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Abstract 

Union of Chambers of Certified Public Accountants of Turkey (TÜRMOB) in 
connection with the last performed by the ethical 27.03. The Communiqueon 
the Ethical Education of Accounting Professionals and Making Ethical 
Contracts ”, which came into force in 2014, has been adopted. Along with the 
Communiqué, ethics trainings of professional accountants were initiated by 
TÜRMOB and affiliated professional chambers in 2015. Within the scope of 
the Communiqué on Ethical Education of Ethics and Accounting for 
Accounting Professionals, in 2018, face to face accounting ethics training was 
given to independent professional and professional accountants registered 
to the Chamber of Certified Public Accountants of Kütahya through TÜRMOB 
online and through the Chamber of Certified Public Accountants of Kütahya. 
The aim of our study is to measure the perceptions of professional 
accountants about ethics education after this training and to reveal the 
differences in perception of ethics education according to demographic 
characteristics of professions. As a result of the study, it was determined that 
the professional accountants participating in the survey participated in the 
proposals in general and their perceptions about the ethics education were 
positive. It has been determined that these trainings among the current 
workloads are sufficient because it is appropriate to provide professional 
ethics trainings by face-to-face rooms and it is not necessary to provide 
trainings related to ethics education provided by internet other than 
TÜRMOB and TESMER. In addition, it was determined that the contract 
signed by the professionals thought that they would not make any sense by 
the taxpayers. 
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Özet 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından gerçekleştirilen etik ile bağlantılı son 
durum 27.03. 2014’de yürürlüğe giren “Muhasebe Meslek Mensuplarının 
Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ” olmuştur. Tebliğ ile 
birlikte muhasebe meslek mensupları etik eğitimleri 2015 tarihinde 
TÜRMOB ve bağlı meslek odaları tarafından başlatılmıştır. İlgili tebliğ 
kapsamında, 2018 yılında Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
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Odasına kayıtlı, bağımsız çalışan, muhasebe meslek mensuplarına, TÜRMOB 
tarafından internet üzerinden ve Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
Odası aracılığıyla yüz yüze muhasebe etik eğitimi verilmiştir. Çalışmamızın 
amacı, bu eğitim sonrasında, muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi ile 
ilgili algılarını ölçmek ve meslek mensuplarının demografik özelliklerine 
göre etik eğitimini algılama farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın 
sonucunda, ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının genel de 
önermelere katıldıkları, etik eğitimi ile ilgili algılarının olumlu olduğu tespit 
edilmiştir. Muhasebe meslek mensupları, yüz yüze aldıkları etik eğitimlerinin 
bağlı bulundukları Odalar tarafından sağlanmasının uygun olduğu 
önermesine ve internet yoluyla sağlanan etik ile ilgili eğitimlerin TÜRMOB ve 
TESMER dışında başka bir kuruluş tarafından verilmesinin gerekli olmadığı, 
mevcut iş yüklerinin arasında aldıkları bu eğitimlerin yeterli olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca meslek mensuplarının imzaladıkları sözleşmenin 
mükelleflerce bir anlam ifade etmeyeceğini düşündükleri belirlenmiştir. 
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1. Giriş 

Son zamanlarda dünyanın ve Türkiye’nin yaşadığı çeşitli olumlu olmayan gelişme 
toplumların her kademesinde olduğu gibi muhasebe mesleğinde de etikle ve 
güvenle ilgili tartışmaları ortaya çıkarmıştır. Enron vb. çeşitli şirketler de, 
muhasebe skandalları saptanmış ve bu sayede üzerinde durulan pek çok çalışma, 
yaşanan skandalların nedenleri olarak düşük düzeyde şeffaf olmak, çalışanlarda 
artışa neden olan parasal istekler ve örgüt ile ilgili kültürün bozuk yapısı gibi etik 
dışı durumlarda motivasyon sağlayan etmenlerin var olduğu ortaya çıkarılmıştır.  

Günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan çok hızlı değişim ve gelişim, 
toplumları ekonomik, sosyal ve politik açıdan etkilemiş ve pek çok problemi de 
beraberinde getirmiştir. İlgili değişim aşamasında işlerin belli olan ilkeler ve 
kurallar boyutunda icra edilmesi, toplumun çoğunluğunun güvenle ilgili 
duygularının geliştirilmesinde ve mağdur olma durumlarının engellenmesinde 
önemlidir. Böylece, son dönemde pek çok meslekte var olan ve muhasebe de var 
olan etik kavramı önemli bir kavram durumuna ulaşmış, çeşitli kuruluş ve meslek 
odaları tarafından ilgili etik değerler ve ilkeleri yayımlanmıştır. 

TÜRMOB’un gerçekleştirdiği etik ile bağlantılı son durum 27.03. 2014’de yürürlüğe 
giren “Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması 
Hakkında Tebliğ” olmuştur. Tebliğ ile birlikte muhasebe meslek mensupları etik 
eğitimleri 2015 tarihinde TÜRMOB ve bağlı meslek odaları tarafından 
başlatılmıştır. İlgili tebliğ kapsamında, 2018 yılında Kütahya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odasına kayıtlı, bağımsız çalışan, muhasebe meslek mensuplarına, 
TÜRMOB tarafından internet üzerinden ve Kütahya Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Odası aracılığıyla yüz yüze muhasebe etik eğitimi verilmiştir. 
Çalışmamızda, bu eğitim sonrasında, muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi 
ile ilgili algılarını ölçmek ve meslek mensuplarının demografik özelliklerine göre 
etik eğitimini algılama farklılıklarını ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. 

2. Muhasebe Meslek Etiği 

Muhasebe meslek etiği; topluma sunulacak bilgilerin; yasalara, toplumun değer 
yargılarına bağlı olarak güvenli ve tarafsız bir şekilde sunulmasını ve muhasebe 
mesleği mensubuna bağımsız olmasını, kendi kendini kontrol edebilmesini ve 
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dürüst olmasını belirtir. (Kutluk ve Ersoy, 2011:425). Toplumdaki bireylerin 
muhasebe mesleği ile ilgili istekleri çok olduğu için, muhasebe ile ilgili meslek 
mensupları bütün eylemlerinde muhasebe meslek etiği ile ilgili ilkelere uymak 
zorundadır(Çubukçu, 2012;105). 

Muhasebe meslek etiği, muhasebe ile ilgili standartları en ileri düzeyde tutmak için 
etiksel eylemler önemlidir(Sakarya ve Kaya 2010;58). Finansal bilgilerin güvenilir 
olması işletmeler için en önemli konulardan bir tanesidir. İşletmelerin bünyesinde 
oluşan ekonomik durumların kayıt altına alınırken sistemli olarak alınmaması ve 
bu kayıtlar baz alınarak oluşturulacak finansal tabloların gerçekle alakasının 
olmaması neticesinde toplumu oluşturanlar tarafından ekonomik hayata güven 
olumsuz şekilde etkilenir ve bu durum, ülkelerin ekonomilerini, toplumların ona 
olan güvenlerini etkiler. Bu sebeple, muhasebe mesleğinin işlevinin ve etkinliğinin 
toplumu oluşturan insanlara çok daha iyi anlatılması ve sosyolojik etik kuralları 
çerçevesinde muhasebe mesleğinin en iyi ve etkin bir şekilde yürütülmesi gerekir. 
Meslek mensuplarının davranışlarına yön veren pek çok durum söz konusudur. 
(Özkaya, 2008;33). Muhasebe mesleğini seçenlerin, kendileri ve toplumla ilgili 
sorumlulukları uygulayabilmeleri, çeşitli kurallara uymaları ile mümkün 
olmaktadır. Bu kuralların bazıları kanunlarla düzenlenir, bazıları da ahlaki 
arzulardan oluşmakta ve sosyolojik sistemin çalışmasında gerekli olan yazılı 
kurallar ve yazılı olmayan kurallar olarak oluşmaktadırlar. Bu sebeple muhasebede 
muhasebe mesleği ile ilgili etik ilkeler kanuni düzenlemeler kadar önemlidir 
(Uçma, 2007: 36).  

Muhasebe mesleği ile ilgili ahlaki olan davranışlar ve etik ilkeler oluşturulması ve 
icra edilmesi, etik olmayan davranışların ortaya çıkmasını engellerler. Ek olarak, 
etik olmayan davranışlar nedeniyle ortaya çıkabilecek istenmeyen durumlar ve 
sonuçlar da bu sayede yok olmaktadır (Akbaş vd., 2009: 175). 

Muhasebe mesleği ile uğraşanların kullandığı metotların büyük çoğunluğu, etikle 
ilgili ilkeler ayrıca kurallardan meydana gelmektedir. Etik ile ilgili ilkeler, kurallar 
muhasebenin karar alma aşamasında kullanılır. Muhasebe ilgili bilimde karar alma 
aşamasında Şekil 1’de üzerinde durulan muhasebe ile ilgili hiyerarşi etik 
alanlardan yararlanmaktadır. 
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Şekil 1. Muhasebe ilgili Hiyerarşide Etik Alanlar 

 
Kaynak: Karaman, 2015;32. 

Hiyerarşik yapı incelendiğinde, muhasebede ilk olarak finansal ekonomik 
durumlar üzerinde yoğunlaşılmakta, rapor edilmekte ve incelenmektedir. 
Muhasebe, finansal bir durumu ölçme araçlarından yararlanarak ortaya 
çıkarmaktadır.  Muhasebe ile ilgili bir karar oluşturulmadan ilk olarak genel kabul 
görmüş muhasebe kavramları, ilkeler ve standartlardan yararlanılmaktadır. 
Muhasebe bilimi, kavramlardan, ilkelerden yararlanarak kayıtlar sınıflandırılır ve 
ilgili tablolara yansıtılır. Ek olarak, ilgili kavramları, ilkeleri, standartları mali ve 
ekonomi ile ilgili durumları ortaya çıkarmada kullanılır. İlkeler, aşırı miktarda 
değerleme veya ölçme metotlarının var olduğu muhasebe biliminde seçimlerin 
doğru ve güvenilir yapılmasına yardımcı olurlar.  

Etik ile ilgili karar verme durumunda, kayıtlar muhasebeleştirilir, sonra kanunlar 
ve kurallar kullanılmaya başlanır. Muhasebe mesleğinin etik olguya gereksinim 
duymasının nedenleri arasında ilk olarak, mali durumlar ortaya konulduktan 
sonra, en doğru kanun maddesinin belirlenmesi sayılabilir. Ayrıca, üzerinde hiç 
düzenleme yapılmamış kanun boşluklarında, meslek ile ilgili ahlaki kuralların 
doğru olarak uygulanmasında veya uygulanmamasında ve bunların içerisine 
girmeyen kural ile ilgili aykırılıkların çözümlenmesinde etikle ilgili yargılamalar 
kullanılması muhasebe mesleğinde etiğe ihtiyaç duyulmasının nedenleri olarak 
sıralanabilir. Meslek mensubunun etik ikilemde kaldığı şartlarda, birçok seçenek 
arasından doğru olanını seçmesini sağlayacak olan etiksel karar verme sürecidir. 
(Ünsal, 2009: 412). 

3. Ülkemizde Muhasebe Meslek Etiği Düzenlemeleri 

26.12.1992 tarihinde yürürlüğe giren 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama 
Genel Tebliği (MSUGT); muhasebenin temel kavramlarını muhasebe mesleğinde 
etik kuralları belirtmektedir.  

18.10.2001 tarihinde “Ruhsatlı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlakı Kuralları İle İlgili Mecburi 
Meslek Kararı” yürürlüğe girmiştir. İlgili mecburi meslek kararına göre, muhasebe 
meslek mensuplarının mesleki uzmanlık, muhasebe ilkelerine ve standartlarına 
uyma zorunluluğu, dürüstlük, tarafsızlık, güvenilirlik, mesleki özen ve titizlik, 
tasdik işlerinde sır saklama yasağı getirilmiştir. Ayrıca denetimde bağımsızlık, 
ücretler, öngörü yasağı, haksız rekabet yasağı, dürüst olmayan davranışlar, reklam 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2019, 9 (1), 143-164.  147 

 

ve teşvik yasağı, diğer meslek mensupları aleyhinde konuşma yasağı ile sır 
saklama yükümlülüğü getirilmiştir (www.turmob.org.tr). 

2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren etik yönetmeliğinin 
amacı ise, tüm üyeleri en tepe düzeyde mesleki bilgisi olan, sosyal sorumluluk 
bilincine sahip, etikle ilgili değerleri üst düzeyde tutan, rekabet anlayışı en kaliteli 
hizmeti sunmak olan, güven veren ve saygın meslek mensupları oluşturmaktır. Bu 
amaçla muhasebe meslek mensuplarının mesleki ilişkilerinde uymaları gereken 
asgari etik ilkeleri belirlemektir. Bu yönetmelikte tüm meslek mensuplarının 
uyması gereken zorunlu temel etik ilkeler belirlenmiştir. Bu ilkeler, dürüst olma, 
tarafsız olma, mesleki olarak yeterli olma, ek olarak, özenli olma, gizli olma ve 
mesleki davranış şeklinde belirtilmiştir(www.turmob.org.tr). 

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından 26 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan 
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde mesleki etik ilkeler; dürüstlük, mesleki 
yeterlilik ve özeni tarafsızlık, sır saklama, mesleğe uygun davranış olarak sayılmış, 
denetim kuruluşları ve denetçilerin ayrıntıları Kurum tarafından belirlenecek 
mesleki etik ilkelere uymak zorunda oldukları belirtilmiştir (Gür,2018;383) 

4. Etik Eğitimi 

Etik eğitimi, insanlara vermek zorunda oldukları kararlarında, davranışlarında ve 
meslekleri ile ilgili eylemlerinde etik bir boyutun olduğunu aşılamaya yarar. 
Ayrıca, insanların kişisel, örgütsel ve başkalarına ait değerleri özümsemelerini 
sağlamaya, meslekleri ile ilgili alanlarda ortaya çıkan etik sorunlarla ilgili 
duyarlılıkları geliştirmenin, etikle ilgili davranış ortaya koymanın önemini ayrıca 
etikle ilgili problemlerin çözümlenmesi için beceri sağlamaya dönük icra edilen 
faaliyetleri içene alan aşamalar olarak tanımlanır.  

Etiğe yönelik eğitiminin amacı ise, etiksel konuların tanımlanması, analiz edilmesi 
ile bağlantılı kabiliyetleri geliştirmeye ek olarak ahlakla ilgili yargılama 
bakımından etik eğitimi alanların cesaretli olması sağlamak, etik zorunluluk, kişisel 
sorumluluk ve etik ikilemlere göğüs gerebilme olarak 
tanımlanabilir(Daşdan,2009;286). 

Etik eğitimi iki şekilde olmaktadır. İlk olarak, Etik eğitimi alanlara, mesleğin bilgi 
ve becerilerine ek olarak, o meslek ile ilgili etik değerlerinin de kazandırıldığı 
hizmet öncesi eğitim; ikincisi ise, çalışan insanlara iş yaşamında, faaliyette 
bulundukları mesleklerin etik değerlerini kazandıran hizmet içi eğitimdir. Etik 
eğitimi ile gerçekleştirilen amaçlar(Altuk, 2006;18): 

 Etikle ilgili eğitimin, insana karar verme boyutunda etik bir durumun var 
olduğunu benimsemelerine yardımcı olur, 

 Etiksel eğitim, insanların bireysel, örgütsel ve diğerlerinin sahip olduğu 
değerlerin özümsemelerinde faydalı olur. 

 Etiksel eğitim, değerleri işle ilgili yaşamdaki etkilerini ölçmelerine yardım 
eder. 
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5. Muhasebe Meslek Etiği Eğitimi 

Muhasebe etik eğitimi; muhasebe mesleği ile toplumların en üst sevideki 
faydalarının etiksel zorunluluklar, şahsi ve meslekle ilgili sorumluluk duyguları 
kapsamında korunabilmesi adına gelecekteki muhasebe meslek mensuplarının etik 
algılama ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi adına meslekle ilgili etik, 
meslekle ilgili değerleme, tutumları ve davranışlarını içine alan eğitim-öğretim 
aşaması olarak tanımlanır. 

Muhasebede etik eğitiminin amacı, etik eğitimi alanların muhasebe ile ilgili etik ve 
muhasebede etiksel değişim boyutunda gelişmesini sağlamaktır. Yani amaç, etiksel 
durumlarla ilgili olarak etik eğitimi alanları ikna etmek değildir.  Etik eğitimi 
alanların muhasebede yapılan uygulamalarda karşılarına çıkan etikle ilgili 
sorunlarda farkındalıklarını, konu kapsamında analitik kabiliyetlerinin ve ahlaksal 
zorunlulukla ilgili hassas durumlarının geliştirilmesini sağlamaktır 
(Daşdan,2009;287). 

Muhasebe etik eğitiminin önermesi, ahlaki ve etik gelişim düzeyinin verilen 
eğitimlerle edindirileceğine dayanır. Etik eğitimi muhasebe eğitimi alanların 
insanlara karşı ahlaki açıdan sorumlu olma duygusunu geliştirmelerine ve 
insancıllaşmalarına katkı sağlamaktadır (Demir, 2018; 24). 

Muhasebe meslek mensuplarının küreselleşen bu dünya şartlarında faaliyet 
göstermelerinden dolayı hem işletmelerin hem de kamu kurumlarının iyi bir 
şekilde yönetimde meslek değerlerine ve etikle ilgili kurallara sadık kalmaları ile 
ilgili olması gerekir. Bundan dolayı, etikle ilgili ilkelerin çok iyi şekilde anlaşılması, 
bu durumların eğitimi kapsaması çok önemlidir. Profesyonel muhasebecilerin 
mesleki ve yönetsel kararların etiksel boyutunu doğru değerlendirmeleri ve karar 
alma surecinde etiksel prensiplere bağlı kararlar verebilmeleri de muhasebede 
etiksel eğitimi gerektirmektedir(Köse ve Yılmaz, 2004; 43). 

Bunlarla birlikte özellikle son yıllarda ekonomide ortaya çıkan ahlak dışı işlemlerin 
artması hesapla ilgili hareketlerin yeniden incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmış, 
böylelikle aralarında sıkı bir bağ olma zorunluluğu ortaya çıkan iki kavram 
muhasebe ve etiktir. (Susmuş vd.,2003:128-130). 

Bu anlamda muhasebe etik eğitimi; öğrencilerin etiksel değerlerini geliştirmek ve 
etiksel açıdan düşünmelerini yansıtabilmek için bir araçtır. Muhasebe meslek etiği 
eğitiminin sağlanmasında kullanılan yansıtıcı öğrenme teknikleri öğrencilerin 
muhasebe mesleğini yerine getirirken karşılaşabilecekleri etik ikilemleri eğitim 
sürecinde çözümlemeleri ve bu sorunlar üzerinde düşünebilme yeteneklerini 
geliştirmeleri acısından da önem taşımaktadır (Uçma ,2007;60). 

6. Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiği Eğitimi Düzenlemeleri 

6.1. Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması 
ile İlgili Tebliğ  

27 Mart 2014 tarih “Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme 
Yapılması Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır. İlgili tebliğ etik konusunun 
öğretilebilir ve öğrenilebilir olması yaklaşımını kanuni bir düzenlemeyi ortaya 
çıkarılmıştır. Tebliğin temel amacı etik öğrenmek için isteklilik ortaya koymak, etik 
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eğitimi ve etik davranış gelişimini sağlamak üzere muhasebe meslek mensupları 
ile bağlı oldukları meslek odası arasında yapılacak etik sözleşmesinin ve etik 
öncesinde meslek mensubunun tabi olacağı etik eğitimini belirlemektir(Gür,2018; 
383) 

Bu yönetmelik ve tebliğ, 3568 sayılı yasa ile 1989 tarihinde yürürlüğe giren serbest 
muhasebecilik mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik ile ilgili ruhsat alan 
meslekle ilgili çalışanları kapsar. 2007 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğin ilk 
bölümünü oluşturan Kavramsal Çerçeve; tehditlere karşı önlemleri belirtirken 
önceliği eğitim olarak belirlemiştir. 27 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren tebliğ 
ise, etik öğrenme yönünde isteklilik yaratmak, etik eğitimi ve etik davranış 
gelişimini sağlamak üzere muhasebe meslek mensupları ile bağlı oldukları meslek 
odası arasında yapılacak etik sözleşmesinin ve etik öncesinde meslek mensubunun 
tabi olacağı etik eğitiminin usul ve esaslarını belirlemektir.  

TÜRMOB tarafından, bu yönetmelik ve bu tebliğden yola çıkarak, Aileden başlayan 
etik eğitimin, yaşam boyu sürdüğü ve etiğin öğrenebilir ve öğretilebilir olduğundan 
hareketle, TÜRMOB Etik Eğitim Projesi oluşturulmuştur. TÜRMOB etik eğitim 
projesinde, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim yöntemleri birlikte kullanılmaktadır. 
Örnek olay çözümlemeleri ile serbest muhasebeci mali müşavirler odalarında, yüz 
yüze eğitim yöntemi gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim sonucunda, etik eğitimine 
katılmış muhasebe meslek mensupları ile bağlı bulundukları serbest muhasebeci 
mali müşavirler odaları ile aralarında Muhasebe meslek etiği sözleşmesi imzalanır 
ve ilgili muhasebe meslek mensubuna bağlı bulunduğu oda tarafından muhasebe 
meslek etiği taahhütnamesi verilmektedir.  

Teorik eğitim süreci, internet sitesinden ulaşılacak olan dijital kitap, sunu ve 
videolardan oluşan eğitim materyalleri ile yürütülmektedir. Süreç eğitim kaydının 
yapılmasından sonra 2 hafta içerisinde en az 20 saatlik bir süreyi kapsamaktadır. 
Teorik eğitimin son aşamasında teorik eğitim sürecinin sınana bileceği Etik bilgi 
değerlendirmesi ilgili internet sitesi üzerinden yapılacaktır.  

Pratik eğitim süreci, Muhasebe meslek mensubunun üyesi olduğu, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında Etik Vaka uygulamaları ile sınıflarda 
yürütülmektedir. 6 saatlik bir süreyi kapsayan eğitime katılım için ilgili internet 
sitesinden alınacak Teorik Eğitim Tamamlama Belgesinin ilgili odaya verilmesi ve 
pratik eğitim programının odadan alınması gerekmektedir. (Gür,2018; 384) 

6.2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi Etik Sözleşme Yapılması 
Hakkında Tebliğe Göre Yapılacak Eğitimin Konuları 

TÜRMOB etik eğitim projesinde, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim yöntemleri, 
yürütülen etik eğitimin konuları başlıklar halinde aşağıda verilmiştir (Karakaş, 
2016; 45). 

Etik bilgisi ile ilgili konular 

 Muhasebede etikle ilgili arzular ve tehditler ile ilgili önem, 

 Muhasebe skandallarının önemi ve itibar ile güvenin yeniden kurulması ile 
ilgili önem, 

 Etikle ilgili teorileri bilmek, 
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 Ahlaki Gelişim ile ilgili Teori, 

 Muhasebede ahlak ile ilgili düşünceler geliştirmek.  

Etik duyarlıkla ilgili konular 

 Meslek ile ilgili niteliklere gösterilen önem, 

 Muhasebe ile ilgili Etik Standartları ve ahlakla ilgili davranış kurallarını 
uygulanmak, 

 Meslek Mensubunun meslekle ilgili sorumluluğun önemi açısından 
duyarlılık, 

 Meslek Mensubunun müşteri ile ilgili sorumluluğu hakkında önem ve 
duyarlılık, 

 Meslek Mensubunun kamu ile ilgili sorumluluğunu hakkında önem ve 
duyarlılık, 

 Disiplin ile ilgili suçların uygulanmasının önemi  

Etik Karar Verme ile ilgili konular 

 Etik karar verme modellerini biliniyor olmasının karar vermedeki önemi. 

 Muhasebede etik sorunları bilmenin etikle ilgili karar verilmesindeki önemi. 

 İlke bazlı yaklaşım ve mesleki yargı karar verme ile ilgili süreçte önemlidir. 

 Denetçinin bağımsız olması önemlidir. 

 Kazançları yönetmek ve gerçeğe uygun finansal raporlama önemlidir. 

 İşletmelerde sosyal sorumluluk ile ilgili muhasebe ve sosyal raporlama 
önemlidir. 

 İşyeri ile ilgili etiğin ortaya çıkarılması, 

 Kültürlerarası etik, 

 İşletmelerin içinde bulunduğu etik ortamın ve kurumsal yönetişimin önemi, 

 Muhbirlik ile ilgili politika.  

Etik Davranış ile ilgili konular 

Muhasebe mesleğinde etik ile ilgili örnek olay çalışmaları yapılmasında, etiksel 
sorunların ortaya çıkarılması için gerçek yaşamdan olaylar ele alınması ve göz ardı 
edilen etik standartların ortaya çıkarılması ve ahlakla ilgili düşünme aşaması ve 
karar verme yöntemlerinin belirlenmesi için yapılan tartışmalardır. 

6.3. Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi 

Serbest veya bir şirkete bağlı şekilde mesleğine başlayan ya da tebliğ 
yayınlanmadan önce serbest veya bir şirkete bağlı çalışan meslek mensupların 
arasından etik ile ilgili eğitimi bitiren etik eğitimi tamamlama belgesi verilmiş olan 
meslek mensupları ve bağlı bulundukları Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odaları arasında Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi düzenlenmektedir. Muhasebe 
Meslek Etiği Sözleşmesi iki tane imzalanır. İmzalanmış olan sözleşmenin bir tanesi 
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meslek mensubuna verilir. Sözleşmenin diğeri ise, meslek mensubunun özlük 
dosyasında bulundurulur. Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi, yalnızca etik ile ilgili 
eğitimi tamamlamış ve tamamlama belgesi almış alan meslek mensubu ile 
imzalanır. 

Bu sözleşme ile muhasebe meslek mensubundan, 3568 sayılı yasa ile Serbest 
Muhasebecilerin Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki 
eylemlerinde Uymak Zorunda oldukları Etik İlkeler ile ilgili Yönetmelik ve 3568 
sayılı Yasa kapsamasında yayınlanmış, yönetmelik, tebliğ ve genelge şartlarına 
uymaları istenir. (Karakaş,2016; 46). 

6.4. Muhasebe Meslek Etiği Taahhütnamesi, 

Bağlı bulunduğu Oda ile arasında muhasebe mesleği etik sözleşmesi imzalayan 
meslek üyelerine, Oda tarafından işyerlerinin görünen bir yerine asabilmesi için 
düzenlenen, Muhasebe Meslek Etiği ile ilgili Taahhütname verilmektedir. 

Eğitimler sonucunda, muhasebe meslek mensubu, üyesi bulunduğu SMM odasıyla, 
“Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi” imzalamıştır.  Böylece, muhasebe meslek 
mensupları, mesleğin toplumsal bir hizmetin yerine getirilmesi ile ilgili olduğu 
bilincine sahip olmaktadırlar. Meslek mensuplarını böylece, üstlendikleri sosyal 
sorumluluk bilinci ile mesleki faaliyetlerini icra etmeyi kabul etmiştir.  Ayrıca, 
cinsiyeti, dili, dini, ırkı, yaşı, ne olursa olsun, ayrıca bedensel engelli ayırımı da 
yapmayarak, fırsat eşitliğini ön plana çıkarak, farklı uygulamalara yol açmadan 
hizmette bulunmayı, mesleği; dürüst, tarafsız, insan haklarına saygı gösteren, 
kamu yararına ve hukukun üstünlüğü prensipleri bağlamında sürdürmeyi kabul 
etmiştir. 

Bu taahhütname ile muhasebe meslek mensubu, esas etik ilkeleri uygulamada etik 
çatışma meydana gelmesi durumunda, çatışma ile ilgili çözüm için Oda’nın 
yardımını isteyebilmektedir. Ayrıca, meslek mensubu etik ilkeler ile ilgili 
Yönetmeliğe ve bu konu bağlamında diğer yönetmelik ve tebliğlere uymayı, 
mesleği ilgili standartlardan yararlanarak icra etmeyi, eğitimi almış olarak, 
uygulamasını öğrendiği etik kodları kullanmayı; etik duruşunu yaşamının tüm 
evrelerinde göstermeyi taahhüt eder. (Karakaş,2016; 47). 

7. Araştırmanın Metodolojisi 

7.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, 2014 yılında yürürlüğe giren tebliğden sonra, 2015 yılında 
TÜRMOB tarafından etik eğitimler başlatılmıştır. Günümüzde de, Muhasebe meslek 
mensuplarına uygulanmaya devam etmektedir. 2018 yılında Kütahya’da bağımsız 
çalışan ve isteyen muhasebe meslek mensupları da, TÜRMOB tarafından internet 
üzerinden gerçekleştirilen sanal eğitimler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
Odaları aracılığıyla da yüz yüze verilen etik eğitimlerine katılmış ve sonrasında, 
Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası ile etik sözleşme imzalamış ve 
belgelerini almışlardır. Araştırmamızda, 2014 yılında yürürlüğe giren tebliğ 
kapsamında, 2018 yılında Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 
kayıtlı, bağımsız çalışan, muhasebe meslek mensuplarına, TÜRMOB tarafından 
internet üzerinden gerçekleştirilen sanal eğitimler ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odaları aracılığıyla yüz yüze muhasebe etik eğitimi verilmiştir. Eğitim 
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sonrasında, muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi ile ilgili algılarını ölçmek 
ve meslek mensuplarının demografik özelliklerine göre etik eğitimini algılama 
farklılıklarını ortaya koymak amaçlanmaktadır.  

7.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Araştırma Kütahya ili sınırları içerisindeki Kütahya Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odasında kayıtlı bulunan bağımsız çalışan meslek mensuplarını 
kapsayacak şekilde yapılmıştır. Bağımlı çalışan veya ünvanı olup da hiç çalışmayan 
muhasebeciler kapsam dışında tutulmuştur. Yapılan çalışmanın %95 güvenirlik 
seviyesinde olabilmesi için bağımsız çalışan meslek mensuplarından 110 tanesine 
ulaşılmıştır. Meslek mensuplarıyla yüz yüze görüşülerek daha önce hazırlanmış 
olan anketler verilerek doldurulması istenmiş ve anket yöntemiyle görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan demografik özellikler sonucunda ise 2014 yılında 
yürürlüğe giren tebliğ kapsamında sadece etik eğitimi almış muhasebe meslek 
mensuplarına 5’li likert ölçeği uygulanarak etik eğitimi ile ilgili algı düzeyleri 
belirlenmiş ve bu meslek mensuplarının demografik özelliklerine göre etik eğitimi 
algılama farklılıkları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

7.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada, anket tekniği kullanılmıştır. Anketlerin hazırlanmasında, (Özer,2017) 
çalışmasından yararlanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının demografik özelliklerini, 
ikinci bölümde ise, muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi ile ilgili yargılarını 
ölçmek ve meslek mensuplarının demografik özelliklerine göre etik eğitimini 
algılama farklılıklarını ortaya koymak amaçlanmaktadır.  Bu amaçla hazırlanan 
ifadeleri 5’li Likert ölçeğine göre, kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, fikrim 
yok, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum şeklinde cevaplamaları istenmiştir. Yapılan 
anketler sonucu elde edilen veriler, SPSS 15.0 programı yardımıyla analiz 
edilmiştir. Bu verilerin, öncelikle, muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi 
algılama farklılıklarını ölçmek için hazırladığımız soruların, araştırmanın amacıyla 
ilgili yapılan ölçümdeki güvenirliliğini belirlemek için Cronbach Alfa katsayısı 
hesaplanmıştır. Daha sonra tanımlayıcı istatistikleri elde edilmiştir. Açıklayıcı 
Faktör analizi kullanılmadan önce verilerin uygunluğu test edilmiş ve verilerin 
faktör analizine uygun olduğu görülmüştür. Faktör analizi yapılmış ve daha sonra 
meslek mensuplarının cinsiyeti, yaşı, eğitim durumları ve deneyimlerine göre 
farklılıkları yorumlanmıştır. Bu analizleri yaparken gruplar arası farklılıkları 
bulmak için iki değişkende Bağımsız Örneklem t testinden, ikiden fazla değişken 
için One-Way Anova testinden yararlanılmıştır. Ayrıca yapılan analizlerde 
Microsoft Excel programı da kullanılmıştır.  

7.4. Araştırmanın Bulguları 

Çalışmamızda,  muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi ile ilgili algılarının 
belirlenmesi için yöneltilen önermelerin, güvenirliliği için belirlenmesi gereken 
Cronbach Alfa katsayısı 0.865 olarak hesaplanmıştır. Cronbach Alfa Katsayısına 
bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği aşağıdaki gibi yorumlanır (Kalaycı vd., 2006, 405; 
Alpar, 2003: 382):  
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Ölçek 0,60≤α≤0,80 arasında ise oldukça güvenilirdir. Buradan hareketle uygulanan 
20 önerme de güvenilirdir. 

7.4.1. Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı ve Etik 
Eğitimi Almış, Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi İle İlgili Algı 
Düzeyleri 

7.4.1.1. Demografik Özellikler  

Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı ve Etik Eğitimi Almış, 
Muhasebe Meslek Mensuplarının demografik özellikleri ile ilgili tanımlayıcı 
istatistik sonuçları Tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo 1. Muhasebe Meslek Mensuplarının Demografik Özelliklerine ilişkin tanımlayıcı 
istatistikleri 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER   FREKANS  YÜZDE (%) 

CİNSİYET 
KADIN  30 27.3 

ERKEK 80 72.7 

YAŞ 

26-35 27 24.5 

36-45 45 41 

46-55 36 32.7 

56+ 2 1.8 

EĞİTİM DURUMU 
Lisans 98 89 

Lisansüstü 12 11 

DENEYİM 

1-5 yıl 25 22.7 

6-10 yıl 22 20 

11-15 yıl 21 19.1 

16-20 yıl 14 12.7 

21+ 28 25.5 

MESLEK ODASININ  
MESLEK ETİĞİ EĞİTİMİNİ ALDIM 

EVET 85 77.3 

HAYIR 25 22.7 

Grafik 1 Ankete Katılan Muhasebe Meslek Mensuplarının Cinsiyetleri Bakımından 
Dağılımı 

 

Tablo 1 ve Grafik 1 incelendiğinde, ankete katılan muhasebe meslek 
mensuplarından 30 tanesinin % 27.3 ünün kadın, 80 tanesinin %72.7 sinin erkek 
olduğu tespit edilmiştir. 

KADIN; 
30; 

27% 

ERKEK; 
80; 

73% 

CİNSİYET 
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Grafik 2. Ankete Katılan Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaşlarına Göre Dağılımı 

 

Tablo 1 ve Grafik 2 incelendiğinde, ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının 
%83’ünün 36 yaşından büyük olduğu tespit edilmiştir.  

Grafik 3. Ankete Katılan Muhasebe Meslek Mensuplarının Eğitim Durumları 

 

Tablo 1 ve Grafik 3 incelendiğinde,  ankete katılan meslek mensuplarının  %89 gibi 
büyük çoğunluğunun lisans mezunu oldukları tespit edilmiştir.  

Grafik 4. Ankete Katılan Muhasebe Meslek Mensuplarının Deneyimlerine (İş 
Tecrübelerine) Göre Dağılımı 

 

Tablo 1 ve Grafik 4 incelendiğinde ise, muhasebe meslek mensuplarının 
deneyimlerine göre, yaklaşık olarak %23 ünün 1 ile 5 yıl arasında, %20 sinin 6 ile 
10 arasında %20 sinin 11 ile 15 yıl arasında, %13 ünün 16 ile 20 yıl arasında 

26-35; 27; 
24% 

36-45; 45; 
41% 

46-55; 36; 
33% 

56+; 2; 2% 
YAŞ 

Lisans; 98; 
89% 

Lisansüstü
; 12; 11% 

EĞİTİM 

1-5 yıl; 
25; 23% 

6-10 yıl; 
22; 20% 

11-15 
yıl; 21; 

19% 

16-20 
yıl; 14; 

13% 

21+; 28; 
25% 

DENEYİM 
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oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, en fazla paya sahip olarak %26 sının 21 yıldan 
daha fazla bir deneyime sahip oldukları görülmektedir.  

Ayrıca, ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının 85 tanesi yani %77 lik 
kısmının ise, Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının düzenlediği 
etik eğitime katıldığı görülmektedir. 2014 yılında yürürlüğe giren tebliğ 
kapsamında etik eğitimi almış ve tespit edilen 85 tane muhasebe meslek 
mensubuna 5’li likert ölçeği uygulanarak belirlenmeye çalışılmıştır.  

7.4.1.2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi İle İlgili Algı Düzeyleri 

Muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi ile ilgili algı düzeylerini belirlemeye 
yönelik olarak frekans analizi yoluyla elde edilen tanımlayıcı istatistik sonuçları 
ise, Tablo 2 deki gibidir. 

Tablo 2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi İle İlgili Algı Düzeylerini 
Belirlemeye Yönelik Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları 
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S1 Verilen etik eğitimi etik öğrenme 
yönünde isteklilik yaratmaktadır 

4 5 8 9 8 9 45 53 20 24 3.80 

S2 TÜRMOB tarafından oluşturulan 
internet sitesi etik eğitimi için 
yeterlidir. 

16 19 15 18 5 6 28 33 21 25 3.62 

S3 Etik eğitiminin yöntemi etik 
eğitimlerinin verimliliği açısından 
uygundur 

11 13 16 19 12 14 30 35 16 19 3.58 

S4 Verilen eğitimdeki örnek olayların 
sayısı yeterlidir 

17 20 15 18 15 18 22 26 16 19 3.06 

S5 Verilen örnek olaylar etik davranış 
gelişimini sağlayabilmek açısından 
uygundur. 

11 13 19 22 20 24 18 21 17 20 3.02 

S6 Uzaktan etik eğitimlerinin 
TÜRMOB-TESMER tarafından 
verilmesi uygundur. 

10 12 13 15 9 11 17 20 36 42 4.06 

S7 Teorik eğitim süresi (20 saat) 
yeterlidir. 

10 12 20 24 8 9 30 35 17 20 3.57 

S8 Etik eğitimlerinin muhasebe 
meslek mensuplarının bağlı oldukları 
Odalarca yüz yüze  verilmesi yeterli 
olmuştur. 

3 4 5 6 7 8 10 12 60 71 4.49 

S9 Yüz yüze eğitim süresi (6 saat) 
yeterlidir. 

12 14 14 16 13 15 29 34 17 20 3.18 

S10 Etik eğitimi ile ödenen tutar bu 
eğitim için değerlendirilir. 

5 6 8 9 9 11 15 18 48 56 4.20 

S11 Etik sözleşmesinin mükellefler 
için de bir anlam ifade edeceğini 
düşünebiliriz. 

26 31 28 33 9 11 15 18 7 8 1,61 
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S12 Etik sözleşme muhasebe 
hatalarının azalmasına olumlu katkı 
sağlar 

5 6 11 13 25 29 32 38 12 14 3.42 

S13 Etik sözleşme muhasebe 
hilelerinin azalmasına olumlu katkı 
sağlar 

5 6 14 16 26 31 30 35 10 12 3.33 

S14 Etik sözleşmesi mesleğin 
toplumsal itibarını artırır. 

4 5 8 9 8 9 45 53 20 24 3.80 

S15 Etik sözleşmesi meslek 
mensupları arasındaki haksız 
rekabetin azalmasına katkı sağlar. 

5 6 9 11 8 9 40 47 23 27 3.76 

S16 Etik sözleşmesi imzalamak 
meslek mensuplarına artı bir değer 
kazandırır. 

2 2 6 7 16 19 23 27 38 45 4.03 

S17 Etik sözleşmesi ve etik 
sözleşmesinin imzalanması zorunlu 
hale getirilmelidir. 

10 12 21 25 27 32 18 20 9 11 3.00 

S18 Etik Eğitimine katılan Muhasebe 
Meslek Mensuplarının  
Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi 
imzalanma zorunluluğu sonrasında 
muhasebe meslek mensuplarının etik 
duyarlılıklarında olumlu bir değişme 
olmuştur. 

12 14 20 24 7 8 28 33 18 21 3.64 

S19 Alınan taahhütnamenin işyerine 
görünür bir yere asılması gereklidir. 

7 8 16 19 15 18 28 33 19 22 3,17 

S20 Sadece meslek mensuplarının 
değil toplumun da etik konusunda 
eğitilmesi gerekir 

2 2 5 6 12 14 32 38 34 40 4.06 

Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi İle İlgili Algı Düzeylerini Belirlemeye 
Yönelik sorulara katılım düzeylerini gösteren değerleri incelediğimiz de, 
ortalamaların 4 düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu durumda, muhasebe meslek 
mensuplarının ilgili önermelere katıldıklarını göstermektedir. Muhasebe meslek 
mensuplarının tablo 2 de yer alan önermelerden en fazla 4.49 ortalama ile, “S8 Etik 

eğitimlerinin muhasebe meslek mensuplarının bağlı oldukları Odalarca yüz yüze  

verilmesi yeterli olmuştur.” önermesine, 1.61 ortalama ile “ Etik sözleşmesinin 
mükellefler için bir anlam ifade edeceğini düşünebiliriz” önermesine ise, en az 
katıldıkları görülmektedir. Ayrıca ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının, 
kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum sorularına verdikleri cevaplar olumlu, 
kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum şeklinde cevap verdikleri sorular 
olumsuz ve fikrim yok şeklinde verdikleri cevaplar ise, kararsız başlığı altında 
değerlendirilirse; ankete katılan meslek mensuplarının %50 den fazlasının 
olumsuz görüş bildirdiği önerme sadece: 

“S11 Etik sözleşmesinin mükellefler için bir anlam ifade edeceğini düşünebiliriz.” 
önermesidir. Bu önermeye katılımcıların, %26 sı olumlu, %64 ü olumsuz görüş 
bildirirken, %10 u da kararsız kalmıştır.  

Geriye kalan önermelerden,   

“S4 Verilen eğitimdeki örnek olayların sayısı yeterlidir” önermesine %44 olumlu 
görüş bildirilmiş, %38 olumsuz, % 18 katılımcı ise kararsız kalmıştır. 

“S5 Verilen örnek olaylar etik davranış gelişimini sağlayabilmek açısından 
uygundur.” önermesine %41 olumlu, %35 olumsuz görüş bildirilmiş, %24 katılımcı 
ise kararsız kalmıştır. 
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“S13 Etik sözleşme muhasebe hilelerinin azalmasına olumlu katkı sağlar.” 
önermesine % 47 katılımcı olumlu görüş bildirirken % 22 olumsuz görüş bildirmiş, 
% 31’i ise kararsız kalmıştır.  

“S17 Etik sözleşmesi ve etik sözleşmesinin imzalanması zorunlu hale 
getirilmelidir.” Önermesine ise, %31 katılımcı olumlu görüş bildirmiş, % 37 
olumsuz görüş bildirmiş, % 32 katılımcı ise, kararsız kalmıştır.  

Diğer önermelerin hepsi ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının %50 den 
fazlası olumlu görüş bildirmiştir. Katılımcıların en fazla olumlu görüş bildirdikleri 
önermeler ise, yüzdelik sırasına göre, S8, S10,S20,S6,S16,S1,S14,S15 dir. 

7.4.1.3. Meslek Mensuplarının Demografik Özelliklerine Göre Etik Eğitimi 
Algılama Farklılıkları 

Meslek mensuplarının etik eğitimini algılamalarının cinsiyetlerine göre farklılık 
gösterip göstermediğini tespit etmede kullanılan anlamlılık değerleri 
incelendiğinde, tüm değerlerin p>0,05 olarak gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. 
Anlamlılık değerlerinin 0,05’den büyük olması, muhasebe meslek mensuplarının 
etik eğitimi algılama düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık göstermediğini 
ortaya koymaktadır. 

Ayrıca, meslek mensuplarının etik eğitimini algılamalarının eğitim durumlarına 
göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmede kullanılan anlamlılık değerleri 
incelendiğinde de, tüm değerlerin p>0,05 olarak gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. 
Anlamlılık değerlerinin 0,05’den büyük olması, muhasebe meslek mensuplarının 
etik eğitimi algılama düzeylerinin eğitim durumlarına göre farklılık göstermediğini 
ortaya koymaktadır. 

Tablo 3 Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaşlarına Göre Etik Eğitimi Algılama 
Farklılıkları Analiz Sonuçları 

ÖNERMELER YAŞ     

  26-35 36-45 46-55 55+ 
f 

Değ.(p) 

  ORT. SS ORT SS ORT SS ORT SS   

S1 3,9268 0,75 3,3704 1,02 3,6935 0,88 3,45 1,08 0,000* 

S6 3,5968 1,02 4,0494 1,08 4,3171 0,79 4,23 1,17 0,000* 

S7 3,16 1,43 3,3871 1,06 3,8049 0,92 3,5556 1,16 0,009* 

S9 3,129 0,93 3,5802 1,18 3,7317 0,9 3,62 1,1 0,012* 

S10 3,878 1 3,9259 0,96 4,62 0,75 4,57 1,27 0,001* 

S19 3 0,98 3,0247 1,24 3,6098 1,26 3,58 1,21 0,002* 

* p < 0,05       SS (Standart Sapma) ,  Ort. (Ortalama) 

Tablo 3 te muhasebe meslek mensuplarının yaşlarına göre etik eğitimini algılama 
farklılıklarını ortaya çıkarmak amacıyla anlamlılık değerleri incelendiğinde, 
S1,S6,S7,S9,S10 ve S19 önermelerinin anlamlılık değerlerinin 0,05 ten küçük 
gerçekleştiği belirlenmiştir. Yani, tabloda belirtilen yaş aralıklarındaki muhasebe 
meslek mensupları ile önermelerdeki konular arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar tespit edilmiştir.  
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Grafik 5 Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaşlarına Göre Etik Eğitimi Algılama 
Farklılıkları Analiz Sonuçları 

 

Tablo 3 ve Grafik 5 ten görülebileceği gibi, “S1 Verilen etik eğitimi etik öğrenme 
yönünde isteklilik yaratmaktadır.” önermesine, en fazla 3,93 ortalama ile 26-35 yaş 
arası meslek mensubu katılmaktadır. En az ise katılan meslek mensubu yaşı ise 36-
45 yaş aralığıdır. “S6. Uzaktan etik eğitimlerinin TÜRMOB-TESMER tarafından 
verilmesi uygundur.” önermesine 4,32 ortalama ile en fazla 46-55 ve 4,23 ortalama 
ile 55 üstü yaş aralığındaki meslek mensupları katılmaktadır. Yani olumlu görüş 
bildirmektedir.  En az katılan ise, 3,59 ortalama ile 26-35 yaş aralığındaki meslek 
mensuplarıdır. “S7 Teorik eğitim süresi (20 saat) yeterlidir” önermesine en fazla 
3,80 ortalama ile 46-55 ve 3,55 ortalama ile 55 yaş üstü meslek mensupları olumlu 
görüş bildirmiştir. En az katılan yaş grubu ise 3,16 ortalama ile 26-35 aralığındaki 
meslek mensuplarıdır. “S9 Yüz yüze eğitim süresi (6 saat) yeterlidir.” önermesine,  
3,73 ortalama ile en fazla 46-55 yaş aralığındaki meslek mensupları olumlu cevap 
vermiştir. En az katılan yaş grubu ise, 3,12 ortalama ile 26-35 yaş grubudur. “S10 
Etik eğitimi ile ödenen tutar bu eğitim için değerlendirilir. önermesi, Muhasebe 
Meslek Mensuplarının Yaşlarına Göre Etik Eğitimi Algılama Farklılıkları analizinde 
en fazla ortalama ile 4,62 ortalama en fazla olumlu görüş bildirilen önerme 
olmuştur.  Bu ortalamaya göre de en fazla 46-55 yaş arası meslek mensupları en 
fazla olumlu görüş bildirmiş bu önermeye en fazla katılmıştır.  En az katılım ise, 3. 
87 ile meslek mensupları içerisinde en genç yaş ortalaması olan  26-35 yaş 
arasıdır. “S19 Alınan taahhütnamenin işyerine görünür bir yere asılması 
gereklidir.” önermesine ise, 3,61ortalama ile en fazla katılan meslek mensubu yaş 
grubu 46-55 arasıdır.  En az katılan ise, 3 ortalama ile 26- 35 yaş arasıdır. Sonuçlar 
incelediğinde muhasebe meslek mensuplarına yöneltilen önermelere en fazla 
katılan yaş gruplarının 46-55 ve 55 üstü yaş grupları en az katılan en az olumlu 
görüş bildiren yaş grubunun ise genç meslek mensupları 26-35 arası yaşta olan 
muhasebe meslek mensupları oldukları tespit edilmiştir. 26-35 yaş grubunda 
meslek mensuplarının en fazla katıldıkları önerme “S1 Verilen etik eğitimi etik 
öğrenme yönünde isteklilik yaratmaktadır.” önermesi olmuştur.  

 

S1 S6 S7 S9 S10 S19

YAŞ 3,9268 3,5968 3,16 3,129 3,878 3

YAŞ 3,3704 4,0494 3,3871 3,5802 3,9259 3,0247

YAŞ 3,6935 4,3171 3,8049 3,7317 4,62 3,6098

YAŞ 3,45 4,23 3,5556 3,62 4,57 3,58
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Tablo 4. Muhasebe Meslek Mensuplarının Deneyimlerine Göre Etik Eğitimi Algılama 
Farklılıkları Analiz Sonuçları 

ÖNERME DENEYİM (İŞ TECRÜBESİ) 

  1-5 YIL 6-10 YIL 11-15 16-20 21+ 
f 

Değ.(p) 

  ORT. SS ORT SS ORT SS ORT SS ORT SS   

S2 3,0484 0,91 3,129 0,93 3,5802 1,18 3,7317 0,9 3,62 1,1 0,012* 

S3 3,3871 1,06 3,5161 1,07 4,0494 1,08 4,3171 0,79 4,23 1,17 0,000* 

S4 2,85 1,55 3,1111 1,46 3,2097 1,34 3,4315 0,98 3,7561 1,16 0,009* 

S8 3,871 1,02 3,96 1,02 4,1463 0,99 4,74 0,88 4,6543 0,75 0,000* 

S11 1,2927 0,78 1,3562 0,9 1,5161 0,92 1,7531 1,1 1,8 1,22 0,028* 

S14 3,5161 1,07 4,0494 1,08 4,2428 0,98 4,3171 0,79 4,23 1,17 0,001* 

S17 2,02 1,19 2,36 1,27 2,4938 1,1 3,1613 1,1 3,4878 1,12 0,002* 

* p < 0,05        SS (Standart Sapma) ,  Ort. (Ortalama) 

Tablo 4 te muhasebe meslek mensuplarının deneyimlerine göre etik eğitimini 
algılama farklılıklarını ortaya çıkarmak amacıyla anlamlılık değerleri 
incelendiğinde, S2,S3,S4,S8,S11,S14 ve S17 önermelerinin anlamlılık değerlerinin 
0,05 ten küçük gerçekleştiği belirlenmiştir. Yani, tabloda belirtilen deneyim 
sürelerindeki muhasebe meslek mensupları ile önermelerdeki konular arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.  

Grafik 6. Muhasebe Meslek Mensuplarının Deneyimlerine Göre Etik Eğitimi Algılama 
Farklılıkları Analiz Sonuçları 

 

Tablo 4 ve grafik 6 ya göre, “S2 TÜRMOB tarafından oluşturulan internet sitesi etik 
eğitimi için yeterlidir.” Önermesine en fazla, 3,73 ortalama ile 16-20 yıl meslek 
deneyimi olan meslek mensupları katılmaktadır.  Bu deneyimi, 3,62 ortalama ile 21 
yıl üzeri deneyimi olan meslek mensupları izlemektedir. En az katılanlar ise 3,05 
ortalama ile 6-10 arasında iş deneyimi olan meslek mensuplarıdır. ”S3 Etik 
eğitiminin yöntemi etik eğitimlerinin verimliliği açısından uygundur” önermesine 
en çok 4,32 ortalama ile 16-20 yıl meslek tecrübesi olan meslek mensupları 
katılmaktadır, 21 yıl üzerinde meslek deneyimi olanlar ise 4,23 ortalama ile 
arkasından gelmektedir. En az katılanlar ise 3,39 ile 1-5 yıl arasında deneyimi 
olanlardır. “S4 Verilen eğitimdeki örnek olayların sayısı yeterlidir” önermesine en 

S2 S3 S4 S8 S11 S14 S17

DENEYİM 3,0484 3,3871 2,85 3,871 1,2927 3,5161 2,02

DENEYİM 3,129 3,5161 3,1111 3,96 1,3562 4,0494 2,36

DENEYİM 3,5802 4,0494 3,2097 4,1463 1,5161 4,2428 2,4938

DENEYİM 3,7317 4,3171 3,4315 4,74 1,7531 4,3171 3,1613

DENEYİM 3,62 4,23 3,7561 4,6543 1,8 4,23 3,4878
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fazla olumlu cevap veren meslek mensupları 3,76 ortalama ile 21 yıldan fazla 
meslek tecrübesi olanlardır bunları 3,43 ile 16-20 yıl tecrübesi olanlar 
izlemektedir. En az katılanlar ise, 2,85 ortalama ile 1-5 yıl deneyimi olan meslek 
mensuplarıdır. “S8 Etik eğitimlerinin muhasebe meslek mensuplarının bağlı 
oldukları Odalarca yüz yüze verilmesi yeterli olmuştur.” önermesine en fazla 
olumlu cevap verenler 4,74 ortalama ile 16-20 arasında deneyime sahip olan 
meslek mensuplarıdır. Bunları 4,65 ile 21 yıl ve üzeri deneyime sahip olan meslek 
mensupları izlemektir. En az katılanlar ise, 3,87 ile 1-5 yıl arasında deneyime sahip 
olan meslek mensuplarıdır.  “S11 Etik sözleşmesinin mükellefler için de bir anlam 
ifade edeceğini düşünebiliriz.” önermesine en fazla katılan muhasebe meslek 
mensupları 1,80 ortalama ile 21 yıldan daha fazla deneyime sahip olan meslek 
mensuplarıdır. En az katılanlar ise, 1,30 ile 1-5 yıl arasında deneyime sahip olan 
meslek mensuplarıdır.  “S14 Etik sözleşmesi mesleğin toplumsal itibarını artırır.” 
Önermesine en fazla katılanlar,4,32 ortalama ile 16-20 yıl deneyimi olan meslek 
mensuplarıdır. En az katılanlar ise, 3,52 ortalama ile 1-5 yıl deneyime sahip olan 
meslek mensuplarıdır.  “S17 Etik sözleşmesi ve etik sözleşmesinin imzalanması 
zorunlu hale getirilmelidir.” önermesine ise, en fazla 3,49 ile 21 yıl ve üzerinde 
deneyime sahip olan meslek mensupları katılmaktadır. En az katılanlar ise, 2,02 
ortalama ile 1-5 yıl deneyime sahip olan meslek mensuplarıdır.  

Sonuçlar incelediğinde muhasebe meslek mensuplarına yöneltilen önermelere en 
fazla katılan muhasebe meslek mensuplarının daha tecrübeli olan 16-20 yıl 
deneyimi olan ve 21 yıl ve üstü deneyimi olan meslek mensupları oldukları tespit 
edilmiştir.  En az katılan en az olumlu görüş bildiren meslek mensuplarının ise en 
az deneyime sahip olan 1-5 yıl arasında deneyime sahip olan meslek mensupları 
oldukları tespit edilmiştir. 16 yıl ve daha fazla deneyime sahip meslek 
mensuplarının en fazla katıldıkları önermeler 4,76 ve 4.75 ile “S4 Verilen 
eğitimdeki örnek olayların sayısı yeterlidir” önermesi ve “S8 Etik eğitimlerinin 
muhasebe meslek mensuplarının bağlı oldukları Odalarca yüz yüze verilmesi 
yeterli olmuştur.” önermesi olmuştur. En az deneyime sahip 1-5 yıl arasındaki 
meslek mensuplarının ise, en fazla katıldıkları önermeler 3,87 ile “S8 Etik 
eğitimlerinin muhasebe meslek mensuplarının bağlı oldukları Odalarca yüz yüze 
verilmesi yeterli olmuştur.”  önermesi ve 3,52 ile “S14 Etik sözleşmesi mesleğin 
toplumsal itibarını artırır.” Önermesi olduğu tespit edilmiştir.  

8. Sonuç  

Günümüzde meydana gelen hızlı küreselleşme ve ekonominin hızlı bir şekilde 
değişerek gelişmesi ekonomik faaliyetleri çok daha karmaşık hale getirmiştir. İş 
dünyasında ortaya çıkan bu karmaşık faaliyetler içinde sağlıklı işletmelerin 
meydana getirilmesi adına, etik alanındaki çalışmaların yapılması ve her meslek 
dalına ilişkin yazılı etik kuralların belirlenmesi ve bu kurallara uyulmasının 
sağlanması gerekmektedir. Etik alanında bu şartlar sağlanması, meslek 
mensuplarına güvenilmesi ve iş hayatının temelini oluşturan karşılıklı güven 
açısından son derece önemlidir. Böylece günümüzde, iş dünyasının en önemli 
kavramları, iş etiği ve meslek etiği kavramları olmuştur. 

Tüm dünyada son yıllarda yaşanan muhasebe ve denetim skandalları özellikle 
muhasebe mesleği ve meslek mensupları üzerindeki sorumluluğun artmasına yol 
açmıştır. Tıpkı iş dünyasının diğer alanlarında olduğu gibi muhasebe mesleğine ve 
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meslek mensuplarına toplum tarafından duyulan güvenin de artırılması için 
mesleki etik kurallar benimsenmeli ve uygulanmalıdır. 

Türkiye’de, muhasebede meslek etiği eğitimi konusunda bilincin ortaya çıkarılması 
ve geliştirilmesi ile ilgili görevi TÜRMOB, üniversiteler ve meslek odaları 
üstlenmiştir. Muhasebe meslek mensuplarının yalnızca meslek ile ilgili eğitimle 
sahip oldukları bilgiyi geliştirmeyi, ek olarak muhasebe meslek etiği konusunda da 
kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Muhasebe meslek mensuplarının 
kendilerinde olması gereken özelliklere uygun olarak eğitilmesi için, eğitim 
araçlarının geleneksel yapıdan uzaklaşması, gelişen teknolojiye ayak uyduran 
eğitim yöntemlerinin denenmesi gerekmektedir. 

Çalışmamız da, muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi İle İlgili Algı 
Düzeylerini Belirlemeye Yönelik önermelere katılım düzeylerini gösteren değerleri 
incelediğimiz de, ortalamaların 4 düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu durumda, 
muhasebe meslek mensuplarının ilgili önermelere katıldıklarını göstermektedir. 
Muhasebe meslek mensuplarının tablo 2 de yer alan önermelerden en fazla 4.49 
ortalama ile, “S8 Etik eğitimlerinin muhasebe meslek mensuplarının bağlı oldukları 
Odalarca yüz yüze verilmesi yeterli olmuştur.” önermesine, 1.61 ortalama ile “ Etik 
sözleşmesinin mükellefler için bir anlam ifade edeceğini düşünebiliriz” önermesine 
ise, en az katıldıkları görülmektedir. Ayrıca ankete katılan muhasebe meslek 
mensuplarının, kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum sorularına verdikleri cevaplar 
olumlu, kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum şeklinde cevap verdikleri sorular 
olumsuz ve fikrim yok şeklinde verdikleri cevaplar ise, kararsız başlığı altında 
değerlendirilirse; ankete katılan meslek mensuplarının %50 den fazlasının 
olumsuz görüş bildirdiği önerme sadece:  

“S11 Etik sözleşmesinin mükellefler için bir anlam ifade edeceğini düşünebiliriz.” 
önermesidir. Bu önermeye katılımcıların, %26 sı olumlu, %64 ü olumsuz görüş 
bildirirken, %10 u da kararsız kalmıştır.  

Geriye kalan önermelerden,   “S4 Verilen eğitimdeki örnek olayların sayısı 
yeterlidir” önermesine %44 olumlu görüş bildirilmiş, %38 olumsuz, % 18 katılımcı 
ise kararsız kalmıştır. “S5 Verilen örnek olaylar etik davranış gelişimini 
sağlayabilmek açısından uygundur.” önermesine %41 olumlu, %35 olumsuz görüş 
bildirilmiş, %24 katılımcı ise kararsız kalmıştır. “S13 Etik sözleşme muhasebe 
hilelerinin azalmasına olumlu katkı sağlar.” önermesine % 47 katılımcı olumlu 
görüş bildirirken % 22 olumsuz görüş bildirmiş, % 31’i ise kararsız kalmıştır.  “S17 
Etik sözleşmesi ve etik sözleşmesinin imzalanması zorunlu hale getirilmelidir.” 
Önermesine ise, %31 katılımcı olumlu görüş bildirmiş, % 37 olumsuz görüş 
bildirmiş, % 32 katılımcı ise, kararsız kalmıştır.  Diğer önermelerin hepsi ankete 
katılan muhasebe meslek mensuplarının %50 den fazlası olumlu görüş 
bildirmiştir. Katılımcıların en fazla olumlu görüş bildirdikleri önermeler ise, 
yüzdelik sırasına göre, S8, S10,S20,S6,S16,S1,S14,S15 dir. 

Sonuç olarak, muhasebe meslek mensupları TÜRMOB’ un oluşturduğu internet 
sitesinin etik eğitimi için yeterli olup olmadığı belirlenir. Eğitim süresinin 
artırılması ve sonra da eğitimlerle ilgili bir tekrar yapılması gerektiği vurgulanır. 

Muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi algılama düzeylerinin cinsiyetlerine 
ve eğitim durumlarına göre, farklılık göstermediği tespit edilmiştir.  
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Yaş ile ilgili gruplar bakımından, meslek üyelerinin cevapları incelendiğinde yaş 
olarak daha küçük meslek mensuplarının gerçekleştirilen etik eğitimlerinin 
kendilerinde etik öğrenme yönünde isteklilik yaratmadığını belirttikleri 
belirlenmiştir. Yaşça daha büyük olan (46 yaş ve üzeri) ve ankete katılan muhasebe 
meslek mensuplarının ise, etik eğitiminin yönteminin etik eğitimlerinin verimliliği 
açısından uygun olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Yine, yaşça 46 yaşından 
daha büyük muhasebe meslek mensuplarının uzaktan etik eğitimlerinin TÜRMOB-
TESMER dışında başka bir kurumca verilmesine gerek olmadığını düşündükleri 
tespit edilmiştir. Ayrıca, muhasebe meslek mensuplarının teorik eğitim ile yüz 
yüze eğitim sürecinin yeterli olduğu görüşünde olanlar yine yaşlı (46 yaş ve üzeri) 
meslek mensupları oldukları ortaya çıkmıştır. Etik eğitimleri ile ilgili verilen 
bedelin bu eğitim için fazla olduğunu ve eğitimden sonra imzalanan 
Taahhütnameyi de işyerinde görünecek bir şekilde asılmanın da gereksiz olduğuna 
inanan meslek mensuplarının da genç olan meslek mensupları oldukları tespit 
edilmiştir.  

Meslek mensupları aldıkları etik eğitim ile ilgili olarak verdikleri cevaplarda 
deneyimleri bakımından incelendiklerinde,  daha deneyimli meslek üyelerinin 
deneyimsiz meslek üyelerine oranla önermelere pozitif baktıkları belirlenmiştir. 
Muhasebe meslek üyeleri şu anki iş yüklerine ek olarak aldıkları eğitimlerin yeterli 
olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca muhasebe meslek mensupları eğitim sonrası 
alınan sözleşmenin mükellefler için bir anlam ifade etmeyeceğini belirtmişlerdir. 

Etiğin konusu ile ilgili eğitimlerin verilebilme özelliği başka konulara göre daha 
karmaşık ve zor olduğundan bu eğitimlerin süresinin arttırılması ve kullanılan 
eğitim teknikleri ve yöntemleri açısından farklı eğitim yöntemlerinin 
denenmesinin düşünülmesi gerektiği vurgulanabilir. Üniversiteler de, meslek etiği 
ile derslerin yeterli seviyeye getirilmesi, üniversitelerin ilgili bölümlerinde, ders 
müfredatlarına daha genel etik dersleri yerine muhasebe meslek etiğine yönelik 
derslerinde eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca hem üniversitelerde verilen 
muhasebe meslek etiği derslerine hem de TÜRMOB serbest muhasebeci mali 
müşavirler odaları aracılığı ile verilen etik eğitimlerine daha çok vaka analizi 
yöntemlerinin eklenmesi sağlanabilir.  Ek olarak, TÜRMOB, muhasebe etik eğitimi 
konusunda, muhasebe meslek üyelerine verdiği eğitimi daha basit olarak 
üniversitelerde bağlantılı bölümlerde, katılım sonrası sertifika verilen seminerlerle 
sağlayabilir. 

Çalışmamızın literatüre katkısı olarak, bundan önce muhasebe meslek etiği ile ilgili 
yapılan çalışmaların, muhasebe meslek mensuplarının muhasebe etiği algılamaları, 
muhasebe etiği yargıları, meslek etiği ile ilgili düzenlemeler ve bu düzenlemelerin 
meslek mensupları tarafından nasıl algılandığı, muhasebe meslek mensuplarının 
etik ikilem yaşayıp yaşamadıkları ve etik ikileme yol açan durumun ne olduğunun 
belirlenmesi konularında olduğu ama etik eğitiminin yeterli olup olmadığı, hangi 
kuruluşların etik eğitimi vermesi gerektiği ve muhasebe meslek mensuplarının etik 
eğitimi algılaması üzerine yapılmış çalışmaların yok denecek kadar az olduğu 
tespit edilmiştir. Ayrıca bundan sonra etik eğitimi ile ilgili yapılacak çalışmaların 
2014 yılında yürürlüğe giren tebliğ kapsamında belirtilen etik eğitimi konularının 
yeterliliği üzerine olması gerektiği belirtilebilir.  
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