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Abstract 

In this study, it is aimed to measure the sensitivity of professional 
accountants in environmental issues and their knowledge about 
environmental issues. For this purpose, a survey study was carried out for 
accounting professionals in Aydın. Cronbach ves Alpha reliability test, 
normality test, spearman correlation test, Mann-Whitney U and Kruskal-
Wallis test were used for the analysis of the questionnaire. As a result of the 
application, it has been determined that the sensitivity level towards the 
environmental accounting increases as the level of education, age and title 
increase. 
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Muhasebe Meslek Mensuplarının Çevre Muhasebesine Karşı 
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Çalışması. 

Özet 

Bu çalışmada, muhasebe meslek mensuplarının çevresel konulardaki 
duyarlılıkları ve çevre konularındaki yasalara karşı olan bilgilerinin 
ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Aydın ilinde bulunan 
muhasebe meslek mensuplarına anket çalışması düzenlenmiştir. Anket 
çalışmasının analizi için sırasıyla Cronbach’s Alpha güvenilirlik testi, 
normallik testi, spearman korelasyon testi, Mann-Whitney U ve Kruskal-
Wallis testi uygulanmıştır. Uygulama sonucunda muhasebe meslek 
mensuplarında eğitim seviyesi, yaş ve unvan yükseldikçe çevre 
muhasebesine karşı duyarlılıkların arttığı tespit edilmiştir. 
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1. Giriş 

Yapılan araştırmalar neticesinde dünyadaki çevre kirliliğinin %50’si son 35 yılda 
meydana geldiği düşünülmektedir (cevreonline.com, 2019). Dünya genelinde 
atmosferdeki karbondioksit miktarı, geçtiğimiz şubat ayında, 800 bin yılın 
rekorunu kırarak 410,9 milyon tona yükselmiştir (verikaynagi.com, 2019). 

                                                        

1 Corresponding Author. ORCID: 0000-0001-7363-8660 Dr. Öğr. Üyesi, Adnan Menderes 
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, ugumus@adu.edu.tr 

2 ORCID: 0000-0002-9108-1824 İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans 
Öğrencisi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, z.seymaavci@gmail.com 

Research Article/Araştırma Makalesi 

For cited: Gümüş, U. T. & Avcı, Z. Ş. (2019). Measurement of the Sensitivity of Accounting Professionals to 
Environmental Accounting: The Case of Aydın Province. Journal of Current Researches on Social Sciences,  9 (2), 

151-168. 



152         Gümüş, U. T. & Avcı, Z. Ş. (2019). Measurement of the Sensitivity of Accounting 
Professionals to Environmental Accounting: The Case of Aydın Province 

Ülkemizde 20 yıl önce kişi başına düşen su miktarı 4 bin metreküp iken, son 
yıllarda bu sayı 1400 metreküpe kadar gerilemiştir. Her yıl; erozyon sonucunda 
500 milyon ton verimli toprak, yangın sebebiyle 80-100 bin orman ve 5-7 bin 
dönüm orman ise tarla açma ve yerleşme sebebiyle yok olmaktadır. Küresel ısınma 
neticesinde, Türkiye’nin çevre denizlerindeki su sıcaklığı, 1970 yılından beri 
ortalama 1 derece artış göstermiştir (mgm.gov.tr, 2019). Ülkemizde son 16 yılda 
genel hava sıcaklığı 1,3 derece artarken, karla örtülü gün sayısı 8,7 gün gerileme 
meydana gelmiştir. 

Tüm bu çevresel sorunların temelinde yatan sebep nüfus artışı ve buna bağlı 
olarak işletmelerin sayısında ve üretim miktarlarındaki kaçınılmaz artıştır. Büyük 
çaplı ve orta ölçekli işletmeler, teknolojinin gelişmesi sayesinde çok daha düşük 
ücretler karşılığında büyük üretimler ve hizmetler sağlayabilmektedir. Bu büyük 
üretim ve hizmetler sağlanırken, çevreye verilen zararlar ne işletmeler ne insanlar 
ne de devlet tarafından önemsenmekteydi. Son yıllarda ise firmaların pazardaki 
müşterilerinde tutundurma stratejisi olarak çevreye duyarlılık ön plana çıkmaya 
başladı.  

Çevre sorunları için bu duyarlılık önemli bir adım olsa da yetersiz kaldığı aşikardır. 
İşletmeler çevreye duyarlılıklarının yetersiz kaldığı bu noktada, çevreye verilen 
zararları muhasebe sistemi içerisinde göstererek hem firmanın geleceği için 
sürdürülebilir kalkınmayı sağlar hem de gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve 
dünya bırakılması hususunda öncü olurlar. Çevresel etkileri muhasebeleştirme 
konusunda ise muhasebe meslek mensuplarına büyük sorumluluk düşmektedir. 
Muhasebe meslek mensupları, özellikle serbest mali müşavirler, mükelleflerine 
çevresel etkileri ve muhasebeleştirilmesini anlatarak farkındalık oluşturabilirler. 
Bu sebeple bu çalışmada, son yıllarda adı sıkça duyulmaya başlanan çevre 
muhasebesinin Aydın ilinde ikamet eden muhasebe meslek mensuplarındaki algı 
ve bilgileri ölçülmüştür. 

Devam eden ikinci bölümde çevre muhasebesi ile ilgili literatür taranmış ve gerekli 
bilgiler aktarılmıştır. Üçüncü bölümde çevre muhasebesi teorik olarak 
açıklanmıştır. Dördüncü bölümde çalışmanın amacı, yöntemi, kapsamı 
aktarılmıştır. Beşinci bölümde anket verilerine uygulanan analizlerin sonucu 
aktarılmıştır. Son bölümde ise çalışmanın sonucuna dair tartışma ve öneriler yer 
almıştır. 

2. Literatür Taraması 

Bu bölümde çevre muhasebesine dair literatür taranmış ve aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir. 

Tablo 1. Literatür Özeti 

 
Can (1998) 

Yapılan bu çalışmada çevre muhasebesi, dünya genelindeki uygulanma şekli 
ve yaşanan gelişmeler ışığında makro ve mikro düzeylerde tanımlanmış ve 
ülkemizde çevre muhasebesinin mevcut muhasebe sistemi içerisinde nasıl 
muhasebeleştirileceği ve raporlandırılacağı konuları araştırılmış ve 
önerilerde bulunulmuştur. 

 
Özkol (1998) 

Bu çalışmada çevresel uydu sistemi, doğal miras, çevresel maliyetler gibi 
tanımlamalar ve çevre muhasebesi  tanımı ve kullanım şeklinin açıklanması 
amaçlanmıştır. 

https://www.mgm.gov.tr/
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Kurşunel, 
Büyükşalvarcı 
ve Alkan (2006) 

Bu araştırmada, Konya ilinde faaliyette bulunan muhasebe meslek 
mensuplarının çevre muhasebesi konusundaki bilgi ve düşünceleri 
araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda çevre muhasebesi konusunda 
bilgi ve düşünceleri beklenen düzeyde olmayan  muhasebe meslek 
mensuplarının, çevresel bilgilerin mali tablolarda kullanılması gerektiği 
konusunda olumlu düşündükleri tespit edilmiştir. 

 
Başkale (2009) 

Bu çalışma ile çevre muhasebesi kapsamında çevresel maliyetleri tanımlama, 
sınıflandırma ve çevre muhasebesine ilişkin tutulması gereken muhasebe 
kayıtlarını oluşturmak amaçlanmıştır.  

 
 
Otlu ve Kaya 
(2010) 

Bu araştırma Elazığ ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının 
çevre konusu ve çevre muhasebesi konusu hakkındaki bilgi ve düşünceleri 
tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda "birkaç 
makale okuyanlar" ve " yayın ve gelişmeleri sürekli takip edenler" 
seçeneklerinin yüzdelerinin yüksek olduğu ve muhasebecilerin çevre 
muhasebesinden çevresel konuların muhasebeye entegrasyonu ve çevresel 
maliyetlerin muhasebeleştirilmesini anladığı tespit edilmiştir.  

 
Alagöz (2012) 

Bu çalışmada Marmaris yöresinde bulunan 4 ve 5 Yıldızlı Tatil Köyleri ve 
Otellerin muhasebe ve idari bölüm yöneticilerinin çevre ve çevre muhasebesi 
konularına ilişkin duyarlılık düzeyleri, yeterli bilgi seviyesi ve uygulama 
tecrübesine sahip olup olmadıklarının tespit edilmesi amacı ile anket 
çalışması yapılmıştır Yapılan çalışma sonucunda yöneticilerin çevre 
muhasebesindeki bilgi düzeyleri %50'nin altında kalmıştır. 

 
Korukoğlu 
(2011) 

İzmir ilinde faaliyet göstermekte olan farklı sektörlerdeki işletmeler 
üzerinde yapılan araştırmada işletmelerin çevre muhasebesi konularına 
yaklaşımları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda yapılan analizlerden 
işletmelerin, etkileşimde bulunduğu kişilere karşı çevre sorumluluklarını 
yerine getirirken çevre muhasebesinin işletmeye önemli katkı sağladığı 
konusunda farkındalığa sahip oldukları anlaşılmıştır. 

Bilen ve 
Seyitoğulları 
(2016) 

Bu araştırma Diyarbakır sanayi sektöründeki işletmelerin çevresel konular 
ve çevre muhasebesine ilişkin algıları tespit etmek amacıyla yapılmıştır.  

 
 
Özkan (2016) 

Gaziosman Paşa Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri 
üzerinde çevre muhasebesi dersini almış olan öğrencilere çevre bilinci 
kazandırılması ve buna yönelik etkilerini tespit edilmesi amacıyla 
gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. Yapılan araştırma sonucunda çevre 
muhasebesi alan öğrencilerin çevre bilgisi, çevre muhasebesi ve çevre ile 
ilgili yasal konular ile ilgili bilgi düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir.  

 
Yılmaz ve Şahin 
(2017) 

Bu araştırma muhasebe dersi almış öğrencilerin yeşil muhasebe ile ilgili 
farkındalıklarının ölçülmesine yöneliktir. Sonuç olarak staj ve iş tecrübesi 
olan öğrenciler yeşil muhasebe konusunda daha yüksek bir farkındalığa 
sahipken, bankacılık ve sigortacılık öğrencilerinin çevre bilinci faktörüne 
karşılık vermiş oldukları cevapların diğer bölüm öğrencilerinden daha düşük 
olduğu tespit edilmiştir.  

 
Aslan (2017) 

Bu çalışmada çevre kavramı, çevresel sorunlar, muhasebe ve çevre ilişkisi, 
çevre muhasebesi ve kullanım alanları, çevresel maliyetlerin tespitine 
yönelik yaklaşımlar ve türleri, çevresel raporlama ve çevre muhasebesinin 
denetlenmesi konuları incelenmiştir. ABC işletmesi üzerinde çevre 
muhasebesinin nasıl uygulanacağı açıklanmıştır. 
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Güler (2018) 

Erzurum organize sanayi bölgesinde faaliyette bulunan 65 işletme üzerinde 
yapılan bu çalışmada işletmelere sürdürülebilirlik, çevre, çevresel riskler ve 
çevre muhasebesi konularında anket çalışması yapılmış ve işletmelerin 
verdiği cevaplar farklı analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Yapılan analizler 
ve kurulan hipotezler sonucunda ortaya çıkan değerlerin anlamlı ve pozitif 
bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır.  

3. Çevre Muhasebesi 

Çevre muhasebesi 1970’li senelerde çevresel problemlerin çoğalması ve 
ağırlaşması sebebiyle çözüm arayışlarının ortaya çıkması sonucu çevresel 
maliyetlerin hesaplanmasını meydana getirmiştir. 1973 yılında başlayan 
araştırmalar, Uluslararası Standartlar Örgütünün çalışmalarıyla beraber 1992 
yılında oluşturulan ISO 14000 Çevre Yönetim Standartları adı altında muhasebe 
sistemindeki yeni yaklaşımları geliştirerek çevre muhasebesi kavramının çıkışına 
zemin hazırlamıştır. (Letmathe, P. ve K.R. Doost, 37) 

1987 yılında yayınlanan Güvence Serisi Standartları ile dünya çapında kalite 
güvence sistemleri yayılmaya başlamıştır. Yine aynı dönemde muhasebe alanında 
da konuyla alâkalı araştırmalar yapılmış Kalite Muhasebesi ve Kalite Maliyetlerinin 
Muhasebeleştirilmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

21. Yüzyılın muhasebe sistemine ve uygulamalarına getirdiği yeni perspektifler ile 
Çevre Muhasebesi bu alanda da önemli bir değişimin ifadesi olmuştur. (Gökdeniz, 
41) 

Çevre Muhasebesi genel anlamda muhasebenin kendi işlemlerini yerine getirirken 
çevresel faktörlerinde bu sistemin içinde gösterilmesini hedef almaktadır. Bu 
konuyla alakalı yapılan bazı tanımlar şu şekildedir; 

Çevre Muhasebesi, çevre ile ilgi olan mali nitelik taşıyan olayların 
muhasebeleştirilmesi ve bunların mali tablolarda gösterilmesi işlemidir. 
(Özbirecikli, 15) 

Bir diğer tanıma göre ise Çevre Muhasebesi çevresel olan kaynaklarımızın 
kullanımı neticesinde ortaya çıkacak olan etkilerin muhasebeleştirilmesi, işletme 
içi ve işletme dışı faktörlerin dikkatle uygulanmasıdır. 

Dünyadaki ekolojik dengenin korunmasına yönelik yapılacak olan işlemler, hızla 
büyüyen endüstri sektörünün negatif etkilerinin azaltılması toplum, çevre ve 
muhasebe ilişkilerinin temel ilkeleri kapsamında değerlendirmesi de Çevre 
Muhasebesine yönelik geliştirilen çalışmalardır.  (Gökdeniz,41) 

Bu konuda Amerika Çevre Koruma Ofisi (EPA) de bu konu hakkında çeşitli 
tanımlamalar yapmıştır. (Gökdeniz, 41) 

Çevre muhasebesi genellikle toplumsal refah düzeyinin bir ifadesi olarak 
kullanılmaktadır. Milli gelir açısından ise Gayri Safi Milli Hasıla ve ekonomide 
gerçekleşen mal ve hizmet akışının bir ölçüsüdür. Aynı zamanda çevre muhasebesi, 
ülkenin yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynak tüketiminin açıklamak için 
parasal bölümler de kullanabilir. 
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Finansal muhasebe açısından bakıldığı zaman ise çevre muhasebesi; çevresel 
maliyetler ile çevresel yükümlülüklerin tahmin edilmesi, sınıflandırılması ve 
raporlanması sürecidir. 

Yapılan bütün bu tanımlamalardan sonra genel anlamda çevre muhasebesinin 
tanımını yapacak olursak eğer; çevrenin ve ekonominin etkileşimi sonrasında 
meydana çıkan kalite ve miktarsal olumsuzlukların belirlenmesi, belirlenmiş olan 
bu olumsuzlukların parasal ve fiziksel değerlerin hesaplanarak izlenmesi olarak 
düşünebiliriz. 

3.1. Çevresel Maliyetler ve Muhasebeleştirilmesi 

Çevresel maliyetler ortaya çıkma durumlarına göre değişiklik gösterirler. Bazıları 
daha çok çevreyi korumaya yönelik çıkıyorken bazıları ise kullanım sonucunda 
ortaya çıkmaktadır. Diğer ortaya çıkan çevresel maliyetler ise işletmenin sebep 
olduğu kirlilik nedeniyle çıkan maliyetlerdir. (Wıldavsky, 470) 

İşletmeler, müşteriler, yatırımcılar ve çevre koruma örgütleri tarafından 
gelebilecek baskıları en aza indirgemek amacıyla toplumda ‘yeşil işletme’ imajına 
sahip olabilmek ve itibarlarını yükseltebilmek, çevresel riskleri iyi yöneten bir 
işletme itibarına sahip olabilmek için ‘çevresel raporlama yapmaktadırlar. 

Çevresel maliyetleri muhasebeleştirmek için öncelikle bu maliyetlerin saptanması 
gerekmektedir. Bu maliyetlerin saptanmasında aşağıdaki yöntemler kullanılır 
(Sönmez ve Osman, 14); 

Azaltma Maliyetleri: İşletmelerin çevresel sorunları önlemek ve bu problemleri en 
aza indirmek amacıyla elde olan yaşam sürecinin planlanıp yürürlüğe konabilmesi 
için katlanılan maliyetlerdir. Bunlara örnek verecek olursak; 

Süreç kontrolü, çevre raporları, çevre geliştirme, çevreye zararsız ambalaj 
geliştirme, emisyon ölçüm cihazları, çevre planlaması ve süreç kontrolü şeklinde 
gösterilebilir. 

Kullanma Maliyetleri: Bu maliyet yönetimine göre çevresel olan maliyetlerin 
belirlenebilmesi için elde olan kaynakların kullanımı sonucu meydana gelen 
yıpranma, aşınma tahrip olma vb. maliyetlerin belirlenmesi gerekmektedir. 
İşletmeler çevresel kaynak kullanarak bu çevre kaynakları üzerinde etki 
oluşturmaktadır. Bu etkiler genel anlamda kaynakların azalması ve çevrenin 
kirlenmesi gibi olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Bu maliyetlere örnek olarak 
şunları gösterebiliriz; Su maliyeti, Hava maliyeti, Görüntü maliyeti, Petrol maliyeti, 
Hava maliyeti ve Enerji maliyeti. 

Zarar Maliyetleri: Bu maliyetler ise neden olunan çevresel kirlenmelerden doğan 
ceza veya tazminat vb. hiçbir çevresel katkısı olmayıp direk olarak gider veya 
zarara dönüşen maliyetlerdir. 

Zarar maliyetlerine örnek verecek olursak; Toprak kirliliği, Su kirliliği, Hava 
kirliliği, Gürültü kirliliği, Cezalar ve tazminatlar olarak gösterilebilir. 

İşletme faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek çevresel maliyetlerin dağınık olarak 
kaydedilmesi muhasebenin önemlilik kavramına ters düşmektedir. Diğer bir 
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taraftan ise işletmenin çevresel olan faaliyetlerini düzgün bir şekilde tespit 
edememesi ise çevresel kontrolü dengede tutamamasına neden olmaktadır. 

Çevre kirliliğinin oluşması kapsamında işletmelerin duran varlık niteliği gösteren 
yatırımlar yaparak meydana getirebilecekleri kirlilik düzeylerini azaltmaya veya 
önlemeye çalıştıkları görülmektedir. Bu yatırımlara örnek olarak su arıtma 
tesisleri, filtreler ve arıtma cihazları vb. Yapılacak olan bu yatırımların birer duran 
varlık olduğu göz önünde bulundurulacak olursa eğer ilgili olan hesap kaleminin 
altında alt hesap olarak raporlanmaları daha sağlıklı olacaktır. 

4. Yöntem 

Bu araştırma, Aydın ilinde ikamet eden muhasebe meslek mensuplarının çevre 
muhasebesi konusunda algı ve farkındalıklarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma daha önce Ege Bölgesinde yapılmaması sebebiyle, Aydın ilindeki 
muhasebe meslek mensuplarının çevre muhasebesi konusundaki farkındalıklarını 
ölçmesi sebebiyle önemlidir. 

Bu çalışmada, aktif olarak muhasebe meslek mensuplarının çevre muhasebesini 
bildikleri varsayımına dayandırılmıştır.  

Araştırmamızda yüz yüze mülakat anket tekniği kullanılmıştır. Aydın merkezde 
bulunan 450 muhasebe meslek mensubu araştırmamızın evrenini 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ulaşılan 311 muhasebe meslek mensubu 
araştırmanın örneklem kümesini oluşturmaktadır. Elde edilen anketlerden 6’sı 
eksik ve hatalı olduğu tespit edilip araştırma kapsamından çıkarılmıştır. 

Anket verilerinin analizi için IBM SPSS 24.0 paket program kullanılmıştır. Anket 
güvenirliği ile ilgili evrensel kabul edilen Cronbach’s Alpha değerinin yeterli 
katsayıya ulaşması için anket sorularından Bilgi 1 ve Yasal 2 soruları tüm 
analizlerden çıkartılmıştır. İki sorunun çıkarılmasıyla anket verilerinin 
güvenirliliği 0,713 değerine ulaşmıştır. Elde edilen bu değerin ise test sonucu 
açısından güvenilir olduğu kabul edilmiştir. 

Anket verilerine normallik testi uygulanmış, hem bilgi soruları hem de yasal 
düzenleme sorularının normallik testi sonuçları, Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-
Wilk analizleri ile aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 2. Normallik Testi 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Bilgi soruları ,117 305 ,000 ,943 305 ,000 

Yasal sorular ,085 305 ,000 ,976 305 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere, bilgi ve yasal düzenleme sorularının Sig. 
Değerleri 0,05’den küçük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda anket 
verilerinin normal dağılım gerekliliklerini sağlamadığı sonucuna ulaşılır. Normal 
dağılmayan anket verilerinin analizi için soru grupları arasında Spearman 
korelasyon testi; cinsiyet, medeni durum, çevre muhasebesinin aktif kullanma 
sorularının analizi için Mann Whitney U Testi; yaş, eğitim durumu, unvan, mesleki 
faaliyet yılı değişkenlerinde ise Kruskal Wallis Test yöntemi kullanılmıştır. 
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Erkekler ve kadınlar ruhsal ve fiziksel yapıları gereği farklı özelliklere sahip 
oldukları için çevresel konularda da farklı yaklaşımlar sergileyebilirler. Bu sebeple 
H1 hipotezi şöyle kabul edilebilir; 

 H1: Çevresel bilgi ve yasal düzenlemeler konularında cinsiyete göre anlamlı 
bir farklılık vardır. 

Giriş bölümünde verilen çevresel faktörlerin istatistikleriyle, şu ana göre çevresel 
problemlerin geçmişte daha az yaşandığı kanıtlanmıştır. Bu sebeple daha yaşlı olan 
muhasebe meslek mensuplarının çevresel muhasebe bilgi ve algı konularında daha 
az duyarlılığa sahip oldukları düşünülebilir. Böylelikle aşağıdaki H2 hipotezi 
önerilmektedir; 

 H2: Yaşa göre çevresel bilgi ve yasal düzenleme konularında anlamlı bir 
farklılık vardır. 

Çevre muhasebesi, yüksek öğretim kurumlarında öğrenilmesi beklenen detaylı 
muhasebe konularından bir tanesidir. Bu sebeple çevre muhasebesinin 
duyarlılığının, eğitim durumuna göre farklılaşması beklenir. Bundan sebepten 
ötürü H3 hipotezi aşağıdaki gibi önerilir; 

 H3: Eğitim durumuna göre çevresel bilgi ve yasal düzenleme konularında 
yüksek oranda bir farklılık mevcuttur. 

Muhasebe meslek mensuplarının unvanları arttıkça mesleki bilgilerinin de aynı 
oranda artması beklenmektedir. Bu sebeple çevresel bilgi konularında da farklı 
fikir ve düşüncelere sahip oldukları düşünülebilir. Buna göre H4 hipotezi aşağıdaki 
gibi önerilir; 

 H4: Muhasebe mesleğindeki unvana göre, çevre muhasebesi bilgi ve yasal 
düzenlemeleri konusunda anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Meslekte bulunulan süre arttıkça çevre muhasebesi konularına dair bilginin de 
doğrusal olarak artması beklenilebilir. Bu sebeple H5 hipotezi aşağıdaki gibi 
önerilmiştir; 

 H5: Mesleki faaliyet yılına göre çevresel bilgi ve yasal düzenlemeler 
hakkındaki bilgi düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Çevre muhasebesinin aktif olarak kullanılması durumunda çevresel bilgi ve yasal 
düzenlemeler hususunda belirgin bir farklılık olması beklenir. Bu sebeple H7 
hipotezi şöyle önerilebilir; 

 H6: Çevre muhasebesinin aktif kullanılması durumunda, çevre 
muhasebesine duyarlılık konusunda anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

5. Uygulama 

Bu bölümde anket verilerinin analizleri yapılmaktadır. Anket katılımcılarının 
demografik özelliklerini belirleyen betimleyici istatistikler Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 3. Demografik Dağılımlar 
 Tercih Frekans Yüzde % 
Cinsiyet Erkek 

Kadın 
168 
137 

55,1 
44,9 

 
Yaş 

20 ve altı 
21-35 
36-50 
51 ve üstü 

9 
165 
102 
29 

3 
54,1 
33,4 
9,5 

 
Eğitim Durumu 

Lise 
Ön Lisans 
Lisans 
Lisans Üstü 

3 
73 

213 
16 

1 
23,9 
69,8 
5,2 

 
Unvan 

Staj 
SMMM 
YMM 
Diğer 

78 
187 

4 
36 

25,6 
61,3 
1,3 

11,8 
 
Faaliyet Yılı 

1-5 
6-15 
16-25 
25 ve üstü 

147 
88 
52 
16 

48,5 
29 

17,2 
5,3 

Çevre Muhasebesini Aktif 
Kullanma 

Evet 
Hayır  

164 
141 

53,8 
46,2 

5.1. Korelasyon Analizi 

Anket soruları iki ana gruba ayrılmış durumdadır, bunlar çevre konuları hakkında 
bilgi ve çevresel konular hakkında yasal düzenlemeler ile ilgili sorulardan 
oluşmaktadır. Bu bölümde bu iki soru grubu arasındaki korelasyon incelenmiş ve 
ulaşılan anket sonucu aşağıdaki tabloda aktarılmıştır. 

Tablo 4. Korelasyon Katsayı Tablosu 
 Bilgi soruları Yasal sorular 

Spearman's 
rho 

Bilgi 
soruları 

Correlation Coefficient 1,000 ,529** 
Sig. (2-tailed) . ,000 

N 305 305 
Yasal 

sorular 
Correlation Coefficient ,529** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 305 305 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Korelasyon tablosuna göre bilgi ve yasal düzenleme soruları arasında pozitif yönlü 
ve orta güçte bir ilişki mevcuttur.  

5.2. Cinsiyet Değişkenine Göre Çevre Muhasebesinin Analizi 

Araştırmanın H1 hipotezinin test edilmesi için non-parametrik testlerden Mann-
Whitney U Testi cinsiyet değişkeni ile uygulanmıştır. Uygulanan test sonuçları 
aşağıdaki tabloda aktarılmıştır. 
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Tablo 5. Mann-Whitney U ve Cinsiyet Değişkeni Test Sonucu 
Test Statisticsa 

 Bilgi  Yasal  
Mann-Whitney U 11241,500 10748,000 

Wilcoxon W 25437,500 24944,000 
Z -,348 -,994 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,728 ,320 
a. Grouping Variable: Cinsiyet 

Mann-Whitney U testi sonucunda p değeri 0,05’den büyük çıktığı için cinsiyetler 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Böylelikle “H1: Çevresel bilgi ve yasal 
düzenlemeler konularında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi 
reddedilmiştir. 

5.3. Yaş Değişkenine Göre Çevre Muhasebesinin Analizi  

Araştırmada H2 hipotezinin test edilmesi için non-parametrik testlerden Kruskal-
Wallis Testi uygulanmıştır. Aşağıdaki tabloda bu analiz sonuçları verilmiştir. 

Tablo 6. Kruskal-Wallis ve Yaş Değişkeni Test Sonucu 
Test Statisticsa,b 

 Bilgi  Yasal  
Chi-Square 9,069 2,249 

df 3 3 
Asymp. Sig. ,028 ,522 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Yaş 

Kruskal-Wallis testi sonucunda p değeri yasal sorularda anlamlı bir farklılık 
olmadığını, bilgi sorularında ise anlamlı bir farklılık olduğu sonucunu bize 
göstermektedir. Bilgi sorularındaki anlamlı farklılığın hangi yaş grupları arasında 
gerçekleştiğine bakmak için post-hoc analizi yapılmıştır. 

Tablo 7. Post-Hoc Test Sonucu 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   bilgi    
Tamhane   

(I) Yaş (J) Yaş 
Mean 

Difference  
(I-J) 

Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

20vealtı 
21-35 ,50021 ,22889 ,292 -,2612 1,2616 
35-50 ,36124 ,23531 ,635 -,4012 1,1237 
50veüstü ,11425 ,26258 ,999 -,6781 ,9066 

21-35 
20vealtı -,50021 ,22889 ,292 -1,2616 ,2612 
35-50 -,13897 ,10184 ,682 -,4095 ,1316 
50veüstü -,38597 ,15475 ,098 -,8148 ,0429 

35-50 
20vealtı -,36124 ,23531 ,635 -1,1237 ,4012 
21-35 ,13897 ,10184 ,682 -,1316 ,4095 
50veüstü -,24700 ,16409 ,592 -,6972 ,2032 

50veüstü 
20vealtı -,11425 ,26258 ,999 -,9066 ,6781 
21-35 ,38597 ,15475 ,098 -,0429 ,8148 
35-50 ,24700 ,16409 ,592 -,2032 ,6972 
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Post-Hoc testi sonucunda 20 ve altı yaş grubundaki katılımcılar, diğer yaş 
grubundaki katılımcılara nazaran çevre muhasebesi konularına daha duyarlı 
olduğu görülmüştür. Böylelikle “H2: Yaşa göre çevresel bilgi ve yasal düzenleme 
konularında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi bilgi sorularına göre kabul 
edilmiş, yasal soruların cevaplarına göre ise reddedilmiştir. 

5.4. Eğitim Durumuna Göre Çevre Muhasebesinin Analizi 

Araştırmada kullanılan H3 hipotezinin anket verileriyle test edilebilmesi için 
Kruskal-Wallis yöntemi kullanılmıştır. Bu analiz sonuçları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Tablo 8. Kruskal Wallis ve Eğitim Durumuna Göre Test Sonucu 
Test Statisticsa,b 

 Bilgi  Yasal  
Chi-Square 22,200 10,637 

df 3 3 
Asymp. Sig. ,000 ,014 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: EğitimDurumu 

Kruskal-Wallis test sonucu ile p değeri her iki soru grubunda da 0,05’den küçük 
çıktığı için anlamlı bir farklılık olduğu kabul edilmiştir. Böylelikle “H3: Eğitim 
durumuna göre çevresel bilgi ve yasal düzenleme konularında yüksek oranda bir 
farklılık mevcuttur.” hipotezi kabul edilmiştir.  

Analiz sonucunda anlamlı farklılığın hangi eğitim grupları arasında meydana 
geldiğini bulabilmek için Post-Hoc testi yapılmıştır. 
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Tablo 9. Post-Hoc Test Sonucu 
Multiple Comparisons 

Tamhane   

Dependent 
Variable 

(I) Eğitim 
Durumu 

(J) Eğitim 
Durumu 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Bilgi  

Lise  
Önlisans -1,03366 ,27292 ,243 -1,1073 3,1746 

Lisans -,74464 ,26499 ,457 -1,7227 3,2120 
Lisansüstü  -,09954 ,30282 1,000 -1,4629 1,6620 

Önlisans 
Lise  1,03366 ,27292 ,243 -3,1746 1,1073 

Lisans -,28902* ,10136 ,030 -,5596 -,0184 
Lisansüstü  -,93412* ,17819 ,000 -1,4434 -,4248 

Lisans 
Lise  ,74464 ,26499 ,457 -3,2120 1,7227 

Önlisans ,28902* ,10136 ,030 ,0184 ,5596 
Lisansüstü  ,64510* ,16579 ,006 -1,1319 -,1583 

Lisansüstü  
Lise  ,09954 ,30282 1,000 -1,6620 1,4629 

Önlisans ,93412* ,17819 ,000 ,4248 1,4434 
Lisans -,64510* ,16579 ,006 ,1583 1,1319 

Yasal  

Lise  
Önlisans -,04048 ,04629 ,960 -,1379 ,2189 

Lisans -,01524 ,03912 1,000 -,2196 ,2500 
Lisansüstü  -,24136 ,09056 ,095 -,5110 ,0283 

Önlisans 
Lise  ,04048 ,04629 ,960 -,2189 ,1379 

Lisans -,02524 ,03481 ,978 -,1183 ,0678 
Lisansüstü  -,28184* ,08878 ,029 -,5422 -,0215 

Lisans 
Lise  ,01524 ,03912 1,000 -,2500 ,2196 

Önlisans ,02524 ,03481 ,978 -,0678 ,1183 
Lisansüstü  ,25661* ,08526 ,048 -,5115 -,0017 

Lisansüstü  
Lise  ,24136 ,09056 ,095 -,0283 ,5110 

Önlisans ,28184* ,08878 ,029 ,0215 ,5422 
Lisans -,25661* ,08526 ,048 ,0017 ,5115 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Post-Hoc testi sonucunda, lise mezunu anket katılımcıları bilgi soru grubunda 
diğer eğitim gruplarındaki katılımcılara göre daha duyarlı oldukları, en duyarsız 
eğitim grubu ise ön lisans olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun aksine yasal soru 
gruplarında ise lisansüstü eğitim gruplarına ait katılımcıların daha duyarlı 
oldukları tespit edilmiştir. 

5.5. Unvan Değişkenine Göre Çevre Muhasebe Analizi 

Araştırmada kullanılan H4 hipotezinin anket verileriyle test edilebilmesi için 
Kruskal-Wallis yöntemi kullanılmıştır. Bu analiz sonuçları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Tablo 10. Kruskal Wallis ve Unvan Durumuna Göre Test Sonucu 
Test Statisticsa,b 

 Bilgi  Yasal  
Chi-Square 23,231 19,594 

df 3 3 
Asymp. Sig. ,000 ,000 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Unvan 
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Kruskal-Wallis test sonucunda p değeri her iki soru grubunda 0,05’den küçük 
çıkmıştır. Böylelikle “H4: Muhasebe mesleğindeki unvana göre, çevre muhasebesi 
bilgi ve yasal düzenlemeleri konusunda anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.” 
hipotezi kabul edilmiştir. 

Analiz değişkenindeki birden fazla unvan gruplarının hangisinde duyarlılığın daha 
yüksek olduğunu bulmak için Post-Hoc analizi yapılmış ve sonuçlar aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

Tablo 11. Post-Hoc Test Sonucu 
Multiple Comparisons 

Tamhane   

Dependent 
Variable 

(I) 
Unvan 

(J) 
Unvan 

Mean Dif. 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Bilgi  

Staj 
SMMM -,17403 ,10366 ,451 -,4503 ,1023 
YMM -,69160 ,56822 ,889 -4,0481 2,6649 
Diğer ,76432* ,12574 ,000 -1,1026 -,4261 

SMMM 
Staj ,17403 ,10366 ,451 -,1023 ,4503 

YMM ,51757 ,56484 ,964 -3,9339 2,8988 
Diğer ,59030* ,10949 ,000 -,8871 -,2935 

YMM 
Staj ,69160 ,56822 ,889 -2,6649 4,0481 

SMMM -,51757 ,56484 ,964 -2,8988 3,9339 
Diğer ,07273 ,56931 1,000 -3,4108 3,2653 

Diğer 
Staj -,76432* ,12574 ,000 ,4261 1,1026 

SMMM -,59030* ,10949 ,000 ,2935 ,8871 
YMM -,07273 ,56931 1,000 -3,2653 3,4108 

Yasal  

Staj 
SMMM -,04198 ,03255 ,736 -,1287 ,0447 
YMM -,16377 ,13394 ,885 -,9309 ,6034 
Diğer ,23158* ,05020 ,000 -,3680 -,0952 

SMMM 
Staj ,04198 ,03255 ,736 -,0447 ,1287 

YMM ,12179 ,13278 ,964 -,9082 ,6646 
Diğer ,18960* ,04699 ,001 -,3183 -,0609 

YMM 
Staj ,16377 ,13394 ,885 -,6034 ,9309 

SMMM -,12179 ,13278 ,964 -,6646 ,9082 
Diğer ,06781 ,13816 ,998 -,7791 ,6434 

Diğer 
Staj -,23158* ,05020 ,000 ,0952 ,3680 

SMMM -,18960* ,04699 ,001 ,0609 ,3183 
YMM -,06781 ,13816 ,998 -,6434 ,7791 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Post-Hoc test sonucunda diğer meslek mensubu üyeleri hem bilgi hem de yasal 
düzenleme konularında diğer meslek gruplarına göre daha duyarlı oldukları ortaya 
çıkmıştır. 

5.6. Mesleki Faaliyet Yılı Değişkenine Göre Çevre Muhasebesi Analizi 

Araştırmada kullanıla H5 hipotezinin test edilmesi için Kruskal-Wallis testi 
kullanılmıştır. Test sonuçları aşağıdaki tabloda aktarılmıştır. 
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Tablo 12. Kruskal-Wallis ve Mesleki Faaliyet Yılı Değişkeni Analizi 
Test Statisticsa,b 

 Bilgi  Yasal  

Chi-Square 29,391 12,441 

df 3 3 

Asymp. Sig. ,000 ,006 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: FaaliyetYılı 

Kruskal-Wallis test sonucunda p değeri her iki soru grubunda da 0,05’den küçük 
olduğu için anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu nedenle “H5: Mesleki faaliyet 
yılına göre çevresel bilgi ve yasal düzenlemeler hakkındaki bilgi düzeylerinde 
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.” hipotezi kabul edilmiştir. 

Analiz sonucunda farklı mesleki faaliyet yıllarında bulunan katılımcıların kendi 
aralarındaki çevre muhasebesinin duyarlılığını test etmek için Post-Hoc analizi 
yapılmış ve sonuçları aşağıdaki tabloda aktarılmıştır. 

Tablo 13. Post-Hoc Test Sonucu 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: bilgi    
Tamhane   

(I) 
FaaliyetYılı 

(J) 
FaaliyetYılı 

Mean 
Difference  

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1-5 
6-15 ,08110 ,10511 ,970 -,1984 ,3606 

16-25 -,42696* ,12205 ,004 -,7549 -,0990 
25veüstü -,86412* ,12158 ,000 -1,2072 -,5211 

6-15 
1-5 -,08110 ,10511 ,970 -,3606 ,1984 

16-25 -,50807* ,13195 ,001 -,8616 -,1546 
25veüstü -,94523* ,13151 ,000 -1,3103 -,5802 

16-25 
1-5 ,42696* ,12205 ,004 ,0990 ,7549 

6-15 ,50807* ,13195 ,001 ,1546 ,8616 
25veüstü -,43716* ,14541 ,025 -,8366 -,0377 

25veüstü 
1-5 ,86412* ,12158 ,000 ,5211 1,2072 

6-15 ,94523* ,13151 ,000 ,5802 1,3103 
16-25 ,43716* ,14541 ,025 ,0377 ,8366 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Tablo 14. Post-Hoc Test Analizi 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   yasal  

Tamhane   

(I) 
FaaliyetYılı 

(J) 
FaaliyetYılı 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1-5 

6-15 ,01520 ,03669 ,999 -,0825 ,1129 

16-25 -,08789 ,04039 ,178 -,1965 ,0207 

25veüstü -,13476 ,05380 ,117 -,2910 ,0214 

6-15 

1-5 -,01520 ,03669 ,999 -,1129 ,0825 

16-25 -,10309 ,04557 ,144 -,2250 ,0188 

25veüstü -,14996 ,05779 ,087 -,3138 ,0139 

16-25 

1-5 ,08789 ,04039 ,178 -,0207 ,1965 

6-15 ,10309 ,04557 ,144 -,0188 ,2250 

25veüstü -,04687 ,06021 ,970 -,2161 ,1223 

25veüstü 

1-5 ,13476 ,05380 ,117 -,0214 ,2910 

6-15 ,14996 ,05779 ,087 -,0139 ,3138 

16-25 ,04687 ,06021 ,970 -,1223 ,2161 

Post-Hoc analizi sonucunda mesleki faaliyet yılı 25 yıl ve üzeri olan katılımcıların 
çevre muhasebesine olan duyarlılıkları diğer yaş gruplarına göre daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. 

5.7. Çevre Muhasebesini Aktif Kullanma Durumuna Göre Duyarlılık Analizi 

Araştırma kapsamında bulunan H6 hipotezinin test edilmesi için Mann-Whitney U 
analizi uygulanmıştır. Analiz sonucu aşağıda aktarılmıştır. 

Tablo 15. Mann-Whitney U Testi ile Aktif Kullanma Durumu Analizi 
Soru 

Grubu 
Değişken N Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

U P 

Bilgi Evet 164 208,64 28792,50 3430,50 0,000 
Hayır 138 103,42 16960,50 

Yasal Evet 164 183,57 25332,50 6890,50 0,000 
Hayır 138 124,52 20420,50 

Mann-Whitney U test sonucunda, p değeri her iki soru grubunda da 0,05’den küçük 
olduğu için anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Böylelikle “H6: Çevre 
muhasebesinin aktif kullanılması durumunda, çevre muhasebesine duyarlılık 
konusunda anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.” hipotezi kabul edilmiştir. 

Analiz sonucunda çevre muhasebesini aktif olarak kullanan muhasebe meslek 
mensuplarının, kullanmayanlara oranla, çevresel konulara daha duyarlı oldukları 
görülmüştür. 

6. Sonuç ve Tartışma 

Araştırmamızda Aydın ilinde ikamet eden muhasebe meslek mensuplarının yeşil 
muhasebe konusundaki bilgi ve duyarlılıkları araştırılmıştır. Araştırma 
kapsamında katılımcılara yöneltilen 6 adet demografik soru yöneltilmiştir. 
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Yöneltilen her bir demografik soru ile soru grupları arasında Mann-Whitney U ve 
Kruskal-Wallis testleri uygulanmış ve ilgili analizlerin cevapları aktarılmıştır. 

Araştırma kapsamında yöneltilen demografik sorular sonucunda katılımcıların 
%55,1’i erkek, %87,5’i 21-50 yaş grubu arasında, %69,8’i lisans mezunudur. Unvan 
olarak %61,3’ü SMMM’dir. Faaliyet yılı bakımından katılımcıların %77,5’i 
meslekteki ilk 15 yılında bulunmaktadır. Katılımcıların %53,8’i aktif olarak çevre 
muhasebesini kullanmakta oldukları görülmektedir. 

Anket çalışması içerisinde çevre muhasebesi konuları katılımcılara iki ana grupta 
sorulmuştur. Bu sorular arasındaki genel yönelim ilişkisini bulmak için yapılan 
korelasyon testi sonucunda soruların kendi arasında pozitif yönlü bir korelasyona 
sahip olduğu ve bu korelasyonun şiddetinin ise 0,529 olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu durumda çevresel bilgi ve yasal düzenlemeler hakkında 
katılımcılar aynı yönelimde bilgi ve algıya sahip oldukları söylenebilir. 

Cinsiyet değişimine göre yapılan test sonucunda anlamlı bir farklılığın bulunmadığı 
ve bununla birlikte erkek veya kadın olmanın çevresel durumlara karşı bir farklılık 
yaratmadığı söylenebilir. 

Yaş değişkenine göre yapılan test sonucunda yasal sorulara verilen cevaplarda 
anlamlı bir farklılığın olmadığı, bilgi sorularında ise anlamlı bir farklılığın olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 4 farklı yaş grubundan hangisinin çevre konusuna daha 
duyarlı olduğunu bulmak için yapılan post-hoc testinde ise 20 yaş ve altı 
seçeneğini işaretleyen katılımcıların diğerlerine göre daha duyarlı olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Eğitim durumuna göre yapılan test sonucunda çevre muhasebesi konusunda 
eğitim farklılıklarının anlamlı farklılıklar ortaya koyduğu görülmektedir. Bu 
analizde hangi eğitim seviyesinin daha duyarlı olduğunu bulmak için post-hoc 
analizi yapılmış ve analiz sonucunda lisans mezunu kişilerin en duyarlı olanlar ve 
lise mezunu olanların ise en duyarsız olanlar olduğu ortay konmuştur. Böylelikle 
araştırmamızda eğitim seviyesi arttıkça çevre hakkında bilgiler ve çevreye karşı 
olan duyarlılıkların da arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Unvan farklılığına göre yapılan analizlerde her iki soru grubu için de anlamlı 
farklılıklara rastlanılmıştır. Unvan farklılıklarına göre yapılan post-hoc analizi 
sonucunda ise SMMM’lerin diğer unvan gruplarına göre çevre konularına daha 
duyarlı oldukları görülmektedir. Bu da muhasebe meslek mensupluğunda unvan 
yükseldikçe çevreye olan duyarlılığın da arttığını gösterir. 

Mesleki faaliyet yılı arttıkça, meslekte karşılaşılan olaylar ve mükelleflerin 
beklentileri de artmaktadır. Bu sebeple çevre muhasebesi hakkında bilgi ve 
farkındalığın da artması beklenir. Bu bağlamda yapılan analiz sonucunda meslekte 
bulunma süresi arttıkça çevre muhasebesine dair bilgi ve duyarlılığın da arttığı 
görülmektedir. 

Çevre muhasebesini kullandıkça çevreye dair bilgi ve duyarlılığın da artması doğal 
olarak beklenmektedir. Bu bağlamda yapılan analiz sonucunda çevre muhasebesi 
kullanma durumunun olumlu bir farklılık yarattığı söylenilebilir. 
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Çevre muhasebesinin hem işletmeler de hem de bireysel muhasebe hizmeti veren 
muhasebecilerde yaygınlaşması ile çevreye verilen zararların azalması 
beklenmektedir. Muhasebe meslek mensuplarının çevre muhasebesine dair bilgi 
mevzuatlarını üniversite eğitimi sırasında almasının çevre muhasebesi hakkında 
yetkinliklerini artıracak ve çevreye verilen istemli istemsiz zararların azalmasını 
sağlayacaktır. 
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