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Prof. Dr. Mehmet
ÖZBİRECİKLİ
Doç. Dr. İlker KIYMETLİ
ŞEN

Prof. Dr. Gökhan ÖZER
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet
GÜNLÜK
Bil. Uzm. Kübra OKUTAN

Prof. Dr. Seval
SELİMOĞLU
Arş. Gör. Gül
YEŞİLÇELEBİ

“Case Study: Performance
Audit on Air Quality in
Albania”

“ İç Denetim Felsefesi”

“Ölümü Yadsıma Aracı
Olarak Muhasebe: Kişilik
ve İşletmenin Sürekliliği
Varsayımlarına Eleştirel
Bir Yaklaşım”

“Vergi Kaçırma Amaçlı
Muhasebe Hileleri Üzerine
Bir İnceleme”

Dr. Öğr. Üyesi Ömer
YAZAN

Dr. Öğr. Üyesi Münevver
KATKAT ÖZÇELİK

Aulent GURI
Tuğçe BAYRAK
“ Kurumsal Risk Yönetimi
ve Siyah Kuğular”

“Etik Teoriler Işığında
Bağımsız Denetim ve
BİST’te Bir Araştırma”

Doç. Dr. Gönül İpek
ALKAN

Doç. Dr. Tuğba UÇMA
UYSAL
Prof. Dr. Ganite KURT

15.30- 16.00

Çay- Kahve Arası / Coffee Break
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1.

GÜN: 13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE

SALON – HALL 1

16.00 - 17.30

SALON – HALL 2

1st DAY: SEPTEMBER 13, 2018 THURSDAY

SALON – HALL 3

SALON – HALL 4

V. OTURUM SESSION:
Muhasebe - Denetim
Teorisi ve Felsefesi /
Accounting-Auditing
Theory and Philosophy

VI. OTURUM SESSION:
Muhasebenin Etiksel
Boyutu /
Ethical Dimension of
Accounting

VII. OTURUM SESSION:
Bilim ve Teknolojide
Muhasebenin Rolü /
Role Of Accounting in
Science And Technology

VIII. OTURUM SESSION:

Oturum Başkanı /
Chairperson:

Oturum Başkanı /
Chairperson:

Oturum Başkanı /
Chairperson:

Oturum Başkanı /
Chairperson:

Prof. Dr. Mehmet
ÖZBİRECİKLİ

Prof. Dr. Süleyman
YÜKÇÜ

Prof. Dr. Selahattin
KARABINAR

Prof.Dr. Alper ASLAN

“The Audit Philosophy,
Determinant for Firm
Philosophy”

“Yönetim Muhasebesinin
Yeni Paradigması:
Bütünleştirme”

“E-Dönüşüme Hazır Mıyız?
Muhasebe ve Denetim
Ontolojisinde Dijital
Paradigmalara Teorik ve
Felsefi Açıdan Pragmatik
Yaklaşım”

“Bir Entelektüel Göçün
Anatomisi: Fritz Neumark
Türk Kamu Mali
Yönetiminin ve Devlet
Muhasebe Sisteminin
İnşaası”

Prof. Alexandru TRIFU
(Unıversİty "Petre Andreİ"
of IASI, Romania)

Prof. Dr. Tunç KÖSE
Arş. Gör. Dr. Şafak
AĞDENİZ

Prof. Dr. Fatma
TEKTÜFEKÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Ceray
ALDEMİR
Doç. Dr. Gülşah ATAĞAN

“Impression Management
Theory in Accounting”

“SMMM'lerin Etik Algıları
İle İşe Bağlılıkları
Arasındaki İlişkiyi
Belirlemeye Yönelik Bir
Araştırma: Yalova İli
Örneği”

“İİBF Öğrencilerinin
Muhasebe Derslerinde
Teknoloji Kullanımı İle
İlgili Görüşleri: Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesi
Örneği”

Doç. Dr. Seyhan ÇİL
KOÇYİĞİT
Doç. Dr. Bilge Leyli
ELİTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma
TEMELLİ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma
AKYÜZ
Öğr. Gör. Tolga YEŞİL

“Bilişim Teknolojilerindeki
Gelişmelerin Muhasebe
Denetimine Katkısı”

“Soyut Hesaplamanın Ortaya
Çıkışında Muhasebenin
Etkisi”

Dr. Öğretim Üyesi Azize
ESMERAY

Öğr. Gör. Sevgi ŞEKER
Öğr. Gör. Fatma ŞEKER

Dr. Burcu NAZLIOĞLU
Prof.Dr. Yıldız
ÖZERHAN
“What Story Do The
Transparency Reports on
The Market for Audit
Services - The Case of The
Republic of Macedonia?”

Zorica Bozhinovska
LAZAREVSKA

“Muhasebe Meslek Etiği
Eğitimi ile Mesleki
Değerler Arasındaki
İlişkilerin İncelenmesi”
Dr. Öğr.Üyesi Naciye
GÖKÇE
Dr.Öğr.Üyesi Tülay
TELLİOĞLU

Muhasebe Bakış Açıları /
Perspectives of Accounting

“Muhasebe Alanındaki
Doktora Tezlerinin
Bibliyografyası”

iii

2. GÜN: 14 EYLÜL 2018 CUMA

SALON – HALL 1

09.30-10.45

SALON – HALL 3

SALON – HALL 4

IX. OTURUM SESSION:
Muhasebe Teorisi /
Accounting Theory

X. OTURUM - SESSION:
İç Denetim Felsefesi /
Internal Auditing Philosophy

XI. OTURUM SESSION:
Muhasebe ve Denetim
Teorisi/ Accounting and
Auditing Theory

XII. OTURUM SESSION:
Muhasebeye Bakış Açıları
/ Perspectives of
Accounting

Oturum Başkanı /
Chairperson:

Oturum Başkanı /
Chairperson:

Oturum Başkanı /
Chairperson:

Oturum Başkanı /
Chairperson:

Prof. Alexandru TRIFU

Prof. Dr. Şaban UZAY

Prof. Dr. Fatih DALKILIÇ

Prof. Dr. Nuran CÖMERT

“Reporting Of Greenhouse
Gas Emission Is a Choice
or Oblıgatıon? a
Theoratical Discussion”

“Şirketlerdeki İç Kontrol ve
İç Denetim Faaliyetlerine Ait
Rollerinin Yöneticilerin
Algıları Üzerine İncelenmesi:
Gaziantep, Kahramanmaraş
ve Malatya İlleri Örneği”

“Devlet Muhasebesinde
Muhasebe Sistemleri ve
Tam Tahakkuk Sisteminin
DMS1 - Mali Tabloların
Sunuluşu Açısından
Değerlendirilmesi”

“Büyük Sorgulama:
Muhasebe ve Şiddet
İlişkisi”

Dr. Pınar OKAN
GÖKTEN
Prof. Dr. Beyhan
MARŞAP
Dr. Öğr. Üyesi Soner
GÖKTEN
“Muhasebe Teorisi ve
Yeni Kavramsal
Çerçeveye Göre Varlık,
Borç Ve Özkaynak
Kavramlarının Tanımı Ve
Sunumu: Ülkeler Arası Bir
Karşılaştırma ”

10.45-11.00

SALON – HALL 2

2nd DAY: SEPTEMBER 14, 2018 FRIDAY

Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
Arş. Gör. Hande
KAYGUSUZOĞLU

Prof.Dr.Serap YANIK
Doç.Dr.Can ÖZTÜRK

Prof. Dr. Süleyman
YÜKÇÜ
Doç. Dr. R. Şebnem
YAŞAR

“ İç Denetim Anlayışındaki
Değişiklikler ve Gelişmeler”

“Uluslararası
Muhasebe/Finansal
Raporlama Standartlarının
Koşullu Ve Koşulsuz
İhtiyatlılık Uygulamaları
Açısından
Değerlendirilmesi: Finansal
Tabloların İhtiyatlılığı
Üzerindeki Etkisine İlişkin
Bir Literatür Araştırması”

“Karlılığın
Sürdürülebilirliği: karlılığa
ilişkin temel göstergeler
etrafında seçilmiş ISO 500
firmaları için bir
uygulama”

Öğr. Gör. Dr. Banu
SULTANOĞLU
Prof. Dr. Yıldız Özerhan

Dr. Öğr. Üyesi Birsel
SABUNCU

Arş. Gör. Dr. Gizem
ÇOPUR VARDAR

Prof. Dr. Alper ASLAN
Buket ALTINÖZ

“How does the delegation
of investment decisions
impact the design of
management incentive
packages?”

“Kamu İç Denetçilerinin Risk
Değerlendirme Faaliyetlerine
Yönelik Bir Öneri: Bulanık
Çıkarım Sistemlerinin
Kullanılması”

“UFRS ile Finansal
Raporlamaya İlişkin Teorik
Çerçeve”

“Uluslararası Muhasebe
Standartlarının Muhasebe Kültür İlişkisi Üzerine
Yapılan Çalışmalara
Yansımaları”

Hülya ÇELEBİ
(University of Innsbruck)

Dr. Öğretim Üyesi Hakan
SELDÜZ
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah
UMARUSMAN

Arş. Gör. Sinem ATEŞ

Dr. Öğretim Üyesi Züleyha
YILMAZ
Öğr. Gör. Dr. Zeynep
ŞAHİN

Çay- Kahve Arası / Coffee Break
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2. GÜN: 14 EYLÜL 2018 CUMA
SALONU – HALL 1

11.00-12.15

SALONU – HALL 3

SALONU – HALL 4

XIII. OTURUM SESSION:
Denetim Teorisi ve
Felsefesi / Auditing
Theory and Philosophy

XIV. OTURUM SESSION:
Muhasebenin Etiksel
Boyutu/ Ethical Dimension
of Accounting

XV. OTURUM SESSION:
Eleştirel Muhasebe ve
Denetim / Critical
Accounting and Auditing

XVI. OTURUM SESSION:
Sürdürülebilirlik Felsesefi /
Sustainability Philosophy

Oturum Başkanı /
Chairperson

Oturum Başkanı /
Chairperson

Oturum Başkanı /
Chairperson

Oturum Başkanı /
Chairperson:

Prof. Dr. Nalan
AKDOĞAN

Prof. Dr. Ömer LALİK

Prof. Dr. Serap YANIK

Prof. Dr. Gökhan ÖZER

“Bağımsız Denetimde
Duygusal Zeka: Bağımsız
Denetçiler Üzerine Bir
Araştırma”

“Bağımsız Denetimde
Mesleki Şüphecilik, Mesleki
Şüpheciliğin Ölçülmesi ve
Meslek Mensupları Üzerinde
Bir Araştırma”

“SMMM'lerin Duygusal
Zeka Düzeyleri ve Bazı
Demografik Değişkenler
Açısından İncelenmesi:
Yalova İli Örneği”

“Karbon Maliyetlerinin
Yönetiminde
Sürdürülebilirlik Felsefesi
Yaklaşımı: Lisanssız
Elektrik Üretimi Örneği”

Dr. Öğr. Üyesi Osman
Nuri ŞAHİN
Prof. Dr. Şaban UZAY

Doç. Dr. Erdal YILMAZ

Prof. Dr. Beyhan MARŞAP
Doç. Dr. Bilge Leyli
ELİTAŞ
Doç. Dr. Seyhan ÇİL
KOÇYİĞİT

“Yaratıcı Muhasebe
Uygulamalarında Denetim
Sürecinin Kapsamı”

“Muhasebede Etik, Mesleki
Değerler, Etik ve Tutum IES
4 Kapsamında İnceleme”

Dr. Öğr. Üyesi Tuba
DERYA BASKAN
Araş. Görev. Selda
KORGA

12.15-13.45

SALONU – HALL 2

2nd DAY: SEPTEMBER 14, 2018 FRIDAY

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur
Buyruk AKBABA

“Mevcut Muhasebe
Paradigmasında
Prodüksiyon Ürünleri
Anomalisi”
Doç. Dr. Duygu ANIL
KESKİN
Prof. Dr. Selahattin
KARABINAR
Elçin ŞİŞMANOĞLU

“Gönüllü Bağımsız
Denetim Kuruluşu
Değişikliğinin Denetim
Kalitesine Etkisi”

“Etik Çerçevede Muhasebe
Hukuku ve Vergi
Hukununun Hile Kavramına
Bakışı ve Meslek
Mensuplarının
Sorumluluğu”

“Maddi Olmayan Duran
Varlıkların Değerlemesi ve
Raporlanması Üzerine
Eleştirel ve Kuramsal Bir
Tartışma”

Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan
YAŞAR
Öğr. Gör. Neriman
YALÇIN

Dr. Öğr.Üyesi
Ahmet SOMUNCU
Dr. Öğretim Üyesi Azize
ESMERAY

Buket ATALAY
Dr. Pınar OKAN GÖKTEN
Dr. Öğr. Üyesi Soner
GÖKTEN

Öğle Yemeği / Lunch:

Arş. Gör. Dr. Nur FİDANCI
Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ

“Sürdürülebilirlik
Raporlarının İçerik Kalitesi:
BİST Sürdürülebilirlik
Endeksinde Bir Uygulama”
Öğr. Gör. Abdurrahman
GÜMRAH
Doç. Dr. Şükran Güngör
TANÇ

“Geleneksel Raporlamadan
Entegre Raporlamaya Geçiş”

Dr. Öğr. Üyesi Aysel
GÜNEY

TAFANA SOSYAL TESİSLERİ/ TAFANA SOCIAL FACILITY
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2. GÜN: 14 EYLÜL 2018 CUMA

2nd DAY: SEPTEMBER 14, 2018 FRIDAY

SALON – HALL 1

SALON – HALL 2

XVII. OTURUM SESSION:

XVIII. OTURUM SESSION:

Muhasebe Teorisi/
Accounting Theory

Muhasebe ve Sosyal
Çatışma / The Interplay
Between Accounting and
Social Conflict
Oturum Başkanı /
Chairperson

13.45-15.15

Oturum Başkanı /
Chairperson

IXX. OTURUM - SESSION:
Muhasebenin Etiksel Boyutu /
Ethical Dimension of
Accounting

SALONU – HALL 4
XX. OTURUM SESSION:

Oturum Başkanı /
Chairperson

Muhasebe ve Denetimde
Katma Değerli Yaklaşımlar
/ Value-Added Approaches
in Accounting and Auditing
Oturum Başkanı /
Chairperson

Prof. Dr. Beyhan MARŞAP

Prof. Dr. Fatma
TEKTÜFEKÇİ

Prof.Dr. Yıldız ÖZERHAN

Prof. Dr. Kadir GÜRDAL

“Muhasebe Süreçlerinin
Yönetilmesinde Davranışsal
Muhasebe”

“Kadın Yönetim Kurulu
Üyelerinin Şirketlerin Risk
Açıklamaları Üzerindeki
Rolü: Bist Örneği”

“Uluslararası Değerleme
Standartlarında Etik İlkeler ve
Uluslararası Denetim
Standartları ile Karşılaştırmalı
İncelenmesi”

“Denetçi Bağımsızlığının
Denetimin Katma Değeri
Üzerine Etkisi”

Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ
Öğr. Gör. Canan YÜKÇÜ
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz
İÇERLİ

Prof. Dr. Azzem ÖZKAN
Arş. Gör. Dr. Filiz
ÖZŞAHİN KOÇ

Medine TÜRKCAN
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN
“ Hileli Finansal Raporlama
ve Bağımsız Denetçinin
Sorumluluğu”

Öğr. Gör. Kadir
GÖKOĞLAN
Doç. Dr. Ahmet TANÇ

“Türk Ticaret Kanununda
Sermayenin Korunmasına
Yönelik Alınan Önlemlerin
Etkinliğinin Analizi”

“Hangi Türde Bir Lider
Hileyi Önleyebilir? Değer
İlgililiği Teorisi Ve Hile
Elması Modeli
Çerçevesinde Kuramsal
Bir Bakış Açısı”

Prof. Dr. Selahattin
KARABINAR
Öğr. Gör. Dr. Fırat
ALTINKAYNAK

Dr. Öğr. Üyesi Soner
GÖKTEN
Cansu TANYOLAÇ
Buket ATALAY

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Pınar
KAYA
Prof. Dr. Şaban UZAY

Dr. Öğr. Üyesi Duygu
ŞENGÜL ÇELİKAY

“Muhasebe Teorisi Ve
Uygulamaları Açısından
Muhasebe Bilgisinin
Niteliksel Özellikleri”

“Örgüt Üst Kademesinde
Kara Üçlemenin Stratejik
Muhasebe ve Finansman
Kararları ve Sonuçları
Üzerindeki Etkisi”

“Muhasebe ve Finans Eğitimi
Alan Öğrencilerin Meslek
Mensuplarının Mesleki Etik
İlkelerine Uyma Düzeyine
Yönelik Algıları”

“Entegre Raporlama Değer
Yaratma ve Entelektüel
Katma Değer Sayısı: BİST
Kurumsal Yönetim
Endeksinde Bir Uygulama”

Öğr. Gör. Dr. İklim Elif
UMUT

Doç. Dr. Derviş BOZTOSUN
Doç. Dr. Semra AKSOYLU
Öğr. Gör. E.Hayri BARAZ
Arş. Gör. Fatih ALTINIŞIK

Dr.Öğr.Üyesi Filiz
YÜKSEL

Öğr. Gör. Dr. Betül Şeyma
ALKAN
15.15-15.30

SALON – HALL 3

“Kurumsal Yönetim ile İlgili
Düzenlemelerin Berlin'in
Özgürlük Kavramları
Açısından
Değerlendirilmesi”

Çay- Kahve Arası /Coffee Break
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2. GÜN: 14 EYLÜL 2018 CUMA

2nd DAY: SEPTEMBER 14, 2018 FRIDAY
SALON – HALL 1
XXI. OTURUM – SESSION

15.30-16.45
Oturum Başkanı / Chairperson
Prof. Dr. Çağnur Balsarı
“The Development Of Profit Definition Within The Theory Of Accounting And Investigation Of Its Presentation In The
Current Financial Reports As A Comparative Study ”
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN
Öğr. Gör. Dr. Banu SULTANOĞLU
“Rethinking Prudence Concept and Conservatism in Accounting: Evidence from the Theoretical and Empirical
Literature”
Prof. Dr. İdil KAYA
Arş. Gör. Destan Halit AKBULUT
“Competency-Based Approaches And Accounting Education: A Critical Literature Review”
Rim KHEMIRI

16.45

KAPANIŞ SERENOMİSİ / CLOSING SERENOMY

19:30

GALA DINNER (URANOS & SARIKAYA RESTAURANT - AKBEL MEVKİ – AVANOS)

vii

Muhasebede Mantık ve Felsefenin Ayak İzleri

MUHASEBEDE
MANTIK VE FELSEFENİN
AYAK İZLERİ
Bir Buluşma Noktası
YARARLI FİNANSAL BİLGİ

PROF.DR. Ömer LALİK
MODAVIC 2018 NEVŞEHİR, 13-15 Eylül 2018

MERHABA/HOŞGELDİNİZ
Konferansımızın teması bildiğiniz gibi
“MUHASEBE VE DENETİMİN TEORİK VE FELSEFİ BOYUTU”.
Konferans programının akışı içinde değerli meslektaşlarım bu temayla doğrudan bağlı ve akademik
iddiası olan sunumlar yapacaklar.
Ben de yapacağım açılış konuşmasına, aklımca, temaya uygun bir başlık seçtim.
MUHASEBEDE MANTIK ve FELSEFENİN AYAK İZLERİ
Bir Buluşma Noktası: YARARLI FİNANSAL BİLGİ
Bu başlığı seçmemin iki nedeni var.
Birinci nedenim muhasebenin ve muhasebe akademisyeninin VAROLUŞ SORUNU’yla ilgili.. Bu
noktada yapmak istediğim; biz muhasebe akademisyenlerine verilen ve sonrasında da aldığımız
(Doçent/Profesör) unvanlara taşıdığımız doktora derecesi (phD) nin felsefeyi simgeleyen ağırlığını
hepimize hatırlatmak.. Muhasebenin sadece bir teknik mi, düşünsel boyutları olan bir bilim mi,
yoksa bilimsel boyutları olan bir teknik mi olduğunu düşündürmek..
1

İkinci nedenimin odağında ise; mesleğimizin uygulama alanını kapsayan Finansal Raporlamaya
İlişkin Kavramsal Çerçeve’nin doğrulama veya yanlışlama özelliği taşıyan veri kümeleri
konusundaki yönlendirici tavrı var.
Bir muhasebe standardı olmayan KAVRAMSAL ÇERÇEVE’nin mesleğimiz için bir uygulama
rehberi olduğunu biliyorsunuz. Bu rehberde anılan; faydalı finansal bilgi, bu bilginin niteliği, önemi,
sunumu, gerçeğe uygun sunumun doğru olmayabileceği, sunumun faydalı bilgi sağlamanın bir
sigortası olmadığı gibi düşündürücü saptamalara yer verildiğini, ayrıca, tahakkuk esaslı muhasebe,
kişilik, süreklilik, sorumluluk, tutarlılık, önemlilik gibi kavram ve varsayımları muhasebenin olmazsa
olmazları olarak saydığını izliyoruz. Bunların tümünün felsefi temelli anlayışlar olduğunu bilerek veya
bilmeyerek hepimiz uygulamaya çabalıyoruz.
Size hiç bir iddiası olmayan bir konuşma yapacağım. Bilimsel akademik uğraşın bir parçası olma
iddiası taşımayan sade ve basit bir konuşma.. Çok şey söyleyip hiçbir şey söylemeyeceğim bir
konuşma.. Konuşma metnim tam otuz sayfa.. Herbiri yüzlerce yıllık kos koca birer tarihe sahip felsefi
akımlardan sadece satır başlarıyla söz edeceğime göre; size hiçbir şey söyleyemeyeceğim ap açık
ortada.. Konuşmamda kimi filozoflardan yardım aldığımı onların adını anarak belirteceğim ve onlara
aklımca teşekkür edeceğim. Umarım yarım yamalak felsefe bilgim ve hatalarımdan bana kalan
muhasebe deneyimlerimle seçtiğim başlığın çivisini çıkarmam.
ALZHEIMER ORTA YAŞTA BAŞLAR.. Yıllardan beri söylerim 60 – 80 yaşlar arasıdır orta yaş. Orta
yaşların ortasını çoktan geçtiğime göre zihinsel fonksiyonlarımdan kimilerini kaybetmiş olabilirim.
Kimileri de eski gücünde olmayabilir. Dikkatim sıklıkla dağılır ve bir konuya odaklanmam zorlaşır,
fark edemem.. Belleğim yakın geçmişim yerine çocukluk aşklarımı sabahlarıma misafir eder, nedensiz
mutlu olurum.. Dilimle beynim arasında gidip gelen dalgalar kullanacağım sözcükleri yutar, şarkımı
söyleyemem.. Daldığım düşünce ormanında tek başıma yürüyeceğim patikayı seçemem, yönümü
unuturum.. Bulmak için oturur düşünürüm. Farkına varmadan felsefe yaparım.
Bu sabah tek bir amacım var. Sizi; “bildiğim tek şey var. O da hiçbir şey bilmediğim..” konusunda
Sokrates gibi düşünmeye ve düşündürebilmeye çabalamak...
Size “Şu anda harika bir Kapadokya sabahı yaşıyoruz.. Değil mi?” diye sorsam; acaba bana kaçınız
EVET, kaçınız HAYIR cevabını verirsiniz?
Soruma EVET cevabı verenleri görmek istiyorum.
Şimdi de HAYIR diyenler..
Kiminiz EVET’Çİ.. Kiminiz HAYIR’CI..
Evetlerinizin ve hayırlarınızın nedenini size sormayacağım. Ancak ben buradan izledim.
EVET/HAYIR demeyenler de var..
Sanırım EVET veya HAYIR diyenlerle hiç bir şey demeyenler, bu kararlarından önce ne düşündüler
bilmiyorum..
Dillendirdiğim bu soruya verdiğiniz EVET’li/HAYIR’lı cevaplardan almayı umduğum yararlı
bilgiye acaba eriştim mi? Yoksa kiminizin sessiz kalarak BİLMİYORUM dediğiniz cevapta mı gizli
aradığım yararlı bilgi!
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Yararlı bilgiye erişip erişmediğimi anlayabilmem için verdiğiniz cevabın nedenlerinin ayırtına
varmam ve bunu zaman ve mekan içinde değerlendirmem gerekir.
Benim yararlı olduğunu varsaydığım verdiğiniz bu enformasyonun, acaba sizin için bir bilgi değeri var
mı?
“Şu anda harika Kapadokya sabahı yaşıyoruz.. Değil mi?”
Bu cümlede geçen
Şu an.. Ne zaman başladı, hala sürüyor mu, yoksa bitti mi?
Harika bir Kapadokya sabahı.. Harika olan ne? Sabah mı, Kapadokya mı? Her ikisi de mi?
Yaşıyoruz.. Nerede ve kimle beraber? Örneğin: Ben benle, ben sizle, siz sizle, biz bizle, hepimiz
onlarla mı yaşıyoruz?
Değil mi? diyerek düşündüğüm olguya destek beklediğim soruya verdiğiniz cevapların ne kadar
doğru, ne kadar gerçek, ne kadar hakikat olduğuna nasıl karar verdiniz?
Sevgili Katılımcılar,
Soru cümlesini hepinizin düşünerek cevapladığınızı biliyorum. Verdiğiniz cevapta yaşamınızı
yönlendiren ve kişiliğinizi/kimliğinizi/ilkelerinizi belirleyen üç önemli sözcükten birini seçerek
kullandınız.
EVET / HAYIR / BİLMİYORUM..
İçinde tehlikeler barındıran bir dördüncü sözcüğü hepiniz biliyorsunuz ve umarım yerli, yersiz
kullanmıyorsunuz…
SENİ SEVİYORUM..
Bu sözcüklerin hepsi her hangi bir anda yürüttüğümüz Mantık ve yaptığımız Felsefe’nin ya başında
olduğumuzu veya sonuna geldiğimizi işaret eder.. Bunların her birini düşünmeden kullananın
SORGULANMAYA ve YARGILANMAYA her an hazır olması gerekir.
Eleştirel tartışmalar her zaman yeni sorulara gebedir.
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ELEŞTİREL TARTIŞMALARDA

•

•

iddianın doğru olup olmadığı
önemli olup olmadığı

•

tartışılan problem karşısında ileri sürülen iddianın konuya
yarar sağlayıp sağlamadığı

•

iddianın anlamlı olup olmadığı



SORGULANIR

 İddianın doğru olup olmadığı
 Önemli olup olmadığı
 Tartışılan problemler karşısında iddianın konuya yarar sağlayıp sağlamadığı
 İddianın anlamlı olup olmadığı
zihinlerimizden akıp geçer.
Şunu söylemeliyim.. Ben tartışma başlatan bu basit önermemle ve siz verdiğiniz, içinde eleştiri gizli,
cevaplarla bilerek veya bilmeyerek felsefe denizinde birlikte kulaç atmaya başladık.
Filozof Gaston BACHELARD’a “Felsefe ne işe yarar?” diye sorduklarında; o da “Bir işe yaramaz,
ama, düşünmeyi öğretir.” diyerek cevap vermiş.

GASTON BACHELARD


(1884 – 1962)

bilim öncesi bilgi ile bilimsel bilgi
arasındaki ilişkiyi açıklamak için kuramsal
bir model oluşturmayı amaçlamıştır.

René DECARTES’ın kendi varoluşunu arayışının temel önermesi olan
“cogito ergo sum” “DÜŞÜNÜYORUM, ÖYLEYSE VARIM..”tümcesini bilmeyen yoktur.
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René Descartes (1596 – 1650)
“cogito ergo sum”
DÜŞÜNÜYORUM, ÖYLEYSE VARIM

Fransız filozof, matematikçi ve yazar.
Modern Felsefenin Babası

Bu tümceden yola çıkarak “DÜŞÜNMEYEN İNSAN VAR MI?” diye sorsam;
“YOKTUR..” diye cevaplarsınız.

doğal olarak

Düz mantıkla varacağımız sonuç; “düşünmeyen insan olmadığına göre, hiç kimse var olduğunu
kanıtlamak zorunda değildir.” yanlışı olacaktır. Bizi bu yanlışa götüren veri insana özgü bilinçtir.
Düşünme bilincine sahip bir insan var olduğunu “Kendimin bilincindeyim. Öyleyse varım.”
mottosuyla öncelikle kendisine kanıtlar ve ardından da biz onun düşünme bilincine (idrakine) sahip
olduğunu anlayarak varlığının farkına varırız. Bu önerme yeni çağın ve sonrasının felsefe dünyasına
aydınlık bir kapı açmıştır. Bu kapı AKIL KAPISIDIR ve felsefe yapmanın, hele hele ortaklaşa felsefe
yapmanın insanların akıl-zihin-benlik özelliklerinin Kantçı bir yaklaşımla en üstün noktaya erişmiş
olduğunun göstergesidir. Yunan antik felsefesinin KOSMOS’unu, orta çağ felsefesinin TANRI’sının
felsefe dünyasını aydınlatan tek güneş olmadığının göstergesidir evrensel AKIL.. Evrensel akıl da
kendinden önceki güneşler gibi, insan aklıyla irdelenmiş ve eleştirilmiştir.

Çağdaş felsefe evrensel aklı tahtından indirmeyi amaçlayan tartışmalarla doludur. Bu tartışmalarda
evrensel akıl yerine, kültürlere göre özelleşmiş göreli “dünya görüşleri” ya da daha teknik bir deyimle
“metafizik sistemler” vardır. Tüm insanlığın malı olabilecek bir gerçeği ve evreni açıklamak için her
şeyin özü, temeli ya da yapıcısı olarak benimsedikleri bir madde dışı varlıktan söz etmek gerekirse; bu
olsa olsa, dünya görüşlerinin niceliksel bir toplamıdır. Çağdaş felsefeciler, çağımız felsefesinin temel
karakteristiği olarak şunu söylemekteler: “Her türlü kültür fenomeni gibi felsefe de insani anlam
vermelerin ürünüdür.
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Bu ürünün yeşereceği en iyi toprak, çoğulcu toplum modelidir.”
Felsefeyi en geniş anlamıyla “insanın kendi varoluşunun bilincine vardığı yerde düşündüğü her
şeydir.” diye tanımlayan Karl Jaspers her türlü insani düşünce ürününü, tüm dünya görüşlerini, şiiri,
sanatı birer felsefe formu olarak görür.

Karl Jaspers (1883 -1969)
Varoluşçu akımın teorisyenlerinden Alman filozof ve
psikiyatrist.
Modern psikiyatri, din felsefesi, tarih felsefesi ve siyaset
felsefesini etkilemiştir.


Felsefe; insanın kendi varoluşunun
bilincine vardığı yerde düşündüğü her
şeydir.

Felsefe böyle açıklanmaz ve köktenci bir sınırlama ile en dar anlamda “salt düşünce” olarak
tanımlanırsa; bu durumda Hegel’in spekülatif, modern kuramcıların “salt mantıksal” düşünceye
indirgedikleri bir fenomen olarak kalır.
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ALVIN DIEMER (1920-1986)
Tıp Doktoru (Prof.)
Felsefe Doktorası
Rektör (Düsseldorf Üniversitesi)


Felsefe; sorulara ve problemlere verilen
cevaplar ve çözüm denemeleri, bu cevap ve
çözüm denemelerinin yol açtığı yeni soru ve
problemler topluluğudur.

Felsefe, sorulara ve problemlere verilen cevaplar ve çözüm denemeleri, bu cevap ve çözüm
denemelerinin yol açtığı yeni soru ve problemler topluluğudur.
GÜNÜMÜZDE FELSEFE DİSİPLİNLERİ, Alwin DIEMER, Çev. Doğan Özlem, s.11, 1997

Bu kısa açıklamalarımdan yola çıkarak felsefe denizinde meraklı ve mantıklı kulaçları belki birlikte
atabiliriz.
Bu denizde sığınacağımız en korunaklı limanı BİLGİ ile bulacak veya BİLGİSİZLİKLE önünden
geçip gideceğiz.
Konuşmamda kimi teolojik, kimi mitolojik söylencelere de yer vereceğim bir potpuri yapacağım.
Ancak Müslüman mahallesinde salyangoz satmayacağım.
Sabah mahmurluğunu atlattığınızı umuyorum. Ancak, konuşmamın akışı içinde nasılsa uyuyacak
ve uykusuzluğa bağlı bir sorununuz olmadığını anlayacaksınız.
Şimdi, VERİ - BİLGİ - BİLGİ TOPLUMU(yoksa, enformasyon toplumu mu!) na doğru bir masal
yolculuğuna başlayalım.
Size iki soru daha..
İlk sorum ahlak felsefesinin ilk tohumunu barındırıyor..
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İçinde sırlar barındıran erişilmesi yasaklanmış bilgilere sahip olmak için, sonucu ne olursa olsun
diyerek hırsla saldırmak Cennetten kovulmaya değer mi?
Adem ile Havva’nın Cennetten kovulmalarının hikayesi onların Şeytana kanarak, yemeleri
yasaklanmış meyvayı Bilgi Ağacından koparmalarıyla başlar.

Tanrısal güce sahip olma hırsı ile ısırdıkları meyva onların gözlerini açar. Kimi tanrısal bilgilere
erişirler. Gücünü paylaşmak istemeyen Tanrı onları Cennetinden kovar ve yer yüzüne gönderir.

İslami olmayan bu söylence uzayıp gider…
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M.Ö. 6. Yüzyılın ilk yarısında, felsefi anlamda bilgi kavramına rastlanmaz. (H.Krings ve H.M.Baumgartner,
Bilgi Kuramı Tarihçesi..) Ancak, felsefenin yüceltilmesinde ve ardından bilimin ortaya çıkmasında
söylencelerin insanın hayal gücünü ne denli etkilediğini bilmeyen yoktur.
İkinci sorum da ahlak felsefesiyle ilgili..
Yaptığı hatayı “kandırıldım..” diyerek kabul etmeyen ve bir başkasının üstüne atan ilk muhasebeci
kimdir?

ADEM İLK MUHASEBECİDİR.









İlk yaprağı o çevirmiş.
Kopardığı yasak
meyvaları o saymış..
İlk giriş kaydını o
yapmış..
Yaptığı hatayı
Tanrıya itiraf etmiş.
Suçu Havva’nın
üstüne atmış.

Milyonlarca yıl kendi halinde dönüp duran küre, mizah anlayışıyla, bana göre dünyanın ilk
muhasebecisi olan ADEM ile onu kandıran HAVVA’nın (Kandırıldığını söyleyen Adem’e inanmamak için nedenler
olmalı..) yer yüzüne gelmeleriyle başlayan ve tüm zamanlarda çocukları eliyle sürdürülen hoyratlık
süreci zavallı dünyamızı maddi ve manevi anlamda siyasal, sosyal ve ekonomik bir Cehenneme
çevrilmesine rağmen hala insana karşı kahramanca direniyor.
Doğanın bir parçası olduğunu aklına getirmeyen insanın, mavi küreyi kendi ihtiyaçları ve çıkarları
doğrultusunda kullanmaya başladığı o ilk avcılık-toplayıcılık döneminden günümüze kadar yaşanmış
tüm zamanlarda, bir yandan dünyayı ve bir yandan da kendini tüketerek yeni başlangıçlar yaptığını
okuduğumuz tarih bize söylüyor.
Yaşadığımız yüzyıl da geçmişte olduğu gibi; birbirinden çok farklı konularda çalışan bilim
insanlarının, insan soyunun devamı ve refahı için yaptıkları yeni buluşlarla, yeni düşüncelerle gününü
dolduracak. Ve hepimiz her yeni buluşla geliştirilen çağdaşımız teknolojileri kullanıyoruz,
kullanacağız. Yüzyılımız; insanların yaşanabilir yeni bir gezegeni aramaktan vazgeçmediği bir zaman
dilimi olarak da tarihteki yerini alacak..
“Kendimin bilincindeyim. Öyleyse varım.” diyen insan yakın bir gelecekte bilinciyle “Digitalim.
Öyleyse varım.” diyerek var oluşunu perçinleyecek. Belki de GILGAMIŞ gibi ölümsüzlüğün sırrını
tanrılardan almak isteyecek.
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Avcı-Toplayıcı insanın sunduğu bilgiden yola çıkılarak insan eliyle yaratılan yeni başlangıçları
 Tarım Devrimi bilgisiyle oluşan Tarım Toplumu
 Sanayi Devrimi bilgisiyle donanan Sanayi Toplumu
 Teknoloji Devrimi bilgisiyle her gün değişen Bilgi Toplumu/Enformasyon Toplumu
olarak sıralamak sanırım yanlış olmaz. Ama eksik olabilir.
Felsefe ile Bilimler arasında tarihsel verilerden kaynaklanan bir bağlantı vardır. Bu bağlantıyı ortaya
çıkarabilmek için kavramların tarih süreci içindeki gelişimini bilmek ve bunların çağdan çağa
geçerken değişen anlamlarını irdelemek gerekir.
Felsefeciler ve bilim insanları bu belirleyici noktalardan yola çıkarak bireysel düşünce ve
deneyimlerini yaşadıkları zamanın iletişim olanaklarıyla çağdaşlarına duyurmuş ve bizim de
kendilerine erişmemizin yolunu açmışlardır. (Çağımızın felsefecisi, gelecek bilimcisi ve yönetim bilim uzmanı
AlvinToffler’in “Üç Dalga Teorisi” bu konuda en çok kabul gören teoridir.)

Dikkat ettiyseniz insan eliyle yaratılan yeni başlangıçların ortak noktası BİLGİ’dir..
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İnsan eliyle yaratılan yeni başlangıçların
ortak noktası
BİLGİ’dir.

İlkel insandan günümüzün sözde uygar insanı için de vazgeçilmez bir hazinedir BİLGİ..
Bu noktada BİLGİ KAVRAMI konusunda kafa karışıklığımızı ortadan kaldırmanın gerekli olduğuna
işaret etmek istiyorum.
Veri bilgi midir?

VERİ BİLGİ MİDİR?
Veri; bir araştırmanın,
bir tartışmanın, bir akıl
yürütmenin (düşünmeanlama-kavrama süreci..
çıkarımlar yapma,
olaylar ya da kavramlar
arasında zorunlu
bağlantılar kurma,
bu bağlantıları algılama
ve kavrama yetisi)
temeli olan ana ögedir.





Bilgi; insan aklının
kapsayabileceği olgu,
gerçek ve ilkelerin
tümüne verilen isimdir.
Öğrenme, araştırma ya
da gözlem yoluyla elde
edilen gerçeği anlatır.
İnsan zekasının
çalışması sonucu
ortaya çıkan
düşünsel üründür.

Veri; bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir akıl yürütmenin (düşünme-anlama-kavrama süreci..
çıkarımlar yapma, olaylar ya da kavramlar arasında zorunlu bağlantılar kurma, bu bağlantıları
algılama ve kavrama yetisi) temeli olan ana ögedir.
Bir matematik probleminde veri; bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan
şeydir..
Bilişimde veri; olgu, kavram ya da komutların iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel
gösterimidir..TÜRKÇE SÖZLÜK, Dil Derneği
11

OLGU; Bir takım olayların dayandığı neden ya da nedenlerin yol açtığı sonuç.. Olguları bilim yoluyla kavrayıp sıralayabiliriz.

Muhasebede Veri; muhasebecinin önüne düşen belgedir.
Bilgi; insan aklının kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen isimdir. Öğrenme,
araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçeği anlatır. İnsan zekasının çalışması sonucu ortaya
çıkan düşünsel üründür.
Bilişimde Bilgi; işlenmemiş verilerin bilgisayarda değerlendirilmesiyle kazandığı anlamdır.
Felsefede Bilgi; genel olarak ve ilk sezi/sezgi durumunda zihnin kavradığı temel düşüncelerdir.
TÜRKÇE SÖZLÜK, Dil Derneği

Muhasebede Bilgi; muhasebecinin elindeki belgeye göre düşünerek ve mevzuata uyarak yaptığı
kayıttır.
Tüm zamanlarda bireysel hafızalarda saklanmış veriler bilgi değildir. Ancak bu veriler düzenli bir
biçimde kayıtlandıktan sonra bilgi haline gelir.
Yaptığım bu kısa etimolojik açıklamayla verinin bilgi olmadığını anlatmaya çalıştım.

Bilgi Çağında yaşayan biz: Tarım Toplumu ve Sanayi Toplumu insanlarının bilgi yoksunu olduklarını
iddia edebilir miyiz?
Bilgi Çağını yaşayanlar Bilgi (enformasyon) Toplumunu mu oluşturur?
Bilgili Toplum kavramıyla Bilgi (enformasyon) Toplumu kavramı aynı şeyi anlatan eş anlamlı
kavramlar mıdır?
Bu sorulara vereceğiniz cevapları siz düşüne durun. Ben bu arada size kaba hatlarıyla BİLGİ’den söz
etmeyi sürdüreceğim..
Bilgilenmek konusunda mantık ve felsefenin yapışık kardeşler olduğuna inanıyorum.
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ARİSTOTLES
MÖ 384 - MÖ 322
Antik Yunan filozof.

*Mantığın Babası
* Eğitimi (MÖ 367-MÖ 347) Platon Akademisi
*Platon’la beraber Batı düşüncesinin en
önemli iki filozofundan biri olarak kabul
edilir.

Biliyorsunuz, Aristoteles mantığın babası.. Ancak baba evladını tanımlamayı unutmuştur. Belki de
bu yüzden, bugüne kadar bir mantık tanımı üzerinde düşünce birliğine varılamamıştır. Ancak, herkes
konuya, onun temel özelliğini izleyerek GELENEKSEL MANTIK olarak yaklaşmıştır.
Aristoteles’ten günümüze, mantık böyle öğretilegelmiştir.
Geleneksel Mantığı bir forma sadık kalarak yürütebileceğimiz gibi, formelleştirmeden de yürütebiliriz.
Yine Aristoteles’e kulak verelim.
Aristoteles bir olguyu mantık süzgecinden geçirip değerlendirirken yargılarını mantıksal kare olarak
bilinen dört nedenle bağlar kurarak tartışır…





Aristoteles MANTIKSAL KARE

Madde ile ilgili Neden

(maddesel neden, manevi olmayan..)


Dış görünüşe ilişkin Neden
(sanat veya yazımda ürünün biçimselliği, formu..)



Amaç Neden

(erişilmek istenen sonuç..)


Etken Neden
(erişilmek istenen sonuca katkıda bulunan..)
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Madde ile ilgili Neden (maddesel neden, manevi olmayan..)
Dış görünüşe ilişkin Neden (sanat veya yazımda ürünün biçimselliği, formu..)
Amaç Neden (erişilmek istenen sonuç..)
Etken Neden (erişilmek istenen sonuca katkıda bulunan..)

Örneğin, bir mezar yaptırma düşüncesiyle çıkılan yol; mezarın tamamlanmasıyla sonuçlanan bir
olgudur. Bu olguya erişilmesini sağlayan birbirinden farklı özellik ve nitelikteki olaylar hakkında
övgü/sövgü yargılarına varmadan önce odağa alınacak mantıksal kare nedenlerini anlamak/tanımak
zorunludur.
Bir mezar taşı için mermer maddesel nedeni, mezar taşına verilen şekil dış görünüşe ilişkin nedeni,
mezar taşının ölünün kimliğini diğerlerinden ayırmak ve belirtmek için yapılmış olması amaç nedeni,
taşı yontan ve mezar taşını yapan kişi olan MEZARCI etken nedeni oluşturarak ilgili konu hakkında
varılacak yargılara pusula olurlar.
Örneğin, bir işletmenin finansal yapısı hakkında yargılara varabilmek için yürünen yolun sonunda
finansal raporlar/ finansal tablolar bizi bekler. Aristoteles’in mantıksal karesini muhasebe ve
denetimin tüm süreçlerine uygulamak yanlış olmaz.





Kayıt düzeninde kullanılan belge ve defterlerin malzemesi olan kağıt maddesel nedeni,
Belge ve defterlerin şekli dış görünüşe ilişkin nedeni,
Belge ve defterlerin işletmenin kişiliğine ilişkin kayıtlar için kullanılması amaç nedeni,
Kayıtları yöntemince ve sorumluluk bilinciyle yapan MUHASEBECİ konunun etken nedeni
olur ve bu nedenler kümesi ilgili konu hakkında varılacak yargıların merkezini oluşturur.

Mezarcı ve Muhasebeci.. Tradejik sonları tiradlarıyla süsleyen vazgeçilmez aktörler..
Aristoteles Mantığı, soyut kavramlar mantığıdır.

Aristoteles Mantığı, soyut kavramlar mantığıdır.
Tüm A’lar B dir.
Hiçbir A, B değildir.
Bazı A’lar B dir.
Bazı A lar B değildir.

Bu mantık, doğru olarak kabul edilen iki yargıdan
üçüncü bir yargıya ulaşmak temeline dayanan
bir akıl yürütme yöntemi ile sonuca ulaşır.
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İrdeleyeceğimiz soyut kavramları A, B, C harfleriyle işaretleyerek akıl yürütürsek;
 Tüm A’lar B dir.
 Hiçbir A, B değildir.
 Bazı A’lar B dir.
 Bazı A lar B değildir.

Bu mantık, doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargıya ulaşmak temeline dayanan
bir akıl yürütme yöntemi ile sonuca ulaşır.
Örneğin;



Tüm A’lar B’ dir. Tüm B’ ler C’ dir. O halde tüm A’lar C’dir.
Hiçbir A, B değildir. Bazı C’ler A’dır. O halde bazı C’ler B değildir.

Genel bir ifadeyle formel mantık, çıkarım tekniklerini konu edinmiştir. Çıkarımların geçerliliğini
tartışırken; önermelerin içeriği ve bu içeriğin taşıdığı özel anlamdan bağımsız olarak, çıkarım
tekniğinin formu ile ilgilenir.

ARISTOTELES’IN ORGANON’U




yöntem bilimin ilk başarılı örneği olan
TÜMDENGELİM (dedüktif) BİLİM KURAMI ‘nı
biçimlendirmiş..
Bu kuramın en önemli dayanağı

her şeyi kanıtlamak olanaksızdır




önermesidir.
Tümdengelimsel Mantık, mantıksal çıkarımların
ya da mantıksal neden-sonuç ilişkilerinin
geçerliliği kuramıdır.
Öncüller doğruysa; varılan çıkarımlar da
doğru olacaktır.

Aristoteles’in ORGANON’unda verilen biçimiyle geleneksel mantık, aynı zamanda yöntem bilimin
ilk başarılı örneği olan TÜMDENGELİM (dedüktif) BİLİM KURAMI’nı (Tümel bir önermeden tikel bir
önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu.. Bütüne ilişkin bir önermeden yola çıkarak / bu önermeyi esas alarak; bu
bütünü oluşturan birbirinden farklı parçalara ilişkin önermeler oluşturmak.)

bilim dünyasına armağan etmiştir. Bu kuramın en önemli dayanağı olan her şeyi kanıtlamak
olanaksızdır önermesidir. Her şeyi kanıtlayabilmenin tek bir yolu vardır. O da sonsuza kadar geriye
gidebilmek.. Bu olabilecek bir şey değildir. Bu nedenle yapılabilecek olan şey
kanıtlanamaz/tanımlanamaz önermelerden (aksiyom) yola çıkmaktır. Herhangi bir kuramın ilkeleri de
bu tür önermelerden (aksiyom) yola çıkılarak türetilir. Bu türetmeyle sonsuz bir geriye dönüşe
başvurulmadan her şeyi tanımlamak olanaklıdır. Tanımlanamayan önermelerin ne olup olmadığı/
apaçıklığı sezgisel olarak bilinir. Diğer bir anlatımla, Tümdengelimsel Mantık, mantıksal çıkarımların
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ya da mantıksal neden-sonuç ilişkilerinin geçerliliği kuramıdır. Mantıksal bir neden-sonuç ilişkisinin
geçerliliği için gerekli ve önemli koşul ; geçerli bir çıkarımın öncüllerinin doğru olmasıdır. Öncüller
doğruysa varılan çıkarım da doğru olacaktır.
Geleneksel mantık, söz sanatlarını inceleyen bilim dalına (retorik argümanlar) dayanaklar yaratmak için de
kullanılır ve özellikle bu iş için öğretilir. Diğer bir ifadeyle Formelleşmemiş geleneksel mantıkta
form değil söz vardır. Günlük dilde kullandığımız sözcüklerle işimizi görürüz. Bu mantıkta doğruluk,
sözel ifadenin yapısına göre değil, tersine bu ifadenin işaret ettiği görsel anlama göre temellendirilir.
Bu mantığın elde ettiği sonuçlar, sadece “akıl sağlığı yerinde, sağ duyulu ve ilkeli insanlar”
tarafından onaylanırsa mantıksal doğruya ulaşılır. Buna rağmen yanlış çıkarımlarla/çıkarım
bozukluklarıyla da yüzleşmek kaçınılmazdır.

Francis Bacon,
1561-1626
İngiliz filozof, bilim insanı,
avukat, hukukçu, devlet
adamı ve yazar.

John Stuart Mill,
1806 - 1873
İngiliz filozof, politik
ekonomist, parlamento üyesi
ve devlet memuru.

Tümdengelimsel mantığın kimi çıkarım
bozukluklarını alt etmenin bir yolu olarak
TÜMEVARIMSAL mantığı da bir bilim
yöntemi olarak düşünmüş, denemiş ve
formüle ederek geliştirmiş iki felsefeci..
Çıkarım bozukluklarını alt etmenin bir yolu olarak yeniçağda TÜMEVARIM (endüktif) BİLİM
KURAMI (Tekil olandan, özel olandan genel olana giden; tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntem..) bir yöntem
olarak düşünülmüş ve denenmiştir. Ancak, Bacon ve J.S.Mill tarafından yapılan bu denemelerin söz
sanatları dışında sayılan bilimlerin araştırmacılarına yol gösteren bir bilimsel düşünme tekniği olduğu
unutulmamalıdır.
Bu kuram yirminci yüzyıl felsefecisi Karl Popper tarafından eleştirilir.. Ona göre tümevarım diye bir
şey yoktur. Tümevarım deneye dayanmadığı için bilimsel değildir ve metafizik karakterlidir. Onun
epistomolojisine göre; bilim ya da bilgi gözlemlerden değil tümdengelimsel bir yolla, bir kuramdan
hareketle başlar.
Bu noktada soracağım soru muhasebe dünyasına ilişkin olacak..


Muhasebe kayıtlarını Tümevarmak için yapmıyor muyuz?



Tümdengelim ve tümevarım kurallarını analiz ve sentezlerimizin neden/sonuç ilişkilerini
kurarken yok mu sayıyoruz?
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ANALİZ NEDİR?
Bir bütünü
tanıyabilmek ve
anlayabilmek için o
bütünü parçalarına
ayırarak her parçayı
derinlemesine
incelemektir.
Tümdengelimsel
Mantık





En küçük parçadan
yola çıkarak ve her bir
parçayı izleyerek
hangi bütüne
varılacağını
anlamaktır.
Tümevarımsal
Mantık

Analiz ;


Bir bütünü tanıyabilmek ve anlayabilmek için o bütünü parçalarına ayırarak her parçayı
derinlemesine incelemektir.(Klasik Analiz)Tümdengelimsel Mantık



En küçük parçadan yola çıkarak ve her bir parçayı izleyerek hangi bütüne varılacağını
anlamaktır. Tümevarımsal Mantık

Sanırım biz muhasebeciler faydalı bilgiye ulaşmak için yaptığımız kayıtları ve finansal tabloların
analizini sadece bir yönüyle değil, her iki yönüyle de irdeleyerek yapıyoruz.
Muhasebenin mantıktan bilime uzanan serüvenini anlayabilmek/anlatabilmek için biraz da BİLGİ
FELSEFESİ üzerinde duralım..
Bilgi mantığından çıkılan yolda yaptığımız felsefe bilgi /bilgisizlik ikilemine dayanır.
Bilgisizliğimizin sınırı yoktur. İleriye doğru attığımız her adımda, çözüme ulaştırdığımız her bir
sorunla, sadece yeni ve çözümsüz başka problemleri değil, sağlam ve güvenilir sandığımız
temellerinde aslında güvenilir olmadığını ve her an sarsıntıya uğrayabileceğini keşfederiz. Bilgi ve
bilgisizlik arasındaki ikilem bizi bir yandan çözüm yollarına götürürken diğer yandan da bu yolda
karşılaşabileceğimiz yeni sorunlarla yüz yüze getirir.
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Bilgi/Bilgisizlik İkilemi (paradoksu) üretilen her yeni bilgide varlığını bize hissettirebilir. Bu ikilemi
aşmada felsefi olarak bilginin iki yönü olduğunu söyleyebiliriz.

Bilgi bir yönüyle insanın ekonomik ve sosyal faaliyetleri sırasında üretiği verilerdir. Örneğin,
akademik çalışmalar sırasında veya sonunda üretilen bilginin kaynağını düşününüz.. En sıcak
örnekleri konferansımıza sunulan bildirilerde bulacaksınız. Bir bildiride kullanılan veriler, her halde,
daha önce insan aklı ile üretilmiş kimi bilgilerdir. Bu noktada veri demetini kullanan bildiri sahipleri,
bu verileri çalışmaları sırasında edindikleri yeni verilerle yoğurdular ve yeni bilgiyi ürettiler.
Ürettikleri bu yeni bilgiyi sunumlarının sonunda bizimle paylaştılar/paylaşacaklar.
Hangi bilgi yararlı bilgidir?
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Hangi bilgi yararlı bilgidir?
* Bireyin hafızasında depolanmış veri, saklanmış olması nedeniyle
kimsenin haberdar olmadığı bir bilinmezdir.
* Bilinmezi bilinir hale getirebilmek bireyin hafızasına güvenmeden
o veriyi düzenli bir biçimde kayıt altına almasıyla mümkündür.
* Kayıtlanmamış veri unutulmaya mahkumdur.
* Verinin kayıtlanarak bilgi formuna sokulması bir aşamadır.
Ancak, kayıtlandıktan sonra o kayıtta saklanmış bilgi
özgür bilgi değildir.
* Kayıtla yetinmeyerek o bilgiyi yaymak (enformasyon)
çok daha ileri bir aşamadır.
* Bilginin her hangi bir ortama (medya, finansal tablo, reklam gibi..) aktarılması
veya yansıtılmasıyla
bilgi özgürleştirilir ve yararlı hale getirilir.
* Özgür ortama taşınan bilgi; işlenebilir, değerlendirilebilir, analiz edilebilir..

Belki tekrar olacak ama; bireyin hafızasında depolanmış veri, saklanmış olması nedeniyle kimsenin
haberdar olmadığı bir bilinmezdir. Bu bilinmezi bilinir hale getirebilmek bireyin hafızasına
güvenmeden o veriyi düzenli bir biçimde kayıt altına almasıyla mümkündür. Kayıtlanmamış veri
unutulmaya mahkumdur. Verinin kayıtlanarak bilgi formuna sokulması bir aşamadır. Ancak,
kayıtlandıktan sonra o kayıtta saklanmış bilgi özgür bilgi değildir. Kayıtla yetinmeyerek o bilgiyi
yaymak (enformasyon) çok daha ileri bir aşamadır.
Bilginin her hangi bir ortama (medya, finansal tablo, reklam gibi..) aktarılması/yansıtılmasıyla ilgili
bilgi özgürleştirilir ve yararlı hale getirilir. Özgür ortama taşınan bilgi; işlenebilir,
değerlendirilebilir, analiz edilebilir..
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Bir Finansal bilgi,
önceki değerlendirmelere yönelik
geri bildirim sağlıyorsa
önceki değerlendirmeleri
doğruluyor ya da değiştiriyorsa

faydalı bilgi özelliğine sahiptir.

Finansal bilgi, önceki değerlendirmelere yönelik geri bildirim sağlıyorsa
değerlendirmeleri doğruluyor ya da değiştiriyorsa) faydalı bilgi özelliğine sahiptir.

(yani

önceki

Bilginin ikinci yönünü, insan tarafından üretilmemiş şey’lere (varlıklara) ilişkin bilgiler oluşturur.
Örneğin, yağmurlu bir gecede şimşeğin çakmasıyla çevrenin bir anda aydınlanması ve kısa bir süre
sonra gök gürültüsünün duyulması..
Bu örnekte verilen bilgiye sahip olmayan var mı?
Biliyorum, çok naziksiniz ve yüzüme karşı söylemeyeceksiniz.
“Hocam, bu abuk örnek ve bu soru da nereden çıktı?”
diyorsanız; cevabım hazır.
“Felsefe yapıyoruz.”
***
Gözlerinizi yumun ve insansız bir dünyayı hayal edin. Zifiri karanlık bir gece, yağmur sağanak, ard
arda çakan şimşekler, şimşeğin yarattığı aydınlık ve sonrasında gürleyen bir gök.. Bu doğa olayının
yaşandığı o kimsesiz dünyada ve o anda bunun ne olduğunu anlayan kimse var mı? Mantıken yok..
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BİLGİNİN HAM MALZEMESİ
HİÇBİR DÜŞÜNCE BU MALZEMENİN ÖZÜNÜ
DEĞİŞTİREMEZ.

Kimsenin olmadığı bir dünyada her hangi bir şeyi bilecek hiç kimse yok. İnsanın olmadığı kimsesiz
dünyada veri sağanağı var, ama bu hazinenin kapısını açmayı bilen hiç kimse yok. Ne zamana kadar
yok? Merak eden ilk insan gelene kadar yok. Doğanın sakladığı veya yaydığı veri inanılmaz sayıda
çok.. İşte bu veri insan eli değene kadar bilginin ham maddesidir. Bu malzemenin taşıdığı bilgiyi
açığa çıkaracak bir bilim yoksa; o konuda bilgi de yoktur. Bilimi yaratan insan bu ham malzemeden
yola çıkarak yeni bilgilerin peşine düşer.
Bilim insanı bir ham madde hakkında ne kadar bilgi sahibi olursa olsun, eriştiği bilgiyle o malzemenin
özünü (ham madde olma özelliğini) değiştiremeyeceğini bilir. Ham maddenin özünün değiştiğini
gördüğünüzde ve artık doğada onun bulunmadığını anladığınız anda, o ham maddenin tükendiği
bilgisine ulaşırsınız.
Bilginin bir başlangıç noktasının (HAM VERİ veya BİR ÖNCE BULUNMUŞ VERİ) olduğunu
varsaydığımızda; bilgilenme merakının çıkış noktasının veriler veya olgular değil, algılarımızın veya
gözlemlerimizin yarattığı sorunlar yumağı olduğunu görürüz.
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Sorun olmadan
bilgi üretme gereği duyulmayacağını
ve
bilgi olmadan da
sorunun farkına varılmayacağını
söyleyebiliriz.

Sorun olmadan bilgi üretme gereği duyulmayacağını ve bilgi olmadan da sorunun farkına
varılmayacağını söyleyebiliriz.

Avcı-Toplayıcı insan ham malzeme bilgisini doğaya hükmetmek için kullanmış, ardından insanlar
yaşadıkları tüm zamanlarda ortaya çıkan birbirinden farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verdikleri
uğraşlarla yeni bilgilere ulaşma başarısını göstermişlerdir.
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Bilgiyi kendi eliyle değiştirerek şekillendiren ve kullandığı bilgiye hükmeden insan, günümüzden
başlayan yakın gelecekte bilginin kölesi olacak bir duruma kadar gelmiş olacaktır. Yoksa köleleştikte
haberimiz mi yok? Digital Dünyanın köleleri her evde..

Ürettiği bilgiyi kendi eliyle değiştirerek şekillendiren ve kullandığı bilgiye hükmeden
insanlardan biri de MUHASEBECİLER olabilir mi? Olmalı mı?
Bu soruların cevabı YARARLI BİLGİ/FAYDALI BİLGİ sorunsalının kavranmasıyla
verilebilir.
Biraz önce ifade ettim. Bilginin ham malzemesi olan verinin kanıtlanmasına gerek olmadığı gibi insan
eliyle üretilmemiş bu bilginin kanıtlanması için gösterilecek tüm çabalar da gülünç olacaktır.

Euklides (Öklid) MÖ 330 - 275 yılları arasında yaşamış
İskenderiyeli bir matematikçidir. Öklid gelmiş geçmiş
matematikçilerin içinde adı geometri ile en çok
özdeşleştirilen kişidir.

Euklides (Öklid)’ci bir anlayışla ispatlanmayacak, ama öncüller olarak alınacak ve
doğruluğunu/gerçekliğini tartışmadan kabul ettiğimiz bu bilgileri/yasaları/postulatları; karşımızda
beliren sorunlu alanlarda kesinkes kanıtlanacağını umduğumuz bir çözüm anahtarı olarak kullanırız.
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EUKLIDES ‘CI BİR ANLAYIŞLA
POSTULATLAR


Doğruluğunu/gerçekliğini
tartışmadan kabul
ettiğimiz öncüllerdir.

AKSİYOM/ÖNERME


(önceki bilgiler, yasalar vs.)


Bu postulatları/öncülleri
bir çözüm anahtarı olarak
kullanırız.





Bir postulatı çözüm
anahtarı olarak kullanmak
aksiyom/önerme
yapmaktır.

Aksiyomlar/Önermeler
eleştiriye açıktır.
Doğrulukları her zaman
tartışılabilir.

Bu anahtarı kullanmak aksiyom/önerme yapmaktır. Aksiyom/önerme yapmak serbesttir, ama, özünde
keyfilik olmamalıdır. Postulatlardan yola çıkılarak yaratılan teoriler eleştiriye açık, doğruluğu
tartışılabilir aksiyomlardır/önermelerdir.

Aksiyomlar,
geometrinin yanı sıra
birçok konunun tartışmasında
kullanılan
büyüklüklerin eşitliği kavramına
dayanır.

Aksiyomlar, geometrinin yanı sıra birçok konunun tartışmasında kullanılan büyüklüklerin eşitliği
kavramına dayanır.
Euklides
(Öklid)'in
“kanıt
gerektirmeyen
aksiyomları/önermelerini hatırlayalım.

apaçık

gerçekler”

olarak

nitelediği
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Euklides (Öklid)'in
“kanıt gerektirmeyen apaçık gerçekler”
olarak nitelediği aksiyomları/önermeleri
•Aynı şeye eşit olan şeyler,
birbirlerine de eşittirler.

•Eğer eşit miktarlara eşit miktarlar eklenirse,
elde edilenler de eşit olur.
•Eşit miktarlardan eşit miktarlar çıkarılırsa,
kalanlar eşit olur. Eşitlik bozulmaz

•Birbirleriyle çakışan şeyler,
birbirine eşittir.
•Bütün parçasından büyüktür.







Aynı şeye eşit olan şeyler, birbirlerine de eşittirler.
Eğer eşit miktarlara eşit miktarlar eklenirse, elde edilenler de eşit olur.
Eşit miktarlardan eşit miktarlar çıkarılırsa, kalanlar eşit olur. Eşitlik bozulmaz
Birbirleriyle çakışan şeyler, birbirine eşittir.
Bütün parçasından büyüktür.

Bu önermelerin matematik kökenli Luca Pacioli ve öncesinde yaşamış muhasebe düşünürleri
tarafından irdelenmiş olabileceğini ve çift yönlü kayıt yönteminin Euklides önermelerine dayandırılıp
dayandırılmadığını düşünmenizi isterim.

1447 – 1517

Fra Luca Bartolomeo de Pacioli
İtalyan Matematik Felsefecisi.
Muhasebe Düşünürü

Muhasebenin GENEL DENKLEMİ (Varlıklar = Kaynaklar) ve sonrası..
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Matematik Biliminin ışığından doğmuş muhasebe; sosyal bilimlerin bir dalı olarak anılmaktadır.
Sanırım muhasebeyi kendine özgü melez bir bilim dalı olarak düşünebiliriz.

Matematik Biliminin ışığından doğmuş muhasebe
sosyal bilimlerin bir dalı olarak anılmaktadır.
Muhasebeyi kendine özgü melez bir bilim dalı
olarak düşünebiliriz.
Muhasebede sorunu çözmek için başlangıç
noktamız problem sergileyici
gözlemimizdir.
Muhasebede bilimsel nesnelliğe ulaşmak oldukça zordur.
Nesnellik özgür değerler demektir.
Muhasebecinin özgür değerlere ulaşması kuşkuludur.
Unutmayalım; yararlı bilgi gücünü özgür değerlerden alır.

Muhasebede yaşanan başarılar veya başarısızlıklar, ilginçlikler ya da yavanlıklar, verimlilikler veya
verimsizlikler, doğrudan önemi ya da yararı doğrultusunda uğraşılan problemler; doğal olarak,
dürüstlük, tutarlılık ve yalınlık çerçevesinde incelenir. Uygulamada karşılaşılan sorunlar
araştırmacıları, düşünmeye, kuram üretmeye ve dolayısıyla kuramsal sorunlara yönlendirir.
Popper’e göre, “Epistemolojinin her zaman olagelen ve hala da olmaya devam eden merkezi
problemi, bilginin gelişimi problemidir.”
Bilginin gelişim süreci, bizi o bilginin faydalı olup olmadığını araştırmak zorunda bırakabilir. Bu
araştırmalarda asıl olan doğrulanabilirlik değil, yanlışlanabilirliktir. Doğrulanmış bilimsel verileri bir
noktada yanlışlamayı başarabilirsek; bu yanlışlamadan nasibini almış bilgileri sonraki araştırmalarda
kullanırken, veri hakkında oluşan yeni algımız nedeniyle verinin etkilediği olguları farklı bir gözle
değerlendirir veya ölçeriz.
Bir bilimsel çalışmayı değerli ya da değersiz kılan iki mihenk taşından biri sorunun özelliği ve
niteliğidir. İkincisi önerilen çözümün cesur ve özgün olmasıdır.
Muhasebede sorunu çözmek için başlangıç noktamız problem sergileyici gözlemimizdir. Bu gözlem
sonrasında çözüm için girişimlerde bulunuruz. Çözümler önerilir ve eleştirilir. Önerilen çözüm nesnel
eleştiriye açık değilse, bilimsel değil denilerek, bir süre için dışarıda bırakılır.
Muhasebede bilimsel nesnelliğe ulaşmak oldukça zordur. Nesnellik özgür değerler demektir.
Muhasebecinin ait olduğu toplumun değerlerinden çok fazla sıyrılamadığını düşünüyorsak; onun
özgür değerlere ulaşmasının da zor olduğunu söyleyebiliriz.
Unutmayalım; yararlı bilgi gücünü özgür değerlerden alır.
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Birbirinden farklı konularda doğan ulusal veya küresel krizlerin soluk aldırmadığı iklimlerde test
edilmiş verileri kullanarak, yararlı bilgiyle yüklü finansal raporları/finansal tabloları hazırlamanın
güçlüğünü hepimiz biliyoruz. Bu hazırlıkları yaparken öz çabamızla arayıp bulduğumuz veya
önümüze konmuş hazır(lop) bilgilerin, biz muhasebecileri kopardığımız elmaların hesabını veremeyen
ADEMLER’e döndürüp döndürmediğini öğrenebilmek/anlayabilmek için dünün ve bugünün
bilgileriyle yarının öngörüleri arasındaki diyalektik ilişkiyi her zaman göz önünde tutmalıyız.
Sevgili Meslektaşlarım.
Yine bir soru. Yine felsefe..
İdeal bir finansal raporu, bir finansal tabloyu sadece öz düşüncenizle kavrayabilir misiniz?
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Ben her insanın biraz filozof olduğunu kabul ederim. Sıradan insanlar benlerindeki filozof
özelliklerinin farkında olmasalar bile; pek çok konuda felsefi ön yargılarda bulunarak felsefe yaparlar,
düşünce üretirler. Bu ön yargılardan çoğu, doğal kabul ettikleri çevreden veya geleneklerden
kaynaklanan kuramlardır. Soruma cevap verirken bir muhasebeci, bir akademisyen olduğunuzu ve
eylemlerinize mevzuat hazretlerinin ve her zaman değiştirilebilir standartların yön verdiğini
hatırlayınız. Ve günümüze erişen klasik ve çağdaş tüm felsefe akımlarının öncelikli konusunun
GERÇEĞİ ARAŞTIRMAK olduğunu ve filozofların GERÇEĞİN NE OLDUĞU SORUNSALINA
yüz yıllardır kafa yorduğunu da biliniz.
Sorumu tekrarlıyorum..
İdeal bir finansal raporu, bir finansal tabloyu sadece öz düşüncenizle kavrayabilir misiniz?
Kiminiz EVET, kiminiz HAYIR demekte özgürsünüz.
Bir an soluklanmanız için sizi Murat Yılmaz’la baş başa bırakıyorum.
Felsefe mizahın da tam göbeğindedir.
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Bu soluklanma sırasında kiminiz EVET, kiminiz HAYIR dediniz. Kiminiz evetlere /hayırlara
katılmadınız.
Her birimiz İDEAL KAVRAMI’nı paşa gönlümüze göre sıfatlandırır ve ideali özneleştirerek “İŞTE
İDEAL” deriz.

İdeal bir finansal raporu/bir finansal tabloyu sadece öz düşüncenizle kavrayabilir misiniz, sorusuna
verdiğiniz cevap ne olursa olsun; hepimiz bunları ÖZ DÜŞÜNCEMİZLE DEĞERLENDİRİRİZ.
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Ancak bu noktada, yararlı bilgiyi üretebilmek
farkındalıklarımızı öne çıkarmamız beklenir.

ve

değerlendirebilmek

noktasında,

kimi

Şimdi size farkındalığımızın farkına varma adına felsefi derinliklerine dalmadan
 İDEALİZM
 REALİZM
 PRAGMATİZM
akımlarından söz etmeliyim.
İdealizm; düşünceyi bilginin temeli olarak kabul eder. İdeal varlık olarak kabul gören her şeyin insan
düşüncesinin ürünü olduğunu savunur.

İDEALİZM; temelde içinde iki anlam barındıran bir kavramdır.
1. Düşünce, tutum ve davranışların belirli bir ülküye göre düzenlenmesi.. Bu anlamıyla
kavram “Ülkücülük” le eş anlamlıdır.
2. Gerçeklerin araştırılmasında düşünceyi önde tutan bir öğreti.. Bu anlamıyla kavram
“Düşüncecilik” le eş anlamlıdır.
İdealizm metafizik bir özellik taşır. Bu nedenle diyalektik’le çelişir.
Finansal Raporlarda / Finansal Tablolarda İDEALİZM’i ararken aşağıdaki soruları sormak ve bu
sorulara verilen cevapları (EVET/HAYIR) olarak işaretlemek yararlı bilgiye erişmek ve bu bilgiyi
yaymak için önemlidir.
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*Değerler ve Bilgi mutlak değişmez midir?
*Gerçek sadece bilimsel yöntemlerle değil, sezgilerle de elde edilebilir mi?
*Gerçek bilgi aklın ürünü olan bilgi midir?
* İyi, Doğru, Güzel gibi kavramlar değişmez olduğu için mi evrenseldir?
* Doğruluk = Tutarlılık mıdır?
* Deney sezgiyi, Metafizik bilgiyi mi destekler?

Evetlerinizle İDEALİZM’in kabullerini desteklersiniz. Hayırlarınızla bir başka düşünce yolunu
denersiniz.
Gelelim REALİZM’e GERÇEKÇİLİK olarak dillendirdiğimiz kavramın özüne..
Bu öz; bir varlığın insan bilincinden bağımsız ve nesnel olarak var olduğunu anlatır.
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Realizm zihinden bağımsız olan bir dış dünyanın var olduğunu savunur.
Bu felsefi akımın temel kabulleri







Var olan her şey gerçektir.
Gerçeğin belirlenmesinde sezginin ve metafiziğin yeri yoktur.
Dış dünya algılamadan bağımsızdır. Algılamasak bile vardır.
Gerçek sadece bilimsel yöntemle elde edilir.
Doğruluk = Varlık tezi savunulur.
Deney bilgiyi destekler.
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Bu temel kabulleri uygun buluyorsanız; finansal raporlara / finansal tablolara realist bir yaklaşımla
ayna tutmalısınız.
Biraz önce evet/hayır/kabul/ret diyerek gerçeği bulma yolunda mesafe aldınız. Ancak vardığınız
noktada hala kuşkulu ve kararsız olabilirsiniz. Bir bilim insanı olarak, kuşku ve kararsızlığın sizi
GERÇEĞİ ARAŞTIRMA yolundan asla döndüremeyeceğini düşünerek İdealizm ve Realizm
konusundaki bilgilerinizi bir kere daha gözden geçirir ve atacağınız yeni adımlarla kuşkularınızı bir
ölçüde alt edebilir veya kararsızlıktan belki kurtulabilirsiniz. Attığınız her adımda bulduklarınızla
kabulleriniz nüanslar kazanır. Bu yeni adımlar önceki bilgilerinizi törpüler ve bundan böyle; finansal
tablolarınıza pragmatik bir anlayışla yaklaşırsınız.
PRAGMATİZM; teoriyle uygulama arasındaki bağı vurgulayan bir felsefe akımıdır.

On dokuzuncu yüzyıl sonlarının Amerikalı pragmatisti William James’e göre bir önermenin
doğruluğu uygulamadaki sonuçlarında kendini gösterir. Kendi doğrumuzu seçerken uygulamada
hangi farkı yaratacağını düşünerek veririz.
Pragmatik Kabuller;










Bilgiler deneyle üretilir.
Bilgiyi elde etmenin amacı ve yöntemi esnektir.
%100 doğruluk ya da yanlışlık diye bir şey yoktur.
Çıkış noktası konu değil, bireydir.
Bireysel farklılıklar önemlidir.
Mutlak, genel geçer ya da evrensel doğru yoktur.
Doğruluk = Faydalı olduğu kadardır.
Bilgiyi değil, öğrenmeyi öğrenmek esastır.
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Bana ayrılan süreyi sabrınızı zorlayarak aştığımın farkındayım. Ancak GERÇEKLERİN
ARAŞTIRILMASI adına son sözüme yaklaşmalıyım.
Gerçeklerin araştırılması; imgelerden ve varsayımlardan sıyrılarak, nesnel ve somut olarak var olanın
bulunması, anlaşılması ve buna ilişkin doğruların kavranması çabalarıdır. Gerçeğin araştırılması veya
araştırılan şeyin gerçek olarak nitelenebilmesi için, her şeyden önce bu kavramın doğru bir biçimde
tanımlanması gerekir.
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GERÇEK: Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylerin bir nesne, bir nitelik, bir durum ya da bir olgu
olarak varlığını somutlaştırarak göstermesi..

“Gerçek” kavramıyla “Doğru” kavramı çoğu kez birbiriyle karıştırılır ve eş anlamlı iki sözcük gibi
kullanılır. Bu yanılgıyı gidermek amacıyla kavramların farkını anlamak gerekir.

IMPRIMATUR SECRETUM VERITAS MYSTERIUM
Sırları ne kadar açıklarsanız açıklayın,
GERÇEK ESRARINI KORUR.
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IMPRIMATUR SECRETUM VERITAS MYSTERIUM
Sırları ne kadar açıklarsanız açıklayın, GERÇEK ESRARINI KORUR.
GERÇEK; somut ve nesnel(objektif) bir şekilde var olandır. Bu nedenle insanın bilinç ve düşüncesinden
bağımsızdır. İnsan, gerçeğin ayrıntısına varsa da varmasa da, gerçeği “gerçek dışı olandan” ya da “bir
imge olandan” ayırsa da ayıramasa da GERÇEK VAR OLUŞUNU SÜRDÜRÜR.
DOĞRU ; gerçeğin insan düşüncesine yansımasıdır. Bu yansıma gerçekle tam bir uyum içinde
olmayabilir. Bu nedenle, gerçeğin her zaman ve her koşulda nesnel (objektif) oluşuna karşılık, doğru
nesnel olabildiği gibi öznel (sübjektif) de olabilir.
BAKMAK ve GÖRMEK.. Bu iki kavram arasındaki farkın FARKINA VARANLAR DOĞRU ve
GERÇEK arasındaki farkı kolaylıkla ayırt ederler.
Sizi bir IŞIK OYUNU’yla yüzleştireceğim. Bakın ve görün..

Silindir biçimindeki bir nesneye, arkasından bir projektör ışığı tutarak görüntüsünü bir perdeye
yansıttığımızı düşününüz. Silindirin üzerine düşen ışığın yönü silindirin gölgesini farklı geometrik
şekillere büründürerek perdeye yansıtacaktır. Perdeye yansıyan iki geometrik şekil de doğrudur. Ama
arkasından ışığı tuttuğumuz silindir nesneldir ve kendine özgü biçimsel bir gerçeğe sahiptir.
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GERÇEK; imgelere, anlayışlara, uydurmacalara, yakıştırmalara, yanılsamalara karşıt bir olguyu
dile getirir.

GERÇEK
GERÇEKTEN GERÇEK Mİ?
METAFİZİK


Metafizik Dünya
Görüşü’nün kabullerine
göre GERÇEK; yetkin,
bütünsel ve değişmez
bir niteliğe sahiptir.
Diğer bir anlatımla,
gerçeğin temel
niteliklerinden biri onun
mutlak oluşudur. Bu
mutlaklık (kesinlik)
gerçeğin TEK olduğunu
anlatır.

DİYALEKTİK


Diyalektik Dünya
Görüşü’nün bilimsel
kabullerine göre gerçek
sürekli olarak değişir.
Erişilen her gerçek
başka gerçeklerle ilişkili
ve bağıntılıdır. Gerçek
göreli bir nitelik taşır.
Bir tek değil, BİR ÇOK
GERÇEK vardır. Bu
çoğulluk, her bir
gerçeğin göreli
oluşundan kaynaklanır.

Metafizik Dünya Görüşü’nün kabullerine göre GERÇEK; yetkin, bütünsel ve değişmez bir niteliğe
sahiptir. Diğer bir anlatımla, gerçeğin temel niteliklerinden biri onun mutlak oluşudur. Bu mutlaklık
(kesinlik) gerçeğin TEK olduğunu anlatır.
Gerçeklerin araştırılmasında yol gösteren felsefi düşünce akımları tarih sürecinde evrilerek günümüze
erişmiştir. Metafizikle başlayan bu düşünce akımları, Kuşkuculuk(Septisizm) ve Eleştiricilik(Kritisizm)
gibi evrelerden geçtikten sonra Olguculuk(Pozitivizm) aşamasına varmışlardır. Ancak bu bir son durak
değildir.
Kanımca, tüm felsefelerin dışında, ancak tüm felsefeleri içeren bir düşünce ve eylem biçimiyle
araştırmak, en etkili ve en doğru yol olacaktır. Bu yol bizi çağımızın Diyalektik Dünya Görüşü’ne
eriştirir.
Diyalektik Dünya Görüşü’nün bilimsel kabullerine göre gerçek sürekli olarak değişir. Erişilen her
gerçek başka gerçeklerle ilişkili ve bağıntılıdır. Gerçek göreli bir nitelik taşır. Bir tek değil, BİRÇOK
GERÇEK vardır. Bu çoğulluk, her bir gerçeğin göreli oluşundan kaynaklanır. Bu nedenle finansal
tablolar üstüne konuşan her bireyin kendi gerçeğini savunma olanağı da bu görelilikten doğar.
Diyalektik Dünya Görüşü’ne dayanan düşünce biçiminin başat özelliği: ilgiyi çeken ya da çekebilecek
olan her türlü eylemin ve bu eylemlerin dayandığı nedenlere bağlı olarak veya nedenlerin yol açtığı
sonuçlarla gerçekleşmiş olan olgulara taraf tutmadan bağımsızca ve özgürce yaklaşmaktır. Bu
tarafsızlık, bağımsızlık ve özgürlük ortamında olaylar ve olgular tüm yanlarıyla ve tüm ilişkileriyle
kavranmaya çalışılır. Bu düşünce yönteminin uygulanmasıyla varılacak sonuçlar karşılaştırılmalı bir
biçimde sorgulanır.
Diyalektik Yöntem’de öngörülen yaklaşımı diğer bir anlatımla şöyle bağlayabilirim.
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“Düşünceyi eylemle birlikte, teoriyi uygulamayla birlikte, doğruyu yanlışla birlikte, olay ve olguları
nedenleri ve sonuçlarıyla kavramak..”
Bu yöntem bizi durağan ve ilkeleri değişmez bir görüşten oldukça uzakta tutar. Diyalektik Yöntemin
uygulanmasıyla aranıp bulunacak her gerçek üzerinde deney yapılabilir. Deney sonucu akıl yoluyla
değerlendirilir. Sonuçlar düşüncede kalmayarak uygulamada da kendini kanıtlar. Subjektif değil
objektiftir. Soyut değil, somuttur. Mutlak değil görelidir.
Sevgili Meslektaşlarım.
Bilmek sözcüğünün yalın anlamı tanımak ve tanıdığını anlamaktır..
Yararlı Bilgi’ye ulaşmak amacıyla gerçeği Araştıracak kişinin kimi bireysel niteliklere öncelikle sahip
olması gerekir.
Bu bireysel niteliklerden en önemlisi KİŞİNİN KENDİNİ TANIMASI ve kendi gerçeği ile buluşarak
öz eleştirisini yapabilmesidir.
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Sokrates’e maledilen KENDİNİ TANI sözünün sahibi Spartalı KHİLON’dur. Delfi Apollo
Mabedi’nin giriş kapısının alnına yazılmış KHİLON’un bu sözünden etkilenen Sokrates; bu sözü
kendi felsefesinin mihenk taşı yapmıştır.

BİRŞEY BİLMEDİĞİM DIŞINDA
HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM.

MÖ 469 - MÖ 399
Antik Yunan filozofu
Yunan Felsefesinin Kurucularından

Kendini tanımayan ve yanılgılarından arınamayan bir muhasebecinin finansal tabloların gizini çözerek
yararlı bilgiye erişme şansı yok gibidir.
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Gerçeği araştırmak için yola çıkan kişide olması gerekli bir başka bireysel nitelik; “iyi ile kötü”,
“doğru ile yanlış” gibi karşıt kavramları birbirinden ayırabilme yeteneğidir.

Gerçek, her zaman iyi ve her zaman doğru olmayabilir.

Bu nedenle finansal tablolardaki gerçeği araştıracak muhasebecinin yürekli ve direşken(işi
sebatla götürür..) olmasıdır.

sonuna kadar

Bir muhasebeci gerçeği araştırma çabasında izleyeceği yolu, kullanacağı yöntemi ve yordamı önceden
belirlemelidir. Yolun, yöntemin ve yordamın yanlış seçilmesi durumunda kişi imgelere ve
varsayımlara yönelebilir. Bu yöneliş onu “gerçek benzerleri”ni birer gerçekmiş gibi algılama
yanılgısına düşürür. Bu yanılgıya düşen muhasebecinin bu yanılgıdan kurtulabilmek için atacağı
kulaçların gerçeği araştırma çabasına başlarken yapması gerekenlerden çok daha zor olacağını,
önceden düşünmesi beklenir.

Gerçeklerin araştırılmasında, belirli bir felsefi düşünce akımına uyuluyor ve bu akımın ilkeleri
uygulanıyorsa; bu ilkelerin belirlediği yöntemin, insanın düşünce özgürlüğü’nü kısıtlamaması gerekir.
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Herhangi bir felsefi düşünce sistemine aldırmadan yapılan çalışmalar, önce çalışmayı yapanı ve sonra
bu çalışmayı temel alarak çalışma yapanları GERÇEKLE HİÇBİR İLGİSİ OLMAYAN uydurma
sonuçlara eriştirir.

SON SÖZ

Cennet’ten kovulup bahçeyi terk ederken çıkan fırtınada Şeytan’dan dökülen tüylerin her zaman
olduğu gibi günümüzde de uçuştuğunu söylemeliyim. Tüylerden biri paraya yapışmış.. Bir kısmı
makamların üstüne.. Kalanları da hırsa, kibire..
Cennetten kovulduktan sonra Cehenneme geçerken dökülen tüylerini o gün Havva ve Adem’e
bulaştırıp, onların bedenlerinde yer yüzüne dönen Şeytan’ın; zaten o günden sonra kendi eliyle hiç bir
iş yapmadığını, şeytanlaşan insanlarla işini yürüttüğünü eleştirel göz ve izan sahipleri çok iyi bilirler.
William Shakespeare’in FIRTINA’sında bir replik var.
Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey.. CEHENNEM BOM BOŞ.. ŞEYTANLARIN HEPSİ
BURADA.. (Hepsi bu Dünyada da olabilir..)
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Sevgili Meslektaşlarım.

Her birimiz Tanrının sesinden ve Şeytanın tüyünden az veya çok pay almış olmalıyız.

İnsanın/insanlığın tarihi geçmiş ve şimdide olduğu gibi gelecekte de bunu söyleyecek.
İnsan... Değerleri ve zaaflarıyla, coşkusu ve hüznüyle, teslimiyeti ve öfkesiyle, anıları ve umutlarıyla,
vel-hasıl-kelam her yönüyle bir insandır muhasebeci.. Hepimiz kendimize ait duygular, anılar,
hayaller ve gerçeklerle yaşıyor, tutkularımızla ayakta kalıyoruz..
Bildiğiniz gibi, muhasebe bilim alanında yalnızca sınırlandırılmış ve yapılandırılmış sorunlar ve
öneriler yığını vardır.
Bunun yanında muhasebe kendine özgü bilimin dışında var olan sosyal refah, ekonomik gelişme,
kişisel çıkar gibi sorunlar karşısında da iddianın; önemli, yararlı ve anlamlı olup olmadığı sorgular.
Diğer bir anlatımla, muhasebe salt bilimsel olan değerler ve değersizlikler yanında bilimdışı gördüğü
değerler ve değersizlikleri de tartışır ve eleştirir.
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Muhasebede bilim dışı değerlerin bilimsel çalışmaların dışında tutulduğu ve erişilmesi
mümkün olmayan arı bilimselliğe ulaşıldığı iddialarını doğru kabul etmek pek akılcı değildir.
Çalışmaları bilim dışılıktan olabildiğince arındırmak bilim insanlarının görevidir. Bu görevi
tanımlarken ve eleştirirken bilim insanlarının her şeyi bilen ve gören tarafsız birer Tanrı
olmadıklarını hatırlamalıyız. Ancak onlardan araştırma ve uygulamalarında olabildiğince
nesnel davranmalarını ve özgür iradeleriyle eriştikleri birbirinden farklı değerleri
paylaşmalarını bekleriz.
Biz muhasebeciler, farklı değerler arasında bir seçim yaparken veya eleşitirirken;
veriye/olaya/olguya doğruluk, önemlilik, yalınlık gibi muhasebe erdemlerinin değer katıp
katmadığını sorgular, onların özellik ve niteliklerine bakarak karar verir ve olabildiğince
tarafsız davranarak yararlı bilgiye ulaşmaya çabalarız.

Elbert Hubbard
1856 -1915
Amerikalı yazar, yayımcı, sanatçı ve filozof.
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Benim Sevgili Genç Meslektaşlarım.

Biz akademisyen muhasebeciler: Finansal Tablolara yansıyan faydalı (yararlı) bilgi özelinde ve
yaşamımızın genelinde çıkacağımız düşünce yolunun kimi kavşaklarında; nedense oldukça çok
yavaşlarız.
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Finansal Tablolara yansıyan faydalı (yararlı) bilgi özelinde
ve yaşamımızın genelinde çıkacağımız düşünce yolunun
kimi kavşaklarında;
•Karşılıklı sorular sorup yanıtlarını arama...
•Hiçbir şeye körü körüne inanmama...
•Hiçbir şeyi düşünüp tartmadan geri çevirmeme...
•Getirilmek istenen herhangi bir kuralı tartışmadan benimsememe...
•Bir konu üzerinde düşünüp araştıran bir bireyin veya
bir araştırma biriminin değişik ve farklı sonuçlara ulaşmasından
herhangi bir rahatsızlık duymama...
•Değişik düşüncelerin bir arada yaşamasından,
düşüncelerin çatışmasından kokmama...
•Yaşamı; daha fazla özgür olmak,
bilgi ve sevgiyi çoğaltmak için sürdürme...

nedense oldukça çok yavaşlarız.

Yavaşladığımız bu kavşak noktalarını siz arttırıp azaltabilirsiniz..








Karşılıklı sorular sorup yanıtlarını arama...
Hiçbir şeye körü körüne inanmama...
Hiçbir şeyi düşünüp tartmadan geri çevirmeme...
Getirilmek istenen herhangi bir kuralı tartışmadan benimsememe...
Bir konu üzerinde düşünüp araştıran bir bireyin veya bir araştırma biriminin değişik ve farklı
sonuçlara ulaşmasından herhangi bir rahatsızlık duymama...
Değişik düşüncelerin bir arada yaşamasından, düşüncelerin çatışmasından kokmama...
Yaşamı; daha fazla özgür olmak, bilgi ve sevgiyi çoğaltmak için sürdürme...

Bu yavaşlamanın nedenlerini her birimiz yapacağımız özeleştirilerle yakalayabiliriz.
Özeleştirilerimizin verdiği acıdan kurtulmanın bir yolunu mutlaka bulmalı ve GERÇEĞİ
ARAYIŞTAN vazgeçmemeliyiz.
AKLINIZI ÖNDER KILARAK bilgiye ulaşın.
Edindiğiniz ve yarattığınız yeni bilginin sizden sonra yola çıkacaklara bir PUSULA, bir YOL
GÖSTERİCİ OLMASINI sağlayınız.
Bu konuşmamda size mesleki duyarlılıklarımız ve mesleki farkındalıklarımız için bir felsefe demeti
sunmaya çalıştım. Bu demeti sarıp sarmalayan ahlak fenomenini asla dışlamadan düşünmenizi
istediğim iki koyu noktayı vurgulayarak görevimi tamamlıyorum.
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ETİK AHLAK DEĞİLDİR.
AHLAKIN AHLAKSIZLIĞI VARDIR.
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Theoretical Insights on Integrated Reporting and Externalities
Assoc. Prof. Dr. Seçil Sigalı*
Prof. Dr. Çağnur Kaytmaz Balsarı**
Abstract
Externalities are the main source of most of the conflicts between businesses and public. There are
several ways to address the externalities problems in economic literature such as; property rights,
contractual arrangements and government regulation. Integrated reporting could improve proposed
solutions to externalities in economic literature by providing case specific information and consistent
metrics for measurement. This paper views integrated reporting as a tool to overcome the externalities
problems by reviewing theoretical background, pointing out issues regarding integrated reporting and
providing directions for future research.

Integrated reports are reducing information symmetries

among related parties by providing information as public disclosures on the externalities
caused/provided by a corporation, and give metrics to measure the impact of externalities to the
corporation and to the other related parties. However, integrated reporting has its own shortcomings in
measurement, timeliness and assurance. These issues have to be addressed to better serve public
interest. Standard metrics and measurement methods need to be developed for specific externalities
and reliable historic information should be reported on a timely basis to decrease measurement and
assurance problems in integrated reports.
Keywords: Integrated Reporting, Externalities, Disclosure
Entegre Raporlama ve Dışsallıklar Sorunu ile İlgili Teorik Yaklaşımlar
Öz
Dışsallıklar sorunu, işletmeler ve kamu arasındaki çoğu ihtilafın en önemli nedenidir. Ekonomi
literatüründe dışsallıklar sorunlarının çözülmesi ile ilgili olarak tartışılan başlıca çözüm yolları;
mülkiyet hakları, sözleşmelere dayalı anlaşmalar ve resmi düzenlemeler olarak sıralanabilir. Söz
konusu çözümler, entegre raporlamada dışsallıklar sorunları ile ilgili farklı durumlara özgü bilgilerin
açıklanması ve dışsallıkların ölçülmesinde uygun ölçütler kullanılması ile geliştirilebilir. Bu çalışma,
entegre raporlamayı dışsallıklar sorunlarının çözümünde bir araç olarak değerlendirmekte ve konu ile
ilgili teorik altyapı ışığında entegre raporlama ile ilgili sorunları ele alarak gelecek çalışmalar için
öneriler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Entegre Raporlama, Dışsallıklar, Açıklamalar
*

Dokuz Eylül University, Maritime Faculty, secil.varan@deu.edu.tr
Dokuz Eylül University, Faculty of Business, cagnur.kaytmaz@deu.edu.tr

**

49

The Education-related Developments in Accounting Profession in Turkey: A
Comparative Review with International Education Standards
Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ*
Assoc. Prof. Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN**
Abstract
Today professional accountants need to have a broad enough set of professional knowledge,
professional skills, and professional values, ethics and attitudes in order to enable adaptation to
constant change and to be competitive. We can assert that the educational status and education
activities can affect adaptation of professionals to constant change and learning what is new.
The present study has two main aims: the first aim is to reveal to what extent educational status of
professional accountants in Turkey have changed from 1992, when the edict on accounting practices in
Turkey was issued, up to beginning of 2018. The second aim of the study is to reveal to what extent
the education-related regulations and activities for accounting professionals in Turkey are in
accordance with the International Education Standards (IESs). For the purpose of the study, we
investigated the current regulations and activities on education for professional accountants in Turkey
by comparing them to the general framework of IESs for Professional Accountants issued by the
International Federation of Accountants (IFAC).
Keywords: Education standards, accountants, IFAC, TESMER, TCC
Öz
Türkiye’de Muhasebe Mesleğinde Eğitimle İlgili Gelişmeler: Uluslararası Eğitim Standartları
İle Mukayeseli Bir İnceleme
Günümüzde muhasebe meslek mensuplarının gelişmelere uyum sağlaması ve rekabetçi olabilmesi için
mesleki bilgi ve beceri ile etik değer ve davranışlara sahip olması gerekmektedir. Bir muhasebecinin
sürekli değişime ayak uydurmasında ve yeni bilgilere sahip olmasında eğitim seviyesinin ve eğitim
faaliyetlerinin etkisi olduğu söylenebilir.
Bu çalışmanın iki amacı vardır: Çalışmanın birinci amacı Türkiye’de muhasebe meslek mensuplarının,
mesleğin yasal statü kazandığı 1992 yılından 2018 yılına kadar olan sürede, eğitim durumlarının nasıl
değiştiğini ortaya koymaktır. Çalışmanın ikinci amacı ise Türkiye’de muhasebe meslek mensuplarına
yönelik eğitim faaliyetlerinin ve düzenlemelerin uluslararası standartlarla ne ölçüde uyumlu
olduğunun ortaya konulmasıdır. Bunun için Türkiye’de muhasebe meslek mensuplarının eğitimine
yönelik düzenleme ve faaliyetler Uluslararası Muhasebe Federasyonu tarafından oluşturulan
Uluslararası Eğitim Standartları ile mukayese edilmek suretiyle incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim standartları, muhasebeciler, IFAC, TESMER, TTK

*

Mustafa Kemal University, mozbirecikli@mku.edu.tr
Istanbul Ticaret University, ilksen@ticaret.edu.tr

**

50

Case Study: Performance Audit on Air Quality in Albania
Dr. Aulent Guri*

Abstract
Air pollution is a very important social and environmental issue and at the same time it is a complex
problem which poses many challenges in terms of management and reduction of pollutants. Air
pollutants are emitted by anthropogenic factors and natural sources. They can directly emitted
(primary pollutants) or formed in the atmosphere (secondary pollutants). Pollutants have a great
impact on environment, human health, climate etc. They can be transported at great distances and can
affect wide areas. Effective measures of reducing the air pollution impact require knowledge on their
origin, how they are transported and transformed into the atmosphere, how they affect humans,
ecosystems, climate, and then society and economy. Recent research has shown that some pollutants,
especially particulate matters (PMs), are responsible for increasing mortality and vulnerability,
primarily by cardiovascular and respiratory diseases. The sources of air pollution in Albania are
numerous. The main contributing sectors are transport, agriculture, industry, use of households as well
as heating. All of these sectors release a variety of pollutants such as oxide, ammonia, volatile organic
compounds (VOC) and particulate matter. The twentieth century signaled a new type of air pollution
(the smog). This contamination comes especially when flammable liquids and volatile fuels are being
used and therefore car engines are the main contributors. However, pollutants of this type are formed
in the atmosphere. These pollutants are called "secondary pollutants" and are caused by the reactions
of primary pollutants, such as nitrogen oxides and unburned fuels.

Keywords: air pollutant, limit value, environment, air quality
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Kurumsal Risk Yönetimi ve Siyah Kuğular
Doç. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL*
Prof. Dr. Ganite KURT**

Öz
Çalışmada işletmelerin kurumsal risk yönetimi pratiklerini geliştirmek/devam ettirmek için hiç
görmedikleri ya da karşılaşmayı hiç beklemedikleri siyah kuğu olaylarını dikkate almaları konusunda
bir farkındalık oluşturmaları amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öncelikle kurumsal risk yönetiminin
gelişimine, güncellenen COSO ERM bütünleşik çerçevesine ve küresel işletme pratikleri açısından
siyah kuğu durumlarına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. Böylelikle işletme içerisindeki risk
kültürünün değişen koşullara ve tahminlenemeyen küresel olaylara bağlı olarak yeniden kurgulanması
gerektiği ifade edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Risk Yönetimi, COSO ERM, Siyah Kuğu Teorisi

Enterprise Risk Management and Black Swans
Abstract:
This study aims to provide an awareness of the fact that enterprises should consider black swans that
they have never seen or never met to develop / maintain enterprise risk management practices. In this
context, firstly, the development of enterprise risk management, the updated COSO ERM integrated
framework and the description of the black swan cases in terms of the global business practices are
presented. Thus, it is stated that the risk culture in the enterprises must be reconstructed depending on
changing conditions and unpredictable global events.
Keywords: Enterprise Risk Management, COSO ERM, Black Swan Theory
1. GİRİŞ: KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNE DUYULAN İHTİYAÇ
İşletmelerin karşılaştığı ya da karşılaşabileceği risklerin kontrolünün veya yönetiminin eski bir
tarihe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle işletme içerisindeki risk yönetiminin
işlevlerinin gelişimi açısından değerlendirme yapıldığında risklerin yönetimine ilişkin uygulamalara
1970’lerde finansal kuruluşlarda daha yaygın bir şekilde rastlanmaktadır. Bu yıllarda işletmelerdeki
risk yönetimi uygulamaları kabul edilenin üzerindeki riskli işlemlerin olasılıkları hakkında bilgi
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sağlamak amacıyla yürütülmektedir (Boatright, 2011: 148). Ancak 1980’lerde ve 1990’larda finansal
skandalların (Polly Peck, Maxwell, Guinness vb.) meydana gelmesi ile birlikte risk toplumunu işletme
seviyesinde daha geniş kitleler açısından görünür hale gelmesi de mümkün olmuştur. Bu skandallar
sadece işletmenin başarısızlığını göstermemiş aynı zamanda küresel seviyede bu başarısızlığın
sonuçlarının ve bu sonuçların etkilerinin daha geniş seviyede yaşanmasına neden olmuştur (Arena vd.,
2010: 661). 1990’lardan sonra ise yaşanan olaylar sonucunda risk yönetimi anlayışı işletmeler
açısından daha çok benimsenmeye başlanan bir yaklaşım olarak kabul edilmiş ve

işletmelerin

yüzleştiği/yüzleşeceği risklerin değerlendirilmesi ve tanımlanması için bütüncül bir yaklaşım sunar
hale dönüşmüştür (Arena vd., 2010: 659).
Geleneksel risk yönetimi dönemi olarak ifade edilen ve yukarıda kısaca özetlenen 1990’lara
kadarki süreçte işletmelerdeki risk yönetimi uygulamaları genellikle daha az kapsamlı bir şekilde risk
değerlendirmesi yapmakta ve kredi ile piyasa riskleri üzerine odaklanmaktadır. 1995 yılındaki Barings
Bank’in*** beklenmeyen iflasına kadar bu perspektifte işleyen geleneksel anlayış Barings Bank olayı
ile tek bir yetkili personelin kısıtlı yönetimsel sorumluluğu ile oluşan risklere cevap verme noktasında
mevcut uygulamaların yetersiz kaldığı görülmektedir. Böylece yeni bir risk kültürü ortaya çıkmış ve
aniden işletmeler açısından son derece önemli olan operasyonel risk kavramı doğmuştur. Benzer
şekilde aynı yıl Shell Oil’in çevresel sorunlar nedeni ile sıkıntıya düşmesi ve Nijerya’da meydana
gelen insan hakları ihlalleri itibar riski kavramının da risk yönetimi açısından önemli hale gelmesine
neden olmuştur. Belirtilen risk kavramları yasal risk, düzenleyici risk ve stratejik risk gibi kavramları
da içerecek bir niteliğe dönüşerek

(Boatright, 2011: 149) 1990’lı yılların sonlarına kadar risk

yönetiminin birer parçası olmuştur.

***

1993 yılında, Nicholas William Leeson, Barings Bank’ın vadeli işlem sözleşmeleri yapan Singapur’daki
yatım bankacılığı iştirakine Genel Müdür olarak atanmış ve Barings Bank’ı iflasa götüren süreç de böylece
başlamıştır. William Leeson, bankanın Singapur iştirakine alım-satım masasında aynı zamanda da muhasebe ve
kayıt süreçlerinin yönetildiği operasyon masasından sorumlu olacak şekilde görevlendirilmiştir. Barings Bank
operasyon ve alım-satım masalarının sorumluluklarının birbirinden ayırmadığı için tüm bu operasyonların başına
tek yetkili olarak Leeson atanmıştır. 1994 yılına gelindiğinde Singapur operasyonu dahilinde yapılan muhasebe
hatası 20.000 sterlin tutarındaki parayı kayıtlardan silmiştir. Leeson, muhasebede yapılan bu hatayı yönetime
bildirmek yerine, meşhur 8888 numaralı hesabı açmış ve 20.000 sterlin tutarındaki zararı gizlemiştir. 1994
yılının sonlarına gelindiğinde Leeson, ortaya çıkardığı 20.000 sterlinlik zararı örtbas edebilmek için banka adına
birçok pozisyon açarak, hesap üzerinden yetkisiz işlemler yapmayı sürdürmüştür. Bir süreliğine zararı kapatsa da
Leeson, yetkilerini suistimal etmeyi sürdürmüş ve daha büyük pozisyonlar açmıştır. Aynı yıl Barings Bank’ın
Singapur birimi kendine en yakın rakibinden 8 kat daha fazla pozisyon alarak yaklaşık 20 milyon dolar kar elde
etmiştir. Bu noktaya gelindiğinde ticari bankacılık alanında yeterli bilgiye sahip olmayan ve uzmanlaşamamış
Barings yönetimi risksiz pozisyonlardan bu kadar yüksek kar elde edilebiliyor olmasını sorgulamamış ve
tecrübesizlikleri sayesinde banka batana kadar yaşanan durumun farkında olamamışlardır. Leeson, Barings
yönetiminin tecrübesizliği sayesinde pozisyon alımlarını sürdürmüş, Singapur ve Osaka borsalarında inanılmaz
karlar elde etmiştir. 95’li yıllara gelindiğinde, 17 Ocak 1995 yılında Japonya’yı vuran Büyük Hanşin
Depremi’nin ardından Asya piyasasında yaşanan büyük düşüşler, Leeson’ın kayıplar yaşamasını sağlamış ve 25
Şubat 1995 tarihinde yaşanan skandal ortaya çıkmıştır. Banka zararını 59 milyar yen olarak açıklamıştır. Barings
Bank,
1995
Mart
ayında
ING
Bank’a
yalnızca
1
sterline
satılmıştır
https://ekonomist.co/ekonomist/unutulmayanlar-barings-bank-olayi-6184/.
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Belirtilen sürece 2000’li yıllarda yaşanan muhasebe skandallarının da eklenmesi geleneksel
risk yönetimi anlayışının daha bütüncül yapıda kabul gören kurumsal risk yönetimi anlayışına
dönüşmesi ile sonuçlanmıştır. Bu yıllarda risk değerlendirmesi bir işletmenin finansal tablolarının
doğruluğu ile ilgili görüş oluşturmada da eleştirel bir bakış açısı sunan bir yaklaşım olarak kabul
görmeye başlamıştır. Çünkü muhasebe skandalları sonrasında toplumda muhasebe meslek
mensuplarına olan güven sarsılmıştır. Bu algı bir taraftan muhasebe firmalarının başarısızlığı diğer
taraftan ise kamuoyundaki önlemlerin alınması ve kamu yararının korunması açısından muhasebe
meslek mensuplarının başarısızlığı olarak ifade edilmiştir.

Özellikle denetimdeki başarısızlıklar

denetçilerin giderek kötüleşen bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmelerine ilişkin soruların
başlamasına da neden olmuştur. Bu da risk değerlendirme sürecinin sistematik risk, likidite riski,
itibari risk, varlık kalite riski, faiz oranı riski, süreç riski, itibari risk ve diğerleri gibi risk türlerini de
dikkate alan daha bütüncül bir yapıya kavuşturulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Kravitz, 2012:
5- 6).
Rasyonel ekonomik perspektif açısından da benzer şekilde ifade edilen değişim süreci
literatürde işletmeler üzerinde rekabetçi çevrenin artan baskılarının riskin yönetimsel seviyede ele
alınması gereken bir konu olduğunu vurgulaması ile birlikte açıklanmaktadır. Belirtilen dönemde
hazırlanan Turnbull Raporu (1999) ve Sarbanes Oxley Yasası (2002) da bu gereklilik doğrultusunda
2000’li yıllardaki skandalların etkilerinin giderilmesi amacıyla risk yönetiminin her boyutunu süreç
takıntılı bir şekilde işletme temelinde değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu düzenlemelerin bir
sonraki adımı COSO Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesi olmaktadır (Arena vd., 2010: 660-661;
Hayne ve Free, 2014).
Modern anlamdaki risk yönetimini ifade eden Kurumsal Risk Yönetimi (ERM), daha kapsamlı
bir yapıda riskin düşünülmesi ve her şeye ilişkin riskin yönetimi olarak ifade edilmektedir (Power,
2004). Geleneksel risk yönetiminden daha karmaşık ve dinamik bir süreç içerisinde ilişkili bulunan
riskleri tanımlamaya ve yönetmeye yarayan bu yaklaşım aynı zamanda meydana gelmeyen ya da
tahminlenemeyen risklerin de gözetimini sağlamaktadır. Bu nedenle ERM işletmelerde C
seviyesindeki yöneticileri ve çalışanları içine alarak (Chief Risk Officer – CRO, CEO, CFO) ve daha
bütünleştirici bir yapıya sahip olarak geleneksel risk yönetim araçlarından ayrılmaktadır. ERM’nin
belirtilen bu özelliği her işletmede aynı şekilde ve yapıda ele alınması anlamına da gelmektedir
(Boatright, 2011: 150). Bu da tüm işletmeler açısından genel anlamda olası etkileri olabilecek
durumların iyi bir şekilde yönetildiği, potansiyel fırsatların avantaja çevrilmesine yarayan yapıların,
süreçlerin ve kültürün (Bissett, 2010: 80) doğmasına neden olmaktadır. Belirtilen durum aynı zamanda
ERM’nin kural bazlı uyum gerekliliği ile desteklenerek, işletme yöneticilerinin karar alımı ve işletme
süreçlerinde risk yönetimini gömülü bir şekilde ele almasını gerektirdiği için işletme amaçlarına
ulaşmasındaki başarısına da olumlu katkılar yapmaktadır (Arena vd., 2010: 660).
Belirtilen açıklamalar 2017 yılında güncellenerek yayınlanan COSO Kurumsal Risk Yönetimi
(COSO ERM) - Riskin Strateji ve Performansla Uyumlaştırılması başlıklı yeni çerçevenin de ortaya
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çıkmasında önem taşımaktadır. Yeni çerçeveye göre yaşanan değişimler birer olgudur ve her işletme
bu olguları gözetmek zorundadır. Yayınlanan çerçevede belirtilen gözetim sürecinin işletmelerin
stratejik olarak nasıl dikkate almaları gerektiğine yardımcı olmaktadır. Bunu yaparken de çerçeve bir
taraftan tüm işletmelerin kurumsal risk yönetimini bir işlev ya da birim olarak görmekten
vazgeçmelerine vurgu yapmakta diğer taraftan da işletme değerinin yaratılması, korunması ve
anlaşılmasında riskin yönetimi amacıyla strateji belirleme ve strateji yürütme ile entegreli işletme
kültürü, yetenekleri ve pratikleri olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca kurumsal risk yönetimi iç
kontrolden daha kapsamlı bir faaliyet olarak ifade edilmektedir (COSO ERM – Executive Summary,
2017). Bu noktada ilk farklılık ortaya çıkmaktadır. Çünkü güncellenen çerçevede kurumsal risk
yönetiminin tanımı daha da basitleştirilerek sunulmaktadır. Bununla birlikte yeni çerçeve birden fazla
alanda yenilik ya da farklılık ortaya koymaktadır. Bu bağlamda çalışmada öncelikle güncellenen
kurumsal risk yönetimi çerçevesinin getirdiği yeniliklere ve siyah kuğu teorisinin bu çerçevede
sunulan kurumsal risk yönetimi anlayışına olan olası etkilerine ya da katkılarına yer verilmektedir.
Böylelikle işletme içerisinde etkin bir şekilde oluşturulabilecek risk kültürünün değişen koşullara ve
yaşanan küresel olaylara bağlı olarak yeniden kurgulanması noktasında bir farkındalık sağlanması
amaçlanmaktadır.
2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ANLAYIŞI (ERM)
Risk yönetimi yukarıda da kısaca ifade edildiği gibi başlangıçta finans ve sigorta sektöründeki
yatırımlar ve borçlar ile ilgili risklerin yönetilmesi amacıyla kullanılmaktaydı. Diğer örgütsel risk
değerlendirme yöntemlerinden ayrılan tarafı ise, stratejik, finansal, taktiksel ve operasyonel risklerin
bütünleşik olarak işletmenin stratejik amaçlarını gerçekleştirmeye yarayan tek bir çerçeveye
dönüştürme özelliği ya da çabasının olması olarak gösterilmektedir. Bu farklılaşan tarafın
belirginleşmesinde ERM’nin temelinin işletmenin amaçlarına ulaşmayı tehdit eden risklerin
varsayımını içermesi ve yönetimin yeteneğini geliştirmek için daha fazla riskin aşamalı olarak merkezi
bir portföyde toplanmasını sağlaması etkili olmaktadır (Schiller ve Prpich, 2014: 999-1000). Belirtilen
durum aynı zamanda risklerin sistematik olarak değerlendirilmesi ve işletme stratejisinin oluşturulması
açısından da son derece önem taşımaktadır. Çünkü işletmelerin farklı sosyal yapılarının olması
risklerin çeşitliliğine doğrudan etki etmekte ve risk portföyünün karmaşıklaşmasına neden olmaktadır.
Bu noktada risklerin yönetilebilmesi için değerlendirme bilgisinin boyutlarını yansıtan bilginin
gücünün değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yani bütüncül bir yaklaşım temelinde olası ya da
tahminlenemeyen riskler ile yüzleşmek için erken risk tanımlama yöntemleri ile işaretlerin ve
uyarıların oluşması gerektiği merkezi bir stratejiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Belirtilen yaklaşımın

işletme içerisinde etkin bir kurumsal risk yönetimi yapısında risklere karşı erken bir uyarı stratejisi ile
birlikte desteklenmesi de önerilmektedir (Flage ve Aven, 2015: 66). Çünkü Power’ın (2004) da ifade
ettiği gibi risk yönetimi işletmelerde yenilikçilik döngülerinin ölçümünü değerlendirmeyi ve krizleri
yeniden gözden geçirmeyi gerektirmektedir. Özellikle yaşanan finansal krizlerin ışığında “her şeyin
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risk yönetimi, uygulamada hiçbir riskin yönetilememesine dönüşmektedir. Bu noktada ERM
uygulamalarının belirtilen karakteristiklerini dikkate alarak geliştirilen uygulama temelli genel geçerli
tanımı aşağıdaki gibi olmaktadır (Mikes ve Kaplan, 2013: 13-14):
“Kurumsal risk yönetimi işletmenin iç ve dış çevresi hakkında mevcut varsayımlarına meydan okuma
yeteneği kazandıran, risk kanıtları, stres testleri ve senaryoları gibi belirli araçlar ile risk bilgisini
ileten, risklerin kontrol fonksiyonları (iç denetim gibi) ile arasındaki farklılıkların toplanmasına izin
veren ve mevcut yönetim kontrol uygulamalarını yorumlayan aktif bir süreci ifade eder.”

Tanımdan da görülebileceği gibi işletmenin iç ve dış çevresi işletme içerisinde yürütülen risk
yönetimi yaklaşımı için geçerli varsayımların tanımlanması açısından son derece önem taşımaktadır.
Bu varsayımların uygun ve yeterli seviyede belirlenmesi risk bilgisinin erken teşhisi ve iletilmesi
süreçlerine de doğrudan katkı yapmaktadır. Çünkü ERM, işletmelerdeki değeri korumaya odaklanmak
için geliştirilmiş ve risk işlevleri, örgütün hedeflerine veya stratejilerine yönelik tehditleri tanımlama
ile görevlendirilmiştir. İfade edilen süreç içerinde, işletme dışında oluşabilecek bir tehdidi ararken
bunun yanında işletme faaliyetlerinin nasıl yerine getirileceği konusunda karşılaşılan zorlukları da bir
arada değerlendirmek gerekmektedir. Ancak, bugünkü koşullarda bir işletme içerisinde yürütülen
ERM'den beklenen bir taraftan bilinen tehditlere veya riskin olumsuz yönlerine odaklanarak önemli
kararlar alınmasına yardımcı olmak iken, diğer taraftan riskin yerinde belirlenip değerlendirilebilmesi,
küresel işletmenin değer yaratma ve rekabet avantajı elde etme konusunda yardımcı olabilmesidir.
Bu bağlamda bir uygulama rehberi niteliği taşıyan ve 2004 yılında yayınlanan COSO ERM bütünleşik çerçeve, risk yönetimi uygulamalarını işletmelerde bir sonraki noktaya çekmiş ve tüm
işletmelerde risklerin yönetimi için kapsamlı ve bütüncül bir standart olarak ortaya çıkmıştır (Hayne
ve Free, 2014: 311). Bu yayınlanan çerçevenin yukarıda ifade edildiği gibi işletme içerisinde risk
hakkında standart düşünme temeli yaratmasının da önünü açmıştır. Çünkü COSO ERM (2004)
firmanın değerini maksimize etmek için büyüme hedeflerini karşılayan ve tatmin edici piyasa geri
dönüşleri sağlayan amaçların ve stratejilerin geliştirilmesine imkan tanımakta ve bunların kaynakların
etkin kullanımını kabul edilebilir risk seviyesinde ele almaktadır. Bu nedenle de ERM sadece riskleri
azaltan bir yapıyı değil aynı zamanda işletme değerini arttırmak için işletmenin fırsatlarını
değerlendirirken risklerin de daha görünür olmasını sağlayan bir yapıyı desteklemektedir. Bu süreç
başlangıçta riskin aşağıya doğru indirilmesi olarak algılanmakta ve sıklıkla finansal kayıpları
önlemeye yönelik sigorta ya da finansal riskten koruma eylemlerini kapsamakta iken, sonrasında
alternatif olarak riskin yukarı çekilmesi halinde işletme stratejisinin ne olması gerektiği üzerine
odaklanmakta ve operasyonel yenilikler, etkinlikler ve yatırımların geliştirilmesi ve araştırılması
konularını kapsamaktadır (Callahan ve Soileau, 2017: 124).
Belirtilenler doğrultusunda her işletmede ilk olarak ERM bütünleşik çerçeveyi uygulamak için
bir takım ön koşulların yerine getirilmesi ya da bunlara ilişkin uygun işletme içi ortamın hazırlanması
gerekmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Schiller ve Prpich, 2014: 1005):
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Riskler, belirsizlik, bulanıklık gibi kavramlardan belirgin şekilde ayrılmalı ve tanımlanmalıdır.



Risk temelli bilgi işletmenin üst yönetiminde anlaşmazlık olmaksızın raporlanabilmelidir.



İşletmenin risk portföyü içerisindeki risklere gerçekleştirilebilir faaliyetler ile doğrudan cevap
verebilecek şekilde tanımlamak ve yönetmek gerekmektedir.



Belirlenen bu faaliyetlerin yürütülme başarısının iç ve dış boyutları ile riskin analitik açıdan
analizini kapsayacak şekilde tekrar edilmeye izin verecek yapıda olması gereklidir.
Sayılan ön koşullar işletme içerisinde geliştirilen kurumsal risk yönetimi anlayışını ya da

COSO ERM ile sunulan risk yönetim çerçevesinin normatif temelli olduğunu göstermek açısından
önemlidir. Böylelikle bu normatif yapı içerisinde sayılan faaliyetleri yerine getiren aktörlerin risk
yönetim mantığı işletmenin temel stratejileri ile gömülü hale dönüştürülmüş olabilmektedir. Bu
noktada kurumsal risk yönetimi çerçevesinin üç temel unsuru önemli hale dönüşmekte ve yukarıda
ifade edilen ön koşulların sağlanmasına da hizmet etmektedir. Bunlar aşağıdaki gibidir (Arena vd.,
2010: 662-663):


Birinci unsur çerçeve içerisinde riskin rasyonelleştirilmesidir. Bu riskin analiz edilmesi ve
tanımlanması gerçeğinin sunumu için ideal olan şemanın oluşturulması ve doğrulanmasını da
içermektedir.

Riskin

rasyonelleştirilmesi

aynı

zamanda

işletmelerin

belirsizliği

kavramsallaştırarak yürütebilir ve iletişimde bulunabilir bir hale dönüştürmelerine de imkan
tanımaktadır.


İkinci unsur belirsizliğin uzmanlarının risklerin rasyonelleştirilmesinde ön plana çıkması ile
risk yöneticisi olarak ifade edilen (CRO – Chief Risk Officer) pozisyonun doğması, ERM’nin
kurumsallaşması sürecinde rol oynayan iç denetçilerin olması ve riskleri farklı türlere
ayırmaya yardımcı olan risk yönetim uzmanlarının yaygınlaşmasıdır.



Üçüncü unsur ise teknolojidir. Teknolojik gelişmeler ERM’nin karmaşık uygulama setlerini,
prosedürlerini ve amaçlarını işletme içerisindeki stratejiler ve planlama ile ilişkilendirilmesine
imkan tanıyan bir yapı sunmaktadır.
ERM bütünleşik çerçeve açısından sayılan üç unsur modern risk yönetimi anlayışından işletme

içerisinde beklenen aşağıdaki temel işlevleri yerine getirmesine de yardımcı olabilmektedir (Mikes ve
Kaplan, 2013: 11-12):


İşletmenin stratejik amaçlarına ulaşılmasını tehdit eden potansiyel durumlara işaret eden
stratejik bir eylemin geliştirilmesi,



Katılım ve yönetimi çok katmanlı yönetişim seviyesinde irdeleyen bir yönetişim faaliyetinin
yürütülmesi,



Amaçların belirlenmesi, ölçülmesi, geri bildirimlerin alınması ve düzenleyici faaliyetler için
ideal kontrol fikri üzerine temellenen bir gözetim faaliyetinin yerine getirilmesidir.
Belirtilen işlevlerin etkin bir şekilde çalışması çeşitli açılardan karar alıcıların işletmeyi tehdit

eden risklere karşı cevap verme yeteneklerinin geliştirilmesine hizmet etmektedir (Mikes, 2011: 228).
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Bu bağlamda ERM işletmenin tüm kaynaklarına ilişkin risklerin işletmenin kısa ve uzun dönemli
değerini arttırmaya yönelik olarak değerlendirilmesi, kontrolleri, finansmanı ve gözetimi sürecini ifade
etmektedir. Belirtilenlerin uygulanması ile işletme içerisinde etkin bir ERM’nin varlığı sağlanabilecek
ve aşağıdaki yararları da beraberinde getirebilecektir (Archer, 2013: 527):


Operasyonel Yararlar: İşletme hedeflerinin başarısını desteklemesi, davranışların tekdüze
hale getirilmesi, risk ile ilgili fırsatların ve riski önleme tekniklerinin tartışmasını içerecek
şekilde stratejik planlama girişimlerinin başarısını arttırması, yüksek etkili risklerin
oluşmasının önlenmesi ya da bu durumların etkisinin azaltılması, risklerin tartışılabileceği ve
risk yönetimi konusunda uzlaşmanın sağlanacağı şeffaflık ve hesap verebilirlik kültürünün
kurulması, çok önemli risklere karşı kaynakların toplanması, daha düşük maliyet ile denetim
ve güvence hizmetlerinin sağlanması, etik kurallara uyumun gözlenmesi ve doğrudan hile
araştırmalarının yapılması, finansal raporlama risklerinin tanımlanması, işletme ihtiyaçlarını
karşılayacak nitelikte naktin garanti edilmesi, stratejilerin dikkate alındığının ve çözüme
ulaşacağının garanti edilmesi, risk fonksiyonları ve önerilen gelişmeler için kontrollerin
etkinliğinin değerlendirilmesi, risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi için ortak bir dilin
gelişimi ve risk toleransının anlaşılması için kurum çapında bir anlayışın geliştirilmesidir.



Çevresel Yararlar: Yatırımcıların korunması ve finansal dalgalanmanın azaltılması, güvenin
arttırılması, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlaması, tam zamanında ve yeterli bilgide karar
almaya imkan tanıması, işletmeyi etkileyebilecek yasal gelişmelerin takip edilmesi, uyumun
desteklenmesi, dış tehditlerin ve rekabetçi fırsatların tanımlanması ve stratejik girişimler ile
ilişkilendirilmesidir.
Yukarıda iki temel başlık altında özetlenen yararlarına rağmen normatif temelli ERM

bütünleşik çerçevenin yayınlanma tarihinden başlayarak 2000’li yılların sonlarına gelindiğinde yapılan
ilk uygulama sonucu değerlendirmelerinde birçok işletmede (BP, Tokyo Electric ve Lehman Brothers
gibi) risklerin tahmin edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili başarısızlığın olduğu görülmektedir. Bu insan
yapımı felaketler katastrofik yönetim ve kurumsal başarısızlıkların sonucunda başarılı bir kurumsal
risk yönetiminin ne olması gerektiğinin tartışılmasına neden olmaktadır (Mikes ve Kaplan, 2013: 2).
Fraser ve Simkins’e (2016: 690 - 692) göre bu başarısızlığa işletmelerin ERM uygulamaları sırasında
karşılaştıkları sekiz içsel yanlış anlama neden olmaktadır. Bunların kısaca değerlendirmesi aşağıdaki
gibidir:


Kurumsal Kültür: Kurumsal risk yönetimi her işletmede bulunan kurumsal kültür yapılarında
işleyen bir sistem değildir. Bu nedenle de başarılı kurumsal yönetim uygulamalarına sahip,
açıklık, paylaşım ve gelişim noktasındaki isteklilik gibi değişkenlerin sürecin etkinliğinde
önemli rol üstlenmektedir.

Bir işletmede başarılı kurumsal risk yönetimi uygulamaları

işletmenin kurumsal kültürü olarak ifade edilebilecek takım çalışması, şeffaflık ve açıklık gibi
faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilecektir.
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Yönetim Kurulunun Bilgisi: Birçok araştırmada risk bilgisi üzerine eksikliğinin olması,
kurumsal risk yönetiminin amaçlarını ve değerini etkilemektedir. Bu nedenle uygulama
açısından mümkün olduğunca çok sayıda yönetim kurulu üyesinin risk yönetimi konusunda
eğitim almaları önerilmektedir. Çünkü bir metodoloji olarak kurumsal risk yönetiminin
anlayışının yokluğu kurul üyelerinin işletmenin risk yönetiminin süreçleri ile ilgili yeterli
değerlendirmeyi yapmasını engelleyecektir. Kısacası yönetim kurulunun ve işletmenin üst
yönetiminin daha başlangıç aşamasında kurumsal risk yönetiminin süreçleri ile ilgili tatmin
olması ve ihtiyaçlarını gözetebilecek seviyede bilgiye ulaşmasına ihtiyaç duyulmaktadır.



KISS İlkesini Uygulamak: “KISS - keep it simple and silly” anlamına gelen bir özdeyişin
kısaltmasıdır. İşi dallandırıp budaklandırmadan doğru yapma anlamına gelmektedir. Kurumsal
risk yönetiminin işletme içerisindeki yolculuğuna başlamadan önce bu yapının çok fazla
özelliğinin olduğuna ve çok karmaşık olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Bu nedenle
işletmelerin KISS ilkesini hatırlayarak yapıyı çok karmaşık hale dönüştürmeden uygulamaları
gerekmektedir. Başarılı uygulama detaya boğulmadan risk yönetim çerçevesinin kurulmasına
bağlı olarak ortaya çıkacaktır.



Risk Çalıştayları Olmadan Eğitim Alınmaması: Kurumsal risk yönetimi uygulamasına karar
veren işletmelerde ilk aşamada eğitim departmanın hazırlanması başarı açısından önemlidir.
Çünkü risk çalıştayları olmadan hazırlanan eğitim programları ile kurumsal risk yönetiminin
sunumu ve öğretimi katılımcılara sınırlı bir değer katmaktadır. Kurumsal açıdan etkin risk
yönetiminde personel eğitiminin gerçek işletme süreçlerinde uygulanan kurumsal risk
yönetimi teknikleri ile desteklenmesi de önem taşımaktadır.



Çok Fazla Sayıda Risk Tanımlamak: Bazı işletmelerde özellikle risklere ilişkin listelerin çok
uzun olması bir riskin kaydedilmesi ve güncellenmesi noktasında güçlük yaşanmasına neden
olmaktadır. Bir işletmede başlangıç aşamasında 10 ile 20 arasında risk tanımlamak risklerin
gözetimini kolaylaştırmaktadır.



Zaman Çizelgelerinin Olmaması: Riskleri ve ilgili olasılıkları tanımlamak için zamanın
planlanması gereklidir. Bir zaman çizelgesi olmadan olasılıkları tartışmak çok önemli değildir.



Kurumsal Risk Yönetimini Keyifli ya da Anlamlı Hale Dönüştürmek: İşletmedeki personelin
kurumsal risk yönetimi ile ilgili her zaman işlerliğinin olmaması işletmedeki risklerin
anlaşılması ve tipik olarak raporlanması süreçlerini de olumsuz etkilemektedir.



Kurumsal Risk Yönetimini Bir Değişim Yönetimi Olarak Görmemek: Başlangıçta kurumsal
risk yönetimi bir değişim yönetimidir. Paylaşılan bilginin değişimini ve nasıl kritik
faaliyetlerin yürütüleceğini gerektirir. Kurumsal risk yönetimi çalıştayları, risk görüşmeleri ve
planlama noktasında işletmenin amaçlarının yerine getirilmesinde bir itici güç niteliği
taşımaktadır. Bu faaliyetler ile sabit risk kriteri belirlemek, kabul gören risk toleranslarının
belirlenmesi açısından da uygun bir anlayış sağlamaktadır.
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Sayılan içsel yanlış anlamalar hem başlangıç aşamasında hem de ilerleyen süreçte işletmelerde
kurumsal risk yönetimi anlayışının başarılı bir şekilde uygulanmasına engel olmaktadır. Bununla
birlikte ERM’nin uygulanma sürecinde birçok işletmede bilinen risklerin uzaklaştırılması, yok
edilmesi ve yönetilmesi süreçlerinden çok da öteye geçememiş olması kendisinden beklenen seviyede
faydanın gözle görünür bir şekilde olmamasına da neden olmaktadır. Görünür risklerin yönetiminde
yaşanan uygulama sorunları 2011 yılının ilk çeyreğinde bir dizi beklenmedik katastrofik etkileri olan
olayların yaşanması ile beklenmedik risklerin yönetiminin ne olması gerektiği sorusunu gündeme
getirmiştir. Katastrofik etkileri olan olaylar Japonya’daki 9 şiddetinde deprem, Çin’in keskin bir
şekilde rezervi az olan madenlerin ihracatının azalması, Orta Doğu ve Güney Afrika’da içinde sivil
çatışmaların yer aldığı politik çözülmelerin meydana gelmesi, Portekiz ve Yunanistan’ın iflasın
eşiğine gelmesi, Yeni Zelanda’daki iki büyük deprem, Avusturalya’da son dönemde yaşanan en
büyük ve ülkeyi sosyal, ekonomik açıdan olumsuz etkileyen sel felaketi sayılabilmektedir. Bu olaylar
Nasim Taleb’in kitabında bahsettiği siyah kuğu olarak ifade edilen olağanüstü durumları
kapsamaktadır. Tipik olarak büyük bir işletmenin kurumsal risk yönetimi uygulamalarının olası
işletme felaketlerini tanımlayan, bu olayların etkilerini analiz eden, risk önleme planları geliştiren ve
maruz kalınan risklere karşı etkilerini azaltmayı sağlayan bir yapıda sunulması hedeflenmektedir.
Özellikle 11 Eylül 2001’den itibaren başlayan - yukarıda ifade edilen - büyük ve ciddi sonuçları olan
olaylardan sonra ERM fonksiyonları birçok işletmede risk yöneticilerinin işletmelerini korumak için
operasyonel, finansal ve tehlikeli risk kategorilerine göre anlamlandırılan risk portföyü çerçevesinde
yürütülmesini gerekli hale dönüştürmektedir. Bununla birlikte belirtilen süreçte ERM büyük ölçekli
işletmelerde küresel ve işlevsel ekiplerin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir (Le Merle,
2011: 1).
Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi genel anlamda birçok ERM yaklaşımı siyah kuğu gibi
durumlar için değil, işletmelerde sıklıkla karşılaşılan risklere (işletmenin yasal ve çevresel
düzenlemeler ile ilgilenmesi, faaliyetlerine ilişkin muhasebe uygulamaları, yasal ve etiksel anlamda
uygulamalar vb.) odaklanmaktadır. Bu yaklaşım normal koşullar altında riskin yönetimi ve riske
uygun cevabı vermek açısından uygundur. Normal koşulların dışında ise işletmenin içerisinde ERM
kaynaklarının sınırlı olması ve Sarbanes – Oxley ile diğer finansal düzenleyicilerin gerekliliklerine
uygun hareket etme bakışına cevap verebilecek riskleri önlemeye yönelik yatırımlara ihtiyaç
duyulması siyah kuğu durumlarına yönelik hazırlık sürecinin de geriye atılmasına neden olmaktadır
(Le Merle, 2011: 1). Bunlara ek olarak son dönemde iş dünyasının daha karmaşık, teknoloji temelli ve
küresel olması, üst yönetim ve risk yöneticileri kadar tüm yönetim mekanizmasının riski tanımlama,
değerlendirme ve hazırlanma süreçlerinde aşağıda ifade edilen nedenlerden dolayı daha fazla yetenek
kazanmalarına yol açacak olan bir çerçeveye ihtiyaç duymaları sonucunu doğurmaktadır
(https://www2.deloitte.com/):


İşletmenin stratejisini etkileyen dışsal güçlerin olması (küresel rekabet ortamı, teknoloji
temelli işletme süreçleri, paydaşların daha şeffaf raporlamaya ihtiyaç duyması vb.),
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İşletme stratejisinin dayandığı varsayımları etkileyebilecek koşulların değişmesi,



İşletme stratejinin uygulanmasından kaynaklanabilecek risklerin belirlenmesidir.
Belirtilen nedenler aynı zamanda COSO ERM – Bütünleşik Çerçeveyi uygulamadaki

eksiklikler olarak da ifade edilebilmektedir. Çünkü 2004 yılında ilk çerçeve yayınlandıktan sonra
günümüze kadarki süreçte kurumsal risk yönetimi uygulamaları incelendiğinde, işletmelerin tamamına
yayılan bir risk yönetimi uygulamasının yapılamadığı dikkat çekmektedir. Bunun oluşmasındaki
nedenlerin başında bütünleşik çerçevede yer alan ve iç kontrol bütünleşik çerçevesine benzer
nitelikteki COSO ERM küpünün işletmeler tarafından iyi anlaşılamaması olarak gösterilebilmektedir.
Özellikle küpün üst kısmında yer alan faaliyetler ve strateji belirleme sürecine işletmenin tüm şube,
birim, bölüm ya da işletme genelinde ilişkilendirilerek tanımlanan bileşenlere bağlanması uygulama
süreçlerinde zorluklar meydana getirmiştir. Buna ek olarak işletmelerin faaliyetlerini yerine getirmede
ve strateji belirlemede işletme içerisindeki birimleri ya da işletmenin bütününü karar alım sürecine
dahil edememiş olması da uygulamadaki başarısızlığın altında yatan bir diğer neden olmuştur. Son
olarak, bazı işletmelerin kurumsal risk yönetimini işletme faaliyetlerini daha iyi hale getiren bir
süreçten ziyade güvence aracı olarak algılamaları da ERM uygulamalarında aksaklıklar yaşanmasına
neden olmaktadır. Bu neden özellikle iç denetim faaliyetleri sırasında ciddi sıkıntıların olması ile
sonuçlanmıştır. Sayılan tüm bu nedenlere ek olarak siyah kuğu olaylarının geniş kitleler üzerindeki
ciddi sonuçları da bir taraftan kurumsal risk yönetimi uygulamalarının işletme içerisindeki artan
önemine

dikkat

çekmiş

(https://www.protiviti.com/US-en/insights/bulletin-vol-6-issue-2)

diğer

taraftan COSO ERM bütünleşik çerçevenin daha bütüncül bir şekilde ele alınmasını zorunlu hale
getirmiştir.
COSO ERM - Riskin Strateji ve Performansla Uyumlaştırılması (2017) işletmelerin ilke
temelli geliştirilen yeni yapıda bileşenlerin güncellenmesi ve ilkelerin uyumu, tanımların
basitleştirilmesi, değerin gözetilmesi, entegrasyon üzerine odaklanan bir yapının kurulması, kültürün
rolünün analiz edilmesi, stratejiyi tartışmanın kolaylaştırılması, performans ile bağlantının
güçlendirilmesi, karar alma ile ilişkili bir risk yönetim sürecinin gündeme getirilmesi, iç kontrol ile
kurumsal risk yönetimi bağlantılarının sağlanması, risk iştahının tanımlanması ve performansın kabul
edilebilir seviyedeki değişkenliğinin belirlenmesi üzerinde durulan bir çerçevenin sunumunu
kapsamaktadır (https://www.corporatecompliance.org). Sonuçta yeni yapı içerisinde kurumsal risk
yönetimi ilkeler temelinde işletmenin diğer tüm süreçleri ile entegreli bir hale dönüştürülmüştür.
Çerçevede belirlenen ilkeler yasal yapıları, büyüklükleri ve amaçları farklı olabilecek her işletmede
uygulanabilir seviyede bir yönetim sürecini tanımlamakla beraber, ilkelerin spesifik kurallar olmadığı,
yönetimin kararının yerine de geçmediği ifade edilmektedir. Bu noktada güncellenen çerçevedeki
bileşenler 2004 yılında yayınlanan bütünleşik çerçeveden farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar aynı
zamanda işletmelerin siyah kuğu olaylarına daha fazla hazırlıklı olmaları noktasında da farkındalık
oluşturmaktadır.
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3. SİYAH KUĞU TEORİSİ
Siyah kuğu kavramı 16. yüzyıla kadar bütün kuğuların beyaz olduğu bilindiğinden ve
raporlandığından imkansızı ifade etmek amacıyla kullanılan bir metafordur. 1697 yılında Willem de
Vlamingh tarafından Batı Avustralya’da ilk siyah kuğu görüldüğünde kavram imkansızı ifade etmek
amacıyla kullanılan anlamından çıkmış ve çok nadir görülen, gerçekleşme olasılığı düşük olan ve
tahminlenemeyen olaylar için kullanılan bir metafora dönüşmüştür. Bankacılık ve emlak krizini
öngören dünyaca ünlü risk gurusu Nassim Nicholas Taleb 2007 yılında kitabını yayınladığında benzer
bir amaçla bu metaforu kullanmakta ve çok nadir olarak görülen ancak etkisi büyük olan olayların hiç
gerçekleşmemiş ya da gerçekleşmeyecekmiş gibi yorumlanmasının yanlışlığı ile ilgili açıklamalara yer
vermektedir (Murphy ve Conner, 2012: 330; Aven, 2013: 44).
Siyah kuğu metaforu risk yönetimi alanında dikkatleri üzerine çeken bir kavram olarak son
dönemde de tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu metaforu karşılayan olaylar iki temel şekilde
ortaya çıkmaktadır. İlki çok büyük sonuçları olan nadiren karşılaşılan olayları, ikincisi ise bilgi ve
inançların sunumu ile ilgili olağandışı olayları kapsamaktadır (Flage ve Aven, 2015: 63). Bununla
birlikte Taleb’e (2007) göre siyah kuğu olasılıksız görünen ve üç temel özelliği içerisinde barındıran
bir yapıda ortaya çıkmaktadır. Bu özelliklerden ilki öngörülemez olmasıdır. Daha önceden hiç
karşılaşılmadığı için bu olayın karşılaşılma olasılığı belirsizdir. İkinci özellik çok etkililiktir.
Etkilerinin çok fazla olması ve verdiği hasarı tahminlemenin de oldukça güç olmasıdır. Üçüncüsü
gerçekleştikten sonra onu daha az rastlantısal ve daha öngörülebilir hale getiren bir açıklama
uydurmaya olan ihtiyaç ve çabalar insan doğasının bir sonucudur.
Belirtilen bu üç özellik siyah kuğu metaforunun özellikle risk yönetimi açısından tartışılan bir
konu haline dönüşmesine de doğrudan etki yapmaktadır. Çünkü günümüzde risk yönetimi,
işletmelerin karşılaştıkları belirsizlikleri daha anlaşılır hale getirmek ve asla karşılaşılmayacak
olasılıkları da dikkate alacak şekilde kurumsal bir yapı içerisinde gerçekleştirilmek durumundadır.
Literatürde bu durumu ifade etmek amacıyla Taleb (2007) tarafından ortaya atılan ve belirsizliğin
derecesini tanımlamak amacıyla kullanılan metaforik ifadeye/teoriye göre, işletme içerisinde her ne
kadar gelişmiş kurumsal risk yönetimi araçları uygulansa da belirli bir türdeki ve tahminlenmesi çok
güç olan bir felaket durumu işletme faaliyetlerini aksatabilecek bir sonuca neden olabilmektedir
(Locklear, 2012: 14). Bu da işletmelerin hiç karşılaşamayacakları zorluklara karşı hazırlıklı olmaları
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Çünkü mevcut risk ölçüm araçları ya da tahminleme teknikleri
siyah kuğu olaylarını ortaya çıkarma açısından yetersiz kalmaktadır (Murphy ve Conner, 2012: 330).
Taleb’e (2007) göre eğer bir siyah kuğu hiç görülmeseydi, beyaz olmayan bir kuğunun hiç
olmadığı ya da var olmadığı kabul edilecekti. Bu noktada işletmeler açısından karşılaşılmayan
durumlar olması bu durumlar ile hiç karşılaşılmayacak olması anlamına gelmemektedir. Yukarıda da
ifade edilen siyah kuğu olayları tahminlenemeyen, öngörümleme olasılığı bulunmayan, hiç önleyici
faaliyetlerin bulunmadığı durumları kapsamaktadır. Ayrıca siyah kuğu durumlarının sonuçları da
sıklıkla katastrofik olmakta ve birçok işletmenin hayatta kalma mücadelesi vermesi ile
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sonuçlanmaktadır. Arthur Anderson ve Lehman Brothers gibi insan yapımı katastrofik sonuçları olan
örnekleri de siyah kuğu olayları ile açıklamak mümkün olmaktadır. Ancak teorik olarak temelde siyah
kuğu bilinmezin bilinmezi olarak olumsuz örneğin Fukuşima nükleer santral kazası gibi ya da olumlu
bir durum örneğin Harry Potter olgusu gibi açıklamaları içerisinde barındırmaktadır. Özünde nadir bir
durumu ifade etmesi örgütlerin siyah kuğu olaylarına hazırlanmasını ya da böyle bir durum meydana
geldiğinde bu duruma cevap vermesini de oldukça zorlaştırmaktadır. Belirtilenler doğrultusunda ERM
bağlamında konu değerlendirildiğinde ERM’nin işletme açısından yeni bir kavram olmamasına
rağmen ekonomik durgunluk, krizler, küresel ekonomik sistem ile bağlantılı olarak siyah kuğu
durumlarına ilişkin farkındalığın artması nedeniyle kendisine verilen önemin de arttığını (Archer,
2013: 527) ve her işletmede faaliyetlerin yürütülmesi açısından ayrılmaz bir parçaya dönüştüğünü
söylemek mümkündür.
Gerek güncellenen COSO ERM gerekse siyah kuğu olaylarına duyarlılık açısından
değerlendirilen birçok ERM sisteminin işletmenin yönetim kurulu ve üst yönetimine uyum, etik,
finans, muhasebe, güvenlik, kalite ve tüketici deneyimleri gibi yaygın risk alanlarını kapsayacak
nitelikte geliştiği bilinmektedir. Ancak hala ERM yüksek öneme, düşük sıklığa sahip sürekli ve
düzenli seviyedeki durumlar ile başa çıkılmasında yönetime yeterli seviyede gözetim kapasitesi
sağlayamamaktadır. Bu ERM’nin siyah kuğu olaylarını görmezden geldiği anlamına gelmemekte olup
(Le Merle, 2011: 2-4) sadece belirgin ya da sıklıkla karşılan risklerin tanımlanmasına ve yönetilmesine
imkan verdiğinin bir göstergesi olmaktadır. Çünkü ERM felsefesi açısından işletmede sıklıkla
karşılaşılan riskler bellidir ve ERM bu genel risklere hazırlık ve cevap verme yeteneğini uygulama
süreçlerinde taşımaktadır. ERM uygulamaları açısından dikkate alınabilecek işletme risklerinin ilk 10
tanesi

AON

2017

Küresel

Risk

Yönetimi

anketi

sonuçlarına

göre

aşağıdaki

gibidir

(http://www.aon.com):


Marka ya da itibarın zarar görmesi,



Ekonomik düşüş ya da durgunluk,



Rekabetin artması,



Düzenleyici ya da yasal değişiklikler,



Siber suçlar ve saldırılar,



Yenilikçi müşteri taleplerine ya da ihtiyaçlarına karşılık vermede başarısızlık,



Üst seviyelerdeki personelin elde tutma zorluğu ya da güçlüğü,



İşlerde kesilme ya da azalma,



Politik riskler ve belirsizlikler ve



Üçüncü grubun doğruluğudur.
Belirtilen risklerin tanımlanması ve bu risklere cevap verilmesi konusunda işletmelerin

yeteneğini arttıran ERM uygulamaları hala siyah kuğu olaylarına hazırlık için gelişme sürecinde
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olduğundan aşağıda sayılan aşamalar ile riskin bu durumlara göre de yönetilmesine hizmet edebilecek
bir nitelik taşımaktadır (Archer, 2013: 528).


Aşama 1 – İşletme Çevresini Anlamak: İlgili belgelerin incelenmesi, ERM açılış toplantısı
düzenlemek, risk üzerine üst yönetim diyaloğu geliştirmek, üst yönetim ile görüşmeler
yapmak, risk yönetim süreçleri ve faaliyetlerden sorumlu bir haritanın hazırlanması süreçlerini
kapsamaktadır.



Aşama 2 – Risk Evrenin Geliştirilmesi: Başlangıç eğitimlerinin düzenlenmesi, risk
terminolojisine ilişkin sözlüğün tanımlanması, risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
için bir çerçevenin hazırlanması, üst risklerin listesinin hazırlanması, yönetim ile listelerin
doğrulanması süreçlerini kapsamaktadır.



Aşama 3 – Risklerin Değerlendirilmesi: Risklerin değerlendirilmesi ve etkilerinin
tanımlanması, risklerin önceliklendirilmesi, ortak konuların belirlenmesi, spesifik risk
durumlarına risklerin yerleştirilmesi, spesifik riskli durumların belirlenmesi, risk yönetim
faaliyetlerinin haritalandırılması süreçlerini kapsamaktadır.



Aşama 4 – Risk Cevaplarının Belirlenmesi: Riskli durumlara ilişkin kurumsal yanıtların
belirlenmesi, risk toleransı ve risk iştahına ilişkin kurumsal yanıtların verilmesi, riskin
yanıtlarının yeteneklerine ilişkin farklılıkların giderilmesi, yenilenme için bir eylem planının
yapılması, üst yönetim ile değerlendirme analizi ve planlarının yapılması, üst yönetim onaylı
eylem planlarının duyurulması süreçlerini kapsamaktadır.



Aşama 5 – Risk Evreninin Gözetimi: Eylem planlarının gözetimi, risk evreninin güncellenmesi
ve

önceliklendirilmesi, üst

yönetime

gelişme raporlarının hazırlanması süreçlerini

kapsamaktadır.
Sayılan aşamalar işletme içerisinde ERM’nin etkin çalışabilmesi için bu uygulamaların
çalışanların, işlevsel ve işletme departmanlarındaki liderlerden ve üst yönetimden oluşan bir ekibin
periyodik olarak analizi yapıp siyah kuğulara karşı cevap vermekle ya da ayakta durma yeteneği
kazandırmaları açısından da önem taşımaktadır. Bu analiz sürecinde dört adım bulunmaktadır. Bu
süreçte uygulanacak dört adımın detayları ise aşağıdaki gibidir (Le Merle, 2011: 2-4):


Örgütün Haritalandırılması: Coğrafik konum, faaliyetler ve tedarik zincirinin yapısı ve
oluşumu, tedarik zincirinin kanalları, ortakları ve müşterileri gibi bir dizi faktöre bağlı olarak
işletmenin tanımlanmasını içermektedir.



Yıkıcı Etkisi Olan Durumlara İlişkin Liste Hazırlamak: Olası siyah kuğu durumlarına ilişkin
bir liste hazırlama sürecinde anahtar önem taşıyan olası katastrofik çevresel, ekonomik,
politik, sosyal ve teknolojik durumların belirlenmesidir.



Eğer Olursa Ne Yaparız? Sorusu Sormak: İşletmenin haritalandırılması ve yıkıcı durumlara
ilişkin bir listenin hazırlanmasının ardından işletmenin eğer bu durumlar gerçekleşir ise ne
yapacağız ya da ne olur sorusunu sorması ve bu soruya uygun yanıtların hazırlanması gerekir.
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Beklenmedik Durum Planlarını Uygulamak: Tipik olarak işletmedeki analiz ekibinin
sistematik bir şekilde beklenmedik durumlardaki olası etkileri azaltmak amacıyla geliştirilen
seçeneklerin düzenlenmesi sürecidir. Risklerin tanımlanarak ve önceliklendirilerek uygun
yanıtların verilmesi durumudur.
Belirtilen dört adımın işletmede ERM içerisinde bütünleşik bir şekilde uygulanması yanında

bir siyah kuğu durumu ile karşılaşıldığında bu durum ile başarı bir şekilde başa çıkabilmenin
psikolojik bir savaş olduğu da birçok çalışmada ortaya konmuştur. Çünkü yaşanan siyah kuğu olayları
karşısında verilen yanıtların ortak karakterisitikleri belirtilen adımlarda bu karakteristiklere göre
işletme yeteneklerinin hazırlanması açısından önem taşımaktadır. Birçok siyah kuğu olayı sonrasında
verilen yanıtların ortak karakteristiklerini aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür (Archer, 2013: 529):


Siyah kuğu durumunda verilen yanıtlar genellikle iki türde ortaya çıkmaktadır. İlki acil durum
yanıtları geliştirmek ve uygulamak, ikincisi gerçekleşen durumun etkilerini ya da sonuçlarını
sabitlemektir.



Bu tür durumlarda genellikle tek bir çözüm yolu yoktur ve sorunu çözebilecek yanıtların ya da
eylemlerin geliştirilmesi duruma bağlı olarak zorunludur.



Bu tür durumlarda 7/24 çağrı merkezleri kamu politikaları olarak sunulmaktadır. Bu süreçte
bu imkandan faydalanılmalıdır.



Finansal durumlar, nakit akışı ve likidite ters yönlü etkilenebilmektedir. Eğer işletmenin hisse
senedi değeri hızlı bir şekilde düşmüş ise, sonrasında likiditeyi, nakit akışını, pazar değerini ve
piyasa güvenini olumsuz bir şekilde etkileyebilecektir. Dolayısıyla bu farkındalık düzeyi ile
hazırlanılması önem taşımaktadır.



Bu tür durumlarda işletmeler bir taraftan siyah kuğu durumuna yanıt geliştirmek diğer taraftan
da günlük faaliyetlerini devam ettirmek zorundadır. Bu nedenle de hem faaliyetlerin tamamına
yakınını gerçekleştirmek hem de siyah kuğu olayının olası sonuçları ile başa çıkmak
durumunda kalacaklardır.
Anlatılanların doğrultusunda bir işletmede siyah kuğu durumu ile başa çıkabilmek için ve bu

durumların olası etkilerini ya da sonuçlarını risk yönetim süreçlerinde gömülü hale getirebilmek için
bu durumlar öngörülemediğinden mümkün olduğunca hızlı bir eylem planı olası sonuçların olumlu ve
olumsuz yönlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu noktada tüm işletmede her kademenin bu durum
konusunda farkındalığı sağlanmalı, daha önce meydana gelen benzer olaylardan çıkış başarısı gösteren
işletme örneklerine odaklanılmalıdır. Bununla birlikte işletme içi bir politika belirlenerek buna bağlı
roller ve sorumlulukların da tanımlanması sağlanmalıdır. Düzenli bir şekilde yürütülecek olan stres
testleri ile etkili bir iletişim işletme içerisindeki bilgi akışının anlık olarak koordinasyonunu da
sağlayabilecektir (https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com).
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4. SONUÇ
Çalışmada modern kurumsal risk yönetiminin siyah kuğu teorisi bağlamında değerlendirilmesi
yapılmaktadır. Kısaca siyah kuğu olması ihtimaller dışında olan ancak meydana geldiğinde çok büyük
etkileri olan ve bir kez meydana geldiğinde onu daha az rastlantısal hale dönüştüreceğimiz açıklamalar
bulduğumuz olayları ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır (Taleb, 2007). Bu bağlamda çalışmanın
çerçevesini iki temel yaklaşım oluşturmaktadır. Bunlardan ilki güncellenerek 2017’de yayınlanan
COSO Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesidir. İkincisi 2007 yılında Nassim Nicholas Taleb tarafından
yayınlanan “Siyah Kuğu - Olasılıksız Görünenin Etkisi” isimli çalışmada ortaya atılan siyah kuğu
teorisidir.

Böylelikle yeni çerçevenin örgüt içerisinde hem strateji hem de performans ile

uyumlaştırmasında etkin rol oynayabilecek teorilerden biri olan siyah kuğu teorisi ile bağlamında
eleştirel bakış açısı ile açıklaması yapılmaktadır.
2017 yılında güncellenerek yayınlanan COSO Kurumsal Risk Yönetimi - Riskin Strateji ve
Performansla Uyumlaştırılması isimli yeni çerçeve, kurumsal risk yönetiminin stratejik planlamadaki
önemini vurgulamakta olup, riskin örgüt çapında strateji ve performansı etkilediğinden, kurumsal risk
yönetimini de bir örgütün içerisinde tüm karar süreçlerine gömülü olarak kabul etmektedir. Çerçeve
kurumsal risk yönetimini günümüz iş dünyasının beklentileri, ekonomideki değişimler ve
belirsizlikler, teknolojik gelişmeler ve örgüt içerisinde karar almayı destekleyebilecek tüm demografik
değişkenleri de göz önüne alan bir yapıda geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bunu yaparken de
dünyada yaşanan değişimlerin tamamını birer olgu olarak kabul etmekte ve her örgütün bu olguları
gözlemlemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu noktada güncellenen çerçeve ile bağlantılı bir şekilde
ERM uygulamalarında ilk olarak sıklıkla karşılaşılan risklere sonrasında yüksek öneme düşük sıklığa
sahip olan risklere ve son olarak da işletmenin iç politikaları ve kültürü ERM araçlarına ilişkin
standartları kullanan işletme faaliyetlerine nüfuz eden bulunması zor olan risklere odaklanıldığını
söylemek mümkündür (Le Merle, 2011: 1). Ancak ERM’nin güncellenerek sunulan yapısı içerisinde
hala tam anlamıyla bir siyah kuğu durumu karşısındaki risk yönetimine ilişkin açıklamalar
bulunmamaktadır. Bu durum ERM’nin siyah kuğu olaylarını görmezden gelmemekte anlamına
gelmemekte sadece bu olayların kendine has özellikleri nedeniyle geçmiş deneyimler doğrultusunda
en yüksek seviyede cevap verebilecek uygun bir risk kültürünü kurmayı hedeflediği bilinmektedir.
Bunlara ek olarak işletme içerisinde etkin bir ERM uygulamasının önemli tutarda bir yatırımı da
beraberinde getirmesi başlangıç aşamasında işletmelerin ERM’nin sağladığı faydalardan yararlanma
noktasında çekimser kalmasına da neden olmaktadır. Oysaki ERM’nin işletmedeki artan entegrasyonu
orta vadede maliyet düşüşlerine neden olan fırsatların değerlendirilmesinde dengenin gözetilmesine
yardımcı olmaktadır (Callahan ve Soileau, 2017: 214). ERM’nin örgütsel stratejiler ile ilgili tüm
riskleri ölçülebilir hale dönüştürme özelliği - risk portföyü karmaşık olan örgütler açısından geçerli
olmayabilir – orta vadede sağlanacak maliyet düşüşlerine de doğrudan etki etmektedir (Schiller ve
Prpich, 2014: 1003). Bu noktada gerek etkin bir risk yönetim sürecini sağlamak gerekse de
karşılaşılabilecek olan siyah kuğu durumlarına hazırlıklı olmak işletme içerisinde bütünleşik bir
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şekilde uygulanan ERM’nin etkinliğinin ile birlikte açıklanabilmektedir (Archer, 2013: 530). Çünkü
Taleb’in (2007) de ifade ettiği gibi siyah kuğu olayları çevresel, ekonomik, politik, sosyal ve
teknolojik açıdan meydana gelmekte ve tahminlenmesi imkansız olan fakat belirli düzende
gerçekleşerek çoğunluğu etkileyen olayları kapsamaktadır (Le Merle, 2011: 1). Gelinen son noktada
siyah kuğu durumlarını da dikkate alarak ERM uygulamalarını etkinleştirmek amacıyla
kullanılabilecek en iyi ifade Intel’in kurularından ve aynı zamanda bir dönem CEO’luğunu yapan
Andrew S. Grove’a ait kitabın adıdır: Sadece Paranoyaklar Ayakta Kalır !!!
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Vekâlet Teorisi Bağlamında Denetim Faaliyetlerinin ve Kontrol Sistemlerinin Yönetim
Riskine Etkisi: Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Bir Uygulama*
Özlem ÖNER**
Dr. Öğr. Üyesi Metin UYAR***
Öz
Çalışma, vekâleten yönetilen şirketlerde yönetimsel risklerin azaltılması hususunda muhasebe
denetimi ve kontrol sistemlerinin etkisinin belirlemesi amacıyla küçük ve orta boy işletmeler üzerinde
uygulanmıştır. Araştırma “yüzyüze anket tekniği” ile gerçekleştirilmiştir. İstanbul içerisindeki 206
işletmeye, sosyodemografik bilgileri edinmeyi amaçlayan 12 soru ile birlikte, kontrol sistemlerini ve
riskleri gerçekleyen 5’li likert tipi 42 adet soru sorulmuştur. Kontrol sistemlerini iç kontrol ve dış
denetim olmak üzere ikiye ayırıp, riskleri ise operasyonel, finansal ve yönetimsel olmak üzere üçe
ayırıp, kontrol sistemlerinin riskleri azaltıp azaltmadığı araştırılmıştır. Sonuç olarak; dış denetimin
yönetimsel riski azalttığı hipotezi reddedilmiş olup, diğer tüm hipotezler kabul edilmiştir. Elde edilen
bulgular doğrultusunda uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vekalet Teorisi, Yönetim Riskleri, İç Kontrol, İç Denetim, Dış Denetim

The Impact of Auditing Activities and Control Systems on Management Risks in Context of
Proxy Theory: An Implementation in Small and Medium Sized Enterprises
Abstract
The study was conducted on small and medium-sized enterprises which are managed as proxy in order
to determine the impacts of accounting audit and control systems on reducing managerial risks. The
research was carried out with the "face-to-face survey technique". 206 questionnaires were distributed
to the firms in Istanbul were asked about 12 questions aimed at obtaining sociodemographic
information and 42 questions about the likelihood of 5 types of control systems and risks. Control
systems were divided into internal control and external control and risks were classified as operational,
financial and managerial, and investigated whether control systems reduced risks. As a result; the
hypothesis that external control reduces the managerial risk was rejected and all other hypotheses were
accepted. Suggestions for practitioners and researchers have been developed in the obtained findings.
Keywords: Proxy Theory, Management Risks, Internal Control, Internal Auditing, External Auditing
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İç ve Bağımsız Denetçiler Arasındaki İlişkilerin, Üst Yönetim Desteğinin ve İç
Denetimin Bağımsızlığının İç Denetimin Etkinliği Üzerindeki Etkileri
Prof. Dr. Gökhan ÖZER*
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜNLÜK**
Bil. Uzm. Kübra OKUTAN***

Öz
Bu çalışmada iç ve bağımsız denetçiler arasındaki ilişkilerin, üst yönetimin desteğinin ve iç denetimin
bağımsızlığının iç denetimin etkinliği üzerindeki etkisi araştırılmaktır. Geliştirilen modelin
değişkenlerine dayalı olarak oluşturulmuş anket, İstanbul’da faaliyet gösteren iç denetimi bulunan ve
bağımsız denetim yaptırma zorunluluğuna sahip olan 81 firmaya uygulanmıştır. Yapılan analiz
sonuçları; iç denetimin bağımsızlığı ve iç denetime üst yönetim desteğinin iç denetimin etkinliğini
anlamlı bir biçimde etkilediği, buna karşın iç ve bağımsız denetçiler arasındaki ilişkilerin iç denetimin
etkinliğine herhangi bir katkısının olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Denetçiler, İç Denetim, İç Denetimin Bağımsızlığı, Üst Yönetim Desteği, İç
Denetimin Etkinliği
The Effects of the Relationship between Internal and External Auditors, Management’s Support
and the Independence of the Internal Auditors on Internal Audit Effectiveness
Abstract
In this study, it is aimed to investigate the effect of some factors such as the relationship between
internal and external auditors, the support of senior management and the independence of internal
audit on internal audit effectiveness. The questionnaire, which is based on the variables of the
developed model, has been applied to 81 firms in İstanbul who have internal audit and the obligation
to carry out external audits. Results of the analysis show that the independence of the internal audit
and the support of senior management significantly affect the effectiveness of the internal audit, and
the relations between the internal and external auditors do not contribute any contribution to the
internal audit effectiveness.
Keywords: Auditors, internal audit, independence of internal audit, management support, internal
audit effectiveness
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İç Denetim Felsefesi
Tuğçe BAYRAK*

Öz
İç denetim; mali nitelikte ve mali nitelikte olmayan

tüm

faaliyetlerin

gözden

geçirilerek,

değerlendirilerek yapılan bir denetim türüdür. İç denetim bağlı bulunduğu kurumun durumu daha iyi
bir yere getirmek, değer katmak objektif güvence ve danışmanlık faaliyeti veren bir sistemdir.
Bu çalışma; iç denetim felsefesini ele almayı amaçlamaktadır. İç denetimin değer katma ve güvence
sağlama felsefelerine vurgu yapılacaktır. Çalışmanın ana teması ile ilgili olarak, iç denetçilerin
denetim çalışmalarını yürütürken gözden kaçırmaması gereken noktaları denetim felsefesi
doğrultusunda yapmasının yararlarından bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Denetim, İç Denetim, İç Denetim Felsefesi.
Internal Audit Philosophy
Abstract
Internal audit is a type of audit carried out by reviewing and evaluating all activities that are not
financial and non-financial. Internal audit is a system that gives objective assurance and consulting
activities to bring the situation of the institution to a better place, to add value.
This study aims to address the philosophy of Internal Audit. Emphasis will be placed on the
philosophy of providing value added and assurance of Internal Audit.
Regarding the main theme of the study, the benefits of the internal auditors to make the points that
should not be overlooked while carrying out their audit work in line with the audit philosophy will be
mentioned.
Keywords: Audit, Internal Audit, Internal Audit Philosophy
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Finansal Raporlama ve Denetim Uygulamaları Kapsamında Davranışsal Muhasebe
Teorisine Bakış
Dr. Engin ERGÜDEN*
Prof. Dr. A. Fatih DALKILIÇ**
Doç. Dr. Can Tansel KAYA***
Doç. Dr. A.R. Zafer SAYAR****
Öz
Psikoloji bilimi ile finansın kesişimi olarak nitelendirilebilecek olan davranışsal finans uzun yıllardır
finans literatüründe yer almasına ve oldukça çok sayıda akademik çalışmaya konu olmasına rağmen
davranışsal muhasebe bu bağlamda daha geride kalmıştır. Oysa ki Amerika Muhasebe Birliği’nin
(AAA) muhasebe eğitiminde psikoloji ile ilgili konuları dahil etme yönündeki çağrısı 1970’li yıllara
kadar geriye gitmektedir. Finansal raporları hazırlayan muhasebecilerin sıklıkla mesleki yargılarına
göre karar vermek durumunda kalmaları ve raporların bu doğrultuda şekillenmesinin yanı sıra bu
raporları denetleyenlerin mesleki şüphecilik ile hareket ediyor oluşu davranışsal muhasebenin etki
alanını ortaya koymaktadır. Çalışmanın amacı davranışsal muhasebenin teorik altyapısını ve ilgili
olduğu teorileri ortaya koymak ve finansal raporlama ve denetim uygulamalarındaki yansımalarını
incelemektir. Bu doğrultuda ilgili finansal raporlama ve denetim standartları da ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal muhasebe, muhasebe teorisi

Behavioral Accounting Theory in the Scope of Financial Reporting and Auditing Applications
Abstract
Although behavioral finance, that can be described as the intersection of psychology and finance, has
been in the financial literature for many years and is subject to a great number of academic studies,
behavioral accounting has lagged behind in this context despite the call of the American Accounting
Association (AAA) to include psychology-related issues in accounting education goes back to the
1970s. Accountants who prepare financial reports frequently make decisions according to professional
judgment so they shape the financial reports accordingly; auditors of these reports are acted with
professional skepticism. These two facts reveals the domain of behavioral accounting. The aim of the
current study is to demonstrate the theoretical background of behavioral accounting and other theories
linked and to examine the implications of financial reporting & auditing practices. In this respect,
related financial reporting and auditing standards are also addressed.
Keywords: Behavioral accounting, accounting theory
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Denetim Kültürünün Yeni Yol Haritasi: İş Dünyasindaki Yeni Sistemlerle Bütünleşme
Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU*
Arş. Gör. Gül YEŞİLÇELEBİ**
Öz
Küreselleşme, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin yoğunlaşması olarak tanımlanmaktadır.
Küreselleşmenin etkisi ile dünyanın herhangi bir yerindeki bir şirkette yaşanan sorun diğer şirketleri,
ülke ekonomisini ve hatta dünya ekonomisini etkileyebilmektedir. İş dünyasındaki şirketsel
yapılardaki ve sürdürülebilirlik konularındaki değişen sistemler bu yapıların ayrılmaz parçaları olan
finansal raporlama ve denetim süreçlerini de değişime zorlamış ve yeni yol haritalarının oluşturulması
gereğini ortaya koymuştur. Şirketler sürdürülebilir olabilmek için değişimi yönetmek ve kendi yönünü
tayin etmek zorundadırlar.
Bu çalışmanın amacı, iş dünyasında yaşanan değişimin denetim kültürünü nasıl etkileyeceği ve bu
değişimde denetim olgusunun ve kültürünün yeni yol haritasının nasıl oluşturulabileceği irdelenmeye
çalışılacak ve gelecekte yapılacak olan diğer akademik çalışmalara katkıda bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Denetim, Kültür, Denetim Kalitesi, Etik, İş Dünyasının Yeni
Sistemleri

Roadmap for the Culture of Auditing in the Integration of New Systems in Business World
Abstract
Globalization is defined as the concentration of economic, political and cultural relations. With the
impact of globalization, the problem of living in a company anywhere in the world may affect other
companies, the country's economy and even the world economy. Changing business systems and
sustainability issues in the business world have forced the financial reporting and auditing processes,
which are integral parts of these structures, to change and necessitate the creation of new road maps. In
order for companies to be sustainable, they have to manage change and set their own direction.
The purpose of this study is to examine how the influence of the business change in the control culture
will be influenced, and in this change the possibility of control and the creation of a new road map of
the cultures will be examined and contributed to the future academic work.
Keywords: Globalization, Audit, Culture, Audit Quality, Ethic, New Systems in Business World
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Ölümü Yadsıma Aracı Olarak Muhasebe: Kavramsal Bir Eleştiri
Dr. Öğr. Üyesi Ömer YAZAN*
Öz
Ölümsüzlük düşüncesi, mutlaka karşılaşılan ve karşısında daima yenilgiye uğranılan ölüm adlı rakibi
etkisizleştirmenin tek yoludur. Kalıcı bir eser bırakma, saygıyla anılan bir aile unvanı, nesilden nesile
devam edecek başarılı bir işletme kurulması gibi çabalar bu anlayışla ilişkilendirilebilir.
Muhasebe, işletme faaliyetlerinin bir ticari kişilik adına yürütüldüğünü öngörmektedir. Ayrıca
işletmelerin ömrünün, sahip ve ortaklarının ömründen bağımsız ve sürekli olduğunu varsaymaktadır.
Bu durumda muhasebenin tanımladığı ticari kişilik, bağımsız ve sonsuz ömre sahip olması yönüyle
ölümsüz veya ölümle teorisyenlerinden daha iyi mücadele eden bir teorik kişiliktir.
Nesiller boyunca aktarılacak –çoğu zaman aile adıyla veya kurucunun öngördüğü bir isimle anılanişletmeler, kurucularının ölümlülük düşüncesini yadsıdıkları bir araç mıdır? Muhasebenin kişilik ve
işletmenin sürekliliği varsayımları ölümü yadsıma düşüncesinin yansımaları mıdır? Bu çalışma
ölümlülük-ölümsüzlük paradoksunda muhasebenin temel varsayımlarına eleştirel açıdan yaklaşmayı
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ölümsüzlük, Yadsıma, Kişilik, İşletmenin Sürekliliği

Accounting as Instrument of the Denial of Death: A Conceptual Criticism
Abstract
The thought of immortality is the one way for neutralization of the opponent named death,being
encountered certainly and being sustained a defeat against it forever. Some efforts as a permanent
compose, a family name that remembered with respect, establishing a successful business that will
continue from generation to generation, may be associated with this insight.
Accounting predicts to be conducted business’ activities in behalf of a commercial entity. Otherwise it
supposes that the life of business is continuous and independent from owners’ and shareholders’ lives.
In this case, the commercial entity that accounting describes is immortal with being independent and
endless life, or it is a theoretical entity which fights with death better than its theoreticians.
Are business that will be transferred from generation to generation – they are mostly remembered with
family names or a name predicted by their founders-, instruments of their founders to denial of
mortality thought? Are the accounting assumptions of economic entity and going concern reflections
of the denial of death thought? This study aims to approach accounting’s basic assumptions critically
in the paradox of mortality-immortality.
Keywords: Immortality, Denial, Economic Entity, Going Concern
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Denetime Ahlak Felsefesi Penceresinden Bir Bakış, Etik Değerler ve Faydacılık
Çatışması Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Beyhan MARŞAP*
Doç. Dr. Bilge Leyli ELİTAŞ**
Dr. Öğr. Üyesi Zeki YANIK***
Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur T. ALTINAY ****

Öz
Kavramsal olarak etik ve ahlak farklı biçimde tanımlanmakla birlikte çoğu zaman uygulamada benzer
anlamlarda kullanılabilmektedir. Oysa, iyi-kötü, doğru-yanlış gibi nitelemeler bireysel anlamda ele
alındığında ahlak; grup/topluluk açısından ele alındığında ise etik olarak algılanmaktadır. Ahlak
kavramı kişinin toplumdaki ilişkilerini düzenleyen ve dini boyutları da olan bir disiplini ifade
etmektedir. Etik kavramı ise kişilerin toplum ve çalışma hayatı içindeki davranış tarzlarını inceleyen,
bu davranışları düzenleyen bir disiplindir ve ahlak felsefesi olarak da adlandırılmaktadır. Etiğin
odağındaki temel konu, bütün davranış ve eylemlerin özünün araştırılmasıdır. Bireyin eylemlerini
ahlaki açıdan değerli ya da değersiz kılanın ne olduğu sorusu etik tartışmaların temelini
oluşturmaktadır. Bireyler bir davranışı gerçekleştirmeden önce, bilinçli ya da bilinçsiz olarak sosyal,
kültürel, çevresel, vicdani, dini, ahlaki, psikolojik pek çok faktörden etkilenmektedir. Etik ilkeler bir
bütün olarak kanuni yaptırımlara bağlanamamaktadır. Dolayısıyla bireylerin mensup oldukları
oluşumlar ortak etik değerler belirlemeye yönelmektedir. Aynı mesleği yürüten kişilerin bir araya
gelmesiyle ortaya çıkan meslek örgütleri veya birlikler de bu oluşumlardan biridir. Bu çalışmada, son
yıllarda yaşanan finansal skandallar ile gündemdeki yeri daha da önemli hale gelen denetim
mesleğinde etik değerlerin algılanışı ve faydacılık davranışı ile ilişkisi ele alınacaktır.
Denetim mesleğinde, mesleğin gereklerinin yerine getirilebilmesi ve kamu çıkarının sağlanması
amacıyla meslek mensuplarının meslek etiğine uygun davranmaları gerekmektedir. Son yıllarda
yaşanan ve sermaye piyasalarını olumsuz etkileyen skandalların temelinde meslek etiğine uygun
olmayan davranışların yattığı genel kabul görmektedir. Toplumun her alanında olduğu gibi denetim
mesleğinde de etik ve güven tartışmaları gündemde tutulmaktadır. Ulusal ve uluslararası meslek
kuruluşları denetim meslek mensuplarına yönelik olarak uyulması gereken etik ilkeler belirlemişlerdir.
Çalışma kapsamında, Ankara ilinde kayıt denetimi yapan denetçilere “Dürüstlük, Tarafsızlık, Mesleki
Yeterlilik ve Özen, Gizlilik ve Mesleki Davranış” boyutlarını içeren ölçek uygulanmıştır. Ölçeğin her
boyutu 5 alt boyut içermektedir. Uygulama sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde Mann-
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Whitney U testi ve Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Uygulanan ölçeğin Cronbach’s alfa değeri
0.746’dır.
Anahtar Kelimeler: Denetim, meslek etiği, ahlak felsefesi, faydacılık

Ethical Perspectives on Auditing, Examination of the Conflict on Ethical Values and
Utilitarianism
Abstract
Conceptually, ethics and morality can be defined in different ways and often used in similar meaning
in practice. However, morality when considered in terms of individual, such as good-bad, right-wrong,
it is perceived as being ethical when it is taken into account in terms of group / community. The
concept of morality refers to a discipline that regulates one's relations in society and has religious
dimensions. The concept of ethics is also called as a discipline and moral philosophy that examines the
ways in which people behave in society and work life and regulates these behaviors. The main issue in
the focus of ethics is the search for the essence of all behaviors and actions. It is the basis of ethical
debates about the actions of the individual in terms of moral worth or worthlessness. Individuals are
affected by many social, cultural, environmental, conscientious, religious, moral and psychological
factors, consciously or unconsciously, before they take any action. Ethical principles can not be linked
to statutory sanctions as a whole. Therefore, the formations that individuals belong to are oriented to
determine common ethical values. Occupational organizations or associations that emerge when
people who carry out the same profession come together are also one of these formations. In this
study, the perception of ethical values in the audit profession, which became more important in the
agenda with the financial scandals lived in recent years, will be discussed.
In the audit profession, it is necessary to act in accordance with the professional ethics of the members
of the profession in order to fulfill the requirements of the profession and to ensure public interest. It is
generally acknowledged that in recent years there have been behaviors that are incompatible with
professional ethics as the basis of scandals that have affected capital markets negatively. Discussions
on ethics and trust are held on the agenda in the audit profession as well as in all areas of society.
National and international professional organizations have established ethical principles that should be
respected for audit professional members. Within the scope of the study, the scale that includes the
dimensions of "Integrity, Impartiality, Vocational Qualification and Attention, Confidentiality and
Professional Behavior" has been applied to the auditors who conduct registry audit in Ankara
province. The Mann-Whitney U test and the Kruskal Wallis-H test were used in the analysis of the
data obtained as the result of the application.
Keywords: Auditing, professional ethics, moral philosophy, utilitarianism
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Etik Teoriler Işığında Bağımsız Denetim ve BİST’de Bir Araştırma
Doç. Dr. Gönül İpek ALKAN*
Öz
Bu çalışmada bağımsız denetimde etik, teorik olarak ele alınmış, Borsa İstanbul’da işlem gören
şirketlerin, etik dışı davranışları ve SPK tarafından uygulanan yaptırımlar incelenmiştir. Araştırmada
İçerik Analizi Yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan içerik analizi,
metinlerin bazı özelliklerini sayısal olarak belirten bir analiz yöntemi olup materyalin nitel analizi ve
istatistiksel sonuçları arasında köprü görevi görmektedir. İçerik analizinde birbirine benzeyen veriler,
belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek okuyucunun anlayabileceği bir biçimde
düzenlemekte ve yorumlanmaktadır. Araştırmada SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından haftalık
olarak yayınlanan SPK Bültenleri incelenerek etik dışı davranışlar sergileyen bağımsız denetim
firmaları ve uygulanan yaptırımlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetçi, Denetçi Bağımsızlığı, Etik İlkeler

Abstract
Independent Audit in the Light of Ethical Theories and a Research in BIST
In this study, ethics in independent audit is taken into consideration theoretically, and unethical
behaviors of the companies traded in İstanbul Stock Exchange and sanctions imposed by SPK are
examined. Content analysis method was used in the research. Content analysis, which is widely used
in qualitative researches, is an analytical method that quantifies certain properties of texts and acts as a
bridge between qualitative analysis and statistical results. In content analysis, similar expressions are
organized and interpreted in a way that readers can understand by combining them within certain
concepts and themes. Independent audit companies exhibiting unethical behavior and sanctions
applied to these companies were evaluated by examining the Capital Markets Board Bulletins
published weekly by the SPK.
Keywords: Independent Audit, Independent Auditor, Auditor Independence, Ethical Principles
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Vergi Kaçırma Amaçlı Muhasebe Hileleri Üzerine Bir İnceleme
Dr. Öğr. Üyesi Münevver KATKAT ÖZÇELİK*
Öz
Bu çalışma, vergi kaçırma amacıyla yapılan muhasebe hilelerini ve bu konuda vergi idaresi tarafından
alınan önlemleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, muhasebe hilelerinin amaçları,
yöntemleri ve vergi kaçırma amacıyla yapılan muhasebe hileleri literatür taramasına, vergi idaresi
tarafından alınan önlemler, vergi denetim teknikleri ve yöntemleri de Gelir İdaresi ve Vergi Denetim
Kurulu Başkanlıklarının Faaliyet Raporlarına dayalı olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, Vergi
İdaresinin, risk analizine dayalı denetim yöntemiyle daha etkin bir denetimin yapılabilmesi amacıyla
denetim yapısını değiştirdiği, yeni sistem ve projeler geliştirdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Vergi, Muhasebe Hileleri, Denetim

An Investigation on Tax Evasion Oriented Fraudulent Cases in Accounting Practice
Abstract
This study was conducted to examine the accounting frauds committed for tax evasion and the
measures taken by the tax administration. In the study, the aims and methods of accounting frauds as
well as accounting frauds performed for tax evasion purposes have been examined based on the
literature review. The measures taken by the tax administration, and techniques and methods of tax
audit were also examined based on the Activity Reports of the Revenue Administration and Tax
Inspection Board Presidencies. As a result of the research, it has been determined that the Tax
Administration changed the audit structure, developed new systems and projects in order to be able to
perform a more effective audit with an audit method based on risk analysis.
Keywords: Accounting, Tax, Accounting Fraud, Audit
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The Audit Philosophy, Determinant for Firm Philosophy
Prof. Alexandru Trifu Ph. D.*

Abstract
The main aim of this paper is that of creating an integrate vision, a holistic one, regarding the
existence and contribution of Audit activities, within specialized services or departments, to the wellfunctioning of an entity (firm, corporation, organization).
In fact, it’s about the inclusion of the Auditing theories and practices in the general philosophy of the
entity, frame given by the general management, or by CEOs (even there are voices claiming the
elimination of the bosses, managers, as in the USA) and, also, the staff adhesion.
The methodology consists of a survey and positivistic approach regarding the meaning of philosophy
of a firm, company, organization and is based on numerous activities and experiences in the field, both
from Romanian case and international one.
Also, I tried to highlight the importance of Audit as main part of the managerial function of
evaluation, control and correction of errors, or of activity’s gaps or not fulfillments.
The results of the Auditing activities in supporting entity’s performance are obtained by considering
the outline, in which, the nature and scope of auditing are subject to mandatory agreement with the
management. Furthermore, Auditing must be objective, independent, professional and a very reliable
tool for the present and future of the firm.
The contents comprise a part of firm presentation and its philosophy of existence, then the Audit
activity and its philosophy and, finally, how Auditing matter supports the complex system of the
entity, in a beneficial mode, not as a break.
Keywords: economic philosophy, Audit, management functions, well-functioning.
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What story do the transparency reports on the market for audit services - The case of
the Republic of Macedonia?
Zorica Bozhinovska Lazarevska, Ph.D.*
Abstract
The obligation to present transparency reports by audit firms was introduced for the first time with the
amendments from the Audit Law in 2005. The intention was to demystify the operations of the audit
companies. The first transparency reports were published in 2007. The compulsory elements of the
transparency reports fully correspond with the requirements of the Eighth EU Directive. After ten
years from the publication of the first transparency reports, a dilemma arises about what perception of
audit quality of audit firms they create with readers. The paper consists of four segments. The first
gives an overview of literature and past research related to transparency reports. The second segment
focuses on the genesis of transparency reports observed through changes in the legislation. The third
part analyzes the data from different segments of the transparency reports for all audit firms, with a
special focus on the number of customers and the realized revenues from the services offered for the
period 2007-2017. The analysis should show the relationship between the number of clients and the
revenues received by the audit firms grouped into three groups "Big Four", members of an
international network that does not belong to the "Big Four" and local audit firms. In the last part we
will summarize the knowledge gained and we will answer the question initiated in the title of the
paper, and that is about the perception that information from audit reports on the activities of audit
firms creates from readers.
Keywords: Big Four, audit, transparency report, audit services market.

*

University Ss. Cyril and Methodius

80

Yönetim Muhasebesinin Yeni Paradigması: Bütünleştirme
Prof. Dr. Tunç KÖSE*
Arş. Gör. Dr. Şafak AĞDENİZ**
Öz
Yönetim muhasebesi uygulamalarının tarihsel süreci incelendiğinde, her bir dönemin kendine özgü bir
paradigması olduğu görülmektedir. Günümüz yönetim muhasebesinin, değişimi çerçevesinde yeni bir
paradigma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu paradigma, değer yaratma odaklı bir yapı çerçevesinde
yönetim muhasebesinde kullanılan araç ve yöntemlerin bütünleştirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışmada, yönetim muhasebesi kapsamında kullanılan yöntemlerin bütünleştirilmeleri ile ilgili 19902018 yılları arasında yayımlanan çalışmaların belirli parametreler çerçevesinde incelenmesi
amaçlanmaktadır. Çalışmada; literatürde yapılmış toplam 14 adet ikili, 4 adet ise üçlü bütünleştirme
çalışması ele alınmıştır. En çok bütünleştirme çalışmalarının; kaynak tüketim muhasebesi ile zaman
esaslı faaliyete dayalı maliyetleme alanlarında yapıldığı görülmektedir. Faaliyete dayalı maliyet ile
ekonomik katma değer bütünleştirmesi ise en çok çalışılan konulardan biri olarak ikinci sırada yer
almaktadır. Üçlü bütünleştirme çalışmalarının ise 2000’li yıllardan sonra yapılmaya başlandığı
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yönetim Muhasebesi, Bütünleştirme, Paradigma

New Paradigm in Management Accounting: Integration
Abstract
When the historical process of management accounting practices is examined, it appears that each
period has its own paradigm. The need for a new paradigm has emerged in the framework of today's
management accounting change. This paradigm emerges as an integration of tools and methods used
in management accounting in a value-creation framework. The aim of this study is to examine the
papers about the integration of methods used within the frame of management accounting based on
defined parameters between 1990 and 2018.Totally 14 binary and 4 triple integration studies done in
the literature handled in the study. It was seen that resource consumption accounting and time driven
activity based costing are the most studied integration topics. Integration of the activity-based costing
and economic value-added is the second most studied topic. It was also seen that, triple integration
studies have started to be done after 2000 years.
Keywords: Management Accounting, Integration, Paradigm
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Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) Etik Algıları ile İşe Bağlılıkları
Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Yalova İli Örneği

Doç. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
Doç. Dr. Bilge Leyli ELİTAŞ
Öz
Bu çalışmanın amacı Yalova ilinde bağımsız olarak faaliyette bulunan Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlerin (SMMM) etik algılarının işe bağlılıkları üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Bu
amaçla “İşe Bağlılık” ölçeği ve “Mesleki Etik” ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmada katılımcıların
mesleki etik algıları “dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik ve mesleki davranış”
boyutlarında incelenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların mesleki etik algılamalarını ortaya
koyan ifadelere 3,74; işe bağlılıklarını ortaya koyan ifadelere ise 3,73’lük düzeyde katılım sağladıkları
görülmüştür. Katılımcıların mesleki etik algıları (tüm alt boyutlar bağlamında) ile işe bağlılık
düzeyleri arasındaki ilişkinin tespiti için yapılan korelasyon analizi sonucunda ise katılımcıların
mesleki etik algıları ile (tüm alt boyutlar da dahil) işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Etik, Muhasebe Meslek Mensubu, İşe Bağlılık, Mesleki Etik.
Measuring the Accounting Professions’ Ethical Perceptions Effects on the Job Involvement:
Yalova Case
Abstract
In this study we intended to measure the ethical perceptions effects on the job involvement of the
Certified Public Accountants in Yalova. In this regard we utilized the Job Involvement Questionnarie
and Ethical Work Climate Scale. While measuring professionals’ ethical scale honesty, objectivity,
professional competency and care, secrecy and professional manner are used in the study. According
to the results that participants agreed with the items about ethical work in the survey with a score of
3,74 and the items about job involvement with a score of 3,73. According to the correlation analysis
results suggest that there are no significant relationship between the participants ethical work scales
and their job involvement.
Keywords: Ethic, Accounting Profession, Job Involvement, Ethical Work Climate Scale.
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1. GİRİŞ
Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre etik töre bilimi olarak adlandırılmaktadır. Bununla beraber
etik kavramı TDK’da yer alan başka bir tanıma göre de çeşitli meslek kolları arasında tarafların
uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü olarak ifade edilmektedir (www.tdk.gov.tr, Erişim
Tarihi: 15.05.2018).
Etik kelimesi Yunancada karakter anlamına gelen ethos kelimesinden türemiştir. Etik, insanlar
arasındaki ilişkilerin temelinde var olan değerlerin ahlaki açıdan iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış
olanının temelini ve niteliğini araştıran bir felsefe alanıdır (Daştan ve diğerleri 2015, 63).
Meslek etiği her türlü meslek alanında meslek mensuplarının davranış ve tutumlarının
toplumların yapısına bakmaksızın evrensel boyutta ahlaki bir çizgiye kavuşturmak için oluşturulmuş
kurallar olarak tanımlanabilir (Ayboğa 2001, 31).
Muhasebe meslek etiği; “muhasebe meslek mensuplarınca gerek faaliyetlerin yürütülmesi
sırasında gerekse herhangi bir sebeple mesleki faaliyetin yürütülemediği durumlarda, kanunlara uygun
işlemlerin yapılması yanında toplumun değer yargılarına da önem verilerek güvenilir bilgilerin
topluma sunulması ve müşteriler, toplum, meslektaşlar ve ilgili meslek kuruluşları ile olan ilişkilerde
uyulması gereken kurallar bütünüdür” (Daştan 2009, 285).
İşletmelerde muhasebede üretilen finansal tablolardan yararlanan çeşitli kişi ve kuruluşlar olarak
karar alıcılar mevcuttur. Muhasebede üretilen finansal bilgiler işletme yönetimi yanında bütün karar
alıcıları etkilemektedir. Muhasebe meslek mensuplarının,

işletmelerin finansal durumu ve

performansı ile ilgili bilgileri ürettikleri düşünüldüğünde, etik ilkelere uygun davranması büyük önem
kazanmaktadır (Yücenurşen, Duman ve Polat 2017, 97).
Muhasebe mesleğinin, işletmeler ve toplum için stratejik öneme sahip olması nedeniyle ahlaki
değerlere dayalı ilke ve kuralların bulunması ve bunlara uyulması son derece önemlidir (Yel 2018,
167).
Toplumlar temel olarak ahlaki, yasal, politik ve ekonomik yapılanmalardır. Muhasebeciler de bu
yapıda faaliyet göstermektedirler. Dolayısıyla muhasebecilerin aldıkları kararların etik ve sosyal
sorumluluk boyutunu dikkate almaları bir zorunluluktur. Muhasebecilerin aldıkları kararlar, çeşitli
derecelerde bireylerin ve toplumun refahını etkilemektedir. Ayrıca muhasebeciler, meslek
yaşamlarının uzun vadede sürdürülmesi ve karlılıkları için de ahlaka uygun davranmak
durumundadırlar (Özbirecikli ve Ural 2007, 104).
Nitekim muhasebe mesleğinin hak ettiği noktaya ulaşması, saygın ve güvenilir bir meslek haline
gelmesinde meslek mensuplarına önemli görevler düşmektedir. Bunu sağlamanın yolu da meslek
mensuplarının bilgi, beceri ve deneyimlerini ilgili kişi ve kuruluşlara ilgili yasaların ve mesleki
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kuruluşların öngördüğü sınırlar çerçevesinde mesleki etik kurallarına bağlı kalarak sunmaktan geçer
(Yıldız 2010, 158).
Türkiye’de muhasebe meslek etiğinin ilkeleri, Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve
Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği tarafından 19.10.2007 tarihinde 26675 sayılı “Serbest
Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki
Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik” kapsamında belirlenmiştir. Bu
yönetmeliğe göre, tüm meslek mensuplarının uyması gereken zorunlu temel etik ilkeleri; dürüstlük,
tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik ve mesleki davranış olmak üzere beş başlıkta
sınıflandırılmıştır. Bunlar (m. 1):
a) Dürüstlük: Meslek mensuplarının tüm meslekî ve iş ilişkilerinde doğru sözlü ve dürüst
davranmalarıdır.
b) Tarafsızlık: Yanlı veya önyargılı davranarak; üçüncü kişilerin haksız ve uygunsuz biçimde
yaptıkları baskıların meslek mensuplarının meslekî kararlarını etkilememesi veya engellememesidir.
c) Meslekî Yeterlilik ve Özen: Meslek mensubunun meslekî faaliyetlerini yerine getirirken
teknik ve meslekî standartlara uygun olarak, özen ve gayret içinde davranmasıdır.
ç) Gizlilik: Meslek mensubunun meslekî ilişkileri sonucunda elde ettiği bilgileri açıklamasını
gerektirecek bir hak veya görevi olmadıkça üçüncü kişi veya gruplara açıklamaması ve bu bilgilerin
meslek mensubunun veya üçüncü kişilerin çıkarları için kullanılmamasıdır.
d) Meslekî Davranış: Meslek mensubunun mevcut yasa ve yönetmeliklere uymasını ve mesleğin
itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmasını ifade etmektedir.
İşe bağlılığın tanımına bakıldığında; Robinowıtz ve Hall’e göre iş doyumunun bir sonucu olarak
ortaya çıkan bireylerin işe ilişkin olumlu bir tutumu olup, Kanungo’ya göre de iş ile ilgili deneyimler
sonucu ve ihtiyaçların doyurulabilmesinin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Kişinin yaptığı
işe içsel motivasyon duyarak onunla bütünleşmesidir (Öztürk ve Diğerleri 2011, 86).
İşe bağlılık çalışanın motivasyonundaki en önemli anahtar olarak görülmekte olup (Güner 2007,
26), işe bağlı olan kişi, önemli ve yararlı olduğu konusunda değerler geliştirir ve yaptığı işlerden
duyduğu zevk ve işin yerine getirilmesi konusunda isteği artar (Uygur 2009, 33).
İşe bağlılık çalışanların, genel olarak, işe ve/veya çalışmaya karşı değer ve tutumlarını ifade
etmekte ve toplum kültürünü yansıtmaktadır. Uyguç (2003)’e göre; “işe öncelik vermek, işi sevmek,
işi benimsemek, işi ciddiye almak, çalışkan olmak, işletmeye bağlılık göstermek, özverili çalışmak”
işletmelerimizin toplulukçu kültür özelliğini gösteren ve çalışanlarda yükümlülük oluşturan işe yönelik
davranışsal normlar ve değerlerdir (Uyguç ve Çımrın 2004, 93).
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Bu bağlamda bu çalışmada Yalova ilinde bağımsız olarak faaliyette bulunan Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) etik algılarının işe bağlılıkları üzerindeki etkisinin tespit
edilmesi amaçlanmıştır.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Özbirecikli ve Ural (2006) tarafından yapılan çalışmada etiksel yargılama ile toplum tarafından
kabul gören cevabın verilmesi eğilimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada

anket

yöntemi

kullanılmıştır.

Çalışmanın

bulguları,

muhasebecilerin

etiksel

yargılamalarının, toplum tarafından kabul gören cevaplama etkisinden bağımsız olduğunu
göstermektedir. Ancak, kişisel başarı ve hırs eğilimi yüksek olan muhasebecilerin meslektaşlarına
oranla daha etikdışı yargılamalarda bulundukları görülmüştür.
Özbirecikli ve Ural (2006) tarafından yapılan çalışmada muhasebe mesleğinde karşılaşılan etik
dışı davranışların (etik sorunların) tespit edilmesi ve bu davranışların etiksel açıdan değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Muhasebe mesleğinde karşılaşılan etik dışı davranışların saptanması amacıyla
muhasebe dalındaki akademisyenler ve muhasebe ile ilgili meslek mensupları (muhasebeciler,
bağımsız denetçiler ve vergi denetçileri) ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda, önemli
etik dışı sonuçlar doğuran 44 farklı davranış saptanmıştır. En çok ihlal edilen etik değerlerin dürüstlük,
güvenilirlik ve tarafsızlık olduğunu görülmüştür.
Sakarya ve Kara (2010) çalışmalarında Türkiye’de muhasebe mesleğine yönelik yapılan etik
düzenlemelerin meslek mensupları tarafından algılanma düzeyini araştırmışlardır. Çalışmaya
Balıkesir, Bursa, İstanbul ve İzmir SMMM ve YMM odalarına kayıtlı meslek mensupları dâhil edilmiş
olup, toplamda 721 meslek mensubuna anket gönderilmiştir. Anketlerden 289 tanesi geri dönmüştür.
Veri eksikliği sebebi ile de 63 anket değerlendirme dışı tutulmuştur. Bu çerçevede anket geri dönüş
oranı % 31,4 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma hipotezleri test edilirken bağımsız örneklemler için TTesti, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Pearson Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre; meslek mensupları meslek etiği uygulamalarını genel itibariyle onaylamaktadır.
Anket çerçevesinde meslek mensuplarının dürüst davranma bakış açısı olumlu düzeyde
yoğunlaşmıştır. Tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik, genel olarak etik algılaması
boyutlarının ortalama değerlerinin de 3’ün üzerinde olduğu görülmüştür. Bu çerçevede meslek
mensuplarının bu boyutlardaki görüşleri de olumludur. Araştırmada t testi sonuçlarına göre sadece
cinsiyet değişkeninde etik algılaması farklılık göstermiştir. 0,05 anlam düzeyinde bayan meslek
mensuplarının ortalamasının (3,4064) erkek meslek mensuplarının ortalamasından (3,0426) daha
yüksek olduğu görülmüştür. Buna göre kadın meslek mensupları erkek meslek mensuplarına göre
meslek etiğine daha duyarlıdırlar. Çalışmada t-testi sonuçlarına göre meslek mensuplarının etik
algılarının eğitim düzeylerine göre karşılaştırılmasında herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir.
Çalışmada unvan değişkenine göre dürüstlük ve mesleki davranış boyutlarında anlamlı fark tespit
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edilmiştir. Yapılan t-testinde dürüstlük değişkeninde YMM’lerin ortalaması (3,6577) SMMM’lerin
ortalamasından (3,4804) daha yüksek hesaplanmıştır. Mesleki davranış boyutunda ise SMMM’lerin
ortalaması (3,7766), YMM’ lerin ortalamasından (3,5756) daha yüksektir. Deneyim değişkenine göre
farklılık olup olmadığı ANOVA ile test edilmiştir. Buna göre meslek mensuplarının mesleki yeterlilik
ve özen ve mesleki davranış değişkenlerine ilişkin meslek etiğine bakış açılarında anlamlı farklar
bulunmaktadır. 1-5 yıl ile 20 yıldan fazla deneyime sahip meslek mensupları arasında mesleki
davranış değişkeni boyutunda, 6-10 yıl ile 20 yıldan fazla deneyime sahip meslek mensupları arasında
mesleki yeterlilik ve özen boyutunda farklılık tespit edilmiştir. Mükellef sayısı değişkenine göre
farklılık olup olmadığı ANOVA ile test edilmiş ve anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 51-100 arası
mükellefe sahip meslek mensuplarının 1-25 arası mükellefe sahip meslek mensuplarına göre daha
tarafsız oldukları tespit edilmiştir. Genel olarak meslek etiğine ilişkin boyutlar arasında ilişki olup
olmadığı korelasyon analizi ile test edilmiştir. Buna göre değişkenler arasında ilişkiler tespit edilmekle
birlikte korelasyon katsayılarının 0,5’in altında hesaplanmıştır. Bu nedenle değişkenler arasındaki
ilişkilerin yüksek düzeyde olmadığı söylenebilir.
Kutluk (2010) çalışması ile Antalya’da faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının etik
yargı düzeyleri ile etik yargı düzeyi puanlarında demografik değişkenlere göre farklılaşma olup
olmadığını ve bununla birlikte muhasebe meslek mensuplarının; etik, muhasebe öğrencileri, muhasebe
etiği dersleri ile ilgili görüşlerini araştırmıştır. Çalışmada muhasebede etik yargı düzeylerini ölçmek
amacıyla 88 muhasebe meslek üyesine (Serbest Muhasebeci/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) etik
ikilemler içeren Rest (1986)’in Değerlerin Belirlenmesi Testi (DIT-Defining Issue Test) skalası
kullanılmıştır. Ampirik çalışma sonuçlarına göre; muhasebe meslek mensuplarının etik yargı düzeyleri
geleneksel düzeyde olup, kadınların etik yargı düzeyleri erkeklerden daha yüksek olduğu
belirlenmiştir.
Özkan ve Hacıhasanoğlu (2012) Yozgat’ta faaliyet gösteren bağımsız muhasebe meslek
mensuplarının kişilik özellikleri ile etik karar verme davranışları arasındaki ilişkileri araştırmışlardır.
Çalışmada etik değerleri ölçmek amacıyla beş temel meslek etiği kavramına yönelik olarak geliştirilen
10 adet senaryo (doğruluk-dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik, gizlilik ve mesleki davranış etiği)
ile katılımcıların kişilik özelliklerini belirlemek için Gosling, Rentfrow ve Swann (2003)’ın 10 ifadelik
skalası kullanılarak 93 muhasebe meslek mensubuna anket uygulanmıştır. Ampirik çalışma
sonuçlarına göre muhasebe meslek mensuplarının kişilik özellikleri ile bazı etik karar verme davranışı
arasında zayıf düzeyde ilişki tespit edilirken; bazı etik karar verme davranışı arasında ise ilişki tespit
edilemediği sonucuna ulaşılmıştır.
Yücel ve Kartal (2014) çalışmalarında muhasebecilerin mesleki uygulamaları sırasındaki etik
algılarının mesleki faaliyetleri üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Araştırmada veri toplama yöntemi
olarak anket ve 3’lü likert ölçeği kullanılmıştır. 1700 meslek mensubuna soru formu gönderilmiştir.
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Gönderilen soru formlarından 500 tanesine geri dönüş yapılmıştır. Bu çerçevede geri dönüş oranı
%29’dur. Anketin Cronbahc’s Alpha değeri 0,716 olarak hesaplanmıştır. Bu durum anketin
güvenilirliğini göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre, muhasebe meslek mensupları haksız
rekabet içinde yer almakta, etik dışı davranışlar ortaya koymaktadır. Sonuçlara göre meslek
mensuplarının

yarıya

yakını

etik ilkelerin

uygulanmasında

önemli

zafiyetlerin olduğuna

inanmaktadırlar. Bir diğer sonuca göre muhasebe bürolarındaki etik uygulamaları yasalardan çok
etkilenmektedir. Araştırmada mesleki tecrübe ile etik davranış arasında bir ilişki tespit edilememiş
olup, bu durum etik dışı davranışların her yaş ve tecrübe kesiminde yaşanabileceğini göstermektedir.
Mükellef sayısı ile etik ilişki arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durum kazancın
ahlakla ilgisi olmadığını göstermektedir. Araştırmaya göre SMMM’ler mükellef baskısına direnmekle
birlikte aynı oranda defter kaybetme korkusu da yaşamaktadırlar.
Akın ve Özdaşlı (2014) çalışmaları ile muhasebe meslek mensupları ile meslek yüksekokulu
öğrencilerinin etik kavramı algılarını inceleyerek karşılaştırmalı analiz yapmışlardır. Çalışmada
muhasebe meslek mensuplarının mesleği icra ederken etik ilkelere ne kadar uyduklarını belirlemek
için 19.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler
Hakkında Yönetmelik” ve Sakarya ve Kara (2010)’nın çalışmalarından yararlanılarak bir skala
oluşturulmuştur. Oluşturan skala kapsamında dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, mesleki yeterlilik ve özen,
mesleki davranış gibi etik boyutlar baz alınarak 175 kişiye anket uygulanmıştır. Ampirik çalışma
sonuçlarına göre; muhasebe eğitimi alan öğrencilerin, muhasebe mesleğini icra eden meslek
mensuplarına kıyasla dürüstlük ve şeffaflık ilkelerinin meslek mensupları tarafından daha fazla ihlal
edildiğini düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.
Taner ve Elgün (2015) çalışmaları ile Türkiye’de ilaç sektöründe faaliyet gösteren firmaların
çalışanları tarafından algılanan etik iklim boyutlarının örgütsel bağlılık üzerine etkilerini
araştırmışlardır. Çalışmada 197 tıbbi tanıtım sorumlusuna uygulanan anketler için Victor ve Cullen
(1998)’in etik iklim skalası, Meyer ve Allen (1991)’in örgütsel bağlılık skalaları uygulanmıştır.
Ampirik çalışma sonuçlarına göre; ilaç sektöründe etik iklimin alt boyutlarından sadece başkalarının
iyiliğini isteme ile kanun ve kodların örgütsel bağlılık türleriyle anlamlı ilişkisi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Sayım ve Usman (2016) çalışmalarında Yalova’ da faaliyet gösteren muhasebe meslek
mensuplarının meslek etiğine bakışlarını ve etik konusunu algılayış biçimlerini yüz yüze yarı
yapılandırılmış görüşme yöntemini kullanarak araştırmışlardır. Çalışmada Yalova ilinde faaliyet
gösteren 230 meslek mensubundan 30 tanesi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına
göre, mükellefler meslek mensuplarını etik dışı faaliyetlerde bulunmaya zorlayan en önemli baskı
grubudur. Bunun yanında piyasada var olan yoğun rekabet meslek mensuplarını etik dışı davranmaya
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iten bir diğer sebeptir. Yoğun rekabet ortamı meslek mensuplarını düşük ücret ile iş almaya
yönlendirmektedir. Araştırma sonuçlarına göre meslek mensupları ücret tarifesi dışındaki etik konuları
genel etik sorun olarak algılamamaktadırlar. Ancak beyanname verme süreçlerinde genel etik
sorunların çıkabildiği ortaya konmaktadır. Yalova ilinde piyasanın dar olması haksız rekabete de yol
açabilmektedir. Etik dışı davranışlara uygulanan cezaların ağırlığı konusunda meslek mensupları
arasında görüş birliği bulunmamaktadır. Genel olarak meslek mensupları meslek etiği kavramının
öneminin farkındadırlar ve farkındalığın artması için eğitim ve denetim sayısının artması gerektiğini
ifade etmektedirler. Aynı zamanda aday meslek mensupları için meslek etiği dersinin zorunlu olması
gerektiği genel kanaattir.
Güney (2018) çalışmasında, muhasebe meslek mensubu adaylarının meslek etiği algı
özelliklerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmıştır. Araştırma
2016-2017 eğitim öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge MYO, Muhasebe ve vergi
bölümüne kayıtlı 1. ve 2. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiş ve anket yöntemi
kullanılmıştır. 126 adet öğrenciden 81 adet öğrenci araştırmaya katılmış olup, katılım oranı % 64’tür.
Elde edilen veriler SPSS 16 ile analiz edilmiş ve verilerin analizinde Mann Whitney U testi, Kruskal
Wallis testi ve Tamhane T2 testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; dürüstlük ilkesi, gizlilik
ilkesi ve mesleki davranış ilkesi açısından kadınların algı ortalamaları erkeklerin algı ortalamalarından
yüksek olarak tespit edilmiştir. Bu durum mesleki etik konusuna kadınların erkeklerden daha fazla
önem verdiğini göstermektedir. Yaş, liseden mezun olunan program, eğitim görülen sınıf türü ve staj
durumu dürüstlük ilkesi, gizlilik ilkesi, mesleki davranış ilkesi, tarafsızlık ilkesi ve mesleki yeterlilik
ve özen ilkesi değişkenleri üzerinde farklılık göstermemektedir. Mezun olunan lise türüne göre ise
dürüstlük ilkesi farklılık göstermekte iken tarafsızlık ilkesi, mesleki yeterlilik ve özen ilkesi, gizlilik
ilkesi, mesleki davranış ilkesi algıları farklılık göstermemektedir.
3. UYGULAMA
Çalışmanın bu kısmında Yalova’da faaliyet gösteren SMMM’lerin mesleki etik algıları ile işe
bağlılık ilişkisini incelemek amacıyla anket yönteminin kullanıldığı uygulama kısmı yer almaktadır.
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı, Yalova ilinde bağımsız olarak faaliyette bulunan SMMM’lerin mesleki etik
algılarının işe bağlılıkları üzerindeki etkisininin incelenmesidir. Bu doğrultuda, SMMM’lerin mesleki
etik algıları (dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik, mesleki davranış alt boyutları
itibariyle) tespit edilmiş ve bu algılamanın işe bağlılıkları üzerinde herhangi bir etkiye sahip olup
olmadığı ortaya ortaya konulmuştur.
Bu konuda yapılmış çalışmalara bakıldığında Türkiye’de bu çalışmaların yetersiz olduğu
görülmüştür. Bu bağlamda bu çalışmanın bu açığı gidererek, literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Yalova ilinde bağımsız olarak faaliyette bulunan SMMM’ler
oluşturmaktadır. 2018 yılında söz konusu ilde faaliyette bulunan SMMM sayısı 156’dır. Bu
araştırmada evrende yer alan bütün SMMM’lere gerek yüzyüze gerekse mail ortamında tek tek
ulaşılmış olmasına rağmen, 37 ankete geri dönüş sağlanabilmiştir.
3.3. Araştırmanın Yöntemi
Bu başlık altında araştırmanın modeli, veri toplama ve değerlendirme yöntemi ve araştırmanın
hipotezleri yer almaktadır.
3.3.1.Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada ilişkisel bir tarama modeli kullanılmıştır. Bilindiği üzere ilişkisel tarama
modellerinde araştırmaya konu olan değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkisi ortaya konur. Bu
araştırmada çalışanların mesleki etik algıları ile işe bağlılıkları arasındaki ilişkinin ortaya konması, bu
araştırmayı ilişkisel modele yöneltmiştir.
Araştırmaya konu olan SMMM’lerin mesleki etik algılamalarına ilişkin düşünceleri “dürüstlük,
tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik, mesleki davranış” olmak üzere 5 boyuttan oluşmaktadır.

Mesleki Etik

Dürüstlük

Tarafsızlık

Mesleki Yeterlilik
Ve Özen

Gizlilik

Mesleki Davranış

Şekil 1: Mesleki Etik Algılamaları İçerisinde Yer alan Boyutlar

Mesleki Etik
Dürüstlük
Tarafsızlık
İşe Olan Bağlılık

Mesleki Yeterlilik ve Özen
Gizlilik
Mesleki Davranış

Şekil 2: Mesleki Etik Algısı ve İşe Olan Bağlılık Arasındaki Etki Modeli
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3.3.2.Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemi
Çalışmada, verilerin elde edilmesi amacı ile anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Sakarya ve
Kara (2010) tarafından geliştirilen “Mesleki Etik Ölçeği” ve Kanungo (1982) tarafından geliştirilen
“İşe Bağlılık” ölçekleri kullanılmıştır. Toplam 45 sorudan oluşan anket içerisinde 3 kısım yer
almaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik bilgileri yer alır iken, ikinci bölümde
katılımcıların mesleki etik algılarını ortaya koyan ifadeler yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise
katılımcıların işe bağlılık düzeylerini ortaya koyan toplam 10 sorudan oluşan ifadeler yer almaktadır.
Birinci Bölüm: Kişisel Bilgi Formu
Birinci bölümde yer alan kişisel bilgi formunda ankete katılanların mesleki faaliyet süresi,
mesleki unvan, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, müşteri sayısı, aylık ortalama gelir, medeni durum, çocuk
sayısı ve mesleği sevme durumu ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Toplam 9 sorudan oluşan bu kısımda
katılımcı sayıları ve yüzdelik dilimleri yer almaktadır.
İkinci Bölüm: Mesleki Etik Ölçeği
İkinci bölümde yer alan Mesleki Etik Ölçeği 25 sorudan oluşmakta olup ölçek içerisinde; 1-5.
Sorular Dürüstlük; 6-10. Sorular Tarafsızlık: 11-15. Sorular Mesleki Yeterlilik Ve Özen, 16-20.
Sorular Gizlilik ve 21-25. Sorular Mesleki Davranış boyutunu ortaya koymak amacıyla
oluşturulmuştur. Ölçek içerisinde “meslek mensupları kendilerini yeterince geliştirmektedir”, “meslek
içi eğitim ve seminerlerin arttırılması etik ilkelerinin daha iyi algılanmasını sağlar”, “ahlaki değerlerin
yasalara bağlanması oldukça zordur” ve “zamanla meslek mensupları ile mükellefler arasındaki
ilişkiler etik davranışları etkiler” gibi ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeler, 1: kesinlikle katılmıyorum,
2:

katılmıyorum,

3:

kararsızım,

4:

katılıyorum

ve

5:

kesinlikle

katılıyorum

şeklinde

derecelendirilmiştir.
Mesleki etiğe ilişkin raporlamanın ortaya konulmasında ortalama değer aralıkları ise şu şekilde
sınıflandırılmıştır:
1,00-1,80 aralığında çok düşük;
1,81-2,60 aralığında düşük;
2,61-3,40 aralığında orta;
3,41-4,20 aralığında yüksek ve
4,21-5,00 aralığında çok yüksek düzeyli (Ajiwibawani ve diğ. 2017, 445).
Üçüncü Bölüm: İşe Bağlılık Ölçeği
Üçüncü bölümde yer alan İşe Bağlılık Ölçeği ise 10 sorudan oluşmakta olup ölçek içerisinde;
“bu işte çalışıyor olmak başıma gelen en güzel şeylerden biridir”, “benim için işim benliğimin küçük
bir parçasıdır”, “işimin bütün ayrıntılarıyla yakından ilgilenirim” ve “ilgi alanlarımın çoğu işim
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üzerinde yoğunlaşır” gibi ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeler, 1: hiç, 2: çok az, 3: bazen, 4: çoğu
zaman ve 5: her zaman şeklinde derecelendirilmiştir.
İşe bağlılığa ilişkin raporlamanın ortaya konmasında ortalama değer aralıkları ise şu şekilde
sınıflandırılmıştır:
1,00-1,80 aralığında çok düşük;
1,81-2,60 aralığında düşük;
2,61-3,40 aralığında orta;
3,41-4,20 aralığında yüksek ve
4,21-5,00 aralığında çok yüksek düzeyli (Ajiwibawani ve diğ., 2017, 445).
3.3.3.Araştırmanın Hipotezleri
Yukarıda ifade edilenler doğrultusunda, araştırmaya katılanların mesleki etik algılamalarının işe
bağlılıkları üzerindeki etkisinin tespit edilmesine yönelik aşağıdaki hipotezler sistematiğe dökülmüş ve
doğruluğu araştırılmıştır:
H1: Katılımcıların mesleki etik algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Katılımcıların dürüstlük algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H3: Katılımcıların tarafsızlık algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H4: Katılımcıların mesleki yeterlilik ve özen algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
H5: Katılımcıların gizlilik algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır..
H6: Katılımcıların mesleki davranış algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
3.4. Güvenilirlik Analizi ve Normallik Testi
3.4.1. Güvenilirlik Katsayısı
Araştırmanın gerçekleştirilmesi amacı ile kullanılan anket formundaki ölçek ifadelerinin
güvenilirliklerinin test edilmesinde Cronbach’s Alpha tekniğine başvurulmuştur. Bilindiği üzere,
güvenilirlik herhangi bir ölçüme ait elde edilen genel puanların ve ölçeğe ait alt boyutların toplam
puanların doğru, sağlam ve güçlülük düzeyini belirlemeye yönelik tahmini değerdir (Şencan 2015,
15). Test sonucunda elde edilen alfa değeri (α) testin homojenliğinin göstergesi olarak kabul edilir ve
ölçek ifadeleri aşağıdaki gibi aralıklandırılır (Kalaycı 2005, 405) (Tavşancıl 2006, 29):
0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir.
0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir.
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0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.
0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.
Tablo 1. Cronbach’s Alpha Tekniğine İlişkin Çözümleme Sonuçları
Cronbach's Alpha

Madde Sayısı

Mesleki Etik

0,810

25

İşe Bağlılık

0,807

10

3.4.2. Normallik Testi
Araştırmada, anket yöntemi sonucu elde edilen verilerin çözümlenmesinde kullanılan bir diğer
test tekniği de normallik testidir. Bu test, non-parametrik test yöntemlerinin kullanılabilirliğinin temel
bir şartı olan “verilerin normal bir dağılıma sahip olmama”koşulunu ortaya koyan bir test tekniğidir.

Tablo 2. Normallik Testi Sonuçları
Normallik Test Sonuçları
Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

Mesleki Etik

,982

37

,000

İşe Bağlılık

,970

37

,000

Tablo 2’den de görüleceği üzere, SMMM’lerin Mesleki Etik ve İşe Bağlılık algılarını ortaya
koyan görüşlere ilişkin elde edilen veriler normal bir dağılım göstermemektedir. Bu nedenle
araştırmada Korelasyon analizi uygulanmış olup Spearman Correlation (r) değerine yer verilmiştir.
3.5. Araştırmanın Bulguları
3.5.1. Katılımcılara Ait Genel Betimsel İstatistikler
Tablo 3. Çalışmaya Katılanların Tanımlayıcı Özellikleri
Mesleki Faaliyet Süreniz?
Kişi Sayısı

Yüzde

1-5 YIL

6

16,2

6-10 YIL

2

5,4

11-15 YIL

10

27,0
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16-20 YIL

8

21,6

20 YIL ÜZERİ

11

29,7

Toplam

37

100,0

Cinsiyetiniz Nedir?
Kişi Sayısı

Yüzde

ERKEK

23

62,2

KADIN

14

37,8

Toplam

37

100,0

Yaş Aralığınız Nedir?
Kişi Sayısı

Yüzde

26-31

3

8,1

32-37

6

16,2

38-43

11

29,7

44-49

11

29,7

50 VE SONRASI

6

16,2

Toplam

37

100,0

Eğitim Düzeyiniz Nedir?
Kişi Sayısı

Yüzde

Orta Öğretim

2

5,4

Ön Lisans

2

5,4

Lisans

24

64,9

Yüksek Lisans

9

24,3

Toplam

37

100,0

Müşteri Sayınız Nedir?

1-20

Kişi Sayısı

Yüzde

8

21,6

93

21-40

7

18,9

41-60

13

35,1

61-80

6

16,2

81 Ve Daha Fazlası

3

8,1

Toplam

37

100,0

Aylık Ortalama Geliriniz Nedir?
Kişi Sayısı

Yüzde

0.00-2.000,00 TL

1

2,7

2.001,00-4.000,00 TL

6

16,2

4.001,00-6.000,00 TL

12

32,4

6.001,00-8.000,00

7

18,9

8.001,00 TL ve üzeri

11

29,7

Toplam

37

100,0

Medeni Durumunuz Nedir?
Kişi Sayısı

Yüzde

Bekâr

10

27,0

Evli

27

73,0

Toplam

37

100,0

Çocuk Sayınız?
Kişi Sayısı

Yüzde

Yok

10

27,0

1

7

18,9

2

17

45,9

3

2

5,4

4

1

2,7

Toplam

37

100,0
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Mesleği Sevme Durumu?
Kişi Sayısı

Yüzde

Seviyorum

31

83,8

Sevmiyorum

6

16,2

Toplam

37

100,0

Tablo 3’de verilen sonuçlara göre, araştırmaya katılanların daha çok; mesleki faaliyet
sürelerinin 20 yıl ve üzeri olduğu, erkeklerden oluştuğu, yaş dağılımlarının 38-43 ve 44-49 ve yaş
aralığında olduğu, lisans mezunu oldukları, hizmet verdikleri müşteri sayılarının 41-60 arasında
olduğu, 4.001-6.000 TL gelire sahip oldukları, evli oldukları, 2 çocuk sahibi oldukları ve mesleklerini
sevdikleri ortaya çıkmıştır.
3.5.2.Katılımcıların Mesleki Etik Algılarını Ortaya Koyan İfadelerin Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
Katılımcıların mesleki etik algılarını ortaya koyan ifadelerin ortalama ve standart sapma
değerleri Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 4. Katılımcıların Mesleki Etik Algılarını Ortaya Koyan İfadelerin Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
Ortalama

Standart
Sapma

Türkiye’de meslek mensupları etik ilkelerine uymada yeterli özeni göstermektedir.

2,95

,848

Meslek mensupları yasaların yetersiz kaldığı durumlarda da etik ilkelerine bağlı

3,22

1.031

şekilde

3,70

1.051

Meslek mensupları etik ilkelerine ne kadar bağlı kalırlarsa mesleğe olan güven ve

4,65

,633

2,95

1.104

3,19

1.050

Meslek mensupları yasalar çerçevesinde mükelleflerin hakkını korumaktadır.

4,30

,520

Meslek mensupları kamu ve mükellef baskısı olmadan karar vermektedirler.

3,35

1.060

kalmaktadırlar.
Meslek

mensupları

mükelleflerin

ve

kamunun

çıkarlarını

eşit

korumaktadır.

saygınlık da o kadar artar.
Mükellefler meslek etiğine yeterli saygıyı göstermektedir.
Meslek

mensupları

mesleki

kararlarını

dış

etkenlerden

etkilenmeden

alabilmektedir.
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Türkiye’de etik ilkelerinin yerleşmesi için firmaların üst yönetimlerinin de etik

4,46

1.016

3,95

,941

Etik konusuna mutlaka eğitim – öğretim sürecinde yer verilmelidir.

4,68

,669

Türkiye’de meslek öncesi etik ilkeleri ile ilgili yeterli eğitim verilmektedir.

3,27

1.170

Meslek içi eğitim ve seminerlerin arttırılması etik ilkelerinin daha iyi

4,38

,828

Meslek mensupları kendilerini yeterince geliştirmektedir.

3,78

,976

Meslek mensupları muhasebe ilke ve standartlarını tam ve doğru olarak

3,81

,995

Meslek mensupları mükellefleri ile ilgili bilgileri üçüncü şahıslara açıklamaktadır.

2,03

1.280

Mükelleflerin isteği doğrultusunda yasalarca öngörülen bilgileri vermektedirler.

3,97

,957

Meslek mensupları ilgili taraflara doğru ve yeterli bilgileri vermektedir.

4,32

,818

Meslek mensupları ilgisiz kişi ve kurumlara bilgi vermemektedir.

3,65

1.620

Meslek mensupları ilgili taraflara gerektiğinde bilgi vermektedir.

4,30

,968

Meslek mensuplarının meslekleri ile ilgili hem yasal hem de etik ilkelere uymaları

4,59

,896

Ahlaki değerlerin yasalara bağlanması oldukça zordur.

3,68

1.226

Türkiye’de muhasebe meslek etiği ile ilgili yeterli yasal düzenleme yoktur.

3,19

1.023

Zamanla meslek mensupları ile mükellefler arasındaki ilişkiler etik davranışları

3,81

,995

3,24

1.188

ilkelerini desteklemesi gerekir.
Meslek

mensupları

yasaları

mümkün

olduğunca

mükellefler

lehine

uygulamaktadır.

algılanmasını sağlar.

uygulamaktadır.

oldukça önemlidir.

etkiler.
Meslek mensuplarının gelir düzeyi etik davranışları etkilemez.

Tablo 4’de elde edilen sonuçlara göre katılımcıların söz konusu ifadeler arasında en yüksek
düzeyli katılımı “etik konusuna mutlaka eğitim – öğretim sürecinde yer verilmelidir (4,68)” ifadesi ile
sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu ifadeyi sırası ile “meslek mensupları etik ilkelerine ne kadar bağlı
kalırlarsa mesleğe olan güven ve saygınlık da o kadar artar (4,65)” ve “meslek mensuplarının
meslekleri ile ilgili hem yasal hem de etik ilkelere uymaları oldukça önemlidir (4,59)” ifadeleri takip
etmektedir.
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Katılımcıların mesleki etik algıları içerisinde yer alan görüşlerden en düşük düzeyli katılımı
ise, “meslek mensupları mükellefleri ile ilgili bilgileri üçüncü şahıslara açıklamaktadır (2,03)” ifadesi
ile sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu ifadeyi de sırası ile “Türkiye’de meslek mensupları etik ilkelerine
uymada yeterli özeni göstermektedir (2,95)” ve “mükellefler meslek etiğine yeterli saygıyı
göstermektedir (2,95)” ifadelerinin takip ettiği ortaya çıkmıştır.
3.5.3. Katılımcıların İşe Bağlılık Düzeylerini Ortaya Koyan İfadelerin Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
Katılımcıların işe bağlılık düzeylerini ortaya koyan ifadelerin ortalama ve standart sapma
değerleri Tablo 5’de sunulmuştur.
Tablo 5. Katılımcıların İşe Bağlılık Düzeylerini Ortaya Koyan İfadelerin Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
Ortalama

Standart
Sapma

Bu işte çalışıyor olmak başıma gelen en güzel şeylerden biridir.

3,89

1.075

Benim için işim benliğimin küçük bir parçasıdır.

3,92

,983

İşimin bütün ayrıntılarıyla yakından ilgilenirim.

4,46

,691

İşimle yaşıyorum, işim benim için yemek yemek, nefes almak kadar önemlidir.

3,84

1.143

İlgi alanlarımın çoğu işim üzerinde yoğunlaşır.

3,59

1.013

İşime çok bağlıyım.

4,41

,644

Çoğu zaman kendimi işimden kopmuş hissediyorum.

2,08

,924

Kişisel yaşam hedeflerimin çoğu işime odaklanmıştır

3,86

,822

Yaşamımdaki en önemli unsur işimdir.

3,62

1.163

Zamanımın büyük kısmında işimle meşgul olmaktan hoşlanırım.

3,65

,889

Tablo 2’den elde edilen sonuçlara göre; genel olarak katılımcıların işe bağlılık düzeylerinin
yüksek olduğu ifade edilebilir. Katılımcıların işe bağlılıkla ilgili ifadelere genel olarak katıldıkları
görülmekle beraber, katılımcıların söz konusu ifadeler arasında en yüksek düzeyli katılımı “işimin
bütün ayrıntılarıyla yakından ilgilenirim (4,46)” ifadesi ile sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu ifadeyi sırası
ile “işime çok bağlıyım (4,41)” ve “benim için işim benliğimin küçük bir parçasıdır (3,92)” ifadeleri
takip etmektedir.
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Katılımcıların işe bağlılık düzeyini ortaya koyan görüşlerden en düşük düzeyli katılımı ise,
“çoğu zaman kendimi işimden kopmuş hissediyorum (2,08)” ifadesi ile sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu
ifadeyi de sırası ile “ilgi alanlarımın çoğu işim üzerinde yoğunlaşır (3,59)” ve “yaşamımdaki en
önemli unsur işimdir (3,62)” ifadelerinin takip ettiği ortaya çıkmıştır.
3.5.4.Tüm Boyutların Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Tablo 6. Tüm Boyutların Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Mesleki Yeterlilik

Mesleki

Mesleki Etik

İşe Bağlılık

Dürüstlük

Tarafsızlık

ve Özen

Gizlilik

Davranış

Ortalama

3,74

3,73

3,49

3,85

3,98

3,65

3,70

Std. Sapma

,432

,574

,659

,446

,671

,628

,658

Tablo 6, araştırmaya katılan SMMM’lerin mesleki etik algıları ile işe bağlılıklarına yönelik görüşlerin
“ortalama ve standart sapma” değerlerini içermektedir. Buna göre, katılımcıların işe bağlılık düzeyleri
genel olarak 3,73 iken bu oran mesleki etik algısını ortaya koyan ifadelerde 3,74 düzeyindedir.
Katılımcıların mesleki etik algılarını ortaya koyan görüşler içerisinde en yüksek düzeyli katılımı
“mesleki yeterlilik ve özen” boyutunda yer alan ifadelerle sağladığı görülmüş iken, en düşük katılımı
“dürüstlük” boyutunda yer alan ifadelerle sağladığı görülmüştür.
3.5.5. Araştırma Hipotezleri
Araştırmanın bu kısmında, katılımcıların mesleki etik algıları (tüm boyutlar bağlamında) ile işe
bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin tespitinde korelasyon analizine yer verilmiştir.
Bu kısımda sonuçların değerlendirilmesinde anlamlılık düzeyi 0,01 olarak kabul edilmiştir.
Kullanılan bu analizin değerlendirilmesinde ise aşağıdaki değer aralıkları kabul edilmiştir (Shevlin ve
Miles 1998, 85-90):
r<0,2 ise çok zayıf ilişki ya da korelasyon yok
0,2-0,4 arasında ise zayıf korelasyon
0,4-0,6 arasında ise orta şiddette korelasyon
0,6-0,8 arasında ise yüksek korelasyon
0,8> ise çok yüksek korelasyon.
H1: Katılımcıların mesleki etik algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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Tablo 7. Mesleki Etik Algılarının İşe Bağlılığa Etkisine Yönelik Yapılan Korelasyon
Analizi Sonuçları

Spearman's rho

Mesleki Etik

İşe Bağlılık

Mesleki Etik

İşe Bağlılık

r

1

,19

p

.

,26

N

37

37

r

,19

1

p

,26

.

N

37

37

SMMM’lerin mesleki etik algıları ile işe bağlılıkları arasındaki ilişki katsayısının düzeyi
0,19’dur. Yani mesleki etik algılamaları ile işe bağlılık arasında pozitif korelasyon vardır. Ancak bu
ilişki 0,01 düzeyinde anlamlı olmadığından ötürü oluşturulan H1 hipotezi red edilmiştir.
H2: Katılımcıların dürüstlük algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Tablo 8. Dürüstlük Algılamalarının İşe Bağlılığa Etkisine Yönelik Yapılan Korelasyon
Analizi Sonuçları

Spearman's rho

Dürüstlük

İşe Bağlılık

Dürüstlük

İşe Bağlılık

r

1

,19

p

.

,26

N

37

37

r

,19

1

p

,26

.

N

37

37

SMMM’lerin dürüstlük algıları ile işe bağlılıkları arasındaki ilişki katsayısının düzeyi 0,19’dur.
Yani dürüstlük algılamaları ile işe bağlılık arasında pozitif korelasyon vardır. Ancak bu ilişki 0,01
düzeyinde anlamlı olmadığından ötürü oluşturulan H2 hipotezi red edilmiştir.
H3: Katılımcıların tarafsızlık algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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Tablo 9. Tarafsızlık Algılamalarının İşe Bağlılığa Etkisine Yönelik Yapılan Korelasyon
Analizi Sonuçları

Tarafsızlık

Spearman's rho

İşe Bağlılık

Tarafsızlık

İşe Bağlılık

r

1

,17

p

.

,33

N

37

37

r

,17

1

p

,33

.

N

37

37

SMMM’lerin tarafsızlık algıları ile işe bağlılıkları arasındaki ilişki katsayısının düzeyi 0,17’dir.
Yani tarafsızlık algılamaları ile işe bağlılık arasında pozitif korelasyon vardır. Ancak bu ilişki 0,01
düzeyinde anlamlı olmadığından ötürü oluşturulan H3 hipotezi red edilmiştir.
H4: Katılımcıların mesleki yeterlilik ve özen algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
Tablo 10. Mesleki Yeterlilik Ve Özen Algılamalarının İşe Bağlılığa Etkisine Yönelik
Yapılan Korelasyon Analizi Sonuçları

Spearman's rho

Mesleki Yeterlilik Ve Özen

İşe Bağlılık

Mesleki Yeterlilik Ve Özen

İşe Bağlılık

r

1

,32

p

.

,06

N

37

37

r

,32

1

p

,06

.

N

37

37

SMMM’lerin mesleki yeterlilik ve özen algıları ile işe bağlılıkları arasındaki ilişki katsayısının
düzeyi 0,32’dir. Yani mesleki yeterlilik ve özen algılamaları ile işe bağlılık arasında pozitif korelasyon
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vardır. Ancak bu ilişki 0,01 düzeyinde anlamlı olmadığından ötürü oluşturulan H4 hipotezi red
edilmiştir.
H5: Katılımcıların gizlilik algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Tablo 11. Gizlilik Algılamalarının İşe Bağlılığa Etkisine Yönelik Yapılan Korelasyon
Analizi Sonuçları

Spearman's rho

Gizlilik

İşe Bağlılık

Gizlilik

İşe Bağlılık

r

1

-,04

p

.

,80

N

37

37

r

-,04

1

p

.80

.

N

37

37

SMMM’lerin gizlilik algıları ile işe bağlılıkları arasındaki ilişki katsayısının düzeyi -0,04’dür.
Yani gizlilik algılamaları ile işe bağlılık arasında negatif korelasyon vardır. Ancak bu ilişki 0,01
düzeyinde anlamlı olmadığından ötürü oluşturulan H5 hipotezi red edilmiştir.
H6: Katılımcıların mesleki davranış algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
Tablo 12. Mesleki Davranış Algılamalarının İşe Bağlılığa Etkisine Yönelik Yapılan
Korelasyon Analizi Sonuçları

Spearman's rho

Mesleki Davranış

İşe Bağlılık

Mesleki Davranış

İşe Bağlılık

r

1

-,11

p

.

,50

N

37

37

r

-,11

1

p

,50

.

N

37

37
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SMMM’lerin mesleki davranış algıları ile işe bağlılıkları arasındaki ilişki katsayısının düzeyi 0,11’dir. Yani mesleki davranış algılamaları ile işe bağlılık arasında negatif korelasyon vardır. Ancak
bu ilişki 0,01 düzeyinde anlamlı olmadığından ötürü oluşturulan H6 hipotezi red edilmiştir.
Tablo 13. Hipotezlerin Değerlendirilmesi
H1: Katılımcıların mesleki etik algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.

RED

H2: Katılımcıların dürüstlük algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.

RED

H3: Katılımcıların tarafsızlık algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.

RED

H4: Katılımcıların mesleki yeterlilik ve özen algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki

RED

vardır.
H5: Katılımcıların gizlilik algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır..

RED

H6: Katılımcıların mesleki davranış algılamaları ile işe bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır.

RED

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırma, Yalova ilinde bağımsız olarak faaliyette bulunan SMMM’lerin mesleki etik
algılarının işe bağlılıkları üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Çalışma ile ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir:
Genel olarak katılımcıların mesleki etik algılamalarını ortaya koyan ifadelere yüksek düzeyli
(3,74) bir katılım gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Katılımcıların söz konusu ifadeler arasında en yüksek
düzeyli katılımı “etik konusuna mutlaka eğitim – öğretim sürecinde yer verilmelidir (4,68-çok
yüksek)” ifadesi ile sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu ifadeyi sırası ile “meslek mensupları etik ilkelerine
ne kadar bağlı kalırlarsa mesleğe olan güven ve saygınlık da o kadar artar (4,65-çok yüksek)” ve
“meslek mensuplarının meslekleri ile ilgili hem yasal hem de etik ilkelere uymaları oldukça önemlidir
(4,59-çok yüksek)” ifadeleri takip etmektedir. Katılımcıların mesleki etik algıları içerisinde yer alan
görüşlerden en düşük düzeyli katılımı ise, “meslek mensupları mükellefleri ile ilgili bilgileri üçüncü
şahıslara açıklamaktadır (2,03-düşük düzeyde)” ifadesi ile sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu ifadeyi de
sırası ile “Türkiye’de meslek mensupları etik ilkelerine uymada yeterli özeni göstermektedir (2,95orta)” ve “mükellefler meslek etiğine yeterli saygıyı göstermektedir (2,95-orta)” ifadelerinin takip
ettiği ortaya çıkmıştır.
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Katılımcıların işe olan bağlılık düzeylerini ortaya koyan ifadelere genel oraka yüksek düzeyde
katıldıkları görülmüştür (3,73). Nitekim “bu işte çalışıyor olmak başıma gelen en güzel şeylerden
biridir (3,89)” ifadesine ve “benim için işim benliğimin küçük bir parçasıdır (3,92)” ifadesine
katılımcıların yüksek düzeyli bir katılım gösterdikleri ortaya çıkmıştır. “İşimin bütün ayrıntılarıyla
yakından ilgilenirim (4,46) ve “işime çok bağlıyım (4,41)” ifadesine ise çok yüksek düzeyde bir
katılım gösterdikleri görülmüştür. Ancak, “zamanımın büyük kısmında işimle meşgul olmaktan
hoşlanırım” ifadesine katılımcıların düşük (2,08) düzeyde bir katılım gösterdikleri ortaya çıkmıştır.
Bunun yanında bu araştırmada oluşturulan hipotezlerin test edilmesi ile de aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır:
Yalova ilinde bağımsız olarak faaliyet gösteren SMMM’lerin mesleki etik algıları ve alt
boyutları olan dürüstlük algıları, tarafsızlık algıları, mesleki yeterlilik ve özen algıları, gizlilik algıları
ve mesleki davranış algıları ile işe bağlılıkları arasında herhangi bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır.
Yalova ili ile sınırlı olan bu çalışma, Türkiye’deki SMMM’lerin etik algılarının işe bağlılıkları
üzerindeki etkisinin ortaya konulduğu ender çalışmalardandır. SMMM’lerin etik algılarının işe
bağlılıkları üzerindeki etkisinin ortaya konulduğu çalışmalara ihitiyaç bulunmaktadır. Yalova ilindeki
SMMM’ler ile sınırlı olan bu çalışmanın, başka illerde de yapılarak, SMMM’lerin etik algılarının işe
bağlılıkları üzerindeki etkisine daha geniş bir açıdan bakılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir
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Muhasebe Meslek Etiği Eğitimi ile Mesleki Değerler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Dr. Öğr.Üyesi Naciye GÖKÇE*
Dr. Öğr.Üyesi Tülay TELLİOĞLU**
Öz
Muhasebe mesleğine toplumsal güveni sağlamak ve mesleğin kredibilitesini arttırmak, meslek
mensuplarının mesleki değerleri, etik değerlerle etkinleştirerek geliştirmeleri ile sağlanabilir.
Muhasebe mesleğinin değerleri sosyal sorumluluk, kamu yararı, dürüstlük, tarafsızlık ve bağımsızlık,
mesleki özen, hizmetin kapsamı ve niteliği olarak sınıflandırılmaktadır. Bu değerler, aynı zamanda
meslek etiğine ilişkin değerlerdir. Etik, doğru ile yanlışı ve iyi ile kötüyü ayırt ederek, doğru ve iyiyi
seçme sanatıdır. Muhasebe meslek etiğinin ekonomik istikrar için önemli olduğu, özellikle Enron ve
WordCom gibi şirketlerin skandallarıyla daha net anlaşılmıştır. Bu durum aynı zamanda muhasebe
eğitiminde meslek etiği eğitiminin önemini de kaçınılmaz kılmıştır. Bu çalışmada, meslek
mensuplarının mesleki değerleri ile muhasebe meslek etiği eğitiminin örtüşme durumları
incelenmiştir. Meslek mensupları ile yapılan anket çalışmasında, meslek etiğinin lisans, lisansüstü ve
staj eğitiminde verilmesinin mesleki uygulamalarındaki etkisi ölçülmeye çalışılmıştır
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Mesleği, Muhasebe Meslek Etiği Eğitimi

Investigation of the Relationship between the Education of Occupational Ethics and Professional
Values of Accounting
Abstract
Providing social trust to the accounting profession and increasing the credibility of the profession can
be achieved by promoting the professional values of the professions by activating them with ethical
values. The values of the accounting profession are classified as social responsibility, public benefit,
honesty, impartiality and independence, professional attention, service coverage and quality. These are
also the values related to professional ethics. Ethics is the art of choosing the right and the wrong,
distinguishing between right and wrong and good and evil. It is understood that accounting profession
ethics is important for economic stability, especially with the scandals of companies like Enron and
WordCom. It is also inevitable that the education of occupational ethics in accounting education is
also important. In this study, the overlap of professional values of members and education of
accounting profession ethics was examined. In the questionnaire survey conducted with the members
of the profession, it was tried to measure the effect of professional ethics in the baccalaureate,
postgraduate and internship training in professional practice.
Keywords: Accounting, Accounting Professional, the Ethics of Accounting Education
*

Afyon Kocatepe Üniversitesi, ngokce@aku.edu.tr
Afyon Kocatepe Üniversitesi, fidanci@aku.edu.tr
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Muhasebe ve Denetim Ontolojisinde E-Dönüşüm Süreci Kapsamındaki Dijital
Paradigmalara Teorik ve Felsefi Açıdan Pragmatik Yaklaşım
Prof. Dr. Fatma TEKTÜFEKÇİ*
Öz
Çalışmada; “Acaba Türkiye’de yaşanan e-Dönüşüm sürecindeki elektronik muhasebe ve denetim
uygulamalarının teorik ve felsefi boyutu açısından hangi aşamadayız?”, “Türkiye’de e-Uygulamalarla
e-Dönüşüme hazır mıyız?” sorularına cevap aranmıştır. Bu amaçla, Türkiye’deki elektronik muhasebe
ve denetim uygulamaları ontolojisinde dijital paradigmalar teorik ve felsefi açıdan pragmatik
yaklaşımla ele alınmıştır. E-dönüşümün parçası olarak güncel tüm elektronik muhasebe belgeleri ve
defterler ile düzeni incelenmiştir. Çalışma konusuna ilişkin web tabanlı araştırmanın yanı sıra nitel
araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesinden yararlanılarak uygulamacıların görüşlerine de yer
verilmiştir. Ontolojinin ışığında dijital paradigma olarak e-dönüşümün ütopya olmadığı açıkça
ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: e-Dönüşüm, e-Uygulamalar, Muhasebe ve Denetim Ontolojisi, Dijital
Paradigma, Pragmatik Yaklaşım.

A Pragmatic Approach to Digital Paradigm in the e-Transformation Process in Accounting and
Auditing Ontology with Theoretical and Philosophical View
Abstract
In the study, the answers are tried to be found to these questions: “In which level are we in the etransformation process taking place in Turkey in the view of theoretical and philosophical dimension
of accounting and auditing practices?”, “In Turkey are we ready to e-transformation with epractices?”. With this aim, the digital paradigm in electronic accounting and auditing practices
ontology in Turkey, are studied with pragmatic approach by theoretical and philosophical dimension.
As a part of e-transformation, all current electronic accounting documents, journal & ledgers and
system is considered. Relative to the topic of the study web based research and one of the qualitative
survey methods which are focus group interview is done. With the view of ontology, as a digital
paradigm it is discovered that e-transformation is not a utopia.
Keywords: E-Transformation, E-Practices, Accounting and Auditing Ontology, Digital Paradigm,
Pragmatic Approach.
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İİBF Öğrencilerinin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı ile İlgili Görüşleri:
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Fatma TEMELLİ*
Öz
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, özellikle de internetin gelişmesi ve yaygınlaşması ile
birlikte işletmelerin yapıları, üretim ve pazarlama anlayışları, muhasebe süreçleri de etkilenmiş ve
değişmiştir. Bu çalışma, lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan ve geleceğin muhasebecisi
olabilecek, meslek mensubu adayları olan İİBF öğrencilerinin aldıkları muhasebe derslerinde
teknolojiden ne kadar faydalandıklarını ve bu konudaki görüşlerini ortaya koymak amacıyla
yapılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ağrı İbrahim
Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)’nde öğrenim gören ve çeşitli muhasebe
derslerini alan İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf lisans öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Verilerin
analizinde frekans, ortalama, standart sapma, t-testi, Anova analizi yapılıp, istatistiksel önem düzeyi
0.05 olarak alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Dersleri, Muhasebe Eğitimi, Teknoloji Kullanımı, İİBF Öğrencileri.

Opinions of Students in Faculty of Economics and Administrative Sciences about Technology
Usage in Accounting Course: Ağrı İbrahim Çeçen University Sample
Abstract
The developments in information and communication technologies, especially development and
diffusion of internet, have affected and changed structures of enterprises, their understanding of
production and marketing, accounting processes. In this context, the aim of this study is to make an
assessment regarding the opinions of accountant candidates (students) about usage level of technology
in their classroom, desired technological hardware and software tools to be used in classroom and their
opinions about technological materials that are used by lecturers’ in their faculty . The study has been
implemented with 4.th grade graduate students who have various accounting courses at the departments
of Business Administration, Economics and Political Science and Public Administration in Ağrı
İbrahim Çeçen University, Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS). The study has
been conducted in the spring semester of 2017-2018 academic year. Questionnaire was applied as data
collection tool. Frequency, mean, standard deviation, t-test and ANOVA analysis were used in the
analysis of data. Statistical significance level was taken as 0.05. In the analysis of the data, SPSS 22
package program was used.
Keywords: Accounting Courses, Accounting Education, Technology Usage, FEAS Students.
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Bilişim Teknolojisindeki Gelişmelerin Muhasebe Denetimine Katkısı
Dr. Öğr. Üyesi Azize ESMERAY*
Öz
Bilişim teknolojileri çok hızlı bir biçimde değişir ve yenilenirken bu dinamizme muhasebe
denetiminin de uyum sağlaması mutlak zorunluluktur. Çünkü geleneksel denetim yöntemleri geçmişe
yönelik verilere dayanır oysa teknoloji, veriye gerçek zamanlı olarak ulaşmaya imkân verir. Dolayısı
ile muhasebe denetimi tekniklerinin de gerçek zamanlı olması için yeni kavram ve uygulamaların
muhasebe ve denetim literatürüne ivedilikle katılması gerekir. Çalışmanın amacı; sürekli denetim
açısından bilişim teknolojileri ve denetiminin gelişimini inceleyerek konuya ilişkin yeni kavramlara
değinmektir.
Anahtar Kelimeler: Bilişim Teknolojileri (BT), Sürekli Denetim, Endüstri 4.0, Büyük Veri,
Nesnelerin İnterneti.

Contribution to Accounting Auditing to Developments In Computer Technology
Abstract
As information technology changes and refreshes rapidly, this dynamism is an absolute necessity for
accounting compliance because traditional audit methods are based on historical data whereas
technology allows real-time Access to data. Therefore, in order for the techniques of accounting audit
to be real-time, new concepts and practices should be added to the accounting and auditing literature
urgently. The purpose of study is to examine the development of information technologies and
auditing in terms of continuous auditing and to discuss new concepts related to the subject.
Keywords: Information Techology (IT), Continuous Auditing, Industry 4.0, Big Data, Things of
Internet.
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Bir Entelektüel Göçün Anatomisi: Fritz Neumark, Türk Kamu Mali Yönetiminin ve
Devlet Muhasebe Sisteminin İnşası
Dr. Öğr. Üyesi Ceray ALDEMİR*
Doç. Dr. Gülşah ATAĞAN**
Öz
Fritz Neumark’ın muhasebe düşüncesinin çağdaş anlayış içerisinde gelişmesine çeşitli yönlerden
katkıları olmuştur. Neumark’ın katkıları, Alman etkisinde kalınan üçüncü dönem içerisinde ifade
etmek mümkündür. Üçüncü dönem 1947 ve 1960 yılları arasına rastlamaktadır ve bu dönemde en
önemli gelişme olarak da vergi reformunun gerçekleşmesi gösterilebilmektedir. Vergi reformunun
gerçekleşmesinde de yine Alman etkisi yaşanmış ancak gerçekleşen aktarımın özellikle eğitim
reformunda rol oynayan bilim adamları ile birlikte olmuştur. Neumark ve Almanya’da öğrenim gören
hesap uzmanı Ali Alaybek’in vergi reformunda aktif rolleri olmuştur. Örneğin, 1949 yılında
tamamlanıp 1950 yılında yürürlüğe girmiş bulunan vergi reformuna ilişkin mevzuat eskisine kıyasla
daha çok geniş bir mükellef kitlesinin muhasebe konuları ile yakından ilgilenmesini gündeme
getirmiştir. Bu reform ile birlikte gelen bazı hükümlerin muhasebe üzerindeki etkileri günümüzdeki
muhasebe uygulamalarının temelini atmıştır. Bu çalışmada Neumark tarafından yayınlanan raporlar ve
çalışmalar esas alınarak Türk kamu mali yönetiminin ve devlet muhasebe sisteminin vergi temelli
nasıl inşa edildiği dönemin kamu politikaları bağlamında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fritz Neumark, Reform, Muhasebe Sistemleri, Kurumsal Dönüşüm

An Anotomy of An Intellectual Migration: Fritz Neumark, The Construction of Turkish Public
Financial Management and State Accounting System
Abstract
Fritz Neumark has contributed in various ways to the development of accounting thinking in
contemporary understanding. Neumark's contributions can be expressed in the third semester, under
German influence. The third period is between 1947 and 1960, and the most important development in
this period is the realization of tax reform. In the realization of the tax reform, there was also German
influence, but the actual transfer took place especially with the scientists who played a role in
education reform. Neumark and accountant Ali Alaybek, who studied in Germany, have been active in
tax reform. For example, the legislation on tax reform, which was completed in 1949 and entered into
force in 1950, has brought to the agenda that a larger amount of taxpayers are interested in accounting
issues. The effects on accounting of some of the provisions that came with this reform laid the
foundations of today's accounting practices. In this study, based on the reports and studies published
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by Neumark, the way in which the Turkish public financial management and the state accounting
system are constructed on a tax basis will be discussed in the context of public policy.
Keywords: Fritz Neumark, Reform, Accounting Systems, Institutional Transformation
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Muhasebe Alanındaki Ulusal Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi
Öğr. Gör. Dr. Tolga YEŞİL*
Dr. Öğr. Üyesi Fatma AKYÜZ**
Öz
Bu çalışmada, muhasebe alanında yazılmış doktora tezlerinin bir bibliyometrik analizi yapılmaya
çalışılmıştır. Yapılmış olan doktora tezi çalışmalarının bibliyometrik analizi, yeni yapılması planlanan
tez çalışmaları için bir referans teşkil etmesi bakımından önemlidir. Ayrıca bu çalışma, muhasebe
alanının geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe doğru hangi yönde ilerlediğinin bir rotasını
göstermektedir.
Çalışmanın analizi için gerekli veriler, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezindeki erişim izni
bulunan muhasebe alanındaki 320 doktora tezinden sağlanmıştır. Çalışmanın sonucunda en fazla
doktora tezinin Marmara Üniversitesi’ne kayıtlı lisansüstü öğrenciler tarafından yazıldığı, 320 adet
doktora tezinin %76’sının Profesör Doktor unvanlı öğretim üyeleri tarafından tez danışmanlığının
yürütüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 41: Tarımsal Faaliyet
Standardı, faaliyet tabanlı maliyetleme ve adli muhasebecilik kavramlarının en fazla çalışılan konular
arasında olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuç ve öneriler kısmında yeni yapılacak olan bilimsel
çalışmalar için literatür taraması, araştırma konusunun özgünlüğü ve gelişmiş analiz tekniklerinin
uygulanmasının önemli olduğu vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Doktora Tezi, Bibliyometrik Analiz

The Bibliometric Analyses of National Accounting Doctorate Thesis
Abstract
The scientific area of accounting doctorate thesis are analysed of bibliometric at this paper. The
bibliometric analyses of written doctorate thesis will taken as a reference about to new thesis.
Furthermore in this research is given information about accounting area’s route from past to present,
from present to future.
Analyses datas will collected from accounting 320 doctorate thesis which is permitted, at the higher
education national thesis center. The study result has shown that this research is important and
updated. As a result of this study, it was determined that the most of the doctorate theses were written
by post-graduate students enrolled at Marmara University, and 76% doctorate theses were
accomplished, by the supervisor, title of Professor Doctor. In addition, Turkish Accounting Standard
(IAS) 41: Standard for agricultural activities, activity-based costing and concepts of forensic
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accountants have been identified as among the most studied topics. In the results and suggestions
section of the study, it was emphasized that the research of the literature for the new scientific studies,
the specificity of the research topic and the application of advanced analysis techniques.
Keywords: Accounting, Doctorate Thesis, Bibliometric Analyses
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Soyut Hesaplamanın Ortaya Çıkışında Muhasebenin Etkisi

Öğr. Gör. Sevgi ŞEKER*
Arkeolog Öğr. Gör. Fatma ŞEKER**
Öz
Bereketli Hilal’de yakın zamandaki arkeolojik keşifler, muhasebenin kökenini ortaya çıkarması
bakımından son derece önemlidir. Söz konusu keşifler sadece muhasebenin 10.000 yıllık geçmişini
ortaya çıkarmakla kalmamakta, aynı zamanda rakamların ve yazının henüz icat edilmediği bir
dönemde hesaplamanın nasıl yapıldığı konusuna da ışık tutmaktadır.
Bu çalışmada yazı ve rakamlar icat edilmeden önceki dönemde yani yaklaşık olarak M.Ö. 8000- M.Ö.
3000 yılları arasında Antik Yakın Doğu’da yaygın bir şekilde kullanılan arkaik muhasebe sistemi
incelenecektir. Bu muhasebe sisteminin soyut hesaplamanın ortaya çıkışındaki, dolayısıyla rakamların
icat edilmesindeki rolü arkeolojik bulgular ile açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Soyut Hesaplama, Arkaik Muhasebe Sistemi, Muhasebe Tarihi.

Effect of Accounting in the Emergence of Abstract Counting
Abstract
Recent archaeological discoveries in the Fertile Crescent are extremely important in terms of revealing
the origins of accounting. These discoveries have not only revealed the 10.000-year history of the
accounting, but also lighted the way how calculations were made in a period when numbers and
writing were not yet invented.
In this study, the archaic accounting system - which is extensively used in the Ancient Near East in the
previous period of the invention of writing and numbers, so nearly between B.C.8000 and B.C. 3000 will be examined. The role of this accounting system in the emergence of abstract counting, hence also
in the invention of numbers, will be explained by archaeological findings.
Keywords: Abstract Counting, Archaic Accounting System, History of Accounting.
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Sera Gazı Emisyon Raporlaması Bir Tercih Mi Yoksa Zorunluluk Mu? Kuramsal Bir
Değerlendirme
Dr. Pınar OKAN GÖKTEN*
Prof. Dr. Beyhan MARŞAP**
Dr. Öğr. Üyesi Soner GÖKTEN***

Öz
İklim değişikliği sorunuyla mücadelenin son yıllarda üzerinde önemle durulan konuların başında
gelmesi, sera gazı emisyonu ve etkilerinin raporlanmasını sürdürülebilirlik muhasebesinin en önemli
konu başlıklarından biri haline getirmiştir. İklim değişikliği ile mücadelenin sağlanabilmesi için
ülkelerin ve buna bağlı olarak işletmelerin sera gazı emisyonunu azaltmaları ve küresel ısınmanın
önüne geçmeleri gerekmektedir. Burada işletmelerin üzerlerine düşün temel görevlerin başında sera
gazı emisyon raporlaması yapmalarının gerekliliği gelmektedir. Bu sayede işletmelerin iklim
değişikliği üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Sera gazı emisyon raporlarının
hazırlanmasında belli bir standardın oluşturulması son derece önemlidir. Sera gazı emisyonunun nasıl
ölçülmesi ve raporlanması gerektiğine ilişkin temel standartlar GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması
Kılavuzu’nda ve Sera Gazı Protokolü’nde yer almaktadır. Sera gazı emisyonu raporlanması işletmeler
için bir seçenek gibi görünse de, günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun nedeni meşruiyet
teorisi, paydaş teorisi ve kurumsal teoriden faydalanarak tanımlanabilecek şirketler üzerindeki
baskılardır.
Anahtar Kelimeler: Sera Gazı Emisyon Raporlaması, Meşruiyet Teorisi, Paydaş Teorisi, Kurumsal
Teori, Sürdürülebilirlik Raporlaması

Reporting of Greenhouse Gas Emission is a Choice or Obligation? A Theoretical Discussion
Abstract
As tackling with the problem of climate change becomes one of the forefront issues that have been
emphasized over recent years, this situation has made reporting of greenhouse gas emission and its
effects one of the most important topics of sustainability accounting. In order to struggle with the
climate change, countries and companies need to reduce greenhouse gas emission and avoid global
warming. It is important for companies to prepare reports related with greenhouse gas emission. By
the help of these reports, companies will also have the opportunity of showing the effects of them on
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climate change. It is extremely important to establish certain standards in the preparation of
greenhouse gas emission reports. Basic standards on how to measure and report greenhouse gas
emission are found in the GRI Sustainability Reporting Guide and the Greenhouse Gas Protocol.
Although reporting of greenhouse gas emission seems to be a choice for businesses, it has become an
obligation nowadays. The reason of that are the pressures on companies that can be defined by benefit
from legitimacy theory, stakeholder theory, and institutional theory.
Keywords: Greenhouse Gas Emission Reporting, Legitimacy Theory, Stakeholder Theory,
Institutional Theory, Sustainability Reporting
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Muhasebe Teorisi ve Yeni Kavramsal Çerçeve’ye Göre Varlık, Borç ve Özkaynak
Kavramlarının Tanımı ve Sunumu: Ülkelerarası Karşılaştırma
Öğr. Gör. Dr. Banu Sultanoğlu
Prof. Dr. Yıldız Özerhan

Öz
Muhasebe teorisinin temel çerçevesini oluşturan önemli konulardan biri finansal tablo unsurlarıdır.
Varlık, borç, özkaynak, gelir ve gider olarak bilinen finansal tablo unsurları, finansal tablolarda,
işlemlerin ve diğer olayların finansal etkilerinin ekonomik karakterleri dikkate alınarak
sınıflandırılmakta ve raporlanmaktadır. Bu unsurların tanımı, tahakkuku ve ölçümüne ilişkin yaklaşım
farklılıkları, finansal tablolarda raporlanan tutarların değişiklik göstermesine neden olmaktadır. Bu
çalışmada, muhasebenin teorik çerçevesi kapsamında,

varlık, borç ve özkaynak kavramlarının

tanımları tartışılmıştır. Ayrıca, 2018 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB)
tarafından yayınlanan yeni Kavramsal Çerçevede söz konusu kavramların tanımında yapılan
değişiklikler de ele alınmış ve bu değişikliklerin gerekçeleri açıklanmıştır. Diğer taraftan, varlık, borç
ve özkaynak kalemlerinin finansal durum tablosundaki sunumuna yönelik olarak Türkiye ve diğer
ülkelerdeki uygulamalar karşılaştırmalı bir şekilde ele alınarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Teorisi, Varlık, Borç, Özkaynak, Kavramsal Çerçeve

The Definition and Presentation of Asset, Liability and Equity Concepts within the Accounting
Theory and the New Conceptual Framework: A Comparative Study
Abstract
The elements of financial statements play an important role within the basic framework of accounting
theory. Assets, liabilities, equity, income and expenses known as the elements of financial statements
are classified and reported according to their economic characteristics. Differences existing in the
definition, recognition and measurement approaches of those elements cause the amounts reported in
the financial statements to vary. In this study, the concepts of asset, liability and equity are discussed
according to the theoretical framework of accounting. Also, the new definitions of those concepts in
the new Conceptual Framework for Financial Reporting (published March, 2018) accompanied with
their basis for conclusions are explained. Besides, the presentation of asset, liability and equity in the
statement of financial position in Turkey and other countries are be examined in a comparative way.
Keywords: Accounting Theory, Asset, Liability, Equity, Conceptual Framework
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Delegation of investment decisions within the framework of management incentive
packages - A principal-agent approach considering taxation at the principal and agent
levels
Hülya Çelebi*
Abstract
This paper investigates the delegation of investment decisions to managers and its impact on
management compensation packages (such as variable payments). Using the LEN-model the
difference in decision-making behavior of managers (agents) and an owner (principal) (e.g. effort and
risk-averse behavior of agents) is taken into account. When investment decisions are delegated to
agents (i.e. a decentralized system), the outcomes show a higher investment and a lower effort level.
Further, it highlights a negative correlation of investments with the agents’ productivity and a positive
one with the agents’ risk-averse behavior. In contrast, under the centralized system (i.e. principal sets
the investment and variable payment) the principal tends to provide incentives to the agent to exert
more effort by means of higher variable payments compensated by lower investments. When
integrating income taxation at the agent’s and principal’s levels into the model, the outcomes of both
systems show a neutral impact of taxation at the principal’s level, whereas the taxation at the agents’
level influences the optimal level of the investment, effort, and the variable payment.
Keywords: Investments; Principal-agency problem; Management incentives, Corporate income
taxation, Personal income taxation
Yönetim teşvik paketi çerçevesinde yatırım kararlarının delegasyonu, Bir asil vekil yaklaşımı ile
gelir vergilendirmesinin analizi
Öz
Bu çalışma yatırım kararlarının delegasyonunun yatırım ve yönetim teşvik paketi üzerindeki etkisini
incelemektedir. Yöneticilerin (vekiller) ve mal sahibinin (asil) karar verme davranışlarındaki
farklılıkları dikkate alması nedeniyle LEN model kullanılmıştır. Analitik çalışmanın sonuçları yatırım
kararlarının vekillere devredildiğinde, daha yüksek bir yatırım ve daha düşük bir çaba seviyesi
göstermektedir. Ayrıca, sonuçlar vekillerin üretkenliği ile olumsuz, vekillerin riskten kaçınma
davranışları ile olumlu bağıntısını vurgulamaktadır. Buna karşılık asil, daha düşük yatırımlar ve daha
yüksek değişken ödemeler yoluyla vekilin daha fazla çaba göstermesi için teşvik sağlama eğilimini
göstermektedir. Ayrıca, sonuçlar asil seviyesindeki vergilendirmenin nötr bir etkisini, vekil
seviyesindeki vergilendirmenin ise, yatırımın, çabanın ve değişken ödemenin seviyesini etkilediğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yatırım, Vekalet teorisi, Yönetim teşvik paketi, Kurumlar vergisi, Gelir vergisi
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Şirketlerdeki İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerine Ait Rollerin Yöneticilerin Algıları
Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri Örneği
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ *
Arş. Gör. Hande KAYGUSUZOĞLU**
Öz
Globalleşme ve sürdürülebilir değer anlayışı ile faaliyetlerine devam etmekte olan işletmelerin küresel
pazarda var olmalarına yardımcı olacak iki önemli işletme süreci vardır. Bunlar etkin bir iç kontrol
sistemi ile onu değerlendirebilecek bir iç denetim sisteminin varlığıdır. Bu iki sistemin birlikte ve
etkin bir şekilde çalışmasıyla işletmenin tüm paydaşlarına güvenilir bilgi ve sürdürülebilir bir değer
yaratılmış olacaktır. İşletmelerde bu iki önemli sürecin varlığı ve devamlılığı için sadece muhasebefinansman birimleri değil işletmede yer alan diğer tüm birimlerin bu süreçlerin varlığından haberdar
olması ve bu farkındalıkla birimlerindeki faaliyetleri gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir.
Tüm bunlarla birlikte yönetim biriminin üzerine diğer birimlere göre biraz daha fazla yük
yüklenmektedir. Çünkü iç kontrol sürecini ve bu kontrolü değerlendirecek iç denetim sisteminin
sonuçlarını en son yönetim birimi değerlendirmeye alacak ve değerlendirmeleri sonucu şirket
faaliyetlerinde bir takım değişikliklere gidebileceklerdir. Bu yönden bakıldığında yönetim biriminin
işletmenin itibarını da yine yönetim biriminin iç kontrol ve iç denetim süreçlerini ne kadar etkin
yönettiği doğrultusunda değişim gösterecektir.
Burada yönetim birimleri için işletmelerde var olan bir kurumsal yönetim süreci ile birlikte yapılacak
sürekli denetim işletmenin tüm süreçlerine değer katarak, yönetim biriminin işini büyük ölçüde
kolaylaştırarak diğer rakip şirketlere karşı büyük bir avantaj sağlayacaktır.
Çalışmamızda iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin şirketlerin faaliyetlerindeki rolleri belirlenerek
Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki işletmelerin yöneticileri üzerinde bir çalışma
yapılmıştır. Bu çalışma ile şirket yöneticilerinin işletmede var olan iç kontrol ve iç denetim
sistemlerine ilişkin farkındalıkları analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada SPSS yöntemi ile analiz
edilen veriler ile yöneticilerin iç kontrol ve iç denetim süreçleri üzerindeki algıları yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Denetim, İç Kontrol, İç Denetim, Kurumsal Yönetim, Sürekli Denetim.
Investigation of the Roles of Internal Control And Internal Audit Activities in Companies on the
Perceptions of Managers: Examples Of Gaziantep, Kahramanmaraş and Malatya
Abstract
There are two important business processes that will help enterprises that are continuing their activities
with a understanding of globalization and sustainable value. These are the presence of an effective
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internal control system and an internal control system that can evaluate it. With these two systems
working together and effectively, reliable information and sustainable value will be created for all
stakeholders of the business. For the existence and continuity of these two significant processes in the
enterprise, it is important that not only accounting and finance units but also all other units in the
enterprise are aware of the existence of these processes and realize the activities in the units with this
awareness. With all this, there is a little more load on the management unit compared to the other
units. This is because the latest management unit will evaluate the internal audit process and the results
of the internal audit system that will evaluate this control and will be able to make changes in
company activities. In this regard, the management unit will change the reputation of the company in
line with how effective the management unit manages the internal control and internal audit processes.
A continuous audit for management units, together with an corporate governance process, will add
value to all business processes and greatly facilitate the business of the management unit and give a
great advantage to other competing companies.
In this study, the roles of internal control and internal audit systems in the operations of companies
have been determined and a study has been carried out with the managers of the enterprises in
Gaziantep, Kahramanmaraş and Malatya. In this study, awareness of the managers of the company
about the internal control and internal audit systems in the enterprise have been analyzed. In this study,
the data analyzed by SPSS method will be interpreted and the perceptions of the managers on internal
control and internal audit processes will be interpreted.
Keywords: Auditing, Internal Auditing, Internal Control, Corporate Governance, Continuous
Auditing.
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İç Denetim Anlayışındaki Değişiklikler ve Gelişmeler
Dr. Öğr. Üyesi Birsel SABUNCU*

Öz
Bu çalışmanın amacı, iç denetimin tarihsel gelişim sürecini, mevcut durumunu incelemek, iç denetim
anlayışındaki değişiklikleri ve gelişmeleri değerlendirmek, uygulanma ve mesleki boyutunu
incelemektir. Yasal düzenlemeler doğrultusunda eğitim boyutu incelenmekte, iç denetim günümüzdeki
görünümü değerlendirilmekte ve ülkemizdeki mevcut durumunu değerlendirerek, uygulama örnekleri
ile geleceğe yönelik bir takım öngörülerde bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İç denetim, Geleneksel İç Denetim, Modern İç Denetim

Changes and Developments in the Understanding of Internal Audit
Abstract
The purpose of this study is to examine the historical development process of internal audit, to
examine the current situation, to evaluate the changes in internal audit understanding and
developments, and to examine the implementation and occupational dimension. In the direction of
legal regulations, the dimension of education is examined, internal auditing is evaluated and the
current situation in our country is assessed and a number of predictions are made regarding
implementation examples and the future.
Keywords: Internal Audit, Traditional Internal Audit, Modern Internal Audit
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Kamu İç Denetçilerinin Risk Değerlendirme Faaliyetlerine Yönelik Bir Öneri: Bulanık
Çıkarım Sistemlerinin Kullanılması
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SELDÜZ*
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah UMARUSMAN**
Öz
5018 sayılı kanuna göre iç denetçilerin görevlerinden biri nesnel risk analizlerine dayanarak kamu
idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmektir. Risk değerlendirmesinde bireysel
önyargılardan kaynaklanan sübjektif davranışlar, denetimin felsefesiyle çelişmektedir. Riskin içerdiği
belirsizliğe ve insan davranışlarına uygun olan bulanık çıkarım sistemleri objektif sonuçlar
sağlayabilir. Bu çalışmada, Maliye Bakanlığı-İç Denetim Koordinasyon Kurulu-Kamu İç Denetiminde
Risk Değerlendirme Rehberi’ndeki açıklamalardan hareketle hem geleneksel hem bulanık çıkarım
yoluyla bir uygulama üzerinde karşılaştırma yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İç denetim, Risk değerlendirme, Bulanık çıkarım sistemi.

A Proposal for Risk Assessment Activities of Internal Auditors: Using Fuzzy Inference Systems
Abstract
According to Law number 5018, assessing management and control structures of public
administrations based on objective risk analyses is one of the duties of internal auditors. Subjective
behaviors arising from individual prejudices are in contradiction with auditing philosophy. Fuzzy
inference systems that are appropriate for uncertainty, which risk involves, and for human behaviors
might provide objective results. In this study, a comparison of traditional and fuzzy inference methods
is made over an application based on explanations in Ministry of Finance-the Internal Audit
Coordination Board-Risk Assessment Guide for Public Internal Audit.
Keywords: Internal audit, Risk assessment, Fuzzy inference system.

*

Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe Finans ABD,
selduz@gmail.com
**
Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler ABD,
nurullah.umarusman@aksaray.edu.tr

122

Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Koşullu ve Koşulsuz
İhtiyatlılık Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi: Finansal Tabloların İhtiyatlılığı
Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Literatür Araştırması
Arş. Gör. Dr. Gizem ÇOPUR VARDAR*
Öz
Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (IAS/IFRS)
kapsamında koşullu ve koşulsuz ihtiyatlılık uygulamalarının tespit edilmesi ve IAS/IFRS’lerin
ihtiyatlılığı azaltıp azaltmadığının belirlenmesi için bir literatür araştırması sunmaktır. Bu amaçla,
IAS/IFRS’ler standart bazında incelenerek koşullu ve koşulsuz ihtiyatlılık uygulamaları tespit
edilmiştir. İhtiyatlılığın literatürdeki temel ölçüm yöntemleri ortaya konularak, IAS/IFRS’lerin
ihtiyatlılığı azaltıp azaltmadığı yapılan literatür taraması ile belirlenmiştir. IAS/IFRS’lerde koşullu ve
koşulsuz ihtiyatlılık uygulamalarına yer verilmekle birlikte koşullu ihtiyatlılık uygulamalarının daha
fazla olduğu tespit edilmiştir. Yapılan literatür taraması ile IAS/IFRS’lerin koşullu ihtiyatlılığı
arttırdığı yönünde çalışmalar olmakla birlikte, her iki tür ihtiyatlılığı da azalttığı yününde bulguları
olan çalışmaların da mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu durum ihtiyatlılık üzerinde sadece
IAS/IFRS’lerin etkili olmadığı, şirkete, sektöre ve faaliyet gösterilen piyasaya özgü koşulların da
etkisi olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, Koşullu İhtiyatlılık,
Koşulsuz İhtiyatlılık
Evaluation of International Accountıng/Financial Reporting Standards from the Point of
Conditional and Unconditional Conservatism: A Literature Research Concerning the Effects on
the Financial Statements
Abstract
The aim of the study is to determine the application of conditional and unconditional conservatism
within the scope of International Accounting/Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) and whether
IAS/IFRS decreases conservtism. For the purpose, application of conditional and unconditional
conservatism is determined by the way of investigating IAS/IFRS. The basic measurement models of
conservatism in the literature are demostrated and determined whether IAS/IFRS applications decrease
conservatism by literature research. While IAS/IFRS include both conditional and unconditional
conservatism applications, it is determined that conditional conservatism application is higher. Result
of the literature research show that studies have mixed results. According to some studies, IAS/IFRS
increase the conditional conservatism and there are also other studies which results show that
*

Mersin Üniversitesi
gcvardar@mersin.edu.tr

İktisadi

ve

İdari

Bilimler

Fakültesi

İşletme

Bölümü

Mersin/Türkiye,

123

IAS/IFRS reduce both types of conservatism. This indicates that conservatism is not only affected by
IAS /IFRS applications, but also by market-specific, sector-specific and market-specific conditions.
Keywords: International Accounting/Financial Reporting Standards, Conditional Conservatism,
Unconditional Conservatism
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UFRS ile Finansal Raporlamaya İlişkin Teorik Çerçeve
Arş. Gör. Sinem ATEŞ*
Öz
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) bugün pek çok ülkede zorunlu olarak
uygulanmakta ya da uygulanmasına izin verilmektedir. UFRS’ye bu denli hızlı adaptasyonun altında,
dünya genelinde tek bir finansal raporlama standartları setinin kullanılması ile ülkeler arası
kıyaslamanın daha kolay ve şeffaf olacağı ayrıca muhasebe kalitesinin artacağı varsayımı yatmaktadır.
Fakat gerek UFRS’ye adaptasyon sürecinde gerekse UFRS adaptasyonu sonrasında muhasebe
kalitesinde yaşanan değişimde ülkeler arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Muhasebe
standartlarının yanı sıra ülkede süre gelen yasal ve politik sistem, kültürel değerler, vergi
uygulamaları, finansal raporlama güdüleyicileri gibi faktörler de muhasebe kalitesini etkilediğinden
konuya ilişkin değerleme yaparken tüm bu unsurlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda
bu çalışmada UFRS’nin küresel ölçekte yayılma sürecinde kurumsal faktörlerin oynadığı rolü daha iyi
kavrayabilmek amacıyla, UFRS adaptasyonu; kurumsallaşma teorisi, vekalet teorisi gibi farklı teorik
çerçeveler içinde irdelenmiştir. Literatür taraması yoluyla edinilen bulgularla desteklenen bu teorik
inceleme neticesinde UFRS adaptasyonunda ekonomik önceliklerden daha ziyade toplumsal meşruiyet
baskılarının güdüleyici olduğu; zorlayıcı, taklitçi ve normatif baskıların süreçte önemli rol oynadığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: UFRS adaptasyonu, kurumsal teori, vekalet teorisi
Theoretical Framework of Financial Reporting With IFRS
Abstract
Today the most of the countries in the world have been enforced or permitted to use International
Financial Reporting Standards (IFRS) while preparing their financial statements. The cause of this
rapid adoption of IFRS is the assumption that comparability across countries would be more easy and
transparent and accounting quality would improve with the use of IFRS. However it is apparent that
there are differences between countries in their IFRS adoption processes and improvement in the
quality of their financial reports after IFRS adoption. So, beside the accounting standards all the other
factors affecting accounting quality, such as legal and political systems, cultural values, tax practices,
financial reporting incentives, should also be considered in the assessment of IFRS adoption. In this
context, in order to comprehend the role of the institutional factors in the global diffusion of IFRS,
IFRS adoption is reviewed through different theoretical frameworks such as agents and institutional
theories. This theoretical review which is corroborated with the findings of relevant literature review
suggests that legitimization pressures have a more active role than economic reasons in the IFRS
adoption process.
Key Words: IFRS adoption, institutional theory, agency theory
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Büyük Sorgulama: Muhasebe ve Şiddet İlişkisi
Doç. Dr. R. Şebnem YAŞAR*
Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ**
Öz
Kapitalizmin yayılmacı mantığı, zenginlik arayışını toplumlar için en önemli ve yüce amaç haline
getirmiştir. Bazı çevreler muhasebenin, kapitalist ekonominin doğasında var olan sömürüyü, gerekli ve
normal olarak nitelendirdiği ve kapitalist ekonomiyi meşrulaştırdığı için şiddeti destekleyen bir yapı
olduğunu öne sürmektedir. Bu bakış açısına göre muhasebe, yıkıma uğrayan hayatların gerçek
değerlerini maskeleyen ve acımasızlıkların ekonomik büyüme adına rasyonalize edilmelerine olanak
tanıyan bir bakış açısı sunarak, sonsuz bir şiddet döngüsüne katkıda bulunmaktadır. Muhasebenin,
ekonomik etkinliği ve kârlılığı diğer tüm unsurların üzerine çıkarttığı, ölümden ve yıkımdan kâr
etmenin sağlık hizmetlerinden kâr etmek kadar makul görülmesini sağladığı ve bu bağlamda “kirli
kâr” ile “temiz kâr” arasında bir ayrım yapmadığı iddia edilmektedir. Özellikle muhasebenin, kısmen
bir kayıt tutma tekniği olarak vurgulanmasından kaynaklanan tarafsızlık ve objektiflik aurası,
sübjektiviteyi muhasebenin rasyonel mantığının oluşturduğu çıktılardan daha değersiz olarak
nitelendirmenin aracı olmuştur. Bu çalışmanın amacı, bu iddiaların doğruluk derecesini tartışmaya
açmak ve farklı çevrelerin görüşlerini ortaya koyarak yargıya varılmasına katkı sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Şiddet, Savaş, Rasyonalite
Deep Probe: The Relationship between Accounting and Violence
Abstract
Expansionary logic of capitalism has made the search for wealth the most important and supreme goal
for the societies. Some argue that accounting is a structure that promotes violence because it qualifies
the inherent exploitation within the capitalist economy as necessary and normal and legitimizes the
capitalist economy. From this point of view accounting contributes to an infinite cycle of violence,
offering a perspective that masks the real values of the lives that are being destroyed and allows
cruelty to be rationalized in the name of economic growth.
It is claimed that accounting values economic activity and profitability above all other elements,
makes profiting from death and destruction as reasonable as profiting from health care services, and in
this context does not make a distinction between "dirty profit" and "clean profit". The aura of
neutrality and objectivity arising partially from the fact that accounting is emphasized as a
bookkeeping technique has been instrumental in characterizing the subjectivity as less valuable than
the output of rational logic of accounting. The purpose of this study is to open these claims up for
discussion and to contribute to the attainment of a judgment by setting out different opinions.
Key Words: Accounting, Violence, War, Rationality
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Karlılığın Sürdürülebilirliği: Temel Muhasebe Karlılığı Göstergeleri Etrafında Seçilmiş
ISO 500 Firmaları için Bir Uygulama
Prof. Dr. Alper ASLAN*
Buket ALTINÖZ**
Öz
Günümüzde firmaların en önemli finansal hedeflerinden biri olan karlılığın, uzun dönemde rekabet
ortamının yoğunlaşmasına bağlı olarak normalüstü bir düzeyde sürdürülemeyeceği konusu literatürde
tartışıla gelmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu
içerisinde yer alan ve 1993-2016 döneminde faaliyette bulunan kamusal sermayeli, özel sermayeli ve
sermayesi sonradan özelleştirilen firmaların karlılıklarının sürdürülebilir olup olmamasının
araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda her üç örneklem grubu için panel birim kök testi sınaması
yapılmış ve ardından uzun dönem rekabet yoğunluğu ve karlılık oranı katsayısı tahmini panel VAR
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar analiz kapsamındaki tüm firmalar için
uzun dönemde karlılığın kalıcı olmadığını göstermiştir. Ayrıca uzun dönemde en yüksek aktif karlılık
oranı katsayısı özel sermayeli firmalara aitken, en yüksek özsermaye karlılık ve kar marjı katsayısı
kamusal sermayeli firmalara aittir.
Anahtar Kelimeler: ISO, firma, karlılığın sürdürülebilirliği, rekabet, panel birim kök, VAR.

Persistence of Profitability: Evidence from ISO 500 Firms Selected Based On Basic Accounting
Profitability Indicators
Abstract
Today, the issue of profitability, which is one of the most important financial targets of firms, cannot
be sustained at a level above norms due to the intensification of competitive environment in the long
run is discussed in the literature. The aim of the study in this context is Turkey’s largest 500 industrial
enterprises and whether capital and customized capital persists to profitability of firms with public
capital, private in active 1993-2016. For this purpose, the panel unit root test is applied for all three
sample groups, and then the long run competition intensity and the profitability coefficient estimate
are analyzed using the panel VAR method. The results indicate that long run profitability is not
permanent for all firms under analysis. In addition, the highest long run asset return ratio coefficient
belongs to private firms, while the highest return pn equity and profit margins belong to firms with
public capital.
Key Words: ISO, firm, persistence of profitability, competition, panel unit root, VAR.
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Muhasebe-Kültür İlişkisi ile İlgili Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Züleyha YILMAZ*
Öğr. Gör. Dr. Zeynep ŞAHİN**
Öz
Her ülkenin gerek tarihi geçmişinden gerekse toplumsal yapısından kaynaklı kendine özgü sosyal ve
kültürel bir yapısı vardır. Bu yapı her alanda yansımalarını gösterdiği gibi ticaret hayatında ve
dolayısıyla muhasebe uygulamalarında da etkisini göstermiştir. Ancak küreselleşme ile birlikte gelen
gereksinimler sonucunda ülkelerin muhasebe uygulamalarındaki farklılıkların standartlaştırılması ve
böylece finansal raporlarda güvenilir, karşılaştırılabilir, şeffaf ve kolay anlaşılabilir bilginin sunulması
amaçlanmıştır. Bu amaçtan yola çıkılarak uluslararası finansal raporlama standartları dünyanın pek
çok ülkesinde kabul edilerek uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı dünya ve Türkiye
literatüründe muhasebe-kültür ilişkisinin araştırıldığı çalışmaları incelemek ve uluslararası finansal
raporlama standartlarının pek çok ülkede yaygınlaşmasının muhasebe-kültür ilişkisinin incelendiği
çalışmalardaki yansımalarının tespit edilmesidir. Araştırma sonucunda literatürdeki çok az sayıda
çalışmada bu konunun incelendiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe-Kültür İlişkisi, UFRS, Hofstede-Gray Modeli

Review of Accounting-Culture Relationship in the Literature with Content Analysis
Abstract
Each country has its own social and cultural structure originating from both their history and social
norms. This structure has impact on the business life and accordingly accounting systems, as well each
area of life in a country. However, with globalization, it is aimed to standardize the differences in
accounting systems of countries and thus to provide reliable, comparable, transparent, and easily
understandable information in financial reports. Starting from this objective, international accounting
standards have been accepted and implemented in many countries of the world. The objective of this
study is to review literature in the world and Turkey in terms of studies about the relationship between
accounting and culture, and thus to determine the impacts of the harmonization of accounting
standards in many countries to the studies in which the relationship between accounting and culture is
examined. As a result of the study, it is seen that this subject has been examined in only a few studies
in the literature.
Keywords: Relationship between accounting and culture, IFRS, Hofstede-Gray Model
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Bağımsız Denetimde Duygusal Zeka: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri ŞAHİN*
Prof. Dr. Şaban UZAY**
Öz
2000'li yılların başlarında yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan finansal skandallar sonrası
bağımsız denetim giderek daha fazla önem kazanmış ve bu alanda çalışmalar daha geniş bir çerçevede
ele alınmıştır. Bağımsız denetim niteliği itibariyle denetim standartlarına uygunluk yanında kişisel
özellikleri de içeren mesleki yargının da oldukça yoğun kullanıldığı bir alandır. Diğer yandan,
duyguların hayattaki rolünün ne derece önemli olduğunu ortaya koyan çalışmalarla birlikte modern
çağın keşiflerinden olan duygusal zeka kavramı türemiş ve birçok alanda üzerine çalışma yapılmaya
başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda duygusal zekanın bireylerde karar alma, mesleki bağlılık, iş tatmini
gibi bir çok konuda etkili olduğu ortaya konulmuştur. Denetim ortamının da duygu yoğun bir ortam
olması ve denetçilerin de bir birey olmaları ve dolayısıyla duygularının olması bağımsız denetimde de
duygusal zeka üzerine çalışılmasının faydalı olacağını ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı da bu
çerçevede duyguların denetim aşamalarındaki yerinin belirlenmesi ve bağımsız denetçilerin duygusal
zeka düzeyinin gerçekleştirdikleri bağımsız denetim faaliyetine etkisinin olup olmadığının
araştırılmasıdır
Çalışma kapsamında; duygusal zeka–bağımsız denetim ilişkisi ilgili literatür açısından özet olarak
incelendikten sonra, bağımsız denetim firmalarında çalışan bağımsız denetçiler üzerinde duygusal
zekayı ölçen bir test ve bağımsız denetim faaliyetleri–duygusal zeka üzerine ifadeler içeren bir anket
çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile toplanan veriler isatistiki testlerle analiz edilmiştir.
Çalışma sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde; duygusal zeka düzeyinin bağımsız denetçilerin
gerçekleştirdikleri denetim faaliyeti ile çeşitli açılarından anlamlı farklılık içinde olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Denetim, Denetçi, Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetçi, Duygu, Zeka,
Duygusal Zeka

Emotional Intelligence in Independent Audit: A Study on Independent Auditors
Abstract
After the accounting and audit scandals that experienced and took effect whole world in the beginning
of 2000s independent audit gained more importance and studies on independent audit started to be
addressed in a broader context. On the other hand with the studies that put forth the importance of
emotions and their role in life, emotional intelligence concept which is one of modern age discovery
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derived and it has been subjected in many studies on different fields. Studies showed emotional
intelligence has effect on many issuess like decision making, professional commitment, job
satisfaction. Because of the nature of audit is emotionally intensive and auditors are individuals and
have feelings put forth that studies aimed on emotional intelligence in independent audit will be
useful. The aim of this study is to determine the role of emotions in independent audit stages and
search whether emotional intelligence of independent auditors effect their independent audit work. In
this respect it has been thought that this thesis will contribute to literature from the point of evaluating
the effects of emotional intelligence on independent audit.
Within the context of this study the relationship of emotional intelligence and independent audit has
been analyzed with literature review and then a survey which includes a test which measures
emotional intelligence level and another part which has phrases on independent audit and emotional
intelligence has been implemented to independent auditors who actually do independent audit and
work in independent audit firms. The datas which collected with this survey have been statistically
evaluated. Within the frame of findings of this study it has been ascertained that independent auditors’
emotional intelligence level has significantly different in their audit work from various angles.
Keywords: Audit, Auditor, Independent Audit, Independent Auditor, Emotion, Intelligence,
Emotional Intelligence
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Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Denetime Etkisi: İmalat Sanayi Sektöründe
Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi Tuba DERYA BASKAN*
Arş. Gör. Selda KORGA**
Öz
Çalışmanın sorunsalı firmaların yaratıcı muhasebe uygulamaları ile denetim süreci arasındaki ilişkinin
tespit edilmesidir. Bu kapsamda Borsa İstanbul (BİST)’a kayıtlı imalat sanayi sektöründe yer alan
firmaların 2012-2017 yılları arasındaki finansal tablo verilerinden faydalanılarak Panel Veri Analizi
uygulanmıştır. Buna göre yaratıcı muhasebe uygulamaları ile denetimin zorluğu arasında anlamlı
negatif bir ilişki, net kârdaki değişim ve firma büyüklüğü ile anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit
edilmiştir. Denetçi görüşü ve borçlanma oranları arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Muhasebe, Denetim, Panel Veri Analizi
The Excent of Audit Process in Creative Accounting Applicatıons
Abstract
The purpose of the study is to determine the relationship between the creative accounting practices of
the enterprises and the audit process. Within this scope, Panel Data Analysis was applied by using the
financial table data of 2012-2017 years for the firms in the manufacturing industry registered in Borsa
İstanbul (BİST). According to this, a meaningful negative relation between creative accounting
practices and control difficulty, net profit change and firm size were found to be significant and
positive. Insignificant relationship was found between the audit opinion and the borrowing ratios.
Keywords: Creative Accounting, Audit, Panel Data Analysis.

1. GİRİŞ
Finansal durum raporları, firmaların ilgili çıkar gruplarının bilgilendirilmesinde en önemli
araçlardan biridir. Bu çalışmada, firmaların yaratıcı muhasebe uygulamaları ile denetim süreci ilişkisi
ve denetim sürecinin yapısına ters gelen faktörlerin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
İşletmelerin yasal sınırlar içinde, muhasebedeki mevcut esneklikten ve yasalardaki boşluklardan
yararlanarak finansal durum raporlarını hazırlama süreci literatürde yaratıcı muhasebe olarak
geçmektedir. Yaratıcı muhasebe uygulamaları farklı şekillerde tanımlanmıştır. Yaratıcı muhasebe
uygulamalarının en genel tanımlaması, firmanın durumunu olduğundan iyi göstermek amacı ile nakit
akışlarını etkilemeden kâr durumunu değiştiren bir muhasebe uygulamasıdır. Yani yaratıcı muhasebe
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uygulamaları varlıkların ve gelirlerin olduğundan fazla ya da borçların ve giderlerin olduğundan daha
az kaydedilmesi ya da eksik sunulan bilgiler anlamına gelmektedir. (Brealey, Myers ve Marcus 2001,
331). Yapılan başka bir tanıma göre, firmaların finansal raporlarından yararlanacak bilgi kullanıcılara,
ekonomik performansları hakkında kararlarını etkileyecek şekilde muhasebe kalemlerini kasıt unsuru
barındırarak farklı belirtmesi şeklinde tanımlanabilir (Canbulut 2008, 76). Muhasebe ilkelerindeki bazı
esneklik ve boşluklardan yararlanılarak bilgi kullanıcılar açısından firma için olumlu sonuçlar
oluşturduğunu düşündüren ve raporlama sonuçlarına bu izlenimi yaratmak için mevzuat
boşluklarından yararlanılarak yapılan uygulamalar olarak belirlenmiştir (Siegel ve Shim 2005, 118).
Muhasebe hileleri ise direk olarak muhasebe kalemlerindeki mevzuat boşluğuna dayandırmadan
yapılan işlemdir. Yani olmayan bir işlemi kaydetmek, önemli sayılan verileri, yok etmek, belge, fiş,
fatura gibi önemli evrakları değiştirmek gibi kasıtlı olarak yapılan ve mevzuat boşluğuna
dayandırılmayan muhasebe kalemlerindeki oynamalardır. Yaşanan muhasebe skandalları sürecinde
firmaların yayınladığı finansal raporlamaların bilgi kullanıcılar açısından önemi tespit edilmiştir.
Bunun için gerekli düzenlemeler hem dünyada hem ülkemiz de yapılmış ve devam eden süreçte de
sürekli revize edilmektedir.
Firmalarda güvenilir finansal raporlar hazırlamak, özellikle firmaya kredi bulmak ve yatırım
sağlamak açısından önem taşımaktadır. Güvenilir finansal raporlar hazırlamak firmaların piyasalarda
daha rahat kredi bulmalarını ve sözleşmeler yapmalarını sağlamaktadır. Firmalar bekledikleri firma
performanslarına ulaşamadıkları noktada yatırımlarını, kredi alma oranlarını ve firma değerini
kaybedeceklerini düşündüklerinden yaratıcı muhasebe uygulamalarına başvurabilmektedirler. Finansal
raporlarda firmaların kredi almalarına engel olacak faktörlerin ortadan kaldırılması, piyasada olumsuz
sayılabilecek durumun düzeltilmesi ve firma amaç ve hedeflerinin karşılanması için firmalar finansal
raporlarında bir takım oynamalar yapabilmektedir. Firmaların finansal raporlarına göre yaratıcı
muhasebe uygulamaları farklı şekillerde olabilmektedir (Rezee 2002, 89):
-

Varlıkların ve hasılatın olduğundan yüksek gösterilmesi,

-

Yükümlülük ve giderlerin eksik gösterilmesi,

-

Yanlış, eksik ve atlanan açıklamalar.

Bu uygulamalar firmalara belli bir süre, firmaların sermaye maliyetinin azalması, vergi
avantajının sağlanması, hisselerinin piyasada değerinin artması gibi birçok kazanç sağlayabilmektedir.
Firmalarda hileler ve yaratıcı muhasebe uygulamalarında kasıt unsuru olmaktadır. Firmalar genel
kabul görmüş muhasebe ilkelerinden yararlanarak mali durumlarını olduğundan daha iyi ya da kötü
gösterebilmektedir (Stowoly ve Breton 2000, 48). Bu noktada firmaların denetimi önem arz
etmektedir. Bilindiği üzere büyük enerji devi Enron skandalından sonra ortaya çıkan büyük muhasebe
krizi birçok büyük dev firmanın iflasına neden olmuş; başta ABD olmak üzere, Avrupa’da birçok
ülkeyi finansal krize sürüklemiştir. Yaşanan bu süreçlerden sonra başta ABD olmak üzere birçok
ülkede denetim sürecinde herhangi bir uygunsuz durumun tespit edilmesi ve saklanması hususunda
yaptırımlar artmış ve Uluslararası Denetim Standartlarına (UDS) uygun olacak şekilde denetim
132

çalışmalarına başlanmıştır. Denetim firmalarının; makul güvence sağlaması, UDS’ye uygun bir şekilde
denetim sürecinin yürütülmesi, denetim süreci boyunca karşılaşılan olayların iyi tahlil edilmesi ve
gerekli görüldüğü zaman uzman kişilerden yardım alınması gibi sorumlulukları bulunmaktadır (Dinç
ve Cengiz 2014, 228).
Çalışmanın ilerleyen bölümünde yaratıcı muhasebe uygulamalarının denetime etkisini araştıran
literatür çalışmalarına yer verilmekte, halka açık imalat-sanayi sektöründe yaratıcı muhasebe
uygulamaları ile denetim ilişkisi incelenmektedir. Bunun için halka açık imalat sanayi firmalarında
panel veri analizi yapılarak sabit etkiler modelinin yapılmasına karar verilmiştir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Literatürde yaratıcı muhasebe uygulamaları ile bağımsız denetimin kalitesi arasında ilişki olup
olmadığını inceleyen farklı çalışmalar yer almaktadır.
Bağımsız denetimin kalitesinin ölçümünde sıklıkla kullanılan değişkenlerden biri denetim
firmasının büyüklüğüdür. Denetim kalitesi ile yaratıcı muhasebe uygulamaları arasındaki ilişkiyi
ölçmeyi amaçlayan Becker vd. (1998) ve Francis vd. (1999) çalışmalarında altı büyük denetim firması
ve diğer denetim firmaları ile çalışan firmaların ihtiyari tahakkuklarını kıyaslamışlardır. Yapılan
çalışma ile altı büyük denetim firması dışındaki şirketler tarafından denetlenen firmaların kârlarını
arttırmak amacıyla muhasebe politikalarındaki boşluklardan faydalanarak daha fazla ihtiyari tahakkuk
raporladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu durumun düşük denetim kalitesinin bir göstergesi
olduğu ifade edilmiştir. Yine Jeong ve Rho (2004) çalışmalarında altı büyük denetim firması ile diğer
denetim firmalarının farklılıklarını inceleyen bir çalışma yapmışlardır. Bu kapsamda Kore Menkul
Kıymetler

Borsasında

işlem

gören

yararlanılmıştır. Yaratıcı muhasebe

firmaların

1994-1998

yılları

uygulamalarının belirleyicisi

arasındaki

verilerinden

olan ihtiyari tahakkuklar

“Düzeltilmiş Jones Modeli” ile kesitsel olarak ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar, altı büyük denetim
firmaları ve diğer firmalar tarafından denetlenen firmaların ihtiyari tahakkukları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir.
Çalışmalarında yaratıcı muhasebe uygulamaları ile denetim firmasının büyüklüğü arasındaki
ilişkiyi inceleyen Karacaer ve Özek (2010), BİST’te kayıtlı firmaların 2005-2008 yıllarına ilişkin
finansal tablolarından elde edilen verileri analiz etmişlerdir. Yazarlar çalışmalarında “Düzeltilmiş
Jones Modeli” ile yaratıcı muhasebe uygulamalarının göstergesi olan ihtiyarı tahakkukları
kullanmışlardır.

Yapılan analiz sonucunda denetim firmasının büyüklüğü ile yaratıcı muhasebe

uygulamaları arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Başka bir
ifadeyle, dört büyük denetim firması tarafından denetlenen firmaların diğerlerine göre daha az yaratıcı
muhasebe uygulamalarına başvurdukları görülmüştür. Ayrıca çalışmada denetim kalitesinin göstergesi
olarak kullanılan denetim zorluğu ve denetçi görüşü değişkenleri ile yaratıcı muhasebe uygulamaları
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
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Denetim kalitesi ile yaratıcı muhasebe uygulamaları arasındaki ilişkiyi ölçmek için Sellami ve
Slimi (2016) tarafından yapılan çalışmada, Güney Afrika’da 46 firmanın 2002-2012 yıllarına ait
verileri kullanılarak analiz yapılmıştır. Denetim kalitesinin ölçütü olarak denetim firmasının
büyüklüğü değişkeni dikkate alınmıştır. Yaratıcı muhasebe uygulamalarının göstergesi olarak ihtiyari
tahakkuklar “Kothari Modeli” ile hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda, dört büyük denetim firması
tarafından denetlenen firmaların yaratıcı muhasebe uygulamaları ile diğer firmaların yaratıcı muhasebe
uygulamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
Denetim kalitesini ölçen bir diğer çalışma Carmanis ve Lennox (2008) tarafından yapılmış,
denetim firmasının büyüklüğü ve denetime ayrılan süre; yaratıcı muhasebe uygulamalarını ise ihtiyari
tahakkuklar ile ölçtükleri çalışmalarında beş büyük denetim firması tarafından denetlenen firmaların
diğerlerine göre daha az ihtiyari tahakkuk ayırdıkları sonucuna ulaşmışlardır. Bağımsız denetimin
kalitesinin göstergesi olarak denetim firmasının büyüklüğüne ek olarak farklı değişkenleri de dikkate
alan Yaşar (2011) çalışmasında BİST’te faaliyet gösteren imalat sanayi sektöründe yer alan 58
firmanın 2003-2007 yıllarına ilişkin finansal tablolarından elde ettiği verileri analize tabi tutmuştur.
Bağımsız denetimin ölçütü olarak denetim firmasının büyüklüğü, denetim ücreti, denetime ayrılan
saatler ve denetçi rotasyonu değişkenleri kullanılmıştır. Yaratıcı muhasebe uygulamaları göstergesi
olan ihtiyari tahakkukların tahmininde “Düzeltilmiş Jones Modeli”nden faydalanılmıştır. Çalışma
sonucunda elde edilen bulgular, denetim firması büyüklüğünün ihtiyari tahakkuklar üzerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığını göstermiştir.
Bağımsız denetim kalitesinin yaratıcı muhasebe uygulamaları üzerine etkisi olup olmadığını
araştıran Aslanoğlu ve diğerleri (2016)

BİST’te faaliyette bulunan firmalara ilişkin verilerden

yararlanmışlardır. Bu kapsamda ihtiyari tahakkukları bağımlı değişken; denetim firmasının büyüklüğü,
denetçi görüşü, denetim firmasının ve baş denetçinin değişmesini ise bağımsız değişkenler olarak
kullanmışlardır. Yaratıcı muhasebe uygulamalarının ölçütü olarak gösterilen ihtiyari tahakkuklar
“Düzeltilmiş Jones Modeli”ne göre tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda yaratıcı muhasebe
uygulamaları ile bağımsız denetim kalitesine ilişkin değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki olmadığı görülmüştür.
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Çalışmada firmalarda uygulanan yaratıcı muhasebe uygulamaları ile denetim faktörünün
ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.
3.1. Araştırmanın Amacı, Hipotezleri ve Örneklemi
Bu çalışmanın amacı bağımsız denetim kalitesinin yaratıcı muhasebe uygulamaları üzerine
etkisi olup olmadığını incelemektir. Yani denetim firmalarının büyüklüğünün, denetim firmalarının
denetimi zor olan bir firmada denetim yapmalarının ya da denetlenen firmaların büyüklüğünün yaratıcı
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muhasebe önlemedeki durumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için halka açık imalat sanayi
firmalarında uygulama yapılmıştır.

Bu amaç doğrultusunda kurulan hipotezler Tablo 1’de

belirtilmiştir:
Tablo 1: Araştırma Hipotezleri
H1: Denetim firmasının büyüklüğü ile yaratıcı muhasebe uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Denetçi görüşü ile yaratıcı muhasebe uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H3: Denetimin zorluğu ile yaratıcı muhasebe uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H4: Firma büyüklüğü ile yaratıcı muhasebe uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H5: Kaldıraç (borç oranı) ile yaratıcı muhasebe uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H6: Kârdaki değişim ile yaratıcı muhasebe uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Hipotezlerin testleri, çalışmanın örneklemini oluşturan BİST’e kayıtlı imalat sanayi
sektöründe yer alan 179 firma üzerinde yapılmıştır. Ancak çalışmanın yapıldığı döneme ilişkin 26
firmanın verilerinde eksiklik bulunmaktadır. Bundan dolayı söz konusu firmalar örneklemden çıkarılıp
kalan 153 firmanın 2012-2017 yıllarına ait finansal tablo verileri kullanılarak analiz yapılmıştır. Bu
firmaların verilerine kendi web sitelerinden, İş Yatırım’dan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan
(KAP) ulaşılmıştır.
3.2. Araştırmanın Değişkenleri
Bağımsız denetimin yaratıcı muhasebe uygulamaları üzerine etkisinin olup olmadığının
incelendiği çalışmada yaratıcı muhasebe uygulamaları bağımlı değişken; denetim bağımsız değişken;
kârdaki değişim oranı, kaldıraç ve firma büyüklüğü kontrol değişkenleri olarak kullanılmıştır.
Literatüre dayandırılarak; yaratıcı muhasebe uygulamalarının ölçüsü olarak isteğe bağlı tahakkuklar;
denetim kalitesinin ölçüsü olarak denetim firmasının büyüklüğü, denetçi görüşü ve denetimin zorluğu
kullanılmıştır. Firma büyüklüğü toplam varlıkların doğal logaritması, kaldıraç toplam yükümlülükler /
toplam varlıklar oranı ile ölçülmüştür. Net kârdaki değişim değişkeni ise firmanın net kârı bir önceki
yıla göre artmış ise 1, azalmış ise 0 olmak üzere kukla değişken ile tanımlanmıştır.
İhtiyari(İsteğe Bağlı) Tahakkuklar:
Önceki çalışmalarda yaratıcı muhasebe uygulamalarının ölçümünde genellikle ihtiyari
tahakkukların kullanıldığı görülmektedir. İhtiyari tahakkukların tahmin edilebilmesi için öncellikle
toplam tahakkukların hesaplanması gerekmektedir. Toplam tahakkuklar, ihtiyari tahakkuklar ve
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ihtiyari olmayan tahakkuklardan oluşmaktadır. Toplam tahakkukların hesaplanmasına ilişkin bilanço
yaklaşımı ve nakit akışı yaklaşımı kullanılmaktadır. Ancak, Hribar ve Collins (2002) tarafından
yapılan çalışmada toplam tahakkukların tahmininde bilanço yaklaşımının güvenilir olmayan sonuçlar
vereceği ve nakit akışı yaklaşımının kullanılmasının daha uygun olduğu ifade edilmiştir. Nakit akışı
yaklaşımına göre toplam tahakkuklar net kar ile firma faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı farkı
alınarak hesaplanır.
Toplam Tahakkuklar = Net Kar- Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışı
TTAHi,t= NKi,t-FNAi,t

Toplam

tahakkukların

hesaplanmasının

ardından

ihtiyari

tahakkukların

doğrudan

hesaplanması mümkün olmadığından, ilk olarak ihtiyari olmayan tahakkuklar hesaplanarak belirlenen
tutar, toplam tahakkuklardan çıkarılmakta ve ihtiyari tahakkuklar aşağıdaki gibi bulunmaktadır:

İhtiyari Tahakkuklar=(Toplam Tahakkuklar/At-1) -İhtiyari Olmayan Tahakkuklar
İTAH=(TTAH/ At-1) – İOTAH

Önceki çalışmalara bakıldığında, ihtiyari tahakkukların tahmininde Jones Modeli (Jones 1991;
Carmanis ve Loennox 2008), Düzeltilmiş Jones Modeli (Dechow ve diğerleri, 2005; Jeong ve Rho,
2004; Karacaer ve Özek, 2010; Yaşar 2011; Liu ve diğerleri, 2014; Aslanoğlu ve diğerleri, 2016),
Kothari Modeli (Kothari 2005; Chen 2010; Zeghal ve diğerleri, 2011; Ferentinou ve Anagnostopoulou
2014; Sellami ve Slimi 2016; Adıgüzel 2017) ve Larcker ve Richardson Modeli kullanılmıştır. Bu
çalışmada, firmanın önemli performans göstergesinden biri olan aktif kârlılığını da dikkate alan
Kothari Modeli kullanılmıştır. Model aşağıdaki gibi formüle edilebilir:

TTAHi,t
ΔGELi,t  ΔALi,t
1
MDV
 β0
 β1
 β2
 β3AKOi,t  ε i,t
TVİ,t 1
TVi,t 1
TVİ,t 1
TVİ,t 1

TTAHi,t: Toplam Tahakkuklar
TVi,t-1: Bir önceki yılın Aktif büyüklüğü
∆GELi,t: t firmasının t yılındaki Gelirlerinin bir önceki yıla göre değişimi
∆Ali,t: t firmasının t yılındaki Ticari Alacaklarının bir önceki yıla göre değişimi
MDVi,t: Maddi Duran Varlıklar
AKOi,t: Aktif Getiri Oranı
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εi,t: Hata terimi (Toplam Tahakkukların ihtiyari olan kısmı)
Kothari modelinde, ihtiyari olmayan tahakkukları belirlemek için kesitsel OLS Regresyon
modeli uygulanmaktadır. İlk olarak her yıl her bir firma için katsayılar (β0, β1, β2, β3) tahmin edilir.
Ardından tahmin edilen katsayılar toplam tahakkukların ihtiyari olmayan kısmını belirlemek için her
bir firmaya uygulanmaktadır.

İOTAHi,t
TVi,t 1

 β0

1
ΔGEL  ΔAL
MDV
 β1
 β2
 β 3 AKOi,t  ε i,t
TVi,t 1
TVİ, t 1
TVİ, t 1

Sonuç olarak, tahmin edilen ihtiyari olmayan tahakkuklar, toplam tahakkuklardan çıkarılarak
ihtiyari tahakkuklar hesaplanmaktadır.

İTAHi,t 

TTAHi,t
TVi,t -1



İOTAHi,t
TVi,t -1

Denetim Firmasının Büyüklüğü:
Bağımsız denetimin kalitesi ile ilgili ilk değişken olan denetim firmasının büyüklüğü firmanın
denetimini yapan firmanın ilk 4 büyük firmadan biri olması haline 1, aksi halde 0 olarak tanımlanan
kukla değişkenidir. Araştırma kapsamında Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG ve
Pricewaterhouse Coopers (PwC) ilk 4 büyük denetim firması olarak ele alınmıştır.
Literatürde, yaratıcı muhasebe uygulamalarının ölçütü olan ihtiyari tahakkuklar ile denetim
firmasının büyüklüğü arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu (Caramanis ve Lennox 2008; Karacaer
ve Özer 2010; Zeghal 2011; Ferentinou ve Anagnostopoulou 2014) bazılarında ise herhangi bir ilişki
olmadığı (Chen 2010; Yaşar 2011; Garcia ve Guijarro 2014; Pelico ve diğerleri 2014; Aslanoğlu ve
diğerleri 2016; Sellami ve Slimi, 2016) sonuçlarına ulaşıldığı görülmüştür.
Denetimin Zorluğu
Bağımsız denetimin kalitesinin göstergesi olan diğer bir değişken denetim zorluğudur.
Denetim zorluğu bilançoda yer alan stoklar ve ticari alacakların toplanarak, toplam varlıklara
oranlanması ile hesaplanmaktadır ( Bell ve Tobur 1991; Johl ve diğerleri 2007).
Denetçi Görüşü
Bağımsız denetimin kalitesini ölçen son değişken ise denetçi görüşüdür. Denetçi, firmaların
finansal tablolarının finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin
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olumlu görüş, olumsuz görüş, görüş vermekten kaçınma ve şartlı görüş olmak üzere bağımsız denetçi
raporu sunmaktadır. Önceki çalışmalardan yola çıkarak (Johl ve diğerleri 2007; Karacaer ve Özek
2010; Aslanoğlu ve diğerleri 2016), denetçi görüşü olumsuz, şartlı ve görüş vermekten kaçınma
olması halinde 0, olumlu görüş olması halinde 1 olmak üzere kukla değişken olarak tanımlanmıştır.
Çalışmanın hipotezlerini test etmek amacıyla oluşturulan çoklu regresyon modeli değişkenleri Tablo
2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Araştırma Değişkenleri
Araştırmanın Değişkenleri Kısaltmalar
İhtiyari Tahakkuklar
MİTAH
(Bağımlı Değişken)
Denetim Firmasının
DENFİRMA4
Büyüklüğü (Bağımsız
Değişken)
Denetçi Görüşü
(Bağımsız Değişken)
Denetimin Zorluğu
(Bağımsız Değişken)
Net Kârdaki Yıllık Değişim
(Kontrol Değişkeni)
Firma Büyüklüğü
(Kontrol Değişkeni)
Kaldıraç
(Kontrol Değişkeni)

DENGÖRÜŞ

Hesaplamalar
Toplam Tahakkuklar-İhtiyari
Olmayan Tahakkuklar
Denetim firmasının ilk büyük 4
denetim firmasından biri olması
halinde 1; aksi takdirde 0

Denetçi görüşünün olumlu olması
halinde 1; olumsuz, şartlı veya görüş
bildirmekten kaçınma olması halinde
0
DENZOR
(Stoklar+Ticari Alacaklar)/Toplam
Varlıklar
KARDEĞİŞİM Net Kâri önceki yıla göre artmışsa 1,
aksi halde 0.
FİRMABÜY
Toplam Varlıkların Doğal
Logaritması
KALDIRAÇ
Toplam Yükümlülükler/Toplam
Varlıklar

Alındığı Yer
KAP, İş Yatırım
KAP

KAP

KAP, İş Yatırım
İş Yatırım
İş Yatırım
İş Yatırım

Çalışmanın hipotezlerini test etmek amacıyla oluşturulan çoklu regresyon modeli şu şekildedir:
MİTAHi,t= β0+β1DENFİRMA4i,t+ β2DENGÖRÜŞi,t+ β3DENZORi,t+ β4FİRMABÜYi,t+ β5KALDIRAÇi,t+εi,

4. ANALİZ VE BULGULAR
Çalışma kapsamında yer alan 153 firmanın 2012-2017 yıllarına ilişkin verileri kullanılarak
bağımsız denetim kalitesinin yaratıcı muhasebe uygulamaları üzerine etkisi ölçülmeyi amaçlanmış ve
panel veri analizi uygulanmıştır. Kurulan tahmini çoklu regresyon modeli E-Views 9.0 ve Stata 14
istatistik programı kullanılarak test edilmiştir.
Panel veri analizi, araştırmacıların hem zaman serilerini, hem de yatay kesit serileri birlikte
kullanmasına imkân veren ve ekonomiye ilişkin bilgilere ilişkin geniş bir tahminde bulunmayı
sağlayan bir yöntemdir (Greene 2003 284). Bu yöntemde zaman ve yatay kesit analizleri bir arada
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kullanıldığından sahte regresyon modelini engellemek amacıyla regresyon analizi öncesinde her bir
değişkenin durağan olup olmadığını test etmek için Levin, Liu ve Chu (LLC) ve Im, Pesaran, Shin
(IPS) testleri uygulanmıştır. Tablo 3’de yer alan istatistik ve olasılık değerlerine bakıldığında tüm
değişkenlerin birim kök içermediği yani durağan olduğu gözlemlenmiştir. Başka bir ifadeyle modelde
kullanılan değişkenlerin regresyon analizi yapmak için uygun olduğunu söylemek mümkündür.
Tablo 3. Panel Birim Kök Testi Sonuçları

Levin-Lin-Chu (LLC) Testi

MİTAH
DENFİRMA 4
DENGÖRÜŞ
DENZOR
KÂR DEĞİŞİM
FİRMABÜY
KALDIRAÇ

Im-Pesaran-Shin (IPS) Testi

İstatistik

Olasılık

İstatistik

Olasılık

-50.5394
-5.7911
-8.62008
-90.6862
-234.385
-85.7039
-48.9487

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-14.2504
-2.40E+13
-6.10E+13
-5.10133
-111.580
-8.68091
-3.63905

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001

Değişkenlerin durağanlığının tespit edilmesinin ardından hangi panel veri modelinin daha
uygun olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle klasik model ile sabit etkiler
modelini kıyaslayan F testi, ardından klasik model ile tesadüfi etkiler modelini kıyaslayan BreuschPagan LM Testi yapılmıştır. Yapılan testlerin sonucuna göre klasik modelin uygunluğunu savunan boş
hipotezleri (H0) reddedilmiş olup birim etkilerinin var olduğu anlaşılmıştır. Ardından birim etkilerin
sabit mi, tesadüfi mi olduğuna karar vermek için Hausman Testi uygulanmıştır. Tablo 4’te Hausman
Testinin istatistik ve olasılık değerleri incelendiğinde sabit etkiler modelinin kullanılmasının daha
uygun olduğu görülmüştür.
Tablo 4. Panel Veri Modelinin Belirlenmesi
Testler

İstatistik

Olasılık

F Testi

6.210

0.000

Breusch-Pagan LM Testi

70.90

0.000

Hausman Testi

25.010

0.003

Tahmin Modeli
Sabit Etkili

Panel veri analizinin yapılabilmesi için öncellikle belirlenen modelin bazı varsayımları
sağlaması gerekmektedir. Bu varsayımlardan biri modelin hata terimlerinin varyanslarının eşit olması,
bir diğeri ise hata terimleri arasında bir ilişki olmamasıdır. Hata terimlerinin varyanslarının eşit
olmaması durumunda değişen varyans sorunu ortaya çıkmaktadır. Özellikle yatay kesit verilerde bu
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durumla sık sık karşılaşılmaktadır. Değişen varyans sorunu En Küçük Kareler tahmincilerinin t ve F
istatistik değerlerinin güvenilirliklerini kaybetmelerine yol açmaktadır. Bu nedenle modelde değişen
varyans sorununun var olup olmadığını saptamak için Değiştirilmiş Wald Testi uygulanmıştır. Ayrıca
hata terimleri arasında ilişki (otokorelasyon) olup olmadığını belirlemek için ise Baltagi-Wu LBI Testi
yapılmıştır. Testlerin sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5. Değişen Varyans ve Otokorelasyon Test Sonuçları
Değiştirilmiş Wald Testi
Kikare
1.70E+06

MODEL

Olasılık
0.000
Baltagi-Wu LBI Testi
2.5290258

Değiştirilmiş Wald Testi sonucu incelendiğinde kurulan modelde değişen varyans sorunu
olduğu görülmüştür. Otokorelasyonun tespitine yönelik yapılan Blatgi-Wu LBI Testi sonucuna göre de
hata terimleri arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Değişen varyans ve otokorelasyon sorununu
çözmek için model White Yatay Kesit Kovaryans Katsayısı Metodu (White Cross Section) ve GLS
Metodu olarak da yatay kesit ağırlıklı (Cross Section Weights) kullanılarak analiz yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir:
Tablo 6. Panel Regresyon Analizi Sonuçları
Değişkenler
DENFİRMA 4
DENGÖRÜŞ
DENZOR

Katsayı
0.002511
0.001485
-0.064764

t İstatistiği
0.254816
0.163364
-4.14404

Olasılık değeri
0.7990
0.8703
0.0000*

KÂR DEĞİŞİM

0.020257

9.058195

0.0000*

FİRMABÜY
KALDIRAÇ
C
R2
Düzeltilmiş R2

0.030857
0.022512
-0.164618
0.513992
0.386820

3.326837
1.145395
-2.29762

0.0009*
0.2525
0.0219

F İstatistiği
Olasılık

4.041708
(0.000)*

Gözlem Sayısı
760
Not: *,** ve *** sırasıyla %1,%5,%10 düzeyinde anlamlı. (Bağımlı değişken: MİTAH)
İmalat sanayi sektöründe yapılan analiz sonuçlarına göre modelin düzeltilmiş R2 değerinin
0.386820 olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçtan hareketle modelde yer alan bağımsız ve kontrol
değişkenlerin bağımlı değişkenin % 0.386820’sini açıkladığını söylemek mümkündür. Modelin
bütünüyle istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını saptamak için uygulanan F Testinin sonucu
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incelediğinde istatistik değerinin 4.041708 ve bu değerin anlamlılık düzeyini gösteren olasılık
değerinin 0.000 olduğu görülmüştür. Bağımsız denetimin kalitesine ilişkin bağımsız değişkenlerin
kısmi regresyon katsayıları incelediğinde aşağıdaki sonuçlar tespit edilmiştir:
-

Denetim zorluğu (DENZOR) değişkeninin katsayı değeri -0.064764, t değeri -4.14404 ve
olasılık değeri 0.000 olarak belirlenmiştir. Bu sonucuna göre %1 anlamlılık düzeyinde
denetimin zorluğundaki bir birimlik artış ihtiyari tahakkukları -0.064764 birim
azaltmaktadır. Başka bir deyişle denetimin zorluğu ile ihtiyari tahakkuklarla ölçülen
yaratıcı muhasebe uygulamaları arasında anlamlı ve negatif bir ilişki vardır. Bu sonuca
bağlı olarak, denetimin zorluğu yani toplam varlıklar içinde yer alan stoklar ve ticari
alacakların payının fazla olması yaratıcı muhasebe uygulamalarının kısıtlanması üzerinde
önemli etkiye sahip olabilir. Daha önceki çalışmalara bakıldığında, Karacaer ve Özek
(2010) tarafından denetimin zorluğu ile yaratıcı muhasebe uygulamaları arasında negatif
bir ilişki olduğunu savunan hipotezin test edildiği çalışmadan elde edilen sonuçlarda her
iki değişken arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

-

Denetim firmasının büyüklüğü (DENFİRMA) değişkeninin katsayı değeri 0.002511, t
değeri 0.254816 ve olasılık değeri 0.7990 olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre
denetim firmasının büyüklüğü ile yaratıcı muhasebe uygulamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Literatür incelendiğinde Chen (2010), Yaşar
(2011), Garcia ve Guijarro (2014), Aslanoğlu ve diğerleri (2016)’nin de çalışmalarında
benzer sonuçlar elde ettiği gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda denetim yapan firmaların
büyüklüğünün firmaların yaratıcı muhasebe uygulamaları üzerine etkisi olmadığı
söylenebilir.

-

Denetçi görüşü (DENGÖRÜŞ) değişkeninin katsayısı değeri 0.001485, t değeri -0.163364
ve olasılık değerinin 0.8703 olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre denetçi
görüşü ile yaratıcı muhasebe uygulamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Bu bağlamda denetçi görüşünün, firmaların yaratıcı muhasebe
uygulamaları üzerinde bir etkisi yoktur.

-

Borçlanma oranı (KALDIRAÇ) değişkeninin katsayısı değeri 0.022512, t değeri 1.145395
ve olasılık değeri 0.2525 olarak belirlenmiştir. Bu değerlere göre borçlanma oranı ile
ihtiyari tahakkuklarla ölçülen yaratıcı muhasebe uygulamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

-

Net kârdaki değişim oranı değişkeninin katsayı değeri 0.020257, t değeri 9.058195 ve
olasılık değerinin 0.000 olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda %1
anlamlılık düzeyinde net kârdaki bir birimlik değişim, ihtiyari tahakkukları 0.020257
birim artırmaktadır. Diğer bir deyişle net kârdaki değişim ile yaratıcı muhasebe
uygulamaları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Karacaer ve Özek (2010) ise
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çalışmalarında net kârdaki değişim ile yaratıcı muhasebe uygulamaları arasında negatif bir
ilişki olduğunu belirleyerek, net kârları bir önceki yıla göre azalan firmaların daha fazla
yaratıcı muhasebe uygulamalarına başvurduğu sonucuna ulaşmışlardır.
-

Firma büyüklüğü (FİRMABÜY) değişkeninin katsayı değeri 0.030857, t değeri 3.326837
ve olasılık değeri 0.0009 olarak bulunmuştur. Bu değerler %1 anlamlılık düzeyinde firma
büyüklüğündeki bir birimlik değişimin, ihtiyari tahakkukları 0.030857 birim arttığını
göstermektedir. Daha genel bir ifadeyle firma büyüklüğü ile yaratıcı muhasebe
uygulamaları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Firma büyüklüğü
ve ihtiyari tahakkuklar arasındaki ilişkiyi ölçen Zhou ve diğerleri (2009), Cang vd.(2016)
Adıgüzel (2017) de çalışmalarında firma büyüklüğü ile yaratıcı muhasebe uygulamaları
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ifade etmişlerdir.

5. SONUÇ
Bu çalışma ile bağımsız denetim kalitesinin firmaların yaratıcı muhasebe uygulamaları üzerine
etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla BİST’te kayıtlı imalat sanayi sektöründe yer alan 152
firmanın 2012-2017 yılları arasındaki 760 firma/yıl verisi incelenerek analizi yapılmıştır.
Denetim zorluğu ile yaratıcı muhasebe uygulamaları arasındaki ilişki ile ilgili elde edilen
sonuçlar ışığında, firmaların toplam varlıkları içerisinde ticari alacaklar ve stoklar kalemlerinin
miktarlarının fazla olması denetimi zorlaştırmakta ve denetçinin daha fazla çaba göstermesi
gerekmektedir. Bu kalemlerin devir hızının tespiti, değerleme yöntemlerinin belirlenmesi, standarda
uyum sürecinin tespit edilmesi gibi sebepler bu kalemlerin denetimini zorlaştırmaktadır. Bu durumun
farkında olan denetçiler, denetimi yaparken daha dikkatli ve kapsamlı çalışmalar yapmaya gayret
etmelidirler.
Diğer taraftan, denetim firmasının büyüklüğü ile ilgili analiz sonuçları büyük denetim
firmalarının yaratıcı muhasebe uygulamaları üzerinde bir etkisinin olmadığını göstermekte ve literatür
çalışmaları ile uyumlu bir sonuç çıktığı tespit edilmektedir. Dünyada ve ülkemizde denetim ile ilgili
getirilen kapsamlı standartlar ve yasaların katılığı neticesinde artık sadece büyük denetim firmaları
değil, diğerleri de denetim sürecini düzgün yerine getirmeye çalışmaktadır.
Bir diğer değişkenimiz olan denetçi görüşünde, olumlu, olumsuz, şartlı veya görüş vermekten
kaçınma şeklinde raporlama firmaların yaratıcı muhasebe uygulamalarını etkilememektedir. Bu
durumda inceleme döneminde, denetim firmalarının genellikle olumlu ya da az da olsa şartlı görüş
vermelerinden dolayı firmaların yaratıcı muhasebe uygulamalarında anlamlı bir sonuç çıkmadığı
düşünülmektedir.
Kontrol değişkenleri ile yaratıcı muhasebe uygulamalarına ilişkin sonuçlar, firma
büyüklüğünün yaratıcı muhasebe uygulamalarını artırıcı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
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Başka bir deyişle büyük firmaların kazançlarını/kârlarını olduğundan daha fazla göstermek amacıyla
daha çok ihtiyari tahakkuk yönetimine başvurduğu söylenebilir. Ayrıca net kârları bir önceki yıla göre
artan firmaların daha fazla ihtiyari tahakkuk ayırarak yaratıcı muhasebe uygulamalarına başvurduğu
görülmüştür. Son olarak firmaların borçlanma düzeyi arttıkça daha fazla yaratıcı muhasebe
uygulamalarına başvurması beklenirken, elde edilen bulgular borçlanma oranının yaratıcı muhasebe
uygulamaları üzerinde bir etkiye sahip olmadığını göstermiştir.
Çalışma imalat sektöründe yapılması ve ihtiyari tahakkukları aktif kârlılığı da dikkate alan
Kothari Modeli kullanılarak tespit edilmesi ile farklılık yaratmaktadır. Yaratıcı muhasebe
uygulamaları ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalarda, firmaların bulunduğu sektörler arasında bir
kıyaslama yapılabilir. Her sektörün bilanço yapısı, sermaye yapısı ve kâr politikasına ilişkin
farklılıklar olduğundan daha farklı sonuçlar elde edilebilir. Yine bağımsız denetimin kalitesine ilişkin
modele farklı değişkenler eklenerek analiz yapılabilir. Yaratıcı muhasebe uygulamalarının göstergesi
olan ihtiyari tahakkuklar farklı modellerle hesaplanarak aralarında karşılaştırma yapılabilir.
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Abstract
The purpose of this study is to examine the effects of voluntary audit firm switches on audit quality.
The study, which used discretionary accruals as a measure of audit quality, was conducted using the
least square regression method in the sample of manufacturing industry companies traded in Istanbul
Stock Exchange (ISE) between 2011-2016. The main result of the study shows that audit quality is
negatively affected by voluntary audit firm switches. In addition, after voluntary audit firm changes,
positive discretionary accruals and hence audit quality decreased in companies both the companies
audited by big four and non-big four audit firms. On the other hand, we find that increase in audit
quality in the case of voluntary audit firm change among the big four audit firms; decrease in audit
quality in the case of voluntary audit firm change from non-big four audit firms to big four audit firms.
Keywords: Audit quality, Voluntary audit firm switch, Big fours.
Gönüllü Bağımsız Denetim Kuruluşu Değişikliğinin Denetim Kalitesine Etkisi
Öz
Bu çalışmanın amacı, gönüllü denetim kuruluşu değişikliklerinin bağımsız denetim kalitesi üzerindeki
etkilerini incelemektir. Bağımsız denetim kalitesinin göstergesi olarak ihtiyari tahakkukların
kullanıldığı çalışma, 2011-2016 yılları arasında Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören imalat sanayi
şirketleri örnekleminde en küçük kareler regresyon yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın temel sonucu, gönüllü denetim kuruluşu değişikliğinin denetim kalitesini negatif olarak
etkilediğini göstermiştir. Ayrıca, gönüllü değişiklik sonrasında, hem 4 büyüklerce hem de 4 büyükler
dışındakilerce denetlenen şirketlerde, pozitif ihtiyari tahakkuklarda artış ve dolayısıyla denetim
kalitesinde düşüş gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 4 büyüklerden 4 büyüklere gönüllü denetim kuruluşu
değişikliğinde, denetim kalitesinde artış; diğer denetim kuruluşlarından 4 büyüklere gönüllü denetim
kuruluşu değişikliği durumunda ise denetim kalitesinde azalış görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Denetim kalitesi, Gönüllü denetim firması değişikliği, Dört büyükler.
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Bağımsız Denetimde Mesleki Şüphecilik, Mesleki Şüpheciliğin Ölçülmesi ve Meslek
Mensupları Üzerinde Bir Araştırma
Doç. Dr. Erdal YILMAZ*
Öz
Denetçinin denetimin her aşamasında mesleki şüphecilik tavrını göstermesi gerektiği denetim
standartlarında ve literatürde açıkça ifade edilmektedir. Mesleki şüphecilik tavrı, denetçinin
sorgulayıcı bir zihinle elde edilen kanıtın geçerliliği ile ilgili eleştirel değerlendirme yapması anlamına
gelir. Ancak şüphecilik tavrı, mesleki bilgi ve duyarlılığın yanında kişilik yapısı ile de ilgilidir. Bu
nedenle denetçi adaylarının ve denetçilerin olaylar karşısındaki şüpheci yaklaşım düzeylerinin
ölçülmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Hurtt (2010), mesleki şüphecilik
düzeylerini ölçen bir ölçek geliştirmiştir. Bu çalışmanın amacı, Hurtt (2010) tarafından geliştirilen
ölçeğin Türkçeye çevrilmesi, geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılması ve Türkiye’deki meslek
mensupları üzerinde ölçeğin uygulanmasıdır.
Hurtt (2010) ölçeği kullanılarak, Türkiye’deki Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler ve muhasebe öğretim elemanlarının mesleki şüphecilik düzeylerini ölçen bir araştırma
yapılmıştır. Araştırma sonucunda; Yeminli Mali Müşavirlerin mesleki şüphecilik düzeyleri diğer
katılımcıların şüphecilik düzeylerinden anlamlı bir şeklide farklılık göstermiştir. Ayrıca, yüksek yaş
grubundaki katılımcıların düşük yaş grubundaki katılımcılara göre daha yüksek mesleki şüpheciliğe
sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyetler açısından ve mesleki kıdemler açısından
katılımcıların mesleki şüphecilik seviyelerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Denetim, Mesleki Şüphecilik, Mesleki Şüphecilik Ölçeği

Professional Scepticism in Independent Audit: Measuring Professional Scepticism and Research
on Job Professionals
Abstract
The auditing standards and the literature clearly state that auditors are required to exercise skepticism
throughout the conduct of each stage of audit. Professional scepticism attitude means the practitioner
making judgmental evaluation about the validity of obtained evidence with a questioning mind-set.
However, skepticism is about attitude, professional knowledge and sensitivity as well as personality.
For this reason, the need for auditor candidates and auditors to measure the level of skeptical approach
to events has arisen. To meet this need, Hurtt (2010) tried to develop a measurement scale of auditor
professional skepticism.
In this study, Hurt’s Scepticism Scale is translated to Turkish language, scale’s validity and reliability
analysis are made and the scale is applied on the profession in Turkey. Afterwards, by making a
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research on sworn-in certified public accountants, certified public accountants, professional scepticism
levels of job professionals are carry out.
As a result of the research; professional skepticism levels of Sworn-in Chartered Accountants differ
significantly from the skepticism levels of other participants. In addition, the participants in the high
age group were found to have higher professional skepticism than the participants in the low age
group. No significant difference was found in the level of professional skepticism of participants in
terms of gender and professional seniority.
Keywords: Audit, Professional Skepticism, Professional Skepticism Scala
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Muhasebede Etik, Mesleki Değerler, Etik ve Tutum, IES 4 Kapsamında İnceleme
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur BUYRUK AKBABA*
Öz
Etik; iyi, kötü, doğru, yanlış, ahlak, ahlaksızlık gibi kavramları açıklayan, insan ahlakının sorularına
çözüm arayan ahlak felsefesidir. Muhasebe mesleğinde etik kavramı ise muhasebe mesleğinin
sunulmasında hizmet kalitesi, finansal bilgilerin doğru, güvenilir, meslek mensuplarının tarafsız,
dürüst ve güvenilir olması adına uyması gereken kurallardır. Muhasebe mesleğinde etik kavramı ile
ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları Komitesi'de muhasebe
mesleği ile ilgili standartlar yayımlamıştır. (4) numaralı uluslararası eğitim standardında (IES) mesleki
değerler, etik ve tutum ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Çalışmada muhasebe mesleğinde etik
kavramının önemi, Uluslararası Eğitim Standardı kapsamında mesleki değerler, etik ve tutum
hakkında yapılan düzenlemelere yer vererek muhasebe mesleğine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda konuya ilişkin kavramsal bilgilere değinilmiş, meslek mensuplarının (4) numaralı
standardı uygulamalarındaki bilgi ve uygulanan esaslara yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Etik, Muhasebe, Standart, IES 4

Ethics in Accounting, Professional Values, Ethics and Attitudes, Examination within IES 4
Abstract
Ethic; it is a moral philosophy that explains concepts such as good, bad, right, wrong, moral,
immorality, seeking solutions to the questions of human morality. The concep of ethics in the
accounting profession is the rules that must be followed in the name of service quality in the
presentation of the accounting profession, in order to ensure that financial information is accurate,
reliable, professional members are impartial, honest and trustworthy. There have been many studies on
the concept of ethics in the accounting profession. The International Accounting Education Standards
Board (IAESB) has published standards on the accounting profession. (4) in the International
Education Standard (IES) are explained professional values, ethics and attitudes. It was aimed to
contribute to the accounting profession by giving importance to the concept of ethics in the accounting
profession in the study and by arranging the regulations about the professional values, ethics and
attitude within the scope of the International Education Standard. For this purpose, conceptual
information about the subject is given and information about the application of the (4) number of
standard and the applied principles are included.
Keywords: Ethics, Accounting, Standard, IES 4
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Etik Çerçevede Muhasebe Hukuku ve Vergi Hukukunun Hile Kavramına Bakışı ve
Meslek Mensuplarının Sorumluluğu
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SOMUNCU*
Dr. Öğr. Üyesi Azize ESMERAY**
Öz
Muhasebede hile kasıtlı yapılan davranışlardır. Bir eylemin muhasebe hilesi sayılması için zarara
uğrayan bir taraf olmalıdır. Vergi hukuku açısından zarara uğrayan taraf devlettir. Bu açıdan muhasebe
hilesine vergi hilesi demek yanlış olmayacaktır. Bu çalışmanın amacı; etiksel bir sorun olarak ve
muhasebe hukuku açısından hile kavramını, hile türleri, hilelerin tespitinin nasıl yapılabileceği
konularına açıklık getirmektir. Ayrıca vergi hukuku alanında kaçakçılık suçu sayılan “hesap ve
muhasebe hilesi yapmak” fiilinin; kanuni, maddi ve manevi unsurlarını ortaya koymak; mükelleflerin
ve meslek mensuplarının suçun faili ve/veya iştirakçisi olması hususunu tartışmaktır.
Anahtar Kelimeler: Etik, Muhasebe Hilesi, Vergi hukuku

The Approach of Accounting Law and Tax Law to the Concept of Fraud in terms of Ethics and
Responsibilities of the Professional Members
Abstract
In accounting, fraud is an intentional behaviour. There must be a party who makes a loss for an act to
be considered as fraud. In terms of accounting law, the party who makes a loss is the state. In this
aspect accounting fraud is not a wrong term to use instead of tax fraud. The purpose of this study is to
clarify the concept, types and the parties who play part in the fraud and how to identify the fraud in
terms of accounting law as an ethical problem. And also the purpose of this study is introduce material
and nonmaterial fraud and argue whether the culprit of the crime should be a tax payer or a member of
professions.
Key Words: Ethics, Accounting Fraud, Tax Law.
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Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) Duygusal Zeka Düzeyleri ve Bazı
Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Yalova İli Örneği
Prof. Dr. Beyhan MARŞAP
Doç. Dr. Bilge Leyli ELİTAŞ
Doç. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
Öz
Bu çalışma, Yalova ilinde bağımsız olarak faaliyette bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin
(SMMM) duygusal zekâ düzeylerinin tespit edilerek, bu düzeylerin bazı değişkenler açısından
farklılaşıp farklılaşmadığnın ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla “Duygusal Zekâ”
ölçeği’nden yararlanılmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde MannWhitney U testi ve Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılanların
duygusal zekâ düzeylerine yönelik ankette yer alan ifadelere 4,04’lük bir oranda katıldıkları, alt
boyutlar açısından da; en yüksek düzeyli katılımı “kendi duygularını değerlendirme” boyutu içerisinde
yer alan ifadelerle sağladığı (4,26), en düşük katılımı ise “duyguların düzenlenmesi” boyutu içerisinde
yer alan ifadelerle sağladığı (3,75) görülmüştür. Ayrıca katılımcıların duygusal zekâ düzeyleri (tüm alt
boyutlar da dahil) ile mesleki faaliyet süresi, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, müşteri sayısı, aylık
ortalama gelir, medeni durum, çocuk sayısı ve mesleği sevme durumu değişkenleri arasında anlamlı
bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal Muhasebe, Duygusal Zekâ, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.

Emotional Intelligence Level of Certified Public Accountants and Examination of their
Emotional Intelligence in terms of some Demographic Variables: the Case of Yalova
Abstract
In this study we intended to measure the emotional intelligence levels of the Certified Public
Accountants` and investigate its relationship with certain constructs. In this regard we utilized the
Dimentions of Emotional intelligance scale (deis) and analyzed the results using Mann-Whitney U and
Kruskal Wallis-H tests. Our results suggest that participants agreed with the items in the survey with a
score of 4.04. Among sub-dimensions highest agreement with the items were achieved in "selfevaluation emotions" facet and lowest agreement is achieved in "organization of emotions" facet.
There were no significant differences in emotional intelligence levels found according to the tenure,



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası Ticaret ve Finansman
beyhanmarsap@gmail.com.

Yalova Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, bilgeleyli@yalova.edu.tr.

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, İ.İ.B.F., Sağlık Yönetimi Bölümü, seyhancil@gmail.com.

Bölümü,

151

gender, age, level of education, number of customers, monthly average earnings, marital status,
number of children and affection towards the job.
Keywords: Behavioral Accounting, Emotional Intelligence, Certified Public Accountants
1. GİRİŞ
1990’lı yılların başlarında geliştirilmeye başlanmış olan duygusal zeka kavramını, Psikolog Dr.
Reuven Bar-On, “kişinin çevresel etki ve baskılara olumlu tepkiler verebilmesini sağlayan bilişsel
olmayan beceriler bütünü” olarak tanımlamıştır (Sudak ve Zehir 2013,146).
Peter Salovey ve John Mayer ise 1990’da duygusal zekayı “bir kişinin kendi ya da başkalarının
hislerini ve duygularını yansıtabilme, onları ayırt edebilme ve kişinin düşüncesi ve eyleminde bu
bilginin kullanılması” şeklinde tanımlamışlardır (Sudak ve Zehir 2013,146).
Bireylerin yaşadıkları toplumun içinde var olabilmesi ile toplumsal ilişkilerinin ve düşünme
biçimlerinin anahtarı olarak kabul edilen duygusal zeka, bireyin kendisinin ve başkalarının hislerini
tanıyarak, kendisini motive etmesi ile bireyin içindeki ve ilişkilerindeki duygularını iyi yönetebilme
yetisidir (Özcan ve diğerleri 2016, 289).

Duygusal zekâ; öğrenilebilir sosyal ve psikolojik

yeteneklerden oluşmaktadır. Bu yetenekler; bireyin kendini ve duygularını tanıması, duygularını ifade
edebilmesi, onlarda meydana gelen değişimleri kontrol altında tutabilmesi, karşılaştığı engellere karşı
dirençli davranabilmesi, diğer bireylere anlayışla yaklaşabilmesi, onların duygularını fark edebilmesi,
onlarla ilişki kurup, bu ilişkiyi sürdürebilmesi şeklinde sıralanmaktadır (Arslan ve diğerleri 2013,
171).
Kişinin kendi duygularını bilmesi, başkalarının duygularının farkında olması ve bunları iş ve
sosyal yaşamında etkin olarak kullanabilmesi, insanın duygularına ne derecede hükmedebildiğini ve
onları nasıl daha verimli kullanabileceğini açıklayan bir faktördür. Duygusal yeterliklerini gerektiği
gibi kullanmasını bilen, bir başka ifadeyle duygusal zekâsı yüksek insanların hem özel hem de meslekî
yaşamları kendileri için kolaylaşmaktadır (Kahraman 2013, 1). Duygusal zekâ, bireyin iş ve özel
hayatındaki başarısının belirlenmesinde kayda değer bir öneme sahiptir. Çalışanlara rekabet gücü
veren duygusal zekâ, onların işlerinde daha başarılı olmalarını sağlamakta, örgütsel vatandaşlık
davranışını, iş performansını ve örgütsel bağlılıklarını artırmaktadır (Arslan ve diğerleri 2013, 169).
Wong ve Law (2002)’ye göre duygusal zekanın; kendi duygularını değerlendirme, başkalarının
duygularını değerlendirme, duyguların kullanılması ve duyguların düzenlemesi olmak üzere dört altı
boyutu vardır. Bunlar (Atilla ve diğerleri 2013, 108):
Kendi duygularını değerlendirme boyutu; kişinin kendine ait derin duyguları anlaması ve onları
doğal bir şekilde ifade edebilmesi yeteneği ile ilgilidir. Bu konuda yetenekli insanlar, duygularını
diğer insanlardan çok daha önce algılar ve anlarlar.
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Başkalarının duygularını değerlendirme boyutu; kişinin etrafındaki insanların duygularını
algılama ve anlama yeteneği ile ilgidir. Bu konuda yetenekli olanlar başkalarının duygularına onların
aklını okurcasına hassas olurlar.
Duyguların kullanılması boyutu; kişinin duygularını yapıcı aktivite ve kişisel performansa
yönlendirerek yararlanma yeteneği ile ilgilidir. Bu konuda yetenekli insanlar çoğu zaman olumlu bir
ruh hali içindedirler. Bu kişiler duygularını hem iş hem de kişisel yaşamlarında performanslarını
artırmak için kullanırlar.
Duyguların düzenlemesi boyutu; kişilerin duygusal tatmini ve stresten daha çabuk kurtulmak
için duygularını düzenleme yeteneği ile ilgilidir. Bu konuda yetenekli olanlar davranışlarını uç ruh
halindeyken bile kontrol altında tutabilirler.
Diğer meslek gruplarında olduğu gibi muhasebe meslek mensuplarının da duygusal
yeterliklerini gerektiği gibi kullanabilmeleri son derece önemlidir. Muhasebe meslek mensuplarının
duyguları, düşünceleri, kişilik özellikleri, psikolojik yapıları gibi davranışsal unsurları göz ardı
edilmemelidir. Muhasebe sürecinin çıktılarının sağlıklı olması muhasebe meslek mensuplarının
duygularını işe karıştırmamalarına bağlıdır (Aslantaş Ateş ve diğerleri 2016, 25). Yoğun çalışma
şartlarına sahip olan muhasebe meslek mensuplarının işleri çoğu zaman yorucu olabilmektedir. İş
yaşamının zorluklarına karşı duygularını doğru ve dengeli yönetebilen insanların duygusal zekası
yüksek olan yani duygularını tanıyıp kullanabilen insanlar olduğu düşünüldüğünde muhasebe meslek
mensuplarının duygusal zekalarının yüksek olması önem kazanmaktadır (Aslantaş Ateş ve diğerleri
2016, 28).
Literatüre bakıldığında; çeşitli meslek gruplarının duygusal zeka düzeylerinin incelendiği
çalışmalara rastlanıldığı halde muhasebe meslek mensupları üzerinde yapılan çalışmaların yetersiz
sayıda olduğu görülmüştür. Bu bağlamda bu çalışmada Yalova ilinde bağımsız olarak faaliyette
bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) duygusal zekâ düzeylerinin tespit edilerek,
bu düzeylerin bazı değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya konulması
amaçlanmıştır.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Doğan ve Demiral (2007) çalışmaları ile yüksek duygusal zekaya sahip çalışanların kurumsal
başarıya olan etkisini araştırmışlardır. Çalışmada duygusal zeka ve kurumsal duygusal zekaya ait
teorik açıklamalarda bulunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; duygusal zekanın yüksek olduğu
kurumlarda çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hissedarlarla olan ilişkilerin daha etkin yürütüleceği
ve bu sayılan ilgili tarafların istek ve beklentilerinin dahi iyi anlaşılarak karşılanacağı sonucuna
ulaşılmıştır.
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Najafpour (2008) bir üretim işletmesinde duygusal zekâ ile işe bağlılık arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Araştırmanın bir diğer amacı ise işe bağlılık ile yaş ve cinsiyet gibi faktörler arasındaki
ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada örgütsel düzeyleri farklı 120 çalışana anket gönderilmiştir.
Gönderilen anketlerden 75 tanesi geri dönmüş olup, katılım %62,5 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma
sonuçlarına göre ROE (Regulation of emotion) ve UOE (Use of emotion) ile işe bağlılık arasında
pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. SEA (self emotional appraisal) ve OEA (Others’s emotional
appraisal) değişkenleri ile işe bağlılık ile pozitif bir ilişkiye sahip bulunmamaktadır. ROE, cinsiyet ve
yaş faktörlerinin etkisi ile işe bağlılık düzeyini olumlu yönde etkilemektedir.
Atilla ve diğerleri (2013) Isparta’daki hastane çalışanları ve hastanede yatan hastaların duygusal
zekası ile hasta memnuniyeti arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmada duygusal zekayı ölçmek
için Wong ve Law (2002)’un duygusal zeka skalası, hasta memnuniyetini ölçmek için ise Sağlık
Bakanlığı’nın yatan hastaların memnuniyetlerini ölçmek için hazırlatmış olduğu hasta memnuniyeti
anketlerinin 5’li likert ölçeğine uyarlanmış ve revize edilmiş hali ile 425 kişiye anket uygulanarak
Sperman Korelasyon Analizi yapılmıştır. Ampirik araştırma sonuçlarına göre duygusal zeka alt
boyutları ile hasta memnuniyeti boyutları arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Arslan ve diğerleri (2013) Uşak’taki sağlık kurumlarında görev yapan sağlık personelinin
duygusal zeka ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmada duygusal
zekayı ölçmek için Schutte vd. (1998)’nin duygusal zeka skalası, örgütsel bağlılık düzeyini ölçmek
için Allen ve Meyer (1990)’ın örgütsel bağlılık skalası 425 sağlık personeline uygulanmıştır. Anket
yöntemiyle elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak bağımsız değişken ve boyutlarının bağımlı
değişken üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Ampirik araştırma
sonuçlarına göre; duygularını ifade edebilme boyutu ile duygusal bağlılık arasında ve başkalarının
duygularının farkında olma boyutu ile devamlılık bağlılığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Madani ve Asgari (2014) çalışmalarında öğretmenlerin duygusal zekâları ile işe bağlılık
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 102 kişilik örneklem grubu Krejcie ve Morgan Tablosu’na göre
seçilmiştir. Duygusal zekâ için Gulman (1998)’ın anketi ve işe bağlılık için de Kanungo (1982)’nun
anketi araştırmada kullanılmış olup korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre
duygusal zekâ ile işe bağlılık arasında istatistikî olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki
bulunmaktadır. Bununla beraber öğretmenlerin duygusal zekâ boyutlarını ve bileşenlerini oluşturan;
özfarkındalık, özyönetim, sosyal farkındalık ve örgütlenme ilişkileri ile işe bağlılık arasında pozitif
yönlü bir ilişki bulunmaktadır.
Orluwene ve Thankgod (2014) duygusal zekânın çeşitli boyutlarının öğretmenlerin işe
bağlılıklarına etkisini araştırmışlardır. Çalışmada 430 öğretmen rastgele seçilmiştir. Elde edilen veriler
çoklu regresyon modelleri ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; duygusal zekâ ve çeşitli
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boyutlarının öğretmenlerin işe bağlılıkları üzerinde istatistiki olarak önemli tahminlerde bulunduğu
tespit edilmiştir. Özfarkındalık en yüksek tahmin aracıdır. Kendini yönetme, soysal farkındalık ve
ilişki yönetimi de özfarkındalığı takip etmiştir.
Taşlıyan ve diğerleri (2014) Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde görev yapan akademik
personelin duygusal zeka, iş tatmini ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyerek; duygusal
zeka faktörlerinin bazı demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmışlardır.
Çalışmada duygusal zekâyı ölçmek için Chan (2004 ve 2006) tarafından geliştirilen skala (Emotional
Intelligence 12 Elements - EI12); iş tatminini ölçmek için Weiss, Dawis, England ve Lofquist (1967)
tarafından geliştirilen Minnesota İş Tatmin skalası (MSQ-Kısa Form); tükenmişlik düzeyini ölçmek
için de Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri skalası
kullanılarak 291 akademik personele anket uygulanmıştır. Ampirik araştırma sonuçlarına göre
duygusal zeka ile iş tatmini ve tükenmişlik düzeyi arasında anlamlı bir ilişki saptanarak; duygusal zeka
faktörlerinin cinsiyet, medeni durum ve yaşa göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
Taner ve Elgün (2015) Türkiye’de ilaç sektöründe faaliyet gösteren firmaların çalışanları
tarafından algılanan etik iklim boyutlarının örgütsel bağlılık üzerine etkilerini araştırmışlardır.
Çalışmada 197 tıbbi tanıtım sorumlusuna uygulanan anket çalışmasında Victor ve Cullen (1998)’in
etik iklim skalası ve Meyer ve Allen (1991)’in örgütsel bağlılık skalası kullanılmıştır. Ampirik
araştırma sonuçlarına göre ilaç sektöründeki etik iklimin alt boyutlarından sadece başkalarının iyiliğini
isteme boyutu ile kanun ve kodların örgütsel bağlılık türleriyle anlamlı ilişkisi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Şat ve diğerleri (2015) çalışmalarında Kayseri’de özel okullarda çalışan öğretmenlerin duygusal
zeka ve duygusal emek düzeylerini; cinsiyet, medeni durum, kıdem, çalışılan kurum türü ve öğrenim
durumu açısından araştırmışlardır. Çalışmada, duygusal zekânın ölçülmesinde Shutte vd. (1998)
tarafından geliştirilen ve Austin vd. (1998) tarafından yeniden düzenlenen, Tatar vd. (2011) tarafından
da Türkçe’ye uyarlanan Shutte Duygusal Zekâ skalası kullanılmıştır. Duygusal emeğin ölçülmesinde
ise Diefendorff, Croyle ve Grosserand (2005) tarafından iki farklı ölçek kullanılarak geliştirilen ve
Basım ve Beğenirbaş (2002) tarafından türkçeye uyarlanan ölçekten yararlanılmıştır. 157 öğretmene
uygulanan anket sonuçlarına göre öğretmenlerde medeni durumun, cinsiyetin, öğrenim durumunun,
çalışılan okul türünün ve kıdemin duygusal zekâ ile duygusal emeğin alt boyutlarında farklılaştığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Aslantaş Ateş ve diğerleri (2016) Isparta’daki muhasebe meslek mensuplarının duygusal zeka
seviyelerini araştırmışlardır. Çalışmada duygusal zeka seviyelerini ölçmek amacıyla 235 muhasebe
meslek mensubuna Wong ve Law (2002)’a ait olan WLEIS (Wong-Law Emotional Intelligence Scale)
duygusal zeka skalası kullanılarak faktör analizi yapılmıştır. Ampirik çalışma sonuçlarına göre
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muhasebe meslek mensuplarının duygusal zeka seviyelerinin ortalama değerin üzerinde olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Hasanuddin ve Sjahruddin (2017) duygusal zeka ve spiritüel zekanın denetçilerin işe
bağlılıklarına olan etkilerini araştırmışlardır. Araştırmada yöntem olarak anket ve 5’ li likert ölçeği
kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre duygusal zekâ işe bağlılık üzerinde anlamlı ve pozitif bir
etkiye sahiptir. Yüksek sipiritüel zekanın da işe bağlılık üzerimde pozitif yönlü bir etkisi vardır. Ancak
sipiritüel zekanın işe bağlılık artışında güçlü bir etkisi bulunmamaktadır. Duygusal zekânın denetçi
performansı üzerinde istatistiki olarak anlamı bir etkisi bulunmamaktadır. Sipiritüel zekâ denetçi
performansını arttırma noktasında önemli bir etkiye sahiptir. İşe bağlılık denetçi performansı üzerinde
istatistikî olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Duygusal zekâ ile birlikte işe bağlılık denetçi
performansı üzerinde istatistiki olarak önemli bir etkiye sahiptir. Bunun yanısıra spiritüel zekâ ile
birlikte işe bağlılık denetçi performansı üzerinde istatistiki olarak önemli bir etkiye sahip değildir.
Hırlak ve diğerleri (2017) çalışmaları ile Kahramanmaraş’ta çeşitli işletmelerde çalışan
işgörenlerin duygusal zekasının, iş performansı ve bazı demografik özellikler ile olan ilişkisini
araştırmışlardır. Çalışmada duygusal zekayı ölçmek için Wong ve Law (2002)’un duygusal zeka
skalası,

iş

performans

düzeyini

ölçmek

için

katılımcıların

kendilerinin

performanslarını

değerlendirmesine dayanan Chao (1986)’nun skalası kullanılarak 203 kişiye anket uygulanmıştır.
Ampirik araştırma sonuçlarına göre; duygusal zekâ boyutları (kendi duygularını değerlendirme,
başkalarının duygularını değerlendirme, duyguların kullanımı ve duyguların düzenlenmesi) ile
çalışanların iş performans düzeyleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca duygusal zekâ boyutunun (duyguların düzenlenmesi) cinsiyet ve
eğitim düzeyi değişkenine göre; duygusal zekâ boyutunun (duyguların kullanımı) ve iş performansı
düzeyinin medeni durum değişkenine göre; duygusal zekâ boyutlarının (başkalarının duygularını
değerlendirme, duyguların kullanımı) ve iş performansı düzeylerinin gelir düzeyi değişkenine göre
anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Savcı ve Acaray (2018) çalışmalarında duygusal zekanın profesyonelleşme üzerine etkisini
araştırmışlardır. Çalışmada Rize ilindeki muhasebe bürolarında çalışan 90 muhasebe meslek
mensubuna Bar-On (1996)’un duygusal zeka skalası ve Çetin (2015)’in profesyonelleşme skalası
kullanılarak yapısal eşitlik modellemesi analiz yöntemi uygulanmıştır. Ampirik çalışma sonuçlarına
göre; duygusal zekanın öz farkındalık boyutunun profesyonelliğin etik kodlar boyutu (kişisel üstünlük
ve yakından denetim) üzerinde; özyönetim boyutunun ise profesyonelliğin bilgi tabanı (görev
bağımsızlığı, kişisel üstünlük ve toplumsal önem) boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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3. UYGULAMA
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmanın amacı, Yalova ilinde bağımsız olarak faaliyette bulunan SMMM’lerin duygusal
zekâ düzeylerinin tespit edilmesi (tüm alt boyutlar bağlamında) ve bu düzeyin mesleki faaliyet süresi,
cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, müşteri sayısı, aylık ortalama gelir, medeni durum, çocuk sayısı, ve
mesleği sevme durumu değişkenleri bağlamında anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığının
ortaya konulmasıdır.
Bu konuda yapılmış çalışmalara bakıldığında bu çalışmaların yetersiz olduğu ve Türkiye’de
muhasebe meslek mensuplarına yapılmış sadece bir çalışmanın olduğu görülmektedir. Bu da Aslanteş
Ateş ve diğerleri (2016) tarafından Isparta ilinde yapılmış olan bir çalışmadır. Bu bağlamda bu
çalışmanın bu açığı gidererek, literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Yalova ilinde bağımsız olarak faaliyette bulunan SMMM’ler
oluşturmaktadır. 2018 yılında söz konusu ilde faaliyette bulunan meslek mensubu sayısı 156’dır. Bu
araştırmada evrende yer alan bütün SMMM’lere gerek yüzyüze gerekse mail ortamında tek tek
ulaşılmış olmasına rağmen, 37 ankete geri dönüş sağlanabilmiştir.
3.3. Araştırmanın Yöntemi
3.3.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada betimsel bir tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama modelinde,
katılımcıların sahip olduğu özellikler bağlamında araştırmada yer alan değişken/değişkenlerin durumu
ortaya konur. Bu araştırmada da katılımcıların mesleki faaliyet süresi, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi,
müşteri sayısı, aylık ortalama gelir, medeni durum, çocuk sayısı ve mesleği sevme durumu
özelliklerinin duygusal zekâ düzeylerini hangi yönde etkilediği ortaya konulmuştur. Bu yönüyle
araştırma betimsel bir tarama modelidir.
Araştırmaya konu olan SMMM’lerin duygusal zekâ düzeylerine ilişkin düşünceleri “kendi
duygularını değerlendirme, duyguların düzenlenmesi, başkalarının duygularını değerlendirme ve
duyguların kullanılması” olmak üzere 4 boyuttan oluşmaktadır.
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Duygusal Zekâ

Kendi
duygularını
değerlendirme

Duyguların
düzenlenmesi

Başkalarının
Duygularını
Değerlendirme

Duyguların
Kullanılması

Şekil 1. Duygusal Zekâ Düzeyi İçerisinde Yer alan Boyutlar
3.3.2.Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemi
Çalışmada, verilerin elde edilmesi amacı ile anket yöntemi kullanılmıştır. Anketlerin
cevaplanması esnasında çalışanların isim ve soyad bilgileri talep edilmemiş, böylece gizlilik esasından
hareketle ankette yer alan sorulara objektif yanıtlar verilmesi desteklenmiştir. Çalışmada Atilla ve
diğerlerinin ve Aslantaş Ateş ve diğerlerinin Wong ve Law’un (2002) çalışmalarından alıntılayarak
kullandıkları “Duygusal Zeka Ölçeği” kullanılmıştır. Toplam 25 sorudan oluşan anket içerisinde iki
kısım yer almaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik bilgileri yer alırken, ikinci bölümde
katılımcıların duygusal zekâ düzeylerini ortaya koyan ifadeler yer almaktadır.
Uygulama sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 24 paket programından
(Statistical Package for the Social Science) yararlanılmıştır. Elde edilen veriler ilgili bölümlerde
tablolaştırılarak sunulmuştur.
Birinci Bölüm: Kişisel Bilgi Formu
Birinci bölümde yer alan kişisel bilgi formunda ankete katılanların mesleki faaliyet süresi,
mesleki unvan, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, müşteri sayısı, aylık ortalama gelir, medeni durum, çocuk
sayısı ve mesleği sevme durumu ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Toplam 9 sorudan oluşan bu kısımda
katılımcı sayıları ve yüzdelik dilimleri yer almaktadır. Araştırmada yer alan bu soruların temel
kullanım amacı, ölçek içerisinde yer alan ifadelere göre farklılık oluşturup oluşturmadığının
incelenmesidir.
İkinci Bölüm: Duygusal Zekâ Ölçeği
İkinci bölümde yer alan Duygusal Zekâ Ölçeği 16 sorudan oluşmakta olup ölçek içerisinde; 14. sorular “kendi duygularını değerlendirme” boyutunu; 5-8. sorular “duyguların düzenlenmesi”; 9-12.
sorular “başkalarının duygularını değerlendirme” boyutunu ve 13-16. sorular ise “duyguların
kullanılması” boyutunu ortaya koymak amacıyla oluşturulmuştur. Bu ölçek içerisinde “duygularımı iyi
anlayabilirim”, “ne hissettiğimi gerçekten iyi bilirim”, “çoğu zaman bazı duygularımı neden
hissettiğimi anlayabilirim” ve “mutlu olup olmadığımı her zaman bilirim” gibi ifadeler yer almaktadır.
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Bu ifadeler, 1: hiçbir zaman, 2: nadiren, 3: ara sıra, 4: çok sık ve 5: her zaman şeklinde
derecelendirilmiştir.
3.4. Araştırmanın Hipotezleri
Yukarıda ifade edilenler doğrultusunda, araştırmaya katılanların duygusal zekâ düzeylerinin
tespit edilmesine yönelik aşağıdaki hipotezler araştırılmıştır:
H1: Katılımcıların duygusal zekâ düzeyleri demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır.
H2: Katılımcıların kendi duygularını değerlendirme düzeyleri demografik özelliklerine göre
farklılaşmaktadır.
H3: Katılımcıların duygularının düzenlenmesine yönelik görüşleri demografik özelliklerine göre
farklılaşmaktadır.
H4: Katılımcıların başkalarının duygularını değerlendirmelerine yönelik görüşleri demografik
özelliklerine göre farklılaşmaktadır.
H5: Katılımcıların duyguların kullanılmasına yönelik görüşleri demografik özelliklerine göre
farklılaşmaktadır.
3.5. Güvenilirlik Analizi ve Normallik Testi
3.5.1. Güvenilirlik Katsayısı
Bu kısımda, anket uygulamasının güvenilirliğinin test edilmesi amacıyla Cronbach’s Alpha
tekniğine ilişkin elde edilen çözümlemelere yer verilmiştir. Bilindiği üzere Cronbach Alfa istatistiği,
anket uygulamasında yer alan ölçek maddelerinin homojen yapı içerisinde bütünlük arz edip
etmediğinin tespiti amacı ile yapılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, ölçek maddelerinin içsel tutarlılığı 0
ila 1 arasında değer almaktadır (Nunnally ve Bernstein 1994, 264-265; Kline 2011, 69). Tablo 1’den
de görüldüğü üzere, yapılan çözümleme sonucunda anket uygulamasının 0,914’lük bir düzeyde
güvenilirliğe sahip olduğu görülmüştür. Bu oran, Kalaycı’ya göre anket sorularının çok yüksek
derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Kalaycı 2005, 405).
Tablo 1. Cronbach’s Alpha Tekniğine İlişkin Çözümleme Sonuçları
Madde Sayısı

Cronbach's Alpha
,914

16
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3.5.2. Normallik Analizi
Araştırmada, anket yöntemi sonucu elde edilen verilerin çözümlenmesinde kullanılan bir diğer
test tekniği de normallik testidir. Bu test, non-parametrik test yöntemlerinin kullanılabilirliğinin temel
bir şartı olan “verilerin normal bir dağılıma sahip olmama”koşulunu ortaya koyan bir test tekniğidir.
Tablo 2. Normallik Testi Sonuçları
Normallik Test Sonuçları
Shapiro-Wilk
Statistic
Duygusal Zekâ

df
,867

Sig. (p)
37

,000

Tablo 2’den de görüleceği üzere, SMMM’lerin Duygusal Zekâ düzeylerine ilişkin elde edilen
veriler normal bir dağılım göstermemektedir. Bu yüzden iki seçenekli ifadelerde Mann Whitney U
Testi, ikiden fazla seçenekli ifadelerde ise Kruskal Wallis H Testi uygulanmıştır.
3.6.Araştırmanın Bulguları
3.6.1. Katılımcılara Ait Genel Betimsel İstatistikler
Katılımcılara ait genel betimsel istatistikler Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Özellikler
Mesleki Faaliyet Süreniz?
Kişi Sayısı

Yüzde

1-5 Yıl

6

16,2

6-10 Yıl

2

5,4

11-15 Yıl

10

27,0

16-20 Yıl

8

21,6

20 Yıl Üzeri

11

29,7

Toplam

37

100,0

Cinsiyetiniz Nedir?

Erkek

Kişi Sayısı

Yüzde

23

62,2

160

Kadın

14

37,8

Toplam

37

100,0

Yaş Aralığınız Nedir?
Kişi Sayısı

Yüzde

26-31

3

8,1

32-37

6

16,2

38-43

11

29,7

44-49

11

29,7

50 ve Sonrası

6

16,2

Toplam

37

100,0

Eğitim Düzeyiniz Nedir?
Kişi Sayısı

Yüzde

Orta Öğretim

2

5,4

Ön Lisans

2

5,4

Lisans

24

64,9

Yüksek Lisans

9

24,3

Toplam

37

100,0

Müşteri Sayınız Nedir?
Kişi Sayısı

Yüzde

1-20

8

21,6

21-40

7

18,9

41-60

13

35,1

61-80

6

16,2

81 Ve Daha Fazlası

3

8,1

Toplam

37

100,0

Aylık Ortalama Geliriniz Nedir?

161

Kişi Sayısı

Yüzde

0.00-2.000,00 TL

1

2,7

2.001,00-4.000,00 TL

6

16,2

4.001,00-6.000,00 TL

12

32,4

6.001,00-8.000,00

7

18,9

8.001,00 TL VE ÜZERİ

11

29,7

Toplam

37

100,0

Medeni Durumunuz Nedir?
Kişi Sayısı

Yüzde

Bekâr

10

27,0

Evli

27

73,0

Toplam

37

100,0

Çocuk Sayınız Nedir?
Kişi Sayısı

Yüzde

Yok

10

27,0

1

7

18,9

2

17

45,9

3

2

5,4

4

1

2,7

Toplam

37

100,0

Mesleği Sevme Durumu?
Kişi Sayısı

Yüzde

Seviyorum

31

83,8

Sevmiyorum

6

16,2

Toplam

37

100,0
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Tablo 3’de verilen sonuçlara göre, araştırmaya katılanların % 16,2’sinin mesleki faaliyet süresi
1-5 yıl; % 5,4’ünün mesleki faaliyet süresi 6-10 yıl; % 27’sinin mesleki faaliyet süresi 11-15 yıl; %
21,6’sının mesleki faaliyet süresi 16-20 yıl ve % 29,7’sinin mesleki faaliyet süresi 20 yıl üzeridir.
Buna göre katılımcıların daha çok 20 yıl üzeri bir süredir mesleki faaliyette bulunduğu ifade edilebilir.
Yine katılımcıların cinsiyet dağılımlarına baktığımızda, % 62,2’si erkek, % 37,8’i kadındır. Buna göre
araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu ifade edilebilir. Araştırmaya
katılanların yaş dağılımlarına baktığımızda, % 8,1’i (3 kişi) 26-31; % 16,2’si (6 kişi) 32-37; % 29,7’si
(11 kişi) 38-43; % 29,7’si (11 kişi) 44-49 ve % 16,2’si (6 kişi) 50 ve sonrası yaş aralığındadır.
Katılımcıların eğitim düzeyi ile ilgili elde edilen verilere bakıldığında, % 5,4’ü orta öğretim; % 5,4’ü
ön lisans; % 64,9’u lisans ve % 24,3’ü yüksek lisans mezunudur. Buna göre katılımcıların daha çok
lisans mezunu kişilerden oluştuğu ifade edilebilir. Katılımcıların hizmet verdiği müşteri sayılarına
ilişkin dağılımlara baktığımızda, % 21,6’sı 1-20; % 18,9’u 21-40; % 35,1’i 41-60; % 16,2’si 61-80 ve
% 8,1’i ise 81 ve daha fazla sayıda müşteriye hizmet verdiklerini ifade etmişlerdir. Araştırmaya
katılanların gelir düzeyine baktığımızda ise, % 2,7’sinin 0-2000 TL; % 16,2’sinin 2001-4000 TL; %
32,4’ünün 4001-6000 TL; % 18,9’unun 6001-8000 TL ve % 29,7’sinin 8001 TL ve üzeri gelire sahip
olduğu görülmüştür. Katılımcıların medeni durumlarına baktığımızda ise, % 27’sinin (10 kişi) bekar,
% 73’ünün ise (27 kişi) evli olduğu görülmüştür. Yine, katılımcıların çocuk sayısına baktığımızda, %
27’sinin çocuğunun olmadığı; % 18,9’unun 1; % 45,9’unun 2; % 5,4’ünün 3 ve % 2,7’sinin ise 4
çocuk sahibi olduğu görülmüştür. Araştırma kapsamında elde edilen bir diğer veri de katılımcıların
mesleklerini sevip sevmeme durumudur. Buna göre, katılımcıların % 83,8’i mesleğini seviyor iken; %
16,2’si mesleğini sevmemektedir.
3.6.2. Katılımcıların Duygusal Zekâ Düzeylerine Yönelik Elde Edilen Betimsel İstatistikler
Araştırmanın bu kısmında, Duygusal Zekâ ölçeği içerisinde yer alan ifadelere katılımcıların
verdikleri cevaplardan elde edilen veriler yer almaktadır. Duygusal zeka ölçeği 16 ifadeden oluşan
likert tipli ölçektir. Ölçek içerisinde “her zaman kendime yeterli birisi olduğunu söylerim”, “iç
motivasyonum yüksektir”, “en iyisini yapmak için her zaman kendimi teşvik ederim” ve “her zaman
kendimle ilgili hedefleri belirlerim ve ulaşabilmek için elimden geleni yaparım” gibi ifadeler yer
almaktadır. Burada herbir ifade için katılımcı sayıları, yüzde dağılımları ve bu ifadelerin ortalama ve
standart sapma değerlerine yer verilmiştir. Söz konusu veriler betimleyici analiz ile incelenmiş olup
raporlanmıştır. Raporlamanın ortaya konulmasında ortalama değer aralıkları ise şu şekilde
sınıflandırılmıştır:
1,00-1,80 aralığında çok düşük;
1,81-2,60 aralığında düşük;
2,61-3,40 aralığında orta;
3,41-4,20 aralığında yüksek ve
163

4,21-5,00 aralığında çok yüksek düzeyli (Ajiwibawani ve diğ. 2017: 445).
Tablo 4. Duygusal Zekâ Düzeyine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Ort.

Duygularımı iyi

Std.

Hiçbir

Sap.

Zaman

Nadiren

Ara Sıra

Çok Sık

Her Zaman

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

4,46

,767

1

2,7

-

-

-

-

16

43,2

20

54,1

4,32

,884

1

2,7

-

-

4

10.8

13

35,1

19

51,4

4,16

1,041

1

2,7

2

5,4

5

13.5

11

29,7

18

48,6

4,08

1,164

2

5,4

1

2,7

8

21.6

7

18,9

19

51,4

anlayabilirim.
Ne hissettiğimi
gerçekten iyi
bilirim.
Çoğu zaman
bazı duygularımı
neden
hissettiğimi
anlayabilirim.
Mutlu olup
olmadığımı her
zaman bilirim.

Kendi Duygularını Değerlendirme 4.26
Çok kızdığım

3,49

1,017

1

2,7

5

13,5

12

32,4

13

35,1

6

16,2

3,78

,886

1

2,7

1

2,7

10

27

18

48,6

7

18,9

3,84

,898

1

2,7

1

2,7

9

24,3

18

48,6

8

21,6

3,89

,906

2

5,4

-

-

11

29,7

13

35,1

11

29,7

zaman kısa
sürede
sakinleşebilirim.
Sinirlerime
hâkim olurum
ve sorunlarımı
akıllıca ele
alabilirim.
Kendi
duygularımı
yeterince kontrol
edebilirim.
Duygularımı
kontrol etmesini
iyi bilirim.
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Duyguların Düzenlenmesi 3.75
Diğer insanların

4,03

,799

-

-

1

2,7

8

21,6

17

45,9

11

29,7

4,00

,850

-

-

3

8,1

4

10,8

20

54,1

10

27

4,22

,976

1

2,7

1

2,7

5

13,5

12

32,4

18

48,6

4,05

,941

-

-

3

8,1

6

16,2

14

37,8

14

37,8

duygularını çok
iyi gözlemlerim.
Etrafımdaki
insanların
duygularını
anlama
konusunda
iyiyimdir.
Diğer insanların
duyguları ve
hisleri
konusunda çok
hassasımdır.
Arkadaşlarımın
duygularını
davranışlarından
her zaman
anlarım.

Başkalarının Duygularını Değerlendirme 4.07
Her zaman

3,86

1,032

1

2,7

3

8,1

7

18,9

15

40,5

11

29,7

3,97

,957

1

2,7

2

5,4

5

13,5

18

48,6

11

29,7

4,24

1,065

2

5,4

1

2,7

2

5,4

13

35,1

19

51,4

4,16

1,093

2

5,4

1

2,7

4

10,8

12

32,4

18

48,6

kendime yeterli
birisi olduğunu
söylerim.
İç
motivasyonum
yüksektir.
En iyisini
yapmak için her
zaman kendimi
teşvik ederim.
Her zaman
kendimle ilgili
hedefleri
belirlerim ve
ulaşabilmek için
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elimden geleni
yaparım.

Duyguların Kullanılması 4,06
Genel Toplam 4,04

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların duygusal zekâ düzeylerine ilişkin görüşlerinin ortaya
konulması için oluşturulan ölçek ifadelerine katılımcıların tümünün cevap verdiği görülmüştür.
Çalışmada katılımcıların duygusal zeka düzeylerine ilişkin ankette yer alan ifadelerin her birine
“yüksek” ve “çok yüksek” düzeyde katıldıkları görülmüştür.
Katılımcıların en yüksek değerli ortalamayı “Duygularımı iyi anlayabilirim (4,46)” ifadesi ile
sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu ifadeyi ise sırası ile; “ne hissettiğimi gerçekten iyi bilirim (4,32)” ve “en
iyisini yapmak için her zaman kendimi teşvik ederim (4,24)” ifadelerinin takip ettiği ortaya çıkmıştır.
Katılımcıların duygusal zekâ düzeyini ortaya koyan ifadelerden en düşük düzeyli katılımı ise
“çok kızdığım zaman kısa sürede sakinleşebilirim” ifadesine ait olduğu görülmüştür (3,49)”. Bu
ifadeyi de, “sinirlerime hâkim olurum ve sorunlarımı akıllıca ele alabilirim (3,78)”, “kendi
duygularımı yeterince kontrol edebilirim (3,84)” ve “her zaman kendime yeterli birisi olduğunu
söylerim (3,86)” ifadelerinin takip ettiği ortaya çıkmıştır.
Sonuç olarak, katılımcıların “kendi duygularını anlayabilen, hissettikleri düşüncelerin neler
olduğunu bilen, mükemmelliğe erişmede kendilerini teşvik eden, duygularını kontrol edebilen,
kızgınlık anlarının kısa sürdüğü ve kendilerini her zaman yeterli gören” gibi birtakım özelliklere sahip
olduğu ifade edilebilir.
Tablo 5. Tüm Alt Boyutların Ortalama ve Standart Sapma Sonuçları
Kendi Duygularını

Duyguların

Başkalarının Duygularını

Duyguların

Değerlendirme

Düzenlenmesi

Değerlendirme

Kullanılması

Ortalama

4,26

3,75

4,07

4,06

Standart Sapma

,809

,766

,717

,865

Genel Toplam Ortalama: 4,04
Standart Sapma: 0,636
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Tablo 5, araştırmaya katılan SMMM’lerin duygusal zekâ düzeylerini ortaya koyan görüşlerin
“ortalama ve standart sapma” değerlerini içermektedir. Buna göre, katılımcıların duygusal zekâ
düzeyleri genel olarak 4,04’dür. Katılımcıların duygusal zekâ düzeylerini ortaya koyan görüşler
içerisinde en yüksek düzeyli katılımı “kendi duygularını değerlendirme” boyutunda yer alan ifadelerle
sağladığı görülmüş iken, en düşük katılımı “duyguların düzenlenmesi” boyutunda yer alan ifadelerle
sağladığı görülmüştür.
3.6.3. Araştırma Hipotezlerinin Testi
Araştırmanın bu kısmında, katılımcıların duygusal zekâ (tüm alt boyutlar bağlamında)
düzeylerinin mesleki faaliyet süresi, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, müşteri sayısı, aylık ortalama gelir,
medeni durum, çocuk sayısı ve mesleği sevme durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğinin sonuçlarına yer verilmiştir. Buna göre aştırmaya katılan SMMM’lerin
duygusal zekâ düzeylerine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılmasında iki seçenekli sorular için MannWhitney U; ikiden fazla seçeneğe sahip sorularda Kruskal Wallis-H testi ile uygulanmıştır. Sonuçların
değerlendirilmesinde ise anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir.
H1:

Katılımcıların

duygusal

zekâ

düzeyleri

demografik

özelliklerine

göre

farklılaşmaktadır.
Tablo 6. Demografik Özelliklerle Duygusal Zekâ Düzeyinin Karşılaştırılması

Demografik Özellikler

Gruplar

N

Sıralama Puanı

Erkek

23

19,26

Cinsiyet

Kadın

14

18,57

Medeni Durum

Bekar

10

19,85

Evli

27

18,69

Seviyorum

31

19,29

Sevmiyorum

6

17,50

Mesleği Sevme Durumu

Mesleki Faaliyet Süreniz?

1-5 yıl

6

20,00

6-10 yıl

2

14,25

11-15 yıl

10

15,00

Mann Whitney U

p

155,000

,85

126,500

,77

84,000

,71

Chi-Square

p

2,668

,62
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16-20 yıl

8

21,13

20 yıl üzeri

11

21,41

3

15,83

6

22,17

11

17,55

11

15,64

50 ve sonrası

6

26,25

Orta Öğretim

2

9,25

Ön Lisans

2

16,25

Lisans

24

18,54

Yüksek Lisans

9

23,00

1-20

8

24,88

21-40

7

11,21

41-60

13

17,81

61-80

6

20,83

81 ve daha fazlası

3

23,00

0.00-2.000,00 TL

1

37,00

2.001,00-4.000,00 TL

6

12,92

4.001,00-6.000,00 TL

12

17,75

6.001,00-8.000,00

7

17,00

8.001,00 TL ve üzeri

11

23,32

Yok

10

17,35

1

7

23,79

2

17

18,21

3

2

17,50

4

1

18,50

26-31
32-37
Yaş Aralığınız Nedir?

38-43
44-49

Eğitim Düzeyiniz Nedir?

Müşteri Sayınız Nedir?

Aylık Ortalama Geliriniz

4,745

,31

3,038

,39

6,750

,15

6,842

,14

1,741

,78

Nedir?

Çocuk Sayınız?
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Tablo 6 incelendiğinde, tüm demografik değişkenlerde, katılımcıların duygusal zekâ düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
H2: Katılımcıların kendi duygularını değerlendirme düzeyleri demografik özelliklerine
göre farklılaşmaktadır.
Tablo 7. Demografik Özelliklerle Kendi Duygularını Değerlendirme Düzeyinin
Karşılaştırılması

Demografik Özellikler

Gruplar

N

Sıralama Puanı

Erkek

23

21,33

Cinsiyet

Kadın

14

15,18

Medeni Durum

Bekar

10

16,25

Evli

27

20,02

Seviyorum

31

18,48

Sevmiyorum

6

21,67

Mesleği Sevme Durumu

Mesleki Faaliyet

1-5 yıl

6

17,00

6-10 yıl

2

13,50

11-15 yıl

10

18,10

16-20 yıl

8

18,88

20 yıl üzeri

11

22,00

3

11,50

6

17,58

11

19,05

11

16,86

50 ve sonrası

6

28,00

Orta Öğretim

2

13,00

Ön Lisans

2

19,75

Mann Whitney U

p

107,500

,09

107,500

,33

77,000

,50

Chi-Square

p

1,728

,79

6,461

,17

0,715

,87

Süreniz?

26-31
32-37
Yaş Aralığınız Nedir?

38-43
44-49

Eğitim Düzeyiniz Nedir?
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Lisans

24

19,50

Yüksek Lisans

9

18,83

1-20

8

22,31

21-40

7

11,29

41-60

13

18,23

61-80

6

22,00

81 ve daha fazlası

3

25,50

0.00-2.000,00 TL

1

31,00

2.001,00-4.000,00 TL

6

11,00

4.001,00-6.000,00 TL

12

18,25

6.001,00-8.000,00

7

17,14

8.001,00 TL ve üzeri

11

24,27

Yok

10

16,45

1

7

27,79

2

17

16,38

3

2

22,00

4

1

21,50

Müşteri Sayınız Nedir?

Aylık Ortalama Geliriniz
Nedir?

Çocuk Sayınız?

6,243

,18

7,792

,10

6,723

,15

Tablo 7 incelendiğinde, tüm demografik değişkenlerde, katılımcıların kendi duygularını
değerlendirme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
H3:

Katılımcıların

duygularının

düzenlenmesine

yönelik

görüşleri

demografik

özelliklerine göre farklılaşmaktadır.
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Tablo 8. Demografik Özelliklerle Duyguların Düzenlenmesi Düzeyinin Karşılaştırılması

Demografik Özellikler

Gruplar

N

Sıralama Puanı

Erkek

23

19,70

Cinsiyet

Kadın

14

17,86

Medeni Durum

Bekar

10

21,80

Evli

27

17,96

Seviyorum

31

18,37

Sevmiyorum

6

22,25

Mesleği Sevme Durumu

Mesleki Faaliyet
Süreniz?

Yaş Aralığınız Nedir?

Eğitim Düzeyiniz

1-5 yıl

6

18,08

6-10 yıl

2

15,75

11-15 yıl

10

18,85

16-20 yıl

8

24,31

20 yıl üzeri

11

16,36

26-31

3

18,00

32-37

6

21,67

38-43

11

17,55

44-49

11

19,59

50 ve sonrası

6

18,42

Orta Öğretim

2

7,50

Ön Lisans

2

12,75

Lisans

24

19,54

Yüksek Lisans

9

21,50

1-20

8

21,31

Mann Whitney U

p

145,000

,61

107,000

,33

73,500

,42

Chi-Square

p

2,859

,58

0,651

,96

3,531

,32

Nedir?
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Müşteri Sayınız Nedir?

Aylık Ortalama

21-40

7

14,50

41-60

13

16,88

61-80

6

19,83

81 ve daha fazlası

3

30,83

0.00-2.000,00 TL

1

36,50

2.001,00-4.000,00 TL

6

13,50

4.001,00-6.000,00 TL

12

19,79

6.001,00-8.000,00

7

18,29

8.001,00 TL ve üzeri

11

20,00

Yok

10

19,45

1

7

17,64

2

17

20,15

3

2

7,50

4

1

27,50

5,802

,21

4,435

,35

3,254

,52

katılımcıların

duyguların

Geliriniz Nedir?

Çocuk Sayınız?

Tablo

8

incelendiğinde,

tüm

demografik

değişkenlerde,

düzenlenmesine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
H4: Katılımcıların başkalarının duygularını değerlendirmelerine yönelik görüşleri
demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır.
Tablo 9. Demografik Özelliklerle Başkalarının Duygularını Değerlendirme Düzeyinin
Karşılaştırılması

Demografik Özellikler

Gruplar

N

Sıralama Puanı

Erkek

23

17,70

Cinsiyet

Kadın

14

21,14

Medeni Durum

Bekar

10

21,25

Evli

27

18,17

Mann Whitney U

p

131,000

,34

112,500

,44
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Mesleği Sevme Durumu

Mesleki Faaliyet
Süreniz?

Yaş Aralığınız Nedir?

Eğitim Düzeyiniz Nedir?

Müşteri Sayınız Nedir?

Aylık Ortalama Geliriniz

Seviyorum

31

19,92

Sevmiyorum

6

14,25

1-5 yıl

6

19,75

6-10 yıl

2

25,75

11-15 yıl

10

13,55

16-20 yıl

8

21,88

20 yıl üzeri

11

20,23

26-31

3

18,33

32-37

6

25,58

38-43

11

18,00

44-49

11

13,55

50 ve sonrası

6

24,58

Orta Öğretim

2

16,25

Ön Lisans

2

22,50

Lisans

24

17,56

Yüksek Lisans

9

22,67

1-20

8

24,06

21-40

7

11,50

41-60

13

19,04

61-80

6

20,00

81 ve daha fazlası

3

20,83

0.00-2.000,00 TL

1

35,00

2.001,00-4.000,00 TL

6

15,67

4.001,00-6.000,00 TL

12

18,13

6.001,00-8.000,00

7

17,36

64,500

,24

Chi-Square

p

4,126

,39

6,844

,14

1,829

,61

5,349

,25

3,586

,47

Nedir?
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Çocuk Sayınız?

8.001,00 TL ve üzeri

11

21,36

Yok

10

17,55

1

7

18,00

2

17

21,35

3

2

14,25

4

1

10,00

2,160

,71

Tablo 9 incelendiğinde, tüm demografik değişkenlerde, katılımcıların başkalarının duygularını
değerlendirmelerine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
H5: Katılımcıların duyguların kullanılmasına yönelik görüşleri demografik özelliklerine
göre farklılaşmaktadır.
Tablo 10. Demografik Özelliklerle Duyguların Kullanılması Düzeyinin Karşılaştırılması

Demografik Özellikler

Gruplar

N

Sıralama Puanı

Erkek

23

20,00

Cinsiyet

Kadın

14

17,36

Medeni Durum

Bekar

10

19,60

Evli

27

18,78

Seviyorum

31

19,52

Sevmiyorum

6

16,33

Mesleği Sevme Durumu

Mesleki Faaliyet

1-5 yıl

6

6-10 yıl

2

11-15 yıl

10

16-20 yıl

8

20 yıl üzeri

11

Süreniz?

26-31

3

Mann Whitney U

p

138,000

,47

129,000

,84

77,000

,50

Chi-Square

p

4,017

,40

21,83
8,25
15,75
20,75
21,09
20,00
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6

18,92

11

15,86

11

18,73

50 ve sonrası

6

24,83

Orta Öğretim

2

10,50

Ön Lisans

2

18,00

Lisans

24

17,27

Yüksek Lisans

9

25,72

1-20

8

23,31

21-40

7

12,29

41-60

13

18,19

61-80

6

23,58

81 ve daha fazlası

3

17,50

0.00-2.000,00 TL

1

34,00

2.001,00-4.000,00 TL

6

15,08

4.001,00-6.000,00 TL

12

15,04

6.001,00-8.000,00

7

21,14

8.001,00 TL ve üzeri

11

22,73

Yok

10

15,90

1

7

26,29

2

17

17,18

3

2

24,25

4

1

19,50

32-37
Yaş Aralığınız Nedir?

38-43
44-49

Eğitim Düzeyiniz Nedir?

Müşteri Sayınız Nedir?

Aylık Ortalama Geliriniz
Nedir?

Çocuk Sayınız?

Tablo

10

incelendiğinde,

tüm

demografik

değişkenlerde,

2,776

,60

5,487

,14

5,317

,26

6,058

,20

5,088

,28

katılımcıların

duyguların

kullanılmasına yönelik görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Yalova ilinde bağımsız olarak faaliyette bulunan SMMM’lerin duygusal zekâ düzeylerinin
tespit edilerek, duygusal zeka düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya
konulması amacıyla yapılan bu çalışma ile ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir:
Araştırmaya katılanların duygusal zekâ düzeylerine yönelik ankette yer alan ifadelere 4,04’lük
bir oranda katıldıkları görülmüştür. Bu sonuç Aslantaş Ateş ve diğerleri (2016)’nin çalışması ile
bulunan sonuç ile uyumludur.
Alt boyutlar açısından da; en yüksek düzeyli katılımı “kendi duygularını değerlendirme” boyutu
içerisinde yer alan ifadelerle sağladığı (4,26), en düşük katılımı ise “duyguların düzenlenmesi” boyutu
içerisinde yer alan ifadelerle sağladığı (3,75)görülmüştür. Bu sonuç Aslantaş Ateş ve diğerleri
(2016)’nin çalışması ile uyumludur.
Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezlerin 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan
farklılığının olup olmadığı da tespit edilmiştir. Bu tespit ikili değişkenler için Mann-Whitney U testi
ile ikiden fazla değişkenler için Kruskal Wallis-H ile gerçekleştirilmiştir.
Yapılan çözümlemeler sonucunda; katılımcıların duygusal zekâ düzeylerinin (tüm alt boyutlar
dâhil); cinsiyet, medeni durum, mesleği sevme durumu, mesleki faaliyet süresi, yaş, eğitim düzeyi,
müşteri sayısı, aylık ortalama gelir ve çocuk sayısı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Yalova ili ile sınırlı olan bu çalışma, Türkiye’deki SMMM’lerin duygusal zeka düzeylerinin
ortaya konulduğu ender çalışmalardandır. SMMM’lerin duygusal zeka düzeylerinin ortaya konulduğu
çalışmalara ihitiyaç bulunmaktadır. Yalova ilindeki SMMM’ler ile sınırlı olan bu çalışmanın, başka
illerde de yapılarak, SMMM’lerin duygasal zeka düzeylerine daha geniş bir açıdan bakılmasının
yararlı olacağı düşünülmektedir.
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Mevcut Muhasebe Paradigmasında Prodüksiyon Ürünleri Anomalisi
Doç. Dr. Duygu ANIL KESKİN*
Prof. Dr. Selahattin KARABINAR**
Dr. Öğr. Üyesi Elçin ŞİŞMANOĞLU***
Öz
Eğlence ve medya sektöründe yer alan işletmeler film, reklam, müzik vb. ürünler üreterek genel veya
özel müşterilerine sunmaktadırlar. Bu ürünler bazen üretilip farklı iletişim kanalları aracılığıyla genel
müşteriye sunulurken; medya kurumlarına satılarak hasılat elde edilmektedir. Bazen de müşterilere
özgü olarak sipariş üzerine üretilip müşteriye teslim edilerek, hasılat elde edilmektedir.
Üretilen

prodüksiyon

ürünün

stok

olup

olmadığı,

duran

varlık

olarak

değerlendirilip

değerlendirilemeyeceği, katlanılan maliyetlerin hangi hesaplarda izleneceği, maliyet unsurlarına hangi
kalemlerin dahil edileceği, aynı ürünün kopyalanarak satılması durumunda kopyalanan ürünün
maliyetinin ne olacağı, hasılat-gider eşleştirmesi gibi pek çok soru karşımıza çıkmaktadır. Özellikle
genel müşteriye dönük olarak üretilen prodüksiyon ürünleri kopyalanarak aynı ürünün birden fazla
müşteriye, birden fazla dönemde farklı iletişim kanallarına satılması durumunda söz konusu
prodüksiyon ürününün ilgili prodüksiyon şirketinin muhasebesinde nasıl ele alınması gerektiği, satışa
bağlanan telif haklarının bir tür koşullu borç olup olmadığı yasa, yönetmelik ve standartlarda açık
olarak ele alınmamıştır. Ayrıca gelirlerin ve giderlerin kaydedilmesi,

aktifleştirme ve ürünlerin

itfasının sınıflandırılması da kaydetme ve raporlama esnasında önem arz etmektedir. Bu durum
uygulamada çeşitli yorumlar ve yoruma bağlı olarak da farklı muhasebeleştirme ve raporlama
yöntemlerinin doğmasına neden olmaktadır.
Bu çalışmada Kavramsal Çerçeve, TMS-2: Stoklar, TMS-37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu
Varlıklar, TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve TFRS-15: Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
standartları ve “Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri” çerçevesinde yukarıda sözü edilen sorunların
tartışmaya açılması açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır. Adı geçen standartlarda ve “Genel Kabul
Görmüş Muhasebe İlkeleri”nde yer alan muhasebeleştirme ve raporlama kriterleri sözü edilen sorunlar
bağlamında

ele

alınmakta

ve

tartışılmaktadır.

Mevcut

haliyle

prodüksiyon

ürünlerinin

muhasebeleştirilmesi süreci anomaliye neden olmaktadır. Bu anomalik etkinin muhasebeye farklı bir
bakış açısı gerektirip gerektirmediği tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: GKGMİ, TMS, TFRS, Prodüksiyon, Eşleştirme, Anomali
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Anomaly of Production Products in Current Accounting Paradigm
Abstract
Companies which are located in the entertainment and media sector, offer products such as film,
advertising and music etc. to their general or private customers. These products are sometimes
produced and presented to the general customer through different communication channels; revenue is
obtained by selling to media institutions. Sometimes they are produced according to the customers’
orders and delivered to the customers and the revenue is obtained.
There are many questions such as whether the production product is a stock or not, whether it can be
evaluated as a fixed asset or not, the costs incurred will be followed in which account, which items
will be included in the cost elements, what will be the cost of the copied product if the same product is
copied and sold, revenue-expense matching. Especially, production products produced for the general
customer can be copied and the same product can be sold to more than one customer in more than one
period in different communication channels. How the production product should be dealt with in the
accounting of the related production company, whether copyrights connected to sales that are a type of
contingent liability are not explicitly dealt with in laws, regulations and standards. In addition,
recording of revenues and expenses, capitalization and classification of amortization of products are
also important during recording and reporting. This situation leads to various interpretations and
different recognition and reporting methods depending on the interpretation in practice.
In this study, the above mentioned problems are aimed to be discussed and clarified within the
framework of the Conceptual Framework, TMS-2: Inventories, TMS-37: Provisions, Contingent
Liabilities and Contingent Assets, TMS-38 Intangible Assets and TFRS-15: Revenue from Contracts
with Customers standards and “Generally Accepted Accounting Principles”. The recognition and
reporting criteria which are located in the aforementioned standards and “Generally Accepted
Accounting Principles” are addressed and discussed in the context of the aforementioned issues. The
process of accounting for production products causes anomalies in its current state. Whether this
anomalous effect requires a different perspective on accounting is discussed.
Keywords: GAAP, IAS, IFRS, Production, Matching, Anomaly
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Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi ve Raporlanması Üzerine Eleştirel ve
Kuramsal Tartışmaların Değerlendirilmesi
Dr. Buket ATALAY*
Dr. Pınar OKAN GÖKTEN**
Dr. Öğr. Üyesi Soner GÖKTEN***
Öz
Brand Finance 2017 Raporunda IVSC Başkanı Sir David Tweedie ve Mazars Küresel Denetim Lideri
David Herbinet sırasıyla şu ifadeleri kullanmaktadır: ‘İşletme birleşmesi sonucunda satın alınan
markalar bilançoda raporlanabiliyorsa, işletme içi yaratılan markaların varlıklar içerisinde
raporlanmasının yasaklanmasında herhangi bir mantık yoktur’ ve ‘Markalar ve maddi olmayan duran
varlıkların raporlaması konusu uygun değerleme yöntemleri ile yeniden düzenlenmelidir’. Bu ifadeler
TMS 38’e yönelik açık ve net bir eleştiridir. Diğer bir deyişle, şayet raporlanan değer piyasa
değerinden önemli seviyede farklılaşıyorsa finansal raporların anlamlılığından bahsedebilmek
mümkün olmaz. Gerçeğe uygun değere dayalı raporlamayı amaç edinen paradigma, maddi olmayan
duran varlıklar için tam olarak benimsenmemektedir. Söz konusu durum, işletmenin paydaşlarının
finansal raporlardan ihtiyaçlarına yönelik doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ulaşabilmelerinin
önemi üzerine kurulan Kararın Faydalılığı Teorisi’ne de aykırılık göstermektedir. Bu çalışmada, söz
konusu durumun dayanağı olarak maddi olmayan duran varlık değerlemesinde genel kabul görmüş ve
objektif yöntemlerin bulunmaması gösterilecek ve konu kuramsal açıdan ele alınarak irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Değerleme, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Marka Değeri, Raporlama, Kararın
Faydalılığı Teorisi
An Assessment of Critical and Theoretical Discussions on Intangibles’ Valuation and Reporting
Abstract
Sir David Tweedie, IVSC President and David Herbinet, Global Audit Leader of Mazars respectively
state the followings in 2017 Report of Brand Finance: ‘If purchased brands can be put on the balance
sheet, however, there is no logic in banning internally generated brands being shown as assets’ and
‘Improved financial reporting on brands and intangibles is essential and with appropriate valuation
methodologies’. These expressions are strong criticism to IAS 38. In other words, if the reported value
significantly differs from the market value is it is not possible to talk about the meaningfulness of
financial reporting. The paradigm which aims reporting based on fair value cannot be fully adopted for
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intangibles. This situation is also contradictory to the Decision Usefulness Theory, which is based on
the importance of the stakeholders of the company to be able to access accurate and complete
information from financial reports in time. In this study, lack of widely accepted and objective
methods in valuation of intangibles will be evaluated as the bearer of this situation and the subject will
be examined from the theoretical point of view.
Keywords: Valuation, Intangibles, Brand Value, Reporting, Decision Usefulness Theory
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Karbon Maliyetlerinin Yönetiminde Sürdürülebilirlik Felsefesi Yaklaşımı: Lisanssız
Elektrik Üretimi Örneği
Araş. Gör. Dr. Nur FİDANCI*
Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ**
Öz
İşletmelerin temel girdilerinden biri olan enerji; yoğun olarak kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil
yakıtlardan sağlanmaktadır. Bu durum; karbondioksit gazının açığa çıkmasına ve sera gazlarının
atmosferdeki yoğunluğunun değişmesine etki ederek küresel ısınmaya neden olmaktadır. Dolayısıyla;
enerji kullanımı, küresel ısınma ve iklim değişikliği arasındaki ilişki işletmelerin iklim değişikliğiyle
mücadelede karbon maliyetlerini yönetmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Karbon maliyetlerinin azaltılması veya denkleştirilmesi temelde stratejik bir maliyet kararı olarak ele
alınmaktır. Ancak; sürdürülebilirlik felsefesiyle ele alındığında işletmenin sürekliliği, kaynakların
devamlılığı ve gelecek nesil paydaşlarının gereksinimleri açısından daha büyük değer taşımaktadır.
Endüstriyel tüketimlerle gelecekteki paydaşların gereksinimlerini karşılama yeteneğini riske atmadan
şimdiki doğrudan ve dolaylı paydaşların gereksinimlerinin karşılanabilmesi olarak tanımlanan
sürdürülebilirlik kavramı; işletmelerin gelecekteki varlıklarını koruyabilmesi için kullandığı
kaynakları daimi kılmasının önemini vurgulayan bir yaşam ve iş yapış felsefesidir.
Çalışmanın amacı; bilimsel ve teknik anlamda karbon maliyetlerinin işletme kararlarındaki etkisinin
değerlendirilmesidir. Bu kapsamda; karbon maliyetlerinin azaltılması örneği olarak lisanssız elektrik
üretimi incelenmektedir. Örnek olarak tasarlanan senaryoda işletmenin üretim sürecinde ortaya çıkan
atık baca gazlarının ısısından elektrik enerjisi üretilmekte ve üretilen elektrik iç tüketiminde
kullanılarak dışarıdan satın alınan elektrik miktarı ve dolaylı karbon salınımı azaltılmaktadır. Çalışma
sonucunda; teknolojik yeniliklerle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması işletmelerin, enerjiyi
dışardan satın almak yerine kendisi üreterek maliyet avantajı sağlayacağı ve küresel karbon salınımı
azaltımına katkıda bulunacağı ortaya koyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Karbon Maliyetleri, Sürdürülebilirlik Felsefesi, Lisanssız Elektrik Üretimi,
Maliyet Yönetimi, Üretim ya da Satın Alma Kararları.

Philosophy of Sustainability Approach in Management of Carbon Costs: The Example of
Unlicensed Electricity Generation
Abstract
Energy which is the basic input of enterprises, is mainly supplied from fossil fuels such as coal, oil and
natural gas. This situation; causing carbon dioxide emissions, change the concentrations of greenhouse
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gases density in the atmosphere and resulting global warming. Therefore; the relationship between
energy use, global warming and climate change requires businesses to manage carbon costs in
combating climate change.
Mitigation or offset of carbon costs is basically considered as a strategic cost decision. But; when
viewed under the philosophy of sustainability, the value of the business is more important in terms of
the continuity of resources, the continuity of resources and the needs of the next generation of
stakeholders. The concept of sustainability, defined as the ability to meet the needs of current direct
and indirect stakeholders without risking the ability of industrial consumers to meet the needs of future
stakeholders; is a philosophy of life and work that emphasizes the importance of making sure that
businesses continue to use their resources to protect their future assets.
The aim of the study is assessing the impact of carbon costs on business decisions in the scientific and
technical base. In this context; unlicensed electricity production is examined as an example of
reducing carbon costs. With the scenario designed as an example, electricity from the waste heat
generated by the production process of business with waste heat recovery generation and by using the
produced electricity, so; reduce the amount of electricity that are purchased from outside and indirect
carbon emissions. As a result of the study; the use of renewable energy sources with technological
innovations has been shown to provide cost advantages by generating energy instead of buying from
outside and contribute to mitigate global carbon emissions.
Keywords: Carbon Costs, Philosophy of Sustainability, Unlicensed Electricity Generation, Cost
Management, Make or Buy Decisions.
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Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Kalitesi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir
Uygulama*
Öğr. Gör. Dr. Abdurrahman GÜMRAH*
Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ**

Öz
Sürdürülebilirlik raporlaması, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır.
Dolayısıyla raporlarda yer alan bilgilerin niteliği önemli hale gelmiştir. Kar amacı gütsün yada
gütmesin bir çok kurum ve kuruluş tarafından kabul edilmiş ve küresel bazda sürdürülebilirlik
raporlaması standartları yayınlayan GRI nitelikli raporda yer alan bilgilerin özelliklerini denge,
doğruluk, karşılaştırılabilirlik, netlik, zamansal tutarlılık ve güvenilirlik olarak belirtmektedir. Bu
bağlamda çalışmanın amacını yayınlanmış olan sürdürülebilirlik raporlarının GRI’nin söz konusu
nitelik kriterlerine göre incelenmesi ve içerik kalitesi açısından karşılaştırılması oluşturmaktadır.
Araştırmada Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan 10 firmanın 2014 ve 2015 yıllarında
yayınlamış olduğu sürdürülebilirlik raporları incelenmiştir. Çalışmada içerik analizi yöntemiyle
raporlarda yer alan bilgiler GRI’nin söz konusu rapor nitelikleri açısından ayrı ayrı puanlanmış ve her
bir raporun 6 ayrı kalite bileşeni açısından puanı hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular firmalar ve yıllar
bazında karşılaştırılarak Türkiye’de yayınlanan sürdürülebilirlik raporlarının içerik kalitesi tespit
edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda 2014 yılında Anadolu Efes firmasının 2015 yılında ise
Brisa firmasının en yüksek rapor kalite puanına sahip olan firmalar olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik Raporlaması, Rapor Kalitesi, GRI

Sustainability Report Content Quality: A Study On BIST Sustainability Index
Abstract
Sustainability reporting is becoming more widespread in our country as it is in the whole world.
Therefore, the nature of the information contained in the reports has become important. Profit or
pursuing a very institutions and adopted by the institutions and global basis in sustainability reporting
standards issued GRI qualified report on the information the characteristics of balance, accuracy,
comparability, clarity, indicate temporal consistency and reliability. The purpose of working in this
context is to compare the published sustainability reports with the GRI's quality criteria and to
compare the quality of the content. Sustainability reports of the 10 firms in the Stock Exchange
Istanbul Sustainability Index published in 2014 and 2015 have been examined. The information
contained in the reports by content analysis method in the study was scored separately in terms of the
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report qualities of the GRI and the score was calculated in terms of 6 different quality components of
each report. The findings and years the company has tried to determine the quality of the content of
sustainability reports published in Turkey on the basis of comparison. As a result of the research,
Anadolu Efes company in 2014 and Brisa company in 2015 have the highest report quality score.
Keywords: Sustainability Report, Report Quality, GRI
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Geleneksel Raporlamadan Entegre Raporlamaya Geçiş

Dr. Öğr. Üyesi Aysel GÜNEY*
Öz
Finansal raporlar aracılığıyla sunulan finansal bilgiler günümüz itibariyle yetersiz kalmaktadır.
Yatırımcılar finansal bilgiler yanında sosyal, çevresel ve yönetimsel açılardan da işletmelerin karar,
uygulama ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak istemektedirler. İşletmelerin performansının
değerlendirilebilmesi için finansal raporlara ilave olarak finansal olmayan raporlara da ihtiyaç
duyulmaktadır. Entegre raporlama ile işletmeler kurumsal şeffaflık çerçevesinde finansal olan ve
olmayan bilgileri daha güvenilir, daha kaliteli ve daha sistematik bir şekilde hissedarlara, potansiyel
yatırımcılara ve topluma ulaştırabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal raporlama, entegre raporlama
Transition to an Integrated Report From Traditional Report
Abstract
Financial information presented through financial reports is insufficient today In addition to financial
information, investors want to be informed about the decisions, practices and strategies of their
businesses from social, environmental and managerial perspectives. In addition to financial reports,
non-financial reports are also needed to assess the performance of the business. With integrated
reporting, businesses can let investors and collectors have financial and non-financial information in a
more reliable, better quality and in a more systematic way within the framework of corparate
transparency.
Keywords: Financial reporting, integrated reporting

*

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Denetim Bölümü
aysel.guney@bilecik.edu.tr

187

Muhasebe Süreçlerinin Yönetilmesinde Davranışsal Muhasebe
Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ*
Öğr. Gör. Canan YÜKÇÜ**
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz İÇERLİ***
Öz
Davranışsal muhasebe uygulamaları genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi uygulamaları,
diğer davranışsal muhasebe modelleri biçiminde karşımıza çıkabilir. Davranışsal muhasebeyi
ihtiyaçlar, amaçlar, denge, durumsallık yaklaşımı, vekâlet denetimi gibi unsurlar şekillendirir.
Davranışsal muhasebe uygulamalarında insan, parasal veya parasal olmayan fayda veya zarar elde
edebilir. Amaca dönük eylemler duygulara, kültüre, eğitime göre şekillenebilir.
Çalışmanın amacı; yıllardır davranışsal olarak nitelenen iktisat ve finansın temelinin muhasebe
olduğunu ortaya somut örnekler ile koymaktır. Davranışsal yaklaşım hemen her konuda yaşanabilen
duygusal bir eylemdir,

bu eylemin nedenini kâr kavramıyla başka ifade ile muhasebe ile

açıklamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Davranışsal Muhasebe, Durumsallık Yaklaşımı, Vekâlet Denetimi.

Behavioral Accounting in Accounting Processes Management
Abstract
Behavioral accounting practices can conflict with general accounting, cost and management
accounting practices in the form of other behavioral accounting models. Behavioral accounting shapes
elements such as needs, goals, balance, situational approach, and agency control.
In behavioral accounting practices, people may obtain monetary or non-monetary benefits or losses.
The intended actions can be shaped according to feelings, culture and education.
The purpose of the study; is to put into practice with the examples of the accounting of the economics
and the finance as the behavioral for many years. The behavioral approach is an emotional act that can
be experienced in almost every subject, explaining the reason of this action by accounting with the
concept of profit.
Key words: Behavioral Accounting, Contingency Approach, Agency Control.
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1. GİRİŞ
İnsanoğlu çevresini ve kendisini duyguları ile yönetir. Yaşamının her döneminde de gönenç
arayışı devam eder. Gönenç ise her zaman kâr veya para ile saptanmaz. Davranışsal muhasebelerin
odak noktasının her zaman daha büyük kâr olmaması da çok normal bir davranış modelidir.
Âdem peygamberin torunları o koşullarda avlanan hayvan etini nasıl paylaşıyorlardı? En
büyük parça ve en lezzetli kısmını kim alıyordu dersiniz? Av hayvanını avlayan avcı bir parçasını
(büyük ve lezzetli bir parça) kendisi tükettikten sonra kalanını kişilerle paylaşıyordu veya kişilere
ikram ediyordu. Bu davranışlarda duygusal yaklaşım var mıydı? Yoksa eşit parçalara mı bölüyordu?
Yoksa kuvvetli olan çoğunu alıyor muydu?
Zayıf yaşlı inek, yan tarafta herkesin gücünden ve cüssesinden korktuğu yanına yaklaşmakta
tereddüt ettiği sarı öküzün burnunu yalamaktadır. Sarı öküz hiç kimseye göstermediği toleransı yaşlı
ineğe göstererek, rahat yalaması için burnunu uzatmaktadır. Yaşlı ineğin yaptığı ve cesaretsiz herkes
korkup uzaklaşırken, o nasıl olur da burnunu yalamaktadır? Diye düşünürken çevresindekilere mal
sahibi açıklar “Yaşlı inek, hırçın öküzün annesidir.” Üzerinden 3- 4 yıl geçmesine rağmen anne - oğul
ilişkisini unutmamışlardır. Tüm duygusallıkları ile şefkatlerini göstermektedir yaşlı inek yorgun
öküze.
Âdem’in torunları o tarihte en azından yaşlı inek ile hırçın öküz algı ve şefkatine sahip
olabileceklerini çıkartmak zor olmasa gerek. Avcı torun avladığı hayvanın etini öncelikle ailesi, anne
babası, kardeşleri, kız arkadaşı, yakın arkadaşları ile paylaşmıştır. Kalan olursa mağaranın diğer
üyelerine de ikram etmiştir. Kısacası “Davranışsal Muhasebe” uygulamıştır.
Bu makalenin amacı yıllardır davranışsal olarak nitelenen iktisat ve finansın temelinin
muhasebe olduğunu ortaya somut örnekler ile koymaktır. Davranışsal yaklaşım hemen her konuda
yaşanabilen duygusal bir eylemdir, bu eylemin nedenini kâr kavramıyla başka ifade ile muhasebe ile
açıklamaktadır.
2. BEYİN VE DAVRANIŞSAL MUHASEBE
Davranışsal tüm eylemlerin temelinde beyin vardır. Beyin veri toplar, düşünür, karar verir ve
uygular. Bu hizmetleri içinde bulunduğu vücudun çıkarını düşünerek yapar. Davranışsal muhasebenin
temelinde beyin vardır.
İnsan beyni içinde bulunduğu ortamda şekillenir. İnsan vücudundaki hücreler 7 yılda tümüyle
yenilenir. Hatta deri hücreleri 3 haftada tümüyle yenilenir. Buna göre 7 yıl önceki kişiye göre
bugünkü sen 7 yıl önceki sen değilsin. Ancak bellek (hafıza) yenilenmez yerinde kalır (Eagleman
2018, 6-12).
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Hafızada değişmez geçmiş anılar hatırlanır. Ancak hatırlanan anılarda da beyin değişikliğe
gider. 20 yıl önceki bir anıyı beyin 20 yıl boyunca hatırlar. Ancak değişikliğe uğratarak hatırlar.
Hatırlanan anı 5, 10, 15 ve 20. yıllarda bazı değişikliklere uğratılarak hatırlanır (Eagleman 2018, 21).
Buna göre 20 yıl önceki bir anıyı birlikte hatırlayan iki sevgilinin o anı konusunda birbirlerini
“yalancılık” ile suçlamaları çok normaldir. İki tarafın beyninde anıda değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişiklikleri birbirlerine açıkladıklarında karşı tarafı yalancı olarak görmeleri çok normaldir. İnsan
beyni yaşanmamış anıları da kabullenme eğilimindedir. Yaşamadığı bir anıyı yaşamış gibi kabullenip
onun üzerinde “çok üzülmüştüm” veya “annem çok kızmıştı” biçiminde yorumlarda yapabilmektedir.
Bu durum araştırmalar ile kanıtlanmış bir gerçekliktir (Eagleman 2018, 28).
Bir objeye yüklenen anlam yaşam deneyimlerimizi tarihi üzerine kurulmuş olan beyin
hücrelerinin oluşturduğu ağla ilgilidir. Beyin ağlarımız beşikten mezara kadar işlenip değişen ve
tercihlerimizi şekillendiren yapılardır (Eagleman 2018, 39- 40).
3. DAVRANIŞSAL MUHASEBE
Muhasebe bilimi ile davranış bilimlerinin bir birleşeni olan davranışsal muhasebede psikoloji
ve sosyoloji önemli seviyede etki göstermektedir. Davranışsal muhasebe, (1) muhasebecilerin ve (2)
muhasebe rapor ve analizleri ile etkileşim içinde olan muhasebeci olmayanların davranışları ile de
ilgilenmektedir. Toplumda yaşayan bireyler, hayat tecrübeleri, cinsiyet, doğa koşulları, iklim, kültür,
siyasi, dini v.b. açılardan birbirlerinden farklı bir takım özelliklere sahiplerdir. İşte bu noktada
davranışsal muhasebe bireylerin davranış biçimini muhasebenin hedef noktası olarak görmekte ve iki
farklı bireyin aynı muhasebe verisini incelemesi neticesinde verecekleri kararında birbirlerinden farklı
olabileceğini ifade etmektedir. Davranışsal muhasebe, bir taraftan parasal verilerle ilgilenirken, diğer
taraftan da parasal olmayan unsurları da gözönünde bulundurarak bireylerin teknolojiyi kullanma
yetenekleri, grup çalışmasına gösterdikleri ilgi düzeyleri ile kültürel yapıları, bilgi ve tecrübe
seviyeleri gibi çeşitli unsurlarla ilgilenmektedir. (Marşap ve Okan Gökten 2016, 347; Usul 2007).
1960’lı yılların başlarına kadar yapılan muhasebe araştırmalarında sermaye piyasalarının
işleyişi ve aktörlerin aldıkları kararların rasyonel olması açısından insan unsurunun özellikleri,
davranışlar, gruplar, motivasyon, yönetime katılma gibi konular üzerinde duran neo-klasik
varsayımlarım daha etkin olduğu görülmektedir. 1960’lı yıllardan sonra davranış bilimlerine verilen
önemin artması ve bireylerin herhangi bir iktisadi karar verirken birtakım psikolojik ve sosyolojik etki
altında kalarak her zaman akılcı bir şekilde hareket etmediğinden yola çıkarak iktisadi politikaların da
yukarıda belirtilen faktörler dikkate alınarak uygulanması gerektiğini savunan davranışsal iktisat
alanında yaşanan gelişmeler davranışsal muhasebenin gelişmesine de sebep olmuştur. Söz konusu
terim, ilk olarak, “Journal of Accounting Research” isimli derginin 1967 yılında yayınlanan ve Cook
(1967), Becker (1967), Jensen, R.E. (1967) vb. çalışmaların yer aldığı “Emprical Research in
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Accounting: Selected Studies” sayısında yer almıştır. Bu sayıdaki çalışmaların temelinde insan
davranışlarının muhasebeye olan etkisi araştırılmıştır (Marşap ve Okan Gökten 2016, 347).
Davranışsal muhasebe ile ilgili çalışmalar 1971 yılında Amerikan Muhasebe Birliği’nin,
muhasebe alanında çalışan akademisyenlerin yaptıkları çalışmalara davranış bilimlerine ilişkin
konuları da ilave etmeleri hususunu bir rapor halinde sunması ile hız kazanmıştır. Muhasebenin insani
ve davranışsal boyutlarının dikkate alınmayıp, sadece sayılar ve kayıtlar üzerinde çalışılması da
davranışsal muhasebenin gittikçe önem kazanmasını sağlayan faktörlerden arasındadır. (Marşap ve
Okan Gökten 2016, 348).
Davranışsal muhasebe uygulamalarını, muhasebe süreçlerinin yönetilmesinde çok çeşitli
şekillerde görebiliriz. Bazılarını aşağıdaki gibi örneklemek mümkündür.
3.1. Genel Muhasebe Uygulamalarında Davranışsal Muhasebe
Ülkemizde muhasebe uygulamalarında davranışsal muhasebe serbest çalışan “muhasebeci ve
mali müşavirlerin” muhasebe bürolarında tutulur. Burada stajyerler muhasebe fişi oluşturarak gelen
faturaların muhasebe programı üzerinden girişini yaparlar. Onlarca mükellefin yüzlerce faturasının
girişi yapılmaktadır. İş yükü dikkate alındığında alacakların veya borçların Alıcılar - Satıcılar, Diğer
Ticari Alacaklar, Diğer Ticari Borçlar hesaplarında izlenmesi büyük ölçüde önemini kaybedebilir.
Bütün borç ve alacakların iki temel hesap “120-Alıcılar” ve “320-Satıcılar” hesaplarında izlenmesi
fatura giriş hızını artıracaktır. Aynı biçimde ortaya çıkan giderleri “Ar.-Ge. Giderleri”, “Pazarlama
Satış ve Dağıtım Giderleri”, “Genel Üretim Giderleri”, “Genel Yönetim Giderleri” olarak titizlikle
ayırmaya çalışmak, fatura girişi yavaşlatacaktır. Her fatura içeriğinin hangi amaç doğrultusunda
tüketildiğini işletme sahibine sormak da fatura girişini çok yavaşlatacaktır. Dolayısıyla içeriği fazla
olmayan faturaları “Genel Yönetim Giderleri” olarak kaydetmek fatura girişini hızlandıracaktır.
Aynı biçimde kısa veya uzun bir bekleme, stoklama süresinden sonra üretim bölümünde
tüketilen endirekt giderleri doğrudan “Genel Üretim Giderleri”ne kaydetmek de hem operatörün hem
de SMMM’nin hem de işletme sahibinin işini kolaylaştıracaktır.
3.2. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamalarında Davranışsal Muhasebe
Davranışsal muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesine ilişkin çeşitli örnekler üzerinden
aşağıda irdelenmiştir.
3.2.1.

Maliyet Muhasebesine İlişkin Davranışsal Uygulamalar

Maliyet muhasebesinde uygulamacılara hareket serbestisi tanıyan en önemli alan “dağıtım
anahtarı”nı seçmesidir. Birinci, ikinci, üçüncü dağıtımda anahtar seçimini, Faaliyete Dayalı
Maliyetleme”de “cost driver” seçimi çoğunlukla kişisel yargıya dayanır. Özünde dağıtılacak maliyet
toplamı ile maliyet payı alacak olan, maliyet taşıyıcısı arasındaki ilişkiyi iyi açıklayan bir maliyet
dağıtım anahtarı seçilmesi gerekir. Bu yönüyle çok olmayan dağıtım anahtarı seçeneğinin belirlenmesi
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birçok maliyet muhasebecisi için zor olmayacaktır. Zaman ve miktara dayalı anahtarlar her zaman
daha çok tercih edilir.
Daha doğru bir tercih olabilecekken, daha az doğru olan bir anahtarın tercihini yaparak farklı
bir anahtarın belirlenmesi, maliyetlerin bir mamulden başka bir mamule kayması gibi yanıltıcı
sonuçlar ortaya çıkarabilir. Veya böylesine bir tercih ile anahtar belirlemek bir mamul veya gider yeri
sorumlusunu ödüllendirmek (kayırmak) veya cezalandırmak için yapılmış olur. Bu tür yaklaşım
davranışsal muhasebenin psikolojik yönünü de örneklemektedir.
Örnek; ham bezden boyanmış, baskı ve aprelenmiş kumaş üreten işletme için 94 gider yeri
olan bir gider dağıtım tablosu oluşturulmuştur. Her gider yeri sorumlusu her ay kendi gider yerinin
maliyetlerinden sorumlu olacaktır. Apre sorumlusu kendi gider yerine birinci dağıtım ile gelen “gaz
yağı” gider çeşidinin payını beğenmemiştir. “Ben gaz yağı kullanmıyorum” diyerek dağıtım anahtarını
beğenmemiştir. Dağıtım anahtarı gözden geçirilmiştir.
3.2.2. Yönetim Muhasebesine İlişkin Davranışsal Uygulamalar
Sorumluluk muhasebesi yaklaşımında işletmenin belirli maliyet, gelir ve kâr merkezlerine
ayrılışı, raporların bu merkezlere göre yapılması gerekir. Bu merkezlerin oluşturulması davranışsal
muhasebe kapsamında gerçekleşir. Kâr merkezleri optimum büyüklükte maliyet ve gelirlerin birlikte
ölçülebildiği ölçekte oluşturulmaktadır. Hazırlanan raporlardan yönetime yardımcı olacak sonuçlar
çıkarmak mümkün olmalıdır. Ortaya çıkan kârın veya zararın sorumlusu bulunmalı ve kâr için motive
edilebilir olmalıdır.
İzmir Alsancak'ta bulunan bir protez laboratuvarı 8 kâr merkezine ayrılmıştır. Önceleri kâr
merkezi yöneticisi işletmedeki elemanları kendi bölümüne alıp her türlü işi, iş yetişmiyor diyerek
çalıştırmak isterken bu davranış modeli daha sonra değişmiştir. Patron her bölümün kârını ayrı ölçüp o
kârdan yöneticilere pay vermeyi vadetmiştir.
Ve ortak maliyetlerin kâr merkezlerine, o merkezdeki çalışan elemanların ücreti baz alınarak
dağıtılacaktır. Yani bir kâr merkezinde çalışanların ücretleri yüksek ise elektrik, kira, amortisman,
yönetim ve pazarlamadan yüksek maliyet alacak, kârı düşük teşekkül edecek, alacağı kâr payı da ona
göre küçük olacaktır. Birinci aydaki raporlamadan sonra önceleri her elemanı almak isteyen kâr
merkezleri sorumluları patrondan ücreti yüksek olan personelin veya üretimdeki katkısı aldığı ücret
kadar yüksek olmayan personelin kendi bölümünden alınmasını başka bir bölüme verilmesini veya
işten çıkarılmasını istemiştir.
3.3. Diğer Davranışsal Muhasebe Modelleri
Muhasebe ile direkt ilgisi olmayan birçok konuda da davranışsal muhasebe uygulamaları ile
karşılaşılabilir.
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Örneğin; yaşlı baba mirasını ölmeden önce çocukları arasında paylaştırmak isterse, son on
yıldır temizliğini yapan karnını doyuran evladı ile diğer evlatlarını bir tutarak eşit dağıtım yapabilecek
midir? Ev, arsa, tarla, iş yeri, bağ, bahçenin evlatları arasında dağıtımı her zaman güç olmuştur. Her
birinin getirisi maliyet ve giderleri farklı olduğu gibi elde bulundurmanın külfeti de ve getirisi de çok
farklı olabilir. Kendisine on yıldır bakan evladına en çok emek verdiği bahçesini veya yakın vadede
değeri artacak arsayı bırakmayı isteyebilir.
Kurbanını kesen Müslümanlar, kurban etini nereye dağıtıyor dersiniz? Üçte biri komşu ve
akrabalara dağıtılır, üçte biri eş dost ile tüketilir, son üçte bir ise kurban sahibine ayrılır. Etin lezzetli
kısmı (böbrek yatağı, ön kol vb.) hangi üçte birde kalır dersiniz?
4. MUHASEBEYİ ŞEKİLLENDİREN UNSURLAR
Bu başlık altında literatürde davranışsal muhasebe ile ilişkilendirilen teoriler olarak incelenen
konulara daha somut atıflarda ve açıklamalarda bulunulacaktır.
Muhasebenin bugünkü yapısına gelmesi uzun bir tarihi süreçten geçtikten sonra
gerçekleşmiştir. Muhasebeyi şekillendiren unsurlar teoriler olarak ifade edildiğinde aşağıdaki paragraf
ortaya çıkmaktadır.
Davranışsal muhasebe, geleneksel muhasebeye insan davranışlarının neden-sonuç etkilerinin
ilave edilmiş şekli olması sebebiyle yönetim biliminde yer alan bekleyiş teorisi, eşitlik teorisi, amaç
teorisi, durumsallık yaklaşımı ve vekâlet yaklaşımı gibi teori ve yaklaşımlardan faydalanmaktadır
(Angay Kutluk 2010).
Muhasebeyi şekillendiren en önemli unsurlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
4.1. İhtiyaçlar
Muhasebe ihtiyaç gereği ortaya çıkmıştır. Muhasebe kaydeder. İnsanlığın varlığından beri
yazının icadından önce bile insanlar kayıt ihtiyacı duymuşlardır. Yazının icadından önce resim ile
malın cinsini çentik atarak, malın miktarını tokenler üzerine ifade etmişlerdir. İnsanoğlunun
hesaplaşma isteği de ilk çağa kadar dayanmaktadır.
İnsanların zekâ kapasiteleri de sınırlıdır. Alacak verecek hesaplamasından sonra ortaya çıkan
net alacak ve borcun belirli bir süre zihinde ezbere saklanabileceği gerçeği unutulmamalıdır. Zihnine
güvenemeyen insanoğlu alışverişlerden kısaca ticaretten olağan borç alacak ilişkilerini ilk kez
pişirilmiş killer üzerine kaydetmiştir.
4.2. Amaçlar
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Muhasebe uygulayan kişinin amaçları muhasebenin şekillenmesinde çok önemli bir yer tutar.
Amaç hesap verebilirlik, şeffaflık, bilgi verilebilirlik olarak belirlenmiş ise muhasebe uygulamaları da
bu amaç doğrultusunda olmalıdır.
1550-1557 yılları arasında gerçekleşen Süleymaniye Cami’nin inşaatına ilişkin muhasebe
kayıtları muhasebeci Mahmut tarafından tutulmuştur. Muhasebeci Mahmut sırt hamallarının ve Atlı
hamalların günlük yevmiyelerine ödenen akçeleri ayrı ayrı yazmıştır. Aynı biçimde taşçıların
(yontucu ve örücü) marangozların, demircilerin, kurşun işi yapanların yevmiyelerini çok ayrıntılı bir
biçimde kaydetmiştir. Muhasebe defterlerine çalışan işçilerin, asker, askeri öğrenci, köle, gemici vb.
olduklarını ayrıntılı yazmıştır.
Acaba muhasebeci Mahmut bu kadar ayrıntılı yevmiyelere ödenen akçe tutarını neden çok
bilgi verir özellikte yazmıştır? Sırt Hamalı ile Atlı Hamalın ücretinin faaliyetlerin maliyetini ayrı
hesaplamak istediği için detaylı yazdığı düşünülebilir mi? 1980'li yıllarda “faaliyete dayalı
maliyetleme” moda olmuş, bütün muhasebe çalışmaları bu doğrultuda gerçekleşmiştir.
Muhasebeci 1550 yılında 1980 uygulamasını yapmış olabilir mi muhasebe alanında? Tabii ki
hayır. Muhasebeci Mahmut her gider veya maliyet kalemini çok ayrıntılı yazmak istemiştir. Çünkü
Sultan (Kanuni Sultan Süleyman) bir gün gelip hesap sorarsa en ayrıntılı biçimde hesap verebilir
olmayı istemiş kellesini kaybetmek istememiştir.
Aynı biçimde Cami içindeki kubbeyi yukarıda tutar fil ayakları (4 tane) her biri oluşturulan
çalışma grupları (team work) tarafından inşa edilmiştir. Bu çalışma grupları bugünün işletmecilik
anlayışıyla çok uymaktadır.
4.3. Denge
Denge olarak nitelendirebileceğimiz en önemli denge olgusu evrende oluşmuş bulunan
dengedir. Evrenin dengesini açıklamaya kelimeler yetersiz kalır. En önemli ikinci denge ise muhasebe
biliminin dengesidir.
-

Varlıkların kaynaklara karşı dengesi,

-

Gelirlerin giderlerle dengelenmesi,
Muhasebedeki en önemli denge unsurlarıdır. Yukarıda ifade edilen dengeler işletmenin kâr veya

zarar etmesi ile bozulur. Bozulan denge de kârı pozitif olarak, zararı negatif olarak yerine
koyduğumuzda muhasebenin dengesi yine bozulmayacaktır. Muhasebedeki denge unsurlarını;
-

Giren nakidin çıkan nakitle dengesi

-

Borçların alacaklar ile dengesi vb.

-

Kısa vadeli borçların dönen varlıklar ile dengesi,

-

“120-Alıcılar”, “320-Satıcılar” dengesi,
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-

Alınan çekler, verilen çekler dengesi şeklinde artırılabilir.
İktisatçılar muhasebenin denge yaklaşımını eşitlik teorisi olarak adlandırılırlar. Yukarıdaki

denge yaklaşımından sonra hangisinin konuyu daha iyi açıklayacağı daha iyi anlaşılacaktır.
İnsanoğlu yüzyıllardır işlerini denge içinde yürütmeye çalışmışlardır. Üstesinden gelemeyeceği
düşmanlarını alt etmek için farklı özellikteki orduları bir araya getirip ortak amaç doğrultusunda bir
denge sağlayarak ortak düşmanlarını alt etmeye çalışmışlardır. Güçlerin eşit olmadığı savaşlar
başlamadan bitmiş şehirler savaşsız terk edilmiştir.
4.4. Durumsallık Yaklaşımı
Durumsallık yaklaşımı yöneticinin daha iyi karar verebilmesi için organizasyonunun içinde
bulunduğu durumu daha iyi tanıması gerektiği düşüncesine dayanır. Bu yaklaşıma göre her yer ve
koşulda geçerli olan en iyi bir organizasyon yapısı bulunmayıp farklı durum ve koşullar karşısında
farklı tekniklerin ve davranışların kullanılması zorunlu olduğu bir durum vardır.

Durumsallık

yaklaşımına göre işletme yöneticileri, bu koşulların neler olduğunu izleyip inceleyecekler ve bu
özelliklere uygun bir yapı ve işleyiş süreçleri geliştireceklerdir. Bu yaklaşım, teorik ve araştırma
düzeyinde, işletmelerin çevre koşullarının neler olduğu, bunların nasıl kavramsallaştırılıp
ölçülebileceği, başlıca çevre tiplerinin belirlenmesi, bunların yapı ve süreçleri nasıl etkileyeceği ve
uygunluğun nasıl sağlanacağı gibi konuları esas almıştır. Bu nedenle yapılan çalışmalarda durum ve
koşullarla ilgili olarak “teknoloji” ve “çevre” faktörleri üzerinde durulmuştur. Bazı çalışmalarda da
“büyüklük” ve “organizasyonu oluşturan personelin niteliği” de incelenmiştir. Özellikle küresel
rekabet ortamında ve iletişim – bilişim teknolojilerinin son derece gelişmiş olduğu günümüzde,
yukarıda ele alınan “çevre” ve “teknoloji”

kavramlarının içeriği ve özelliğinin değişmesi ve

değişikliklerin işletmelerin yönetim uygulamalarına getirdikleri yeni boyutlar ile bu alandaki bilgi
birikiminin hızla gelişmesi durumsallık yaklaşımının halâ gelişme aşamasında olduğunu
göstermektedir (Koçel, 2010, 271-316).
Bir iş adamı iplikten düz havlu dokuma üreten 6 adet dokuma makinası satmıştır. Oradan
gelen nakdi peşinatı kullanarak kabartmalı dokuma üreten makinalardan 4 adet satın almıştır. Sattığı
makinalar henüz 2 yıllıktır. Bir başka ifade ile yenidir. Amortisman süresi sona ermemiştir.
İş adamının karısı yeni sayılabilecek 6 adet dokuma makinesinin satılmasına çok kızmaktadır.
“Yepyeni makinalar satılır mı? Neye göre sattın neye göre aldın?” diyerek kendisine sormadan makine
alım satımı yapan kocasına kızmaktadır. Kocasının verdiği yanıt tek kelimeliktir ve durumsallık
yaklaşımının çok net ifade etmektedir “Hissettim”.
Yönetim muhasebesinde “makine değişimi” başlığı altında incelenen rutin olmayan işletme
kararları konusu bulunmaktadır. İş adamı bu konuyu hiç bilmiyor olmasına rağmen makine değişimi
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ile ilgili maliyet ve gelirlerin getirisini hesaplama gereği duymadan hissederek alıp satma kararı
vermiştir.
4.5. Vekâlet Denetimi
Literatürde vekâlet yaklaşımı olarak da yer alan bu kavramın öncülüğü (Eisenhardt, 1989)
tarafından yapılmıştır. Bu yaklaşım amaçları ve çıkarları farklı iki kişinin birbiri ile yardımlaşması
durumunda ortaya çıkan sorunları incelemektedir. Bu yaklaşım, esas itibariyle iktisatçıların
yardımlaşma durumunda olan tarafların motivasyonları, birbirini kontrol etmeleri ve aralarındaki bilgi
akışı konularının incelenmesi ile gelişmeye başlamıştır. Bu yaklaşımda vekâlet veren (principial) ve
vekil (agency) olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Vekâlet veren (örneğin hissedar) belirli sonuçlara
ulaşmak için vekil (örneğin yönetici veya vekâlet veren üst yönetici, ast (çalışan), müşteri veya
satıcı)’in yardımına ihtiyaç duyar. Vekil de bu sonuçlara ulaşmak için gerekli kararları alır ve
faaliyetleri gerçekleştirir. Vekâlet veren, başta ücretleme ve ödüllendirme olmak üzere politika
belirleme, bilgi akışını kontrol etme, vekilin alacağı kararları kontrol etmeye imkân verecek bir
organizasyon oluşturma, ikili görüşme, işine son verme gibi araçlarla vekilin davranışını
yönlendirmeye çalışacaktır. Vekâlet yaklaşımının, yönetici ücretlendirme ve ödüllendirme planlarının
belirlenmesi; risk yönetimi, bilgi akışı sistemleri tasarımı; çeşitlendirme, stratejik iş birimleri ve çeşitli
(joint venture, franchsing gibi) işletmelerarası birlikteliklerde karar veren yönetici ile sahip
durumundaki taraf arasındaki sorunları netleştirmek ve çözüm alternatifleri geliştirmek açısından
organizasyona katkıda bulunmaktadır. Burada vekâlet ilişkisine giren her iki tarafı motive eden kendi
çıkarlarıdır. Ayrıca yöneticilerin çevreye uyum için verdikleri kararlar ile hissedarların çıkarları
arasındaki ilişkinin incelenmesinde de vekâlet yaklaşımı kullanılabilir (Koçel 2010, 355-357).
Denetçinin denetimi, vergi denetimi, iç denetim, denetimin kalite göstergeleri gibi
yüzyılımızın muhasebe konuları yukarıda ifade edilen vekâlet denetimine dayanmaktadır.
5. DAVRANIŞSAL MUHASEBE SİMÜLASYONU
Konu en iyi biçimde örnek ile açıklanabilir.
Örnek: Evlatlar arasında seçim zorunluluğu.
Nazi kampında bir Yahudi anne 7- 8 yaşlarında bir oğlunun elinden tutmuştur. 3- 4 yaşlarında
bir kızını kucağına almış durumda kamp çıkış kapısına yaklaşmaktadır. Yahudiler bir kamptan başka
bir kampa nakledilmektedir. Dış kapının karşısındaki bir Nazi subayı anneye 2 çocuktan birinin yanına
alabileceğini diğerini terk etmekte oldukları bu kampta bırakması gerektiğini söylemektedir.
Çocuklardan biri annesi ile bir başka yere götürülecek, götürülen yer ve koşullar belli değil
onları neyin beklediği belirsizdir. Ancak terkedilen kampta kalan kişiler (çocuklar) büyük olasılık ile
işe yaramadıkları için gaz odasına ve fırınlara gidecektir.
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Nazi subayı anneden çocuklarından birisinin hayatını şimdilik kurtarmasını ve yanına almasını
diğerinin ölümüne karar vermesini istemektedir. Bu kararı anneye bırakmıştır.
Anne iki çocuğunu daha yanına almak istemek de ikisini de götürmek için çekiştirmektedir.
Ve Nazi subayına yalvarmaktadır. Nazi askerleri de iki çocuktan birini gaz odasına götürmek için
çocukları anneden almaya çalışmaktadır. Anne ağlamakta, yalvarmakta, çocuklara sahip olmaya
çalışırken karar vermeye çalışmaktadır. Çocuklarından hangisini kurtarsın diğerini ölüme terk etsin?
-

Kız çok zariftir, oğlu çok çok narindir.

-

Oğlu kollarını boynuna dolardı, kızı göğsünde yatardı.

-

Kız pasta severdi, oğlu çikolataya bayılırdı.

-

Oğlu etajerin üzerindeki bibloyu kırmıştı, kızı çok severek okuduğu kitabını yırtmıştı.

-

Son bir yıl içinde oğlan zatürre geçirmiş, kız kızamık çıkarmıştı.

-

Kız elini kapıya sıkıştırmış, oğlan ocakta yakmıştı.

-

Kız babasıyla oynamayı severdi, oğlan her derdini annesiyle çözerdi.
Bu ve benzer düşünceler bir saniyede zihninden geçiyor ve çok hızlı karar vermesi gerekiyor.

Çünkü Nazi Askerleri 2 çocuğunu da elinden alacaklardır.
Annenin karar vermesini etkileyen faktörleri kültür, kişilik, amaç, ihtiyaç, durumsallık
biçiminde açıklanabilir belki. Ancak biraz daha detaya girmek gerekir. Kararı etkileyen faktörleri
şöyle sıralayabiliriz:
-

Annenin daha çok kız veya oğlan çocuğuna sahip olma isteği,

-

Annenin her iki çocukta yaşadığı hamilelik dönemi,

-

Doğum esnasında yaşadığı sancı ve acıların derecesi,

-

Çocukların kişilik özellikleri,

-

Çocukların yaşları,

-

Çocukların sağlık durumları,

-

Çocukların Gelecekten beklentileri,

-

Aile bireylerinin birbirlerine olan düşkünlükleri ve sevgi dereceleri.
Tüm bu faktörleri düşünecek olan anne oğlan veya kız olarak karar verecektir. Bu davranışsal

iktisat veya finans ile açıklanabilir mi? Anne geçmişin geleceğin ve o anın muhasebesini yaparak karar
vermek zorunda bırakılmıştır.
6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İnsan davranışları konusunda karar organı beyindir. İnsanoğlu kendisini “kâr”a götüren
kararları beyni ile alır. Kendisini kâra götüren kararlar maddi (parasal) konularda olabileceği gibi
manevi (parasal olmayan) konularda da olabilir. Davranışsal iktisat veya davranışsal finans
konularından önce insanoğlu davranışsal muhasebe ile tanışmış ve uygulamıştır.
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Türk Ticaret Kanununda Sermayenin Korunmasına Yönelik Alınan Önlemlerin
Etkinliğinin Analizi
Prof. Dr. Selahattin KARABINAR*
Öğr. Gör. Dr. Fırat ALTINKAYNAK**
Öz
Türk Ticaret Kanunu 519. maddesine göre şirketler, dönemlik ticari kârın yüzde beşini, ödenmiş
sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, zorunlu yedek akçe olarak ayırmak zorundadırlar. Bir
anlamda bu kanun maddesiyle, kârdan şirkete pay bırakılmaktadır. Bu uygulamanın amacı ise, TTK
madde 519' un gerekçesinde, “Sermayeyi korumak, şirketlerin devamlılığını sağlamak ve zararları
kapatmak” olarak ifade edilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, ayrılan zorunlu yedek akçelerin sermayeyi koruma amacına hizmet edip
etmediğinin araştırılmasıdır. Bu bağlamda çalışmada, ödenmiş sermayenin parasal değerindeki kaybın,
yedek akçeler aracılığıyla karşılanıp karşılanamadığı analiz edilmiştir. Bu amaçla zorunlu yedek akçe
ayırma oranı ile yıllar itibariyle paranın değer kaybı oranı karşılaştırılmıştır.
Çalışma sonucunda, (dönem kârının ödenmiş sermaye toplamını geçtiği dönemler hariç) yasal
zorunluluk olarak ayrılan yedek akçelerin, sermayenin parasal değerindeki azalışları karşılamadığı
ortaya çıkmıştır. Bu durumun doğal sonucu da, şirketlerin sermayelerinin görünmez bir şekilde eriyor
olmasıdır. Bu sorunun çözümü olarak ise, “yedek akçe oranının, sabit bir oran yerine paranın o yılki
değer kaybı oranına bağlanması” önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yedek akçe, Sermayenin Korunması, Şirketin Sürekliliği.

Analysis of the Effectiveness of the Reserves for the Protection of the Capital in the Turkish
Commercial Code
Abstract
According to article 519 of Turkish Commercial Code, companies must allocate %5 of the period's
commercial profit as a compulsory reserve fund until reach to %20 of the paid capitals. In a sense, it is
allocated some part of profit to the company by this law. The reason of this law article is expressed as
"To protect the capital, to ensure the continuity to companies and to cover the losses" in the
justification of article 519 in TCC.
The aim of this study is to investigate whether the compulsory reserve funds that have been separated
serve to protect the capital. It has been analyzed whether the loss of monetary value paid-in capital
could be met through compulsory reserve funds in this context, For this purpose, the compulsory
reserve funds ratio are compared with the value loss rate of the money over the years.
*
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It has been came into the open that the reserve funds which are seperated as a legal compulsory could
not meet the decrease in the monetary value of the capital with the exception of periods when the
period profit exceeds the paid-in capital on the result of this study. The natural consequence of this
situation is that the companies' s capital is on the wane as a invisible form. As a solution of this
problem, it is suggested that "the ratio of the compulsory reserve fund must tied up to the inflation's
ratio of the year".
Keywords: Reserve Fund, Protection of Capital, Contiunity of Company.
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Muhasebe Teorisi ve Uygulamaları Açısından Muhasebe Bilgisinin Niteliksel Özellikleri
Dr. Betül Şeyma ALKAN**
Öz
Bir bilginin muhasebe bilgisi niteliği taşıması için muhasebe teorisindeki ilke ve kavramlara uygun
olarak üretilmesi, bilginin faydalı olabilmesi ve kalitesinin arttırılması için de belirli niteliksel
özellikleri taşıması gerekmektedir. Muhasebe bilgisinin niteliksel özelliklerinin muhasebe teorisi ve
uygulamaları açısından ele alınması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda
çalışmanın amacı, FASB ve IASB kavramsal çerçevelerinde yer alan muhasebe bilgisinin niteliksel
özelliklerini karşılaştırmalı olarak sunmak, farklılıkları tespit etmek ve kavramsal olarak açıklık
getirmektir. FASB ve IASB, muhasebe bilgisinin taşıması gereken temel niteliksel özelliklere ilişkin
benzer yaklaşım göstermektedir. IASB yaklaşımında muhasebe bilgisinin niteliksel özellikleri temel
özellikler ve destekleyici özellikler olarak ayrıştırılmıştır. FASB yaklaşımında ise; niteliksel özellikler
arasında bir hiyerarşi vardır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Teorisi, Kavramsal Çerçeve, Muhasebe Bilgisinin Niteliksel
Özellikleri
Qualitative Characteristics of Accountıng Information in terms of Accountıng Theory and
Applications
Abstract
The information produced in accordance with the principles and concepts of accounting theory have
the quality of accounting information. It is necessary to carry certain qualitative characteristics in order
to be useful and increase quality of accounting information. The qualitative characteristics of
accounting information in terms of accounting theory and applications constitutes the subject of this
study. The purpose of this study is to present the qualitative characteristics of accounting information
in IASB’s and FASB’s conceptual framework comparatively, to identify the differences and to clarify
conceptually. In this respect, FASB and IASB show an similar approach to the basic qualitative
characteristics of accounting information. In the IASB approach, the qualitative characteristics of
accounting information are divided into fundamental qualities and enhancing qualities. In FASB
approach, there ise hierarcy between qualitative characteristics.
Keywords: Accounting Theory, Conceptual Framework, Qualitative Characteristics of Accounting
Information
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Kadın Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketlerin Risk Açıklamaları Üzerindeki Rolü:
BİST Örneği
Prof. Dr. Azzem ÖZKAN
Arş. Gör. Dr. Filiz ÖZŞAHİN KOÇ**
Öz
Uluslararası finansal krizler ve şirket skandalları neticesinde yapılan ulusal ve uluslararası
düzenlemelere göre, şirketlerin mevcut ve potansiyel yatırımcılarını bilgilendirmesi için finansal ve
finansal olmayan bilgilerin yanında maruz kaldıkları veya kalma ihtimali bulunan risklerini de
açıklamaları gerekmektedir. Bu çalışmada da (vekâlet teorisi kapsamında) Borsa İstanbul’da (BİST)
işlem gören imalat sanayinde faaliyette bulunan şirketlerin yönetim kurulunda yer alan kadın
yöneticilerin şirketlerin risk açıklamalarındaki rolleri ele alınmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacı,
şirketlerin açıkladıkları riskler bakımından kadın ve erkek yöneticiler arasında fark olup olmadığını
tespit etmektir. Söz konusu amaç doğrultusunda BİST’te işlem gören 116 adet imalat sanayi
işletmesinin 2013-2017 yılları arasındaki verileri incelenmiştir. Bu veriler Kamuyu Aydınlatma
Platformundan, şirketlerin faaliyet raporlarından, finansal tablo dipnot ve açıklamaları ile kurumsal
yönetim uyum raporlarından ve datastream veri tabanından elde edilmiştir. Çalışmada şirketlerin
yönetim kurullarında yer alan kadın üye ile erkek üye sayılarının normal dağılım göstermediği tespit
edilmiştir. Bu bakımdan şirketlerin açıkladıkları riskler ile kadın yönetim kurulu üyelerinin rolü
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki-farklılık analizi yapılamamıştır. Bu sebeple bir fikir
vermesi bakımından tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vekâlet Teorisi, Risk Açıklama

The Role on the Risk Disclosure of the Members of the Women Board Of Directors: BIST
Sample
Abstract
According to national and international regulations on the basis of international financial crises and
corporate scandals, companies need to disclose the risks that they are exposed to or are likely to suffer
as well as financial and non-financial information in order to inform their existing and potential
investors. In this study (within the scope of the agency theory) the roles of women managers on the
risk disclosure of companies in the board of directors the companies operating in the manufacturing
industry traded in Istanbul Stock Exchange (BIST) are discussed. In this context the aim of the study is
to determine whether there is a difference between men and women in terms of the risks that the
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companies disclosure. For this purpose, 116 firms traded in the Istanbul Stock Exchange (BIST) was
examined for the period 2013-2017. The data are compiled from Public Disclosure Platform,
company's annual reports, the financial statements footnotes and explanations and the corporate
governance compliance reports and the DataStream database. In the study, it was determined that the
numbers of male and female members in the board of directors of the companies did not show normal
distribution. In this respect, a statistically significant relationship-difference analysis was not
conducted between the risk disclosures of the companies and the role of the women’s board members.
For this reason, descriptive statistics are given in order to give an idea.
Keywords: Agency Theory, Risk Disclosure
1. GİRİŞ
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda kadınların yönetim kurulunda ve üst düzey yönetimde
yer alması gerektiğine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bahse konu düzenlemelere göre; menkul
kıymetler borsasında işlem gören şirketlerin yönetim kurullarında kadın ve erkek üyeler arasında bir
denge kurulması gerekmektedir. Türkiye’de de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, şirketlerin
yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunması ile ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Ancak söz
konusu düzenleme emredici nitelikte değil, “uygula uygulamıyorsan açıkla” prensibi gereğince tavsiye
niteliğinde olup şirketler için zorunlu değil gönüllü bir uygulamadır.
Uluslararası finansal krizler ve şirket skandalları neticesinde şeffaflığın sağlanması ve yatırımcıların
güveninin kazanılması için de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kurumsal yönetim ve risk
açıklamasına ilişkin bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda hisse senedi borsada işlem
gören şirketlerin faaliyet raporları ve finansal tablo dipnotlarında şirketlerin karşılaşabilecekleri
risklerini açıklamaları gerekmektedir.
Şirketlerin risklerinin açıklanması vekâlet teorisi kapsamında gerçekleşmekte olup, şirketlerin
risklerinin açıklamasında vekil konumunda olan yöneticiler etkin bir rol üstlenmektedir. Bu bakımdan
çalışmanın amacı, vekâlet teorisi kapsamında şirketlerin kadın yönetim kurulu üyelerinin şirketlerin
risk açıklamalarındaki rollerini tespit etmektir. Bu kapsamda çalışmada öncelikle açıklama teorileri
incelenecek, daha sonra risk açıklama konusunda bilgi verilecektir. Konuya ilişkin literatür
incelemesinden sonra BİST’de işlem gören ve imalat sanayiinde faaliyette bulunan sermaye
şirketlerinin 2013-2017 yılları arasında açıkladıkları riskler üzerinde kadın yöneticilerin etkili olup
olmadığı araştırılacaktır.
2. AÇIKLAMA TEORİLERİ
Christensen ve Demiski (2003)’ye göre açıklama teorisi bir dizi olguları açıklayan bilgi seti anlamına
gelmektedir. Şirket yöneticilerinin bilgileri açıklamaya yönelik motivasyonunu ifade eden pek çok
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açıklama teorisi (bilgi asimetrisi, sinyal, politik maliyetler, sermaye ihtiyacı, paydaş ve meşruluk
teorileri, fayda/maliyet ve vekâlet teorisi) bulunmaktadır (Muzahem 2011, 11).
Risk açıklamaları kapsamında çalışmada bilgi asimetrisi, sinyal, pozitif muhasebe, sermaye ihtiyacı,
paydaş, meşruluk, fayda/maliyet ve vekâlet teorileri kısaca incelenmiştir.
2.1. Bilgi Asimetrisi Teorisi
Asimetrik bilgi bir piyasada iktisadi faaliyette bulunan bir tarafın, diğer tarafa göre daha fazla bilgiye
sahip olması (aynı seviyede bilgiye sahip olmaması) olarak tanımlanmaktadır. Yani bilgiye ulaşım
imkânı taraflar arasında eşit değilse asimetrik bilgi söz konusudur (Ekiz 2006, 24).
Açıklama teorisi, bilgi asimetrisinin azaltılması için daha fazla raporlamanın ve açıklamanın yapılması
gerektiğini ortaya koymaktadır (Kothari ve diğerleri 2009, 1664). Dolayısıyla yöneticilerin, şirketlerin
faaliyetlerini yerine getirirken karşılaşabileceği ve performansına etki edebilecek olan risklerle ilgili
daha fazla açıklama yapmaları gerekmektedir (Muzahem 2011, 13).
2.2. Sinyal Teorisi
Sinyal teorisi şirket yönetimi ve piyasa arasında bilgi asimetrisi olduğunu varsayar. Teoriye göre
yöneticiler işletmenin riski ve karlılığı ile ilgili bilgi sunmak için sermaye yapılarını değiştirirler (Sevil
ve diğerleri 2013, 118). Teoriye göre işletmenin sermaye yapısı kararları, işletme dışındaki bilgi
kullanıcılarına işletmenin durumu ile ilgili sinyal vermektedir (Dizdarlar ve diğerleri 2013, 315). Zira
teoriye göre, bir işletmenin finansman tercihinde borçlanmaya veya özsermayeye ağırlık vermesi
piyasa için bir işaret niteliği taşımakta olup yatırımcıların, bir işletmenin başarısına ilişkin beklentileri,
o işletmenin finansman tercihlerine bakarak oluşmaktadır. Zira sermaye yapısı kararlarına bağlı olarak
ortaya çıkan borç/özsermaye oranı yatırımcılar için bir sinyal niteliğindedir (Oruç 2010, 36).
Piyasaya gönderilen sinyalleri alan yatırımcılar, şirketin hangi risk sınıfında yer aldığını ve şirketin
değerinin ne olması gerektiği hususunda bilgi sahibi olmaktadırlar (Sayman 2012, 60).
Linsley ve Shrives (2005, 293) sinyal teorisi ve vekâlet teorisinin gönüllü risk açıklamaları için en
uygun teoriler olduğunu ileri sürmektedirler. Shrives ve Linsley (2003) yöneticilerin şirketlerinin diğer
şirketlerden risk yönetimi açısından daha ileride olduğuna dair piyasalara işaret vermekte ve risk
bilgilerini açıklamada bazı şirketleri teşvik eden üstün risk yöneticileri olduğunu iddia etmektedirler
(Muzahem 2011, 17).
Sinyal teorisi, kapsamında işletmeler piyasalara sinyal göndererek (açıklama yaparak) performansları
ile ilgili önemli mesajlar iletebilmektedir. Bu da işletmeleri doğrudan doğruya sermaye piyasasıyla
iletişime geçirmektedir. Bu durum işletmenin hisse senedi fiyatına ve fonlama maliyetine
yansımaktadır. Zira yapılan araştırmalar (Glosten ve Milgrom, 1985; Copeland ve Gali, 1983; Gray ve
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Roberts, 1989; ICAEW, 1997; AICPA, 1994; Botosan, 1997; Hail, 2002) risk açıklama ile sermaye
maliyeti arasında negatif ilişki olduğunu göstermektedir (Rajab 2009, 84).
2.3. Pozitif Muhasebe Teorisi (PMT): Politik Maliyetler
Pozitif Muhasebe Teorisi (PMT) şirket yöneticilerinin muhasebe politikalarının seçimi ve yeni
muhasebe standartlarına nasıl tepki vereceği ile ilgili bir açıklama teorisidir (Muzahem 2011, 17).
PMT’nin amacı, hisse senedi fiyatlarıyla muhasebe politikaları arasındaki ilişkinin ele alınmasıdır
(Köse ve Gürkan 2014, 27).
Shrives ve Linsley (2003) politik maliyet tartışmalarının risk açıklama uygulamalarının yorumlanması
için uygulanabileceğini önermektedirler. Örneğin, zayıf güvenlik koşullarından sıkıntı duyan
demiryolu şirketleri halk veya medyanın baskısıyla karşılaşabileceklerdir. Bu gibi şirketler istenmeyen
durumlara karşılık verebilmek için riskleri azaltacak önlemler almakta ve seyahat riskleri ile ilgili
açıklayıcı bilgiler verebilmektedirler (Muzahem 2011, 19).
2.4. Sermaye İhtiyacı Teorisi
Sermaye ihtiyacı teorisi şirketlerin en düşük maliyette sermayelerini arttırabilmek için daha fazla bilgi
açıkladıklarını ileri süren bir teoridir. Foster (1986) sermaye piyasalarında şirketlerin en düşük
maliyette sermaye (kaynak) teminine çalıştıkları zaman, özellikle menkul kıymet ihraç şartları ve
gelecekteki kazançlarla ilgili, şirketlerde risk ve belirsizliklerin olduğunu, yatırımcıların da risk
varlığını ve gelecekteki nakit akışını, menkul kıymet değerlerini ve yatırım kararlarını
değerlendirmede daha fazla bilgiye ihtiyaçları olduklarını ileri sürmektedir. Sonuç olarak şirketler
risklerini azaltıcı bilgilerin açıklanması için teşvik edilmektedir. Bunun karşılığı olarak da şirketler en
düşük maliyette sermayelerini arttırabilmektedir (Muzahem 2011, 19-20). Dolayısıyla Foster’in
açıklamalarından işletmelerin sermaye (kaynak) temininde yatırımcılara menkul kıymetin getirisi ve
riski konusunda verilecek bilgi ile elde edilecek sermayenin (kaynağın) maliyeti arasında doğrudan bir
ilişki olduğu anlaşılmaktadır.
2.5. Paydaş Teorisi
Paydaş teorisi kurumsal, sosyal ve çevresel açıklamalar gibi kavramları ifade etmekte olup muhasebe
literatüründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Paydaş teorisi, işletmelerin faaliyetleri ve paydaşlarının
bilgi ihtiyacı yönünden desteklemesi varsayımına dayanmaktadır (Rajab 2009, 79). Dolayısıyla paydaş
teorisi, sadece hissedarların çıkarlarını değil, tüm paydaşların çıkarlarını göz önüne alan bir teori
olarak karşımıza çıkmaktadır (Mokhtar 2010, 56).
Paydaş teorisi faaliyet raporlarındaki risklerin açıklanması gerektiğini ileri sürmektedir. Zira bazı dış
paydaşların tutumları riskle ilgili önemli baskılar oluşturabilmektedir. Bu bakımdan işletmeler
hissedarların taleplerini karşılamak için riskleri açıklamalıdır. Nitekim araştırmalar açıklamaların
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paydaşlar arasındaki çıkar çatışmalarını en aza indirgemeyi ve kontrol etmeyi sağladığını ortaya
koymaktadır (Rajab 2009, 84).
2.6. Meşruluk Teorisi
Meşruluk teorisi, bir sosyal sözleşme unsuru olarak kabul edilmekte ve ekonomik kaynakların
sağlayıcısı (toplum) ile hizmetlerin sağlayıcısı (işletme) arasındaki ilişkileri yönetmekte ve
düzenlemektedir (Mokhtar 2010, 58). Dolayısıyla meşruluk teorisi, toplum ile kurumsal amaçların
uyumlu hale getirilmesi ve faaliyet raporlarında sosyal ve çevresel bilgilerin açıklanması aracılığıyla
işletme faaliyetlerinin meşrulaştırılması çabalarını ifade etmektedir (Kavut 2010, 16). Meşruluk
teorisine göre; işletmelerin gönüllü olarak yapacakları çevresel açıklamalar işletmelerin içinde yer
aldıkları toplumun doğal çevreye karşı tutumuna ilişkin beklenti, kural, değer ve inançlarına
uyduklarını göstererek meşruluğun sağlanmasında önemli bir araç olmaktadır (Yıldız ve diğerleri
2016, 257).
2.7. Fayda/Maliyet Teorisi
Fayda/maliyet teorisine göre işletmelerin yaptığı açıklamaların faydaları maliyetlerinden yüksekse
açıklama yapmaya yönelmektedirler. Bu maliyetler sadece hazırlık maliyetleri ve bilgi maliyetlerini
kapsamaz. Aynı zamanda açıklanan bilgiyle ilişkilendirilen maliyetleri de kapsar (Rajab 2009, 83).
Netice itibariyle fayda/maliyet teorisi kapsamında işletmeye ait risk açıklaması yapılırken bu riskin
karar vericinin kararını etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili (önemlilik) fayda/maliyet dengesi
gözetilmektedir.
2.8. Vekâlet Teorisi
Vekâlet teorisi, işletme sahipleri ile yöneticiler arasında bulunduğu varsayılan bir sözleşmedir (Memiş
ve Çetenak 2012, 207). Vekâlet teorisinde, bir kişi ya da grup adına hareket eden kişiye vekil, vekilin
temsil ettiği kişi ya da gruba asil denilmektedir. Asil ile vekil arasındaki ilişki ise vekâlet ilişkisi
olarak tanımlanmaktadır (Yıldız ve Doğan 2012, 356). Bu ilişkide işletme sahipleri asil, yöneticiler ise
vekil konumundadır (Memiş ve Çetenak 2012, 207).
Asil ve vekil arasında bilgi asimetrisi bulunmakta olup, yöneticiler hissedarlara göre işletme ile ilgili
daha fazla bilgiye sahiptirler. Vekâlet teorisi, söz konusu bu bilgi asimetrisini araştırmakta olup, bilgi
asimetrisini gidermek, asil ve vekil arasındaki menfaatlerin uyumlaştırılmasını sağlamak için çözümler
geliştirmektedir (Kahveci 2008, 19). Bilgi açıklamaları vekâlet teorisini yönlendiren bir mekanizma
olarak görülmektedir (Muzahem 2011, 15).
Şirketlerin risklerinin açıklanması vekâlet teorisi içerisinde gerçekleşmektedir. Zira şirketlerin risk
açıklamasını vekil konumunda olan yöneticiler yapmaktadır. Solomon vd (2000) tarafından yapılan
araştırmanın bulgularına göre, açıklamaların sayısının artması kurumsal yatırımcıların kararlarını
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etkilemektedir. Çoğu yatırımcı işletmelerin riskleri nasıl yönettiğini bilmek istemektedir. Zira
yatırımcılar yöneticilerden belirsizlik beklememektedir ve daha fazla açıklama yapıldığında işletmenin
belirsizliği ve sermaye maliyetleri azalmaktadır (Rajab 2009, 83).
3. RİSK AÇIKLAMA
Risk, gelecekte işletmenin ekonomik durumunu olumsuz etkileme ihtimali olarak tanımlanmaktadır
(GASB 2000, 9). Finansal ve ekonomik açıdan değerlendirildiğinde risk, belirsizlik ve belirsizliğin
sonuçları olarak ifade edilebilir (Akın Acuner 2003, 38).
İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken çok sayıda riskle* karşı karşıya kalabilmektedir. İşletmelerin
karşılaşabilecekleri bu riskleri yönetim kurulu, denetim komitesi, iç kontrol yürütme kurulu, üst düzey
yöneticiler, diğer yöneticiler, çalışanlar, bağımsız denetçi, düzenleyici kurum ve kuruluşlar,
hissedarlar, kredi veren kuruluşlar, finansal analistler, müşteriler, tedarikçiler ve kamuoyu gibi hem iç
hem de dış bilgi kullanıcılarına açıklamaları gerekmektedir.
Riskin açıklanması hesap verebilirliğin ayrılmaz bir parçasıdır (Allini ve diğerleri 2016, 3). Bu
bağlamda risk açıklama; ilgili tarafları (iç ve dış bilgi kullanıcılarını) işletmeyi etkileyen ya da
gelecekte etkileyebilecek olan fırsat, ihtimal, tehlike, zarar, tehdit ya da risklerle ilgili bilgilendirme
faaliyeti olarak ifade edilebilir (Linsley ve Shrives 2006, 389).
Risk açıklamaları finansal, operasyonel ve stratejik olmak üzere üç temel kategoride sınıflandırılır.
Risk açıklamaları geçmiş/gelecek, olumlu/olumsuz ve parasal/parasal olmayan olmak üzere de
sınıflandırılabilir. Bununla birlikte risk açıklamaları metinler, rakamlar/tablolar ve grafik/resimler gibi
üç temel açıklama formatına göre de ifade edilebilir (Ntim ve diğerleri 2013, 370-371).
Risk açıklama, hem nitel hem de nicel olabilir. Ancak nicel açıklamalar bazen daha kesin olarak
görülmekte olup, doğası gereği daha spesifik ayrıntı sunarlar ve bir şirketin riskler toplamını belirli
risk sınıflarına göre ölçeklendirirler (Woods ve diğerleri 2004, 5).
İşletmeler faaliyet raporlarında risklerini detaylı bir biçimde açıkladıklarında bilgi kullanıcıları daha
sağlıklı karar alabileceklerdir (Miihkinen 2013, 67; Ariffin 2005, 8; Özşahin Koç ve Özkan 2016,
162). Şirketlerin faaliyet raporunda yer alan risk açıklamasının kapsamı ise, şirketin faaliyet gösterdiği

*

Operasyonel riskler, piyasa riskleri, kredi riskleri, stratejik riskler, faaliyet riskleri, yasal riskler, çevresel riskler,
temel iş ile ilgili riskler, denetim riskleri, doğal riskler, finansal raporlama riskleri, uygunluk riski, bilgi riski,
ülke riski, itibar riski, kontrol riski, işletme içi ve işletme dışı riskler, muhasebe içi ve muhasebe dışı riskler, saf
ve spekülatif riskler, finansal ve finansal olmayan riskler, sistematik ve sistematik olmayan riskler, iş ortamı ve
sanayi riskleri, performans riskleri, personel riskleri, bilgi teknoloji riskleri, politik risk, sosyo-ekonomik riskler,
kurumsal yönetimden kaynaklanan riskler, değer zinciri ve destek süreçlerinden kaynaklanan riskler,
yetkilendirme riski, finansman riski, likidite riski, kur riski, faiz oranı riski, fiyat riski, sermaye yapısı ve
yeterliliği riski, tahribat riski, tahmin riski ve hasar riskigibi çeşitli riskler.
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ülkeye, sektöre, büyüklüğüne, yöneticilerin beklentilerine ve yasal düzenlemelere bağlı olarak
değişebilmektedir (Meijer 2011, 18; Çelik 2002, 81).
4. LİTERATÜR
Literatürde risk açıklama ile ilgili yapılmış birçok akademik çalışma * bulunmakla birlikte yönetim
kurulundaki cinsiyet farklılığının risk açıklama üzerindeki etkisine yönelik çalışma oldukça sınırlıdır
(Macchoini ve diğerleri 2014, 15). Bu konuda Nalikka (2009) tarafından yapılan çalışmada, şirket
müdürünün cinsiyetinin şirketlerin faaliyet raporlarında yer alan kurumsal gönüllü açıklamalar
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada Helsinki Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören
şirketlerin 2005-2007 yıllarına ilişkin verileri incelenmiş ve özellikle CEO, CFO ve yönetim
kurulunun cinsiyetine odaklanılmıştır. Çalışma sonucunda CFO’su kadın olan şirketlerin faaliyet
raporlarında daha fazla gönüllü açıklamalara yer verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca bulgular kadın CEO
ve kadın yönetim kurulu üyelerinin oranının şirketlerin faaliyet raporlarında yer alan gönüllü
açıklamalar üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını göstermektedir.
Macchoini ve diğerleri (2014) tarafından İtalya Kamu İktisadi Teşekkülleri üzerinde yapılan bir
araştırmada yönetim kurulundaki kadın yöneticilerin oranının finansal olmayan risk açıklamaları
üzerinde etkili olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre kadın yönetici
oranının finansal olmayan risk açıklamaları üzerinde genel kanının aksine (Gul ve diğerleri 2011)
negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmayı yürüten
akademisyenler bunun sebebinin yönetim kurulunda ağırlıklı olarak erkeklerin bulunması ve
kadınların varlığının sınırlı olması, erkek yönetim kurulu üyelerinin davranışlarını etkilemede istekli
olmamasından kaynaklanabileceğini belirtmiştir. Keza Nielsen ve Huse (2010) tarafından yapılan
çalışmada da kadın yöneticilerin sembolik üye olarak bulundukları, bu sebeple yönetim kurulunun
kararlarını etkileme potansiyelinin zayıf olduğu ileri sürülmüştür. Benzer şekilde (Burke, 2000;
Schein, 1973) tarafından yapılan çalışmada da kadınların yönetim kurulu faaliyetlerine katkıda
bulunma yeteneği sorgulanmıştır. Bununla birlikte Allini ve diğerleri (2016) tarafından yine
İtalya’daki Kamu İktisadi Teşekkülleri üzerinde yapılan araştırmada yönetim kurulu bileşiminin risk
açıklama seviyeleri üzerinde önemli bir fark yarattığı tespit edilmiştir.

*

Ariffin (2005); Helbok ve Wagner (2005); Linsley ve diğerleri (2006); Hossain (2008); Woods ve diğerleri
(2008); Oorschot (2009); Don (2010); Linsley (2011); Oliveira ve diğerleri (2011); Savvides ve Savvidou
(2012); Barakat ve Hussainey (2013); Campbell ve Rattanataipop (2013); Maffei ve diğerleri (2014); Solomon
ve diğerleri (2000); Beretta ve Bozzolan (2004); Korosec ve Horvat (2005); Lajili ve Zeghal (2005); Linsley ve
Shrives (2005); Mohobbot (2005); Berger ve Gleißner (2006); Abraham ve Cox (2007); Deumes (2008); Jiang
(2008); Amran ve diğerleri (2009); Chandiramani (2009); Kongprajya (2010); Mokhtar (2010); Adelopo (2011);
Meijer (2011); Muzahem (2011); Greco (2012); Adamu (2013); Elshandidy ve diğerleri (2013); Zhou ve Wang
(2013); Baroma (2014); Domínguez ve Gámez (2014); Marzouk (2016); Saggar ve Singh (2017) vb birçok
çalışma.
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Yapılan çalışmalardan da görüleceği üzere vekâlet teorisi kapsamında cinsiyetin yönetim kurulunun
etkinliği konusunda farklı sonuçlar elde edildiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada da BİST’te işlem gören
ve imalat sanayiinde faaliyette bulunan işletmelerin yönetim kurulunda yer alan kadınların risk
açıklamaları üzerindeki rolü incelenecektir.
5. KADIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETLERİN RİSK AÇIKLAMALARI
ÜZERİNDEKİ ROLÜNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA
Şirketlerin yönetim kurullarında kadın üyelerin bulunmasına yönelik Türkiye’de Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, “Yönetim kurulunda en az bir kadın üye
bulunur” şeklinde düzenleme yapılmıştır (SPK, 2012, Seri: IV, No: 57). Ancak söz konusu düzenleme
emredici nitelikte olmayıp tavsiye niteliğindedir. Dolayısıyla yönetim kurulunda kadın üyenin yer
almadığının kurumsal yönetime uyum raporu ve yıllık faaliyet raporunda belirtilmesi gerekmektedir
(Aksoy 2013, 58).
Kadınların yapıları itibariyle risk almaktan erkeklere göre daha fazla kaçındıkları ve mevcut risklerin
açıklanması konusunda yönetim kuruluna da etki edebilecekleri genel bir kanı olarak düşünülebilir. Bu
kapsamda çalışmada benimsenen hipotez şirketlerin yönetim kurullarında kadın üye sayısı arttıkça
şirketlerin daha fazla risk açıklayacağı yönündedir.
5.1. Araştırmanın Amacı
Literatürde vekâlet teorisi kapsamında cinsiyetin yönetim kurulunun etkinliği ve alınan kararlar da
kadın yönetim kurulu üyelerinin rolüne ilişkin yapılmış çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu
çalışmada da (vekâlet teorisi kapsamında) Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören imalat sanayinde
faaliyette bulunan şirketlerin yönetim kurulunda yer alan kadın yöneticilerin şirketlerin risk
açıklamalarındaki rolleri incelenecektir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, şirketlerin açıkladıkları
riskler bakımından kadın ve erkek yöneticiler arasında fark olup olmadığını tespit etmektir.
5.2. Araştırmanın Veri Seti ve Sınırları
Araştırmanın evrenini BİST’te işlem gören 116 adet imalat sanayi işletmesi oluşturmaktadır. Söz
konusu işletmelerin 2013-2017 yılları arasında yayımladıkları faaliyet raporları ve finansal tablo
dipnotlarındaki risk açıklamaları incelenerek veriler elde edilmiştir. Bu çerçevede bahse konu veriler
Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketlerin web sayfaları, faaliyet raporları, finansal tablo dipnot ve
açıklamaları ile kurumsal yönetim uyum raporları ve datastream veri tabanından elde edilmiştir.
Araştırma kapsamında şirketlerin finansal risk açıklamaları, finansal olmayan risk açıklamaları ve
toplam risk açıklamaları ile yönetim kurulunda yer alan kadın üye sayısı arasında istatistiksel açıdan
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anlamlı bir ilişki olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Ancak yapılan araştırmadan elde edilen
veriler içinde kadın yönetim kurulu üye sayısı normal dağılım göstermediğinden (ağırlıklı olarak
yönetim kurullarında erkeklerin oranın yüksek olmasından dolayı) sadece tanımlayıcı istatistik
sonuçlarına yer verilmiştir.
5.3. Araştırmanın Bulguları
Yukarıda da belirtildiği üzere araştırma verileri içinde yer alan şirketlerdeki kadın yönetim kurulu üye
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Grafik 1. Yıllar İtibariyle Kadın-Erkek Yönetim Kurulu Üye Sayıları

Grafik 1’den de görüleceği üzere yıllar itibariyle (2013-2017) yönetim kurullarında yer alan kadın üye
sayısı 101-117; erkek üye sayısı ise 759-785 arasında değişme göstermiştir.
Araştırma örnekleminde yer alan ve Yönetim Kurulu Başkanları kadın olan şirketlerin yıllar itibariyle
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Grafik 2. Yönetim Kurulu Başkanı Kadın Olan Şirketler ve Açıkladıkları Riskler

Araştırma verileri içerisinde yer alan ve Yönetim Kurulu Başkanları erkek olan şirketlerin yıllar
itibariyle açıklamış olduğu riskler şöyledir:
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Grafik 3. Yönetim Kurulu Başkanı Erkek Olan Şirketler ve Açıkladıkları Riskler

Araştırma verileri içinde yer alan şirketlerdeki yönetim kurulu başkanlarının erkek veya kadın olup
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Grafik 4. Yıllar İtibariyle Kadın-Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sayıları

Grafik 4’den anlaşılacağı üzere 2013 yılında 7 şirketin Yönetim Kurulu Başkanı kadın iken; 109
şirketin Yönetim Kurulu Başkanı erkektir. 2014 yılında 8 şirketin, 2015 yılında 10 şirketin, 2016
yılında 9 şirketin ve 2017 yılında 10 şirketin yönetim kurulu başkanlarının kadın diğerlerinin erkek
olduğu görülmektedir.
Araştırma verileri içerisinde yer alan şirketlerdeki CEO’ların kadın veya erkek olup olmadığı
araştırılmış ve CEO’su kadın olan şirketlerde yapılan risk açıklamalarının şöyle olduğu belirlenmiştir.
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Grafik 5. CEO’su Kadın Olan Şirketler ve Açıkladıkları Riskler

Araştırma verileri içerisinde yer alan ve CEO’ları erkek olan şirketlerin yıllar itibariyle açıklamış
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Grafik 6. CEO’su Erkek Olan Şirketler ve Açıkladıkları Riskler

Araştırma verileri içinde yapılan incelemede (2013-2017 yılları itibariyle) 116 şirketin 2 tanesinin
CEO’sunun kadın olduğu; 114 şirketin ise CEO’sunun erkek olduğu belirlenmiştir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Kadınlar şirketlerin yönetim kurullarında bulunmaktadır. Ancak gelişmiş ülkelerde dahil olmak üzere
yönetim kurulundaki kadın temsili düşük seviyededir. Zira literatürde yer alan bazı çalışmalarda da
yönetim kurulunda yer alan kadın üye oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. Kılıç (2014) tarafından
yapılan çalışmada Türkiye’de yönetim kurullarında yer alan kadın üye oranının %8 ila %11 arasında
değişkenlik gösterdiği sonucuna varılmıştır. Türkiye’de yapılan bir başka çalışmada da (Ocak, 2013)
yönetim kurulunda kadın üye oranının ortalama %10,4 olduğu tespit edilmiştir.
Randøy ve diğerleri (2006) gerçekleştirdikleri çalışmada yönetim kurulunda kadın üye oranını
Danimarka’da %7,2, Norveç’te %24,2, İsveç’te %15,1 olarak tespit etmişlerdir. Adams ve Ferreira
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(2009) ABD’de gerçekleştirdikleri çalışmada kadın üyelerin oranını %8,1 olarak elde etmişlerdir.
Çalışma sonuçlarından da görüleceği üzere gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede yönetim
kurulunda yer alan kadın üye oranı oldukça düşüktür (Kılıç 2014, 46).
Çeşitli ülkelerde (Fransa, Lüksemburg, Norveç, Singapur, Ürdün, İsveç, Polonya ve Almanya)
kadınların yönetim kurulunda ve üst düzey yönetimde yer alması gerektiğine yönelik düzenlemeler
kurumsal yönetim ilkelerinde yer almaktadır. Söz konusu ülkelerde kurumsal yönetim ilkelerinde yer
alan düzenlemelere göre; menkul kıymetler borsasında işlem gören şirketlerin yönetim kurullarında
kadın ve erkek üyeler arasında bir denge olması gerektiği vurgulanmaktadır (Ocak 2013, 109-110).
Türkiye’de de Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan
düzenlemeye göre yönetim kurullarında en az bir üye bulunması gerektiği ifade edilmektedir. Ancak
bu çalışma kapsamında araştırma verileri içinde yapılan incelemede 2013-2014-2015 yıllarında 40
şirketin, 2016 yılında 43 şirketin ve 2017 yılında 45 şirketin yönetim kurullarında hiç kadın üye
bulunmadığı belirlenmiştir. Bu durum Türkiye’de bahse konu düzenlemenin hâlâ uygulanmadığını
göstermektedir.
Araştırma bulgularından da anlaşılacağı üzere BİST’te işlem gören imalat sanayiinde faaliyette
bulunan şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları ve CEO’ları karşılaştırıldığında ağırlıklı olarak
erkeklerden oluştuğu; kadınların oranının ise oldukça düşük seviyede bulunduğu görülmektedir.
Halbuki kadın yönetim kurulu üyeleri yönetim kuruluna farklı bakış açıları kazandırarak yönetim
kurulunda alınan kararları etkileyebilir. Ayrıca kadınların yapıları itibariyle risk almaktan kaçınma
eğilimlerinin yüksek olması sebebiyle daha fazla risk açıklama yapılması konusunda yönetim
kurulunda etkin bir rol alabilirler. Bu da mevcut ve muhtemel yatırımcıların ihtiyaç duyduğu risk
bilgilerini almalarını sağlayarak daha sağlıklı karar vermelerine yardımcı olabilir. Bu bakımdan
şirketlerde yönetim kurulundaki kadın-erkek üye sayısı bakımından denge bulunmasının uygun
olabileceği söylenebilir.
Bu çalışmada imalat sanayii şirketlerinin verileri incelenmiş, diğer sektörlere yönelik inceleme
yapılmamıştır. Araştırmacılara diğer sektörlerin yönetim kurulu yapıları ve risk açıklamalarına yönelik
incelemeler yapması önerilebilir.
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Rısk Reportıng And The Rıse Of VaR”, ESRC Economic&Social Research Council.
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Hangi Türde Bir Lider Hileyi Önleyebilir? Değer İlgililiği Teorisi ve Hile Elması Modeli
Çerçevesinde Kuramsal Bir Bakış Açısı
Dr. Öğr. Üyesi Soner GÖKTEN*
Cansu TANYOLAÇ**
Dr. Buket ATALAY***
Öz
Yöneticilerin yaptığı hileli eylemlerin engellenmesi ve tespit edilmesi çalışanların yaptıklarına kıyasla
daha güçtür. Ayrıca bu tür eylemlerin neden olduğu zararlar daha fazladır. Ne yazık ki, mevcut kontrol
sistemleri bu tür hileli eylemlerin önlenmesinde etkisiz kalmaktadır. Dolayısıyla yönetici düzeyindeki
hileli eylemlerin engellenmesi için gerçeğe uygun sunumu tesis edecek davranışlara sahip liderlere
ihtiyaç vardır. Hangi lider türü bunu sağlayabilir? Bu çalışma, gerçeğe uygun sunum için otantik
liderliğin en iyi seçenek olduğunu önermektedir.

Bu bağlamda otantik liderlik ile muhasebe

arasındaki ilişki, değer ilgililiği teorisi ve hile elması modeli çerçevesinde kuramsal olarak
tanımlanmıştır. Bu kapsamda ilişkilerde şeffaflık, içselleştirilmiş ahlak anlayışı, bilginin dengeli ve
tarafsız değerlendirilmesi ve öz farkındalık otantik liderin davranışsal özellikleri olarak gerçeğe uygun
sunumun tesisinde düzenleyici rol oynar.
Anahtar Kelimeler: Değer İlgililiği Teorisi, Gerçeğe Uygun Sunum, Hile Elması Modeli, Otantik
Liderlik.
What Kind of Leader Can Prevent Fraud? A Theoretical View under Value Relevance Theory
and Fraud Diamond Model
Abstract
Preventing and detecting manager-level fraudulent acts is more difficult than what employees do. In
addition, the damage caused by such actions is greater. Unfortunately, existing control systems are
ineffective in preventing such acts. Therefore, there is a need for leaders who behave to provide a
faithful representation in order to prevent fraudulent actions at the executive level. Which leader type
can provide this? This study suggests that authentic leadership is the best option for faithful
representation. In this sense, the relationship between authentic leadership and accounting is defined
theoretically in the frame of value relevance theory and fraud diamond model. In this context, the
authentic leader’s behavioral characteristics as relational transparency, internalized moral perspective,
balanced and unbiased processing of information and self-awareness play a modaretor role in creating
the faithful representation.
Keywords: Value Relevance Theory, Faithful Representation, Fraud Diamond Model, Authentic
Leadership.
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Örgüt Üst Kademisindeki Kara Üçlemenin Stratejik Muhasebe-Finansman Kararları ve
Sonuçları Üzerindeki Etkileri
Dr. Elif UMUT*

Öz
Kara üçleme, yalnızca kişilik özelliği olarak seyreden narsistlik, makyavelcilik ve psikopatlığı
tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Üst yönetim teorisi, yöneticilerin sahip olduğu kişilik
özelliklerinin işletmenin stratejik karar ve sonuçlarına yansıdığından söz etmektedir. Muhasebefinansman alanında alınacak olan tüm kararlar aynı anda pek çok paydaşı içerdiği için stratejik
kararlardır. Bu çalışmada ilgili literatür taranarak kara üçlemenin hem yöneticiler hem de stratejik
muhasebe finansman kararları üzerindeki açıklanmıştır. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, kara
üçlemenin muhasebe-finansman alanı üzerindeki etkilerinin hem işletme hem de toplumsal açıdan
olumsuz olduğundan söz etmek olasıdır.
Anahtar Kelimeler: Kara Üçleme, Üst Yönetim Teorisi, Narsist, Makyavelist, Psikopat, Stratejik
Muhasebe-Finansman Kararları

The Effects of the Upper Echelon Dark Triad on Strategic Accounting and Finance Decisions
Abstract
Dark triad is a concept used to describe narcissism, machiavellism and psychopathy, which is seen as a
personality trait. The upper echelons theory mentions that the personality traits that managers have are
reflected in the strategic decisions. All decisions to be made in the area of accounting and financing
are strategic decisions as they involve many stakeholders at the same time. In this study, the related
literature is searched and the effects of dark triad on managers and strategic accounting-finance
decisions are explained. If the necessary precautions are not taken, it is possible to mention that the
effects of dark triad on the accounting-finance area will be both negative for business and society.
Keywords: Dark Triad, Upper Echelons Theory, Narcicism, Machiavellism, Psychopathy, Strategic
Accounting-Finance Decisions
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Uluslararası Değerleme Standartlarında Etik İlkeler ve Uluslararası Denetim
Standartları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi
Medine TÜRKCAN*
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN**

Öz
Varlık değerlemesi konusu muhasebe ve finans biliminde en önemli konulardan birisi olmuştur.
Varlıklara ilişkin değer tespitinin doğru, tarafsız ve gerçeğe uygun şekilde yapılması piyasa
katılımcıları için oldukça önemlidir. Varlık değerlemesi konusunda kaliteyi artırmak ve uluslararası
yaklaşımlarla paralellik sağlamak amacıyla, 1.2.2017 tarihinden başlayarak “Uluslararası değerleme
standartları” Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır. Uygulanmaya başlanan uluslararası değerleme
standartlarının genel çerçevesinde; uluslararası değerleme standartlarına uygun bir değerleme
gerçekleştirmek için tarafsızlık, değerlendirme, yetkinlik ve standartlardan makul sapmalar
hususlarında genel etik ilkeler belirlenmiştir. Bu yönüyle, değerleme standartlarının genel çerçevesi,
uluslararası denetim standartlarında yer alan etik ilkeler ile de paralellik göstermektedir. Çalışmada
uluslararası değerleme standartlarında yer alan etik ilkeler ele alınarak, uluslararası denetim
standartlarında yer alan etik ilkeler ile karşılaştırmalı incelemesi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: uluslararası değerleme standartları, uluslararası denetim standartları, etik ilkeler

Comparative Analysis of Ethical Standards in International Valuation Standards with
International Auditing Standards
Abstract
Asset valuation has been one of the most important subjects in accounting and finance. Realization of
valuations with objectivity and by reflecting its true and fair value is very important for market
participants. “International valuation standards” has been introduced in Turkey starting from 1.2.2017
onwards in order to enhance quality in asset valuations and to achieve parallelism with international
approaches. Framework section of newly applied international valuation standards defines ethical
principles of objectivity, competence and departures from standards in order to achieve valuations to
be in accordance with international valuation standards. In this respect, international valuation
standards framework has some parallelism with ethical principles of international auditing standards.
In this paper, ethical principles in international valuation standards are analyzed by also making
relevant comparisons with the ethical principles of international auditing standards.
Keywords: International valuation standards, international auditing standards, ethical principles
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Hileli Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Dr. Öğr. Üyesi H. Pınar KAYA*
Prof. Dr. Şaban UZAY**
Öz
Finansal tabloların hazırlanması ve sunumu yöneticilerin sorumluluğunda olduğu için yönetim hilesi
olarak da adlandırılan hileli finansal raporlama, bilgi kullanıcılarını aldatmak amacıyla kasıtlı olarak
yapılan gerçeğe aykırı beyandır. Özellikle son zamanlarda büyük ölçekli işletmelerin mevzuata aykırı
iş ve eylemlere karışmaları sebebiyle faaliyetlerine devam etmelerinin tehlikeye girmesinde bağımsız
denetçilerin yetersiz denetimlerinin de payı olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca Kamu Gözetimi
Kurumu tarafından gerçekleştirilen incelemeler, denetim kuruluşlarının ve denetçilerin hileye ilişkin
sorumluluklarını yerine getirme noktasında önemli eksikliklerinin olduğunu ortaya koymaktadır.
Çalışmanın temel amacı, finansal tabloların denetiminde bağımsız denetçilerin hileye ve diğer
mevzuata aykırılıklara ilişkin sorumluluklarını Bağımsız Denetim Standardı 240 ve Bağımsız
Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı kapsamında değerlendirmektir. Finansal tabloların gerçeğe
uygun ve güvenilir bilgiler içermesi, işletme içinde ve dışında yer alan tüm bilgi kullanıcılarının
çıkarlarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hileli Finansal Raporlama, Etik Kurallar, Denetçinin Sorumluluğu

Fraudulent Financial Reporting and Independent Auditor's Responsibility
Abstract
Fraudulent financial reporting, also called management fraud because of managers’ responsibility over
the preparation and presentation of financial statements, is a misrepresentation made deliberately in
order to deceive information users. Especially in recent years, there is a common belief that inadequate
inspections of independent auditors have also contributed to the danger that large-scale enterprises
have been involved in activities which are against the legislation. In addition, reviews carried out by
the Public Oversight Authority have revealed that independent auditing firms and auditors have
significant deficiencies in fulfilling their responsibilities for fraud. The main purpose of the study is to
assess the responsibilities of the auditors for fraud and other infringements of rules in the audit of
financial statements within the framework of Turkish Auditing Standard 240 and Ethical Standard for
Independent Auditors. The fact that financial statements contain truthful and reliable information has a
great importance on the protection of the interests of all information users situated at both inside and
outside enterprises.
Keywords: Fraudulent Financial Reporting, Ethical Standards, Auditor's Responsibility
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Muhasebe ve Finans Eğitimi Alan Öğrencilerin Meslek Mensuplarının Mesleki Etik
İlkelerine Uyma Düzeyine Yönelik Algıları
Prof. Dr. Derviş BOZTOSUN*
Doç. Dr. Semra AKSOYLU**
Öğr. Gör. Emre Hayri BARAZ***
Arş. Gör. Fatih ALTINIŞIK****

Öz
Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Finans Yönetimi
Bölümü’nde lisans eğitimi alan öğrencilerin meslek etiği kavramının algılanmasına yönelik
görüşlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yürütülmüştür. Bu bağlamda mesleki etik kuralları
yönetmeliği kapsamındaki dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik ve mesleki
davranışlar gibi boyutlar esas alınmıştır. Kullanılan ölçekle elde edilen verilerin dağılımı parametrik
istatistiksel yöntemleri yapmaya uygun olmadığı için non-parametrik istatistiksel yöntemlerle analiz
edilerek demografik değişkenler ile öğrencilerin meslek etiği algısı arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda; mesleki davranışın en çok ihlal edilen, gizliliğin ise en çok bağlı kalınan
ilke olduğu görüşünün öğrenciler arasında hâkim olduğu, demografik değişkenlerden sadece cinsiyet
değişkeninin öğrencilerin meslek etiğine yönelik algılarında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Mesleği, Meslek Etiği, Etik Algısı

Perceptions of Accounting and Finance Students' About the Compliance of Accountants with
Professional Ethical Principles
Abstract
This study aims to reveal the perception of the students who receives undergraduate education at
Erciyes University, College of Applied Sciences, Accounting and Finance Management Department
about professional ethics. In this context, dimensions such as honesty, impartiality, professional
competence and care, confidentiality and professional attitudes covered by the Code of Professional
Ethics are taken as basis. Non-parametric statistical methods are used to determine the relationship
between demographical data and professional ethic attitude of students. As a result of the analysis; it
was understood that the most violated principle is professional attitude and the most adherent principle
*
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is confidentiality. Also it was considered only the gender variable is statistically significant in terms of
the perceptions of the students on the profession ethics.
Keywords: Accounting Profession, Professional Ethics, Perception on Ethics
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Denetçi Bağımsızlığının Denetimin Katma Değeri Üzerine Etkisi
Öğr. Gör. Kadir GÖKOĞLAN*
Doç. Dr. Ahmet TANÇ**

Öz
Dünyada yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler neticesinde Türkiye’de oluşturulan Kamu Gözetimi
Kurumu, denetimde kalitenin artırılmasına imkan sağlamaktadır. Kalitenin arttırılması, katma değerli
denetim faaliyetleriyle mümkündür. Denetçiler, katma değerli denetim faaliyetlerinde önemli rol
oynamaktadır. Denetçilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine bağlılığı, bağımsız denetim
faaliyetlerinin kalitesini ve katma değerini etkilemektedir.
Bu çalışma, denetçi bağımsızlığının denetim faaliyetlerindeki katma değere etkisinin belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Türkiye’deki 66 yatırım kuruluşuna yüz yüze anket
uygulaması yapılarak, araştırma verileri elde edilmiştir. Çalışma sonucunda yatırım kuruluşları
bağımsızlığın, ekonomik büyümeye katkı sağladığı ve bağımsız denetim faaliyetlerinde şeffaflığın
arttırılmasına imkan sağladığını düşünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetçi, Denetimde Kalite, Bağımsızlık, Denetimin Katma Değeri

The Effects of Auditor Independence on Audit Value Added
Abstract
As a result of the economic and social development throughout the world created the Public Oversight
Authority in Turkey, also it makes it possible to increase the quality of audits. Increasing the quality is
possible through value-added audit activities. Auditors play an important role in value-added auditing
activities. Auditors' commitment to principles of independence, impartiality and honesty affects the
quality and value added of independent auditing activities.
This study was conducted in order to determine the value added effect of auditor independence audit
activities. For this purpose, making face to face survey of 66 investment companies in Turkey,
research data were obtained. As a result of the study, investment organizations think that independence
contributes to economic growth and allows for increased transparency in independent audit activities.
Keywords: Independent Auditor, Quality in Audit, Independence, Value Added Audit
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Kurumsal Yönetim ile İlgili Düzenlemelerin Berlin’in Özgürlük Kavramları Açısından
Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ŞENGÜL ÇELİKAY*

Öz
Muhasebe teorisinde yer alan kişilik kavramı gereği, sahiplerinden ve diğer paydaşlarından ayrı bir
kişi olarak düşündüğümüz işletmelerin belirli hak ve özgürlüklerinin olması doğaldır. Bu çalışmada
kurumsal yönetim uygulamalarının zorunluluk ya da isteğe bağlı olması hallerinde, işletmelerin pozitif
ve negatif özgürlüklerinin nasıl değişeceği tartışılmıştır. Pozitif ve negatif özgürlük kavramları Isaiah
Berlin tarafından 1958 yılında özgürlüğe yönelik farklı bakış açıları olarak ortaya konmuştur. Berlin,
kavramları açıklarken kendi hayat görüşüne bağlı olarak negatif özgürlüğün daha önemli olduğunu
savunmuştur. Ancak bu çalışmada herhangi bir özgürlük çeşidi üstün tutulmamış, kurumsal yönetim
ilkelerinin zorunluluk ya da tavsiye niteliğinde olmaları karşısında nasıl değişecekleri irdelenmiştir.
Yapılan değerlendirmelerle, özgürlükler açısından kurumsal yönetim uygulamalarının yasal bir
zorunluluktan ziyade işletme kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak benimsetilmesinin optimal bir
çözüm olacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Pozitif Özgürlük, Negatif Özgürlük, Isaiah Berlin
Analyzing Corporate Governance Regulations from the point of Berlin’s Liberty Concepts
Abstract
According to the entity concept in accounting theory, we consider businesses as a separate person
from their owners and other stakeholders. As a result, it is natural that businesses have certain rights
and freedoms. In this study, it is discussed how the positive and negative freedoms of enterprises will
change whether the practice of corporate governance practices are mandatory or optional. The
concepts of positive and negative freedom were introduced by Isaiah Berlin in 1958 as different
perspectives on freedom. Berlin, while explaining concepts, has argued that negative freedom is more
important. However, in this study, no type of freedom has been prevailed, and how each of them will
change in the face of corporate governance practices are mandatory or optional are examined. From
the perspective of freedoms, the adoption of corporate governance practices as an integral part of the
enterprise culture rather than a legal requirement has been reached as an optimal solution.
Keywords: Corporate Governance, Positive Liberty, Negative Liberty, Isaiah Berlin
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Entegre Raporlama, Değer Yaratma ve Entelektüel Katma Değer Katsayısı: BİST
Kurumsal Yönetim Endeksinde Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi Filiz YÜKSEL*
Öz
Entegre raporlama, finansal ve entelektüel sermaye üzerinde işletme tarafından yaratılan değerin bilgi
kullanıcılarına aktarılması süreci olarak tanımlanabilir. İşletmenin bütüncül performansının ortaya
konması açısından finansal sermaye ve entelektüel sermaye unsurları üzerinde yaratılan değerin
sayısal verilerle ortaya konması faydalı olacaktır. Bu çalışmada, BİST Kurumsal Yönetim
Endeksi’nde işlem gören işletmelerin entelektüel katma değer sayıları hesaplanarak yarattıkları değer
ölçülmeye, hesaplanan entegre raporlama skorları ile entelektüel katma değer katsayısı arasındaki
ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, entelektüel katma değer katsayısı ile
entegre raporlama skoru arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Raporlama, Entegre Raporlama, Değer Yaratma, Entelektüel Katma
Değer Katsayısı, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi

Integrated Reporting, Value Creation and Value Added Intellectual Coefficient: An
Implementation in BIST Corporate Governance Index
Abstract
Integrated reporting can be defined as the process of transferring the value created by a corporate over
financial and intellectual capital to information users. It will be useful to show the created value on
capital elements as numerical data in order to demonstrating the overall performance of the corporates.
In this study, value added intellectual coefficient of corporates in BIST Corporates Governance Index
were calculated and tried to measure the value they created, the relationship between the calculated
integrated reporting scores and the intellectual value added coefficient has been tried to be
investigated. As a result of the analysis, a positive correlation was found between the value added
intellectual coefficient and the integrated reporting score.
Keywords: Corporate Reporting, Integrated Reporting, Value Creation, Intellectual Added Value
Coefficient, BIST Corporate Governance Index
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Kar Tanımının Muhasebe Kuramındaki Gelişimi ve Günümüzde Finansal Raporlardaki
Sunumunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN
Öğr. Gör. Dr. Banu SULTANOĞLU
Öz
Kar, bir firmanın performansının değerlendirilmesi, kredibilitesinin saptanması, verimliliğinin
ölçülmesi ve kar dağıtım politikasının kararlaştırılması, vergilendirme, hisse senedi fiyatlarının
belirlenmesi gibi yanıtı aranan birçok konunun değerlendirilmesinde önemli bir göstergedir. Bu
çalışmada, sermaye ve sermayenin korunması kavramları ve değerleme ilkeleri çerçevesinde kar ve
unsurlarının muhasebe teorisindeki farklı yaklaşımlarına göre kapsamlı literatür tanımları yapıldıktan
sonra, 2018 yılında yürürlüğe giren yeni Kavramsal Çerçeve’deki konuya ilişkin yeni düzenlemeler
ortaya konulmuştur. Ayrıca, günümüzde kar ve ögelerinin gelir tablosunda ne şekilde ve hangi
düzeyde raporlandığına ilişkin evrensel bir uygulamanın olup olmadığını belirlemek amacıyla,
İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika, Avustralya, Çin ve Türkiye’ye ait gelir tabloları ve dipnotları
incelenmiş, elde edilen bulgular açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kar, Faaliyet Karı, Sermayenin Korunması, Gelir, Gider

The Development of Profit Definition Within the Theory of Accounting and Investigation of Its
Presentation in the Current Financial Reports as a Comparative Study

Abstract
Profit is a primary source of information when evaluating an entity’s business performance, assessing
its creditworthiness and efficiency and also determining the profit distribution policy, taxation and
stock prices. In this study, after the extensive definitions of profit and its elements are made within the
framework of “valuation principles” and “capital and capital maintenance” in accounting theory, the
new regulations that have been put into force in the new Conceptual Framework published in 2018 are
explained. Also, to determine whether there is a universal application in terms of the presentation of
profit and its elements, the income statements and the relevant footnotes of England, France,
Germany, America, Australia, China and Turkey are examined and the findings are explained.
Keywords: Profit, Operating Profit, Capital Maintenance, Revenue, Expense
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İhtiyatlılık Kavramı Üzerine Yeniden Düşünmek: Teorik ve Ampirik Literatürden
Kanıtlar*
Prof. Dr. İdil KAYA**
Arş. Gör. Destan Halit AKBULUT***

Öz
Bu çalışmanın amacı muhasebede ihtiyatlılık kavramı incelemek; “muhasebenin ihtiyatlı olması” fikri
ve ihtiyatlılık kavramının Kavramsal Çerçeve’de yeniden yerini alması konusunda bilimsel çevre ile
uygulamacıların farklı yaklaşımlarına ve bu alanda yaşanan önemli tartışmaya ışık tutmaktır.
Bu çalışmada standart sistematik literatür incelemesi yöntemi kullanılmaktadır. Amacımız,
muhasebede ihtiyatlılık kavramı konusundaki bilimsel çalışmaları taramak, bulguları özetlemek,
tartışma alanlarını belirlemek ve teorik ve ampirik kanıtları değerlendirmektir.
İhtiyatlılık kavramı, muhasebe ve finansal raporlama temelinde önemli bir yer tutar. İhtiyatlılığın
gelişimi, muhasebe tarihinde uzun yıllara dayanmaktadır. İhtiyatlılık kavramının muhasebe ve ölçme
yöntemlerindeki rolü ve önemi konusunda birçok çalışma bulunmaktadır. Akademisyenler arasında ve
düzenleyici otoriteler içinde ihtiyatlılık ve tanımı hakkında farklı yaklaşımların varlığı dikkat
çekmektedir. Bu ilke, muhasebenin yönetsel sorumluluğu ve güvenilirlik kavramları ile de yakından
ilgilidir. 2010 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), kavramsal çerçeveden
ihtiyatlılık kavramını kaldırmıştır. Bu değişimin ana nedeni, tarafsızlık kavramı ile olan tutarsızlığıdır.
Bununla birlikte, IASB, 2020 yılında yayınlamayı öngördüğü, 2015 yılında açıkladığı Kavramsal
Çerçeve Taslağı ile bu konudaki görüşünü değiştirmiş ve somutlaştırmıştır. Bugün, düzenleyici
otoriteler, uygulayıcılar ve akademisyenler ihtiyatlılık kavramı üzerine yeniden düşünmekte,
ihtiyatlılığın evrimini tartışmakta ve sözleşme, dava, vergi ve düzenleyici yaklaşımlar açısından
yeniden ele almaktadır. Bu çalışmada güncel teorik ve ampirik literatür incelenmekte ve sentezlemeye
çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebede İhtiyatlılık, Literatür Araştırması
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Rethinking Conservatism in Accounting: Evidence from the Theoretical and Empirical
Literature
Abstract
The aim of this paper is to investigate the conservatism on financial reporting and to highlight the
strong debate and contradiction of academic and practitioner perspectives on the notion that
accounting should be conservative and should be reintroduced in the Conceptual Framework.
We use the standard systematic literature survey method. Our objective is to provide a review of the
accounting conservatism literature in order to summarize findings, identify areas of controversy and
evaluate the theoretical and empirical evidences.

Conservatism takes an important place in the basis of accounting and financial reporting. The
progression of conservatism is based on many years of the accounting history. There are many studies
about the conservatism concept, its main role in accounting and in the measurement methods. The
academics and regulatory authorities have different thoughts about the conservatism and its definition.
This principle is also related to stewardship and reliability concepts in accounting. In 2010, the
International Accounting Standards Board (IASB) removed the concept of prudence from its
conceptual framework. The main raison of this change came from its inconsistency with the neutrality
concept. However, the IASB changes its opinion and reintroduces prudence into the framework with
2015 Exposure Draft, it will be published in 2020. Today, regulatory authorities, practitioners and
academics criticize and rethink the evolution of conservatism and assess its contracting, litigation, tax
and regulatory explanations. In this paper we try to determine and synthesis the current theoretical and
empirical literature.
Keywords: Conservatism in Accounting, Literature Survey
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Competency-Based Approaches and Accounting Education: A Critical Literature
Review
Assist. Prof. Dr. Rim KHEMIRI*

Abstract
In recent years, several academic studies and professional reports produced by accounting associations
have become interested in establishing competency-based professional requirements and have
subsequently encouraged the adoption of accounting education methods based on competency-based
approach. This is also the case with IFAC (International Federation of Accountants) which highlighted
the importance of the competency-based approach for the accounting education and training of
accounting practitioners. All the more so the first objective of the competency-based approach is to
bring accounting programs, and subsequently accounting education, closer to the demands of the
community professional, therefore requirements of the accounting profession (IFAC, 2003).
In this context, we reviewed and synthesized the literature on competency-based approaches in order,
firstly, to have a better understanding of the concept of competence by highlighting its origin and its
main definitions, and secondly, to emphasize the usefulness of competency-based approaches for both
the academic accounting education and to the accounting profession. We identified a number of
successful experiences of competency-based approaches. However, we also find many alternative
definitions and philosophies underlying competency-based approaches. We note that despite the
advantages of the different competency-based approaches, several research questions remain
unanswered, that is why further research is needed on this subject.

Keywords: Competency, Competency-based approach, Accounting education, Accounting practice

Introduction
The theme of academic education of professional accountants has generated, in recent years, a
growing interest, both by professionals and academicals. The interest in this research is all the more
important that several studies have highlighted a gap between the education provided and the needs of
the accounting profession (Albrecht et Sack, 2000 ; Lin et al., 2005 ; Pathways Commission, 2012 ;
Khemiri, 2012 ; 2017 ; Lawson et al., 2014 ).

Most of the researches that deal with professional accountants education fall within the framework of
competency-based approaches, which form the basis of the legitimacy of accounting practice.
Accounting professional bodies, and in particular IFAC, have highlighted the importance of the
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competency-based approach (CBA) for the accounting education and training of accounting
practitioners. Indeed, the International Accounting Education Standards Board (IAESB) stated that
one of the objectives of the competency-based approach is to bring accounting programs, and
subsequently accounting education, closer to the demands of the community professional, therefore
requirements of the accounting profession (IFAC, 2003b). Competence is commonly viewed as being
able to perform a work role to a defined standard with reference to real working environments (IFAC,
2001: 5).

Proponents of competency-based models cite the following benefits of such approaches: increased
transparency of qualification processes and the profession's accountability; improved monitoring of
professional education and its linkages to practice; freedom for students to pursue educational
programs better suited to their own needs, so long as they can demonstrate the required competencies
for certification; a clearer understanding on the part of all stakeholders of the required abilities to
perform particular jobs; and finally, improvement of graduates ability to apply their knowledge to
work situations. Given these potential benefits, competency-based approaches seem like a panacea for
many of the problems of linking educational goals and professional practice (Boritz and Carnaghan,
2003).

However, there are many difficulties with the competency-based approches. A number of difficulties
can be encountered when performing objective evaluations of competencies, and these difficulties are
compounded by the many alternative visions of how competency requirements should be specified and
assessed. Another difficulty is related to the definitions and underlying philosophies of how many
competency-based approaches differ. The definitions of competencies range from cognitive skills to
workplace outcomes to personal attributes. Indeed, the "competency" label has been applied to such a
wide range of concepts that it is hard to define the meaning of this label and to make useful
comparisons among competency-based approaches.

By reviewing and synthesizing the literature on the competency-based approaches, the purpose of this
paper is, firstly, to contribute to a better understanding of the concept of competence by highlighting
its origin and its main definitions. And, secondly, to emphasize the usefulness of competency-based
approaches for both the academic education of professional accountants and the practice of their
profession.

Two parts structure this article. The first part presents the concept of competence (1.) through its
origin (1.1.) and its different definitions (1.2.). The second part deals with the use of competencybased approaches in the field of accounting (2.), both in the context of the academic education of
professional accountants (2.1.) and in the context of their practice of profession (2.2.).
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Research Method
To carry out the literature review, we first performed searches of online educational and business
literature indexes. Articles, from a variety of Anglo Saxon countries academic and professional
sources were retrieved. Many of the articles focused on competency approaches used as part of the
academic education of professional accountants and as part of their practice of the profession.
Thus our review covers competency literature in fields accounting. The papers found through the
initial search were then used to identify additional materials to acquire. This process was repeated until
the same papers were repeatedly showing up in the references of the new material, suggesting that the
majority of the key references related to competency-based approaches had been identified.

1 - Concept of competence: origin and definitions
Competency-Based Approach often referred to as the acronym CBA, Seem to stand out in almost all
the spheres of the human activity. Competence is one of the most frequently used terms, both in
professional life and in everyday life. The social value of this notion is important: companies are
judged on the basis of their performance, individuals are judged on the basis of their competences. If
we now give competence a preponderant place, it is because it is a response to real needs related to the
imperatives of the economic and social environment.
It is therefore important to retrace, initially, the origin of the CBA (1.1.). In a second step, and while it
is not easy to give a single definition to the notion of "competence", we will attempt to present the
most common definitions (1.2.).

1.1. Origin of the concept of competence
According to the works of Fernagu-Oudet (2006), the notion of competence has its origin in the 19th
century with the development and the foundation of the industrial production mode, based on mass
production or production (Pinte, 2011). This economic development will upset a work organization
based, for the craftsman, the control of his professional activity and the acquisition of a recognized
qualification in the industry and society. This organization found its institutionalization in
companionship. In this world, production is seen as a "masterpiece" or, at least, as an act of quality.
Companion meets both individual and collective challenges: it highlights individual work, the desire
for perfection and inserts the craftsman in a network of mutual aid and solidarity. This conception will
hit hard the organization of work resulting from the industrial revolution.

The last third of the 19th century saw particularly difficult social conflicts develop. Some workers'
corporations (like the glassmakers of Carmaux) put forward the specific skills of their profession to
demand increases in income. For Le Boterf (1997), these conflicts will lead the industrialists, with a
view to pacifying social relations and the regulation of production, to reflect on and experiment with
new forms of work organization. This will find its translation in 1911 with Taylor and its famous
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scientific management which aims at cutting the act of work in a series of gestures, after a short
training of workers (Fernagu-Oudet, 2006). In parallel with this fragmentation of tasks and the
sequencing of professional activities, an appropriate remuneration system has been put in place. A
little later, in the 1930s and 1940s, the notion of qualification developed in the United States, again, in
the interests of labor compensation (Le Boterf, 2004). The concept of qualification can be considered
as the one that gave birth to the competence a few years later. This "criterionization" of the activity
will constitute in France the basis of the "Parodi" qualifications in the professional branches; this is to
accompany the economic development of the Thirty Glorious (Fernagu-Oudet, 2006). This
qualification concerned the position occupied and not the worker. In that sense, we can say that the
qualification was aimed at the collective, the notion of competence serving the individual (Le Boterf,
2004). The economic difficulties which point in industrialized countries from 1975 are gradually going
to fly this system in brightness. The remuneration is individualized and, from the qualification of a
job, we gradually move to the qualification of the individual (Le Boterf, 2004). The concept of
qualification which corresponded to a stable world of economic growth loses, in this period, any
relevance. In an economic world that is beginning to become globalized, the competitive advantage for
companies no longer rests in the establishment of a stable industrial organization but in the ability to
imagine a flexible and flexible organization that allows to respond as quickly as possible to
technological environments (Fernagu-Oudet, 2006).

The term of competence is going to take off in the nineties. The concept seduces the business world.
Indeed, the first ones to instrument the concept are going to be the companies of temporary work.
They are going to tip over their traditional approach based on the jobs, towards the transverse skills
that must allow a mobility inter-companies of the temporary employees. It contains the notions of
know-how, well-being, individual skills, and meta- competences such as capacity in the management
or communication skills. The traditional companies are quickly going to take back these tools in their
procedure of evaluation of the employees or of help to the career development, for example (FernaguOudet, on 2006).

From this point, the concept is instrumented and institutionalized. Authors as Meignant (1990, 1995),
Boterf (1997, 2004) and Boterf and Meignant (1996) are going to participate in the definition and in
the popularization of the notion of competence, in particular in the field of the vocational training.
The definition of the competence becomes clearer: the competences can be heard (understood) as the
capacity to know how to mobilize knowledge or qualities to face a given situation.

To conclude, the current of the CBA arises from the Taylorism and from the organization of the work,
as a matter of fact, of the world of the industry. It invaded the American education system from the
end of 1960s. Thus, fairly quickly, the CBA has emerged in the world of education, first in the United
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States, Australia, Canada and then in Europe. The United Kingdom, Switzerland, Belgium and France
were among the first countries to want to rethink their education systems according to this approach.
This is the way the decision-makers passed of the culture of the objectives in that of the competences.

1.2. Definitions of the concept of Competence
The concept of competence has known since a few years a considerable success as well in the AngloSaxon works as in the European works. Appeared in many scientific disciplines, the concept of
competence consisted in apprehending realities under various angles of search, where from a big
diversity of interpretations and definitions of the concept. In what follows, we are going to present first
of all, the main definitions of the notion of competence in a general way (1.2.1). Then those in the
field of the accounting (1.2.2).

1.2.1. Concept of competence

As points out it Stevenson (1995), the "constructions" of this notion vary according to contexts.
Indeed, the senses generally assigned to the competence in the common life, the education and the
training professional and other educational contexts vary appreciably. The meanings of the
competence are, besides, susceptible to evolve in each of these contexts and to change according to the
internal value judgments every domain. The works of Boritz and Carnaghan (2003) moreover
highlighted that the context in which the competences are considered are one of explanatory factors of
the diversity of definitions of the competence. For example, in a context of general education, the
accent is put on capacities and capacities, given that these can be taught or acquired. Except the
educational contexts, the accent is put on the recruitment of the employees and their preservation.
These contexts concern then the examination of attitudes and personality's features rather than their
development.

The definition of the notion of competence in the educational and the professional training
considerably evolved during the last twenty years. The International Board of Standards for Training
and Performance Instruction (IBSTPI), defines the competence as " a knowledge, a capacity or an
attitude which allows to execute effectively the tasks of a profession / job or a function according to
the standards waited in a particular employment" (IBSTPI, 2005).

The National Center for Education Statistics (NCES) Of the American Ministry of Education (2002)
defines, for its part, a competence as being "the combination of the aptitudes, the capacities and the
knowledge necessary to accomplish a specific task". Such as defined by the IBSTPI and the NCES, a
competence includes at the same time ways and the end. The means are the knowledge, the aptitudes
or the capacities, and the end is to execute effectively the activities of a trade / profession or a function
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according to norms to be respected in the employment. The term competence loses its meaning if the
end is ignored (Chyung et al., 2006).
According to Hager et al., (1994), the competences are rather considered as including " […] the
knowledge, the capacities, the skills and the attitudes shown in the execution of a set of realistic
professional tasks carefully chosen, the degree of majority of which is suited, […] a particular
attention being granted […] to the selection of tasks or key elements essential to the exercise of the
profession " (Hager et al., 1994).

This wide definition allows integrating almost whole lot of the characteristics aimed in a set of
programs of training and evaluation, while remaining faithful to the method based on the competences.
Besides, Ahadzie et al., (2008) assert that, according to the recent debates between the researchers, it
is now admitted that there are abstract and practical distinctions to understand how the concept of the
competence is interpreted (Cheng et al., 2003; Dainty et al., 2004).

Recently, Crawford (2005) supplied other indications to allow a more thorough understanding of the
term competence by proposing three interesting classifications, worth knowing, the competences of
entrance, the personal competences and the competences of exit. The competences of entrance refer to
the knowledge and to the capacities which the person brings to an employment, the personal
competences are the basic attributes which are on the base of the capacity of a person to execute a
work, and exist competences are connected with the "demonstrable" performance of a person in its
work environment (Crawford, 2005).

The competences of an individual are the fruit of a set of attributes (knowledge, values, capacities and
attitudes) acquired by this individual, who makes use of it in a multitude of combinations with the aim
of realizing professional tasks. Thus, to consider that all trades involve the performance of relatively
generic or universal tasks that call for different combinations of attributes is called CBA (Gonczi et
al., 1990, Hager and Gonczi, 1991, Hager and Gonczi, 1993).

The thesis supported in the aforementioned works argues that, as far as it associates attributes and
tasks within the same abstract frame, the nature of the concept is relational. The notion so defined goes
beyond the traditional conceptions which tend to focus only on the tasks to be realized or on the
attributes or generic capacities supposed to underlie the skill and it is true whatever are the contexts in
which these must be mobilized (Gonczi, 1996).

1.2.2. Concept of competence in the field of accounting
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Having approached the definition of the notion of competence in a general way, it is at the moment
important to put the accent on the definition of competence in the works concerning the accounting.
The importance of the competence was expressed by the International Federation of accountants
(IFAC), especially in the preparation of International Education Standards (IES) for professional
accountants. The Committee of the education of the IFAC has, indeed, suggested that one of the
objectives of the competency-based approach should be to align accounting programs with the
requirements of the professional environment and, subsequently, with the requirements of the
accounting profession (IFAC, 2003). THE IFAC defines the «competence " as being the capacity to
execute a task by respecting a standard established in a context of concrete work (IFAC, 1998).
Approaching entry into a profession from a competency perspective leads us to define expectations in
terms of outcomes (or what a person can accomplish) rather than in terms of knowledge or other skills.
However, the definitions of the competence vary according to the needs for the assessor and the nature
of the discipline. They can include the capacities, the knowledge, and the other qualities which must
be supposed, be observable for lack of. However, while certain accounting bodies adopted this vision,
this one is by no means universal For example, the IFAC distinguishes the approach of the functional
analysis based on the results favored by certain accounting bodies such as the Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA), And the approach of capacities based on entrances (where
entrances include the knowledge, the capacities and the professional values) favored by other bodies
accounting as the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). These two approaches
establish examples of approaches based on the competences (IFAC, 1998).

Hardern (1995) highlighted two main lines of the approach based on the competences. The first one
consists in identifying the personal attributes, the capacities or the characteristics which are associated
the performance. For example, capacities in communication, analytical and social capacities were
associated with the performance of an accountant. The second consists in identifying the diverse
"results" which could be added to a profile of a "competent accountant ", "a competent accountant of
management " or " a competent internal auditor ". These "results" would be expressed in terms of what
a person must be capable of making. An accountant in management, for example, should be capable of
"proposing improvements of the operating efficiency", among other things. More than an
accumulation of knowledge, Hardern (1995) considers that the notion of professional competence also
covers capacities, attitudes and necessary observable behavior to analyze, synthesize and apply these
knowledge in a effective way. The notion of competence also implies a permanent updating of the
knowledge so that they always remain in measure to allow the practitioner to realize the services
which are asked to him with the desired degree of competence. The competence thus establishes the
capacity to return a professional service. She also supposes the coverage of a professional role where
the transparency towards the public and the leadership in cabinet, in the company and in the education,
establish important values. So, an accounting professional must be capable of realizing correctly, only
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or in association with others, a large number of tasks which appeal to the knowledge of the principles
of the accounting and the check, as well as to the understanding of the general commercial and
economic factors which influence the financial and strategic performance of the entity (Hardern,
1995).

Boritz and Carnaghan (2003), by examining the methods based on the competences applied to the
training and to the accreditation of the accounting professionals in the United Kingdom, in Australia,
in New Zealand, in the United States, in the Netherlands and in Canada, defines the competence as a
set of personal attributes, of knowledge, of capacities in the interpersonal relations and of professional
competences. So, they consider that to maintain the confidence of the public, what establishes the
foundation of the accounting profession, the practitioner has to acquire an appropriate degree of
professional competences.

In spite of certain differences in the definition of the notion of competence, the partisans of the
competency-based approach assert a multitude of advantages, worth knowing: the greater transparency
of the processes of accreditation and the accountability of professions, better control of the vocational
training and its links with the practice, the freedom left with the students to follow training programs
better adapted to their needs, a better understanding of capacities essential to the execution of
particular tasks to all the stakeholders, and the improvement of the capacity of the graduates to use
their knowledge in concrete working situations. Considering these advantages, the competency-based
approach could be the solution to many problems in link between the academic accounting education
and the professional practice (Boritz and Carnaghan, 2003).

2. Competency-based approaches in the field of accounting

The new missions exercised by Certified Public Accountant (activities of council, services with
opinion) further to the deep changes of the economic, social and geopolitical situation, require an
adaptation of its qualities to the new studied profile. The migration of the value towards new strategic
fields of activity always aroused the adaptation of its distinctive competences to protect its heart of
job.

The review of the international experiences in touch with the profile of Certified Public

Accountant allowed us to highlight the increase in importance of the competency-based approaches. In
all the countries where there is a profession of Certified Public Accountant, or professional accountant,
the regulations require from the latter a high level of qualification. Thus, the Certified Public
Accountant has always benefited from a positive brand image with regard to the various knowledge
acquired throughout the academic and professional process that allowed him to access his diploma of
Certified Public Accountant. Thus, if the technical knowledge were always the asset of Certified
Public Accountant number one, his or her competence establishes its real added value. In this
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perspective, we shall present the various academic researches having mobilized this approach as well
in executive of the academic accounting education of professionals accountants (2.1). That within the
framework of their practice of the profession (2.2).

2.1. Competency-based approaches and accounting education

Since the 1990s, the teaching of the accounting is confronted with a very important problem which
consists in training the accounting professionals in a complex environment and in fast evolution
(AECC, 1990; Arthur Andersen and Co et al., 1989; AAA, 1986). Indeed, of important economic
factors such as the explosion of the TI, the increase of the competitors, the globalization and the civil
liability impact on the training of the accounting professionals. The implications being as well felt on
the teachers in the field of the accounts department that on the accounting profession, the theme of
research dealing with the teaching of the accounting knows since a striking success.
Williams and al. (1988) developed a frame concerning the education of the accounting. The frame
treats the students and the teachers as the inputs/inputs in the educational process which, in turn,
produces individual, institutional and societal results. Herring and Izard (1992), as for them, widened
this frame by considering the education of the accounting a permanent process. They underline the
importance to establish educational objectives in terms of results of the students and to estimate
constantly these results to make sure that the goals are reached. Then, Deppe et al., (1991) identified
"the necessary competences to succeed as accounting professional and the phases of the process of
education during which these competences are acquired". Finally, Frederickson et al., (1995), in the
objective to produce graduates who possess competences corresponding to the skills required by those
who employ them, developed a model describing the teaching of the accounting as a problem of
optimization under certain constraints. The objective of the model is to maintain a minimal difference
between the competences required by the employers and the competences possessed by the graduates
in accounting.

Taken together, these studies let think that the accounting training is a continuous process which
requires the identification of a set of objectives expressed in terms of competences wished for the
graduate students. It is thus important that the real competences of these students are constantly
estimated to be compared with those who are required. In 1995, put advanced Harderna the potential
value of the standards of competences used within the framework of the academic training of future
Certified Public Accountant in the United Kingdom. The main accountancy bodies in the UK have
indeed undertaken projects to develop standards of professional competences according to the
guidelines of National Council for Vocational Qualifications (NCVQ). It is in this context that a
debate is kept to bring to the foreground the most effective way allowing operating a competencybased education and training to meet the needs of students registered in accounting trainings. The
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approach based on the competences was also mobilized in the study of Hardy and Deppe (1995), and it
within the framework of the elaboration of a program of accounting(accounts department) within a
school of accounting and the information systems of Brigham Young University. In this respect, of
numerous Certified Public Accountants and teaching in the field of the accounting regretted the fact
that the education of the accounting did not follow the rhythm of the environmental changes in which
the accounting is practised. It is further to this report that the leaders of "Big Eight", at the time,
subsidized this school to allow him to develop a program of accounting designed to meet the needs of
accounting professionals. The accent was put by the leaders of the toilets of accounting on the
necessary competences to succeed in the accounting profession. They suggested for that purpose that
the CBA could be the starting point for the elaboration of the program. Besides, several professional
studies highlighted the importance of the CBA in the academic training of the future accounting
professionals. For example, eight big accounting firms of the time realized works on the competences
which should possess future Certified Public Accountant to make a success of a career in accounting
(Arthur Andersen and Co. et al., 1989). In 1990, the Accounting Education Change Commission
(AECC*) published a report entitled: Objectives of Education for Accountants, Specifying that the
main objective of the accounting education is to prepare the students to become, instead of being,
accounting professionals when they enter the profession (AECC, 1990). THE AECC eventually
recognized, in 1992, the existence of an inadequacy enter the studied profile of Certified Public
Accountant and the qualities offered by training programs. In 1998, the AICPA, further to its report
concerning the future of the profession, called to change the curricula of the accounting to satisfy
the requirements of the accounting profession (AICPA, 1998). These various studies demonstrated
the necessity of widening the contents of the accounting program towards a general training open to
the development of the competences, rather than of concentrating on the heart of traditional job,
essentially the law and the accounting.

The same opinion is shared by Albrecht and Sack (2000), in their report entitled Accounting
Education: Charting the Course through a Perilous Future. These authors came to the conclusion
that the accounting training had to change, all the more because they found, on the one hand, a
decrease in the number of students enrolled in the accounting program. On the other hand, the
students who choose to pursue graduate studies in accounting are no longer the best. The authors
emitted several recommendations aiming at the improvement of the structure of the accounting
programs on the basis of the CBA. This would include in particular by a change of the contents of
the courses and study programs as well as by an evolution of the pedagogy. While mobilizing the
approach based on the skills, Francisco's works and Kelly (2002) joins within the framework of a
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continuation of Albrecht's works and Sack (2000), in particular in the field of the development of the
capacities. Indeed, the authors tried to determine if the capacities considered as important by the
teachers and the practitioners are the same that those considered important today by the students.
A decade after the report by Albrecht and Sack (2000), the Pathways Commission (2012)* has
identified the need for a new model of teaching, better adapted to the contemporary environment and
to the requirements in permanent evolutions of the professionals of the accounting. It is about a model
of competency-based education, developed in the article of Lawson and al. (2014). This article
establishes the first report of the workgroup formed in 2010 by the Institute of Management
Accountants and the Management Accounting Section of the American Accounting Association which
aims, on one hand, at solving certain problems in connection with the development of the competences
of the students to meet the requirements of their career on the long term. And, on the other hand, to
propose recommendations of reform of the programs of accounting education. It was moreover the
objective of the works of Lawson et al., (2017) who supply to the persons in charge of the elaboration
of the programs of accounting education of the ideas and of tools being able to be used to manage the
process of implementation of this change.

In the Australian context, several authors indicated the importance of the adoption of the CBA in the
teaching of the accounting. So, according to Sharma (1997), "it is necessary to act on training
programs to endow the students in chartered accountancy of the competences which allow them to
work in a optimal, effective and efficient way in an environment in perpetual change ". This
conclusion is shared by Palm and Bisman, (2010) which assert that the traditional approach of the
accounting education presents an unrealistic view of the accounting within a business environment in
perpetual evolution. To reach a bigger harmonization between accounting education and the
orientations in the practice of the accounting, the accent must be put on the perspective of the user of
the accounting in terms of contents, improvement of the process and the development of a wide set of
competences (Palm and Bisman, 2010).

In the Chinese context, the CBA was also used within the framework of a study concerning the
academic training of the future accounting practitioners (Linen et al., 2005). For that purpose, Lin et
al., (2005) requested the notices of the students, the teachers and the accounting professionals about
the level of education and the important level of certain competences. The results reveal a gap between
the necessary important competences and those taught.

*

La Pathways Commission portant sur l'enseignement supérieur de la comptabilité a été créée par l’AAA et l’AICPA afin
d’étudier une future structure de l'enseignement supérieur, adaptée à la profession comptable et de développer des
recommandations sur la question.
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A highlighted for the necessity of a reform of the academic training in accounting through the
adoption of the CBA. The need for reform was also proposed later, in 2013, by Chen. Indeed, the
results of his study show that professionals, represented by the "Big 4", give more importance to
generic competences than technical competences.

In Tunisia, as in other contexts, academic accounting education is confronted with this new
requirement that aims to train students on the basis of the CBA to meet the challenges that arise from
the changing business environment. It is in this context that fits the work of Khemiri (2012). The study
based on the perceptions of professional accountants goes back, on the one hand, that accounting
education has a program centered on the traditional core business in the development of certain
competences, especially the professional and technological skills necessary for the success of
professional accountants. And, on the other hand, that pedagogy does not promote the ability of
students to develop their competences. Later, the study by Klibi and Oussii (2013) also confirmed the
importance of the CBA in the academic training of future professional accountants. In fact, the results
of their study indicate that, for accounting professionals, accounting graduates must be equipped, in
addition to technical competences, with generic competences in order to succeed in their career in the
profession. And, this necessarily involves a teaching program designed with a CBA.

These works which concern the accounting education in the Tunisian context agree on the fact that the
contents of the programs are essentially focused on the apprenticeship of the technical knowledge to
the detriment of the development of essential competences for the success of the students in their
future professional career. In 2017, on the basis of the results of her study led in 2012, and in an
objective of improvement of the accounting academic training provided in Tunisia, but also to align
itself on the International Education Standard of IFAC, Khemiri (2017) recommends to reconsider the
contents of the programs by concentrating on the development of the competences. It is so a question
of developing the professional and technological aptitudes, and the knowledge other than technical,
rather than of aiming at the excessive accumulation of technical knowledge.

2.2. Competency-based approaches and accounting practice

Besides being mobilized within the framework of the researches concerning the academic training of
the future accounting professionals, the approach based on the competences was also used on the
works concerning the practice of the accounting profession. It's in this context that join the works of
Shoenthal (1988) who, by basing itself on the CBA, tried to determine if within the framework of the
practice of the accounting, the skills of the accounting professionals vary according to the current
accounting system. To determine if the skills differ from an accounting system in another one, the
study of Shoenthal (1988) concerned the new Certified Public Accountants and Chartered Accountants
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hired in four international accounting firms having subsidiaries in the United States and in Great
Britain. This choice of both contexts is based on the previous searches which confirmed that these two
countries represent different accounting systems, in particular from the point of view of the social,
political and economic factors, as well as the certain accounting principles such as the evaluation and
the principles of disclosure (Abu-Jbarah, 1972 ; Nair and Frank, 1980 ; Nobes, 1983). Various
competences were so highlighted in both systems thanks to the use of the following method: (1) the
observation or the non-observance of a particular competence indicated if the competence was
generally used, and (2) the level with which a competence existed at the time of the observation
indicated the differences of system of accounting. To do it, the competences of the new Certified
Public Accountants Americans and English chartered accountants were estimated by their respective
immediate superiors by means of a questionnaire concerning the received skills. The list of the
competences was established on the basis of American, English works and those of the IFAC
concerning the competences which the new accounting professionals had to possess. The analysis of
the results highlights that differences exist between the professionals trained in both accounting
systems in the observation of certain competences and the level with which certain competences are
used. The efforts aiming to harmonize accounting practices at an international level are hindered by
the differences between the professional accountants. The harmonization of the competences can
establish a first stage in the process of harmonization in the broad sense. Therefore, the efforts of the
IFAC to establish a harmonization at the level of the education and thus at the level of training should
consider the fact that specific competences cannot be universally used or not required by the set of the
professionals.

To impose standards of education and training harmonized aiming at a bigger uniformity can meet of
the resistance on behalf of the accounting systems in which certain competences are not necessary or
useful. The recognition of these differences is essential if the harmonization of the international
accounting profession will be continued.

Always in the context of the accounting practice, John describes (1995) us the results of the first phase
of elaboration of the standards of competences by the Australian Society of Certified Practicing
Accountants, the Australian Institut of Chartered Accountants and the Company of Accountants of
New-Zeland.

In Australia, most of the occupations developed, or are developing standards of competences in
answer to government policies. The standards define a competent practice, at the same time in terms of
knowledge and in terms of capacities, in six big domains of the accounting. The relations between the
competent practice and three levels of the practitioner’s career were defined in reference to three
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categories of profiles: the competent practitioners, the experienced practitioners and the expert
practitioners.

On the other hand, Clyde (1998) studied the development by AICPA of models of continuing
professional development based on the competency-based approach. He emphasized the importance of
continuing professional development for the Americans Certified Public Accountants. Faced with the
need to respond to the regulation of continuing professional development (Number of hours of
training), its classification (technique or no technique) and its relevance, Certified Public Accountants
put the accent on the respect for the regulations rather than on the skills to be acquired further to their
continuing professional development. That is why it is necessary to offer to them possibilities allowing
them to acquire the competences which they will need in the future, this by using effective methods.
To follow a continuing professional development, is to remain constantly competent (Clyde, 1998).
And the competent professionals have to acquire at the same time and demonstrate their knowledge
and capacities of diverse manners. So, according to the AICPA, one continuing professional
development based on competences is required. The idea of choosing a continuing professional
development established on the competences seem to be foreign in of numerous American Certified
Public Accountants. Thus, the AICPA has developed a pilot study using the CBA to propose new
evaluation tools of the competences. It emerges from it that the professional and personal qualities, as
well as the qualities of leadership included in both tested models are universal, the other competences
include the knowledge and the necessary capacities of Certified Public Accountants, Independently
regardless of their position or work. As a result of this study, AICPA research teams have since been
working on other models of skills that seek to perfect the continuing professional development of
professional accountants.

As part of the CBA's application to accounting practice, Algar (2004) presents in his work the
adoption of such an approach for obtaining certificates of public practice by the Institute of Chartered
Accountants of New-Zeland. It is from this perspective, that a frame of competences for an acceptable
practical experience was developed. These competences are at a high level of requirement. The current
Public Certificate of Practice guidelines require the holder of the Certificate of Public Practice to have
been involved in a wide variety of accounting functions. On the other hand, the proposed competency
framework has been developed to allow different types of professional accountants, both general and
specialist, to integrate public practice. Many candidates for the certificate of public practice have
extensive experience; however the admission board felt that a person's competence should also be
maintained. This is how the Practical Experience Committee and the Board of Admissions agreed to
provide practitioners with a course to ensure that holders of the public certificate of practice have an
appropriate level and a sufficient range of competences.
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At the international level, the problem of accounting education has grown in importance, which has
led IFAC to conclude that it is imperative to develop a general framework and standards for
accounting. To do this the IFAC Teaching Committee: International Accounting Education Standards
Board (IAESB) has developed International Educational Standards for professional accountants. They
were published in 2004 (IES 1 to IES 6), applicable from January 1st 2005 and revised in 2015. These
standards relating to accounting training also cover continuing vocational training (IES7), a standard
that came into force on January 1st 2006, as well as the competencies required by audit professionals
(IES8), a standard that takes effect from January1st 2008. In addition, the International Educational
Guideline n°9 IFAC asserts that "The objective of academic accounting education is to train
competent future accounting professionals ... it is necessary to provide them with training that
provides them with the knowledge, skills and policies to continue to enrich their background and adapt
to change throughout their active life"(IFAC, 1991).

The IAESB, which sets standards for increasing the proficiency of the global accounting profession
and helps to strengthen the public interest "(IAESB, 2013) states that the adoption of HEIs will
improve the teaching of accounting by" helping to ensure that the accounting profession can meet the
needs of decision-makers "(IAESB, 2010, 10).

However, the challenge for the IAESB, in its role of promoting the adoption of HEIs, goes beyond the
influence of professional bodies and international regulators interested in global accounting practice,
and involves reaching out to other audiences involved in the training of professional accountants such
as professional bodies operating in countries at different stages of development, national governments,
private educational institutions, public universities and employers (Crawford et al., 2014).

Conclusion

Many researchers and professional accounting bodies have been interested in the competences
requirements of the accounting profession for many years. Requirements related to both the
accounting education of future professionals and the practice of their profession.

Competence is usually understood as the ability to perform a task within an established standard in a
concrete work context (IFAC 2001: 5). Addressing admission to a profession from a competency
perspective leads us, first, to clarify the origin of the concept of competence and its main definitions.
And then to study, through a broad review of the literature, the different experiences that have used the
competency-based approach in the academic accounting education as well as in the practice of
professional accountants.
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Through a review of the literature on the experiences underlying accounting education and accounting
practice based on the competency-based approach, this paper has helped to raise awareness of the
importance of this approach for the accounting profession (Lawson et al., 2014; Khemiri, 2017).
At the end of this work, it emerges that the presentation of the notion of competence through its origin
and its definitions, and the review of Anglo-Saxon experience in this area, confirm the introduction of
a broader requirement that the accumulation of technical knowledge, and introduces the importance of
training that teaches a wider knowledge base (in addition to technical knowledge), (Webb and Chaffer,
2016) fostering the development of the professional and technological skills necessary for the success
of professional accountants. And, on the other hand, a pedagogy that allows students to develop their
skills (Albrecht and Sack, 2000, Lin et al., 2005, Khemiri, 2012).

Although proponents of competency-based models in the field of accounting argue several advantages
such as better control of academic accounting education and its links to practice; the freedom for
students to follow training programs that fit more to their needs and the needs of professionals and a
better understanding of the competences that are essential for the practice of the profession. Several
questions remain unanswered as a result of this research, including : does an accounting education
method based on the competency-based approach ensure better links between training and practice,
increased satisfaction of students and professionals, better training for a future professional accountant
or better access to the accounting profession?

We believe that this work could be deepened in the future by additional studies using qualitative
research techniques such as interviews to be carried out with, for example, professional accountants,
teachers in the field of accounting, and future students accounting professionals. Interviews that could
confirm in particular the potential importance of competency-based approaches.
REFERENCES
Abu-Jbarah, H. M. (1972). A subentity basis for financial reporting by multinational firms: a cluster
analysis approach, 300 p. Thesis (Ph. D.) : University of Wisconsin.
Accounting Education Change Commission. (1990). “Objectives of education for accountants:
position statement number one”, Issues in Accounting Education, 5(2), 307–312.
Ahadzie, D. K., Proverbs, D. G., Olomolaiye, P. (2008). Towards developing competency based
measures for construction project managers: should contextual performance behaviours be
distinguish from task performance behaviours? International Journal of Project Management,
26, p. 631-645
Albrecht, W. S. and Sack R. J. (2000), “Accounting education: charting the course through a perilous
future”, Accounting Education, American Accounting Association, Sarasota, FL. Series 16.
Algar, M. (2004). Becoming a public practitioner. Chartered Accountants Journal, 83, 1, p. 22-23.

245

American Accounting Association. (1986), “Future accounting education: preparing for the expanding
profession”, Issues in Accounting Education, 1(1), 168-195.
American Institute of Certified Public Accountant. (1998) The CPA vision project, 2011 and beyond,
AICPA web site.
Arthur Andersen and Co. (1989), Perspectives on education: capabilities for success in the accounting
profession, New York: Arthur Anderson and Co. et al.
Boritz J. E., Carnaghan C. A. (2003). Competency-based education and assessment for the accounting
profession: a critical review. Canadian Accounting Perspectives, 2, 1, p. 7-42.
Cheng, M. I., Dainty, A. R. J., Moore, D. R. (2003). The differing faces of managerial competency in
Britain and America. Journal of Management Development, 22, 6, p. 527-537.
Crawford, L. H. (2005). Senior management perceptions of project management competence.
International Journal of Project Management, 23, 1, p. 7-16.
Chen, T.T.Y. (2013), “A comparative study of what accounting employers in the United States and
Hong Kong expect : Implications for curriculum and pedagogical design”, Global Perspectives
on Accounting Education,Volume 10, 121-132.
Chyung, Y. S., Stepich, D., Cox, D. (2006). Building a competency-based curriculum architecture to
educate 21st-century business practitioners. Journal of Education for Business, 81, 6, p. 307314
Dainty, A. R. J., Cheng, M. I., Moore, D. R. (2004). A competency-based performance model for
construction project managers. Construction Management and Economics, 22, p.877-886
Deppe, L. A., Somderegger, E., Stice, J. D., Clark, D. C., Streuung, G. Fred. (1991). Emerging
competencies for the practice of accountancy. Journal of Accounting Education, Fall, p. 257290
Fernagu-Oudet S. (2006). Organisation du travail et développement de compétences/construire la
professionnalisation. Paris : Editions L'Harmattan, 321 p.
Francisco, B., and Kelly, A. (2002), Beyond Albrecht and Sack: a comparison of accounting
professionals
and
college
students,
Retrieved
June
27,
2003
from
http://www.aicpa.org/download/career/edu/Beyond_Albrecht_Sack.pdf.
Frederickson, J. R., Pratt, J. (1995). A model of the accounting education process. Issues in
Accounting Education, 10, 2.
Clyde, N. (1998). CPE is broke: let's fix it. Journal of Accountancy, December.
Gonczi, A., Hager, P., Oliver, L. (1990). Establishing Competency-based Standards in the
Professions. National Office of Overseas Skills Recognition. Canberra: Australian Government
Publishing Service, 70p.
Gonczi, A. (1996). Reconceptualising Competency-based Education and Training: with particular
reference to education for occupations in Australia. Submitted for the Degree of Doctor of
Philosophy. University of Technology, Sydney.

246

Crawford, L., Helliarc, C., Monka, E., Veneziani, M. (2014), International Accounting Education
Standards Board:Organisational legitimacy within the field of professionalaccountancy
education. Accounting Forum 38 : 67– 89.
Hager, P. J., Gonczi, A. (1991). Competency based standards: a boon for continuing professional
education? Studies in Continuing Education, 13, 1, p. 24-40.
Hager, P. J., Gonczi, A. (1993). Attributes and competence. Australian & New Zealand Journal of
Vocational Education Research, 1, 1, p. 36-46.
Hager, P. J., Gonczi, A., Athnasou, J. (1994). General issues about the assessment of competence.
Assessment and Evaluation in Higher Education, 19, 1, p. 3-16.
Hardern, G. (1995). The development of standards of competence in accounting. Accounting
Education, 4, 1.
Hardy, J. W., Deppe, L. A. (1995). A competency-based, integrated approach to accounting education.
Accounting Education, 4, 1, p. 55-75.
Herring, H. C., Izard, C. D. (1992). Outcomes assessment of accounting majors. Issues in Accounting
Education, Spring, p. 1-17.
International Accounting Education Standards Board, (IAESB), (2010), Handbook of international
education pronouncements (2010 ed.), New York: IFAC.
International Accounting Education Standards Board, (IAESB) factsheet, (2013). Available at:
https://www.ifac.org/sites/default/files/uploads/IAESB/IAESB.pdf.Accessed April.
International Board of Standards for Training, Performance and Instruction (IBSTPI), (2005).
Competency definition. http://www.ibstpi.org
International Federation of Accountants (IFAC), (1991). International education Guideline N° 9.
Prequalification education, assessment of professional competence and experience
requirements of professional accountants. Education Committee.
International Federation of Accountants (IFAC), (1998). Competence-based approaches to the
professional preparation of accountants. Discussion paper, June.
International Federation of Accountants (IFAC) Education Committee. (2001). Competence-based
approaches to the preparation and work of professional accountants. Exposure draft discussion
paper, IFAC, New York.
International Federation of Accountants (IFAC), (2003) Towards competent professional accountants.
International Education Paper IEP 2. New York: IFAC.
Johns, A. Competency standards for professional accountants in Australia and New Zealand.
Accounting Education, 1995, 4, 1, p. 37-42.
Khemiri, R. (2012). L’enseignement supérieur en comptabilité : enjeux et perspectives pour la
profession comptable, cas de la Tunisie. PhD thesis in management science. Université de
Toulouse I Capitole, France : 458.
Khemiri, R. (2017). Knowledge and Skills Required in Accounting Education: A Comparative Study.
The International Business Information Management Conference (30th IBIMA), 8-9
November, Madrid, Spain.
247

Klibi, M. F. Oussii, A. A. (2013). Skills and Attributes Needed for Success in Accounting Career:
Do Employers’ Expectations Fit with Students’ Perceptions? Evidence from Tunisia.,
International Journal of Business and Management; Vol. 8, No. 8.
Lawson, R. A., E. J. Blocher, P. C. Brewer, G. Cokins, J. E. Sorensen, D. E. Stout, G. L. Sundem, S.
Wolcott, and M. J. F. Wouters. (2014). Focusing accounting curricula on students’ long-run
careers: Recommendations for an integrated competency-based framework for accounting
education. Issues in Accounting Education 29 (2): 295–317.
Lawson, R. A., K. V., Pincus J. E. Sorensen, D. Kevin, E. David (2017). Using a Life-Cycle
Approach to Manage and Implement Curricular Change Based on Competency Integration.
Issues in Accounting Education 32(3) : 137–152.
Le Boterf, G., Meignant, A. (1996). Le problème actuel est moins celui de la qualité de la formation
que celui de la qualité du processus de production des compétences individuelles et collectives.
Education Permanente, n°126.
Le Boterf, G. (1997). De la compétence à la navigation professionnelle. Paris : Editions
d’Organisation.
Le Boterf G. , (2004). Construire les compétences individuelles et collectives. Paris : Editions
d’Organisation
Lin, Z. J., Xiong, X. and Liu, M. (2005). “Knowledge base and skill development in accounting
education: Evidence from China”, Journal of Accounting Education, 23(3), 149-169.
Nair, R. D., Frank, W. G. (1980). The impact of disclosure and measurement practices on international
accounting classifications. Accounting Review, 3, p. 426-450
Meignant, A. (1990). Analyse des emplois, formation et décisions de gestion. Education Permanente,
n°105 décembre.
Meignant, A. (1995). Manager la formation. Paris : Editions Liaisons.
National Center for Education Statistics (2002). Defining and assessing learning: exploring
competency-based initiatives (NCES 2002-159). Retrieved July 27, 2004, from
http://nces.ed.gov/ pubs2002/2002159.pdf.
Nobes, C. W. (1983). A judgemental international classification of financial reporting practices.
Journal of Business Finance & Accounting, 10, l, p. 1-19
Palm, C., Bisman, J., (2010). Benchmarking introductory accounting curricula: experience from
Australia. Accounting Education: An International Journal, 19, 1/2, p. 179-201.
Pathways Commission. (2012). Charting a National Strategy for the Next Generation of
Accountants.Available
at:
http://commons.aaahq.org/files/0b14318188/Pathways_Commission_Final_Report_
Complete.pdf.
Sharma, D. S. (1997). Accounting students’ learning conceptions, approaches to learning, and the
influence of the learning-teaching context on approaches to learning. Journal of Accounting
Education, 6, 2.
248

Shoenthal, E. R. (1988). Differences in competences of newly licensed accountants in the United
States and Great Britain. Journal of Accounting Education, 6, p. 235-249.
Stevenson, J. (1995). The Metamorphosis of the Construction of Competence, Inaugural Professorial
Lecture. Brisbane: Griffith University.
Webb J et Chaffer C (2016). “The expectation performance gap in accounting education: A review of
generic skills development in UK accounting degrees.” Accounting Education, 25(4), 349–367.
Williams, J. R., Tiller, M. G., Herring, III. H. C., Scheiner, J. H. (1988). A Framework for the
Development of Accounting Education Research. Sarasota, FL: American Accounting
Association.

249

The Crossover Between Impression Management Theory and Accounting
Dr. Burcu NAZLIOĞLU*
Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN**

Abstract
Individuals exhibit different roles in the life cycle, interacting with other individuals in their
surroundings, resulting in the impression of other individuals in communication and creating
impressions on other individuals. Impression management, at this point, is a process, in other words, a
process of influencing perceptions and behaviors, in which individuals try to influence the impressions
they leave on others.

From an organizational perspective, it is clear that individuals should resort to impression management
in the interests of both their own interests and organizational interests, and the relationship with
various variables that may be influential or related to the use of tactics. In this study, information on
impression management, impression management tactics and impression management will be
presented. In this study, knowledge about the concepts impression management, impression
management tactics and impression management in accounting area will be presented.
Keywords: Impression management, impression management tactics, accounting.

Öz
Bireyler yaşam döngülerinde birbirinden farklı roller sergileyerek, çevrelerindeki diğer bireylerle
etkileşime girmekte, bu etkileşim sonucunda, iletişime girdiği diğer bireylerle ilgili izlenimlere sahip
olmakta ve diğer bireyler üzerinde de izlenimler yaratmaktadırlar. İzlenim yönetimi, bu noktada,
bireylerin başkaları üzerinde bıraktıkları izlenimleri etkilemeye çalıştıkları bir süreç, bir diğer ifadeyle,
algıları ve davranışlarını etkileme süreci olarak karşımıza çıkmaktadır.
Örgütsel perspektiften bakıldığında, bireylerin hem kendi çıkarları hem de örgüt çıkarları
doğrultusunda izlenim yönetimine başvuracakları için taktiklerin kullanımı kapsamında etkisi veya
ilişkisi olabilecek çeşitli değişkenlerle ilişkisinin ortaya konulması gerektiği açıktır. Bu çalışmada,
izlenim yönetimi, izlenim yönetimi taktikleri ve muhasebede izlenim yönetimine ilişkin bilgiler
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İzlenim yönetimi, izlenim yönetimi taktikleri, muhasebe.
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1. Introduction

Various factors such as changing and developing living standards, present situation, environment
characteristics, culture, personality traits, perceptions affect individual's impressions and behaviors
(Toptan, 2014: 12). Every moment of a person who is a social entity communicates and this
communication represents the exchange of messages between two individuals related to each other
(Cüceloğlu, 2006). Individuals are often trying to highlight positive aspects of their relationships with
other individuals and to avoid their negative aspects, in this context, people try to manage their own
perceptions, thoughts, and evaluations of other individuals towards themselves. In this management,
which is called impression management, the aim is to try to create a perception of the opposite side.
Impression management is a universal feature of social life (Yücel, 2013: 3).

In terms of accounting, when looking at impression management, accountants use tactics used in
impression management in relation to their customers and apply these tactics to establish a positive
relationship with their clients. In terms of financial reporting; on the other hand, it is seen that the
tactics of impression management are utilized in the presentation of the financial reports to the
stakeholders and the tactic is observed in the report in which the more positive aspects of the operator
are emphasized and the negative aspects are left in the background. Impression management in
financial reports is execured by using accounts, graphics and photographs; managers formulate the
written and qualitative parts of the annual reports on accounting, while the managers use the operator
to communicate the desired portions of the results to that of the operator (Ocak and Güçlü, 2014: 133).

In this study, the concept and tactics of impression management will be emphasized and the effect on
accounting will be discussed. The remainder of the study consists of the mentioned concepts in detail.

2. Impression Management Concept and Tactics

Before moving on to the concept of impression management, if it is needed to take a look at the
dictionary meaning of impression discourse; according to the Merriam-Webster dictionary, impression
is a characteristic, trait, or feature resulting from some influence; an effect of alteration or
improvement; a telling image seems to be impressed on the sense or the mind. Similarly, the
impression in the Turkish Language Institute Dictionary is defiened as an effect, an image, or an
image that a situation or event leaves on human beings through the senses.

Impression management refers to the process by which individuals attempt to control the impressions
others form of them, because the impressions people make on others have implications for how others
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perceive, evaluate, and treat them, as well as for their own views of themselves, people sometimes
behave in ways that will create certain impressions in others' eyes. (Leary ve Kowalski, 1990: 34).
Table 1: Definitions of Impression Management
Rosenfeld, Giacalone and Riordan
It is the methods that an individual uses in order
to control his or her impressions of others.
Goffman

The way the individual presents himself or
herself in everyday situations, the impressions
others have shaped about him, and the way in
which the individual arranges and controls what
he or she can and can not do with them.

Montagliani and Giacalone

Social interaction is aiming to act consciously
and actively in order to gain social power. They
are automatic methods to facilitate interpersonal
interaction.

Kaplan, Pourciau and Reckers

It contains the tactics that an individual uses to
create the desired identity and image in other
individuals.

Crittenden and Bae

It is the initiative of the individual to guide and
control the perceptions of other individuals in a
conscious / unconscious way.

Kacmar and Carlson

It is an initiative of an individual to create and
display a certain image consciously /
unconsciously to control the impressions of other
individuals about him / her.

Bozeman and Kacmar

It is a process in which people use verbal or
nonverbal behaviors to reach the result they want
in their own images.

(Toptan, 2014: 40)
According to Table 1, it can be seen that the common points of different definitions seem that
impression management is a process of social interaction, which is aimed at influencing individuals
and creating a specific image in the target group.

In the process of impression management, individuals are looking at perceptions and evaluations about
themselves in order to leave an impression that they desire. In this context, it can be stated that the
individuals who are trying to create the impression that they have set up give impression by exhibiting
various behaviors. Various tactics are being applied in creating these impressions. In this framework,
Jones and Pittman, who are interested in impression management tactics, classify these tactics in five
different ways. These tactics are explained below (Jones ve Pittman, 1982: 235);
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 Ingratiation: Individuals try to look sympathetic by doing goodness or oiling. The most common use
of impression management tactics.
 Intimidation: Individuals try to give the impression of being intimidating or threatening to look
dangerous.
 Self promotion: Individuals try to emphasize that they are talented and capable of being able to see
others adequately.
 Exemplification is an example of behavior for the purpose of showing individuals as morally honest,
generous, self-sacrificing, respectable.
 Supplication: Individuals try to report their weaknesses and weaknesses by giving them the image
of needing assistance.
Table 2: Impression results on impression management tactics and behaviors
Tactic
Behavior
Desired Image
Undesired Image
Sycophancy

Do favour, hustle

Look Cute

Lickspittle

Personal advertisement

Performance, boasting

Showing that being
capable, talented

Jackanapeses

Exemplifying

Constantly appear busy

Dedication

Self-superiority

Appeal

Asking for help,
feeling need for help

Needy, act as needy

Lazy

Intimidation

Look angry, scare

Scary

Dicdator

Innocence

Deny event or status

Image protection or
correction

Lier, inconsistence

Find an excuse

Accepting the
situation, not taking
responsibility

Image protection or
correction

Lier, unskillful

Conviction

Accepting the
situation, connecting
the resultant to
different cause or
person

Image protection or
correction

Lier, unskillful

Apologising

Acceptance, correction
or consent to
punishment

Image protection or
correction

Insincere, weak

(Yücel, 2013: 11).
According to Goffman (1959), there are three main factors of impression management. The first one is
impression. This is a process by which individuals attempt to control the impressions others form of
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them, and for their own views of themselves people often behave in ways that will create certain
impressions in others’ eyes. There are two roles; one is called the “actor,” who makes the impression
on the audience, and the other is called the “audience,” who has the impression about the actor.

Second factor is resonance/dissonance. Impression management is the goal-directed process attempt
to influence the audience’s perceptions about the actor regarding an object or event by providing selfassessed beneficial information in the interactive process. The actor, shaped by the environment and
target audience, sees interaction as a performance. The objective of the performance is to provide the
audience with an impression consistent with the desired goals of the actor. The audience can be real or
imaginary. While an actor tries to project a desired image, an audience might attribute a resonant or
discordant image. Hence, resonance is the positive and cognitive harmony of social interactions; in
contrast, dissonance is negative and inconsistent.

Finally, the third factor is that perceived reality. This occurs in the communication process to form the
real impression the actor makes. The motive for the goal is based on the assumption that the target
audience’s impressions about the actor become the reality of the target audience.

As it is in many fields of science, it seems to apply to impression management tactics in accounting
science. Below, the impression management of accountancy is discussed in terms of four different
perspectives.

4. Impression Management at Accounting

The relationship between accounting and impression management can be considered from two
perspectives. First of all, when viewed individually, professional accountants can benefit from the
management of impressions to influence the parties involved. From an institutional perspective, it
appears that financial reports provided by businesses benefit from impression management to
influence stakeholders. Impression management in this context consists of disclosures to disclose the
quantitative information contained in the financial reports issued by the entities with written and
qualitative disclosures and with side-by-side communication to the parties of the entity and not to
influence the views of the parties about the business.

Implementation of impression management tactics in the presentation of financial reports is aimed at
creating a positive perception of the users. Given that managers may use various strategies for
impression management, the underlying question is that if managing the information affects the
credibility of the message. If users can forecast that managers are undertaking impression management
strategies, then the credibility of the message is likely to be very low (Rahman, 2012: 5).
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Impression management studies first started in sociology and psychology. Then, economic and critical
point of view were tried to be explained. In accounting research, four broad perspectives on
impression management can be differentiated:


Economic



Phsycological



Sociological



Critical

Table 3: Differences Between the four Perspectives Across Five Dimesions
Perspectives
Underlying
Motivation to
Concept of
Focus of
Consequences
theories
engage in
impression
analysis
of impression
impression
management
management
management
Economic

Agency
Theory

Maximize
compensation

Reporting bias

- Obfuscation
of negative
organizational
outcomes

Capital
misallocations

- Emphasis of
positive
organizational
outcomes
Phsicological

Attribution
Theory

Win social and
material
rewards and
avoid
sanctions

Self-serving
bias

- Performance
attributions

Capital
misallocations

Sociological

Stakeholder
Theory

Attract social
and material
resources and
support

Symbolic
management

- Normalizing
accounts

Decoupling

- Strategic
restructuring

Unwarrented
support from
stakeholders &
society

Gain and
maintain
power

Ideological
bias

Strategic use of
rhetorical,
semantic and
grammatical
features

Legitimacy
Theory
Institutional
Theory
Critical

Political
Economy
Crticical
Theories

Hegemony

(Brennan and Merkl-Davies, 2013: 114).
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If it needed to explain the theories that take place in the table above, first of all, dgency theory is a
management and economic theory that attempts to explain relationships and self-interest in business
organisations. It describes the relationship between principals/agents and delegation of control. It
explains how best to organise relationships in which one party (principal) determines the work and
which another party (agent) performs or makes decisions on behalf of the principal. The motivation
factor of agency theory at impression management is to maximize compensations. As a result, the
execution of agency theory at impression management causes misallocation of capital.

Attribution theory is concerned with how individuals interpret events and how this relates to their
thinking and behavior. Attribution theory assumes that people try to determine why people do what
they do, i.e., attribute causes to behavior. A person seeking to understand why another person did
something may attribute one or more causes to that behavior. A three-stage process underlies an
attribution: the person must perceive or observe the behavior; then the person must believe that the
behavior was intentionally performed, and then the person must determine if they believe the other
person was forced to perform the behavior (in which case the cause is attributed to the situation) or not
(in which case the cause is attributed to the other person). Attribution theory is closely associated with
the concept of motivation. At this point, the motivation factor of attribution theory is to win social and
material rewards and avoid sanctions (https://www.instructionaldesign.org/theories/attributiontheory/).

From the point of view of sociological aspect of impression management, theories are stakeholder
theory, legitimacy theory and institutional theory. Stakeholder Theory is a view of capitalism that
stresses the interconnected relationships between a business and its customers, suppliers, employees,
investors, communities and others who have a stake in the organization. The theory argues that a firm
should create value for all stakeholders, not just shareholders. Legitimacy theory has become one of
the most cited theories within the social and environmental accounting area. The legitimacy theory is a
mechanism that supports organisations in implementing and developing voluntary social and
environmental disclosures in order to fulfil their social contract that enables the recognition of their
objectives and the survival in a jumpy and turbulent environment (Burlea Schiopoiu, Popa, 2013).
Institutional theory attends to the deeper and more resilient aspects of social structure. It considers the
processes by which structures, including schemas, rules, norms, and routines, become established as
authoritative guidelines for social behavior. It inquires into how these elements are created, diffused,
adopted, and adapted over space and time; and how they fall into decline and disuse. These three
theories’ motivation factor is to attract social and material resources and support.
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Critical theory is a social theory oriented toward critiquing and changing society as a whole, in
contrast to traditional theory oriented only to understanding or explaining it. The motivation factor of
criticial thepry is to gain and maintain power.

The above table shows the theories based on these four perspectives, motivation to engage in
impression management, concept of impression management, focus of analysis and consequences of
impression management.

The economic and social phscology perspectives are primarily concerned with investment image and
focus on managerial attempts to manage shareholders’ and financial stakeholders’ perceptions of
financial performance. By contrast, the sociological perspective is concerned with the corporate social
and environmental responsibility image and legitimacy. This perspective focuses on impression
management influencing organizational audiences’ perceptions of social and environmental
performance and on organizational compliance with social norms and rules. Finally, the critical
perspective is concerned with power and focuses on managerial attempts to influence organizational
audiences’ perceptions of corporate influence and control (Brennan and Merkl-Davies, 2013).Given
that managers may use various strategies for impression management, the underlying question is that
if managing the information affects the credibility of the message. If users can forecast that managers
are undertaking impression management strategies, then the credibility of the message is likely to be
very low.

While raising the returns contained in the wage packages constitutes an economic perspective,
avoiding sanctions and obtaining social and financial returns constitutes a psychological perspective.
While achieving social and material resources and support creates a sociological perspective, obtaining
power and maintaining it is creating a critical perspective (Ocak ve Güçlü, 2014: 133).

5. Conclusion

Professional accountants interact with various parties while continuing their activities. These
interactions may also aim to create a certain impression on the opposite side. Essentially,
individuals want to create impressions that are appropriate for their purposes in order to
achieve the aims they desire in their work and social life. In this context, they may have to
exhibit various behaviors in order to influence the perceptions and thoughts of other
individuals. These behavior patterns, which can be called impression management tactics, can
also be used by professional accountants.
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A company’s financial statements are presented to the shareholders in an annual report. This
annual report provides ample opportunity for management to package the numbers and to
present them in a way that gives users a particular impression of the firms’ results. This
management of the presentational aspects of the annual report (such as accounting narratives,
graphs and photographs) is called impression management. Like creative accounting,
impression management is not illegal (Jones, 2010).

Of studies related to impression management and accounting in Turkey has been found to be
quite limited.

One of the studies that has been made consists of a survey of whether

accounting professionals have implemented impression management tactics. Apart from this,
there was no study dealing with the relationship between financial reporting and impression
management. As an insight for future research, studies can be conducted for this area.
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Devlet Muhasebesinde Muhasebe Sistemleri ve Tam Tahakkuk Sisteminin DMS 1 –
Mali Tabloların Sunulması Standardı Açısından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. S. Serap YANIK*
Doç. Dr. Can ÖZTÜRK**
Öz
Bu çalışmada, devlet muhasebesi kapsamında Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu tarafından
kabul edilen muhasebe sistemleri (nakit esası, uyarlanmış nakit esası, tam tahakkuk esası ve
uyarlanmış tahakkuk esası) ele alınarak tam tahakkuk esasına dayanan ve Uluslararası Kamu Sektörü
Muhasebe

Standartları’ndan

(IPSAS)

esinlenerek

hazırlanan

Türkiye

Devlet

Muhasebesi

Standartlarından DMS 1 Mali Tabloların Sunulması standardı IPSAS 1 standardı ile karşılaştırmalı
olarak incelenmiştir. Çalışmada, DMS 1’deki tam bir mali tablolar setinin kapsamının IPSAS 1’deki
tam bir finansal tablolar seti ile tam uyumlu olmaması nedeniyle Türkiye’de DMS’leri uygulayan
kamu kurum ve kuruşlarının mali tablolarının IPSAS’larla da uyumlu olmayacağı sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Devlet Muhasebesi, Tam Tahakkuk Sistemi, DMS 1, IPSAS 1

ACCOUNTING SYSTEMS IN GOVERNMENTAL ACCOUNTING & ASSSESSMENT OF
FULL ACCRUAL BASIS IN TERMS OF GAS 1 PRESENTATION OF FINANCIAL
STATEMENTS
Abstract
This paper examines GAS 1 Presentation of Financial Statements in comparison with IPSAS 1 as one
of the Turkish Governmental Accounting Standards (GAS) that were prepared in the light of full
accrual basis and International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) after focusing on
governmental accounting systems (cash accounting, modified cash accounting, full accrual accounting
and modified accrual accounting) that were adopted by International Federation of Accountants. This
research points out that Turkish public sector entities whose financial statements are prepared in
accordance with Turkish GASs cannot declare that their financial statements are in compliance with
IPSASs as well due to the fact that complete set of financial statements in GAS 1 are not fully in
compliance with those of IPSAS 1.
Keywords: Governmental Accounting, Full Accrual Basis, GAS 1, IPSAS 1
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