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ÖZET 

BOZKURT Birgül. Küreselle�me Sürecinin Muhasebe ve Denetim Meslek Eti�i 

Üzerindeki Etkileri: �zmir �linde Bir Uygulama, (Yüksek Lisans Tezi, Çorum 2011) 

�çinde bulundu�umuz ça� küreselle�me ça��d�r. Bu ba�lamda küreselle�me tüm 

dünyay� siyasal, kültürel, toplumsal ve ekonomik olarak etkilemektedir. Öyle ki 

herhangi bir ülkede meydana gelen bir olay di�er ülkeleri de çok kolay ve h�zl� bir 

�ekilde etkilemektedir. Özellikle bu olgunun ekonomik boyutunu dü�ünecek olursak, d�� 

ticarete konu olan her türlü faaliyet uluslararas� standartla�may� zorunlu haline 

getirmi�tir. Bu ba�lamda ekonomik hayat�n en küçük birimleri olan i�letmelerdeki 

bölümlerin de bu standartla�maya uyum sa�lamalar� gerekmektedir. Di�er taraftan 

ortaya ç�kan muhasebe skandallar� da özellikle meslek mensuplar�n�n etik kurallar 

çerçevesinde hareket etmelerinin gereklili�ini ortaya koymu�tur.  

Bu çal��mada küreselle�me sürecinin muhasebe ve denetim meslek eti�i 

üzerindeki etkileri incelenmi�tir.   Çal��ma üç bölümden olu�maktad�r. Birinci bölümde 

küreselle�me ve etik kavramlar� tan�m�, küreselle�me olgusunun günümüz ko�ullar�na, 

muhasebe ve denetim mesle�ine etkileri aç�klanm��t�r. �kinci bölümde küreselle�menin 

muhasebe ve denetim meslek eti�i üzerine etkileri incelenmi�, ulusal ve uluslararas� 

düzeyde muhasebe ve denetim kurulu�lar� ve bu kurulu�lar�n meslek eti�i kurallar� ele 

al�nm��t�r. Ayr�ca küreselle�me olgusu ile birlikte gündeme gelen çok uluslu 

�irketlerdeki muhasebe meslek mensuplar�n�n etikle ilgili yapt�klar� çal��malar 

incelenmi�tir. Çal��mam�z�n üçüncü bölümünde ise �zmir ilinde ba��ml� ve ba��ms�z 

çal��an muhasebe meslek mensuplar� üzerinde uygulanan bir anket çal��mas� yer 

almaktad�r. Bu çal��mada meslek mensuplar�n�n küreselle�me ile birlikte önemle 

vurgulanan muhasebe ve denetim meslek eti�i konusunda gerekli uygulamalar hakk�nda 

bilgi sahibi olup olmad�klar�, bu konu ile ilgili yakla��mlara ili�kin bir anket çal��mas� 

ve uygulama sonuçlar� ile de�erlendirmelere yer verilmi�tir. 

Çal��mada veri toplama tekni�i olarak ikincil kaynak tarama yöntemi 

kullan�lm��t�r. Çal��man�n son bölümünde �zmir’ de ba��ml� ve ba��ms�z çal��an 

muhasebe meslek mensuplar�na yönelik bir anket çal��mas�na yer verilmi�tir. Anketin 

de�erlendirilmesinde SPSS program� kullan�lm��t�r. 

Anahtar Kelimeler: Küreselle�me, Etik, Meslek Eti�i, Muhasebe ve Denetim 

Meslekleri.� 
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ABSTACT 

BOZKURT Birgül. The Effects of Globalization on Accounting and Auditing 

Profession Ethics: A Practice in Izmir Province, (Master Thesis, ÇORUM 2011) 

         It is an area of globalization now. In this context globalization affects 

world politically, culturally, socially and economically. Even an event in any country 

affects other countries very easily and fast today. Especially when we consider this 

phenomenon in terms of economy, it is obvious that international standardization has 

become a necessity as a result of any activities included in foreign trade. In this context 

the business segments which are the smallest units of economy are needed to 

accommodate to this standardization. On the other hand accounting scandals of the 

profession has revealed the need for the employees to behave within the framework of 

ethical rules. 

 In this study, the effects of globalization process on the ethics of accounting and 

auditing profession have been analyzed. The study consists of three parts. In the first 

part, definitions of ethics and globalization, the effects of globalization on the today's 

conditions and on accounting and auditing profession have been described. In the 

second part, the effects of globalization on accounting and auditing profession ethics 

have been researched. Moreover national and international accounting and auditing 

organizations and these organizations’ professional ethics rules have been discussed. 

Also in this part the ethical subjects studied by the accounting profession employees of 

multinational companies, which have become a current issue with the phenomenon of 

globalization, have been analyzed.  In the third part there is a questionnaire filled out by 

professional accountants working dependently or independently in the province of 

Izmir. All in all in this study, we have analyzed whether the employees of accounting 

and auditing profession know enough about the professional ethics or not which has 

been emphasized as an important issue depending on the globalization; and also there 

are evaluations of a questionnaire and a practice in Izmir Province related to this 

subject. In this study, a secondary literature review technique has been used as a data 

gathering technique. In the last part of the study, there is a questionnaire filled out by 

professional accountants working dependently or independently in the province of Izmir 

and the SPSS program has been used at the evaluation of this questionnaire. 

Keywords: Globalization, Ethics, Professional Ethics, Accounting and Auditing 

Professions. 
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ÖNSÖZ 

Günümüz birçok yaz�n�nda ‘Yeni Dünya Düzeni’ olarak ifade edilen 

küreselle�me kavram� ülkeler aras�ndaki ili�kileri siyasi, toplumsal, teknolojik ve 

ekonomik olarak etkilemi�tir. Bu itibarla ülke içinde faaliyet gösteren i�letmeler, içinde 

bulundu�umuz ‘Bilgi Ça��’n�n‘ ko�ullar�na ayak uydurabilmek için tüm geli�meleri 

takip etmek durumunda kalm��lard�r. Mali durumlar�n tespiti, i�letme faaliyetlerinin 

devaml�l��� için öngörüde bulunulmas�n� sa�layan muhasebe evrensel bir dil haline 

gelmi�tir. Bu birime mensup bireylerin �effafl�k ilkesi do�rultusunda hareket etmesini, 

meslek aç�s�ndan de�er yarg�lar�nda çeli�kiye dü�memesini, do�ruyu söylemesini, 

dürüst ve tutarl� olmas�n� önemle vurgulayan etik kavram� kar��m�za ç�kmaktad�r. 

Çünkü i�letmeler ekonomik hayat�n en küçük birimleridir. Bu durumda ekonomik 

hayatta meydana gelen ba�ar�lar, faaliyet gösteren birimlerin dürüst ve tutarl� hareket 

etmesi ile sa�lanacakt�r.  

Çal��mamda küreselle�me olgusunun muhasebe ve denetim meslek eti�ine 

etkileri incelenecektir. Çal��man�n bilgi kullan�c�lar� için muhasebe mesle�inin 

günümüzde daha da önemli bir hal ald���na ve bu meslek mensuplar�n�n meslek etik ilke 

ve kurallar� çerçevesinde hareket etmelerinin önemli olaca��n� dü�ünmekteyim. 
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G�R�� 

Günümüzde ticari, sosyal, kültürel ve siyasi olaylar�n uluslararas� etkile�imini 

artt�ran küreselle�me kavram�ndan oldukça söz edilmektedir. Öyle ki herhangi bir 

ülkede meydana en ufak bir olay�n di�er ülkeyi kolay ve h�zl� etkilemesi durumu 

‘Dünyan�n küresel bir köy haline gelmesi’ �eklinde yorumlanmaktad�r.  Bu ba�lamda 

küreselle�menin tüm dünya aç�s�ndan olumlu ve olumsuz yönlerinin bulundu�una 

yönelik ifadeler mevcuttur. Buna göre küreselle�me olgusuna ekonomistler daha çok 

piyasa mant��� ile yakla��rken, sosyo-politikac�lar daha çok insana yönelik 

de�erlendirmelerde bulunmaktad�rlar. Di�er bir ifade ile küreselle�me yanl�lar� 

küreselle�me olgusunu teknolojik geli�meler ve toplumsal refah�n artmas� �eklinde 

yorumlarken, küreselle�me kar��tlar� ise gelir da��l�m�nda dengesizli�in iyice artmas� 

olarak de�erlendirmektedir.   

Küçülen dünyada artan d�� ticaret i�lemleri, �irketlerdeki birimleri özellikle 

muhasebe birimlerini oldukça etkilemi�tir. Dolay�s� ile uluslararas� muhasebe 

uygulamalar�, yasa ve yönetmeliklerin ortaya ç�kmas� kaç�n�lmaz bir hal alm��t�r. 

Ayr�ca son y�llarda ortaya ç�kan muhasebe skandallar�, meslek mensuplar�n�n dürüst, 

�effaf, meslek ahlak�na uygun olarak hareket etmelerinin zorunlu oldu�unu 

göstermektedir. Bu itibarla günümüzde muhasebe ve denetim mesleklerinin etiksel 

boyutu da tart���lmaya ba�lanm��t�r. Özellikle meslek mensuplar�n�n meslek itibar�n� 

zedeleyecek her türlü faaliyetten uzak durmalar� ve ilgi duyanlara kar�� sorumluluklar�n� 

yerine getirmeleri vurgulanmaktad�r.  

Küreselle�me süreci ile birlikte muhasebe ve denetim meslek eti�inde meslek 

mensuplar�n�n e�itimi de gündeme gelmi�tir. Konu ile ilgili çal��malar, ulusal ve 

uluslararas� meslek örgütleri ile yüksekö�retim kurumlar� taraf�ndan faaliyet konusu 

olmu� ve müfredat içinde yer alm��t�r.  

Küreselle�me süreci ile olu�an çok uluslu �irketlerde de eti�in önemi artm��t�r. 

Farkl� co�rafyalarda faaliyet gösteren bu i�letmelerde ülkeler aras� kültürel, sosyal 

farkl�l�klar etik konusunun gündeme oturmas�na neden olmu�tur. Bu itibarla meslek 

örgütleri taraf�ndan yay�nlanan yay�nlar�n yan�nda, �irket içine y�ll�k faaliyetlerle ilgili 

olarak eti�in de dâhil edilmesi gibi a�amalar söz konusudur.  
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Bu çal��man�n ilk bölümünde konunun daha ayr�nt�l� bir �ekilde incelenmesini 

sa�layabilmek için küreselle�me olgusunun tan�m�, günümüz ko�ullar�na etkisi, 

küreselle�me ile etik ili�kisi incelenmi�tir. Ayr�ca küreselle�me sürecinin muhasebe ve 

denetim meslekleri üzerindeki etkileri aç�klanmaya çal���lm��t�r. Çünkü muhasebe ve 

denetim meslekleri küreselle�me sürecinden etkilenen meslek mesleklerin ba��nda 

gelmektedirler.  

Çal��man�n ikinci bölümünde küreselle�me sürecinin muhasebe ve denetim 

meslek eti�i üzerindeki etkileri aç�klanm��t�r. Çünkü ortak dil anlay��� ile birlikte 

uygulamalarda harmonizasyon süreci ba�lam��t�r. Dolay�s� ile mesleki uygulamalarda 

anla��labilir ve �effaf olma durumlar� ön plana ç�km��t�r. Ayr�ca geli�en muhasebe 

skandallar� ile birlikte muhasebe ve denetim mesleklerinin etiksel boyutlar� tart���lmaya 

ba�lanm��, gerek yüksekö�retim kurumlar� gerek meslek örgütleri meslek eti�i 

kurallar�n� haz�rlam�� ve yay�nlam��lard�r. Bu meslekler aç�s�ndan özellikle uluslararas� 

meslek örgütleri taraf�ndan belirlenmi� meslek eti�i kurallar� aç�klanmaya çal���lm��t�r. 

Çok uluslu �irketlerde etik uygulamalar da önem kazanm��t�r. Hem faaliyet gösterilen 

ülkelerdeki sosyal, kültürel farkl�l�klar hem de �irket merkezindeki uygulama 

farkl�l�klar� nedeni ile gündeme gelen etiksel uygulamalar aç�klanmaya çal���lm��t�r.  

Çal��man�n son bölümünde ise �zmir ilinde ba��ml� ve ba��ms�z çal��an 

muhasebe meslek mensuplar�na yönelik bir anket çal��mas� yap�lm��t�r. Bu çal��ma 

kapsam�nda küreselle�me süreci ile birlikte gündeme gelen de�i�im ve geli�meler 

sonucunda uluslararas� standartla�ma konusundaki yakla��mlar ele al�nm�� ve meslek 

eti�i ile ilgili uygulamalar belirlenmeye çal���lm��t�r.  
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I. BÖLÜM 

KÜRESELE�ME �LE �LG�L� TEMEL KAVRAMLAR VE 

KÜRESELE�ME OLGUSUNUN GÜNÜMÜZ KO�ULLARINA 

ETK�LER� 

1.KÜRESELLE�ME TANIMI, OLU�UM SÜREC� 

Küreselle�me olgusu son dönemlerde s�kça konu�ulan konular aras�ndad�r. Öyle 

ki, yeryüzünde meydana gelen herhangi bir olay�n toplum taraf�ndan süratle bilinmesi, 

etkile�imlerin artmas�, yay�lmas� gibi durumlar kaç�n�lmaz bir hal alm��t�r. 

1.1.Küreselle�me Tan�m� ve �çeri�i 

Küresel sözcü�ünün yakla��k 400 y�l� a�an bir tarihi olmas�na kar��l�k 

küreselle�me kavram� 1960'larda kullan�lmaya ba�lanm��t�r. 1980 li y�llardan itibaren de 

kullan�m� s�kla�m��t�r.1 Küreselle�me dar anlam� ile ‘Yat�r�m ve üretimin ulusal s�n�rlar� 

a�arak, mal ve ya hizmet arz edilen dünyaya do�ru geni�lemesi’ �eklindedir.2 Bu itibarla 

geli�mekte olan ya da az geli�mi� ülkeler ulusal pazarlar�n� uluslararas� sermayeye 

açma, küreselle�en dünyaya ayak uydurarak reformlar� hayata geçirme ve ekonomik 

faaliyetlerin piyasa güçleri taraf�ndan belirlenmesine izin vermektedir. Küreselle�me 

etimolojik olarak “Global” dünya çap�nda bütüne ili�kin olarak da tan�mlanabilir. 

Globalite, bir dünya toplumu anlay��� içerisinde ülkelerin birbirlerine çok boyutlu 

ili�kiler a�� ile ba�l� hale gelmesini ifade eder.3 Globalizm ise, globalle�me olgusunun 

içeri�ini pazar ekonomisi çerçevesinde aç�klanmas�n� sa�lamaya yönelik bir dayatma 

olarak da tan�mlanabilir. Çakar’ �n çal��mas�nda; küreselle�me yanl�s� Giddens’ e göre 

‘Küreselle�me uzak yerlerin birbirlerine, yerel olu�umlar�n çok uzaktaki olaylarla 

�ekillendi�i ya da bunun tam tersinin söz konusu oldu�u yollarla ba�layan dünya 

çap�ndaki toplumsal ili�kilerin yo�unla�ma sürecidir.’ Giddens, küreselle�meyi 

                                                 
1Gönül �çli,  “Küreselle�me ve Kültür”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi 2001, Cilt : 25 No: 2, s.163. 
Kaynak: http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/47.pdf, (Eri�im Tarihi: 20.08.2011). 
2Muhsin  Kar, Sami Taban, Kalk�nma Ekonomisi, Seçme Konular,  Ekin Kitabevi, Bursa 2004  s. 385. 
3Süleyman,  Yaman, ‘Küreselle�me’, Gazi Üniversitesi, 2001, s: 1. Kaynak: 
http://w3.gazi.edu.tr/web/syaman/kuresellesme1.htm, (Eri�im Tarihi: 18.08.2011) 
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modernli�in bir sonucu oldu�unu savunmaktad�r.4  Joseph Stiglitz, Dünya Bankas�’ nda 

çal���rken ’Küreselle�menin geli�mekte olan ülkelere özellikle bu ülkelerdeki fakirler 

üzerinde y�k�c� etkilerini gözlerimle gördüm.’ ifadesini kullanm��t�r.5  

1.2.Küreselle�me Olu�um Süreci 

Küreselle�menin tarihsel geli�imi üç a�ama olarak s�n�fland�r�ld���nda 

uluslararas� ticaretin artmas� ile küresel özeliklerin artt��� söylenebilir. Buna göre;6 

Birinci Dalga:15. yy.’ �n ikinci yar�s�ndan itibaren birkaç Avrupa ülkesi 

taraf�ndan deniz ticaretinin geli�mesi ile ticaret yay�lmaya ba�lad�.  

�kinci Dalga: Sanayile�me ikinci dalgan�n itici gücüdür.  

Üçüncü Dalga: Dalga20. yy. sonunda bilgi i�lem ve ileti�im vb… alanlardaki 

teknolojik geli�meler ve üretimin örgütlenmesi ile ilgilidir.   

Dünya pazar�n�n yarat�lmas� gerçe�ine dayal� olan kapitalizm, günümüzde 

“küreselle�menin temelini olu�turur. Bu nedenle kapitalizm; küreselle�meden 

soyutlanamaz ve ayr��t�r�lamaz. �kisini sürekli birlikte dü�ünmemiz gerekir. Bu 

ba�lamda küreselle�meyi üç a�amal� olarak ifade edebiliriz. 7  

1. Kapitalist liberal piyasa ekonomisi tüm dünyada geri kalm�� ve kalk�nmakta olan 

ülkelere benimsetilmesi; 

2. Kapitalist liberal piyasa ekonomisinin zengin ülkelerin ç�kar�na hizmet edecek 

�ekilde yeniden �ekillenmesidir. 

3.  Ekonomik ideallerin politik egemenli�e dönü�türülmesi a�amas� olarak 

nitelendirilebilir. 

                                                 
4Mikail Çakar, Küreselle�menin �lkö�retim ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplar�nda Yer Alan Konu ve 
Kavramlar Üzerindeki Etkisi, (Yüksek Lisans Tezi)  F�rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elaz��, 
2008, s. 5.  
5�nsanca Ya�am Aç�s�ndan Küreselle�me,  (t.y.) http://www.cfg.org.au/e-
kitap/kitaplik/insancayasamacisindankuresellesma.pdf (Eri�im Tarihi: 27.04.2011) 
6Zekai �ava�lar, Küreselle�me ve Sosyal Boyutu, (Doktora Tezi), �stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, �stanbul, 2007 , s:12, Kaynak : http://www.belgeler.com/blg/183p/kuresellesme-ve-sosyal-
boyutu-social-aspect-of-the-globalization, (Eri�im Tarihi: 18.08.2011) 
7 Özer �. Ertuna, “Türkiye’ nin 500 Büyük Sanayi Kurulu�u’ nun 20 y�l� (1983-2004)”,  �stanbul,2005  s. 
16. Kaynak: 
http://www.iso.org.tr/tr/documents/yayinlar/turkiyenin%20500%20buyuk%20sanayi%20kurulusunun%2
0yirmi%20yili%20(1983-2004).pdf (Eri�im Tarihi: 12.05.2011) 
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 ‘Mega Trends 2000’ isimli kitab� ile gelece�e yönelik yakla��mlar yapan C. 

Naisbitt ve P. Aburdance‘ a göre küreselle�me ile birlikte ça��m�zda dünyay� 

biçimlendirecek geçi�ler;8 

� Endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçi�, 

� K�sa dönemden uzun döneme geçi�, 

� Ulusal ekonomiden dünya ekonomisine geçi�, 

� ��gücü a��rl�kl� teknolojiden yüksek teknolojiye geçi�, 

� Kurumsal yard�mdan kendi kendine yard�ma geçi�, 

� Merkezi yönetimden yerel yönetime geçi�, 

� Teslimiyetçi demokrasiden, kat�l�mc� demokrasiye geçi�,  

� Hiyerar�iden �ebekelere geçi�, 

� Kuzeyden güneye geçi�, 

� K�s�tl� seçeneklerden çe�itli seçeneklere geçi�ler �eklinde s�ralanabilir.  

1.3.Küreselle�me Özellikleri 

Küreselle�me olgusuna sosyologlar ve ekonomistler farkl� yakla�maktad�r. 

Ekonomistler piyasa mant��� ile yakla��rken, sosyal siyasetçiler insana yönelik, 

ideolojik yakla��mlar sergileyenler ise milliyetçi ve ulusal de�erleri öne 

ç�karmaktad�rlar.9 Küreselle�me yanl�lar�, küreselle�menin etkilerini genellikle 

teknolojik geli�me ve toplumsal refah�n artmas� �eklinde aç�klamaktad�rlar. Büyük 

de�i�imlerin ya�and��� küresel süreçte ya�am �eklinin ve düzeyinin de�i�ti�i sürekli 

gözler önüne serilmi�tir. Bu ba�lamda küreselle�menin genel özelliklerini s�ralayacak 

olursak;10 

� Tüketim al��kanl�klar�n�n de�i�mesi ve tüketici davran��lar�nda tüketim 

h�z�na yönelik art��, 

� Kaynaklar�n, üretimin, pazarlamas�n�n, da��t�m�n, tüketimin, ülke 

ölçe�inden uluslararas� ölçe�e dönü�mesi, 

� Ticaretin ve ekonominin dijitalle�mesi, 
                                                 

8  Nusret Ekin,   “Teknolojik Dönü�üm ve Bilgi Ça��”, MESS- Mercek Dergisi, 2000,Y�l:5, S: 18, 
Kaynak: http://www.sosyalsiyaset.net/documents/nusret_ekin_4.htm, (Eri�im Tarihi: 30.10.2011) 
9 �ava�lar,  a.g.e. s: 5, Kaynak : http://www.belgeler.com/blg/183p/kuresellesme-ve-sosyal-boyutu-social-
aspect-of-the-globalization, (Eri�im Tarihi: 18.08.2011) 
10EKOD�ALOG, Küreselle�me Paradoksu,  (t.y) Kaynak:  
http://www.ekodialog.com/Makaleler/kuresellesme_paradoks_1.html (Eri�im tarihi 23.10.2010). 
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� Bilgi ve teknolojinin geli�mesi, 

� Mal ve hizmet üretiminde ileri teknolojisinin kullan�lmas�, 

� Sovyetler birli�inin da��lmas�ndan sonra iki kutuplu dünyan�n 

çözülmesi, 

� Global de�i�im, 

� Esnek, de�i�ken, dinamik, tempolu çevre ve piyasalar�n ortaya ç�kmas�, 

� H�zl� geli�en teknoloji, 

� Dijital devrim, 

� Artan rekabet, 

� Yenilik, 

� Artan bilgiye paralel bilinmeyenin de artmas�, 

� Ara�t�rma faaliyetlerinin artmas�, 

� �nsan kaynaklar� alan�nda ya�anan köklü de�i�imler, 

� Ekonomik dinamizm ve teknolojik yenilikler, 

� Ticaretin liberalizasyonu, dur. 

 Küreselle�meye yönelik yap�lan de�erlendirmeler olumlu ve olumsuz �ekli ile 

birçok yaz�nda yer alm��t�r. Bu ba�lamda küreselle�meye yap�lan olumsuz ele�tirilerin 

ba��nda gelir da��l�m�n�n iyice bozulmas� gelmektedir. 1980’ li y�llardan itibaren geli�en 

özelle�tirmeler, i�ten ç�karmalar, ücretleri dü�ürme, sendikas�zla�t�rma, ta�eronla�t�rma, 

sosyal devleti dü�ürme, eme�i koruyan araçlar� tasfiye etme, sosyal haklar� k�s�tlama 

gibi yöntemler hem ülkelerin yoksulla�t�r�lmas�na hem de uluslararas� sermayenin s�n�r 

tan�mayan egemenli�i sayesinde yoksul ülkelerden zengin ülkelere kaynak 

aktar�lmas�na neden olmaktad�r.11 

2.KÜRESELLE�MEN�N GÜNÜMÜZ KO�ULLARINA ETK�LER�  

 Küreselle�me, ülkeler aras�ndaki iktisadi, sosyal, siyasi ili�kilerin geli�mesi 

farkl� toplum kültür inanç ve beklentilerinin daha iyi tan�nmas�, uluslararas� ili�kilerinin 

yo�unla�mas� gibi birbiri ile ba�lant�l� konular� içeren kavramd�r.12 Bu yüzden 

                                                 
11Reyhan Leba, “Küreselle�menin Öteki Yüzü: Yoksulluk”, Mevzuat Dergisi, 2001, Y�l: 4, Say�: 43, 
Kaynak: http://www.mevzuatdergisi.com/2001/07a/02.htm (Eri�im Tarihi: 29.06.2011) 
12 Ak�n, H. Bahad�r,Yeni Ekonomi, Çizgi Kitabevi,,Konya, 2001, s.113. 
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küreselle�me çok boyutlu bir geli�medir. Ekonomik yönü a��r basmakla beraber sosyal, 

siyasi, kültürel, teknolojik yönleri de bulunmaktad�r. 

2.1. Ekonomik Etkiler 

Küreselle�me farkl� yerlerde ortak ara�t�rmalara, çal��malara ve üretimi 

gerçekle�tirmeye olanak sa�lamaktad�r. Bu ba�lamda ekonomik küreselle�me ticari, 

mali, üretimde küreselle�me olarak kar��m�za ç�kmaktad�r.13  Ortakl�klar�n uluslararas� 

piyasalarda kaynak bulabilmek için ulusal s�n�rlar d���nda uluslararas� piyasalarda 

rekabet çal��malar� küreselle�menin en önemli sonucudur. Rekabetin bu denli 

�iddetlendi�i, sektör s�n�rlar�n�n belirsiz oldu�u, mü�terilerin giderek daha kaprisli hale 

geldi�i bir dünya da 1980’ li y�llardan kalma rekabet anlay��� ile rekabet etmek mümkün 

de�ildir. De�i�en dünyada firmalar�n oturup, rekabet güçlerini revize etmeleri 

gerekmektedir.14 Rekabet stratejisi mü�teri tercihlerindeki de�i�imleri görebilmek, 

çal��ma al��kanl�klar�nda de�i�imleri gözlemleyebilmek ve mü�teriye rakiplerin 

sunamayaca�� çok farkl� yararlar sunabilmelidirler.  

Dünya’ da Küreselle�me ve Bölgesel Bütünle�meler Alt Komisyonu Raporu 

Türkiye’ de devletin teknoloji üretim sürecinin ba�lat�lmas� için e�itim, Ar- Ge alan�nda 

al�nmas� gereken tedbirleri saymaktad�r. Bu ba�lamda ülkemizdeki küresel süreç 

sonuçlar�na bakacak olursak; 7. Be� y�ll�k Kalk�nma Program�, dünyada küreselle�me 

ve bölgesel bütünle�me gibi çeli�kili e�ilimlerin kuvvetlendi�i bir zaman dilimine 

rastlamaktad�r.15 Dünyadaki küreselle�me ve bütünle�me alt komisyonu bu e�ilimlerin 

özelliklerini ve Türkiye için ne gibi f�rsatlar veya ne gibi tehditler olu�turdu�unun 

saptamaya gayret etmi�tir.  

Dünyada ülkeleraras� ili�kilerin artmas� önceden beri mevcut olan bir e�ilimdir.  

II. Dünya Sava��’ndan sonra kurulan GATT ve Bretton Woods sistemi iktisadi 

küreselle�meyi geli�tirmeyi amaçlam��t�r. �ktisadi küreselle�menin bir boyutu da 

üretimin küreselle�mesidir. Üretimin küreselle�mesi arac�l���yla üretim alan� olarak 

                                                 
13 7. Be� Y�ll�k Kalk�nma Plan�, Dünya’ da Küreselle�me ve Bölgesel Bütünle�meler, Ankara, 1995 s.10. 
14Ahmet Polatl�,‘Entelektüel Liderlik ve Önemi’, 2009, Kaynak: http://www.makaleler.com/bilim-
makaleleri/entelektuel-liderlik-ve-onemi.htm, (Eri�im Tarihi: 21.08.2011) 
157. Be� Y�ll�k Kalk�nma Plan�, a.g.e.  s.11. 
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dünya bir bütün olarak de�erlendirilmeye ba�lanm�� ve maliyet avantaj� sa�layabilmek 

amac�yla iktisadi aç�dan optimum bölgelerde üretim da��lm��t�r.16 

Küreselle�menin bir di�er iktisadi boyutu, finansal faaliyetlerin 

küreselle�mesidir. Finansal küreselle�me; sermayenin, daha dü�ük risk ve daha yüksek 

kazanç sa�lamak amac�yla herhangi bir co�rafi k�s�tlamaya maruz kalmadan s�n�r-ötesi 

alanlara yay�lmas�d�r.17 Finansman ihtiyac�n�n yerel piyasalarda kar��lanmad��� 

durumlarda uluslararas� piyasalarda olu�an büyük miktarlardaki fonlar bu ihtiyaca cevap 

vermektedir. Temelinde geli�mi� ülkelerin uluslararas� finansal faaliyetleri kendi 

ülkelerine alma için uygulad�klar� serbestle�tirme politikalar�nda serbest kur 

politikalar�n�n benimsenmesi, finansal araçlar�n çe�itlili�inde h�zl� art��, 

telekomünikasyondaki geli�meler gibi politik, kurumsal ve teknik etkenler rol 

oynamaktad�r.18 

Dünya ekonomisindeki son geli�meler Türkiye gibi geli�mekte olan ülkelerin 

iktisadi politika ve seçeneklerinin tekrar incelenmesini zorunlu k�lmaktad�r. Türkiye 

ekonomisini liberalle�tiren dünya ekonomisi ile bütünle�me için çal��an geli�mekte olan 

bir ülkedir. Türkiye hem bat�n�n siyasi ve iktisadi kurulu�lar�na üyedir hem de do�udaki 

Karadeniz Ekonomik ��birli�i, �slam Konferans� ve Ekonomik ��birli�i Te�kilat� gibi 

te�kilatlara üyedir; ancak Türkiye sa�l�kl� bir iktisadi yap�ya kavu�mad�kça bu 

kat�l�mlardan azami boyutta yararlanamaz. Böyle bir ortamda küreselle�me ve bölgesel 

kalk�nma çok zor gerçekle�ecektir.19 

2.2. Siyasi Etkiler 

II. Dünya Sava�� ile ba�layan kutupla�ma hareketi, ekonomik ve siyasal olarak 

bir dönü�üm içine girmi�tir. Di�er bir ifade ile ülkelerin ço�u ekonomik anlamda piyasa 

ekonomisine ve siyasal anlamda ço�ulcu demokrasiye yönelmi�tir.  

Ekonomik alandaki bütünle�meler dünyan�n siyasi konjonktürünü de 

etkilemektedir. Pek çok siyasi anla�mazl���n temelini olu�turan ekonomik ç�kar 

çat��malar�n�n bu birle�me ile azalmas� muhtemeldir. Ekonomik küreselle�menin 
                                                 

16Muharrem Af�ar, “Do�rudan Yabanc� Yat�r�mlar ve Bankac�l�k Sektörü”, (t.y.) s: 85. Kaynak: 
http://eab.ege.edu.tr/pdf/4/C4-S1-2-%20M9.pdf (Eri�im Tarihi: 06.08.2011) 
17Osman Nuri Aras, “Finansal Küreselle�menin Azerbaycan Özelinde Kafkasya ve Orta Asya’ ya Etkisi”, 
(t.y.) s.3. www.osmannuriaras.com/GlobalSon.doc, (Eri�im Tarihi:08.08.2011)  
18 7. Be� Y�ll�k Kalk�nma Plan�, a.g.e., s, 212-216. 
19 a.g.e. s. 220. 
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sonucu olarak ortaya ç�kan siyasi küreselle�me; iktisadi ve teknolojik geli�melere ba�l� 

olarak devlet otoritesinin yava� yava� azalmas� ve s�n�rlar� olmayan bir dünyan�n 

kurulmas�d�r.20 Yani ulus devletin önemi giderek azalmaktad�r. �ki kutuplu dünyan�n 

ortadan kalkmas� ile ülkeler aras�nda ekonomik ve siyasal ili�kiler artm��t�r. Daha 

önceden kamu mülkiyetine dayal� olan merkezi planlaman�n piyasa ekonomisine 

dönü�ümü için büyük ölçekli özelle�tirmeler ile kapitalist dünyan�n çok uluslu �irketleri 

önemli bir rol üstlenmi�tir. 

2.3.Toplumsal Etkiler 

Kültür ve de�er yarg�lar�nda küreselle�me; demokrasi, insan haklar�, çevre 

bilinci gibi konularda ortak bir anlay�� olarak ifade edilir. Kültürel küreselle�menin bir 

boyutu da bat� ülkelerinin tüketim anlay���n�n tüm dünyaya yay�lmas�d�r.  Dolay�s� ile 

küreselle�menin kültürel boyutu, yakla��k yirmi y�ld�r tart���lan bir konudur.  

Sosyal ve kültürel alanda küresel bütünle�menin geli�imi, seyahatlerin veya 

turizm hacminin art���ndan profesyonel i�, emek ve di�er ç�kar gruplar�n�n kurdu�u 

dünya birliklerinde televizyon, radyo, bas�n ve filmler arac�l��� ile bat�n�n tüketim 

modellerinin, modas�n�n, müzi�inin yayg�nla�mas�na kadar birçok alanda 

gözlenmektedir.21 Di�er bir ifade ile dü�üncelerin, izlenimlerin dünya çap�nda bir 

dola��m içine girdi�i kültür piyasas� olu�maktad�r.  

Küreselle�menin sosyal anlamda olumsuz etkisi; i�sizli�in en önemli sosyal 

sorunlardan biri olmas�d�r. Di�er taraftan sosyo-ekonomik geli�mi�lik düzeyinin e�itim 

seviyesi ve inanç sistemi gibi faktörlere ba�l� oldu�u baz� toplumlarda kültürel 

bütünle�me ile gelen de�i�im istenmemektedir. Bu kesimler kültürel kimliklerini 

koruyabilmek amac� ile demokrasinin getirdi�i kolayl�klarla beraber kendi aralar�nda 

geleneksel kurumlarda örgütlenme yoluna gitmektedir.22 Bu �ekilde kültürel 

küreselle�me, toplumlar�n z�t kutuplara bölünmesine zemin haz�rlam��t�r. 

                                                 
20 Derya Ayd�n,  “Küreselle�me ve Yoksulluk �li�kisinin Sosyolojik Analizi”, (Yüksek Lisans Tezi), F�rat 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elaz��, 2007, s.67. Kaynak: 
http://www.belgeler.com/blg/12hg/kuresellesme-ve-yoksulluk-iliskisinin-sosyolojik-analizi-the-
sociologicol-analyse-of-globalization-and-poverty, Eri�im Tarihi: 28.08.2011) 
21Fetullah Ak�n. ‘Küreselle�me Kuzey- Güney ve Yoksulluk”, Gazi Üniversitesi ��BF Dergisi (6/2) 2004,  
ss. 81-89, Kaynak : http://dergi.iibf.gazi.edu.tr/dergi_v1/6/2/6.pdf (Eri�im Tarihi: 29.06.2011) 
22Ömer Köse,  “Küreselle�me Sürecinde Devletin Yap�sal ve ��levsel Dönü�ümü”, Say��tay Dergisi,(t.y.) 
S: 49, s: 12. Kaynak: http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der49m1.pdf (Eri�im Tarihi: 
18.08.2011) 
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Bat�l� olmayan ülkeler aç�s�ndan bak�ld���nda kültürel küreselle�me, önemli 

ölçüde Avrupa-Amerikan modelinin tüketim al��kanl�klar�n�n benimsenmesi anlam�na 

gelmektedir. Bu �ekilde �ngilizce dünyan�n ortak dili haline gelmi�tir. Siyasi ve 

ekonomik güçler neticesinde yayg�nla�m�� olan �ngilizce 320 milyon ki�inin anadili, 30 

dan fazla devletin resmi dili iken; dünyan�n dörtte biri taraf�ndan kullan�lmaktad�r. Buna 

paralel olarak dünyadaki reklamc�l�k, tüketim kal�plar�, yay�n içerikleri ve bilgi 

standartlar� giderek birbirine yakla�m��t�r.  �leti�imin, küresel süper gücün elinde olmas� 

Amerikan kültür ve hayat stilinin genç ku�aklar aras�nda h�zla yay�lmas�na neden 

olmaktad�r.23   

2.4. Teknolojik Etkiler 

Küreselle�me teknolojik geli�melerin hem nedeni hem de sonucu olmu�tur. Öyle 

ki fiziki uzakl�klar�n neden oldu�u engeller, yüksek maliyetler, ülkeleraras� ekonomik 

ili�kiler; teknoloji ve bilgi ak���n� önemli ölçüde etkilemi�tir. Teknolojik geli�melerin 

yeni imkânlar tan�mas�, var olan araçlar�n kullan�m maliyetini dü�ürmesi küreselle�me 

sürecine katk�da bulunmu�tur. 

Teknolojik geli�meler ile uluslararas� finansal piyasalar küresel bir nitelik 

kazanm��; büyük mebla�lardaki paralar çok küçük zaman dilimleri içerisinde k�talar 

aras�nda dola�m��t�r. Yine E-Ticaret ile belirli bir yerden uzak bir yere sipari� 

verilmekte; ödemeler kredi kart� ile yap�lmaktad�r.  

 

 3.  KÜRESELLE�ME VE ET�K  

Küreselle�me süreci ile dünyan�n küresel köy haline gelmesi durumu, 

çat��malar�n ortaya ç�kmas� ile insanl��� tehdit eden problemleri ortaya ç�karm��t�r. Bu 

problemlerin varl���; küresel sürecin etik boyutta incelenmesini, kültürler ve dinlerin 

katk�s� ile olu�turulacak ortak bir etik bilincin varl���n� zorunlu k�lm��t�r.24 

                                                 
23DPT, Dünyada Küreselle�me ve Bölgesel Entegrasyonlar (AT, NAFTA, Pasifik) ve Türkiye (AT, EFTA, 
KE�, Türk Cumhuriyetleri, Ekit(ECO), �slam Ülkeleri �li�kileri Özel �htisas Komisyonu, Küreselle�me, 
Bölgesel Entegrasyonlar ve Türkiye (De�erlendirme Raporu) Ocak, 1995, Devlet Planlama Te�kilat�, , s. 
3. Kaynak: www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3338/oik439.pdf), , (Eri�im Tarihi: 22.06.2011) 
24 Nejdet  Durak,  “Küreselle�me Evrensel Bir Etik �mkân� Sa�lar m�?” (t.y.) s: 7  Kaynak: 
http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/dinkultur/dinkultur9.pdf (Eri�im Tarihi: 10.05.2011) 
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3.1. Etik ve Global Etik Kavram� 

Etik kavram�n�n önemi, günümüz felsefe disiplinleri içerisinde giderek 

artmaktad�r.  Etik konusuna giren baz� sorunlar; geçmi�ten günümüze her as�rda 

güncelli�ini koruyan, önemli bir k�sm�n�n küresel süreç içerisinde bütün insanl���n artan 

bir �iddetle ortak olarak s�k�nt�lar�n� hissetti�i problemleri ihtiva etmektedir.25 

3.1.1. Etik Tan�m� ve Tarihsel Geli�imi 

Etik kelimesi eski yunanca da ‘ethikos’ kelimesinden bu güne gelen bir kelime 

olarak ‘genelde kabul edilmi�’ veya ‘yayg�nla�m�� al��kanl�klar ve bunlara uygun 

davran��lar� inceleyen disiplin’ �eklinde tan�mlanm��t�r.26  Etik konusu ile ilgili ilk 

ifadeler 2500 y�l öncesinde eski yunan dönemindeki filozof Aristo’ nun çal��malar�nda 

da yer almaktad�r. Bu ba�lamda ilk ça�lardan günümüze kadar etik kavram� üç temel 

sorun çerçevesinde olu�mu�tur. Bu sorunlar ise;27 

� En yüksek iyi sorunu, 

� Do�ru eylem sorunu, 

� �stenç özgürlü�ü sorunu �eklindedir. 

Etik; ahlaksal alan�n özünü ve temellerini ara�t�ran, bilim insan�n�n ki�isel ve 

toplumsal ya�amdaki ahlaksal davran��lar� ile ilgili sorunlar� inceleyen felsefe dal�d�r. 

Di�er bir ifade ile etik, ahlak üzerine dü�ünebilme yetene�idir. Ahlak, olgusal olarak 

ya�anan bir �ey olmas�na kar��n, etik bu olguya yönelen felsefe disiplininin ad�d�r. Bu 

nedenle, günlük dilde bir ahlaksal problemden söz edildi�inde bunu asl�nda eti�e ait bir 

problem olarak alg�lamak gerekir.28 Bu ba�lamda ahlak (moral etik) belirli bir dönemde 

belirli insan topluluklar�nca benimsenmi� olan, bireylerin birbirleri ile ili�kilerini 

düzenleyen törelerin, davran�� kurallar�n�n, yasalar�n ve ilkelerin toplam�d�r. Çe�itli 

toplumlarda ve ça�larda kapsam� ve içeri�i de�i�en ahlaksal de�erler alan�d�r.  

                                                 
25DURAK, a.g.e, .s: 9.  Kaynak: http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/dinkultur/dinkultur9.pdf (Eri�im Tarihi: 
10.05.2011) 
26Halim Ergen, “Ba��ms�z Denetimde Meslek Ahlak�n�n Çat��ma Alanlar�”, (MÖDAV) Muhasebe Bilim 
Dünyas� Dergisi, 2003, Cilt:5, Say�:1, ss. 7-19. 
27Habib, Akdo�an. “Muhasebe Meslek Eti�inin Kamunun Ayd�nlat�lmas�ndaki Önemine Meslek 
Mensuplar�n�n Yakla��mlar�”, Anadolu Üniversitesi Yay�nlar�: No: 1470,  Eski�ehir,2003, s:8. 
28TMMOB, 2B Sorunu Gerçekler ve Öneriler, Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odalar� Birli�i,  Ankara, 
2006, s. 15. 
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Etik ve ahlak kavramlar� birbirleri ile ili�kili fakat farkl� kavramlard�r. Ahlak; 

insanlar�n nas�l davranmalar� gerekti�i konusundaki düsturlard�r.29 Etik ise ahlaki 

standartlar�n hayata uygulanmas�n�n ve mant�kl� olup olmad�klar�n�n sorgulanmas�d�r. 

Yani bir bak�ma muhakeme ve ak�l yürütme sürecidir. Ahlak ya�anan olgudur. Etik bu 

olguyu sorgulayan felsefe dal�d�r. Birbiri ile bu kadar yak�n ili�kili olan etik ve ahlak 

kavramlar�n�n genel nitelikleri ise;30 

- Bu de�erler insanlar aras� ili�kilerde ortaya ç�kar. 

- Bireysel de�il, toplumsal de�erlerdir. 

- Toplumlar�n kültürü, tarihi, sosyal, siyasal ve ekonomik özellikleriyle do�rudan 

ba�lant� içindedir. 

Etik kavram�; bir bireyin di�er bireyler, kurumlar ve devletle olan ili�kilerinde 

toplum deneyimlerinden, gelenek ve göreneklerinden kaynaklanan, ak�l ürünü olan 

toplumsal olu�um birliktelik ve dayan��may� artt�r�c� dolay�s� ile toplumun ekonomik 

sosyal, politik yap�lar�na istikrar sa�lay�c� prensiplerin standartlar�n ve de�erlerin 

tümüdür. 31  

�ekil 1:Etik Karar Verme Süreci 

 
  Kaynak: TÜRMOB- TESMER, Mesleki Uyum E�itimi, 2009, Denetim, TESMER 
Yay�nlar� No: 85,   Ankara,  s.25. 

                                                 
29Z. Beril Ak�nc� Vural, Gül Co�kun, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik”, Gümü�hane Üniversitesi 
�leti�im Fakültesi Elektronik Dergisi, 2011, Say� :1, s. 69.  
http://egifder.gumushane.edu.tr/belgeler/1.sayi/1-4.pdf (Eri�im Tarihi: 13.04.2011) 
30 Devrim Bilgin, “Meslek �lkeleri ve Mesleki Etik”, (t.y.) s. 65.  Kaynak: 
http://www.emo.org.tr/ekler/5f83581dbe3440a_ek.pdf ,(Eri�im Tarihi: 13.04.2011) 
31TÜRMOB- TESMER, Mesleki Uyum E�itimi, Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik, TESMER 
Yay�n No: 88, Ankara 2009, s. 223. 
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 Genel etik çevresi, bireylerin karar verme sürecinde oldukça önemlidir. Genel 

etik çevresinde ilk ad�m, bireyin etik bir ikilemin varl���n� fark etmesini sa�layan ahlaki 

bir fark�ndal�kt�r. �kinci ad�m, bireyin neyin do�ru oldu�una karar vermesini sa�layan 

ahlaki yarg�; üçüncü ad�m ise etik davran��, do�ru olan�n yap�lmas�d�r. Tüm bu ad�mlar; 

genetik kat�l�m, din, felsefi sistemler, kültürel deneyim, hukuki sistem ve etik kodlardan 

etkilenmektedir.32   

Etik kurallar� hukuk kurallar�ndan farkl� olarak yasalarla de�il, toplumsal 

tepkilerle olu�ur. Toplum kültürü içinde yer al�rlar. �hlal edildikleri takdirde toplumsal 

tepkiler olu�ur. Bu yüzden etik; insanl�k tarihi boyunca toplumsal de�i�im ve 

dönü�ümün tüm evrelerinde insan ili�kilerinin yönlendirilmesinde belirleyici etken 

olmu�tur. Bu ba�lamda etikle ilgili çal��ma alanlar� ise;33  

� Betimsel yakla��mlar: Çe�itli topluluklar ve kurumlardaki ahlaki davran��lar� ve 

inançlar� inceler.  

� Kavramsal etik: Temel etik kavramlar� ile birlikte ahlaki sistemlerin temellerini 

ve ahlak�n sosyal sistemler içindeki fonksiyonlar�n� aç�klamaya çal���r. 

� Kuramsal etik: Ahlaki ya�am� ilgilendiren temel ahlaki normlar�n belirlenmesi 

ve korunmas� ile ilgilidir.  

� Uygulamal� etik yakla��m: Kuramsal eti�in bir türüdür.  Meslek hayat�nda 

kar��la��labilecek ahlaki sorunlara kuramsal etik prensiplerinin uygulanmas� ile 

ilgilidir. Muhasebe meslek mensubunun etik yakla��m�, görev sorumlulu�una 

dayanan yararl� olma yakla��m�na dayal� bir biçime olursa, içinde bulundu�u 

genel topluma ve ekonomiye önemli katk�larda bulunabilir.  

Eti�in tarihsel geli�imine bakacak olursak; etik kavram�n�n insanl�k tarihinde 

tam olarak ne zaman ba�lad��� bilinmemekle beraber birçok eski uygarl���n ya�ant�s�nda 

etik anlay���n�n oldu�u tarihi (dinler, felsefi) kaynaklar ile antropolojik ve arkeolojik 

bulgular sayesinde ö�renilmi�tir.34 Ortaya ç�kan bu etik anlay��lar, içinde bulunulan 

dönemin kültürel dokusu ve toplumsal ya�ant�s� ile ili�kilidir. Örne�in; Demokritos, etik 

görü�ü do�a felsefesine dayand�r�r. Sofistler, her �eyi genel geçer gördüklerinden eti�in 

ölçüsünü ki�iye ba�larlar. Platon, ahlak felsefesini iyiyi kötüden ay�rma bilgisi olarak 

                                                 
32 TÜRMOB-TESMER, Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik, a.g.e., s 24. 
33 Suna Tevrüz, �� Hayat�nda Etik, Beta Yay�nlar�, �stanbul,2007, s. 2. 
34 Hüseyin Ali Kutlu, Muhasebe Meslek Ahlak�, Nobel Yay�n Da��t�m, Ankara, 2008, s. 8. 
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tan�mlam��, etik sorunlar� devlet-toplum kavram� ile ele alm�� ve toplumsal etik 

üzerinde yo�unla�m��t�r. 

 Etik inanç sistemleri, insanlar� doyumsuzluktan, bencilikten ve ç�kar pe�inde 

ko�maktan uzakla�t�ran; onlar� ba�kalar�n� dü�ünmeye, kanaatkâr olmaya, dayan��maya 

ve payla�maya, do�ruluk ve hak pe�inde ko�maya yönlendirmeye çaba harcamaktad�r. 

Ertuna’ ya göre; kapitalist sistem etik kurallardan yoksundur. Kapitalizmi etik kurallarla 

ba�da�t�rma arzular� giderek artmaktad�r.35 Bu ba�lamda eti�in ekonomik temellere 

katk�s� ise ça�lar boyunca insanlar�n ahlak kurallar�n� yüceltmeye ve ekonomik ili�kileri 

etik temeller üzerine oturtmaya çal��ma �eklindedir. Bu çabalarda baz� ba�ar�lar elde 

edilmi� fakat yolsuzluk, h�rs�zl�k ve ya�mac�l�k gibi davran��lar her dönemde ve her 

toplumda varl���n� sürdürmü�tür. Son iki yüzy�lda toplumun çaresizli�ine ra�men 

geli�en kapitalist sistem, temellerini etik kurallar üzerine oturtma ihtiyac� 

hissetmemi�tir. Musevilik, H�ristiyanl�k ve �slamiyet gibi semavi dinlerin ortaya 

ç�kmas� ile etik ve ahlak kavramlar� daha önemli hale gelmi�; etik konusu davran�� 

bilimleri, felsefe, sosyoloji gibi bilim dallar�na konu olmu� ve dinlerin temel öngörüsü 

haline gelmi�tir.  

Osmanl� tarihine bakt���m�zda i� ya�ant�s�nda etiksel davran��lar�n ön planda 

tutuldu�u örgütleri görebiliriz. Bu konudaki en güzel örneklerden biri “Ahilik 

Te�kilat�”d�r. Âhilik te�kilat�, bir yandan esnaf ve sanatkârlar aras�nda i�birli�i, 

dayan��ma ve yard�mla�may� te�vik ederken, bir yandan da üretimin muhatab� 

durumunda olan tüketicileri korumu� ve gözetmi�tir. Böylece, bir esnaf te�kilat�, kendi 

haklar� yan�nda, hem çal��anlar�n, hem tüketicilerin hem de genel olarak toplumun 

haklar�n� gözetmekten sorumlu tutmu�tur kendisini.36 Te�kilat, insanlar aras�nda i� 

ahlak�n�n yerle�tirilmesini temel alm�� ve belirli e�itim a�amalar� gerçekle�tirmi�tir. Bu 

do�rultuda yeterli derecede etik donan�m�na sahip olamayan ticaret erbaplar� te�kilata 

kabul edilmemi�tir. Te�kilata kabul edilen bireyler ise ahlaki de�er ilkelerini onurlar�n�n 

bir parças� olarak görmü�lerdir.    

 

                                                 
35 Özer Ertuna, Kapitalizmin Son Direni�i, Alfa Yay�nlar�, �stanbul, 2005, s. 64. 
36Süleyman Özdemir, ” Günümüz Türkiye’ sinde Akademik �� Ahlak� Çal��malara Genel Bir Bak��”, 
�stanbul Ticaret Odas�, ��letmelerde �� Eti�i, �stanbul,2009, s.328. Kaynak: 
http://makale.suleymanozdemir.com/IsAhlakiLiteraturu.pdf,(Eri�im Tarihi: 06.08.2011) 
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3.1.2. Global Etik Tan�m� ve Tarihsel Geli�imi 

Global etik kavram�; bireysel ve ulusal etik bilincini a�an, dünyadaki tüm 

insanlar� kapsayan bir etik duyarl�l��� ve sorumlulu�u ifade eder. Yani bireylerin 

eylemlerinde tüm insanl��a kar�� sorumlu oldu�u bilmesi; aile, kavim ve ulus 

s�n�rlar�n�n a��lmas�d�r. Bu kavram günümüz ko�ullar�nda hayali olarak dü�ünülebilir. 

Ancak bugünkü süreçte önemli mevkilerde bulunan baz� fertlerin do�ay� kullan�m ile 

ilgili baz� kararlar�, dünyada ya�ayan insanlar�n büyük bir bölümünü, iyilik ve kötülük 

bak�m�ndan ilgilendiriyorsa “Global etik bilinci global nitelik ta��yan kararlarda yeterli 

�art haline gelmi�tir.” denilebilir.37  

Ceylan’ �n çal��mas�na göre; ‘Tarihin Sonu’ tezi ile dikkatleri üzerine çeken 

Japon as�ll� Amerikal� dü�ünür Francis Fukuyama da toplumlar�n kalk�nmas� ve 

geli�mesi temelinde güven duygusunun olmamas� durumunda sosyal refah�n 

sa�lanamayaca��n� savunmaktad�r. Yine Fukuyama’ ya göre toplumsal refah�n 

sa�lanmas� için kültür önemli bir güçtür. Bunun yan�nda mutlak ahlaki ve manevi 

de�erlerin de olmas� gerekmektedir. Hans Küng ve Joseph Kuschel gibi baz� 

protestanlar�n geli�tirmeye çal��t�klar� ‘Global Etik’ yakla��m�n�n dini ve manevi 

de�erlerle daha da zenginle�tirilmesi ve bu ba�lamda özellikle �slam dü�üncesinin 

entelektüel birikiminden yararlan�lmas� gerekmektedir.38  

Global eti�in as�l i�levi; her türlü dünya görü�ünde mevcut olan do�ruluk, 

dürüstlük, yard�mla�ma, insanlar� araç olarak kullanmama gibi ilkelerin önündeki 

engelleri kald�r�p; onlara global düzeyde i�levlik kazand�rmakt�r. Global etik, daha 

yüksek seviyede bir etik bilinci oldu�undan bu etik düzeyine ç�kmak için bireyin yerel 

etik e�iliminden zaten geçmesi gerekmektedir. Global eti�in amac� ise, yeni de�erler 

ortaya koymaktan ziyade mevcut etik de�erleri global düzeyde yaymak ve etkin hale 

getirmektir. Ancak bu etik de�erlerin global düzeyde olabilmesi için milli ve dinsel 

kimlikler gerekmektedir. Global eti�in evrensel düzeyde yerle�mesine engel olan 

kavramlar ise soyda�-soyda� olmayan, dinda�-dinda� olmayan, medeni-barbar, zengin-

fakir, bizden-bizden olmayan, yerli-yabanc� vb. �eklindedir. Bu ifadeler ço�u zaman 

                                                 
37Yasin Ceylan,  “Global Etik”, (t.y.) Kaynak:http://www.phil.metu.edu.tr/yceylan/works/glbl-tk.htm 
(Eri�im Tarihi:20.02.2010). 
38 CEYLAN, a.g.e. Kaynak:http://www.phil.metu.edu.tr/yceylan/works/glbl-tk.htm (Eri�im 
Tarihi:20.02.2010). 
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haklar�n ve insanca muamelenin e�it da��t�lmas�nda pürüz ç�kartan tutumlara yol 

açmaktad�r. Global kimlik kavram� ise; bireysel ve ulusal kimliklerde büyük 

de�i�imlere yol açan bir ki�ilik türüdür. Bu yüzden evrensel kültür, e�itim ve derin 

bilinç tecrübesi gerekmektedir. 

�çinde bulundu�umuz yüzy�lda güvenin toplum içinde yayg�n olabilmesi için 

geleneksel ve modern kültürün harmonizasyonu �artt�r. Çünkü toplum içindeki 

ekonomik faaliyetler bireyler taraf�ndan de�il; yüksek düzeyde sosyal i� birli�i 

gerektiren organizasyonlar taraf�ndan yerine getirilir. Özellikle II. Dünya Sava��’ ndan 

sonra geli�en ekonomik ili�kiler nedeni ile milletler, kültürler birbirlerine daha çok 

entegre olmaya ba�lam��lard�r. Bilim, ticaret teknoloji ve ula��m devletlerin d���na 

ç�karak uluslararas� aktivite haline gelmi� ve birçok meslekte uluslararas� standartlar 

belirlenmi�tir. Küreselle�me sürecinin bu kadar hakim oldu�u günümüzde, önemli 

mevkilerdeki baz� fertlerin toplum ile do�ay� do�ru kullanma kararlar� dünyada ya�ayan 

insanlar�n bir bölümü iyilik- kötülük bak�m�ndan ilgilendiriyorsa global etik bilinci, 

global nitelik ta��yan kararlarda yeterli bir �art haline gelmi�tir. Yani, eylemlerimizin 

etkileri yak�n çevremizi, ulus s�n�rlar�n�, ba�ka ülkelerdeki insanlar� ilgilendiriyorsa; bu 

durum yak�n çevre ve ülke s�n�rlar�n�n ötesinde tüm insanl���n mutlulu�unu hesaba 

katan evrensel bir etik anlay���n� gerektirir.39 Bu ba�lamda eti�in uygulanma alanlar� �u 

�ekildedir; 
 

�ekil 2:Eti�in Uygulama Alanlar� 

 
Kaynak: TEK, Nergiz. 2010, Finansal Muhasebeye Giri� ve Tekdüzen Muhasebe 

Sistemi Uygulamalar�, �zmir: Birle�ik Matbaac�l�k, s. 47. 

                                                 
39CEYLAN, a.g.e. Kaynak:http://www.phil.metu.edu.tr/yceylan/works/glbl-tk.htm (Eri�im 
Tarihi:20.02.2010). 
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Evrensel etik de�erlerin geçerli olmas� için tüm dünya ülkelerinin insan kalitesi, 

sistem kalitesi ve yönetim kalitesinin yüksek olmas� gerekir. Bu ba�lamda eti�in 

boyutlar�, ki�isel etikten ba�layarak meslek eti�i, i� eti�i, toplumsal etik ve global etik 

olmak üzere içinde bulunduklar� toplumda geni� kapsaml� olarak uygulama alan� 

bulurlar. Dolay�s� ile toplumlar�n devlet yönetimi; e�itim, sa�l�k, ekonomi alanlar�nda 

dini do�malardan uzakla�arak akl�n ve bilimsel deneyimin hâkim oldu�u süreçte hayatta 

kalabilmek ve ahlak kurallar�n�n etkin hale gelmesi için fikir birli�ine varmalar� söz 

konusu olmaktad�r. Bu fikir birli�inin sa�lanmas� ahlak kurallar�n�n evrensel bir de�er 

haline gelmesi ile mümkün olur.40 

3.2. Meslek Eti�i Kavram� 

 Meslek eti�i, mesleki ya�ant�daki davran��lar� yönlendiren, onlara rehberlik 

eden etik prensipler ve standartlar�n toplam�d�r. 

3.2.1. Meslek Eti�i Tan�m� 

Toplum içinde ya�anan olumsuz geli�meler temiz toplum talebini artt�rm��t�r. 

Öyle ki toplumun her kesiminde etik, ahlak, meslek eti�i ve mesleki davran�� ilkeleri 

toplumsal refah için anahtar bir kelime haline gelmi�tir. Bu ba�lamda etikle 

özde�le�tirilecek de�erler ise;41 

� �nsanlar aras� tutum davran�� ve karar süreçlerini yönlendiren ilke ve de�erler, 

� Töre, gelenek, görenek, yerle�ik al��kanl�klar,  

� �nsanl���n tarihi süreçte ya�am prati�inden ç�kard��� insana has evrensel boyutta 

kabul gören de�erler, 

� Bilime bilgiye ve teknolojiye dayal� de�erler, �eklindedir.  

Meslek eti�i; belirli bir meslek grubunun, mesle�e ili�kin olarak olu�turup 

korudu�u, meslek üyelerine emreden, onlar� belirli bir �ekilde davranmaya zorlayan, 

ki�isel e�ilimlerini s�n�rlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten d��layan, meslek içi 

rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumay� amaçlayan mesleki ilke ve kurallar 

                                                 
40Nergiz Tek, Finansal Muhasebeye Giri� ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamalar�, Birle�ik 
Matbaac�l�k, �zmir, 2010,  s. 48. 
41TMMOB, a.g.e., s. 64. 
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bütünüdür.42 Genel anlamda etik yakla��mlar�n mesleki anlamda somutla�an biçimine 

meslek eti�i denir. Ancak kimi görü�lere göre; meslek eti�inden söz etmek yerine 

meslek ilkelerinden söz etmek daha do�ru olmaktad�r.43 Meslek ahlak�,  her türlü 

meslek alan�nda bireylerin davran�� ve tutumlar�n�n yap�s�na bakmaks�z�n evrensel 

boyutta ahlaki bir bilgiye kavu�turmak için olu�turulmu� kurallar olarak tan�mlan�r. 

Di�er bir ifade ile i� hayat�nda s�kl�kla ortaya ç�kan, kariyer edinmek için yap�lmas� 

gerekenler, para kazanmak ve do�ru olan� yapmaya çal��mak aras�ndaki ikilemleri 

tart��an ve çözüme kavu�turmaya çal��an ahlaksal kavramlard�r. Bu ba�lamda meslek 

ahlak� genel özellikleri ise;44 

1. Meslek ahlak� ki�isel ahlaka dayan�r. Ki�inin özel hayat�ndaki etik kurallara 

uymas� ile i� hayat�nda do�ru olan� yapmak istemesi aras�nda net bir farkl�l�k 

görülmemektedir. Di�er taraftan genel etik kurallar� ile mesleki etik kurallar�n�n 

uygulanmas�nda önemli farkl�l�klar mevcuttur. Mesleki kurallara herkesi uymas� 

istenemez. Ancak genel etik kurallar�na herkesin uymas� gerekmektedir.  

2. Meslek ahlak� dürüstlü�e dayan�r. ��letmede yap�lacak her türlü i�lemin iyi niyet 

çerçevesinde sürdürülmesi ile örgüt içinde etik kurallara uygun hareket edilmi� 

olunur.  

3. Meslek ahlak� namus gerektirir. Mesle�i ahlaki bir biçimde icra edebilmek, 

sayg�l�, dürüst ve namuslu olmay� ayr�ca verilen sözlerin taahhütlerin arkas�nda 

durulmas�n� gerektirir.  

4. Meslek ahlak� do�ru söylemeyi gerektirir. Yap�lan herhangi bir i�lemle ilgili her 

türlü bilginin aç�k ve do�ru bir �ekilde bilgi verilmesi gerekir.  

5. Meslek ahlak� güvenilir olmay� gerektirir. Faaliyet gösterilen dönemde olas� 

olumsuz durumlar içinde ilgili makamlar bilgilendirilmelidir.  

6. Meslek ahlak� bir i� plan� gerektirir. ��letmenin kâr� maksimize etme, büyüme 

gibi hedefleri toplum içindeki sayg�nl��� misyonu ve vizyonu ile paralellik 

göstermektedir.  

                                                 
42�nayet Ayd�n,   “Etik Kültürün Geli�tirilmesinde Sivil Toplumun Rolü”,  2011, Kaynak: 
www.etik.gov.tr/duyurular/2011/...etikhaftasi.../�.Aydin%20STK%20etik.ppt (Eri�im Tarihi:29.06.2011)  
43 AKDO�AN, a.g.e, s.10. 
44Hanifi Aybo�a, “Ülkemizde Muhasebe Mesle�i ve Meslek Eti�i- Ahlak�”,   (t.y) s. 32. 
Kaynak:http://eab.ege.edu.tr/pdf/2/c1-s2-m4.pdf) (Eri�im tarihi: 15.01.2010). 
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7. Meslek ahlak� hem içsel hem d��sal olarak uygulan�r. ��letme içi personel ve 

mü�terilerle yap�lan sayg�l� ve dürüst diyaloglar meslek ahlak�n� üst seviyede 

tutan kurum ve kurulu�larda geçerli olmaktad�r.  

8. Meslek ahlak� kâr gerektirir. Düzgün bir �ekilde yönetilen, gelecekle ilgili 

sa�l�kl� kararlar veren i�letmeler meslek ahlak�na uygun davranan i�letmelerdir. 

Böylece sa�l�kl� bir büyüme gerçekle�erek i�letme kâr� da artacakt�r.  

9. Meslek ahlak� de�erler üzerine kurulur. Meslek ahlak�na uyan i�letme ç�k�� 

noktas� olarak öngördü�ü idealleri gerçekle�tirmeyebilir, ancak niyetinden 

sapmaz. 

10. Meslek ahlak� i�letmenin tepesinde ba�lar. ��letmede üst düzey yöneticilerin 

meslek ahlak�n� göz önünde bulundurmas� ve personelin de ona uyum sa�lamas� 

ideal çal��ma ortam� sa�layabilir.  

Bir meslek grubu ne kadar güçlü ise etik ilkeleri de o kadar etkili olmaktad�r. 

Meslek mensubunun gücü ve otoritesi; kurdu�u etik disiplini ve buna duyulan sayg�y� 

önemli ölçüde etkilemektedir. Bu yüzden herhangi bir meslek icra edilirken meslek 

mensuplar� meslek eti�ine ne kadar ba�l� kal�rlarsa o mesle�e olan güven sayg�nl�k 

artacakt�r.  Günümüz ko�ullar�nda eti�e olan ilgi art���, baz� mesleklerde kar��la��lan 

etik sorunlar�n artmas�ndan ya da sorunlar�n fark�na var�lmas�ndan kaynaklanmaktad�r. 

Özellikle 20. yüzy�l�n son çeyre�inde ‘etik’ sözcü�ü daha çok duyulmaya ba�lanm��t�r. 

Ba�ta ‘t�p eti�i’ olmak üzere, çevre sorunlar�n�n insana ya da insanl���n gelece�ine olas� 

etkilerini konu edinen ‘çevre eti�i’, en geni� anlam� ile i� ya�ant�s�nda ortaya ç�kan etik 

sorunlar� ele alan ‘i�letme eti�i’, siyaset ve kamu yönetimi alan�nda kar��la��lan etik 

sorunlar� ele alan ‘siyaset eti�i’ ya da ‘yönetim eti�i’ günümüzde en fazla sözü edilen 

meslek etikleridir.45 Kurumlar�n etik uygulamalara yer vermesi, yaln�z çevre ve toplum 

aç�s�ndan de�il kurumlar� kendileri içinde de önemlidir. Bu yüzden mesleklerin kendine 

özgü ilke ve kurallar�, meslek eti�i ve disiplini bulunmal�d�r. Meslek ahlak�n� etkileyen 

iç çevre etkeni toplumsal ahlak, bireysel ahlak, bireysel ahlak iken; d�� çevre etkenleri 

toplum, mü�teri, rakip, hissedar devlettir.46  

 

                                                 
45Seyit Koçberber, “Dünyada ve Türkiye’ de Denetim Eti�i”, Say��tay Dergisi, 2008,  s: 68, 
Kaynak:http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der68m4.pdf, s.67.  (Eri�im adresi: 17.02.2011). 
46 OTLU, Fikret. “Muhasebe Mesle�inde Meslek Ahlaki Yeri ve Önemi”, Süleyman Demirel 
Üniversitesi �ktisadi ve �dari Bilimler Fakültesi Dergisi,  1999, Say�: 4, ss. 125–142. 
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�ekil 3: Meslek Eti�ini Etkileyen Davran��lar�n Kayna��n� Olu�turan Faktörler 

 
Kaynak: Akdo�an, a.g.e., s.11. 

 

Meslek ahlak�; sosyal çevre, ki�isel ahlak ve i� özelliklerinin birle�imidir. 

Ki�ilerin e�itim ya�ant�lar�n�n gerçekle�ti�i sosyal çevrede özellikle e�itim 

kurumlar�n�n meslek ahlaki ile ilgili yarg�lar� olu�turmada önemli bir yeri vard�r. Bu 

ba�lamda bireylerin sergiledikleri etik d��� davran��lar�n önlenmesinde en önemli husus, 

insani ve ahlaki de�erlerin benimsetilmesi için verilecek e�itimdir. Küçük ya�ta 

verilmesi gereken bu e�itim aile okul çevre vb… faktörlerce benimsetilip prensip, kural, 

ödül ve hukuki yapt�r�mlarla desteklenmelidir. Aksi takdirde mesleki ya�ant�da 

etkinli�in dü�mesi söz konusudur. Bu ba�lamda temel kurulu� hedefleri kâr elde etmek 

ve sosyal hizmet sunmak olan i�letmelerin faaliyetlerinin dü�mesine neden olan etik d��� 

davran��lar �u �ekilde s�ralanabilir:47   

� Kurum içinde üstlere gerçek d��� bilgiler sunmak, 

� Kay�t ve belgeleri de�i�tirmek, 

�  Madde ba��ml�l���, 

� Çal��anlar aras�ndaki ç�kar çat��mas�, 

� Kurum mal�n�n ki�isel ihtiyaçlar için kullan�m�, 

� H�rs�zl�k 

� Hediye almak, vb… 

 

                                                 
47Murat Kayacan, “Anonim �irketlerde Sosyal Sorumluluklar ve Etik De�erler, I. Uluslararas� Türkiye 
Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, TÜRMOB 
Yay�nlar�,2006, Yay�n no: 58, s.365. 
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Di�er taraftan bireylerin etik d��� davran��lara yönelmesine neden olan etmenler 

ise:48     

� Yöneticinin çal��anlara ula��lmas� zor ya da gerçekçi olmayan hedefleri 

koymas�, 

� Çal��anlar�n i� program�na yeti�me kayg�s�, zaman yetersizli�i, 

� Ekonomik kriz dönemlerinde i�letmenin tasfiye edilmemesi için her türlü 

kurtar�c� ifadelerin kullan�lmas�, 

� �irket yönetiminin akrabal�k ili�kilerini ön planda tutacak tav�rlar sergilemesi, 

� Kurum içinde çal��anlar�n hem kendi aralar�nda hem de �irket yönetimi ile ç�kar 

çat��mas� içine girmesi, 

� Çal��anlar�n ödüllenmesinde ve maa�lar�n belirlenmesinde e�itli�i sa�lay�c�, 

somut yöntemin olmad���n�n dü�ünülmesi, 

� Payda�lar nezninde �irket itibar�n� korumak amac� ile mevzuat�n d���na 

ç�k�lmas�, 

� �irket yönetimindeki bireylerin ki�isel zenginle�melerini her �eyin üstünde 

tutmas�, 

� Yasal ise ahlaki olu�unun dü�ünülmesi yani yap�lan hilelin ispatlan�ncaya kadar 

de�erlendirmeye al�nmamas�, 

� Ortaya ç�kar�labilme ve cezaland�r�lma olas�l���: Sergilenen etik d��� davran���n 

ortaya ç�kar�lma ve cezaland�r�lma olas�l��� yüksek ise meslek mensubu bu 

davran��tan vazgeçebilir. Aksi takdirde meslek mensubu bu davran��a devam 

eder.  

Meslek eti�i, belirli bir meslek grubunun olu�turup korudu�u, meslek üyelerine 

emreden, onlar� belirli bir �ekilde korumaya zorlayan, ki�isel e�ilimleri s�n�rlayan, 

meslek için rekabeti düzenleyen ve meslek idarelerini korumay� amaçlayan mesleki 

ilkeler bütünüdür.49 Aksi takdirde mesle�in etik kurallara uyulmadan icra edildi�i gerek 

i�letmelerde gerekse bürolarda hem meslek içi disiplin anlay��� ortadan kalkar hem de 

                                                 
48Murat Kayacan, “Anonim �irketlerin Sosyal Sorumluluklar� ve Etik De�erler”, 2006, 
http://www.tedmer.org.tr/pdf/tedmer_1.pdf,, s.14. 
49Mine Tükenmez. Muhasebe Mesle�inde Meslek Ahlak� ve Etik, I. Türkiye Muhasebe Forumu, 
Muhasebe Mesle�inin Bugünü ve Gelece�i, TÜBMOB Yay�nlar� 239, 20-21 Nisan, �stanbul, 2006, s. 
163. 
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i�letmede uzun vadeli hedeflere ula�ma büyük zorluklar ya�an�r. Bu ba�lamda etik 

kurallar�n benimsenmedi�i i�letmelerde katlan�lan maliyetler ise �u �ekildedir;50 

� Tüketici tatminsizli�i artar. 

� Verimlilik ve kârl�l�k azal�r. 

� Ahlaki olarak dü�ük kurumsal anlay�� çal��ma ortam�na yay�l�r. 

� ��yerindeki korkudan dolay� i�birli�i ve dayan��may� sa�lamak zorla��r. 

�  Yüksek seviyeli bireysel stres i�letmede bask�n olur. 

� ��çilerin sayg�s�z davran��lar�nda art�� meydana gelir.  

 3.2.2. Meslek Eti�i �lkeleri 

Mesleki etik ve de�erler; mesle�e özellik ve ki�ilik kazand�ran, mesle�i belirli 

kal�plara oturtan de�erlerdir. Bu de�erler mesleki faaliyetlerin sistematik bir �ekilde 

yap�ld���, sa�l�kl� ili�kilerin geli�tirildi�i ortamlar yaratmaktad�r. Bu durum toplumsal 

refah düzeyini att�rmakta ve daha bilinçli bir toplum olu�turmaktad�r.  

Genel etik çevresi, i�letmenin etik çevresi ve ki�isel etik de�erler meslek eti�ini 

olu�turan unsurlard�r. Di�er tüm faaliyetlerle beraber etik kodlar meslek eti�inin bir 

parças� olarak meslek eti�inin çevresini olu�turmaktad�r. Genel etik çevresi karar verme 

sürecinde oldukça önemlidir. Ülkemizde genel etik çevrenin de�erlendirilmesi, politika 

belirleyici ve standart yap�c�lara mevcut muhasebe kurallar�n�n ve mesleki kodlar�n 

uygulanabilirli�i konusunda ve gelecekte olu�turulacak standart ve kodlar�n 

haz�rlanmas�nda bak�� aç�s� sa�layacakt�r.51 Burada bizim özellikle de�inece�imiz unsur 

etik kodlard�r. Bu kodlar; i� çevrelerinin etik konusundaki görü�lerini yans�tmaktad�r. 

�irket kodu, mesleki örgüt kodlar�n�n yay�nlad��� kodlar �eklindeki etik kodlara IFAC 

kurulu�unun muhasebe meslek mensuplar� için yay�nlad��� etik kodlar� örnek 

verebiliriz.  

 

 

                                                 
50Tevrüz, a.g.e, s.61. 
51Ça�nur Balsar�, Fatih Dalk�l�ç, Denetimde Etik, 8. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan,2008, 
Antalya, s. 542. 
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3.2.3. Meslek Eti�i Kurallar� 

Genel olarak mesleki etik kurallar� insanlara daha iyi hizmet verebilmek için yol 

gösterici rol oynamakta; nas�l, hangi yollarla daha etkin bir hizmet arz�n�n 

gerçekle�tirilebilece�i fikrinin olu�mas�nda birçok meslek grubuna yard�mc� olmaktad�r.  

Di�er bir ifade ile mesle�in itibarl� bir �ekilde yürütülmesini sa�layan meslek eti�i 

kurallar�; meslek mensuplar�n�n her birbirleri ile hem de topluma kar�� görevlerini en iyi 

�ekilde yapmas�n� amaçlamaktad�r. Meslek ahlak� ile ilgili belirlenen kurallar 3 özelli�i 

bünyelerinde ta��maktad�r.52  

� Meslek mensubunun yasalar�n öngördü�ü düzeyin üzerinde bir davran��ta 

bulunmalar� ve bu seviyeyi her zaman korumalar� gerekir. 

� Belirlenecek ahlak kurallar� dürüst davranmay� ve kamuoyunda olumlu bir 

izlenim b�rakmaya yönelik olmal�d�r.  

� Meslek gruplar� belirlenen ahlaki standartlara ters dü�ecek tüm davran��lar� 

yasaklamal� ve cezai yapt�r�mlar uygulamal�d�rlar. 

Etik kurallar her meslekte do�u�tan var olan de�erlerle birlikte, daha sonradan 

e�itimle edinilen bilgi ve meslek içi deneyimden olu�maktad�r. Meslek için etik kurallar 

di�er sosyal bilimlerde oldu�u gibi görecelik gösterdi�inden, meslek örgütleri 

taraf�ndan uluslararas� boyutu da dü�ünülerek olu�turulmal�d�r.53  

 

4. KÜRESELLE�MEN�N MESLEKLER ÜZER�NDEK� ETK�LER� 

Küreselle�me süreci ile mesleklerin uluslararas� alanda gerçekle�mesi söz 

konusudur. S�n�rlar�n ortadan kalmas�, uluslararas� ili�kilerin artmas� ile meslek 

mensuplar�n�n uluslararas� düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmalar� zorunlulu�u ortaya 

ç�km��t�r. Özellikle bilgi teknolojisinin mesleklerde önemli bir yer almas� ve mesleki 

geli�imlerde etkili olmas� söz konusudur. Bu ba�lamda küreselle�me sürecinde meslek 

mensubu, uluslararas� standartla�maya ayak uydurma zorunlulu�unu hissetmi�tir. 

                                                 
52Karde� Seval Selimo�lu, Muhasebe E�itiminde Yeni Ufuklar, XX. Türkiye Muhasebe E�itimi 
Sempozyumu May�s Antalya,2001, s. 7. 
53Oya Y�ld�r�m,  Ay�en Dalgeç, Küreselle�me ve Muhasebe E�itimi, Türkiye XIII. Muhasebe E�itimi 
Sempozyumu 20–22 May�s, 1993,  Çe�me �zmir, s. 3. 
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 4.1. Meslek Tan�m� 

Bir u�ra��n�n meslek olarak tan�mlanmas� için bir tak�m özelliklere sahip olmas� 

gerekir. 54 

� Karma��k sürekli geli�en bir bilgi yap�s� içeriyorsa, 

� Uygulamada kar��la��lan sorunlar�n çözümünde mesleki yarg� kullan�l�yorsa, 

� Kamu yarar�na hizmet edecek bir sorumluluk ta��yorsa, bu u�ra�� meslektir.  

Meslek olarak alg�lanabilecek bir u�ra��n�n sahip olmas� gereken baz� di�er 

kriterler ise �u �ekilde s�ralanabilir;55           

� Meslek öncelikle ki�inin düzenli olarak yürüttü�ü faaliyet alan�d�r. Hobi, 

yard�m, zevk için yap�lan u�ra�lar meslek say�lmazlar.  

� Meslek bir geçim kayna�� olmal� ve belirli bir ücret kar��l���nda olmal�d�r. 

� Mesleklerin aç�k ve standart bir tan�m� yap�lmal�, sistematik bilgiye 

dayanmal�d�r. Mesle�in kendine özgü özel bir e�itim uygulamas�n�n olmas� veya 

ki�isel beceriye dayanmas� gerekmektedir. 

� Mesleklerin meslek amaçlar�n� meslekleri icra edenlerin ki�isel amaçlar�ndan 

daha üstün tutan bir mesleki davran�� standard� olmal�d�r. 

         

Türk Dil Kurumu (TDK)’ na göre ise; bir u�ra��n�n meslek olarak 

alg�lanabilmesi için;56 

- Belirli bir e�itimle kazan�lmas�, 

- Sistemli bilgi ve becerilere dayal� olmas�, 

- �nsanlara yararl� bir mal üretmek, hizmet vermek ve kar��l���nda para kazanmak 

için yap�lmas�, 

- Kurallar� belirlenmi� i� olmas� gerekmektedir.    

Meslekler birbirlerinde çok farkl� olsalar bile birço�unda ortak kabul gören de�erler 

söz konusudur. Bu de�erler; 57 

- Etik kural ve ilkelere uygun davran�lmas� gerekir. 

- Toplum sa�l���, güvenli�i, refah� ve çevrenin korunmas� ön planda tutulmal�d�r. 

                                                 
54Akdo�an, a.g.e., s.16. 
55Koçberber, a.g.m. s.69. 
56TÜRMOB- TESMER, Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik,  a.g.e., s. 220. 
57 Kutlu, a.g.e. s. 45. 
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- Dürüst ve güvenilir olunmal�, �effaf ve objektif davran�lmal�, yetkin olunan 

konularda görü� bildirilmelidir.  

- Ç�kar çat��malar�ndan uzak durulmal�, tarafs�z ve hesap verebilir olunmal�d�r. 

- ��veren ve mü�terilere kar�� profesyonel olunmal�, sadakatle hizmet verilmelidir. 

- Meslek eti�i ilke ve kurallar�na ba�l� olunmal�, kurallara uymayanlar 

uyar�lmal�d�r.  

- Mesle�in �eref ve onurunu korumaya ve güvenilirli�ini artt�rmaya çaba 

gösterilmelidir. 

Ayn� zamanda bir i�e mesleki de�er kazand�ran unsurlar;58  

- Uygulama standartlar� ve etik kurallar�, 

- Mesleki örgütünün bulunmas�, 

- Belge dir.  

4.2. Muhasebe Mesle�i Tan�m� 

Muhasebe, bilimsel yap�s�n� olu�turan temel kavramlar, prensipler ve genel 

kabul görmü� ilkeler çerçevesinde i�letmeleri ilgilendiren ekonomik ve mali olaylar� bir 

sistem bütünlü�ü içerisinde kaydeden, raporlayan, denetleyen ve ilgililere tarafs�z 

biçimde bilgi üreten önemli bilim dal�d�r. Bu ba�lamda profesyonel muhasebe meslek 

mensubu tan�m� ise; “Yasal olarak muhasebe mesle�ini düzenleme yetkisi verilmi� ülke 

kurulu�lar�, denetim veya muhasebe meslek örgütü taraf�ndan üye olarak kabul edilmesi 

için gerekli ko�ullar� ta��yan birey profesyonel muhasebe meslek mensubudur.” 

�eklindedir.59 Dünya standartlar�na bakacak olursak profesyonel muhasebe meslek 

mensubunda olmas� gereken özellikler ise; 60  

- Konu ile ilgili üniversite e�itimini tamamlam�� olmak, 

- Belirli bir süre içinde önceden belirlenen bir staj program�n� gerçekle�tirmi� 

olmak, 

- Yeterlilik s�nav�nda ba�ar�l� olmak, �eklindedir. 

                                                 
58TESMER, “Mesleki De�erler ve Etik,”  TESMER Ders Notu, (t.y.) Kaynak: 
www.nevsehirsmmmo.org.tr/upload/dosya/4%20.ppt (Eri�im Tarihi: 11.08.2011) 
59I��l Pekdemir, “Profesyonel Muhasebecilikte Meslek Öncesi Staj Uygulamas�: Bir Ara�t�rma”, 
Muhasebe ve Denetime Bak�� Dergisi, 2000, Say�:2, s.43. 
60 Recep Pekdemir, “Muhasebe Mesle�inde Uzmanla�ma”, �stanbul SMMMO Yay�nlar�, Yay�n no:27, 
�stanbul,1999, s. 25. 
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Ülkemizde muhasebe mesle�i ile en son de�i�iklik ise; 13 Haziran 1989 da 

Resmi Gazete de yay�mlanarak yürürlü�e giren 3568 Say�l� Meslek Yasas� 26.07.2008 

tarihinden itibaren 5786 say�l� kanun ile de�i�tirilmesi �eklindedir. Bu ba�lamda 3568 

Say�l� Meslek Yasas�’ nda belirtilen Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Mü�avir, Yeminli Mali Mü�avir olarak 3’ e ayr�lan meslek mensuplar� 5786 Say�l� 

Meslek Yasas� ile sadece Serbest Muhasebeci Mali Mü�avir (SMMM) ve Yeminli Mali 

Mü�avir (YMM) olarak iki gruba ayr�lm��t�r.61 

Ekonomik alanda meydana gelen de�i�im ve geli�meler özel sektörün ayr�cal�kl� 

olmas� yönünde sonuçlanm��t�r. Öyle ki muhasebe mesle�i devlet muhasebecili�inden 

özel sektör muhasebecili�ine do�ru geçi� yapm��t�r. Bu itibarla ba��ms�zl�k gündeme 

gelmi�, özel sektör ile kamu aras�ndaki dengenin sa�lanmas� görevi muhasebe 

mesle�ince üstlenilmi�tir. Muhasebe mesle�i bu ba�lamda ilgili kurulu�lara ve ki�ilere 

ihtiyaç duyduklar� finansal bilgileri üretip; bunlar� raporlar arac�l��� ile ilgililere 

sunarken ayn� zamanda ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlardaki geli�melerin 

etkisiyle de üretti�i bilgilerin kapsam�n� geni�letmekte; niteliklerini de�i�tirmektedir.62 

Bu ba�lamda muhasebe meslek mensubunda olmas� gereken nitelik ve becerileri 

s�ralayacak olursak; 

Ki�isel nitelikler: Meslekler yerine getirilirken olu�an pek çok olumsuzlu�un 

mesleki ahlak kuralar�n�n ihmalinden ziyade; ki�isel ahlak ve yarg�lama yetersizli�inden 

kaynakland���n� ifade edilmektir. Bu ba�lamda zihinsel yetenek ve olgunluk, analitik 

yetenek, kavramsal anlama, ileti�im yetene�i ve tarafs�z olabilme gibi ki�isel niteliklere 

sahip olan meslek mensuplar� mesle�i gere�ince icra edeceklerdir.  

Mesleki nitelikler: Mesleki nitelikler profesyonel muhasebe meslek 

mensuplar�n�n e�itim yolu ile kazand�klar� bilgilerin ba�ar�l� bir �ekilde kullan�lmas�n� 

sa�lar. Bu beceriler özel olarak tasarlanm�� kurslar, e�itim programlar� ve pratik 

deneyimlerin birle�mesi ile elde edilir. Meslek mensubunda olmas� gereken mesleki 

beceri ve nitelikler ise;63  

� Mesleki temel bilgi ve beceri, 

� Sistem anlay���, 

                                                 
61TÜRMOB- TESMER, Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik, a.g.e. s. 16. 
62Beyhan Mar�ap. “Muhasebe Mesle�i Fonksiyonlar� ve Meslek Mensuplar�n�n Nitelikleri”, Yakla��m 
Dergisi, Say� 37, 1999, s. 19. 
63Akdo�an, a.g.e, ss: 26-27. 
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� Yarat�c� dü�ünce gücü ve yetene�i, 

� Ça��n teknolojisini etkin kullanma, 

� Ulusal ve uluslararas� muhasebe ve denetim standartlar�, 

� Ulusal ve uluslararas� finansal piyasalar ve türev araçlar�, 

� Yeni ekonomi (sanal ticaret), 

� Uluslararas� ili�kilerde görev alma �eklinde s�ralanabilir. 

 Meslek bilinci ve ahlaki nitelikler: Muhasebe meslek mensubu toplum 

güvenini kazanmak ve bunu üst seviyede devam ettirebilmek için ahlaki standartlar 

çerçevesinde hareket etmelidir. Muhasebe ve denetim mesle�ini uygulayabilmek için 

her �eyden önce bili�sel bir yetene�e ihtiyaç vard�r.64 Bu ba�lamda muhasebe meslek 

mensubunun mesleki yarg�da bulunabilmesi için birçok probleme dair do�ru tespitlerde 

bulunmas�, problemin çözümüne ili�kin do�ru karar vermesi söz konusu olmal�d�r. 

Bunun içinde olaylara çok yönlü bakmal�, seçenekleri de�erlendirmeli, tarafs�z olarak 

ve etik kurallar� çerçevesinde i�letme için en faydal� olan alternatifi belirlemelidir. 

Mesleki de�erler kavram�, mesleki ödev ve sorumluluklar yerine getirilirken sa�lanan 

doyum ve ilgiden kaynaklanmaktad�r. Hem ilginin yarat�lmas� hem de ödev ve 

sorumluluklar yerine getirildikten sonra sa�lanan doyum mesleki de�erlerdir. Meslek 

mensubu için mesleki ödev ve sorumluluklar ise; 65  

- Muhasebe mesle�inin temelini olu�turan etik ilkeleri ve yasal sorumluluklar� 

bilmek, benimsemek ve uygulamak, 

- Muhasebe ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler çerçevesinde mesle�i icra etmek, 

- Mesleki etik de�er ve ilkelerin mü�teriler, di�er meslekta�lar, toplum yarar� 

çerçevesinde yerine getirilmesi sorunlulu�unu bilmek, 

- Mesleki uygulamalar�n iç ve d�� çevre ile kurulan sa�l�kl� ili�ki ve kar��l�kl� 

anlay�� ile gerçekle�ece�ini kavramak, 

- Mü�terilerin kültür inanç ve özerkliklerine sayg� duymak, 

- Di�er meslek mensuplar� ve beraber çal���lan çal��ma arkada�lar�na sayg�l�, 

dürüst ve motive edici �ekilde çal��mak, 

                                                 
64Çi�dem Sola�, 2006, “Muhasebe Mesle�inde Mesleki Yarg�”, Muhasebe Bilim Dünyas� Dergisi 
(MÖDAV) 8/4, s.1–16. 
65 TÜRMOB-TESMER, Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik,. a.g.e. s. 222. 
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- Muhasebe meslek eti�i ilkelerine uymada ve mesleki sorumluluklar� ta��mada 

kararl� olmak, bu ilkelerin devaml�l��� için sorumlu davranmak, 

- Meslek birli�i (TÜRMOB) ve meslekle ilgili di�er kurulu�larla (Maliye 

Bakanl���, SPK vb…) i�birli�ine aç�k olmak, 

- Ki�isel ve mesleki s�n�rl�l�klar�n fark�nda olmak, gerekti�inde yard�m 

isteyebilmek, 

- Kendi kendini denetleyebilmek, kendisinin sürekli olarak geli�tirmenin gere�ini 

bilmek, 

- Zaman� etkin ve verimli bir �ekilde kullanabilmek, belirsizliklerle ba� edebilmek 

ve de�i�imlere ayak uydurabilmek, 

- Mü�teriler ile ilgili etik yükümlülükleri bilmek �eklinde s�ralanabilir. 

4.2.1. Muhasebe Mesle�i Tarihsel Geli�imi 

Ticari hayatla ilgili ilk belgelerin yakla��k 4000 y�l önce Babil’ de çivi yaz�s� ile 

kil levhalar üzerine yaz�lm�� oldu�u tarihçiler ve bilim adamlar� taraf�ndan kabul 

görmektedir. Baz� muhasebe tarihçileri ise muhasebenin yaz� ve rakamlar�n icat 

edilmesine neden oldu�unu savunmaktad�r. Baz� kaynaklar ise muhasebe tarihinin ilk 

önce Asurlulardan ba�layarak M�s�r’ a geçti�ini ve daha sonraki dönemlerde Luca 

Pacioli zaman�nda �talya‘ ya geçti�ini yazmaktad�r. Di�er taraftan muhasebe konusunda 

ilk yaz�l� belgelere Sümerliler (M.Ö 5000), �braniler (MÖ 4000), M�s�r (MÖ 3000), 

Babiller (MÖ 2000)  ve Yunanl�lar (MÖ 500) tarihlerinde rastlanmaktad�r. Çift kay�tl� 

muhasebe sistemine ise 14. ve 15. yy.da Roma �mparatorlu�u zaman�nda geçilmi�tir.  

Osmanl� Devleti döneminde özel sektör ve ticari hayat�n az olmas� nedeni ile 

çok fazla düzenlenme gere�i duyulmayan muhasebe sistemi, Cumhuriyet Dönemi ile 

birlikte özel ve kamu sektöründe ticari ve sinai faaliyetlere ba�l� olarak h�zla geli�me 

sa�lam��t�r. Ancak Vergi Kanunu ile TTK‘ daki muhasebeye ili�kin hükümlerin 

farkl�l�klar ta��mas� ve e�itimde kullan�lan farkl� ülke uygulamalar� nedeni ile tek 

düzelik sa�lanamam��t�r.66 

                                                 
66 Kutlu, a.g.e, s.61-64. 
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Ülkemizdeki muhasebe uygulamalar�nda 1926–1960 y�llar� aras�nda Almanya, 

daha sonraki dönemlerde ABD muhasebe anlay��� etkisi görülmü�tür. 671926 y�llar�ndan 

itibaren �ktisadi Devlet Te�ekkülleri’ nin kurulmas� ile birlikte bat� ülkeleri muhasebe 

kurallar� ve standartlar�na benzer uygulamalar ülkemizde uygulanmaya ba�lanm��t�r. 

1914 y�l�nda Kazanç Vergisi Kanunu, 1937 y�l�nda Türk Ticaret Kanunu ve 1950 

y�l�nda Vergi Reformu Kanunu’ nun yürürlü�e girmi� ve uygulanan liberal politikalarla 

özel sektör yayg�nla�m�� ve bu ba�lamda muhasebe uygulamalar� da yayg�nla�m��t�r.68 

4.2.2. Muhasebe Mesle�i Temel Kavramlar� 

Sosyal sorumluluk: Bu kavram muhasebenin organizasyonda, muhasebe 

uygulamalar�n�n yürütülmesinde, mali tablolar�n düzenlenmesi ve sunulmas�nda belli 

ki�i ve gruplar�n de�il; tüm toplumun ç�kar�n�n gözetilmesi ve dolay�s� ile bilgi 

üretiminde gerçe�e uygun, tarafs�z ve dürüst davran�lmas� gerekti�ini ifade eder.69 

Muhasebe temel kavramlar�ndan sosyal sorumluluk kavram�, meslek ahlak� ile yak�ndan 

ili�kilidir. Sosyal sorumluluk ve ahlaki de�erlerle olu�turulmu� muhasebe bilgileri son 

derece güvenilir ve do�ru olaca��ndan mesle�in toplum görevi yerine getirilmi� olur.  

Di�er bir ifade ile muhasebe meslek mensuplar� sadece mü�terilerine, i�verenlerine, 

patronlar�na ve yöneticilerine sadece kâr için de�il; en yüksek etik standartlar� 

gerçekle�tirmek için tüm topluma kar�� sorumlulard�r.70   

Ki�ilik: Bu kavram i�letmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, 

personelinden ve di�er ilgililerden ayr� bir ki�ili�e sahip oldu�unun kabul edilmesini 

ifade eder.71  

��letme Süreklili�i: ��letmelerin faaliyetlerinin belirli bir süreye ba�l� 

olmaks�z�n sürdürülece�ini ifade eden bu kavram, maliyet esas�n�n temelini olu�turur.  

Dönemsellik: ��letmenini süreklili�i kavram�na göre s�n�rs�z kabul edilen 

ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar�n�n di�er 

dönemlerden ba��ms�z olarak saptanmas�n� ifade eder.72  

                                                 
67 Nihat Küçüksava�. Finansal Muhasebe, Kare Yay�nlar�, �stanbul, 2005, s.14. 
68 Kutlu, a.g.e, s.64. 
69 Fevzi Sürmeli,  Genel Muhasebe, Aç�k Ö�retim Yay�nlar�,1995, s.105. 
70 Tek, a.g.e., s. 51. 
71 Orhan Sevilengül. Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi,  Ankara,2003 s. 23. 
72 Sürmeli, a.g.e. s.104-105. 
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Parayla Ölçülme: ��letmedeki olaylar�n ölçülüp, ifade edilmesinde ortak 

ölçünün para (ulusal para) olmas� kavram�d�r. 

Maliyet Esas�: ��letme taraf�ndan edinilen varl�k ve hizmetlerin 

muhasebele�tirilmesinde, elde edilme maliyetlerinin esas al�nmas� gerekti�ini ifade 

eder. 

Tarafs�zl�k ve Belgelendirme: Sosyal sorumluluk kavram� gere�ince yerine 

getirilmesi için muhasebe kay�tlar�n�n, gerçek durumunu yans�tan ve usulüne uygun 

olarak düzenlenmi� objektif belgelere dayand�r�lmas� gerekir.73  

Tutarl�l�k: Muhasebe uygulamalar� için seçilen muhasebe politikalar�n�n 

birbirini izleyen dönemlerde de�i�tirilmeden uygulanmas� gere�ini ifade eder.  

Tam Aç�klama: Mali tablolar�n bu tablolardan yararlanacak ki�i ve kurulu�lar�n 

do�ru karar vermelerine yard�mc� olacak ölçüde yeterli, aç�k ve anla��l�r olmas�n� ifade 

eder.  

�htiyatl�l�k: Muhasebe olaylar�nda temkinli davran�lmas� ve i�letmenin 

kar��la�abilece�i risklerin göz önünde bulundurulmas�n� ifade eder.  

Önemlilik: Bir hesap kalemi veya mali bir olay�n nispi a��rl�k ve de�erinin mali 

tablolara dayand�r�larak yap�lacak de�erlemeleri veya al�nacak kararlar� etkileyecek 

düzeyde olmas�n� ifade eder.  

Özün önceli�i: ��lemlerin muhasebeye yans�t�lmas�nda ve onlara ili�kin 

de�erlemelerin yap�lmas�nda biçimlerinden çok özlerinin esas al�nmas�n� ifade eder. 

4.2.3. Muhasebe Meslek Eti�i �lkeleri 

Muhasebe mesle�inde mesleki yeterlilik ve gerekli e�itimlerin yan� s�ra, meslek 

ahlak� unsurlar�ndan olan dürüstlük, ba��ms�zl�k, güvenirlilik, s�r saklama gibi 

kavramlar da vazgeçilmezdir. Çünkü meslek mensuplar� mesleklerini icra ederken 

birçok konuda farkl� yarg� ve sonuçlara ula�maktad�r. Bu ba�lamda olu�an etik 

ikilemlerin çözümü için muhasebe meslek eti�i ilke ve kurallar� olu�turulmu�tur. 

Böylece ahlak d��� davran��lara bir s�n�r getirilerek olas� belirsizlikler en aza 

                                                 
73 Sevilengül, a.g.e., s. 24-25. 
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indirgenmeye çal���lm��t�r. Bu ba�lamda muhasebe meslek ahlak� amaçlar� ise �u 

�ekilde s�ralanabilir;74  

� Muhasebe e�itimini ahlaki konularla ili�kilendirmek, 

� Muhasebedeki ahlaki konular� tan�mlamak,  

� Ahlaki sorumluluklar�n olu�turulmas�,  

� Ahlaki ikilem ve sapmalar�n belirlenmesine ili�kin yeteneklerin olu�turulmas�, 

� Muhasebe mesle�indeki belirsizlikle nas�l ba� edilece�inin ö�retilmesi, 

� Ahlaki davran��lardaki de�i�iklikler için zemin olu�turulmas�, 

� Meslek ahlak�n�n genel alanlar� ile ili�kiler kurulmas�, muhasebe ahlak�n�n genel 

çerçevesinin ve geçmi�inin anla��larak öneminin vurgulanmas� �eklindedir. 

 

 Muhasebe meslek eti�i ilkeleri ise �u �ekilde s�ralanabilir; 

Sorumluluk: Etik kavram�n�n temelinde sorumluluk duygusu vard�r. 

Sorumluluk ilkesi do�rultusunda hareket eden meslek mensuplar�n�n ki�i ve kurulu�lara 

kar�� ahlakl�, adaletli ve e�it olarak mesle�i gerçekle�tirmeleri söz konusu olmaktad�r. 

Bu ilke ile ba��ms�z denetçi-mü�teri, iç denetçi-i�veren ve kamuya olan sorumluluklar 

ifade edilmektedir. Çünkü meslek mensuplar� mesleki güven, kamu inanc� ve mesleki 

çal��may� sa�layacak biçimde mesle�i yürütmelidirler. Muhasebe Sistemi Uygulama 

Genel Tebli�i’ nde sosyal sorumluluk kavram�; muhasebenin genel i�levlerini yerine 

getirme hususundaki sorumlulu�u belirtmekte ve muhasebenin kapsam�n�, anlam�n�, 

yerini ve amac�n� göstermektedir. Bu ba�lamda ‘Muhasebe organizasyonunda, 

muhasebe uygulamalar�n�n yürütülmesinde mali tablolar�n düzeltilmesi ve 

sunulmas�nda belli ki�i ya da gruplar�n de�il; tüm toplumun ç�karlar�n� korunmas� 

dolay�s� ile gerçe�e uygun, tarafs�z ve dürüst davran�lmas� gerekti�ini ifade eder’ 

�eklinde tan�mlanm��t�r.75  

                                                 
74Seval Karde� Selimo�lu, Muhasebe Mesle�inin Meslek Mensubu Adaylar� Ahlaki Do�rular� 
Kazand�rmadaki Rolü, XX. Türkiye Muhasebe E�itimi Sempozyumu, Muhasebe E�itiminde Yeni 
Ufuklar, May�s Antalya,2001, s. 18. 
751 S�ra No’ lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli�i, Resmi Gazete No 21447 (M)  
Resmi Gazete Tarihi 26/12/1992, Kaynak: 
www.vergiforum.com/.../Muhasebe_Sistemi_Uygulama_Genel_Tebligi_1.doc,  ( Eri�im Tarihi: 
13.04.2011) 
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Kamu yarar�: Muhasebe meslek mensuplar� kamu yarar�na hizmet etme, kamu 

güvenini sarsacak davran��larda bulunmama ve mesle�e kendilerini adama gibi 

yükümlülükleri kabullenmek zorundad�rlar.76  

Dürüstlük: Meslek mensuplar� kamuoyunun kendilerine olan güveni sa�lama, 

sürekli k�lma ve yayg�nla�t�rmak için mesle�i dürüst kusursuz ve �üphe 

uyand�rmayacak �ekilde yerine getirmelidirler. Bu ba�lamda görevlerini yerine 

getirirken mesleki etik standartlar�n�n �ekil ve ruhunu özümseyerek, ba��ms�zl�k ve 

tarafs�zl�k ilkelerine ba�l� kalarak, mesle�in gerektirdi�i kusursuz davran�� �artlar�na 

uyarak ve kamu yarar�n� gözeterek karar verirler.77  

Tarafs�zl�k ve ba��ms�zl�k: Meslek mensubu görü�lerini, de�erlendirmelerini 

ve tavsiyelerini sunarken mesleki tarafs�zl��a önem vermelidir. Ayr�ca yürütülen her 

türlü i�te özellikle eksiksiz ve objektif olmal�, d�� etkilerden uzak ve ki�iler aras�nda 

ay�r�m gözetmeksizin ön yarg�l� davran��larda bulunmadan görevini yerine getirmelidir. 

Tarafs�zl�k aç�s�ndan bakt���m�zda ise mesleki kurallara ayk�r� davranma sürecinde 

meslek örgütüne verilen zarar�n istem d��� olup olmamas� konusunda karar verilerek 

cezai yapt�r�m uygulanmal�d�r. Meslek mensuplar� ba��ms�zl�klar�n� korumaya gayret 

gösterip ba��ms�zl��� zedeleyecek i� kabulünden kaç�nmal�d�r. 

Mesleki özen: Meslek mensubu görev ve sorumluluklar�n� yerine getirirken 

teknik ve etik standartlara uygun davranmal�, mesleki aç�dan yetersiz kald�klar� zaman 

gerekli yard�m� alma yoluna gitmelidir.78  

Hizmetin kapsam� ve niteli�i: Meslek mensuplar� denetim ve tasdik i�lemleri 

d���nda sunulan hizmetlerin kapsam ve içeri�ini belirlemede meslek eti�i ilke ve 

kurallar� çerçevesinde hareket etmelidir. Meslekle ba�da�an hizmetler sunulmal� yetki 

ve sorumlulu�u a�an her türlü faaliyetten kaç�n�lmal�d�r. 

Güvenirlilik: Yap�lan her türlü i�lem ve hizmetler kar��l�kl� güven duygusu 

içinde aç�k anla��l�r, do�ru,  zaman�nda ve eksiksiz �ekilde yerine getirilir.  

Yetkinlik: Meslek mensuplar�; ilgili mevzuatlar�, mali düzenlemeleri, muhasebe 

ve mali yönetim standartlar�n�, prosedürlerini ve uygulamalar�n� bilme, bunlar� 

uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip olmal�d�rlar.79 

                                                 
76Akdo�an, a.g.e., s.38. 
77 DEMUD,  Etik De�erlerimiz, Devlet Muhasebe Uzmanlar� Derne�i, (t.y),  Kaynak:  
http://www.demud.org.tr/etik.htm, (Eri�im Tarihi: 17.02.2011). 
78 Akdo�an, a.g.e., s. 40. 
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 Ç�kar çat��mas�ndan kaç�nma: Muhasebe meslek mensuplar� hizmet 

sunduklar� kurulu�lar�n yöneticileri, personelleri ve di�er ilgili ki�ilerle olan 

ili�kilerinde ba��ms�z bir �ekilde davranmalar� gerekti�ini bilmeli, kamuoyundaki 

ba��ms�zl�k imajlar�n� zedeleyecek, ba��ms�zl�klar�n� tehdit edebilecek veya 

ba��ms�zlar�ndan taviz vermelerine neden olabilecek her türlü ili�kiden kaç�nmal�d�rlar. 

Mesleki geli�ime aç�k olma: Meslek mensuplar� meslek sorumluluklar�n� yerine 

getirmek için bilgi ve becerilerini sürekli geli�tirmek ve güncellemek zorundad�rlar.  

Mesleki davran�� ve kusursuzluk ilkesi: Ahlak, insani davran�� ve ili�kilerin 

yönetilmesi ile ili�kili kurallarla ve insan hayat�n� daha de�erli hale getirmeye yönelik 

kurallarla ilgilenir. ��letme basit bir insan toplulu�udur ve ahlaki davran��lar�n 

i�letmelerde sergilenmesi i�letmeler için çok iyi bir durumdur. Ancak i�letme içinde 

görülen yalanc�l�k, doland�r�c�l�k, h�rs�zl�k ve hilekârl�klar bazen daha kazançl� sonuçlar 

do�urmaktad�r. Dolay�s� ile i�letme içinde bireyler baz� durumlarda etik d��� 

davran��lara yönelmektedir. Ancak meslek mensubu meslek itibar�n� zedeleyecek her 

türlü tutum ve davran��tan kaç�nmak zorundad�r. Her türlü hizmet ve i�lemde meslek 

onuruna ve olgunlu�a uygun tutum ve davran��lar sergilemelidirler. 

4.2.4. Muhasebe Meslek Eti�i Kurallar�  

Birçok meslek grubu kendileri için yaz�l� mesleki davran�� kurallar� 

geli�tirmi�tir. Her meslekte olu�u gibi muhasebe mesle�i için düzenlenen meslek eti�i 

kurallar� da meslek mensuplar�n�n, topluma olan sorumluluklar�n� vurgulamaktad�r.80 

Bu itibarla muhasebe meslek eti�i kurallar� �u �ekilde s�ralanabilir; 

Ba��ms�zl�k: Bu kural daha çok denetim görevini icra eden meslek mensuplar�n� 

etkilemektedir. Denetim mesle�i sürdürülürken denetim ile ilgili tüm konularda birey 

ba��ms�z olmal�d�r. Denetimde ba��ms�zl�k, denetim kan�tlar�n� toplarken, kan�tlar� ve 

sonuçlar� de�erlendirirken, denetim raporlar�n� haz�rlarken tarafs�z bir bak�� aç�s� ile 

davranma �eklini ifade eder.  

Yay�n eti�i: Meslek mensuplar� yay�nlad�klar� makale, kitap ve raporlar�n 

mevzuatlara uygun olmas�na dikkat etmek zorundad�rlar. Çal��malara fiilen kat�lmayan 

                                                                                                                                               
79DEMUD,  Etik De�erlerimiz,  Devlet Muhasebe Uzmanlar� Derne�i, (t.y.)  Kaynak 
http://www.demud.org.tr/etik.htm, (Eri�im Tarihi: 17.02.2011). 
80 Akdo�an, a.g.e. s.40-41. 
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ki�iler o yay�nlarda yer almamal�d�rlar. Kaynak gösterilmeden ya da izin al�nmadan 

yap�lan her türlü al�nt� meslek eti�i kurallar�na uyulmamas� sonucunu do�urmaktad�r. 81 

Genel standartlar: Uyulmas� gereken dört temel standart vard�r. Bu 

standartlar;82 

- Mesleki yeterlilik: Meslek mensuplar� mesleki aç�dan yerine getirebilecekleri 

görevleri üstlenmelidirler. 

- Mesleki özen: Meslek icra edilirken mesleki özen gösterilmelidir. 

- Planlama denetimi: Sunulan hizmet uygun bir biçimde planlanmal� ve 

denetlenmelidir.  

- Yeterli miktarda geçerli veri toplanmas�: Verilen hizmet ve i�lemlerle ilgili 

öneride bulunma ve bir yarg�da bulunabilmek için yeterli miktarda gerçek 

verilerin toplanmas� gerekmektedir. 

Muhasebe ilkeleri ile uyum: Meslek mensubunun Genel Kabul Görmü� 

Muhasebe �lkeleri do�rultusunda mali tablolar� haz�rlamas� gerekmektedir. Aksi 

takdirde verilerdeki yanl��lar mali tablolar için bir bütün olarak ayk�r�l�k içerecektir.  

S�r saklama: Mesleki sorumluluklardan biri olan s�r saklama ilkesi, meslek 

mensubunun mükellefinin izni olmadan kurum ile ilgili bilgileri aç�klamamas�n� ifade 

etmektedir. Gizli olarak kabul edilen bu bilgiler sadece ve sadece kamuoyunu 

ayd�nlatma amac� ile yasa gere�i s�r kapsam�nda de�ildir.  

�arta ba�l� ücret: Mesleki hizmetler, bir mü�teriye fiyat teklifi verilmeden ya 

da ücretsiz yap�laca��na dair bir anla�ma arac�l��� ile ifa edilemez. Ancak, özel bir bulgu 

ya da bir sonuç al�nm�� ise veya ücret söz konusu hizmetlerden do�acak bulgu ya da 

sonuçlar�na ba�l� ise  mesleki hizmette bulunulabilir. Beklenmeyen ücretlerin hesaba 

geçirilmesinin kanun ya da üye örgüt taraf�ndan izin verildi�i ülkelerde bu gibi i�lerin 

ba��ms�zl�k gerektirmeyenler ile s�n�rland�r�lmas� gerekmektedir.83  

Meslek onuru ile ba�da�mayan faaliyetler: Meslek mensubunun meslek onuru 

ile ba�da�mayan faaliyette bulunmas�, toplum içinde mesle�e olan sayg�n�n azalmas�na 

neden olmaktad�r. Meslek ad�na ve itibar�na zarar veren davran��lar ise:84 

                                                 
81 DEMUD,  Etik De�erlerimiz, Devlet Muhasebe Uzmanlar� Derne�i,(t.y.)  Kaynak 
http://www.demud.org.tr/etik.htm, (Eri�im Tarihi: 17.02.2011). 
82Akdo�an, a.g.e.,  s. 42. 
83TMUD,  IFAC Ahlak Yasas�- I, Türkiye Muhasebe Uzmanlar� Derne�i, Kaynak: 
http://www.tmud.org.tr/standartDetay.aspx?StandartID=19 (Eri�im Tarihi: 17.02.2011). 
84Koçberber, a.g.m. s.79. 
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- Mü�teriye ili�kin kay�tlar�n ve denetim çal��ma kâ��tlar�n�n sakl� tutulup 

mü�teriye geri verilmesi, 

- �stihdamda ayr�l�k yarat�lmas�, 

- Muhasebe ilke ve standartlar�na uyulmamas�, 

- Finansal tablolar�n düzenlenmesinde ihmalkâr davranmak �eklindedir. 

Reklâm yasa��: Meslek mensubu daha fazla mükellefe sahip olmak için 

aldat�c�, abart�l� ve yan�lt�c� yöntemlerle reklâm yapamaz ve i� göremez. 

Komisyon ve bilirki�i ücretleri:  Meslek mensuplar� bir mal ya da ürün için ya 

da ba�ka bir meslekta��n� tavsiye veya tan�tma için mü�terilerden komisyon vb.. ücret 

talep edemez. Fransa’daki ilgili düzenlemede “Meslek mensubunun ücret veya emek 

ödentisi (honoraire) ald��� ki�iler ve kurulu�larla ba��ml�l��� olmas� halinde sözü edilen 

ki�i ve kurulu�larla i� ili�kisine girmemesini, geçici dahi olsa hiçbir i� ve görev kabul 

etmemesi …”, “Ki�isel olarak yap�lan tüm reklâmlar yasakt�r.” Öte yandan “Meslek 

mensubunun dü�ük tarifelerle mü�teri aramas�” hükümleri mevcuttur.85 �eklinde ifadeler 

mevcuttur. 

4.2.5. Muhasebe Meslek Eti�i �le �lgili Yakla��mlar 

Muhasebe meslek mensuplar�n�n üye olduklar� birlikleri, meslek eti�i 

prensiplerinin önemini fark ederek bu prensipleri yaz�l� kurallar ve standartlar haline 

dönü�türdükleri ve bunlar� meslek kültürü olarak tüm meslek mensuplar�na 

benimsettiklerinde yanl�� kararlarla ortaya ç�kabilecek problemler kolayca 

çözümlenebilecektir. Ancak meslek eti�i standartlar� somut kurallar halinde 

tan�mlanamad�klar� zaman do�ru davran�� ile ilgili anla�mazl�klar ve ikilemler her 

zaman söz konusu olacakt�r. Muhasebe meslek mensuplar�n�n meslek eti�ine ili�kin 

kararlar�n� etkileyen iki yakla��m mevcuttur. Bu yakla��mlar;86 

1. Teleolojik yakla��m:  Fayda/maliyet analizinin yap�lmas� ile karar vermede en 

yüksek fayday� sa�layacak seçene�in do�ru oldu�u ilkesini esas alan 

yakla��md�r. Fayda maliyet analizi, muhasebe literatüründe önemli bir yer 

tutarak mesle�in etiksel alan� olan sosyal sorumluluk kavram�n�n yarat�lmas�nda 
                                                 

85Erhan Kotar, “Muhasebe Denetimi Mesle�inde ‘Ahlak’�n Yeri ve Önemi”, 1997, Kaynak: 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/03.SEMPOZYUM/1GUN2OTURUM/01-
ERHANKOTAR.doc, (Eri�im Tarihi: 10.01.2011).  
86Akdo�an, a.g.e. s. 35-36. 
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öncü rol oynam��t�r. Bu yakla��m,  bireyci ve yararl� olma yakla��m� olarak iki 

gruba ayr�l�r; 

a. Bireyci yakla��m, bireylerin karar verme noktalar�nda kendilerine uzun 

dönemde en önemli avantaj� sa�layacak durumu göz önünde 

bulundurmalar�n� ifade eder. Egoizm olarak da tan�mlanan bu 

yakla��mda her bireyin kendi ç�kar�n� öne ç�kard�kça genel ç�karlar�nda 

üst seviyeye ula�aca�� öne sürülmektedir.  

b. Yararl� olma yakla��m�, bireylerin karar vermesinde maksimum faydan�n 

sa�lanabilece�i durumlar�n dikkate al�nmas�d�r. Bu yakla��m 

muhasebede etik denge olarak alg�lanmaktad�r. 

2. Deontolojik yakla��m: Deontoloji kavram�, yap�lmas� gerekeni yapma 

bilimidir. Deontolojik etik, felsefede insan eylemlerinin ahlakl�l��� ile ödev 

kavram� aras�ndaki ili�kilere a��rl�k veren bir kavramd�r. Meslek ahlak� ve 

meslek eti�inin bir di�er ad� meslek deontolojisidir. Yani mesle�e giri� 

ko�ullar�ndan ba�layarak mesleki faaliyet çerçevesinde uyulacak kurallar ve bu 

kurallar�n uzun vadede cezaland�r�lmaya ve disipline neden olan olgular�n ele 

al�nd��� bir yap�d�r.87   

Muhasebe mesle�inde deontoloji, meslek mensuplar�n�n kendi aralar�nda ve 

mü�terilerle aralar�ndaki ili�kiyi belirleyen kurallar toplulu�unun etik temellerini ifade 

etmektedir. Muhasebe meslek mensubunun ba�l� oldu�u meslek odalar�nda yer alan 

meslek mensuplar�na uygulanan deontoloji kurallar� ise;88  

� Meslek mensuplar�n�n ki�isel ya�ant�lar�n�n mesle�e kabulünde önemi, 

� Mesle�in yerine getirilmesi, 

� Meslek mensuplar�n�n birbirleriyle olan ili�kileri, 

� Mü�terileri ile olan ili�kileri, 

� Meslek odas� ile olan ili�kileri, 

� Toplum ve kamu idareleri ile olan ili�kilerde, 

                                                 
87Masum Türker,  Muhasebe Mesle�inde Uzmanla�ma, 4. Türkiye Muhasebe Forumu, 10–11 Nisan, 
2009, Mersin s. 31. 
88Kotar, a.g.m. Kaynak: 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/03.SEMPOZYUM/1GUN2OTURUM/01-
ERHANKOTAR.doc, (Eri�im Tarihi: 10.01.2011). 
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� Mesleki s�r saklama disiplin cezalar� ve ceza hükmü yönünden ele al�nabilir. 

Deontolojik yakla��m bilincinde olmayan meslek mensuplar� mesleki 

sorumluluklar� yeterince yerine getirmeyeceklerini bilmelidirler. Dolay�s� ile bilgi 

yetersizli�i, güven eksikli�i, ç�kar çat��mas� gibi sorunlar ya�ayacaklard�r. Deontolojik 

yakla��m iki gruba ayr�l�r; 

a. Etik ve haklar yakla��m�: Bu yakla��m ki�inin irade, gizlilik, güvenlik, 

geli�me, ya�ama gibi hak ve özgürlüklerin bulundu�u temel üzerine 

kurulmu�tur. Burada bahsedilen hak ve özgürlüklerin meslek 

mensuplar�nca mesleklerini icra ederken göz önünde bulundurulmas� 

gerekmektedir.89 

b. Adaletçi yakla��m: Adalet, tarafs�zl�k ve e�itlik üzerine kurulan bu 

yakla��m yasal düzenlemelerin meslek örgütü ve ilgili guruplar�n temel 

al�narak �ekillenmesini ifade etmektedir. Buna göre üç temel ilke 

belirlenmi�tir. 90 

- Tüm meslek mensuplar� e�ittir. 

- Meslek mensuplar�n�n yetenek ve bilgilerine paralel bir �ekilde görev 

ve sorumluluklar verilmelidir.  

- Meslek örgütü kendisine ba�l� meslek mensuplar� aras�nda meslek 

eti�i kurallar�n� uygularken adaletli davranmal�d�r.  

4.3. Denetim Mesle�i Tan�m� 

 Denetim, dünya genelinde kurulu� ve topluluklar içerisinde hesap verebilme ve 

sorumluluklar� geli�tirebilme sistemlerinin tamamlay�c� bir parças�d�r. Di�er bir ifade 

ile iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddialar�n daha önce saptanm�� ölçütlere uygunluk 

derecesini ara�t�rmak ve sonuçlar� ilgi duyanlara bildirmek amac� ile tarafs�zca kan�t 

                                                 
89Habib Akdo�an, “Muhasebe Meslek Eti�inde Teleolojik ve Deontolojik Yakla��mlar�n 
Kar��la�t�r�lmas�” Süleyman Demirel Üniversitesi ��BF, 2005, C:1, s:298, Kaynak: 
http://iibf.sdu.edu.tr/dergi/files/2005-1-18.pdf, (Eri�im Tarihi: 18.08.2011) 
90Seval Karde� Selimo�lu, “Muhasebede Meslek Ahlak� Yakla��m� 1997, s. 5. Kaynak: 
archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/03.../03-1SEVALKARDES.doc, (Eri�im Tarihi: 18.08.2011) 
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toplayan ve bu kan�tlar� de�erleyen sistematik bir süreçtir.91 Bir di�er tan�ma göre ise 

denetim; 92 

� Bir meslek mensubu veya genellikle meslek mensuplar� tak�m� taraf�ndan 

gerçekle�tirilen ve idari becerilerle yönetilen, 

� Analitik becerileri mesleki yarg�lama ve mesleki �üphecilik uygulamas� 

içeren, 

� Uygun teknoloji yap�lar�n� kullanan ve bir metodolojiye ba�l� olan, 

� Uluslararas� Denetim Standartlar� (ISA), Uluslararas� Kalite Güvence 

Standartlar�(ISAC), Uluslararas� Finansal Raporlama Standartlar� (IFRS), 

Uluslararas� Kamu Sektörü Muhasebe Standartlar� (IPSAS) ve 

uygulamadaki di�er uluslararas�, ulusal veya yerel e� de�erli tüm uygun 

teknik standartlara uyumlu olan, 

� Mesleki etik standartlara uyumlu olan; yap�land�r�lm�� bir süreçtir. 

Mustafa AYSAN’ a göre; ‘ Muhasebe denetimi mesle�i topluma aç�klanan 

finansal bilgilerin gerçe�e uygunluk ve bu bilgilere toplum güvenini sa�lama 

sorumlulu�unun ta��maktad�r.93 Denetim sistematik bir süreçtir. Anlaml�, planl�, ussal 

ve bilimseldir.  Bu ba�lamda denetim sürecindeki önemli faktörleri de�erlendirecek 

olursak; 94 

� Uygunluk derecesi: Yönetim taraf�ndan sunulan bilgilerin önceden saptanm�� 

ölçütlere uyum için de olup olmad���n� belirleyen nicel veya nitel ölçülerdir. 

�  Önceden saptanm�� ölçütler:  Kurum yönetiminin iktisadi faaliyet ve olaylar 

ile ilgili bildirimlerinin do�rulu�unun ara�t�r�lmas� amac� ile kar��la�t�r�ld�klar� 

standartlard�r. Bu ölçütler yasama organ�nca konmu� kurallar, yönetim 

taraf�ndan saptanm�� ba�ar� ölçütleri, bütçeler, finansal muhasebe standartlar�n� 

düzenleyen organlar taraf�ndan olu�turulmu� genel kabul görmü� muhasebe 

ilkeleridir. 

                                                 
91Hasan Kaval,  Muhasebe Denetimi,  Ankara: Gazi Kitabevi, 2005,  s.3. 
92Muhasebe Meslek Mensuplar� �çin Uluslararas� E�itim Standartlar� (UES 8) Denetçiler �çin Yeterlilik 
�artlar�,  Ekim 2003, Kaynak: dosya.izsmmmo.com/documan/egitim.doc. s. 78. (Eri�im Tarihi: 
12.05.2011) 
93Mustafa Aysan,  I. Uluslararas� Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VII. Türkiye Muhasebe 
Denetimi Sempozyumu, TÜRMOB Yay�nlar�, Yay�n no: 58, 2005, s.28. 
94Naz�m Hikmet,  Denetim Mesle�inde Disiplin, 8. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu Nisan 
2001 Antalya, s. 558. 
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�  Tarafs�zca kan�t toplama: Önyarg�s�z ve ba��ms�z bir birey olmas� gereken 

denetçinin sunulan bildirimleri özenli ve titiz biçimde incelemesi sürecidir. 

�  �lgi duyan gruplar: Genel anlamda kamuoyu olarak ele al�rsak; i�letme 

ortaklar�, yöneticiler, kreditörler, kamu kurumlar� ilgi duyan gruplard�r. �lgili 

gruplar denetçi bulgular�n� ve yarg�s�n� kullanan gruplard�r.  

� Sonuç bildirme: Temelinde bir onay i�lemi olan sonuç bildirme ise denetim 

sürecinin son a�amas�d�r. Denetçi yönetimce bildirilen iddialar�n gerçekçili�i ve 

güvenilirli�ini inceler; bunlar� onaylar veya reddeder.  

4.3.1. Muhasebe Denetiminin Tarihsel Geli�imi 

 �nsanl���n yerle�ik hayata geçmesi ile ticari faaliyetlerle beraber denetim süreci 

de ba�lam��t�r. Bu sürecin ilkel �artlarda olsa bile mallar�n� emanet eden tüccarlar�n 

kontrol ve denetimler yapmas� ile ba�lad��� söylenebilir. 

 

Tablo 1: Denetimin Tarihsel Geli�imi 

Zaman Dilimi  Denetim 
Yakla��m� 

Denetimin Amac� �lgili Taraflar 
Bilgiyi 
Kullananlar 

Sanayi Devrimi 
Öncesi 

% 100' lük Bir 
�nceleme 

Yan�ltmalar�n 
Bulunmas� 

��letme Sahipleri 

Sanayi Devrimi - 
1900 Y�llar� Aras� 

% 100' lük Bir 
�nceleme 

Yan�ltmalar�n 
Bulunmas� 

Ortaklar ve 
��letmeye Borç 
Verenler 

1900- 1930 Aras� % 100' lük Bir 
�nceleme ve 
Örneklemeye 
Ba�vurma 

Bilânçonun ve 
Gelir Tablosunun 
Do�rulu�unu 
Onaylama 

Ortaklar, 
 ��letmeye Borç 
Verenler ve Devlet 

1930'dan Bugüne 
Kadar 

Finansal Verilerin 
Örnekleme 
Yoluyla 
�ncelenmesi 

Finansal Tablolar�n 
Do�rulu�u 
ve Dürüstlü�ü 
Hakk�nda Bir 
Görü� Olu�turma 

Ortaklar, 
 �sletmeye Borç 
Verenler, Devlet, 
Sendikalar, 
Parlamento ve 
Di�er Gruplar 

Kaynak: Semih Soyer, Uluslararas� Denetim Standartlar�, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005, s. 25. 

 Denetim faaliyeti, Sanayi Devrimi’ nden önce resmen kabul edilmemi� bir 

meslek olmas�na ra�men o dönemin �artlar�nda % 100 lük bir oranla eksiksiz bir �ekilde 

yap�lm�� ve tek tek incelenmi�tir.  
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Sanayi devrimi’ nden 1900’ lü y�llara kadar geleneksel denetim rolü uygunluk 

a�amas�nda olmu�tur. Denetimler bilânço hesaplar�ndaki hatalar� bulma ve say�lar� 

gittikçe artan profesyonel yöneticiler ve i�letme sahiplerinin hatalar�n� bulmaya 

yöneliktir.95 

19. yy.da hilelerin ortaya ç�kmas� ile denetim yönetiminde ve amac�nda 

de�i�iklikler ya�anm��t�r. Sanayi Devrimi etkisi ile üretim kapasitelerinin geni�lemesi 

mamul hatlar�n�n olu�mas�, sermaye yo�un teknolojinin a��rl�k kazanmas� ile ekonomik 

ve ticari ya�ant�larda köklü de�i�iklikler meydana gelmi�tir. Bu büyüme oranlar� ile 

i�letme finansal bilgileri kaydetme i�leme ve yorumlama gereksinimi duyulmu�tur. Bu 

i�lemlere cevap verebilmek için muhasebe sistemleri kurulmu� ve i�letmenin faaliyet 

dönemindeki mevcut durumu tespit edilmeye çal���lm��t�r. Mülkiyet ve kontrolün farkl� 

ki�iler elinde olmas� sebebi ile kurumsal �irketler ortaya ç�km��, finansal denetim ve 

finansal tablolar�n detayl� bir �ekilde aç�klanmas� ihtiyac� do�mu�tur. Güvenilir 

olduklar�na inan�lan yöneticilere teslim edilen günlük faaliyetlerin denetlenmemesi 

sonucunda i�letme d���nda ba��ms�z çal��an, konusunda uzman, yetenekli, bilgili ki�iler 

i�letme için önemli bir unsur olan denetim çal��mas�n� gerçekle�tirmek üzere 

görevlendirilmi�tir. 1930’ lu y�llarda i�letmelerin finansal durumlar� ile ilgilenen ç�kar 

gruplar�n�n olu�mas� ile sadece hata ve hilelerin ortaya ç�kar�lmas� için de�il de i�letme 

ye borç verenlerin, kamuoyunun, yat�r�mc�lar�n güvenini sa�layacak denetim süreci 

ya�anm��t�r. 1980 li y�llara kadar ise denetim sürecinin odak noktas� de�i�mi�, 

denetçiler her i�letmede iç kontrol sisteminin bulunmas�ndan yola ç�karak denetim 

faaliyetlerine ilk olarak finansal tablolar� incelemekle yola ç�km��lard�r.96 

Muhasebe denetiminin resmi meslek olarak kabul görmesi 1880 li y�llarda 5 

yerel muhasebe toplulu�unun birle�mesi ile �ngiltere ve Galler Uzman Muhasebe 

Kurulu’ nun olu�mas� ve 1900 y�l�nda s�n�rl� sorumlu �irketlerin denetim zorunlulu�u 

yasas� ile �ngiltere Kamu Muhasebecili�i ve Yeminli Mali Mü�avirli�i’ nin ortaya 

ç�kmas� ile gerçekle�mi�tir. ABD’ de mesle�in yasal dayana�a kavu�mas�nda 1986 

y�llar�nda �ngiliz yat�r�mc�lar�n haklar�n�n korunmas� amac� ile gerçekle�tirilen devlet 

düzenlemeleri etkili olmu�tur. Fransa’ da 1942 y�l�nda Uzman Muhasebeciler ve Yetkili 

                                                 
95Naz�m Hikmet,  ” Denetim Mesle�inde Disiplin”,  (t.y.) Kaynak: 
archive.ismmmo.org.tr/docs/...O10/NAZIM%20HIKMET.ppt, (Eri�im Tarihi: 12.05.2011) 
96 Hikmet, a.g.e,  Kaynak: archive.ismmmo.org.tr/docs/...O10/NAZIM%20HIKMET.ppt, (Eri�im Tarihi: 
12.05.2011) 
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Muhasebeciler Milli Birli�i kurulmu�tur.97 Almanya’ da 1928 y�l�nda kurulan Yeminli 

Denetçiler Odas� ile ülkedeki denetçiler denetim i�leri ile birlikte vergi dan��manl���, 

hukuki dan��manl�k ve vergi oranlar�nda mükellef temsilcili�i gibi hizmetler 

sunmu�lard�r. Yine Japonya’ da 1948 y�l�nda ABD Yeminli Muhasebe Uzmanlar� 

Enstitüsü katk�lar� ile Ba��ms�z ve Yeminli Kamu Muhasebecili�i yasas� ç�kar�lm��t�r.  

Türkiye’de muhasebe denetçili�i mesle�inin denetim boyutu, mahkemelerde bilirki�ilik 

faaliyetleri ile ba�lam��, 1926-1934 y�llar� aras�nda iyi tan�nan muhasebe meslek 

mensuplar�na, vergi kanunlar� gere�i vergi denetimi yapma yetkisi verilmi�tir. Daha 

sonraki süreçte bir yandan yasala�ma, bir yandan da mesleki örgütlenme çal��malar�

sürdürülmü�tür.98 Ülkemizde 1989 y�l�ndaki 3568 say�l� ‘Meslek Yasas�’ ile yasal 

boyuta kavu�turulan muhasebe denetimi mesle�inin önemi artm��t�r. Dinamik bir 

yap�da olan muhasebe ve denetim mesle�inin yasalla�mas� ve di�er meslekler içinde yer 

almas� mesle�in ahlaki boyutunu da gündeme getirmi�tir.  

4.3.2. Muhasebe Denetimi �çin Gerekli Ko�ullar 

Denetçi; genel ve tüzel ki�ilere ait ekonomik faaliyetlerin, muhasebe 

standartlar�na göre kay�t edilip edilmedi�ini tarafs�zca ara�t�ran ve bu ara�t�rmay� 

denetim standartlar�na göre sonuçland�ran meslek mensubudur.99 Denetçi s�n�f�na 

girebilmek için gerekli ko�ullar ise �u �ekilde s�ralanabilir; 

1. Ki�ilik olarak mesle�e uygun olma: Bir ideal pe�inde olmalar� gereken 

denetçiler sadece para ve gelir elde etmek için de�il; fikir ve doktrinlerde ba�ar� 

göstermelidirler. Bu ba�lamda sahip olmalar� gereken temel nitelikler ise  irade ve 

sebaat, yumu�akl�k, mant�k ve akl�n duygulardan önce gelmesi, yasalara uyma ve 

do�ruluk, risklere katlanmas�n� bilmek �ekildedir.100  

                                                 
97Peyami Çar�kç�o�lu, “Türkiye’de Muhasebe Denetimin Geli�imi”, 1995, (Kaynak: 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/01SEMPOZYUM/3GUN1OTURUM/02-
PEYAMICARIKCIOGLU.doc, (Eri�im Tarihi: 22.06.2011)   
98�aban Uzay,  Ahmet Tanç,  Mehmet  Erciyes,  “Türkiye’ de Muhasebe Denetimi: Geçmi�ten Gelece�e”,  
Mali Çözüm Dergisi,2009,  S: 95. s. 125-140,  Kaynak: 
http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/Muhasebe_Denetimi_Gecmisten_Gelecege.pdf, (Eri�im 
Tarihi: 29.06.2011) 
993568 Say�l� Serbest Muhasebeci Mali Mü�avirlik ve Yeminli Mali Mü�avirlik Kanunu (RG. 13.06. 
1989, S. 20194. 
100 Kotar, a.g.m. Kaynak:  archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/03.../01-erhankotar.doc, (Eri�im 
Tarihi: 10.01.2011 
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             2.Temel ve mesleki e�itimleri alma: �nsani ili�kileri sürekli k�lma ad�na temel 

e�itimin kusursuz bir �ekilde al�nmas� gerekir. Üniversite çevresi ile s�k� ili�kiler, panel 

ve konferanslar, bilimsel toplant�lara kat�lmalar bilgi düzeyi ve mesleki olgunlu�u 

artt�r�r.     

   3.Yabanc� dil bilme, mesleki seyahatler ve entelektüel formasyon: �çinde 

ya�ad���m�z küresel süreç uluslararas� mevzuatlar, ticari ili�kiler, bili�im alan�nda 

olu�an geli�meler tüm dünyada ile ayn� anda hareket etme zorunlulu�unu getirmektedir. 

Bu ba�lamda yabanc� dil bilgisinin geli�tirilmesi ve uluslararas� geli�melerin takip 

edilmesi gerekmektedir.  

             4.Yeniliklere aç�k olma: Denetçi d��a yönelik bir tav�r sergileyerek daha 

objektif bir tutuma sahip olacak ve ahlaki olmayan davran��ta bulunmayacakt�r. 

             5.Çal��ma e�ilimine sahip olma: Denetçi her zaman gergin ve dikkatlidir. 

Sürekli ve düzenli çal���r. Dinlemeye ay�rd��� vakit bile daha zor geçmektedir. 

Denetçiler çok iyi organize edilmi� bir çal��ma ortam�nda büyük gelirler sa�layabilirler. 

Böyle bir faaliyetin yürütülmesi için teorik temellere dayal� uygulama tecrübe ve bilgi 

birikimi gerekir.  

4.3.3.Uluslararas� Denetim Standartlar� 

Denetim her �eyden önce standartlara ba�l� olarak yap�lmal�d�r. Elde edilen 

bilgiler aç�k ve net biçimde ortaya konmal�d�r. Hiçbir ç�kar grubu ile ba�lant�l� 

olmamal�d�r. Bu ba�lamda ba��ms�z denetime duyulan ihtiyaç sermaye piyasalar� 

regülatörlerini meslek örgütlerince kabul edilmi� ve denetçilerin her denetimde uymak 

zorunda olduklar� genel kabul görmü� denetim standartlar�n� olu�turmaya 

yönlendirmi�tir.101 Bu standartlar ilk kez 1947 y�l�nda Amerikan Sertifikal� Serbest 

Muhasebeciler Kurumu (AICPA) taraf�ndan kabul edilmi� ve birçok ülke taraf�ndan 

benimsenmi�tir. 

 

 

 

 
                                                 

101 DELO�TTE, Uluslararas� Denetim Standartlar�, 
http://www.denetimnet.net/Pages/uluslararasi_denetim_standartlari.aspx, (Eri�im Tarihi: 06.08.2011) 
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a. Genel Standartlar 

 Denetçinin özellikleri ve çal��mas�n�n kalitesi ile ilgili standartlard�r. 

1. Mesleki e�itim ve yeterlilik: Bu standart , denetimin yeterli e�itim görmü� ve 

deneyime sahip ba��ms�z muhasebe uzmanlar�nca yap�lmas�n� 

öngörür.102 Mesle�in gerektirdi�i yetenek ve bilgi birikimine sahip olmayan 

bireyler denetim i�ini yapamazlar. Bu konu ile ilgili mevcut eksiklikler 

yüksekö�retim kurumlar� haricinde ba�l� bulunulan meslek örgütlerince 

gerçekle�tirilen kurs, seminer veya meslek içi e�itim programlar� yolu ile 

giderilebilir.  

2. Ba��ms�zl�k: Denetçiler mesleklerini icra ederken denetlenen i�letmenin 

yetkililerinin etkisi alt�nda kalmadan tarafs�z dürüst bir �ekilde faaliyet 

göstermelidirler. 

3.  Mesleki özen ve titizlilik: Bir denetçiden beklenen uzmanl���n� özen ve titizlikle 

ortaya koymas�d�r. Gereken titizlik ve çabay� göstermeyen bir denetçi meslek 

ahlak�na ayk�r� davranm�� olur. Özenli ve titiz davranan bir denetçi yeterli 

say�da kan�t toplayarak inceleme yapar, temiz ve düzgün kâ��tlar� haz�rlar, 

finansal tablolar hakk�nda dürüst bir yarg�ya ula��r ve bu yarg�s�n�n k�l� k�rk 

yaran bir titizlikle düzenleyerek denetim raporunda aç�klar.103 Zaten gerekli 

özen ve titizli�in k�stas�, denetleme faaliyetlerinde, denetleme ilke ve kurallar�na 

eksiksiz uyulmas�d�r. Bu yüzden denetçi; denetim çal��mas�n� yürüten dikkatli, 

titiz, özenli çal��mal�, denetim standartlar�na eksiksiz uymal�d�r. 

 b. Çal��ma Alan� Standartlar� 

 Bu a�amada denetim çal��mas� esnas�nda izlenecek yöntem ve denetimin ne 

�ekilde yap�laca�� belirlenir. 

- Denetim planlamas� ve gözetim: Denetim faaliyeti yeterli bir �ekilde 

planlanmal� ve varsa yard�mc�lar uygun bir �ekilde gözetlenmelidir. Denetim 

çal��mas�nda denetçi yard�mc�lar� görev al�yorsa denetçinin denetimin hedefine 

ula�mas� için onlar�n yapt��� i�leri iyi izlemesi gerekli uyar�larda bulunmas� ve 

onlar�n yeti�melerini sa�lamas� gerekir. Denetim çal��mas�nda planlaman�n 
                                                 

102Seval Karde� Selimo�lu, �aban Uzay,  Muhasebe Denetimi, , Gazi Kitabevi Ankara, 2009, .s: 14. 
103 HUD, Denetim �lke ve Esaslar, I. Cilt, Maliye Hesap Uzmanlar� Derne�i, �stanbul.1996, s.7. 
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yap�lmas� denetçinin üzerine ald��� görevi hem çabuk hem de ba�ar� ile 

tamamlamas�na yard�mc� olur.104 

- �ç kontrol sisteminin incelenmesi: Denetimi planlamak ve yap�lacak 

testlerin niteli�ini, zaman�n� ve büyüklü�ünü belirlemek için iç kontrol yap�s� 

hakk�nda yeterli bilgi edinilmelidir. Bu sayede iç kontrol sisteminin zay�f ve 

kuvvetli oldu�u yerlere göre denetçinin denetim i�lerinin say�s�n� ve kapsam�n� 

belirleme olana�� do�ar.105   

- Yeterli ve güvenilir kan�t toplama: Denetlenen mali tablolara ili�kin bir 

görü�e yeterli düzeyde temel olu�turmak amac� ile belge incelenmesi, gözlem, soru 

sorma, do�rulama gibi yollarla yeterli say�da ve güvenilir kan�t elde edilmelidir 

 c. Raporlama Standartlar� 

      Denetim sonucunda var�lan görü�ün aç�kland��� raporlar�n kapsam� ve 

düzenlemeleri ile ilgili standartlar �u �ekilde s�ralanabilir;106  

� Genel kabul görmü� muhasebe ilkelerine uygunluk: Denetçiden raporlar�nda 

tablolar�n GKGM ilkelerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmedi�i 

belirtilmesi istenmektedir. 

� Genel kabul görmü� muhasebe ilkelerinde devaml�l�k: Devaml�l�k ya da 

tutarl�l�k ilkesi olarak ifade edilen bu standartta; denetim raporu denetimin 

yap�ld��� dönemde uyguland��� gözlenen GKGM� ve bunlar�n uygulanmas�nda 

kullan�lan yöntemler bir önceki dönemdeki uygulamalarda tutarl� de�ilse farkl� 

uyguland��� durumlar ve bu farkl�l���n sonuçlar� aç�klanmas�n� öngörmektedir.  

� Aç�klay�c� bilgiler:   Denetim raporunda aksi belirtilmedi�i sürece yap�lan 

aç�klamalar�n yeterli oldu�u kabul edilir. Denetim i�leminde mali tablolar�n 

dipnot ve aç�klamalar� de denetim kapsam�ndad�r. Dolay�s� ile finansal 

tablolarda yer alan aç�klamalar�n yeterli, aç�k ve anla��l�r olmas� gerekmektedir. 

Aç�klamalar�n da denetlenmi� oldu�u raporda belirtilir.  

� Görü� bildirme standard�: Denetim i�lemi sonunda denetçi görü� bildirmelidir. 

Aç�klanan görü� olumlu, olumsuz, �artl� görü� olabilir. Di�er taraftan görü� 
                                                 

104 Selimo�lu, Uzay, a.g.e. s: 15. 
105 a.g.e., s: 16. 
106TÜRMOB- TESMER, Denetim, Mesleki Uyum E�itimi, TESMER Yay�nlar� No: 88, Ankara, 2009, 
ss:22-23.   
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bildirmekten kaç�nabilir. Olumsuz görü�ün nedenin raporda belirtilmesi 

gerekmektedir.  

4.4. Küreselle�menin Muhasebe ve Denetim Mesle�i Üzerindeki 

Etkileri 

Muhasebe ve denetim meslekleri, ülkenin iktisadi bütünlü�ünü olu�turan kurum, 

i�letme, vak�f, dernek, sendika, siyasal parti vb… hesapsal birimlerin muhasebe ve 

denetsel i�lerinin yasalarla kurallara, ilkelere ve yöntemlere uygun, tarafs�z, s�r tutar ve 

güvenilir tutumla belirli bir yerde ve kendi sorumluluklar�nda yapan bireylerin sürekli 

olarak edindikleri i� ve u�ra� alanlar�d�r.107   

4.4.1. Küreselle�menin Muhasebe Mesle�i Üzerindeki Etkileri 

  Muhasebe mesle�inin yeni sorumluluklar� ile beraber literatürde s�kça ‘ Yeni 

Muhasebe Kültürü’, ‘Uluslararas� Muhasebe’, ‘Muhasebe Yönetimi’, ‘Muhasebe 

Tekni�inde Geli�meler’, ‘Mesle�in Yeniden Düzenlenmesi’ vb… ba�l�klar kar��m�za 

ç�kmaktad�r. Bu ba�lamda de�i�en ve geli�en yeni ko�ullara muhasebe mesle�inin 

entegrasyonu konusu alt� çizilerek belirtilmi�tir. ��letme yönetimi ile beraber muhasebe 

birimini de yak�ndan ilgilendiren ve de�i�imi gerekli k�lan faktörleri s�ralayacak 

olursak;108 

�  De�i�en mü�teri istek ve ihtiyaçlar�,  

� Teknolojik yenilikler, 

� Endüstri yap�s� ve ürün ya�am süresinde de�i�meler, 

� Ekonomik krizler, 

� Yasal de�i�iklikler, 

� Pazar ve rekabet güçleri, 

� Özelle�tirmeler, 

� Küreselle�me, 

� Teknolojik ilerlemeler, 
                                                 

107Mehmet Yaz�c�, “Baz� Muhasebe ve Denetim Mesle�i Üzerine Bir Ara�t�rma”, Yüksek Ticaret ve 
Mezunlar Derne�i Yay�nlar�, �stanbul,1986,  s.10. 
108�aban Uzay, “21 yy. Ba��nda Muhasebe Mesle�ini Etkileyen Geli�meler ve Gelece�e Yönelik 
De�erlendirmeler”, Mali Çözüm Dergisi ,2004,  S: 67, ss: 229-248 Kaynak: 
(http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/SUZAY_23_06_2004.pdf, (Eri�im Tarihi: 09.11.10). 
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� Finansal skandallar, 

� Ekonomik krizleri söyleyebiliriz. 

Özellikle ekonomi ve finans dünyas�ndaki geli�meler, muhasebe sistemi 

taraf�ndan üretilen bilgilere olan ihtiyac�n artmas� ve çe�itlenmesi, muhasebenin içinde 

kalaca�� s�n�rlar� çerçeveyi belirleyen bir kuramsal çat�y� gerekli k�lmaktad�r.109 Çünkü 

i�letmelerin de�i�en çevre �artlar� çerçevesinde faaliyet göstermeleri için güncel 

konular� takip etmeleri, i� dünyas�nda meydana gelen de�i�melere ayak uydurmalar� 

gerekmektedir. Çünkü günlük veya mesleki ya�ant�m�z�n vazgeçilmezi haline gelen 

teknolojik geli�meler mesle�in icras�nda önemli de�i�iklikler yaratm��t�r. Bu ba�lamda 

özellikle bilgi teknolojisindeki geli�melerin muhasebe mesle�ine etkileri ise;110 

� Geleneksel muhasebenin unsurlar�n� olu�turan belgeleme, kaydetme, deftere 

nakletme, do�rulama gibi faaliyetler de�i�ikli�e u�ram��t�r. 

� Muhasebe mesle�inde kay�t tutma i�levinin önemi azalm��, dan��manl�k ve 

denetim i�levi daha çok ön plana ç�km��t�r. 

� Zaman tasarrufu sa�lanm��t�r. 

� ��lem maliyeti azalm��t�r. 

� Hata ve hileler azalm��t�r. 

� Teknoloji hilelerinde art�� olmu�tur. 

� Meslek yeni kavramlarla ta���m��, sanal muhasebeci profili olu�mu�tur. 

� Mali tablolar�n zamanl� ve kar��la�t�r�labilir sunumu kolayla�m��t�r. 

� Elektronik imza (E- �mza), elektronik Beyanname (E- Beyanname), elektronik 

Bildirge (E- Bildirge) ve fatura ve defterlerin elektronik ortamda tutulmas� ile 

muhasebe mesle�i tamamen bilgisayar ve internet ortam�na aktar�lm��t�r. 

� Muhasebe denetimi mesle�inde bilgi teknolojileri denetimi kavram� ortaya 

ç�km��t�r.  

Di�er taraftan küresel i�letmelerin geli�tirdikleri üretim yöntemleri ile örgütsel 

ve yönetsel faaliyetlerde ya�anan yo�un teknoloji kullan�m� durumu insanlar�n daha 

beyinsel alanlar�na yönelmesine neden olmu�tur. Çal��ma saatlerinde azaltmalar 

yap�larak, esnek üretim anlay��� yayg�nla�t�r�larak veya part-time uygulamalar�na 

gidilerek, insanlar� sanayiden kopar�p; daha çok beyin göçü gerektiren hizmet sektörüne 
                                                 

109Kutlu, a.g.e, s. 59. 
110Süleyman Uyar,   “Bilgi Teknolojisindeki Geli�melerin Muhasebe Mesle�ine Etkileri”, (t.y)  ss: 14- 15-
16. http://www.suleymanuyar.com.tr/yayinlar/k1.doc, (Eri�im Tarihi:18.02.2011) 
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yönlendirerek soruna çözüm bulmak kolay olmamaktad�r.111 Di�er taraftan geli�mekte 

olan ülkelerdeki i�letmelerin üretti�i rekabet kabiliyeti zay�f olan ürünlerin, küresel 

ko�ullara uyamamalar�, i� yeri kapanmas� ve i�sizli�e neden olmaktad�r.  

 Ülkelerdeki farkl� muhasebe uygulamalar� mali tablolar� kar��la�t�r�labilir 

olmaktan ç�kar�r. Özellikle uluslararas� düzeyde faaliyet gösteren kurum ve i�letmelerin 

her ülke kanunlar�na göre muhasebe tutmalar� yan� s�ra faaliyet sonuçlar�n� konsolide 

eden bir mali raporlama sistemi geli�tirmek zorundad�r. ��letmelerin uluslararas� ticari 

faaliyetlerinin gerçekle�tirebilmeleri için konsolide mali tablolar, konsolidasyona al�nan 

bütün ortakl�klar�n varl�klar�, kaynaklar� finansal durumlar� ile kâr veya zarar�n gerçe�e 

uygun ve do�ru �ekilde yap�lmas� gerekir.112 Bu durumda ortak bir dil ve bu 

uygulamay� gerçekle�tirecek gerçekçi meslek profili ihtiyac� ortaya ç�kmaktad�r. 

Küreselle�menin muhasebe mesle�ine en önemli etkisi; uluslararas� muhasebe 

standartlar� olu�turulmas� gere�inin ortaya ç�kmas�d�r. Bu ba�lamda muhasebe 

standartlar�n�n ekonomik fayda sa�layaca��, tüm ülkeler taraf�ndan kabul edilmektedir. 

Ancak bu faydan�n sa�lanabilmesi muhasebe standartlar�n�n da küreselle�mesi ile 

mümkün olacakt�r.113 Özelikle ileti�im alan�ndaki teknolojik geli�meler ve devletlerin 

birbirleri ile daha entegre ekonomik ili�kilere girmeleri sonucu geli�en ‘Küreselle�me 

Olgusu’ i� dünyas�nda da etkisini hissettirmektedir. Bu çerçevede Uluslararas� 

Muhasebe Standartlar� Komitesi (IASC) kurulmu�tur. Bu komite i�letmelerin finansal 

raporlama sürecinde kulland�klar� muhasebe prensiplerinin dünya çap�nda uyumunu 

sa�lama amac� ile 1973’ te olu�turulmu� ba��ms�z bir kurulu�tur. Bu komitenin kurulma 

amac�; finansal tablolar�n olu�turulmas�nda genel kabul görmü� muhasebe 

standartlar�n�n kullan�m�n� ve bu standartlara dünya çap�nda uyulmas�n� sa�lamak, 

finansal tablolar�n sunumu ile ilgili muhasebe standartlar�, prosedürleri ve 

                                                 
111Hasan Tutar, Küreselle�me Sürecinde ��letme Yönetimi, �stanbul: Hayat Yay�nlar�, �stanbul, 2000, 
ss:.90-91. 
112Fatih Y�lmaz,  Avrupa Birli�i’ nde Muhasebe Uygulamalar�ndaki Geli�meler,  XX. Türkiye Muhasebe 
E�itimi Sempozyumu, Muhasebe E�itiminde Yeni Ufuklar,   Antalya, 2001, s,200. 
113Ufuk M�s�rl�o�lu,  Cemal �bi�, “Muhasebe Standartlar�nda Küreselle�me”, Vergi Dünyas�,1999 
Temmuz, Say�: 215, Kaynak: http://www.muhasebe.gen.tr/mevzuat/vuk/GenelYazilar/vukmd175_01.htm 
(Eri�im Tarihi: 11.08.2011) 
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düzenlemelerinin geli�tirilmesi ve uyumunu sa�lay�c� çal��malar yapmakt�r. Bu itibarla 

ülkemizde TMUDESK Kurulu hizmet vermektedir.114 

4.4.2. Küreselle�menin Denetim Mesle�i Üzerindeki Etkileri 

�çinde bulundu�umuz küresel süreç denetim elemanlar�n�n tüm enerjilerini, 

yeteneklerini ve kaynaklar�n� harekete geçirme zorunlulu�unu olu�turmu�tur. Bu sayede 

toplumlar�n ekonomik ve sosyal alanda kar��la�t��� zorluklara muhasebe ve denetim 

meslek mensuplar�n�n verece�i yan�tlar ile mesle�in de�eri ve devaml�l��� artacakt�r. 

Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde güvenilir ve �effaf bilgi sa�lamada önemli 

bir rol oynayan denetim mesle�i; kamu yarar�n� koruyarak ekonomik faaliyetlere katk� 

sa�layacakt�r.115 

Muhasebe denetim mesle�inin ekonomik kalk�nma üzerinde ciddi etkisi vard�r.  

Mesle�in önemsenmemesi ya da etkin bir biçimde çal���lmamas� sonucunda ekonomik 

bulan�mlar, istikrars�zl�klar�n had safhaya ç�kmas�, zaman�nda gerekli önlemlerin 

al�nmamas� sonucunu do�urmaktad�r. Muhasebe hilelerinin ortaya ç�kmas�na en büyük 

örnek; ünlü Enron skandal�d�r. Enron vb… skandallar ile denetim mesle�inde etik 

unsuru oldukça önem kazanm��t�r. Çünkü yat�r�mc�lar�n sermaye piyasas�na olan güveni 

sarsm��t�r. Olu�an bu tür skandallar, hem bat� ülkelerinin hem sermaye piyasalar� ile 

menkul k�ymet piyasalar�n�n yeni geli�ti�i yabanc� �irketlerinde yava� yava� rekabetçi 

oldu�u geli�mekte olan ulusal piyasalarda sadece etkin denetim yeknesaklar�n�n iyice 

gözden geçirilmesi de�il ayn� zamanda istihdam edilecek bireylerin sosyal sorumluluk 

ve etik gibi yeni de�erlerle teçhiz edilmi� olmas�n� gerekli k�lm��t�r.116  

Denetçi yeterlili�i için uluslararas� kabul görmü� kriterlerin belirlenmesi; 

muhasebe ve denetimde uluslararas� alanda kabul edilmi� standartlar�n geli�imine 

yard�mc� olacakt�r. UES 8 nolu uluslararas� standarda göre denetçi; tarihsel finansal 

bilgilerin denetiminde önemli hükümlerde bulunma sorumlulu�una sahip olan veya 

sorumlulu�u verilmi� olan bir meslek mensubudur. IFAC meslek örgütüne üye olan 

                                                 
114Fuat Öksüz, “Türk Muhasebe Mesle�inin Misyonu ve Vizyonu Aç�s�ndan Yeni Ufuklar”, 2005, s. 3. 
Kaynak: archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/.../11-%20FUAT%20OKSUZ.doc, (Eri�im Tarihi: 
21.08.2011) 
115Ahmet Ak�n, “Meslek Mensuplar� Aç�s�ndan Türkiye Denetim Standartlar�n�n De�erlendirilmesi”(t.y.), 
Kaynak: archive.ismmmo.org.tr/docs/.../2GUN/.../AHMET%20AKIN.ppt,( Eri�im Tarihi: 13.04.2011) 
116Kayacan, “Anonim �irketlerin Sosyal Sorumluluklar� ve Etik De�erler”, a.g.m, s.364. 
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ki�idir.117 Tüm dünyada geni� ölçüde etki b�rakan Enron, Worldcom vb…  muhasebe 

skandallar� sonras�nda muhasebe denetimi mesle�i aç�s�ndan etik konusunda yeni 

çal��ma ve düzenlemeler yap�lmas� gerekti�i ortaya ç�km��t�r. Ayr�ca UFRS’ nin tüm 

dünya taraf�ndan kabul edilmesi ile muhasebe ve denetim mesle�inde etik unsurlar�n 

önemi daha da artm��t�r. 

Denetçili�in kamuoyu taraf�ndan finansal tablolar�n incelenmesi yönünde bir 

görevinin oldu�un bilinmesine ra�men hile tespitine yönelik görevinin oldu�u 

dü�ünülmektedir. ‘Beklenti Uçurumu’ olarak ifade edilen bu durum kamuoyu 

beklentisi- hile ve denetçilerin ifade ettikleri tarafs�z ve gerçekçi finansal tablo denetimi 

aras�ndaki farkl�l�ktan kaynaklanmaktad�r. Denetim uzmanlar� hile veya uygun olmayan 

kay�t ve i�lemlerin nedeninin yönetimsel oldu�unu ifade etmektedir. Ancak �irketin 

olumsuz bir olayda an�lmas� üzerine gözler direk denetçiler üzerine çevrilmekte ve bu 

olumsuz olayda denetçiler sorumlu tutulmaktad�r.118 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                 
117 Muhasebe Meslek Mensuplar� �çin Uluslararas� E�itim Standartlar� (UES 8), Denetçiler �çin Yeterlilik 
�artlar�, Kaynak: dosya.izsmmmo.com/documan/egitim.doc (Eri�im Tarihi: 11.08.2011) 
118 Hikmet, a.g.m. Kaynak: archive.ismmmo.org.tr/docs/...O10/NAZIM%20HIKMET.ppt, (Eri�im Tarihi: 
12.05.2011) 
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II. BÖLÜM 

KÜRESELLE�ME OLGUSUNUN MUHASEBE VE DENET�M 

MESLEK ETI�INE ETKILERI 

Muhasebe ve denetim meslekleri, i�letme sistemi içinde kendine özgü geleneksel 

düzenlemesi ve y�llar�n birikiminden olu�mu� etik kurallar� olan mesleklerdir. Di�er 

tüm mesleklerde oldu�u gibi muhasebe ve denetim meslekleri de �irket iflaslar�n�n, 

i�letme yolsuzluklar�n�n, ba�ar�s�z düzenlemelerin ve çevresel felaketlerinin ba� 

gösterdi�i dünyada faaliyet göstermektedir. Bu ba�lamda muhasebe meslek 

mensuplar�n�n karar verme sürecine dâhil olan, bireyleri kar�� kar��ya getirebilen ahlaki 

kurallar� benimsemeye ve dikkate almaya yönelik bask�lardan haberdar olmaya, 

yönetim kararlar�ndan ve potansiyel mesleki uygulamalardan memnuniyet duymaya 

ihtiyaçlar� vard�r.119 Günümüzde ba��ms�z denetçilerin ahlaki karar verme süreçlerinin 

daha iyi anla��labilmesi için mesleki süreçler; profesyonel etik, ahlak, ba��ms�zl�k, 

ahlaki uslamlama ve ki�isel de�erler kavramlar� temelinde yürütülmektedir. Özellikle 

muhasebe denetiminde ba��ms�zl�k ilkesi temel al�nm��t�r. Aksi takdirde güvensiz bir 

ortam içinde icra edilen muhasebe ve denetim hizmetlerinin profesyonel etik, ahlak, 

ba��ms�zl�k, ahlaki uslamlama ve ki�isel de�er kavramlar�ndan yoksun olmas�, bir 

taraftan �irketlerin iç yönetimini engellerken di�er taraftan kreditör, hissedar ve 

potansiyel yat�r�mc�lar� da cayd�rmaktad�r. Bu durum ayr�ca hükümetlerin vergi 

toplamalar�na da engel te�kil etmektedir. Denetçilerin, profesyonel muhasebecilerin ve 

denetçi organizasyonlar�n�n rolleri için yasal düzenlemelere ve büyük bir e�itim 

faaliyetine de ihtiyaç vard�r. 120 Bu ba�lamda entegrasyon süreci içinde yer alan 

Türkiye’ de konu ile ilgili gereken rolleri üstlenmelidir. 

                                                 
119M. David Hunt Ahlak Kurallar� ve Muhasebe E�itimine Etkileri, Gelecek Yüzy�lda Muhasebe E�itimi, 
(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Yakup SELV�),TÜRMOB Yay�nlar� 139. Ankara, 2000, s. 153. 
1207. Be� y�ll�k kalk�nma Plan�, a.g.e., s.168. 
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1.KÜRESELLE�ME OLGUSUNUN MUHASEBE MESLEK ET���                       

ÜZER�NDEK� ETK�S� 

��letmeler ve meslek mensuplar�, küreselle�me olgusu ile olu�an h�zl� de�i�im ve 

geli�melere uyum sa�lamalar� noktas�nda etik de�erler ve sosyal sorumluluk olgusuna 

sahip ç�karak gereken önemi vermek zorundad�rlar. ��letmeye bilgi üreten, ekonomik ve 

ticari takip edilmesinin sa�layan muhasebe mesle�i ve bu mesle�in etiksel boyutu da bu 

ba�lamda gündeme gelmi�tir. 

1.1. Muhasebe Meslek Eti�ine Duyulan Gereksinim 

Tarih boyunca muhasebe mesle�i, tüm kültürlerde önemli rol oynayan bir 

meslek olarak görülmü�tür. Günümüzde pazar ekonomilerine ilerleyen dünyada, 

uluslararas� yat�r�mlar ve faaliyetler artt�kça meslek mensuplar�n�n daha geni� tabanl� 

global bir bak�� aç�s�na sahip olmalar� gerekir.121 Bu ba�lamda küreselle�me süreci ile 

birlikte muhasebe meslek mensuplar�n�n görevlerinin kapsam� artt���n� söyleyebiliriz. 

Örne�in; say�lar� gün geçtikçe artan çal��anlara ve mü�terilere yard�m, �irket 

birle�meleri, ortakl�klar, di�er ülkelerin hukuk kuralar�n� ö�renme, karma��k i�letme 

faaliyetleri yönlendirmek, risk yönetici olarak faaliyet göstermek, teknolojiyi daha etkin 

kullanmak, yeni finansal ölçümler sunma vb… görevleri belirlenmi�tir.122 Ayn� �ekilde; 

- Toplum içinde birey ve kurumlar�n artan oranda mahkemelere ba�vurmalar�, 

- Ticari ili�kilerin geli�mi� ve karma��k bir yap�ya sahip olmas�, 

- ��letmede yap�lan kanuna ayk�r� i�lemlerin fazlal���; ilgili kurumlarca ortaya 

ç�kar�lmas� ve önlenmesinin zorla�mas�, 

- Birey ve kurumlar ile kamu ili�kilerinin menfaat sa�lamaya yönelik olmas�, 

- ��letme ba�ar�s�zl�klar�n�n çok fazla ve büyük miktarlarda olmas�, 

- Hukuki süreçlerde avukat mahkemelerinin daha fazla uzman aray��lar�, 

- Ekonomik faaliyetlerin ve ülkelerdeki ticari faaliyetlerin geli�mesi ile 

uzmanlara duyulan ihtiyaçlar�n artmas� vb.. durumlar� da muhasebe meslek 

mensubunun global dü�ünmesini  zorunlu k�lm��t�r.  

                                                 
121Mine Tükenmez,  Nilgün Kutay, “Muhasebe E�itiminde Meslek Ahlak�n�n Yeri ve Önemi”, Manisa 
Celal Bayar Üniversitesi �.�.B.F, Yönetim ve Ekonomi Dergisi 1998, Say�: 4, s.442. 
122 Kutlu, a.g.e. s. 96. 
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Bugüne kadar muhasebe mesle�inin teknik boyutu ön planda tutulmu� ve etik 

boyutu genellikle göz ard� edilmi�tir.123 Ancak profesyonel bir meslek olan muhasebe 

mesle�inin icras�nda günümüz ko�ullar�nda sadece bilgi ve uzmanl�k yetmemektedir.  

Dünya genelinde büyük etki uyand�ran muhasebe ve denetim skandallar� bu mesleklerin 

önemini gözler önüne sermi�tir. Özellikle ABD’ de ya�anan skandallar sonras�nda 

‘Sarbanes Oxley’ yasas� ç�kar�larak muhasebe ve denetim meslekleri aç�s�ndan neler 

yap�lmas� gerekti�i belirlenmi�, muhasebe meslek ahlak� konusu ön plana ç�km��t�r. 

Dolay�s� ile dünyada büyük yank� uyand�ran bu hile ve skandallar mesle�in icras�nda 

güven unsurunu da öne ç�kararak etik konusunun da önemli oldu�unu vurgulam��t�r. Bu 

ba�lamda i�letmeye ilgi duyanlar sunulan mali tablolar�n gerçek, �effaf, tarafs�z, 

ba��ms�z oldu�una inanma ihtiyac� duymaktad�r. Bu amaçla ülke içindeki meslek 

örgütleri birbirini tamamlayan etik ilkeleri saptamaya ba�lam��lard�r. Bu ilkelerin bir 

bütünlük içinde olmas� ve meslek mensuplar�n�n bu ilkeleri dikkate alarak mesleklerini 

icra etmeleri amaçlanm��t�r.  

1.2. Uluslararas� Alanda Muhasebe Meslek Eti�i 

 Küreselle�menin sonuçlar�ndan biri olan uluslararas� entegrasyon süreci; 

i�letmeler aç�s�ndan muhasebe sistemlerinin uluslararas� muhasebe standartlar� ile 

entegre edilmesini gerektirmektedir. Dolay�s� ile muhasebe belge ve kay�t düzeni, etik 

de�erlere uyum ve kamuyu ayd�nlatma sürecinde ortak standartlara gidilmesi gereklili�i 

ortaya ç�km��t�r.124 Bu ba�lamda mükellefler muhasebe meslek mensubuna güven 

duymak için iki temel nitelik aramaktad�r. Bu niteliklerin ilki uzmanl�k boyutu; ikinci 

nitelik ise do�ruyu yanl��tan ay�rmak, do�ruyu yans�tmak olarak tan�mlanan etik 

boyutudur.  

Muhasebe ve denetim meslek eti�i kavramlar� son y�llarda önemli geli�meler 

kaydederek de�i�imlere u�ram��t�r. �lk etapta II. Dünya Sava�� sonras� �ngiltere, 

Almanya gibi ekonomileri geli�mi� Avrupa ülkelerinde meslek mensuplar�n�n 

say�lar�nda h�zl� bir art�� görülmü�tür. Ancak meslek eti�i ile ilgili konular 1960’ lardan 

                                                 
123Ahmet Bayraktar, Türkiye’ de Muhasebe Hileleri Tarihi, (Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 2007, s. 7. 
124Akdo�an, Muhasebe Meslek Eti�inin Kamunun Ayd�nlat�lmas�ndaki Önemine Meslek Mensuplar�n�n 
Yakla��mlar�, a.g.e., s.72. 
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sonra gündeme gelmi� ve kurallar konmaya ba�lanm��t�r. Muhasebe meslek mensuplar� 

aç�s�ndan belirlenen etik kurallar ise ikiye ayr�lmaktad�r. Bu kurallar;125  

� Muhasebe bilgilerinin üretilmesi, 

� Yarat�lan muhasebe bilgilerine dayal� raporlar�n denetlenmesi �eklindedir. 

Etik kurallar�n�n temel ilkeleri ayn� kalmakla birlikte ilkelerin uygulanmas� ve 

sonuçlar� geli�en ekonomi süreci ile birlikte de�i�mi� ve hala da de�i�im süreci devam 

etmektedir. Bu de�i�ime neden olan etmenler mesle�in kendi içinde tüm dünyada ve 

siyasi partilerden olmaktad�r.126 Almanya’ da 1 Kas�m 1960 tarihinde meslek yasas� 

kabul edilerek meslek mensuplar�na ba��ms�zl�k, sorumluluk, s�r saklama ve mesle�in 

reklâm unsuru olmadan icra edilmesi yükümlülü�ü getirilmi�tir. �ngiltere’ de 1989 

y�l�nda ‘�irketler Kanunu’ nun yürürlü�e girmesi ile mesle�in ba��ms�z niteli�i,     

‘do�ruluk, tarafs�zl�k ve ba��ms�zl�k’ olarak ifade edilmektedir. 1990 y�l�nda meslek 

odalar� taraf�ndan ‘Meslek Eti�i Rehberi’  olu�turulmu�tur. 1992 y�l�nda yay�nlanan 

‘Dürüstlük, Tarafs�zl�k ve Ba��ms�zl�k Bildirgesi’ özellikle d�� denetim ve birçok yeni 

ayr�nt�y� kapsamaktad�r. Örne�in; d�� denetimde denetim firmas�n�n denetim yapt��� 

isletmeye görevlendirdi�i denetim elemanlar�ndan hiç birisinin denetledikleri firman�n 

eski çal��an�, orta�� veya herhangi bir i� göreni olmamal�d�r.127 1980 ‘li y�llarda �irket 

ad�na al�nmas� gereken önemli bir kararda muhasebe kay�tlar�n�n ne kadar önemli 

oldu�unun anla��lmas� ABD �irketlerinde muhasebecinin rolünde köklü de�i�ikli�e 

neden olmu�tur.128 Bu ba�lamda 1986 y�l�nda Amerikan Sertifikal� Kamu 

muhasebecileri (AICPA) New York eyaletinde mesleki örgütlerini kurmu�lard�r. Yine 

1986 y�l�nda Ruhsatl� ve Yeminli Kamu Muhasebecileri (CPA) unvanlar�n� alarak yasal 

olarak çal��maya ba�lam��lard�r. Sertifikal� Kamu Muhasebecileri (Certified Public 

Accountant-CPA) AICPA taraf�ndan yay�nlanan AICPA Meslek Ahlak� Yasas�na (yasa 

ba��ms�zl�k, tarafs�zl�k, dürüstlük ve güvenirlilik unsurlar�n� içermektedir.) uyma 

konusunda zorunlu tutulmu�lard�r. Ayr�ca yasaya uymayanlar�n cezai yapt�r�mlara tabi 

tutulmalar� gündeme gelmi�tir. 1997 y�l�nda Ekonomik Öncelikler Kurulu (Council on 

                                                 
125Nail Sanl�,  Muhasebe Uygulamalar�nda Ba��ms�zl�k ve Etik, XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi, 
�stanbul;2002,  s. 207. 
126Naciye Sözbilir, Tekin Yenigün, Muhasebe Mesle�inde Etik,  XX. Türkiye Muhasebe E�itimi 
Sempozyumu, Muhasebe E�itiminde Yeni Ufuklar, May�s,  Antalya, 2001 s. 31-32. 
127 a.g.e. s.33. 
128Vehbi Ayd�n,  Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci ve Mali Mü�avirlerin Çal��ma Hayat�ndaki 
Yeri: �anl�urfa Örne�i, (Yüksek Lisans Tezi), Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ,�anl�urfa, 
2006  s. 16. 
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Economic Priorities) olu�turulmu� ve bu kurul d�� denetim firmalar�n� uygunluk 

i�lemine tabi tutmaktad�r. 1998’ de ise Amerikan Sertifikal� Kamu Muhasebecileri 

Enstitüsü (AICPA)‘ Örgütlerde Etik Stratejilerinin Uygulanmas�’ n� (Implementing 

Ethics Strategies with in Organizations) yay�nlanarak i�letmelerin etik programlar�na 

uygun yakla��mlar olu�turulmas� ile ilgili uygulanabilir ilkeler ve bilgi isteyen 

i�letmelere bu konu ile ilgili bir el k�lavuzu sunmu�tur.129 

Muhasebe mesle�inin i�levinin ve etkinli�inin topluma daha iyi anlat�lmas� ve 

toplumsal etik kurallar� çerçevesinde mesle�in duyarl�, en iyi ve etkin biçimde 

yürütülmesi gerekmektedir.130 Etik yönden duyarl�l���n en somut göstergesi, bireysel 

özveridir. Toplum ad�na i�letmelerin ekonomik faaliyetlerini izleme, denetleme, 

finansal yap�lar�na ili�kin topluma ve bilgi sunma yükümlülü�ünde olan 

muhasebecilerin bu görevi yeterince yerine getirmeleri, onlar�n öz verili çal��malar�na 

ba�l�d�r. Nitekim özverili olmak, ilgililerin ç�karlar�n� korumak profesyonelli�in de bir 

gere�idir.131 Bu ba�lamda etik de�erlerini dikkate alan muhasebe meslek mensuplar� 

kendilerinin ve di�er meslekta�lar�n�n da itibar�n� koruyacaklard�r. Fransa’daki hukuki 

düzenlemeye göre “Mesle�e kabul a�amas�nda ve mesle�in devam�nda kusursuz olarak 

ahlaki de�erlere sahip olmak gerekmekte, söz konusu ahlaki de�erlere zarar veren bir 

davran�� ciddi bir hata kabul edilir…” ifadesi yer almakt�r.132 Kusursuz ahlaki davran�� 

sergileyen muhasebe uzman�n�n kararlar�nda ve faaliyetlerinde do�ruluk, namusluluk ve 

dürüstlük ilkelerine ba�l� olarak hareket etmelerini sa�lanacakt�r. Meslek mensubu 

mesle�ini icra ederken hem kendisi için hem di�er meslekta�lar� ad�na dürüst, namuslu 

ve do�ru bir �ekilde davranma konusunda kararl� olmal�d�r. Yine Fransa’da konu ile 

ilgili düzenlemelerde “Meslek mensuplar�n�n birbirlerine yard�m etmesi ve birbirlerine 

kar�� nazik olmas� gerekti�i…”ifadesi yer almaktad�r.  Mü�teri taraf�ndan ihtiyaç 

duyulan bir durumda bir meslek mensubu yerine bir meslekta��n�n bu görevi yerine 

getirece�i yer almaktad�r. Böylece, kendinden önceki mesle�ini sürdüren meslekta��n�n 

yerine geçenleri meslek mensubunun görevi sürdürmesi, meslek mensuplar�n�n ele�tiri 

                                                 
129 Sözbilir, Yenigün, s.32. 
130Can ��mga Mugan,   “Ahlak, Toplumsal ve Ki�isel De�erler: Muhasebe Mesle�i ve E�itimi Üzerindeki 
Etkileri”, Muhasebe Bilim Dünyas� Dergisi,1999, Cilt:1, Say�:2, Haziran s.6. 
131Ahmet Yüksel.  Muhasebe ve Etik, XX. Türkiye Muhasebe E�itimi Sempozyumu, Muhasebe 
E�itiminde Yeni Ufuklar, 23-27 May�s, Corinthia Clup Hotel, Tekirova, Antalya,2001, ss. 236–237. 
132Kotar,  a.g.m. 
Kaynak:http://archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/03.SEMPOZYUM/1GUN2OTURUM/01-
ERHANKOTAR.doc, (Eri�im tarihi: 10.01.2011). 
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yapmalar�ndan kaç�nmalar�n� sa�layacakt�r. Meslek mensuplar� aras�nda mevcut olan bu 

sayg� ve meslek mensuplar� örgütünde bulunmas� gereken mesleki dayan��man�n 

temelini olu�turur ve sonuçta meslek mensuplar�n�n birbirlerine yard�mc� olmalar�na ve 

nezaket kurallar� ile ili�ki kurmalar� imkân�n� verir.133  

1.3.Küreselle�me Sürecinde Muhasebe Meslek Mensubunu 

Etkileyen Geli�meler 

Geride b�rakt���m�z yüzy�lda meydana gelen sosyo-ekonomik olaylar�n gündeme 

iyice oturmas� sonucunda ticari faaliyetlerin en küçük birimleri olan i�letmelerde 

muhasebe ve finansman birimlerinin önemi artm��t�r. Bu ba�lamda hile ve skandallar�n 

ortaya ç�kmas� çok say�da �irketin batmas� muhasebe ve denetim mesleklerinin önemli 

bir konumunun oldu�unu gösterir. Bu tür olumsuz olaylar�n önlenmesi ise objektif, 

meslek ahlak� kriterlerine uygun, tarafs�z muhasebe uygulamalar�, denetim tedbirleri ve 

yolsuzluklar�n büyük ölçüde önlenmesi ile mümkün olacakt�r. Ya�anan olumsuzluklar�n 

bir ba�ka sonucu da vergi gelirlerinin azalmas�d�r. Gelir ve kazançlar üzerinde al�nan 

vergilerin azalmas� noktas�nda muhasebe mesle�inin gerçekçi temellere dayand�r�larak, 

sa�l�kl� ve ahlaki uygulamalarla icra edilmesi gereklili�i ortaya ç�km��t�r. Çünkü 

muhasebe uygulama ve denetim i�lemleri sadece hukuki tedbir ve denetimlerde de�il de 

etiksel de�er ve e�itim ile desteklenmelidir. Bu etiksel de�erlerin meslek mensuplar�na 

aktar�lmas� konusunda ülkemizde ilgili fakülte ve meslek odalar�nda muhasebe ve 

denetim meslek eti�ine gerekli önemin verilmesi, özellikle son y�llarda ya�anan büyük 

skandal ve yolsuzluklar�n ortaya ç�kmas� ile artm��t�r. Bu yüzden küreselle�en dünyada 

meslek etik kurallar�n�n da evrensel boyutta olmas� gerekmektedir. Muhasebe meslek 

mensuplar� için evrensel etik kurallar�n�n önemi Enron vb… büyük �irket skandallar� ile 

bir kez daha gözler önüne serilmi�tir.134 

1.3.1.Çal��an Say�s�n�n Artmas� 

  Bilgi teknolojisi ile i�letmeler; yeni sat�c� ya da mü�teri bulma, yeni co�rafi 

alanlara ula�ma, co�rafi alanlardaki engelleri ortadan kald�rma, pazarda yatay ve dikey 

                                                 
133Kotar, Erhan. Muhasebe Denetimi Mesle�inde Ahlak’�n Yeri ve Önemi, a.g.e.  s: 72. 
134Kutlu, a.g.e., s.116. 
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entegrasyon ve konsorsiyumlar olu�turabilme olana��n� yakalam��t�r.135 Böylece tüm 

departmanlarda oldu�u gibi muhasebe departman�nda da daha fazla çal��anlara ihtiyaç 

duyulmu�; çal��anlar�n etik ilkelerine uyma gereksinimleri daha da artm��t�r.  

1.3.2.Di�er Ülkelerin Hukuk Kurallar�n� Ö�renme 

 Hukuk kavram� da etik kavram� gibi toplumsal ya�am� mümkün k�lan kurallar 

dizisidir. Bu kurallar devlet taraf�ndan yasalarla somutla�t�r�l�r ve maddi yapt�r�ma 

ba�lan�r. Yani yasaya ayk�r� davranmak suçtur ve böyle bir durumda bireyler 

cezaland�r�l�r. Hukuk kurallar� ile etik aras�ndaki örtü�me, etik ilkelerin zaman içinde 

hukuk normlar� haline gelmesi ile olu�maktad�r. Bu örtü�me ile toplumsal düzeni 

peki�tirir. Aksi takdirde kar���kl�klar meydana gelir.136 Di�er bir ifade ile yasalar 

gereklidir ancak etik de�erlerin olmad��� �artlarda yetersizdir 

 Günümüzde i� dünyas�na bakt���m�zda birçok büyük �irkette etik e�itimi 

verildi�ini söyleyebiliriz. Etik e�itiminin, etik bir kültür ve i�leyi� için ön ko�ul 

olmas�n�n yan� s�ra baz� yasal düzenlemelerde (Sarbanes-Oxley Yasas� gibi) ve 

�irketlerin kar��la�abilece�i hukuki sorunlarda, �irkette etik e�itiminin verilip 

verilmedi�inin gözetilmesi, etik e�itimi ve programlar�n� gerekli hale getirmi�tir. Enron 

ve World Com �irketlerindeki hileli finansal raporlamalar�n aç��a ç�kmas�nda firma 

çal��anlar�n�n if�ada bulunmalar� önemli rol oynam��t�r. Sherron Watkins ve Cyntia 

Cooper daha sonra örnek if�aatç�lar olarak kamudan takdir görmü�lerdir. ABD 

Kongresi’nin 2002’deki Sarbanes-Oxley Yasas� olarak bilinen düzenlemesi de Enron ve 

WorldCom skandallar�n� takiben ç�kar�lm��t�r. Buna göre �irketin d�� denetçilerinin, 

yönetim kurulu üyelerinin mali sorumluluklar� netle�tirilmi�; en az�ndan üst yöneticiler 

için etik kod geli�tirilmesi ve if�aatç�lar�n korunmas� öngörülmü�tür.137 

 

                                                 
135Yakup Selvi. Teknolojik Geli�melerin Denetimde Yaratt��� Yeni F�rsatlar, XVII. Türkiye Muhasebe 
Kongresi, �stanbul,2002, s. 480. 
136Arzu, Akta�,   “Etik ve Hukuk”, Türkiye Etik De�erler Merkezi Vakf�, Etik Barometre Ara�t�rmas�, 
Nisan, 2007,Kaynak: 
http://www.arge61.com/pdfDoc%5CEtik%20E%C4%9Fitimi%20(Arzu%20Akta%C5%9F).ppt# (Eri�im 
Tarihi: 14.01.2011). 
137Akta�,  a.g.e., Kaynak: 
http://www.arge61.com/pdfDoc%5CEtik%20E%C4%9Fitimi%20(Arzu%20Akta%C5%9F).ppt# (Eri�im 
Tarihi: 14.01.2011) 
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1.3.3. Mü�terilere Yard�mc� Olma 

 Globalle�me ile birlikte i�letme ve meslek mensubu say�s�n�n h�zla artmas�, 

piyasalar�n sürekli de�i�im ya�amas�, mü�teri isteklerinin artmas�, tercihlerin de�i�mesi 

rekabet unsurunun öne ç�kmas�, büyüme ve daha fazla kazanç elde edebilecek mü�teri 

say�s�na ula�ma hedefleri meslek mensuplar�n�n etik kurallar�n� daha esnek olarak 

yorumlanmas� davran���na neden olabilir. Bu yüzden mesleki sayg�nl���n muhafaza 

edilmesi için etik de�erlere gereken önem verilmelidir. Ulusal ve uluslararas� 

kurumlarca belirlenmi� meslek eti�i yasas�na uyulmas� konusu önemle vurgulanm��t�r. 

Meslek için bu denli önemli olan etik kavram� gerek muhasebe bilgilerinin üretilmesi 

a�amas�nda, gerek denetlenmesi a�amas�nda göz önünde bulundurulmal�d�r.  

Küreselle�me ile muhasebe meslek mensubunun i�levleri daha farkl� niteli�e 

kavu�mu�tur. Teknolojik geli�meler muhasebe meslek mensubunun bugün kendisini 

k�s�tlay�c� birer faktör olan zaman ve mekân boyutlar�n� a�mas�n� h�zland�racak 

teknolojik araçlar sunmaktad�r. Muhasebe mesle�inde verilen hizmetin do�as�n�n 

de�i�mesinin yan� s�ra muhasebe meslek mensubunun mü�teri ile ileti�im yöntemleri 

bilgi teknolojisinden etkilenmektedir. �leti�im yöntemlerinin en önemlisi aras�na h�zla 

bilgisayar ortam�nda elektronik posta girmi�tir.138 

1.3.4.Teknolojiyi Etkin kullanma 

�çinde bulundu�umuz yüzy�lda kar�� kar��ya geldi�imiz teknolojik geli�melerden 

ve küreselle�me sürecinden en fazla etkilenen meslek grubunun ba��nda muhasebe 

mesle�i gelmektedir. Muhasebe mesle�i özellikle geli�mekte olan ülkeler için gerekli 

kaynaklar�n belirlenmesinde güvenilir bilgiyi sa�layacak tek unsur olmas�, ülke çap�nda 

denetim fonksiyonunu yayg�nla�t�rmas� için tek yol olmas� nedeni ile üzerinde önemle 

durulmas� gereken bir müessesedir.139 Dolay�s� ile muhasebecilerin sorumluluklar� 

sürekli artmakta ve onlara yeni roller üstlenmelerini sa�layacak bir düzenin olu�mas� 

yönünde çal��malar giderek önem kazanmaktad�r. 140  

                                                 
138Öksüz, a.g.m. Kaynak: archive.ismmmo.org.tr/docs/.../05.../11-%20FUAT%20OKSUZ.doc, (Eri�im 
Tarihi: 21.08.2011) 
139Hanifi Aybo�a, “Globalle�me Sürecinde Ülkemizde Muhasebe Mesle�i ve Meslek Mensuplar�n�n 
E�itimi”, Marmara Üniversitesi �.�.B.F Dergisi,2003, Cilt: XVIII, s.341. 
140 Uzay,  a.g.m. Kaynak:http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/SUZAY_23_06_2004.pdf) , (Eri�im 
Tarihi:30.03.2010) 
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Teknolojik geli�meler meslek eti�i aç�s�ndan da büyük etki sa�lam��t�r. Dolay�s� 

ile içinde bulundu�umuz bu küresel süreçte muhasebe mesle�inde etik aç�dan mesle�i 

yürütenlerin, kamuyu ayd�nlat�rken bilgi i�lem teknolojilerinden yararlanmalar� da söz 

konusudur. Bu ba�lamda ekonomide meydana gelen h�zl� de�i�im ve geli�meler 

neticesinde bilgi teknolojisinin i�letmelerin tüm birimlerinde etkin k�l�nmas� ve özellikle 

muhasebe meslek mensuplar�n�n bilgileri uygulamaya geçirebilmeleri için mesle�in 

itibar�na zarar vermeyecek do�ru ve yanl��� ay�rt edebilecek yetene�e sahip olmalar� 

gerekmektedir. Çünkü dinamik bir yap�da olan muhasebe mesle�inde sadece temel 

hizmetleri yerine getiren meslek mensuplar� yetersiz kalacaklar�ndan haks�z rekabete 

yönelmekte, meslek eti�i ve meslek özünden uzakla�maya ba�lamaktad�r. Bu ba�lamda 

muhasebe mesle�ini özünden uzakla�t�ran �u üç sorun kar��m�za ç�kmaktad�r; 141  

� Mesle�in ticari boyutunun artmas�: Meslek mensuplar� hem kendi ç�kar�n� hem 

mükellefinin ç�kar�n� dü�ünmeli; di�er yandan toplumsal sorumluluklar�n� göz 

önüne almal�d�r. Bu ba�lamda parasal ifadelerin gündeme gelmesi bu üçgen 

aras�ndaki ili�kinin de sorun ya�amas�na neden olmaktad�r.  

� �� hayat�nda mesleki yap� ve ili�kilerde artan karma��kl�k: Yenilenen mesleki 

düzen kar��s�nda direnç olu�tu�undan meslek mensubu bu anlamda sorumlulu�u 

üstlenmelidir.  

� Ahlaki de�er ve standartlardaki de�i�im: Toplumdaki de�i�im mesle�in seyrini 

ve i�leyi�ini de�i�tirmektedir.  

 Teknolojik geli�melere ba�l� olarak mesle�in de�i�en alt yap�s� ile birlikte 

mesle�e birtak�m yeni fonksiyonlar mesle�e eklenmi�tir. Eklenen bu fonksiyonlar ile 

mesleki e�itim gündeme gelmi� ve üst düzey yönetim ihtiyac� do�mu�tur. Özellikle 

mali tablolar�n internet arac�l��� ile insanlar�n hizmetine sunulmas�nda herkesin 

anlayabilece�i �ekilde aç�kl�k, gerçekçilik ve netli�e önem verilmesi ön plana ç�kmaya 

ba�lam�� ve bu durum ülkemizde 33794 say�l� Sermaye Piyasas� Kanunu ile 

desteklenmi�tir.142  

Muhasebe faaliyetinin yap�s�n� de�i�tiren teknolojik geli�meler, meslek icra 

edilirken bilgisayar kullan�m�n� zorunlu k�lm��t�r. Ayr�ca ça��n ko�ullar�na ayak 

uydurmayan meslek mensubu istenilen verimi sa�layamamas� durumunda etik d��� 
                                                 

141Tükenmez Mine. Muhasebe Mesle�inin Bugünü ve Gelece�i, a.g.e. s. 165. 
142Mehmet Civan, FerahY�ld�z, Bili�im Teknolojisindeki Geli�melerin Kamuyu Ayd�nlatmada Muhasebe 
Eti�i Aç�s�ndan Etkileri, XXI. Muhasebe E�itimi Sempozyumu, 29 May�s- 02 Haziran,2002,  s.335. 
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davran��lara yönelmektedirler. Di�er taraftan günümüzde teknolojik geli�meler 

sonucunda kolay kullan�labilen muhasebe yaz�l�mlar� ortaya ç�km��t�r. Muhasebe 

meslek mensubu olmayan bireylerin bile kolayca kullanabilece�i bu yaz�l�mlar di�er 

mesleklerden gelen bireylerin muhasebe alan�na girmelerinin önünü açmaktad�r. Bu 

sebeple hem bili�im teknolojinin kullanabilen hem de sahip oldu�u muhasebe bilgisi ile 

elde edilen sonuçlar� yorumlayabilen, kararlar alabilen bir meslek mensubu ile rekabet 

etmek olanakl� olmayaca�� için di�er mesleklerden gelen ki�ilerin muhasebe alan�na 

girmeleri önlenebilecektir.143  

1.4.Tüm Dünya da Ortak Bir Muhasebe Dilinin Olu�turulmas� Süreci 

�çinde ya�ad���m�z küresel süreçte Avrupa Birli�i’ ne üye ülkeler aras�nda 

emek-sermaye ve mal-hizmet dola��m�, muhasebe sisteminde ortak bir dilin 

kullan�lmas� zorunlulu�unu getirmi�tir. Di�er bir ifade ile her türlü faaliyetin küresel 

de�erlendirilmesi, ortak muhasebe dili kullan�m� ihtiyac�n� ortaya koymu�tur. Böylece 

muhasebe ve denetim standartlar�n�n yak�nsamas� gündeme gelmi�; bilgi ihtiyac�nda 

art��a yol açm��t�r. ��letmelerin yeni finansal göstergeleri, kurumsal yönetim, ulusal 

bütçeler, enflasyon oranlar�, i�letme borç düzeyi ve i�letmelerin gelece�e yönelik 

ya�ama kabiliyeti konusunda sürekli de�i�im ve geli�meler ya�anm��t�r. Bu ba�lamda 

ülkeler ulusal düzenlemelerle beraber uluslararas� mevzuatlara uyumlu düzenlemeler 

yapm��lard�r. Ticari faaliyetlerle ilgili ekonomik kararlar almada en önemli dayanak 

noktas� olarak ifade edilen finansal tablolar�n haz�rlanarak i�letmenin finansal durumu, 

performans� ve olas� de�i�meler hakk�nda bilgi sa�lanmas� gerçekle�mektedir. Dolay�s� 

ile içinde ya�ad���m�z bu küresel süreçte bu tablolarda ortak bir dil kullan�lmas� ile daha 

gerçekçi geçerli ve kar��la�t�r�labilir olarak haz�rlanmas� gerekmektedir. Çünkü 

güvenilir bir �ekilde haz�rlanan finansal tablolar finansal piyasalar�n geli�mesine de 

olanak sa�layacakt�r. Bu ba�lamda tarafs�z ki�iler taraf�ndan haz�rlanan, ilke ve 

standartlara uygun bir �ekilde gerçekle�en denetim ile elde edilen bilgiler güvenir 

olmaktad�r. Etik duyarl�l�kla olay ve i�lemlere yakla�an meslek mensuplar�n�n tarafs�z 

bir �ekilde yapt�klar� analizleri sadece i�letme yönetimi veya devlet de�il de i�letmeyi 

etkileyen d�� çevre faktörlerinden yat�r�mc�lar ve kreditörlerin de ilgili karar� 
                                                 

143R�fat Nalbantl�o�lu, Globalle�menin Muhasebe Mesle�i Üzerine Etkileri ve Toplum Ç�karlar�n�n 
Korunmas�,  Muhasebe Denetimi Sempozyumu, �SMMMO Yay�nlar� 49, �stanbul,2004, s.300. 
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vermelerinde etkili olacakt�r. Bu ba�lamda iç ve d�� faktörler finansal tablolar�n do�ru, 

güvenilir, kar��la�t�r�labilir verilerden olu�tu�u kanaatine varmal�d�r. Di�er bir ifade ile 

ulusal ve uluslararas� düzeyde kabul görmü� ilke ve standartlar yan�nda do�ru, dürüst, 

ba��ms�z ve ahlaki ilkelere ba�l� hareket eden meslek mensuplar� i�letme ile ilgili 

yap�lacak her türlü geli�im ve de�i�im olumlu yönde olmas�na katk�da bulunacaklard�r. 

Mesleki etik, alg� ve duyarl�l�kla haz�rlanan finansal raporlar haks�z rekabet unsurlar�n�n 

ortadan kalkmas�na katk�da bulunacakt�r. Çünkü haks�z rekabet de nihai olarak mesleki 

etik ve alg� ve alg�n�n yeterince yerle�memesinden beslenen bir durum olarak tezahür 

etmektedir. 144  

1973 y�l�ndan 2001 y�l�na kadar Uluslararas� Muhasebe Standartlar� Komitesi 

(IASC), uluslararas� muhasebe standartlar� olu�turma görevini üstlenmi�tir. Ancak 

belirlenen standartlar�n hiçbir yapt�r�m gücünün olmamas� ve üye ülkelerin kendi 

ülkelerinde belirlenen muhasebe standartlar�n� olu�turma yetkileri nedeni ile IASC 

muhasebe standartlar�n� belirleme görevini 2001 y�l�nda Uluslararas� Muhasebe 

Standartlar� Kurulu (IASB)’ na devretmi�tir.145 IASB kurulunun amac� uluslararas� 

alanda kabul görmü� muhasebe standartlar�n� belirlemektir. Finansal tablolarda �effaf, 

kar��la�t�r�labilir bilgiyi sa�layan, tek ve yüksek kalitede anla��labilir ve uygulanabilir 

küresel muhasebe standartlar�n� geli�tirmeyi amaçlamaktad�r. Ayr�ca üye ülkelerin 

ulusal muhasebe standartlar� belirleyicileri ile birlikte çal��arak dünya genelinde 

muhasebe standartlar�n� birbirine yak�nla�t�rmay� amaçlamaktad�r. Kurul finansal 

raporlama standartlar�n�n dünyada etkin olarak kullan�labilecek nitelikte basit ve 

anla��labilir olarak haz�rlanmas� amac�n� da üstlenmi�tir. IASB’nin görevleri ise �u 

�ekilde s�ralanabilir;146  

- Kaliteli, �effaf ve anla��l�r uluslararas� muhasebe standartlar� geli�tirmek,  

- Ulusal muhasebe standartlar�n� ve uluslararas� muhasebe standartlar�n� birbirine 

yakla�t�rmak, 

-  Taslaklar� (Exposure Draft) ç�kartmak ve geli�tirmek, 

                                                 
144U�ur �hsan Delikanl�,   Muhasebe Mesle�inde Uzmanla�ma, 4. Türkiye Muhasebe Forumu 10–11 
Nisan 2009, Mersin  s. 12. 
145 TMSK, TMS/ TFRS Yönetici Özetleri, Türkiye Muhasebe Standartlar� Kurulu, Kaynak: 
http://www.tmsk.org.tr/dosyalar/yoneticiozetleri/TMS_TFRS_Yonetici_Ozetleri.pdf, 22.06.2011) 
146TMSK, TMS/ TFRS Yönetici Özetleri, Türkiye Muhasebe Standartlar� Kurulu,  
http://www.tmsk.org.tr/dosyalar/yoneticiozetleri/IASB.doc, (Eri�im Tarihi: 08.11.2010) 
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-  Standart Yorumlama Komitesi (IFRIC) taraf�ndan olu�turulan yorumlar� 

onaylamak, 

- Olu�turulmakta olan bir standartla ilgili ulusal standartlar� ve uygulamalar� 

gözden geçirmek, Büyük projelerde görü� almak üzere uzmanlardan olu�an 

komiteler kurmak, 

- Büyük projelere, önceli�i olan i�lere ve gündeme ili�kin Standart Dan��ma 

Konseyi’ne (SAC) dan��mak, 

-  Her bir proje için �art olmamakla beraber, standartlar olu�turulmadan önce, 

standard�n her çevrede uygulanabilir ve i�leyebilir oldu�undan emin olmak için 

hem geli�mi� ülkelerde hem de geli�mekte olan pazarlarda saha analizi (field 

test) yapmak. 

 

2.KÜRESELLE�ME OLGUSUNUN DENET�M MESLEK ET��� 

ÜZER�NDEK� ETK�S� 

Muhasebe denetimi (ba��ms�z denetim), bir i�letmenin ekonomik faaliyetleri 

sonucunda haz�rlanan finansal tablo ve di�er finansal bilgilerin önceden belirlenmi� 

ölçütlere uygunlu�u ve do�rulu�unun makul güvence sa�layacak yeterli ve uygun 

ba��ms�z denetim kan�tlar� ile ba��ms�z denetim standartlar�nda öngörülen gerekli tüm 

ba��ms�z denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kay�t ve belgeler üzerinden 

de�erlendirilmesi ve sonuçlar�n�n bir rapora ba�lanmas�d�r.147 ��letme ile ilgilenen ç�kar 

gruplar�n�n sa�l�kl� finansal kararlar alabilmeleri için muhasebe bilgilerinin do�rulu�u 

önemlidir. Bu itibarla denetim mesle�inin do�ru bir �ekilde icra edilmesi 

gerekmektedir. Denetim mesle�inin do�ru bir �ekilde icras�n�n gerçekle�mesi için de 

hukuk kurallar� yan�nda denetçilerin baz� vas�flara sahip olmas� gerekmektedir. Bu 

vas�flar�n ba��nda insan faktörünün dikkate al�nd��� ahlak kavram� gelmektedir.148 

Ahlak kavram� genel itibari ile belirli bir kültüre özgü de�erler içerdi�inden yere ve 

zamana göre de�i�iklik gösterebilir. Bu ba�lamda meslekler için olu�turulmas� 

dü�ünülen etik kurallar, uluslararas� kurulu�lar ve meslek örgütleri taraf�ndan belirlenen 

ilkeler çerçevesinde �ekillenmelidir.  
                                                 

147TÜRMOB- TESMER, Denetim, a.g.e. s.10. 
148Koçberber, a.g.m. s.65 
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2.1.Denetim Meslek Eti�ine Duyulan Gereksinim 

Yönetimin önemli bir fonksiyonu olan denetimin etik kurallar çerçevesinde icra 

edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden denetimin meslek olarak alg�lanmas� dâhilinde etik 

kurallar�n�n da belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde de muhasebe denetimi alan�nda 

önemli düzenlemeler getiren TTK tasar�s�n�n denetim ile ilgili 398. maddesinde 

‘Denetleme, denetçilik mesle�inin gerekleri ile meslek eti�ine ve uluslararas� denetim 

standartlar�na uygun olarak ve özenle yap�l�r. Denetleme, �irketin ve toplulu�un, 

durumun ‘dürüst resim ilkesine’ uygun olarak yans�t�l�p yans�t�lmad���n�; yans�t�lmam�� 

ise bunun sebeplerini, birinci f�kran�n ikinci cümlesi anlam�nda ayk�r�l�klar� ve 

yanl��lar�, aç�kça ortaya koyacak �ekilde yap�l�r ve gerçe�i dürüstçe belirtir.’ 

denilmektedir.149 Ayn� tasar�da denetçinin meslek eti�ine ili�kin aç�klamalar ise �u 

�ekildedir; ‘Denetleme ve denetçi eti�i hiçbir kanunda tan�mlanmam��t�r, tan�mlanamaz, 

ancak meslek mensuplar�nca ve birliklerince kurallar�n bilindi�i varsay�l�r. Görevin 

gerektirdi�i karakteri haiz bulma, ahlak� de�erlere ve standartlara ba�l�l�k, güvenilir 

olma, görevi bizzat ve uzman yard�mc�larla yerine getirme, ba�kas�n�n denetim 

sonuçlar�n� aynen aktarmamak, mesleki eti�in asgarileridir. Hükümdeki özetini bir 

taraftan profesyonellik kurallar�, di�er taraftan denetçilik ahlak� tan�mlar. Bu özen i�in 

en üst düzeyde yerine getirilmesinin gerektirdi�i özendir.150  

 Her mesle�in meslek olma ko�ullar�ndan biri olan meslek eti�i kavram�, 

denetim mesle�i için de olmazsa olmazlardand�r. Çünkü denetçi ba��ms�zl��� muhasebe 

meslek eti�i konular� aras�nda önemli bir konuma sahiptir.151 Denetim meslek eti�i 

kurallar�n�n özünü denetim ve muhasebe alan�nda uzmanla�m�� uluslararas� meslek 

örgütleri taraf�ndan belirlenen etik ilkeler olu�turmaktad�r.  

Küreselle�me olgusu ile ba��ms�zl�k ilkesinin daha da ön plana ç�kmas�na ba�l� 

olarak denetim mesle�ini tüm dünyada kamuoyunun ve tüm ilgililere do�ru, güvenilir, 

dürüst, ba��ms�z ve tarafs�z bilgi sunma noktas�nda önemli k�lm�� ve denetim mesle�ine 

büyük sorumluluklar yüklemi�tir. Dolay�s� ile denetçinin ba��ms�zl��� ile ilgili olarak 
                                                 

149Nevra Öksüz,” 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasar�s� Madde: 397-398-402 ve Gerekçeleri”, 
Türk Hukuk Sitesi, 2010,
Kaynak: http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=4803, (Eri�im Tarihi: 13.08.2011) 
150 TÜRMOB- TESMER, Denetim, a.g.e., s.27. 
151�aban Uzay,  “Türkiye’ de Denetçi Ba��ms�zl���”, MÖDAV, 2004, The 1st Annual International 
Accounting Conferance 3-5 Kas�m, �stanbul Bildiri Kitab�,ss: 435-485.Kaynak: 
http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/suzay_d1e.pdf, (Eri�im Tarihi: 21.08.2011) 
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belirlenen standartlara uyulmamas� ya da mevcut konulara ili�kin karar al�nmamas� 

sistem içinde eksiklikler meydana getirmektedir. Bu ba�lamda;152  

� Bir denetçinin maksimum çal��ma saatinin kurala ba�lanm�� olmas�, 

� Ücretin do�rudan mü�teriden al�nmas� yerine, ba��ms�z niteli�i olan bir kurumda 

tediye mahalli olarak temini, 

� Do�rudan i�letmenin yerine ba��ms�z bir kurul arac�l��� ile denetim 

sözle�mesinin imzalanmas� gereklili�i, 

� Meslek ruhsat�n�n kamunun ve di�er ilgililerin do�ru güvenilir birliye 

ula�mas�nda bir güvence oldu�unun tüm kesimlere anlat�lmas�; yönünde 

gereklilikler ortaya ç�km��t�r.  

ABD’ de ba�ta Enron �irketi olmak üzere borsaya kay�tl� birçok �irkette 

meydana gelen muhasebe ve denetim skandallar� Amerikan kamuoyunun güvenini 

sarsm��t�r. Amerika’ daki mali ve denetim raporlar�n� haz�rlayanlar�n kendi kendini 

kontrol etmekte olan sisteme kar�� güvenin ortadan kalkmas� nedeni ve bu olaylar�n 

tekrarlanmas�n� önlemek amac� ile ç�kar�lan Sarbanes Oxley yasas� 30 Temmuz 2002 

tarihinde George W. BUSH ve kongre taraf�ndan kabul edilmi� ve yürürlü�e konmu�tur. 

Bu yasa ile denetçiler, yöneticileri etkileyen hükümler belirlenmi�tir. Denetçiler için 

yeni bir özel gözetim, gözden geçirilmi� ba��ms�zl�k kurallar� seti ve yeni bir kamu 

raporlamas� seviyesi mevcuttur.153 Yönetim için ise ç�kar çat��mas�na kar�� artt�r�lm�� 

koruma kapsam�, belirli ba�vurular�n aç�k onaylamalar�, finansal raporlama üzerindeki 

dâhili kontroller hakk�nda raporlama ve gözden geçirilmi� bildirim �artlar� mevcuttur. 

Böylece Enron olay�ndan sonra muhasebe mesle�i gözetimi süreci h�zla ilerlemeye 

ba�lam��t�r. ABD’ de halka aç�k �irketlerin denetçilerini gözetim kurulu kurulmu�tur. 

Bu sayede periyodik olarak denetlenen �irketlerde usulsüzlük görüldü�ü anda durum 

halka aç�klamakta ve yat�r�mc�lar bilgilendirilmektedir.  Ayn� do�rultuda IFAC eski 

Ba�kan� ve Japonya JICPA Ba�kan� Tsugiaki Fudinuma’ ya göre; denetçilik 

standartlar�n�n ve kalitesinin korunmas� için denetim �irketlerini de gözetimi (oversight) 

                                                 
152Muhlis Selçik, “Denetim Mesle�inde Ba��ms�zl��� Ortadan Kald�ran Durumlar”,  2006, 
Kaynak:archive.ismmmo.org.tr/docs/.../14-MUHL�S%20SELÇ�K.doc (Eri�im Tarihi: 13.05.2011) 
153Zeynep Süer, Profesyonel Muhasebe Mesle�inde Enron Skandal� ve Sonras� Geli�meler, VI Türkiye 
Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Globalle�menin Muhasebe Mesle�i Üzerine Etkileri ve Toplum 
Ç�karlar�n�n Korunmas�, �stanbul,2004,  s.117. 
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gereklidir. Bu gözetimi kamu ve meslek kurulu�lar�n�n yapmalar� dü�ünülebilir. 

Hollanda’ da ise bu uygulama 01.01.2006 y�l�ndan itibaren gerçekle�mektedir.154 

2.2.Denetim Meslek Eti�i �le Uluslararas� Muhasebe 

Standartlar� Aras�ndaki �li�ki 

Uluslararas� denetim standartlar� mesle�in icras� aç�s�ndan uluslararas� muhasebe 

standartlar� ile do�rudan ili�kilidir. Dolay�s� ile ortak dil anlay��� çerçevesinde 

standartla�ma, muhasebe bilgisi ile beraber mesle�in etik davran��lar çerçevesinde icras� 

gerekli ak�lmaktad�r. Bu ba�lamda i�letmede kurumsal yönetim, finansal raporlama ve 

ba��ms�z denetim unsurlar� bu standartlar dâhilinde sa�l�kl� bir �ekilde 

gerçekle�tirilmelidir. 

  2.2.1.  Kurumsal Yönetim 

  ��letme yönetim �ekillerinde ya�an�lan de�i�im ve geli�meler yöneticilerin etik 

sorunlara daha duyarl� olmalar� gerekti�i sonucunu do�urmu�tur. Çünkü örgütler için 

amaç ve süreçlerin belirlendi�i yasalar; çal��anlar�n nas�l davranmalar�, neyin yap�p 

yap�lmamas� noktas�nda yard�mc� olmaktad�rlar. Ancak i� görenlerin adil, do�ru, 

tarafs�z, ç�kars�z davranmalar� konusunda belirli ilkeler, yaz�l� olmayan baz� kurallar 

olmal�d�r. Bu ilke ve kurallar beraberinde örgüt kültürünün etik davran��lar 

çerçevesinde tan�mlanmas� gerekmektedir.  

�irketlerin kurumsal yönetim ba�l��� alt�nda olan etik kurallar�n�n her bir i�letme 

taraf�ndan bir metin olarak ortaya ç�kar�l�p; tüm çal��anlara duyurulmas� gerekmektedir. 

Ayr�ca i�letmelerin Sermaye Piyasas� Kurulu’ na etik aç�dan yetkin oldu�unu ve etik 

aç�dan gerekli seviyeye ula�t���n� bildirmesi gerekmektedir. Dünya piyasalar�nda da 

benzer durumlar ya�anmaktad�r. ABD borsalar�nda halka aç�k �irketlerin ilgili borsa 

kotasyon �artlar�n� sa�lamas� için gerekli en önemli unsurlardan biri olan ‘etik kurallar’ 

metni haz�rlama ve kamuoyuna duyurma mecburiyetinin olup olmad���d�r. Üst 

yönetimin ki�isel ç�karlar�n� ön plana alarak söz konusu etik de�erler koduna uymamas� 

ya da yönetim kurulunun ald��� çe�itli kararlarda istisnalara izin vererek bu etik kodu 
                                                 

154M. Fatih Boz,   “17. Dünya Muhasebe Kongresi Notlar�”, (t.y.)  Kaynak: 
www.kamukalite.org/.../17_DUNYA_MUHASEBE_KONGRESI_NOTLARI.ppt, (Eri�im 
Tarihi.17.11.2010) 
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ihlalini kamuoyu ile payla�mamas� aç�kça payda�lar�n ç�karlar�na ayk�r�l�k te�kil 

etmektedir. 15 Haziran 2003 tarihinden itibaren ABD faaliyet gösteren halka aç�k 

�irketlerin, mali y�l sonunda ç�kard�klar� y�ll�k faaliyet raporlar�nda yukar�da bahsi 

geçen etik koduna ili�kin düzenlemelerin gere�i olarak kamuoyunun bilgilendirilmesine 

ba�lad�klar� görülmektedir. Düzenleme gere�i �irket söz konusu etik de�erler metnini ya 

y�ll�k rapora ekleyecek veya �irket web sitesine koyacakt�r. Ya da talep edilmesi 

durumunda herhangi bir ücret almaks�z�n bir nüshas�n� temin edecektir.155 

  2.2.2. Finansal Raporlama 

  Küreselle�menin muhasebe sistemine ve mesle�ine direkt etkisi; �irketlerin 

uluslararas� nitelik kazanmas� veya uluslararas� ticaret içinde yer almalar�d�r. 21 yy.da 

görülen küreselle�me çabalar� ve bu do�rultuda s�n�rlar�n ortadan kalkmas� birtak�m 

de�erlerin ortak kullan�m�, uluslararas� platformda geçerli olacak ortak bir dil anlay��� 

benimsenmesi durumunu kar��m�za ç�karmaktad�r. Mali tablolar�n en önemli 

kullan�c�lar�ndan olan yöneticiler, ortaklar, yat�r�mc�lar ve finansörler kararlar�n� temel 

olarak mevcut mali tablo ile di�er mali ve ekonomik faktörleri analiz ederek verirler. 

Mükelleflerinin hesaplar�n�n gerçekçi ve do�ru bir �ekilde raporlanmas� 

sorunlulu�unu üstlenen muhasebe meslek mensuplar�, muhasebe meslek eti�i 

konular�nda özenli ve titiz çal��ma sergilemelidir. Aksi takdirde muhasebe meslek 

mensuplar�n�n meslek etik kurallar�na uymamas� durumu; hileli finansal raporlamaya 

sebep olan faktörlerden biridir. Bilgi ça��n�n muhasebe ve denetim mesleklerine en 

önemli etkisi denetim sürecinin teknolojik geli�melere ba�l� olarak elektronik ortamda 

uygulanmaya ba�lamas�d�r. Sa�l�kl� bir �ekilde finansal raporlaman�n ve finansal 

tablolar�n haz�rlanmas�nda muhasebe ve denetim etik kurallar�n�n birbirlerini 

tamamlay�c� biçimde etkile�imi gerekmektedir. bu itibarla Enron olay�ndan sonra 

yap�lan çal��malar sonucunda IFAC’�n ula�t��� finansal raporlamada güvenin 

sa�lanabilmesi içn ortaya koydu�u hususlar �u �ekilde s�ralanabilir;156 

� Etkin ahlak kurallar� olu�turulmal�d�r. 

                                                 
155Kayacan, a.g.e. s. 71., Kaynak: http://www.tedmer.org.tr/pdf/tedmer_1.pdf,   
156Cemal �bi�,  “Finansal Raporlamada Kullan�c�lar�n Beklentileri ve Uygulamada Bunlar�n Kar��lanma 
Düzeyi Konusunda Yeniden Yap�lanma”, 2005,  s: 129,  Kaynak: 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/07Sempozyum/kitap/06%20genel%20oturum2.pdf(Eri�im 
Tarihi: 13.08.2011) 
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� �irket yöneticileri finansal yönetim ve kontrolün etkinli�ine daha fazla önem 

vermelidir. 

� Finansal bilgilerin yan�lt�c� olarak haz�rlanmas�n� te�vik eden durumlar�n ortadan 

kald�r�lmas� gerekmektedir.  

� Denetçi ba��ms�zl���n� kar�� olu�an bask� ortadan kald�r�lmal�d�r.  

� Vb… 

 Ülkemizde de son y�llarda uluslararas� finansal piyasalarda tek bir finansal 

raporlama dilinin kullan�lmas� yönünde önemli çal��malar sergilenmi�tir. ��letmelerin 

finansal bilgi payla��m�n� kolayla�t�rmak için Geni�leyebilir Finansal Raporlama 

Biçimlendirme Dili (XFPML- Extensible Financial Reporting Markup Language) 

geli�tirilmektedir. Yeni teknolojiler aras�nda kabul edilen internet, elektronik veri 

de�i�imi (EDI) ve Geni�leyebilir Biçimlendirme Dili (XML) kurumlar�n uygulamalar�n� 

de�i�tirmek üzere ulusal s�n�rlar� zorlamaktad�r.157 XBRL; i�letmelerin finansal 

bilgilerinin haz�rlanmas�, yay�nlanmas� ve denetlenmesini kolayla�t�ran ve ticari 

i�lemlerin raporlanmas� için standart hale getirilmi� elektronik bir dildir ve günümüzde 

�irketler ba�ta olmak üzere muhasebe mesle�inden destek görmektedir. Çe�itli birimler 

için ayr� finansal bilgilerin haz�rlanmas�n�n otomatik olarak de�i�mesini ve güvenilir 

olarak sunulmas�n�n sa�layabilir. Böylece finansal raporlama süreci azalacak ve gerçek 

zamanl� muhasebe sistemi için zemin haz�rlanacakt�r.158  

 D�� ve iç muhasebe bilgi kullan�c�lar�, muhasebecilerin etik standartlar�, 

profesyonel yarg�lar� ve yeterliliklerinin muhasebe bilgilerinin güvenilirli�ini etkiledi�i 

bilmektedirler. Ki�isel ve mesleki yeterlilik, profesyonel yarg�lama ve etik davran��lar 

muhasebe bilgilerinin kalite ve güvenilirli�i artt�rmaktad�r. Bu aç�dan mesleki etik 

kurallar�n geli�tirilmesinin finansal raporlaman�n güvenirlilik alg�lamas�na olumlu 

yönde katk� sa�layaca�� beklenir.159 

 

                                                 
157Süleyman Uyar, Muhsin Çelik,  “Finansal Raporlama Sürecinde Geni�leyebilir Raporlama Dilinin 
(XBRL) Kullan�lmas�”,(t.y.) s. 1.  Kaynak: http://ab.org.tr/ab06/bildiri/98.doc, (Eri�im Tarihi: 
22.06.2011)   
158Uyar, “Teknolojisindeki Geli�melerin Muhasebe Mesle�ine Etkileri”, a.g.m. s. 5,  Kaynak: 
http://www.suleymanuyar.com.tr/yayinlar/k1.doc, (Eri�im Tarihi: 18.02.2011) 
159Mustafa Ar�, Finansal Raporlamaya Olan Güvenin Artt�rmas�na Yönelik Yeni Yakla��mlar,   (Doktora 
Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, �stanbul,  2007, s. 155. 
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2.2.3.  Ba��ms�z Denetim 

Ba��ms�z denetim, mü�terilerine profesyonel denetim hizmeti sunan, serbest 

meslek sahibi olarak kendi ad�na çal��an veya bir denetim kurumuna / firmas�na ba�l� 

olarak faaliyet gösteren denetçi veya denetçiler taraf�ndan i�letmenin talebi ile ve bir 

denetim sözle�mesi çerçevesinde i�letmelerin finansal tablolar�n�n denetimi ile 

uygunluk ve performans denetimlerinin yap�lmas�d�r. Ba��ms�z denetimde as�l amaç 

finansal denetimdir.160

Denetçi taraf�ndan yap�lan denetim çal��mas�n�n ba��ms�z ve tarafs�z bir �ekilde 

gerçekle�mesi mesleki etik ilke ve kurallar ile sa�lanabilecektir. Öyle ki ba��ms�z 

denetim yapan birçok denetçinin muhasebe konusunda uzman olmas� ile birlikte 

mesle�in tarafs�z ve sa�l�kl� bir �ekilde gerçekle�mesi gerekmektedir. Bu ba�lamda 

denetim ba��ms�zl��� tehlikeye dü�üren durumlar ise; 161 

� Denetlenen kurulu�la ortakl�k ili�kisi, 

� Denetlenen kurulu�lar�n hisse senetlerinin sat�n al�nmas�, 

� Denetlenen kurumun üst düzey yöneticisi olma, 

� Denetlenen kurulu�a dan��manl�k hizmeti verme, 

� Denetim ücretinin piyasa fiyat�n�n alt�nda olmas�, �u �ekilde s�ralanabilir. 

ABD’ de Sarbanes Oxley Yasas� ile halka aç�k �irketlerde muhasebe 

hizmetlerinin, finansal raporlar�n ve ba��ms�z denetçilerin kalitesinin artt�r�lmas� ve 

�effafl���n sa�lanmas� amaçlanmaktad�r. Bu hususla ilgili olarak finansal tablolar�n 

denetiminde denetçilerin görevleri netle�tirilerek yeni ahlak ilkelerini kurma 

çal��malar�na ba�lanm��t�r. Bu do�rultuda ülkemizde de SPK’ da ba��ms�z denetim 

kurulu�lar� ve elemanlar�n ç�kar çat��mas�ndan uzak tutularak ba��ms�zl���n 

peki�tirilmesi, denetimden sorumlu olan komitelerin olu�turulmas� mali tablolar ile 

y�ll�k raporlar�n haz�rlanmas�, sunulmas� ve do�rulu�una ili�kin sorumlulu�un 

belirlenmesi amac� ile yeni düzenlemeler yap�lm��t�r. SPK taraf�ndan yap�lan bu 

                                                 
160Hazine Kontrolörleri Derne�i,  Denetimin Amac� Yönünden Denetimin Türleri, (t.y.), Kaynak:  
http://www.hazine.org.tr/denetim.php , (Eri�im Tarihi: 21.04.2011) 
161Selçik, a.g.m.  Kaynak: archive.ismmmo.org.tr/docs/.../14-MUHL�S%20SELÇ�K.doc (Eri�im Tarihi: 
13.05.2011) 
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düzenleme denetim kalitesinin yükseltilmesi ve denetim mesle�ine olan güvenin 

artt�r�lmas� amaçlanmaktad�r. Bu kapsamda; 162 

� Ba��ms�z denetim faaliyetleri ile dan��manl�k faaliyetleri ayr�lm��, 

� Ba��ms�z denetim kurulu�lar�na 5 y�ll�k rotasyon zorunlulu�u getirilmi�, 

� Hisse senetleri, borsada i�lem gören ortakl�klarda yönetim kurulu taraf�ndan 

kendi üyeleri aras�ndan seçilecek üyelerden olu�an ve denetimden sorumlu 

komitenin kurulmas� gereklili�i hükme ba�lanm��, 

� Mali tablolar ile y�ll�k raporlar�n Sermaye Piyasas� Kurulu’ nun muhasebe 

standartlar� ile genel kabul görmü� muhasebe ilkelerine uygun olarak 

haz�rlanmas�ndan, sunulmas�ndan ve gerçe�e uygunlu�u ile do�rulu�undan 

sorumlu tutulacak ortakl�k yetkilileri belirlenmi�tir.  

Di�er taraftan bu yasa ile denetim elemanlar�n�n ba��ms�zl�klar�n� zedeleyecek 

hususlar hakk�nda baz� yasaklamalara gidilmi�tir. Bu yasaklamalar;163 

a. ��letmelerin mali tablo ve muhasebe kay�tlar�n�n tutulmas� ve benzeri hizmet 

verilmesi, 

b. De�erleme hizmetlerinin verilmesi, 

c. Hayat sigortas� hizmetleri, 

d. �ç denetim hizmetleri, 

e. Yönetim görevi ve insan kaynaklar�, 

f. Arac�l�k hizmetleri, 

g. Yat�r�m dan��manl��� ve yat�r�m bankac�l��� hizmetleri, 

h. Hukuki hizmetler, 

i. Denetim faaliyeti d���nda uzman incelemesi hizmetleri, 

j. Sorumlu orta��n, mü�teriye, denetim, gözden geçirme ve onaylama 

hizmetleri d���nda di�er hizmetleri de vermesi, 

k. Muhasebe denetim kurulu taraf�ndan belirlenecek di�er yasaklar, 

l. Denetim ekibindeki belirli sorumlu ortaklar�n rollerine ba�l� olarak be� ya da 

yedi y�ldan fazla aral�ks�z denetim hizmeti vermesi, �eklinde 

s�ralanmaktad�r.  
                                                 

162Do�an Cans�zlar, Sempozyum Protokol Konu�mas�, I. Uluslararas� Türkiye Muhasebe Denetimi 
Sempozyumu ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, TÜRMOB Yay�nlar�, Yay�n no: 58, 
2005 ss. 12–13. 
163Selçik, a.g.m. Kaynak: archive.ismmmo.org.tr/docs/.../14-MUHL�S%20SELÇ�K.doc, (Eri�im tarihi: 
11.05.2011) 
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TÜRMOB’  un 1 Kas�m 2010 da yay�nlad��� tebli� ile TÜRMOB Ba��ms�z 

Denetim Merkezi’ ni kurmu�tur. Ba��ms�z denetim merkezi’ nin kurulmas�na ili�kin 

tebli�in 4. Maddesine göre; Denetim mesle�inin performans�n�n ve kalitesinin 

yükselmesine katk� sa�lamak, ulusal ve uluslararas� düzeyde, muhasebe denetimine ve 

meslek mensuplar�na olan güveni sürdürülebilir k�lmak amac�yla meslek mensuplar�n�n 

olu�turduklar� ba��ms�z denetim �irketlerinin ve ba��ms�z denetçilerin onaylanmas�n�, 

tescilini, (�aban abac�) takibini ve kamuya duyurulmas�n� sa�lamak, ba��ms�z denetim 

alan�ndaki ulusal ve uluslararas� geli�meleri takip etmek, meslekte uzmanla�maya 

ili�kin uygulamalar� düzenlemek ve gözetmek, kalite güvence sistemine ve ba��ms�z 

denetim lisanslamas�na, iç denetim ve kurumsal yönetime ili�kin esas ve uygulamalar� 

yürütmek üzere Birlik bünyesinde TÜRMOB Ba��ms�z Denetim Merkezi 

kurulmu�tur.164 

2.3.Denetim Çal��malar�nda Belirli  Bir Kalite Düzeyinin 

Yakalanmas� �çin Meslek Eti�i Kurallar�na Uyulmas�n�n Önemi 

Topluma güvenilir bilgilerin sunulmas�nda denetim mesle�inin kamu yarar�na 

hizmet vermesi ile meslek mensubunda topluma kar�� sorunluluk duygusunun 

geli�mesini sa�layacak etik anlay���n�n olmas� gerekmektedir. Çünkü meslek 

mensuplar�n�n ça��n gerektirdi�i �artlara uyum sa�lamalar� ekonomik ve mesleki 

zorunluluk olmakla beraber ayn� zamanda meslek eti�inin de bir gere�idir. Denetim 

s�ras�nda kar��la��lan hile ve hatalara göz yumulmas�na ili�kin yap�lan baz� teklifler 

ancak ahlaki ki�ilikle bütünle�en meslek ahlak� ile reddedilir. Böylece denetçinin 

vicdan�n�n kabul etmedi�i durumlarda maddi imkân ve f�rsatlarla kar��la�mas�nda 

kendisine yard�mc� olacak olan kendi etik ki�ili�i olacakt�r.165  

Muhasebe uygulamalar�n�n standartla�mas� konusunda önemli bir i�levi olan 

IFAC’ �n yay�nlad��� Profesyonel Muhasebeciler Etik Yasas�’ n�n 16. paragraf�nda konu 

ile ilgili �u ifade yer almaktad�r; ‘Meslek mensuplar�n�n bir mü�teri ya da i�vereni 

                                                 
164TÜRMOB, Ba��ms�z Denetim Merkezi Kurulmas�na �li�kin Esaslar Hakk�nda Tebli� (Seri I, No: 1), 
Kaynak:  http://www.alomaliye.com/2010/turmob_bagimsiz_denetim_merkezi_i_1.htm, (Eri�im Tarihi: 
21.08.2011) 
165Kotar, a.g.m. Kaynak: 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/03.SEMPOZYUM/1GUN2OTURUM/01-
ERHANKOTAR.doc, (Eri�im Tarihi: 10.01.2011).   
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uygulama, yasal düzenlemeler ve kullan�lan tekniklerdeki güncel geli�meler hakk�nda 

uzman bir profesyonelin avantajlar�n� yaraland���ndan emin k�lacak düzeyde bilgi ve 

yetenekleri korumay� sürekli bir ödev bilmesi gerekir.’166 

Denetim mesle�indeki sorunlar�n çözülmesi için mesleki sorumluluklar�n 

bilinmesi, yasal risklerin tan�mlanmas�, risklerden korunmas�, istikrar�n sa�lanmas� 

yönünde ko�ullar�n olu�turulmas� ve etik kurallar çerçevesinde hareket edilmesi 

gerekmektedir. ABD Ticaret odas� taraf�ndan denetim mesle�inin temel sorunlar�n�n 

çözülmesi için önerilen inisifiyatifler �unlard�r:167 

1. Denetçinin hileyi ortaya ç�karma prosedürlerinin ve s�n�rlar�n�n iyi 

tan�mlanmas�, 

2. Denetimle ilgili uyu�mazl�klar için alternatif uyu�mazl�k yasa tasar�s�n�n 

haz�rlanmas�, 

3.  Alternatif yasa tasar�s� ve davalar üzerinde anla�malar� için taraflara izin 

verme, 

� Firmalara kar�� suçlama tehditlerini düzenleme, 

�  Beklenti uçurumunu azaltma, 

�  Denetçiler aras�ndaki bilgi ve birikim eksikli�ini azaltma, 

� Mevcut mali raporlama ortam�n�n yaratt��� zorluklar� azaltma, 

�  Ücret. 

Meslek mensuplar�n�n hizmet üretiminde ba�ar�l� olmalar� için küreselle�me 

sürecinin do�urdu�u sonuçlar� anlamalar� ve buradan hareketle gerçekte ortaya ç�kma 

olas�l��� yüksek olan mesleki risk ve olanaklara göre kendileri haz�rlamalar� gerekir. 

Çünkü bilgi teknolojisini kullanma becerisine ba�l� olarak kazan�lan rekabet gücü 

olmaks�z�n mesleki sayg�nl���n sürdürülmesi zordur.168 Özellikle internetin birçok 

alanda ya�ant�m�za girmesi pek tabi olarak ekonomik faaliyetlerinde gerçekle�me 

seyrini de etkilemi�tir. �nternet arac�l��� ile kamu yönetiminde �effafla�ma, yolsuzlukla 

mücadele, insanlara daha h�zl� ve seri bir �ekilde üretim konusunda yeni olanaklar 

                                                 
166 R�fat, Nalbantl�o�lu,   Muhasebe Uygulamalar� Konusunda Meslek Mensuplar�n�n Bak�� Aç�lar�,  V. 
Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Globalle�menin Muhasebe Mesle�i Üzerine Etkileri ve 
Toplum Ç�karlar�n�n Korunmas� �SMMMO Yay�nlar� 49, �stanbul, 2004, s. 300. 
167Naz�m Hikmet, Denetim Mesle�inde Disiplin, 8. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 
Antalya,2008,  ss. 562-563. 
168Nalbantl�o�lu, a.g.e., s. 291. 
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do�maktad�r. Elde edilen bu imkânlar muhasebe uygulamalar�nda da kendini 

hissettirmi�tir. 

Küreselle�me süreci ile birlikte ortaya ç�kan uluslararas� entegrasyon süreci; 

ülkelerin muhasebe sistemlerinin uluslararas� geçerli muhasebe standartlar�n�n 

uyumsalla�t�r�lmas�n� gerektirmekte; bunun do�al sonucu olarak muhasebe belge 

düzeninde etik de�erlere uyum ve kamuyu ayd�nlatma sürecinde ortak standartlara 

gidilmesi zorunlu hale gelmi�tir.169 ABD’ de “peer review” ad� verilen bir yöntem ile 

bir denetim �irketinin ba�ka bir denetim firmas� taraf�ndan yap�lan denetim çal��mas�n� 

inceleyip, yetkili mercilere verilme veya yay�nlamak üzere bir rapor haz�rlan�p 

kontroller yap�lmas� söz konusudur.170  

Denetim mesle�inde disiplinin olmas�n� gerekli k�lan önemli bir etken de 

denetçinin kamuoyuna kar�� olan sorumlulu�udur. Muhasebe meslek mensuplar�n�n etik 

yarg�lar� üzerindeki en etkili faktörü bireylerin çevrenin etik de�erlerinden etkilenme 

düzeyidir. Çevrenin etik de�erlere ba�l�l��� konusunda olumlu fikre sahip olan 

muhasebe ve finans yöneticileri daha olumlu etik yarg�lara varmaktad�r.171 Mü�teri, 

sat�c�, kredi kurulu�lar�, i�veren, çal��an yat�r�mc� vb… çevresel faktörlerin ekonomik 

ve ticari düzenin sa�lanmas�nda etkili olan denetçinin objektif ve dürüst davrand��� 

konusunda dü�ünceye sahip olmalar� gerekmektedir. Bununla birlikte i�letmelerin etik 

de�erlere uyumu özellikle finansal bilgilerin �effaf, tam ve do�ru olarak ilgili kesimlere 

ula�t�r�lmas�n� da içerir. Çünkü etik de�erlere uyumun olmamas� durumunda mesleki 

anlamda skandallar�n olmas� kaç�n�lmazd�r.  

2.4. Yüksek Nitelikli Meslek Mensuplar�na �lgi Duyulmas� 

Muhasebe mesle�inin en önemli özelli�i; güçlü etik standartlar� uygulayarak 

ki�isel yarg�larda kullanarak sorunlar� çözen, profesyonel yetkinli�i olan ki�ilere olan 

gereksinimdir.172 Bu yüzden günümüzde profesyonel muhasebe meslek mensuplar�n�n 

elde ettikleri muhasebe bilgi ve becerilerine ilaveten, gerekti�inde giri�imci, i� orta��, 

                                                 
169Güler Aras, Alövsat Müslümov, Türkiye’ de Muhasebe ve Finans Yönetimi Uygulamalar�nda Etik 
Davran��lar� Etkileyen Faktörlerin Analizi, Türkiye XXI. Muhasebe E�itim Sempozyumu,2002, s.59. 
170Anthony Wilson, Muhasebe Denetiminde Meslek Ahlak� Aç�s�ndan Kar��la��lan Güçlükler, III. Türkiye 
Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Muhasebe Denetiminde Yetkiler, Sorumluluklar ve Meslek Ahlak�, 
�stanbul SMMMO Yay�n No: 20, �stanbul, 1997,  s. 93. 
171Aras,  Müslümov, a.g.e. s.58. 
172Tek, a.g.e., s.50 
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finansal analist, iyi sat�c�, mükemmel ileti�im kurabilen, yetenekli müzakereci, halkla 

ili�kiler sorumlusu olabilme becerisine sahip olma ihtiyac� gün geçtikçe artmaktad�r.173 

Çünkü teknolojik geli�meler beraberinde mesle�in bilgi alt yap�s�, tan�m� de�i�mi� ve 

mesle�e birtak�m yeni fonksiyonlar eklenmi�tir. Bu yüzden meslek e�itimine ve üst 

düzey fonksiyonlara daha fazla ihtiyaç do�mu�tur.174 Bu ba�lamda i�letmelerin 

kurumsal yönetimleri, gelecekteki ya�am kabiliyetleri ve karma��k hale gelen yeni 

finansal göstergeleri, yeni vas�flarla donat�lm�� muhasebe meslek mensuplar� ile sorun 

olmaktan ç�k�p gerekli i�lemler ve yöntemlerle halledilmesi gerekmektedir. Günümüz 

ko�ullar�nda rekabetin artmas� ile denetim firmalar� ve ilgili profesyonellerin yüksek 

kaliteli hizmetleri sa�lamaktan çok mü�teri portföyünü koruma ve kâr artt�rma amaçlar� 

olmu�tur. Bunun için de birçok denetim firmas�, istihdam olana�� sa�layaca�� 

personelde iyi büro yönetimi ve etkili pazarlama ileti�imi gibi geli�tirilmi� i� 

uygulamalar�n� göz önünde bulundurmaktad�r.175    

 2.4.1.��letme Kurumsal Yönetimleri 

Ülkemizde birçok i�letme ticaret ve yat�r�mlar� ile dünyaya aç�lm��t�r. 

Muhasebecilerin bu geli�meye uyum sa�lamas�, yöneticileri yaln�z b�rakmamas�, 

onlar�n bilgi ihtiyac�n� do�ru zaman�nda eksiksiz kar��lamas� gerekmektedir. Bu yar��ta 

muhasebecilerin en büyük yard�mc�s� geli�en teknolojidir.176  

Günümüzde ekonominin temel birimleri olan i�letmelerin faaliyetlerine devam 

etmelerinin temel ko�ulu art�k sadece kar elde etmek de�il, piyasa kurallar�na göre 

faaliyetlerini sürdürmek ve sosyal sorumluluklar�n� yerine getirmeleridir. ��letmeler 

uzun vadeli hedeflerine ula�mak için etik kuralar� çerçevesinde i�letme politika ve 

stratejilerini belirlemelidir. ��letmeler etik politikalardan yoksun ise etik kurallar�n tek 

ba��na uygulanabilmesi güçlük ç�karacakt�r. ��letme etik politikalar� ise;177  

                                                 
173Ahmet K. Köse, Fatih Y�lmaz,  Mesleki Yeterlilik Öncesi IFAC’ �n Mesleki Kurallar�, VI. Türkiye 
Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Globalle�menin Muhasebe Mesle�i Üzerine Etkileri ve Toplum 
Ç�karlar�n�n Korunmas�, �stanbul, 2004, s.29. 
174 Tükenmez, Muhasebe Mesle�inin Bugünü ve Gelece�i,  a.g.e. s.165. 
175 Tek, a.g.e., s.48. 
176Uzay, “21. Yüzy�l�n Ba��nda Muhasebe Mesle�ini Etkileyen Geli�meler ve Gelece�e Yönelik 
De�erlendirmeler”, a.g.e., s.5. 
177Merih Ba�,  Hulusi Özocak, “21.Yüzy�lda Muhasebe ve Denetim  Mesle�i  Aç�s�ndan   Meslek   Eti�i   
Çerçevesinde " Haks�z  Rekabet ", 2003,  Kaynak: 
archive.ismmmo.org.tr/docs/.../05.../31.%20HULUSI%20OZOCAK, (Eri�im Tarihi: 11.05.2011) 
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� ��letme de�er yarg�lar�: ��letme kültürü, yönetim biçimi, e�itlik anlay���, politik 

süreçler, 

� �� yerindeki e�itlik: �� gören haklar� i�e alma, i�ten ç�karma, 

� Sosyal sorumluluk: Do�aya, çevreye sayg�, ürün güvenli�i topluma katk�, sa�l�k 

ve güvenlik �artlar�, gerçek reklâm, �ikâyetleri de�erlendirme, 

� Arzu edilmeyen uygulamalar: Hile, rü�vet, d��ar�ya bilgi s�zd�rma, haks�z 

rekabet, yan�lt�c� reklâm, kay�ts�z kalma �eklindedir 

Muhasebe mesle�i teknolojik geli�melerden etkilenerek insanlar�n gün geçtikçe 

artan bilgi taleplerini kar��lamaya çal��maktad�r. Günümüzde sermaye piyasalar�n�n 

geli�mesi ve bu alanda yat�r�mlar�n artmas�, özellikle Amerika’da ya�anan Enron, 

Worldcom vb… muhasebe skandallar�n�n olu�mas�, kamuya sunulan bilgilerin 

do�rulu�unu ve i�letmelerin meslek eti�i kavramlar�n� gündeme getirmi�tir. Bu noktada 

kamuya sunulan bilgilerin do�rulu�u mercek alt�na al�nm��, i�letmelerin kurumsal 

yönetim politikalar� tart���lmaya ba�lanm��t�r.  

Kurumsal yönetim alan�nda yap�lan çal��malar Dünya Bankas� (WB) ile 

Ekonomik ��birli�i ve Kalk�nma Örgütü (OECD) ve bu iki örgütün özel sektör kat�l�m� 

ile olu�turulan Global Kurumsal Yönetim Forumu (GCDF) taraf�ndan 

gerçekle�tirilmektedir. Kurumsal yönetim kavram�n�n literatür ve uygulamalara giri�i, 

Enron, WorldCom, Parmalat gibi �irket çökü�leri nedeniyle daha ayr�nt�l� ele al�nmas� 

sonras�nda özellikle yat�r�mc�lar taraf�ndan sat�n al�nm�� halka aç�k anonim ortakl�klar 

vb… i�letmelerde güvenilirlik ve verimlilik aç�s�ndan ortaya ç�kan sorunlar�n 

kayna��nda hakim gücü elinde tutan kimi ortak ve/veya profesyonel yöneticilerin, 

yönetim ve denetim süreçlerinin eksikliklerinden yararlanarak bu gücü, di�er 

payda�lar�n aleyhine kullanmalar� aç�kça tespit edilmi� olup; uluslararas� geli�mi� 

piyasalarda ulusal mevzuat düzenlemeleri yoluyla kurumsal yönetim kavram�n�n 

benzeri krizlerin önüne geçmek amac�yla hukuk sistemine sokuldu�u görülmü�tür.178

Ülkemizde ise TÜS�AD’ �n Aral�k 2004 y�l�nda ‘Kurumsal Yönetim En �yi 

Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yap�s� ve ��leyi�i’ çal��mas� yay�mlanm��t�r. 

                                                                                                                                               

 

 
178Mustafa Kurt, Murat Kayacan, “Kurumsal Yönetimde Finansal ve Yönetsel Konular: ‘Kurumsal 
Yönetimi �lkeleri’nin �çerik Analizi”, Türkiye Etik De�erler Merkezi Vakf�,2006,  Kaynak: 
http://www.tedmer.org.tr/pdf/tedmer_1.pdf, (Eri�im Tarihi: 23.02.2011) 
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2003 y�l�nda ise SPK uzmanlar� taraf�ndan olu�turulan bir komite taraf�ndan haz�rlanan 

OECD Kurumsal Yönetim �lkeleri dört bölümden olu�maktad�r. Bu bölümler ise; pay 

sahipleri, menfaat sahipleri, yönetim kurulu ile kamuyu ayd�nlatma ve �effafl�kt�r.  

Kamunun ayd�nlat�lmas� ve �effafl�k k�sm�nda i�letmelerin pay sahiplerini bilgilendirme 

politikas�, kurallar� olu�umu ve kamuyu ayd�nlatmaya yönelik prensipler belirlenmi�tir. 

Buna ek olarak periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilerin standartlara 

ba�lanmas� konular� düzenlemi�tir. Ayr�ca SPK’ da kurumsal yönetim aç�s�ndan yeni 

düzenlemeler olu�turulmu�tur.179 Bu düzenlemeler; 

- Uluslararas� Finansal Raporlama Standartlar�n�n Kabulü, 

- Ba��ms�z denetim ve dan��manl�k faaliyetlerinin ayr�lmas�, 

- Denetim firmas� rotasyonu, 

- Denetimden sorumlu komite olu�turulmas�, 

- Kamuyu ayd�nlatma platformunun olu�turulmas�, 

- Özel durumlar�n kamuya aç�klanmas�, 

- Kurumsal yönetim anketi, 

- Kurumsal yönetim uyum zorunlulu�u raporu, 

- �nternet sitelerinde yat�r�mc�lara yönelik bilgileri aç�klamam tavsiyesi, 

- Kurumsal yönetim endekslerinin olu�turulmas� �eklindedir. 

 2.4.2. ��letmelerin Gelecekte Ya�am Kabiliyeti 

 21. yy.’ �n en önemli de�i�ikliklerinden biri teknolojik geli�melerdir.  Bu 

yüzy�la hâkim olan globalle�me sürecinde ülkelerin ba�ar�s�; o ülkelerin teknolojik 

yat�r�mlar� dolay�s� ile yeni bilgi yaratma, yeni bulu�lar ve yarat�c�l��a verdikleri önem  

ve destek düzeyleri ile ilgilidir. Bu ba�lamda teknolojinin günlük ya�ant�m�za getirdi�i 

yenilik ve kolayl�klar nedeni ile birçok tekni�in yeniden belirlenmesi sa�lanm��, 

ekonomik hayat� ve i� ya�am�n� da büyük ölçüde etkileyen bili�im teknolojinin 

kullan�m� muhasebe meslek mensuplar�nca da bir zorunluluk haline gelmi�tir. Böylece 

muhasebe mesle�i ile ilgili bili�im teknolojilerinin uygulanmas� durumu; örgüte, 

yönetime yard�mc� olma ve dan��manl�k görevlerini üstlenmeleri gerektirmektedir. 

Çünkü muhasebe mesle�i yaln�zca defter kay�rlar�n�n tutulmas� anlam�na 
                                                 

179Ahmet A�ca, �erife �erife,  “Muhasebenin Geli�imi Çerçevesinde Kamuyu Ayd�nlatma Kavram� ve 
Türkiye’ de Kamuyu Ayd�nlatma”, IZSMMMO Dayan��ma Dergisi, 2006, Say�: 92, s. 25 
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gelmemektedir. Toplumun her kademesinden gelen taleplere yan�t veren, mü�terilerin 

ihtiyac�n� kar��layan, yöneticilere karar almada yard�mc� olan, i�letmelerin devlete kar�� 

görevini yerine getirirken meslek eti�i kurallar� çerçevesinde do�ru ve güvenilir 

bilgileri sunan bir muhasebe meslek mensubu kendinden beklenen hizmeti sunmu� 

olacakt�r.180  

2.4.3. ��letme Yeni Finansal Göstergeleri 

Bilgi teknolojisi, bilginin kullan�lmas� ile ilgili ekipman ve kavramlar� ifade 

etmektedir. Yani i�letmelerde bilgisayarlar�n kullan�larak bilginin üretilmesi, iletilmesi 

ve kullan�lmas� ile meydana gelen yenilikler muhasebe meslek mensubunun görevlerini 

etkilemektedir. ��letmeler aç�s�ndan son derece önemli olan bilgi teknolojileri; finansal 

konularda muhasebe kay�tlar�n�n tutulmas�, bunlar�n takibi, mali tablolar�n 

yat�r�mc�lar�n hizmetine sunulmas� ve bu mali tablolar�n yorumlanmas� vb… 

faaliyetlerde bilgi teknolojilerinden faydalan�larak üçüncü ki�ilerin hizmetine daha 

kolay, daha seri ve daha h�zl� bir �ekilde sunulmas�n� sa�lamaktad�r. 181  

3.MUHASEBE VE DENET�M MESLEK MENSUBUNUN E��T�M� 

Gelece�in muhasebe ve denetim mesle�i e�itiminde güçlü mesleki e�itimden söz 

edebilmek için teknik becerilerle birlikte mesleki ahlak�n kazand�r�lmas� da 

gerekmektedir. Bu esas zaten muhasebe teorisi içinde yerini almaktad�r. Bu itibarla 

muhasebe temel kavramlar�ndan özellikle sosyal sorumluluk kavram�n�n ö�renciye bir 

davran�� olarak kazand�r�lmas� meslek ahlak�n�n kazand�r�lmas�n� da sa�layacakt�r. Bu 

nedenle Bedford Raporu’nda muhasebe e�itimi içeri�inin belirlenmesinde muhasebe 

temel kavram ve ilkeleri üzerinde ayr�nt�l� olarak durulmu�tur.182 

                                                 
180Canan Arma�an, “Muhasebe Meslek Ahlak�n�n Kad�n ve Erkek Meslek Mensuplar� Taraf�ndan 
Alg�lan�� Biçimlerine �li�kin Bir Saha Çal��mas�”, (Yüksek Lisans Tezi) Dumlup�nar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Entitüsü, , Kütahya, 2006, s.45.  
181 Civan, Y�ld�z, a.g.e., s. 336. 
182Figen Zaif,  “Muhasebe E�itiminde Yeni Yakla��mlar”,2004,  Kaynak: 
Http://www.Isletme.Istanbul.Edu.Tr/Surekli_Yayinlar/Tmes2004/Tmes_2004.Pdf, (Eri�im 
Tarihi:12.01.2011) 
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3.1. Muhasebe ve Denetim Meslek Mensubunun E�itilmesi 

Amac� 

 Muhasebe ve denetim e�itimi, mesle�inin uygulanmas� aç�s�ndan büyük önem 

ta��maktad�r. Dolay�s� ile e�itiminin durumu ve niteli�i, mesle�inin imaj�n� do�rudan 

etkilemektedir. Mesle�in yenidünyada elde edece�i konum aç�s�ndan verilen e�itimin 

kalitesi son derece önemlidir.183  

Profesyonel muhasebecilik aç�s�ndan en önemli sorun, do�ru olan� yapabilen 

kültür ve de�erlere sahip üyeler yeti�tirmektir. Bu ba�lamda profesyonel muhasebe 

meslek mensuplar�n�n etik sorumlulukla davranmalar�n�n ön �art�, ku�kusuz toplumsal 

haklar� benimsemeleri ve mesle�i do�ru icra etmelerinin ne demek oldu�unu 

anlamalar�d�r. Çünkü muhasebe meslek mensuplar�, batan �irketlerin sürekli zarar etme 

durumlar� gibi birçok olumsuzlu�un var oldu�u dünyada mesleklerini icra 

etmektedirler. Bu ko�ullar alt�nda ahlak standartlar�n�n iyi özümsenmi� olmas� ve ahlak 

e�itiminin vazgeçilmez olmas� gerekmektedir. Bu nedenle e�itim sürecinde teknik 

boyutla beraber etik boyut da detayl� bir �ekilde anlat�lmal�d�r. Bu ba�lamda etik e�itimi 

alm�� bireyin ya�am�n her alan�nda insani de�erlere sayg�l�, onlar� koyup geli�tirmeyi 

ya�am felsefesi haline getiren, ahlaki olgunlu�a eri�mi�, iradesine sahip, toplumsal ve 

kurumsal ili�kiler içinde bulundu�u ortam�n de�erlerini sorgulamadan çekinmeyecek 

özerk bir ki�ili�e sahip insanlar olmas� durumu ortaya ç�kmaktad�r.184 Ayr�ca ahlaki 

bak�mdan olgun bir bireyin verece�i kararlar bak�m�ndan özerk olmas� gerekir. Bu 

ba�lamda bir insan�m aranan temel özellikler temel bir gerçeklik olarak bireyin ister 

ahlaki olgunluk, ister ahlaki yetkinlik, ister etik ki�i diye adland�r�ls�n; ahlak sahibi bir 

insan olmas�n�n temel ko�ulu olarak özerk bir ki�ili�e sahip olmas� gerekti�inin alt� 

kal�n çizgilerle çizilmektedir. Özerk bir ki�ili�e sahip olan meslek mensuplar�n�n 

mesleki etik ve mesleki davran�� ilkeleri ile hareket etmesi beklenmektedir. Ayr�ca 

meslek mensubunun ahlaki de�erleri korumas�, etik d��� davran��lara kar�� tav�r 

                                                 
183Yusuf Cahit Çukac�, �smail Elagöz, “Muhasebe Derslerinde Kullan�lan Ö�retim Yöntemleri ile 
Ö�renme Stillerinin �li�kisinin Ortaya Konulmas� ve Dokuz Eylül Üniversitesi �ktisadi ve �dari Bilimler 
Fakültesi’ nde Bir Uygulama”, D.E.Ü.�.�.B.F.Dergisi, 2006, Cilt:21 Say�:1, ss:147-164. 
184TMMOB, Etik E�itimi, Elektrik Mühendisleri Odas�, EMO Etik Komisyonu,(t.y.) Kaynak: 
http://www.emo.org.tr/ekler/b24d8469d6c1277_ek.doc, 22.06.2011) 



77 

 

geli�tirmesi dolay�s� ile toplumsal de�erlerin yükseltilmesine katk�da bulunmas�, örnek 

olu�turmas� amaçlanmaktad�r.185  

Muhasebe e�itiminin amac�; ö�rencinin i�letme kararlar� aç�s�ndan yararl� 

bilgilerin saptanmas�, toplanmas�, ölçülmesi, i�lenmesi, kaydedilmesi, do�rulu�unun 

denetlenmesi, kolay anla��l�r raporlar içinde özetlenmesi, incelenmesi ve 

incelenmesinden ç�kar�lan sonuçlar�n karar almada kullan�lmas� konusunda 

bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin kullan�lmas� için ö�renci yetene�inin geli�tirilmesi 

�eklindedir.186 Bu yüzden muhasebe e�itimi kesintisiz bir süreçtir ve bir meslek disiplini 

olarak i�levlerini sürdürdü�ü ortam� etkiledi�i gibi o ortam�n ko�ular�ndan etkilenir. 

Dolay�s� ile teknolojik geli�melerle ile i�letme içinde ve d���nda de�i�en ko�ullarla 

beraber muhasebe e�itiminde de de�i�imler ya�anm��t�r. Bu ba�lamda gerek ba��ml�-

ba��ms�z çal��an muhasebe meslek mensuplar� gerek yüksekö�retim kurumlar�nda 

görev alan bilim insanlar� da olas� geli�meleri takip eden program ve stratejiler 

geli�tirilmelidir. Bu ba�lamda çal��mas� gereken konular; 187 

� Muhasebe e�itmenlerinin e�itimi, 

� Muhasebe ö�rencilerinin ki�iliklerinin olu�umuna yönelik farkl� bir anlay�� 

geli�tirilmesi,  

� Ö�renmeyi ö�retmeyi ele alan pedagojik yakla��mlar�n olu�turulmas�na yönelik 

sürekli e�itim, 

� Teknolojiye uyum sa�layacak bilgisayar programlar�n�n kullan�m�n�n 

geli�tirilmesi, 

� Ö�rencinin sadece teorik ö�renmesinden ziyade interaktif çal��mas� ve 

yarat�c�l���n te�vik edilmesi, 

� Yaz�l�, sözlü, teknolojik ileti�im becerilerinin geli�tirmesi �eklindedir. 

Muhasebe meslek eti�inin e�itiminin gündeme gelmesi ile birçok kurum, meslek 

mensubu ve bilim insan� ahlak kurallar�na uymada kendini sorumlu hissetmi�tir. Bu 

ba�lamda Stephen E. LOEB’un muhasebe ahlak e�itimi hedeflerini belirtti�imizde 

                                                 
185TMMOB, a.g.e,  s. 21. 
186Can ��mga Mu�an,   Nazl� Ho�al Akman,   “Muhasebe E�itiminde Ö�retim ve Ö�renim Yöntemleri 
�le Ders Ba�ar�s� Aras�ndaki �li�ki: Pilot Çal��ma” 2004, 
http://www.isletme.istanbul.edu.tr/surekli_yayinlar/tmes2004/tmes_2004.pdf. (Eri�im tarihi: 12.01.2011) 
187Çukac�, Elagöz,  a.g.m. ss:147- 164 
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ahlaki olarak icra edilen bu mesle�in geli�imi için olu�abilecek olumlu sonuçlar� 

görebiliriz. LOEB’ in muhasebe meslek ahlak� e�itimi hedefleri ise �u �ekildedir. 188  

� Muhasebe e�itimini ahlaki meselelerle ili�kilendirmek, 

� Muhasebe sorunlar�n�n ahlaki uygulamalara sahip oldu�unu idrak etmek, 

� Ahlaki zorunluluk ve sorumluluk kavram�n� geli�tirmek ahlaki itilaflar�n 

üstesinden gelme becerisini geli�tirmek, 

�  Muhasebe mesle�indeki belirsizliklerin üstesinden gelmeyi ö�renmek, 

� Ahlaki davran��lardaki de�i�im için önceden haz�rl�kl� olmak,  

� Muhasebe ahlak�na ili�kin bütün görü�lerin tarihini, içeri�ini ve bu görü�lerin 

genel olarak ahlak ilmiyle olan ili�kilerini anlamak ve k�ymetini bilmek, 

�eklindedir.  

Bilgi teknolojisinin günümüze daha da hâkim olmas� dinamik bir yap�ya sahip 

olan muhasebe mesle�inin vizyonunu da de�i�tirmi�tir. Muhasebe meslek mensuplar� 

daha çok bilgi yöneticisi olarak i�letmelerin ihtiyac� olan bilginin belirlenmesi, 

yorumlanmas�, de�erlendirilmesi için sürekli e�itim almal�; bilgi ve beceri 

kazanmal�d�rlar. Muhasebe meslek mensuplar�n�n daha profesyonel davranmalar� ve 

yüksek kalitede muhasebe vergi ve denetim hizmetleri sa�lamalar� bak�m�ndan te�vik 

edici ba�l�ca yollar ise; mesleki s�navlar, kalite kontrolü, meslekta� hakemli�i/ 

denetçinin denetimi, sürekli e�itim, yasal sorumluluk, Genel Kabul Görmü� Denetim 

Standartlar� ve Uygulama Kodlar� �eklindedir.189 Bu ba�lamda meslek mensuplar� 

sürekli okumal�, ara�t�rma yapmal�, yürürlü�e giren uygulama ve mevzuatlar� takip 

etmelidirler.  

Bu itibarla etik de�erler e�itimi konusunun tüm dünyada önemle vurguland���n� 

söyleyebiliriz. Çünkü etik de�erleri dikkate almayan meslek mensubu sadece kendi 

itibar�na de�il, mesle�e ve meslekta�lar�na da zarar verecektir. �çinde bulundu�umuz bu 

küresel süreçte tüm dünyadaki geli�melere ayak uydurmam�z ilk etapta mesle�in 

gerektirdi�i ödev ve sorumluluklar� yerine getirmemizle ba�layacakt�r. Özellikle son 

y�llarda ortaya ç�kan muhasebe skandallar� ile ön plana ç�kan konular; muhasebe 

bilgilerinin do�ru olmas�, bu bilgilerin ihtiyaç duyanlara h�zl� bir �ekilde ula�t�r�lmas� ve 

toplumsal ç�karlar�n korunmas� için meslek mensuplar�n�n ba��ms�zl���n�n sa�lanmas� 

                                                 
188 Hunt, a.g.e., s. 173. 
189 Tek, a.g.e., s.49. 
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�eklindedir. Ülkemizde bu durumun sa�lanmas� içinde TÜRMOB bünyesinde, etik ile 

ilgili çal��malar� koordine edecek bir “etik merkezi” kurulmas�n� dü�ünülebiliriz. 

Ayr�ca, New York Eyaletinde uyguland��� gibi, muhasebecilerin her üç y�lda bir 4 saat 

mesleki etik e�itimi almalar� zorunlu tutulabilir.190 Böylece meslek mensuplar�n�n 

mesleki etik e�itimi, sürekli geli�im program�na dâhil edilerek toplum içindeki olumsuz 

say�labilecek yarg�lar minimize hatta elimine edilebilecektir. 

3.2.Muhasebe ve Denetim Meslek Mensubunun E�itim Süreci 

A�amalar� 

Dünya ekonomisinin globalle�mesi sürecinde ticaretin sürekli geli�mesi ile 

birçok meslek mensuplar� farkl� ihtisas alanlar�nda uzmanla�mal� ve güçlerini 

birle�tirerek kurumsal bir olu�um için �irketle�melidirler. Genel olarak bakt���m�zda i�çi 

ve i� bulma kurumunun bu ihtiyaçlara cevap verebilecek kurumsal yap�ya kavu�mas� 

gibi programlar geli�tirilmelidir.191  

Muhasebe meslek e�itiminin sorunlar� ise gerek ülkemizde gerekse uluslararas� 

alanda sürekli tart���lmaktad�r. Bu ba�lamda profesyonel muhasebe meslek mensuplar� 

için uygulamaya konulan Uluslararas� E�itim Standartlar�; ruhsat sahibi muhasebe 

meslek mensuplar�n�n ö�renme gereksinimleri için e�itim, uygulama becerisi (staj) ve 

ö�retimini kapsayan ölçüler koyarak muhasebe mesle�ini daha ileriye götürmeyi 

amaçlanm��t�r. Bu standartlar yeterlilik için gerekli muhasebe e�itimi ve staj�n amac�n�, 

mesleki yeterlili�in ölçülmesi kriteri, kendi meslek kurulu�lar�na üye olabilmek ve 

mesle�i sürdürebilmek için profesyonel meslek mensuplar�n�n sahip olmas� gereken 

asgari muhasebe e�itimi ve staj ölçütlerinin olu�turulmas� do�rultusunda 

düzenlenmi�tir. Standard�n amac�; fiilen al�nmas� gereken dersleri önermekten ziyade 

kapsama dâhil edilmesinde yarar görülen konular� belirlemektedir.192 Muhasebe 

e�itiminin genel ve özel amaçlar� lisans düzeyi, yüksek lisans düzeyi ve doktora düzeyi 

aç�s�ndan a�a��daki gibi s�ralanabilir: 

                                                 
190 �aban Uzay, “21 yy. Ba��nda Muhasebe Mesle�ini Etkileyen Geli�meler ve Gelece�e Yönelik 
De�erlendirmeler”, Mali Çözüm Dergisi, 2004, S: 67, a.g.e. s. 231 Kaynak: 
(http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/SUZAY_23_06_2004.pdf, (Eri�im Tarihi: 09.11.10). 
191 7. Be� Y�ll�k Kalk�nma Plan�, a.g.e., s. 125. 
192 Köse, Y�lmaz, a.g.e. s. 30. 
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Tablo 2:Muhasebe E�itiminin Temel Amaçlar� 
A�AMA  Genel Amaçlar Özel Amaçlar  
Lisans Düzeyi  Ö�rencilerin konular hakk�nda 

genel bilgi sahibi olmas�n� 
sa�lamakt�r.  

Ö�rencilere, i� hayat�nda 
muhasebe verilerini kolayl�kla ve 
do�ru olarak 
de�erlendirebilecekleri bilimsel 
ve mesleki formasyonu 
kazand�rmakt�r.  

Yüksek Lisans Düzeyi  Ö�rencilere lisans düzeyinde 
ö�rendi�i konular hakk�nda daha 
detayl� bilgiler vererek 
uzmanla�malar�n� sa�lamakt�r.  

Ö�rencileri muhasebe alan�nda 
bilimsel ara�t�rmalara 
yöneltmek, bu konudaki 
yarat�c�l�klar�n� art�racak 
formasyonu sa�lamakt�r.  

Doktora Düzeyi  Konu hakk�nda detayl� bilgisi 
olan ö�rencilerin hem uygulama 
hem de teorik anlamda ileri 
düzeyde çal��malar yapmas�n� ve 
bilgi edinmesini sa�lamakt�r.  

Literatüre, evrensel muhasebe 
bilimine katk� sa�layacak ve 
ça�da� bilimsel yenilikleri 
yans�tma özelli�i gösteren 
çal��malar kazand�rmakt�r.  

 
 Kaynak: Yurdakul Çalda�, R�dvan Bay�rl�, Adem Altay, Muhasebe Doktora 
Programlar�n�n Etkinli�inin Art�r�lmas�,2004, 
http://www.isletme.istanbul.edu.tr/surekli_yayinlar/tmes2004/tmes_2004.pdf, (Eri�im 
Tarihi: 12.01.2011). 

Muhasebe etik e�itimi amac�, muhasebe ahlaki davran��lar�n de�i�imi ve 

ö�rencilerde muhasebe meslek ahlak�n� sa�lamak olmal�d�r. Bireysel ahlaka sahip olan 

ve o ilkeler dâhilinde hareket eden bireyin mesle�e girdikten sonra mesleki etik 

kurallar�na uymas� da kolay olacakt�r. Böylece toplumsal ya�ama gere�inin sonucu 

olarak olu�turulan veya kendili�inden toplum içindeki bireyler taraf�ndan kabul görerek 

toplumsall�k kazanan, ahlaki kurallar�n üzerinde yap�lan düzenleme ve destekler 

sonucunda ahlak�n bir üst boyutu olan etik kendili�inden ortaya ç�km�� olacakt�r.193  

Etik olgusunun mesleki aç�dan olu�abilmesi durumu; al�nan e�itim haricinde 

mesle�in özelli�ini kavram�� 5- 10 y�ll�k bir tecrübe ve bilgi birikimine sahip meslek 

mensubunun bulunaca�� mesleki yarg� ile ayn� do�rultudad�r. Çünkü mesleki yarg�da 

bulunabilme yetisi mesleki yarg� bilinci e�itimi ile verilecektir. Böyle bir e�itim hem 

etik kurallar�n�n uygulanmas�nda hem de bilgi üretimi kalitesinin iyile�tirilmesinde 

önemli bir fark yapacakt�r. Bu ba�lamda uluslararas� standart ve rehberler aç�k, net, 

uygulanmas� kolay olmal�, herkese yol gösterici bilgiler içermelidir.  

Küreselle�me olgusu; artan rekabet, üretim teknolojisindeki geli�meler ve daha 

sayabilece�imiz birçok alanda oldu�u gibi e�itim alan�nda da köklü de�i�iklikleri 

zorunlu k�lmaktad�r. Bu ba�lamda ö�renci ve ö�retim eleman�n�n, ders programlar� ve 

                                                 
193 Y�ld�r�m,  Dalgeç, a.g.e., s. 7. 
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araçlar� aras�nda uyumu sa�lam bir �ekilde kurmas� gerekir. 10 nisan 1984’ de kabul 

edilen Avrupa Birli�i Muhasebe Standartlar� 8. direktiflerinde AB ülkelerinde ba��ms�z 

denetim ilke ve hukukunda entegrasyon çal��malar� getirilmi�tir. 8. direktife göre belli 

bir türdeki ortakl�klar�n mali tablolar�n�, denetim faaliyetini yürütmekte olan zorunlu 

ki�i ve ki�iler taraf�ndan denetlenmelidir.194 Bahsedilen bu ki�ilerin bilgilerini 

kullanabilme yeteneklerinin mesleki yeterlilik s�navlar� ile test edilmelidir. 8. direktifte 

yer alan konular �u �ekildedir; 

Tablo 3:8. Direktifte Yer Alan Konular 

Madde 1 Yönergenin Uygulama Alan� 

2. Bölüm Onaylama Kurallar� (Mad:2- 22) 

3. Bölüm Meslek Bilinci ve Ba��ms�zl�k (Mad: 23-27) 

4. bölüm  Kamuyu Ayd�nlatma (Mad: 28) 

5. Bölüm Son Hükümler (Mad: 29-31) 

Kaynak: Elif �eyhler, Avrupa Birli�inde Muhasebe Uygulamalar�n�n Dördüncü, 

Yedinci ve Sekizinci Yönergeler Aç�s�ndan �ncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi) Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, �stanbul, 2008, s. 59, 

3.3.Muhasebe Meslek Mensubunun E�itiminde Sorumlu Olan 

Kurulu�lar 

Muhasebe mesle�inin i�levinin ve etkinli�inin topluma daha iyi anlat�lmas� için 

toplumsal etik kurallar� çerçevesinde mesle�in en iyi ve etkin biçimde yürütülmesi 

gerekmektedir.195  Bu ba�lamda meslek örgütleri ve yüksekö�retim kurumlar� önemli 

çal��malar sergilemektedirler.  

 

 

                                                 
194 Serpil Bostanc�,  “Küreselle�en Muhasebede Standartla�ma ve Türkiye Muhasebe Standartlar� 
Kurulu”,2002,  Kaynak: 
http://www.tmsk.org.tr/makaleler/Diger/KURESELLESEN%20MUHASEBEDE%20STANDARTLASM
A%20VE%20TURKIYE%20MUHASEBE%20STANDARTLARI%20KURULU.doc, (Eri�im Tarihi: 
11.08.2011) 
195Can ��mga Mugan,  “Ahlak, Toplumsal ve Ki�isel De�erler: Muhasebe Mesle�i ve E�itimi Üzerindeki 
Etkileri”, Muhasebe Bilim Dünyas� Dergisi, 1999, Cilt:1, Say�:2, s.7. 
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3.3.1.Yüksek Ö�retim Kurumlar� 

Dünyada etik de�erler dersi ilk olarak 1960’ l� y�llarda ABD’ de çe�itli i�letme 

a��rl�kl� üniversite programlar�nda ‘Etik �lkeleri’ ve ‘�� Ahlak�’ ad� alt�nda ba��ms�z bir 

ders olarak müfredatlara girmesi ile e�itim a�amas�nda yerini alm��t�r. Kamusal alanda 

yap�lan de�i�ikliklerle de �irketlerde etik komiteleri kurulmu�, etik sorumlular� 

görevlendirilmeye ba�lanm��t�r. Ülkemizde ise i� ahlak� ad� alt�nda ilk olarak 1992 

y�l�nda Bilkent Üniversitesi yüksek lisans program�nda ders olarak e�itim verilmeye 

ba�lanm��t�r. Bilkent Üniversitesi’ ni Bo�aziçi, ODTÜ, Dokuz Eylül, �stanbul Bilgi, 

Erciyes gibi üniversiteler takip ederek etik konusunda dersler vermeye ba�lam��lard�r.196 

Muhasebe e�itimi alan�nda e�itim veren yüksekö�retim programlar� ise  ilk olarak 1924 

y�l�nda �stanbul Üniversitesi bünyesinde ba�lam��, bu program� �stanbul’ da Yüksek 

�ktisat ve Ticaret Okulu, �stanbul Üniversitesi �ktisat ve Ticaret Okulu, Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi izlemi�tir. Günümüzde ise 100 ü a�an 

üniversitelere ba�l� çok say�daki fakülte ve yüksekokulda muhasebe e�itimi 

verilmektedir. 197 

Geçmi�teki muhasebe meslek mensuplar� mesle�in ahlaki boyutunun deneme 

yan�lma yolu ile ö�renilebilece�ini savunurken günümüzdeki meslek mensuplar� 

bireylerin mesle�e at�lmadan önce e�itimleri s�ras�nda bu konudaki eksikliklerin 

giderilmesi gere�ini duymaktad�rlar. Etik e�itiminin müfredatlarda yer almas� ise Enron 

skandal�n�n ard�ndan AACSB’ nin bask�s� ile önemli oranda ba�lam��t�r. Bu kurum 

i�letme okullar�nda en az�ndan bir saat etik dersi verilmesini zorunlu hale getirmi�tir. 

Birçok organizasyon muhasebe ders program�na eti�in dâhil edilmesine ili�kin benzer 

öneride bulunmaktad�r.198  Bu konuda üniversitelere büyük sorumluluklar dü�mektedir. 

Çünkü dinamik bir yap�ya sahip olan muhasebe mesle�inde kanunlar sürekli 

de�i�mektedir. Bu de�i�imler meslek e�itiminde de sürekli takip etme zorunlulu�unu 

getirmektedir. Dolay�s� ile mevcut uygulama ve farkl�l�klar�n en k�sa sürede ö�renciye 

etkin bir �ekilde ve tabiî ki bili�im teknolojisinden yararlan�larak anlat�lmas� 

                                                 
196 Murat Kayacan,  “Küreselle�en Dünyam�zda Yeni �irket Gündemi: Kurumsal Yönetim”, Türkiye Etik 
De�erler Merkezi Vakf�, Yay�n No:1, 2006,  Kaynak: http://www.tedmer.org.tr/pdf/tedmer_1.pdf, (Eri�im 
Tarihi: 18 02 2011). 
197 Kutlu, a.g.e.,s. 65. 
198Vildan Evrim Altuk, Türkiye’ de Muhasebe Eti�i E�itimi, (Yüksek Lisans Tezi) Trakya Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, , Edirne,  2006, s:30.  
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gerekmektedir. Bu konuda özellikle yüksekö�retim kurumlar�nda e�itim veren ö�retim 

elemanlar�;199 

- Akademik meslek bilgisi, 

- Sunum kalitesi, 

- Uygulama bilgisi, 

- Güncel de�i�iklikleri günü gününe takip etme konusunda yetkin olmal�d�rlar. 

Bu ba�lamda son 10 y�lda akademik çevrelerde i� eti�i ilgili çal��malar, tezler, 

ara�t�rmalar ve yay�nlar art�� göstermi�tir. Ayr�ca her y�l düzenlenen Yönetim ve 

Organizasyon Kongreleri’nde i� eti�i ba�l��� alt�nda oturumlar yap�lm��t�r. Benzer 

durum pazarlama, muhasebe ve finans alanlar�ndaki kongre ve konferanslar için de 

geçerli olmu�tur. ��letme Fakültelerinde ve Enstitülerinde lisans ve lisansüstü 

programlarda i� eti�i derslerine yer verilmi�, çok az say�da da olsa baz� üniversitelerde 

‘Etik Merkezleri’ kurulmu�tur. Bunlar aras�nda 2001’de Avrupa �� Eti�i Örgütü’nün 

(European Business Ethics Network) Türkiye bran�� olarak kurulan Hacettepe 

Üniversitesi ��letmecilik Meslek Eti�i Uygulama ve Ara�t�rma Merkezi do�rudan i� ve 

meslek eti�i ile ilgili çal��malar� ile dikkat çekmektedir. Di�er baz� merkezler de Orta 

Do�u Teknik Üniversitesi Uygulamal� Etik Ara�t�rma Merkezi gibi (2002) genel olarak 

etik konular� üzerinde çal��malar da bulunan kurulu�lar mevcuttur. Örne�in, merkez 

üniversitelerde etik konusunda ders veren ö�retim elemanlar� aras�nda ileti�imi 

geli�tirmek üzere May�s 2005’te ODTÜ’de Etik E�itimi Çal��tay� düzenlemi�tir. �� eti�i 

vaka kitab� yaz�lmas� hususunda da bir komisyon kurulmu�tur.200  

   Gelecekteki muhasebe meslek mensuplar� için mesleki ahlak konusunun 

ö�rencilere ayr� bir ders olarak verilmesi önerilir. Ö�renci kendisini geli�tirdikçe ve bu 

konudaki bilgisi artt�kça konular birbirine entegre olarak verilebilir. Bu durum 

muhasebe meslek mensuplar�n�n di�er konularla ilgili kar��la�abilecekleri problemleri 

ahlaki yönlerinde analitik dü�ünmeye sevk edebilir. Üniversite düzeyinde muhasebe 

e�itimi konusunda meslek ahlak�n�n ne �ekilde, ne zaman hangi içerikle verilece�ine 

yönelik üç yakla��m mevcuttur. Bu yakla��mlar;201   

                                                 
199�efika Demirkan, Muhasebe E�itim Yöntemleri, XX. Türkiye Muhasebe E�itimi Sempozyumu, 
Muhasebe E�itiminde Yeni Ufuklar, 23-27 May�s Tekirova Antalya, 2001, s.55. 
200TÜS�AD, ‘�� Eti�ine �li�kin Türkiye’ deki Geli�meler’ Ba�l�kl� Raporu, s.76, 2009, Kaynak: 
http://www.tedmer.org.tr/pdf/tusiad_is_etigi_raporu.pdf, (Eri�im tarihi: 05.01.2011) 
201Selimo�lu,. Muhasebe E�itiminin Meslek Mensubu Adaylar�na Ahlaki Do�rular� Kazand�rmas�ndaki 
Rolü, a.g.e., s.19.  
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� Ayr� sistem: Muhasebe ders programlar�nda meslek ahlak�n�n ayr� bir ders 

olarak verilmesi, 

� Bütünle�ik sistem: Muhasebe ders programlar�nda ‘Muhasebe Meslek Mevzuat�’ 

diye yeni bir ders �eklinde programa eklenerek dersin içinde ele al�nmas�, 

� Karma sistem: Muhasebe ders programlar�ndaki mevcut muhasebe dersleri 

içindeki her dersle ilgili konular�n ele al�narak i�lenmesi; �eklindedir. 

Muhasebe vb... bölümlerde e�itim gören ö�rencilere meslek ahlak kavramlar� 

verilirken kat�l�mc� bir ders ortam� yarat�lmal�d�r. Bu ba�lamda sadece teorik 

anlat�mlarla k�s�tl� kal�nmamal�d�r. Di�er taraftan meslek ahlak�n�n muhasebe ders 

programlar�nda ele al�n���nda 3 yöntem öne sürülmektedir.  Bu yöntemler ile gerçek 

ya�ant�da olabilecek sorunlar�n gözler önüne serilerek ö�rencilerin teori ve uygulama 

aras�nda ba�lant� kurmalar�na çal���lmaktad�r. Bu yöntemler;202 

� Örnek olay çözümlemesi; Meslekle ilgili gerçek ve hayali olaylar�n görsel ve 

i�itsel araçlar kullan�larak anlat�lmas�d�r. Ö�renciler bu olaylar üzerinde 

tart��arak görü� ve önerilerini aç�klarlar.  

� Grup çal��mas�: Bu metot ile grup olu�turan ö�renciler bir sorun ya da olay 

üzerinde çözüm üretmeye çal���rlar.  

� Rol oynama: Ö�renci grubu önünde iki ya da daha fazla ki�inin olay� 

canland�rmas�d�r.  

 3.3.2. Mesleki Yeterlilik Kurumlar� ve Birlikler 

Ülkelerdeki farkl� muhasebe uygulamalar�, hem uluslararas� faaliyetlerde 

bulunan i�letmeler, yat�r�mc�lar hem de profesyonel muhasebe meslek örgütleri için 

problemlere yol açmaktad�r. Bu ba�lamda muhasebe mesle�i kapsam�nda etik kurallar� 

ve normlar�n� olu�turmaya çal��an ulusal ve uluslararas� meslek örgütleri bu konuda 

yo�un çaba sarf etmektedirler. Muhasebe mesle�i etik kurallar� olarak belirlenen ve 

meslek üyelerinin genel ve ortak davran�� biçimlerini tan�mlayan ilkelerin üç temel 

i�levi oldu�u öne sürülebilir. Bu i�levler;203 

� Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ay�rmak, 

� Meslek için rekabeti düzenlemek, 
                                                 

202Selimo�lu, a.g.e. s.10. 
203 Koçberber, a.g.m, s.70. 
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� Meslek ideallerini korumak, �eklindedir.   

  3.3.2.1. Uluslararas� Kurum ve Birlikler   

Uluslararas� muhasebe standartlar�n yürürlü�e girmesi ile muhasebe 

uygulamalar�n�n �ekillenmesi ve kalitenin sürdürülebilmesi için uluslararas� muhasebe 

e�itimi standartlar�n�n düzenlemesine gidilmi�tir. IFAC bünyesinde olu�turulan bu 

düzenlemeler ile muhasebe e�itimi ilkelerini standartlara dönü�türürken; yap�lan 

düzenleme ile olu�turulan içerikler ve süreçlerin uluslararas� ortamda tan�nmas�n�, 

kabul edilmesini ve uygulanmas�n� hedeflemi�tir. Bu ba�lamda muhasebe e�itimi 

aç�s�ndan müfredat revizyonlar�, akreditasyon ve e�itim kalitesinin sürekli korunmas� 

ve geli�tirilmesi aç�s�ndan öncü çal��malar sergilenmi�tir. Bu standartlarla yerel 

yetkilerin a��lmas�ndan çok yerel uygulamalarda Uluslararas� Muhasebe E�itimi 

Standartlar�n�n referans de�erini kazanmas� öngörülmü�tür. Standartlarda yer alan 

konular�n aç�klanmas�, yorumlanmas� ve geni�letilmesinde rehberlerden yararlan�lmas� 

planlanm��t�r. (IEG
s 

– International Education Guidelines for Professional 

Accountants).204 Rehberler ile standart uygulamalar�nda ba�ar�y� artt�racak yorumlar 

ve yöntem aç�klamalar�n�n ileti�imi için yollar geli�tirilmesi öngörülmü�tür. 

Standartlar� destekleyen di�er kaynak ise raporlama sistemidir (IEP
s 

– International 

Education Papers for Professional Accountants). Rapor sistemi e�itim ile ilgili 

tart��malara ortam sa�layan, bulgular� aktaran, verileri de�erlendiren, inceleyen, 

aç�klayan bir yap� içinde çal��m��t�r. Uluslararas� Muhasebe E�itimi Standartlar�na 

(IES
s 

– International Education Standarts for Professional Accountants) standartlar� 

destekleyecek bir ileti�im seti ile etkinlik kazand�r�lmaya çal���lm��t�r. Buna göre 

Standartlar Çerçevesinin “Standartlar-Rehberler-Raporlar” ili�ki a�� içinde i�letildi�i 

söylenebilir. IFAC’ �n belirledi�i e�itim standartlar� �u �ekilde s�ralanabilir; 

IES 1: Muhasebe Mesle�i E�itimine Giri� Gerekleri Standard�: Bu standart, 

adaylar�n “meslek e�itimi” ve “uygulama deneyimi edinme (staj)” programlar�na 

giri�leri ile ilgili gerekleri belirlemekte ve yorumlamaktad�r. Standard�n amac�; 

                                                 
204Semra Öncü, Hüseyin Akta�, “Uluslararas� Muhasebe E�itimi Standartlar�”, 2004, 
Kaynak:http://www.isletme.istanbul.edu.tr/surekli_yayinlar/tmes2004/tmes_2004.pdf, (Eri�im Tarihi: 
12.01.2011 
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adaylar�n alacaklar� e�itim programlar�nda ba�ar�l� olup yetkinlik kazanabilmeleri için 

ç�k�� noktas� olup al�nacak e�itim geçmi�ini düzeyli hale getirmektedir. IFAC üyesi bir 

meslek kurulu�una kabul edilmeye yönelik muhasebe meslek e�itimine ba�lamay� 

amaçlayan bireyin (aday), meslek mensubu düzeyine ula�abilmesi için alaca�� mesleki 

ve genel bilgiler ile edinece�i mesleki de�erler, etik ve tutumu özümleyebilmesi için 

buna uygun temel ve kapasiteye sahip olmas� ko�ulu konmu�tur. 

IES 2: Muhasebe Meslek E�itimi Programlar�n�n �çeri�i: Bu standart, 

adaylar�n muhasebe meslek e�itimi program� kapsam�nda edinmeleri gerekli bilgileri 

içermektedir. Standard�n amac� ise IFAC üyesi kurulu�a kat�lmaya aday olan bireylerin 

giderek karma��kla�an ve de�i�en bir çevrede yetkin muhasebe meslek mensubu olarak 

fonksiyon göstermeleri için gerekli ve ileri düzeyde muhasebe meslek bilgilerine sahip 

olmalar�n� sa�lamakt�r. Muhasebe meslek e�itim programlar�n�n kapsayaca�� temel 

bilgiler “Muhasebe, Finans ve Benzeri Bilgiler, Organizasyon ve ��letme Bilgisi, 

Bili�im Teknolojisi Bilgisi’’ olarak s�ralanmaktad�r. Muhasebe, Finans ve Benzeri 

Bilgiler grubunu “finansal muhasebe ve raporlama, yönetim muhasebesi ve kontrol, 

vergileme, i�letme ve ticaret hukuku, denetim ve güvence hizmetleri, finans ve finansal 

yönetim, mesleki de�erler ve etik” alan bilgileri olu�turmaktad�r. Muhasebe, Finans ve 

Benzeri Bilgiler grubunun, teorik ve teknik muhasebe bilgisi, mesleki beceriler, 

de�erler, etik ve tutumun kavranmas�n� da içerecek �ekilde verilmesi gerekti�i ifade 

edilmektedir.205  

IES 3: Mesleki Beceriler Standard�: Bu standart ile adaylara muhasebe meslek 

mensubu niteli�ine ve yetkinli�ine ula�abilmeleri için gerek duyulacak beceriler 

bütününün kazand�r�lmas� öngörülmektedir. Muhasebe meslek gurubunun mesleklerine, 

i�verenlerine ve topluma en az�ndan belirli bir düzeyden ba�lamak üzere daha fazla 

yararl� olmalar� do�rultusunda yükselen beklentiler ‘Mesleki Beceriler Standard�’ n�n 

düzenlenmesinin temel gerekçesini olu�turmu�tur. Muhasebe meslek mensuplar�n�n 

yetkinlikleri ile ilgili yeterlilikler setinin bir parças� olan beceriler; bilgi, mesleki 

de�erler, etik ve tutum ile bütünle�erek anlam ve uygulama alan� bulur, ya�am boyu 

e�itimle korunur ve geli�tirilirler.  

                                                 
205Öncü, Akta�, a.g.m. 
Kaynak:http://www.isletme.istanbul.edu.tr/surekli_yayinlar/tmes2004/tmes_2004.pdf, (Eri�im Tarihi: 
12.01.2011 
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IES 4: Mesleki De�erler, Etik ve Tutum Standard�: IES 4 koduyla yay�nlanan 

bu standard�n�n amac�, muhasebe meslek mensuplar�n�n yeterlili�e yönelik e�itim 

program� süresince uygun mesleki de�erler, etik ve tutumla donanmalar�n� 

öngörmektedir. ‘Mesleki De�erler, Etik ve Tutum Standard� IFAC’�n mesle�in 

geli�tirilmesi, öneminin artt�r�lmas� ve kamusal ç�karlar kapsam�nda yüksek kalitede 

hizmetin sa�lanmas� misyonu ile do�rudan ili�kilidir. Mesleki de�erler, etik ve tutum, 

muhasebe mensuplar�na meslek kimli�i kazand�r�r ve faaliyetlerini �ekillendirir. Karar 

alma süreçlerinde etkin görevler üstlenen muhasebe meslek mensuplar�n�n mesleki ve 

yönetsel kararlar�n olas� etik sonuçlar�n� de�erlendirebilecek düzeyde mesleki etik 

prensiplerini ve k�s�tlamalar�n� anlamalar� sa�lanmal�d�r. Bu ba�lamda muhasebe 

meslek mensuplar�n�n e�itiminde etik kurallar pozitif ve kat�l�mc� bir yakla��mla ele 

al�nmal�d�r. Muhasebe e�itiminde etik de�er ve tutumlar, “ kamu ç�karlar�na ve sosyal 

sorumlulu�a duyarl�l�k”, “sürekli geli�im ve ya�am boyu ö�renme”, “güvenilirlik”, 

“sorumluluk”, “zamanl�l�k” ve “sayg�” ile “yasalar ve düzenlenmeler” konular�na uyum 

sa�layacak içerikte sunulmal�d�r. Mesleki de�erleri, etik ve tutumlar� ö�reten 

programlar “etik sisteminin do�as�”; yerel ve evrensel etik anlay��lar� temelinde etiksel 

bak��lar�n farkl�l�klar� ve kar��l�kl� avantajlar�n� belirleyen programlar ise “do�ruluk, 

objektiflik, mesleki yetkinli�e uyum, gizlilik, özenlilik (gerekli özen) gibi temel etik 

prensiplerine uyma”, “mesleki davran�� ve teknik standartlara uyma”, “ba��ms�zl�k, 

�üphecilik, sorumluluk ve kamu beklentileri kavramlar�”, “etik, meslek ve sosyal 

sorumluluk”, “yasalar, düzenlemeler ve kamusal ç�karlar aras�ndaki ili�kileri kapsayan 

etik ve yasalar”, “etik d��� davran��lar�n, bireysel, mesleki ve geni� kapsamda toplumsal 

sonuçlar�”, “i�letme ve yönetim ba�lam�nda etik”, “itirazlar (ihbar), ç�kar çat��malar�, 

etiksel ikilemler ve çözüm yollar�” gibi konular� kapsamal�d�r.206 

Uluslararas� e�itim standard�n�n dördüncüsü olan mesleki de�erler, etik ve 

tutumlar standard�n�n 20. maddesi �u �ekildedir; Mesleki de�erler, etik ve tutumlar�n 

muhasebe ö�rencilerine sunumu kat�l�mc� yakla��mlar�n kullan�m�n� büyük ölçüde 

artt�rabilir. Bu yakla��mlar;207  

- Çok boyutlu durum çal��malar� gibi ö�renim materyallerinin kullan�lmas�,  

                                                 
206 Öncü, Akta�, a.g.m. 
Kaynak:http://www.isletme.istanbul.edu.tr/surekli_yayinlar/tmes2004/tmes_2004.pdf, (Eri�im Tarihi: 
12.01.2011 
207 Hikmet, a.g.e, s.567. 
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- Rol oynama, 

- Seçilmi� okullar ve videolar�n tart���lmas�, 

- Etik ikilem içeren gerçek i� olaylar�n�n analizi, 

- Disiplin ile ilgili bildiri ve bulgular�n tart���lmas�,  

- �irket tecrübesi olan veya profesyonel karar al�c� olan konu�mac�larla 

seminerler, dir. 

IES 5: Uygulama Deneyimi Gerekleri Standard�: Uygulama deneyimi 

edindirme çal��mas�, muhasebe meslek mensubu aday�n�n ö�rendi�i bilgileri uygulama 

yetkinli�ine ula�mas� amac�yla ve yeterlilik öncesi e�itim program�n�n bütünle�ik bir 

parças� olarak planlan�r, zorunluluk ko�ullar� alt�nda yürütülür, rehberlik-dan��manl�k 

öncülü�ünde, yetki çerçevesinde izlenir ve denetlenir. 

 IES 6: Mesleki Yeterlilik Ve Yetkinli�in De�erlendirilmesi Standard�: IES 

2, IES 3 ve IES 4 kapsamlar�nda edinilen bilgiler; mesleki de�erler, etik ve tutum ile 

becerilerin s�nanmas�na ili�kin amaçlar�, kriterleri, yöntemleri ve yetki noktalar�n� 

düzenleyen standart, muhasebe meslek mensubu niteli�inin belirlenmesi ve onay�n� 

düzenlemektedir. Aday�n yeterlilik ve yetkinli�inin s�nanmas� üniversite e�itimindeki 

lisans düzeyinin ötesinde bir akademik yeterlili�i ifade etmektedir. IES 6 kapsam�nda 

adaylar�n ders programlar�n�n özellikli konular�nda temel teknik ve kapsaml� bilgiye 

sahip olmalar� aranan ilk hedeftir.208 

IES 7: Ya�am Boyu Ö�renme Ve Mesleki Yeterlili�in Sürekli Geli�tirilmesi 

Standart Tasla��: 1998’de yay�mlan�p ayn� y�l revize edilen Sürekli E�itim ve 2 No’lu 

Uluslararas� E�itim Rehberine dayanan Standart Tasla��, IFAC üyelerine üyeli�in do�al 

sorumlulu�u olarak muhasebe meslek mensuplar�n�n ya�am boyu e�itim dü�üncesine 

ba�l�l���n� sa�lamalar�n�, mesleki geli�me kaynaklar� ve olanaklar�na eri�imi 

kolayla�t�rmalar�n�, mesleki yetkinli�in sürdürülmesi ve geli�tirilmesini, kamu yarar� 

aç�s�ndan öngörülecek kriterlerle izlemelerini, muhasebe meslek elemanlar�n�n mesleki 

yetkinli�in sürdürülmesi ve geli�tirilmesi yönlerinden izlenmesi ve hatta zorlanmas� 

yolundaki taslak gere�ini yerine getirmelerini bildirmektedir.  

Uluslararas� Muhasebe E�itimi ve Ara�t�rma Birli�i (IAAER) ise, dünya 

genelinde muhasebe e�itimi ve ara�t�rmalar� alan�nda geli�me sa�lamak ve kaliteyi 
                                                 

208Öncü, Akta�, a.g.m. 
Kaynak:http://www.isletme.istanbul.edu.tr/surekli_yayinlar/tmes2004/tmes_2004.pdf, (Eri�im Tarihi: 
12.01.2011 
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yükseltmek amac� ile kurulmu� kurulu�tur. Bu kurulu� 2002 y�l�nda muhasebe 

e�itimcileri global etik kurallar�n� düzenlemi�tir.209 Bu kurallar temelde 3 ana bölümden 

olu�maktad�r. Düzenlenen bu kurallar muhasebe e�itimindeki sorumluluklar� ifade 

etmektedir. Muhasebe e�itimcilerin sahip olas� gereken temel yeterlilik ve özelliklerle 

beraber e�itim sürecinin temel yap�s� ve seviyesini belirlemeye yönelik kurallar 

belirtilmi�tir.  Bu kurallar;210 

1. Muhasebe e�itimine ili�kin sorumluluklar 

-  E�itim sorumluluklar�  

- Ö�retme temel ilkeleri 

- E�itimcilerin i�te kalma ve yükselme standartlar� 

2. Akademik ara�t�rmaya ili�kin sorumluluklar 

- Ara�t�rma misyonu 

- Ara�t�rma performans� 

3. Muhasebe mesle�ine ili�kin sorumluluklar 

- Profesyonel sorumluluklar 

- Profesyonel karakter 

- Profesyonel geli�im vb.. �eklindedir. 

Geli�mi� bat� ülkelerine bakt���m�zda Amerika’ da muhasebe mesle�i aç�s�ndan 

di�er bir büyük kurulu� Amerikan Muhasebeciler Birli�i (AAA)’ dir. Bu kurulu�un 

1989 y�l�nda kurdu�u Muhasebe E�itiminde De�i�im Komitesi (AECC) 1995 y�l�nda ilk 

mesleki etik yönetmeli�ini yay�nlam��t�r. Bu yönetmelik özellikle meslek ahlak�n�n 

olu�turulmas� ve meslek mensuplar� aras�nda kabul görmesi aç�s�ndan e�itimin önemini 

ve bu konuda izlenebilecek yöntemleri vurgulamaktad�r. Dolay�s� ile geleneksel 

muhasebe e�itiminden daha farkl� olarak mesleki giri�imlerde bulunmu�tur.211 AECC 

muhasebe e�itiminin geli�tirilmesini ana misyonu kabul etmi�, Bedford ve Big 8 

Raporlar�n�n sonuçlar�n� uygulamaya geçirmek üzere 2 500 000 $’ l�k bir burs 

program�n� olu�turmu�, uzmanla�ma için yüksek lisans ve CPA düzeylerini ko�ul olarak 

benimsemi�tir. Buna göre geleneksel muhasebe e�itimi ile AECC yakla��m� aras�ndaki 

farklar ise �u �ekildedir: 
                                                 

209Yasemin Köse, Metin Saban,  “Global Muhasebe E�itiminde Uluslararas� Düzenlemeler ve 
Geli�meler”, 2005,  Kaynak: http://www.belgeler.com/blg/2h2b/muhasebe-egitimi, (Eri�im Tarihi: 
13.08.2011) 
210 Kutlu, a.g.e., s.94. 
211 TÜRMOB- TESMER,  Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik, a.g.e., s. 256. 
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Tablo 4: Muhasebe E�itiminde Geleneksel ve AECC Yakla��mlar� 

Geleneksel Yakla��m AECC Yakla��m� 

1. Muhasebede teknik e�itime 
yo�unla�ma 

2. Muhasebe konular�n�n içeri�inde 
daha az bütünle�me 

3. Ö�retme yöntemleri üzerinde 
yo�unla�ma 

4. Tek düze meslek s�navlar�n� 
ö�retme üzerinde yo�unla�ma 

5. �leti�im ve ki�iler aras� beceriler 
üzerinde daha az dikkat 

6. Ö�rencilerin pasif al�c� olarak 
alg�lanmas� 

7. Bilgisayars�z derslerde k�t teknoloji 
kullan�m�  

8. D�� finansal raporlar�n 
haz�rlanmas�na odaklanan temel 
muhasebe  

1. Genel e�itim ve i� organizasyonu bilgisi 
üzerinde yo�unla�ma 

2. Vergi, yönetim muhasebesi, finansal 
muhasebe sistemleri ve denetime a��rl�k 
verme, 

3. Vakalar�n kullan�m� gibi yap�sal olmayan 
problemlerin çözümünde artan önem  

4. Tak�m ö�renimi ve ö�renmek için 
ö�renmede artan önem 

5. Genel amac�n tan�mlanmas� 
6. Bireyleraras� ve becerilerde ve yaz�l� 

sunumlardaki müfredat�n ba�tan sona 
artan önemi 

7. Ö�renmede aktif kat�l�mc� olan ö�renciler 
8. Muhasebe müfredat�na ba�tan sonra 

entegre edilmi� teknolojinin kullan�m� 
9. Toplum ve organizasyonlardaki 

muhasebenin rolü üzerine odaklanan 
genel muhasebe; kara verme sürecinde 
muhasebe bilgisinin kullan�m� üzerine 
artan odaklanma 

Kaynak: Kutlu, a.g.e. s.70. 
  

Bedford Raporu’nda genellikle 2000 y�l�na kadar gerçekle�tirilmesi istenen 

iyile�tirilmeler, yeniden yap�land�rma ve ya�am boyu ö�renme ile dar görü�lülükten 

uzak durman�n önemi vurgulanm��t�r. Muhasebe e�itimi ile ilgili çal��malar�n 

olu�turuldu�u Bedford Komitesi’ nde ‘Gelecekte Muhasebe E�itimi, Mesle�in 

Yayg�nla�t�r�lmas� �çin Ön Haz�rl�k Çal��malar�’ gerçekle�tirilmi�tir. 1989 y�l�nda 

yay�nlanan Bedford Komitesi Raporu’ nda ‘Muhasebe meslek e�itimi sadece mesleki 

bilgi ve beceriyi geli�tirme yönünde olmamal�, ayn� zamanda meslek ahlak� 

standartlar�n� yava� yava� i�lemeli ve bir meslek bilinci olu�turmal�d�r.’ dü�üncesini 

aç�k bir �ekilde ifade edilmi�tir. Di�er bir ifade ile meslek mensuplar� mesleklerini icra 

ederken hem teknik hem de ahlaki davran��lar sergileme bilincine sahip olmal�d�rlar. 

1987 y�l�nda olu�turulan Treadway Komisyonu AECC ve AICPA (Mad: 53,58) denetim 

standartlar� ba�lam�nda muhasebe ders programlar�nda meslek ahlak�na yo�un bir 
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�ekilde yer verilmesi zorunlulu�unu ortaya koymu� ve bu konuda öneride 

bulunmu�tur.212  

  Big 8 Raporu ise, ele�tirel yakla��mlar ve muhasebe e�itimi alanlar�n�n 

kalitesinden endi�e duyarak çal��maya giri�tiklerini, e�itim sonuçlar�n�n ölçülmesinin 

tasar�m�ndan daha kritik oldu�unu ve de�i�im kar��s�nda akreditasyonun ö�renci ve 

e�itim kalitesine belirleyici etki yapaca�� dü�üncesini sergilemektedir.213  

Globalle�menin etkisi ile muhasebe mesle�inde ya�anan geli�meleri takip 

edebilmek için birçok meslek kurulu�u çe�itli çal��malar sergilemi�tir. Bu kurulu�lardan 

IFAC’ da muhasebe meslek mensuplar�n�n e�itimi konusu ile ilgili faaliyetler 

sergilemi�tir.  Federasyon 1 Ocak 2005’ te yürürlü�e giren Uluslararas� E�itim 

Standart�’ n� yay�nlam��t�r. Buna göre IFAC Bünyesindeki E�itim Komitesi;214   

� Ruhsat alma öncesi e�itim, 

� Muhasebe meslek mensuplar�n�n e�itimi, 

� Sürekli mesleki geli�im ve muhasebe meslek üyelerinin geli�imi, 

� Denetçinin yeterlilik ko�ullar� konular� ile ilgili standart, yönetmelik, tart��ma 

raporlar� ve di�er bilgilendirme belgelerinin haz�rlanmas� ile sorumlu komitedir. 

TÜRMOB bir dönem bu komitede görev alm��t�r.  

Ayn� zamanda IFAC E�itim Komitesi taraf�ndan yay�nlanan 9. ve 11. yönergeler 

muhasebe e�itimi aç�s�ndan son derece önemlidir. Bu yönergeler �u �ekilde ifade 

edilmektedir; 

� 9. yönerge: Mesleki yeterlilik öncesi e�itim mesleki yeterlili�in ölçülmesi ve 

meslek öncesi staj’ d�r. Bu tüzü�e göre muhasebe e�itimi ve deneyiminin amac�, 

ya�amlar� boyunca içinde çal��t�klar� mesle�e ve topluma pozitif katk� 

yapabilme yetene�ine sahip, yetkin meslek mensuplar� üretmek olmal�d�r. 

Giderek artan de�i�imler kar��s�nda mesleki yetkinli�in sürdürülebilmesi, 

                                                 
212Selimo�lu. “Muhasebe E�itiminin Meslek Mensubu Adaylar�na Ahlaki Do�rular� Kazand�rmas�ndaki 
Rolü”, a.g.e., s. 10.   
213Öncü, Akta�, a.g.m. 
Kaynak:http://www.isletme.istanbul.edu.tr/surekli_yayinlar/tmes2004/tmes_2004.pdf, (Eri�im Tarihi: 
12.01.2011 
214TÜRMOB, “Muhasebe Meslek Mensuplar� �çin Uluslararas� E�itim Standartlar� (UES 1-6)” 2003,  
Kaynak: http://dosya.izsmmmo.com/documan/egitim.doc (Eri�im Tarihi: 22.06.2011) 
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muhasebecilerin ö�renmeyi ö�renme tutumunu geli�tirip idame etmelerini 

zorunlu k�lmaktad�r. 215 

� 11. yönerge: Muhasebe ders programlar�nda bili�im teknolojisinin yeri ve 

önemi’ �eklindedir. 

Yine IFAC kurulu�unun kollar�ndan ba��ms�z bir standart belirleme kurulu 

olarak faaliyet gösteren Uluslararas� Muhasebe E�itimi Kurulu Standartlar� Kurulu 

(IAESB), dünya genelinde muhasebe e�itimini geli�tirmek amac� ile tasarlanan 2007–

2009 Strateji ve Eylemsel Plan�’ n� ç�karm��t�r. Ayr�ca bu kurum tüm üye kurulu�lar�n�n 

kendi üyelerinin yeterlik seviyesinin artt�rmalar�nda ve muhasebe mesle�i içinde güçlü 

bir etik kültürünü özendirmekte özendirici rol oynamaktad�r.216 Bu do�rultuda kurul iki 

yeni Uluslararas� E�itim Uygulama beyan� (IEPS) ç�karm��t�r. Bunlardan ilki “Mesleki 

De�erler, Etik ve Davran��lar� Geli�tirme ve Sürdürme Yakla��mlar�” (IEPS 1)’ d�r. Bu 

beyan, i�yerinde ö�renmenin ve de�erlendirme yapman�n önemini vurgulayarak etik 

e�itimin da��t�lmas�na ili�kin bir dizi yöntemi tan�mlamaktad�r. Ayr�ca muhasebe 

meslek mensuplar�n�n kariyerleri boyunca mesleki de�erler, etik ve davran��lar� 

geli�tirmeye devam etmelerinin sa�layacak bir araç olarak sürekli geli�imi de 

tan�mlamaktad�r. �kinci beyan ise Muhasebe meslek mensuplar� için Bilgi Teknolojisi 

(Information Tecnology- IT) (IEPS 2) �eklindedir. Bu sistem i�letme yönetiminde 

elektronik ticaret, elektronik veri de�i�imi ve internet gibi yeni uygulamalar� ortaya 

ç�karm��t�r. Böylece internet ve intranet, ofis otomasyon sistemleri, fonksiyonel bili�im 

sistemleri, yönetim bili�im sistemleri, uzman sistemler, karar destek sistemleri, 

elektronik veri de�i�im sistemleri girerken i�letmeler üç önemli alanda etkilenmi�tir. Bu 

alanlar elektronik ticaret, kurumsal kaynak planlamas� ve bilgi yönetimidir.217 Bu 

uygulama muhasebe meslek mensuplar�n� IT alan�nda ehil bir biçimde çal��maya 

haz�rlayan bilgi ve becerilerin alt�n� çizmektedir. IFAC üye kurulu�lar�n�n mesleki 

muhasebe e�itimi programlar�n�n ön nitelik unsuru olarak IT bilgisini dâhil 

edebilecekleri yeterlilik unsurlar�n� tan�mlamaktad�r. Ayr�ca ruhsatland�rma öncesinde 

IT ö�renme ve de�erlendirme hakk�nda rehberlik ve ayn� zamanda IT bilgisi ve 

                                                 
215 Aybo�a, 2002, “Globalle�me Sürecinde Muhasebe Alan�ndaki Geli�melere Ülkemizin Uyumu”,  s: 
51, 2002, Kaynak: http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c5s8/makale/c5s8m3.pdf, (Eri�im Tarihi: 
21.10.2011) 
216 TÜRMOB International Haber, Ocak 2008.  Y�l: 3, Say�: 14, s:5. 
217Süleyman Uyar,  “Bilgi Teknolojisindeki Geli�melerin Muhasebe Mesle�ine Etkisi”, (t.y.) s. 4. 
Kaynak: http://www.suleymanuyar.com.tr/yayinlar/k1.doc, (Eri�im Tarihi:18.02.2011) 
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yetkinli�inin geli�imin ruhsatlanma sonras�nda da uygulanmas�n� sa�lamaktad�r. Yeni 

uygulama beyanlar� etik e�imi programlar�n� geli�tirmelerinde ve mesleki muhasebe 

e�itim program�n�n unsuru olan bilgi teknolojisi (IT) bilgisinin uygulanmas�nda IFAC 

üye kurulu�lar�na ve di�er e�itimcilere yard�mc� olmaktad�r. 218    

3.3.2.2. Ülkemizdeki Kurum ve Birlikler 

Küreselle�me olgusunun ülkelere etkisi; ülkelerin genel e�itim seviyesi, kültürel 

doku, kalk�nm��l�k seviyesi gibi içsel dinamiklerin etkisi ile farkl� düzeyde olmu�tur. 

Ancak muhasebe standartlar�nda ortak dil uygulamas�na gidilerek uluslararas� alanda 

i�birli�i çal��malar� giderek h�zlanm��t�r. Bu ba�lamda ülkeler mevzuatlar�n� revize 

etme gereksinimi duymu�lard�r. Ülkemizde bu sürece dâhil olmakta gecikmeli de olsa 

gerekli düzenlemeleri yapmaya çal��maktad�rlar. Bu anlamda Sermaye Piyasas� Kurulu 

(SPK), Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlar� Kurulu (TMUDESK), Türkiye 

Muhasebe Standartlar� Kurulu (TMSK), Bankac�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurulu 

(BDDK), Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Mü�avirler ve Yeminli Mali Mü�avirler 

Odalar� Birli�i(TÜRMOB), Muhasebe Standartlar� Komisyonu, Sigorta Murakabe 

Kurulu, �ktisadi Devlet Te�ekküllerini,  Yeniden Düzenleme Komisyonu, Türkiye 

Bankalar Birli�i, Türk Standartlar� Enstitüsü, Muhasebe Standartlar� Özel Daimi 

Komitesi gibi kurulu�lar önemli rol oynamakta, ülkemiz dinamiklerini ve uluslararas� 

standartlar�na uygun muhasebe standartlar� geli�tirmeye ve yay�nlamaya devam 

etmektedirler.219 Bu kurulu�lardan baz�lar�n� tan�mlayacak olursak; 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Mü�avirler ve Yeminli Mali Mü�avirler 

Yeminli Mali Mü�avirler Odalar� Birli�i (TÜRMOB) bu kurulu�lardan ilkidir. Bu birlik 

3568 say�l� Meslek yasas� kapsam�nda olu�turulmu�tur. Birlik bir yandan muhasebe 

mesle�inin hizmet kalitesi aç�s�ndan daha üst düzeye gelebilmesi için e�itim 

çal��malar�na öncelik verirken; di�er yandan ülkemizde düzenlenen mali tablolar�n 

tasdiklerini üstlenen yeminli mali mü�avirler arac�l��� ile güvenilir mali tablolar�n 

olu�umunda etkin rol oynamaktad�r. 220  

                                                 
218 TÜRMOB International Haber, Ocak 2008, Y�l: 3, Say�: 14, s:5. 
219 Kutlu, a.g.e., s.97. 
220 Tek, a.g.e., s.65 
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Birli�in görevlerinden baz�lar� ise;221 

- Mesle�in geli�tirilmesi ile ilgili çal��malar yapmak, 

- Meslek mensuplar�n�n menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini 

korumak, 

- Odalar� ilgilendiren konularda yetkili mercilere görü� bildirmek, 

- Odalar aras�nda ç�kacak mesleki anla�mazl�klar� kesin olarak çözümlemek,  

- Uyulmas� zorunlu meslek kurallar� ve mesleki standartlar� belirlemek, bu 

kapsamda, uluslararas� standartlarla uyumlu mesleki etik standartlar�, denetim 

standartlar�, mesleki e�itim standartlar� ve kalite güvence standartlar� 

olu�turmak ve geli�tirmek, 

- Denetim mesle�inin performans�n�n ve kalitesinin yükselmesine, muhasebe 

mesle�inin ba��ms�zl���n�n ve tarafs�zl���n�n korunmas�na katk� sa�lamak, 

ulusal ve uluslararas� düzeyde, muhasebe denetimine ve meslek mensuplar�na 

olan güveni sürdürülebilir k�lmak,  

- Meslek mensuplar�n�n sürekli e�itimini sa�lamak, 

- Üyeler ve odalar ars�nda dayan��may� sa�lamak ve haks�z rekabeti önleyici 

önlemler almak, �eklindedir.  

  Yine ülkemizde uzaktan e�itim projesi ile TESMER (TÜRMOB Temel E�itim 

ve Staj Merkezi) taraf�ndan Türkiye’de say�lar� 50 000’ i a�an serbest muhasebeci, 

serbest muhasebeci mali mü�avir ve yeminli mali mü�avir ile muhasebe mesle�ine yeni 

girecek adaylara verilecek temel e�itimde kullan�lmak üzere bilgisayar ve internet 

teknolojisine dayal� uzaktan e�itim çözümleri geli�tirilmi�tir. Türkiye’de ilk defa bir 

meslek örgütü üyelerinin e�itimi konusunda uzaktan e�itim yöntemlerinin kullan�ld��� 

bu proje ile TESMER, Türkiye’nin her yerinde muhasebe meslek mensuplar�n� ve 

adaylar�n� nitelikli ve e�it e�itim olana��na kavu�turarak, muhasebe mesle�inin hizmet 

kalitesinin yükseltilmesi amaçlamaktad�r.222 

                                                 
221Türkiye Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Mü�avirler Odalar� Birli�i Yönetmeli�i (11. Haziran. 
1990 Tarih ve 20545 Say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanm��t�r.) (De�i�iklik, 21. 11. 2007 tarih ve 26707 
say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanm��t�r. (Yürürlük: 21. 11. 2007) Kaynak: 
archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/.../12-TURMOBYonetmeligi.doc (Eri�im Tarihi: 08.08.2011)  
222Ercan Bayaz�tl�, Orhan Çelik, “Muhasebe E�itimini Kalitesinin Artt�r�lmas�nda �lk Ad�m: Yüksek 
Ö�retim Kurumlar�nda Muhasebe E�itiminin Etkinli�inin Analizi”, 2004, 
Kaynak:http://www.isletme.istanbul.edu.tr/surekli_yayinlar/tmes2004/tmes_2004.pdf (Eri�im tarihi: 
27.02.2011) 
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1981 y�l�nda 2499 Say�l� Sermaye Piyasas� Kanunu ile kurulmas� kararla�t�r�lan 

Sermaye Piyasas� Kurulu (SPK); finansal piyasalar�n geli�mesinde uluslararas� 

i�birli�ine ve uluslararas� düzeyde belirlenen ilke ve standartlara uyuma büyük önem 

vermektedir.223 Kurul uluslararas� alanda yap�lan tüm çal��malar� yak�ndan takip ederek 

ulusal düzenlemelerde ve uygulamalarda uluslararas� geli�meleri dikkate almaktad�r.  

2499 say�l� Sermaye Piyasas� Kanunu’ na 18.12.1999 tarih ve 4487 say�l� 

kanunla eklenen Ek:1 madde uyar�nca kurulmu� Uluslararas� Finansal Raporlama 

Standartlar� ve Uluslararas� Muhasebe Standartlar� ile TMUDESK‘ in yay�nlad��� 

standartlardan yararlanarak çal��malar�n� yürütmü�; Türkiye Muhasebe Standartlar� 

(TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar� (TFRS) ad� alt�nda standartlar 

olu�turmu� ve internet ortam�nda ilgililerin bilgisine sunulan standartlar kabul edilerek 

resmi gazetede yay�mlanm��t�r.224 Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile halka aç�k ve 

halka aç�k olmayan tüm i�letmelere muhasebe ve finansal raporlama konular�nda 

Türkiye Muhasebe standartlar� Kurulu taraf�ndan yay�nlanan UMS‘ ye uyumlu Türkiye 

Muhasebe Standartlar�’ na uymalar� zorunlulu�u getirilecektir. Bu standartlar�n 

uygulanmas�n�n yayg�nla�t�r�lmas� ile birlikte i�letmelerin daha gerçekçi, geçerli ve 

konsolide mali tablo sunmalar� gerçekle�mi� olacakt�r.  225  

 Ülkemizde denetim standartlar� ile ilgili bir di�er kurul ise 3568 say�l� Meslek 

Yasas�‘ n�n verdi�i yetkiye dayanarak; TÜBMOB Yönetim Kurulu taraf�ndan kurulan 

Türkiye Denetim Standartlar� Kurulu(TÜDESK) dur. Kurul 3568 say�l� Meslek Yasas�’ 

na göre meslek ruhsat� olan meslek mensuplar�n�n denetim faaliyeti ile ba�ka kanunlar 

ile verilen denetim i�lerini disiplinli bir �ekilde yürütebilmeleri için uluslararas� denetim 

standartlar�n� saptamak ve yay�nlamakta görevlidir.226  

Yine ülkemizde 1942 y�l�nda Eksper Muhasipler ve ��letme Organizatörleri 

Derne�i’ nin kurulmas� ile muhasebe mesle�inin tarihsel geli�imi için önemli bir at�l�m 

olmu�tur. 1967 y�l�nda bu dernek Türkiye Muhasebe Uzmanlar� Derne�i (TMUD) 

olarak isim de�i�ikli�i yapm��t�r. Böylece hem dernek statüsü de�i�mi� hem de üye 

say�s� gün geçtikçe artm��t�r. Derne�in en önemli amaçlar�ndan birisi, ülke içinde 

mesle�i düzenleyen bir kanunun ç�kmas�d�r. Bununla beraber üyelik ko�ullar� aras�na 
                                                 

223 Tek, a.g.e., s. 66. 
224 a.g.e., s.67. 
225Mehmet, Kilci,  Muhasebe Mesle�inde Uzmanla�ma, 4. Türkiye Muhasebe Forumu 10-11 Nisan,  
Mersin, 2009, s. 16. 
226Tek, a.g.e, s. 68. 
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mesleki staj ve s�nav ko�ullar�n� getirerek bat� ülkelerinde uygulanan muhasebe ilke ve 

kurallar�n�n ülkemize ta��nmas�nda hizmet etmi�tir. Dernek ülkemizde mesle�in 

tan�t�lmas�, toplumun ayd�nlat�lmas�, dünya uygulamalar�n�n ülkemize ta��nmas� 

konusunda özellikle uluslararas� çal��malarda ülkemizi temsil etmi�tir. Ayr�ca muhasebe 

ve denetim alan�nda düzenlenen bilimsel toplant�lar�n tümünü düzenleyici ya da önemli 

bir pay sahibi olmu�tur.227 

Ülkemizdeki üniversitelerde görevli tüm muhasebe meslek mensuplar�n� temsil 

eden Muhasebe Ö�retim Üyeleri Bilim ve Dayan��ma Vakf� (MÖDAV) n�n temel 

amac�: ö�retim üyelerinin dayan��mas�n� sa�lamak, muhasebe biliminin ve ilgili bilim 

dallar� ile muhasebe mesle�inin geli�mesine katk�da bulunmak, kamu ve özel sektör 

kurulu�lar�nda muhasebe konusunda kar��la��lan mevcut sorunlara bilimsel çözüm 

getirmek ve yeni muhasebe teknikerinin geli�tirilmesine yard�mc� olmak, 

üniversitelerde muhasebe ve finans e�itiminin kalitesinin yükseltilmesi için 

çal��malarda bulunmaktad�r.228 

Yine 10.11.1998 y�l�nda faaliyete geçen Muhasebe ve Finansman Ö�retim 

Üyeleri Bilim ve Ara�t�rma Derne�i (MUFAD) de; muhasebe ve i�letme finansman�n 

bilimsel ve e�itimsel geli�mesine katk�da bulunan ara�t�rmalar� yönlendirmek, meslek 

mensuplar� aras�nda dayan��may� sa�lamak, kurs seminer vb… toplant�lar düzenleyerek 

mesle�in bilimsel çal��malarda geli�mesine katk�da bulunmak vb… faaliyetleri 

gerçekle�tirmektedir.229  

4. ÜLKEM�ZDE MUHASEBE VE DENET�M MESLEK ET��� 

KONUSUNDA YAPILAN ÇALI�MALAR 

Muhasebe uygulamalar�ndaki ilk uluslararas� harmonizasyon çal��malar� 20. yy. 

ba�lar�nda ya�anm��t�r. 1904 y�l�nda ABD’ de St. Louis- Missouri’ de I. Uluslararas� 

Muhasebe kongresi yap�lm�� ve daha sonraki kongreler her 5 y�lda bir yap�lm��t�r.230 

Türkiye’ de ekonomik kalk�nman�n sa�lanmas� ile muhasebe mesle�i aras�ndaki ili�kisi 

                                                 
227TMUD, TMUD’ un Kurulu�u, (t.y.), Türkiye Muhasebe Uzmanlar� Derne�i, Kaynak: 
http://www.tmud.org.tr/Icerik.aspx?KatID=1&YaziID=11 (Eri�im Tarihi: 03.03.2011) 
228MÖDAV,  “Vakf�n Amac�”,(t.y.) Muhasebe Ö�retim Üyeleri Bilim ve Dayan��ma Vakf�, Kaynak: 
http://www.modav.org.tr/icerik.asp?id=314, (Eri�im Tarihi: 05.03.2011) 
229 TEK, a.g.e., s.70. 
230Fatih Y�lmaz, Avrupa Birli�inde Muhasebe Uygulamalar�ndaki Geli�meler, XX. Türkiye Muhasebe 
E�itimi Sempozyumu, Muhasebe E�itiminde Yeni Ufuklar, May�s,  Antalya,2001,  s. 196. 
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ilk olarak Dünya bankas�’ n�n 1950 y�l�nda haz�rlad��� raporla gündeme gelmi�tir. Buna 

göre Türkiye’ deki ekonomik geli�menin sa�lanmas� için mutlaka bilgilerin onaylan�p 

raporlanaca�� bir muhasebe mesle�ine ihtiyaç vard�r. Özellikle küreselle�me sürecinde 

AB’ ye üye ülkeler aras�nda emek-sermaye ve mal-hizmet dola��m� ortak bir dilin 

muhasebede kullan�m� zorunlulu�unu getirmi�; uluslararas� alanda uygulanmaya konan 

muhasebe standartlar� ile yap�lacak olan ticari faaliyetlerde mali ve finansal tablolar�n 

konsolide edilmesi amaçlanm��t�r. Ülkemizdeki kurumlara bakacak olursak; SPK nun 

uluslararas� muhasebe standartlar�ndan hareketle tebli� tasar�s� haz�rlamas� söz 

konusudur. Yine 2001 y�l� itibariyle TMUDESK uluslararas� muhasebe standartlar�n� 

esas alarak 19 adet uluslararas� muhasebe standard�n� Türk muhasebe standard� olarak 

uygulamaya koymu�tur. 2005 y�l�nda AB ülkelerinde Uluslararas� muhasebe 

Standartlar� uygulanmaya ba�lanm��t�r. Ülkemizde de AB uyum sürecinde 2 y�l içinde 

uluslararas� muhasebe standartlar�na uyumlu olarak en az 20 ulusal muhasebe 

standard�n� yay�nlama taahhüdünde bulunmu�tur.231  

Muhasebe meslek eti�i konusundaki geli�meler ise; ülkemizdeki muhasebe 

meslek ahlak� konular�n�n gündeme gelmesi ile TÜRMOB 18 Ekim 2001 y�l�nda konu 

ile ilgili dokümanlar yay�nlam�� ayr�ca kar��la�t�r�lmal� olarak SPK ve IFAC 

kurumlar�n�n yay�mlad�klar� tebli� niteli�indeki dokümanlarda incelenmesi �eklindedir. 

Yine 2008 y�l�nda Genel Kurul’ da yap�lan düzenleme ile Türkiye Meslek Eti�i 

Yönetmeli�i yay�nlanm��t�r. Yay�nlanan bu yönetmelik IFAC Etik Standartlar� % 95 

oran�nda uyumlu olmakla beraber % 5 lik bir fark bu yönetmeli�in ele al�nd��� tarihteki 

sürenin yetersizli�i, belirli bir çal��t�rmay� gerektirmesi ve Türkiye ko�ullar�d�r.232 

19.10.2007 tarihinde Resmi Gazete de yay�nlanan TÜRMOB Etik �lkeler Yönetmeli�i 

üyelerin en üst düzeyde mesleki bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik 

de�erlere ba�l�, rekabet anlay��� daha iyi ve kaliteli hizmet sunumu içinde olu�mu� 

güvenilir ve sayg�n bir meslek mensubu kitlesi olu�turmak amac� ile meslek 

mensuplar�n�n mesleki ili�kilerde uymalar� gereken asgari etik ilkeleri belirlemi�tir.233  

Yönetmelik etik ilkeleri 3 bölümde ele alm��t�r. �lk bölüm tüm meslek mensuplar�n�n 

uymas� gereken temel etik ilkeler ve bu ilkeler için kavramsal çerçeveler (dürüstlük 
                                                 

231Cemal �bi�, Bilgi Ça��ndaki Muhasebe Mesle�inin Gelece�i ve Yeni Muhasebe Kimli�i, XVII. Türkiye 
Muhasebe Kongresi �stanbul,2002,  s.136. 
232Masum Türker, Muhasebe Mesle�inde Uzmanla�ma, 4. Türkiye Muhasebe Forumu 10–11 Nisan,  
Mersin 2009,  s. 31. 
233Koçberber, a.g.m. s. 85. 
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tarafs�zl�k ba��ms�zl�k mesleki yeterlilik, özen, gizlilik mesleki davran��) �eklinde 

aç�klanm��t�r. 2. ve 3. bölümde kavramsal çerçevenin belirli özel durumlarda nas�l 

aç�klanaca��n� ortaya koymaktad�r. Bu yönetmeli�e göre; meslek mensuplar� temel etik 

ilkeleri uygulanmas� s�ras�nda ortaya ç�kabilecek uyu�mazl�klardan kaynaklanan 

çat��malar�, temel etik ilkeleri esas alarak çözüme kavu�turulmas� hedeflenmi�tir. 

Ülkemizde muhasebe meslek eti�inin meslek faaliyetinde uygulamas�n� 

sa�lamak amac� ile 1942 y�l�nda Türkiye Muhasebe Uzmanlar� Derne�i kurulmu� ve 

üniversitelerle i�birli�i yap�larak 14. Türkiye muhasebe Kongresi’ nde muhasebe 

mesle�i ve ahlak kurallar� konular� ele al�nm��t�r.  Meslek ahlak� ile ilgili en belirgin 

geli�me ise 13 Haziran 1989’ da uygulamaya konan meslek kanunu ile ya�anm��t�r.234 

1989 yürürlü�e giren meslek yasas�; ABD deki yüzy�ll�k muhasebe meslek yasas�n� 

kar��la�t�rmak ve ülkemizdeki eksikliklerin görülmesi amac� ile meslek örgütlerine ���k 

tutmas� bak�m�ndan önemlidir. Bu ba�lamda entegrasyon sürecinin sonucu olarak 

ülkemizde 13.06.1989 ve 20194 say�l� resmi Gazetede yay�nlanan 3568 Say�l� serbest 

Muhasebeci, Serbest muhasebeci ve Mali Mü�avir, Yeminli Mali mü�avir Kanunu ile 

ÇUEHY muhasebe mesle�i genel standartlar� belirlenmi�tir. Yine 18 Ekim 2001 tarihli 

Mecburi Meslek Karar�’ nda ruhsatl� meslek mensuplar�n�n yeterlilik güvenirlilik, 

tarafs�zl�k, ba��ms�z karar alabilme, kendi kendilerini denetleme ve dürüstlü�e at�f 

yap�l�rken di�er taraftan mesleki uzmanl�k, defter tutma, finansal tablo haz�rlama, 

muhasebe ilke ve standartlar�na uyma, dürüstlük, güvenirlilik, tarafs�zl�k, mesleki özen 

ve titizlilik, tasdik i�leminde ve denetimde ba��ms�zl�k, s�r saklama, denetim standartlar� 

ve muhasebe ilkelerine uyum, öngörü yasa��, haks�z rekabet yasa��, dürüst olmayan 

davran��ta bulunmama, reklâm ve te�vik yasa��, di�er meslek mensuplar�n�n aleyhinde 

konu�ma yasa�� ve denetimde kamu sorumlulu�u gibi kavramlar mesleki uygulamalar 

içinde de yer alm��t�r.235  

13.01.2011 tarihinde TBMM'de kabul edilen 6102 say�l� Yeni Türk Ticaret 

Kanunu (TTK) büyük �irketlerden KOB�'lere kadar tüm i� dünyas� için birçok yeni 

düzenleme ve zorunluluk getirmektedir. Avrupa Birli�i müktesebat�na uyum da dikkate 

al�narak haz�rlanan yeni Türk Ticaret Kanunu 1535 madde ve 6 adet geçici maddeden 
                                                 

234Aysan, a.g.e., ss.: 31-32. 
235YSMMMO, Meslek Ahlak Kurallar� �le �lgili Mecburi Meslek Karar�”, ( 18.10.2001 ve 24557 Say�l� 
Resmi Gazetede Yay�mlanm��t�r.) (t.y.) 
 Kaynak:http://yalovasmmmo.org/icerik/meslek-ahlaki-kurallari-ile-ilgili-mecburi-meslek-karari.html, 
(Eri�im Tarihi:12.08.2011). 
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olu�maktad�r. Kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü�e girecektir. 

TTK ile anonim ve limited �irketlerin denetiminde köklü de�i�iklikler yap�lmaktad�r. 

Limited �irketler için de denetim kurulu, pay defteri gibi yenilikler getirilerek limited 

�irketlerin anonim �irketlere benzemesi sa�lanmaktad�r. �irketlerde murak�pl�k sistemi 

yerine, bütün sermaye �irketleri için ''ba��ms�z denetim'' zorunlu olmaktad�r. Kanuna 

göre, büyük ve orta ölçekli �irketler, ba��ms�z denetim �irketlerince denetlenecek, 

küçük �irketlerde ise ba��ms�z denetim, en az 2 yeminli mali mü�avir ya da serbest 

muhasebeci ve mali mü�avir taraf�ndan yap�lacakt�r. Kanuna göre denetim, Türkiye 

Muhasebe Standartlar�'na ve esas sözle�me hükümlerine uygunluk denetimi ve 

�irketlerin y�l sonu finansal tablolar� ile y�ll�k raporlar�n ve envanter de dahil olmak 

üzere, tüm mali i�lerin denetimidir. Denetçinin ba��ms�zl��� konusunda çok titiz olan 

kanun, denetçi ile denetlenecek olan �irket aras�nda her türlü ili�kiyi denetçili�e ve eti�e 

ayk�r� görmektedir. Denetleme, denetçilik mesle�inin gerekleri ile meslek eti�ine ve 

uluslararas� standartlara uygun olarak ve özenle yap�l�r. Denetleme, �irketin veya 

toplulu�un, durumunun dürüst resim ilkesine uygun olarak yans�t�l�p yans�t�lmad���n�; 

yans�t�lmam��sa bunun sebeplerini; bu birinci f�kran�n ikinci cümlesi anlam�nda 

ayk�r�l�klar� ve yanl��lar� aç�kça ortaya koyacak tarzda yap�l�r ve gerçe�i dürüstçe 

belirtir. 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

236Y. Ercan, “Yeni TTK’ya Göre Limited ve Anonim �irketlerin Denetimi”, 2011, Kaynak:  
http://www.huseyinust.com/printthread.php?tid=36943 (Eri�im Tarihi: 13.05.2011) 
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Tablo 5:Denetim Meslek Eti�inin AB, ABD ve Türkiye Aç�s�ndan �ncelenmesi 
 AVRUPA B�RL��� ABD TÜRK�YE 

Referans 
Kaynak 

May�s 2002 tavsiye karar�+ 
20 May�s 2005 bildirimi 

Sarbanes Oksley 
kanunu 

Sermaye piyasas� 
kurulu mevzuat�+ 
3568 say�l� kanun 

�lgili Ki�iler Denetim Ekibi sorumlu 
Ortaklar Di�er profesyoneller 

Ba� Denetim Orta�� 
Denetim Orta�� 

Denetim Ekibi 
Sorumlu Ortaklar 

Denetçinin 
Atanmas� 

Yönetim d��� Ki�iler Evet Evet 

Di�er Hizmetler Kamu yarar�na Olmas� 
Halinde Evet 

Evet Kamu yarar�na Olmas� 
Halinde 

Kalite Kontrol Evet Evet Hay�r 
Denetim 
�irketlerinde 
hissedarl�k 

% 50 +  % 100 

�ç Yedekleme 
sistemi 

Evet Evet Kamu yarar�na Olmas� 
Halinde Evet 

Ücretlerin 
Aç�klanmas� 

Evet Evet Hay�r 

Finansal Ç�kar Evet Evet Evet 
�� ili�kileri Evet Evet Evet 
Mü�teride ��e 
girme 

Evet Evet Evet 

Denetim 
Firmas�nda ��e 
girme 

Evet Evet Hay�r 

Dâhili 
Ba�lant�lar 

Evet Evet Evet 

Denetim D��� 
Hizmetler 

Evet Evet Evet 

   Kay�tlar�n 
haz�rlanmas� 

   

Teknolojik 
sistemlerin 
kurgulanmas� ve 
Uygulanmas� 

Yedek Önlemi Al�nacakt�r Hukuk Hizmetleri ve 
Yat�r�m Dan��manl���n� 
da �çerecek �ekilde 
Kesinlikle Yasak 

Denetlenen �irket için 
Yasak Ayr�ca di�er 
Tüm Dan��manl�k 
Hizmetleri Kesinlikle 
Yasaklanm��t�r. 

  De�erlendirme 
�ç kontrole 
��tirak Etme 
Hukuki 
�htilaflar�n 
Çözümü 
�stihdam 
Yöneticileri 

   

Denetçilerin 
Ücreti 

Evet  Hat�r 

Rotasyon               
- Kim? 

    
Zaman aral��� 

Kamu Yarar�na Olmas� 
Halinde Ba� Denetimden 
Sorumlu Ortaklar  

7 y�l 

Evet 
 
Sorumlu Ortaklar: 5 y�l 
Di�er Ortaklar: 7 y�l 

 Kamu Yarar�na 
Olmas� Halinde evet 
Denetim Firmas� 
Rotasyonu  5 y�l 

Kaynak: Arslan Co�kun, Uluslararas� Denetim Standartlar�nda Etik, I. Uluslararas� Muhasebe Denetimi 
Sempozyumu ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Muhasebe Mesle�i ile ilgili 
Uluslararas� Sorunlar ve Son Geli�meler, �stanbul,2006,  ss. 338-339. 
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5. ULUSLARARASI DÜZEYDE MUHASEBE VE DENET�M 

STANDARTLARININ BEL�RLENMES� KONUSUNDA YETK�L� 

KURUMLAR VE MESLEK ET��� KURALLARI 

5.1. Uluslararas� Yüksek Denetim Kurumlar� Te�kilat� 

(INTOSAI)   

   1953 y�l�nda Küba’ da kurulan Uluslararas� Yüksek Denetim Kurumu 

(INTOSAI) her 3 y�lda bir de�i�ik ülkelerde kongreler düzenleyerek, yüksek denetim 

alan�nda ilgili mali ve yönetsel konularda güncel geli�melerin tart���lmas�n� ve kararlar 

al�nmas�n� sa�layan bir forum olu�turmaktad�r.237 

  5.1.1. Te�kilat�n Amac� 

  Te�kilat�n 2005 y�l�nda yay�nlad��� etik kurallar�n amac� ise var olan ve 

birbirleri ile farkl�l�k gösteren meslek etik kavramlar�n� ortak bir noktada bulu�turmak 

ve mesleki eti�e ili�kin önermeleri belirlemektir.  

  5.1.2.Te�kilat�n Meslek Eti�i Kurallar� 

Te�kilat�n belirledi�i mesleki etik kurallar� ise �u �ekilde s�ralanabilir; 

Dürüstlük: Te�kilat taraf�ndan belirlenen en önemli etik ilkesi olan dürüstlük 

kavram�; kamuoyunun kendisine duyulan güven duygusunu sürekli k�labilmek için 

denetçilerin davran��lar�n�n kusursuz ve �üphe uyand�rmayacak biçimde gerçekle�mesi 

aç�s�ndan önemlidir. Dürüstlük kavram�; denetçilerin ba��ms�zl�k ve tarafs�zl�k 

prensiplerine ba�l� kalmalar�n�, mesle�in gerektirdi�i kusursuz davran�� standartlar�na 

ve kamu yarar�n� gözeterek karar vermelerini ve i�lerin yürütülmesi ile yüksek 

denetleme kurumlar�n�n kaynaklar�n�n kullan�m�nda tam bir dürüstlük göstermelerini 

gerektirir. 

Ba��ms�zl�k: Denetçiler denetim i�lemini gerçekle�tirirken kurumdan ba��ms�z 

ve nesnel bir tav�r içinde olmal�d�rlar. Her türlü ki�isel ç�kar ve menfaatten uzak, 

eksiksiz ve objektif �ekilde raporlar haz�rlanmal�d�r. Bu raporlar�n sonuç bölümlerinin 

                                                 
237 Koçberber, a.g.m, s.68. 
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yüksek denetim kurumu denetim standartlar�na göre toplanm�� ve birle�tirilmi� kan�tlara 

dayanmas� gerekir.  

Tarafs�zl�k: Denetçiler sorumluluklar� yerine getirirken politik tarafs�zl��� göz 

önünde bulundurmal�d�rlar. Bu yüzden denetçiler politik bir faaliyet içinde yer al�rken 

böyle bir faaliyetin denetim görevinin tarafs�zl���n� etkileyece�ini dü�ünerek hareket 

etmelidirler. 

Ç�kar çat��mas�nda kaç�n�lmas�: Denetçiler; denetlenen kurum yöneticileri, 

personeli ve di�er ilgililerle ili�kilerinde ba��ms�zl�klar�n� tehdit edecek veya taviz 

vermelerine neden olacak her türlü ili�kiden kaç�nmal�d�rlar. Denetçiler resmi 

konumlar�n� özel amaçlar için kullanmamal� ve rü�vet riski içeren ili�kilerden veya 

nesnellikleri ve ba��ms�zl�klar� konusunda �üphe uyand�racak ili�kilerden 

kaç�nmal�d�rlar.  

Meslek s�rlar�n�n saklanmas�: Denetçiler denetim süreci içinde elde ettikleri 

bilgiyi üçüncü �ah�slara yaz�l� veya sözlü olarak aç�klamamal�d�rlar. 

Mesleki yeterlilik ve mesleki geli�ime aç�k olma: Denetçiler yürürlükteki 

denetim, muhasebe ve mali yönetim standartlar�n�, politikalar�n�, prosedürlerini ve 

uygulamalar�n� bilmeli ve bunlar� uygulamal�d�rlar.     

  5.2.  Uluslararas� �ç Denetçiler Enstitüsü (IIA)  

 Merkezi ABD’ de bulunan ve 1941 y�l�nda New York’ta kurulmu� olan bu 

kurulu�a 120’ den fazla ülkenin ulusal denetim kurulu�u üye olup; bu kurulu� içinde 

yakla��k 70 bin denetçi çal��maktad�r.238  

   5.2.1. Enstitü Amac� 

 Özel sektör içerisinde i�letmeyi yönetmekle sorumlu kimselerin görevlerinin 

etkin bir biçimde yerine getirmelerine yard�mc� olmak için görev yapan iç denetçilerin; 

dünya çap�nda yayg�n örgüt yap�s�na sahip olmas�n� sa�lamak ve iç denetçili�i sayg�n 

bir meslek kültürü haline getirmektir.  

    

                                                 
238 Koçberber, a.g.m. s. 73. 
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5.2.2. Enstitü Etik Kurallar� 

 IIA’ n�n etik manzumesi geli�tirmesi temel nedeni; mesle�in risk yönetimi, 

kontrol ve yöneti�im ile objektif güvence çal��mas�nda güven unsuru üzerine çal���lmas� 

gereklili�idir. Bu do�rultuda kurumun etik kurallar�n�n temel amac�; iç denetim 

mesle�inde ahlak kültürünü olu�turmak ve yayg�nla�t�rmakt�r. 

IIA etik kurallar� dört temel ilke ile beslenir. �ç denetçilerin uymas� ve 

desteklemesi beklenen bu ilkeler ise; 239  

� Dürüstlük: �ç denetçilerin dürüstlü�ü güven olu�turur ve böylece verdikleri 

hükümlere itimat edilmesine yönelik bir zemin sa�lar.  

� Objektiflik: �ç denetçiler, inceledikleri süreç veya faaliyet ile ilgili bilgiyi 

toplarken, de�erlendirirken ve raporlarken en üst seviyede mesleki objektiflik 

sergiler. �ç denetçiler ilgili tüm �artlar�n de�erlendirilmesini dengeli bir �ekilde 

yapar ve kendilerinin veya di�erlerinin menfaatlerinden çok etkilenmez. 

� Gizlilik: �ç denetçiler elde ettikleri bilginin sahipli�ine ve de�erine sayg� 

gösterir; hukuki ve mesleki bir mecburiyet olmad��� sürece de gerekli 

yetkilendirmeyi almaks�z�n bilgiyi aç�klayamaz.  

� Mesleki ehliyet (Yetkinlik): �ç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin 

gerçekle�mesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyar.   

Meslek eti�i ilkeleri çerçevesinde belirlenen davran�� kurallar�n�n amac�; 

ilkelerin uygulamaya dökülmesi amac� ile yorumlanmas�na yard�mc� olmak ve iç 

denetçilere etik davran��lar konusunda rehberlik etmektir. Kurumun etik davran�� 

kurallar� ise �u �ekildedir:240 

� Üyeler ve CIA’lar (Certified Internal Auditor) görevlerini ve sorumluluklar�n� 

yerine getirirken dürüst, objektif ve gayretli olacakt�r. 

� Üyeler ve CIA’lar kurumlar�n�n meseleleri ile ilgili tüm konularda veya hizmet 

sunduklar� ki�ilere ba�l�l�k gösterecektir. Fakat üyeler ve CIA’lar bilerek 

herhangi bir uygunsuz veya yasal olmayan bir faaliyetin taraf� olmayacakt�r. 

� Kurumlar�na veya iç denetim mesle�ine yak��mayan faaliyetlere bilerek 

kat�lamazlar. 

                                                 
239T�DE, Etik Kurallar, Türkiye �ç Denetim Enstitüsü, 2010, Kaynak: 
http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=etik_kurallar, (Eri�im Tarihi: 23.02.2011) 
240 Koçberber, a.g.m. ss: 76-77. 
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� Kurumun ç�kar� ile çat��an veya görev ve sorumluluklar�n� objektif olarak yerine 

getirmelerini engelleyici faaliyetlere girmekten kaç�n�rlar. 

� Mesleki kararlar�na zarar verecek veya zarar verebilece�i tahmin edilen, 

çal��anlardan, mü�terilerden, sat�c�lardan ve kurumsal i� ili�kisinde 

bulunduklar�ndan de�erli herhangi bir �eyi/hediyeyi kabul edemezler. 

� Sadece mesleki yeterlilikleri ile tamamlamay� bekledikleri hizmetleri 

yüklenirler. 

� “�ç Denetim Uygulama Standartlar�” ile uyum sa�lanmas� için uygun yöntemleri 

kullan�rlar. 

� Görevleri s�ras�nda elde ettikleri bilgileri kullan�rken sa�duyulu olurlar. Gizli 

bilgileri, ki�isel kazançlar� için kullanamayacaklar� gibi, yasalara ayk�r� veya 

kurum menfaatine  zarar verecek �ekilde kullanamazlar. 

� ��lerin sonuçlar�n� raporlarken, bildikleri tüm belgelere dayal� olarak gerçekleri 

ortaya koyarlar. E�er bu gerçekler ortaya konmazsa, incelemede bulunan 

faaliyet raporlar� çarp�t�labilir veya yasal olmayan uygulamalar gizlenebilir. 

� Uzmanl�klar�nda iyile�me ve hizmetlerin kalite ve etkinli�i için sürekli olarak 

gayret gösterirler. 

� Mesleki uygulamalarda “enstitü” taraf�ndan bildirilen yeterlilik, ahlakl�l�k ve 

itibar yüksek standartlar�n� koruma yükümlülü�ünün bilincinde olurlar. Üyeler, 

“kararnamelere” uyar ve enstitünün hedeflerini desteklerler. 

5.3. Amerikan Yeminli Serbest Muhasebeciler Enstitüsü 

(AICPA) 

 1920 li y�llarda Amerika’ da kurulmu� olan ulusal sivil bir örgüttür. Bu örgüt 

muhasebe ve denetim konular�nda esas görevleri yan�nda yard�mc� ve gönüllü olarak 

ulusal ekonomilerine ili�kin ara�t�rma ve inceleme raporlar� düzenleyen di�er bir 

kurulu�tur. Üyelik ihtiyari olup; �u anda 300.000 dolaylar�nda üyesi bulunmaktad�r. 

Bunlar�n %45’ i kamu muhasebecisi, %40’ � bir i�letmeye ba�l� olarak ya�amakta,  

%15’ i akademisyen, memur ve emeklidir.241 

                                                 
241Selçuk Uslu,  “Muhasebe Mesle�i Meslek Ahlak� ve Moral De�erler”, 1998,  Kaynak:
archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/.../02-1SELCUKUSLU.doc (Eri�im Tarihi: 29.06.2011) 



105 

 

  5.3.1. Enstitü Amac� 

1947 y�l�nda denetim kurulu�lar� ve meslek örgütlerinin uymak zorunda 

olduklar�, “Genel Kabul Görmü� Denetim Standartlar�n�” ilk defa belirleyen kurulu� 

olan AICPA, 1966 y�l�nda “Muhasebe Mesle�inde Meslek Ahlak� Standartlar�”n� 

yay�nlam�� olup, bu standartlar 1988 y�l�nda AICPA’n�n Mesleki Davran�� Yasas�’nda 

yap�lan de�i�iklikle yeniden düzenlenmi�tir.242 1988 y�l�nda en son hali ile düzenlenen 

Amerikan Kamu Muhasebecileri Enstitüsü nün (AICPA) yönetmenlikleri gere�i 

Mesleki Ahlak ve Moral De�erler Bölümüne sahip olmas� gerekmektedir. AICPA’n�n 

mesleki e�itime ili�kin ifadesi ise; müfredat programlar�n�n gelecekteki gereksinmelere 

göre ve CPA vizyonu gözetilerek haz�rlanmas�n�, muhasebe e�itimi programlar�n�n hem 

haz�rlanmas� hem de de�erlendirilmesinde internetten yo�un �ekilde yararlan�lmas� 

�eklindedir.243 

    5.3.2. Enstitü Etik Kurallar� 

 AICPA etik kodlar�, kamu yarar�n�n korunmas� ekonomik hayat�n sa�l�kl� bir 

�ekilde i�lemesini amaçlamaktad�r. Bu kodlar birbirini tamamlar nitelikte olup; herhangi 

birinin eksik olmas� durumunda meslekta�lar�n kendi aralar�nda ve kamuoyuna kar�� 

güvenirlili�i azalacakt�r: Yasada 6 prensip �u �ekilde s�ralanm��t�r;244 

� Sorumluluklar:  Meslek mensuplar� mesleklerini icra ederken faaliyetlerinin 

tümünde, mesleki duyarl�l��� ve moral de�erleri göz önünde bulundurulmal�d�r. 

�  Kamu yarar�: Üyeler kamu yarar�na hizmet etme, kamu güvenini sarsacak 

davran��larda bulunmama ve mesle�e kendilerini aday�� gibi yükümlülükleri 

kabullenmek zorundad�rlar. 

� Dürüstlük: Kamu güvenini sürdürmek ve yayg�nla�t�rmak için meslek 

mensuplar� mesleki sorumluluklar�n� dürüst bir biçimde yerine getirmek 

zorundad�rlar. 

                                                 
242Ay�e Yereli, “Meslek Mensuplar�n�n Muhasebe Mesle�inde Etik �lkelere Duyarl�l��� Üzerine Bir 
Ara�t�rma I”, Yakla��m Dergisi, 2008, S: 191, Kaynak: 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/20081113110.htm, (Eri�im Tarihi: 14.08.2011) 
243Öncü, Akta�, a.g.m Kaynak: 
http://www.isletme.istanbul.edu.tr/surekli_yayinlar/tmes2004/tmes_2004.pdf, (Eri�im Tarihi: 12.01.2011 
244 Uslu, a.g.m. Kaynak: archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/.../02-1SELCUKUSLU.doc (Eri�im 
Tarihi: 29.06.2011) 
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�  Tarafs�z ve ba��ms�z olma: Kamu muhasebecisi denetim veya di�er 

de�erlendirme hizmetlerini sunarken tarafs�zl���n� sürdürmeli; hizmet sundu�u 

i�letmeyle hiçbir ç�kar ili�kisi içerisinde bulunmamal�d�r. 

� Özenli çal��ma: Kamu muhasebecisi görevini özenle yerine getirebilmek için 

teknik ve ahlaki meslek standartlar� incelemeli; yetene�ini ve sundu�u hizmetin 

kalitesini geli�tirmeye çal��mal� ve meslek sorumluluklar�n� uzmanl�k disiplini 

ve düzenli ve gayretli bir çal��ma bir çal��ma sistemi içinde yerine getirmelidir. 

� Sunulan hizmetin kapsam ve niteli�i: Meslek mensubunun sunaca�� hizmetin 

kapsam ve niteli�i Mesleki Davran�� Yasas�n�n Prensipleri bölümünde 

aç�klanm��t�r. Bu nedenle kamu muhasebecisi kapsam ve nitelik belirlemek için 

bunlar� incelemek durumundad�r.  

         AICPA Mesleki Davran�� Yasas� Kurallar�  ise �u �ekildedir;245 

� Ba��ms�zl�k: Kamu muhasebecisi bir firmay� denetlemesi s�ras�nda söz konusu 

firmadan tamamen ba��ms�z olmal�d�r. Denetçinin ki�isel olarak veya ba�l� 

oldu�u denetim firmas�n�n mü�terisiyle mali bir ili�ki içinde olmas�, i� ili�kisi 

içinde olmas�, yönetim dan��manl��� yapmas� ve hukuki bir ihtilaf olmas� 

durumlar�, ba��ms�zl��� zedeleyen unsurlar olarak kabul edilir. Denetçi veya 

kamu muhasebecisi denetim hizmetini yerine getirirken ba��ms�z olmak 

zorundad�r. Bir muhasebe, vergi ya da yönetim dan��manl��� hizmetleri için 

ba��ms�zl��a gerek yoktur. 

� Dürüstlük ve tarafs�zl�k: Bu kural sunulan her türlü mesleki hizmet ve 

AICPA’n�n tüm üyeleri için geçerlidir. 

� Genel standartlar: Bu kural kamu muhasebecili�i yapmayan üyeler de dahil 

olmak üzere tüm üyeler için geçerlidir. Uyulmas� gereken 4 temel standart 

vard�r. Bunlar: 

a. Mesleki yeterlilik (Professional competence) 

b.  Mesleki özen (Due Professional ) 

c.  Planlama ve denetleme(Planning and Supervision) 

d. Yeterli geçerli veri (Sufficient Relevant Data) 

                                                 
245 Uslu, a.g.m. Kaynak: archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/.../02-1SELCUKUSLU.doc (Eri�im 
Tarihi: 29.06.2011) 
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� Standartlara uyma: Üyeler mesleki faaliyetlerini icra ederken ilgili mesleki 

kurulu�lar taraf�ndan yay�nlanm�� standartlara uymak zorundad�rlar. Denetçinin 

etik konusunda ya�ad��� ikilem; i�vereni (ya da mükellef) olan ve ücretini 

ödeyen yönetimin haz�rlam�� oldu�u finansal raporlarla ilgili denetim karar� 

vermesinden kaynaklan�r. Denetçinin yönetimle ayn� görü�ü payla�mad��� 

durumlarda genellikle yönetim denetçiyi gelecek y�l birlikte çal��mamakla 

tehdit etmektedir.  

�  Muhasebe prensipleri: Muhasebe prensipleri kamu muhasebecili�i yapan ve 

yapmayan tüm AICPA üyeleri için geçerlidir. Muhasebe prensipleri Devlet 

Muhasebesi ve Finansal Muhasebe Standartlar�n�n Kural�’ nca yay�nlanm�� 

muhasebe standartlar�d�r. 

�  Mü�teriyle ilgili bilgilerin gizlili�i: Kamu muhasebecisi mü�terinin izni 

olmadan edindi�i bilgileri aç�klama hakk�na sahip de�ildir. Ancak bu kural 

meslek üyesinin 202. ve 203. kurallarda aç�klanan mesleki sorumluluklar� 

yerine getirmemesi anlam�na gelmez. Mahkeme ça�r�s� almamas� durumunda 

üye buna uymak zorundad�r ve edindi�i bilgileri ilgili ve sorumlu ki�ilere 

aktarmakla yükümlüdür. 

� �artl� ücret: Meslek mensubu gerçeklerin çarpt�r�lmas�na yönelik ücret 

tekliflerini hiçbir zaman kabul edemez. 

� Uygunsuz davran��lar: Bu davran��lar meslek ad�n� ve dürüstlü�ünü zedeleyen 

davran��lar olup �öyle s�ralanm��lard�r:246 

a. Mü�teriye ili�kin kay�tlar�n ve denetim çal��ma kâ��tlar�n�n sakl� tutulup 
mü�teriye geri verilmemesi. 

b. �stihdamda ayr�l�k yaratma(discrimination). 

c. Muhasebe prensip, standart ve kurallar�na uymamak. 

d. Finansal tablolar�n düzenlenmesinde ihmalkâr davranmak. 

� Reklâm yapma ve hizmet sat���na yönelik di�er talep biçimleri: Kamu 

muhasebecisi yanl�� ve aldat�c� reklâm ve beyanlarla mü�teri çekemez. Bask� 

uygulayarak, taciz ederek ve doland�r�c�l�kla i� kapmak kesinlikle yasakt�r.  

                                                 
246 Uslu, a.g.m.  Kaynak: archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/.../02-1SELCUKUSLU.doc (Eri�im 
Tarihi: 29.06.2011) 
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�  Komisyon ve ba�vuru (dan��ma) ücretleri: Hiçbir meslek mensubu bir mal 

veya ürün için ya da bir ba�ka meslekta��n� tavsiye ve tan�tma için 

mü�terilerden komisyon ve benzeri ücret talebinde bulunamaz. 

� Mesle�in icra biçimi ve isim: Bu kurala göre meslek mensubu mesle�i icra 

etmek için �ah�s i�letmesi, adi ortakl�k veya anonim �irket biçiminde 

örgütlenebilir. Kulland��� isim yan�lt�c� olmamal�d�r. Örne�in ayr�lm�� veya 

ölmü� ünlü bir orta��n ad�n� kullanmak do�ru bir davran�� de�ildir.  

5.4. Uluslararas� Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 

 Muhasebe mesle�inin dünyadaki en üst kurumu olan IFAC kurulu�u; günümüz 

itibari ile 118 ülkeden 159 kurulu� üyedir. Bu kurulu� tüm dünyada muhasebe meslek 

mensuplar�n�n yüksek kalitede hizmet vermelerini destekleyerek, kamu yarar�n� 

korumak amac� ile faaliyet göstermekte; üyeleri kamu, sanayi, ticaret, devlet ve 

akademik hayatta hizmet veren 2,5 milyon meslek mensubu kapsam�ndad�r.247 IFAC 

yönetimi, çal��anlar� ve gönüllüleri; uluslararas� arenada ortaya ç�kan muhasebe mesle�i 

ile ilgili sorunlara ili�kin çözümler sunma, muhasebe ilke ve kurallar� aç�s�ndan 

uluslararas� standartla�may� sa�lama konusunda çal��malar gerçekle�tirmeye 

çal��m��lard�r. Ayr�ca; görevlerini yerine getirirken dürüstlük, �effafl�k ve uzmanl�k 

de�erlerine de ba�l� kal�rlar. Yay�nlad��� etik kurallar� ile de meslek mensuplar�n�n 

dünya çap�nda bu de�erlere ayn� oranda sahip ç�kmalar�n� te�vik etmi�lerdir.  

  5.4.1. Federasyonun Amac� 

 IFAC, ulusal muhasebe örgütlerinin bir araya geldi�i organizasyondur. IFAC’ 

�n temel amac� muhasebe mesle�inin dünya çap�nda uyumlu bir  �ekilde geli�mesini ve 

geni�lemesini sa�lamakt�r. Bu amaca dayal� olarak IFAC kendi üyeleri  ve muhasebe 

melsek örgütleri ile i�birli�ine giderek teknik, etik ve e�itim konular�nda ana hatlar 

                                                 
247Aç�kö�retim Fakültesi (AÖF) 4007 – Uluslararas� ��letmecilik Dersi, Ders Notlar� ve Test Sorular� 
IFAC (Uluslararas� Muhasebeciler Federasyonu), (t.y), Kaynak:   http://notoku.com/uluslararasi-
muhasebe-standartlari-ve-uyumlastirma-calismalari/   (Eri�im  Tarihi: 29.06.2011) 
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belirleyip uluslararas� muhasebe mesle�inin geli�mesi do�rultusunda çal��malar�n� 

yürütür.248  

IFAC kodlar� kavramsal çerçeve yakla��m�n� kullanmaktad�r. Bu itibarla etik 

kurallar� artan ili�kileri ya da alanlar� de�erlendirmektedir. Bu kodlar; mesleki 

kimlikleri, ba��ms�zl�k tehditlerinin analizini ve bu tehditleri elimine eden ya da kabul 

edilir bir dereceye kadar azaltan yakla��m� uygulayan güvenirlili�i ifade eder. IFAC 

kodlar�, AICPA kodlar�n�n birço�u ile ayn�d�r. Bu kodlar; objektiflik, ba��ms�zl�k, 

dikkat, güvenirlilik gibi konulard�r. IFAC ‘�n kavramsal çerçeve yakla��m�, ki�isel 

alanlardaki tehlikeyi azaltabilecek güvenirlili�i önermektedir.249 Ço�u üye örgüt üyeli�e 

kabulden önce stajyerlerin uygun e�itim almalar�n� ve pratik tecrübe kazanmalar�n� 

talep eder. Mesleki de�erler ve ahlak kurallar� her nerede çal���yor olurlarsa olsunlar 

muhasebecilerin çal��malar�n� etkiler. Uygun ahlaki davran�� teknik yeterlilik kadar 

önemlidir. Bundan dolay�, e�itim ve staj dönemi ahlaki kurallar�n çal��ma ko�ullar�na 

uygulanmas�n� gelecekteki üyelere gözlemleme f�rsat� verecek �ekilde 

yap�land�r�lmal�d�r.250 

5.4.2. Federasyon Etik Kurallar� 

IFAC taraf�ndan yay�nlanan uluslararas� etik kurallar� 4 ana bölümden 

olu�maktad�r;251 

1. Bölüm: Ba�lang�ç konular�n� içermektedir. Etik ile ilgili tan�mlar, kavramlar, 

giri� bölümü, kamu yarar�, meslek, hedef, temel prensipler ve kapsamla ilgili 

konulard�r. 

A Bölümü: Tüm muhasebe meslek mensuplar�nca uygulanacak genel kurallar� 

içermektedir. 

B Bölümü: Sadece kamu hizmeti gören (ba��ms�z) meslek mensuplar�nca 

uygulanacak kurallar� içerir.  

                                                 
248Ercan Bayaz�tl�, Orhan Çelik,  Profesyonel Muhasebe Mesle�inde Mesle�in Yeterlili�inin Ölçülmesi ve 
Bu Konudaki IFAC Kurallar�, VI. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Globalle�menin Muhasebe Mesle�i 
Üzerindeki Etkileri ve Toplum Ç�kar�n�n Korunmas�, �stanbul,2004,  s: 60. 
249Catrine Allen, Robert Bunting, “A Global Standard For Professional Ethics” (t.y) Kaynak: 
www.ifac.org.tr (Eri�im tarihi: 22.03.2010) 
250Ahmet Köse, Fatih Y�lmaz, “Mesleki Yeterlilik Öncesi IFAC’ �n Meslek Kurallar�”, 2004, Kaynak: 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/06Sempozyum/1oturum/02FatihYilmazAhmetKose.pdf, 
(Eri�im Tarihi: 16.08.2011) 
251TÜBMOB-TESMER, Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik, a.g.e., ss: 257-258. 



110 

 

C Bölümü: Ba��ml� çal��an meslek mensuplar�nca uygulan�r. Ba��ml� çal��an 

profesyonel muhasebecilerin yüksek kaliteli performans göstermelerini destekler ve bu 

ki�ilerin çal��t�klar� organizasyonlarda oynad�klar� rollerin kamu fark�ndal���n� ve 

anla��l�rl���n� kurar. Ancak baz� durumlarda kamu hizmeti gören muhasebecilere de 

uygulanabilir.252    

 

1. Bölüm: 

 Etik konusu ile ilgili tan�t�m, mü�teri, aile ili�kisi, mali ç�kar gibi kavramlar 

aç�klanmaktad�r. Giri� bölümünde; ülkelere özgü meslek örgütlerinin toplumsal yap�s� 

ele al�narak, gerekli etik kurallar�n�n haz�rlanmas�nda IFAC kurulu�unun uluslararas� 

etik düzeyde etik prensiplerinin olu�turulmas�n�n önemi vurgulanmaktad�r.  

Kamu Yarar�: Kamu yarar�n�n önemli oldu�u muhasebe mesle�inde ekonomik 

ve ticari düzenin sa�lanmas� için nesnel ve dürüst davran�lmas� noktas�nda güvencenin 

sa�lanm�� olmas�n� ifade edilmektedir. Örne�in; ba��ms�z denetçiler, bankalardan kredi 

talep etme noktas�nda ya da halka arz sureti ile sermaye toplan�rken ba��ms�z 

denetçilerin finansal tablolar�n�n dürüst ve nesnel �ekilde sunumuna yard�mc� olurlar. 

Mali i�ler müdürü; i�letmenin fonlar�n�n etkin ve maksimum fayda sa�layacak �ekilde 

kullan�lmas�n� sa�lamak amac�ndad�r. �ç denetçiler; iç kontrol sisteminin sa�l�kl� bir 

�ekilde i�lemesine katk�da bulunurlar. Vergi dan��manlar�; vergi sisteminin sa�l� bir 

�ekilde i�lemesini sa�larlar. Yönetim dan��manlar� (kurmaylar), yönetim sistemini etkin 

bir �ekilde i�lemesini ve al�nan kararlar�n kamu yarar� do�rultusunda al�nmas�na yönelik 

katk�da bulunurlar.253 

Hedefler: Mesleki standartlar�n profesyonel düzeyde olmas�n� sa�lamak ve 

kamu yarar�na göre hareket etmeyi ifade etmektedir. Bu ba�lamda hedeflere ula�mak 

için 4 temel nitelik göz önünde bulundurulmal�d�r. Bu nitelikler ise;254 

� �nand�r�c�l�k: Toplumun her kesiminde bilgiye ve bilgi sistemlerine inand�rmay� 

sa�lamak, 

                                                 
252TÜRMOB, Profesyonel Muhasebeciler �çin Etik Kurallar El Kitab�, s. 8.  Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Mü�avirler ve Yeminli Mali Mü�avirler Odalar� Birli�i 2010,  Kaynak: 
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/turkce/popup.aspx?Sayfa=/Arsiv/turmobwebdb/dosyalar/haber388
.pdf,  (Eri�im Tarihi: 14.08.2011) 
253 TÜBMOB-TESMER, Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik, a.g.e s. 259. 
254a.g.e.  ss:259-260. 
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�  Profesyonellik: Meslek mensubunun tüm payda�larca (sermayedar, yönetim, 

çal��anlar, tüketiciler tedarikçiler, devlet ve toplum) profesyonel olarak 

tan�mlanmas�d�r.  

� Hizmet kalitesi: Arz edilen hizmetin en iyi �ekilde gerçekle�ti�ine payda�lar�n 

ikna olmas�d�r. 

� Güvence: Sunulan tüm hizmetlerin mesleki etik güvencesi alt�nda oldu�una 

payda�lar�n güvence duymalar�d�r. 

          Temel prensipler:255 

� Dürüstlük: Meslek mensubu mesleki hizmeti gerçekle�tirirken dürüst ve anla��l�r 

olmal�d�r. 

� Tarafs�zl�k: Meslek mensubunun ba�kalar�na zarar verici i�lemleri ç�kar 

çat��malar� yarar sa�lama çabalar�n�n tarafs�zl���n� etkilemesine izin 

vermemelidir.  

� Mesleki yeterlilik ve bilgi: Mesleki bilgilerin her türlü teknik de�i�im ve 

geli�melerden maksimum fayda sa�layacak �ekilde sürekli güncellenmesidir. Bu 

do�rultuda meslek mensubunun bu bilgilerle kendini sürekli geli�tirmesidir. 

� Gizlilik: Meslek mensubu mesle�e dair her türlü bilginin gizlili�ini korumal�d�r.  

� Mesleki davran��: Meslek itibar�na uygun olarak davran�lmal�d�r. 

� Teknik standartlar: Meslek mensubu mükellefinin talimatlar� do�rultusunda 

ancak ve ancak tarafs�z bir �ekilde görevini yerine getirmelidir. �ayet kamu 

hizmeti görüyorsa ba��ms�zl�kla ba�lant�l� mesle�ini icra etmelidir.  

  A. Bölümü: Tüm Meslek Mensuplar�n�n Uymas� Gereken Kurallar 

1. Dürüstlük ve tarafs�zl�k: Meslek mensuplar�n�n dürüstlük çerçevesinde 

olaylara gerçekçi ve do�ru bir �ekilde yakla��m�n� ifade eder. Ayn� �ekilde tarafs�z olan 

muhasebe meslek mensubu ayd�nca bir yakla��m sergileyerek her türlü ç�kar 

çat��mas�ndan uzak durur. Meslek mensubu sadece kendisi de�il de beraber çal��t��� 

çal��ma arkada�lar�n�n da dürüst ve tarafs�z bir �ekilde hareket etmesini sa�lamal�d�r. 

Hiçbir �ekilde hediye vb.. menfaatleri kabul etmemelidir.  

2. Etik çat��malar�n�n çözümlenmesi: Meslek mensubu ç�kar çat��mas� olu�an 

bir durum kar��s�nda bilinçli ve uyan�k olmal�d�r. Her olay dürüstlük çerçevesinde 

mutlaka etik konusuna girmedi�inden olay kendi içerisinde de�erlendirilmelidir. Bir 
                                                 

255 TÜBMOB-TESMER, Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik, a.g.e., s:260. 
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i�letmeye ba�l� olarak çal��an muhasebe meslek mensubunu ele alal�m; Bu i�letmede 

bahsi geçen meslek mensubu üstlerinin bask�s� alt�nda kalabilir ya da akrabal�k ili�kisi 

nedeni ile teknik ve mesleki standartlara ayk�r� bir �ekilde hareket etmesi istenebilir ya 

da mükellef ya da i�verenin menfaati için yanl�� bilgi verilmi� olabilir. Tüm bu tüm 

durumlarda meslek mensubu i�letme ya da mükellefi aç�s�ndan benzer konular�n 

olu�mas� durumunda;256 

� �ayet yaz�l� talimatlar var ise buna göre hareket etmelidir. 

�  Di�er bir çözüm yolu olarak meslek mensubu üstleri ile görü�ebilir. 

� Mesleki anlamda ba��ms�z dan��manl�k �irketlerine ba�vurabilir. 

�  Her türlü a�amada yine çözüme ula�m�yorsa istifa edebilir ve ilgili 

kurulu�a temsilci vas�tas� ile kurulu�u bilgilendiren bir rapor sunabilir. 

3.Mesleki yeterlilik: Mesleki yeterlilik ve gerekli özen ilkesi bütün profesyonel 

muhasebecilere, a�a��daki zorunluluklar� yüklemektedir.257 

� Mü�teriler veya i�verenin yeterli mesleki hizmet almas�n� temin etmeyi 

gerektiren düzeyde mesleki bilgi ve becerisini tutmak; 

�  Mesleki hizmetleri sa�lan�rken, mevcut teknik ve mesleki standartlarla 

uyum içinde dikkatli hareket etmek. 

 4.Gizlilik: Meslek mensubu mükellefi ya da i�vereni ile ilgili elde etti�i 

bilgilerin gizlili�ine sayg� göstermelidir. Bu durum i� ili�kisi sona erdikten sonra bile 

devam etmelidir. 

5.Vergi uygulamalar�: Vergi dan��manl��� hizmeti sunan bir meslek mensubu; 

mükellef ya da i�letmenin en iyi durumda faaliyet göstermesini sa�layacak hizmet 

anlay��� ile profesyonel, do�ru, tarafs�z ve kanunlara uyumlu �ekilde hareket etmelidir. 

Tart��mal� geli�en bir olayda konu ile ilgili yeterince destek olmas� �art� ile mükellef ya 

da i�veren lehinde çözüm aranmal�d�r. Mükellef ya da i�letme ile ilgili beyan edilen 

vergi konusunda gerekli tavsiyeler ve görevler; bilgi formu �eklinde dosyalanma sureti 

ile kaydedilmelidir. Yine meslek mensubu; beyannamelerde yanl�� ve muhteviyat� 

itibariyle yan�lt�c� beyan, kesin olarak saptanamayan bilgi, gelir idaresini atlat�c� ve 

eksik beyanlarda bulunamaz. Sunulan beyanlar�n tahmini oldu�u durumlarda mevcut 
                                                 

256 Co�kun, a.g.e., s. 329. 
257 TÜRMOB, Profesyonel Muhasebeciler �çin Etik Kurallar El Kitab�, s: 26, Kaynak: 
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/turkce/popup.aspx?Sayfa=/Arsiv/turmobwebdb/dosyalar/haber388
.pdf,  (Eri�im Tarihi: 14.08.2011) 
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bilgiden fazlas�n�n ortaya ç�kmayaca��ndan emin olunmal�d�r. Geçmi� y�l beyanlar� ile 

kar��la�t�rma yap�l�r. 

6.S�n�r ötesi faaliyetler: Uluslararas� alanda faaliyet gösteren i�letmelerin 

meslek mensuplar�, her ülkedeki i�lemler ile ilgili ayr� ayr� ilgilenmek zorundad�r. Bu 

bireyler; hizmet sunumlar�n� teknik standartlar ve ahlaki gerçeklere uyumlu olarak 

gerçekle�tirmelidir. �ayet ülkeler aras� etik kurallar farl�l�k gösteriyor ise; daha kat� ve 

disiplinli etik kuralar�na sahip olan taraf�n etik kurallar� uygulan�r. Örne�in; hizmet 

sunulan ülkedeki etik kurallar�, IFAC etik kurallar�ndan daha kat� ve disiplinli ise o 

ülkedeki etik kurallar� uygulanacakt�r.258 

7. Tan�t�m: Tan�t�m ve pazarlama esnas�nda meslek mensuplar�; 

� Meslek onurunu zedeleyecek hiçbir araç kullanmamal�, 

�  Sunulan hizmetle ilgili gerçek d��� iddialarda bulunulmamal�, 

� Di�er meslekta�lara iftira at�lmamal�d�r. 

 

B Bölümü: Serbest Çal��an Meslek Mensuplar�nca Uyulmas� Gereken  

    Kurallar 

IFAC meslek eti�i kurallar� B bölümünde bir i� al�m�nda etik davranmay� 

etkileyen ve en çok kar��lan tehditlerden bahsedilmektedir.  

1. Ba��ms�zl�k: Kamu görevi gören (ba��ms�z çal��an) meslek mensuplar�; do�ruluk, 

tarafs�zl�k ve ba��ms�zl�klar�n� zedeleyecek bir ç�kar ili�kisinde bulunmamal� veya bu 

konuda herhangi bir �üphe uyand�rmamal�d�r. Bu ba�lamda; isletmede denetim 

mü�terisinin direktörünün, görevlisinin ya da kontrole yetkili sahibinin de finansal 

ç�kara sahip oldu�unun bildi�i durumda, e�er denetim ekibini üyesinin ya da bu 

ki�isinin çekirdek aile üyesinin ya da firman�n, bir isletme ile do�rudan bir finansal 

ç�kara sahip ise bir ki�isel ç�kar, yak�nl�k ya da gözda�� tehdidi olu�abilir. Bu tehditleri 

ortadan kald�rabilmek için finansal ç�kar� olan denetim ekibinin üyesini denetim 

ekibinden ç�karmak ya da denetim ekibi üyesinin çal��malar�n� inceleyecek bir 

profesyonel muhasebeciye sahip olmak �eklinde önlem al�nabilir;259 

                                                 
258 Co�kun, a.g.e., s.331 
259 TÜRMOB, Profesyonel Muhasebeciler �çin Etik Kurallar El Kitab�, ss: 72-73, Kaynak: 
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/turkce/popup.aspx?Sayfa=/Arsiv/turmobwebdb/dosyalar/haber388
.pdf,  (Eri�im Tarihi: 14.08.2011) 
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2. Mesleki yeterlilik ve meslek mensubu olmayanlardan yararlan�lmas�: 

Meslek mensubu baz� durumlarda uygun destek yard�m� alacak ihtisas�n�n olmad��� ya 

da yeterli olmad��� bir konuda i� kabul edebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken 

husus; meslek mensubunun etik konusunda destek ald��� uzmanlara yol gösterici rol 

oynamas� gerekti�idir. Bu konuda �üphe uyand�racak yani destek ald��� uzman�n etik 

gerekliliklerinin yerine getirilmemesi durumunda i� derhal sone erdirilmeli ya da hiç 

üstlenilmemelidir. 

3. Ücret ve komisyonlar: Bir u�ra��n�n meslek olarak say�labilmesi için gerekli 

ko�ullardan bir tanesi; belirli bir ücret kar��l���nda yap�l�yor olmas�d�r. Bu anlamda 

ücretin meslek aç�s�ndan de�erlendirmesi;260  

� Verilen hizmetin gerektirdi�i bilgi ve beceri, 

�  Verilen hizmeti ifa etmek için çal��t�r�lan ki�inin ö�renim düzeyi, 

tecrübesi, 

� Verilen hizmetin yerine getirilmesi için gerekli çal��ma saatleri, 

�  Verilen hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sorumluluk derecesi ile 

belirlenmektedir.   

 IFAC kurulunun komisyonlara yönelik ifadesi ise; meslek mensubunun daha 

fazla say�da mükellef elde edebilmek için üçüncü �ah�slara komisyon ödemesi veya 

komisyon kar��l��� ba�kalar�na mü�teri önermesinin tarafs�zl�k ve ba��ms�zl��a gölge 

dü�ürülece�i �eklindedir.  

4.Mesleki faaliyetlerle ba�da�mayan uygulamalar: Etik kurallar�n�n 

genelinde belirtildi�i gibi dürüstlük, tarafs�zl�k, ba��ms�zl�k ve mesle�in itibar�na zarar 

verecek hiçbir uygulaman�n yap�lmamas� gerekmektedir. Bu ba�lamda meslek eti�i ile 

ba�da�mayan, mesleki hizmeti engelleyici ve meslekle alakas�z i�ler ba��ms�zl��� 

etkilemektedir. 

5.Mü�teri paralar�: Muhasebe meslek mensuplar�n�n, mükelleflere ait paralar� 

kendilerinde bulundurmalar� baz� ülkelerde yasa yolu ile yasaklanm��t�r. Mükelleflere 

ait paralar�n, meslek mensubu taraf�ndan ki�isel amaçlar do�rultusunda kullanmas� 

kesinlikle yasaklanm��t�r 

 

 
                                                 

260 Co�kun, a.g.e., s.332. 
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6.Di�er meslek mensuplar� ile ilgili ili�kiler:  

� Yeni i� kabulü: Günümüz ko�ullar�n� göz önüne al�rsak; muhasebe meslek 

mensubunun faaliyet alan� giderek artmakta ve muhasebe mesle�i bilgi 

yo�unlu�u içerisinde sürekli beceri ve uzmanla�ma gerektirmektedir. Hiçbir 

meslek mensubu bilgisinin yeterli oldu�unu dü�ünmemeli, gerekti�i zaman 

uzman ki�ilere ba�vurulmal�d�r. Böylece meslek mensubu hem etik unsurlar 

aç�s�ndan; hem de mükellefi tatmin edecek hizmet arz� ile görevini lay�k� ile 

yerine getirmi� olacakt�r. Bir meslek mensubu bir mükellef taraf�ndan bir hizmet 

talebi ile kar��la�t��� takdirde;  mükellef direnç gösterse dahi mükellefin önceden 

çal��t��� muhasebe meslek mensubu ile ileti�ime geçmelidir. Çünkü daha önce 

yap�lan i�lemlerin gidi�at�, bilgileri meslek mensubunca bilinmelidir. Bu durum 

mükellef taraf�ndan kabul edilmiyorsa, hizmet hiçbir �ekilde kabul 

edilmemelidir. H�zl� bir de�i�imin hâkim oldu�u günümüzde meslek 

mensuplar�n�n pazar paylar�n� artt�rabilmesi için gerekli olan bir rekabet arac� da 

hizmet kalitesinin sa�lanmas�d�r. Meslek mensuplar�n�n aras�nda fiyat rekabeti 

etik bak�mdan da do�ru olmad��� gibi kaliteli hizmet üretimi bak�m�ndan önemli 

engellerden biridir.  

� Meslek mensubu de�i�imi: Mükellefin meslek mensubu ile çal��ma ve 

gerekti�inde çal��t��� muhasebe meslek mensubunu de�i�tirme gibi haklar� 

mevcuttur. Ancak meslek mensubunun da, bu konu ile ilgili, daha önceki meslek 

mensubu ile i� ili�kisinin sona ermesine neden olan etmenleri sorgulamas� 

gerekmektedir. Bu sorgulama yap�l�rken mükellefin bilgisi dâhilinde olmal� ve 

yasal, ahlaki düzenlemeler çerçevesinde gerçekle�tirilmelidir.  

7.Reklâm ve te�vik:. Serbest çal��an profesyonel muhasebeci, profesyonel 

hizmetleri pazarlarken, mesle�in ününe zarar vermeyecektir. Profesyonel 

muhasebeci, do�ru ve dürüst olacakt�r ve: 

� Sunulan hizmetler ve ele edilmi� nitelikler veya edinilmi� tecrübeler hakk�nda 

abart�l� iddialarda bulunmayacakt�r; ya da 
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�  Ba�ka ki�inin çal��malar�na kötüleyici at�flarda ya da as�ls�z k�yaslarda 

bulunmayacakt�r.261 

 Reklâm yasa��n�n uyguland��� ülkelerde baz� �artlarda bilgilendirme amaçl� 

faaliyetler bulunabilir. Bu faaliyetler; 

� Atanmalar ve al�nan ödüller, 

�  Ücretli i� veya mesleki i� arama ilanlar�, 

� Rehberlerde yer alma,  

� Kitap, makale, röportaj, konferans, radyo ve televizyon yay�nlar�, 

� E�itim kurslar� ve seminerler, 

� Teknik bilgi içeren kitapç�k ve belgeler, 

� Reklâm niteli�i ta��mayan personel ilanlar�,  

� Mü�teri ad�na yay�n,  

� Bro�ürler ve firma rehberleri, 

�  K�rtasiye ve tabelalar, 

� Gazete duyurular�, 

� Mü�teri taraf�ndan yay�nlanan bir belgeye meslek mensubunun ad�n�n 

dâhil edilmesi; �eklinde s�ralanabilir.  

 

C Bölümü: Ba��ml� Çal��an Meslek Mensuplar�nca Uygulanacak Kurallar 

Çe�itli sektörlerde istihdam eden (ba��ml� çal��an) meslek mensuplar�n�n uymas� 

gereken bu kurallar; ayn� zamanda ba��ms�z çal��an muhasebe meslek mensuplar�nca da 

uyulmas� gereken kurallard�r.  

1.Sadakat çat��mas�: Ba��ml� çal��an meslek mensuplar� hem i�verenlerine, 

hem de mesleklerine meslek etik kurallar� dâhilinde sadakatle mesleklerini icra 

etmelidirler. Meslek mensubu;262 

� Yasalar�n ihlal edilmesi,  

�  Mesle�in yasa ve standartlar�n�n ihmali, 

� Yalan söylemesi, denetim yapan meslek mensuplar�n�n sessiz kalmak 

dâhilinde bile aldat�lmas�, 

                                                 
261 TÜRMOB,  Profesyonel Muhasebeciler �çin Etik Kurallar El Kitab�, s.50, Kaynak: 
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/turkce/popup.aspx?Sayfa=/Arsiv/turmobwebdb/dosyalar/haber388
.pdf,  (Eri�im Tarihi: 14.08.2011) 
262 Co�kun, a.g.e, ss.336-337. 
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�  Gerçe�i yans�tmayan belgelere isim yaz�lmas� gibi ç�kar çat��mas� 

durumunda meslek mensubu sorunu ilk olarak kendi bölümünde 

halletme yoluna gitmelidir. Sorunun halen devam etmesi durumunda 

ise; kurumun hiyerar�ik yap�s�na uygun olarak üst yöneticilerce 

giderilmesine çal���lmal�d�r.  

2.Meslekta�lara destek: Meslek mensubu mesleki konularda kurum içinde 

kendisine ba�l� olarak çal��an ya da alt kademede çal��an meslek mensuplar�na kendi 

de�er yarg�lar�n� olu�turma ve mesleki anlamda kendilerinin geli�tirmelerine yard�mc� 

olmal�d�r.  

3.Mesleki yeterlilik: Meslek mensubunun uzman olmad��� bir konu ile ilgili 

çal��mas� beklenirse; dürüstlük çerçevesinde görevini yerine getirmeye çal��mal�, 

gerekti�inde uzman bir bireyin deste�ine ba�vurmal�d�r.  

4.Belge sunumu: Ba��ml� çal��an meslek mensubu mali ve finansal bilgileri 

tam, do�ru, mesle�e özgü, sunmal� ve aç�k bir �ekilde ifade etmelidir.263  

5.5. Uluslararas� Menkul K�ymetler Borsalar� Örgütü (IOSCO) 

 Sermaye piyasas�n�n uluslararas� olmas� sonucunda ulusal ve uluslararas� 

kurulu�larca meslek ahlak kurallar� olu�turma çal��malar� h�z kazanm��t�r. Küresel 

dünyada i� ahlak� kurallar� uluslararas� sermaye piyasas� meslek ahlak� kurallar� için 

örnek te�kil etmi�tir. Di�er yandan Türk sermaye piyasas� da uluslararas� sermaye 

piyasas�ndan esinlenerek meslek eti�i kurallar�n� olu�turmu�tur.  

5.5.1. Örgütün Kurulu� Amac� 

 Sermaye hareketlerinin h�zlanmas� ve uluslararas� nitelik kazanmas� ile 

uluslararas� yat�r�m kararlar�nda ve sermaye piyasas� i�lemlerinde birbiri ile uyumlu 

evrensel mesleki ilkelerin uygulanmas�n�n önemi daha da artm��; uluslararas� meslek 

ilkelerinin belirlenmesi ile ülke s�n�rlar� d���nda i�lem yapan yat�r�mc�lar�n i�lemlerinde 

hukuki güvenli�in sa�lanmas� sorumluluk haline gelmi�tir.  Sermaye piyasalar�nda 

uluslararas� meslek ahlak� ilkeleri farkl� ülkelerdeki sermaye piyasalar�n� düzenleyen, 

otoritelerin uluslararas� alanda koordinasyon ve i�birli�ini geli�tirmek üzere 

                                                 
263 Co�kun, a.g.e, s. 337. 
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olu�turduklar� bir kurulu� olan ve Türkiye’nin de üyesi oldu�u Uluslararas� Menkul 

K�ymetler Komisyonlar� Örgütü (International Organisation of Securities Commissions 

- IOSCO)  taraf�ndan belirlenmekte ve bu ilkeler üye kurulu�lar�n ülkelerindeki siyasi 

otoriteler taraf�ndan iç hukuk kural� haline gelmi�tir.   

 5.5.2. Örgütün Etik Kurallar� 

Meslek ahlak�, her meslek grubunda bulunan ve bu gruplara mensup bireylerin 

uymas� gereken kurallar bütünüdür. Bu ba�lamda i� ahlak�n�n evrensel normlar� oldu�u 

gibi belirli meslekler içinde tüm dünyada kabul edilen evrensel meslek ilkeleri de 

olmaktad�r. Ahlaki ilkeler mesleki aç�dan ideal bir seviyeyi gösterirken, meslek ahlak 

kurallar� uyulmas� gereken asgari düzeyi belirtir.  IOSCO meslek ahlak kurallar�, 

menkul k�ymet piyasas�nda ve di�er türev piyasalarda çal��an tüm kurum personel ve 

yöneticileri kapsamaktad�r. Sermaye piyasalar�na ili�kin düzenlemelerde IOSCO’ nun 

temel amaçlar� ise; yat�r�mc�n�n korunmas�, piyasan�n dürüst, etkili ve aç�k olmas�n�n 

sa�lanmas� ve sistematik risklerin azalt�lmas�d�r. 7 temel ilkenin belirlendi�i bu 

kurulu�ta yat�r�mc�n�n bu ilkeleri dikkate ald��� hissi verilerek ticari ili�ki içinde oldu�u 

ki�i ve piyasaya güvenilir oldu�unun kan�tlanmas� amaçlanmaktad�r. IOSCO’ nun 

belirledi�i mesleki etik ilkeleri ise;264  

� Dürüstlük, hakkaniyet, 

� Özen gösterme, 

� Mesleki yeterlilik, 

� Mü�teriyi tan�mak, 

�  Mü�teriyi bilgilendirme, 

�  Ç�kar çat��malar�, 

�  Düzenlemelere uyma, �eklindedir.  

IOSCO Teknik Komitesi’nin Ekim 2002 y�l�nda yay�nlad��� raporda; ba��ms�z 

denetimin ve denetçilerin etkin gözetiminin, finansal raporlama sürecinin do�rulu�una 

ve güvenilirli�ine etkisi vurgulanarak, halka aç�k �irketlerde denetimi gerçekle�tiren 

denetim firmalar�n�n ve denetçilerin gözetimi için genel prensipler belirlenmektedir. 

Komite ayr�ca, sadece veya a��rl�kl� olarak meslek mensuplar�n�n kendi kendini 
                                                 

264�smail Kayar, “Sermaye Piyasas�nda Mesleki ve Etik Kurallar Üzerine Bir De�erlendirme”,(t.y.) 
Kaynak: http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_19/5-%20(97-112.%20syf.).pdf, (Eri�im Tarihi: 29.06.2011) 
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denetlemesine dayanmayan ba��ms�z bir gözetim sisteminin yararl� olaca��

dü�üncesindedir. 265  

6.ÜLKEM�ZDE MUHASEBE VE DENET�M MESLEK ET��� KONUSU 

�LE �LG�L� YASAL DÜZENLEMELER VE YETK�L� KURUMLAR      

6.1. Sermaye Piyasas� Kanunu’ nda Eti�e Yönelik Düzenlemeler 

Sermaye Piyasas� Mevzuat� ülkemizde 3568 say�l� meslek yasas� d���nda 

SMMM ve YMM lerin mesleklerini icra ederken uymak zorunda kald�klar� di�er bir 

mevzuatt�r.  Bu mevzuata göre; görevleri aras�nda ba��ms�z denetim yapman�n da yer 

ald��� bu meslek gruplar�na ili�kin esaslar meslek etik kurallar� olarak da dü�ünülebilir. 

Kurulu� taraf�ndan yay�nlanan ‘Sermaye Piyasas�nda Ba��ms�z Denetim’ hakk�ndaki 16 

say�l� Tebli�in ikinci bölümünde 7–17. Maddelerinde denetçilerde aran�lan nitelikler 

aç�klanm��t�r. Tebli�de etik ile ilgili k�s�mlar �u �ekildedir;    

Tablo 6:Sermaye Piyasas� Kurulu'nda Eti�e Yönelik Düzenlemeler 

Madde 8 Mesleki yeterlilik 
Madde 9 Ba��ms�zl�k ilkeleri 
Madde 12 Mesleki özen ve titizlilik 
Madde 13 Ticarete ve mesle�e ayk�r� faaliyet yasa�� 
Madde 14 Reklâm yasa�� 
Madde 15 S�r saklama yükümlülü�ü 
Madde 16 Kar��l�kl� ili�kiler ve haks�z rekabet 
Madde 17 Ekip çal��mas�nda görev, yetki ve sorumluk da��l�m� 

Kaynak: TÜBMOB-TESMER, Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik a.g.e., s. 265. 
 

Yine SPK taraf�ndan yay�nlanan ‘Sermaye Piyasas�nda Mali Tablo ve Raporlara 

�li�kin �lke ve Kurallar’ hakk�ndaki 1 nolu tebli�in birinci bölümünde 3. Madde’ de 

muhasebenin temel kavramlar� s�ralanm��, muhasebe politikalar�n�n seçilmesinde ve bu 

politikalar�n uygulanmas�nda muhasebenin temel kavramlar�n�n esas al�naca�� 

belirtilmi�tir. Ayn� tebli�in üçüncü bölümünde mali tablolara ili�kin �ekil ve esaslar 

s�ralanm�� ve mali tablolar�n i�letmelerin varl�klar�, kaynaklar�, mali durumu ve kar 

                                                 
265�aban  Uzay,  “Denetçilerin Denetiminde Yeni Bir Model Olarak Kamu Gözetim Kurulu ve Türkiye de 
Uygulanabilirli�i”,   Muhasebe Bilim Dünyas� Dergisi, 2006, C: 8, S: 4 s: 191.  
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veya zarar� hakk�nda gerçe�i ve do�ruyu yans�tacak biçimde haz�rlanmas� konusu da 

yine etik kavram� ile ilgili bölümlerdir.266 

13.12.1987 tarihli ve 19663 say�l� Resmi gazete’ de yay�nlanan Sermaye 

Piyasas� Kurulundaki Ba��ms�z D�� Denetleme Hakk�ndaki Yönetmeli�i’ de 11. ve 12. 

maddesinde ba��ms�zl�k ve ba��ms�zl��� ortadan kald�ran durumlarla ilgili düzenlemeler 

yap�lm��t�r. Buna göre; ba��ms�z denetim kurulu�lar�n�n kendisi, ortaklar�, yöneticileri, 

denetçileri, yard�mc�lar�, e�leri veya 3. derece dâhil akrabalar�n�n;267 

� Menfaat Vaadinde Bulunmas�: Mü�teri veya ilgili ki�ilerden direkt ya da dolayl� 

bir �ekilde menfaat vaadinin ilgili denetçi taraf�ndan denetim kurulu yönetimine 

yaz�l� olarak bildirilmemesi, 

a. Ortakl�k ili�kisi: Mükellef ya da mükellef ortaklar� ile ortakl�k ili�kisi 

içine girmesi, mükellef himayesinde olan özel ve tüzel ki�ilerle ortakl�k 

kurmas�, mükellefin ba��ml� oldu�u ki�ilerle ortakl�k kurmas�, 

b.  Görev al�nmas�: Denetlenen kurum ve kurulu�larda önemli karar yetki 

ve sorumluluk ta��yan statülerde görev alma, 

c.  Borç alacak ili�kisi: Mü�terilerle (mükellef) ola�an ekonomik ili�kiler 

haricinde borç alacak ili�kisinin kurulmas�, 

d. Geçmi� y�llarda denetim ücretlerinde ya�anan aksakl�klar: Önceki 

dönemlere ili�kin hiçbir geçerli mazeret sunmadan denetim ücretlerinin 

ödenmemesidir.  

� �artl� ücret: Denetim ücretinin süreç sonunda sunulacak raporla ili�kilendirilerek 

ödenmesinin taahhüdü, 

Yüksek ya da dü�ük ücretlendirilmesi: denetim ücretinin piyasa fiyat�n�n alt�nda 

veya üstünde belirlenmesi, 

� Di�er verilen hizmetler: Denetim kurulu�unun ya da bu kurumun her 

personelinin denetlenen kurumla ilgili hizmetlerdir. Bu hizmetler; 

a. Finansal bilgi sistemi kurmas�, i�letmede çe�itli bölümlerde mü�avirlik 

yapmas�, belge haz�rlamas�, 

b. De�erleme ve aktüerya hizmetlerini vermesi 

c.  �ç denetim teknik destek hizmetlerinin verilmesi 
                                                 

266 TÜBMOB-TESMER, Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik, a.g.e., s.264-265 
267SPK, “Ba��ms�z Denetim, Sermaye Piyasas� Kurulu, (t.y.)  Kaynak: 
http://www.spk.gov.tr/apps/Mevzuat/?submenuheader=-1 (Eri�im Tarihi: 12.04.11) 
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d.   Defter tutmas� ve buna ili�kin de�er hizmetleri vermesi  vb… 

  6.2. TÜRMOB’ da Eti�e Yönelik Düzenlemeler 

Ülkemizde muhasebe mesle�ine ili�kin yasal düzenlemeleri yapmakla yetkili 

olan birli�i TÜRMOB’ dur. Meslek mensuplar� mesle�in gerektirdi�i özellikler, 

TÜRMOB taraf�ndan belirlenmi� yasal düzenlemeler çerçevesinde olu�mu� etik kurallar 

ile mesleki faaliyette bulunmaktad�rlar. 

6.2.1. TÜRMOB’ da Etikle ile Dolayl� Olarak �lgili olan Düzenlemeler 

Ülkemizde mesleki etik kurallar 13.06.1989 tarihi ve 20194 say�l� Resmi gazete’ 

de yay�mlanan 3568 say�l� Meslek Yasas� ile gündeme gelmi�tir.  

6.2.1.1. 3568 Say�l�, Serbest Muhasebeci Mali Mü�avirlik ve Yeminli Mali    

Mü�avirlik Kanunu              

13.06.1989 tarih ve 20194 say�l� Resmi gazetede yay�mlanm�� ve 26.07.2008 ve 26948 

say�l� resmi gazetede yay�mlanan 5786 say�l� kanun ile güncelle�mi�tir.  

Tablo 7: SMMM ve YMM Kanunu' nda Eti�e Yönelik Düzenlemeler 

Madde 1. Kanunun amac� i�letmelerde faaliyetleri ve i�lemlerin sa�l�kl� ve 
güvenilir bir �ekilde i�leyi�ini sa�lamak. 

Madde 2.  Meslek mensubunda gereken �artlar 
Madde 3. Unvanlar�n haks�z kullan�lmamas� 
Madde 4. Genel �artlar (kamu haklar�ndan mahrum bulunmama, a��r hapis, 

memuriyetten ç�kar�lmama, mesleki �eref ve haysiyete uymayan 
davran��lar) 

Madde 11. Yemin 
Madde 12. Tasdik ve tasdikten do�an sorumluluklar 
Madde 13. Meslekle ilgili çal��t�r�lamayacaklar ve i�birli�i dahi yap�lamayaca�� 
Madde 29 Mesleki etik, düzen ve gelenekleri korumak 
Madde 43 Meslek s�rlar� 
Madde 44 Reklam yasa�� 
Madde 45 Yasaklar (Ticaret yasa��, hizmet akdi vb…) 
Madde 46 Ücret 
Madde 48 Disiplin suçlar� 

Kaynak: TÜBMOB-TESMER, Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik, a.g.e., s. 268. 
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6.2.1.2. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Mü�avir ve Yeminli 

Mali Mü�avirlerin Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik 

Ba��ms�zl�k ilkesi (IFAC) �n 200 no lu uluslararas� denetim standartlar�nda 

‘Denetimin Genel �lkeleri’ ba�l��� alt�nda ilk s�rada yer almaktad�r. Ülkemizde ise;268  

3568 Say�l� meslek Yasas�’ da ‘Yasalar’ ba�l�kl� 45. Maddesinde ve bu yasaya 

dayan�larak yay�nlanan Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik’ lerinin 9. 

maddesinde, dolayl� olarak ta 6, 39, 43, 44, maddelerinde ba��ms�zl�k ilkesine yer 

verilmi�tir. Yasan�n 45. maddesine göre; 

� 2. maddede yaz�l� i�lerin yürütülmesi amac� ile gerçek ve tüzel ki�ilerin yan�nda 

hizmet akdi ile çal���lmas�, 

�Yeminli mali mü�avirlerin, 3. dereceye kadar akrabalar�n�n ve bunlar�n ortak 

olduklar� firmalar�n i�lerine bakmalar�, 

�   Yine yeminli mali mü�avirlerin yukar�da say�lan serbest muhasebecilerin ve 

serbest muhasebeci mali mü�avirlerin bakt��� i�lemlerin tasdik edilmesi, kanun 

yolu ile yasaklanm��t�r. 

 

Tablo 8:SM, SMMM ve YMM ÇUEHY Eti�e Yönelik Düzenlemeleri 

Madde 4. Meslek unvan� ile yeterlilik ilkesi 
Madde 6. Dürüstlük, güvenirlilik ve tarafs�zl�k 
Madde 7 S�r saklama 
Madde 8 Sorumluluk (sosyal sorumluluk: i�letmelere ve meslekta�lara kar�� 

sorumluluk) 
Madde 9 Ba��ms�zl�k 
Madde 10 Haks�z rekabet 
Madde 42 Meslek ve meslek onuru ile ba�da�mayan haller 
Madde 43 Ticari faaliyette bulunmama 
Madde 44 Hizmet akdi ile çal��mama 
Madde 45 Reklam yasa�� 
Madde 46 En az ücretin kar��s�nda i� kabul edememe 

 
Kaynak: TÜBMOB- TESMER, Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik, a.g.e., s. 269 
03.01.1990 tarih ve 20390 say�l� Resmi Gazete’ de yay�mlanm��t�r.   

                                                 
268Selçik, a.g.m. Kaynak: archive.ismmmo.org.tr/docs/.../14-MUHL�S%20SELÇ�K.doc, (Eri�im tarihi: 
11.05.2011) 
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6.2.1.3. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli�leri   

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli�leri’ nde muhasebe mesle�inin temel 

kavramlar� aç�klanmaktad�r. Bu kavramlar ba�l�k olarak sosyal sorumluluk, ki�ilik, 

tarafs�zl�k ve belgelendirme, tutarl�l�k, tam aç�klama �eklinde s�ralanabilir. 

6.2.1.4. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Mü�avirlik ve 

Yeminli Mali Mü�avirlik Kanunu Disiplin Yönetmeli�i 

  31.10.2000 tarih ve 24216 say�l� Resmi Gazete’ de yay�mlanm��t�r. �lgili 

de�i�iklikler ise 27.09.2007 tarih ve 26656 say�l� Resmi Gazete’ de yay�mlanm��t�r. 

   

Tablo 9: SM, SMMM ve YMM Kanunu Disiplin Yönetmeli�i' nde Eti�e Yönelik 

Düzenlemeler 

Uyarma: Meslek mensubuna ve aday meslek mensubuna, mesle�in 
yürütülmesinde daha dikkatli davranmas� gerekti�inin yaz� ile 
bildirilmesidir.  

K�nama: Meslek mensubuna ve aday meslek mensubuna görevinde ve 
davran��lar�nda kusurlu oldu�unun yaz� ile bildirilmesidir.  

Geçici olarak 
mesleki 
faaliyetten 
al�koyma 

Mesleki s�fat� sakl� kalmak ko�ulu ile alt� aydan az, bir y�ldan fazla 
olmamak üzere, mesleki faaliyetten al�koymad�r. 

Yeminli s�fat�n� 
kald�rma 

Yeminli mali mü�avirin yeminli s�fat�n�n kald�r�lmas� ve 
mührünün geri al�nmas�d�r. 

Meslekten 
ç�karma 

Meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri al�narak bir daha 
mesle�i yürütmemesine izin verilmemesidir.  

 
Kaynak: TÜBMOB-TESMER, Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik, a.g.e., s. 271. 

6.2.2. TÜRMOB’ da Etik �le �lgili Do�rudan Düzenlemeler 

TÜRMOB’ un etik konusuna ili�kin temel düzenlemeleri �unlard�r; 

� SM, SMMM ve YMM Meslek Ahlak Kurallar� �le �lgili Mecburi Meslek Karar� 

(2001) 

� SMM ve YMM’ lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacaklar� Etik �lkeler Hakk�nda 

Yönetmelik (2007) �eklindedir.  
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6.2.2.1. SM, SMMM ve YMM Meslek Ahlak Kurallar� �le �lgili Mecburi 

Meslek Karar� (2001)  

18.10.2001 tarih ve 24557 say�l� Resmi Gazete’ de yay�nlanan meslek 

mensuplar� ilgili Mecburi Meslek Karar� etik ile ilgili olan 23 maddeyi kapsamaktad�r.   

 

Tablo 10:SM, SMM, YMM Meslek Ahlak Kurallar� Mecburi Meslek 

Kararlar� 

Madde 6 Muhasebe ilkelerine ve standartlar�na uyma zorunlulu�u 
Madde 7 Dürüstlük, güvenirlilik ve tarafs�zl�k 
Madde 8 Mesleki özen ve titizlilik 
Madde 9 Tasdik i�lerinde ve denetimde ba��ms�zl�k kural� 
Madde 10  S�r saklama 
Madde 11 Ücretler 
Madde 12 Denetim standartlar� ve muhasebe ilkeleri 
Madde 13 Öngörü yasas� 
Madde 14 Haks�z rekabet yasa�� 
Madde 15 Personel sa�lanmas� 
Madde 16 Dürüst olmayan davran��lar 
Madde 17 Reklam ve te�vik yasas� 
Madde 18 Ücretlerin dü�ürülmesi ve komisyon yasas� 
Madde 19 Ba�da�mayan i�ler 
Madde 21 Di�er meslek mensuplar� aleyhinde konu�ma yasa�� 
Madde 20 Denetimde kamu 

 

Kaynak: TÜBMOB- TESMER, Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik, a.g.e., s. 279. 

6.2.2.2. SMM ve YMM’ lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacaklar� Etik 

�lkeler Hakk�nda Yönetmelik (2007) 

Bu yönetmeli�in amac�; tüm üyeleri en üst derecede mesleki bilgiye sahip, 

sosyal sorumluluk bilinci olan, etik de�erlere ba�l�, rekabet anlay��� daha kaliteli hizmet 

sunumu biçiminde olu�mu�, güvenilir sayg�n bir meslek mensubu kitlesi olu�turma 

hedefine ula�mak için muhasebe meslek mensuplar�n�n mesleki ili�kilerinde uymalar� 

gereken asgari etik ilkeleri belirlemektir. 
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Tablo 11: SMM ve YMM' lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacaklar� Etik �lkeler 

Hakk�nda Yönetmelik 

Dürüstlük Meslek mensuplar� tüm mesleki ve i� ili�kilerinde do�ru söz 
kullanmal� ve dürüst davranmal�d�r.  

Tarafs�zl�k Yanl� veya önyarg�l� davranarak; üçüncü ki�ilerin haks�z ve 
uygunsuz biçimde yapt�klar� bask�lar�n meslek mensuplar�n�n 
mesleki kararlar�n�n etkilememesi veya engellenmemesidir. 

Mesleki 
yeterlilik ve özen 

Meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini yerine getirirken 
teknik ve mesleki standartlara uygun olarak özen ve gayret 
içinde davranmas�d�r. 

Gizlilik Meslek mensubunun mesleki ili�kileri sonucunda elde etti�i 
bilgileri aç�klamas�n� gerektirecek bir hak ve görevi olmad�kça 
üçüncü ki�i ve gruplara aç�klamamas� ve bu bilgilerin meslek 
mensubunun veya üçüncü ki�ilerin ç�karlar� için 
kullan�lmamas�d�r.  

Mesleki davran�� Meslek mensubunun mevcut yasa ve yönetmeliklere uymas�n� ve 
mesle�in itibar�n� zedeleyebilecek her türlü davran��tan 
kaç�nmas�n� ifade etmektedir.  

 
Kaynak: TÜBMOB- TESMER, Meslek Hukuku, Mesleki De�erler ve Etik, a.g.e., s.279. 

 6.3. Türkiye �ç Denetim Enstitüsü(T�DE) 

14 Aral�k 1994 tarihinde Uluslararas� �ç Denetim Enstitüsü (IIA) Bat� Avrupa 

Direktörü’ nün �stanbul’a gelmesi ile enstitü kurulu� sürecinin ilk ad�mlar� at�lm��; 19 

Eylül 1995 tarihinde ise 47 üyenin toplanmas� ile Türkiye �ç Denetim Enstitüsü (T�DE) 

ad�n� alan kurulu� meslek örgütü haline gelmi�tir.   

  6.3.1. Enstitü Amac� 

Türkiye’de uluslararas� standartlarda meslekî geli�im ve payla��m platformu 

olu�turmak, meslekleri ile ilgili de�i�imi ve gelece�i yönetmek için meslekta�lar�n�n 

ulusal ve uluslararas� düzeyde meslekî örgütlenmesini sa�lamak �eklindedir.  

  6.3.2. Enstitü Etik Kurallar� 

 Türkiye �ç Denetim Enstitüsü (T�DE) etik kurallar� IIA meslek eti�i kurallar� 

çerçevesinde belirlenmi�tir. Kurum içinde belirlenen etik kurallar, iç denetim mesle�i 
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içinde etik kültürün te�vik edilmesini amaçlam��t�r. Çünkü risk yönetimi, kontrol ve 

yöneti�imle ilgili objektif güvence çal��mas�nda güven unsuru önemlidir. Bu güven 

unsuru ile etik kural ve ilkeler çerçevesinde olu�maktad�r. Enstitü etik ilkelerini 

s�ralayacak olursak; iç denetçilerin a�a��daki ilkeleri uygulamalar� ve desteklemeleri 

beklenmektedir. 

� Dürüstlük: �ç denetçilerin dürüstlü�ü, güven olu�turur ve böylece verdikleri 

hükümlere itimat edilmesine yönelik bir zemin sa�lar. 

� Objektiflik: �ç denetçiler, inceledikleri süreç veya faaliyet ile ilgili bilgiyi 

toplarken, de�erlendirirken ve raporlarken en üst seviyede meslekî objektiflik 

sergiler. �ç denetçiler ilgili tüm �artlar�n de�erlendirmesini dengeli bir �ekilde 

yapar ve kendilerinin veya di�erlerinin menfaatlerinden çok etkilenmez. 

� Gizlilik: �ç denetçiler, elde ettikleri bilginin sahipli�ine ve de�erine sayg� 

gösterir; hukukî ve meslekî bir mecburiyet olmad��� sürece de gerekli 

yetkilendirmeyi almaks�z�n bilgiyi aç�klamaz. 

� Yetkinlik (Ehil Olma): �ç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin 

gerçekle�tirilmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyar. 

Enstitü etik kurallar�n�n amac� ise; ilkelerin uygulamaya dökülmesi amac� ile 

yorumlanmas�na yard�mc� olma ve iç denetçilerin etik davranmalar� konusunda 

rehberlik etmektir. IIA’ n�n etik kurallar� önemli hususu içinde bar�nd�rmaktad�r. Bu 

hususlardan ilki; iç denetim mesle�i ve uygulamas� ile ilgili ilkeler, di�eri ise iç 

denetçiden beklenen davran�� tarz�n� belirleyen davran�� kurallar� �eklindedir. 269 

 Dürüstlük 

� �ç denetçiler çal��malar�n� do�ruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla yaparlar. 

�  �ç denetçiler hukuku gözetir, hukukun ve mesle�in gerektirdi�i özel durum 

aç�klamalar�n� yaparlar. 

� �ç denetçiler kanun d��� bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç 

denetim mesle�i ve kurum aç�s�ndan yüz k�zart�c� eylemlere giri�mezler. 

� �ç denetçiler kurumun me�ru ve etik amaçlar�na sayg� duyar, katk�da bulunurlar. 

                                                 
269 T�DE,  Etik Kurallar, Türkiye �ç Denetim Enstitüsü, 2010, Kaynak: 
http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=etik_kurallar, (Eri�im Tarihi: 23.02.2011) 
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Objektiflik 

� �ç denetçiler,  de�erlendirmelerinin tarafs�zl���na zarar verebilecek veya zarar 

verece�i varsay�labilecek herhangi bir ili�kiye ve faaliyete kat�lmazlar; bu 

kat�l�m, kurumun ç�karlar�yla çat��an ili�ki ve faaliyetleri de içerir. 

�  �ç denetçiler, meslekî muhakemelerini zay�flatabilecek veya zay�flataca�� 

varsay�labilecek herhangi bir �eyi kabul etmezler. 

�  �ç denetçiler, tespit ettikleri ve aç�klanmad��� takdirde faaliyetlerinin 

raporlanmas�n� bozacak tüm önemli bulgular� aç�klarlar. 

 Gizlilik 

� �ç denetçiler, görevleri s�ras�nda elde ettikleri bilgilerin korunmas� ve kullan�m� 

konusunda ihtiyatl� olurlar. 

�  �ç denetçiler, sahip olduklar� bilgileri ki�isel menfaatleri için veya hukuka ayk�r� 

olarak veya kurumun me�ru ve etik amaçlar�na zarar verebilecek tarzda 

kullanmazlar. 

 Yetkinlik (Ehil Olma) 

� �ç denetçiler, sadece görevin gerektirdi�i bilgi, beceri ve tecrübeye sahip 

olduklar� i�leri üstlenmelidirler. 

� �ç denetçiler, iç denetim hizmetlerini, Uluslararas� �ç Denetim Meslekî 

Uygulama Standartlar�’ na uygun bir �ekilde yerine getirirler. 

� �ç denetçiler, kendi yeterliliklerini ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devaml� 

geli�tirirler. 

6.4.Di�er Kurulu�lar 

 Türk kamu yönetiminde görev yapan denetçilerin büyük ço�unlu�u 5176 Say�l� 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas� Hakk�ndaki Kanunu’ nda belirlenen etik 

kurallara tabidir.270 Bu ba�lamda etik ilke ve kurallar�n�n dikkate al�nd��� ve 

uyguland��� di�er hususlar �u �ekildedir; 

� Kamu �ç Denetçileri Meslek Ahlak Kurallar�:  Bu kurallar Uluslararas� �ç 

Denetim Enstitüsü Meslek Ahlak Kurallar� esas al�narak olu�turulmu�tur.  

                                                 
270 Koçberber, a.g.m., s.79. 
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� Say��tay Denetçileri Hakk�nda Disiplin Kovu�turmas�n� Gerektiren Hallerde 

Bunlara verilecek Disiplin Cezalar�na Dair �ç Yönetmelik: Bu yönetmelikteki 

etik kurallar; ‘k�l�k k�yafet, görevlilerle ili�kiler, görevli olamayan ki�ilerle 

ili�kiler, ki�isel hal ve hareketler’ ba�l�klar� alt�nda toplanm��t�r. 

� Maliye Bakanl��� Tefti� Kurulu Etik �lkeleri: Bu kurulun etik ilkeleri temel 

çal��ma eti�i, topluma kar�� sorumluluk, mesle�e kar�� sorumluluk, denetlenen 

birimlere kar�� sorumluluk �eklinde s�ralanabilir.  

� Ba��ms�z Denetleme Kurulu�lar� ve Denetçilerine �li�kin Genel Esaslar: 18 

Haziran 1988 tarih ve 19846 say�l� Resmi Gazete’ de yay�nlanan X-3 seri no’lu 

Ba��ms�z Denetleme kurulu�lar� ve Denetçilerine �li�kin Genel Esaslar� 

Belirleyen Tebli�’  de denetçilerin uyacaklar� etik ilkeler ve kurallar 

belirlenmi�tir.     

� Bankac�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Bankac�l�k Düzenleme 

ve Denetleme Kurulu Personelinin Uyacaklar� Meslek �lkeleri: 4389 say�l� 

Bankalar Kanunu’ nun 3. Maddesinin 5/b bendine dayanarak ç�kar�lan 2000/730 

say�l� Bakanlar Kurulu Karar�’ na göre kurum üye ve personellerinin; herhangi 

bir etki veya bask� alt�nda kalmadan görevlerini tam bir tarafs�zl�k içinde yerine 

getirdikleri konusunda güven olu�turmalar� ve bu görevin sürdürülmesini 

sa�lamak üzere uymalar� gereken meslek etik ilkeleri düzenlenmi�tir.  

 

7. ÇOK ULUSLU ��RKETLERDE BA�IMLI OLARAK ÇALI�AN 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZER�NDEK� ETK�LER�     

  Küreselle�me; ulusal �irketlerin uluslararas� düzeyde faaliyetlerinin geli�mesini 

ya da Çok Uluslu �irketlerin (ÇU�) olu�mas�n�n önünü açm��t�r. Dolay�s� ile finansal 

raporlar�n kullan�lmas�, temini ve ortak muhasebe dilinin geli�tirilmesi ve kullan�lmas� 

önemli bir konu haline gelmi�tir. Bu itibarla uluslararas� düzeyi dikkate alarak güvenilir 

ve sa�l�kl� bilgi sunacak, kar��la�t�rmaya imkân sa�layacak, denetime haz�r halde 

haz�rlanmas�nda hesap verebilirlik, �effafl�k ilkesinin gözetilmesi; kamuoyunun 

zaman�nda ayd�nlat�lmas� için muhasebe meslek mensuplar�n�n mesleki bilgi beceri ve 

deneyime sahip olmalar� kadar muhasebe meslek eti�i konusunda da daha üst düzeyde 

duyarl� olmalar�n� gerektirmektedir. Çünkü mali tablolar� do�ru okuyan ve mesle�in 
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etik de�erlerine ba�l� olan meslek mensuplar� faaliyet gösterdikleri i�letmelere katma 

de�er katacaklard�r. Çünkü muhasebe sistemi i�letme yönetimine �u katk�lar� 

sa�lamaktad�r:271 

� Muhasebe yaz�l� bir haf�za niteli�inde oldu�undan, geçmi� mali olaylar hakk�nda 

bilgi verir. Bu bilgiler gelecek faaliyetlerin planlanmas�nda kullan�labilir. 

� ��lemlerin günlük takibini yaparak gerçekle�tirilen faaliyetlerin izlenmesine 

katk� sa�lar.  

� Plan ve bütçe verileri ile, uygulama sonuçlar�n�n kar��la�t�r�lmas�n� yaparak, 

i�letme faaliyetlerinin kontrol edilmesine katk� sa�lar. 

7.1.Küreselle�me �le Birlikte Gündeme Gelen Çok Uluslu 

�irketlerin Olu�um Süreci 

Günümüzde küreselle�me süreci uluslararas� �irketlerin yayg�nla�mas� ile 

sonuçlanmaktad�r. Çok Uluslu �irketler (ÇU�);gerek ba�l� olduklar� ana vatan ülkenin 

ve gerekse kabul eden ya da ev sahibi ülkelerin üretim, istihdam gelir, fiyat, ödemeler 

dengesi, ekonomik geli�me ve genel refah düzeyine önemli etkilerde bulunurlar.272 

Merkez ve �ube olarak farkl� bölgelerde idari ve üretimsel faaliyette bulunurlar. 

Merkezler adeta bir sistemin beyni gibidir. �ubeler ise elde edilen kazanc�n büyük bir 

k�sm�n� veya tamam�n� merkeze devrederler. ÇU� organizasyon yönetim �ekli 3 gruba 

ayr�lm��t�r;273 

� Etnosentrik: Ana ülkeye yönelik bir yönetim �eklidir. �irket elemanlar� merkez 

personelince yönetilir. 

� Polisentrik: Ev sahibi ülkeye yönelik bir yönetim �eklidir. Yar� ba��ms�zl�k söz 

konusudur. Üstü düzey yöneticileri ana ülke yurtta�lar�ndan olu�ur. 

� Geosentrik: Tamamen evrensel bir yönetim söz konusudur. Bilgi ve beceri 

ölçütleri temel al�narak her uyruktan eleman istihdam edilir.  

Birle�mi� Milletler Ticaret ve Kalk�nma Konferans� (UNCTAD 2004: XVII) 

yaz�n�na göre, küreselle�me ile beraber gündeme gelen Çok Uluslu �irketler dünya da 
                                                 

271Abdullah Karakaya,   “Genel Muhasebe”,(t.y.)  Kaynak: 
smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/.../Genel%20Muhasebe-2010.ppt, (Eri�im Tarihi: 17.08.2011) 
272EKOD�ALOG, Çok Uluslu �irketlerin Ülke Ekonomisine Etkileri, (t.y.) 
http://www.ekodialog.com/Makaleler/cok-uluslu-sirketlerin-ulke-ekonomisine-etkileri.html, (Eri�im 
Tarihi: 20.10.2011) 
273Halil Seyito�lu, Uluslararas� �ktisat, Güzem Yay�nc�l�k, �stanbul, 2007,  ss: 163-164.  
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yakla��k 61 000 olarak ve buna ba�l� olarak 900 000 yabanc� ba�l� �irket olarak faaliyet 

göstermektedirler.274 Bu �irketler pazarlama, ar-ge faaliyetlerini dünya üzerindeki 

tüketim trendlerinin etkileyebilen bat� ülkelerinde yapt�ktan sonra mallar�n� en ucuza 

yapabilen ülkelerde üretip; diledikleri ülkelere pazarlayabilmektedirler. 

Küreselle�me aç�s�ndan ÇU� ile ilgili olumlu dü�ünceler; sermayenin 

uluslararas� hareketlili�ini artt�rarak bu faktörün ortalama verimlili�inin yükseltilmesi, 

teknoloji transferi sa�laman�n etkili bir yolu olmas�, üretimde dikey bütünle�menin 

sa�lanmas� ile içsel ekonomi olu�mas� ve kalk�nmay� h�zland�rd��� yönündedir. Bu 

anlamda faaliyet gösterilen ülkedeki hükümetler ile de siyasi ili�kiler ön plana ç�km��t�r. 

Böylece üretimlerini diledikleri yerlerde yapma ve mallar�n� diledikleri satma imkân�na 

kavu�mu�tur. Öyle ki küreselle�menin h�zla yay�lmas� sonucu olarak ileti�im a�lar�n�n 

geli�mesi ve ucuzlamas� ile Çok Uluslu �irketler maliyet avantaj� sa�layarak 

üretimlerini belli ülke ve bölgelere kayd�rm��lard�r. ÇU� üretimlerini i�çili�in çok ucuz 

oldu�u ülkelere kayd�rarak saatte 14 cent gibi son derece dü�ük ücretlerde ve çok kötü 

�artlarda i�çi çal��t�rmaktad�r. Bu �irketler yine i�gücü ücretleri pahal�la�maya 

ba�lay�nca ücretlerin dü�ük oldu�u ülkelere üretimlerini kayd�rmaktad�rlar.275 Çok 

uluslu �irketler (ÇU�) in ev sahibi oldu�u ülkeye yapt��� katk�lar�n en önemlisi; ev 

sahibi ülkenin rekabet gücünü artt�rmas�d�r. Yat�r�m yap�lan ülkeye sermaye, teknoloji, 

yönetim bilgisi getirmektedir. Di�er taraftan ucuz üretim pe�inde ko�an uluslararas� 

�irketler oralarda istihdam sahalar�n�n do�mas�n�, i�sizli�in ve yoksullu�un azalmas�n� 

sa�layacaklard�r. Kimi zaman olu�makta olan yenidünya düzeninin ucuz i� gücüne 

sahip ülkelerinde yarar�na oldu�u da söylenebilmektedir. Bu ba�lamda küreselle�menin 

ulusal i�letmeler aç�s�ndan yararlar�n� s�ralayacak olursak;276 

- Dünya ticaret hacmini artt�r�rlar, geli�meye finansman sa�layacak yat�r�m 

sermayesinin toplanmas�na yard�mc� olurlar. Borçlar�n finanse edilmesine 

katk�da bulunurlar. 

- Serbest ticaretin geli�mesi için tarifelerin kald�r�lmas�na katk�da bulunurlar. 

                                                 
274Co�kun CanAktan, Y. Vural,  �stiklal. “Çok Uluslu �irketlerin Global Ekonomideki Yeri”, 2005, 
Kaynak: http://www.canaktan.org/ekonomi/cok-uluslu/global-ekonomideki.htm#_ftn1, (Eri�im Tarihi: 
29.06.2011) 
275 Ertuna, a.g.e., s.114. 
276Tutar, a.g.e., ss. 93–94. 
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- Geli�mekte olan ülkelere teknoloji transferi yaparak teknolojik geli�meye 

yard�mc� olurlar.  

- Kar��la�t�rmal� üstünlük prensibine uygun olarak ürün maliyetinin azalt�lmas� 

yönünde etkilidirler. 

- Pazarlama becerileri sayesinde kitlesel reklâm yöntemini dünya ölçe�inde 

kullan�rlar.  

- Az geli�mi� ülkelerin modernizasyonuna katk�da bulunurlar. Ulusal s�n�rlamalar� 

kald�rarak uluslararas� ekonomik kültürel ve ticari faaliyetlerin küreselle�mesine 

katk�da bulurlar. 

- Hem kendi ülkelerinde faaliyet gösteren i�letmelerde hem de gittikleri ülkelerin 

i�letmelerinde kaynaklar�n en verimli bir biçimde kullan�lmas�n� gerçekle�tirir. 

- Yat�r�m ço�altan� etkisi ile geli�en ülkelerin ve uzak bölgelerin geli�mesine 

yard�mc� olur. 

- Yenilikte, i�letme yönetiminde ve finansal uygulamalarda öncülüdür. 

- �� görenlerin ileri düzeyde e�itilmelerine, istihdam�n artmas�na ve kariyer 

geli�imine olanak sa�lar. 

7.2. Çok Uluslu �irketlerin (ÇU�) Muhasebe Sistemleri 

Dünyada uluslararas� ticaretin artmas� ile yabanc� ülkelerde yat�r�m yapma oran� 

önemli ölçüde artm��t�r. Bu ba�lamda ortaya ç�kan Çok uluslu �irketler (ÇU�) farkl� 

ülkelerde faaliyet gösteren i�letmelerin mali tablolar�n� incelerken ve kar��la�t�r�rken 

çe�itli güçlüklerle kar��la�m��t�r. Farkl� muhasebe standartlar�na dayal� olu�turulan 

muhasebe i�lemleri ticari faaliyetlerde sorunlar�n ç�kmas�na neden olmu�tur. Bu yüzden 

çok uluslu �irketlerin muhasebe bölümlerinin sorumluluklar� ya da görevleri yerel 

i�letmelere nazaran daha komplekstir. Çünkü yerel i�letmelerde muhasebe bölümü 

içinde sadece faaliyet gösterdi�i ülke içindeki ilgililere kar�� sorumlu iken; çok uluslu 

�irketlerde hem i�letme yöneticileri, kreditörler, devlet organlar� gibi payda�lara kar�� 

hem de ticari ili�ki içinde oldu�u di�er ülkelerdeki ortaklar, kreditörler, devlet yetkilileri 

gibi payda�lara kar�� sorumludurlar.277 Dolay�s� ile ihtiyaç duyulan i�letme d��� bilgileri 

sa�layacak bir muhasebe sistemi geli�tirme gereklili�i ortaya ç�km��t�r. Do�al olarak 
                                                 

277 Karakaya, a.g.m, Kaynak: smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/.../Genel%20Muhasebe-2010.ppt, 
(Eri�im Tarihi: 17.08.2011) 
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ülkelerdeki kültürel, siyasi, ekonomik ve toplumsal farkl�l�klar o ülke içinde faaliyet 

gösteren i�letmelerde de kendini göstermektedir. Uluslararas� i�letmelerde muhasebe 

biriminin i�levi yerel i�letmelere göre daha karma��k oldu�undan bu �irketler veya 

onlar�n ba�l� bulundu�u �irketlerin faaliyet gösterdi�i tüm ülkelerin standartlar�n�, 

kurallar�n�, düzenlemelerini kar��lamak zorundad�rlar. Bu ba�lamda çok uluslu �irketler 

i�letme içi ve d��� bilgi kullan�c�lar�n�n bilgi gereksinimini kar��lama görevi de daha 

karma��k ve zordur. Çünkü farkl� politik, kültürel, ekonomik de�erlere sahip olan 

ülkelerde bulunan i�letmelerin muhasebe sistemi de farkl�l�k göstermektedir. Bu 

ba�lamda ülkelerdeki muhasebe sistemi geli�imi 5 unsura ba�l�d�r. Bu unsurlar;278 

1. ��letme ve i�letmeye sermaye sa�layan taraflar aras�ndaki ili�ki, 

2. Di�er ülkelerde politik ve ekonomik ba�lar, 

3. Ülkenin yasal geli�imi, 

4. Ülkenin ekonomik sistemi ve geli�mi�li�i, 

5. Ülkenin kültürü ve kültürel de�eri, �eklindedir. 

�ekil 4: : Ulusal Muhasebe Sisteminin Belirleyicileri 

 
Kaynak: Uluslararas� Muhasebe, Aç�k Ö�retim Fakültesi (AÖF) Ders Notlar�, Kaynak: 
http://notoku.com/11-uluslararasi-muhasebe/, (Eri�im Tarihi: 20.06.2010) 

 

 Küreselle�me olgusunun sonuçlar�ndan biri olan ÇU� lar bu sayede uluslararas� 

entegrasyon sürecini ba�latm��t�r. Bu ba�lamda muhasebe uygulamalar� ve 

standartlardaki farkl�l�klar�n giderilmesi, mali tablolar�n konsolide edilmesi durumlar�; 

                                                 
278 Aç�kö�retim Fakültesi (AÖF) 4007 – Uluslararas� ��letmecilik Dersi, Ders Notlar� ve Test Sorular� 
Muhasebe Geli�imini �ekillendiren De�i�kenler, http://notoku.com/muhasebenin-gelisimini-sekillendiren-
degiskenler/ (Eri�im Tarihi: 20.06.2010) 
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küresel yat�r�mc�lar ve küresel sermaye piyasalar�n�n geli�mesi sonucunda ihtiyaç halini 

alm��t�r. Bu yüzden ÇU� olmak isteyen firmalar yurt d���na aç�lmadan önce kurum 

içinde organizasyon ve muhasebe alan�nda bir el kitab� olu�turulmak zorundad�r. Bu el 

kitab�nda uyulacak kurallar, yetkili sorunluluklar örgüt �emas� ve iç kontrol sistemi 

mutlaka yer almal�d�r.279 ÇU� olmak isteyen �irketler uluslararas� muhasebe 

standartlar�n�n yarataca�� f�rsatlardan en üst düzeyde yararlanabilmek için ulusal bir 

denetim �irketi ile çal��mal� ve �irketin küresel bir muhasebe �irketi haline gelebilmesi 

için hem destek olmal� hem de önünü açmal�d�r.  

Son 150 y�l içerinde çift tarafl� kay�t sistemi tüm dünyada muhasebe sistemine 

önemli katk�da bulunmu�tur. Di�er taraftan son y�llarda büyük yank� uyand�ran Enron, 

Worldcom gibi muhasebe skandallar�n�n bu muhasebe sistemlerinin yetersizli�i 

sonucunda olu�tu�una dair iddialarla savunulmaktad�r. Oysaki Enron vergi kaç�rmak 

için 692’ si Cayman Adalar�’ da olmak üzere 881 Off Shore i�tirak yaratt��� 

belirtilmekte ve Harvard Üniversitesi ekonomisti Mihir A. Desai’ nin ara�t�rmas�na 

göre; �irketler bir yandan hissedarlar�n kazançl� gözükmek için yüksek rakamlardan söz 

ederken; vergi kaç�rmak için gerçek karlar�n� dü�ük gösterdiler. Bu ba�lamda sistem 

eksikli�i, muhtemel bir durum olabilir. Ancak sistemin kullan�lmas�nda hileye 

ba�vurulmas� etiksel davran��lardan uzakla�arak hareket edilmesi sistemin de�il, 

uygulay�c�lar�n hatas� olarak kar��m�za ç�kmaktad�r.280  

7.3. Çok Uluslu �irketlerde Etikle �lgili  Çal��malar 

Meslek ahlak�n�n temelini bireysel ahlak, i�letme ahlak� ve toplumsal ahlak 

olu�turur. Ayr�ca toplum, mü�teriler, rakipler, hissedarlar, yasal ve siyasi çevreler gibi 

d�� etkenler de meslek ahlak�n� etkilemektedir. Di�er bir ifade ile meslek ahlak�; bireyin 

firmaya, personele, ortaklara ve çevreye kar�� olan sorumluluklar�n� içerir dolay�s� ile 

firma içindeki disiplini ifade eder.281 Çok uluslu �irketlerin etkinli�inin tarihte 

görülmemi� düzeyde artt���, ulus devletin a��nd��� teknik bilimin bütünü ile denetimden 

ç�kt��� bir tarihsel dönemde etik; hayati önem ta��yan kritik bir sorun haline gelmi�tir. 

                                                 
279Nail Sanl�,  Ekonomik Kalk�nma için Muhasebe Denetim Mesle�i,  I. Uluslararas� Türkiye Muhasebe 
Denetimi Sempozyumu ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, TÜRMOB Yay�nlar�, Yay�n 
no: 58, 2006, s.436. 
280�nan Özalp, Uluslararas� ��letmecilik,  Aç�k ö�retim Yay�nlar�, ,Eski�ehir, 2004, s. 194.  
281Seval Karde� Selimo�lu, �aban Uzay, Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009,  s. 18. 
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Etik de�erler i�letmenin i� idaresi ve karar alma prosedürlerinde i�letme elemanlar�nca 

kullan�laca��ndan; i�letme yöneticileri bu de�erleri saptarken kurum kültürünü ve etik 

de�erleri çok s�k� bir �ekilde de�erlendirerek benimsemesi gerekmektedir.282 

Küreselle�me ile birlikte farkl� kültürlerden gelen insanlar�n çok uluslu 

firmalarda çal��mas� ile yeni ahlaki sorunlar gündeme gelmi�tir. Çünkü ayn� ortamda 

çal��anlar�n birbirlerini anlamas�, birbirlerine sayg� göstermesi gerekmektedir. Çok 

uluslu �irketlerde farkl� kültürlerin ve ahlaki ortamlar�n uyumunu sa�lamak için 

olu�turulmas� gereken kurallar konusunda ise üç seçenek kar��m�za ç�kmaktad�r. 283 

� Çe�itli ülkelerde (bölgelerde) faaliyet gösteren �irketler için ‘ana vatan’ 

kavram� olu�turulur. 

� Her bir ülkede (bölgede) yerel ahlaki standartlar adapte edilir. 

� Ne ana �irketin kurullar� ne de faaliyet gösterilen yabanc� ülkenin kurallar� 

uygulanabilir. Fakat burada tüm kültürlerin olumlu taraflar� al�n�rken, 

a��r�l�klar�ndan sak�n�l�r 

Bu ba�lamda içinde bulundu�umuz küresel süreçte çok uluslu �irketlerde çal��an 

yöneticilerin %51’i �irketlerinde yaz�l� i� eti�i kurallar�n�n bulundu�unu, Türk 

�irketlerinde çal��an yöneticilerin ise %44’ü �irketlerinde yaz�l� i� eti�i kurallar�n�n 

bulundu�unu belirtilmi�tir.284 

Muhasebe mesle�inde kamuoyunun ayd�nlat�lmas� sürecinde d�� denetimin i�levi 

oldukça önemlidir. Bu ba�lamda meslek mensubunun sunaca�� denetim raporunda 

dürüstlük, tarafs�zl�k ve ba��ms�zl�k ilkelerine ba�l� olacak �ekilde haz�rlanmas� 

gerekmektedir. Özellikle �irketin genel kurulunda etkin bir �ekilde sunulan denetim 

raporu, yat�r�mc�lar ve i�letme ile ticari ili�ki �irketler aç�s�ndan önemlidir. Çünkü 

ba��ms�z, tarafs�z ve dürüst bir �ekilde haz�rlanmayan herhangi bir rapor 

inand�r�l�c�l�ktan uzak olmaktad�r. Böylece meslek mensuplar�; mesleklerini icra 

etmeleri noktas�nda muhasebe uygulamalar�nda etiksel uygulamalar� yerine getirirken, 

i�letme içi ve d���ndaki sa�l�kl� etkile�imin olu�mas�n� sa�lam�� olacaklard�r. Bu 

                                                 
282Ecehan Demirkan, Uluslararas� ��letmeler, (Yüksek Lisans Tezi) Y�ld�z Teknik Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, �stanbul, 2007, s. 36. Kaynak: http://www.belgeler.com/blg/1bcj/cokuluslu-
isletmelerde-kulturel-farkliliklarin-orgutsel-iletisim-uzerine-etkileri-the-impact-of-cultural-differences-
on-organizational-communication-in-multinational-corporations , (Eri�im Tarihi: 17.08.2011) 
283 Hunt, a.g.e., s. 153 
284Mahmut Arslan, “Dünya’ da ve Türkiye’ de �� Eti�i ve Etik Yönetimi”, Türk Sanayicileri ve �� 
Adamlar� Derne�i,2009,  (Yay�n No: TÜS�AD/T-2009-06-492) 
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ba�lamda hem mesle�in sayg�nl��� artacak hem de i�letmede hedeflenen amaçlara daha 

kolay ula��lacakt�r. 

Ayr�ca i�letme içinde ba��ml� çal��an meslek mensubunun üst yönetime kar�� 

ba��ms�z ve tarafs�z olabilece�i konusunda örgüt �emas� önemli bir rol oynamaktad�r. 

Bu ba�lamda i�letme içinde meslek mensubunun yerinin en iyi �ekilde belirlenmesi 

gerekmektedir.285  

7.3.1.�irketlere Etik Memurlar�n Atanmas�  

Az geli�mi� ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu i�letmelerde çal��an yerel 

muhasebe meslek mensuplar� ve yöneticiler e�itim eksikli�i nedeni ile yetersiz 

kalacaklard�r. �irket taraf�ndan yönlendirmelerinde ise büyük bilgi kopukluklar� 

ya�anacakt�r. Bu durumda sistem amac�na uygun hizmet etmeyecektir.

Muhasebe mesle�inde eti�i sa�lamaya yönelik olarak yap�lan çal��malar�n 

ba��nda, i�letmelerde etik memurlar�n�n görevlendirilmesi gelmektedir. Bu görevin 

yürütülmesi ve kontrolü için 1992 y�l�nda Etik Memur Birli�i (Ethics Officer 

Association) kurulmu�tur. Söz konusu birli�in amaçlar� �öyle özetlenebilir:286 

� Etik memurlar� aras�nda birlik ve beraberli�in olu�turulmas� için çe�itli 

olanaklar�n sa�lanmas�, 

� Ortak ilgi alan�ndaki özel sorunlara birlikte yakla��m sa�layacak bir yap�n�n 

olu�turulmas�, 

� ��letme eti�i alan�nda ara�t�rma, ö�renme, payla�ma ve uygulama ile 

iyile�tirmelerin yap�lmas�. 

 Muhasebe sistemini yeterli e�itim almam�� yerel elemanlarla yürütmek 

durumunda kalan çok uluslu �irketler bilgi sa�lamada ve ana �irkete göndermekte büyük 

s�k�nt�larla kar��la�abilirler. Bundan dolay� �irket içinde e�itim çal��malar�na gerekli 

önem verilmeli, konusunda uzman bireyler istihdam edilmeli, �irket yönetimi bu durum 

                                                 
285Akdo�an, “Muhasebe Meslek Eti�inin Kamunun Ayd�nlat�lmas�ndaki Önemine Meslek Mensuplar�n�n 
Yakla��mlar�” a.g.e. s. 45. 
286Süleyman Uyar, “Muhasebe Mesle�inde Etik �le �lgili Düzenlemeler”, 2005, Kaynak: 
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/suleyman/001/ (Eri�im Tarihi: 16.08.2011) 
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için gerekli fonlar� ay�rmal�d�r.287 Dolay�s� ile gündeme gelen etik de�erler e�itiminde 3 

temel a�amada ihtiyaç oldu�u gözlemlenmi�tir.288  

� Ekonomik geli�mi�lik seviyesi yüksek bat� ülkelerinde meydana gelen finansal 

krizlerin üst düzey yöneticilerdeki ve sosyal sorumluluk bilinci ve etik de�erler 

eksikli�inden kaynaklanan krizlerin a��lmas�, ya�anan bu sürecin etkilerinin 

incelenmesi, önlem al�nmas� amac� ile etik kurallar konusunda uzman, yeterli 

bilgi donan�m�na sahip çal��anlar�n yüksek ö�retim kurumlar�nda istihdam 

edilmesi, müfredat programlar�na etik de�erlerinin eklenmesidir. 

�  �irket içi etik de�erler yönetimini kurgulamak için ba�ta yönetim kurulu olmak 

üzere tüm çal��anlar ve payda�lara etik de�erleri benimsetmek ve �irket 

kültürünü de bu �ekilde de�i�tirmek isteyen �irketlerin ne amaca hizmet 

edece�inin belirtmek ve etik de�erlere ili�kin çe�itli e�itimler düzenleyerek 

uygulamaya konan etik de�erlerle �irketin rekabetçili�i ve verimlili�inin 

artt�r�lmas� a�mas�d�r.  

� Bu a�ama ise ya�anan son finansal skandallar sonras�nda kamuoyunca dolayl� 

olarak da sorumlu tutulan muhasebe meslek mensuplar�n�n hem kendi içlerinde 

hem de istihdam ettikleri �irketlerde daha etkin ve verimli performans sergileme 

ve olas� risk ve krizlere kar�� daha duyarl� olmalar�n� sa�layacak etik de�erler ve 

bilinçlendirme amaçl� e�itim çal��malar�n�n gerçekle�mesidir.  

 Bir kurumun temel de�erlerinden hareketle nas�l davran�laca��n� ve karar 

verilece�ini gösteren davran�� kurallar� ve standartlar� içeren bir rehber olarak 

tan�mlayabilece�imiz etik kodlar; kurumun çal��anlar� ile yararda�lar� aras�ndaki 

standart ve kurallar�n kar��l�klar� olarak payla��ld��� belgelerdir. Bu ba�lamda etik 

kodlar�n faydalar�n� s�ralayacak olursak; 289 

� Etik fark�ndal��� artt�r�r, 

� Güveni artt�r�r, 

� Neyin do�ru neyin yanl�� oldu�u konusunda ortak fikir olu�turur. 

                                                 
287Mehmet Civan,  Ferah Y�ld�z, Globalle�me Sürecinden Muhasebe E�itiminin Etkilenmesi, VI. Türkiye 
Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Globalle�menin Muhasebe Mesle�i Üzerine Etkileri ve Toplum 
Ç�karlar�n�n Korunmas�, �stanbul, 2004,  s. 175. 
288Kayacan,  Anonim  �irketlerde Sosyal Sorumluluklar ve Etik De�erler, a.g.m. s.368. 
289TEDMER,  Etik Gönüllüsü, Etik Oryantasyon E�itimi, Türkiye Etik De�erler Merkezi (t.y.) Kaynak: 
www.bulentsenver.com/.../TEDMER%20ET�K%20FARKINDALIK%20EGITIMI%2020040328(1)/ppt. 
(Eri�im tarihi:09.01.2011) 
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� Etik karar almaya rehberlik eder, 

� Gerek firma gerek ki�iler aç�s�ndan riski azalt�r, 

� Etik konusunda diyalo�un kap�s�n� açar, 

� Öneri ihtiyac�nda olanlar� yüreklendirir 

� Sorunlar�n raporlanmas�n� sa�lar 

� �yi yönetim ve liderli�i geli�tirir. 

Çok uluslu �irketlerde etik konusunda gerekli çal��malar� ba�latmak isteyen 

yöneticiler her �eyden önce ba��nda bir etik yöneticisi olan bir etik bölümü 

olu�turmal�d�r. Firma için bu denli önemli olan bu etik bölümünün yöneticisinin 

görevleri ise �u �ekildedir; 290 

� Davran�� kurallar�n�n (kod) haz�rlanmas� ve gözden geçirilmesi, de�erlerin 

belirlenmesi, 

� Etik konusundaki ileti�im stratejisinin belirlenmesi, 

� Etik e�itimleri stratejisinin belirlenmesi, 

� Kodun uygulanmas�n� sa�lamak ve gözetimini yapmak, 

� Etik konusunda gerek yönetim kuruluna gerekse çal��anlara rehberlik yapmak, 

� Eti�in kurum kültürüne entegrasyonunu sa�lamak, 

� Gereken ara�t�rmalar�n gerçekle�tirilmesini sa�lamak, 

� Süreçlerin iyile�tirilmesini sa�lamak, 

� Belgelendirme ve raporlamay� gerçekle�tirmek, 

� Kurumun etik liderli�ini yapmak, kurumsal bir lider olmak, 

� �yi yönetime katk�da bulunmak, 

� Üst yönetime düzenli geri bildirimler iletmek, 

 Etik bölümümün kurum çal��anlar� ve payda�lar aras�ndaki standart ve 

kurallar�n payla��lmas� için ise bir etik program� olu�turmas� gerekmektedir. Bu 

program�n içeri�i ise �u �ekilde belirlenebilir;291 

� Üst yönetim etik komitesi, 

� Misyon vizyon ve de�erler, 
                                                 

290 TEDMER, a.g.e., Kaynak: 
www.bulentsenver.com/.../TEDMER%20ET�K%20FARKINDALIK%20EGITIMI%2020040328(1)/ppt.
, (Eri�im tarihi:09.01.2011) 
291 TEDMER, a.g.e., Kaynak: 
www.bulentsenver.com/.../TEDMER%20ET�K%20FARKINDALIK%20EGITIMI%2020040328(1)/ppt.
, (Eri�im tarihi:09.01.2011 
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� Etik kod, 

� Kurum içi etik yönetmeni ve etik komitesi, 

� Etik e�itimi, 

� Etik ileti�im stratejisi, 

� Yard�m, bildirim hatlar� ve inceleme sistemi, 

� Etkin gözetim sistemi, 

� Ba��ms�z de�erlendirme vb…  

�irket içi e�itimlerde etik kurallar metni, sürekli gözden geçirilmeden önce 

�irket dan��manlar� ve etik sorumlular� taraf�ndan her seviyedeki çal��anlarla yap�lan 

görü�meler sonras� ortaya ç�kar�lmal� ve üst yönetimin onay�n� alm�� olan verim art�r�c� 

davran�� kal�plar� ve normlar�n� içermelidir. Dolay�s�yla benimsetici �irket e�itimlerinde 

önemli olan söz konusu etik kurallar metninin çal��anlar�n da sahiplenmesi için onlardan 

zaman zaman gelen katk�lar ile geli�tirilmeye aç�k tutulmas� gerekmektedir. Söz konusu 

etik de�erler metnine i�lerlik kazand�rmak amac�yla kurallara uymayanlar�n nas�l 

�ikâyet edilece�i ve bunun yönetimce nas�l takip edilece�inin çok aç�k ve �effaf bir 

�ekilde kurgulanarak tüm �irket çal��anlar�na anlat�lmal�d�r.292 

  7.3.2.Etik Konusunda Muhasebe Birliklerinin Yay�nlar� 

 Günümüz ko�ullar�n�n h�zla de�i�mesi durumu tüm mesleklerde oldu�u gibi 

muhasebe mesle�inde de kendisini hissettirmektedir. Özellikle dinamik bir yap�ya sahip 

olan muhasebe mesle�inde sürekli de�i�im ve bilgi geli�imi söz konusudur. Dolay�s� ile 

meslek mensuplar� kuramsal bilgilerini uygulama konusunda baz� sorunlar ile 

kar��la�maktad�rlar. Bu itibarla kar��la��lan sorunlar� a�mak için meslek yasas� ve 

mevzuatlar beraberinde meslek mensuplar�n�n do�ru ve yanl��� ay�rt etmelerini 

sa�layacak iyi bir mesleki e�itim ve deneyime sahip olmalar� gerekmektedir.  Bu 

konuda meslek örgütleri özellikle aktif rol oynamal�d�r. Bu ba�lamda etik kurallar� 

çerçeve alt�na alan bunlar� bir yönetmelik ve genelge �eklinde yay�nlayan kurulu�lara 

bakt���m�zda üç faktör kar��m�za ç�kmaktad�r. Bu faktörler; 293      

                                                 
292 Murat Kayacan, “Küreselle�en Dünyam�zda Yeni �irket Gündemi: Kurumsal Yönetim”, Türkiye Etik 
De�erler Merkezi Vakf�, Yay�n No:1, Aral�k,2006,  s. 21, Kaynak: 
http://www.tedmer.org.tr/pdf/tedmer_1.pdf,(Eri�im Tarihi. 21.02.2011) 
293Nail Sanl�, Muhasebe Uygulamalar�nda Ba��ms�zl�k ve Etik, XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi, 
�stanbul;2002,  s. 209. 
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� Faydac� görü�: Maliyet hesaplamas� ile ilgilidir. 

� �nsan haklar� görü�ü: �nsano�lunun hayat�nda verece�i kararlar�, toplum içinde 

ne �ekilde ve nas�l var olabilece�i ifade eden ya�am biçimidir. Bu ba�lamda 

ticarette, hukukta vb.. alanlarda insan haklar�na sayg�l� bir �ekilde etik 

kurallar�na uyulmal�d�r. 

� Adalet yakla��m�: Meslek mensuplar�, kendi mesleklerini icra ederken hem 

kendilerine hem de meslek kurulu�lar�na ve i� sahiplerine (mükelleflere)   kar�� 

olan ödev ve sorumluluklar� ayn� do�rultuda dü�ünerek; çerçevesindeki birey ve 

kurumlara zarar vermemeye özen göstermelidirler.  

 Böylece mesle�in hem teknik hem de ahlak ö�renimi üyeli�e kabulden sonra da 

sürecektir. Profesyonel muhasebeciler bu durumu meslek ya�ant�s� boyunca bir süreç 

olarak göreceklerdir. Çünkü de�i�en zaman içinde meslek ahlak� uygulamalar�yla ilgili 

olarak kamuoyunun ve meslek örgütlerinin beklentilerini ve bak�� aç�lar�n� anlam�� 

olmalar� çok önemlidir. Meslek örgütleri bu konuda üyelerine yard�mc� olmal� ve onlar� 

sürekli bilgilendirmelidirler. Bunun için: 

� Meslek mensuplar�n�n sürekli olarak kar��la�t�klar� ahlaki çeli�kilerin çözümü ve 

ortaya ç�kan konular üzerindeki uygulamalar konusunda seminerler, 

� Konusunda uzman bireylerin verdi�i konferanslar, 

�  �leti�im kanallar� yard�m� ile ahlak konular�n�n düzenli olarak tart���lmas�n� 

sa�layacak etkinlikler düzenlenmelidir.   

Ayr�ca meslek örgütleri mesle�e yönelik etik kurallar olu�tururken baz� 

noktalara dikkat etmek zorundad�rlar. Bu ba�lamda uluslararas� muhasebe mesle�ine 

yönelik etik kurallar� haz�rlan�rken ya da herhangi bir mesle�in etik kurallar� 

haz�rlan�rken dikkat edilmesi gereken unsurlar; 294 

� Kurallar� sa�lamla�t�rmak için strateji geli�tirilmesi, 

� Kurallar�n belli bir kurum (meslek örgütü) taraf�ndan onaylanmas�, 

� Kurallar�n tüm meslek mensuplar�na ula�mas� ve genel olarak kabul görmesi, 

� Kurallara uyulmad��� durumda cezai yapt�r�mlar�n belirlenmesi, 

� Kurallar�n yenilenebilir duruma aç�k olmas�, e�itim programlar� yolu ile meslek 

mensuplar�na ö�retilmesi aç�klanmas�, 

                                                                                                                                               
 
294 Tükenmez,  Muhasebe Mesle�inin Bugünü ve Gelece�i, a.g.e. s.166. 
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� Etik konusunda y�ll�k rapor haz�rlanmas�, �eklindedir.  

7.3.3.�irket Y�ll�k Genel Kurullar�nda Gündeme Eti�in Dâhil Edilmesi 

Günümüz çok uluslu �irketleri mevcut küresel sistemin sonucunda bahsi geçen 

‘z�mmi anla�malar� getirirken toplum güvenini kazanmak için kendilerinin temel imkân 

ve de�erlerini iyile�tirmek’ �eklinde gündem mesajlar� vermi�lerdir. Di�er bir ifade ile 

toplum ihtiyaçlar�na cevap vermeden önce kendi çal��an ve payda�lar�na sunulan 

imkânlar� artt�rma ve onlara kar�� kulland�klar� yöntemlere dayanak te�kil eden temel 

de�erleri belirli seviyeye ç�karmay� kararla�t�rmaktad�r. �yile�tirme yapmay� 

kararla�t�rd�klar� de�erler ise �u �ekildedir;295  

� Küresel hukuki uygunluk: Kurumun üretim faaliyetlerinin kanuni olup 

olmad���n�n de�erlendirilmesinde kullan�lan ve ulusal-uluslararas� düzenleyici 

yap�lar taraf�ndan dayat�lan kanun ve düzenlemelere göre söz konusu �irketlerin 

etkin ba�l�l��� ve kararl�l��� olarak ifade edilir.  

� Etik i� uygulamalar�: Kurumun dürüst, sorumlu, denetlenebilir, sayg�n, 

mükemmeliyetçi, adil olma gibi temel de�erlerinin hem kurum için çal��anlarca 

hem de toplum taraf�nda uyumlu bir �ekilde yerine getirilmesidir. 

� Rü�vet vb… olumsuzluklar�n önlenmesi ve �effafl�k: Kurum kâr oran�n� 

artt�rmak amac� ile kamu kurumlar�nda durumun gerçek d��� de�erlendirmelere 

tabi tutulmamas� ve rü�vet teklif edilmemesidir. 

� �yi yöneti�im: Yöneticilerin kendi maddi menfaatlerini toplum ve �irket 

menfaatlerinden üstün tutmamas�d�r.  

� Toplumsal ve çevresel �artlar�n korunmas�: Kurum faaliyetlerini kamuyu, 

çevreyi makul derecede sa�l�k güvenlik ve çevre korunmas� seviyesinde 

gerçekle�tirmek �art� ile sürdürmeli ve bu ilkeleri �irket geneline yaymal�d�r.  

� Farkl� kültürlere sayg�: Farkl� co�rafyalarda faaliyet gösteren ÇU�’ lar bu 

co�rafyalarda var olan kültürlerin zarar görmemeleri için özen göstermelidirler. 

� �nsan kaynaklar�: Kâr amac� ta��yan ticari i�letmeler toplum içinde insanlara 

kar�� adil, dürüst, sorumlu, denetlenebilir ve sayg�n olarak ve insani de�erlere 

uygun hareket etmelidir.   
                                                 

295 Kayacan,  Anonim �irketlerde Sosyal Sorumluluklar ve Etik De�erler,  a.g.m.  s.359. 
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� Yerel toplumlar taraf�ndan kabul görme:  Kurumun faaliyet gösterilen toplum 

içinde kabul görmü� ve sayg�n bir biçimde ifade edilmesidir. 

� Çocuk i�gücü çal��t�rma dâhil çal��ma standartlar�: �stihdam edilen çocuk i�gücü 

dâhil tüm personele uygulanacak olan davran��lar�n ulusal ve uluslararas� 

düzeyde kabul edilebilir olmas�d�r.  

� Kanun uygulanmas�: Toplum, �irketlerden faaliyetleri ve sivil toplum üzerinde 

kamusal yetkisi olan devlet kurumlar�n�n desteklemesini istemektedir.  

� �irketin sosyal sorumlulu�u: ��letmenin kâr amac� ile ilgili tüm çal��malar�nda 

toplumun tüm kaynaklar�n�n kullan�larak tüm ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�d�r.  

� Sürdürülebilir geli�me: Toplum refah�n�n her geçen dönem artt�r�lmas� için 

toplumsal iyile�tirmeler yap�lmal�d�r. 

� Serbest piyasa ekonomisi: �irketin ticari ili�ki içinde oldu�u ülke ve bölgelerde 

serbest piyasac�l���n desteklenerek demokratikle�tirilmesi gerekmektedir.  

Her ne kadar çevre etmenleri etik altyap�n�n olu�turulmas� bak�m�ndan kritik ise 

de, kurumsal etik aç�s�ndan yol alma sorumlulu�u i�letmelere aittir. Di�er bir ifade ile, 

kurulu�lar kendileri etik odakl� tedbirler almazsa, kurumsal etik kültürünün 

kendili�inden olu�mas� beklenemez. Bu yüzden i� eti�inin i�letmelerde 

kurumsalla�mas� için izlenebilecek yol haritas� a�a��daki �ekilde gösterilmi�tir;296 

�ekil 5: Eti�in Kurumsalla�mas�nda �zlenilebilecek Yol Haritas� 

 
Kaynak: TÜS�AD, Yönetici Özeti, s.21, 
http://www.tedmer.org.tr/pdf/tusiad_is_etigi_raporu.pdf, (Eri�im tarihi: 05.01.2011) 

                                                 
296TÜS�AD, Yönetici Özeti, s.21, Kaynak: http://www.tedmer.org.tr/pdf/tusiad_is_etigi_raporu.pdf, 
(Eri�im tarihi: 05.01.2011) 
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�irket içinde e�itim kurumsalla�mas� için her �eyden önce üst yönetimin eti�in 

gereklili�ine inanmas� gerekmektedir. Dolay�s� ile bu konuda önderlik göstermesi, 

haz�rl�k çal��malar�n� yapt�rmas�, uzun dönemli bir perspektif gözetmesi, tüm 

faaliyetleri ve ki�ileri kapsar biçimde kapsaml� bir yakla��m benimsenmesi 

gerekmektedir. Firma içinde etik kod haz�rlanmas� için ise; 

� Firman�n de�erlerinin/ önceliklerinin belirlenmesi ilgili olabilecek kodlar�n 

de�erlendirilmesi,  

� Sektörü, faaliyetleri, kültürü, payda�lar� ve çevre ile ili�kileri bak�m�ndan 

firmaya en uygun kodun ana hatlar�n�n geli�tirilmesi, 

� Bu süreçlerde gerekiyorsa d��ar�dan uzman yard�m� al�nmas�, 

� Firma içindeki çe�itli kademelerden uygun yöntemlerle katk� ve görü� al�nmas�, 

� Kodlarda genel ilkeler kadar firma aç�s�ndan hassas konularda ya da görevlerde 

bulunanlar için ayr�nt�l� düzenlemelere yer verilmesi, 

� Kodun yürütülmesinden sorumlu olanlar�n belirtilmesi, 

� Kod ilkelerine ve davran�� kurallar�na ayk�r�l�klar halinde, yapt�r�mlar�n ve 

süreçlerin aç�k bir �ekilde belirtilmesi gerekmektedir. 

Böylece etik uygulamalar�n�n i�letmenin tüm karar ve uygulamalar�nda 

geçerlilik kazanmas�, payda�lar ve toplum ile sa�l�kl� ili�kiler olu�turulmas�, toplumsal 

ya�am kalitesine sosyal sorumluluk projeleri ile katk�da bulunulmas� gibi yararlar� 

olacakt�r. 
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III. BÖLÜM 

�ZM�R �L�NDE BA�IMLI VE BA�IMSIZ ÇALI�AN MUHASEBE 

MESLEK MENSUPLARINA YÖNEL�K B�R ARA�TIRMA 

Bu bölümde �zmir ilinde ba��ml� ve ba��ms�z olarak çal��an muhasebe meslek 

mensuplar� üzerinde uygulanan bir anket çal��mas� yer almaktad�r. Bu anket 

çal��mas�nda küreselle�me süreci ile birlikte muhasebe ve denetim meslek eti�i 

konusundaki uygulama ve geli�meler hakk�nda bilgi sahibi olunup olunmad���, ayr�ca 

yakla��mlar�n ne �ekilde oldu�una ili�kin ortaya ç�kan bulgu ve sonuçlara yer 

verilmi�tir.  

1.ARA�TIRMANIN ÖNEM VE AMACI 

Ya�ad���m�z süreç içinde var olan siyasi, toplumsal ve ekonomik olaylar 

küreselle�me sürecinin etkileri olarak ifade edilmektedir. Özellikle ülkelerin ekonomik 

sistemlerinin birbirleri ile bu kadar ba�lant�l� olmas�, birçok aç�dan uyumu gerekli 

k�l�nan uygulama ve stratejileri ön plana ç�karm��t�r. Ekonomik hayat�n en küçük 

birimleri olan i�letmeler de bu süreçle ilgili olan kurumlar olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 

D�� ticarete konu olan her türlü faaliyet, i�letmelerde özellikle muhasebe bölümleri 

aç�s�ndan bilgi ihtiyac�nda art��a neden olmu�tur. Dolay�s� ile muhasebe meslek 

mensuplar� ortak dil anlay���ndan hareketle de�i�me ve geli�melere ayak uydurmal�, 

ayn� zamanda dürüst, güvenilir, mesleki de�er yarg�lar� ile hareket etme gibi unsurlar� 

ön plana ç�karan etik davran��lar çerçevesinde hareket etmelidirler. 

Bu çal��man�n temel amac�, küreselle�me süreci ile birlikte meslek 

mensuplar�n�n uluslararas� geli�melere ayak uydurup uydurmad�klar�n� ve etik 

davran��lar çerçevesinde mesle�i gerçekle�tirip gerçekle�tirmediklerini saptamakt�r. 

2.ARA�TIRMANIN YÖNTEM�  

Ara�t�rma evrenini �zmir ilinde ba��ml� ve ba��ms�z çal��an meslek mensuplar� 

olu�turmaktad�r. �zmir ilinde �zmir Serbest Muhasebeci ve Mali Mü�avirler Odas�’ na 

kay�tl� 6000 meslek mensubu bulunmaktad�r. Ara�t�rmada meslek mensuplar�n�n 
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tümüne ula�mas� hedeflenmi�tir. Yap�lan baz� panel ve toplant�larda yakla��k 1800 ki�i 

ile irtibata geçilmi� ancak toplam 197 meslek mensubundan yan�t al�nabilmi�tir.  

2.1. Veri toplama Yöntemi  

Ara�t�rmada veriler, anket yöntemi ile toplanm��t�r. Ara�t�rmada kullan�lan 

anket formu, tez çal��mas�n�n teorik k�sm�ndan hareket edilerek ve mevcut anket 

çal��malar�ndan yararlan�larak olu�turulmu�tur. Anket formu, çoktan seçmeli olmak 

üzere toplam 25 sorudan olu�maktad�r.  

Haz�rlanan anket formunun meslek mensuplar�na ula�mas� için öncelikle �zmir 

Serbest Muhasebeci ve Mali Mü�avirler Odas� ile irtibata geçilmi�tir. Ancak çal��ma 

verilerine genel itibari ile �zmir ilinde gerçekle�en panel ve toplant�lar esnas�nda 

ula��labilmi�tir. Dolay�s� ile yüz yüze görü�meler yap�larak mevcut veriler toplanm��t�r. 

Anket yolu ile elde edilen veriler analizinde ara�t�rman�n tan�mlay�c� niteli�i ve amac� 

dikkate al�narak frekans ve yüzde da��l�m tablo ve grafikleri dikkate al�nm�� ve bulgular 

yorumlanm��t�r. Anketteki sorular cevaplama düzeyine göre iki (evet- hay�r) ve daha 

çok seçenekli olarak haz�rlanm��t�r. Elde edilen verilerin analizinde SPSS program� 

kullan�lm��t�r.  

2.2.Verilerin Analizi ve De�erlendirilmesi 

�ki amaca yönelik olarak olu�turulan çal��mam�z�n birinci amac�, �zmir ilinde 

ba��ml� ve ba��ms�z olarak çal��an muhasebe meslek mensuplar�n� ki�isel ve mesleki 

olarak tan�makt�r. Bu amaç do�rultusunda meslek mensuplar�n�n cinsiyetleri, e�itim 

düzeyleri, unvanlar�, çal��ma �ekilleri, deneyim süreleri ve mükelleflerin hizmet talep 

�ekilleri ortaya konmaya çal���lm��t�r. Çal��man�n ikinci k�sm�;  küreselle�meye yönelik 

yakla��mlar, küreselle�menin muhasebe ve denetim meslekleri üzerindeki etkileri, 

uluslararas� kurulu�lar, meslek mensuplar�n�n uluslararas� geli�meleri takip edip etmeme 

durumlar�, Türkiye Muhasebe Standartlar� (TMS) ile ilgili bilgiler, çal���lan firmalar�n 

faaliyet boyutlar� ve bu firmalarda etik kodlar�n varl���, meslek mensuplar�n�n mesleki 

etik eti�imi alma düzeyleri ve etik davran��lar çerçevesinde beklentiler ile ilgili 

dü�ünceleri ile ilgili sorulardan olu�maktad�r. Bu sorular�n amac�; küreselle�me süreci 

ile birlikte muhasebe ve denetim meslek eti�inde meydana gelen etkile�imleri ölçmeye 
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yöneliktir. Veri analizinde ara�t�rman�n amac�na uygun olarak veriler üzerinde frekans 

da��l�mlar�, çapraz tablolar, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri uygulanm��t�r. 

3.TANIMLAYICI B�LG�LER 

      Ankete kat�lan meslek mensuplar�na ili�kin baz� tan�mlay�c� bilgiler �u �ekildedir; 

3.1.Meslek Mensuplar�n�n Cinsiyeti 

Anket çal��mas�n� cevaplayan meslek mensuplar�n�n cinsiyet unsuruna göre 

da��l�mlar� a�a��daki tablo ve grafi�e bak�larak yorumlanabilir. 

Tablo 12: Meslek Mensuplar�n�n Cinsiyet Da��l�mlar� 

 
Meslek mensuplar�n�n cinsiyetlere göre da��l�m� �u �ekildedir; 197 meslek 

mensubundan 135’i erkek;  62’ si kad�nd�r. Yüzde olarak bakt���m�zda ise % 68.5 lik 

bölümün erkek meslek mensuplar�ndan; % 31.5‘ lik bölümün ise kad�n meslek 

mensuplar�ndan olu�tu�u görülmektedir.  

3.2. Meslek Mensuplar�n�n E�itim Düzeyi 

Anket çal��mas�n� cevaplayan meslek mensuplar�n�n e�itim düzeyine göre 

da��l�mlar� a�a��daki tablo ve grafi�e bak�larak yorumlanabilir.  

 Tablo 13: Meslek Mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri 
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Meslek mensuplar�n�n e�itim düzeylerine göre da��l�m� �u �ekildedir; 197 

meslek mensubunun e�itim seviyesi 12’ si ortaö�retim, 14’ ü önlisans, 150’ si lisans ve 

21’ i ise lisansüstü düzeyindedir. Yüzde olarak dü�ündü�ümüzde ise % 6.1’i, 

ortaö�retim, % 7.1’i önlisans, % 76.1’si lisans ve % 10.7’ s� ise lisansüstü düzeyindedir. 

Lisans düzeyinin di�er mesleki düzeylerden daha fazla oldu�unu görmekteyiz. Buna 

göre meslek mensuplar�n�n e�itime önem verdi�ini görmekteyiz.  

3.3. Meslek Mensuplar�n�n Unvanlar� Da��l�m� 

Anket çal��mas�n� cevaplayan meslek mensuplar�n�n ünvanlar�na göre 

da��l�mlar� a�a��daki tablo ve grafi�e bak�larak yorumlanabilir. 

 
Tablo 14:Meslek Mensuplar�n�n Unvanlar� Da��l�mlar� 

 

Meslek mensuplar�n�n unvanlara göre da��l�m� �u �ekildedir; 197 meslek 

mensubundan 24’ ü Serbest Muhasebeci, 170’ i Serbest Muhasebeci Mali Mü�avir, 3’ ü 

Yeminli Mali Mü�avir olarak mesleklerini icra etmektedirler. Yüzde olarak 

bakt���m�zda ise % 12.2’ si Serbest Muhasebeci, % 86.3’ ü Serbest Muhasebeci ve Mali 

Mü�avir, % 1.5’i Yeminli Mali Mü�avir olarak çal��ma hayat�n� sürdürmektedir. Bu 

noktada büyük bir oran�n ruhsatl� meslek mensubu olmas� durumunun mesle�in daha iyi 

bir �ekilde sürdürülebilece�i sonucunu ç�kard���n� söylememiz mümkündür.
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3.4. Meslek Mensuplar�n�n Çal��ma �ekilleri 

Anket çal��mas�n� cevaplayan meslek mensuplar�n�n çal��ma �ekillerine göre 

da��l�mlar� a�a��daki tablo ve grafi�e bak�larak yorumlanabilir. 

 
Tablo 15:Meslek Mensuplar�n�n Çal��ma �ekilleri 

 

Meslek mensuplar�n�n çal��ma �ekillerine göre da��l�m� ise �u �ekildedir; 197 

meslek mensubundan 138’ i ba��ms�z, 3’ ü kamu sektöründe, 56’ s� ise bir i�verene 

ba�l� olarak çal��maktad�r. Yüzde olarak dü�ündü�ümüzde ise % 70,1’lik bölüm serbest 

(ba��ms�z), %1.5’ lik bölüm kamu sektöründe, % 28.4’ lik k�s�m ise bir i� verene ba�l� 

olarak çal��maktad�r. Burada dikkatimizi çeken nokta meslek mensuplar�n�n büyük bir 

k�sm�n�n serbest çal���yor olmas�d�r. Bu sonucu meslek mensuplar�n�n daha fazla 

kazanma, özgür olma ve kendi i�inin patronu olma gibi isteklerine ba�layabiliriz. 

3.5. Meslek Mensuplar�n�n Deneyim Süreleri 

Anket çal��mas�n� cevaplayan meslek mensuplar�n�n deneyim sürelerine göre 

da��l�mlar� a�a��daki tablo ve grafi�e bak�larak yorumlanabilir. 

Tablo 16:Meslek Mensuplar�n�n Deneyim Süreleri 

 

Bilindi�i üzere muhasebe ve denetim meslekleri titiz çal��ma ve özveri 

gerektiren meslek gruplar�d�r. Dolay�s� ile bu tür mesleklerde mesleki deneyimin uzun 
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dönemi kapsamas� daha sa�l�kl� icra edilmesi sonucunu da do�urmaktad�r. Bu itibarla 

meslek mensuplar�n�n deneyim y�llar�na göre da��l�m� ise �u �ekildedir; 197 meslek 

mensubundan 27’ si 0-4 y�llar� aras�, 31’ i 5-9 y�llar� aras�, 139’ u ise 10-+ y�llar� 

aras�nda deneyim y�l�na sahiptir. Yüzde olarak bakt���m�zda ise %13.7’ si 0-4 y�llar� 

aras�, % 15’ 7 si 5-9 y�llar� aras�nda, % 70,6’ l�k bölüm ise 10 y�l ve daha fazla deneyim 

y�l�na sahiptir.  

3.6. Meslek Mensuplar�n�n Mü�teri Bulma Yollar� 

Meslek mensuplar�n�n mü�teri bulma yollar� a�a��daki tabloda verilmi�tir.  

Tablo 17:Meslek Mensuplar�n�n Mü�teri Bulma Yollar� 

 

Meslek mensuplar�n�n mü�teri (mükellef) bulma yollar�n� ö�renmek amac� ile 

sorulan bu soruya göre ise; 197 meslek mensubundan 4’ü akrabal�k ili�kisi ile, 117’ si 

ki�isel ili�kilerle, 73’ ü tavsiye üzerine, 3’ü ise tabela vas�tas� ile mü�teri bulmu�tur. 

Yüzde olarak bakt���m�zda ise % 2’lik bölüm akrabal�k, %59,4’ lük bölüm ki�isel 

ili�kiler, % 37,5’ lik bölüm tavsiye ile, % 1.5’luk bölüm ise tabela yard�m� ile mü�teri 

bulmu�tur. Bu oranlara bakt���m�zda büyük bir k�sm�n ki�isel ili�kiler ile mü�teri 

buldu�unu söyleyebiliriz. Bu sonucu meslek mensubunun kendi çevresindeki 

mükelleflerle olan birebir diyaloglar�na ba�layabiliriz. Nitekim bir meslek mensubu 

ba��ms�z çal��maya ba�lamadan önce beraber çal��ma istedi�i mü�teri portföyünü 

gözden geçirmektedir.  
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4. KÜRESELLE�MEN�N GÜNÜMÜZ MUHASEBE VE DENET�M 

KO�ULLARINA ETK�LER� �LE �LG�L� DÜ�ÜNCELER 

4.1 Küreselle�meye Yönelik Yakla��mlar 

Anket çal��mas�na kat�lan meslek mensuplar�n�n küreselle�me süreci ile ilgili 

dü�ünceleri a�a��da belirtilmi�tir.  

Tablo 18: Meslek Mensuplar�n�n Küreselle�meye Yönelik Yakla��mlar� 

 
Anketi cevaplayan meslek mensuplar�n�n küreselle�me ile ilgili dü�ünceleri �u 

�ekildedir; 197 meslek mensubundan 35’i küreselle�meyi ‘Yat�r�m ve üretimin ulusal 

s�n�rlar� a�arak, üretimin mal ve ya hizmet arz edilen dünyaya do�ru geni�lemesi’ olarak 

tan�mlam��t�r.  8’i ‘Uzak yerlerin birbirlerine, yerel olu�umlar�n çok uzaktaki olaylarla 

�ekillendi�i ya da bunun tam tersinin söz konusu oldu�u yollarla ba�layan dünya 

çap�ndaki toplumsal ili�kilerin yo�unla�ma süreci’ olarak, 95’ i ‘Ülkeler aras�ndaki 

ekonomik, sosyal, siyasi ili�kilerin geli�mesi; farkl� toplum kültür, inanç ve 

beklentilerinin daha iyi tan�nmas�, uluslararas� ili�kilerinin yo�unla�mas� gibi birbiri ile 

ba�lant�l� konular� içeren kavram’ olarak, 37’si ‘Ucuz eme�i kullanan, yerel �artlardan 

yararlanan, çevreyi tahrip eden bir sömürü düzeni’ olarak ifade etmi�tir. Meslek 

mensuplar�ndan 22’ si ise bu soruyu yan�ts�z b�rakm��t�r. Yüzde olarak bakt���m�zda % 

17.8’ lik bölüm ‘Yat�r�m ve üretimin ulusal s�n�rlar� a�arak, üretimin mal ve ya hizmet 

arz edilen dünyaya do�ru geni�lemesi’ olarak tan�mlam��t�r. % 4.1’ lik bölüm ‘Uzak 

yerlerin birbirlerine, yerel olu�umlar�n çok uzaktaki olaylarla �ekillendi�i ya da bunun 

tam tersinin söz konusu oldu�u yollarla ba�layan dünya çap�ndaki toplumsal ili�kilerin 

yo�unla�ma süreci’ olarak, % 48.2’ lik bölüm ‘Ülkeler aras�ndaki ekonomik, sosyal, 

siyasi ili�kilerin geli�mesi farkl� toplum kültür, inanç ve beklentilerinin daha iyi 

tan�nmas�, uluslararas� ili�kilerinin yo�unla�mas� gibi birbiri ile ba�lant�l� konular� 
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içeren kavram’ olarak, % 18.8’ lik bölüm ‘Ucuz eme�i kullanan, yerel �artlardan 

yararlanan, çevreyi tahrip eden bir sömürü düzeni’ olarak ifade etmi�tir. % 11.2’ lik 

bölüm soruyu yan�ts�z b�rakm��t�r. Yan�ts�zlar d��ar�da b�rak�ld���nda bu oranlar s�ras� 

ile % 20, % 4.6,  % 54.3, % 21.1 olarak kar��m�za ç�kmaktad�r.

4.2.Küreselle�menin Muhasebe ve Denetim Meslekleri 

Üzerindeki Etkisi 

Ankette sorulan bir soruda göre küreselle�me sürecinin muhasebe ve denetim 

meslekleri üzerinde etkisi olup olmad��� tespit edilmek istenmi�tir. Bu itibarla al�nan 

cevaplar a�a��daki gibidir;  

 

Tablo 19: Küreselle�menin Muhasebe ve Denetim Meslekleri Üzerindeki Etkisi 

 

Buna göre; 197 meslek mensubundan 29’u etkisinin olmad���n�, 160’s� ise etkisi 

oldu�unu dü�ünmektedir. 8 meslek mensubu da bu soruya yan�t vermemi�tir. Yüzde 

olarak bakt���m�zda ise % 14,7’lik bölüm etkisi olmad���n�, % 81.2 lik bölüm etkisi 

oldu�unu ifade etmi�tir. % 4.1’ lik bölüm ise soruya yan�t vermemi�tir. Yan�ts�zlar 

d��ar�da b�rak�ld���nda ‘Hay�r’ yan�t�n� verenlerin oran� % 15.1 ve ‘Evet’ yan�t�n� 

verenlerin oran� % 84.9 olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 
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4.3.Küreselle�menin Muhasebe ve Denetim Meslekleri 

Üzerindeki Etkilerinin Sonuçlar�na Yönelik Dü�ünceler 

Bir önceki soruya ba�l� olarak haz�rlanm�� olan bu soruda ise küreselle�menin 

muhasebe ve denetim meslekleri üzerindeki etkisinin ne yönde oldu�u sorulmu�tur. 

 

Tablo 20: Küreselle�menin Muhasebe ve Denetim Meslekleri Üzerindeki 

Etkilerinin Sonuçlar�na Yönelik Dü�ünceler 

 

Buna göre bir önceki soruda 160 ki�i küreselle�me sürecinin muhasebe ve 

denetim mesleklerini etkiledi�ini ifade etmi�tir. Buna göre 160 meslek mensubundan 

50’si olumsuz etkiledi�ini; 110’ u olumlu etkiledi�ini; 29’ u bu durumun henüz belli 

olmad���n� ifade etmi�tir. 8 meslek mensubu da soruyu yan�ts�z b�rakm��t�r. Yüzde 

olarak bakt���m�zda ise % 25.4’lük bölüm olumsuz, % 55.8 olumlu, % 14,7’ lik bölüm 

ise henüz sürecin belli olmad���n� ifade etmi�tir. % 4.1 lik k�s�m ise soruyu yan�ts�z 

b�rakm��t�r. Yan�ts�zlar d��ar�da b�rak�ld���nda olumsuz diyenlerin oran� % 26.5 ve 

olumlu diyenlerin oran� % 58.2, belli de�il diyenlerin oran� % 15.3 olarak kar��m�za 

ç�kmaktad�r. 
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4.4.Global Etik �le �lgili  Yakla��mlar 

Meslek mensuplar�na global etik kavram�n�n günümüz ko�ullar� aç�s�ndan ne 

kadar önemli oldu�u sorulmu�tur. 

Tablo 21:Global Etik �le �lgili Yakla��mlar 

 

Tabloda görülebilece�i gibi anketi cevaplayan meslek mensuplar�nda 13 ‘ü bu 

soruyu yan�ts�z b�rakm��lard�r. Bir önceki soruya bakt���m�zda cevaplamayan meslek 

mensuplar�ndan daha fazlad�r. Dolay�s� ile bir önceki soruyu yan�ts�z b�rakan ve 

küreselle�me sürecinin etkilerinin henüz belli olmad���n� dü�ünen meslek mensuplar�n�n 

bu soruyu yan�ts�z b�rakt�klar� dü�ünülmektedir. Di�er taraftan meslek mensuplar�ndan 

6’s� ‘Global Etik’ kavram�n�n kesinlikle önemsiz oldu�unu, yine 6’s� önemsiz 

oldu�unu,  67’ si önemli oldu�unu, 77’si kesinlikle önemli oldu�unu dü�ünmektedir. 28 

meslek mensubu ise karars�z oldu�unu ifade etmi�tir. Yüzde olarak dü�ündü�ümüzde 

ise % 3’ lik bölüm ‘Global Etik’ kavram�n�n kesinlikle önemli oldu�unu, yine % 3’ lük 

bölüm önemsiz oldu�unu, % 34’ lük k�s�m önemli oldu�unu, % 39.1 ‘lik bölüm ise 

kesinlikle önemli oldu�unu dü�ünmektedir. % 14.2’ lik k�s�m ise karars�z oldu�unu 

belirtmi�tir. Yan�ts�zlar d��ar�da b�rak�ld���nda kesinlikle önemlidir diyenlerin oran� % 

41.8 ve önemlidir diyenlerin oran� % 36.4 karars�z�m diyenlerin oran� % 15.2, 

önemsizdir diyenlerin oran� %3.3 ve kesinlikle önemsizdir diyenlerin oran�  % 3.3 

olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 
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4.5. Uluslararas� Muhasebe ve Denetim Meslek Örgütleri 

Ankete cevap veren meslek mensuplar�n uluslararas� muhasebe ve denetim 

meslek örgütleri hakk�nda ne kadar bilgi sahibi olduklar� ölçülmek istenmi�tir.  

 

Tablo 22:  Meslek Mensuplar�nca Bilinen Muhasebe ve Denetim Meslek Örgütleri 
          

Meslek Örgütü IFAC AICPA AECC IOSCO AAA IAESB IAA 

Tanıyorum 126 15 11 7 4 4 11 

Tanımıyorum 71 182 186 190 193 193 186 

   

Buna göre 197 meslek mensubundan 126’s� IFAC’ �, 15’i AICPA’ y�, 11’ i 

AECC’ yi, 7’si IOSCO’ yu, 4’ü AAA’ y�, 4’ ü IAESB’ yi, 11’ i IAA kurulu�unu 

tan�maktad�r. Burada dikkatimizi çeken nokta en çok IFAC kurumunun tan�n�yor 

olmas�d�r. Yüzde olarak dü�ündü�ümüzde ise  % 63,9 gibi bir oran söz konusudur. 

Bilindi�i gibi IFAC Kurumu muhasebe mesle�inin uluslararas� standartla�mas� 

aç�s�ndan öncü bir kurulu�tur. Dolay�s� ile meslek mensuplar�n�n uluslararas� 

geli�meleri takip ettikleri sonucuna bu noktada ula�mam�z mümkündür.  

 

4.6. Meslek Mensuplar�n�n Muhasebe ve Denetim Mesle�i �le 

�lgili  Geli�meleri Takip Etme Durumlar� 

Meslek mensuplar�na muhasebe ve denetim mesle�i ile ilgili geli�meleri takip 

edip etmedikleri sorulmu�tur. Al�nan cevaplar ise �u �ekildedir; 

Tablo 23: Meslek Mensuplar�n�n Geli�meleri Takip Etme Durumlar� 

 

Buna göre meslek mensuplar�ndan 142’ si geli�meleri takip etti�ini, 52 si ise 
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takip etmedi�ini belirtmi�tir.  3 meslek mensubu ise bu soruyu yan�ts�z b�rakm��t�r. Bu 

noktada yan�ts�z b�rakan meslek mensuplar�n�n takip etmediklerini de dü�ünebiliriz. 

Yüzde olarak dü�ündü�ümüzde % 72.1’ lik bölüm geli�meleri takip etmekte, % 26.4’ 

lük bölüm geli�meleri takip etmemekte % 1.5 ‘luk bölüm ise soruyu yan�ts�z 

b�rakm��t�r. Yan�ts�zlar d��ar�da b�rak�ld���nda ‘Hay�r’ diyenlerin oran� %26,8 ve ‘Evet’ 

diyenlerin oran� %73,2 olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 

4.7. Meslek Mensuplar�n�n Muhasebe ve Denetim Mesle�i �le 

�lgili  Geli�meleri Takip Etme Yollar� 

Bir önceki soruya ba�l� olarak haz�rlanm�� bu soruda ise muhasebe meslek 

mensuplar�n�n hangi yollarla geli�meleri takip ettikleri sorulmu�tur.
Tablo 24: Meslek Mensuplar�n�n Geli�meleri Takip Etme Yollar� 

 

Bir önceki soruya ba�l� olarak haz�rlanan bu soruda uluslararas� geli�meleri 

takip eden 142 meslek mensubu mevcuttur. 55 meslek mensubu geli�meler takip 

etmedi�ini belirtmi� veya soruyu yan�ts�z b�rakm��t�r. Dolay�s� ile de�erlendirilmeye 

al�nan 142 ki�idir. 142 meslek mensubundan 109’ u internet, 10’u gazete, 22’ si meslek 

odas�, 1’i dergi arac�l��� ile geli�meleri takip etmektedir. Yüzde olarak 

dü�ündü�ümüzde % 55.3’ lük bölüm internet, %10’ luk bölüm gazete, %22’ lik bölüm 

meslek odas�,  % 0.5 lik bölüm dergi arac�l��� ile geli�meleri takip etmektedir. % 27.9 ‘ 

luk bölüm ise soruyu yan�ts�z b�rakm��t�r. Burada dikkatimizi % 55.3 lük oranla internet 

arac�l��� ile takibin gerçekle�ti�i sonucu çekmektedir. Dolay�s� ile küreselle�me 

sürecinin en önemli unsurlar�ndan olan internetin meslek ya�ant�s�nda önemli bir yere 

sahip oldu�u söylenebilmektedir. Yan�ts�zlar d��ar�da b�rak�ld���nda internet arac�l��� 

yan�t�n� verenler % 76.8, gazete yan�t�n� verenler % 7, meslek odas� yan�t�n� verenler % 

15.5, dergi yan�t�n� verenler % 0.7 oran� olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 
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4.8. Meslek Mensuplar�n�n Muhasebe ve Denetim Mesle�i �le 

�lgili  Geli�meleri Takip Edememe Nedenleri 

Önceki iki soruya ba�l� olarak haz�rlanm�� olan bu soruda ise meslek 

mensuplar�n�n geli�meleri takip edememe nedenleri tespit edilmeye çal���lm��t�r. 

 
Tablo 25: Meslek Mensuplar�n�n Geli�meleri Takip Edememe Nedenleri 

Buna göre toplam 51 meslek mensubu geli�meleri takip edemediklerinin 

nedenlerini belirtmi�tir.  Önceki ve ba�l� soruda ise bu rakam 55 olarak kar��m�za 

ç�km��t�. Bu noktada takip eyleminin süreklilik kazanmamas� neticesinde farl�l�klar�n 

ortaya ç�kt��� söylenebilir. Di�er taraftan geli�meleri takip edemeyen 51 meslek 

mensubundan 37’ si i�lerinin yo�un olmas�, 14 ‘si ise meslek odas�n�n faaliyetinin 

olmamas� cevab�n� vermi�;146 meslek mensubu soruyu yan�ts�z b�rakm��t�r. Yüzdesel 

olarak bakt���m�zda ise % 18.8’lik bölüm i�lerinin yo�un olmas�, % 7.1 ‘lik bölüm 

meslek odas�n�n faaliyetinin olmamas� nedeniyle geli�meleri takip edemediklerini 

belirtmi�lerdir. % 74,1’ lik bölüm ise soruyu yan�ts�z b�rakm��t�r. Yan�ts�zlar d��ar�da 

b�rak�ld���nda ‘Yo�unum’ diyenlerin oran� % 72.5 ve ‘Meslek odas�nda faaliyet 

olmuyor.‘ diyenlerin oran� % 27.5 olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 
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4.9. Meslek Mensuplar�n�n Türkiye Muhasebe Standartlar� 

(TMS) �le ilgili  Bilgi Düzeyleri 

           Meslek mensuplar�n�n Türkiye muhasebe Standartlar�(TMS) na ili�kin bilgi 

sahibi olup olmad�klar�n� ö�renmek amac� ile haz�rlanm�� soruda yan�tlar �u �ekildedir; 

Tablo 26: Meslek Mensuplar�n�n Türkiye Muhasebe Standartlar� (TMS) �le �lgili 

Bilgi Düzeyleri 

 

Buna göre 197 meslek mensubundan 148’ i TMS hakk�nda bilgi sahibi iken; 32’ 

si bilgi sahibi de�ildir. Di�er taraftan 17 meslek mensubu bu soruya yan�t vermemi�tir. 

Yüzde olarak bakt���m�zda ise % 16.2’ lik bölüm TMS hakk�nda bilgi sahibi olmad���n� 

ve %75.1’ lik bölüm ise TMS hakk�nda bilgi sahibi olduklar�n� belirtmi�tir. % 8.6’ l�k 

bölüm ise soruyu yan�ts�z b�rakt���ndan TMS hakk�nda bilgi sahibi olmad�klar� kabul 

edilmi�tir. Yan�ts�zlar d��ar�da b�rak�ld���nda ‘Hay�r’ diyenlerin oran� % 17.8 ve ‘Evet’ 

diyenlerin oran� % 82.2 olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 

4.10. Küreselle�me Aç�s�ndan Meslek Mensuplar�na Göre 

Türkiye Muhasebe Standartlar� (TMS)’ nda En Önemli Olan 5 

Standart  

Meslek mensuplar�ndan küreselle�me süreci ile birlikte ülkemizde uygulanmaya 

ba�lanan Türkiye Muhasebe Standartlar� (TMS)‘ ndan önemli bulunan ilk be� 

standard�n belirtilmesi istenmi�tir. Bu soruya 197 meslek mensubundan 29’ u yan�t 

vermi�tir. Ancak verilen yan�tlar�n muhasebe standartlar� ile ilgili olmad��� görülmü�tür. 

Sadece birkaç meslek mensubu finansal tablolar�n sunumu, hâs�lat, stoklar ve duran 

varl�klar yan�t�n� vermi�lerdir. Di�er meslek mensuplar� daha çok muhasebe ve denetim 

mesleklerinin önemi ve temel kavramlar� do�rultusunda yan�tlar vermi�lerdir. Baz� 
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meslek mensuplar� ise tüm standartlar�n önemli oldu�unu vurgulam��, baz�lar� ise bilgisi 

olmad���, ko�ullar�n yetersiz oldu�u veya yan�nda kaynak olmamas� nedeni ile 

yan�tlayamayaca��n� belirtmi�tir.  

4.11. Küreselle�me Süreci �le Muhasebe ve Denetim Mesle�inde 

Ön Plana Ç�kan Unsurlar 

Küreselle�me süreci ile birlikte muhasebe ve denetim mesle�inde öne ç�kan 

unsurlar�n belirlemesinin amaçland��� bu soruya verilen cevaplar �u �ekildedir; 

Tablo 27: Küreselle�me Süreci �le Muhasebe ve Denetim Mesle�inde Ön Plana 

Ç�kan Unsurlar 

 

197 meslek mensubundan 92’ si �effafl�k, 10’ u karl�l�k, 15’ i tarafs�zl�k, 14’ ü 

ba��ms�zl�k, 26’ s� sosyal sorumluluk ilkesi yan�t�n� vermi�; 40 meslek mensubu ise 

soruyu yan�ts�z b�rakm��t�r. Bu grubun küreselle�menin muhasebe ve denetim mesle�ini 

etkilemedi�ini dü�ünen grup oldu�u tahmin edilmektedir. Yüzde olarak 

dü�ündü�ümüzde ise % 46.7’ lik bölüm �effafl�k, %5.1’ lik k�s�m kârl�l�k, % 7.6’ l�k 

bölüm tarafs�zl�k, %7.1’ lik bölüm ba��ms�zl�k, %13.2’lik bölüm ise sosyal sorumluluk 

ilkesinin önemli oldu�unu ifade etmi�, % 20.3 ‘lük bölüm ise soruyu yan�ts�z 

b�rakm��t�r. Yan�ts�zlar d��ar�da b�rak�ld���nda �effafl�k diyenlerin oran� %58.6,  kârl�l�k 

% 6.4 tarafs�zl�k % 9.6 ba��ms�zl�k % 8.9 ve sosyal sorumluluk diyenlerin oran� %16.6 

olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Bu durumda küreselle�me süreci ile birilikte gündeme 

gelen bu ilkeler muhasebe ve denetim meslek eti�inin günümüz ko�ullar�nca önemli 

oldu�unu göstermektedir. Dolay�s� ile meslek mensuplar� ba�ta �effafl�k ilkesi olmak 

üzere ba��ms�zl�k, tarafs�zl�k, sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde mesleklerini icra 

etmeli, dürüst, meslek ahlak�na uygun hareket etmelidirler.
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5.MESLEK MENSUPLARININ MESLEK ET��� �LE �LG�L� DENEY�M 

VE E��T�M DÜZEYLER� 

5.1.Meslek Mensuplar�n�n Uluslararas� Firmalar�n 

Dan��manl���n� Yapma Durumlar� 

 Meslek mensuplar�na herhangi bir uluslararas� firman�n dan��manl���n� yap�p 

yapmad�klar� sorulmu�tur. 

 

Tablo 28: Dan��manl��� Yap�lan Uluslararas� Firmalar�n Varl��� 

 

 
Anketimize kat�lan 197 meslek mensubunda sadece 7 meslek mensubu herhangi 

bir uluslararas� firman�n dan��mal���n� yapmaktad�r. 185 meslek mensubu herhangi bir 

uluslararas� firman�n dan��manl��� yapmamaktad�r ve 5 meslek mensubu bu soruyu 

yan�ts�z b�rakm��t�r. Yan�ts�zlar d��ar�da b�rak�ld���nda olumlu yan�t verenlerin oran� % 

3.6 ve olumsuz yan�t verenlerin oran� % 96.4 olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 

5.2.Dan��manl��� Yap�lan Ulusal ve Uluslararas� Firmalar 

Aras�ndaki Farkl�l�k Olma Durumlar� 

 Dan��manl��� yap�lan ulusal ve uluslararas� firmalar aras�ndaki farkl�l�klar�n 

tespitine ili�kin haz�rlanm�� bu sorunun yan�t� ise �u �ekildedir; 

Tablo 29:Dan��manl��� Yap�lan Firmalar Aras�ndaki Farkl�l�klar 
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Bir önceki soruya ba�l� olarak haz�rlanm�� olarak haz�rlanm�� bu soruda sadece 

7 meslek mensubu de�erlendirmeye al�nm��t�r. Di�er meslek mensuplar� ise bu soruyu 

herhangi bir uluslararas� firman�n dan��manl���n� yapmad�klar� gerekçesi ile yan�ts�z 

b�rakm��lard�r.  Yüzde olarak bakt���m�zda sadece % 4.1’lik k�s�m uluslararas� firman�n 

dan��manl���n� yapmaktad�r. Yine % 95.9’ luk k�s�m soruyu yan�ts�z b�rakm��t�r.  

5.3. Dan��manl��� Yap�lan Firmalar Aras�ndaki Farkl�l�k 

Boyutu 

Dan��manl��� yap�lan ulusal ve uluslararas� firmalar aras�ndaki farkl�l�klar�n ne 

yönde oldu�u sorulmu�tur.  

Tablo 30: Dan��manl��� Yap�lan Firmalar Aras�ndaki Farkl�l�k Boyutu 

 

Önceki iki soruya ba�l� olarak haz�rlanan bu soruda 7 meslek mensubu dikkate 

al�nm��t�r. Buna göre 1 meslek mensubu uluslararas� firmalar�n kamuoyunu ayd�nlatma 

konusuna önem verdiklerini, 3 meslek mensubu ulusal firmalar�n kamuoyunu 

ayd�nlatma konusuna önem verdiklerini, 3 meslek mensubunun her iki firma grubunun 

kamuoyunu ayd�nlatma konusuna önem verdiklerini ifade etmi�lerdir. Soruyu 190 

meslek mensubu yan�ts�z b�rakm��t�r. Yüzde olarak bakt���m�zda % 0.5’ lik bölüm 

uluslararas� firmalar�n kamuoyunu ayd�nlatma konusuna önem verdiklerini, % 1.5’ lik 

bölüm ulusal firmalar�n kamuoyunu ayd�nlatma konusuna önem verdiklerini, % 1.5’ lik 

bölümün her iki firma grubunun kamuoyunu ayd�nlatma konusuna önem verdikleri 

görülmektedir. Yine % 96.4’ lük k�s�m soruyu yan�ts�z b�rakm��t�r. 
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5.4. Dan��manl��� Yap�lan Firmalar�n Etik Kod Varl��� 

Meslek mensuplar�na dan��manl�klar�n� yapt�klar� firmalar�n etik kodlar�n�n olup 

olmad��� sorulmu�tur.  

Tablo 31: Dan��manl��� Yap�lan Firmalar�n Etik Kod Varl��� 

 

Ankete kat�lan 197 meslek mensubundan 23’ ü dan��manl���n� yapt�klar� 

firmalar�n etik kodlar�n�n oldu�unu, 174’ ü de etik kodlar�n�n olmad���n� belirtmi�lerdir. 

Yüzde olarak bakt���m�zda % 11,7’lik bölüm dan��manl���n� yapt�klar� firmalar�n etik 

kodlar�n�n oldu�unu, % 88.3’ lük bölüm etik kodlar�n�n olmad���n� belirtmi�lerdir. Bu 

durum olumsuz bir tabloyu kar��m�za ç�karm��t�r. Çünkü etik kodunu yay�nlamayan 

i�letmeler uluslararas� sermaye piyasalar�nda yer alamama gibi olumsuzluklarla 

kar��la�maktad�rlar. Dolay�s� ile günümüz ko�ullar�na ayak uyduramayan i�letmeler 

sadece mal ve hizmet al�m- sat�m� ile faaliyetlerini sürdüremeyeceklerdir.  

5.5. Dan��manl��� Yap�lan Firmalar�n Etik Kod Varl��� Düzeyi 

Bir önceki soruya ba�l� olarak haz�rlanm�� bu soruda ise etik kodlar� olan 

i�letmelerdeki oranlar �u �ekildedir; 

Tablo 32:Dan��manl��� Yap�lan Firmalarda Etik Kod Varl��� Düzeyi 
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         197 meslek mensubundan 27’ si dan��manl�klar�n� yapt�klar� firmalar�n etik 

kodlar�n�n oldu�unu belirtmi�ti. Buna göre firmalardaki etik kodlar�n varl��� yar�dan az 

olmas� durumu 9 meslek mensubu, yar�s� kadar olmas� 7 meslek mensubu, yar�dan fazla 

olmas� durumu 5 meslek mensubu, hepsinin olmas� durumu 2 meslek mensubu 

taraf�ndan ifade edilmi�tir. Yüzde olarak bakt���m�zda; firmalardaki etik kodlar�n varl��� 

yar�dan az olmas� % 4.6’l�k bölüm, yar�s� kadar olmas� % 3.6’ l�k bölüm, yar�dan fazla 

olmas� durumu % 2.5’ luk bölüm, hepsinin olmas� durumu % 1 olarak ifade edilmi�tir. 

Soruya yan�ts�z b�rakan meslek mensuplar�n�n say�s� ise 174’ ( % 88.3) tür. Yan�ts�zlar 

d��ar�da b�rak�ld���nda yar�dan az diyenlerin oran� % 39.1, yar�s� diyenlerin oran�  % 

30.4, yar�dan fazla % 21.7 ve hepsi diyenlerin oran� % 8.7 olarak kar��m�za 

ç�kmaktad�r. 

5.6. Meslek Mensuplar�n�n Meslek Eti�i E�itimi Alma 

Durumlar� 

Bu soruda meslek mensuplar�n�n meslek eti�i e�itimi alma durumlar� tespit 

edilmeye çal���lm��t�r.   

Tablo 33: Meslek Mensuplar�n�n Meslek Eti�i E�itimi Alma Durumlar� 

 

Buna göre 197 meslek mensubundan 132 mesleki etik e�itimi almad�klar�n�, 61’ 

i ise meslek eti�i e�itimi ald�klar�n� ifade etmi�lerdir. Ayr�ca soruyu yan�ts�z b�rakan 4 

meslek mensubunun etik e�itimi almad�klar� kabul edilmi�tir. Yüzde olarak 

bakt���m�zda % 67’ lik bölüm mesleki etik e�itimi almad���n�, % 31’lik bölüm ise 

meslek eti�i e�itimi ald���n� ifade etmi�lerdir. 
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5.7. Meslek Mensuplar�n�n Meslek Eti�i E�itimi Düzeyleri 

Meslek mensuplar�n�n ald�klar� meslek eti�i e�itim düzeylerini belirtmek üzere 

haz�rlanm�� soruya ili�kin yan�tlar ise �u �ekildedir; 

  
Tablo 34: Meslek Mensuplar�n�n Meslek Eti�i E�itimi Düzeyleri 

 

Bir önceki soruya ba�l� olarak haz�rlanm�� bu soruda meslek eti�i e�itimi alm�� 

61 meslek mensubu mevcuttur. Dolay�s� ile 61 meslek mensubu dikkate al�nm��t�r. 2 

meslek mensubu ortaö�retim düzeyinde, 10 meslek mensubu önlisans düzeyinde, 42 

meslek mensubu lisans düzeyinde, 7 meslek mensubu lisansüstü düzeyinde meslek etik 

e�itimi alm��t�r. Yüzde olarak bakt���m�zda ise % 1’ lik bölüm ortaö�retim düzeyinde, 

% 6.1 önlisans düzeyinde, % 21.8’ lik bölüm lisans düzeyinde, % 3.62 l�k bölüm 

lisansüstü düzeyinde meslek etik e�itimi alm��t�r. Soruyu yan�ts�z b�rakan meslek 

mensuplar�n�n say�s� ise 136 (% 67.5) d�r. Yan�ts�zlar d��ar�da b�rak�ld���nda ise % 3.1’ 

lik bölüm ortaö�retim düzeyinde, % 18.8 önlisans düzeyinde, % 67.2 ’ lik bölüm lisans 

düzeyinde, % 10.9 luk bölüm lisansüstü düzeyinde meslek etik e�itimi alm��t�r. 
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5.8.Etik Davran��lar Çerçevesinde Meslek Mensuplar�ndan 

Beklentiler 

Son sorumuzda ise etik davran��lar çerçevesinde meslek mensuplar�ndan 

beklentiler aç�klanmaya çal���lm��t�r.  

Tablo 35: Etik Davran��lar Çerçevesinde Meslek Mensuplar�ndan Beklentiler 

 

Küreselle�me sürecinde ön plana ç�kan etik konusu tüm mesleklerde oldu�u gibi 

muhasebe ve denetim mesleklerinde de kendisini hissettirmi�tir. Dolay�s� ile meslek 

mensuplar�n�n dürüst, tarafs�z, meslek ahlak�na uygun hareket etmesi beklenmektedir. 

Bu soruda meslek mensuplar�n�n mükellefleri ile aralar�ndaki i� ili�kisinde etik 

davran��lar�n ne kadar önemli oldu�u saptanmaya çal���lm��t�r. Çal��mam�zda 15 

meslek mensubu ko�ulsuz mü�teri memnuniyetinin önemli oldu�unu, 4 meslek 

mensubu belirli oranda mü�teri memnuniyetinin önemli oldu�unu, 145 meslek mensubu 

mesleki sorumluluk çerçevesinde etik davran��lar�n önemli oldu�unu ifade etmi�tir. 

Yüzde olarak bakt���m�zda ise  % 7.6’ l�k bölüm ko�ulsuz mü�teri memnuniyetinin 

önemli oldu�unu, % 2’lik bölüm belirli oranda mü�teri memnuniyetinin önemli 

oldu�unu,% 73.6’ l�k bölüm mesleki sorumluluk çerçevesinde etik davran��lar�n önemli 

oldu�unu ifade etmi�tir. 33 meslek mensubu (% 16.8) ise bu soruyu yan�ts�z b�rakm��t�r.

Yan�ts�zlar d��ar�da b�rak�ld���nda ko�ulsuz mü�teri memnuniyeti diyenlerin oran� % 9.1 

ve belirli oranda mü�teri memnuniyetinin diyenlerin oran� % 2.4.  mesleki sorumluluk 

çerçevesinde mü�teri memnuniyeti diyenlerin oran� % 88.4 olarak kar��m�za 

ç�kmaktad�r. 
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6. MESLEK MENSUPLARININ E��T�M DÜZEYLER� �LE BAZI 

UNSURLAR ARASINDAK� �L��K�LER�N �NCELENMES� 

A�a��daki tablolarda meslek mensuplar�n�n e�itim düzeyleri ile küreselle�me 

olgusu, küreselle�me olgusunun muhasebe ve denetim mesle�i üzerindeki etkisi, 

küreselle�me ile öne ç�kan unsurlar ve meslek eti�i e�itimi aras�ndaki ili�kinin 

incelenmesi amaçlanm��t�r. 

6.1.Meslek Mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri ile Küreselle�meye 

Yönelik Tan�mlar Aras�ndaki �li�ki 

            Bu tabloda meslek mensuplar�n�n e�itim düzeyleri ile küreselle�meye yönelik 

tan�mlar aras�ndaki ili�ki aç�klanmaya çal���lm��t�r. 

 

Tablo 36: Meslek Mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri ile Küreselle�meye Yönelik 

Tan�mlar Aras�ndaki �li�ki 
 

 
  

Küreselle�me Tan�mlar� Toplam 
S�n�rlar� 
A�mak 

Toplumsal 
�li�kiler 

Uluslararas� 
�li�kiler 

Sömürü 
Düzeni  

 
 
 

E�itim 
  
  
  
  
  
  
  

Ortaö�retim 
  

2 
      20.0% 

0
.0%

6
         60.0% 

2 
    20.0% 

10
    100.0% 

Önlisans 
  

2
      18.2% 

0
.0%

6
         54.5% 

3 
    27.3% 

11
    100.0% 

Lisans 
  24

      17.8% 
6

           4.4% 
76

         56.3% 

                
         29 
    21.5% 

               
          135 
    100.0% 

Lisansüstü 
  7

       6.8% 
2

         10.5% 
7

         36.8% 
3 

    15.8% 
19

    100.0% 

        Toplam 
  35

      20.0% 
8

           4.6% 
95

         54.3% 

             
         37 
    21.1% 

                
          175 
    100.0% 

  

             Bu tabloya göre orta ö�retim düzeyindeki 10 meslek mensubundan 2’ si 

küreselle�meyi ‘Yat�r�m ve üretimin ulusal s�n�rlar� a�arak, üretimin mal ve ya hizmet 

arz edilen dünyaya do�ru geni�lemesi’ olarak, 6’ s� ‘Uzak yerlerin birbirlerine, yerel 

olu�umlar�n çok uzaktaki olaylarla �ekillendi�i ya da bunun tam tersinin söz konusu 



165 

 

oldu�u yollarla ba�layan dünya çap�ndaki toplumsal ili�kilerin yo�unla�ma süreci’ 

olarak, 2’ si ‘Ülkeler aras�ndaki ekonomik, sosyal, siyasi ili�kilerin geli�mesi farkl� 

toplum kültür, inanç ve beklentilerinin daha iyi tan�nmas�, uluslararas� ili�kilerinin 

yo�unla�mas� gibi birbiri ile ba�lant�l� konular� içeren kavram’  olarak tan�mlamaktad�r. 

Önlisans düzeyindeki 11 meslek mensubundan 2’ si ‘Yat�r�m ve üretimin ulusal 

s�n�rlar� a�arak, üretimin mal ve ya hizmet arz edilen dünyaya do�ru geni�lemesi’ 

olarak, 6’ s� ‘Uzak yerlerin birbirlerine, yerel olu�umlar�n çok uzaktaki olaylarla 

�ekillendi�i ya da bunun tam tersinin söz konusu oldu�u yollarla ba�layan dünya 

çap�ndaki toplumsal ili�kilerin yo�unla�ma süreci’ olarak, 3’ ü ‘Ülkeler aras�ndaki 

ekonomik, sosyal, siyasi ili�kilerin geli�mesi farkl� toplum kültür, inanç ve 

beklentilerinin daha iyi tan�nmas�, uluslararas� ili�kilerinin yo�unla�mas� gibi birbiri ile 

ba�lant�l� konular� içeren kavram’ olarak küreselle�meyi tan�mlamaktad�r. 

 Lisans düzeyindeki 135 meslek mensubundan 24’ ü ‘Yat�r�m ve üretimin ulusal 

s�n�rlar� a�arak, üretimin mal ve ya hizmet arz edilen dünyaya do�ru geni�lemesi’ 

olarak, 6’ s� ‘Uzak yerlerin birbirlerine, yerel olu�umlar�n çok uzaktaki olaylarla 

�ekillendi�i ya da bunun tam tersinin söz konusu oldu�u yollarla ba�layan dünya 

çap�ndaki toplumsal ili�kilerin yo�unla�ma süreci’ olarak, 76 ‘ s� ‘Ülkeler aras�ndaki 

ekonomik, sosyal, siyasi ili�kilerin geli�mesi farkl� toplum kültür, inanç ve 

beklentilerinin daha iyi tan�nmas�, uluslararas� ili�kilerinin yo�unla�mas� gibi birbiri ile 

ba�lant�l� konular� içeren kavram’ olarak, 29’ u ‘Ucuz eme�i kullanan, yerel �artlardan 

yararlanan, çevreyi tahrip eden bir sömürü düzeni’ olarak tan�mlamaktad�r. Lisansüstü 

düzeyindeki 19 meslek mensubundan 7’ si ‘Yat�r�m ve üretimin ulusal s�n�rlar� a�arak, 

üretimin mal ve ya hizmet arz edilen dünyaya do�ru geni�lemesi’ olarak, 2’ si ‘Uzak 

yerlerin birbirlerine, yerel olu�umlar�n çok uzaktaki olaylarla �ekillendi�i ya da bunun 

tam tersinin söz konusu oldu�u yollarla ba�layan dünya çap�ndaki toplumsal ili�kilerin 

yo�unla�ma süreci’ olarak, 7’ si ‘Ülkeler aras�ndaki ekonomik, sosyal, siyasi ili�kilerin 

geli�mesi farkl� toplum kültür, inanç ve beklentilerinin daha iyi tan�nmas�, uluslararas� 

ili�kilerinin yo�unla�mas� gibi birbiri ile ba�lant�l� konular� içeren kavram’ olarak, 3’ ü 

‘Ucuz eme�i kullanan, yerel �artlardan yararlanan, çevreyi tahrip eden bir sömürü 

düzeni’ olarak tan�mlamaktad�r. 
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6.2. Meslek Mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri �le 

Küreselle�menin Etkisi Aras�ndaki �li�ki 

            Bu tabloda meslek mensuplar�n�n e�itim düzeyleri ile küreselle�me olgusunun 

muhasebe ve denetim meslekleri üzerindeki etkileri ile dü�üncelerin ili�kilisi 

aç�klanmaya çal���lm��t�r. 

Tablo 37: Meslek Mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri �le Küreselle�menin Etkisi 

Aras�ndaki �li�ki 

 
  

Küreselle�menin Etkisi Toplam 
Hay�r Evet  

 
 

    E�itim 
  
  
  
  
  

Ortaö�retim 
  

4
33.3%

8
66.7%

12
100.0%

Önlisans 
  0

.0%

13
100.0

%

13
100.0%

Lisans 
  

23
15.8%

123
84.2%

146
100.0%

Lisansüstü 
  0

.0%

21
100.0

%

21
100.0%

Toplam 
  

27
14.1%

165
85.9%

192
100.0%

 

Buna göre anketimize kat�lan orta ö�retim düzeyindeki 12 meslek mensubundan 

4’ ü küreselle�me sürecinin bu meslekler üzerinde etkisinin olmad���n�, 8’ i ise etkisinin 

oldu�unu ifade etmi�tir. Önlisans düzeyindeki 13 meslek mensubunun tümü etkisi 

oldu�unu vurgulamaktad�r. Lisans düzeyindeki 146 meslek mensubundan 23’ ü etkisi 

olmad���n�, 123 meslek mensubu ise etkisinin oldu�unu belirtmi�tir. Di�er taraftan 

lisansüstü düzeydeki 21 meslek mensubunu tümü küreselle�menin bu meslekler 

üzerinde etkisi oldu�unu vurgulam��t�r.  
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6.3. Meslek Mensuplar�n�n Sahip Olduklar� Unvanlar �le 

Küreselle�menin Etkisi Aras�ndaki �li�ki 

Bu tabloda ise meslek mensuplar�n�n sahip olduklar� unvanlar ile 

küreselle�menin muhasebe ve denetim mesle�i üzerindeki etkisi aras�ndaki ili�ki 

aç�klanmaya çal���lm��t�r. 

   

Tablo 38: Meslek Mensuplar�n�n Sahip Olduklar� Unvanlar �le Küreselle�menin 

Etkisi Aras�ndaki �li�ki 
 

 
  

Küreselle�menin Etkisi Toplam 
Hay�r Evet  

 
 

Unvan 
  
  
  
  
  

SM 
  

3
13.0%

20 
87.0% 

23
100.0%

SMM 
  

23
13.9%

143 
86.1% 

166
100.0%

YMM 
  1

33.3%
2 

66.7% 
3

100.0%

    Toplam 
  

27
14.1%

165 
85.9% 

192
100.0%

  

Buna göre;  23 serbest muhasebeciden 32’ ü küreselle�menin muhasebe ve 

denetim meslekleri üzerinde etkisi olmad���n�, 20’ si etkisi oldu�unu savunmaktad�r. 

166 serbest muhasebeci ve mali mü�avirden 23’ ü etkisi olmad���n�, 143’ ü etkisi 

oldu�unu belirtmi�tir. 3 yeminli mali mü�avirden 1’ i etkisi olmad���n�, 2’ si etkisi 

oldu�unu belirtmi�tir. Burada dikkatimizi çeken bir husus da meslek mensuplar�n e�itim 

düzeyi ile unvanlar�n�n paralellik göstermesidir. Dolay�s� ile e�itim düzeyleri ile di�er 

hususlar aras�ndaki ili�kinin incelenmesine devam edilmi�tir.  
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6.4.Meslek mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri �le Küreselle�me 

Beraberinde Ortaya Ç�kan Unsurlar Aras�ndaki �li�ki 

Bu tabloda ise meslek mensuplar�n�n e�itim düzeyleri ile küreselle�me 

beraberinde ortaya ç�kan unsurlar aras�ndaki ili�ki aç�klanmaya çal���lm��t�r. 

 

Tablo 39: Meslek mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri �le Küreselle�me Beraberinde 

Ortaya Ç�kan Unsurlar Aras�ndaki �li�ki 

 
  

Küreselle�me �le Birlikte Ortaya Ç�kan Unsurlar Toplam 
           
�effafl�k Kârl�l�k Tarafs�zl�k Ba��ms�zl�k 

Sosyal 
Sorumluluk  

 
 
 

E�itim 
 
 
 
 
 
 
 

Ortaö�retim 
  

             3  
    37.5% 

0
           .0% 

2
       25.0% 

1
          12.5% 

2 
         25.0% 

            8 
   100.0% 

Önlisans 
  

6
    46.2% 

2
       15.4% 

0
           .0% 

1
            7.7% 

4 
         30.8% 

           13 
   100.0% 

Lisans 
  

          70 
    59.3% 

6
        5.1% 

             13 
       11.0% 

11
            9.3% 

18 
         15.3% 

         118 
   100.0% 

Lisansüstü 
             13

    72.2% 
2

       11.1% 
0

           .0% 
1

            5.6% 
2 

         11.1% 
          18 
   100.0% 

        Toplam 
  

           92
    58.6% 

             10 
         6.4% 

             15 
         9.6% 

14
            8.9% 

26 
         16.6% 

         157 
   100.0% 

 

Meslek mensuplar�n�n e�itim düzeyi ile küreselle�me süreci ile ortaya ç�kan 

unsurlar aras�ndaki ili�kinin aç�kland��� bu soruda ise ortaö�retim düzeyindeki 8 meslek 

mensubundan 3’ ü �effafl���n, 2’ si tarafs�zl���n, 1’ i ba��ms�zl���n, 2’ si sosyal 

sorumlulu�un ön plana ç�kt���n� belirtmi�tir. Önlisans düzeyindeki 13 meslek 

mensubundan 6’ s� �effafl���n, 2’ si kârl�l���n, 1’i ba��ms�zl���n, 4’ ü sosyal 

sorumlulu�un ön plana ç�kt���n� belirtmi�tir. Lisans düzeyindeki 118 meslek 

mensubundan 70’ i �effafl���n, 6’ s� kârl�l���n, 13 tarafs�zl���n, 11’  i ba��ms�zl���n, 18’ i 

sosyal sorumlulu�un ön plana ç�kt���n� belirtmi�tir. Lisansüstü düzeyindeki 18 meslek 

mensubundan 13’ ü �effafl���n, 2’ si kârl�l���n, 1’ i ba��ms�zl���n, 2’ si sosyal 

sorumlulu�un ön plana ç�kt���n� belirtmi�lerdir. 
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6.5.Meslek Mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri �le Meslek Eti�i 

E�itimi Almalar� Aras�ndaki �li�ki 

               Bu tabloda ise meslek mensuplar�n�n e�itim düzeyleri ile meslek eti�i 

e�itimini almalar� aras�ndaki ili�ki aç�klanmaya çal���lm��t�r. 

 

Tablo 40: Meslek Mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri �le Meslek Eti�i E�itimi 

Almalar� Aras�ndaki �li�ki 

 
  

Etik E�itimi Toplam 
Hay�r Evet  

     
E�itim 

 
  
  

Ortaö�retim
  

10
83.3%

2 
16.7% 

12
100.0%

Önlisans 
  

9
69.2%

4 
30.8% 

13
100.0%

Lisans 
  

100
68.0%

47 
32.0% 

147
100.0%

Lisansüstü 
  

13
61.9%

8 
38.1% 

21
100.0%

       Toplam 
  

132
68.4%

61 
31.6% 

193
100.0%

 

Buna göre orta ö�retim düzeyindeki 12 meslek mensubundan 10’u meslek eti�i 

e�itimi almam��, 2’ si alm��t�r. Önlisans düzeyindeki 13 meslek mensubundan 9’ u 

meslek eti�i e�itimi almam��, 4’ ü alm��t�r. Lisans düzeyindeki 147 meslek 

mensubundan 100 meslek eti�i e�itimi almam��, 47’ si alm��t�r. Lisansüstü düzeyindeki 

21 meslek mensubundan 13’ ü meslek eti�i e�imi almam��, 8 ‘i alm��t�r. 
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6.6.Meslek Mensuplar�n�n Meslek Eti�i E�itimleri ile Meslek 

Mensuplar�ndan Beklentiler Aras�ndaki �li�ki  

Bu tabloda meslek mensuplar�n�n meslek eti�i e�itimi almalar� ile etik 

davran��lar çerçevesinde meslek mensuplar�ndan beklentiler aras�ndaki ili�ki 

incelenmi�tir. 

Tablo 41: Meslek Mensuplar�n�n Meslek Eti�i E�itimleri ile Meslek 

Mensuplar�ndan Beklentiler Aras�ndaki �li�ki 
 

 
  

Beklentiler Toplam 

Ko�ulsuz     
 Oranda 

             
      Belirli      
     Oranda 

Mesleki 
Sorumluluk  

Etik 
E�itimi 

 
  

Hay�r 8
           7.8% 

3
2.9%

91 
89.2% 

102
          100.0%

Evet 
  

7
         11.5%

1
1.6%

53 
86.9% 

61
          100.0%

       Toplam 
  

15
           9.2% 

4
2.5%

144 
88.3% 

163
          100.0%

 

Buna göre meslek eti�i e�itimi almayan 102 meslek mensubundan 8 ‘ i ko�ulsuz 

mü�teri memnuniyetinin, 3’ ü belirli oranda mü�teri memnuniyetinin, 91’ i ise mesleki 

sorumluluklar çerçevesinde mü�teri memnuniyetinin önemli oldu�unu vurgulam��t�r. 

Di�er taraftan meslek eti�i e�itimi alan 61 meslek mensubundan 7’ si ko�ulsuz mü�teri 

memnuniyetinin, 1’i belirli oranda mü�teri memnuniyetinin, 53’ ü ise mesleki 

sorumluluklar çerçevesinde mü�teri memnuniyetinin önemli oldu�unu vurgulam��t�r. 
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7.MESLEK MENSUPLARININ E��T�M DÜZEYLER� �LE BAZI 

UNSURLAR ARASINDAK� �L��K�LER�N SINANMASI 

Mann Whitney Testi:   Wilcoxon testi olarak da bilinen bu test t- testinin 

parametrik olmayan e� de�eri olarak dü�ünülebilir. Bu test için veri da��l�m� konusunda 

herhangi bir �art olmamakla birlikte verinin tesadüfi olarak toplanm�� olmas� ve s�ral� 

olmas� yeterlidir. Analiz için verinin aral�k seviyesi olmas�na gerek kalmaks�z�n ordinal 

seviyede olmas� yeterli olmaktad�r.297 Mann-Whitney testi, bir de�i�kene ili�kin iki 

grubun kar��la�t�r�lmas� amac� ile kullan�l�r. 

 
Kruskall Wallis Testi: Bu test uygulama olarak Mann Whiyney U testine 

benzemektedir.  Ancak üç veya daha fazla grubun kar��la�mas�nda kullan�lmaktad�r. Bu 

testler, de�i�kenler ve gruplar aras�ndaki farkl�l�klar�n incelenmesine yönelik kullan�lan 

istatistik analiz teknikleridir.298  

7.1. Meslek Mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri ile Küreselle�meye 

Yönelik Tan�mlar Aras�ndaki �li�kinin Analizi 

Ho: Meslek mensuplar�n�n küreselle�meye yönelik yakla��mlar� ile e�itim 

düzeyleri aras�nda anlaml� bir farkl�l�k yoktur. 

Ha: Meslek mensuplar�n�n küreselle�meye yönelik yakla��mlar� ile e�itim 

düzeyleri aras�nda anlaml� bir farkl�l�k vard�r. 

Meslek mensuplar�n�n küreselle�meye yönelik yakla��mlar� ile e�itim 

düzeyleri aras�nda anlaml� bir farkl�l�k olup olmad��� Kruskal Wallis testi ile s�nanm��, 

test sonuçlar� Tablo 40’ ta verilmi�tir. 

                                                 
297Parametrik Olmayan Analiz Teknikleri, http://www.belgeler.com/blg/5op/analiz-teknikleri, (Eri�im 
Tarihi: 23.08.2011) 
298Parametrik Olmayan Analiz Teknikleri,  
http://akademikdestek.net/kutuphane/analiz/analiz_dosyalar/analiz_teknikleri.doc (Eri�im Tarihi: 
11.05.2011) 
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Tablo 42: Meslek Mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri ile Küreselle�meye Yönelik 

Yap�lan Tan�mlar Aras�ndaki �li�kinin Analizi 

p>0,05 oldu�undan Ho red edilemez. (X2
(3,175) =3.770, p>0,05) 

 Meslek mensuplar�n�n küreselle�meye yönelik tan�mlar� ile e�itim düzeyleri 

aras�nda anlaml� bir farkl�l�k yoktur. Meslek mensuplar�n�n e�itim düzeyi ne olursa 

olsun küreselle�meye yönelik tan�mlar� de�i�memektedir. Yani e�itim düzeyi yüksek 

meslek mensuplar�n�n tan�mlar� ile e�itim düzeyi daha dü�ük meslek mensuplar�n�n 

tan�mlar� ayn� do�rultudad�r.  

7.2. Meslek Mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri �le 

Küreselle�menin Etkisi Aras�ndaki �li�kinin Analizi 

Ho: Küreselle�menin muhasebe ve denetim meslekleri üzerindeki etkilerine 

verilen yan�t ile e�itim düzeyleri aras�nda anlaml� bir farl�l�k yoktur. 

Ha: Küreselle�menin muhasebe ve denetim meslekleri üzerindeki etkilerine 

verilen yan�t ile e�itim düzeyleri aras�nda anlaml� bir farl�l�k vard�r.

 Küreselle�menin muhasebe ve denetim meslekleri üzerindeki etkilerine verilen 

yan�t ile e�itim düzeyleri aras�nda anlaml� bir farl�l�k olup olmad��� Kruskal Wallis testi 

ile s�nanm��, test sonuçlar� Tablo 41’ de verilmi�tir. 

Tablo 43: Meslek Mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri �le Küreselle�menin Etkisi 

Aras�ndaki �li�kinin Analizi 

 

p<0,05 oldu�undan Ho red edilir. (X2
(3,192) =9.547 p<0,05) 
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Küreselle�menin meslek üzerine etkilerine verilen yan�t e�itim düzeyleri 

aras�nda anlaml� bir farl�l�k vard�r. Meslek mensuplar�n�n e�itim düzeylerine göre 

küreselle�menin etkisi hakk�ndaki görü�ler de�i�mektedir. E�itim düzeyi yüksek meslek 

mensuplar�n�n dü�ük e�itim seviyeli meslek mensuplar�na göre bu konuya bak�� aç�lar� 

farkl�la�m��t�r. E�itim düzeyi yüksek mensuplar� küreselle�menin günümüz ko�ullar�n� 

etkiledi�ini belirtmi�tir. Di�er bir ifade ile e�itim düzeyi bu konuya bak�� aç�s� üzerinde 

etkilidir.  

7.3. Meslek Mensuplar�n�n Sahip Olduklar� Mesleki Düzeyler 

�le Küreselle�menin Etkisi Aras�ndaki �li�kinin Analizi 

Ho: Küreselle�menin etkisi hakk�nda görü�leri aç�s�ndan mesleki düzeyler 

aras�nda anlaml� bir farkl�l�k yoktur. 

Ha: Küreselle�menin etkisi hakk�nda görü�leri aç�s�ndan mesleki düzeyler 

aras�nda anlaml� bir farkl�l�k vard�r. 

Küreselle�menin etkisi hakk�nda görü�leri aç�s�ndan mesleki düzeyler aras�nda 

anlaml� bir farkl�l�k farl�l�k olup olmad��� Kruskal Wallis testi ile s�nanm��, test 

sonuçlar� Tablo 42’ de verilmi�tir 

 

Tablo 44: Meslek Mensuplar�n�n Sahip Olduklar� Mesleki Düzeyler �le 

Küreselle�menin Etkisi Aras�ndaki �li�kinin Analizi 

 

 
 

p>0,05 oldu�undan Ho red edilemez. (X2
(2,192) =0,943, p>0,05) 

 Küreselle�menin etkisi hakk�nda görü�leri aç�s�ndan mesleki düzeyler aras�nda 

anlaml� bir farkl�l�k yoktur. Küreselle�menin meslek üzerinde etkisi olup olmad��� 

konusunda SM SMM ve YMM ler aras�nda bir farkl�l�k yoktur Tüm mesleki düzeyler 

küreselle�menin meslek üzerinde etkili oldu�u dü�ünmektedir.   

Küreselle�menin etkisine bak�� aç�s� mesleki düzeye göre de�i�memektedir. 
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Ankete kat�lanlar içinde yüksek düzeydeki meslek mensuplar� ile dü�ük düzeydeki 

meslek mensuplar�n�n küreselle�meye etkisine bak�� aç�s� ayn�d�r. Yani “Tüm meslek 

mensuplar� için genel olarak ayn� bak�� aç�s�na sahiptir.” diyebiliriz.   

7.4. Meslek mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri �le Küreselle�me 

Beraberinde Ortaya Ç�kan Unsurlar�n Analizi 

Ho: Küreselle�me beraberinde ortaya ç�kan unsurlar aç�s�ndan e�itim düzeyleri 

aras�nda anlaml� bir farkl�l�k yoktur. 

Ha: Küreselle�me beraberinde ortaya ç�kan unsurlar aç�s�ndan e�itim düzeyleri 

aras�nda anlaml� bir farkl�l�k vard�r.

Küreselle�me beraberinde ortaya ç�kan unsurlar aç�s�ndan e�itim düzeyleri 

aras�nda anlaml� bir farkl�l�k olup olmad��� Kruskal Wallis testi ile s�nanm��, test 

sonuçlar� Tablo 43’ te verilmi�tir. 

 

Tablo 45: Meslek mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri �le Küreselle�me Beraberinde 

Ortaya Ç�kan Unsurlar�n Analizi 

 
 
p>0,05 oldu�unda Ho red edilemez. (X2

(3,157) =4,082,p>0,05) 

 Küreselle�me beraberinde ortaya ç�kan unsurlar aç�s�ndan e�itim düzeyleri 

aras�nda anlaml� bir farkl�l�k yoktur. Hangi e�itim düzeyinde olursa olsun meslek 

mensuplar�n�n ortaya ç�kan unsurlar hakk�nda görü�leri ayn�d�r. E�itim seviyesi bu 

konudaki görü�ler üzerinde etki yapmam��t�r.  
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7.5. Meslek Mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri �le Meslek Eti�i 

E�itimi Almalar� Aras�ndaki �li�kinin Analizi 

Ho: Meslek Mensuplar�n�n meslek eti�i e�itimi al�p almam�� olmalar� ile e�itim 

düzeyleri aras�nda anlaml� bir farkl�l�k yoktur. 

 Ha: Meslek mensuplar�n�n meslek eti�i e�itimi al�p almam�� olmalar� ile e�itim 

düzeyleri aras�nda anlaml� bir farkl�l�k yoktur.  

Meslek Mensuplar�n�n meslek eti�i e�itimi al�p almam�� olmalar� ile e�itim 

düzeyleri aras�nda anlaml� bir farkl�l�k olup olmad��� Kruskal Wallis testi ile s�nanm��, 

test sonuçlar� Tablo44’ te verilmi�tir.  

Tablo 46: Meslek Mensuplar�n�n E�itim Düzeyleri �le Meslek Eti�i E�itimi Almalar� 

Aras�ndaki �li�kinin Analizi 

 

p>0,05 oldu�undan Ho red edilemez. (X2
(3,193) =1.653,p>0,05) 

 Meslek mensuplar�n�n meslek eti�i e�itimini al�p almam�� olmalar� e�itim 

düzeyleri aras�nda anlaml� bir farkl�l�k yoktur. Meslek mensuplar�n�n e�itim düzeyleri 

ile etik e�itimi almalar� ayn� do�rultudad�r.  

7.6. Meslek Mensuplar�n�n Meslek Eti�i E�itimleri ile Meslek 

Mensuplar�ndan Beklentiler Aras�ndaki �li�kinin Analizi  

Ho: Meslek mensuplar�ndan beklentiler aç�s�ndan etik e�itimi alan meslek 

mensuplar� ile almayan meslek mensuplar� aras�nda farkl�l�k yoktur.  

Ha: Meslek mensuplar�ndan beklentiler aç�s�ndan etik e�itimi alan meslek 

mensuplar� ile almayan meslek mensuplar� aras�nda farkl�l�k yoktur.  

Meslek mensuplar�ndan beklentiler aç�s�ndan etik e�itimi alan meslek 

mensuplar� ile almayan meslek mensuplar� aras�nda farkl�l�k olup olmad��� Mann-

Whitney testi ile s�nanm��, test sonuçlar� Tablo 45’ te verilmi�tir. 
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Tablo 47: Meslek Mensuplar�n�n Meslek Eti�i E�itimleri ile Meslek 

Mensuplar�ndan Beklentiler Aras�ndaki �li�kinin Analizi 

 

p>0,05 oldu�undan Ho red edilemez. Mann- Whitney U testi sonuçlar�na göre meslek 

mensuplar�ndan beklentiler aç�s�ndan etik e�itimi alan meslek mensuplar� ile almayan 

meslek mensuplar� aras�nda farkl�l�k yoktur. Etik e�itimi alan meslek mensuplar�n�n 

e�itim sonras� beklentileri de�i�memi�tir. Etik e�itimi al�nmas� meslek mensuplar�n�n 

beklentileri üzerinde etki yapmam��t�r.  Meslek mensuplar�ndan etik e�itimi alanlar ve 

etik e�itimi almayanlar ayn� dü�üncededirler.  
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SONUÇ 

           Küreselle�menin günümüz ko�ullar�n� etkiledi�i bu süreçte olu�an her türlü 

de�i�im ve geli�melerde harmonizasyon durumu kaç�n�lmazd�r. Özellikle bilgi 

toplumunun hâkim ve bilgi payla��m�n�n bu kadar etkin olmas� ülkeler aras�ndaki 

etkile�imin nedeni olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 

Ekonomik etkile�imler ile beraber siyasi, toplumsal ve kültürel etkile�imler daha 

da artm��t�r. Bu ba�lamda küreselle�meye yönelik olumlu ve olumsuz ele�tiriler de söz 

konusudur. Nihai olarak bakt���m�zda küreselle�me olgusundan ba��ms�z hareket 

edemeyece�imiz sonucu kar��m�za ç�kmaktad�r. Bu yüzden küreselle�me olgusunun 

ekonomik yönü a��r basmakla beraber sosyal, siyasi, kültürel yöndeki etkilerinin tüm 

dünyay� etkiledi�ini söyleyebiliriz. 

Etik kavram� küreselle�me süreci ile birlikte tüm mesleklerde gündeme 

gelmi�tir. Bu ba�lamda güven ortam�n�n sa�lanmas� ve güvenin toplum içinde yayg�n 

hale gelmesi için geleneksel ve modern kültürün harmonizasyonu �artt�r. Çünkü toplum 

içinde ya�anan olumsuz geli�meler temiz toplum talebini artt�rm��t�r. Birçok meslekte 

teknik geli�melerle beraber etiksel geli�meler de tart���lmaya, bu mesleklerin daha 

sa�l�kl� bir �ekilde icras� için gerekli çal��malar yap�lmaya ba�lanm��t�r.  

Küreselle�me sürecinden en çok etkilenen meslekler muhasebe ve denetim 

meslekleridir. Bu yüzden ekonomik hayat�n en küçük birimleri olan i�letmelerdeki 

muhasebe bölümleri uluslararas� alanda tüm geli�melere ayak uydurmal�d�r. Ayr�ca 

günlük ve mesleki ya�ant�m�z�n vazgeçilmezi haline gelen teknolojik geli�meler de 

muhasebe ve denetim mesleklerinin icras�nda köklü de�i�iklikler yaratm��t�r.  

Son y�llarda ortaya ç�kan muhasebe skandallar� bu etkile�imle beraber muhasebe 

ve denetim mesleklerinde etiksel boyutlar� gündeme getirmi�tir. Öyle ki uluslararas� 

alanda ortak dil anlay��� gereklilik kazanm��, �effafl�k ve hesap verme unsurlar� ön 

plana ç�km��t�r. Dolay�s� ile meslek örgütleri olu�an uygulama farkl�l�klar�n� ortadan 

kald�rmak amac� ile gerekli çal��malar� sergilemeye ba�lam��t�r. Çünkü küreselle�me 

sürecinde i�letmelerdeki muhasebe sistemlerinin uluslararas� muhasebe standartlar�na 

uyumlu hale getirilmesi, muhasebe belge ve kay�t düzeni, etik de�erler ve kamuoyunun 

ayd�nlat�lmas�n�n önemini ortaya ç�karm��t�r. Dolay�s� ile meslek mensuplar� global 

dü�ünme gereklili�ini hissetmi�lerdir. Çünkü i�letmede çal��an say�s� artm��, hukuksal 
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düzenlemeler de�i�mi�, teknoloji mesle�in icras�n� de�i�tirmi� ve mü�teriler daha fazla 

hizmet talebinde bulunmu�lard�r.  

Bu itibarla özellikle denetim mesle�inde ön plana ç�kan ba��ms�zl�k ilkesi ile 

tüm dünyada ilgi duyanlara do�ru, güvenilir ve tarafs�z bir �ekilde bilgi sunulmas� 

önemli k�l�nm�� ve denetim mesle�ine büyük sorumluluklar yüklenmi�tir. Denetim 

mesle�inin itibar�n�n dü�mesine neden olan muhasebe skandallar� neticesinde ç�kar�lan 

‘Sarbanes Oksley Yasas�’ ile denetçi ve yöneticileri etkileyen hükümler belirlenmi�tir. 

Buna göre denetçilerin gözetlendi�i kurul olu�turulacak ve olu�abilecek usulsüzlükler 

konusunda ilgi duyanlar bilgilendirilecektir. Bu sayede kamuoyu ayd�nlanacak; meslek 

mensuplar� etik davran��lar çerçevesinde hareket edeceklerdir. Böylece i�letme 

kurumsal yönetimindeki etik kurallar, hem i�letme performans�n�n olumlu yönde 

seyretmesini hem de finansal raporlaman�n sa�l�kl� bir �ekilde gerçekle�mesini 

sa�layacakt�r.  

Bu süreç içerisinde mesle�in gerekli bir �ekilde icras�n� sa�layacak olan meslek 

e�itimi kavram� da gündeme gelmi�tir. Meslek mensuplar�na yönelik mesle�in kalitesini 

artt�r�c� çal��malara a��rl�k verilmi�tir. ��letme aç�s�ndan yararl� bilgilere ula�ma, 

do�rulu�un denetlenmesi, ortaya ç�kan sonuçlar�n karar almada kullan�lmas� için 

ö�renci yetene�inin geli�tirilmesi gerekmektedir. Dolay�s� ile meslek örgütleri ile 

birlikte yüksekö�retim kurumlar� muhasebe e�itiminde belirli program ve stratejiler 

geli�tirmeye ba�lam��lard�r. Özellikle IFAC ‘Uluslararas� E�itim Standartlar�’ 

kapsam�nda mesleki yeterlili�in ölçülmesi, staj programlar� ve ders programlar�nda 

bili�im teknolojisinin önemli oldu�unu vurgulam��t�r.  Yine IFAC ‘Uluslararas� E�itim 

Standartlar�’ ndan ‘Mesleki De�erler, Etik ve Tutumlar Standard�’ ile meslek 

mensuplar�na e�itim programlar� süresince mesleki de�erler ve etik davran��lar�n 

kazand�r�lmas�n� öngörmektedir. Mesle�e yükümlülük kazand�ran bu de�erler ile 

mesle�in geli�tirilmesi ve kamu ç�kar� kapsam�nda yüksek kalitede hizmetin sa�lanmas� 

amaçlanmaktad�r. Ülkemizde ba�ta TESMER olmak üzere meslek mensuplar�n�n e�itsel 

geli�meleri için gerekli çal��malar yap�lmaktad�r.  

Uluslararas� düzeyde haz�rlanan meslek eti�i kurallar� çerçevesinde ülkemizdeki 

kurumlarda gerekli çal��malar� sergilemektedirler. Bu ba�lamda SPK, TÜRMOB gibi 

önde gelen birçok kurulu� meslek eti�i ilke ve kurallar�n� yay�nlayarak meslek 

mensuplar�n�n bu ilke ve kurallara uyulmas� konusunda zorunluluk getirmi�tir.  
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Küreselle�me sürecinin en önemli etkilerinden biri olan çok uluslu �irketlerde de 

etik konusu gündeme gelmi�tir. Ulusal �irketlere nazaran daha karma��k bir yap�ya 

sahip olan bu �irketlerde farkl� kültürdeki bireylerin istihdam�, etik uygulamalar� ihtiyaç 

haline getirmi�tir. �irket içinde görevlendirilen etik memurlar, etik konusunda 

muhasebe birliklerinin yay�nlar� ve �irket y�ll�k genel kurullar�na eti�in dâhil edilmesi 

söz konusu olmu�tur.  

Bu geli�meler do�rultusunda küreselle�me sürecinin muhasebe ve denetim 

meslek eti�i üzerindeki etkileri tespit edebilmek için �zmir ilindeki 197 ba��ml� ve 

ba��ms�z çal��an meslek mensubu üzerinde yap�lan çal��may� �u �ekilde özetlemek 

mümkündür; 

Ara�t�rma neticesinde ankete kat�lan meslek mensuplar�n�n % 68.5’ i erkek 

meslek mensubundan, % 31.5’ i ise bayan meslek mensubundan olu�maktad�r. Yine 

meslek mensuplar�n�n  % 76.1’ lik k�sm� lisans düzeyindedir. Bu durum özellikle unvan 

aç�s�ndan bakt���m�zda ruhsatl� meslek mensubu olduklar�n� desteklemektedir. Nitekim 

% 86.3 gibi büyük bir oran�n serbest muhasebeci ve mali mü�avir oldu�u görülmü�tür. 

Bununla birlikte % 70.1 oran�nda meslek mensuplar�n�n ba��ms�z olarak çal��t�klar� 

saptanm��t�r. Meslek mensuplar�n�n ba��ms�z çal��ma isteklerini daha çok kendi i�inin 

patronu olma, özgür olma ve daha fazla kazanma isteklerine ba�layabiliriz. Çünkü 

anketimize kat�lan meslek mensuplar�n % 70.6’ s� on y�l ve daha fazla deneyime 

sahiptir. Bu ba�lamda bilgi düzeyi yüksek, mesleki deneyime sahip meslek 

mensuplar�n�n kendi i�inin patronu olma istekleri gayet do�ald�r. Buna paralel olarak 

meslek mensuplar�n�n i�e ba�lad�klar� ilk günden itibaren ilgi duyanlar ile muhatap 

olmas�, hanehalk�n�n hizmet talepleri ve deneyimleri ki�isel ili�kilerini artt�rm��t�r. 

Dolay�s� ile mü�teri bulma konusunda bu etkenlerin oldukça önemli oldu�u söylenebilir. 

Nitekim ankete kat�lan meslek mensuplar�n�n % 59.4’ lük k�sm� ki�isel ili�kiler, %37.1’ 

lik k�sm� tavsiye üzerine mü�teri bulmu�tur.  

Ankete kat�lan meslek mensuplar�ndan % 48.2 lik k�s�m küreselle�meyi ‘Yat�r�m 

ve üretimin ulusal s�n�rlar� a�arak mal ve hizmet arz edilen dünyaya do�ru geni�lemesi’ 

olarak ifade etmi�tir. Daha önce belirtti�imiz gibi küreselle�meye yönelik olumlu ve 

olumsuz dü�ünceler mevcuttur. Meslek mensuplar� artan d�� ticaret i�lemleri ile tüm 

dünyada faaliyet gösterebilme imkân�n�n oldu�u dü�üncesindedir. Di�er taraftan % 

18.8’ lik k�s�m ise küreselle�meyi ‘Ucuz eme�i kullanan, yerel �artlardan yararlanan, 
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çevreyi tahrip eden bir sömürü düzeni’ olarak ifade etmi�tir. Burada özellikle 

küreselle�menin ulus devlet üzerindeki olumsuz etkisi oldu�u dü�ünülerek bu cevab�n 

verildi�i dü�ünülmü�tür.  

Tüm dünyadaki ekonomik, siyasal ve kültürel ö�eleri etkileyen küreselle�me 

olgusunun muhasebe ve denetim meslekleri üzerinde etkisinin olup olmad��� ölçülmek 

istenmi�tir. Buna göre meslek mensuplar�n�n % 81.2’ si küreselle�me sürecinin 

muhasebe ve denetim meslekleri üzerinde etkisi oldu�unu ifade etmi�tir. Buna ba�l� 

olarak % 55.6’ l�k k�s�m olumlu etkiledi�ini, % 25.4’ lük k�s�m olumsuz etkiledi�ini, % 

14.7’ lik k�s�m ise yarg�da bulunmak için henüz erken oldu�unu ilerleyen süreçlerde 

sonuçlar�n görülece�ini ifade etmi�tir.  

Ya�anan olumsuz geli�meler toplum içinde güven unsurunun azalmas�na neden 

olmu�tur. Hanehalk� yap�lan her türlü i�lem aç�s�ndan sürekli bir tedirginlik 

ya�amaktad�r. Bu itibarla ‘Bireysel ve ulusal etik bilincini a�an tüm dünyadaki insanlar� 

kapsayan duyarl�l��� ve sorumlulu�u ifade eden global etik kavram�’ n�n günümüz 

ko�ullar� aç�s�ndan önemini sordu�umuzda ise meslek mensuplar�ndan % 39.1’ i 

kesinlikle önemli oldu�unu, yine % 34‘ ü ise önemli oldu�unu belirtmi�tir. Bu 

ba�lamda toplumsal kalk�nma temelinde güven duygusunun olmas�n�n gereklili�i 

dü�ünülmektedir. 

Uluslararas� uygulamalar�n kaç�n�lmaz oldu�u küreselle�me sürecinde 

uluslararas� meslek örgütleri çal��malar�na h�z vermekte ve söz konusu de�i�iklikler 

meslek mensuplar�nca uygulanmaya çal���lm��t�r. Anketimize kat�lan meslek 

mensuplar�n�n % 63.9’ u IFAC’ � tan�maktad�r.  IFAC, uluslararas� muhasebe 

uygulamalar� konusunda öncü bir kurulu�tur. Ülkemizdeki meslek örgütleri de IFAC 

kriterleri çerçevesinde gerekli uygulamalar� yapmaktad�r. Di�er uluslararas� meslek 

örgütleri ise yakla��k % 7’ lik bir k�s�m taraf�ndan bilinmektedir. Bu ba�lamda meslek 

mensuplar�na uluslararas� mesleki geli�meleri takip edip etmedikleri soruldu�unda ise 

% 72.1’ lik k�s�m geli�meleri takip ettiklerini, % 26.4’ lük k�s�m ise geli�meleri takip 

edemediklerini belirtmi�tir. Bu sonuç dinamik bir yap�ya sahip olan muhasebe ve 

denetim mesleklerindeki geli�melerin takip edildi�ini göstermektedir.  

Küreselle�me ile birlikte teknolojik geli�melerin meslekler üzerindeki etkisi 

artm��t�r. �nternet ortam�nda ileti�imin daha h�zl� gerçekle�mesi durumu söz konusu 

olmaktad�r. Buna göre anketimize kat�lan meslek mensuplar�ndan % 55.3 gibi büyük bir 
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oran bu geli�meleri internet ortam�nda takip ettiklerini belirtmi�tir. Di�er taraftan 

geli�meleri takip edemediklerini belirten meslek mensuplar�n�n % 18.8 ‘ i i�lerinin 

yo�un oldu�unu, % 7.1 ‘lik k�sm� ise meslek odas�nda yeterince faaliyet olmad���n� 

gerekçe olarak sunmu�tur.  

Meslek mensuplar�n�n Türkiye Muhasebe Standartlar� ile ilgili bilgi sahibi olup 

olmad�klar� soruldu�unda, % 75.1’ lik k�s�m bilgi sahibi oldu�unu, % 16.2’ k�s�m bilgi 

sahibi olmad���n� ifade etmi�tir. Küreselle�me aç�s�ndan ön plana ç�kan ilk be� standart 

soruldu�unda ise meslek mensuplar�n�n (birkaç� hariç) bu soruya yeterince cevap 

verememi�tir. Ara�t�rma evreni olarak �zmir ilini seçme nedenimiz büyük �ehir olmas� 

ve küresel �irketlerin var olmas�d�r. Dolay�s� ile meslek mensuplar�n�n daha üst düzeyde 

bilgi donan�m�na sahip olmalar� beklenmi�tir. Ald���m�z bu sonuç ise ülke genelinde 

de�erlendirildi�inde meslek örgütlerinin bu konuya daha fazla de�inmeleri gereklili�ini 

ortaya koymu�tur.  

Ara�t�rma sonuçlar�na bakt���m�zda küreselle�me süreci ile birlikte % 46.7’ lik 

bir oranla �effafl�k unsuru ön plana ç�km��t�r. Yat�r�mc�lar ve ilgi duyanlar finansal ve 

mali analizlerin gerçe�e uygun bir �ekilde gerçekle�ti�i konusunda emin olmak 

istemektedirler. Bu ba�lamda etik davran��lar çerçevesinde gerçekle�en analizlerde 

kamuoyunun gere�ince ayd�nlat�lmas� gereklili�i ortaya ç�kmaktad�r.  

�zmir ilinde uluslararas� firmalar�n varl��� dü�üncesinden hareketle, meslek 

mensuplar�na dan��manl�klar�n� yapt�klar� uluslararas� firmalar�n var olup olmad�klar� 

sorulmu�tur. % 3.6’ l�k k�s�m uluslararas� firmalar�n dan��manl�klar�n� yapt�klar�n�, 

ulusal ve uluslararas� firmalar aras�nda farkl�l�k oldu�u belirtmi�tir. Buna göre 3 meslek 

mensubu ulusal firmalar�n kamuoyunun ayd�nlat�lmas�na, 3 meslek mensubu her 

ikisinin kamuoyunun ayd�nlat�lmas�na, 1 meslek mensubu uluslararas� firmalar�n 

kamuoyunun ayd�nlat�lmas�na önem verdi�ini ifade etmi�tir. Di�er taraftan meslek 

mensuplar�na dan��manl�klar�n� yapt�klar� firmalar�n etik kodlar�n�n olup olmad��� 

soruldu�unda % 11.7 ‘ lik k�s�m etik kodlar�n oldu�unu ifade etmi�tir. Bu soruyu 

olumlu yan�tlayan meslek mensuplar�n�n % 4.6’ l�k k�sm� dan��manl��� yap�lan 

firmalar�n yar�s�ndan az�n�n etik kodlara sahip oldu�unu ifade etmi�tir. Bu sonuç ne 

yaz�k ki etik konusunda gerekli çal��malar�n yap�lmas� gerekti�ine dikkat çekmektedir. 

 Kurum içinde oldukça önemli olan etik kodlar güven ortam�n� olu�turur, riskleri 

azalt�r, iyi yönetim ve liderli�i geli�tirir. Daha öncede belirtti�imiz gibi firmalarda 
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�effafl�k ilkesi do�rultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. Nitekim uluslararas� 

piyasalarda yer almak isteyen firmalar�n mutlaka etik kodlar�n�n yay�nlam�� olmas� 

gerekmektedir. Dolay�s� ile küresel piyasalarda yer almak isteyen i�letmeler bu kodlar� 

yay�nlayarak ça��n gerektirdi�i �artlarda faaliyetlerini sürdürme zorunlulu�unu 

ta��maktad�r.   

 Meslek mensuplar�na meslek eti�i e�itimi al�p almad�klar� soruldu�unda % 31’ 

lik k�s�m bu e�itimi ald�klar�n� ifade etmi�tir. % 21.8’ lik grup ise lisans düzeyinde bu 

e�itimi ald���n� belirtmi�tir. Etik davran��lar çerçevesinde meslek mensuplar�ndan 

beklentiler ise mesleki sorumluluklar çerçevesinde % 73.6‘ l�k bir oranla mü�teri 

memnuniyetinin önemli oldu�u belirtilmi�tir.  

 Çal��mam�z�n önceki bölümlerinde muhasebe ve denetim mesleklerinde e�itimin 

önemli oldu�u belirtilmi�tir. Bu itibarla meslek mensuplar�n�n e�itim düzeyleri ile baz� 

de�i�kenler aras�ndaki ili�kiler incelendi�inde �u sonuçlar kar��m�za ç�km��t�r; 

Çal��mam�zda lisans düzeyindeki meslek mensuplar� belirleyici rol oynam��t�r. Lisans 

düzeyindeki 135 meslek mensubundan 76’ s� küreselle�meyi ‘Yat�r�m ve üretimin 

ulusal s�n�rlar� a�arak, üretimin mal ve hizmet arz edilen dünyaya do�ru geni�lemesi’ 

olarak tan�mlam��t�r. Yine lisans düzeyindeki 146 meslek mensubundan 123’ ü 

küreselle�menin muhasebe ve denetim meslekleri üzerinde etki yapt���n� belirtmi�tir. 

Bir ba�ka grupland�rmada ise lisans düzeyindeki 118 meslek mensubundan 70’ i 

küreselle�me süreci ile birlikte �effafl�k ilkesinin ön plana ç�kt���n� belirtmi�tir. Yine 

lisans düzeyindeki 147 meslek mensubundan 47’ sinin meslek eti�i e�itimi ald�klar� 

görülmü�tür. Etik e�itimi alan toplam 61 meslek mensubundan 53’ ü mesleki 

sorumluluklar çerçevesinde mü�teri memnuniyetinin önemli oldu�unu belirtmi�tir.  

Küreselle�me sürecinde muhasebe ve denetim mesleklerinin teknik boyutu kadar 

etik boyutu da önemli bir hal alm��t�r. Anket çal��mam�za bakt���m�zda meslek 

mensuplar�n bu süreçten etkilendi�ini söyleyebiliriz. Ancak meslek mensuplar�n 

ülkemizde uygulanmaya ba�lanan muhasebe standartlar� ve meslek etik e�itimi 

konusunda yeterince bilgi sahibi olmad�klar� görülmü�tür.  Bu ba�lamda muhasebe 

uygulamalar�n�n hedeflenen düzeyde gerçekle�mesi için meslek mensuplar�n�n mesle�e 

gereken önemi vermesi, uygulamalar� etik ilke ve kurallara ba�l� kalarak 

gerçekle�tirmeleri, muhasebe uygulamalar�n�n küresel geli�melere entegre bir �ekilde 

geli�tirilmesi gerekmektedir.  
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 ÖNER�LER 

Bu küresel süreçte tüm mesleklerin uluslararas� geli�melere paralel olarak 

icras�n�n gereklili�i kar��m�za ç�kmaktad�r. Bu yüzden i�letme dili olarak ifade edilen 

muhasebe ve denetim meslekleri, kamuoyuna do�ru bilgi verebilme aç�s�ndan �effafl�k 

ilkesi dâhilinde gerçekle�melidir. Mesle�in tarafs�z, dürüst ve ahlaki olarak icra 

edilmesini sa�layan etik kavram�na bu bak�mdan önemlidir. Uluslararas� çal��malar� 

yak�ndan takip eden ülkemizde meslek mensubu adaylar� lisans düzeyinde etik e�itimi 

almal�d�rlar. Bu bak�mdan meslek örgütleri, yüksekö�retim kurumlar� ve konu ile ilgili 

bilim insanlar�n�n sorumluluklar� oldukça fazlad�r. Yapt���m�z anket çal��mas�nda 

meslek mensuplar�n�n çok az bir k�sm�n�n etik e�itimi ald�klar� saptanm��t�r. Bu 

bak�mdan meslek hayat�na at�lm�� bireylere gerekli e�itimi verebilme aç�s�ndan meslek 

örgütleri harekete geçmelidir. Literatüre bakt���m�zda ise muhasebe ve denetim meslek 

eti�i konusunda yaz�lan kitaplar ya da kitap içindeki bölümler s�n�rl� say�dad�r. Bu 

ba�lamda muhasebe ve denetim meslek eti�i konusundaki çal��malara a��rl�k verilerek 

meslek mensuplar� ya da meslek mensuplar� adaylar�na yol gösterilmelidir. Ayr�ca yurt 

d���nda uygulamaya konan ahlaki yard�m hatlar� ile meslek mensuplar�n�n etik ikilem 

içinde kald�klar� durumlarda yard�m isteyebilme imkân�na sahip olmalar� sa�lanmal�d�r. 

      Di�er taraftan devlet de meslek mensuplar�n�n etik davranmas� konusunda 

yard�mc� olmal�d�r. Çünkü meslek mensubu ço�u zaman di�er dönemlerde çal��mama 

konusunda mükellefin bask�s�na maruz kalabilmektedir. Bu yüzden meslek mensubuyla 

mükellefin belirli mesafelerde durmas�na yönelik uygulama ve stratejiler 

belirlenmelidir. Meslek mensubunun etik d��� davranmas�n� önleyecek ya da etik d��� 

davran��lara kalk��mas�na gerek kalmayacak ilke ve kurallar�n meslek odalar� taraf�ndan 

belirlenmesi ve meslek mensuplar�n�n bu konuda sürekli denetlenmesi gerekmektedir. 

Bu �ekilde icra edilen mesle�in hem itibar� artacak hem de ülke içinde büyük oranda 

gerçe�e uygun kay�tlarla ülke ekonomisi olumlu yönde seyredecektir.      
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       EKLER 

EK-1 ANKET FORMU 

   De�erli Kat�l�mc�; 

A�a��daki anket formu, haz�rlad���m yüksek lisans tezi için küreselle�me 

sürecinin muhasebe ve denetim meslek eti�i üzerindeki etkileri ile ilgili ara�t�rmaya 

yönelik ankettir. Tezin uygulama a�amas� olan bu ankette size sorulan 25 sorulan 

gelecek cevaplar sayesinde tezimin amac�na ula�mas�n� sa�layaca��m. Anket 

cevaplar�n�n yay�ndaki kutucuklara ‘X’ koyarak cevap veriniz. Anketimize zaman 

ay�rd���n�z ve katk�lar�n�z için te�ekkür ediyorum. 

 

           Yrd. Doç. Dr. Habib AKDO�AN 

 Birgül BOZKURT  

 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

A -  K���SEL VE MESLEK� B�LG�LER 

1.Cinsiyetiniz nedir? 

     1. E   ( )                                          2.  K (  ) 

2.E�itim Düzeyiniz nedir?  

 1.Ortaö�retim    ( )     2.Önlisans  (  )      3. Lisans  (  )              4. Lisansüstü ( ) 

3.Sahip oldu�unuz meslek unvan� nedir?  

 1.SM        (  )                      2.SMM       (  )                  3.YMM  (  ) 

4.Çal��ma �ekliniz nas�ld�r?   

  1. Serbest çal���yorum.                                        (  ) 

 2. Bir kamu kurumunda çal���yorum.                  (  ) 

 3. Bir i�verene ba��ml� olarak çal���yorum.         (  ) 

5.Kaç y�ld�r bu meslekte çal�yorsunuz?         

1. 0–4 y�l   (  )                  2.  5–9 y�l  (  )                   3. 10 y�l ve üzeri (  ) 

6.Mükellefleriniz sizinle çal��may� hangi yollarla istemi�tir? 

1.Akrabal�k           (  )              2. Ki�isel ili�kiler      (  ) 
 

           3. Tavsiye               (  )              4. Tabeladan             (  ) 
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B- KÜRESELLE�MEN�N GÜNÜMÜZ MUHASEBE MESLEK KO�ULLARINA 

ETK�LER� �LE �LG�L� DÜ�ÜNCELER 

7.Sizin için küreselle�me neyi ifade etmektedir? 

       1. Yat�r�m ve üretimin ulusal s�n�rlar� a�arak, üretimin mal ve ya hizmet arz edilen 

dünyaya do�ru geni�lemesidir.   (  ) 

       2. Küreselle�me uzak yerlerin birbirlerine, yerel olu�umlar�n çok uzaktaki olaylarla 

�ekillendi�i ya da bunun tam tersinin söz konusu oldu�u yollarla ba�layan dünya 

çap�ndaki toplumsal ili�kilerin yo�unla�ma sürecidir.   (  ) 

       3. Küreselle�me, ülkeler aras�ndaki ekonomik, sosyal, siyasi ili�kilerin geli�mesi   

farkl� toplum kültür, inanç ve beklentilerinin daha iyi tan�nmas�, uluslararas� ili�kilerinin 

yo�unla�mas� gibi birbiri ile ba�lant�l� konular� içeren kavramd�r.(  ) 

       4. Ucuz eme�i kullanan, yerel �artlardan yararlanan, çevreyi tahrip eden bir sömürü 

düzenidir.  (  ) 

 

8.Sizce küreselle�me muhasebe mesle�i üzerinde herhangi bir etki yapm�� m�d�r?  

         1. Evet        (  )          2.  Hay�r     (  ) 

 

9.E�er etki yapm�� ise bu durum nas�l sonuç vermi�tir? 

       1.Olumlu etkilemi�tir.               (  ) 

       2.Olumsuz etkilemi�tir.             (  )                                                        

10.Global etik kavram� sizce günümüz ko�ullar� aç�s�ndan ne kadar önemlidir?  

 1. Kesinlikle önemlidir.             (  ) 

 2. Önemlidir.                              (  ) 

 3. Karars�z�m.                             (  ) 

 4. Önemsizdir.                            (  ) 

 5. Kesinlikle önemsizdir.            (  ) 

      

11. A�a��daki muhasebe kurulu�lar�ndan hangisini veya hangilerini tan�yorsunuz? 

1. IFAC     (  )        2.  AICPA    (  )       3. AECC   (  )       4.  IOSCO     (   ) 

5. AAA    (  )          6. IAESB     (   )         7. IAA    (  ) 
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12.Muhasebe mesle�i ile ilgili ulusal ve uluslararas� geli�meleri takip ediyor 

musunuz? 

                 1. Evet             (   )               2.Hay�r        (   ) 

13. Cevab�n�z evet ise bu geli�meleri nas�l takip ediyorsunuz? 

1. �nternetten                                                                           (   ) 

2. Gazete, TV vb… araçlar yard�m� ile takip ediyorum.         (   ) 

3. SMMM odas�ndan takip ediyorum.                                    (    ) 

4. Yabanc� dergilerden takip ediyorum.                                  (   ) 

 

14.Cevab�n�z hay�r ise geli�meleri neden takip edemiyorsunuz? 

1. �� yo�unlu�u nedeni ile                                                                  (   ) 

2. Meslek örgütünde yeterli faaliyetlerin olmamas� nedeni ile.         (   ) 

 

15.TMS (Türkiye Muhasebe Standartlar�) hakk�nda bilginiz var m�? 

1. Evet                     (   )              2. Hay�r   (   ) 

      

16.Hangi standart sizce küreselle�me konusunda daha önemlidir. Önem s�ras�na 

göre lütfen siz belirtiniz. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

17. Küreselle�me süreci muhasebe mesle�inde a�a��dakilerden hangisini daha çok 

ön plana ç�karm��t�r. 

1. �effafl�k                                 (   ) 

2. Kârl�l�k                                   (   ) 

3. Tarafs�zl�k                               (   ) 

4. Ba��ms�zl�k                             (   ) 

5. Sosyal sorumluluk                   (   ) 

 



203 

 

18.Dan��manl���n� yapt���n�z uluslararas� bir firma var m�? 

    1.Var                 (   )          2. Yok                   (  ) 

 

19.Var ise mesleki faaliyetleri yerine getirmede ulusal firmalar aç�s�ndan bir 

farkl�l�k var m�? 

1. Var             (   )             2. Yok        (  ) 

 

20.Var ise nedir? 

1.Uluslararas� firmalar kamuoyunu ayd�nlatma konusuna önem vermektedirler.   (   ) 

       2.Ulusal firmalar kamuoyunu ayd�nlatma konusuna daha çok önem    

         vermektedirler. (  ) 

      3.Her ikisi kamuoyunu ayd�nlatma konusuna önem vermektedirler.                      (   ) 

4.Her ikisi kamuoyunu ayd�nlatma konusuna önem vermemektedirler.                 (   ) 
 

21.Dan��manl���n� yapt���n�z firmalar�n etik kodlar�n�n olup olmad���na dikkat 

ettiniz mi? 

1. Evet             (  )                      2. Hay�r         (   ) 

 

22.Cevab�n�z evet ise dan��manl���n� yapt���n�z firmalar�n�n etik kodlar�n�n 

varl���n� oransal olarak ifade ediniz. 

1. Yar�dan az  (   )       2. Yar�s�  (  )       3.Yar�dan fazla    (   )       4. Hepsi           (  ) 

23.Bu güne kadar herhangi bir kurumdan meslek eti�i e�itimi ald�n�z m�? 

1. Evet            (    )           2. Hay�r         (   ) 

 

24. Ald�n�z ise hangi düzeyde ald�n�z? 

 1.Ortaö�retim   (   )     2. Önlisans    (   )      3.Lisans      (   )       4. Lisansüstü     (   ) 

 

25.Sizce etik davran��lar içerisinde meslek mensuplar�ndan beklenen 

a�a��dakilerden hangisidir? 

1. Ko�ulsuz mü�teri memnuniyeti                 (   ) 

2. Belirli oranda mü�teri memnuniyeti          (   ) 

3. Mesleki sorumluluk çerçevesinde              (  ) 

4. Etik davran��lar içinde yeri yoktur.           (   )  
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