce kanıt görmek isterler”diye belirtmiştir. Bu yüzden, şüpheciler, bir 

yargıda bulunma konusunda isteklidir ancak, bu yargıya ulaşmak için net ve ilave 

destekleyici bilgi isteyerek, yargıda bulunmada yavaştırlar (Hurtt v.d., 2003). 
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2.3.2.3 Bilgi arayışı  

Genel olarak, bireyin şüpheciliği sadece kuşku duymak, eleştirel inceleme 

yapmak ve yeterli kanıt elde edilinceye dek yargıyı askıya almakla sınırlı değildir. 

Bu özelliklerin dışında, bilgi arayışı da şüpheciliğin önemli bir boyutudur. Bilgi 

arayışı, sorgulayıcı zihin özelliğinden farklıdır çünkü, bilgi arayışı daha çok, genel 

meraklılık veya ilgi anlayışı iken, sorgulayıcı zihin, inanmama veya şüphe anlayışını 

bulundurmaktadır (Hurtt, 2010). Kuşku veya inanmama detaylarını içeren 

sorgulayıcı zihnin aksine, bilgi arayışı özellikleri genel meraklılık, alaka ve ilgi 

hissine sahiptir. Denetim literatüründe bu görüşe destek, şüpheciliği denetim 

mesleğinde gerekli yetenekler olarak meraklılık, ilgi ve hayal gücü ile birlikte 

tartışan Chazen ve Solomon (1975: 68) tarafından sağlanmıştır. Şüpheciliğin bilgi 

arayışı boyutu, mesleki şüpheciliği “meraklı tutum” olarak tanımlayan Love ve 

Lawson (2009: 32) tarafından da desteklenmiştir (Yankova, 2015). Mautz ve Sharaf 

(1961) kendi denetim felsefesinde, denetimin itici bir meraklılık gerektirdiğini 

belirtmiş ve denetçileri denetimleri gerçekleştirirken, meraklılık tutumunu 

benimsemeleri için teşvik etmiştir (Hurtt v.d., 2003). 

Şüpheciliğin bu boyutu felsefede de görülmektedir. Bunge (1991: 131) 

şüpheciliğin, araştırma isteğini teşvik ettiğini belirtmekte, şüphecilik ve neofobinin 

(yeni deneyimler, savlar ve bilgi dahil olmak üzere yeni olana karşı korku) birbirini 

dışlayan kavramlar olduğunu ileri sürmektedir. Popkin ve Stroll (2002: 36) 

şüpheciliğin görünenin ötesinde derin bir bakış içerdiğini ileri sürmektedir. Mautz ve 

Sharaf (1961: 19) denetimin canlı bir merakı zorladığını ifade etmekte ve denetçileri, 

denetimleri gerçekleştirirken merak tutumunu benimsemeye teşvik etmektedirler. 

Kurtz (2001) şüpheci incelemenin, herhangi bir yargı ve içgörü arayışı için esas 

olduğunu öne sürmektedir (Hurtt, 2010). 

2.3.2.4 Bireyler arası anlayış – çözümleme 

Sorgulayıcı zihin, yargının askıya alınması ve bilgi arayışı, daha çok bir 

denetçinin kanıtı nasıl değerlendirdiği ile ilgilenirken, bireyler arası anlayış, denetim 

kanıtını değerlendirmenin önemli bir boyutu olan, kanıtı sağlayan kişilerin güdüsünü 

ve dürüstlüğünü anlamayla ilişkilidir (Hurtt, 2010). ISA 200 ve SAS 122’ye göre; 

“yönetimin veya idareden sorumlu olanların dürüst ve sağlam olduklarına inanma, 
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denetçiyi mesleki şüpheciliği koruma ihtiyacından muaf tutmamalıdır. Ayrıca, ISA 

240 ve SAS 99; müşteri yönetiminin ve personelinin, taraflı kanıt sağlama ve/veya 

hileli eylemler içinde bulunmalarına teşvik edebilecek bir takım güdü, baskı ve 

fırsatların var olduğunu kabul etmektedir. Bu tehditlerin farkında olmak ve idareden 

sorumlu olanların kişisel motivasyonlarına dikkat etmek önemlidir (Yankova, 2015). 

SAS 82, potansiyel olarak, yanıltıcı kanıtın müşteri personelinden gelebileceğinin 

farkındadır ve işbirliğini önermektedir (Hurtt v.d., 2003). 

Şüpheciliğin kişiler arası anlayış boyutu da ilgili denetim literatürüne 

yansıtılmıştır. Örneğin, denetimde mesleki şüphecilik tartışmalarında Shaub ve 

Lawrence (1996), müşterinin potansiyel güdü ve nedenlerine dikkat etmenin, denetçi 

için önemini kabul etmektedir. Benzer şekilde, Denetim Kalitesi Merkezi (CAQ) 

müşteri ile iletişime geçerken, kişisel boyutu düşünme gerekliliğine vurgu 

yapmaktadır. Özellikle CAQ, muhatabın vücut dilini dikkatlice incelemenin, sözlü 

bilgi içeriğinin ötesinde içgörüler sağlayabileceğini öne sürmektedir. Buna göre, 

müşteri tarafından sağlanan sözlü ve sözlü olmayan bilgi içerindeki eşleşmeme, 

muhtemelen taraflılığa veya usulsüzlüğü ima eden, böylece denetçi tarafında göze 

çarpan şekilde eleştirel düşünmeyi gerektiren, uyarıcı bir konu olabilir (Yankova, 

2015). 

Şüphecilik üzerine felsefi çalışmalar, belirli bir iddia veya sav altında yatan, 

kişisel güdüleri, nedenleri ve amaçları inceleme görüşünü kapsamakta (Kurtz, 1992; 

McGinn, 1989; Popkin, 1979) ve insanların güdülerini ve davranışlarını anlamanın, 

şüpheciliğin temel bileşeni olduğuna dair kanıt sunmaktadır. Filozoflar, sadece 

insanları anlayarak, şüphecinin, farklı kişilerin aynı nesne veya olayla ilgili farklı 

algıları olduğunu fark edebileceklerini ve kabul edebileceklerini önermektedirler. 

Bireylerin güdüleri ve algıları, onların kesin olmayan, tarafsız ya da yanıltıcı bilgiler 

sağlamasına neden olabilir. Bir şüphecinin, insanları anlamadıkça, insanlar tarafından 

verilen bilgilerin içinde var olan yanlılık olasılığını farketmesi zordur ve bireylerin 

ne zaman kasten yanıltıcı bilgi sağlayabileceklerini tespit etmesi de zordur. Bir 

bireyin savları veya güdüleri tanımlandığında ve anlaşıldığında, şüpheci, zorlayıcı 

veya hatalı savlar için dayanak sahibi olur (Hurtt, 2010). 
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2.3.2.5 Özerklik  

Bir denetçi, kişisel olarak kendisini tatmin etmek için yeterli derecede bilginin, 

ne zaman elde edildiğine, bireysel olarak kendisi karar vermelidir. ISA 200.14 

denetçinin, kanıtın, bir yargıya varmak için yeterli olduğuna karar vermesi için, 

kanıtı, tarafsız bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu standart, bir 

denetçinin, belli bir hipotezi kabul etmesinde, kendisi için yeterli kanıt seviyesine 

karar verirken, özerklik özelliğini vurgulamaktadır. Denetim literatüründe ise, 

özerkliğe destek, denetçinin, denetim boyunca mesleki cesaret, ihtiyat ve tarafsızlığın 

gerekliliğine vurgu yapan Mautz and Sharaf (1961) tarafından verilmiştir. Mautz ve 

Sharaf (1961: 136), denetçinin, sadece diğerlerinin önerilerini eleştirel bir biçimde 

incelemek ve belki de reddetmek için değil, aynı zamanda, kendi araştırma 

değerlendirmelerini de sunmak için mesleki cesarete sahip olması gerektiğini ifade 

etmektedir. Şüpheci bir denetçinin, iddiaların doğruluğu ile ilgili kendi kararlarıyla 

ilgilendiğini ve diğerlerinin inançları veya ikna çabalarından daha az etkileneceğini 

belirterek, özerklik özelliğini desteklemektedirler (Hurtt, 2010). 

Benzer şekilde, felsefe literatüründe, McGinn (1989: 6) şüpheciyi, başkalarının 

iddialarını kolayca kabul etmeyen kişi olarak tanımlamaktadır. Popkin (1979), 

şüphecinin, başkaları tarafından sunulan kanıtlarda veya iddialarda bulunan 

çelişkileri ve mantıksızlıkları belirleyeceğini ifade etmiştir. Bunge, (1991) denetçinin, 

kişisel olarak, kendisi memnun oluncaya dek ilave araştırma ve kanıt isteyeceğini ve 

bu nedenle, kendisi için karar verme isteğinin, şüpheciliğin başka bir boyutu 

olduğunu ifade eder (Hurtt v.d., 2003). 

2.3.2.6 Özgüven  

Özerklik ile yakından ilgili bir özellik, şüpheciliğin son bileşeni olan özgüven 

özelliğidir. Tarafsızlık, zihnin bağımsızlığı ve cesaretini korumada, ikna çabaları ve 

baskılarına karşı direnmek için belirli bir düzeyde özgüven gereklidir. Denetim 

standartları açık bir şekilde, şüpheciliğin özgüven boyutunu işaret etmemektedir. 

Ancak kararlılık ve özgüvenin, denetçilerin mesleki görevlerini yerine getirmeleri 

için ihtiyaç duydukları çeşitli ana özelliklerin arasında oldukları ileri sürülebilir. Bu 

görüş, şüpheciliği ve müşteri yönetiminden gelen baskılara direnme yeteneğini 
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denetim kalitesinin çok önemli öğeleri olarak gören Chazen ve Solomon (1975: 68) 

tarafından desteklenmiştir (Yankova, 2015). 

Lin ve v.d., (1982); özgüvenin, bir denetçinin ikna edilme çabaları karşısında 

direnmesini ve başkalarının sav veya sonuçlarına itiraz etmesini sağladığını 

belirtmişlerdir. Şüphecilik, denetim sırasında oluşan şüpheleri dindirmek veya 

soruları yanıtlamak için yeterli kanıt elde etmek amacıyla adım atmak üzere gerekli 

olan belirli bir seviye özgüveni gerektirmektedir. Şüpheciler, kendi öngörülerine en 

az başkalarının öngörüleri kadar değer vermelerini sağlayacak seviyede özgüven 

sahibi olmalıdırlar. 

Şüpheciliğin özgüven boyutuna destek, şüpheci inceleme için güvenin gerekli 

kabul edildiği ve özgüvenin iç huzur ve dinginlik durumu olarak tanımlandığı felsefe 

alanında bulunabilir. Bu ruh hali, mesleki şüphecilik idealini – ataraxia (zihnin 

huzuru) yansıtmaktadır (Yankova, 2015). Hookway (1990), başarılı bir sorgulama 

için güven ihtiyacını kabul etmektedir. Lom (2001) iç huzur ve rahatsızlık veya 

karmaşa olmaması açısından öz-güven gerekliliğini tartışmaktadır(Hurtt v.d., 2003). 

Sonuç olarak özgüven, şüpheci denetçinin eleştirel zihnini korumasını ve müşterinin 

sav ve iddialarına karşı gelme olanağı sağladığı için şüpheci denetçinin, ana özelliği 

olarak görülebilir. 

2.4 Uluslararası Denetim Standartlarında Mesleki Şüphecilik 

Dünyada bağımsız denetim uygulamaları incelendiğinde, ülkelerin kendine has 

denetim standartları olduğu gözlenmekle birlikte, 1947 yılında Amerikan Sertifikalı 

Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) tarafından yayınlanan, Genel Kabul 

Görmüş Denetim Standartlarının ve Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları 

Kurulu (IAASB)’nca yayınlanan, Uluslararası Denetim Standartlarının öne çıkan iki 

uygulama olduğunu söylenebilir. Bu standartlar genel çerçevede, denetim 

faaliyetinde, uyulması gereken asgari nitelikleri göstermekte, denetim çalışmalarına 

ve denetim sonucunda oluşan, denetim raporlarının hazırlanmasına rehberlik 

yapmaktadırlar. 

Ülkemizde de, Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) yayımlama yetkisi olan 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Uluslararası 

Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) bünyesinde yer alan Uluslararası Denetim ve 
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Güvence Standartları Kurulu tarafından yayımlanan uluslararası denetim 

standartlarını referans almaktadır (www.kgk.gov.tr). 

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 2003 yılında, UDS’lere 

uygulamada daha fazla tutarlılık kazandırıp, dünya çapında kabul görmelerini 

kolaylaştırmayı sağlamak ve standartların anlaşılırlığını arttırma yollarını tespit 

etmek için, açıklık projesi olarak adlandırılan bir proje başlatmıştır. Standartların 

anlaşılmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmak ve dolayısıyla yaygınlığını artırmak 

için IFAC tarafından başlatılan açıklık projesi, 2008 yılında tamamlanmış ve değişen 

/yeniden düzenlenen Denetim ve Kalite Kontrol Standartları 2009 yılında IFAC 

tarafından El kitabı olarak yayınlanmıştır. Uluslararası Denetim Standartları, bu proje 

sayesinde önemli bir değişim süreci geçirmiştir ve denetimin ve konumuzla ilgili 

Bağımsız Denetçinin Genel Amaçlarını içeren UDS 200 de önemi artan 

standartlardan biri olmuştur. Gözden Geçirilmiş ve yeniden yazılmış UDS 200; 

mesleki şüphecilik, mesleki yargı, denetimi kısıtlayan unsurlar ve UDS’lerin 

uygulanmasına ilişkin diğer konularda yeni açıklamalar getirmektedir (Kavut v.d., 

2009: 67). 

Mesleki şüphecilik kavramına, Uluslararası Denetim Standartları’dan; UDS 

200, 220, 240,300, 315, 550, 610, Sınırlı Bağ. Den. 2400 ve 2410 ve Güvence 

denetim standardı 3000’ de değinilmektedir. 

UDS 200 “Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin 

Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi” standardında, mesleki 

şüphecilik ile ilgili açıklamalara, tanımlamalar bölümünde ve 15. paragrafta yer 

verilmekte ve açıklayıcı hükümler başlığında da, mesleki şüpheciliğe ilişkin örnekler 

sunulmaktadır. 

Mesleki şüphecilik kavramı; ilk olarak standartın, hemen başında yer alan 

tanımlar bölümünde karşımıza çıkmakta ve “sorgulayıcı bir yaklaşımla hareket 

ederek, hata veya hile kaynaklı yanlışlığa işaret eden durumlara karşı dikkatli olmayı 

ve denetim kanıtlarını3 titiz bir biçimde değerlendirmeyi içeren bir tutum” olarak 

tanımlanmaktadır (ISA 200: 77). Denetçinin, finansal tabloların, yanlış 

                                                            

3
  Denetim kanıtı: Denetçinin, görüşüne dayanak oluşturan sonuçlara ulaşırken kullandığı bilgilerdir. Denetim 

kanıtları, finansal tablolara dayanak (temel) oluşturan muhasebe kayıtlarındaki bilgiler ile diğer kaynaklardan 
elde edilen bilgileri içerir. (BDS 500) 
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bilgilendirmeler içermesi riskini dikkate alarak, mesleki şüphecilik içinde denetimi 

planlayıp yürütmesi gerektiği ise paragraf 15’de ifade etmektedir (ISA 200: 78). 

Standarda ilişkin, Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama başlığı paragraf 18’de; 

mesleki şüphecilik sergileme hususunda dikkatli olunması gereken durumlara 

örnekler verilmiş, paragraf 19’da ise olası risklere karşı, mesleki şüpheciliğin tüm 

denetim sürecinde taşınması gerektiği ifade edilmiştir. 

“Mesleki şüphecilik, örnekleri aşağıda sıralanan durumlara karşı dikkatli 

olmayı gerektirir: 

a) Elde edilen diğer denetim kanıtlarıyla çelişen denetim kanıtları, 

b) Denetim kanıtı olarak kullanılacak belgelerin ve sorgulamalar sonucunda 

elde edilen cevapların güvenilirliğinde şüphe uyandıran bilgiler, 

c) Hile ihtimaline işaret edebilecek durumlar, 

d) BDS’lerde yer alan denetim prosedürlerine ilâve denetim prosedürleri 

gerektirebilecek durumlar” (ISA 200: 85). 

“Aşağıda örnekleri verilen hususlara ilişkin riskleri azaltmak amacıyla, 

denetçinin, denetimin tüm aşamalarında, mesleki şüpheciliğini sürdürmesi gerekir: 

a) Olağandışı durumların gözden kaçırılması, 

b) Gözlemler neticesinde sonuçlara ulaşırken aşırı genelleme yapılması, 

c) Denetim prosedürlerinin nitelik, zamanlama ve kapsamının belirlenmesinde 

ve bunların sonuçlarının değerlendirilmesinde uygun olmayan varsayımların 

kullanılması” (ISA 200: 85). 

Denetim kanıtları üzerinde eleştirel yaklaşım sergileyebilmek için, mesleki 

şüphecilik segilemenin önemine 20. paragrafda vurgu yapılmıştır. Eleştirel 

değerlendirmenin; yönetimden edinilen bilgilerin, sunulan belgelerin güvenirliliğinin 

veya çelişkili denetim kanıtlarının, mesleki şüphecilik ışığında sorgulamayı 

gerektirdiği ve mesleki şüpheciliğin, aynı zamanda, elde edilen denetim kanıtlarının 

yeterliliğinin ve uygunluğunun değerlendirilmesini de kapsadığı ifade edilmiştir (ISA 

200: 86). 

Yine paragraf 21’de; denetçinin, denetim kanıtı olarak kullanılacak bilgilerin 

güvenilirliğini dikkate alması gerektiği ve bilginin güvenilirliğiyle ilgili şüphelerin 

veya hile ihtimali göstergelerinin mevcut olması hâlinde, ilave araştırma ya da 

denetim prosedürlerinde ne tür değişikliklerin yapılması gerektiğine karar verme 

zorunluluğu olduğu belirtilir (ISA 200: 86). 
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22. paragrafda, denetçinin, yönetimin dürüstlüğüne ilişkin, geçmişten 

kaynaklanan izlenimlerinin, mesleki şüpheciliğini yetersiz kılmaması gerektiği ifade 

edilmiştir. “Denetçinin, işletme yönetimi ve üst yönetimden sorumlu olanların, 

doğruluk ve dürüstlükleri konusunda, bu kişilere ilişkin geçmişten bugüne elde ettiği 

bilgileri göz ardı etmesi beklenemez. Bununla birlikte yönetimin ve üst yönetimden 

sorumlu olanların doğru ve dürüst olduklarına ilişkin kanaat, denetçinin mesleki 

şüpheciliğini devam ettirme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ve denetçi makul 

güvence sağlamak için gerekli olan denetim kanıtlarından daha azıyla yetinemez.” 

(ISA 200: 86; Dalkılıç ve Oktay, 2011). 

Finansal Tabloların Denetimine İlişkin Etik Hükümler bölümünde, 

bağımsızlığın, denetçinin tarafsızlığına, dürüstlüğüne ve mesleki şüphecilik 

sergilemesine olanak sağladığı belirtilmiştir. (ISA 200: 84) 

Yeterli planlama, denetim ekibine uygun personelin atanması, yürütülen 

denetim çalışmasının yönlendirilmesi ve gözetiminin yanında, mesleki şüpheciliğin 

de tespit edememe riskini, makul bir seviyeye indirgediği standartta vurgulanmıştır 

(ISA 200: 90). 

UDS 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Standardı, 

Denetimin Yürütülmesi başlığında; denetim ekibinin sorumlulukları içinde, 

denetimin mesleki şüphecilik içinde planlanması ve yürütülmesi zorunluluğu 

hatırlatılarak UDS 200 ‘ ye atıf yapılmaktadır (ISA 220: 136). 

UDS 240 standardı, Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde, Bağımsız 

Denetçinin Hileye İlişkin Sorumluluklarını düzenlemektir ve mesleki şüpheciliğe, 12, 

13, ve 14 nolu paragraflarda, UDS 200’deki açıklamalara tekrar dikkat çekmek 

suretiyle değinmektedir: 

“UDS 200’e uygun olarak, denetçi, yönetimin ve üst yönetimden sorumlu 

olanların doğruluk ve dürüstlükleri hakkındaki geçmiş tecrübesine bakmaksızın, hile 

kaynaklı önemli bir yanlışlık olabileceği ihtimalinin bilinciyle, denetim boyunca 

mesleki şüpheciliğini sürdürür” (ISA240: 159). 

“Denetçi, aksini düşünmesini gerektiren bir gerekçe olmadığı sürece kayıt ve 

belgelerin gerçek olduğunu kabul edebilir. Denetim sırasında yapılan tespitlerin, bir 

dokümanın gerçek olmayabileceğine veya dokümandaki bilgilerin tahrif edilmiş 

olabileceğine inanmasına yol açması hâlinde denetçi, araştırmalarını derinleştirir.” 

(ISA240: 159). 
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“Yönetim veya üst yönetimden sorumlu olanların sorgulanması sırasında alınan 

cevapların tutarsız olması hâlinde denetçi, bu tutarsızlıkları araştırı” (ISA240; 159). 

Standardın, Hilenin Ayırt Edici Özellikleri başlağında, bu paragraflara ilişkin 

açıklamalara yer verilmiştir. Madde 7, mesleki şüpheciliğin, denetim kanıtı olarak 

kullanılan bilgilerin güvenirliğine ilişkin kontrolleri de kapsadığı ve hile kaynaklı 

“önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesinde çok önemli olduğunu 

vurgulamaktadır. Önemli yanlışlık risklerini değerlendirirken, yönetimin 

dürüstlüğüne ilişkin mevcut yargının, içinde bulunulan şartların değişmiş olabileceği 

de göz önüne alınarak, mesleki şüphecilikten ödün vermeden gerçekleştirilmesinin 

önemi, madde 8’de ifade edilmiştir.Yine, sunulan belgelerin, gerçek olup olmadığına 

dair şüphelerin oluşması durumunda, denetçinin mesleki şüphecilik ışığında, üçüncü 

taraf teyidi ya da belge gerçekliğini değerlendirecek uzman desteği gibi ilave 

denetim prosedürleri uygulaması gerekliliği de 9.maddede belirtilmiştir (ISA 240: 

169). 

Risk Değerlendirme Prosedürleri ve İlgili Çalışmaların alt başlığı, Yönetimin 

ve İşletmedeki Diğer Kişilerin Sorgulanması bölümünde,denetçinin, yönetimin, 

hileye yatkınlığı sebebiyle, sorgulama sırasında verilen cevaplarından tatmin 

olmaması durumunda, ek bilgilerle doğrulama yapması gerekliliği de mesleki 

şüphecilik kapsamında değerlendirilmiştir (ISA 240: 172). 

UDS 315, 550 ve 610 da, UDS 200’e atıfta bulunmak suretiyle mesleki 

şüpheciliğin önemi vurgulanmıştır. UDS 315, İşletme ve Çevresini Tanımak 

Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

başlığında, iç denetim fonksiyonunda görevli kişilerle iletişim ve bilgi paylaşımının 

gerekliliği anlatılmıştır. Önemli yanlışlık riski değerlendirmede, belge ya da 

sorgulamalardan alınan cevapların güvenirliliğini sorgulayabilmek için, mesleki 

şüphecilik içinde denetim planlama ve yürütmenin gerekliliği ifade edilmiştir (ISA 

315: 300). 

UDS 550, İlişkili Taraflar standardı, yine BDS 200’e atıfta bulunarak, 

açıklanmamış ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin bulunması ihtimaline karşı, 

denetimin, mesleki şüphecilik içerisinde planlanması ve yürütülmesinin ve denetim 

ekibi içinde yapılan müzakerelerde, ilişkili taraf ilişki ve işlemleriyle ilgili, önemli 

yanlışlıkların, ortaya çıkma ihtimali değerlendirilerek, mesleki şüpheciliğin denetim 

boyunca sürdürülmesinin önemi belirtilmiştir (ISA 550: 506-515). 
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UDS 610, İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması standardı, İç Denetim 

Fonksiyonunun Çalışmalarının Kullanılamayacağı Durumlar başlığında, denetçinin, 

müşterisine aynı zamanda, iç denetim hizmeti sağlaması durumunda, denetim 

ekibinin, iç denetim hizmetinin sonuçlarını, uygun şekilde değerlendiremeyeceği ve 

mesleki şüpheciliğin uygulanmama ihtimali sebebiyle, kendi kendini denetleme 

riskinin oluşacağı ifade edilmiştir (ISA 610: 17). 

İç Denetim Fonksiyonunun Çalışmasının Kullanılması başlığında, UDS 200 ve 

UDS 240’a atıfta bulunmak suretiyle, önemli yanlışlık riski belirlemede, iç denetim 

fonksiyonu görevlileri ile denetçi iletişimine vurgu yapılmıştır: 

“UDS 200 denetim kanıtı olarak kullanılacak belgeler ve sorgulamalar 

sonucunda elde edilen cevapların güvenilirliğinde şüphe uyandıran bilgilere karşı 

dikkatli olunması dâhil, denetçinin, denetimi mesleki şüphecilik içinde planlaması ve 

yürütmesinin önemini açıklar. Bu sebeple, iç denetim fonksiyonuyla denetim 

boyunca kurulan iletişim, dış denetçinin çalışmasını etkileyebilecek hususların dış 

denetçinin dikkatine sunulması için iç denetçilere fırsatlar sağlayabilir. Bunun 

sonucunda, dış denetçi bu tür bilgiyi “önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesinde dikkate alabilir. Ayrıca, bu tür bir bilginin, finansal tablolardaki 

yüksek bir “önemli yanlışlık” riski göstergesi veya gerçekleşmiş, şüphelenilen veya 

iddia edilen herhangi bir hileyle ilgili olabileceği durumda, dış denetçi bu durumu 

BDS 240’a uygun olarak hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskini belirlerken dikkate 

alır.” (ISA 610: 21). 

UDS 2400, 2410, Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları ve Güvence Denetim 

Standardı 3000’de, UDS 200 ve 240’da yer alan, mesleki şüphecilik, tanım, açıklama 

ve örnekleri kullanılarak; “denetçinin, finansal tabloların önemli yanlışlık içermesine 

sebep olan şartların bulunabileceğini kabul ederek, denetimi,mesleki şüphecilik 

içinde planlayıp, yürüttüğü” (UDS 2400: 8, 2410: 252, 3000: 14), “etik kurallar 

çerçevesinde, bağımsızlığın, denetçinin dürüst davranabilmesini, tarafsız olmasını ve 

mesleki şüpheciliğini devam ettirmesini sağladığı.” (UDS 2400, A16; 3000;a33), 

“mesleki şüpheciliğin, denetimde, kanıtların eleştirel biçimde değerlendirilmesi için 

gerekliliği” (2400; 29, 3000; 40), “denetçinin, riskleri azaltmak amacıyla, denetimin 

tüm aşamalarında mesleki şüpheciliğini sürdürmesi gerektiği” (2400: 29, 3000: 39), 

“ yönetimin ve üst yönetimden sorumlu olanların, doğru ve dürüst olduklarına ilişkin 

kanaatın, denetçinin mesleki şüpheciliğini devam ettirme sorumluluğunu ortadan 
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kaldırmayacağı ve denetçinin sınırlı denetimin amaçları açısından, yetersiz olan 

kanıtla yetinmemesi gerektiğinin” (2400: 29; 43, 3000: 40) altı çizilmiştir. 

Uluslararası denetim standartlarında, bazı durumlarda genel sorumluluklar ele 

alırken; bazı durumlarda, özel konulara ilişkin, uygulanmaların açıklaması 

yapılmaktadır. Örneğin, UDS 200 denetçinin, mesleki şüphecilik içinde hareket 

etmesi gerektiğini belirtir. Denetçinin mesleki şüphecilik içinde hareket etmesi, bir 

denetimin planlanması ve yürütülmesine ilişkin her aşamada gerekli olmakla birlikte, 

her bir UDS’de ayrı bir hüküm olarak tekrarlanmamakta yukarıda belirtildiği gibi 

ilgili standarda atıflar içerebilmektedirler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖRGÜT İKLİMİNİN BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN MESLEKİ 
ŞÜPHECİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARI 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

3.1 Araştırmanın Konusu ve Kapsamı 

Çalışmanın konusu, örgüt iklimi ve mesleki şüphecilik arasındaki ilişkinin 

oluşturulan yapısal eşitlik modeli aracılığıyla tespit edilmesidir. Ayrıca demografik 

değişkenlerin örgüt iklimi ve mesleki şüphecilik üzerine etkileri de çalışmanın 

kapsamı içerisindedir. Model, bağımsız denetim şirketlerinde çalışan 180 denetçiden 

elde edilen veriler çerçevesinde ele alınmış ve değerlendirilmiştir. 

3.2 Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Mesleki şüphecilik üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde, ağırlıklı olarak 

mesleki deneyimin, mesleki eğitimin ve şüphecilik tutumuna etki edebilecek olan 

güdülerin neler olabileceğine ilişkin çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Kültürel 

nitelikler üzerine çok az çalışmanın yer aldığı ve bu çalışmaların da toplumsal kültür 

farklılıkları üzerine yoğunlaştığı belirlenmiş, firma kültürünün mesleki şüphecilik 

üzerine etkileriyse, daha çok firmanın kamu yararı gütme isteği, şeffaflık algısının 

olup olmaması üzerine irdelenmiş fakat örgütsel iklimin mesleki şüpheciliğe etkisine 

ilişkin daha önce bir çalışma yapılmamıştır. Yine ülkemizde örgüt iklimi üzerine 

yürütülen birçok çalışma olmakla birlikte, bağımsız denetim firmaları odağında bir 

uygulamaya rastlanılmamış, mesleki şüphecilik üzerine akademik çalışma ise yok 

denecek kadar az sayıda gözlemlenmiştir. Denetim literatüründe ve standartlarda 

mesleki şüpheciliğin öneminin yaygın bir şekilde kabul edilmesine karşın, konuya 

ilişkin sınırlı sayıda çalışmanın yer alması sebebiyle çalışmanın alanındaki yazına 

katkı sağlaması amaçlanmıştır. 
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3.3 Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma sonucu elde edilen bulgular, verilerin toplanmasında kullanılan 

örnekleme göre değişiklik gösterebileceğinden araştırmanın bulguları, verilerin 

toplandığı örneklem ile sınırlıdır. Bu nedenle farklı örneklemler için modelin test 

edilmesi gerekmektedir. 

Araştırma kesitsel bir tasarıma sahiptir. Araştırmada ele alınan değişkenler, 

zaman içinde değişime uğrayabileceğinden araştırmanın bulguları, uygulandığı 

zaman dilimi ile sınırlıdır. 

Araştırmada kullanılan ölçekler, bireylere aynı anda yöneltilen değerlendirme 

maddelerinden oluşmaktadır ve bu kapsamda bireylerin algılamalarını 

değerlendirmektedir. Bu nedenle sosyal beğenirlik etkisi ve ortak yöntem varyansı 

olabileceği, sonuçlar değerlendirilirken dikkate alınmalıdır. 

3.4 Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

3.4.1 Araştırmanın Modeli 

Yazında daha önce mesleki şüphecilik konusunda yapılmış çalışmaların 

incelenmesi neticesinde aşağıdaki bulgulara ulaşılabilmektedir: 

Mesleki şüphecilikle tecrübe ilişkisine yönelik çalışmalarda, deneyimli 

denetçilerin, tecrübesi az olan denetçilere oranla, daha fazla etkinlik sağladıkları 

yönündeki bulgular çoğunluktadır (Bernardi 1994; Carpenter 2007). Bununla birlikte 

deneyim ve mesleki şüphecilik arasındaki ters ilişkiyi österen çalışmalar da 

mevcuttur.(Shaub ve Lawrence, 2002) Mesleki şüpheciliği artırmada, göreve özgü 

deneyimin (hileyle karşılaşma sıklığı vb.), meslekte geçen süreyi ifade eden genel 

deneyimden daha etkili olduğu yönünde de çalışmalar bulunmaktadır (Rose, 2007; 

Peecher v.d.,  2007). 

Eğitim ve mesleki şüphecilik üzerine yürütülen çalışmalar incelendiğinde, 

denetçileri yolsuzluğa ilişkin risklere karşı eğitmenin, doğuştan (karakteristik) düşük 

olan şüpheciliği telafi ettiği yönünde bulgulara rastlanmaktadır (Carpenter v.d., 2011; 

Fullerton ve Durstschi 2004). 

Cinsiyet etkisi ve mesleki şüphecilik arasındaki ilişkiyi konu alan mevcut 

denetim literatürü, çelişkili bir tablo ortaya çıkarmıştır. Şüpheci yargı ve eylemlerin 
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denetçilerin cinsiyetlerine göre farklılık arz etmediğini belirten çalışmaların yanı sıra 

(Breesch ve Branson, 2009); kadın denetçilerin, erkeklere oranla daha bağımsız ve 

kamu yararına hizmet konusunda daha istekli olmaları sebebiyle daha kaliteli 

denetim sağladıklarını ifade eden çalışmalar da mevcuttur (Statsudd ve Elg, 2010). 

Genel olarak kadın denetçilerin, şüphecilik konusunda daha odaklı oldukları 

gözlemlenmektedir (Fullerton ve Durstchi, 2004). 

Mesleki şüpheciliği etkileyen güdüleri araştırma konusu yapan çalışmalarda 

ise, hukuki tehditler, itibar kaybı ya da şüphecliğe vurgu yapan denetim partnerinin 

olumlu güdüleyiciler olduğu belirtilmektedir.Denetim firması kültürü açısından, 

verimlilikten daha çok denetim kalitesine ve dolayısıyla kamu yararına hizmeti 

vurgulayan üst yönetim felsefesinin şüpheciliği olumlu yönde etkileyeceği 

değerlendirilmiştir (Carpenter ve Reimers, 2013). Şüpheciliği olumsuz olarak 

etkileyen güdülere ise, müşteri kaybı riski, verimlilik odaklı ya da müşteri çıkarlarını 

koruyan yönetim felsefesi, uzun görev sürelerinin getirmiş olduğu aşırı güven ya da 

yakınlık ve meslektaşlarca yapılan itaat ve uyumluluk baskısı gibi unsurlar 

gösterilmektedir (Lord ve Dezoort, 2011; Nelson, 2009). 

Denetçi davranışları ve kültürel nitelikler üzerine yürütülen çalışmalarda, 

belirgin önemli farklılıklar gözlemlenmemiştir. Bu durum dünya çapında denetim 

firmaları arasındaki yüksek standardizasyona bağlanmaktadırlar. Diğer yandan, 

toplumsal farklılıklardan doğan, bireyselcilik-kolektivizm ve güç mesafesi gibi 

kültürel farklılıların denetçilerin şüpheci yargılarını etkilediğini göstermekteren 

çalışmalar da ağırlıktadır. Alan düzenleyicileri ve uygulayıcılar, kültürel etkilerle 

mesleki şüphecilik arasındaki bağlantıyı kabul etmiş görünmekte ve ilave araştırma 

ihtiyacına da değinmektedirler. Yine denetçilerin davranışları üzerinde, durumsal 

şüpheciliğin, kişisel özellik şüpheciliğine kıyasla daha güçlü etkisi olduğunu ortaya 

koyan çalışmalar, kişilik özelliklerinin bireyin karakterinin sabit ve esnek olmayan 

unsurları olduğunu ve bu nedenle kolayca değiştirilemeyeceğini ifade etmektedirler. 

Genel olarak, durumsal etkilerden kaynaklanan geçici psikolojik durumun, insan 

davranışlarını kişilik özelliklerinden daha güçlü bir şekilde etkileyebileceğini ve 

mesleki şüpheciliğin durumsal boyutunun (örn; koşula bağlı ortaya çıkan şüphecilik) 

kişilik özelliklerine kıyasla denetçinin davranışlarını daha güçlü bir şekilde 

etkilediğini öne sürmektedirler. Buna göre, doğuştan gelen en güçlü şüphecilik dahi, 

çarpıcı çevre etkileri, şüpheciliği teşvik eden güdüler ve/veya sağlam bilişsel tuzaklar 
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tarafından alt edilebilirler. Bu sebeple, denetim firmaları ve regülatörlerin, mesleki 

şüpheciliği başarılı bir şekilde yükseltmek için, kişisel özelliklerden ziyade, etkin 

durumsal şüphecilik güdüleri belirleme ve uygulama üzerine odaklanmalarının, daha 

verimli ve yararlı sonuçlar yaratabileceğini belirtmekte ve ilave araştırma 

gereksinimini vurgulamaktadırlar (Yankova, 2015). Yapılan literatür taramasında, 

mesleki şüpheciliğin, durumsal  bir etken olarak örgüt iklimi ile olan ilişkisini 

inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır.  

Tüm bu bulgular değerlendirildiğinde, araştırma kapsamında kuramsal olarak 

tartışılan değişkenler arası ilişkileri ortaya çıkarmak maksadıyla, Şekil 3.1’de 

gösterilen bir model oluşturulmuştur. 

 

 
 

Şekil 3.1: Araştırmanın modeli. 

 

Model temel olarak iki ana değişkenden oluşmaktadır. Bunlar; sonuç değişkeni 

olarak modelde yer alan mesleki şüphecilik ve bu algıyı etkileyen örgüt iklimidir. 

Modelde ayrıca demografik faktörlere de yer verilmiştir. Model çerçevesinde 

oluşturulan araştırma soruları ve hipotezler aşağıda açıklanmıştır. 
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3.4.2 Araştırma Soruları ve Hipotezler 

Çalışma kapsamında incelenen kuramsal ilişkilerden hareketle oluşturulan 

araştırma soruları ve hipotezler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

Araştırma soruları: 

1. Bağımsız denetçilerin mesleki şüphecilikleri örgüt ikliminden etkilenmekte 

midir? 

2. Bağımsız denetçilerin mesleki şüphecilikleri demografik faktörlere göre 

farklılaşmakta mıdır? 

3. Bağımsız denetçilerin örgüt iklimi algıları demografik faktörlere göre 

farklılaşmakta mıdır? 

Yukarıda sıralanan araştırma sorularını cevaplamak üzere aşağıda sıralanan 

hipotezler ve alt hipotezler geliştirilmiştir: 

H1: Örgüt iklimi alt boyutlarından örgütsel yapı mesleki şüphecilik 

davranışını etkilemektedir. 

H1a: Örgüt iklimi alt boyutlarından örgütsel yapı sorgulayıcı zihin davranışını 

etkilemektedir. 

H1b: Örgüt iklimi alt boyutlarından örgütsel yapı yargının askıya alınması davranışını 

etkilemektedir. 

H1c: Örgüt iklimi alt boyutlarından örgütsel yapı bilgi arayışı davranışını 

etkilemektedir. 

H1d: Örgüt iklimi alt boyutlarından örgütsel yapı kişiler arası anlayış davranışını 

etkilemektedir. 

H1e: Örgüt iklimi alt boyutlarından örgütsel yapı özgüven davranışını etkilemektedir. 

H1f: Örgüt iklimi alt boyutlarından örgütsel yapı karar verme yeteneği davranışını 

etkilemektedir. 

H2: Örgüt iklimi alt boyutlarından örgütsel sorumluluk mesleki 

şüphecilik davranışını etkilemektedir. 

H2a: Örgüt iklimi alt boyutlarından örgütsel sorumluluk sorgulayıcı zihin davranışını 

etkilemektedir. 

H2b: Örgüt iklimi alt boyutlarından örgütsel sorumluluk yargının askıya alınması 

davranışını etkilemektedir. 

H2c: Örgüt iklimi alt boyutlarından örgütsel sorumluluk bilgi arayışı davranışını 

etkilemektedir. 

H2d: Örgüt iklimi alt boyutlarından örgütsel sorumluluk kişiler arası anlayış 

davranışını etkilemektedir. 
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H2e: Örgüt iklimi alt boyutlarından örgütsel sorumluluk özgüven davranışını 

etkilemektedir. 

H2f: Örgüt iklimi alt boyutlarından örgütsel sorumluluk karar verme yeteneği 

davranışını etkilemektedir. 

H3: Örgüt iklimi alt boyutlarından ödüllendirme mesleki şüphecilik 

davranışını etkilemektedir. 

H3a: Örgüt iklimi alt boyutlarından ödüllendirme sorgulayıcı zihin davranışını 

etkilemektedir. 

H3b: Örgüt iklimi alt boyutlarından ödüllendirme yargının askıya alınması davranışını 

etkilemektedir. 

H3c: Örgüt iklimi alt boyutlarından ödüllendirme bilgi arayışı davranışını 

etkilemektedir. 

H3d: Örgüt iklimi alt boyutlarından ödüllendirme kişiler arası anlayış davranışını 

etkilemektedir. 

H3e: Örgüt iklimi alt boyutlarından ödüllendirme özgüven davranışını etkilemektedir. 

H3f: Örgüt iklimi alt boyutlarından ödüllendirme karar verme yeteneği davranışını 

etkilemektedir. 

H4: Örgüt iklimi alt boyutlarından risk alma mesleki şüphecilik 

davranışını etkilemektedir. 

H4a: Örgüt iklimi alt boyutlarından risk alma sorgulayıcı zihin davranışını 

etkilemektedir. 

H4b: Örgüt iklimi alt boyutlarından risk alma yargının askıya alınması davranışını 

etkilemektedir. 

H4c: Örgüt iklimi alt boyutlarından risk alma bilgi arayışı davranışını etkilemektedir. 

H4d: Örgüt iklimi alt boyutlarından risk alma kişiler arası anlayış davranışını 

etkilemektedir. 

H4e: Örgüt iklimi alt boyutlarından risk alma özgüven davranışını etkilemektedir. 

H4f: Örgüt iklimi alt boyutlarından risk alma karar verme yeteneği davranışını 

etkilemektedir. 

H5: Örgüt iklimi alt boyutlarından destek mesleki şüphecilik davranışını 

etkilemektedir. 

H5a: Örgüt iklimi alt boyutlarından destek sorgulayıcı zihin davranışını 

etkilemektedir. 

H5b: Örgüt iklimi alt boyutlarından destek yargının askıya alınması davranışını 

etkilemektedir. 

H5c: Örgüt iklimi alt boyutlarından destek bilgi arayışı davranışını etkilemektedir. 
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H5d: Örgüt iklimi alt boyutlarından destek kişiler arası anlayış davranışını 

etkilemektedir. 

H5e: Örgüt iklimi alt boyutlarından destek özgüven davranışını etkilemektedir. 

H5f: Örgüt iklimi alt boyutlarından destek karar verme yeteneği davranışını 

etkilemektedir. 

H6: Örgüt iklimi alt boyutlarından samimiyet mesleki şüphecilik 

davranışını etkilemektedir. 

H6a: Örgüt iklimi alt boyutlarından samimiyet sorgulayıcı zihin davranışını 

etkilemektedir. 

H6b: Örgüt iklimi alt boyutlarından samimiyet yargının askıya alınması davranışını 

etkilemektedir. 

H6c: Örgüt iklimi alt boyutlarından samimiyet bilgi arayışı davranışını etkilemektedir. 

H6d: Örgüt iklimi alt boyutlarından samimiyet kişiler arası anlayış davranışını 

etkilemektedir. 

H6e: Örgüt iklimi alt boyutlarından samimiyet özgüven davranışını etkilemektedir. 

H6f: Örgüt iklimi alt boyutlarından samimiyet karar verme yeteneği davranışını 

etkilemektedir. 

H7: Örgüt iklimi alt boyutlarından standartlar mesleki şüphecilik 

davranışını etkilemektedir. 

H7a: Örgüt iklimi alt boyutlarından standartlar sorgulayıcı zihin davranışını 

etkilemektedir. 

H7b: Örgüt iklimi alt boyutlarından standartlar yargının askıya alınması davranışını 

etkilemektedir. 

H7c: Örgüt iklimi alt boyutlarından standartlar bilgi arayışı davranışını etkilemektedir. 

H7d: Örgüt iklimi alt boyutlarından standartlar kişiler arası anlayış davranışını 

etkilemektedir. 

H7e: Örgüt iklimi alt boyutlarından standartlar özgüven davranışını etkilemektedir. 

H7f: Örgüt iklimi alt boyutlarından standartlar karar verme yeteneği davranışını 

etkilemektedir. 

H8: Örgüt iklimi alt boyutlarından anlaşmazlık mesleki şüphecilik 

davranışını etkilemektedir. 

H8a: Örgüt iklimi alt boyutlarından anlaşmazlık sorgulayıcı zihin davranışını 

etkilemektedir. 

H8b: Örgüt iklimi alt boyutlarından anlaşmazlık yargının askıya alınması davranışını 

etkilemektedir. 

H8c: Örgüt iklimi alt boyutlarından anlaşmazlık bilgi arayışı davranışını 

etkilemektedir. 



 

85 

H8d: Örgüt iklimi alt boyutlarından anlaşmazlık kişiler arası anlayış davranışını 

etkilemektedir. 

H8e: Örgüt iklimi alt boyutlarından anlaşmazlık özgüven davranışını etkilemektedir. 

H8f: Örgüt iklimi alt boyutlarından anlaşmazlık karar verme yeteneği davranışını 

etkilemektedir. 

H9: Örgüt iklimi alt boyutlarından aidiyet/kurumsal kimlik mesleki 

şüphecilik davranışını etkilemektedir. 

H9a: Örgüt iklimi alt boyutlarından aidiyet/kurumsal kimlik sorgulayıcı zihin 

davranışını etkilemektedir. 

H9b: Örgüt iklimi alt boyutlarından aidiyet/kurumsal kimlik yargının askıya alınması 

davranışını etkilemektedir. 

H9c: Örgüt iklimi alt boyutlarından aidiyet/kurumsal kimlik bilgi arayışı davranışını 

etkilemektedir. 

H9d: Örgüt iklimi alt boyutlarından aidiyet/kurumsal kimlik kişiler arası anlayış 

davranışını etkilemektedir. 

H9e: Örgüt iklimi alt boyutlarından aidiyet/kurumsal kimlik özgüven davranışını 

etkilemektedir. 

H9f: Örgüt iklimi alt boyutlarından aidiyet/kurumsal kimlik karar verme yeteneği 

davranışını etkilemektedir. 

H10: Örgüt iklimi demografik faktörlere göre farklılaşmaktadır. 

H10a: Örgüt iklimi katılımcının cinsiyetine göre farklılaşmaktadır. 

H10b: Örgüt iklimi katılımcının yaşına göre farklılaşmaktadır. 

H10c: Örgüt iklimi katılımcının eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır. 

H10d: Örgüt iklimi katılımcının unvanına göre farklılaşmaktadır. 

H10e: Örgüt iklimi katılımcının mesleki tecrübesine göre farklılaşmaktadır. 

H10f: Örgüt iklimi katılımcının pozisyonuna göre farklılaşmaktadır. 

H10g: Örgüt iklimi katılımcının firmadaki çalışma süresine göre farklılaşmaktadır. 

H10h: Örgüt iklimi firmanın hizmet süresine göre farklılaşmaktadır. 

H11: Şüphecilik demografik faktörlere göre farklılaşmaktadır. 

H11a: Şüphecilik katılımcının cinsiyetine göre farklılaşmaktadır. 

H11b: Şüphecilik katılımcının yaşına göre farklılaşmaktadır. 

H11c: Şüphecilik katılımcının eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır. 

H11d: Şüphecilik katılımcının unvanına göre farklılaşmaktadır. 

H11e: Şüphecilik katılımcının mesleki tecrübesine göre farklılaşmaktadır. 

H11f: Şüphecilik katılımcının pozisyonuna göre farklılaşmaktadır. 

H11g: Şüphecilik katılımcının firmadaki çalışma süresine göre farklılaşmaktadır. 

H11h: Şüphecilik firmanın hizmet süresine göre farklılaşmaktadır. 
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3.5 Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini, Ankara ilinde bağımsız denetim firmalarında aktif 

olarak çalışan bağımsız denetçiler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 

evreni temsil edecek nitelikte, Ankara ilinde faaliyet gösteren farklı bağımsız 

denetim şirketlerinden rastlantısal olarak seçilen bağımsız denetçilerdir.Araştırmanın 

uygulama bölümünün yürütüldüğü 2015 yılı KGK verilerine göre Ankara merkezli 

37 denetim firması bulunmaktadır. Bu firmalarda aktif olarak Ankara’da görev yapan 

bağımsız denetçi sayısı ise 292’dir.(Ek F) Araştırma kapsamında 292 bağımsız 

denetçiyle anket yöntemi ile veri toplamak için görüşme yapılması planlanmıştır. 

Verilerin toplanmasında kâğıda basılı olarak hazırlanan anketler katılımcılara 

uygulanmıştır. Ancak, görüşme talebini kabul eden 180 katılımcıdan veriler elde 

edilebilmiştir.  Bilindiği gibi örneklem sayısının yeterliliği istatistiksel olarak hesap 

edilebilmektedir. Bu bağlamda, 0,95 güvenirlik ve 0,05 örneklem hatası ile örneklem 

düzeyi aşağıda hesaplanmıştır: 

292 (1,96)2 * 0.5x 0.5  / 291 (0,05)2  + (1,96) 2 ( 0,5*0,5) = 166  

 

Evrendeki birey sayısı (N) biliniyorsa: (Hamioğlu, 2006) 

q.p.t)1N.(d

q.p.t.N
n

22

2


  ifadesi kullanılmaktadır.  

*N: Evrendeki birey sayısı,  

*n: Örnekleme alınacak birey sayısı,  

*t: Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanılma düzeyinde t tablosundan 

bulunan teorik değer. z olarak da gösterilir.  

p: İncelenen olayın görüş sıklığı (olasılığı),  

q: İncelenen olayın  görülmeyiş sıklığı (p+q=1), 

d: Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen  sapma 

Hesaplanan örneklem düzeyi ve Ek D de belirtilen farklı evrenler için örneklem 

düzeyi tablosu değerlerinden yola çıkarak, 180 kişiden oluşan bir örneklemin 292 

kişilik bir evreni temsil edebileceği; buradan hareketle, araştırma örnekleminin 

yeterli olduğu ifade edilebilir. 
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Analizler öncesi kayıp veri ve temel değişkenler üzerinden yapılan incelemeler 

sonucunda, işaretlemeleri alt veya üst değerlerde toplanan 14 kişiye ait veriler 

analizden çıkarılmış, analizlere 166 kişilik bir örneklem üzerinden devam edilmiştir. 

Örnekleme ilişkin betimleyici istatistikler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

Katılımcıların cinsiyetlerine bakıldığında 141 kişinin (%84,9) erkek ve 25 kişinin 

(%15,1) kadın olduğu görülmektedir. Cinsiyete göre katılımcıların frekans dağılımı 

Tablo 3.1’de yer almaktadır. 

Tablo 3.1: Katılımcıların cinsiyete göre frekans dağılımı. 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 Kadın 25 15,1 15,1 

Erkek 141 84,9 100,0 

    Toplam 166 100,0  

 

Katılımcıların yaşlarına bakıldığında 37 kişinin (%22,3) 51 ve üstü, 43 kişinin 

(%25,9) 36-40 yaş arası, 39 kişinin (%23,5) 41-45 yaş arası, 26 kişinin (%15,7) 46-

50 yaş arası, 18 kişinin (%10,8) 31-35 yaş arası, iki kişinin (%1,2) 21-25 yaş arası ve 

bir kişinin (%0,6) 26-30 yaş arası olduğu görülmektedir. Denetçilerin yaşlarının 36 

ve üzerinde yoğunlaşması (katılımcıların %87,3’ü) meslek içerisindeki kıdem 

esasının yaşa dayandığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Yaşa göre 

katılımcıların frekans dağılımı Tablo 3.2’de yer almaktadır. 

Tablo 3.2: Katılımcıların yaşa göre frekans dağılımı. 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 21-25 arası 2 1,2 1,2 

26-30 arası 1 0,6 1,8 

31-35 arası 18 10,8 12,7 

36-40 arası 43 25,9 38,6 

41-45 arası 39 23,5 62,0 

46-50 arası 26 15,7 77,7 

51 ve üstü 37 22,3 100,0 

Toplam 166 100,0  
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Katılımcıların eğitim seviyelerine bakıldığında 117 kişinin (%70,5) lisans, 44 

kişinin (%26,5) yüksek lisans ve 5 kişinin (%3,0) doktora seviyesinde eğitime sahip 

olduğu görülmektedir. Eğitim seviyesine göre katılımcıların frekans dağılımı Tablo 

3.3’de yer almaktadır. 

Tablo 3.3: Katılımcıların eğitim seviyesine göre frekans dağılımı. 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 

Lisans 117 70,5 70,5 

Yüksek Lisans 44 26,5 97,0 

Doktora 5 3,0 100,0 

 Toplam 166   

 

Katılımcıların ünvanına bakıldığında, 137 kişinin (%82,5) serbest muhasebeci 

mali müşavir olduğu görülmektedir. Katılımcılardan 29 kişi (%17,5) is yeminli mali 

müşavirdir. Ünvana göre katılımcıların frekans dağılımı Tablo 3.4’de yer almaktadır. 

Tablo 3.4: Katılımcıların ünvana göre frekans dağılımı. 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 
SMMM 137 82,5 82,5 

YMM 28 17,5 100,0 

 Toplam 166 100,0  

 

Katılımcıların mesleki tecrübelerine bakıldığında 2 kişi (%1,2) 1 yıldan az, 22 

kişi (%13,3) 1-5 yıl arası, 32 kişi (%19,3) 6-10 yıl arası, 32 kişi (%19,3) 11-15 yıl 

arası ve 78 kişi (%47,0) 15 yıldan fazla denetim alanında tecrübeye sahiptir. Mesleki 

tecrübelerine göre katılımcıların frekans dağılımı Tablo 3.5’de yer almaktadır. 

Tablo 3.5 Katılımcıların mesleki tecrübelerine göre frekans dağılımı. 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 

1 yıldan az 2 1,2 1,2 

1-5 yıl 22 13,3 14,5 

6-10 yıl 32 19,3 33,7 

11-15 yıl 32 19,3 53,0 

15 yıl üzeri 78 47,0 100,0 

 Toplam 166 100,0  
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Katılımcıların pozisyonlarına bakıldığında, 6 kişinin (%3,6) denetçi yardımcısı, 

54 kişinin (%32,5) denetçi, 26 kişinin (%15,7) kıdemli denetçi, 11 kişinin (%6,6) baş 

denetçi ve 69 kişinin (%41,6) sorumlu ortak baş denetçi olarak çalıştığı 

görülmektedir. Katılımcıların pozisyonlarına göre dağılımları Tablo 3.6’da yer 

almaktadır. 

Tablo 3.6: Katılımcının posizyonlarına göre frekans dağılımı. 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 Denetçi Yardımcısı 6 3,6 3,6 

Denetçi 54 32,5 36,1 

Kıdemli Denetçi 26 15,7 51,8 

Baş Denetçi 11 6,6 58,4 

Sorumlu Ortak Baş Denetçi 69 41,6 100,0 

 Toplam 166 100,0  

 

Katılımcının firmalarındaki çalışma süreleri incelendiğinde, 12 kişinin (%7,2) 

1 yıldan az, 47 kişinin (%28,3) 1-5 yıl arası, 37 kişinin (%22,3) 6-10 yıl arası, 22 

kişinin (%13,3) 11-15 yıl arası ve 48 kişinin (%28,9) 15 yıldan fazla çalıştığı 

görülmektedir. Firmada çalışma sürelerine göre katılımcıların frekans dağılım Tablo 

3.7’de yer almaktadır. 

Tablo 3.7: Katılımcının firmada çalışma sürelerine göre frekans dağılımı. 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 1 yıldan az 12 7,2 7,2 

1-5 yıl 47 28,3 35,5 

6-10 yıl 37 22,3 57,8 

11-15 yıl 22 13,3 71,2 

15 yıl üzeri 48 28,9 100,0 

 Toplam 166 100,0  

 

Firmaların denetim sektöründe bulunma süreleri incelendiğinde, 11 kişinin 

(%6,6) bulunduğu firmanın 1 yıldan az, 38 kişinin (%22,9) bulunduğu firmanın 1-5 

yıl arası, 35 kişinin (%21,1) bulunduğu firmanın 6-10 yıl arası, 16 kişinin (%9,6) 

bulunduğu firmanın 11-15 yıl arası ve 66 kişinin (%39,8) bulunduğu firmanın 15 

yıldan fazla sektörde yer aldığı görülmektedir. Firmaların denetim sektöründe 

bulunma sürelerine göre katılımcıların frekans dağılım Tablo 3.8’de yer almaktadır. 
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Tablo 3.8: Firmaların denetim sektöründe bulunduğu sürelere göre frekans dağılımı. 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 1 yıldan az 11 6,6 6,6 

1-5 yıl 38 22,9 29,5 

6-10 yıl 35 21,1 50,6 

11-15 yıl 16 9,6 60,2 

15 yıl üzeri 66 39,8 100,0 

Toplam 166 100,0  

 

3.6 Araştırmada Kullanılan Ölçüm Araçları 

Araştırmada anket veri toplama aracı kullanılmıştır. Bu amaçla uygulanan 

anket formu EK-3’de yer almaktadır. Anket iki bölümden oluşacak şekilde 

tasarlanmıştır. Birinci bölümde açıklama kısmı ile katılımcıya ilişkin demografik 

bilgilere ilişkin sorular yer almıştır. İkinci bölümde sırasıyla mesleki şüphecilik ve 

örgüt iklimi ölçeklerine yer verilmiştir. 

3.6.1 Ölçeklerin Geçerliği 

Geçerlik, testin bireyin ölçülmek istenen özelliğini ne derece doğru ölçtüğüyle 

ilgili bir kavramdır (Büyüköztürk, 2009: 167). Ölçeğin geçerliğini test etmek için 

faktör analizi, içtutarlılık analizi ve hipotez testi tekniklerinden yararlanılabilir 

(Büyüköztürk, 2004). Bu araştırma kapsamında yapı geçerliği doğrulayıcı faktör 

analizi uygulanarak test edilmiştir. 

Doğrulayıcı faktör analizinde, dört farklı model test edilerek, en iyi uyum 

sağlayan modelin hangisi olduğuna karar verilmektedir. Bu açıdan araştırmada 

kullanılan uyum indeksleri aşağıda açıklanmaktadır. 

Ki-Kare Uyum testi (Chi-Square Goodness of Fit, 2): Ki-Kare (2) ile 

geliştirilen model ile gözlem değişkenlerine ait kovaryans yapısında ortaya çıkan 

modelin farklı olup olmadığı hipotezi test edilmektedir. Hesaplanan Ki-kare istatistik 

değeri küçük olduğu sürece uyuşmanın iyi olduğuna karar verilmektedir. Ayrıca bu 

değer bir farklılık değeri olduğundan 2’nin anlamlı olması, iki modelin birbirinden 

anlamlı şekilde farklılaştığını ifade etmektedir. Dolayısıyla 2’nin anlamlı olması ve 

tercihen 3’ten küçük olması modelin uyumunu göstermektedir (Şimşek, 2007). 
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Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (Root Mean Square Error of 

Approximation-RMSEA): 0 ile 1 değerleri arasında değişmektedir. Sıfıra (0) yakın 

değerler vermesi (gözlenen ve üretilen matrisler arasında minimum hata olması) 

beklenmektedir. 0,05’e eşit veya küçük olması mükemmel uyum, 0,08’e kadar olan 

değerlerinde kabul edilebilir uyum olduğunu göstermektedir (Anderson ve Gerbing, 

1984; Browne ve Cudeck, 1993; Sümer, 2000). 

Ortalama Hataların Karekökü (Root Mean Square Residual-RMR): RMR elde 

edilen ve kapsayan Korelâsyonlar arasındaki farkların karelerinin aritmetik 

ortalamasının kare kökü olarak tanımlanmaktadır. 0 ile 1 arasında değişen değerler 

için sıfıra en yakın değerler modelin uyuştuğunu göstermektedir (Kline, 2004). 

0,05’e eşit veya küçük olması mükemmel uyum, 0,08’e kadar olan değerlerinde 

kabul edilebilir olduğunu göstermektedir (Anderson ve Gerbing, 1984; Sümer, 

2000). 

İyilik Uyum İndeksi (Goodness Of Fit Index-GFI): Model ile açıklanabilen 

varyans ve kovaryansın nispi miktarıyla ilgili bir ölçüdür. 0 ile 1 değerleri arasında 

değişmektedir. 0,90 ve üzeri iyi uyum olarak kabul edilmektedir (Schumacker ve 

Lomax, 1996; Kline, 2004). 0,85’in üstündeki değerler ise kabul edilebilir değerler 

olarak da görülmektedir (Anderson ve Gerbing, 1984; Cole, 1987; Marsh v.d., 1988). 

Artmalı uyum indeksleri (CFI): Bu indeksler modelin uyumunu gizil 

değişkenler arasında ilişkinin olmadığını varsayan (bağımsızlık modeli, yokluk 

modeli) bir modelle incelemektedir. Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comparative Fit 

Index, CFI) bunlardan biridir ve 0,90 ve üzerindeki değerler iyi uyumu 

göstermektedir. CFI değerinin 0,95 ve üzerinde olması iyi uyumu, 0,90-0,94 arası 

değerler ise kabul edilebilir uyumu göstermektedir (Sümer, 2000). 

Yapısal eşitlik modelinin uyumuna ilişkin istatistiksel özet olarak değerler 

aşağıda Tablo 3.9’da verilmiştir. 

Tablo 3.9: Yapısal eşitlik modelinin uyumuna ilişkin istatistiksel değerler (Schumaker ve Lomax, 1996; Klein, 
1998; Sümer, 2000; Spector, 2001; Şimşek, 2007’den istifadeyle hazırlanmıştır). 

Uyum İstatistiği İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum 

2 uyum Testi Anlamlı olmaması - 

(2/sd) ≤3 4-5 

RMR ≤0,05 0,06-0,08 

RMSEA ≤0,05 0,06-0,08 

GFI ≥ 0,90 0,89-0,85 

CFI ≥ 0,90 - 
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Araştırmada kullanılan ölçeklerin uyarlanması, geçerlik ve güvenirliği ile ilgili 

işlemler müteakip bölümlerde kısaca açıklanmıştır. 

3.6.2  Mesleki Şüphecilik Ölçeği 

Araştırmada Hurtt (2010) tarafından geliştirilen Mesleki Şüphecilik Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçekte 30 madde yer almakta ve katılımcılara altılı likert tipinde 

yöneltilmektedir. Ölçek sorgulayıcı zihin (3 madde), yargının askıya alınması (5 

madde), bilgi arayışı (6 madde), kişiler arası anlayış (5 madde), özgüven (5 madde) 

ve kara verme yeteneği (6 madde) alt boyutlarından oluşmaktadır. Hurtt (2010) 

ölçeğin toplam güvenirliliğini (Crochbach alfa) 0,86 olarak rapor etmiştir. 

Ölçeğin daha önceden geçerlik ve güvenirlik çalışması yapıldığından bu 

araştırma kapsamında ölçeğin faktör yapısını doğrulamak maksadıyla doğrulayıcı 

faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Mesleki Şüphecilik Ölçeğinin DFA sonuçları Tablo 

3.10’da yer almaktadır. Tabloda verilen sonuçlar modifiye edilmiş modeli de 

içermektedir. 

Tablo 3.10: Mesleki şüphecilik ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları. 

Model ∆χ² ∆χ²/sd RMSEA CFI GFI RMR 

Tek Faktörlü  1046,615 2,584 0,098 0,660 0,687 0,114 

İlişkisiz 1236,640 3,053 0,112 0,560 0,661 0,169 

İlişkili 911,889 2,338 0,090 0,724 0,736 0,101 

İkinci Düzey Çok Faktörlü 943,619 2,365 0,091 0,712 0,727 0,105 

Modifiye Edilmiş Model (İlişkili) 317,086 1,234 0,038 0,961 0,880 0,070 

RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation; CFI= Comparative Fit Index; GFI= Goodness 
of Fit Index; RMR= Root Mean Square.      *p>.05 

 

Bu araştırma kapsamında mesleki şüphecilik ölçeğine ait elde edilen güvenirlik 

değeri (Cronbach alfa) 0,78 olarak bulunmuştur. Boyutlar bazında güvenilirlik 

değerleri ise sorgulayıcı zihin için 0,59, yargının askıya alınması için 0,73, bilgi 

arayışı için 0,90, kişiler arası anlayış için 0,61, özgüven için 0,71 ve karar verme 

yeteneği için 0,60 olarak bulunmuştur. Özdamar’a (1999: 522) göre Cronbach Alpha 

katsayısının 0.00–0.40 arasında olması anketin güvenilir olmadığını, 0.40–0.60 

arasında olması anketin düşük güvenirlikte olduğunu, 0.60–0.80 arasında olması 
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anketin oldukça güvenilir olduğunu ve 0.80–1.00 arasında olması ise yüksek 

derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Bu şartlarda ölçeklerin güvenirliği yeterli değerlendirilmiştir. Analizler 

sonucunda kullanılan ölçek maddeleri Tablo 3.11’de. Ölçeğin gösterimi Şekil 3.2’de 

yer almaktadır. 

Tablo 3.11: Modifiye edilmiş mesleki şüphecilik ölçeği boyutları ve boyutları ölçen maddeler. 

Boyut Sırası Boyut Ölçekteki Madde Numarası 

1 Sorgulayıcı Zihin 7-13-24 

2 Yargının Askıya Alınması 3-9-22-27 

3 Bilgi Arayışı 4-8-15-23-29 

4 Kişiler Arası Anlayış 5-11*-14-26*-30 

5 Özgüven 2-6-12-21 

6 Karar Verme Yeteneği 1*-10*-16*-19*-25* 

* Ters kodlanmış maddeleri belirtmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.2: Mesleki şüphecilik modifiye ilişkili model. 
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3.6.3 Örgüt İklimi Ölçeği 

Araştırmada Heyart (2011) tarafından geliştirilen ve Dinçer (2013) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanan Örgüt İklimi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte 50 madde yer 

almakta ve katılımcılara beşli likert tipinde yöneltilmektedir. Ölçek anlaşmazlık (4 

madde), aidiyet/kurumsal kimlik (4 madde), örgütsel yapı (8 madde), örgütsel 

sorumluluk (7 madde), ödüllendirme (6 madde), risk alma (5 madde), destek (5 

madde), samimiyet (5 madde)ve standartlar (6 madde) alt boyutlarından 

oluşmaktadır. Dinçer (2013) ölçeğin toplam güvenirliliğini (Crochbach alfa) 0,898 

olarak rapor etmiştir. 

Ölçeğin daha önceden geçerlik ve güvenirlik çalışması yapıldığından bu 

araştırma kapsamında ölçeğin faktör yapısını doğrulamak maksadıyla DFA 

yapılmıştır. Örgüt İklimi Ölçeğinin DFA sonuçları Tablo 3.12’de, ölçeğin gösterimi 

Şekil 3.3’de yer almaktadır. Tabloda verilen sonuçlar modifiye edilmiş modeli de 

içermektedir. 

Tablo 3.12: Örgüt iklimi ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları. 

Model ∆χ² ∆χ²/sd RMSEA CFI GFI RMR 

Tek Faktörlü  2602,816 2,310 0,089 0,449 0,556 0,101 

İlişkisiz 2965,493 2,631 0,099 0,313 0,520 0,135 

İlişkili 2291,549 2,100 0,082 0,551 0,611 0,098 

İkinci Düzey Çok 
Faktörlü 

2404,737 2,151 0,084 0,519 0,601 0,103 

Modifiye Edilmiş Model 
(İlişkili) 

646,214 1,270 0,040 0,917 0,837 0,063 

RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation; CFI= Comparative Fit Index; GFI= Goodness 
of Fit Index; RMR= Root Mean Square.                  
*p>.05 
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Şekil 3.3: Örgüt iklimi modifiye edilmiş ilişkili model. 

 

Bu araştırma kapsamında örgüt iklimi ölçeğine ait elde edilen güvenirlik değeri 

(Cronbach alfa) 0,82 olarak bulunmuştur. Boyutlar bazında güvenilirlik değerleri ise 

anlaşmazlık için 0,69, aidiyet/kurumsal kimlik için 0,67, örgütsel yapı için 0,61, 

örgütsel sorumluluk için 0,67, ödüllendirme için 0,59, risk alma için 0,66, destek için 

0,64, samimiyet için 0,66 ve standartlar için 0,61 olarak bulunmuştur. Özdamar’a 

(1999: 522) göre Cronbach Alpha katsayısının 0.00–0.40 arasında olması anketin 

güvenilir olmadığını, 0.40–0.60 arasında olması anketin düşük güvenirlikte 

olduğunu, 0.60–0.80 arasında olması anketin oldukça güvenilir olduğunu ve 0.80–

1.00 arasında olması ise yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu 

şartlarda ölçeklerin güvenirliği yeterli değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda 

kullanılan ölçek maddeleri Tablo 3.13’de yer almaktadır. 
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Tablo 3.13: Modifiye edilmiş örgüt iklimi ölçeği boyutları ve boyutlarını ölçen maddeler. 

Boyut 
Sırası 

Boyut Ölçekteki Madde Numarası 

1 Örgütsel Yapı 1, 2*, 3, 4, 6*, 8 

2 Örgütsel Sorumluluk 9, 10, 12, 13, 14 

3 Ödüllendirme 17, 18, 20* 

4 Risk Alma 22, 24, 25 

5 Destek 32*, 33, 34*, 35, 36 

6 Samimiyet 27, 28, 31 

7 Standartlar 38, 39, 40, 41 

8 Anlaşmazlık 43*, 44, 45, 46* 

9 Aidiyet/Kurumsal Kimlik 47, 48, 49* 

* Ters kodlanmış maddeleri belirtmektedir. 

Doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda üretilen hipotezleri test etmek üzere kurulan yapısal model 
aşağıda yer almaktadır. 

 

3.7 Araştırmanın Yapıldığı Örgütlere İlişkin Bilgiler 

Ülkemizde; bağımsız denetçileri ve bağımsız denetim kuruluşlarını 

yetkilendirme görevi, 2011 yılında yayınlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile kurulan 

Kamu Gözetim Kurumu’na (K.G.K.) verilmiştir. Uluslararası Denetim ve Muhasebe 

Standartlarına uygun olarak, Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlarını oluşturup 

kamuoyunu bilgilendirmek ve denetime ilişkin kamu gözetimi sağlayarak, bağımsız 

denetimin güvenirliğini ve kalitesini sağlama gibi hususlar da K.G.K’nın temel 

vazifeleri arasında yer almaktadır. 

K.G.K’ca hazırlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğine göre, bağımsız 

denetçiler; “01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre, yeminli mali müşavirlik ya da serbest 

muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensuplarından, bağımsız 

denetim yapmak üzere, K.G.K tarafından yetkilendirilen kişiler” olarak 

tanımlanmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşları ise; K.G.K’dan, bağımsız denetim 

alanında faaliyette bulunma yetkisi alan şirketlerdir. 

Bağımsız denetim şirketlerinde çalışan denetçiler, kıdemlerine göre; 

a) Sorumlu Ortak Baş Denetçi, 

b) Baş Denetçi, 
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c) Kıdemli Denetçi, 

d) Denetçi ve 

e) Denetçi Yardımcısı unvanları almaktadır (Yavaşoğlu, 2001: 31).  

Sorumlu ortak baş denetçiler, bağımsız denetim şirketinde pay sahibi olan ve 

denetim çalışmasını kendi kişisel sorumluluğu altında yürütüp, bağımsız denetim 

raporunu imzalamaya yetkili gerçek kişilerdir. Baş denetçi unvanı için fiilen en az 

10, kıdemli denetçi unvanı için fiilen 6 ve denetçi unvanı için fiilen 3 yıl mesleki 

deneyime sahip olunması gerekmektedir. Denetçi yardımcıları ise en az 2 yıl staja 

tabidirler ve stajda geçen süreleri diğer denetçi unvanlarının kazanılması için 

hesaplanan sürelere dâhil edilmektedir (Karacan ve Uygun, 2012: 47). 

Denetim şirketlerinin hiyerarşik yapı açısından ortaklar ya da sahipler en 

tepede yer almaktadır. Ortaklar, her denetimin bütünüyle idaresinden sorumludur. 

Hiyerarşinin ikinci sırasında baş denetçiler ve personelin yaptığı denetimi gözden 

geçiren yöneticiler vardır. Baş denetçiler belirli bir denetimin günlük faaliyetlerini 

izlemekle yükümlüdür ve girişi yapan personelin, ki bu personel temel denetim 

işlemlerinin çoğunu yapmaktadır, denetimini yaparlar. Ortaklar ve yöneticiler aynı 

anda yapılan pek çok denetim sözleşmesini takip ederken baş denetçiler ve personel 

tek seferde daha az denetim sözleşmesi ile ilgilenirler (Johnstone, 2013: 10). 

Sorumlu ortak baş denetçiler birlikte çalıştığı denetçi ve denetçi yardımcılarının 

çalışmalarını hem denetimin yapılması esnasında hem de denetimin bitiminde 

incelemek suretiyle, denetçilerin eğitilmelerini sağlayabilirler. 

Çalışmanın uygulama bölümünün yürütüldüğü, 2015 yılı KGK verilerine göre 

Türkiye’ de toplam 172 bağımsız denetim firması bulunmakta, (Ek-E) bu firmalardan 

37 ’sinin merkezi Ankara’da yer almaktadır. Ankara merkezli firmalara kayıtlı 

denetçi sayısı ise 292 kişidir (Ek- F). 

Mart 2017 tarihi itibariyle, Türkiye’de 235 denetim firması faaliyet 

göstermektedir. Bunlardan 43’ünün merkezi Ankaradır. 2015 yılında KGK tarafından 

yetkilendirilen 172 adet bağımsız denetim şirketi bulunmaktayken, 2017 yılı için bu sayı 

235 dir. İki yılda 63 adet yeni bağımsız denetim şirketi kurulmuş olması Türkiye’ de 

bağımsız denetimin kapsamının, daha fazla şirketin denetimini kapsayacak şekilde her 

yıl genişletilmesiyle doğrudan ilişkilendirilebilir. 

Dört büyükler olarak bilinen; KPMG, Deloittle, Pricewaterhouse-coopers ve 

Ernst&Young bağımsız denetim şirketlerinin, dünya genelinde olduğu gibi 

ülkemizde de belirgin bir hâkimiyeti vardır. Bu şirketlerin organizasyon yapısı 
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oldukça karışıktır. Dört büyüklerin her birinin üye firmalardan oluşan dünya 

genelinde birer ağı vardır ve üye firmaların hepsi ortak bir ad, marka ve kalite 

standartlarını paylaşmak noktasında sözleşme yapmışlardır (Örneğin; Akis- Kpmg; 

Güney–Earnst &Young). BDO, International, Grant Thorton, Baker Tilly gibi 

kuruluşlar da ülkemizde denetim hizmeti vermektedir. Türkiye’deki denetim 

şirketlerinin (örneğin; Güreli yeminli mali müşavirlik) bir kısmı da bu ağlarda yer 

almaktadır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

Araştırmanın istatistiksel bulguları genel olarak altı kısımda ele alınmıştır. 

Birinci kısımda, araştırmadaki değişkenlerin betimleyici istatistiklerine yer 

verilmiştir. İkinci kısımda değişkenler arasındaki korelâsyonlar incelenmiş ve 

ilişkiler ortaya konmuştur. Üçüncü kısımda, değişkenler arası doğrudan ilişkileri, 

bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki açıklama güçlerini ortaya 

koymak maksadıyla çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Dördüncü bölümde 

demografik faktörlerden cinsiyet, eğitim durumu ve ünvana göre katılımcıların örgüt 

iklimi ve mesleki şüpheciliğe ilişkin algılarının farklılıp farklılaşmadığı bağımsız 

örneklem t-testi ile tespit edilmiştir. Beşinci bölümde demografik faktörlerden yaş, 

mesleki tecrübe, pozisyon ve firmada çalışma süresine göre farklılaşmanın tespit 

edilebilmesi için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Son bölümde ise; 

araştırma hipotezlerini test etmek üzere korelâsyon ve çoklu doğrusal regresyon 

analizi yapılmış ve hipotezlerle ilgili sonuçlar ortaya konulmuştur. 

4.1 Betimleyici İstatistikler 

Araştırmada kullanılan değişkenlerin genel ve faktörler bazında ortalama 

değerlerini ve standart sapmalarını kapsayan betimleyici istatistikleri Tablo 4.1’de 

görülmektedir. 
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Tablo 4.1: Değişkenlere ait betimleyici istatistikler. 

DEĞİŞKEN N ORT. SS. 

Örgüt İklimi Örgütsel Yapı 166 3,40 0,49 

Örgütsel Sorumluluk 166 3,28 0,64 

Ödüllendirme 166 3,52 0,73 

Risk Alma 166 4,03 0,63 

Destek 166 3,80 0,54 

Samimiyet 166 3,82 0,58 

Standartlar 166 3,44 0,54 

Anlaşmazlık 166 3,59 0,45 

Aidiyet/Kurumsal Kimlik 166 3,97 0,59 

Genel 166 3,65 0,36 

Mesleki Şüphecilik Sorgulayıcı Zihin 166 4,64 0,73 

Yargının Askıya Alınması 166 4,99 0,57 

Bilgi Arayışı 166 5,22 0,58 

Kişiler Arası Anlayış 166 4,01 0,72 

Özgüven 166 5,09 0,58 

Karar Verme Yeteneği 166 2,87 0,78 

Genel 166 4,47 0,40 

 

Örgüt iklimi ölçeği incelendiğinde tüm faktörlerin orta noktanın üzerinde bir 

ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu kapsamda örgüt ikliminin genel olarak 

puan ortalamasının (Ort.=3,65; ss.=0,36) meslek içi genel bir standart çalışma 

ortamının varlığına işaret etmektedir. Zira standart sapmanın oldukça düşük seviyede 

olması da mesleki bağlamda homojen bir yapıyı göstermektedir. 

Örgüt iklimi ölçeği faktörlerinden ise risk almanın diğer faktörlere kıyasla daha 

yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir (Ort.=4,03; ss.=0,63). Ortalamanın 

üstünde olmakla birlikte diğer faktörlere kıyasla en düşük ortalamaya sahip faktör ise 

örgütsel sorumluluktur (Ort.=3,28; ss.=0,64). 

Mesleki şüpheciliğin ise genel olarak ortalamanın çok üzerinde olduğu ortaya 

çıkmıştır (Ort.=4,47; ss.=0,40). Keza standart sapmanın düşük seviyede olması 

bağımsız denetçi mesleğinin standart bir özelliği olan şüpheciliğin meslek sahipleri 

tarafından sahiplenildiğine işaret etmektedir. 

Ancak diğer faktörlere kıyasla oldukça düşük çıkan karar verme yeteneği 

ortalamanın da altındadır (Ort.=2,87; ss.=0,78). Mesleki çalışmanın bireysel 

yargılara bağlı olmakla birlikte ortaya çıkan hizmetin bir ekip çalışması sonucu 

olmasının bu faktörü etkileyebileceği ifade edilebilir. 
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Mesleki şüphecilik ölçeğinin diğer faktörlerinin ortalaması orta noktanın 

üzerinde olmakla birlikte bilgi arayışı en yüksek değerlere sahiptir (Ort.=5,22; 

ss.=0,58). 

4.2 Değişkenler Arası İlişkiler 

Araştırmada bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya 

çıkarmak amacıyla, Pearson korelâsyonları hesaplanmıştır. Korelâsyon bulguları 

Tablo 4.2’de görülmektedir. Korelâsyonlar hesaplanmadan önce katılımcıların 

ölçeklerdeki maddelere verdiği puanların ortalamaları alınarak, her katılımcı için bir 

değişken puanı oluşturulmuş ve bu puan değerlendirmeye alınmıştır. 

Örgüt iklimi incelendiğinde faktörlerin kendi içerisinde anlamlı ilişkilerde 

bulunduğu görülmekle birlikte örgütsel yapının örgütsel sorumluluk (r=-0,61; 

p>0,05), standartlar (r=0,08; p>0,05) ve anlaşmazlık (r=0,098; p>0,05) ile, desteğin 

standart (r=0,091; p>0,05) ile anlamlı bir ilişki içerisinde olmadığı anlaşılmaktadır. 

Faktörler içerisinde en yüksek ilişkinin ise destek ile aidiyet/kurumsal kimlik 

faktörleri arasında olduğu ve pozitif yönde olduğu görülmektedir (r=0,591; p<0,01). 

Benzer şekilde mesleki şüphecilik incelendiğinde, faktörlerin kendi içerisinde 

anlamlı ilişkilerde bulunduğu görülmekle birlikte, karar verme yeteneğinin 

sorgulayıcı zihin (r=-0,105; p>0,05) ve yargının askıya alınması (r=-0,124; p>0,05) 

faktörleri ile anlamlı bir ilişki içerisinde olmadığı anlaşılmaktadır. Faktörler 

içerisinde en yüksek ilişkinin ise bilgi arayışı ile özgüven faktörleri arasında olduğu 

ve pozitif yönde olduğu görülmektedir (r=0,751; p<0,01). 

Örgütsel yapının mesleki şüpheciliğin faktörleri ile ilişkisi incelendiğinde, 

özgüven ve yargının askıya alınması ile anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu 

görülmektedir (r=0,167; p<0,05).  

Örgütsel sorumluluğun mesleki şüpheciliğin faktörleri ile ilişkisi 

incelendiğinde, karar verme yeteneği (r=0,038; p>0,05) haricindeki faktörlerle 

anlamlı, pozitif ve orta seviyede ilişkili olduğu görülmektedir. 

Ödüllendirmenin mesleki şüpheciliğin faktörleri ile ilişkisi incelendiğinde, 

kişiler arası anlayış (r=-0,042; p>0,05) ve karar verme yeteneği (r=-0,077; p>0,05) 

haricindeki faktörlerle anlamlı, pozitif ve orta seviyede ilişkili olduğu görülmektedir. 

Risk almanın mesleki şüpheciliğin faktörleri ile ilişkisi incelendiğinde, kişiler 

arası anlayış (r=-0,042; p>0,05) ve karar verme yeteneği (r=-0,077; p>0,05) 

haricindeki faktörlerle anlamlı, pozitif ve orta seviyede ilişkili olduğu görülmektedir.
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Tablo 4.2: Değişkenler arasındaki korelâsyonlar. 

Faktör (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1. Örgütsel Yapı 1               

2. Örgütsel 
Sorumluluk 

-,061 1              

3. Ödüllendirme ,422** ,115 1             

4. Risk Alma ,348** ,235** ,349** 1            

5. Destek ,354** ,202** ,318** ,526** 1           

6. Samimiyet ,245** ,312** ,176* ,415** ,547** 1          

7. Standartlar ,080 ,292** ,192* ,325** ,091 ,310** 1         

8. Anlaşmazlık ,098 ,189* ,192* ,428** ,304** ,256** ,169* 1        

9. Aidiyet/Kurumsal 
Kimlik 

,355** ,276** ,460** ,552** ,591** ,406** ,307** ,398** 1       

10. Sorgulayıcı Zihin ,128 ,263** ,230** ,325** ,277** ,146* ,410** ,160* ,302** 1      

11. Yargının Askıya 
Alınması 

,042* ,291** ,278** ,380** ,323** ,313** ,324** ,217** ,287** ,471** 1     

12. Bilgi Arayışı ,093 ,256** ,158* ,436** ,380** ,321** ,353** ,286** ,375** ,492** ,638** 1    

13. Kişiler Arası 
Anlayış 

-,022 ,221** -,042 ,126 ,028 ,142 ,303** ,056 ,108 ,300** ,176* ,361** 1   

14. Özgüven ,167* ,289** ,224** ,406** ,417** ,323** ,332** ,282** ,406** ,420** ,561** ,751** ,277** 1  

15. Karar Verme 
Yeteneği 

-,112 ,038 -,077 -,057 -,190* -,067 -,051 -,181* -,157* -,105 -,124 -,157* ,248** -,165* 1 

102 
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Desteğin mesleki şüpheciliğin faktörleri ile ilişkisi incelendiğinde, kişiler arası 

anlayış (r=0,028; p>0,05) haricindeki faktörlerle anlamlı, pozitif ve orta seviyede 

ilişkili olduğu görülmektedir. 

Samimiyetin mesleki şüpheciliğin faktörleri ile ilişkisi incelendiğinde, 

sorgulayıcı zihin (r=0,146; p>0,05), kişiler arası anlayış (r=0,142; p>0,05) ve karar 

verme yeteneği (r=-0,067; p>0,05) haricindeki faktörlerle anlamlı, pozitif ve orta 

seviyede ilişkili olduğu görülmektedir. 

Standartların mesleki şüpheciliğin faktörleri ile ilişkisi incelendiğinde, karar 

verme yeteneği (r=-0,051; p>0,05) haricindeki faktörlerle anlamlı, pozitif ve orta 

seviyede ilişkili olduğu görülmektedir. 

Anlaşmazlığın mesleki şüpheciliğin faktörleri ile ilişkisi incelendiğinde, kişiler 

arası anlayış (r=0,056; p>0,05) haricindeki faktörlerle anlamlı, pozitif ve orta 

seviyede ilişkili olduğu görülmektedir. 

Aidiyet/kurumsal kimliğin mesleki şüpheciliğin faktörleri ile ilişkisi 

incelendiğinde, kişiler arası anlayış (r=0,108; p>0,05) haricindeki faktörlerle anlamlı, 

pozitif ve orta seviyede ilişkili olduğu görülmektedir. 

4.3 Regresyon Analizi Bulguları 

Değişkenler arası doğrudan ilişkileri, bağımsız değişkenlerin bağımlı 

değişkenler üzerindeki açıklama güçlerini ortaya koymak maksadıyla çoklu doğrusal 

regresyon analizi yapılmıştır. 

Regresyon analizleri yapılmadan önce bağımsız değişkenler arasında 

normallik, doğrusallık ve çoklubağlantılılık olup olmadığı araştırılmıştır. 

Doğrusallık, yordayıcı değişkenlerin standartlaştırılmış tahmini değerler ile 

standartlaştırılmış sapma değerleri arasındaki grafiğe bakılarak, normallik ise 

standartlaştırılmış hata değerlerine ilişkin grafiğe bakılarak incelenmiştir. Ayrıca 

çoklubağlantılılık incelenmiştir. Bu maksatla korelâsyon tablosu incelenerek, 

bağımsız değişkenler arasında korelâsyon katsayılarının 0,80’i geçmediği görülmüş, 

değişkenlerin tolerans değerleri (değişkenlerin açıklayamadıkları varyans oranı), 

varyans büyütme faktörü (variance infilation factor-VIF) ve durum indeksleri 

(condition indices) incelenmiştir. (Büyüköztürk, 2006: 99-100). Böylece verilerin 

doğrusal olduğu ve normal dağılım gösterdiği, ayrıca değişkenler arasında 
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çoklubağlantılılığın olmadığı görülmüştür. Yapılan regresyon analizlerine ilişkin 

sonuçlar aşağıda açıklanmış ve tablolarla ortaya konmuştur. 

(1) Örgüt İkliminin Sorgulayıcı Zihin Üzerine Etkileri: 

Mesleki şüpheciliğin faktörlerinden sorgulayıcı zihni etkileyen örgüt ikliminin 

faktörlerinin etkilerini gösteren regresyon analizi bulguları Tablo 4.3’de verilmiştir. 

Örgüt ikliminin sorgulayıcı zihin üzerindeki etkileri incelendiğinde desteğin 

(β=0,250; p<0,05), samimiyetin (β=-0,201; p<0,05) ve standartların (β=0,364; 

p<0,01) sorgulayıcı zihin üzerindeki varyansın %23,3’sini anlamlı olarak açıkladığı; 

örgütsel yapının (β=0,006; p>0,05), örgütsel sorumluluğun (β=0,138; p>0,05), 

ödüllendirmenin (β=0,061; p>0,05), risk almanın (β=0,107; p>0,05), anlaşmazlığın 

(β=-0,01; p>0,05) ve aidiyet/kurumsal kimliğin (β=0,001; p>0,05) ise anlamlı bir 

etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Tablo 4.3: Örgüt ikliminin sorgulayıcı zihin üzerine etkileri. 

Bağımsız Değişkenler Sorgulayıcı Zihin 

β R2 

Örgüt İklimi  0,232 

Örgütsel Yapı ,006  

Örgütsel Sorumluluk ,138  

Ödüllendirme ,061  

Risk Alma ,107  

Destek ,250**  

Samimiyet -,201**  

Standartlar ,364*  

Anlaşmazlık -,010  

Aidiyet/Kurumsal Kimlik ,001  

F 6,533* 

*p<0,01 **p<0,05 

 

(2) Örgüt İkliminin Yargının Askıya Alınması Üzerine Etkileri 

Mesleki şüpheciliğin faktörlerinden yargının askıya alınmasını etkileyen örgüt 

ikliminin faktörlerinin etkilerini gösteren regresyon analizi bulguları Tablo 4.4’de 

verilmiştir. Örgüt ikliminin yargının askıya alınması üzerindeki etkileri 

incelendiğinde örgütsel yapının (β=-0,171; p<0,05), ödüllendirmenin (β=0,198; 

p<0,05), risk almanın (β=0,195; p<0,05) ve standartların (β=0,185; p<0,01) yargının 

askıya alınması üzerindeki varyansın %23,6’sını anlamlı olarak açıkladığı; örgütsel 
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sorumluluğun (β=0,118; p>0,05), desteğin (β=0,181; p>0,05), samimiyetin           

(β=-0,076; p>0,05), anlaşmazlığın (β=0,019; p>0,05) ve aidiyet/kurumsal kimliğin 

(β=-0,086; p>0,05) ise anlamlı bir etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Tablo 4.4: Örgüt ikliminin yargının askıya alınması üzerine etkileri. 

Bağımsız Değişkenler 
Yargının Askıya Alınması 

β R2 

Örgüt İklimi  0,236 

Örgütsel Yapı -,171**  

Örgütsel Sorumluluk ,118  

Ödüllendirme ,198**  

Risk Alma ,195**  

Destek ,181  

Samimiyet -,076  

Standartlar ,185**  

Anlaşmazlık ,019  

Aidiyet/Kurumsal Kimlik -,086  

F 6,663* 

*p<0,01 **p<0,05 

 

(3) Örgüt İkliminin Bilgi Arayışı Üzerine Etkileri: 

Mesleki şüpheciliğin faktörlerinden bilgi arayışını etkileyen örgüt ikliminin 

faktörlerinin etkilerini gösteren regresyon analizi bulguları Tablo 4.5’de verilmiştir. 

Örgüt ikliminin bilgi arayışının üzerindeki etkileri incelendiğinde risk almanın 

(β=0,209; p<0,05), desteğin (β=0,216; p<0,05), ve standartların (β=0,228; p<0,01) 

bilgi arayışı üzerindeki varyansın %26,2’sini anlamlı olarak açıkladığı; örgütsel 

yapının (β=-0,084; p>0,05), örgütsel sorumluluğun (β=0,063; p>0,05), 

ödüllendirmenin (β=-0,043; p>0,05), samimiyetin (β=0,011; p>0,05), anlaşmazlığın 

(β=0,070; p>0,05) ve aidiyet/kurumsal kimliğin (β=0,061; p>0,05) ise anlamlı bir 

etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Tablo 4.5: Örgüt ikliminin bilgi arayışı üzerine etkileri. 

Bağımsız Değişkenler 
Bilgi Arayışı 

β R2 

Örgüt İklimi  0,262 

Örgütsel Yapı -,084  

Örgütsel Sorumluluk ,063  

Ödüllendirme -,043  
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Tablo 4.5 (Devam): Örgüt ikliminin bilgi arayışı üzerine etkileri. 

Bağımsız Değişkenler 
Bilgi Arayışı 

β R2 

Risk Alma ,209**  

Destek ,216**  

Samimiyet ,011  

Standartlar ,228**  

Anlaşmazlık ,070  

Aidiyet/Kurumsal Kimlik ,061  

F 7,496* 

*p<0,01 **p<0,05 

 

(4) Örgüt İkliminin Kişiler Arası Anlayış Üzerine Etkileri: 

Mesleki şüpheciliğin faktörlerinden bilgi arayışını etkileyen örgüt ikliminin 

faktörlerinin etkilerini gösteren regresyon analizi bulguları Tablo 4.6’da verilmiştir. 

Örgüt ikliminin kişiler arası anlayış üzerindeki etkileri incelendiğinde standartların 

(β=0,254; p<0,01) kişiler arası anlayışın üzerindeki varyansın %7,7’sini anlamlı 

olarak açıkladığı; örgütsel yapının (β=-0,002; p>0,05), örgütsel sorumluluğun 

(β=0,140; p>0,05), ödüllendirmenin (β=-0,132; p>0,05), risk almanın (β=0,053; 

p>0,05), desteğin (β=-0,049; p>0,05), samimiyetin (β=0,035; p>0,05), anlaşmazlığın 

(β=-0,023; p>0,05) ve aidiyet/kurumsal kimliğin (β=0,047; p>0,05) ise anlamlı bir 

etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Tablo 4.6: Örgüt ikliminin kişiler arası anlayış üzerine etkileri. 

Bağımsız Değişkenler Kişiler Arası Anlayış 
β R2 

Örgüt İklimi  0,077 
Örgütsel Yapı -,002  

Örgütsel Sorumluluk ,140  
Ödüllendirme -,132  

Risk Alma ,053  
Destek -,049  

Samimiyet ,035  
Standartlar ,254*  

Anlaşmazlık -,023  
Aidiyet/Kurumsal Kimlik ,047  

F 2,532* 
*p<0,01 **p<0,05 
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(5) Örgüt İkliminin Özgüven Üzerine Etkileri: 

Mesleki şüpheciliğin faktörlerinden özgüveni etkileyen örgüt ikliminin 

faktörlerinin etkilerini gösteren regresyon analizi bulguları Tablo 4.7’de verilmiştir. 

Örgüt ikliminin özgüven üzerindeki etkileri incelendiğinde desteğin (β=0,216; 

p<0,05), ve standartların (β=0,228; p<0,01) özgüven üzerindeki varyansın %26,1’ini 

anlamlı olarak açıkladığı; örgütsel yapının (β=-0,004; p>0,05), örgütsel 

sorumluluğun (β=0,120; p>0,05), ödüllendirmenin (β=0,007; p>0,05), risk almanın 

(β=0,108; p>0,05), samimiyetin (β=-0,012; p>0,05), anlaşmazlığın (β=0,074; 

p>0,05) ve aidiyet/kurumsal kimliğin (β=0,070; p>0,05) ise anlamlı bir etkisinin 

olmadığı anlaşılmaktadır. 

Tablo 4.7: Örgüt ikliminin özgüven üzerine etkileri. 

Bağımsız Değişkenler 
Özgüven 

β ∆R2 

Örgüt İklimi  0,261 

Örgütsel Yapı -,004  

Örgütsel Sorumluluk ,120  

   

Ödüllendirme ,007  

Risk Alma ,108  

Destek ,258**  

Samimiyet -,012  

Standartlar ,208**  

Anlaşmazlık ,074  

Aidiyet/Kurumsal Kimlik ,070  

F 7,481* 

*p<0,01 **p<0,05 

 

(6) Örgüt İkliminin Karar Verme Yeteneği Üzerine Etkileri: 

Mesleki şüpheciliğin faktörlerinden karar verme yeteneğini etkileyen örgüt 

ikliminin faktörlerinin etkilerini gösteren regresyon analizi bulguları Tablo 4.8’de 

verilmiştir. Örgüt ikliminin karar verme yeteneği üzerindeki etkileri incelendiğinde 

anlamlı bir etki olmadığı anlaşılmaktadır. 
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Tablo 4.8: Örgüt ikliminin karar verme yeteneği üzerine etkileri. 

Bağımsız Değişkenler 
Karar Verme Yeteneği 

β R2 

Örgüt İklimi  0,029 

Örgütsel Yapı -,064  

Örgütsel Sorumluluk ,092  

Ödüllendirme ,017  

Risk Alma ,158  

Destek -,212  

Samimiyet ,062  

Standartlar -,079  

Anlaşmazlık -,177  

Aidiyet/Kurumsal Kimlik ,059  

F 1,545 

*p<0,01 **p<0,05 

 

4.4 t-Testi Analizi Bulguları 

Demografik faktörlerden cinsiyet, eğitim durumu ve ünvana göre katılımcıların 

örgüt iklimi ve mesleki şüpheciliğe ilişkin algılarının farklılıp farklılaşmadığı 

bağımsız örneklem t-testi yapılarak tespit edilmiştir. 

(1) Cinsiyete Göre Faklılık Analizi: 

Cinsiyete göre farklılık olup olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan t-

testi sonuçları Tablo 4.9’da gösterilmektedir. Öncelikle her bir değişken için 

ortalamaların varyanslarının eşit olup olmadığı tespit edilmektedir. p<0,05 anlamlılık 

düzeyi için değişkenin Levene test istatistik değeri incelenerek, F test değeri anlamlı 

ise (p<0,05) varyansların eşit olduğu, aksi takdirde varyansların eşit olmadığı 

varsayılmaktadır. Bu durumda örgüt iklimi boyutlarından destek, mesleki şüphecilik 

boyutlarından sorgulayıcı zihin ve kişiler arası anlayış boyutlarında ortalamaların 

varyanslarının eşit olduğu varsayımına dayanılarak analize devam edilmektedir. 
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Tablo 4.9: Cinsiyete göre t-testi istatistikleri. 

 

Levene Test 
İstatistik 
Değeri 

t-testi Değeri 

F p t S.D. p 

Örgütsel Yapı 
Varyanslar eşit ,649 ,422 ,361 164 ,718 

Varyanslar eşit değil   ,330 30,883 ,744 

Örgütsel 
Sorumluluk 

Varyanslar eşit ,051 ,821 -,535 164 ,594 

Varyanslar eşit değil   -,569 34,965 ,573 

Ödüllendirme 
Varyanslar eşit ,007 ,935 -,868 164 ,387 

Varyanslar eşit değil   -,893 33,917 ,378 

Risk Alma 
Varyanslar eşit ,672 ,414 -,013 164 ,990 

Varyanslar eşit değil   -,013 33,522 ,990 

Samimiyet 
Varyanslar eşit ,385 ,536 ,365 164 ,716 

Varyanslar eşit değil   ,320 30,127 ,751 

Destek 
Varyanslar eşit 9,184 ,003 -1,962 164 ,051 

Varyanslar eşit değil   -1,586 28,781 ,124 

Standartlar 
Varyanslar eşit 1,529 ,218 ,235 164 ,815 

Varyanslar eşit değil   ,299 43,267 ,767 

Anlaşmazlık 
Varyanslar eşit ,083 ,773 1,182 164 ,239 

Varyanslar eşit değil   1,343 37,414 ,187 

Aidiyet/Kurumsal 
Kimlik 

Varyanslar eşit ,054 ,816 1,036 164 ,302 

Varyanslar eşit değil   1,266 40,916 ,213 

Sorgulayıcı Zihin 
Varyanslar eşit 4,936 ,028 ,737 164 ,462 

Varyanslar eşit değil   1,034 50,869 ,306 

Yargının Askıya 
Alınması 

Varyanslar eşit ,002 ,960 ,680 164 ,498 

Varyanslar eşit değil   ,792 38,519 ,433 

Bilgi Arayışı 
Varyanslar eşit ,206 ,651 1,928 164 ,056 

Varyanslar eşit değil   2,365 41,099 ,023 

Kişiler Arası 
Anlayış 

Varyanslar eşit 7,925 ,005 ,639 164 ,524 

Varyanslar eşit değil   ,949 57,178 ,346 

Özgüven 
Varyanslar eşit 1,429 ,234 -,656 164 ,512 

Varyanslar eşit değil   -,834 43,193 ,409 

Karar Verme 
Yeteneği 

Varyanslar eşit ,082 ,775 1,942 164 ,054 

Varyanslar eşit değil   2,548 45,342 ,014 

 

Cinsiyete göre farklılaşma olup olmadığına ilişkin t-testi istatistikleri 

incelendiğinde; örgüt iklimi algısının cinsiyete göre farklılaşmadığı, ancak mesleki 
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şüphecilik boyutlarından bilgi arayışı ve karar verme yeteneğinin farklılaştığı 

bulgulanmaktadır. 

Değişkenlerin cinsiyete göre ortalamaları standart sapmaları ile birlikte Tablo-

4.10’da yer almaktadır. Cinsiyete göre farklılaşma olup olmadığına ilişkin t-testi 

istatistikleri binaen yapılan incelemede bilgi arayışında kadınların erkeklere nazaran 

daha fazla ortalama puana, karar verme yeteneğinde ise erkeklerin kadınlara nazaran 

daha fazla ortalama puana sahip olduğu görülmektedir. Sonuç olarak örgüt ikliminin 

cinsiyete göre farklılaşmadığı, mesleki şüphecilikte ise bilgi arayışında kadınların, 

karar verme yeteneğinde erkeklerin algılarının daha yüksek olduğu ifade edilebilir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda Hipotez 10a desteklenmemiş, Hipotez 11a 

kısmen desteklenmiştir. 

Tablo 4.10: Cinsiyete göre örgüt iklimi ve mesleki şüphecilik betimleyici istatiskleri. 

 Cinsiyet N Ort. 
Std.  

Sapma 

Std. Hata 
Ort. 

Örgütsel Yapı 
Kadın 25 3,4333 ,54857 ,10971 

Erkek 141 3,3948 ,48074 ,04049 

Örgütsel Sorumluluk 
Kadın 25 3,2160 ,59699 ,11940 

Erkek 141 3,2908 ,65224 ,05493 

Ödüllendirme 
Kadın 25 3,4000 ,70053 ,14011 

Erkek 141 3,5366 ,73005 ,06148 

Risk Alma 
Kadın 25 4,0267 ,61554 ,12311 

Erkek 141 4,0284 ,62930 ,05300 

Samimiyet 
Kadın 25 3,8400 ,63246 ,12649 

Erkek 141 3,7972 ,52426 ,04415 

Destek 
Kadın 25 3,6133 ,73711 ,14742 

Erkek 141 3,8582 ,54224 ,04566 

Standartlar 
Kadın 25 3,4600 ,39317 ,07863 

Erkek 141 3,4326 ,55812 ,04700 

Anlaşmazlık  
Kadın 25 3,6900 ,38379 ,07676 

Erkek 141 3,5745 ,46073 ,03880 

Aidiyet/Kurumsal Kimlik 
Kadın 25 4,0800 ,45420 ,09084 

Erkek 141 3,9480 ,60721 ,05114 

Sorgulayıcı Zihin 
Kadın 25 4,7333 ,46148 ,09230 

Erkek 141 4,6170 ,76318 ,06427 
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Tablo 4.10 (Devam): Cinsiyete göre örgüt iklimi ve mesleki şüphecilik betimleyici istatiskleri. 

 Cinsiyet N Ort. 
Std.  

Sapma 

Std. Hata 
Ort. 

Yargının Askıya Alınması 
Kadın 25 5,0700 ,47059 ,09412 

Erkek 141 4,9858 ,58613 ,04936 

Bilgi Arayışı 
Kadın 25 5,4240 ,44091 ,08818 

Erkek 141 5,1844 ,59237 ,04989 

Kişiler Arası Anlayış 
Kadın 25 4,1040 ,41681 ,08336 

Erkek 141 4,0043 ,75950 ,06396 

Karar Verme Yeteneği 
Kadın 25 2,7680 ,57353 ,11471 

Erkek 141 2,8794 ,81271 ,06844 

Özgüven 
Kadın 25 5,2900 ,39974 ,07995 

Erkek 141 5,0496 ,59478 ,05009 

 

(2) Eğitim Durumuna Göre Faklılık Analizi 

Demografik faktörlerden eğitim durumuna göre farklılaşmanın tespit 

edilebilmesi için t testi yapılması planlanmıştır. Ancak gruplarda analizleri olumsuz 

etkileyecek derecede az sayıda katılımcı yer aldığı görülmektedir. Analiz 

sonuçlarının değerlendirilebilmesi için gruplar yeniden düzenlenmiş ve katılımcıların 

eğitim durumuna göre dağılımı yeniden elde edilmiştir. Bu durumda eğitim 

durumuna göre katılımcıların frekans dağılımı Tablo 4.11’de yer almaktadır. İki grup 

arasında karşılaştırma yapılacağı için t-testi ile sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo 4.11: Katılımcıların eğitim durumuna göre frekans dağılımı. 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 Lisans 117 70,5 70,5 

Lisansüstü 49 29,5 100,0 

 Toplam 166   

 

Eğitim durumuna göre farklılık olup olmadığının test edilmesi maksadıyla 

yapılan t-testi sonuçları Tablo 4.12’de gösterilmektedir. Öncelikle her bir değişken 

için ortalamaların varyanslarının eşit olup olmadığı tespit edilmektedir. p<0,05 

anlamlılık düzeyi için değişkenin Levene test istatistik değeri incelenerek, F test 

değeri anlamlı ise (p<0,05) varyansların eşit olduğu, aksi takdirde varyansların eşit 
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olmadığı varsayılmaktadır. Yapılan inceleme neticesinde, örgüt iklimi ve mesleki 

şüphecilik boyutlarının ortalamalarının varyanslarının eşit olmadığı tespit edilerek, 

analize devam edilmektedir. 

Tablo 4.12: Eğitim durumuna göre t-testi istatistikleri. 

 

Levene Test 
İstatistik Değeri 

t-testi Değeri 

F p t S.D. p 

Örgütsel Yapı 
Varyanslar eşit 1,078 ,301 ,171 159 ,865

Varyanslar eşit değil ,167 74,051 ,868

Örgütsel 
Sorumluluk 

Varyanslar eşit 2,386 ,124 ,799 159 ,426

Varyanslar eşit değil ,735 66,692 ,465

Ödüllendirme 
Varyanslar eşit ,028 ,866 ,883 159 ,379

Varyanslar eşit değil ,883 77,492 ,380

Risk Alma 
Varyanslar eşit 3,422 ,066 ,888 159 ,376

Varyanslar eşit değil ,778 61,701 ,440

Samimiyet 
Varyanslar eşit ,830 ,364 1,593 159 ,113

Varyanslar eşit değil 1,417 63,134 ,161

Destek 
Varyanslar eşit 3,776 ,054 1,638 159 ,103

Varyanslar eşit değil 1,377 58,255 ,174

Standartlar 
Varyanslar eşit ,239 ,626 ,991 159 ,323

Varyanslar eşit değil ,933 69,160 ,354

Anlaşmazlık 
Varyanslar eşit ,014 ,906 1,507 159 ,134

Varyanslar eşit değil 1,465 73,312 ,147

Aidiyet/Kurumsal 
Kimlik 

Varyanslar eşit 1,585 ,210 1,153 159 ,251

Varyanslar eşit değil 1,055 65,999 ,295

Sorgulayıcı Zihin 
Varyanslar eşit ,392 ,532 ,632 159 ,528

Varyanslar eşit değil ,578 66,004 ,565

Yargının Askıya 
Alınması 

Varyanslar eşit 1,300 ,256 1,221 159 ,224

Varyanslar eşit değil 1,066 61,404 ,291

Bilgi Arayışı 
Varyanslar eşit 1,126 ,290 1,023 159 ,308

Varyanslar eşit değil ,822 55,007 ,415

Kişiler Arası 
Anlayış 

Varyanslar eşit 3,172 ,077 ,857 159 ,393

Varyanslar eşit değil ,944 95,223 ,348

Özgüven 
Varyanslar eşit ,006 ,939 -,056 159 ,956

Varyanslar eşit değil -,054 72,201 ,957

Karar Verme 
Yeteneği 

Varyanslar eşit 1,261 ,263 2,191 159 ,030

Varyanslar eşit değil 1,791 56,212 ,079
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Eğitim durumuna göre farklılaşma olup olmadığına ilişkin t-testi istatistikleri 

incelendiğinde; örgüt iklimi ve mesleki şüphecilik algısının eğitim durumuna göre 

farklılaşmadığı tespit edilmektedir. 

Değişkenlerin eğitim durumuna göre ortalamaları standart sapmaları ile birlikte 

Tablo 4.13’de yer almaktadır. Eğitim durumuna göre farklılaşma olmadığı için 

değişkenler bazında farklılıklar olsa da anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda Hipotez 10c ve Hipotez 11c desteklenmemiştir. 

Tablo 4.13: Eğitim durumuna göre örgüt iklimi ve mesleki şüphecilik betimleyici istatistikleri. 

 Eğitim Durumu N Ort. 
Std.  

Sapma 
Std. Hata Ort.

Örgütsel Yapı 
Lisans 117 3,3974 ,48534 ,04487

Lisansüstü 44 3,3826 ,51033 ,07694

Örgütsel Sorumluluk 
Lisans 117 3,3009 ,61399 ,05676

Lisansüstü 44 3,2091 ,73700 ,11111

Ödüllendirme 
Lisans 117 3,5385 ,73219 ,06769

Lisansüstü 44 3,4242 ,73088 ,11018

Risk Alma 
Lisans 117 4,0541 ,57395 ,05306

Lisansüstü 44 3,9545 ,77290 ,11652

Samimiyet 
Lisans 117 3,8393 ,49844 ,04608

Lisansüstü 44 3,6864 ,64757 ,09762

Destek 
Lisans 117 3,8661 ,50677 ,04685

Lisansüstü 44 3,6970 ,75335 ,11357

Standartlar 
Lisans 117 3,4573 ,51307 ,04743

Lisansüstü 44 3,3636 ,58681 ,08846

Anlaşmazlık 
Lisans 117 3,6303 ,43870 ,04056

Lisansüstü 44 3,5114 ,46679 ,07037

Aidiyet/Kurumsal Kimlik 
Lisans 117 3,9915 ,55443 ,05126

Lisansüstü 44 3,8712 ,67520 ,10179

Sorgulayıcı Zihin 
Lisans 117 4,6496 ,68488 ,06332

Lisansüstü 44 4,5682 ,83397 ,12573

Yargının Askıya Alınması 
Lisans 117 5,0278 ,51984 ,04806

Lisansüstü 44 4,9034 ,70549 ,10636

Bilgi Arayışı 
Lisans 117 5,2462 ,47734 ,04413

Lisansüstü 44 5,1409 ,79718 ,12018

Kişiler Arası Anlayış 
Lisans 117 4,0632 ,75368 ,06968

Lisansüstü 44 3,9545 ,60826 ,09170

Özgüven 
Lisans 117 2,8650 ,77184 ,07136

Lisansüstü 44 2,8727 ,83648 ,12610

Karar Verme Yeteneği 
Lisans 117 5,1432 ,48280 ,04464

Lisansüstü 44 4,9205 ,76965 ,11603
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(3) Ünvana Göre Farklılık Analizi 

Ünvana göre farklılık olup olmadığının test edilmesi maksadıyla yapılan t-testi 

sonuçları Tablo-4.14’de gösterilmektedir. Öncelikle her bir değişken için 

ortalamaların varyanslarının eşit olup olmadığı tespit edilmektedir. p<0,05 anlamlılık 

düzeyi için değişkenin Levene test istatistik değeri incelenerek, F test değeri anlamlı 

ise (p<0,05) varyansların eşit olduğu, aksi takdirde varyansların eşit olmadığı 

varsayılmaktadır. Bu durumda mesleki şüphecilik boyutlarından sorgulayıcı zihin ve 

kişiler arası anlayışın ortalamasının varyansının eşit olduğu, mesleki şüpheciliğin 

diğer boyutları ile örgüt iklimi boyutlarının ortalamalarının varyanslarının eşit 

olmadığı varsayımına dayanılarak analize devam edilmektedir. 

Ünvana göre farklılaşma olup olmadığına ilişkin t-testi istatistikleri 

incelendiğinde; örgüt iklimi boyutlarından aidiyet/kurumsal kimliğin, mesleki 

şüphecilik boyutlarından kişiler arası anlayış ve karar verme yeteneğinin ünvana göre 

farklılaştığı bulgulanmaktadır. 

Tablo 4.14: Ünvana göre t-testi istatistikleri. 

 

Levene Test 
İstatistik Değeri 

t-testi Değeri 

F p t S.D. p 

Örgütsel Yapı 
Varyanslar eşit ,575 ,449 -,715 164 ,476 

Varyanslar eşit değil   -,806 46,842 ,425 

Örgütsel 
Sorumluluk 

Varyanslar eşit 3,386 ,068 -,410 164 ,682 

Varyanslar eşit değil   -,510 54,357 ,612 

Ödüllendirme 
Varyanslar eşit ,874 ,351 -,760 164 ,448 

Varyanslar eşit değil   -,835 45,288 ,408 

Risk Alma 
Varyanslar eşit 2,328 ,129 -,495 164 ,621 

Varyanslar eşit değil   -,674 64,571 ,503 

Samimiyet 
Varyanslar eşit 1,959 ,163 -1,634 164 ,104 

Varyanslar eşit değil   -1,901 48,952 ,063 

Destek 
Varyanslar eşit 2,329 ,129 -,533 164 ,595 

Varyanslar eşit değil   -,629 49,948 ,532 

Standartlar 
Varyanslar eşit ,850 ,358 -,318 164 ,751 

Varyanslar eşit değil   -,362 47,590 ,719 

Anlaşmazlık 
Varyanslar eşit ,333 ,565 ,300 164 ,764 

Varyanslar eşit değil   ,323 44,154 ,748 
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Tablo 4.14 (Devam): Ünvana göre t-testi istatistikleri. 

 

Levene Test 
İstatistik Değeri 

t-testi Değeri 

F p t S.D. p 

Aidiyet/Kurumsal 
Kimlik 

Varyanslar eşit ,840 ,361 -2,571 164 ,011 

Varyanslar eşit değil   -3,397 60,822 ,001 

Sorgulayıcı Zihin 
Varyanslar eşit 7,535 ,007 -1,776 164 ,078 

Varyanslar eşit değil   -2,310 58,964 ,024 

Yargının Askıya 
Alınması 

Varyanslar eşit ,700 ,404 ,521 164 ,603 

Varyanslar eşit değil   ,512 40,023 ,611 

Bilgi Arayışı 
Varyanslar eşit ,198 ,657 -1,279 164 ,203 

Varyanslar eşit değil   -1,530 51,053 ,132 

Kişiler Arası 
Anlayış 

Varyanslar eşit 4,070 ,045 -2,318 164 ,022 

Varyanslar eşit değil   -2,962 57,024 ,004 

Özgüven 
Varyanslar eşit ,014 ,906 -,727 164 ,468 

Varyanslar eşit değil   -,820 46,844 ,416 

Karar Verme 
Yeteneği 

Varyanslar eşit ,078 ,780 -2,345 164 ,020 

Varyanslar eşit değil   -2,921 54,534 ,005 

 

Değişkenlerin cinsiyete göre ortalamaları standart sapmaları ile birlikte Tablo 

4.15’de yer almaktadır. Ünvana göre farklılaşma olup olmadığına ilişkin t-testi 

istatistikleri binaen yapılan incelemede aidiyet/kurumsal kimlik algısında, kişiler 

arası anlayış ve karar verme yeteneğinde YMMM’lerin SMMM’lere nazaran daha 

fazla ortalama puana sahip olduğu görülmektedir. Sonuç olarak örgüt ikliminde 

aidiyet/kurumsal kimlik algısının, mesleki şüphecilikte ise kişiler arası anlayış ve 

karar verme yeteneğinin ünvana göre farklılaştığı ifade edilebilir. Elde edilen 

bulgular doğrultusunda Hipotez 10d ve Hipotez 11d kısmen desteklenmiştir. 
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Tablo 4.15: Ünvana göre örgüt iklimi ve mesleki şüphecilik betimleyici istatistikleri. 

 Ünvan N Ort. 
Std.  

Sapma 

Std. Hata 

Ort. 

Örgütsel Yapı 
SMMM 137 3,3881 ,50411 ,04307 

YMM 29 3,4598 ,41941 ,07788 

Örgütsel Sorumluluk 
SMMM 137 3,2701 ,67370 ,05756 

YMM 29 3,3241 ,47933 ,08901 

Ödüllendirme 
SMMM 137 3,4964 ,74219 ,06341 

YMM 29 3,6092 ,64284 ,11937 

Risk Alma 
SMMM 137 4,0170 ,66338 ,05668 

YMM 29 4,0805 ,40488 ,07518 

Samimiyet 
SMMM 137 3,7723 ,55529 ,04744 

YMM 29 3,9517 ,43966 ,08164 

Destek 
SMMM 137 3,8102 ,60201 ,05143 

YMM 29 3,8736 ,46644 ,08662 

Standartlar 
SMMM 137 3,4307 ,55301 ,04725 

YMM 29 3,4655 ,45180 ,08390 

Anlaşmazlık 
SMMM 137 3,5967 ,46003 ,03930 

YMM 29 3,5690 ,41132 ,07638 

Aidiyet/Kurumsal 

Kimlik 

SMMM 137 3,9148 ,60907 ,05204 

YMM 29 4,2184 ,39113 ,07263 

Sorgulayıcı Zihin 
SMMM 137 4,5888 ,75868 ,06482 

YMM 29 4,8506 ,50068 ,09297 

Yargının Askıya 

Alınması 

SMMM 137 5,0091 ,56832 ,04855 

YMM 29 4,9483 ,58393 ,10843 

Bilgi Arayışı 
SMMM 137 5,1942 ,59850 ,05113 

YMM 29 5,3448 ,45323 ,08416 

Kişiler Arası Anlayış 
SMMM 137 3,9606 ,74393 ,06356 

YMM 29 4,2966 ,50602 ,09397 

Özgüven 
SMMM 137 2,8423 ,80346 ,06864 

YMM 29 2,9586 ,66843 ,12412 

Karar Verme Yeteneği 
SMMM 137 5,0383 ,59323 ,05068 

YMM 29 5,3103 ,42075 ,07813 

 

4.5 Tek Yönlü Varyans Analizi Bulguları 

(1) Yaşa Göre Faklılık Analizi: 

Demografik faktörlerden yaşa göre farklılaşmanın tespit edilebilmesi için tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Ancak gruplarda analizleri olumsuz 

etkileyecek derecede az sayıda katılımcı yer aldığı görülmektedir. Analiz 
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sonuçlarının değerlendirilebilmesi için gruplar yeniden düzenlenmiş ve katılımcıların 

yaşa göre dağılımı yeniden elde edilmiştir. Bu durumda yaşa göre katılımcıların 

frekans dağılımı Tablo 4.16’da yer almaktadır. 

Tablo 4.16: Katılımcıların yaşa göre frekans dağılımı. 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 

35 ve aşağı 21 12,7 12,7 

36-40 arası 43 25,9 38,6 

41-45 arası 39 23,5 62,1 

46-50 arası 26 15,7 77,8 

51 ve üzeri 37 22,2 100,0 

Toplam 166 100,0  

 

Katılımcıların yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılıp olmadığını belirlemek 

maksadıyla tek yönlü ANOVA yapılmış ve sonuçlarına Tablo 4.17’de yer verilmiştir. 

ANOVA sonuçları incelendiğinde; örgüt ikliminin örgütsel yapı, ödüllendirme ve 

aidiyet/kurumsal kimlik boyutlarının yaşa göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı 

görülmektedir (p<0,05). Diğer taraftan örgüt ikliminin diğer boyutları ile mesleki 

şüphecilik yaşa göre farklılaşmamaktadır. 

Tablo 4.17: Katılımcıların yaş durumuna göre tek yönlü ANOVA sonucu. 

 
Kareler 
Toplamı 

S.D. 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Örgütsel Yapı 

Grupiçi 2,898 4 ,724 3,177 ,015

Gruplar Arası 36,712 161 ,228   

Toplam 39,610 165    

Örgütsel Sorumluluk 

Grupiçi 1,756 4 ,439 1,063 ,377

Gruplar Arası 66,474 161 ,413   

Toplam 68,230 165    

Ödüllendirme 

Grupiçi 6,561 4 1,640 3,292 ,013

Gruplar Arası 80,229 161 ,498   

Toplam 86,790 165    

Risk Alma 

Grupiçi 2,661 4 ,665 1,731 ,146

Gruplar Arası 61,874 161 ,384   

Toplam 64,535 165    
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Tablo 4.17 (Devam): Katılımcıların yaş durumuna göre tek yönlü ANOVA sonucu. 

 
Kareler 
Toplamı 

S.D. 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Samimiyet 

Grupiçi 1,977 4 ,494 1,725 ,147

Gruplar Arası 46,141 161 ,287   

Toplam 48,118 165    

Destek 

Grupiçi 2,258 4 ,564 1,708 ,151

Gruplar Arası 53,218 161 ,331   

Toplam 55,476 165    

Standartlar 

Grupiçi 1,473 4 ,368 1,293 ,275

Gruplar Arası 45,862 161 ,285   

Toplam 47,336 165    

Anlaşmazlık 

Grupiçi ,635 4 ,159 ,777 ,542

Gruplar Arası 32,901 161 ,204   

Toplam 33,537 165    

Aidiyet/Kurumsal 
Kimlik 

Grupiçi 3,689 4 ,922 2,788 ,028

Gruplar Arası 53,251 161 ,331   

Toplam 56,940 165    

Sorgulayıcı Zihin 

Grupiçi 3,599 4 ,900 1,738 ,144

Gruplar Arası 83,340 161 ,518   

Toplam 86,940 165    

Yargının Askıya 
Alınması 

Grupiçi ,813 4 ,203 ,620 ,649

Gruplar Arası 52,749 161 ,328   

Toplam 53,562 165    

Bilgi Arayışı 

Grupiçi 1,548 4 ,387 1,165 ,328

Gruplar Arası 53,462 161 ,332   

Toplam 55,010 165    

Kişiler Arası Anlayış 

Grupiçi 3,785 4 ,946 1,873 ,118

Gruplar Arası 81,353 161 ,505   

Toplam 85,138 165    

Karar Verme 
Yeteneği 

Grupiçi 1,928 4 ,482 1,474 ,213

Gruplar Arası 52,661 161 ,327   

Toplam 54,589 165    

Özgüven 

Grupiçi ,085 4 ,021 ,034 ,998

Gruplar Arası 100,543 161 ,624   

Toplam 100,628 165    
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Anlamlı farklılık tespit edilen değişkenlerde farklılaşmanın hangi gruplar 

arasında olduğunu belirleyemek için yapılan değişkenlerin varyanslarının homojenlik 

testi yapılmış ve sonuçları Tablo 4.18’de gösterilmiştir. Ayrıca tabloda değişkenlerin 

yaş gruplarında yer alan katılımcı sayıları, ortalama puanları ve standart sapmaları da 

yer almaktadır. Değişkenlerden örgütsel yapının varyanslarının eşit olduğu (p>0,05) 

ve ödüllendirme ile aidiyet/kurumsal kimliğin varyanslarının eşit olmadığı (p<0,05) 

varsayılmıştır. Örgütsel yapıda farklılaşan grupların belirlenmesinde Tukey testi, 

ödüllendirme ile aidiyet/kurumsal kimlikte farklılaşan grupların belirlenmesinde 

Games Howell testi kullanılmıştır. 

Tablo 4.18: Değişkenlere ait betimleyici istatistikler ve varyans homojenlik testi. 

 Yaş 
Grupları 

N Ort. Std. 
Sapma 

Levene  

İstatistik 
Değeri 

p Farklılıklar 

Örgütsel Yapı 35 ve altı 21 3,2540 ,49334 ,469 ,758 --- 

36-40 arası 43 3,2287 ,47702 51 ve üzeri 

41-45 arası 39 3,5043 ,41621 --- 

46-50 arası 26 3,4551 ,50675 --- 

51 ve üzeri 37 3,5360 ,50786 --- 

Toplam 166 3,4006 ,48996 36-40 arası 

Ödüllendirme 35 ve altı 21 3,2381 ,99523 3,391 ,011 --- 

36-40 arası 43 3,2868 ,67291 51 ve üzeri 

41-45 arası 39 3,6068 ,70864 --- 

46-50 arası 26 3,6923 ,55716 --- 

51 ve üzeri 37 3,7207 ,63593 --- 

Toplam 166 3,5161 ,72526 36-40 arası 

Aidiyet/Kurumsal 
Kimlik 

35 ve altı 21 3,9048 ,78275 2,212 ,070 --- 

36-40 arası 43 3,8062 ,67547 51 ve üzeri 

41-45 arası 39 3,9402 ,55077 --- 

46-50 arası 26 3,9615 ,34418 --- 

51 ve üzeri 37 4,2252 ,45170 --- 

Toplam 166 3,9679 ,58744 36-40 arası 

 

Tablo 4.18 incelendiğinde; örgütsel yapı açısından 36-40 yaş arası katılımcılar 

ile 51 ve üzeri yaştaki katılımcılar arasında bir farklılık olduğu, 51 ve üzeri yaştakı 

katılımcıların örgütsel yapıya ilişkin algılarının (ort.=3,536; s.s.=0,507) 36-40 yaş 

arası katılımcılara (ort.=3,228; s.s.=0,477) kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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Örgüt ikliminin ödüllendirme boyutu açısından 36-40 yaş arası katılımcılar ile 51 ve 

üzeri yaştaki katılımcılar arasında bir farklılık olduğu, 51 ve üzeri yaştakı 

katılımcıların örgütsel yapıya ilişkin algılarının (ort.=3,720; s.s.=0,635) 36-40 yaş 

arası katılımcılara (ort.=3,286; s.s.=0,672) kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Benzer şekilde örgüt ikliminin aidiyet/kurumsal kimlik boyutu açısından 36-40 yaş 

arası katılımcılar ile 51 ve üzeri yaştaki katılımcılar arasında bir farklılık olduğu, 51 

ve üzeri yaştakı katılımcıların aidiyet/kurumsal kimliğe ilişkin algılarının 

(ort.=4,225; s.s.=0,451) 36-40 yaş arası katılımcılara (ort.=3,806; s.s.=0,675) kıyasla 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç olarak örgüt ikliminin örgütsel yapı, ödüllendirme ve aidiyet/kurumsal 

kimlik boyutlarının yaşa göre farklılaştığı, mesleki şüpheciliğin ise farklılaşmadığı 

ifade edilebilir. Elde edilen bulgular doğrultusunda Hipotez 10d kısmen 

desteklenmiş, Hipotez 11d desteklenmemiştir. 

(2) Mesleki Tecrübeye Göre Faklılık Analizi 

Demografik faktörlerden mesleki tecrübelerine göre farklılaşmanın tespit 

edilebilmesi için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Ancak gruplarda 

analizleri olumsuz etkileyecek derecede az sayıda katılımcı yer aldığı görülmektedir. 

Analiz sonuçlarının değerlendirilebilmesi için gruplar yeniden düzenlenmiş ve 

katılımcıların mesleki tecrübelerine göre dağılımı yeniden elde edilmiştir. Bu 

durumda mesleki tecrübelerine göre katılımcıların frekans dağılımı Tablo 4.19’da yer 

almaktadır. 

Tablo 4.19: Katılımcıların mesleki tecrübeye göre frekans dağılımı. 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 

5 yıldan az 44 14,5 14,5 

6-15 yıl 64 38,5 53,0 

15 yıldan fazla 78 47,0 100,0 

 Toplam 166 100,0  

 

Katılımcıların algılarının mesleki tecrübeye göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek maksadıyla tek yönlü ANOVA yapılmış ve sonuçlarına 

Tablo 4.20’de yer verilmiştir. ANOVA sonuçları incelendiğinde; örgüt iklimi ile 

mesleki şüphecilik mesleki tecrübeye göre farklılaşmamaktadır. 



 
  

121 

Tablo 4.20: Katılımcıların mesleki tecrübesine göre tek yönlü ANOVA sonucu. 

 
Kareler 
Toplamı 

S.D. 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Örgütsel Yapı 

Grupiçi ,783 2 ,392 1,644 ,196 

Gruplar Arası 38,827 163 ,238   

Toplam 39,610 165    

Örgütsel Sorumluluk 

Grupiçi ,499 2 ,249 ,600 ,550 

Gruplar Arası 67,732 163 ,416   

Toplam 68,230 165    

Ödüllendirme 

Grupiçi ,746 2 ,373 ,706 ,495 

Gruplar Arası 86,045 163 ,528   

Toplam 86,790 165    

Risk Alma 

Grupiçi ,306 2 ,153 ,388 ,679 

Gruplar Arası 64,230 163 ,394   

Toplam 64,535 165    

Samimiyet 

Grupiçi ,293 2 ,147 ,500 ,608 

Gruplar Arası 47,825 163 ,293   

Toplam 48,118 165    

Destek 

Grupiçi 1,167 2 ,583 1,751 ,177 

Gruplar Arası 54,309 163 ,333   

Toplam 55,476 165    

Standartlar 

Grupiçi 1,108 2 ,554 1,954 ,145 

Gruplar Arası 46,227 163 ,284   

Toplam 47,336 165    

Anlaşmazlık 

Grupiçi ,031 2 ,015 ,075 ,928 

Gruplar Arası 33,506 163 ,206   

Toplam 33,537 165    

Aidiyet/Kurumsal 
Kimlik 

Grupiçi ,733 2 ,367 1,063 ,348 

Gruplar Arası 56,206 163 ,345   

Toplam 56,940 165    

Sorgulayıcı Zihin 

Grupiçi ,274 2 ,137 ,258 ,773 

Gruplar Arası 86,665 163 ,532   

Toplam 86,940 165    

Yargının Askıya 
Alınması 

Grupiçi ,310 2 ,155 ,474 ,623 

Gruplar Arası 53,252 163 ,327   

Toplam 53,562 165    

Bilgi Arayışı 

Grupiçi ,122 2 ,061 ,182 ,834 

Gruplar Arası 54,888 163 ,337   

Toplam 55,010 165    

Kişiler Arası Anlayış 

Grupiçi 2,434 2 1,217 2,398 ,094 

Gruplar Arası 82,704 163 ,507   

Toplam 85,138 165    

Karar Verme Yeteneği 

Grupiçi ,563 2 ,281 ,849 ,430 

Gruplar Arası 54,027 163 ,331   

Toplam 54,589 165    

Özgüven 

Grupiçi ,454 2 ,227 ,370 ,692 

Gruplar Arası 100,174 163 ,615   

Toplam 100,628 165    
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Sonuç olarak örgüt iklimi ile mesleki şüpheciliğin mesleki tecrübeye göre 

farklılaşmadığı ifade edilebilir. Elde edilen bulgular doğrultusunda Hipotez 10e ve 

Hipotez 11e desteklenmemiştir. 

(3) Pozisyona Göre Faklılık Analizi 

Demografik faktörlerden pozisyona göre farklılaşmanın tespit edilebilmesi için 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Ancak gruplarda analizleri olumsuz 

etkileyecek derecede az sayıda katılımcı yer aldığı görülmektedir. Analiz 

sonuçlarının değerlendirilebilmesi için gruplar yeniden düzenlenmiş ve katılımcıların 

pozisyona göre dağılımı yeniden elde edilmiştir. Bu durumda pozisyona göre 

katılımcıların frekans dağılımı Tablo 4.21’de yer almaktadır. 

Tablo 4.21: Katılımcıların pozisyona göre frekans dağılımı. 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif 
Yüzdesi 

 Denetçi Yardımcısı veya Denetçi 60 36,1 36,1 

Kıdemli Denetçi veya Baş Denetçi 37 22,3 59,4 

Sorumlu Ortak Baş Denetçi 69 41,6 100,0 

 Toplam 166 100,0  

 

Katılımcı algılarının pozisyona göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek maksadıyla tek yönlü ANOVA yapılmış ve sonuçlarına 

Tablo 4.22’de yer verilmiştir. ANOVA sonuçları incelendiğinde; örgüt ikliminin risk 

alma, anlaşmazlık ve aidiyet/kurumsal kimlik boyutlarının pozisyona göre anlamlı 

bir şekilde farklılaştığı görülmektedir (p<0,05). Diğer taraftan örgüt ikliminin diğer 

boyutları ile mesleki şüphecilik pozisyona göre farklılaşmamaktadır. 

Tablo 4.22: Katılımcıların yaş durumuna göre tek yönlü ANOVA sonucu. 

 Kareler 
Toplamı 

S.D. Kareler 
Ortalaması 

F p 

Örgütsel Yapı Grupiçi ,369 2 ,185 ,767 ,466
Gruplar Arası 39,241 163 ,241   
Toplam 39,610 165    

Örgütsel 
Sorumluluk 

Grupiçi ,891 2 ,445 1,078 ,343
Gruplar Arası 67,340 163 ,413   
Toplam 68,230 165    
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Tablo 4.22 (Devam): Katılımcıların yaş durumuna göre tek yönlü ANOVA sonucu. 

 Kareler 
Toplamı 

S.D. Kareler 
Ortalaması 

F p 

Ödüllendirme Grupiçi 1,776 2 ,888 1,702 ,186
Gruplar Arası 85,015 163 ,522   
Toplam 86,790 165    

Risk Alma Grupiçi 3,743 2 1,872 5,018 ,008
Gruplar Arası 60,792 163 ,373   
Toplam 64,535 165    

Samimiyet Grupiçi ,037 2 ,018 ,062 ,940
Gruplar Arası 48,081 163 ,295   
Toplam 48,118 165    

Destek Grupiçi ,820 2 ,410 1,222 ,297
Gruplar Arası 54,656 163 ,335   
Toplam 55,476 165    

Standartlar Grupiçi ,606 2 ,303 1,057 ,350
Gruplar Arası 46,730 163 ,287   
Toplam 47,336 165    

Anlaşmazlık Grupiçi 2,325 2 1,162 6,070 ,003
Gruplar Arası 31,212 163 ,191   
Toplam 33,537 165    

Aidiyet/Kurumsal 
Kimlik 

Grupiçi 2,905 2 1,452 4,381 ,014
Gruplar Arası 54,035 163 ,332   
Toplam 56,940 165    

Sorgulayıcı Zihin Grupiçi ,874 2 ,437 ,827 ,439
Gruplar Arası 86,066 163 ,528   
Toplam 86,940 165    

Yargının Askıya 
Alınması 

Grupiçi ,185 2 ,093 ,283 ,754
Gruplar Arası 53,377 163 ,327   
Toplam 53,562 165    

Bilgi Arayışı Grupiçi ,131 2 ,065 ,194 ,824
Gruplar Arası 54,880 163 ,337   
Toplam 55,010 165    

Kişiler Arası 
Anlayış 

Grupiçi 2,827 2 1,413 2,799 ,064 
Gruplar Arası 82,312 163 ,505   
Toplam 85,138 165    

Karar Verme 
Yeteneği 

Grupiçi ,338 2 ,169 ,508 ,603 
Gruplar Arası 54,251 163 ,333   
Toplam 54,589 165    

Özgüven Grupiçi ,473 2 ,236 ,385 ,681 
Gruplar Arası 100,156 163 ,614   
Toplam 100,628 165    
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Anlamlı farklılık tespit edilen değişkenlerde farklılaşmanın hangi gruplar 

arasında olduğunu belirleyemek için yapılan değişkenlerin varyanslarının homojenlik 

testi yapılmış ve sonuçları Tablo 4.23’de gösterilmiştir. Ayrıca tabloda değişkenlerin 

pozisyonlarda yer alan katılımcı sayıları, ortalama puanları ve standart sapmaları da 

yer almaktadır. Değişkenlerden risk alma ile anlaşmazlığın varyanslarının eşit olduğu 

(p>0,05) ve aidiyet/kurumsal kimliğin varyansının eşit olmadığı (p<0,05) 

varsayılmıştır. Risk alma ile anlaşmazlıkta farklılaşan grupların belirlenmesinde 

Tukey testi, aidiyet/kurumsal kimlikte farklılaşan grupların belirlenmesinde Games 

Howell testi kullanılmıştır. 

Tablo 4.23: Değişkenlere ait betimleyici istatistikler ve varyans homojenlik testi. 

 Pozisyon N Ort. Std. 
Sapma 

Levene  
İstatistik 
Değeri 

p Farklılıklar 

Risk Alma Denetçi veya Denetçi 
Yardımcısı 

60 4,0389 ,68915 1,884 ,155 --- 

Kıdemli veya Baş 
Denetçi 

37 3,7658 ,70213 Sorumlu 
Ortak Baş 
Denetçi 

Sorumlu Ortak Baş 
Denetçi 

69 4,1594 ,47005 Kıdemli 
veya Baş 
Denetçi 

Toplam 166 4,0281 ,62540  

Anlaşmazlık Denetçi veya Denetçi 
Yardımcısı 

60 3,6667 ,47982 2,129 ,122 Kıdemli 
veya Baş 
Denetçi 

Kıdemli veya Baş 
Denetçi 

37 3,3716 ,49519 Denetçi 
veya 

Denetçi 
Yardımcısı 
Sorumlu 

Ortak Baş 
Denetçi 

Sorumlu Ortak Baş 
Denetçi 

69 3,6449 ,35975 Kıdemli 
veya Baş 
Denetçi 

Toplam 166 3,5919 ,45083  

Aidiyet/ 
Kurumsal 
Kimlik 

Denetçi veya Denetçi 
Yardımcısı 

60 3,9333 ,58480 4,757 ,010 --- 

Kıdemli veya Baş 
Denetçi 

37 3,7658 ,76119 Sorumlu 
Ortak Baş 
Denetçi 

Sorumlu Ortak Baş 
Denetçi 

69 4,1063 ,43721 Kıdemli 
veya Baş 
Denetçi 

Toplam 166 3,9679 ,58744  
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Tablo 4.23 incelendiğinde; risk alma açısından sorumlu ortak baş denetçiler ile 

kıdemli/baş denetçiler arasında bir farklılık olduğu, sorumlu ortak baş denetçilerin 

risk almaya ilişkin algılarının (ort.=4,159; s.s.=0,470) kıdemli/baş denetçilere 

(ort.=3,765; s.s.=0,702) kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Örgüt ikliminin 

anlaşmazlık boyutu açısından kıdemli/baş denetçilerin hem denetçi/denetçi 

yardımcıları hem de sorumlu ortak baş denetçiler arasında bir farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. Kıdemli/baş denetçilerin anlaşmazlığa ilişkin algılarının (ort.=3,371; 

s.s.=0,495) denetçi/denetçi yardımcılarına (ort.=3,666; s.s.=0,479) ve sorumlu ortak 

baş denetçilere (ort.=3,664; s.s.=0,359) kıyasla daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

Benzer şekilde örgüt ikliminin aidiyet/kurumsal kimlik boyutu açısından kıdemli/baş 

denetçiler ile sorumlu ortak baş denetçiler arasında bir farklılık olduğu, sorumlu 

ortak baş denetçilerin aidiyet/kurumsal kimliğe ilişkin algılarının (ort.=4,106; 

s.s.=0,437) kıdemli/baş denetçilere (ort.=3,765; s.s.=0,711) kıyasla daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç olarak örgüt ikliminin risk alma, anlaşmazlık ve aidiyet/kurumsal kimlik 

boyutlarının pozisyona göre kısmen farklılaştığı, mesleki şüpheciliğin ise 

farklılaşmadığı ifade edilebilir. Elde edilen bulgular doğrultusunda Hipotez 10f 

kısmen desteklenmiş, Hipotez 11f desteklenmemiştir. 

(4) Firmada Çalışma Süresine Göre Faklılık Analizi 

Demografik faktörlerden firmada çalışma sürelerine göre farklılaşmanın tespit 

edilebilmesi için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Ancak gruplarda 

analizleri olumsuz etkileyecek derecede az sayıda katılımcı yer aldığı görülmektedir. 

Analiz sonuçlarının değerlendirilebilmesi için gruplar yeniden düzenlenmiş ve 

katılımcıların firmada çalışma sürelerine göre dağılımı yeniden elde edilmiştir. Bu 

durumda firmada çalışma sürelerine göre katılımcıların frekans dağılımı Tablo 

4.24’de yer almaktadır. 

Tablo 4.24: Katılımcıların firmada çalışma sürelerine göre frekans dağılımı. 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 

5 yıldan az 59 35,5 35,5 

6-15 yıl 59 35,5 71,0 

15 yıldan fazla 48 29,0 100,0 

 Toplam 166 100,0  
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Katılımcı algılarının firmada çalışma sürelerine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek maksadıyla tek yönlü ANOVA yapılmış ve 

sonuçlarına Tablo 4.25’de yer verilmiştir. ANOVA sonuçları incelendiğinde; örgüt 

ikliminin örgütsel sorumluluk boyutunun firmada çalışma süresine göre anlamlı bir 

şekilde farklılaştığı görülmektedir (p<0,05). Diğer taraftan örgüt ikliminin diğer 

boyutları ile mesleki şüphecilik firmada çalışma süresine göre farklılaşmamaktadır. 

Tablo 4.25: Katılımcıların firmada çalışma sürelerine göre tek yönlü ANOVA sonucu. 

 Kareler 
Toplamı 

S.D. Kareler 
Ortalaması 

F p 

Örgütsel Yapı Grupiçi ,454 2 ,227 ,945 ,391 

Gruplar Arası 39,156 163 ,240   

Toplam 39,610 165    

Örgütsel Sorumluluk Grupiçi 2,638 2 1,319 3,277 ,040 

Gruplar Arası 65,593 163 ,402   

Toplam 68,230 165    

Ödüllendirme Grupiçi 1,152 2 ,576 1,097 ,336 

Gruplar Arası 85,638 163 ,525   

Toplam 86,790 165    

Risk Alma Grupiçi ,114 2 ,057 ,144 ,866 

Gruplar Arası 64,422 163 ,395   

Toplam 64,535 165    

Samimiyet Grupiçi ,803 2 ,402 1,384 ,254 

Gruplar Arası 47,314 163 ,290   

Toplam 48,118 165    

Destek Grupiçi ,018 2 ,009 ,027 ,974 

Gruplar Arası 55,458 163 ,340   

Toplam 55,476 165    

Standartlar Grupiçi ,768 2 ,384 1,345 ,264 

Gruplar Arası 46,568 163 ,286   

Toplam 47,336 165    

Anlaşmazlık Grupiçi ,156 2 ,078 ,382 ,683 

Gruplar Arası 33,380 163 ,205   

Toplam 33,537 165    

Aidiyet/Kurumsal 
Kimlik 

Grupiçi 1,735 2 ,867 2,561 ,080 

Gruplar Arası 55,205 163 ,339   

Toplam 56,940 165    
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Tablo 4.25 (Devam): Katılımcıların firmada çalışma sürelerine göre tek yönlü ANOVA sonucu. 

 Kareler 
Toplamı 

S.D. Kareler 
Ortalaması 

F p 

Sorgulayıcı Zihin Grupiçi ,934 2 ,467 ,885 ,415 

Gruplar Arası 86,006 163 ,528   

Toplam 86,940 165    

Yargının Askıya 
Alınması 

Grupiçi ,115 2 ,058 ,176 ,839 

Gruplar Arası 53,447 163 ,328   

Toplam 53,562 165    

Bilgi Arayışı Grupiçi ,823 2 ,411 1,237 ,293 

Gruplar Arası 54,188 163 ,332   

Toplam 55,010 165    

Kişiler Arası Anlayış Grupiçi ,765 2 ,382 ,739 ,479 

Gruplar Arası 84,373 163 ,518   

Toplam 85,138 165    

Karar Verme 
Yeteneği 

Grupiçi ,306 2 ,153 ,460 ,632 

Gruplar Arası 54,283 163 ,333   

Toplam 54,589 165    

Özgüven Grupiçi ,791 2 ,396 ,646 ,525 

Gruplar Arası 99,837 163 ,612   

Toplam 100,628 165    

 

Anlamlı farklılık tespit edilen değişkende farklılaşmanın hangi gruplar arasında 

olduğunu belirleyemek için değişkenin varyanslarının homojenlik testi yapılmış ve 

sonuçları Tablo 4.26’da gösterilmiştir. Ayrıca tabloda çalışma sürelerine göre 

gruplardaki katılımcı sayıları, ortalama puanları ve standart sapmaları da yer 

almaktadır. Örgütsel sorumluluk değişkeninin varyansının eşit olmadığı (p<0,05) 

varsayılmıştır. Risk alma ile anlaşmazlıkta farklılaşan grupların belirlenmesinde 

Tukey testi, aidiyet/kurumsal kimlikte farklılaşan grupların belirlenmesinde Games 

Howell testi kullanılmıştır. 

Tablo 4.26: Değişkene ait betimleyici istatistikler ve varyans homojenlik testi. 

 Kıdem 
Durumu 

N Ort. Std. 
Sapma 

Levene  
İstatistik 
Değeri 

p Farklılıklar 

Örgütsel 
Sorumluluk 

5 yıldan az 59 3,3051 ,70109 4,377 ,014 --- 
5-15 yıl 59 3,1254 ,67965 15 yıldan fazla 
15 yıldan fazla 48 3,4375 ,46796 5-15 yıl 
Toplam 166 3,2795 ,64305  
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Tablo 4.26 incelendiğinde; örgütsel sorumluluk açısından 5-15 yıl arası 

çalışanlar ile 15 yıldan fazla çalışanlar arasında bir farklılık olduğu, 15 yıldan fazla 

çalışanların örgütsel sorumluluğa ilişkin algılarının (ort.=3,437; s.s.=0,467) 5-15 yıl 

arası çalışanlara (ort.=3,125; s.s.=0,679) kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç olarak örgüt ikliminin örgütsel sorumluluk boyutunun firmada çalışma 

süresine göre kısmen farklılaştığı, mesleki şüpheciliğin ise farklılaşmadığı ifade 

edilebilir. Elde edilen bulgular doğrultusunda Hipotez 10g kısmen desteklenmiş, 

Hipotez 11g desteklenmemiştir. 

(4) Firmaların Denetim Sektöründe Bulunma Süresine Göre Faklılık Analizi 

Demografik faktörlerden firmaların denetim sektöründe bulunma süreleri göre 

farklılaşmanın tespit edilebilmesi için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

yapılmıştır. Ancak gruplarda analizleri olumsuz etkileyecek derecede az sayıda 

katılımcı yer aldığı görülmektedir. Analiz sonuçlarının değerlendirilebilmesi için 

gruplar yeniden düzenlenmiş ve firmaların denetim sektöründe bulunma sürelerine 

göre dağılımı yeniden elde edilmiştir. Bu durumda denetim sektöründe bulunma 

sürelerine göre firmaların frekans dağılımı Tablo 4.27’de yer almaktadır. 

Tablo 4.27: Firmaların denetim sektöründe bulunma sürelerine göre frekans dağılımı. 

 Frekansı Yüzdesi Kümülatif Yüzdesi 

 5 yıldan az 49 29,5 29,5 

6-15 yıl 51 30,7 60,2 

15 yıldan fazla 66 39,8 100,0 

 Toplam 166 100,0  

 

Katılımcı algılarının firmanın denetim sektöründe hizmet verme sürelerine göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek maksadıyla tek yönlü 

ANOVA yapılmış ve sonuçlarına Tablo 4.28’de yer verilmiştir. ANOVA sonuçları 

incelendiğinde; örgüt ikliminin örgütsel yapı, ödüllendirme ve destek boyutlarının 

firmanın sektörde hizmet verme süresine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı 

görülmektedir (p<0,05). Diğer taraftan örgüt ikliminin diğer boyutları ile mesleki 

şüphecilik firmanın sektörde hizmet verme süresine göre farklılaşmamaktadır. 
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Tablo 4.28: Katılımcıların firmada çalışma sürelerine göre tek yönlü anova sonucu. 

 
Kareler 
Toplamı 

S.D. 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Örgütsel Yapı 

Grupiçi 2,964 2 1,482 6,591 ,002 

Gruplar Arası 36,646 163 ,225   

Toplam 39,610 165    

Örgütsel Sorumluluk 

Grupiçi ,452 2 ,226 ,544 ,582 

Gruplar Arası 67,778 163 ,416   

Toplam 68,230 165    

Ödüllendirme 

Grupiçi 3,627 2 1,813 3,554 ,031 
Gruplar Arası 83,164 163 ,510   

Toplam 86,790 165    

Risk Alma 

Grupiçi ,778 2 ,389 ,994 ,372 

Gruplar Arası 63,758 163 ,391   

Toplam 64,535 165    

Samimiyet 

Grupiçi ,535 2 ,268 ,916 ,402 

Gruplar Arası 47,583 163 ,292   

Toplam 48,118 165    

Destek 

Grupiçi 3,446 2 1,723 5,398 ,005 
Gruplar Arası 52,030 163 ,319   

Toplam 55,476 165    

Standartlar 

Grupiçi ,727 2 ,363 1,270 ,283 

Gruplar Arası 46,609 163 ,286   

Toplam 47,336 165    

Anlaşmazlık 

Grupiçi ,396 2 ,198 ,973 ,380 

Gruplar Arası 33,141 163 ,203   

Toplam 33,537 165    

Aidiyet/Kurumsal 
Kimlik 

Grupiçi ,599 2 ,299 ,866 ,422 

Gruplar Arası 56,341 163 ,346   

Toplam 56,940 165    

Sorgulayıcı Zihin 

Grupiçi ,140 2 ,070 ,131 ,877 

Gruplar Arası 86,800 163 ,533   

Toplam 86,940 165    

Yargının Askıya 
Alınması 

Grupiçi ,033 2 ,016 ,050 ,951 

Gruplar Arası 53,529 163 ,328   

Toplam 53,562 165    

Bilgi Arayışı 

Grupiçi 1,465 2 ,733 2,230 ,111 

Gruplar Arası 53,545 163 ,328   

Toplam 55,010 165    

Kişiler Arası Anlayış 

Grupiçi ,373 2 ,186 ,358 ,699 

Gruplar Arası 84,766 163 ,520   

Toplam 85,138 165    

Karar Verme Yeteneği 

Grupiçi ,192 2 ,096 ,287 ,751 

Gruplar Arası 54,398 163 ,334   

Toplam 54,589 165    

Özgüven 

Grupiçi ,447 2 ,223 ,364 ,696 

Gruplar Arası 100,182 163 ,615   

Toplam 100,628 165    
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Anlamlı farklılık tespit edilen değişkenlerde farklılaşmanın hangi gruplar 

arasında olduğunu belirleyemek için değişkenlerin varyanslarının homojenlik testi 

yapılmış ve sonuçları Tablo 4.29’da gösterilmiştir. Ayrıca tabloda hizmet sürelerine 

göre gruplardaki katılımcı sayıları, ortalama puanları ve standart sapmaları da yer 

almaktadır. Örgütsel ikliminin destek boyutunun varyansının eşit olmadığı (p<0,05); 

örgütsel yapı ile ödüllendirme boyutlarının varyanslarının eşit olduğu (p>0,05) 

varsayılmıştır. Örgütsel yapı ile ödüllendirmede farklılaşan grupların belirlenmesinde 

Tukey testi, destek boyutunda farklılaşan grupların belirlenmesinde Games Howell 

testi kullanılmıştır. 

Tablo 4.29: Değişkene ait betimleyici istatistikler ve varyans homojenlik testi. 

 
Hizmet 
Süreleri 

N Ort. 
Std. 

Sapma 
Levene  

İstatistik Değeri 
p Farklılıklar 

Örgütsel 
Yapı 

5 yıldan az 49 3,1973 ,52338 

,725 ,486 

5-15 yıl  

15 yıldan 
fazla 

5-15 yıl 51 3,4542 ,45592 5 yıldan az 

15 yıldan fazla 66 3,5101 ,44901 5 yıldan az 

Toplam 166 3,4006 ,48996  

Ödüllendirme 

5 yıldan az 49 3,2925 ,80689 

1,623 ,200 

15 yıldan 
fazla 

5-15 yıl 51 3,5686 ,70646 --- 

15 yıldan fazla 66 3,6414 ,64400 5 yıldan az 

Toplam 166 3,5161 ,72526  

Destek 

5 yıldan az 49 3,5986 ,81075 

10,303 ,000 

15 yıldan 
fazla 

5-15 yıl 51 3,9150 ,48001 --- 

15 yıldan fazla 66 3,9141 ,37123 5 yıldan az 

Toplam 166 3,8213 ,57984  

 

Tablo 4.29 incelendiğinde; örgütsel yapı açısından 5 yıldan az hizmette olan 

firmalar ile 5-15 yıl arası ve 15 yıldan fazla hizmette olanlar arasında bir farklılık 

olduğu, 5 yıldan az hizmette olan firmada çalışanların örgüttsel yapıya ilişkin 

algılarının (ort.=3,197; s.s.=0,523) 5-15 yıl arası hizmette olan firmada çalışanlara 

(ort.=3,454; s.s.=0,455) ve 15 yıldan fazla hizmette olan firmada çalışanlara 

(ort.=3,510; s.s.=0,449) kıyasla daha düşük olduğu belirlenmiştir. Örgüt ikliminin 

ödüllendirme boyutu açısından 5 yıldan az hizmette olan firmalar ile 15 yıldan fazla 
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hizmette olanlar arasında bir farklılık olduğu, 5 yıldan az hizmette olan firmada 

çalışanların örgüttsel yapıya ilişkin algılarının (ort.=3,292; s.s.=0,806) 15 yıldan 

fazla hizmette olan firmada çalışanlara (ort.=3,641; s.s.=0,644) kıyasla daha düşük 

olduğu belirlenmiştir. Örgüt ikliminin destek boyutu açısından 5 yıldan az hizmette 

olan firmalar ile 15 yıldan fazla hizmette olanlar arasında bir farklılık olduğu, 5 

yıldan az hizmette olan firmada çalışanların örgüttsel yapıya ilişkin algılarının 

(ort.=3,598; s.s.=0,810) 15 yıldan fazla hizmette olan firmada çalışanlara (ort.=3,914; 

s.s.=0,371) kıyasla daha düşük olduğu belirlenmiştir.Sonuç olarak örgüt ikliminin 

firmanın denetim sektöründe hizmette bulunma süresine göre kısmen farklılaştığı, 

mesleki şüpheciliğin ise farklılaşmadığı ifade edilebilir. Elde edilen bulgular 

doğrultusunda Hipotez 10h kısmen desteklenmiş ve Hipotez 11h desteklenmemiştir.  

 

Analizler sonucunda elde edilen yapısal eşitlik modeli aşağıda yer almaktadır: 

Tablo 4.30: Örgüt iklimi-mesleki şüphecilik yapısal eşitlik sonuçları. 

YEM  Δχ²/sd  RMR  CFI  GFI  RMSEA  

Örgüt iklimi → 
mesleki 
şüphecilik  

 
1,507 

 

 
0,064 

 
0,877 

 
0,807 

 
0,055 

 

 
 

Şekil 3.4: Örgüt iklimi- mesleki şüphecilik yapısal eşitlik modeli.
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

BULGULARIN YORUMLANMASI İLE SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bu bölümde öncelikle araştırmada elde edilen bulgulardan yola çıkılarak 

demografik, bağımsız ve bağımlı değişkenlerle ilgili değerlendirmeler ele 

alınmaktadır. Ardından bulgular doğrultusunda hipotezler tartışılarak, sonuçlar 

bağımsız denetim firmaları çerçevesinde ortaya koyulmakta ve gelecekte yapılacak 

çalışmalar için öneriler sunulmaktadır. 

5.1 Demografik Değişkenlerle İlgili Değerlendirmeler 

Katılımcıların cinsiyetlerine bakıldığında, 141 kişinin (%84,9) erkek ve 25 

kişinin (%15,1) kadın olduğu görülmektedir. KGK 2016 yılı verilerine göre bağımsız 

denetçi siciline kayıt olmuş 12.082 denetçinin, sadece 1.737’ sini kadın denetçilerin 

oluşturduğu değerlendirildiğinde, sektörün erkek egemen bir sektör olduğu ifade 

edilebilir. 

Cinsiyete Göre Farklılık Analizi sonuçları değerlendirildiğinde, örgüt ikliminin 

cinsiyete göre farklılaşmadığı, genel mesleki şüphecilik algısında kadınların daha 

yüksek ortalama puana sahip olduğu ve mesleki şüphecilik boyutlarından, bilgi 

arayışı boyutunda kadınların, karar verme yeteneğinde ise erkeklerin algılarının daha 

yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Benzer şekilde Fullerton ve Durtschi (2004) de 

çalışmalarında kadın denetçilerin, erkek denetçilere göre Hurrt kişilik özelliği 

mesleki şüphecilik ölçeğinde daha yüksek puan aldıklarını bulgulamışlar fakat 

Bobek, Hageman ve Radtke (2013) erkek denetçilerin, şüpheciliğin sorgulayıcı zihin 

boyutunda daha yüksek puan aldıklarını, ancak tam tersine kadın katılımcıların, karar 

verme yeteneği algılarının daha yüksek olduğunu bulgulamıştır. Cinsiyet etkisi ve 

mesleki şüphecilik arasındaki ilişkiyi konu alan mevcut denetim literatürü, genel 

çerçevede birbirinden farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Breesch and Branson 
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(2009) cinsiyetler arasında, denetçilerin şüpheci yargı ve eylemlerinde belirgin bir 

farklılık bulamazken, Hardies, Breesch ve Branson (2014), kadın denetçilerin erkek 

denetçilere göre, daha bağımsız, riskten kaçınan ve kamu yararına hizmetle daha 

ilgili olduklarını ifade etmektedirler. Jonnergård, Stafsudd ve Elg (2010) ise, kadın 

denetçilerin, denetim kalitesi ve mesleğin etik açılarına daha bağlı olduğunu, erkek 

denetçilerin ise denetimin ticari kısmına (performans, karlılık ve kazanç) 

odaklandıklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcıların yaşlarına bakıldığında 37 kişinin (%22,3) 51 ve üstü, 43 kişinin 

(%25,9) 36-40 yaş arası, 39 kişinin (%23,5) 41-45 yaş arası, 26 kişinin (%15,7) 46-

50 yaş arası, 18 kişinin (%10,8) 31-35 yaş arası, iki kişinin (%1,2) 21-25 yaş arası ve 

bir kişinin (%0,6) 26-30 yaş arası olduğu görülmektedir. Denetçilerin yaşlarının 36 

ve üzerinde yoğunlaşması (katılımcıların %87,3’ü) meslek içerisindeki kıdem 

esasının yaşa dayandığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Yaşa Göre Farklılık Analizi ANOVA sonuçları incelendiğinde; örgüt ikliminin 

örgütsel yapı, ödüllendirme ve aidiyet/kurumsal kimlik boyutlarının yaşa göre 

anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. (p<0,05). Diğer taraftan örgüt 

ikliminin diğer boyutları ile mesleki şüphecilik yaşa göre farklılaşmamaktadır. 

Detaylı analiz sonuçlarına göre; 36-40 yaş arası katılımcılar ile 51 ve üzeri yaştaki 

katılımcılar arasında bir farklılık olduğu, 51 ve üzeri yaştakı katılımcıların örgütsel 

yapıya, ödüllendirmeye ve aidiyet / kurumsal kimliğe ilişkin algılarının 36-40 yaş 

arası katılımcılara kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir.Bu durum 51 yaş ve 

üzeri denetçilerin sorumlu ortak baş denetçi sıfatıyla, ağırlıklı olarak firma sahip ve 

yöneticisi olmaları sebebiyle, örgüte uygun kural prosedür, adil ödüllendirme 

sistemleri algılarının ve aidiyet duygularının yüksekliğiyle örtüşebilir. 

Katılımcıların eğitim seviyelerine bakıldığında 117 kişinin (%70,5) lisans, 44 

kişinin (%26,5) yüksek lisans ve 5 kişinin (%3,0) doktora seviyesinde eğitime sahip 

olduğu görülmektedir. 

Eğitim durumuna göre farklılaşma olup olmadığına ilişkin t-testi istatistikleri 

incelendiğinde; örgüt iklimi ve mesleki şüphecilik algısının eğitim durumuna göre 

farklılaşmadığı tespit edilmektedir. Akademik eğitim düzeyinin mesleki şüpheciliğe 

etkisinin incelendiği bir çalışma olmamasına karşın, eğitimin şüphecilik üzerinde 

etkili olduğuna ilişkin çalışmalar denetim literatüründe yer almaktadır: Fullerton ve 

Durtschi (2004) denetçileri yolsuzluk belirtilerine karşı tetikte olmaları için 
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eğitmenin, etkin bir şekilde doğuştan (kişilik özelliği) düşük şüpheciliği telafi 

ettiğini, bu şekilde eğitim sonrası, doğal olarak, daha az şüphecilerin, daha yüksek 

derecede mesleki şüphecilik yansıtan yargılar sağladığını göstermektedir. Carpenter, 

Durtschi ve Gaynor (2011) forensik muhasebe dersinin öğrencilerin yolsuzlukla ilgili 

yargıları üzerindeki etkisini incelemiş ve özel forensik eğitimin tamamlanmasının 

ardından deneklerin yolsuzluk riski değerlendirme becerilerindeki belirgin gelişmeyi 

belgelemişlerdir. Forensik eğitimin, eğitimden yedi ay sonra denetçiler tarafından 

yapılan takip testlerinde de öğrencilerin zihin yapısı ve yolsuzluk değerlendirme 

yetenekleri üzerinde uzun vadeli olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Nelson’ (2009) 

da özel forensik eğitimin, bireyin mesleki şüphecilik seviyesini arttırabildiği 

sonucunu çıkarmıştır. Plumlee ve diğ. (2012), birden çok sonuca götüren ve bir 

sonuca götüren düşünce eğitimi alan katılımcıların, sadece birden çok sonuca götüren 

düşünce eğitimi alan veya hiç eğitim almayanlara kıyasla doğru açıklama üretme ve 

sonunda doğru açıklamayı seçme ihtimalleri daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. 

Katılımcıların ünvanına bakıldığında, 137 kişinin (%82,5) serbest muhasebeci 

mali müşavir olduğu görülmektedir. Katılımcılardan 29 kişi (%17,5) ise yeminli mali 

müşavirdir. 

Ünvana göre farklılaşma olup olmadığına ilişkin t-testi istatistikleri 

incelendiğinde; örgüt iklimi boyutlarından aidiyet/kurumsal kimliğin, mesleki 

şüphecilik boyutlarından kişiler arası anlayış ve karar verme yeteneğinin ünvana göre 

farklılaştığı bulgulanmaktadır. Litwin ve Stringer’ e göre; kurumsal kimlik / aidiyeti, 

bireylerin örgütlerini sahiplenmeleri, kendilerini örgütün bir parçası olarak 

hissetmeleridir. 15 yıl ve üzeri sektör deyimi olan ve çoğunlukla sorumlu ortak baş 

denetçi olarak firma ortaklığına haiz YMM lerin, aidiyet düzeyleri SMMM lere 

kıyasla daha yüksek çıkmaktadır. Yine mesleki şüphecilik açısından, mesleki 

tecrübenin ve diğer denetçilere nazaran firma sahipliğinin yarattığı etkilerle, 

denetçinin,, kişisel olarak kendisini tatmin etmek için yeterli derecede bilginin, ne 

zaman elde edildiğine, bireysel olarak kendisi karar vermesi ve sadece diğerlerinin 

önerilerini eleştirel bir biçimde incelemek ve belki de reddetmek için değil, aynı 

zamanda, kendi araştırma değerlendirmelerini de sunmak için mesleki cesarete sahip 

olması gerektiğini ifade eden karar verme yeteneği de YMM’lerde SMMM lere 

oranla yüksek çıkmıştır. Kişiler arası anlayış boyutu, denetçinin, kanıtı sağlayan 

bireylerin dürüstlüğünü ve onları güdüleyen etmenleri değerlendirebilme kabiliyeti 
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olarak değerlendirilebilir.Sektör deneyimi SMMM’ lere oranla daha yüksek olan 

Y.M.M ‘ lerin,bireylerin davranışlarının altında yatan güdüleri tanımlamaları , daha 

çok müşteriyle karşılaşmış olmaları sebebiyle daha kolay olmaktadır. 

Shaub ve Lawrence (1996) ‘ın çalışmalarında ise; tam aksine, işe yeni başlayan 

denetçilerin mesleki şüphecilik seviyelerinin, tecrübe ve pozisyon olarak çok daha 

ileride olan denetçilere göre yüksek olduğunu belirtmiş, YMM’lerin ilave testler 

veya müşterilerle yüzleşme gerekliliği duyma ihtimallerinin daha az olduğunu 

değerlendirmiştir. İkili bu durumu ortak ve sorumlu ortak seviyesindeki denetçilerin 

müşteri istekleri ve piyasa koşullarına daha duyarlı olmasına bağlamaktadır. 

Katılımcıların mesleki tecrübelerine bakıldığında 2 kişi (%1,2) 1 yıldan az, 22 

kişi (%13,3) 1-5 yıl arası, 32 kişi (%19,3) 6-10 yıl arası, 32 kişi (%19,3) 11-15 yıl 

arası ve 78 kişi (%47,0) 15 yıldan fazla denetim alanında tecrübeye sahiptir. 

Mesleki Tecrübeye Göre Faklılık Analizi ANOVA sonuçları incelendiğinde; 

örgüt iklimi ile mesleki şüphecilik mesleki tecrübeye göre farklılaşmamaktadır. 

Literatürde ise; Mesleki şüpheciliğe tecrübenin faydalı etkilerine ilişkin, deneysel 

kanıt, yolsuzluk ve yanlış beyanın tespit edilmesinde, daha deneyimli denetçilerin 

deneyimi daha az olan denetçilere göre daha fazla etkinlik sağladıklarını bulan 

Bernardi (1994), Carpenter(2007), Hammersley (2006) ve Knapp ve Knapp (2001) 

tarafından sağlanmıştır. Ancak, Shaub ve Lawrence (2002) ile Payne ve Ramsay 

(2005) çalışmalarında gözlendiği üzere, deneyim ve mesleki şüphecilik arasındaki 

ters ilişkiyi gösteren çeşitli çalışmalar da mevcuttur. Shaub ve Lawrence (2002) 

çalışmalarında en az deneyime sahip denetçilerin, yüksek şüpheci tutumla, sadece 

yargı değil, aynı zamanda hareket (eylem) etmek için, en fazla eğilimi gösterdiklerini 

ortaya koymaktadır. Aksine, en deneyimli denetçiler, hem şüpheci düşüncede, hem 

de eylemde düşük seviye olarak tanımlanmışlardır. 

Müşterinin iş ve sektör bilgisine (göreve özgü deneyim) ilişkin deneyimin 

şüpheciliğe etkisi ise Peecher ve diğ. (2007) ve Knechel ve diğ. (2010) nin 

çalışmalarında bulunabilir. Müşterinin iş ve sektör bilgisine daha fazla hâkim olan 

deneyimli personelin daha fazla sayıda kullanılmasıyla denetim kalitesinin 

arttırılabileceğini öne sürmüşler; bu durumu da muhtemelen bu bireylerin şüpheci 

yargılarda bulunmak için daha donanımlı olmasından kaynaklandığını ifade 

etmektedirler. Brewster (2012) de müşterilerin işleriyle ilgili daha fazla bilgiye sahip 

denetçilerin, müşterilerin ikna çabalarına daha fazla karşı koyabileceklerini 
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belirtmişlerdir.Bu çalışmaların aksine, Taylor (2000) sektöre özgü deneyimi olmayan 

denetçilerin, risk değerlendirmelerinde daha tutucu (şüpheci) olduklarını ve 

deneyimli denetçilerle kıyaslandığında, yargılarında daha az güven sergilediklerini 

bulmuştur. 

Katılımcıların pozisyonlarına bakıldığında, 6 kişinin (%3,6) denetçi yardımcısı, 

54 kişinin (%32,5) denetçi, 26 kişinin (%15,7) kıdemli denetçi, 11 kişinin (%6,6) baş 

denetçi ve 69 kişinin (%41,6) sorumlu ortak baş denetçi olarak çalıştığı 

görülmektedir. 

Pozisyona Göre Faklılık Analizi ANOVA sonuçları incelendiğinde; örgüt 

ikliminin risk alma, anlaşmazlık ve aidiyet/kurumsal kimlik boyutlarının pozisyona 

göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir (p<0,05). Diğer taraftan örgüt 

ikliminin diğer boyutları ile mesleki şüphecilik pozisyona göre farklılaşmamaktadır. 

Örgüt iklimi alt boyutlarından risk alma açısından sorumlu ortak baş denetçiler ile 

kıdemli/baş denetçiler arasında bir farklılık olduğu, sorumlu ortak baş denetçilerin 

risk almaya ilişkin algılarının, kıdemli/baş denetçilere kıyasla daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Denetim raporunu imzaya tek yetkili sorumlu ortak baş denetçiler, bu 

sürecin doğal bir sonucu olarak risk alma tutumunu denetçi ya da yardımcı denetçiye 

oranla daha belirgin sergilemek durumundadır. Anlaşmazlık (çatışma yön gibi-birey 

çözümleme) boyutu açısından kıdemli/baş denetçilerin hem denetçi/denetçi 

yardımcıları hem de sorumlu ortak baş denetçiler arasında bir farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. Kıdemli/baş denetçilerin anlaşmazlığa ilişkin algılarının, denetçi/denetçi 

yardımcılarına ve sorumlu ortak baş denetçilere kıyasla daha düşük olduğu 

belirlenmiştir. Herhangi bir sorunun çözümde, farklı fikirlerin dinlenmesi sürecini 

ifade eden çatışma boyutunda; iyi yönetilebilen çatışmaların, yaratıcılığı, araştırmaya 

teşviki, yeni ve orjinal fikirlerin oluşmasını sağlaması sebebiyle, sorumlu ortak baş 

denetçilerce benimsendiği söylenebilir. Kıdemli baş denetçiler ise aynı zamanda 

yetiştirmekle yükümlü olduğu yardımcı denetçilerin çatışma süreçlerini, hiyerarşik 

açıdan bir üst olarak belirlediği sorumlu ortak baş denetçiye yansıtamadığı ölçüde, 

örgütte çatışmaya tolerans olmadığını değerlendirebilir. Aidiyet/kurumsal kimlik 

boyutu açısından kıdemli/baş denetçiler ile sorumlu ortak baş denetçiler arasında bir 

farklılık olduğu, sorumlu ortak baş denetçilerin aidiyet/kurumsal kimliğe ilişkin 

algılarının, kıdemli/baş denetçilere kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir.Bu 

durum ünvana göre farklılaşma sonuçlarıyla paraleldir. 
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Katılımcının firmalarındaki çalışma süreleri incelendiğinde, 12 kişinin (%7,2) 

1 yıldan az, 47 kişinin (%28,3) 1-5 yıl arası, 37 kişinin (%22,3) 6-10 yıl arası, 22 

kişinin (%13,3) 11-15 yıl arası ve 48 kişinin (%28,9) 15 yıldan fazla çalıştığı 

görülmektedir. 

Firmada çalışma süresine göre ANOVA sonuçları incelendiğinde, örgüt 

ikliminin örgütsel sorumluluk boyutunun firmada çalışma süresine göre kısmen 

farklılaştığı, mesleki şüpheciliğin ise farklılaşmadığı ifade edilebilir. Örgütsel 

sorumluluk açısından 5-15 yıl arası çalışanlar ile 15 yıldan fazla çalışanlar arasında 

bir farklılık olduğu, 15 yıldan fazla çalışanların örgütsel sorumluluğa ilişkin 

algılarının, 5-15 yıl arası çalışanlara kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu 

durum ünvana ve pozisyona göre farklılaşma sonuçlarıyla paraleldir. 

5.2 Örgüt İklimi İle İlgili Değerlendirmeler 

Örgüt iklimi ölçeği incelendiğinde tüm faktörlerin orta noktanın üzerinde bir 

ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu kapsamda örgüt ikliminin genel olarak 

puan ortalamasının (Ort.=3,65; ss.=0,36) meslek içi genel bir standart çalışma 

ortamının varlığına işaret etmektedir. Zira standart sapmanın oldukça düşük seviyede 

olması da mesleki bağlamda homojen bir yapıyı göstermektedir. 

Örgüt iklimi ölçeği faktörlerinden ise risk almanın diğer faktörlere kıyasla daha 

yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir (Ort.=4,03; ss.=0,63). Bu sonuç, işle 

yüz yüze gelme, içinde bulunan koşullara karşı mücadeleye hazır olma şeklinde 

tanımlanabilecek olan risk alma boyutunda, denetçilerin, çalışmış oldukları denetim 

firmalarının iyi ve yeni bir fikre deneme şansı verme yönünde istekli olduklarının ve 

işlerin doğru zamanda hesaplanmış riskleri almak üzerine inşa edildiğine yönelik 

algılarının baskın olduğu göstermektedir. 

Ortalamanın üstünde olmakla birlikte diğer faktörlere kıyasla en düşük 

ortalamaya sahip faktör ise örgütsel sorumluluktur (Ort.=3,28; ss.=0,64). Sorumluluk 

boyutu, daha çok bireylerin yürüttükleri işlere ilişkin yetki sahibi olabilmeleri ve 

insiyatif kullanabilmeleriyle ilişkilidir ve yönetim, gerekli çalışma standartlarını 

belirledikten sonra, bireylerin işle ilgili sorunlara, kendilerinin çözüm getirebilecek 

düzeyde sorumluluk taşımalarını beklemektedir.Denetim faaliyetinin bir ekip işi 

olması sebebiyle bireysel insiyatiften ziyade ortak hükmün önemliliği bireysel 

sorumluluk boyutunun diğer boyutlara oranla düşmesine sebebiyet verebilir. 
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Örgüt iklimi incelendiğinde faktörlerin kendi içerisinde anlamlı ilişkilerde 

bulunduğu görülmekle birlikte örgütsel yapının örgütsel sorumluluk (r=-0,61; 

p>0,05), standartlar (r=0,08; p>0,05) ve anlaşmazlık (r=0,098; p>0,05) ile, desteğin 

standart (r=0,091; p>0,05) ile anlamlı bir ilişki içerisinde olmadığı anlaşılmaktadır. 

Faktörler içerisinde en yüksek ilişkinin ise destek ile aidiyet/kurumsal kimlik 

faktörleri arasında olduğu ve pozitif yönde olduğu görülmektedir (r=0,591; p<0,01). 

Yönetimin destekleyici bir tarzı benimsemiş olması; kariyer beklentileri üzerine 

gerekli destek ve teşviki vermesi, çalışanların kendi işleriyle ilgili kararlara 

katılabilmesi, eylemlerin nedenlerinin bireylere açıkça ifade edilmesi, işe ilişkin 

sorunların çözümünde yardımın sağlanması ve çalışanların zor bir görev aldığında 

çalışma arkadaşları ve yönetimce destekleneceği konusunda güvene sahip olması, 

kurumu kendisi ile özdeşleştirme anlamına gelen “aidiyet” boyutuna ilişkin 

değerlendirmeleri olumlu yönde etkilemektedir. 

5.3 Mesleki Şüphecilik İlgili Değerlendirmeler 

Mesleki şüpheciliğin ise genel olarak ortlamanın çok üzerinde olduğu ortaya 

çıkmıştır (Ort.=4,47; ss.=0,40). Keza standart sapmanın düşük seviyede olması 

bağımsız denetçi mesleğinin standart bir özelliği olan şüpheciliğin meslek sahipleri 

tarafından sahiplenildiğine işaret etmektedir. 

Ancak diğer faktörlere kıyasla oldukça düşük çıkan karar verme yeteneği 

ortalamanın da altındadır (Ort.=2,87; ss.=0,78). Karar verme yeteneği; denetçinin, 

kişisel olarak kendisini tatmin edecek yeterli bilginin, ne zaman elde edileceğine 

ilişkin, (ilave kanıt ihtiyacı olup olmadığı vb) hükmü olarak da ifade edilebilir. 

Mesleki çalışmanın bireysel yargılara bağlı olmakla birlikte ortaya çıkan hizmetin bir 

ekip çalışması sonucu olması sebebiyle de bu faktörü etkileyebileceği söylenebilir. 

Mesleki şüphecilik ölçeğinin diğer faktörlerinin ortalaması orta noktanın 

üzerinde olmakla birlikte bilgi arayışı en yüksek değerlere sahiptir (Ort.=5,22; 

ss.=0,58). Denetimlerini gerçekleştirirken, merak tutumunu benimsemenin, herhangi 

bir yargı ve içgörü arayışı için esas olduğunu belirten denetim literatürünün bu 

öngörüsü, genel meraklılık, araştırma isteği veya ilgiyle bağdaştırılan bilgi arayışı 

boyutunun yüksekliğiyle, denetçilerce benimsenmiş görünmektedir. 
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5.4 Değişkenler Arası İlişkilere İlişkin Değerlendirmeler 

5.4.1 Örgüt İkliminin Sorgulayıcı Zihin Üzerine Etkileri 

Mesleki şüpheciliğin faktörlerinden sorgulayıcı zihni etkileyen örgüt ikliminin 

faktörlerinin etkilerini gösteren regresyon analizi bulguları şu şekildedir. Örgüt 

ikliminin sorgulayıcı zihin üzerindeki etkileri incelendiğinde desteğin (β=0,250; 

p<0,05), samimiyetin (β=-0,201; p<0,05) ve standartların (β=0,364; p<0,01) 

sorgulayıcı zihin üzerindeki varyansın %23,3’sini anlamlı olarak açıkladığı; örgütsel 

yapının (β=0,006; p>0,05), örgütsel sorumluluğun (β=0,138; p>0,05), 

ödüllendirmenin (β=0,061; p>0,05), risk almanın (β=0,107; p>0,05), anlaşmazlığın 

(β=-0,01; p>0,05) ve aidiyet/kurumsal kimliğin (β=0,001; p>0,05) ise anlamlı bir 

etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Yönetimin, destekleyici bir yönetim tarzını benimsemesi, fikir ayrılıklarında 

iletişimin korunduğu, eylemlerin nedenleriyle birlikte açıkça ifade edildiği, bireylerin 

kararlara katılımının sağlandığı ve yapmış oldukları eylemlere ilişkin ekip 

arkadaşları ve yönetimce desteklendikleri bir ortam yaratmaktadır. 

Sorgulayıcı zihin boyutu; “ Doğru olduğuna dair kanıtım olmadığı sürece, 

açıklamaları, sıklıkla, reddederim”, “Gördüğüm veya duyduğum şeyleri sık sık 

sorgularım.” ifadeleri ile ölçülmekte ve denetçilerin, herhangi bir kanıya varmadan 

önce “Ne demek istiyorsun?”, “Yaptığın şeye neden inanıyorsun?” gibi sorularını 

sorarak, kendi yargıları da dahil, neredeyse her şey hakkında, detaylı açıklama 

barındıran düşünüş tarzını benimsemelerini gerektirmektedir. Eylemlerin 

nedenlerinin açıkça ifade edildiği ve fikir ayrılıklarında da yönetim ve ekip 

arkadaşlarınca destekleneceklerini bildikleri bir ortamın, sorgulayıcılık niteliklerine 

olumlu etki edebileceği değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, çalışanların yöneticilerle ve iş arkadaşlarıyla samimi ilişkiler 

kurabildiği ortamlarda, işe ilişkin konularda, ortamın verdiği güven duygusu ile 

sorgulayabilme potansiyelleri, fikir alışverişleri, beyin fırtınası gibi yöntemler 

geliştirmeleri kolaylaşır. 

“Kurum yönetimi daha iyi yapılamayacak hiçbir iş yoktur anlayışına sahiptir. 

”Çalışma ortamımızda performansımızı (birey ve grup olarak) sürekli artırmamız 

konusunda baskı hissedilir.” gibi ifadelerle ölçümlenen standartlar boyutu; açık ya da 

gizli, bireysel veya grup hedeflerinin, çalışanlarca algılanma düzeyini ifade 
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etmektedir. Yüksek düzeyde performans standartları başarı güdülemesini uyarır. 

Başarılı bir denetim performansı için, denetçinin ilave araştırma ve kanıtlayıcı unsur 

olmaksızın inanmama tutumunu ve hatta kendi yargılarına bile eleştirel gözle 

bakmayı gerekli kılan sorgulayıcı zihin tutumunu benimsemesi gerektiği, gerek 

denetim standartlarında gerekse de literatürde ifade edilmektedir. 

5.4.2 Örgüt İkliminin Yargının Askıya Alınması Üzerine Etkileri 

Mesleki şüpheciliğin faktörlerinden yargının askıya alınmasını etkileyen örgüt 

ikliminin faktörlerinin etkilerini gösteren regresyon analizi bulguları Tablo-17’de 

verilmiştir. Örgüt ikliminin yargının askıya alınması üzerindeki etkileri 

incelendiğinde örgütsel yapının (β=-0,171; p<0,05), ödüllendirmenin (β=0,198; 

p<0,05), risk almanın (β=0,195; p<0,05) ve standartların (β=0,185; p<0,01) yargının 

askıya alınması üzerindeki varyansın %23,6’sını anlamlı olarak açıkladığı; örgütsel 

sorumluluğun (β=0,118; p>0,05), desteğin (β=0,181; p>0,05), samimiyetin (β=-

0,076; p>0,05), anlaşmazlığın (β=0,019; p>0,05) ve aidiyet/kurumsal kimliğin (β=-

0,086; p>0,05) ise anlamlı bir etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Çalışanların uymakla yükümlü olduğu , talimatlar, prosedürler, kurallar ve 

formal süreçler olarak tanımlanan örgütsel yapının, karar alma sürecine ilişkin 

yetkinin nasıl kullanılacağına ilişkin getirdiği yönlendirmenin, denetçiyi elde ettiği 

yargıyı ertelemek zorunda bırakacağı değerlendirilmektedir.(Denetim firmaları, 

toplanması gereken kanıt miktar ve düzeyi, göüşülmesi gereken kişi sayısı, ayrılacak 

zaman vb.. prosedürler konusunda kural ve prosedür geliştirilerse, denetçinin, 

önyargılı (yetersiz denetim kanıtı toplama sonucu doğuracak) davranışlarının önüne 

geçerek, yargıyı askıya alma davranışı geliştirmelerine destek sağlayabilirler. 

Ödüllendirme daha çok, örgütsel performansı artırmak için, başarılı performans 

sergileyen bireylerin belirlenmesi ve yürütülen işlerin sonuçlarıyla ilgili olarak 

çalışanlara geri bildirimde bulunmayla ilgilidir. Performansa dayalı, adil bir 

ödüllendirme sisteminin, çalışanın, yaratıcılığını, örgütsel bağlılığını, iş tatminini ve 

güçlendirmeyi artırdığı bilinmektedir (Çekmecelioğlu, 2008). Denetim sonucuna 

ilişkin herhangi bir kanıya varmadan önce, net ve ilave destekleyici bilgi isteyerek 

yargıda bulunmada yavaş hareket etmenin, daha sağlıklı veriler sağlayarak 

performansı arttıracağı inancı, ödüllendirmenin motivasyon etkisi yaratmasını 

sağlayabilir. 
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Risk almayı destekleyen bir örgüt ikimi, yaratıcılığı tetiklemektedir. Risk 

almanın, görünenin ötesine geçen derin bir bakış açısını ve canlı bir merakı zorladığı 

ifade edilebilir.Yargıyı ve inanışı askıya alma şüpheci incelemenin gerekli bir 

öğesidir ve daha önce denenmemiş, yenilik getirici yöntem ve fikirlerin bulunduğu 

ortamlarda önemi artmaktadır. 

“Kurum yönetimi daha iyi yapılamayacak hiçbir iş yoktur anlayışına sahiptir. 

”Çalışma ortamımızda performansımızı (birey ve grup olarak) sürekli artırmamız 

konusunda baskı hissedilir.” gibi ifadelerle ölçümlenen standartlar boyutu; açık ya da 

gizli, bireysel veya grup hedeflerinin, çalışanlarca algılanma düzeyini ifade 

etmektedir. Denetim ekibinin en temel hedefi ve başarı standardı sunulan, bilgilerin 

doğruluğu ve güvenirliliği hakkında bilgi kullanıcılara makul güvence 

yaratmaktır.Bu hedefe de, ulaşılan yargının, yeterli ve uygun kanıtla desteklenene 

dek ötelenmesi yoluyla ulaşılabilir. 

5.4.3 Örgüt İkliminin Bilgi Arayışı Üzerine Etkileri 

Mesleki şüpheciliğin faktörlerinden bilgi arayışını etkileyen örgüt ikliminin 

faktörlerinin etkilerini gösteren regresyon analizi bulguları Tablo-18’de verilmiştir. 

Örgüt ikliminin bilgi arayışının üzerindeki etkileri incelendiğinde risk almanın 

(β=0,209; p<0,05), desteğin (β=0,216; p<0,05), ve standartların (β=0,228; p<0,01) 

bilgi arayışı üzerindeki varyansın %26,2’sini anlamlı olarak açıkladığı; örgütsel 

yapının (β=-0,084; p>0,05), örgütsel sorumluluğun (β=0,063; p>0,05), 

ödüllendirmenin (β=-0,043; p>0,05), samimiyetin (β=0,011; p>0,05), anlaşmazlığın 

(β=0,070; p>0,05) ve aidiyet/kurumsal kimliğin (β=0,061; p>0,05) ise anlamlı bir 

etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Değişimin gerekliliği olarak, belirsizlik ortamında çalışanlar belirli bir düzeyde 

riski göze almak durumundadır. Risk almayı destekleyen bir örgüt ikimi, yaratıcılığı 

tetikleyecektir (Çekmecelioğlu, 2008) Yönetimin iyi fikirlere şans verme istekliği 

olarak da değerlendirilen risk alma boyutu, meraklılık tutumu ve ilgiyi barındıran 

bilgi arayışı boyutunu etkilemektedir.Aynı zamanda denetim literetüründe de yeni 

deneyimler, savlar ve bilgi dahil olmak üzere yeni olana karşı korku duymak olan 

neofobiyi, şüphecilikle birbirini dışlayan kavramlar olarak değerlendirmiştir. 

Destekleyici yönetim tarzı; kararlara katılımda söz sahipliği ve fikir 

ayrılıklarının açıkça ortaya konulan nedenlerle ifade edilebilmesi şkelinde 
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tanımlanmakta ve bu durum da , genel meraklılık veya ilgi anlayışını ifade eden bilgi 

arayışını desteklemektedir. 

Yüksek düzeyde performans standartları, sorgulayıcı zihin ve yargının askıya 

alınması boyutlarında da değerlendirildiği gibi, başarı güdülemesini uyarır. Başarılı 

bir denetim performansı için de denetçinin, genel bir meraklılık tutumunu içeren 

bilgi arayışını benimsemesi gerektiği, literatürde ifade edilmektedir. 

5.4.4 Örgüt İkliminin Kişiler Arası Anlayış Üzerine Etkileri 

Mesleki şüpheciliğin faktörlerinden bilgi arayışını etkileyen örgüt ikliminin 

faktörlerinin etkilerini gösteren regresyon analizi bulguları Tablo-19’da verilmiştir. 

Örgüt ikliminin kişiler arası anlayış üzerindeki etkileri incelendiğinde standartların 

(β=0,254; p<0,01) kişiler arası anlayışın üzerindeki varyansın %7,7’sini anlamlı 

olarak açıkladığı; örgütsel yapının (β=-0,002; p>0,05), örgütsel sorumluluğun 

(β=0,140; p>0,05), ödüllendirmenin (β=-0,132; p>0,05), risk almanın (β=0,053; 

p>0,05), desteğin (β=-0,049; p>0,05), samimiyetin (β=0,035; p>0,05), anlaşmazlığın 

(β=-0,023; p>0,05) ve aidiyet/kurumsal kimliğin (β=0,047; p>0,05) ise anlamlı bir 

etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Mesleki şüphecilik boyutlarından; sorgulayıcı zihin, yargının askıya alınması 

ve bilgi arayışı, daha çok bir denetçinin kanıtı nasıl değerlendirdiği ile ilgilenirken, 

kişiler arası anlayış, denetim kanıtını değerlendirmenin önemli bir boyutu olan, kanıtı 

sağlayan kişilerin güdüsünü ve dürüstlüğünü anlamayla ilişkilidir. Bireylerin 

güdüleri ve algıları, onların kesin olmayan, tarafsız ya da yanıltıcı bilgiler 

sağlamasına neden olabilmektedir. Bir denetçinin insanları anlamadıkça, insanlar 

tarafından verilen bilgilerin içinde var olan yanlılık olasılığını fark etmesi 

zorlaşacaktır. Standarlar boyutunun temel hedefi olan denetimde başarı düzeyinin 

artırılması da; denetçinin, bireylerin savları veya güdüleri tanımlaması ve hatalı 

savlar için dayanak sahibi olmasıyla sağlanabilir. 

5.4.5 Örgüt İkliminin Özgüven Üzerine Etkileri 

Mesleki şüpheciliğin faktörlerinden özgüveni etkileyen örgüt ikliminin 

faktörlerinin etkilerini gösteren regresyon analizi bulguları Tablo-20’de verilmiştir. 

Örgüt ikliminin özgüven üzerindeki etkileri incelendiğinde desteğin (β=0,216; 
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p<0,05), ve standartların (β=0,228; p<0,01) özgüven üzerindeki varyansın %26,1’ini 

anlamlı olarak açıkladığı; örgütsel yapının (β=-0,004; p>0,05), örgütsel 

sorumluluğun (β=0,120; p>0,05), ödüllendirmenin (β=0,007; p>0,05), risk almanın 

(β=0,108; p>0,05), samimiyetin (β=-0,012; p>0,05), anlaşmazlığın (β=0,074; 

p>0,05) ve aidiyet/kurumsal kimliğin (β=0,070; p>0,05) ise anlamlı bir etkisinin 

olmadığı anlaşılmaktadır. 

Özgüven, denetçinin eleştirel zihnini korumasına ve müşterinin sav ve 

iddialarına karşı gelme olanağı sağladığı için şüpheci denetçinin, ana özelliği olarak 

görülebilir. Fikir ayrılıklarının açıkça sergilenebildiği, ekip arkadaşları ve yönetimin 

desteğinin hissedildiği ortamlarda karşı çıkabilme özelliği olarak da ifade 

edilebilecek olan özgüven gelişmektedir. 

Tarafsızlık, zihnin bağımsızlığı ve cesaretini korumada, ikna çabaları ve 

baskılara karşı direnmek için gerekli olan özgüven, bir denetçinin ikna edilme 

çabalarına direnmesini ve başkalarının sav veya sonuçlarına itiraz etmesini 

sağlayarak, standartlar boyutunda vurgulanan denetim performansı başarı düzeyini 

arttırabilmektedir. 

5.4.6 Örgüt İkliminin Karar Verme Yeteneği Üzerine Etkileri 

Mesleki şüpheciliğin faktörlerinden karar verme yeteneğini etkileyen örgüt 

ikliminin faktörlerinin etkilerini gösteren regresyon analizi bulguları Tablo-21’de 

verilmiştir. Örgüt ikliminin karar verme yeteneği üzerindeki etkileri incelendiğinde 

anlamlı bir etkisi olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer bireylerden etkilenmeme, kendi 

sav ve iddialarını savunacak cesarete sahip olma ya da denetim kanıtının yeterliliğine 

karar verme becerisi olarak ifade edilen bu boyutun, örgüt ikliminden anlamlı bir 

düzeyde etkilenmemesi, daha çok karakteristik bir nitelik taşıdığına yorumlanabilir. 

Örgüt iklimi boyutlarından, bireysel sorumluluk, aidiyet ve çatışma/anlaşmazlık 

boyutlarının karar verme yeteneği dahil mesleki şüphecilik boyutları üzerinde 

etkisinin olmadığı da çalışmanın bulguları arasındadır. Bireysel sorumluluk, bireyin 

işe ilişkin sorumluluklarını üstlenmesi ve herhangi bir gözetim olmadan da sağlıklı 

bir şekilde iş yürütebilme potansiyelini belirtir ve yapısı gereği diğer bireylerden yani 

örgüt ikliminden etkilenmemeyi içerir. Örgüt içi çatışma yönetiminin, bağımsız 

denetçinin bireylerarası anlayış boyutunda gelişmesini sağlayabileceği 

değerlendirilmiştir. Ancak araştırma sonuçlarının bu yönde bir bulgu ortaya 
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koymaması, bireyleri eylemlere iten gizil nedenleri anlama yeteneği olan bireyler 

arası anlayış boyutunun, geçmiş deneyimler ya da kişisel niteliklerle daha yakından 

bağlantılı olduğu yönünde çıkarımlar doğurmaktadır. 

5.5 Model Önerisine İlişkin Değerlendirmeler 

Araştırmada, değişkenler arası ilişkileri daha net ortaya çıkarmak üzere bir 

araştırma modeli geliştirilmiştir. Önerilen araştırma modeli, örgüt ikliminin mesleki 

şüpheciliğe etkisini test etmektedir. Yapısal eşitlik modeli bir bütün olarak ele 

alındığında, değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu 

görülmektedir. 

5.6 Araştırma Hipotezine Yönelik Değerlendirmeler 

Araştırmada hipotezleri test etmek üzere korelâsyon ve çoklu doğrusal 

regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizler sonucunda hipotezlerle ilgili sonuçlar şu 

şekildedir: 

Tablo 5.1: Hipotezler. 

Hipotez No  Hipotez  Sonuç  

Hipotez 1  Örgüt iklimi alt boyutlarından 
örgütsel yapı mesleki şüphecilik 
davranışını etkilemektedir 

Kısmen desteklenmiştir.  
(Yargıyı askıya alma boyutunu 
etkilemektedir.) 

Hipotez 2  Örgüt iklimi alt boyutlarından 
örgütsel sorumluluk mesleki 
şüphecilik davranışını etkilemektedir. 

Desteklenmemiştir. 

Hipotez 3  Örgüt iklimi alt boyutlarından 
ödüllendirme mesleki şüphecilik 
davranışını etkilemektedir. 

Kısmen desteklenmiştir. 
(Yargıyı askıya alma boyutunu 
etkilemektedir.) 

Hipotez 4  Örgüt iklimi alt boyutlarından risk 
alma mesleki şüphecilik davranışını 
etkilemektedir. 

Kısmen desteklenmiştir.  
(Bilgi arayışı ve yargıyı askıya 
alma boyutunu etkilemektedir.) 

Hipotez 5  Örgüt iklimi alt boyutlarından 
samimiyet mesleki şüphecilik 
davranışını etkilemektedir. 

Kısmen desteklenmiştir.  
(Sorgulayıcı zihin boyutunu 
etkilemektedir.) 

Hipotez 6  Örgüt iklimi alt boyutlarından destek 
mesleki şüphecilik davranışını 
etkilemektedir. 

Kısmen desteklenmiştir.  
(Sorgulayıcı zihin, bilgi arayışı ve 
özgüven boyutunu 
etkilemektedir.) 

   



 
  

145 

Tablo 5.1 (Devam): Hipotezler. 

Hipotez No  Hipotez  Sonuç  

Hipotez 7  Örgüt iklimi alt boyutlarından 
standartlar mesleki şüphecilik 
davranışını etkilemektedir. 

Kısmen desteklenmiştir.  
(Karar verme yeteneği hariç tüm 
boyutları etkilemektedir.) 

Hipotez 8  Örgüt iklimi alt boyutlarından 
anlaşmazlık mesleki şüphecilik 
davranışını etkilemektedir 

Desteklenmemiştir.  

Hipotez 9  Örgüt iklimi alt boyutlarından 
aidiyet/kurumsal kimlik mesleki 
şüphecilik davranışını etkilemektedir 

Desteklenmemiştir. 

Hipotez 10  Örgüt iklimi demografik faktörlere 
göre farklılaşmaktadır. 

Kısmen desteklenmiştir.  
(Yaş,ünvan, pozisyon ve firmada 
çalışma süresine göre farklılık arz 
etmektedir.) 

Hipotez 11  Şüphecilik demografik faktörlere 
göre farklılaşmaktadır. 

Kısmen desteklenmiştir. 
(Cinsiyet,ünvan,firmanın hizmet 
verme süresine göre farklılık arz 
etmektedir.) 

 

Örgüt iklimi boyutlarından örgütsel yapı ile şüphecilik boyutları arasındaki 

ilişki korelasyon analizi, değişkenler arasındaki etkileşim regresyon analizi ile test 

edilmiştir. Korelâsyon bulguları örgütsel yapının yargının askıya alınması ile 

arasında aynı yönde ve düşük düzeyde; özgüven ile arasında aynı yönde ve orta 

düzeyde ilişki olduğunu göstermektedir. Regresyon analizi bulguları ise örgütsel 

yapının sadece yargının askıya alınmasını etkilediğini ortaya koymuştur. Sonuç 

olarak örgütsel yapının sadece yargının askıya alınmasını etkilediği ifade edilebilir. 

Elde edilen bu bulgular bağlamında Hipotez 1 kısmen desteklenmiştir. 

Örgüt iklimi boyutlarından örgütsel sorumluluk ile şüphecilik boyutları 

arasındaki ilişki korelasyon analizi, değişkenler arasındaki etkileşim regresyon 

analizi ile test edilmiştir. Korelâsyon bulguları örgütsel sorumluluğun şüpheciliğin 

karar verme boyutu haricindeki diğer boyutlarla arasında aynı yönde ve orta düzeyde 

ilişki olduğunu göstermektedir. Regresyon analizi bulguları ise değişkenler arasında 

herhangi bir etkileşim olmadığını ortaya koymuştur. Elde edilen bu bulgular 

bağlamında Hipotez 2 desteklenmemiştir. 

Örgüt iklimi boyutlarından ödüllendirme ile şüphecilik boyutları arasındaki 

ilişki korelasyon analizi, değişkenler arasındaki etkileşim regresyon analizi ile test 

edilmiştir. Korelâsyon bulguları ödüllendirme ile şüpheciliğin kişiler arası iletişim ve 

karar verme yeteneği boyutları arasında herhangi bir ilişki olmadığını; şüpheciliğin 
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diğer boyutları ile arasında anlamlı, aynı yönde ve orta düzeyde ilişkiler olduğunu 

göstermektedir. Regresyon analizi bulguları ise ödüllendirmenin sadece yargının 

askıya alınmasını etkilediğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak ödüllendirmenin 

sadece yargının askıya alınmasını etkilediği ifade edilebilir. Elde edilen bu bulgular 

bağlamında Hipotez 3 kısmen desteklenmiştir. 

Örgüt iklimi boyutlarından risk alma ile şüphecilik boyutları arasındaki ilişki 

korelasyon analizi, değişkenler arasındaki etkileşim regresyon analizi ile test 

edilmiştir. Korelâsyon bulguları risk alma ile şüpheciliğin kişiler arası iletişim ve 

karar verme yeteneği boyutları arasında herhangi bir ilişki olmadığını; şüpheciliğin 

diğer boyutları ile arasında anlamlı, aynı yönde ve orta düzeyde ilişkiler olduğunu 

göstermektedir. Regresyon analizi bulguları ise risk almanın sadece bilgi arayışı ve 

yargının askıya alınmasını etkilediğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak risk almanın 

sadece bilgi arayışı ve yargının askıya alınmasını etkilediği ifade edilebilir. Elde 

edilen bu bulgular bağlamında Hipotez 4 kısmen desteklenmiştir. 

Örgüt iklimi boyutlarından samimiyet ile şüphecilik boyutları arasındaki ilişki 

korelasyon analizi, değişkenler arasındaki etkileşim regresyon analizi ile test 

edilmiştir. Korelâsyon bulguları samimiyet ile şüpheciliğin sorgulayıcı zihin, 

yargının askıya alınması, bilgi arayışı ve özgüven boyutları arasında anlamlı, aynı 

yönde ve orta düzeyde ilişkiler olduğunu göstermektedir. Regresyon analizi bulguları 

ise samimiyetin sadece sorgulayıcı zihni etkilediğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak 

samimiyetin sadece sorgulayıcı zihni etkilediği ifade edilebilir. Elde edilen bu 

bulgular bağlamında Hipotez 5 kısmen desteklenmiştir. 

Örgüt iklimi boyutlarından destek ile şüphecilik boyutları arasındaki ilişki 

korelasyon analizi, değişkenler arasındaki etkileşim regresyon analizi ile test 

edilmiştir. Korelâsyon bulguları destek ile kişiler arası anlayış arasında herhangi bir 

ilişki olmadığını; sorgulayıcı zihin, yargının askıya alınması, bilgi arayışı ve özgüven 

boyutları arasında anlamlı, aynı yönde ve orta düzeyde ilişkiler olduğunu; karar 

verme yeteneği ile arasında anlamlı, orta düzeyde ancak ters yönlü bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. Regresyon analizi bulguları ise desteğin sorgulayıcı zihin, 

bilgi arayışı ve özgüven boyutlarını etkilediğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak 

desteğin sorgulayıcı zihin, bilgi arayışı ve özgüveni etkilediği ifade edilebilir. Elde 

edilen bu bulgular bağlamında Hipotez 6 kısmen desteklenmiştir. 
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Örgüt iklimi boyutlarından standartlar ile şüphecilik boyutları arasındaki ilişki 

korelasyon analizi, değişkenler arasındaki etkileşim regresyon analizi ile test 

edilmiştir. Korelâsyon bulguları standartlar ile şüpheciliğin karar verme yeteneği 

dışındaki boyutları arasında anlamlı, aynı yönde ve orta düzeyde ilişkiler olduğunu 

göstermektedir. Regresyon analizi bulguları ise standartların şüpheciliğin karar 

verme yeteneği dışındaki boyutlarını etkilediğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak 

standartların sorgulayıcı zihni, yargının askıya alınmasını, bilgi arayışını, kişiler arası 

anlayışı ve özgüveni etkilediği ifade edilebilir. Elde edilen bu bulgular bağlamında 

Hipotez 7 kısmen desteklenmiştir. 

Örgüt iklimi boyutlarından anlaşmazlık ile şüphecilik boyutları arasındaki ilişki 

korelasyon analizi, değişkenler arasındaki etkileşim regresyon analizi ile test 

edilmiştir. Korelâsyon bulguları anlaşmazlık ile şüpheciliğin kişiler arası anlayış 

dışındaki boyutları arasında ilişki bulunduğunu göstermektedir. Bu ilişkilerden karar 

verme yeteneği ile olanın negatif yönde, diğerlerinin pozitif yönde olduğu 

bulgulanmıştır. Ancak regresyon analizi bulguları anlaşmazlığın şüpheciliğin 

boyutlarını etkilemediğini ortaya koymuştur. Elde edilen bu bulgular bağlamında 

Hipotez 8 desteklenmemiştir. 

Örgüt iklimi boyutlarından aidiyet/kurumsal kimlik ile şüphecilik boyutları 

arasındaki ilişki korelasyon analizi, değişkenler arasındaki etkileşim regresyon 

analizi ile test edilmiştir. Korelâsyon bulguları aidiyet/kurumsal kimlik ile 

şüpheciliğin kişiler arası anlayış dışındaki boyutları arasında ilişki bulunduğunu 

göstermektedir. Bu ilişkilerden karar verme yeteneği ile olanın negatif yönde, 

diğerlerinin pozitif yönde olduğu bulgulanmıştır. Ancak regresyon analizi bulguları 

aidiyetin/kurumsal kimliğin şüpheciliğin boyutlarını etkilemediğini ortaya 

koymuştur. Elde edilen bu bulgular bağlamında Hipotez 9 desteklenmemiştir. 

Örgüt ikliminin demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız 

örneklem t-tesit ve tek yönlü ANOVA ile test edilmiştir. Analizler örgüt ikliminin 

cinsiyete, eğitim durumuna ve mesleki tecrübeye göre farklılaşmadığını, yaşa, 

ünvana, pozisyona, firmada çalışma süresine ve firmanın hizmet verme süresine göre 

farklılaştığını ortaya koymuştur. Elde edilen bu bulgular bağlamında Hipotez 10 

kısmen desteklenmiştir. 

Mesleki şüpheciliğin demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

bağımsız örneklem t-tesit ve tek yönlü ANOVA ile test edilmiştir. Analizler mesleki 
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şüpheciliğin cinsiyete, eğitim durumuna, mesleki tecrübeye, pozisyone ve firmadaki 

çalışma süresine göre farklılaşmadığını, cinsiyete, ünvana ve firmanın hizmet verme 

süresine göre farklılaştığını ortaya koymuştur. Elde edilen bu bulgular bağlamında 

Hipotez 11 kısmen desteklenmiştir. 

 

 

 

 

  



 
  

149 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Denetim, işletmelerin faaliyetlerini mevzuata uygun yürütüp yürütmediklerini, 

açıkladıkları bilgilerin ve iddialarının doğru ve güvenilir olup olmadığını, hem 

işletmelere, hem de ilgili çıkar gruplarına sunmak suretiyle, gerekli önlemleri, 

düzeltmeleri ve yaptırımları uygulamayı mümkün kılan, kapsamlı bir faaliyettir. Bu 

faaliyetin etkin gerçekleştirilmemesi, sadece hizmet alan işletmeyi değil, denetim 

skandallarından tecrübe edindiğimiz üzere, tüm bilgi kullanıcılarını etkilemekte, bu 

süreçte hasar gören mekanizmaların (denetim firmalarına olan güven, sermaye 

piyasına etkileri, kamu kaynaklarının israfı vb.) onarımı ise oldukça uzun zaman 

almaktadır.  

Hem regülatörler, hem de denetim literatürü, kaliteli bir denetim hizmetinin, 

denetim faaliyetini gerçekleştirecek olan denetçinin, bir takım nitelik ve tutumları 

barındırmasıyla mümkün olacağını sık sık vurgulamaktadır. Son zamanlarda yapılan 

çalışmalarda, denetim başarısızlıkları nedenleri arasında üst sıralarda gösterilen 

mesleki şüphecilik, denetçinin taşıması gereken temel niteliklerden biri olarak 

Uluslararası Denetim Standartlarında da yer almaktadır. 

Önemi hususunda, düzenleyici ve uygulayıcıların, hemfikir olduğu bu 

kavramın, standartlarda “sorgulayan bir zihin ve kanıtın eleştirel değerlendirmesini 

kapsayan bir tutum” gibi dar ve muğlak bir ifade ile tanımlanması, araştırmacıları, 

kavramı objektifleştirerek, denetçilere, standartları yaratan kurumlara ve sermaye 

piyasası işleyişine fayda yaratma hedefiyle çalışmaya itmektedir. 

Mesleki şüpheciliği hangi unusurların oluşturduğu sorusunun yanısıra, 

şüpheciliğin doğuştan gelen karakteristik bir özellik olup olmadığı ya da deneyim, 

eğitim, kültürel farklılıklar, denetim ortağının etik algısı, firma kültürü vb. öğelerle 

değiştirilebilecek bir nitelik olup olmadığı da, kavrama ilişkin temel sorulardan 

biridir. Mesleki şüphecilik eksikliğini giderebilmek için, kişisel özelliklerin yanı sıra, 

durumsal şüphecilik güdüleri yaratmanın da yararlı sonuçlar doğuracağı 
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değerlendirilerek, daha önce irdelenmemiş bir durumsal etken olan örgüt iklimi 

bağımsız değişken olarak araştırmaya dahil edilmiştir. 

Örgüt iklimi en geniş ifadeyle bireylerin tutumlarını etkiliyen ve onlarca 

hissedilen psikolojik atmosfer olarak tanımlanmaktadır. Literatürde, örgüt iklimin 

motivasyona, iş tatminine, tükenmişliğe, verimliliğe ya da yaratıcılığa olan etkileri 

üzerine birçok çalışma mevcuttur. Bireylerce oluşturulan ve yine bireylerce 

hissedilen bu psikoljik atmosferin, bireylerin çalışma tutumları üzerine oldukça etkisi 

olduğu bilinmektedir. Bireylerin, fikirlerini özgürce ifade edebileceği, amaçlarına 

ulaşmada kendi yöntemlerini belirleyebildiği bir iklimin, yaratıcılığı tetikleyeceği 

gibi katılımcı bir örgüt ikliminin, çalışanların düşünce süreçleri üzerinde de olumlu 

etkiler oluşturabileceği değerlendirilmektedir. 

Bu araştırmada da, davranışlar üzerinde etkili olduğu bilinen örgüt ikliminin, 

meraklılık, sorgulayıcı zihin yapısı ya da bireyler arası anlayış gibi mesleki 

şüphecilik unsurlarını etkileyebileceği öngörüsünden yola çıkarak kavramlar 

arasındaki ilişkiler sorgulanmıştır. 

Bu amaçla örgüt iklimi algısını ortaya koyan; “örgütsel yapı, örgütsel 

sorumluluk, ödüllendirme, risk alma, destek, samimiyet, standartlar, anlaşmazlık, 

aidiyet/kurumsal kimlik” den oluşan dokuz boyutlu bir ölçekle, mesleki şüphecilik 

düzeyini belirleyen ve “sorgulayıcı zihin,yargının askıya alınması,bilgi arayışı, 

kişiler arası anlayış,özgüven, karar verme yeteneği”’den oluşan altı boyutlu bir ölçek 

kullanılmıştır. Ana amacı, bu ölçekler vasıtasıyla örgüt ikliminin mesleki şüphecilik 

üzerine etkisini incelemek olan çalışmada ayrıca, bağımlı ve bağımsız değişkenler 

kendi içlerinde değerlendirilmiş ve her iki değişkenin de demografik değişkenlerle 

ilişkileri de incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; örgüt iklimi boyutlarından “standartların”; mesleki 

şüpheciliğin “karar verme yeteneği” hariç tüm boyutlarını (sorgulayıcı zihin, 

yargının askıya alınması, bilgi arayışı, kişiler arası anlayış, özgüven) anlamlı bir 

şekilde açıkladığı bulgulanmıştır. “Standartlar” boyutu; yönetimin, performans 

standartlarının doğru bir şekilde belirlemesi, çalışanlara bildirmesi ve çalışanların, 

belirlenen performans standartlarını yakaladıklarında, kazanımlarının ne olacağını 

bilmeleri şeklinde tanımlanmaktadır. Yüksek düzeyde performans standartları 

belirlemek başarı güdülemesini uyarmaktadır. Denetim ekibinin hedefi ve başarı 

standardı; sunulan bilgilerin doğruluğu ve güvenirliliği hakkında bilgi kullanıcılara 
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makul güvence yaratmaktır. Bu hedefe de, ulaşılan yargının, yeterli ve uygun kanıtla 

desteklenene dek ötelenmesi (yargıyı askıya alma), herhangi bir kanıya varmadan 

önce, net ve ilave destekleyici bilgi isteyerek (genel bir meraklılık tutumunu içeren 

bilgi arayışı), yargıda bulunmada yavaş hareket edilmesi ve kanıtlayıcı bir unsur 

olmaksızın inanmama tutumunu benimsemeyi, -hatta kendi yargılarına bile eleştirel 

gözle bakmayı - gerekli kılan sorgulayıcı zihin vasıtasıyla erişilebilir. Bir diğer boyut 

olan özgüven, tarafsız kalabilmek, zihnin bağımsızlığını ve cesaretini korumada, ikna 

çabaları ve baskılara karşı direnmek için gereklidir ve bir denetçinin ikna edilme 

çabalarına direnmesini, başkalarının sav veya sonuçlarına itiraz etmesini sağlayarak, 

denetimin başarı düzeyini arttırabilmektedir. Herhangi bir eylemin altında yatan 

nedenleri sorgulamadan, eylemlerin sonuçlarını öngörümleyebilmek oldukça zordur. 

Bu nedenle denetçinin, hata ve hile riskine karşılık, bireyleri bu eylemlere iten 

güdüleri tanımlayabilme yetisi yani bireyler arası anlayış (çözümleme) hatalı savlar 

için dayanak yaratacağından, beklenen yüksek performans standartlarını 

yakalamasına olanak verecektir.  

Yine araştırma bulgularına göre; örgüt iklimi boyutlarından “destek”; 

sorgulayıcı zihin, bilgi arayışı ve özgüveni anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. 

Eylemlerin nedenlerinin açıkça ifade edildiği ve denetçilerin, fikir ayrılıklarında 

yönetim ve ekip arkadaşlarınca desteklendiklerini bildikleri bir ortamın, 

sorgulayıcılık niteliklerine olumlu etki edebileceği değerlendirilmektedir. 

Destekleyici yönetim tarzı gereği kararlara katılımda söz sahipliği ve fikir 

ayrılıklarının açıkça ortaya konulan nedenlerle ifade edilebilmesi, hem karşı 

çıkabilme özelliği olarak nitelenen özgüveni, hem de genel meraklılık veya ilgi 

anlayışını ifade eden bilgi arayışını desteklemektedir. 

Örgüt iklimi boyutlarından risk alma ise; yargıyı askıya alma ve bilgi arayışı 

boyutlarını etkilemektedir. Yönetimin iyi fikirlere şans verme istekliği olarak da 

değerlendirilen risk alma boyutu, meraklılık tutumunu barındıran bilgi arayışını 

etkilemektedir. Denetim literatürü de yeni deneyimler, savlar ve bilgi dahil olmak 

üzere yeni olana karşı korku duymak olan neofobiyi, şüphecilikle birbirini dışlayan 

kavramlar olarak değerlendirmiştir. Risk almayı destekleyen bir örgüt ikimi, 

yaratıcılığı tetiklemektedir. Risk almanın, görünenin ötesine geçen derin bir bakış 

açısını ve canlı bir merakı zorladığı ifade edilebilir. Yargıyı ve inanışı askıya alma, 

şüpheci incelemenin gerekli bir öğesidir ve risk almayı teşvik eden, daha önce 
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denenmemiş, yenilik getirici yöntem ve fikirlerin bulunduğu ortamlarda önemi daha 

da artmaktadır. 

İklim boyutlarından örgütsel yapı ve ödüllendirmenin; yargıyı askıya alma 

boyutunu etkilediği bulgulanmıştır. Talimatlar, prosedürler, kurallar ve formal 

süreçler olarak tanımlanan örgütsel yapıda, denetim firmaları, toplanması gereken 

kanıt miktar ve düzeyi, görüşülmesi gereken kişi sayısı, ayrılacak zaman vb.. 

prosedürler konusunda kural ve prosedür geliştirerek, denetçinin, önyargılı (yetersiz 

denetim kanıtı toplama sonucunu doğuracak) davranışlar yerine, yargıyı askıya alma 

davranışı geliştirmelerine destek sağlayabilirler. Denetim sonucuna ilişkin herhangi 

bir kanıya varmadan önce, net ve ilave destekleyici bilgi isteyerek yargıda 

bulunmada yavaş hareket etmenin, daha sağlıklı veriler sağlayarak performansı 

arttıracağı inancı, ödüllendirmenin motivasyon etkisi yaratmasını da sağlayabilir. Bir 

diğer iklim boyutu olan samimiyetin, sorgulayıcı zihin üzerine etkisi de, çalışanların 

yöneticilerle ve iş arkadaşlarıyla samimi ilişkiler kurabildiği ortamlarda, işe ilişkin 

konularda, ortamın verdiği güven duygusu ile fikir alışverişlerinin artacağı ve 

sorgulayabilme potansiyeli yaratacağı şeklinde değerlendirilmektedir. 

Diğer bireylerden etkilenmeme ya da denetim kanıtının yeterliliğine karar 

verme becerisi olarak ifade edilen “karar verme yeteneği” boyutunun, örgüt 

ikliminden anlamlı bir düzeyde etkilenmemesi de bir diğer bulgudur. Bu durum, 

denetimin bir ekip işi olması ve karar verme yetisinin daha çok karakteristik bir 

nitelik taşıdığıyla ilişkilendirilebilir.  

Araştırmanın demografik değişkenlere ilişkin bulguları ise; örgüt ikliminin, 

yaşa, ünvana, pozisyona, firmada çalışma süresine göre farklılaştığını ortaya 

koymuştur. 51 yaş ve üzeri denetçilerin sorumlu ortak baş denetçi sıfatıyla, ağırlıklı 

olarak firma sahip ve yöneticisi olmaları sebebiyle, adil ödüllendirme sistemleri 

algılarının ve aidiyet duygularının diğer bireylere oranla yüksek olması olağan 

karşılanabilir. Yine aynı şekilde, 15 yıl ve üzeri sektör deyimi olan ve çoğunlukla 

sorumlu ortak baş denetçi olarak firma ortaklığına haiz YMM’ lerin, aidiyet 

düzeylerinin SMMM’ lere kıyasla daha yüksek olması ve “Risk alma” açısından 

sorumlu ortak baş denetçilerin, risk almaya ilişkin algılarının, kıdemli/baş denetçilere 

kıyasla daha yüksek çıkması da denetim firmalarının ortaklık yapılarıyla 

ilişkilendirilmektedir. 
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Demografik değişkenlerle mesleki şüphecilik arasındaki ilişkiye bakıldığında 

ise; mesleki şüpheciliğin cinsiyete ve ünvana göre farklılaştığı belirlenmiştir. 

Cinsiyete göre mesleki şüphecilik boyutlarından, “bilgi arayışı “boyutunda kadınların, 

“karar verme yeteneğinde” ise erkeklerin algılarının daha yüksek olduğu 

gözlemlenmiştir. Yine unvana göre; ” karar verme yeteneği” ‘nin, YMM’lerde 

SMMM’lere oranla yüksek çıkması, firma sahipliğinin ve mesleki tecrübenin 

yarattığı etkilerle; YMM ‘lerin, kişisel olarak kendilerini tatmin etmek için yeterli 

derecede bilginin, ne zaman elde edildiğine, bireysel olarak kendilerinin karar 

vermesi sonucunu doğurmuştur. 

Sonuç olarak; denetim firmalarının, denetçiler için aynı zamanda bir yetişme 

ortamı olduğu değerlendirildiğinde, sadece firma dışı eğitimlerle değil, örgüt 

içerisinde yaratılan, iletişime, yeni fikirlere açık, katılımcı, destekleyici, risk almayı 

teşvik edici bir ortamı sağlaması, karakteristik olarak yetersiz mesleki şüphecilik 

taşıyan denetçiler de bile değişime neden olabilecektir. Ayrıca araştırma 

sonuçlarında gözlemlendiği üzere, yüksek düzeyde performans beklentisinin, 

denetçileri daha fazla bilgi arayışına ve sorgulayıcılığa ittiği açıktır. Denetim 

firmalarının değerlendirme kriterlerine mesleki şüphecilikle ilgili unsurları 

eklemesinin, konunun önemine dikkat çekeceği ve denetçileri daha özenli 

davranmaya iteceği değerlendirilmektedir. Yine, denetimler gerçekleştirirken, 

sağlıklı sorular sorma ve doğrulama fikrini teşvik ederek, denetiminin 

verimliliğinden çok (denetim masraflarını azaltmaları veya müşteriyi ellerinde 

tutmaları vb.), kalitesine odaklanmanın önemine vurgu yapan firma kültürünün, 

mesleki şüpheciliği teşvik edebileceği, bu durumun da daha kapsamlı denetim 

uygulamalarına yol açabileceği görülmektedir. 

 Üst yönetimin üslubu, sadece denetimler gerçekleştirilirken, tecrübeli olanın 

deneyimlerini aktarma sürecinde değil, firma içerisinde içselleştirilerek tutumlara 

yansıyan öğrenimlerde de oldukça önemlidir. Firmanın en yüksek mertebesinde, 

eleştirel bakış açısını teşvik edici, sorgulayıcı zihniyeti ödüllendirici, merak ve ilgiyi 

canlandırmak ve aynı zamanda arama ve keşfe teşvik etmeyi kuramsallaştırıcı 

yöntemler uygulamaya konulmalıdır. 

Çalışmanın sonuçları bir arada incelendiğinde, sonraki araştırmacılara ve 

sektöre yönelik öneriler aşağıda yer almaktadır: 
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1. Bu çalışma, Ankara ili genelinde ulusal firmalarda çalışan denetçiler 

üzerinde yapıldığından, daha sonraki çalışmalarda, uluslararası denetim 

firmalarının örgüt iklimlerinin değerlendirilmesi, alana katkı sağlayacaktır. 

Dört büyükler olarak bilinen uluslararası firmaların ülkemizdeki 

hakimiyeti bilinmekte, bu firmalardaki kurumsal uygulamalarının ve 

özellikle eğitim programlarının kapsamlı olmasının yaratacağı etkilerin, 

farklı bulgular doğurabileceği düşünülmektedir. 

2. Kültürel farklılıkların örgüt iklimi üzerindeki etkileri göz önüne alınarak, 

bu çalışma iki farklı toplum için uyarlanabilir. 

3. Örgüt ikliminin bağımlı değişken, mesleki şüpheciliğin aracı değişken ve 

mesleki şüphecilik yargılarının / kararlarının da sonuç değişkeni olduğu 

yeni bir çalışma; mesleki şüphecilik barındıran bireylerin, bu niteliklerini 

eyleme döküp dökmediklerini ve bunun ne kadarının örgüt ikliminden 

etkilendiğini ortaya koyabilir. 

4. Bağımsız denetçiler üzerine yürütülen bu araştırma, kamu denetçileri ya da 

mesleki şüphecilikle bağlantılı olabilecek savcı, hakim vb. meslekler 

üzerine yürütülebilir. 

5. Bu çalışmada eğitim düzeyi üzerinden veri toplandığından, sonraki 

çalışmalarda alana özgü spesifik eğitim almış bireylerin (adli muhasebe, iç 

denetim sertfikasyonu vb.) mesleki şüphelik değerlendirmeleri üzerine yeni 

bir çalışma yapılabilir. 

6. Denetim firmaları işe alım süreçlerinde mesleki şüphecilik 

değerlendirmelerini göz önüne alabilecekleri gibi, araştırma bulgularından 

doğrulandığı üzere, özellikle performans değerlendirme ve terfi kriterlerine 

de mesleki şüphecilik unsurlarını ekleyebilirler. 

7. Denetim ve muhasebe üzerine oluşturulan akademik müfredata mesleki 

şüphecilik dersleri, örnek olay çözümlemelerini barındıracak şekilde 

eklenebilir. 

8. Örgüt iklimi ve eleştirel düşünme üzerine az sayıda çalışma olduğundan, 

özellikle bu alanda yapılacak çalışmalar örgütsel davranış yazınına katkı 

sağlayabilir. 
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Ek-A: Örgüt İklimi Kavramı Tanımlamaları  

Tablo A.1: Örgüt iklimi kavramı literatür taraması. 

Örgüt İklimi Kavrami Literatür Taraması 

Araştırmacı Kavram Tanımı 

Tagiuri ve Litwin (1968) 

Örgüt üyelerince algılanan, onların davranışlarını 
etkileyen ve örgütün belirli bir takım özelliklerinden 
oluşan değerler itibariyle tanımlanabilen bir örgütün, iç 
çevresinin nispeten sürekli bir niteliği 

Litwin ve Stringer (1968) 

İş çevresinin, bu çevre içinde yaşayan ve çalışan 
insanlar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak 
algılanan ve onların motivasyonları ile davranışlarını 
etkileyeceği varsayılan ölçülebilir özellikler kümesi 

Forehand ve Gilmer (1964) 
Örgütün tanımını yapan ve onu diğer örgütlerden ayıran 
uzun soluklu ve örgütteki çalışanları etkileyen, o örgüte 
has birtakım özellikler 

Ertekin (1978) 
Örgüte kimliğini kazandıran, çalışanların davranışını 
etkileyen ve onlar tarafından algılanan, örgüte egemen 
olan tüm özellikler dizisi 

Schneider ve Reichers (1983) 

Bir işyerinde süregelen günlük örgütsel aktivitelerin, iş 
görme tarzının, örgüt tarafından desteklenen, ödül 
verilen ve beklenen uygulamaların, örgütsel politikaların 
çalışanlar tarafından ortak bir algılanması 

Joyce ve Slocum (1984) 
Örgütsel niteliklere atıfta bulunan ve genelde örgüt 
üyelerinin ortalama algılarıyla değerlendirilen ortamın 
genel tanımı 

Hoy ve Forsyth (1986) 
Örgüt üyelerinin, çalışma çevresine dair algılarını ifade 
eden ve liderlik, örgütsel uygulamalar gibi örgütsel 
değişkenlerden etkilenen geniş bir kavram 

Schneider (1990) 

Örgüt politikaları, uygulamaları ve prosedürlerinden 
oluşan, objektif bir dizi olarak algılanan işlerle ilgili 
tutum ve davranışlar arasındaki ilişkilere aracı olan 
psikolojik bir süreç 

Kreps (1990) 
Üyelerin birbirleriyle ve örgütle nasıl bir ilişki içinde 
olduğunu gösteren ve örgütün içinde hissedilen havanın 
durumu 
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Tablo A.1 (Devam): Örgüt iklimi kavramı literatür taraması. 

Örgüt İklimi Kavrami Literatür Taraması 

Moran ve Volkwein (1992) 

Örgütün devamlı özelliği olarak ve “üyelerin toplu 
algılarını kapsar” şekilde, geçerli normları, değerleri ve 
tutumları yansıtan, davranışları şekillendiren, işyeri 
durumlarını yorumlamak için kullanılan bir mekanizma 

Denison, (1996) 
Örgüt üyelerinin, “örgütsel hayatın gözlemlenebilir 
davranışlara dair algıları ve bu davranış ve algıların 
araştırmacılar tarafından tanımlanan analitik boyutları  

Shalley, Gilson, Blum (2000) Organizasyondaki iş çevresinin bilişsel bir yorumu 

Wilderom ve Peterson (2000) 

 

Örgüt üyelerinin, bir parçası olarak içinde bulundukları 
ortamın niteliklerini yansıtan algı ve davranışlarının 
yapılandırılmış bir bütünü 

Stringer (2002) 
Nispeten, üyelerin tecrübelerini, davranışlarını etkileyen 
ve örgütün özelliklerini ortaya koyan, değişik değerler 
açısından tanımlanabilen, örgütün içsel çevre kalitesi 

Davidson (2003) 
Kişi üzerine odaklanan, davranış ve kavramsal süreçleri 
de anlamaya çalışan, organizasyondaki iş görme ilkeleri, 
kurallar, iş faaliyetlerinin yapılış tarzı 

Yüksel (2003) 

Örgütü diğer bir örgütten ayıran ve o örgütteki insan 
davranışlarını etkileyen özelliklerin başlıcaları 
büyüklük, yapı, karmaşıklık, liderlik tarzı ve amaçların 
yönü olan kavram 

Tokman (2004) 

Örgütün objektif özelliklerinin çalışanlar tarafından 
nasıl görüldüğünü ifade eden, bireylerin iş çevresindeki 
olaylara, faktörlere ilişkin algılarını ve bunun bilişsel ve 
duygusal sonuçlarını içeren bir kavram 

Gürkan (2006) 

Örgüt bünyesinde çalışan bireyler tarafından algılanan 
psikolojik boyutu olan; hem iş görenlerin etkilediği hem 
de etkilendiği, bir yönüyle de çalışanları tarafından 
kabul edilmiş bir kimliği olan dinamik bir oluşum 

Yüceler (2009) 

Örgütün kişiliğini oluşturan, örgütü diğer 

örgütlerden ayıran, örgütü betimleyen, örgüte egemen 
olan, örgütün iç çevresinin oldukça 

kararlı, değişmez, sürekli niteliğine sahip ve örgütte 
bulunan bireylerin davranışlarını 

etkileyen ve onlardan etkilenen, somut olarak gözle 
görülüp elle tutulamayan, ancak örgüt 

içindeki bireylerce hissedilip algılanabilen ve bütün bu 
özellikleri içine alan psikolojik bir 

terim 
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Ek-B: Denetimde Mesleki Şüphecilik  

Tablo B.1: Denetimde mesleki şüphecilik (Hurtt, K. Eining, M. ve Plumlee, D. 2008). 

Yazar Mesleki Şüphecilik 
Nasıl Tanımlanmıştır 

Mesleki 
Şüphecilik 
Özellikleri 

Mesleki Şüphecilik 
Hareketleri 

Kullanılan Ölçek veya Ölçüm Bulgu 

McMillan 
ve White, 
1993 

“Hipotez çerçevesi” 
olarak anılan, denetim 
yargılarında tutuculuk 
önyargısı 

 Şüpheci denetçiler hata-bazlı 
kanıta daha çok odaklanırlar.  

Denetçinin, müşteri sonuçları için 
açıklamaların aksine hata bazlı kanıt 
kullanımı. 

Hem denetçilerin inanç geliştirmesi 
hem de aranan kanıt tipi, denetçinin 
şüpheciliği (hipotez çerçevesi) ile 
ilgilidir.  

Asare ve 
McDaniel, 
1996 

  Şüphecilik, yönelim 
aşamasında gereken 
inceleyicinin iş kapsamını 
dikte eder. 
 
Hazırlayan ile yakınlık, 
yönelim aşamasında 
inceleyenin mesleki 
şüpheciliğini azaltır. 

 İnceleyenin hazırlayan ile 
yakınlığının olmaması ilave 
şüpheciliğe neden olabilir.  
 
 
 

Peecher, 
1996 

  “Müşteri açıklamalarına karşı 
çıkma”  

Ölçülmemiştir – partnerin 
tercihlerininin deneysel 
manipülasyonunda kullanılmıştır. 

 

Behn ve 
diğ. 1997 

   Ölçülmemiştir – “denetim ekibi üyesi 
görev boyunca şüpheci tutumunu 
korumuştur” sorusu içinde 
kullanılmıştır. 

Denetçi şüpheciliği, müşteri 
memnuniyeti ile ters ilişkilidir. 
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Tablo B.1 (Devam): Denetimde mesleki şüphecilik (Hurtt, K. Eining, M. ve Plumlee, D. 2008). 

Brown ve 
diğ. 1999 

   Ölçülmemiştir - Peecher 1999 benzer 
deneysel manipülasyonda kullanılmıştır 
 

Mesleki şüphecilik hakkında 
hatırlatıcılar denetçilerin bilgi 
isteğini arttırır ve denetim 
verimliliğini düşürebilir. 

Shaub, 
1999 

… şüpheci “içgüdüsel 
olarak veya alışkanlık 
olarak kuşku duyan, 
sorgulayan veya savları 
ya da genel olarak 
kabul edilen sonuçları 
kabul etmeyen kişi”dir. 

Şüphe 
Bağımsızlık 

Şüpheciliğe karşı doğrudan 
yanıt olarak eyleme geçme. 

Müşterinin güvenilirliğinin 
öznel değerlendirilmesi 

Kee ve Knox (1970)güven ve şüphe 
modeli 
Wrightsman (1974) İnsan Doğası 
Felsefesi aracı (özellikle iki altölçek – 
Güvenilirlik ve Bağımsızlık 
 

Güvenilirlik ve bağımsızlık önemli 
değildir. 
 

Shaub ve 
Lawrence, 
1999 

“…başka bir kişinin 
davranışlarının zararlı 
sonuçlarını engellemek 
veya azaltmak için 
profesyonel denetçinin 
görevini yerine getirme 
tercihidir.” 
 

 Müşteri savlarını veya genel 
olarak kabul edilmiş 
sonuçlara karşı çıkma 
İlave test işi yapma veya 
müşteri ile yüzleşme 
 

Mesleki şüpheciliği geliştirme, etik 
eğilimsel etkenlerin; durumsal etkenler 
ve deneyimin bie denetçinin mesleki 
şüphecilik seviyesini belirlediği eski 
mesleki şüphecilik modeli 
 
 

Müşteri (durumsal) etkenlerin 20 
senaryodan 7sinde mesleki 
şüphecilik seviyesini tahmin etmede 
önemliydi. Mesleki etik ile daha 
yakından ilgilenme, 3 senaryoda 
önemliydi. Deneyim 3 senaryoda 
olumlu olarak önemliydi ve 3 
senaryoda olumsuz olarak 
önemliydi. 

Anderson 
ve Maletta, 
1999  

  Genişletilmiş bilişsel çaba 
 

Mesleki şüphecilik seviyesini 
iyileştireceği beklentisi ile manipüle 
riski ve böylece bilişsel çaba gelişir. 
 

Düşük risk ortamlarında, öncelik 
etkileri bulunmuştu ancak yüksek 
risk ortamlarında öncelik etkisi 
bulunmamıştır. 

Bierstaker 
ve diğ., 
1999 

 Yargıda 
bulunmada 
yavaş olma 

 Ölçülmemiştir, sadece tartışmada 
kullanılmıştır. 
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Tablo B.1 (Devam): Denetimde mesleki şüphecilik (Hurtt, K. Eining, M. ve Plumlee, D. 2008). 

Carcello ve 
Neal, 1999 

  Müşteri ile uzun süreli 
geçmişi olan denetçilerin 
zarar görmüş mesleki 
şüphecilikleri olabilir. 

Müşteri ile geçmiş, mesleki şüphecilik 
seviyesi için bir belirleyici görevi 
görebilir. 
 

Finansal açıdan sıkıntılı bir fimanın 
başarılı işletme raporu ve denetim 
komitesi yazısı modelinde önemli 
değildir. 
 

Chen ve 
Leitch, 
1999 

  Analitik incelemede, bir 
hesabın yanlış olmadığı 
gösterilmedikçe denetim 
çabasının azaldığı düşünülür. 

  

Gramling, 
1999 

   Denetim kalitesi mesleki şüphecilikle 
eşit tutulmuştur. Mesleki şüphecilik 
ölçülmemiştir, partnerin mesleki 
şüphecilik endişelerinin uygulama 
koşullarından biri olduğu Peecher’a 
benzer bir deneysel manipülasyonda 
kullanılmıştır.  (I) 

Partnerin mesleki şüphecilik 
ihtiyacını vurguladığı durumda, iç 
denetime güvenin bütçelendirilen 
saatlerini belirlemede önemli bilgi 
sırası etkisi bulunmaktadır.  
 

Haynes, 
1999  

  Kanıtı tarafsız olarak 
değerlendirme 
 

Şüphecilik, kademeli öngörüde bulunma 
deneyindeki denetçi olmayan kişilere 
göre denetçilerin daha az inanç 
geliştirdiğini öngörmek için motivasyon 
olarak kullanılmıştır.  

Yönetim tarafından sağlanan 
kanıtları değerlendirirken, denetçiler 
kaynak belirsizliğine, kanıt 
belirsizliğime karşı olduklarından 
daha hassastırlar. Genel olarak, 
yönetimin sağladığı bilgi, denetçiler 
üzerinde, denetçi olmayan kişilere 
göre daha az etkisi bulunmaktadır.  
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Tablo B.1 (Devam): Denetimde mesleki şüphecilik (Hurtt, K. Eining, M. ve Plumlee, D. 2008). 

Glover ve 
diğ., 2000 

  Mesleki şüphecilik duyusu 
gelişmiş olan denetçiler ilk 
denetim planlarını 
yenilemeye daha meyilli 
olacaklardır.   

Mesleki şüphecilik, bir müşterinin 
yanlış beyan için net güdülerine rağmen 
dalgalanmalar için hatasız açıklama 
sunduğunda denetim planında 
değişiklikle sonuçlanacaktır.  

Yönetimin yanlış beyonda bulunmak 
ve en az destekleyici kanıt için açık 
güdüler bulunduğunda, denetçilerin 
sadece %56’sı denetim planını 
arttırmıştır.  

Kadous, 
2000 

“Mesleki şüphecilik, 
müşteri ve müşteri 
taleplerinden 
bağımsızlığın ve 
kamuya hizmetin 
müşteriye hizmetten 
üstün olmasının 
önemini ifade eder..”  

Tarafsızlık Tam bağımsızlık; testleri 
tasarlarken müşterinin 
isteklerine uymama; 
müşterinin isteklerine karşı 
tarafsızlık ve etkilenmeme; 
raporlamada toleransa 
müsade etmeme; denetimleri 
tasarlamada kamu çıkarlarını 
müşterinin çıkarlarının önüne 
koyma 

Deneklerin jüri üyesi rolünde oldukları 
Mesleki şüphecilik için dört öğeli 
“bakım standardı” ölçeği, 10 puanlık 
Likert tipi ölçeğini kullanarak firmanın 
mesleki şüphecilik seviyesi bazında 
firmayı değerlendirmiştir. 

Denetim başarısızlığı sonuçlarının 
daha katı olduğu durumlarda, 
denetçilerin değerlendirmeleri 
denetim kalitesine dayanmaz. Ilımlı 
sonuçların olduğu durumlarda, daha 
yüksek denetim kalitesi daha olumlu 
değerlendirmelerle sonuçlanır. 

Beaulieu, 
2001 

    Müşterinin firmanın mesleki 
şüpheciliği politikası ile bireysel 
denetçinin algılanan müşteri 
dürüstlüğü ve denetim toplama 
arasında dengeleme yeteneği 
ölçeğini birleştiren gelecek 
araştırmaları tavsiye etmektedir..  

Henninger, 
2001 

Mesleki şüpheciliği 
tarafsızlık ile eşit 
tutmaktadır. 

Tarafsızlık  Denetçi tarafından denetlenen müşteri 
satışının  tüm müşteri firmalarının 
satışına oranı – müşteri önemi ölçeği. 
 

Müşteri Önemi (Denetçi şüpheciliği 
için belirleyici) denetçinin 
mahkemeye verilmesi ihtimali ile 
bağlantılı olmak zorunda değildir.  
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Tablo B.1 (Devam): Denetimde mesleki şüphecilik (Hurtt, K. Eining, M. ve Plumlee, D. 2008). 

Shelton ve 
diğ., 2001 

    Beş Büyük firmanın dördü ve ikinci 
tabakadan firmal personellerine 
artan risk etkenlerine cevaben 
“mesleki şüpheciliği ayarlamalarını” 
tavsiye eder. 

Swanger ve 
Chewning, 
2001 

    Mesleki şüpheciliği, denetçilerin dış 
kaynaklı iç denetim fonksiyonlarına 
karşı daha az şüpheci olmalarıyla 
ilgili finansal analistlerin algısına 
istinaden tartışmaktadır. 

Turner, 
2001 

   Peecher’a benzer manipülasyon. 
İnceleyenin mesleki şüphecilik 
endişesini vurgulayan not.  

Birçok örnekte, denetçiler mesleki 
şüphecilik içinde veya bilinmeyen 
inceleyen tercihi senaryosunda daha 
çok öğe incelemiştir. 
 

Mueller ve 
Anderson, 
2002   

  Makul açıklama listesinden 
daha çok unsuru düşünme ve 
çabayı artırma.  

 Test etmez – şüpheciliği denetçinin 
beklenmeyen davranışlarını 
çerçevelemek için kullanır. 

180 
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Ek-C: Anket Formları  

Değerli Katılımcı, 

Bu anket formu, “Örgüt İkliminin Bağımsız Denetçilerin Mesleki Şüpheciliği 

Üzerine Etkisi: Bağımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma” konulu Doktora 

Tezi kapsamında yapılan bir araştırmaya veri temin edebilmek amacıyla 

hazırlanmıştır.  

Ankete vereceğiniz cevaplar sadece araştırma maksadıyla kullanılacaktır. 

Ankette hiçbir ifadenin doğru ya da yanlış yanıtı yoktur; önemli olan sizin bu 

konudaki görüşünüzdür. Bu nedenle, değerlendirmenin daha sağlıklı yapılabilmesi 

için lütfen soru atlamadan tüm maddeleri doldurunuz. Sonuçlar, istatistiksel kurallara 

uygun olarak genelleneceğinden, ankete kimlik bilgisi koymanız istenmemektedir. 

Katılımız ve değerli fikirleriniz için teşekkür ederiz. 

 

Öğr. Gör. F. Didem GÖÇMEN 

 

Size uygun olan seçeneği işaretleyiniz (X) veya doldurunuz. 

1. Cinsiyetiniz: Kadın () Erkek () 

2. Yaşınız: 21- 25 arası ( ) 26-30 arası ( ) 31-35 arası ( ) 36-40 ( ) 1-45 () 46-50 () 51 
ve üstü () 

3. Eğitiminiz: Lisans ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )  
 

4. Ünvanınız: SMMM ( ) YMM ( ) 



 
  

182 

5. Meslekte (Denetim Alanında) hizmet süreniz:  

1 Yıldan Az ( ) 1-5 yıl ( ) 6-10 yıl ( ) 11-15 yıl ( ) 15 ve üstü ( ) 

6. Firmadaki Pozisyonunuz:  
 

Denetçi Yrd. ( ) Denetçi ( ) Kıdemli Denetçi ( ) Baş Denetçi ( ) Sorumlu Ortak Baş 
Denetçi ( )  

 

7. Firmadaki hizmet süreniz: 1 Yıldan Az () 1-5 yıl () 6-10 yıl () 11-15 yıl () 15 ve 
üstü () 

8. Firmanızın denetim alanında hizmet verme süresi:  

1 Yıldan Az () 1-5 yıl () 6-10 yıl () 11-15 yıl () 15 ve üstü ( )  

Tablo C.1: Anket soruları. 

Lütfen aşağıdaki ifadelerde ne derece katıldığınızı işaretleyiniz. 

M
ad

de
 N

o 

Madde 

 

K
es

in
li

kl
e 

K
at

ıl
m

ıy
or

um
 

K
at

ıl
m

ıy
or

um
 

B
ir

az
 K

at
ıl

m
ıy

or
um

 

B
ir

az
 K

at
ıl

ıy
or

um
 

K
at

ıl
ıy

or
um

 

K
es

in
li

kl
e 

K
at

ıl
ıy

or
um

 

1 Başkalarının açıklamalarını, sıklıkla, fazla 
düşünmeden kabul ederim. 

1 2 3 4 5 6 

2 Kendimi iyi hissederim. 1 2 3 4 5 6 

3 Karar vermek için, konu üzerinde daha çok bilgi 
edinene kadar beklerim 

1 2 3 4 5 6 

4 Yeni şeyler öğrenme ihtimali beni heyecanlandırır. 1 2 3 4 5 6 

5 İnsanların, sergiledikleri davranışların nedenleri ile 
ilgilenirim. 1 2 3 4 5 6 

6 Yeteneklerime güvenirim. 1 2 3 4 5 6 

7 Doğru olduğuna dair kanıtım olmadığı sürece, 
açıklamaları, sıklıkla, reddederim. 1 2 3 4 5 6 

8 Yeni bilgiler keşfetmek eğlencelidir. 1 2 3 4 5 6 
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Tablo C.1 (Devam): Anket soruları. 

Lütfen aşağıdaki ifadelerde ne derece katıldığınızı işaretleyiniz. 

M
ad

de
 N

o 

Madde 
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9 Kararlarımı düşünerek veririm. 1 2 3 4 5 6 

10 İnsanların bana söylediklerini, hemen kabul etme 
eğilimindeyimdir.. 1 2 3 4 5 6 

11 Diğer insanların davranışları beni ilgilendirmez. 1 2 3 4 5 6 

12 Kendimden eminim. 1 2 3 4 5 6 

13 Arkadaşlarım, duyduğum veya gördüğüm şeyleri, 
genelde, sorguladığımı söylerler. 1 2 3 4 5 6 

14 Diğer insanların davranışlarının nedenlerini anlamak 
hoşuma gider. 

1 2 3 4 5 6 

15 Öğrenmenin heyecan verici olduğunu düşünürüm. 1 2 3 4 5 6 

16 Olguları genellikle gördüğüm, okuduğum ya da 
duyduğum gibi kabul ederim. 1 2 3 4 5 6 

17 Kendimden emin hissetmem. 1 2 3 4 5 6 

18 Açıklamalardaki tutarsızlıkları genellikle farkederim. 1 2 3 4 5 6 

19 Çoğu zaman, grup içerisinde, diğer insanların 
düşündüklerine katılırım. 

1 2 3 4 5 6 

20 Hızlı karar vermek zorunda kalmaktan hoşlanmam. 1 2 3 4 5 6 

21 Kendime güvenirim. 1 2 3 4 5 6 

22 Mümkün olan tüm hazır bilgiye bakana kadar, karar 
vermeyi sevmem. 1 2 3 4 5 6 

23 Bilgi için araştırma yapmayı severim. 1 2 3 4 5 6 

24 Gördüğüm veya duyduğum şeyleri sık sık sorgularım. 1 2 3 4 5 6 

25 Başka insanların, beni ikna etmesi kolaydır. 1 2 3 4 5 6 

26 İnsanların, belirli bir şekilde davranma nedenlerini, 
nadiren düşünürüm. 1 2 3 4 5 6 

27 Karar vermeden önce, mevcut bütün bilgiyi dikkate 
aldığımdan emin olmak isterim. 1 2 3 4 5 6 

28 Okuduğum veya duyduğum şeylerin, doğru olup 
olmadığını belirlemeye çalışmaktan keyif alırım. 1 2 3 4 5 6 

29 Öğrenmekten zevk alırım. 1 2 3 4 5 6 

30 İnsanların davranışları ve bu davranışların sebepleri 
büyüleyicidir 1 2 3 4 5 6 
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Tablo C.2: Anket soruları. 

Lütfen aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı işaretleyiniz. 
M

ad
de

 N
o 

Madde 
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 Aşağıdaki sorulara yaptığınız işte aldığınız sonuçlara ulaşmak için kullanılan süreçlere göre ne 
ölçüde katıldığınızı belirtiniz 

1 Bu firmada yürütülen işler, açıkça tanımlandığından, 
mantıksal olarak uyumludur. 

1 2 3 4 5 

2 Bu firmada, bazı durumlarda yasal olarak karar vermeye 
yetkili olanlar, bazen belirsizdir. 1 2 3 4 5 

3 Açıkça ortaya konulmuş kurum politikalarını uygulamak 
üzere, net bir kurumsal yapı vardır. 

1 2 3 4 5 

4 Bu firmada, kırtasiyecilik minimum düzeydedir. 1 2 3 4 5 

5 Yeni düşünceleri dikkate almak, aşırı bürokrasiden dolayı 
zordur. 

1 2 3 4 5 

6 Üretkenliğimiz, bazen yapısal eksikliklerden (örgütleme, 
planlama vb.) dolayı olumsuz etkilenir. 1 2 3 4 5 

7 Görev aldığım bazı projelerde, yöneticinin kim 
olduğundan, bazen, emin olamam. 

1 2 3 4 5 

8 Firma yönetimi, unvan, statü gibi ayrımları 
gözetmeksizin, işi yapmak için,doğru personeli bir araya 
getirir. 

1 2 3 4 5 

9 Firmada çalışanlar olarak biz, bireysel yargılara 
güvenmediğimizden dolayı her şeyi iki kez sorgularız. 

1 2 3 4 5 

10 Yöneticiler, genelde her konunun kendilerine 
danışılmasından rahatsız olduğundan, bu firmada, sizden 
iyi bildiğiniz işleri sormadan yapmanız beklenir. 

1 2 3 4 5 

11 Bu firmada, gözetim, çalışanlara rehberlik etme ile ilgili 
olduğundan, çalışanların işleri konusunda sorumluluk 
almaları teşvik edilir. 

1 2 3 4 5 

12 Bu firmada ilerleyebilmek için, bazen bazı şeyleri kendi 
kendine denemek ve risk almak gereklidir. 1 2 3 4 5 

13 Felsefemiz, insanların kendi sorunlarını kendilerinin 
çözmesinin iyi olacağına vurgu yapmaktır. 

1 2 3 4 5 

14 Burada herhangi bir hata yapıldığında çokça özür dilenir. 1 2 3 4 5 
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Tablo C.2 (Devam): Anket soruları. 

Lütfen aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı işaretleyiniz. 
M
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 Aşağıdaki sorulara yaptığınız işte aldığınız sonuçlara ulaşmak için kullanılan süreçlere göre ne 
ölçüde katıldığınızı belirtiniz 

15 Bu firmadaki sorunlardan biri kişilerin sorumluluk almamasıdır 1 2 3 4 5 

16 
Görevde yükselme sistemimiz en iyinin en yukarı çıkmasına 
imkan verir. 

1 2 3 4 5 

17 
Firmadaki işlerin yürütülmesinde motivasyon faktörleri 
(ödüllendirme ve cesaretlendirme gibi) cezalandırma 
unsurlarından daha önce gelmektedir. 

1 2 3 4 5 

18 
Bu firmada çalışanlar, işteki performanslarının mükemmelliği 
ölçüsünde ödüllendirilir. 

1 2 3 4 5 

19 Bu firmada çok fazla eleştiri vardır. 1 2 3 4 5 

20 
Bu firmada işlerin iyi yapılmasına yönelik yeterli teşvik unsurları 
(ödüllendirme ve tanıma) yoktur. 

1 2 3 4 5 

21 Bu firmada bir hata yaparsanız cezalandırılırsınız. 1 2 3 4 5 

22 
Firmanın uzun dönemdeki yönetim anlayışı sağlam (yavaş, 
güvenli ve emin) bir şekilde ilerlemektir. 

1 2 3 4 5 

23 
İşlerimiz, doğru zamanda, hesaplanmış riskleri, almak üzerine 
inşa edilmiştir. 

1 2 3 4 5 

24 
Bu firmada, maksimum etkililik için, karar alma sürecinde aşırı 
tedbirli davranılır. 

1 2 3 4 5 

25 Firma yönetimi iyi fikirlere bir şans vermeye isteklidir. 1 2 3 4 5 

26 
İçinde bulunduğumuz iş ortamında, rekabette önde olmak için, 
bazen büyük riskleri almak zorunda kalırız. 

1 2 3 4 5 

27 Bu firmada çalışanlar arasında dostça bir ortam yaygındır 1 2 3 4 5 

28 Bu firma, rahat çalışma ortamı/ilişkileri ile tanınmaktadır 1 2 3 4 5 

29 Bu firmada çalışan insanları tanımak çok zordur. 1 2 3 4 5 

30 
Bu firmada, çalışanlar, birbirlerine karşı mesafeli ilişki 
sergilemektedir 

1 2 3 4 5 

31 
Bu firmada yöneticiler ile çalışanlar birbirlerine karşı samimi 
ilişkiler sergilemektedir. 

1 2 3 4 5 

32 
Bu firmada, eğer hata yaparsanız üst kademelerden anlayış 
görmezsiniz. 

1 2 3 4 5 

33 
Yönetim, çalışanların kariyer beklentilerini öğrenme konusunda 
gerekli çabayı göstermektedir. 

1 2 3 4 5 

34 Bu firmada insanlar birbirilerine pek güvenmemektedir. 1 2 3 4 5 

35 Yönetim anlayışımızda insan faktörü önemli yer tutmaktadır 1 2 3 4 5 

36 
Zor bir iş üzerinde çalıştığımda, genellikle çalışma 
arkadaşlarımdan destek alabileceğim konusunda onlara 
güvenebilirim. 

1 2 3 4 5 



 
  

186 

Tablo C.2 (Devam): Anket soruları. 

Lütfen aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı işaretleyiniz. 
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 Aşağıdaki sorulara yaptığınız işte aldığınız sonuçlara ulaşmak için kullanılan süreçlere göre ne 
ölçüde katıldığınızı belirtiniz 

37 Bu firmada yüksek performans standartları oluşturulmuştur. 1 2 3 4 5 

38 
Firma yönetimi, daha iyi yapılamayacak hiçbir iş yoktur 
anlayışına sahiptir. 

1 2 3 4 5 

39 
Çalışma ortamımızda performansımızı (birey ve grup olarak) 
sürekli artırmamız konusunda baskı hissedilir. 

1 2 3 4 5 

40 
Yönetim, insanlar mutlu olduğunda verimliliğin kendiliğinden 
artacağına inanmaktadır. 

1 2 3 4 5 

41 
Bu firmada, yükselmek için, uyumlu olmak, üretken olmaktan 
daha önemlidir. 

1 2 3 4 5 

42 Bu firmada çalışanlar yüksek performanslarıyla övünmezler 1 2 3 4 5 

43 
Çalışma ortamımızda, iyi bir izlenim yaratmanın en iyi yolu 
tartışma ve fikir ayrılıklarından uzak durmaktır. 

1 2 3 4 5 

44 
Firma yönetim anlayışına göre rakip birimler ve kişiler arasında 
çatışma olması oldukça sağlıklıdır. 

1 2 3 4 5 

45 
Yöneticilerle aynı fikirleri paylaşmasak da düşüncelerimizi 
açıklamamız teşvik edilir. 

1 2 3 4 5 

46 
İştirak edilen toplantılarda, doğru kararlara en hızlı şekilde 
ulaşmak hedeflenir. 

1 2 3 4 5 

47 Çalışanlar bu firmanın bir parçası olmaktan gurur duyar. 1 2 3 4 5 

48 İyi iş üreten bir grubun üyesi olduğumu hissediyorum. 1 2 3 4 5 

49 
Görebildiğim kadarıyla çalışanların kurumsal bağlılıkları düşük 
seviyede. 

1 2 3 4 5 

50 
Bu firmada çalışanlar genellikle kişisel çıkarlarını 
gözetmektedirler 

1 2 3 4 5 

 
 

Anketi cevapladığınız için teşekkür ederiz. 
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Ek-D: Farklı Evrenler İçin Kabul Edilebilir Asgari Örneklem Büyüklükleri 
Tablosu 

Tablo D.1: Farklı evrenler için kabul edilebilir asgari örneklem büyüklükleri tablosu. 

EVREN 

(N) 

GEREKLİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ 

(n) 

%95 %99 

50 44 47 

100 79 87 

250 151 182 

350 183 229 

500 217 286 

Kaynak: Gürbüz, S., Şahin,F. (2014) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 
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Ek-E: 2015 Yılı Bağımsız Denetim Firmaları 

Tablo E.1: 2015 yılı bağımsız denetim firmaları. 

A-1 Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 
Meşrutiyet Caddesi Konur 
Sokak No:59/6 Bakanlıklar 

Çankaya/ANKARA 

(0312) 425 
59 50 

AAB Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

GAZİANTEP 

İncili Pınar Mahallesi 3. Cadde 
Çayırlı İş Merkezi Kat:6 B Blok 

No:21 Şehitkamil / 
GAZİANTEP 

(0342) 220 
05 70 

AAC Bağımsız 
Denetim Danışmanlık 

ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 

Cevizlidere Mahallesi 8. Sokak 
Demirler Palmiye İş Merkezi 

No: 4/18 Balgat-
Çankaya/ANKARA 

(0312) 473 
78 00 

ABD Ada Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Ataköy 9.Kısım A14- A Blok 

K:5 D:28 Bakırköy/ISTANBUL 
(0212) 661 

10 68 

AC İstanbul 
Uluslararası Bağımsız 

Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Mecidiyeköy, Ortaklar Cad. 

No:26/3 Şişli / İstanbul / 
TÜRKİYE 

(0212) 213 
06 50 

ACC Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Kısıklı Mahallesi Alemdağ 

Caddesi Yanyol Sokak No:3/C-
1 Üsküdar/İSTANBUL 

(0216) 329 
81 16 

Adalya Uluslar Arası 
Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

ANTALYA 

Yeşilbahçe Mah. Metin 
Kasapoğlu Cad. Arkadaş Apt. B 

Blok No:69 Kat:3 Daire: 4 
Muratpaşa / ANTALYA 

(0242) 243 
02 43 

Aday Bağımsız 
Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon 

Park A-1 Blok Kat:8 No:86 
Yenibosna/İSTANBUL 

(0212) 426 
00 93 

Aden Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Barbaros Mahallesi Billur 

Sokak No:5/8 
Çankaya/ANKARA 

(0312) 428 
41 73 
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Tablo E.1 (Devam): 2015 yılı bağımsız denetim firmaları. 

ADM Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Kısıklı Mah. Bosna Bulvarı 

No:25/4 Üsküdar/İSTANBUL 
(0216) 520 

22 50 

AG Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Batı Mahallesi Cavitpaşa Sokak 

No:5/5 Daire:3 
Pendik/İSTANBUL 

(0216) 491 
56 37 

Akademik Bağımsız 
Denetim Danışmanlık 

ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Yıldızevler Mah. 717 Sok. 

No:15/1 Çankaya/ANKARA 
(0312) 223 
03 68-69 

Akademya Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 

Batı Ataşehir Barbaros Mah. 
Ardıç Sk. Varyap Meridian 

Sitesi C Blok No:1/93 
Ataşehir/İSTANBUL 

(0216) 495 
73 56 

Akis Bağımsız 
Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Kavacık Rüzgarlı Bahçe 

Mahallesi Kavak Sokak No:29 
Beykoz-İSTANBUL 

(0216) 681 
90 00 

Aksis Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Akşemsettin Mah. Kocasinan 

Cad. No:50/3-4 
Fatih/İSTANBUL 

(0212) 523 
41 07 

AKT Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Atatürk Mahallesi Meriç 

Caddesi Turkuaz Plaza Kat:2 
No:23 Ataşehir / İSTANBUL 

(216) 580 
89 89 

Aktan Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Vefa Deresi Sok. Gayrettepe İş 

Merkezi No:5 C Blok D:1-2 
Gayrettepe/İSTANBUL 

(0212) 274 
17 47 

Alfa Bağımsız 
Denetim Danışmanlık 

Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Çankaya Mahallesi Nilgün 

sokak 11-2 Çankaya/ANKARA 
(0312) 428 

68 84 

Alfa Beta Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Çetin Emeç Bulvarı 1330 Sokak 

No: 16/5 ? 9 Çankaya / 
ANKARA 

(0312) 482 
25 32 
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Tablo E.1 (Devam): 2015 yılı bağımsız denetim firmaları. 

Alternatif Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İZMİR 
Ankara Caddesi No:22/1 K:4 

Konak/İZMİR 
(0232) 486 

59 00 

Anadolu Ekol 
Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali 
Müşavirlik Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ELAZIĞ 
İzzet Paşa Mahallesi Gazi 
Caddesi Yeni Belediye İş 

Merkezi K:6 No:4-5 ELAZIĞ 

(0424) 236 
91 92 

Analist Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Kızılay Mahallesi Sümer-2 

Sokak No:36/14 
Çankaya/ANKARA 

(0312) 230 
65 25 

Analitik Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Paşa Limanı Caddesi No: 88/12 

Üsküdar / İSTANBUL 
(0212) 275 

56 81 

Analiz Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Bayar Cad. No:105 D:9 
Kozyatağı/İSTANBUL 

(0216) 463 
55 10-11 

Anıl Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 

Kartaltepe Mahallesi Alem 
Sokak Billursaray Apartmanı 

No:3 Kat:4 Daire:14-16 İncirli 
Bakırköy / İSTANBUL 

(0212) 660 
98 12 

Antalya Uyum 
Yeminli Mali 
Müşavirlik Ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANTALYA 
Kışla Mahallesi 54. Sokak 

No:1/1 (21. Ay Apt.) 
Muratpaşa/ANTALYA 

(0242) 241 
59 20 

Aren Bağımsız 
Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 

Arnavutköy Mahallesi 
Francalacı Sokak No:28 

Arnavutköy-
Beşiktaş/İSTANBUL 

(0212) 287 
77 71 

Arılar Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

BURSA 
Yalova Yolu Buttim Plaza Kat: 

17 No:1655 Osmangazi / 
BURSA 

(0224) 211 
42 24 

Arkan Ergin 
Uluslararası Bağımsız 
Denetim ve SMMM 

Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Yıldız Posta Caddesi Dedeman 

İşhanı No:48 Kat:5 34349 
Esentepe / İSTANBUL 

(0212) 370 
07 00 

Artı Değer 
Uluslararası Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 

Mimar Sinan Mahallesi Mimar 
Sinan Caddesi Birlik İş Merkezi 

No:15 Kat:2 Da:2 
Çekmeköy/İSTANBUL 

(0216) 641 
60 05 
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As Bağımsız Denetim 
ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Büyükdere Caddesi No:23 

Şişli/İSTANBUL 
(0212) 225 

68 78 

Ata Uluslararası 
Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
19 Mayıs Caddesi, No:4, Nova 

Baran Plaza, Kat:21, 
Şişli/İSTANBUL 

(0212) 286 
47 27 

Avrasya Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 

Mustafa Kemal Mahallesi 
Dumlupınar Bulvarı Tepeprime 

Plaza, Eskişehir Yolu 9. Km 
No:266 B Blok Kat:7 D:66 

Çankaya/ANKARA 

(0312) 473 
82 69 

AYK Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 
Cinnah Caddesi Kırkpınar 

Sokak No:17/3 
Çankaya/ANKARA 

(0312) 438 
12 16-17 

AZT Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Birlik Mahallesi 406. Sokak 

No:6/3 06550 Çankaya / 
ANKARA 

(0312) 495 
05 72 

Bakış Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Konya Yolu (Mevlana Bulvarı) 

No: 182/B-46 Kat:11 
Çankaya/ANKARA 

(0312) 284 
03 35 

Ban-Den Bağımsız 
Denetim Hizmetleri 

Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 
Mutlukent Mahallesi 1966. 

Cadde No:28 Ümitköy-
Çankaya/ANKARA 

(0312) 430 
87 23-42 

Başaran Nas 
Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
BJK Plaza, Süleyman Seba cad. 
No:48 B Blok Kat:9 Akaretler 

Beşiktaş-İSTANBUL 

(0212) 326 
60 60 

Batı Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İZMİR 
Halit Ziya Bulvarı No:42 Kat:1 

Daire 101 Konak/İZMİR 
(0232) 489 

78 48 

BD Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
İncirli Caddesi, Yeşilada Sokak 

No:2/A K:3/6 
Bakırköy/İSTANBUL 

(0212) 466 
05 20 - 21 - 

22 
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BDD Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Cinnah Caddesi Kırkpınar 
Sokak No:10/17 Çankaya 

/ANKARA 

(0312) 438 
76 96 

BDM Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Birlik Mahallesi Ziyaürrahman 
Caddesi 285 Sokak No:32/13 

Çankaya/ANKARA 

(0312) 442 
34 00 

BDO Denet Bağımsız 
Denetim Yeminli 
Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Eski Büyükdere Caddesi No: 14 

Park Plaza Kat: 4 Maslak / 
İSTANBUL 

(0212) 365 
62 00 

Bilgi Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Akıncıbayırı Sokak Şükür İş 

Merkezi No:10 Kat: 3 
Mecidiyeköy / İSTANBUL 

(0212) 288 
42 61 

Bilgili Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 

Kozyatağı Mahallesi Değirmen 
Sokak No:11 Cemal Bey İş 
Merkezi Kat:3 Kozyatağı 

Kadıköy/İSTANBUL 

(0216) 384 
53 93 

Birikim Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Okul Sokak Altunizade Sitesi 
No: 5 E Blok D: 8 Üsküdar / 

İSTANBUL 

(0216) 325 
60 60 

Birleşik Ekol 
Bağımsız Denetim 

Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 

Ömer Avni Mahallesi Hacı İzzet 
Paşa Sokağı Serin Apartmanı 

No:26/5 Gümüşsuyu 
Beyoğlu/İSTANBUL 

(0212) 293 
52 33 

Birleşik Uzmanlar 
Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Büyükdere Caddesi Noramin İş 

Merkezi No:237 Kat:3 
Daire:301 Maslak/İSTANBUL 

(0212) 285 
08 06 

Birleşim Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Mecidiye Mahallesi Mehmet 

Akfan Sokak No: 57 Koşuyolu 
34718 Kadıköy / İSTANBUL 

(0216) 340 
72 55 

Bk Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Çağlayan Mah. Park Sok. Mari 

Park No:22-24/7 
Kağıthane/İstanbul 

(0212) 230 
51 50 

BM Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Barbaros Mahallesi Çiğdem 
Sokak No:1/17 Ataşehir -

İSTANBUL 

(0216) 688 
71 21 
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Boğaz Bağımsız 
Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ÇANAKKALE 

Cevat Paşa Mahallesi Kayserili 
Ahmet Paşa Caddesi Fenercigil 
Apartmanı No:31 Kat:4 Merkez 

/ ÇANAKKALE 

(0286) 222 
01 00 

Boğaziçi Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Bahçelievler Mahallesi Ressam 

Halim Skak No:7/26 
Bahçelievler / İSTANBUL 

(0212) 433 
83 00 

C&Ç Bağımsız 
Denetim ve Yönetim 

Danışmanlığı Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 
Cevizlidere Mah. Cevizlidere 

Cad. No:54/14 
Çankaya/ANKARA 

(0312) 442 
52 22 

Çağdaş Bağımsız 
Denetim Serbest 
Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Polaris Plaza Ahi Evran Caddesi 

No:21 Kat:5 
Maslak/İSTANBUL 

(0212) 346 
44 26 

Can Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok 

No:456 Yeşilköy - 
Bakırköy/İSTANBUL 

(0212) 465 
65 00 

Cantürk Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Göztepe Mah. İstoç Oto Market 

2. Cad. F Blok No:10/11 
Bağcılar/İSTANBUL 

(0212) 532 
92 00 

Çatı Uluslararası 
Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ADANA 

Çınarlı Mah. 61012 Sokak No:1 
Atatürk Caddesi A.Torun 

Apartmanı K:7 D:18 
Seyhan/ADANA 

(0322) 456 
20 61 

Consulta Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 

Kore Şehitleri Caddesi 
Üsteğmen Mehmet Gönenç 

Sokak No:3 Kat:3 Zincirlikuyu-
Şişli/İSTANBUL 

(0212) 347 
34 00 

Çözüm Ünlüer 
Bağımsız Denetim ve 

Yeminli Mali 
Müşavirlik Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İZMİR 
1476. Sokak No:2 Kat:7 Daire:9 

Alsancak-Konak/İZMİR 
(0232) 464 
05 37-38 

CPA Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Kısıklı Mahallesi Alemdağ 

Caddesi Yanyol No: 7/8 
Üsküdar / İSTANBUL 

(0216) 344 
24 75 
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Cpaturk Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Recep Paşa Cadddesi No:18/3 
Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL 

(0212) 255 
02 15 

Crowe Horwath Olgu 
Bağımsız Denetim ve 

Yeminli Mali 
Müşavirlik Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İZMİR 
1377 sokak No:3/2 
Alsancak/İZMİR 

(0232) 422 
07 11 

Değer Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Büyükdere Caddesi Nevtron 

İşhanı No:119/6 34349 
Gayrettepe / İSTANBUL 

(0212) 211 
99 01-02-04 

Denge Ankara 
Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali 
Müşavirlik Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 

Kızılırmak Mahallesi 1423. 
Cadde 1451 Sokak Hayal 
Apartmanı No:4 Daire:1-4 

Çukurambar-
Çankaya/ANKARA 

(0312) 284 
01 02 

Denge Bağımsız 
Denetim Serbest 
Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü 
Cad. Hak İş Merkezi No:2 Kat: 

1-2 Çağlayan 34403 
Kağıthane/İSTANBUL 

(0212) 296 
51 00 

Denge İzmir 
Bağımsız Denetim ve 

Yeminli Mali 
Müşavirlik Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İZMİR 
1465 Sokak No:10/1 Punta İş 
Merkezi Kat:13 Alsancak / 

İZMİR 

(0232) 421 
26 00 

Detay Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 

Fahrettin Gökay Caddesi Okul 
Sokak Altunizade Sitesi D/16 

Altunizade Üsküdar / 
İSTANBUL 

(0216) 340 
86 91 

Detay Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İZMİR 
2031 Sokak No:5/17 Selin 

Apartmanı Atakent 
Karşıyaka/İZMİR 

(0232) 446 
85 90 

DMF Sistem 
Uluslararası Bağımsız 
Denetim Danışmanlık 

ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 
Eskişehir Yolu 9. Km Tepe 

Prime B Blok No:100 
Çankaya/ANKARA 

(0312) 285 
77 50 

DMR Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 

Cevizli Mahallesi Tugay Yolu 
Caddesi Kurşunlu Sokak No:2 
Teknik Yapı Deluxia Dragos 

Kat:21 Daire:421 
Maltepe/İSTANBUL 

(0216) 338 
00 72 

DRT Bağımsız 
Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Eski Büyükdere Caddesi Maslak 

Mah.No:1 Maslakno/1 Plaza 
Maslak-Sarıyer/İSTANBUL 

(0212) 366 
60 00 
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Dtdenetimturkey 
Bağımsız Denetim ve 

Yeminli Mali 
Müşavirlik Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
EGS Business Park Blokları B-2 

Kat:12 Havalimanı Kavşağı 
Yeşilköy/İSTANBUL 

(0212) 465 
88 33 

Durum Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

BURSA 
Barış Mahallesi İzmir Yolu 

Bulvarı Arıkanlar İş Merkezi 
No:160/2 Nilüfer/BURSA 

(0224) 452 
26 11 

Ege Ekip Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

DENİZLİ 
Sırakapılar Mahallesi 1583 

Sokak No:23 Ata İş Merkezi 
Kat: 2/3 DENİZLİ 

(0258) 242 
39 44 

Ege Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer 
Havuz Sok. No:1 Okmeydanı 

Şişli/İSTANBUL 

(0212) 222 
51 31 

Elit Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Halaskargazi Caddesi Çankaya 

Apartmanı No:150 Kat:5 
Şişli/İSTANBUL 

(0212) 343 
65 65 

Endeks Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Murat Reis Mahallesi Nuh 
Kuyusu Caddesi No: 235/3 

Üsküdar / İSTANBUL 

(0216) 530 
34 16 

Engin Bağımsız 
Denetim ve Serbest 
Muhasebecilik Mali 
Müşavirlik Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Abide-i Hürriyet Caddesi 

Bolkan Center 211 C Kat 2 
Şişli/İSTANBUL 

(0212) 373 
00 00 

Erciyes Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

KAYSERİ 
Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. 

İmtaş Park Kat:5 No:4/15-16 
Kocasinan/KAYSERİ 

(0352) 235 
24 84 

Eren Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan 

Center 211 C Kat:3 
Şişli/İSTANBUL 

(0212) 373 
00 00 

Ereş Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANTALYA 
Kızıltoprak Mahallesi 

Termessos Bulvarı No: 5/3-4 
Muratpaşa / ANTALYA 

(0242) 312 
77 94 - 312 

78 94 

Etken Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

SAKARYA 
Sakarya Mahallesi İsmet İnönü 

Caddesi No:23/3 
Adapazarı/SAKARYA 

(0264) 271 
96 35 
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Fibad Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Şerif Ali Tatlı Su Mahallesi 
Şenol Güneş Bulvarı Mira 

Tawer 2/48 Ümraniye/ İstanbul 

(0216) 334 
91 91 

Finansal Eksen 
Bağımsız Denetim ve 
Danışmanlık Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
İran Caddesi Karum İş Merkezi 

C Blok No:449 
Çankaya/ANKARA 

(0312) 428 
14 44 

Galata Global 
Bağımsız Denetim ve 
Danışmanlık Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
İstiklal Caddesi Beyoğlu İş 

Merkezi No: 187 / 129 ? 130 
Beyoğlu / İSTANBUL 

(0212) 243 
70 38 

GDR Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

SİVAS 

Kardeşler Mahallesi 51-68. 
Sokak No:2 Kazım Tuncay 
Apartmanı A Blok A giriş 
Daire:2 Merkez/SİVAS 

(0346) 215 
10 55 

Gerçek Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Yeni Bosna Kuyumcukent 

Mahallesi 2. Plaza No:1/802 
Bahçelievler/İSTANBUL 

(0212) 603 
03 30 

Güçbir Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 

Dünya Ticaret Merkezi Egs 
Business Park Blokları B1 Blok 

Kat:14 Yeşilköy 
Bakırköy/İSTANBUL 

(0212) 465 
39 33 

(0212) 465 
39 35 

Güncel Bağımsız 
Denetim Danışmanlık 

ve YMM Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Cinnah Caddesi, Kuloğlu Sokak 
No:31/4-5 Çankaya/ANKARA 

(0312) 442 
85 10 11-13 

Güney Bağımsız 
Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 

Maslak Mahallesi Eski 
Büyükdere Caddesi No:27 
Daire: 54-57-59 Kat: 2-3-4 

Sarıyer / İSTANBUL 

(0212) 315 
30 00 

Güreli Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Hizmetleri Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Büyükdere Caddesi 59 Sokak 

No:243 Kat:25-26 Maslak Spine 
Tower Sarıyer/İSTANBUL 

(0212) 285 
01 50 

HD Hisar Uluslararası 
Bağımsız Denetim 

Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Mustafa Kemal Mah. 2124 Sok. 

No:19/2 Çankaya/ANKARA 
(0312) 219 

62 75 

Hilal Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 

İçerenköy Mah. Ali Nihat 
Tarlan Cad. Eryılmazlar Sok. 

No:4 Kat:2-3 
Ataşehir/İSTANBUL 

(0216) 572 
15 72 

HLB Saygın Yeminli 
Mali Müşavirlik ve 
Bağımsız Denetim 

Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Barbaros Bulvarı No:81/1 

Beşiktaş/İSTANBUL 
(0212) 227 

50 19 
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HSY Danışmanlık ve 
Bağımsız Denetim 

Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 

Fulya Mahallesi Mevlüt 
Pehlivan Sokak Yılmaz İş 

Merkezi No:26 K:5 
Gayrettepe/İSTANBUL 

(0212) 215 
24 02 

ICS Uluslararası 
Bağımsız Denetim 

Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. 

No:34/7 Şişli/İSTANBUL 
(0212)232 

52 00 

IHY Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Halyolu Çayır Caddesi Özce 
Center No.3 Kat:6 İçerenköy 

Ataşehir/İSTANBUL 

(0216) 577 
18 00-04 

İntegral Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Koşuyolu Mah. Cevatpaşa Sok. 

No:12 Kadıköy/İSTANBUL 
(0216) 546 

11 46 

İrfan Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 

Kısıklı Mahallesi Alemdağ 
Caddesi Masaldan İş Merkezi 

No:46/A Kat: 2/7 
Büyükçamlıca- 

Üsküdar/İSTANBUL 

(0216) 521 
41 84 

Işık Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Burhaniye Mahallesi Atilla 

Sokak No:12 Beylerbeyi 34676 
Üsküdar/İSTANBUL 

(0216) 422 
52 52 

İtimat Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 

İçerenköy Değirmenyolu 
Caddesi Kutay İş Merkezi D 

Blok Kat:2 
Ataşehir/İSTANBUL 

(0216) 574 
45 55 

İz Bağımsız Denetim 
Limited Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İZMİR 
Akdeniz Mah. Cumhuriyet 

Bulvarı Erden İşhanı No:87/403 
Konak/İZMİR 

(0232) 483 
65 55 

Kadem Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Hürriyet Mahallesi Vatan 

Caddesi Avrasya İş Hanı No:4 
D.17 Kağıthane/İSTANBUL 

(0212) 599 
27 01 

Kapital Karden 
Bağımsız Denetim ve 

Yeminli Mali 
Müşavirlik Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Büyükdere Cad. Maya Akar 

Center Kat:5 D:56-57 Esentepe 
Şişli/İSTANBUL 

(0212) 284 
39 00 - 

(0212) 356 
92 60 

Karar Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 
Mebusevleri Mahallesi Önder 

Caddesi No:32/1 
Çankaraya/ANKARA 

(0312) 222 
20 61 

Kardem Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Kartaltepe Mahallesi Pelinli 

Sokak No:26/8 
Bakırköy/İSTANBUL 

(0212) 583 
18 26 
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Karma Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Kuştepe Mahallesi Leylak 

Sokak Nursanlar İş Merkezi 7. 
Kat No:24 Şişli/İSTANBUL 

(0212) 320 
58 58 

Karya Bağımsız 
Denetim ve 
Danışmanlık 

Hizmetleri Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 

Aziziye Mahallesi Cinnah 
Caddesi Pilot Sokak 1.Basın 

Sitesi A Blok No:8 Çankaya / 
ANKARA 

(0312) 442 
29 78 

Kavram Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Koca Mansur Sokak, Şafak 

Apartmanı D:6 No:139 
Şişli/İSTANBUL 

(0212) 246 
70 71 - 

(0212) 246 
70 54 

Kayı Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 

Abdurrahman Nafiz Gürman 
Mahallesi Haldun Taner Sokak 
No:27/3 Alparslan İş Merkezi 
Merter-Güngören/İSTANBUL 

(0212) 481 
79 79 

Köker Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 
Hilal Mahallesi 694. Sokak No: 

7 Kat: 2 Yıldız-
Çankaya/ANKARA 

(0312) 430 
53 73 

Küresel Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

BURSA 

İhsaniye Mahallesi Kartallar 
Sokak No:2 Kartallar İş 
Merkezi Kat:5 Daire:9 

Nilüfer/BURSA 

(0224) 246 
60 80 

Legal Bağımsız 
Denetim Yeminli 
Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Cemal Sahir Sokak Profilo 

Plaza C Blok No:26-28 
Mecidiyeköy Şişli / İSTANBUL 

(0212) 274 
60 66 

Lider Uluslararası 
Bağımsız Denetim 

Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 

Oruç Reis Mahallesi Giyim 
Kent Sitesi Vadi Caddesi 
İstanbul Ticaret Sarayı 
No:108/571 Esenler / 

İSTANBUL 

(0212) 438 
23 23 

Lidya Bağımsız 
Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İZMİR 
Hürriyet Bulvarı No:4/1 Kavala 

Plaza D:706 Konak/İZMİR 
(0850) 207 

17 27 

Lotus Uluslararası 
Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

GAZİANTEP 
İncilipınar Mah. 36006 NI. Cad. 

No:21 / 20 
Şehitkamil/GAZİANTEP 

(0342) 215 
20 00 
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Manas Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Aşağı Öveçler Mahallesi Kabil 

Caddesi 1330 Sokak No:5/5 
Çankaya / ANKARA 

(0312) 472 
21 12 

Marjinal Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 

Yenişehir Mahallesi 
Cumhuriyet Bulvarı No:12 

Dumankaya Cadde Sitesi C-
Blok Daire:7 Kurtköy-

Pendik/İSTANBUL 

(0216) 504 
07 30 

MBK Bağımsız 
Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 

Ankara Asfaltı 105 Evler Halk 
Sokak Sıddıklar İş Merkezi 

No:56/7 Kozyatağı-
Kadıköy/İSTANBUL 

(0216) 368 
24 24 

Med Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 

Gülbahar Mahallesi Salih Tozan 
Sokak No:9 Yosun Apartmanı 

Kat:3 Daire:13 
Şişli/İSTANBUL 

(0212) 356 
78 62 

Mega Global Uluslar 
Arası Bağımsız 

Denetim Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Kısıklı Mahallesi Hanımseti 

Sokak Aktaş Villaları No: 49/C 
Üsküdar / İSTANBUL 

(0216) 520 
00 90 

Mehmet Demir 
Bağımsız Denetim ve 

Yeminli Mali 
Müşavirlik Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANTALYA 

Kızılsaray Mahallesi Şarampol 
Caddesi Doğruer-Özkaya İş 
Merkezi No:107 K:5 D:501 

Muratpaşa/ANTALYA 

(0242) 248 
25 30 

Mercek Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil 

Bengü Caddesi No:2 Kat:4 
Çağlayan/İSTANBUL 

(0212) 291 
22 40 

Meridyen Kurumsal 
Çözüm ve Bağımsız 

Denetim Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Mutlukent Mahallesi 1978. 

Caddesi No:14 
Ümitköy/ANKARA 

(0312) 441 
56 60 

Metod Bağımsız 
Denetim Hizmetleri 

Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
İzci Sokak No:6/6 Gazi Osman 

Paşa / ANKARA 
(0312) 447 

17 31 

Metropol Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 

Ali Rıza Gürcan Cad. Cırpıcı 
Yolu üzeri Meridyen İş Merkezi 

No:1 Kat:4 Daire:427 Merter 
Güngören/İSTANBUL 

(0212) 481 
81 80 

MGI Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Levent Caddesi Tekirler Sokak 

No:4 Levent/İSTANBUL 
(0212) 281 

29 29 

MMB Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Okul Sokak Altunizade Sitesi F 

Blok D:15 Altunizade 
Üsküdar/İSTANBUL 

(0216) 327 
47 20 
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Mod Bağımsız 
Denetim Serbest 
Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 
Meriç Sok. No:14/2 Beştepe - 

Yenimahalle/ANKARA 
(0312) 231 

68 12 

Norm Grup Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

BURSA 
Altınşehir Mahallesi Ata 

Bulvarı Gizemler 3 Plaza No:5 
Kat:1 D:3-4 Nilüfer/BURSA 

(0224) 252 
86 86 - 

(0224) 251 
68 68 

Note Offıce 
Uluslararası Bağımsız 
Denetim Danışmanlık 

ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Kazım Özalp Mahallesi Filistin 

Sokak No: 32/6 Çankaya / 
ANKARA 

(0312) 447 
31 85 

Odita Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Mahir İz Caddesi No:28/9 

Altunizade 
Üsküdar/İSTANBUL 

(0216) 651 
91 40 

Oluşum Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 

Kızılırmak Mahallesi 53. 
Caddesi 1450 Sokak Ulusoy 
Plaza No:9/23 Çukurambar-

Çankaya/ANKARA 

(0312) 284 
40 71 

Önder Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 
Necatibey Caddesi Deniz İşhanı 
No:58/10 Çankaya/ANKARA 

(0312) 231 
37 15 

Ozbek Bağımsız 
Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 

Gülbahar Mahallesi Otello 
Kamil Sokak Billur Apartmanı 

No:5/22 Mecidiyeköy-
Şişli/İSTANBUL 

(0212) 356 
80 00 

Perge Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANTALYA 
Elmalı Mahallesi Milli 

Egemenlik Caddesi Muratpaşa 
İşhanı No:42/48-49 ANTALYA 

(0242) 247 
91 31 

Prime Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Cevizlidere Caddesi 1239 Sokak 

No:2/2 Balgat-
Çankaya/ANKARA 

(0312) 231 
81 50 

Pür Bağımsız 
Denetim Yeminli 
Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Bahariye Caddesi Site 64 

No:25/9 B Blok 
Kadıköy/İSTANBUL 

(0216) 449 
37 00 
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Quality Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Gülbahar Mahallesi Büyükdere 
Caddesi Gayret Apartmanı No: 

105/12 Şişli/İSTANBUL 

(0212) 283 
54 63 

Randıman Denetim 
Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
İncirli Caddesi, Yeşilada Sokak 

Erman Apartmanı B Blok 
No:2/7 Bakırköy/İSTANBUL 

(0212) 570 
76 45 

Rasyonel Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Büyükdere Caddesi Lale İş 

Merkezi No:62/8 34394 
Mecidiyeköy / İSTANBUL 

(0212) 273 
10 50 

Referans Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 
No:102 Baycanoğlu İş Merkezi 

B2 Blok Daire;7-8 Balgat-
Çankaya/ANKARA 

(0312) 473 
57 57 

Rehber Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 

Turan Güneş Bulvarı Galip 
Erdem Caddesi No:43 

Yıldızevler Oran Çankaya / 
ANKARA 

(0312) 490 
61 62 

Report Bağımsız 
Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Kartaltepe Mahallesi Sayfiye 

Sokak No:18/3 Bakırköy-
İSTANBUL 

(0212) 249 
40 41 

Revizyon Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Güvenevler Mahallesi Güneş 
Sokak No:3/7 Kavaklıdere 

Çankaya/ANKARA 

(0312) 466 
64 00 

Rota Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Ünalan mahallesi Bestekar 
Çinuçen Tanrıkorur Cad. 

No:57/1 Üsküdar İSTANBUL 

(0216) 470 
66 86 

RP Uluslararası 
Bağımsız Denetim 

Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Harbiye Mah. Teşvikiye Cad. 

İkbal İş Merkezi No:17/21 
Şişli/İSTANBUL 

(0212) 310 
14 00 

SAM-DEN Samson 
Bağımsız Denetim 

Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

SAMSUN 
19 Mayıs Mahallesi 70. Sokak 
No:2 Karaca Apartmanı. K:1 

D:1 İlkadım/SAMSUN 

(0362) 431 
49 47 

Sbd Sentez Bağımsız 
Denetim ve 

Danışmanlık Anonim 
Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Kazım Özalp Mahallesi Kuleli 

Sokak 53/10 
Gaziosmanpaşa/ANKARA 

(0312) 448 
06 08 

Ser-Berker Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 

Oğuzlar Mahallesi Osmanlı 
Caddesi 1396. (Eski 33.) Sokak 

No:13 Balgat-Çankaya / 
ANKARA 

(0312) 284 
62 22 
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Tablo E.1 (Devam): 2015 yılı bağımsız denetim firmaları. 

Sinerji Bağımsız 
Denetim Danışmanlık 

ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Limited 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Mustafa Kemal Mahallesi 2152. 
Sokak Kent İş Merkezi No: 2/5 

Çankaya / ANKARA 

(0312) 437 
04 47 - 57- 

67 

Sistem Global 
Danışmanlık 

Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali 

Müşavirlik Anonim 
Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

ANKARA 
Abdullah Cevdet Sokak 

No:20/10 Çankaya / ANKARA 
(0312) 442 

20 40 

Sonar Uluslararası 
Bağımsız Denetim ve 
Danışmanlık Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 

Halil Rıfat Paşa Mahallesi 
Yüzer Havuz Sokak Perpa 
Ticaret Merkezi A Blok 

No.1820-1821 Şişli/İSTANBUL 

(0212) 221 
00 04 

SUN Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İZMİR 
Hürriyet Bulvarı Musullugil 

İşhanı No:5-1 Kat:6 Daire: 601-
602-603 Çankaya - İZMİR 

(0232) 483 
99 67 

Süreç Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Duatepe Mahallesi Ergenekon 

Caddesi No: 73/6 Şişli / 
İSTANBUL 

(0212) 241 
47 25 - 27 

Tekden Uluslararası 
Bağımsız Denetim 

Danışmanlık ve 
Revizyon Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Zümrütevler Mahallesi Ural 

Sokak No: 24 Kat: 2 Maltepe / 
İSTANBUL 

(0216) 371 
02 38 

Türev Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Abide-i Hürriyet Caddesi 

No:110/8 ŞİŞLİ/İSTANBUL 
(0212) 232 

66 24 

Türkerler Bağımsız 
Denetim Yeminli 
Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire 
Apartmanı Kat:4 Daire:9 34430 

Beyoğlu / İSTANBUL 

(0212) 293 
04 04 (3 
HAT) 

Türkmen Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 

Ömer Avni Mahallesi Muhtar 
Leyla Ildır Sokak Geyran 
Apartmanı Np:19 D:4-5 
Beyoğlu/İSTANBUL 

(0212) 252 
22 44 

Uludağ Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

BURSA 

23 Nisan Mahallesi 75.Yıl 
Bulvarı Rızvanoğlu Paçacı 

Sitesi A Blok No:12/3 
Nilüfer/BURSA 

(0224) 240 
13 29 

Ulusal Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 

İstanbul Vizyon Park Merkez 
Plaza C2 Blok N:195-196 

Yenibosna- 
Bahçelievler/İSTANBUL 

(0212) 446 
40 00 
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Tablo E.1 (Devam): 2015 yılı bağımsız denetim firmaları. 

Uluslararası Bağımsız 
Denetim ve Serbest 
Muhasebecilik Mali 
Müşavirlik Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 
Sahrayıcedit Mahallesi Halk 

Sokak No:46/9 
Kadıköy/İSTANBUL 

(0216) 355 
70 98 

Uzman Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İSTANBUL 

Büyükdere Caddesi 
Kervangeçmez Sokak Osman 

Keçeli İş Merkezi No:3/3 Kat:4 
Mecidiyeköy/İSTANBUL 

(0212) 272 
56 00 

Vizyon Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

SAMSUN 

Kale Mahallesi Bankalar 
Caddesi Anakent İş Merkezi 

Kat:4 No:67-68-69 
İlkadım/SAMSUN 

(0362) 431 
37 84 

Yeditepe Bağımsız 
Denetim Anonim 

Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 
Okul Sokak No: 1 Altunizade 

Sitesi E Blok Daire:16 
Üsküdar/İSTANBUL 

(0216) 327 
62 62 

Yıldızlar Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

SAMSUN 
Kale Mahallesi Namık Kemal 
Caddesi Kuzeyhan No:26/7 

İlkadım/SAMSUN 

(0362) 333 
33 06 - 08 

YKY Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

ANKARA 
Üsküp Caddesi No:24/3 

Çankaya/ANKARA 
(0312) 468 

30 25 

Yöntem Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

(Sigortacılık 
ve Özel 

Emeklilik 
alanları hariç) 

İZMİR 
İşçiler Caddesi 1213 Sokak Key 
Plaza No:147 Kat:5 Daire: 503 

Alsancak/İZMİR 

(0232) 421 
52 00 

Yorum Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

MALATYA 

İstiklal Mah. Şehit Fevzi 
Koçyiğit Sk. İntaş İş Merkezi 

Kat: 4 No:41/7 
Battalgazi/MALATYA 

(0422) 325 
29 20 

Yorum Yeminli Mali 
Müşavirlik ve 

Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi 

KAYİK Dahil 
Bağımsız 
Denetim 

İSTANBUL 
Ali Nihat TARLAN Caddesi, 
Eryılmazlar Sokak No:8 Kat:3 

İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL 

(0216) 574 
74 14 

Zen Bağımsız 
Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi 

KAYİK Hariç 
Bağımsız 
Denetim 

İZMİR 
Mansuroğlu Mahallesi 295 / 2 

Sokak No: 1 Daire: 43 Bayraklı 
/ İZMİR 

(0232) 486 
00 33 

Kaynak: K.G.K  
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Ek-F: Ankara Merkezli Denetim Firmaları 

Tablo F.1: Ankara merkezli denetim firmaları. 

  DENETİM KURULUŞLARI  

1 A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM 

ŞİRKETİ 

2 AAC BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 

3 ADEN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 

4 AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 

5 ALFA BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 

6 ALFA BETA BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM 

ŞİRKETİ 

7 ANALİST BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 

8 AVRASYA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

9 AYK BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 

10 AZT BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 

11 BAKIŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM 

ANONİM ŞİRKETİ 

12 BAN-DEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

13 BDD BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 

14 BDM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 

15 C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM 

ŞİRKETİ 

16 DENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

A.Ş. 
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Tablo F.1 (Devam): Ankara merkezli denetim firmaları. 

  DENETİM KURULUŞLARI  

17 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK 
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 

18 FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM 
ŞİRKETİ 

19 GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş. 

20 HD HİSAR ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 

21 KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 

22 KARYA BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ 

23 KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 

24 MANAS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 

25 MERİDYEN KURUMSAL ÇÖZÜM VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM 
ŞİRKETİ 

26 METOD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

27 MOD BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ 
MÜŞAVİRLİK A.Ş 

28 OLUŞUM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 

29 ÖNDER BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 

30 PRİME BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 

31 REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM 
ŞİRKETİ 

32 REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
ANONİM ŞİRKETİ 

33 REVİZYON BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 

34 SBD SENTEZ BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM 
ŞİRKETİ 

35 SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
ANONİM ŞİRKETİ 

36 SİNERJİ BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ 
MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ 

37 YKY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM 
ŞİRKETİ 
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