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ÖNSÖZ 

Beşinci Sanayi Devrimi ile teknolojiyi doğru yönetebilen akıllı 

toplum gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bir dönemde 

bulunmaktayız. Bu dönemde, bilgi toplumundan süper akıllı bir 

topluma geçiş söz konusudur. Robotların kullanıldığı, yapay zekadan 

yararlanılan, insansız teknolojiler ile farklı bir dönem içinde yaşam 

mücadelesi devam etmektedir. 

Yapılan araştırmalara göre, önümüzdeki 10 yıl içinde robotlar ve 

bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ile önemli bir dönüşüm yaşayacak 

meslekler arasında muhasebe ve denetim mesleği ikinci sıradadır. Söz 

konusu öngörüye ilişkin olarak, blockchain teknolojisinin muhasebe 

ve denetim mesleği ile ilgili etkilerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Kitapta; blockchain teknolojisi tanıtılarak, bu teknolojinin 

muhasebe ve denetim faaliyetlerine etkileri ve muhasebe ve denetim 

meslek mensuplarının teknoloji algıları değerlendirilmiştir. Çeşitli 

çalışmalarda, bir tehdit olarak algılanan söz konusu teknolojinin 

esasen değerlendirildiğinde birçok avantajının olduğu ifade 

edilmektedir. En yalın ifadeyle bu teknoloji ile sürekli muhasebe ya da 

akıllı muhasebe, sürekli denetim ya da akıllı denetim olarak ifade 

edilebilen hızlı, gerçeğe uygun, güvenli ve güncel verilerle hareket 

etme olanağı ile muhasebe ve denetim sahasında kalitenin artacağı 

beklenmektedir.  

Kaçınılmaz bir yenilik olarak, söz konusu teknolojinin 

gerektirdiği mesleki donanım ve becerilerle, muhasebe ve denetim 

meslek mensuplarının yeni rollerini araştırıp, geliştirip piyasada 
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kalmaları için bir farkındalık oluşturmak amacıyla, yazılan eserin 

okuyuculara faydalı olmasını temmenni ederim. 

 Kitabın hazırlanmasında doğrudan ya da dolaylı yardımları olan 

eserlerinden yararlandığım eser sahiplerine ve bilim insanlarına 

teşekkür ederim. 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu MERİÇ 
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BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNİN MUHASEBE VE 

DENETİM MESLEĞİNE ETKİSİ  

GİRİŞ 

Dijitalleşmenin sonucu olarak blockchain teknolojisinin 

getirdiği yenilikler birçok sektörde hayatımızı kolaylaştırarak, iş 

yapılış şekillerini değiştirmektedir. Sosyal medya, büyük veri, robotlar 

ve yapay zeka olarak gerçekleşen teknolojik yeniliklerin devamında 

blockchain teknolojisi, endüstri 5.0’daki devrim niteliğindeki 

teknolojik yenilik olarak tanımlanabilir.  

Blockchain teknolojisi, iş süreçlerinin dijitalleşmesine neden 

olacak ve muhasebe uygulamalarını etkileyecek bir devrim niteliği 

taşımaktadır. İş dünyasında yaygın olarak benimsenen söz konusu 

teknolojinin, muhasebe uygulamaları açısından piyasa taleplerine 

cevap verebilecek şekilde ihtiyaçları karşılaması gerekmektedir. 

Geleceğin muhasebecilerinin bu teknolojiye uyum sağlayan ve 

zamanın taleplerine cevap verecek şekilde gerekli becerileri kazanmış 

kişiler olacağı tahmin edilebilir. 

Blockchain, gerçek zamanlı muhasebe kayıtları ve sürekli 

denetim için umut verici bir teknolojidir ve muhasebe ekosistemine 

tam olarak entegre edilebilmesi ile muhasebe bilgilerinin kalitesinin 

arttırılması potansiyeline sahiptir.  

Blockchain teknolojik bir devrim olarak, iş ekosistemlerinin 

yeniden tasarlanmasını gerektirecektir. İş ekosistemleri ve dolayısıyla 

muhasebe ve denetim ekosistemlerini etkileyen son teknolojik 
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gelişmeler hakkında, muhasebe ve denetim uygulamalarının nasıl 

olacağı ile ilgili bilgilenmek gerekiyor. 

Çalışmada, dijital çağda gelişim hızı yüksek olan ve dijital 

paralarla birlikte son zamanlarda popüler olan blockchain 

teknolojisinin muhasebe bilgi sistemine etkisi ile ilgili genel bilgiler 

sağlamak amaçlanmıştır. Çalışmada, dijital çağda blockchain 

teknolojisinin kullanımı ile akıllı sözleşmeler ve akıllı denetim 

uygulamaları hakkında kavramsal bir değerlendirme yapılması 

amaçlanmıştır. Ayrıca teknolojinin muhasebe ve denetim 

faaliyetlerine etkisi ile ilgili meslek mensuplarının algı 

değerlendirmesi yapılmıştır. 
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1.BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ 

Çalışmada bu başlık altında; blockchain teknolojisi kavramı 

açıklanarak, gelişim evreleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu 

teknolojinin özellikleri değerlendirilerek, beklenen fırsatlar ve 

tehditler açıklanmıştır. 

1.1. Blockchain Teknolojisi Kavramı 

Bitcoin gibi dijital para birimlerinin altında yatan teknoloji 

olarak bilinen blockchain, internetten sonra en önemli ezber bozan 

teknolojilerden biri olarak kabul edilmiştir (Yermack, 2017). 

Bitcoin, Ethereum ve Litecoin gibi dijital paralar, blockchain 

inovasyonunda çok fazla ilgi toplamıştır. Blockchain, değer tabanlı 

kayıtları düzenlemek, kaydetmek ve onaylamak için yeni bir 

stratejidir. Bu stratejide güven bileşenleri anlaşmaya dayalı bir 

düzenlemeye dağıtılarak merkezi otorite gereksinimi ortadan 

kaldırılmıştır (Supriadi v.d., 2020).  

Blockchain, bloklardan oluşan zincir yapıdaki şifrelenmiş işlem 

takibini sağlayan dağıtık yapıdaki bir veri tabanı sistemidir. Bu 

sisteme kaydedilen işlemler üst düzeyde yapılan şifreleme sayesinde 

değiştirilemez ve kırılamaz hale getirilmektedir. Blockchain ile ilgili 

yapılan kavramsal tanımlamalardan bazıları şu şekildedir: 

Blockchain teknolojisi, katılımcıların kurcalanamayan, zarar 

görmeyen, değiştirilemeyen veya çalınamayan tüm işlemleri hakkında 

eksiksiz bilgi saklama sürecinde olduğu dağıtılmış bir veri sistemidir 

(Coyne ve McMickle, 2017). Tüm işlemler tek bir kayıt defterinde 

saklanır ve birlikte kararlar almak için merkezi olmayan bir yapı 
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oluşturulur (Dai ve Vasarhelyi, 2017 ; Kwilinski, 2018).  Blockchain, 

kopyaların dünya çapında binlerce bilgisayarda saklanabildiği 

elektronik bir kitaptır (Supriadi v.d., 2020). 

Blockchain teknolojisi, eşler arası ağ ilkeleri, asimetrik 

şifreleme ve dijital imza gibi kriptografik ilkeler altında oluşturulmuş 

dağıtık bir mimaridir. Blockchain, tamper-proof yani kurcalamaya 

karşı korumalı dijital işlem defteri oluşturur ve paylaşır, böylece 

şeffaflık sağlanmış olur. Aynı zamanda değiştirilemeyen veriler ile 

sistemlerin güvenliğinin daha güçlü olması sağlanır. Bu sebeple 

blockchain için bir ağ üzerinde çalışan bir fikir birliği algoritması 

tarafından yönetilen dağıtılmış ve değişmez bir veri yapısıdır tanımı 

yapılabilir ( Takaoğlu v.d., 2019). 

 

Şekil 1: Dağıtık Bir Defter Mimarisi Blockchain (Takaoğlu v.d., 

2019) 
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Sistemde kayıtlar, kriptografik olarak birbirine bağlanmış 

verilerin oluşturduğu setlerden meydana gelir. Böylece sistemdeki 

bütün işlemler güvenli bir şekilde sisteme katılan herkesçe görülebilir. 

Sistem üzerinde yapılan herhangi bir değişim koordine edildiğinden 

otantik kaydı değiştirmek zordur (Supriadi v.d., 2020). Blockchain 

teknolojisinde, yazılan bir bilgi geri alınamaz yahut değiştirilemez. Bu 

durumda akıllarda canlanan ilk soru yanlış girilen bilgilerin 

durumudur. Veri girişinin insanlar nezdinde yapıldığı tüm 

uygulamalarda hata olabilir. Bu durumda blockchain kullanılarak 

geliştirilmiş bir veri merkezinde düzeltme işlemi şu şekilde olacaktır: 

Yazılmış olan veri olduğu gibi kalacak ve yeni girilecek düzeltme 

verisi de sistemde gözükecektir. Yani hem hatalı veri hem de 

düzeltilmiş hali sistemde gözükecektir. Bu tarz bir mekanizmanın 

olması da şeffaflık açısından birçok problemin çözümü olacaktır 

(Takaoğlu v.d., 2019). 

Küresel ekonominin geleceği dağıtılmış varlık ve güvene 

dayanan blockchain işlemlerine yönelmektedir. Blockchain teknolojisi 

ile bir değer taşıyan her işlem, matematik ve kriptoloji aracılığı ile 

dağıtık yani bir otoritenin yönetmediği, bağımsız veri zincirlerine 

dönüştürülür. İnterneti olan herkes bu teknoloji ile oluşturulan 

ekosisteme dahil olabilir. Sistemde denetleme ve onaylama yapan 

üçüncü taraflara gerek yoktur. Blockchain teknolojisinde her işlem 

kamuya açık ve dağıtık dijital defterlere kaydedilmektedir. 

Blockchain teknolojisinin mimarisi dört temel tasarım kararıyla 

oluşturulur. Bunlar; kontrol, veri sahipliği, gizlilik ve erişim ile ilgili 

karar unsurlarıdır. Esasen söz konusu unsurlar dikkate alınarak, 
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blockchain teknolojisi türü belirlenmiş olur. Sistemde işlem yapmak 

için yetkilendirmenin gerekip gerekmediği ve verilere erişim imkanına 

göre blockchain dört alt sınıfa ayrılabilir (Güner; 2021): 

Yetkilendirmenin gerekip gerekmediğine göre;  

➢ İzinsiz Blockchain: Herhangi bir kişinin önceden izin 

gerekmeksizin doğrulama sürecine katılabileceği ve 

katılımcının çoğu zaman maddi bir ödül ile hesaplama 

gücüne katkıda bulunabileceği blockchain türüdür. 

➢ İzinli Blockchain: Doğrulama sürecine katılabilecek 

kişilerin merkezi bir otorite veya konsorsiyum tarafından 

önceden seçildiği blockchain türüdür. 

Verilere erişim imkanına göre; 

➢ Halka Açık Blockchain: Herkesin blockchain’deki 

işlemleri okuyabildiği ve zincire yeni işlemler 

gönderebileceği blockchain türüdür. 

➢ Özel Blockchain: Erişim iznini kuruluş veya kuruluş 

grubu içindeki kullanıcılarla sınırlı olduğu blockchain 

türüdür. 

1.2. Blockchain Teknolojisinin Özellikleri 

2008'de Satoshi Nakamoto, bir dizi kuralı izleyen paylaşılan bir 

veri yapısı (blockchain- blok zinciri) olan eşler arası bir ağ geliştirdi. 

Benzer önceki girişimlerin karşılaştığı başarısızlığı önlemek için, 
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Nakamoto, ağı merkezi olmayan, saldırması zor ve kendiliğinden 

gerçek bir değerle yapmanın bir yolunu bulmalıydı (Nyumbayire, 

2017). Birbirini tanımayan katılımcılar arasındaki işlemlerin değeri 

varsa, basit bir eşler arası ağ yeterli olmayacaktır. Sistemde 

güvensizlik söz konusu olacaktır. Bu sebeple, işlemlerin 

doğrulanmasıyla ilgili bir dizi kural oluşturulmuştur. Doğrulandıktan 

sonra, sistemde bir bloğa bir işlem eklenir hale getirilmiştir. İşlem 

blokları, verilerin güvenliğini garanti etmesi gereken, kırılmaz bir blok 

zincirine veya blok zincirlerine kriptografik olarak bağlı işlem 

gruplarından oluşmalıdır (Bonson ve Bednarova, 2019). 

Blockchain, esasen işlem veya olay gruplarının zincir benzeri bir 

veri yapısında kaydedildiği ve saklandığı halka açık bir defterdir 

(Simoyama v.d., 2017). İşlem gruplarına bloklar denir ve zincirde 

işlem zamanına göre sıralanır. Daha sonraki bloklar, önceki bloğun 

karmaşık yapısı korunurken zincirin sonuna eklenir (Crosby v.d., 

2016). 

Blockchain teknolojisinin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabillir 

Liu v.d., 2019; Kılınç, 2020): 

1. Ademi Merkeziyetçilik: Geleneksel merkezi işlem 

sistemlerinde, gerçekleştirilen işlemlerin onaylanması için 

üçüncü taraf konumunda bir kuruma ihtiyaç vardır. 

Blockchain teknolojisi ile gerçekleştirilen işlemlerde üçüncü 

taraf söz konusu olmamaktadır. Onaylama işlemi, bu 

teknolojik yapıda başlangıç bloğunda yer alan ve her bir 
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kullanıcının onayladığı algoritmalar sayesinde 

gerçekleşmektedir.  

2. Kriptografik Şifreleme: Bir blockchain’e kaydedilen 

işlemler, genel-özel anahtar çiftleri kullanılarak şifrelenir. 

3. Kalıcılık: Blockchain’de gerçekleştirilen işlemler hızlı bir 

şekilde onaylanır ve geçersiz işlemler kabul edilmez. 

Onaylanan işlemleri de geri almak veya silmek imkansızdır.  

4. Anonimlik: Sisteme dahil olan her kullanıcının kimliğinin 

açığa çıkmasını önleyecek bir adres ile sisteme girmesi 

sağlanmaktadır.  

5. Gerçek Zamanlı Olma: İşlemler gerçekleşir gerçekleşmez 

blockchain’e gönderildiği için, blockchain teknolojisi gerçek 

zamanlı işlem kayıtlarını ve hesapların mutabakatını sağlar. 

6. Akıllı Sözleşmelerin Barındırılması: Blockchain, 

programlama kodunu yerleştirerek akıllı sözleşmeleri 

barındırır. Bu programlar işlemleri otomatik olarak 

yürütebilir. Belirli sözleşme koşulları belirlendiğinde ilgili 

işlemlerin defter kayıtları otomatik oluşturabilir.  

7. Denetlenebilirlik: Blockchain teknolojisi ile işlem 

kaydedildiğinde söz konusu işlem birçok yerde saklanır ve 

sistemdeki katılımcılar tarafından görülebilir. Bu sayede 

sistem üzerindeki işlemlerin izlenebilirliği ve 

doğrulanabilirliği vardır. 

Blockchain teknolojisi özellikleri ile birlikte şu şekilde 

açıklanabilir: Blockchain, ağ üzerinden bilgi kaydetmek ve paylaşmak 
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için kullanılan dağıtılmış bir dijital defterdir (Ducas ve Wilner, 2017). 

Defterin özdeş kopyaları, bir kriptografik imza ile önceden 

doğrulanmış blokların kronolojik zincirine eklenen bloklara 

onaylanmış işlemler ile ağ üyeleri tarafından toplu olarak tutulur ve 

doğrulanır. Her yeni blok kronolojik olarak işaretlenir, yeni ve 

değişmez verilerin oluşturulmasına karşılık gelen geçici bir kodlama 

süreci ile kendisinden önceki bloğa atıfta bulunan bilgileri içerir. 

Böylece blockchain’i değiştirmeye yönelik herhangi bir girişim daha 

önce oluşturulan blokların değiştirilmesini gerektireceğinden ve 

teknolojinin merkezi olmayan doğası dikkate alındığında neredeyse 

imkansızdır (Bonson ve Bednarova, 2019). 

Blok zincirinin ana özelliği ademi merkeziyetçiliktir, çünkü 

kayıtlar tek bir konum yerine farklı düğümlerde saklanır; her yetkili 

katılımcı tarafından erişilebilirler ve değişmezler. Böylece blockchain 

ile, yüksek verimli, şeffaf ve güvenli bir işlem gerçekleştirme olanağı 

elde edilir. Blockchain, işlemlerin kaydını tutan ve değiştirilemeyen 

çevrimiçi bir defter görevi görür (Buterin, 2017). 

1.3 Blockchain Teknolojisinden Beklenen Fırsatlar İle 

Algılanan Tehditler 

Blockchain teknolojisi, sadece bir şirkette bir dizi işlem için bir 

bilgi sistemi değil, aynı zamanda iş toplulukları için bir altyapıdır (Ito 

v.d., 2017). Daha fazla kişi ve kuruluş bir blockchain ağına katıldıkça, 

şirketler, yatırımcılar, denetçiler, vergi makamları ve düzenleyiciler 

gibi büyük bir paydaş topluluğu bilgi aktarımı ve paylaşımı ile bir 

ekosistem oluşturur. Büyük bir topluluk, birkaç işletmenin veya 
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kuruluşun ağa hakim olmasını ve blockchain’deki işlemlerin içeriğini 

manipüle etmesini imkansız hale getirir. Ayrıca, blockchain ağında bir 

dizi farklı blok zinciri birbirine bağlanabilir. Böylece geniş bir tabanda 

paylaşılan bilgilerin çapraz incelemeler ile işlem güvenilirliği sağlanır 

(Liu v.d., 2019). 

Her yenilik gibi blockchain teknolojisi de hem fırsat hem de 

tehdit olarak yorumlanabilir. Bir yandan, blockchain teknolojisinin 

mevcut muhasebe ve denetim sistemlerine daha iyi bir alternatif 

sunarak muhasebe bilgilerini daha güvenilir ve daha zamanlı hale 

getirme potansiyeline sahip olduğu iddia edilmektedir (Coyne ve 

McMickle, 2017; Kokina v.d., 2017). Öte yandan, belirli muhasebe ve 

denetim süreçlerini otomatikleştirme potansiyeli göz önüne 

alındığında, blockchain teknolojisi muhasebeci ve denetçi mesleğinin 

statükosuna, uygulamalarına ve geleneklerine bir tehdit olarak 

görülmektedir (Tapscott ve Tapscott 2016; Schmitz ve Leoni, 2019). 

1.3.1 Blockchain Teknolojisinin Avantajları  

Blockchain teknolojisinin genel avantajları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Atzori, 2015; Bonson ve Bednarova, 2019; Cai ve Zhu, 

2016; Kraft, 2016; Kshetri, 2017; Mainelli ve Smith, 2015; 

Nyumbayire, 2017; Palfreyman, 2015; Swan, 2015; Takaoğlu v.d., 

2019; Tapscoot ve Tapscoot, 2016; Underwood, 2016; Warburg, 

2016; Zyskind ve Nathan, 2015):  

1. Ekonomik belirsizliğin azaltılması: Yıllar geçtikçe toplum 

daha karmaşık hale geldikçe, ticaret tarafları arasındaki 
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güven, karmaşıklık ve mesafe nedeniyle azalmıştır. Böylece, 

farklı katılımcılar arasındaki belirsizlikleri azaltarak değer 

değişimini ve ticareti kolaylaştırmak için bankalar ve devlet 

şirketleri gibi resmi kurumlar oluşturulmuştur. Son 

zamanlarda, belirsizliğin yalnızca teknolojiyle azaltılabileceği 

yeni bir döneme girilmiştir. Blockchain aracı olarak, belirli 

bir işlemin ön koşulları sağlayıp sağlamadığını düşük (veya 

sıfır) maliyetle onaylayıp doğrulanabileceği bir teknik imkan 

sunmuştur. Blockchain, şeffaflığı ve kriptografi kullanımının 

bir sonucu olarak doğrulama maliyetlerini düşürür. Bu 

teknolojide, hatalı davranış veya başarısızlık varsa bundan 

kimin veya neyin sorumlu olduğu görülebilir. İşlemlerin 

yürütülmesinin otomasyonunu sağlamak, ilgili maliyetleri ve 

riskleri azaltacaktır.  

Blockchain’de işlemlerin tek yönlü olması, tüm düğümler 

tarafından onaylanmış bir işlemin değiştirilemez olması ve tüm 

değişikliklerin erişim hakkı olan düğümler tarafından şeffafça 

izlenebilir olması sebebiyle sistemde bir istikrar sağlanmaktadır.  

2. Aracı (temsilci-acenta) maliyetlerinin ve bilgi 

asimetrisinin azaltılması: Temsilcilik uygulamaları ile, 

artan şeffaflık ve hesap verebilirlik sayesinde bilgi asimetrisi 

azalır. Blockchain, belirli bir temsilcinin belirli bir zamanda 

belirli bir eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin 

doğrulanmasına izin verir. Blockchain’de eylemler, varlığın 

kanıtlarının kullanılmasıyla izlenebilir. Bu şekilde, bir 
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aracının yanlış davranış olasılığı azaltılabilir veya hatta 

ortadan kaldırılabilir. Blockchain teknolojisi, herhangi bir 

hesaplanabilir işlemin kolay doğrulanmasını sağladığından, 

aracıların hesap verebilirliğini güçlendirir ve acente 

maliyetlerini en aza indirmeye yardımcı olur.  Teknolojinin 

eşler arası iletişim özelliği sayesinde aradan üçüncü kurum ya 

da kuruluşlar çıkartılarak maliyetler azalmıştır.  

3. Daha fazla şeffaflık ve denetlenebilirlik: Blockchain 

teknolojisinde, işlemler birden çok yerde saklanır ve her 

katılımcı defterin bir kopyasını alır; bu nedenle, tüm işlemler 

sistemdeki her düğüm tarafından görülebilir. Bu da bilgiye 

erişimi kolaylaştırır, şeffaflığı ve denetlenebilirliği artırır.  

4. Artan güven ve güvenilirlik: Blockchain’in dağıtık bir 

yapıya sahip olması sayesinde, veriler merkezi bir sunucuda 

saklanmadığı için, teknik arızalara ve siber saldırılara karşı 

koruma sağlamaktadır. Siber saldırıların engellenmesi 

doğrudan dolandırıcılık girişimlerinin düşürülmesini 

sağlamaktadır. Blockchain teknolojisinde, bir bloğa bir işlem 

eklemek için gerekli olan mutabakat (fikir birliği) ile kontrol 

de artırılır. Mutabakat ile işlemler birden fazla düğüm 

tarafından doğrulandığından, artan güven ve artan veri 

güvenilirliği sağlanır.  

5. Maliyetlerin, beşer kaynaklı hataların ve hilelerin 

azaltılması:  Blockchain teknolojisinde, otomatik işlemler ve 

kontroller olduğundan insan hatasında bir azalma olur. 

Ayrıca otomatik doğrulamalar yoluyla bir işlemi yürütme ve 
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doğrulama maliyetleri de azaltılabilir. Blockchain 

teknolojisinde bir veri girişi kriptografik olarak 

mühürlendikten sonra değiştirilemeyeceğinden, söz konusu 

teknolojinin hile ve manipülasyondan kaçınmaya ve hatta 

yolsuzluğu azaltmaya yardımcı olabileceği beklenmektedir. 

Bu teknoloji ile sistemde müşterilerin bilgisi dışında en 

küçük bir ücretin dahi herkesçe bilinmesi mümkün 

olduğundan, müşterilere yansıtılması planlanan gizli 

ücretlendirmeler söz konusu olmaz. 

6. Geliştirilmiş veri kalitesi:  Blockchain teknolojisi, veri 

bütünlüğüne ve daha yüksek veri kalitesine yol açar.  

IFRS’ye göre bilginin kalitesi; tamlık (bütünlük), açıklık ve 

yorumlanabilirlik, ilgili olma durumu, karşılaştırılabilirlik 

olarak dört boyutta değerlendirilebilir. Bu boyutların dışında 

bilginin kalitesini belirleyen; doğruluğu kabul edilmiş 

kaynak, doğruluk, güncellik, tahrifata duyarlılık 

(manipülasyona karşı direnç) gibi ölçütlerdir. 

 

Aşağıdaki tabloda, veri kalitesine ilişkin belirlenen boyutlar, 

blockchain teknolojisi bağlamında değerlendirilmiştir: 
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Tablo 1: Blockchain Teknolojisi ile Geliştirilmiş Bilgi Kalitesi 

(Bonson ve Bednarova, 2019): 

IFRS’ye göre bilgi kalitesi 

boyutları 

BCT ile geliştirilmiş bilgi kalitesi 

Tamlık (Bütünlük) BCT’de verilerin doğrulanması 

için bilgilerin eksiksiz olması 

gerekir (Bilgilerin eksiksiz 

olması için gereksinimler 

onaylanmış düğümler tarafından 

önceden tanımlanmıştır) 

Açıklık ve Yorumlanabilirlik Tamlık için önceden tanımlanmış 

gerekliliklerin bir sonucu olarak, 

bilginin yorumlanabilirliği ve 

açıklığı artar. Blok zincirinin her 

girişi, doldurulması gereken 

önceden tanımlanmış alanlara 

sahiptir. Bu da bilgilerin 

yorumlanmasını kolaylaştırır.  

İlgili Olma Durumu BCT’de farklı erişim seviyeleri 

mümkündür. Şirketin CEO'su 

veya denetim şirketi gibi bazı 

düğümler tüm bilgilere 

erişebilirken, diğer paydaşların 
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önceden belirlenmiş rollerine 

göre sınırlı erişimi olabilir 

(yalnızca toplu bilgiler 

görüntülenir). Bazı içerikler, şifre 

çözme anahtarı olan kullanıcılar 

tarafından kullanılabilir. 

Dolayısıyla, her düğümün 

kendisiyle ilgili bilgilere erişimi 

vardır. 

Karşılaştırılabilirlik Önceden tanımlanmış alanlarda 

belirli bir standardizasyonun bir 

sonucu olarak, benzer nitelikteki 

bilgiler kolaylıkla 

karşılaştırılabilir. 

Diğer bilgi kalitesi boyutları BCT ile geliştirilmiş bilgi kalitesi 

Doğruluğu kabul edilmiş kaynak BCT’de bilgi kaynağı tanımlıdır. 

Blok zinciri ekosisteminin 

yalnızca önceden seçilmiş 

(güvenilir) düğümleri bilgi 

ekleyebilir. Ayrıca bilginin 

kaynağı kolaylıkla izlenir ve 

bilinir. 

Doğruluk BCT’de bilgiler, düğümler veya 
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akıllı sözleşmelerle doğrulanır. 

Bilgilerin eklenmesi için çeşitli 

düğümlerin kabul etmesi 

gerektiğinden doğruluk garanti 

edilir. 

Güncelllik Blockchain, bilgilerin anında 

güncellenmesine izin verir. 

Böylece gerçek zamanlı, güncel 

raporları ihtiyaç duyulduğu an 

oluşturmak mümkündür. 

Tahrifata Duyarlılık 

(Manipulasyon) 

BCT’de manipılasyon neredeyse 

imkansızdır. Bilgiler bir bloğa 

eklendiğinde kriptografik olarak 

kilitlenir ve değiştirilemez. 

7. Gizlilik paradoksuna çözüm: Blockchain teknolojisinde, 

veri gizliliğiyle ilgili sorun şu şekilde çözemlenebilir: İnternet 

üzerinden verilen her bilgi ile ve çevrimiçi yapılan her 

hareketle sanal bir damga oluşturulur. Blockchain 

teknolojisinde, kimlik bilgileri yalnızca belirli bir işlem için 

gerekli olan bilgileri paylaşmayı sağlayacak bir "kara kutu" 

içinde kriptografik olarak düzenlenerek bu sorun çözülebilir. 

Blockchain, etkili kimlik yönetimi çözümleri sunarken, 

kişilerin gizlilik konusundaki endişelerini en aza indirebilir. 

Kriptografi, belirli düğümlerin yalnızca defterin kendileriyle 
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ilgili kısımlarını görebilmesini sağlamak için kullanılır ve bu 

da 'gizlilik paradoksunu' çözmektedir. 

8. Tedarik zinciri şeffaflığı: Blockchain, tedarik zincirinde 

daha fazla şeffaflık sunar ve bir varlığın "hikayesini" 

bilmemizi sağlar. Sosyal açıdan sorumlu tüketiciler, adil 

ticaret standartlarına uygun olarak veya sertifikalı tedarikçiler 

tarafından üretilmiş ürünleri satın almak için ürünlerin nerede 

ve nasıl üretildiğini bilmek istemektedirler. Blockchain ile, 

tedarik zinciri boyunca varlık bilgilerinin güvenli dijital 

aktarımı sağlanabilir. Son kullanıcı ve düzenleyici otoriteler 

dahil tüm düğümlerde şeffaflık vardır.  

1.3.2. Blockchain Teknolojisinin Dezavantajları  

Blockchain teknolojisini her soruna çözüm bulabilen sihirli bir 

teknolojik sistem olarak düşünmemek gerekmektedir. Teknolojinin 

gelişme aşamasında olması ve yeni uygulama alanlarının keşfedilmesi 

ile birlikte fark edilen sorunlar olabilmektedir. Söz konusu 

teknolojinin dezavantajlı yönleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Liu v.d., 

2019; Takaoğlu v.d., 2019): 

1. Aşırı şeffaflık: Blockchain teknolojisinin en önemli 

dezavantajı gizliliğin olmamasıdır. İşletme sahipleri iş 

sırlarının tehlikeye atılabileceğine dair endişeler taşımaktadır. 

Blockchain mimarisinin sağlamış olduğu katı şeffaflık, 

yanında mahremiyet sorununu birlikte getirmektedir. 

Kriptoloji marifetiyle gizlenen kimlik bilgileri, açık olan 
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işlem kayıtları takip edildiğinde tespit edilebilmektedir. Bu 

sebeple mahremiyet sorununun çözülmesi için hibrit 

çözümler üzerinde çalışılabilir. 

2. Ölçeklenebilirlik: Teknolojinin gelişim aşamasında olması 

ve yeni uygulama alanlarıyla birlikte fark edilen yeni sorunlar 

giderilmeye çalışılmaktadır. Örneğin Bitcoin kripto parasının 

kullanımının çok yüksek olması sayesinde birçok eksiklik 

göze çarpmıştır. Bunların en başında ölçeklenebilirlik 

gelmektedir. Bitcoin blockchain platformu saniyede 4 işlem 

yapabilirken, Ethereum blockchain platformu saniyede 12 

işlem yapabilmektedir. Bu işlem gücü Visa kart sistemi ya da 

en basitinden Facebook’un saniyede yaptıkları işlem 

kapasitesi ile karşılaştırıldığında kabul edilemez bir 

seviyededir. 

3. Algoritmik Yetersizlik: Uzlaşma algoritmaları üzerinde 

çokça çalışılan bir konu olmasına rağmen halen kullanılan 

uzlaşma algoritmalarının zayıf yönleri devam etmektedir. 

Örneğin PoW algoritması madencilik işlemlerinde verimsiz, 

PoS algoritması ise işlem onaylama aşamasında yeteri kadar 

performanslı çalışmamaktadır. 

4. Veri Saklama İle İlgili Problemler: Bilindiği üzere 

blockchain sistemleri zaman geçtikçe büyümekte ve veri 

saklanması açısından alternatif çözümler bulunmalıdır. 

Günümüzde bir blockchain sistemi ortalama 200 GB’lık bir 

depolama alanına ihtiyaç duymaktadır. Bilgisayarlardaki 

sabit disklerin boyutları ile kurulan blockchain sistemlerinin 
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zamanla gereksinim duyacağı depolama alanı arasında 

uyumsuzluk bir sorun haline gelebilmektedir.  

5. Erişim Problemleri: Bir diğer sorun da blockchain’in 

kriptolojik bir ürün olmaları sebebiyle kullandıkları “private 

key” denilen özel anahtarların kişiye özel olması ve 

unutulması durumunda sistemlere erişimin mümkün 

olmaması durumudur. Merkezi veri yapılarında şifrenin 

unutulması durumunda yeni şifre alınması adımları 

mevcuttur. Günümüzde kurulan hibrit sistemler hariç tüm 

genel ve özel blockchain sistemlerinde kullanılan private key 

sağlamış olduğu güvenliğin yanı sıra kaybedilmesi 

durumunda saklanan kıymetli varlığın tümüyle kaybına 

sebebiyet verebilir. 

1.4.Blockchain Teknolojisinin Gelişim Evreleri 

Satoshi’nin 2008 yılında önerdiği blockchain uygulaması 

finansal bir çözüm önermiştir. Blockchain’in bu aşamasına 

Blockchain 1.0 denmektedir. Nick Szabo tarafından 1994 yılında 

ortaya atılan akıllı sözleşme fikri, Solidity programlama dili 

yardımıyla Ethereum tabanlı olarak uygulanılmıştır. Akıllı 

sözleşmelerin çalışıldığı bu aşamaya Blockchain 2.0 denilmektedir. 

Blockchain teknolojisinin uygulanma alanlarının genişliğinin fark 

edilmesi ve bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda teknolojinin 

finans ve akıllı sözleşmeler dışındaki alanlarda uygulanması 

aşamasına da Blockchain 3.0 denilmektedir. Günümüzde Blockchain 

4.0 için çeşitli açıklamalar yapılmaktadır. Yapay zeka algoritmaları ve 
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blockchain teknolojisinin hibrit edilerek elde edilebilecek sonuçlar 

için Blockchain 4.0 denileceği düşünülmektedir. Ancak günümüzde 

bu noktada kabul görmüş bir tanım ileri sürmek pek mümkün değildir. 

Şekil 2’de açıklanan gelişimle ilgili bir görsel paylaşılmıştır (Takaoğlu 

v.d., 2019). 

  

Şekil 2: Blockchain Gelişim Adımları (Takaoğlu v.d., 2019) 

Ürün yaşam eğirisi bağlamında blockchain teknolojisinin 

gelişim aşamaları aşağıdaki şekilde gösterilebilir: 

 

Şekil 3: Blockchain Teknolojisi Gelişim Aşamaları (Miraz ve Ali, 

2018) 
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 Şekle göre teknoloji üretim evresindedir ve olgunluk aşamasına 

yaklaşmaktadır. Esasen bu eğri ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye ve 

hatta sektörden sektöre değişiklik gösterebilir. 

1.5.Blockchain Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmeler 

Akıllı Sözleşme kavramı, blockchain ağlarından bağımsız 

olarak, ilk kez 1994 yılında, bir bilgisayar bilimcisi ve matematikçi 

olan Nick Szabo tarafından, çeşitli taraflar arasındaki etkileşimleri 

güvenli hale getirip uygun şekilde yürütülmesini sağlayan bilgisayar 

programlarını/ sistemlerini tanımlamak amacı ile ortaya atılmıştır 

(Usta ve Doağantekin, 2020). Akıllı Sözleşmeler, Szabo tarafından 

sözleşme sürecinin uygulama, yürütme, doğrulama ve performans 

aşamalarını içeren, yani bir sözleşmenin şartlarını yerine getiren, 

bilgisayarlı işlem protokolü olarak tanıtılmıştır (Farcane ve Deliu, 

2020). 

1990'ların başında bir yenilik olmasına rağmen, Akıllı 

Sözleşmeler o dönemde gelişmemiştir, çünkü kodlanmış 

sözleşmelerin koşullarını ve yürütülmesini izleme yetkisine sahip 

güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç vardı ve bu da bir sözleşme 

tarafının yapacağı riski sunmaktaydı. Blockchain teknolojisinin 

yardımıyla, Akıllı Sözleşmelerin yürütülmesi, denetleme 

sorumluluklarının katılımcı düğümlere dağıtılmasıyla mümkün hale 

gelmiştir (Buterin, 2017; Dai Vasarhelyi, 2017). 

Bu bağlamda, blockchain teknolojsinin Akıllı Sözleşmeler için 

sunduğu avantajlar aşağıdaki gibidir (Farcane ve Deliu, 2020): 
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1. Blockchain teknolojisi ile, güvenilir bir merkezi otoriteyi 

önceden seçmek gerekli değildir. Bu sebeple, akıllı 

sözleşmelerde aracı ortadan kaldırılmış olur. 

2. Bilgilerin şifrelenmesi ve blockchain ağındaki herkes 

tarafından görülebilir olması ile blockchain teknolojisi ile 

akıllı sözleşmelerin oluşturulduğu güvensiz ortamlarda bir 

güven tesisi oluşur. 

3. Blockchain teknolojisi ile oluşturulan Akıllı Sözleşmelerde 

doğru hesaplamalar otomatik olarak yapıldığından, hile veya 

insan hatası riski azaltılmıştır. 

4. Blockchain teknolojisi ile oluşturulan Akıllı Sözleşmeler 

kendi kendine yürütüldüğü için, süreç verimliliği söz 

konusudur. 

Sonuç olarak, Akıllı Sözleşmeler, bir insan kullanıcının 

eylemlerini taklit eden önceden tanımlanmış koşullara dayalı olarak 

Blockchain üzerinde görevleri otomatik olarak yürüten yazılım 

aracılarıdır (Vasarhelyi ve Hoitash, 2005). Bu nedenle, Akıllı 

Sözleşmelerin tanımını, önceden tanımlanmış kurallar içeren ve bu 

kurallara dayalı olarak görevleri gerçekleştiren çeşitli bilgisayar 

programlarını temsil edecek şekilde genişletmek mümkündür (Farcane 

ve Deliu, 2020). 

2013 yılının sonuna doğru, Vitalik Buterin adlı Rus asıllı 

Kanadalı bir üniversite öğrencisi, Ethereum adını verdiği 

uygulamaların çalıştırılmasına izin veren blockchain platformunu 

anlatan bir çalışma yayınlamıştır. Buterin’in bu çalışma içerisinde 
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uygulamaları tanımlarken “Akıllı Sözleşme” kavramını kullanarak, 

sonrasında geçmişten gelen bu kavramın sıklıkla blockchain 

teknolojisi içerisinde kullanılmaya başlamasına neden olmuştur (Usta 

ve Doğantekin, 2020). 

Nick Szabo’nun yaklaşımını blockchain teknolojisi ile 

etkileşimli bir şekilde incelenirse, Akıllı Sözleşmeler;  

➢ İçinde mantıksal akışların önceden yazılmış olduğu (‘eğer bu 

olursa şunu yap’ tarzı akışlar içeren) bir bilgisayar kod bloğu,  

➢ Dağıtık, merkezi olmayan bir platform (blockchain ağları) 

üzerinde saklanıp çoğaltılabilen,  

➢ Bir bilgisayar ağı (blockchain ağının dağıtıldığı bilgisayar ağı), 

tarafından çalıştırılan/ işletilen  

➢ Güvenilirliği bir bilgisayar ağı (blockchain ağı) tarafından 

doğrulanan, 

➢ Üzerinde bulunduğu yapı veya platformda güncellemelere yol 

açabilen (kripto para ödemeleri / transferleri, yeni akıllı 

sözleşmelerin yaratılması) programlardır, şeklinde 

tanımlanabilir (Usta ve Doğantekin, 2020). 

Akıllı Sözleşmeler, ilişkili tarafların kapsam üzerinde 

anlaşmalarından sonra hazırlanıp, kriptografik olarak imzalanıp, 

blockchain ağına yüklenirler. Yüklenmiş sözleşmeler, blockchain ağı 

üzerinde olan diğer bileşenlerle etkileşim kurabilirler (kendisi diğer 

bileşenlere ya da diğer bileşenler sözleşmeye bilgi içeren mesajlar 
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gönderebilir). Bu etkileşim bir işlemin (transaction) başlatılması 

olabileceği gibi bir bilginin gönderilmesi/ teslim alınması şeklinde 

olabilir. Sözleşme hazırlanırken belirlenmiş durumlar oluştuğunda (bu 

konuda bir mesaj alınması gibi), akıllı sözleşmeler otomatik olarak 

içerisinde tanımlanmış olan anlaşma koşullarının çalıştırılmasını 

sağlar (Usta ve Doğantekin, 2020). 

Akıllı sözleşmeler, şu anda kullanımda olan geleneksel sözleşme 

yapılarına karşı çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bunlar arasında 

özellikle göze çarpan avantajları şöyle sıralanabilir (Usta ve 

Doğantekin, 2020): 

1. Akıllı sözleşmeler genel olarak elle yürütülen süreçleri 

yazılım tabanlı olarak otomatikleştirdikleri için iş akışlarına 

hız kazandırır.  

2. Akıllı sözleşmeler ile otomatikleşen işlemler, insan kaynaklı 

hatalara karşı daha dayanıklıdır.  

3. Akıllı sözleşmelerin merkezi bir yapı yerine, ağ üzerinde 

dağıtık olarak uygulanması, manipülasyon ve görevlerin 

yerine getirilmemesi gibi riskleri azaltmaktadır.  

4. Akıllı sözleşmeler, “güven” amaçlı aracı kurumlara duyulan 

ihtiyacı azaltmaktadır.  

5. Akıllı sözleşmeler, daha az insan girdisine / takibine ihtiyaç 

duyması ve aracı kurumlara daha az bağımlı olmasından 

dolayı daha düşük maliyetlidir. 
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Akıllı sözleşmeler konusunda genelde, yukarıda belirtilen 

noktalar temel alınarak, oldukça pozitif değerlendirmeler yapılsa da 

hala emekleme aşamasında olan bir teknolojik yaklaşım olduğu ve 

çözülmesi gereken temel sorunların olduğu unutulmamalıdır. 

Bunlardan bazıları şu şekildedir (Usta ve Doğantekin, 2020): 

1. İşlem Süresi: Mevcut blockchain yapıları, işlemlerin 

doğrulanıp blok mantığında eklenmesi aşamasında yüksek 

işlem sürelerine katlanmak zorundadırlar. Blockchain 

yapısında olmayan veri tabanlarında performans saniyede 

binlerce işlem cinsinden ölçümlenebilirken, örneğin 

Ethereum’da bu değer ortalama saniyede 10-15 işlem kadar 

sürmektedir. Kurumsal özel blockchain platformları 

(Hyperledger Fabric, Corda, Ant Blockchain gibi) bu açıdan 

daha kabul edilebilir performans değerleri göstermektedir. 

2. Geliştirme Zorluğu: Blockchain platformları oldukça yeni, 

sürekli gelişen kavramlar ve teknolojik ürünler olduklarından 

dolayı, akıllı sözleşme geliştirme süreçlerinde olması gereken 

karmaşık modeller tasarlayabilme, otomatik test yapıları 

oluşturma, otomatik olarak ağa yükleme gibi konularda 

geliştiricilerine hali hazırdaki yazılım geliştirme 

platformlarında bulunan kolaylıkları sağlayamamaktadır. 

Blockchain platformları Truffle (Ethereum), Hyperledger 

Composer (Hyperledger Fabric) gibi yardımcı geliştirme 

ortamları, araçları sunarak bu zorlukları minimize etmeye 

çalışmaktadırlar. 
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3. Dış Bilgiye Erişim: Akıllı sözleşmelerin sadece blockchain 

ağları üzerindeki bilgilere erişimleri olduğundan, dış 

sistemlerdeki olayları ve bilgileri blockchain yapılarına 

yönlendirecek güvenilir veri servislerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu tarz servislere “oracle” adı verilmektedir. 

Blockchain ve akıllı sözleşmelerin ağ dışındaki verilerle 

etkileşime girmesini sağlayan üçüncü parti yazılım ya da 

cihazlara oracle denir.  

4. Güvenlik: Blockchain yapıları kriptografik olarak veri 

güvenliği sağlıyor olsalar da blockchain ağları üzerinde 

yapılan akıllı sözleşme tanımlarında, kullanılan platformların 

yapısının doğru anlaşılmaması kaynaklı hatalı uygulama 

yapılarının ortaya çıkabildiği gözlemlenmiştir. Singapur 

Ulusal Üniversitesi (National University of Singapore) 

tarafından yapılan akademik bir çalışmada Ethereum 

üzerinde tanımlı 19.366 akıllı sözleşmeden 8.833 tanesinde, 

sözleşmenin manipüle edilip sonucunda kazanç elde 

edilebilecek güvenlik açıklarının olduğu tespit edilmiştir.  

5. Esneklik: Blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerin 

“değiştirilemez” yapısından dolayı, geliştiriciler sözleşme 

üzerinde değişiklik gerekebilecek tüm olası senaryoları 

önceden düşünmek ve sözleşme tanımına eklemek 

zorundadırlar. Bu durum, gerçek dünyada olması gereken 

esneklikler açısından sıkıntı yaratmaktadır. Bazı kurumsal 

özel blockchain platformlarında (Hyperledger Fabric gibi) 
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sağlanan “sözleşme sürümleme/ versiyonlama” gibi 

yaklaşımlarla bu soruna çözüm getirilmektedir.  
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2. BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ İLE MUHASEBE VE 

DENETİM  

Çalışmanın bu başlığında; blockchain teknolojisi muhasebe ve 

denetim mesleği açısından değerlendirilmiştir. Bu alanda yapılan 

çalışmalardan bazıları aktarılarak, teknolojinin muhasebe ve denetim 

alanına girişi ve bu alanlara etkisi açıklanmıştır. Blockchain 

teknolojisi muhasebe ve denetim mesleği bağlamında kavramsal 

olarak değerlendirilmiştir. 

2.1. Literatür Tarama 

Blockchain teknolojisinin muhasebe ve denetim alanında önemli 

bir etki potansiyeli olmasına rağmen, konuyla ilgili literatür oldukça 

azdır. Konuyla ilgili yapılan yurt içi ve yurt dışı çalışmalardan bazıları 

aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

Kiviat tarafından 2015’de yapılan bir çalışmada, merkezi 

olmayan bir ağ kullanımı ile “üç taraflı kayıt sistemine dayanan 

muhasebe” fikri ortaya atılmıştır. 

Fanning ve Centers tarafından 2016’da yapılan bir çalışmada, 

blockchain teknolojisinin denetim mesleği için faydaları 

değerlendirilmiştir. 

Peters ve Panay tarafından 2016’da yapılan bir çalışmada, “üç 

taraflı kayıt sistemine dayanan muhasebe” fikrinin, bankacılık 

defterine kayıt ile uygulaması sunulmuştur.  

Coyne ve McMickle tarafından 2017’de yapılan bir çalışmada, 

blockchain’i muhasebe uygulamalarında kullanılmasının zorluklarını 

açıklanarak, bu teknoloji eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. 



39 | BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNİN MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNE ETKİSİ 

Dai ve Vasarhelyi tarafından 2017’de yapılan bir çalışmada, 

blockchain’in muhasebe sisteminde kullanılması ile ilgili ayrıntılı 

açıklamalar yapılmıştır. Muhasebe sistemindeki blockchain işlevi 

özetlenmiştir 

Kokina v.d. tarafından 2017’de yapılan bir çalışmada, 

blockchain kavramı, geçmişi ve bu alanda gerçekleştirilen girişimler 

açıklanarak, blockchain’in muhasebe üzerindeki etkileri 

değerlendirilmiştir. 

O’Leary tarafından 2017’de yapılan bir çalışmada, 

blockchain’in muhasebe ve tedarik zincirine etkileri 

değerlendirilmiştir. 

Yermack tarafından 2017’de yapılan bir çalışmada, 

blockchain’in gerçek zamanlı muhasebeyi nasıl mümkün kıldığına 

dair açıklamalar mevcuttur. 

Hambiralovic ve Rasmus tarafından 2018’de yapılan bir 

çalışmada, geleneksel muhasebe fonksiyonlarını otomatik hale getiren 

blockchain teknolojisinin iç ve dış hileleri azaltması, finansal 

bilgilerde güven ve faydalılığı sağlaması gibi tanımlamalar 

yapılmıştır. Bu teknolojinin hissedarları geleneksel hizmetlerden 

uzaklaştıran ve otomasyon ile birlikte güvenilirliği sağlayan bir etkisi 

olduğu ve işletmelerin ve meslek mensuplarının bilgisayar teknolojisi 

yeteneklerini geleneksel yetkinlikleriyle tamamlayarak böyle 

gelişmelere hazırlıklı olmaları gerektiği sonuçları derlenmiştir. 

Özdoğan ve Karğın tarafından 2018’de yapılan bir çalışmada, 

blockchain teknolojisi kavramsal olarak açıklanarak, bu teknolojinin 
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muhasebe ve finans sektöründeki mevcut ve potansiyel kullanım 

alanları değerlendirilmiştir. Kripto paralar, akıllı sözleşmeler, ödeme 

altyapıları, muhasebe kayıtları ve denetim gibi alanlarda blockchain 

kullanımı ile sağlanan avantajlar ve dezavantajlar değerlendirilmiştir. 

Rozario ve Vasarhelyi tarafından 2018’de yapılan bir çalışmada, 

blockchain’in denetimde kullanılması açıklanmıştır. 

Uysal ve Kurt tarafından 2018’de yapılan bir çalışmada, 

blockchain teknolojisinin muhasebe ve denetim alanında getirdiği 

yenilikler değerlendirilerek, muhasebe meslek mensuplarının 

geleceğin kayıt tutma sistemine hazırlanma gereklilikleri 

açıklanmıştır. 

Karahan ve Tüfekçi tarafından 2019’da yapılan bir çalışmada, 

teknolojinin iç denetim fonksiyonlarını etkileyeceği öngörülerek, 

teknolojinin özelliklerinin denetim alt yapısına uygun düşmesi ve 

avantaj sağlayacak durumlar ve riskli alanları irdelenmiştir. 

Liu ve Wu tarafından 2019’da yapılan bir çalışmada, iki tür 

blockchain (izinli ve izinsiz) sistemi tanıtılarak, her birinin teknolojik 

özellikleri açıklanmıştır. İki tür blockchain’in denetçiler açısından 

getirdiği fırsatlar ve zorluklar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. 

Schmitz ve Leoni tarafından 2019’da yapılan bir çalışmada, 

blockchain teknolojisi ekosistemindeki sorunlar, blockchain destekli 

sürekli denetimler, akıllı sözleşme uygulamaları ve muhasebeci ile 

denetçi mesleki rollerindeki değişimler açıklanmıştır.  

Farcane ve Deliu tarafından 2020’de yapılan bir çalışmada, 

blockchain teknolojisi denetim alanında değerlendirilmiştir. 

Denetçilere sunulan fırsatlar ve zorluklar değerlendirilerek, akıllı 
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denetime geçiş ile kaliteli denetim hizmetlerinin verilme olanağı 

değerlendirilmiştir. 

Kılınç tarafından 2020’de yapılan bir çalışmada, blockchain 

teknolojisinin muhasebe ve denetim mesleği açısından bir 

değerlendirmesi yapılmıştır. Bu teknolojinin muhasebe ve denetime 

etkileri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 

Supriadi ve arkadaşları tarafından 2020’de yapılan bir 

çalışmada, blockchain teknolojisinin defter tutmada kullanımı ile 

muhasebe bilgi sistemlerindeki bilgi kalitesini arttırması ile ilgili 

açıklamalar yapılmıştır. 

Bu çalışmalar, muhasebe ve denetimde blockchain teknolojisi 

kavramının etkilerine dair açıklamalar içermekte ancak teknolojinin 

uygulanması, kullanımına dair ayrıntılı mekanizmalar ve açıklamalar 

yoktur. Bu konularda hala eksiklikler vardır.  

2.2. Blockchain Teknolojisinin Muhasebe ve Denetim 

Uygulamalarına Girişi 

Modern Bilgi Teknolojisi, yönetim ve muhasebe prosedürlerinin 

gereklerini değiştirerek, bilgi paylaşımı, bir araya getirme ve dağıtma 

gibi çeşitli yolları değiştirerek yeni bir muhasebe altyapısının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Bilgi teknolojisi sektöründe meydana 

gelen değişiklikler muhasebe sistemini önemli ölçüde değiştirebilir. 

Muhasebede bilgi teknolojisi alanındaki yenilikçi gelişmelerin 

uygulanması, büyük bilgileri mümkün olan en kısa sürede işleme 

fırsatı sağlar. Bilişsel teknolojinin kullanımı sadece veri işleme ve 

analizini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda kontrol, muhasebe ve 
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raporlama süreçlerini de büyük bir değişime uğratarak, şeffaflığı ve 

küresel eğilimlerin anında uygulanmasını sağlar. Şeffaflık, kalite ve 

yüksek düzeyde bilgi koruması gibi teknolojik gereksinimler 

blockchain teknolojisiyle sağlanmaktadır (Supriadi v.d., 2020). 

Blockchain başlangıçta dijital para bitcoin'in temelini oluşturan 

teknoloji olarak kabul görse de, ödeme kayıtları, faturalandırma, 

envanter bilgileri, sözleşmeler ve diğer belgeleri oluşturma yeteneği 

ile muhasebe için de önemli etkilere sahiptir (Dai ve Vasarhelyi, 2017; 

Bonson ve Bednarova, 2019). 

Dünyada (18 Haziran 2019 verilerine göre) 15.000 civarında 

işletme Bitcoin’i bir ödeme aracı olarak kabul etmiş ve diğer dönen 

varlıklar grubunda raporlamıştır. Bitcoin kabulü ile birçok şirket 

blockchain’in işlerini geliştirmek için potansiyel gücünü fark etmiştir 

(Liu v.d., 2019). Blockchain’de tutulan kayıtların artışı, 

muhasebecileri bu teknolojiyi anlamak ve kullanmak mecburiyetinde 

bırakmıştır (Supriadi v.d., 2020). 

Blockchain, finansal işlemleri ve bilgileri kaydetmenin, 

işlemenin ve depolamanın yeni bir yöntemini sunar ve muhasebe 

mesleğinin bilindik yüzünü temelden değiştirme ve iş ekosistemini 

yeniden şekillendirme potansiyeline sahiptir (Liu v.d., 2019). 

Blockchain, muhasebe ve denetim mesleği üzerinde önemli 

etkileri olması beklenen dağıtılmış bir defter teknolojisidir. 

Blockchain teknolojisi (BT) - aynı zamanda dağıtılmış defter 

teknolojisi (DLT) olarak da bilinir. Bloklarda depolanan işlem 

kayıtlarının, işlemleri doğrulamak için algoritmalar kullanan bir eşler 

arası ağa bağlı birkaç bilgisayarda tutulduğu bir sistemdir (Coyne ve 
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McMickle 2017; Dai ve Vasarhelyi 2017; Kokina v.d. 2017). 

Blockchain veri bütünlüğünü koruması, gerekli bilgilerin anında 

paylaşılması ve süreçlerin programlanabilir hale getirilmesi ve 

otomatik kontrollere imkan vermesi sebebiyle yeni bir muhasebe 

ekosisteminin gelişimine neden olacaktır (Dai ve Vasarhelyi, 2017; 

Schmitz ve Leoni, 2019). 

Blokchain teknolojisi henüz emekleme aşamasında olsa da, dört 

büyük muhasebe firması ve birçok finans kurumu, blokchain 

teknolojisinin potansiyelini çoktan fark etmiş ve geliştirmesi için söz 

konusu teknolojik yatırımlara katılmıştır (Liu v.d., 2019). 

Örneğin Deloitte, 2014 yılında bir blokchain teknolojisi girişimi 

başlatmak için ilk adımını atmıştır (Deloitte, 2016a). Deloitte, 

kullanıcılarına özelleştirilmiş bir blok zinciri ve akıllı sözleşmeler 

oluşturmasına olanak tanıyan Rubix adlı ilk blok zinciri tabanlı 

yazılım platformunu oluşturmuştur (Minichiello, 2015). Nitekim, 

Deloitte'un müşterileri bu platformu dahili departmanlar veya iş 

ortakları arasında finansal mutabakatların otomatikleştirilmesi, gerçek 

zamanlı finansal tablolar gibi uygulamalar için kullanmaktadır 

(Bonson ve Bednarova, 2019). Ernst Young (EY), 2017'de hizmetleri 

için Bitcoin'i kabul eden ilk danışmanlık firması olmuştur ve şirket 

genelinde blockchain teknolojisinin ticari kullanımını kolaylaştırmak 

için bir dizi uygulama ve hizmet sunmuştur (EY 2017). KPMG, iş 

tekliflerine ve süreçlerine blockchain teknolojisini uygulayan vakaları 

kullanan ortak projelerde Microsoft ile ortaklık kurmuştur (KPMG 

2017). PWC, 2016 yılında blockchain teknolojisini kullanarak dijital 
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varlık hizmetlerini başlatmıştır ve 2020 yılına kadar üretim 

sistemlerinde blockchain'i yerleştirmeyi planlamıştır (PWC 2017).  

2016 yılında dört büyük muhasebe kuruluşu, muhasebe ve 

denetim uygulamaları için blockchain ile ilgili önerileri incelemek 

üzere bir konsorsiyum oluşturmak için AICPA ile bir araya gelmiştir 

(Kokina v.d., 2017). 2017 yılında, standart belirleyicilerle işbirliği 

yapmak ve blockchain kullanımını düzenlemek için muhasebe 

standartlarının geliştirilmesine yardımcı olmak üzere çalışma 

gruplarının oluşturulmasına yol açan Muhasebe Blok Zinciri 

Koalisyon Konferansı düzenlenmiştir (Del Castillo, 2017). 

2.3. Blockchain Teknolojisinin Muhasebe ve Denetim 

Uygulamalarına Etkisi 

Casey ve Vigna (2018), blockchain'den, benzeri görülmemiş 

düzeyde güven ve şeffaflık sağlamak için gerekli tüm araçları içeren 

bir “doğruluk makinesi” olarak bahsetmektedir. Blockchain 

teknolojisi, dağıtılmış ve merkezi olmayan yapısı nedeniyle, 

muhasebe ve denetimi kurumsal aracılık olmaksızın eşler arası bir 

alana taşır (Atzori, 2017). Bu teknoloji, dağıtılmış veri güvenliği, 

şeffaflık ve değişmezlik sağlar (di Fiammetta, 2017). Söz konusu 

teknolojinin ifade edilen özellikleri muhasebe ve denetim 

uygulamalarını büyük ölçüde iyileştirebilir ve denetçileri ve 

muhasebecileri daha şeffaf davranışa doğru önemli bir geçiş yapmaya 

zorlayabilir (Schmitz ve Leoni, 2019; Yermack 2017). 

Blockchain teknolojisinin belirli özellikleri, muhasebe ve 

denetime yeni boyutlar kazandırmıştır. Söz konusu teknoloji, artan 
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kontrol, güvenilirlik ile daha iyi denetlenebilirlik, daha düşük 

maliyetler, daha az insan hatası, manipülasyon ve hile, bilgiye daha iyi 

erişim gibi avantajlar sunmaktadır. 

Blockchain ile yapılan muhasebe kayıtları, bir işlem bloğun 

katılımcıları (düğümler) tarafından onaylandıktan sonra (ör. tedarikçi, 

müşteri, denetçi, düzenleyici, kamu idaresi), kayıt altına alınır ve 

kriptografik olarak mühürlenir, bu da veri girişinin değişmezliğini 

garanti eder. Ayrıca, her kayıt birden fazla yerde saklanır ve her 

katılımcı defterin bir kopyasını alır. Bu durum sürekli muhasebe, 

sürekli denetim ve sürekli raporlama gibi uygulamalarla muhasebeye 

yeni boyutlar sağlamıştır. Söz konusu boyutların avantajları ve 

dezavantajları olabilir. 

Blockchain bir yandan işlemlerin sistematik olarak 

tekrarlanmasından kaçınmak, insan hatalarını ve periyodik 

kontrollerin maliyetlerini ortadan kaldırmak, hileli ve yanlış 

davranışları sınırlamak açısından avantaj sağlarken, değiştirilemeyen 

kalıcı muhasebe kayıtlarına sahip olmanın hassasiyeti ve zorluğu gibi 

bir sorun ortaya çıkarmaktadır (Bonson ve Bednarova, 2019). 

Muhasebe ve denetim faaliyetleri birbiriyle ilgili olan ancak bir 

takım işlevler ile birbirinden ayrı yürütülen, işletme 

fonksiyonlarındandır. Muhasebe, işletme ile ilgili mali bilgileri 

üretirken, denetim söz konusu bilgilerin güvenilirliği hususunda 

makul güvence sağlayan faaliyetleri içermektedir. Blockchain 

teknolojisi ile söz konusu faaliyetler de etkilenecektir. Bu etki, 

muhasebe ve muhasebeciler için ve denetim ve denetçiler için ayrı 

başlıkta ifade edilmiştir. 
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2.3.1. Blockchain Teknolojisinin Muhasebe 

Uygulamalarına Etkisi ve Yeni Muhasebe Meslek 

Becerileri 

Blockchain teknolojisinin verileri işleme, iletme, depolama ve 

güvenliğini sağlama hususunda geniş kapsamlı etkileri vardır. 

Muhasebe bilgilerinin işlenmesi için yeni bir ekosistem yaratma 

potansiyeline sahiptir (Dai ve Vasarhelyi, 2017; Kokina v.d., 2017).  

Güvenilir bir kaynak olarak blockchain, günümüzün muhasebe 

yapılarında son derece yararlı olabilir ve bilinen muhasebe 

prosedürlerine kademeli olarak entegre edilebilir. Bu teknoloji ile 

uluslararası muhasebe standartları ile sağlanmaya çalışılan kayıt 

bütünlüğünün sağlanması hususunda avantajlar sağlanabilir (Farcane 

ve Deliu, 2020). 

Blockchain teknolojisinin, muhasebe verilerinin pratikliğini, 

kalitesini ve hassasiyetini genişleterek işletmeler için faydalı olacağı 

tahmin edilmektedir (Supriadi v.d., 2020).  

Blockchain teknolojisi, şirketlerin, değişmez muhasebe 

kayıtlarının oluşturulduğu blok zincirine işlem yazmasına izin verir. 

Bu işlem girişlerini tahrif etmek veya ortadan kaldırmak amacıyla 

manipüle etmek veya yok etmek neredeyse imkansızdır. Çünkü bunlar 

kriptografik olarak mühürlenir ve dağıtılır (Hileman ve Rauchs, 2017). 

Blockchain teknolojisinde, blok zincirler katılımcıların şifrelenmiş 

işlemleri görüntülemesine ve bunların güncel ve senkronize 

tutulmasını sağladığından, değişmezliğin ve hesap verebilirliğin 

anahtarı haline gelmiştir (Atzori 2017; di Fiammetta 2017; Yermack 

2017). Sonuç olarak blockchain teknolojisinin, hissedarlara ve 
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paydaşlara, muhasebe verilerine anında erişim sağlayarak, onlara 

doğal olarak güvenilir olan verilerin gerçek ve adil bir görünümünü 

sağlayarak, yönetişimi ve şeffaflığı önemli ölçüde iyileştirdiği kabul 

edilmektedir (Atzori 2017; Yermack 2017). 

Blockchain teknolojisinin doğrulanabilir doğası ile birlikte 

geliştirilmiş şeffaflık seviyesi, hissedarların ve paydaşların güvenini 

artırabilir (Hileman ve Rauchs, 2017). Bu teknoloji ayrıca, hesap 

verebilirlik ve şeffaflığın yanı sıra şirketlerin rekabetçi duruşu ve 

kurallara uyumu açısından derin etkileri olan kayıt dışı işlemleri ve 

gizli hesapları ifşa etme fırsatı da sağlayabilir (Schmitz ve Leoni, 

2019). 

Ademi merkeziyetçilik ve şeffaflık gibi unsurları içerdiği göz 

önüne alındığında, blockchain teknolojisi bilgi ve muhasebe kalitesini 

iyileştirme potansiyeline sahiptir ( Bonson ve Bednarova, 2019). Söz 

konusu teknoloji ile, hileli finansal raporlamanın önüne geçilerek, 

gerçek zamanlı muhasebe işlemleri ile faydalı hizmetler verilecektir 

(Kılınç, 2020). 

Aslında, blockchain teknolojisinde oluşturulan blok zincirlerinin 

“hileli işlem içermediği” konusunda endişeler vardır (Coyne ve 

McMickle 2017; Wang ve Kogan 2018). Çünkü, blok zincirlerinde 

kodlanmış yalanlar olabilir ve hileli işlem yapmak blok zincirlerinde 

de mümkündür. Bunlar değişmez yalanlardır. Bu teknolojide, 

işlemlerin en başından itibaren hileli olması durumunda hileli 

işlemlerin tespit edilemeyeceğini savunan araştırmacılar da vardır. 

Bunun sonucu, söz konusu araştırmacılar, teknolojinin hileli işlemleri 

önleme kapasitesini abartıldığını iddia ederler. Bu teknoloji, hileli 
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işlemleri tamamen ortadan kaldıramasa da, gerçek zamanlı olarak 

hileli işlemlerin belirlenmesine yardımcı olabilir (Wang ve Kogan 

2018).  

Blockchain teknolojisinde, “akıllı sözleşmelere”, yani belirli 

koşullar altında yürütülebilen bilgisayar programlarına izin 

verilmektedir. Teslim edilen malların belirtildiği gibi alındığını 

doğruladıktan sonra "kendini ödeyen" bir fatura uygulaması, 

teknolojideki akıllı sözleşme uygulamasının bir örneğidir. Tedarikçiler 

ve müşterilerle tekrar eden işlemler bu teknolojideki akıllı sözleşmeler 

ile kolaylıkla yönetilebilir. Bu yöntemle, teknolojinin, mevcut 

muhasebe yapısını modelleme potansiyeline sahip olduğunu ve 

muhasebe süreçlerini yasal gerekliliklere uygun olarak büyük ölçüde 

otomatikleştirmenin söz konusu teknoloji ile mümkün olabileceği 

ifade edilebilir (Farcane ve Deliu, 2020).  

Blockchain teknolojisi, muhasebe uygulamaları için dikkate 

alınması gereken tehlikeler içerir. Blockchain teknolojisi, gerçek 

zamanlı verilerin üretilmesini sağlayacak olmasına rağmen, işletmeler 

açısından paylaşılmak istenmeyen özel ve rekabetçi yenilikleri içeren 

verilerin yayınlanma tehlikesini taşımaktadır. Örneğin bir işletmenin 

veri tabanını veya genel kayıtlarını kontrol eden merkezi bir güçle 

verileri ortadan kaldırmak yerine, blockchain teknolojisi 

değişikliklerin dağıtılmış kayıtlar üzerinden iletilmesine izin 

vermektedir (Supriadi v.d., 2020). 

Özetle, blockchain teknolojisine dayanan muhasebe 

sistemlerinin avantaj ve dezavantajları aşağıda ifade edilmiştir:  



49 | BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNİN MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNE ETKİSİ 

Tablo 2: Blockchain Teknolojisinin Muhasebe Sistemlerine 

Avantajları ve Dezavantajları (Potekhina ve Riumkin, 2017) 

Avantajları Dezavantajları 

Daha fazla şeffaflık Siber güvenlik endişeleri 

Farklılıklara karşı değişmezlik Kısa vadede ekonomik 

katkıda bulunabilir 

Sürekli güncellenir Yüksek enerji tüketimi 

Dinamik risk önlemleri sağlar Blockchain muhasebe 

uygulamalarının tüm karşı 

taraflarca benimsenmesini 

gerektirir 

Denetim maliyetini düşürür  

Özel tasarlanmış raporlar sağlayabilir  

Muhasebe sürecini otomatikleştirir  

Dai Vasarheyli (2017) tarafından tanıtılan Dijitalleştirilmiş 

Muhasebe Ekosistemi olarak adlandırılan yeni sistem, blockchain 

teknolojilerinin işletmelerin muhasebe sistemlerindeki dönüşümüdür. 

Bu sistemde muhasebe verileri güvenilirdir. İşletmelerde gerçekleşen 

işlemlerin muhasebeye aktarılması otomatikleştirilir, güncellenir ve 

kontrol edilir. Ayrıca sisteme tanıtılan normlar, standartlar sayesinde, 
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muhasebe işlemlerinin söz konusu normlara ve standartlara göre 

yürütülmesi sağlanır (Farcane ve Deliu, 2020).   

Dijitalleştirilmiş Muhasebe Sistemi bir başka ifade ile Akıllı 

Muhasebe Sistemi, muhasebe işlemlerinin otomasyonuna, kontrol 

testine ve güvenli prosedürlere izin verir. Bu sistem Tam Zamanında 

Muhasebe (Just In Time- JIT Accounting) kavramını da karşılar. 

Sistemde otomasyon nedeniyle, gerçek zamanlı güncel muhasebe 

bilgilerinin paydaşlara anında yayılması mümkündür (Farcane ve 

Deliu, 2020). 

Muhasebe amaçları için uygun blok zinciri mimarisini 

tasarlamak için, düğüm seçimi, veri tabanı yapısı, yetkilendirme, 

doğrulama protokolleri vb. bir takım unsurların dikkate alınması 

gerekir. Blockchain teknolojisi, bir şirkete tedarikçiler, müşteriler, 

bankalar, kamu idaresi yetkilileri ve hatta denetim şirketi gibi diğer 

katılımcılarla (düğümler) paylaşma yeteneği sağlar ve bu, eşler arası 

bir işlem her yürütüldüğünde güncellenir ve kopyalanır. Kriptografi 

ile belirli düğümlerin yalnızca defterin kendileriyle ilgili kısımlarını 

görebilmesini sağlamak için kullanılabilir. Bu durum teknolojinin 

olumsuz yönü olarak kabul edilen, “gizlilik paradoksuna” çözüm 

olabilir. Bu teknolojinin muhasebeye yönelik bir diğer değerli özelliği, 

bir varlık aktarımı sözleşmesinin dağıtılmış veri tabanına 

depolanmasına izin vermesi ve böylece işlemlerin ilgili verilerle 

yedeklenmesi ve varlık geçmişinin izlenebilir olmasıdır. 

Blockchain teknolojisi muhasebeye uygulanmasında, 

mahremiyet ve güvenlik gibi sorunlarla karşılaşılırken, para, varlık ve 
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veri işlemlerinin verimliliğini artırabileceği gibi olumlu etkilerinin 

olabileceği tahmin edilmektedir. 

Blockchain teknolojisinde, daha verimli veri çıkarma ve 

analizine izin verebilecek, muhasebe ve raporlamada daha fazla 

standardizasyon ve şeffaflık potansiyeli vardır (Farcane ve Deliu, 

2020). 

2.3.1.1. Blockchain Teknolojisi ve Üç Taraflı Defter 

Tutma 

Modern finansal muhasebe, Rönesans döneminde finansal 

muhasebe alanında devrim yaratan ve kendi muhasebe kayıtlarına 

güvenmek isteyen yöneticilerin taleplerine yanıt veren çift taraflı kayıt 

sistemine geçişe dayanmaktadır. Bu sistemde tüm paydaşların 

güvenini kazanmak için bağımsız dış denetçiler, şirketlerin mali 

bilgilerini doğrulamaktadır. Bu faaliyet, güvenilir bilgi üretilmesi için 

makul güvence tesisi sağlamaktadır (Farcane ve Deliu, 2020).  

Blockchain teknolojisini muhasebe için kullanmak son derece 

ümit vericidir. Düzenleyici gerekliliklere uyumu basitleştirmek ve çift 

taraflı muhasebeyi iyileştirerek denetçinin de müdahalesi olmak üzere 

üç taraflı muhasebe sistemine geçiş ile blockchain teknolojisinin 

olumlu etkileri beklenmektedir (Supriadi v.d., 2020). 

Üçlü girişli defter tutma, 1980'lerde önerilen ancak blockchain 

teknolojisinin ilerlemesi ile popüler hale gelen bir yöntemdir. Bu 

yöntem, her bir muhasebe kaydı için bağımsız ve güvenilir bir 

aracıdan işleme yetkisinin gerekli olduğu, geleneksel çift taraflı 

sistemde bir iyileştirme olarak kabul edilebilir. Tarafların belirli bir 
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işleme ilişkin defter tutma girişlerinin uyumlu olduğunu garanti eder. 

Blockchain teknolojisinin geliştirilmesiyle, iki ayrı muhasebe kaydı 

seti ve bağımsız bir aracıya ihtiyaç duyulması yerine, işlemler 

dağıtılır, kriptografik olarak mühürlenir ve bağlanır (Kiviat, 2015). 

Böylece kayıtların kötü niyetli olarak tahrifatı mümkün olmaz. 

Böylece blockchain ile, sürekli denetimin olduğu değiştirilemeyen, 

kalıcı muhasebe kayıtları sistemi oluşturur. Üç taraflı defter tutma, 

önyargılı olmayan bir kayıt tutarak hile ve hata riskini azaltır (Dai ve 

Vasarhelyi, 2017).  

Destekleyici belgelere dayalı ayrı kayıtlar tutmak yerine, 

şirketler işlemlerini doğrudan ortak bir sicile kaydederek uzun vadeli 

muhasebe kayıtlarını birbirine bağlamak için bir sistem oluşturabilir. 

Tüm girişler kriptografik olarak dağıtıldığı ve mühürlendiği için, 

işlemleri tahrif etmek veya yok etmek neredeyse imkansızdır (Farcane 

ve Deliu, 2020). 

Blockchain teknolojisi, kimlik doğrulama şeffaflığı sağlayan 

üçlü girişli bir defter sistemi sunarak işlemleri doğrulamak için 

gereken güvenilir tarafın teknolojik olarak oluşturulmasını sağlar (Dai 

ve Vasarhelyi 2017; Yermack 2017; O'Leary 2018). Bununla birlikte 

blockchain teknolojisi, geleneksel çift girişli defter tutma yaklaşımına 

sadece üçüncü bir defter eklemekle kalmaz, aynı zamanda paylaşılan 

bir defter ekler. Ayrı işlem kayıtlarını çift girişli defter tutmak yerine, 

blockchain defteri, her iki işlem yapan taraf için muhasebe girişlerini 

kaydeder. Bu, güvenin harici bir otoriteden blockchain ağındaki tüm 

katılımcılara geçtiği kalıcı muhasebe kayıtları için birbirine 

kenetlenen bir sistem yaratır (O'Leary 2018). Tüm ağ katılımcılarının 
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herhangi bir zamanda paylaşılan aynı defter kayıtlarına erişimi olduğu 

için, defterdeki herhangi bir değişiklik (yani varlıkların ağdaki başka 

bir katılımcıya aktarılması) ağdaki herkes tarafından görülebilir. 

Değişiklikler yalnızca mutabakat protokolü tarafından dikte edilen 

kurallara uyulduğunda yapılabilir. Mutabakat protokolü, matematiksel 

algoritmalar biçimini alır ve değişikliği etkili bir şekilde 

gerçekleştirmek için ağ katılımcılarının onayına ihtiyaç duyar. 

Konsensüs olmadan, ağ otomatik olarak defter girişini reddeder 

(Coyne ve McMickle 2017; Dai ve Vasarhelyi 2017; Kozlowski 

2018). 

Dağıtılmış yapısı ve fikir birliği mekanizması göz önüne 

alındığında, blockchain teknolojisi, işlemlerin kaydedildiği defteri 

kontrol etmek için yeni bir çözüm sunar. Her yeni kayıt, kriptografik 

olarak bağlantılı bir zincir oluşturmak için mevcut bloklara eklenir. Bu 

zincir şeklindeki bağlantı nedeniyle, önceki işlemlerde değişiklik 

yapmaya yönelik herhangi bir girişim, zincirdeki tüm sonraki 

blokların, yeni blokların eklendiğinden daha hızlı bir oranda yeniden 

işlenmesini gerektirecektir. Bu teknik olarak imkansız olduğu için, 

blockchain teknolojisinde uygulamalar değişmezdir ve hileli işlemler 

için ulaşılamaz olarak kabul edilir (Coyne ve McMickle 2017; Dai ve 

Vasarhelyi 2017; Yermack 2017). Bir başka ifadeyle, daha önce 

kaydedilen bir bloğu yani bir işlemi değiştirmek isteyen bir kullanıcı o 

bloktan sonraki tüm blokların benzersiz şifrelerini kırmak, değiştirmek 

istediği işlemi şifresini kırarak değiştirmek ve şifresini kırdığı bütün 

işlemleri yeniden sisteme eklemek zorundadır. Yaklaşık olarak her on 

dakikada sisteme yeni bir işlemin eklendiği sistemde kullanıcının tüm 
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bu süreci tamamlaması için sadece on dakikası vardır. Dünya 

üzerinde, son derece güçlü bir şifreleme sistemi zaman damgalı olarak 

birbirine bağlanmış olan böyle bir sistemi bu kadar kısa süre içerisinde 

deşifre edebilecek bir bilgisayar sistemi bulunmadığı düşünüldüğünde 

zincire eklenmiş bir işlemin değiştirilmesinin imkansız olduğu da 

anlaşılmaktadır (Güner, 2021). Sonuç olarak, blockchain 

teknolojisinin çift girişli defter tutmaktan kaynaklanan şirketlerin 

finansal tabloları üzerinde dış denetim ihtiyacı ve hileli işlemlere olan 

elverişliliği gibi olumsuzlukları ortadan kaldırdığı ifade edilmektedir. 

Blockchain aslında güveni ortadan kaldırmaz. Ancak yaptığı 

şey, sistemdeki her bir aktörün ihtiyaç duyduğu güven miktarını en 

aza indirmektir. Bu, sistemdeki çeşitli aktörler arasındaki güvenin, 

aktörleri protokol tarafından tanımlanan kurallarla işbirliği yapmaya 

teşvik eden bir ekonomik oyun aracılığıyla dağıtılmasıyla sağlanır. 

Belki de Blockchain'i tanımlamanın daha doğru bir yolu "güvensiz" 

değil, dağıtılmış güven üzerine inşa edilmesidir (Farcane ve Deliu, 

2020). 

Dağıtılmış muhasebe kitaplarına dayanan halka açık bir liste 

olan Blockchain, her katılımcıya kendi bilgilerinin bir kopyasını 

sağlar ve tüm değişiklikler neredeyse tüm kopyalarda aynı anda 

görüntülenir. Her işlem bir veri bloğu olarak yazılır ve her yeni bloğun 

önceki bloğa dahil edilen şifrelenmiş bir kopyası vardır. Bu teknoloji, 

bazı işlemleri gizlemek için girdileri silmenin neredeyse imkansız 

olduğu orijinal bilgi kitapçıkları oluşturur. (Kokina v.d., 2017; 

Supriadi v.d., 2020). 
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Blockchain, tüm katılımcıların gerçek zamanlı olarak aynı ortak 

bir kopyayı günlüğe kaydedebileceği, görüntüleyebileceği, 

izleyebileceği ve onaylayabileceği merkezi olmayan, dağıtılmış bir 

işlem defteridir. Merkezi olmadığı için, defter herhangi bir işletmeye 

veya katılımcıya ait değildir ve güvenilir bir üçüncü şahıs tarafından 

izlenip düzenlenmemektedir. Bunun yerine, bu işlevler tüm 

katılımcılar arasında dağıtılır. Herhangi bir değişiklik katılımcıların 

çoğunluğu tarafından onaylanmalıdır ve kaydedildikten sonra bir 

işlem veya girdi yok edilemez. Bir blok zincirinin gözlemlenebilmesi 

ve herhangi bir yeni girişin farklı katılımcıları eş zamanlı olarak 

sınırladığı gerçeği, iddia edildiği gibi güvenlik ihlalleri riskini 

azaltmaktadır. Politik olarak, blok zinciri tam bir demokrasi biçimi 

olarak ifade edilebilir. Eşit gözlem ve onay hakları verilir ve bu 

tarafların mutabakatıyla bir işlemi meşrulaştırır. Blockchain, konumu 

ne olursa olsun, birçok farklı katılımcının işlemlerini kendi 

bilgisayarlarında bağlantılı ve senkronize kopyalar olarak bulunan 

ortaklaşa paylaşılan bir "ana" dijital deftere kaydetmeleri için bir araç 

sağlar. Her işlem aralıklarla zaman damgalıdır ve önceki olayla 

bağlantılıdır. Katılımcılar, makbuzlara ve makbuzlara dayalı olarak 

ayrı kayıtlar tutmak yerine, işlemlerini doğrudan paylaşılan blok 

zinciri defterine girebilirler. Bu giriş, katılımcıların mutabakatıyla 

onaylandıktan sonra kriptografik olarak kilitlenir ve değiştirilmesi 

neredeyse imkansızdır. Blok zincirinin bu özellikleri çift taraflı kayıt 

tekniği ile muhasebe sistemini modası geçmiş ve ilgisiz hale 

getirebilir. İşletmeler, işlemlerini doğrudan dahili ve harici diğer 

katılımcılarla gerçek zamanlı olarak senkronize edilen paylaşılan bir 
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blok zincirine kaydedebildiğinde çift taraflı kayıt tekniği ile muhasebe 

sistemine gereksinim ortadan kalkar (Dai ve Vasarhelyi, 2017). 

İhtiyaç duyulduğunda finansal tablolar, bütçeler, kıyaslamalar ve 

tahminler gerçek zamanlı olarak her zaman hazırdır. Finansal tablolar, 

bütçeler, kıyaslamalar ve tahminler gerçek zamanlı olarak talep 

bazında oluşturulabilir. Yıllık mali tabloların oluşturulması ve 

incelenmesi süreçleri önemsiz hale gelir (Appelbaum ve Nehmer, 

2019). 

2.3.1.2. Blockchain Teknolojisi ve Muhasebeciler- Değişen 

Muhasebe Meslek Becerileri 

Blockchain teknolojisi, işlemlerin nasıl başlatıldığı, işlendiği, 

yetkilendirildiği, kaydedildiği ve raporlandığı dahil olmak üzere tüm 

kayıt süreçlerini etkileme potansiyeline sahiptir. İş modellerindeki ve 

iş süreçlerindeki değişiklikler, finansal raporlama ve vergi 

hesaplamaları gibi arka ofis faaliyetlerini etkileyebilir (Farcane ve 

Deliu, 2020). 

Muhasebeciler, kayıt tutmaktan, karmaşık düzenlemeleri 

uygulamaktan ve bunlara uymaktan ve aynı zamanda iş mantığı ve 

standartlarına uymaktan sorumlu profesyoneller olarak kabul 

edildiğinden, blockchain teknolojisinin unsurlarına sahip bir finansal 

sisteme geçmek, muhasebe uzmanları için birçok fırsat sağlayacaktır 

(Farcane ve Deliu, 2020). 

Finansal sistemin gerçekten ayrılmaz bir parçası olmak için, 

gelişmiş, standartlaştırılmış ve optimize edilmiş bir blockchain 

teknolojisinin uygulanması gerekecektir. Düzenlemeleri ve 
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standartları "blokları" kapsayacak şekilde hazırlamak büyük zorluklar 

yaratacaktır. İşte bu bağlamda, muhasebe uzmanları, blockchain 

teknolojisine katılmayı düşünen şirketlere tavsiyelerde bulunabilir, 

onlara yeni sistemin maliyetlerini ve faydalarını ölçme konusunda 

ipuçları verebilir (Farcane ve Deliu, 2020). 

İşlemlerin kronolojik olarak kaydedildiği ve erişimi olan herkes 

tarafından görülebilen dijital bir kayıt kullanan blockchain 

teknolojisinin denetimi, bilgisayar güvenliğini, finansal planlama ve 

finansal analizi etkilemesi beklenmektedir. Bu teknoloji birden fazla 

kullanıma sahip olacak geniş ve maksimum güvenlikli bir veri 

tabanıdır (Farcane ve Deliu, 2020). 

İşlemlerin güvencesi ile muhasebe faaliyetleri, "bloklar" ve 

“akıllı sözleşmeler” tarafından belirli yaklaşımlarla dönüştürülebilir 

(Farcane ve Deliu, 2020). Bu teknoloji ile muhasebe yoluyla 

izlenebilecek alanların genişlemesi tahmin edilmektedir. Söz konusu 

işlemlerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda, yeni muhasebe 

meslek becerilerine ihtiyaç olacaktır.  

Operasyonel muhasebenin birçok unsuru, blockchain teknolojisi 

ve muhasebe işlevi tarafından üretilen verimliliği ve katma değeri 

artıracak ve veri analizi gibi modern teknolojiler aracılığıyla optimize 

edilecektir.  

Öncelikle, blockchain teknolojisinde, işletmelerde gerçekleşen 

işlemlerin hızı yüksek olacak ve muhasebe departmanları bu hıza 

uyum sağlamak zorunda kalacaktır. 
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Bunun yanı sıra, muhasebe meslek uzmanlarının yeterliliği ile 

ilgili bir değişiklik olması muhtemeldir. Artık muhasebe ile birlikte 

farklı yeterlilik alanlarında muhasebe uzmanlarına gereksinim 

olacaktır. Ayrıca muhasebe uzmanları rutin muhasebe işlemlerine 

daha fazla zaman harcamayacakları için rollerini geliştirme ve 

genişletmeye mecbur kalacaktır. Müşteri memnuniyeti önemli bir 

belirleyici olarak, muhasebe uzmanlarının dikkatlerini maliyet 

merkezlerinden servis merkezlerine doğru yöneltmesini ve risk 

yönetimi rolünün muhasebe uzmanlarınca giderek daha fazla 

üstlenilmesini sağlayacaktır. 

Özetle muhasebe meslek uzmanlarının faaliyetlerinin, 

danışmanlık faaliyetleri ve diğer katma değerli hizmetler ile 

genişleyeceği tahmin edilmektedir. 

2.3.2. Blockchain Teknolojisinin Denetim Uygulamalarına 

Etkisi ve Yeni Denetim Meslek Becerileri 

Artan veri hacmi, hızı ve çeşitliliğinin yanı sıra hızlı bir evrim 

geçiren teknolojiler geleneksel denetim modelinin alaka düzeyi ve 

uygulanabilirliği ile ilgili sorunu gündeme getirmiştir (Appelbaum 

v.d., 2017, Badertscher v.d., 2017).  

Muhasebe kayıtları, doğruluk ve bütünlük konusunda makul 

güvence sağlamak ve muhasebe düzenlemelerine uygunluğu sağlamak 

için yatırımcılar adına dış denetçiler tarafından incelenir. Bu 

incelemeler uzun ve zahmetli olabilir, genellikle manuel incelemeler 

ve kağıt belgelerin alınmasını gerektirir. Blockchain, manuel 
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görevlere ve kağıtların çoğaltılmasına olan bu bağımlılığı azaltacaktır 

(Appelbaum ve Nehmer, 2019). 

Blockchain teknolojisi, muhasebe uygulamaları açısından 

üretilen bilgilerin doğruluğunun makul bir güvence ile sağlanmasına, 

yani bir diğer ifade ile bağımsız denetime ihtiyacı ortadan kaldıracak 

ve gerçek zamanlı verilerin üretilmesini sağlayacak olmasına rağmen, 

işletmeler açısından paylaşılmak istenmeyen özel ve rekabetçi 

yenilikleri içeren verilerin yayınlanma tehlikesini taşımaktadır. 

Örneğin bir işletmenin veri tabanını veya genel kayıtlarını kontrol 

eden merkezi bir güçle verileri ortadan kaldırmak yerine, blockchain 

teknolojisi değişikliklerin dağıtılmış kayıtlar üzerinden iletilmesine 

izin vermektedir. Bu durum muhasebe uygulamalarında iki önemli 

konuya dikkat çeker: birincisi, çok sayıda girilen verilerin 

onaylanması ve sorgulanması isteyerek verilerin kesinliği ve 

doğruluğunu sağlar. İkincisi, denetim uygulamaları için gerekli olan 

önemli kanıtları sağlar. Denetçiler, müşterilerinin mali özetlerinin 

öncülü olacak önemli işlemlere ulaşarak, müşterilerine daha faydalı 

olabilecek denetim testlerini yapabilirler. Blok zinciri aracılığıyla 

onay, müşteri tarafından verilen bilgilerden daha önemli bir kanıt 

seviyesindeki dış onay ile sağlam bir metodoloji sunmaktadır 

(Supriadi v.d., 2020).  

Blockchain'i kullanmak, elektronik dosyaların değişmeden 

kalmasını sağlamayı kolaylaştırır. Bu teknolojik sistem üzerinde, 

dosyanın bir "hash" dizesi oluşturulur, bu aslında o dosyanın parmak 

izini temsil eder. Parmak izi, Blockchain üzerindeki söz konusu 

işlemi, zaman damgası ile sabitler. Herhangi bir zamanda, işlem 
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dosyasının değiştirilmeden kalması, parmak izini tekrar oluşturarak ve 

bunu Blockchain'de depolanan parmak iziyle karşılaştırarak sağlanır. 

Parmak izleri aynıysa, hash’ın Blockchain'e ilk yazılmasından son ana 

kadar belge değişmeden kalmıştır. Blockchain işlemleri, zaman 

verileriyle işaretlenir ve değiştirilemez, böylece denetçiler, izleme 

kayıtlarından otomatik işlem doğrulamasını kolaylıkla bu teknoloji ile 

yapabilir (Farcane ve Deliu, 2020). 

Deloitte, Blockchain teknolojisi ile oluşturulan 

standardizasyonun, denetçilerin finansal tabloların altında yatan çok 

sayıda işlemi otomatik olarak kontrol etmesine izin verebileceğini 

belirtmiştir. Örneğin, tüm envanter faaliyeti verileri bir "blok" 

sistemine kaydedilirse, denetçiler uzaktan yani işletmede bizzat 

bulunmadan, gerçek zamanlı stokların bakiyesini öğrenebileceklerdir 

(Farcane ve Deliu, 2020). 

Sonuç olarak, blockchain teknolojisi ile denetçiler için zaman 

alıcı ve meşakkatli olan denetim faaliyetleri önemli ölçüde hızlanarak 

gelişecek ve kolaylaşacaktır.  Bununla birlikte, bu teknoloji, 

denetçilerin tahmine dayalı analiz, iç kontrol sistemlerini iyileştirmek 

gibi insan muhakemesi ve karmaşık problem çözme gerektiren 

alanlarda katma değer yaratan faaliyetlere daha fazla zaman 

ayırmalarına izin verecektir. AICPA, blockchain ile katılımcıların çok 

sayıda rutin bilgileri kontrol etmelerini kolaylaştıracağını, daha 

karmaşık değişimler ve kontroller üzerine yoğunlaşmaya imkan 

vereceğini fark etmiştir (Supriadi v.d., 2020).  
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2.3.1.1. Blockchain Teknolojisi ve Sürekli Denetim  

Günümüze ait denetim uygulaması emek yoğundur. Her 

denetimin başlangıcında, denetçiler yevmiye kayıtlarını, elektronik 

dosyaları ve diğer belgeleri hem elektronik hem de manuel formatta 

alır. Fiili denetim süreci başlamadan önce denetçilerin, denetimin 

planlanması ve verilerin hazırlanması için önemli ölçüde zaman 

ayırmaları gerekir. Bu uzun süreç, verimlilik ve maliyet etkinliğinden 

ödün verir (Deloitte 2016b; CPA ve AICPA 2017; Kozlowski 2018). 

Günümüze ait denetimler, raporlama dönemlerinin sonunda işlemlerin 

ve bakiyelerin onaylanmasını gerektirirken, blok zincirleri 

doğrulanmış işlem kayıtlarını neredeyse anında sağlar (Wang ve 

Kogan 2018). Blockchain teknolojisi, işlemlerin anında onaylanması 

yoluyla, “gerçek zamanlı denetim” olarak da adlandırılan “sürekli 

denetimi” mümkün kılar. Gerçek zamanlı olarak gerçekleşen izleme, 

geçmişe bakıldığında ne olduğunu araştırmaya odaklanan günümüze 

ait denetim uygulamasından önemli bir ayrıcalığa sahiptir. Blockchain 

teknolojisi, tüm işlemlerin güncel ve değişmez kaydını sunduğundan, 

sürekli denetim, geleneksel denetimdeki örnekleme kavramını ortadan 

kaldırır. Blockchain teknolojisi, işlemlerin işlenmesini ve bu 

işlemlerin kaydı ve mutabakatıyla birleştirerek önemli verimlilikler 

sağlar. Sonuç olarak, muhasebe verilerinin birden fazla veri tabanına 

girilmesi ve uzlaştırılması ihtiyacı ortadan kalkar, böylece zamandan 

tasarruf sağlanır ve insan hatası riski önemli ölçüde azaltılır (Kokina 

v.d. 2017). Yapılan araştırmalar, muhasebe bilgilerinin artırılmış 

denetlenebilirliğinin, blockchain teknolojisinin en önemli 
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faydalarından biri olduğunu göstermektedir (Fanning and Centers 

2016). 

Blockchain teknolojisi gerçek zamanlı bir denetim yöntemi 

sağladığından, denetim yalnızca önemli ölçüde basitleştirmekle 

kalmaz, aynı zamanda önemli ölçüde daha ucuz hale gelir (Fanning 

and Centers 2016). Müşterilerle kayıtları uzlaştırmak ve tartışmak için 

harcanan zamanın azalması nedeniyle denetçiler daha verimli ve etkili 

bir şekilde çalışabilirler (Rozario ve Vasarhelyi, 2018). Ayrıca, 

zamanında soruşturmalara olanak tanıyan gerçek zamanlı sistemler, 

meydana gelen anormallikleri hemen ortaya çıkarabildiğinden, sürekli 

denetimin, denetçiler için hileli işlemlerin araştırılmasını 

kolaylaştırdığı varsayılmaktadır (Schmitz ve Leoni, 2019). 

Yeni denetim modeli, bir kuruluşun muhasebe verilerinin akışını 

ve denetçilerin dikkatini çekmek için alarmları tetikleyecek 

anormallikleri veya istisnaları sürekli izleyen ve analiz eden modeldir 

(Farcane ve Deliu, 2020). 

Blockchain teknolojisi tarafından etkinleştirilen sürekli 

denetimler, manuel veri çıkarma ve denetim hazırlama görevleri gibi 

yoğun emek gerektiren ve zaman alan denetim faaliyetlerinde azalma 

anlamına gelebilir. Bunun, muhasebeci ve denetçilerin strateji 

tavsiyesi, derinlemesine analizler ve veri madenciliği gibi daha değerli 

faaliyetlere odaklanmasına izin vermesi beklenir. 

Sürekli denetim hizmetleri süreci ve sürekli izleme, denetim 

firmaları tarafından çevrimiçi hizmetler olarak sunulabilir. Şirketler 

internet üzerinden hizmet talep edecek ve bu tür talepler daha sonra 

denetim firmalarının sağlayabileceği hizmetlerle ilişkilendirilecektir. 
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Denetim firmaları, bulut altyapısına dayalı modeller kullanarak 

denetim ve kalıcı izleme hizmetlerini sürekli olarak yeniden 

konumlandırabilecek. Anormallikler ve ilgili bilgiler, daha fazla 

inceleme ve denetim testleri yapmak için denetçilere iletilecektir 

(Farcane ve Deliu, 2020).  

Ayrıca, blockchain teknolojisinin etkin olduğu sürekli denetim 

sayesinde, denetçiler ve müşteriler arasındaki etkileşim artık mali yıl 

sonu raporlama dönemiyle sınırlı olmayacağından, denetçilerin 

müşterilerin işlerini daha iyi anlamalarını sağlamalarına yardımcı 

olabilir. Bununla birlikte, şirketler tüm işlemleri blok zincirine 

kaydetmeye karar vermedikçe, kapsamlı bir sürekli denetimin 

gerçekleştirilmesi olası değildir. Yalnızca belirli işlemlerin 

kodlanmasıyla, sürekli denetim vaatleri yalnızca kısmen yerine 

getirilebilir (O'Leary, 2018). Blockchain teknolojisi, yalnızca 

işlemlerin zamanında incelenmesini değil, aynı zamanda işlem kaydı 

ve doğrulamanın otomasyonuna da sağlar (Schmitz ve Leoni, 2019). 

2.3.1.2. Blockchain Teknolojisinde Denetim Teknikleri ve 

Denetim Kanıtları 

 Denetim kanıtı, “denetçinin, denetim görüşünün dayandığı 

sonuçlara ulaşırken kullandığı tüm bilgilerdir”. Bu bilgiler, muhasebe 

kayıtlarının kendisinden ve denetim sırasında uygulanan denetim 

prosedürleri sırasında elde edilen diğer tüm bilgilerden oluşur. Dahası, 

bu kanıtlar yeterli, uygun ve güvenilir olmalıdır. 106.08 sayılı SAS, 

"denetim kanıtının güvenilirliğinin kaynağından ve niteliğinden 

etkilendiğini ve elde edildiği bireysel koşullara bağlı olduğunu" 
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açıklamaktadır. Genel olarak denetim kanıtı, işletme dışındaki 

kaynaklardan elde ediliyorsa, belge niteliğinde ise veya doğrudan 

denetçiden elde ediliyorsa daha güvenilirdir. 106.20 - .42 sayılı SAS, 

bir denetçinin denetim kanıtı elde etmek için geçebileceği prosedür 

türlerini açıklar ve bunlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Bonson ve 

Bednarova, 2019): 

Tablo 3: Denetim Prosedürleri 

Prosedür Yöntem 

Kayıtların veya Belgelerin 

İncelenmesi 

Kayıt örneklerini alın ve izleyin / 

doğrulayın / eşleştirin 

Maddi Varlıkların İncelenmesi Fiziksel envanter, yerinde 

inceleyin 

Gözlem Çalışan (lar) la gözlemleyin 

Soruşturma Yazılı veya sözlü görüşmeler 

Doğrulama Hesap bakiyelerini doğrulayın 

Yeniden hesaplama Doğrulamak için rakamları 

çıkarın ve yeniden hesaplayın 

Yeniden gözden geçirme Doğrulamak için prosedürleri 

yeniden uygulayın 

Analitik prosedürler Tarama ve istatistikler 

SAS No. 106'da listelenen denetim prosedürleri, doğası gereği 

geriye dönüktür ve işletmenin finansal verilerinin küçük bir anlık 
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görüntüsünün örneklenmesi yoluyla doğrulama sağlar. Bu küçük 

örnek daha sonra, örneğin çekildiği veri setinin tamamını 

anlamlandırmada kullanılır. Denetim prosedürü faaliyetinin kendisi 

güncel olsa da, test ettiği örnek bir yıllık işlemleri içerebilir (Bonson 

ve Bednarova, 2019). 

Blockchain teknolojisi ile sürekli kanıt toplama, olayın meydana 

gelmesi ile denetim prosedürü arasındaki süreyi kısaltarak denetimi 

geliştirir. Ek olarak, kıyaslama ölçütlerinin ve uyarı eşiklerinin 

belirlenebildiği zaman serisi analizi kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Bu 

süreç, Tablo 3'deki prosedürlerden daha niceldir ve denetim kanıtı 

toplama sürecinin yeniden yapılandırılmasını gerektirebilir. Bir 

Blockchain ve sürekli kanıt toplama ortamında, Appelbaum ve 

Nehmer’in 2017’de uyarladığı daha önceki geleneksel yaklaşımların 

aksine daha teknik denetim prosedürleri, aşağıdaki tabloda 

açıklanmıştır (Bonson ve Bednarova, 2019): 

Tablo 4: Blockchain Teknolojisi ile Denetim Prosedürleri 

Prosedür Yöntem Blockchain 

Teknolojisi ile 

Sürekli Yöntem 

Kayıtların veya 

Belgelerin İncelenmesi 

Kayıt örneklerini alın 

ve izleyin / doğrulayın / 

eşleştirin 

Blockchain 

kullanarak 

ERP'deki tüm 

veri kümelerini 



Dr. Öğr. Üyesi Arzu MERİÇ | 66 

 

değerlendirin 

Maddi Varlıkların 

İncelenmesi 

Fiziksel envanter, 

yerinde inceleyin 

RFID etiketleme 

Gözlem Çalışan (lar) la 

gözlemleyin 

İş akışlarını 

doğrulamak için 

blok zincirleri 

veya süreç 

madenciliği 

kullanın 

Soruşturma Yazılı veya sözlü 

görüşmeler 

Süreçleri ve 

kontrolleri 

izleyin, inceleme 

için süreç ihlal 

edenleri 

belirleyin 

Doğrulama Hesap bakiyelerini 

doğrulayın 

Blok zinciri 

uygulamalarını 

kullanarak veri 

akışlarını 

bağlayın 

Yeniden hesaplama Doğrulamak için 

rakamları çıkarın ve 

Tüm verileri 

izleyin ve istenen 
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yeniden hesaplayın aralıklarla 

hesaplamaları 

otomatik olarak 

çalıştırın 

Yeniden gözden 

geçirme 

Doğrulamak için 

prosedürleri yeniden 

uygulayın 

Tüm işlemleri 

otomatik olarak 

çoğaltın ve 

istisnaları 

belirleyin 

Analitik prosedürler Tarama ve istatistikler Sürekli 

denklemler ve 

istatistiklerle 

gerçek zamanlı 

verileri filtreleyin 

Yevmiye defterlerinde kayıtlı veriler, denetçilere, kontrol testleri 

veya diğer denetim prosedürlerini uygularken ek denetim kanıtı görevi 

görebilecek bol miktarda bilgi sağlar. Blockchain teknolojisi ile 

yevmiye kayıtları, iş ve faaliyetler veya süreçler gerçekleştiğinde 

otomatik olarak oluşacaktır. Bu nedenle, blockchain teknolojisi ile söz 

konusu kayıtların değiştirilmesi veya bozulma olasılığı daha düşüktür 

(Farcane ve Deliu, 2020). Elde edilen kanıtların güvenilirliği yüksek 

olacaktır. 



Dr. Öğr. Üyesi Arzu MERİÇ | 68 

 

2.3.1.3. Blockchain Teknolojisi ve Denetçiler- Değişen 

Denetim Mesleği Becerileri 

Denetimin geleceğinin, blockchain tipi “Akıllı Denetim 

Prosedürlerinden” yararlanan mali tablolar denetim faaliyetleri dikkate 

alınarak, 4.0- sürekli denetim- hibrit denetim modelleri gibi bir 

süreçten geçeceği tahmin edilebilir. Blockchain teknolojisi, mali tablo 

denetimlerinin gerçekleştirilme ve sunulma şeklini değiştirecektir 

(Farcane ve Deliu, 2020). 

Bu bağlamda, son yıllarda, denetçinin rolünün doğası, amacı ve 

rolü hakkında yoğun bir tartışma olmuştur. Özellikle blockchain 

teknolojisinin kullanılması durumunda, görüşler farklılaşmıştır. Bazı 

araştırmacılar, denetçilerin dijital teknoloji becerilerine ve 

yeteneklerine sahip olma ihtiyacının arttığını vurgularken (Raphael, 

2017), diğer bazı araştırmacılar, denetçilerin, dikkatlerini daha az 

sayıdaki ancak katma değerli faaliyetlere çevirmeleri gerektiğini 

düşünmektedir (MacManus, 2017). 

Blockchain gelişiminin bir sonucu olarak denetçilerin 

faaliyetleri ile ilgili olumsuz çıkarımlar, denetim faaliyetlerinin 

geçerliliğini yitirdiği ile ilgili görüşler artan popülariteye sahiptir. 

Önemli sayıda akademik çalışma, muhasebe ve denetim mesleği 

üzerinde çeşitli olumsuz etkileri öngörmektedir (Peters ve Panayi 

2016; Yermack 2017; Casey ve Vigna 2018). Muhasebe ve denetim 

mesleğinin mutabakat otomasyonu nedeniyle risk altında olduğu ve 

muhasebe defterlerini tutanlar ile onları denetleyenlerin işlerini 

kaybedecekleri iddiası ortaya atılmıştır (Casey ve Vigna 2018). 
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Denetçiler, denetledikleri şirketlerin bilgilerine olan güven ve 

güveni artırarak küresel sermaye piyasalarının işleyişine destek 

olurlar. Denetçilerin blok zincirleri ile modası geçmiş meslek haline 

geldiği argümanı, işlemlerin kendilerine güvenilebileceği varsayımına 

dayanmaktadır. Blockchain tabanlı bir muhasebe sisteminin 

sağlayabileceği güven, yalnızca işlemin gerçekleşmiş olmasıdır. Daha 

önce belirtildiği gibi, blok zincirleri gerçek dünyada gerçekleşen 

işlemler için doğruluk garantisi sağlamaz. Blok zincirlerine 

kaydedilmiş olsalar bile, işlemler yine de hileli, yasadışı veya yetkisiz 

olabilir. CPA ve AICPA (2017) tarafından da belirtildiği gibi, işlemler 

ilişkili taraflar arasında yürütülebilir, bir yan anlaşmayla bağlantılı 

olabilir veya yanlış sınıflandırılabilir. Bu nedenle, denetçilerin işlem 

hatalarını veya hileli işlemleri tespit etme ve araştırma ihtiyacı göz 

önüne alındığında, denetçilerin modası geçmiş meslek uzmanları 

haline gelmesinin argümanı doğru değildir (Schmitz ve Leoni, 2019). 

Ayrıca blockchain teknolojisi, defter girişlerinin doğru yapılıp 

yapılmadığını belirlemek için gereken kapsamlı muhasebe bilgisinin 

yerini alamaz (Coyne ve McMickle 2017). Örneğin blockchain 

teknolojisi, varlığın yanlış ölçülmesini, hatalı ölçülmesini önleyemez 

veya gerçeğe uygun değer tahminini sağlayamaz (CPA ve AICPA 

2017). Sonuç olarak, hem akademisyenler (Coyne ve McMickle 2017; 

Dai ve Vasarhelyi 2017; Kokina v.d. 2017; Kozlowski 2018; Rozario 

ve Vasarhelyi 2018) hem de profesyonel muhasebe kuruluşları ve dört 

büyük denetim firmaları (EY 2016; CPA ve AICPA 2017; KPMG 

2018) muhasebeciler ve denetçilerin gereksiz hale gelmeyeceğini 

kabul eder. Muhasebeciler ve denetçiler gereksiz hale gelmeyecek 
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olsa da, işlemlerin kayıt ve mutabakatındaki bir uygulamadan aşamalı 

olarak otomatikleştirilmiş bir prosedüre geçiş nedeniyle rollerinin 

değişmesi muhtemeldir. Bu nedenle, blockchain teknolojisi, 

muhasebeci ve denetçilerin rollerinin yeniden yapılandırılmasını 

teşvik etmektedir. Yeni blok zinciri ekosisteminde faaliyet gösterme 

becerileriyle donatılmış yeni nesil muhasebeci ve denetçilerin mevcut 

muhasebe ve denetim paradigmasındaki değişikliğe yanıt vermesi 

gerekebilir (Schmitz ve Leoni, 2019). 

Finansal tablo kullanıcıları, finansal denetçilerin mesleki 

yargılarını ve şüpheciliklerini kullanarak finansal tablolar üzerinde 

bağımsız bir denetim gerçekleştirmesini beklerler. Dış denetçiler, bir 

bütün olarak ele alındığında, bir işletmenin finansal tablolarının 

gerçek durumunu yansıttığına dair makul bir güvence elde edip 

etmedikleri sonucuna varırlar. Blockchain teknolojisinin, denetçilerin 

bu değer muhakemelerinin yerini alması pek olası değildir. Ancak, 

müşterilerinin bilgi teknolojisi sistemlerini etkileyeceğinden, 

denetçilerin blockchain teknolojisinin gelişimini izlemesi gerekir. Bu 

nedenle, denetçilerin blockchain teknolojisinin temellerine aşina 

olması ve onunla ilişkili karmaşık teknik riskleri doğrulamak için 

uzmanlarla çalışması gerekecektir. Buna ek olarak, denetçilerin, 

denetim görevi sırasında kanıtların toplanmasını iyileştirmek için, 

müşterilerinin blockchain teknolojisini benimsemesini destekleme ve 

teşvik etme fırsatlarının farkında olması gerekmektedir. Ayrıca, 

blockchain teknolojisinin otomatik denetim rutinleri oluşturmaları 

sayesinde fırsatları dikkate almaları gerekir (Farcane ve Deliu, 2020). 
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Blockchain teknolojisinin, denetim faaliyetleri ile ilgili olarak 

mevcut prosedürleri otomatikleştirerek, kapsamlarını genişleterek, 

süreyi kısaltarak ve sonunda sağlanan güvencenin genel kalitesini 

iyileştirerek denetçinin mesleğini önemli ölçüde değiştireceği tahmin 

edilmektedir. 

Standartlar ve kurallar, finansal bilgilerin ölçülmesini, 

işlenmesini ve gerçek zamanlı bilgilerin iletişimini sağlamak için 

makinelere, üretim hatlarına ve ürünlere programlanabilir. Örneğin, 

stokların değerlendirilmesi, fiili tedarik değerleri izlenerek otomatik 

hale getirilebilir, elde edilen çıktı, üretim hatlarının enerji tüketimi ve 

işçilik maliyetleri ile ilgili gerçek zamanlı veriler toplanarak sürekli 

değerlendirilir (Farcane ve Deliu, 2020). 

Bu nedenle, dolaylı olarak tahsis edilen birçok öğe artık 

doğrudan ölçülebilir. Ek olarak, ürünler eski, modası geçmiş, yavaş 

hareket eden veya hasarlıysa, stokların aşırı değerlenmesini önlemek 

için bağımsız olarak uyarılar verecektir. Bu tür bir otomasyon, 

denetçinin fiziksel gözlemle fiili envanter katılımıyla ilgili zamanını 

ve çalışmasını azaltabilir ve aynı zamanda cari fiyatların manuel 

olarak girilmesi işçiliğini ortadan kaldırabilir (Farcane ve Deliu, 

2020). 

Dış kaynaklardan gelen "bloklar" ile işlemlerin doğruluğunu 

veya varlığını teyit etmek artık gerekli olmayacak, ancak işlemlerin ve 

tabloların mali muhasebeye kaydedilmesi ve tanınması durumunda 

değerlendirmeler yapacak muhakeme unsurları olarak karar verme 

şekli gibi hala dikkat edilmesi gereken birçok konu vardır. 
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Blockchain teknolojisi, denetçilere yeni iş fırsatları 

sağlayacaktır. Denetçiler, belirli işlemleri gözden geçirmek, dijital 

varlıkların varlığını doğrulamak ve bir blockchain ve fiziksel 

dünyadaki bilgiler arasındaki tutarlılığı onaylamak gibi yeni işler ile 

ilgilenecektir (Liu v.d.,2019). 

Denetçilerin, yeni blockchain tabanlı teknikler ve prosedürler 

ortaya çıktıkça, hem rolü hem de beceri setleri değişebilir. Örneğin, 

yeterli denetim kanıtı elde etmek için hem geleneksel bağımsız 

kayıtları hem de blockchain kayıtlarını dikkate almaları gerekebilir 

(Farcane ve Deliu, 2020). 

Blockchain denetim sürecini değiştirecektir. İşlemlerin eksiksiz 

bir kaydı blockchain’de mevcut olduğundan, denetçiler artık ticari 

tarafların veri ve belge sağlamasını istemeyecek ve beklemeyecektir. 

Ayrıca örnekleme ile yapılan geleneksel denetim yerine, herhangi bir 

belirli dönemde herhangi bir “zincir üzerinde”ki işlem için sürekli 

denetim imkanı olacaktır. Geleneksel denetimde yapılan kanıt toplama 

ve doğrulama için gösterilen çabalara gerek kalmayacak, söz konusu 

işlemler için gerekli kaynaklar blockchain ile her zaman mevcut 

olacaktır (Liu v.d., 2019). 

Blockchain teknolojisinde depolanan işlem kayıtları, 

kuruluşların finansal raporlarının güvenilirliğini garanti etmez. 

Örneğin, gözlemlenemeyen blockchain haricinde olan anlaşmalar 

veya hileli işlemler, ilişkili taraflarla bağlantılı olarak blockchain 

dahilindeki olan bir işlem ile gerçekleştirilebilir. Bu sebeple, önemli 

olan blockchain’i çevreleyen iç kontrollerin etkinliğidir. Blockchain 

teknolojisi ile birlikte, denetçilerin odak noktası artık işlemleri 
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doğrudan test etmek değil, bunun yerine blockchain’deki şlemlerin 

doğru olduğuna dair uygun güvence elde etmek için bu kontrolleri test 

etmek olacaktır (Liu v.d., 2019). 

Blockchain terknolojisi, denetim endüstrisine gerçekten 

hissedilecek zorluklar getirmekte ve bu alanda stratejik dönüşümü 

artık zorunlu kılmaktadır (Coyne ve McMickle, 2017; Lin ve Liao, 

2017). Denetim firmaları yaptıkları faaliyetler ve yönetim hakkındaki 

bilgileri ile söz konusu teknolojilere ilgi duyan kuruluşların önemli 

danışmanları olarak konumlandırılabilecektir (Raj, 2017; Smith, 2017; 

Rapoport, 2018). 

Denetçilerin blockchain teknolojisine uyumu için aşağıdaki 

öneriler dikkate alınmalıdır (Sheldon, 2019; Smith, 2017): 

1. Blockchain teknolojisi ve blockchain yönetişiminde 

yetkinlik kazanılmalıdır. Denetçiler, blockchain 

teknolojisine dahil olmanın maliyetini ve faydalarını 

değerlendirerek, müşterileri için tavsiyelerde 

bulunabilmelidir.  

2. Risk kontrolüne vurgu yaparak blockchain teknolojisine 

aktif olarak katılmayı sağlamalıdır. Denetçiler, hızla gelişen 

bu teknolojinin sunduğu fırsatları değerlendirerek yüksek 

kalitede hizmet vermek için blockchain teknolojisi 

uygulamalarını etkilemek ve yönetmek ile ilgili ilk adımı 

atmalıdırlar.  
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3. Sürekli denetime geçilmelidir. Blockchain teknolojisi, işlem 

kayıtlarına gerçek zamanlı erişim sayesinde sürekli denetim 

yapmayı mümkün kılar. 

4. Danışma faaliyetleri genişletilmelidir. Geleneksel kanıt 

toplama ve test etmekten kurtulan denetçiler, blockchain 

teknolojisi ile danışmanlık hizmetlerinin kapsamını 

arttırmalıdır.  

Blockchain teknolojisi denetim mesleğine yeni zorluklar ve 

fırsatlar getirebilir. Geleneksel denetim hizmetleri önemini korumaya 

devam ederken, denetçinin yaklaşımı değişebilir. Günümüzde denetim 

mesleği, otomasyon ve veri analizindeki denetim yenilikleriyle 

birlikte, blockchain teknolojisi ile denetçilerin denetim görevlerini 

yerine getirme şekli üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. 

Blockchain teknolojisi giderek daha fazla benimsenirken, denetçilerin 

iş dünyasının beklenen taleplerini karşılamak için bilgi ve beceri 

setlerini genişletmeleri gerekebilir (Farcane ve Deliu, 2020). 

Denetim mesleğinin, Blockchain'in geniş çaplı bir şekilde 

benimsenmesinin yarattığı hem fırsatları hem de zorlukları 

kucaklaması ve "dönüştürülmesi" gerekir. Denetçiler, hızla değişen iş 

dünyasının ihtiyaçlarına uyum sağlama konusunda kanıtlanmış 

yetenekleri geliştirme, öğrenme ve bunlardan yararlanma fırsatına 

sahip oldukları için Blockchain teknolojisinin gelişimini izlemeye 

teşvik edilirler (Farcane ve Deliu, 2020). 

Blockchain tipi, denetim faaliyetleri Akıllı Denetim 

Prosedürlerini içeren 4.0 / sürekli denetim / hibrit denetim modeline 
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doğru ilerlerken, paydaşların bilgi ihtiyaçlarına çok daha iyi yanıt 

vererek denetim kalitesini artırabilecektir. Son dijital dönüşümler göz 

önüne alındığında, denetim mesleğinin Blockchain’in yanı sıra 

Blockchain tabanlı Akıllı Sözleşmelerin etkisini dikkate alması 

önemlidir (Farcane ve Deliu, 2020). 

Denetçiler tarafından blockchain teknolojisini kullanmanın 

avantajları arasında aşağıdakiler sıralanabilir (Farcane ve Deliu, 

2020): 

➢ Maliyetleri düşürerek ve çeşitli otomasyonlarla muhasebeyi 

kolaylaştırmak  

➢ Üçüncü şahıslarla yapılan işlemlerin gerçek onaylarına gerek 

kalmadan otomatik olarak onaylanmasına izin vermek ; 

➢ Önemli maliyet düşüşleri; 

➢ İşlemlerin varlığı, oluşumu, doğruluğu ve eksiksizliği gibi 

bazı denetim iddiaları otomatik olarak kontrol edilecektir. 

Öte yandan, aşağıda özetlenen bir dizi dezavantaj ve risk de 

tanımlanabilir (Farcane ve Deliu, 2020): 

➢ Teknolojiyle ilişkili riskler (güvenlik, insan hatası, aşırı 

güven); 

➢ Yasal nitelikteki riskler; 

➢ Kara para aklama kolaylığı; 

➢ İç kontrollerin artan önemi ; 

➢ Daha yüksek hile riski; 

➢ Eski denetim prosedürlerine de duyulan ihtiyaç. 
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Denetçilerin profili değişecek ve elbette teknolojinin meslek 

üzerinde potansiyel bir yıkıcı etkisi olacak , muhasebe mesleği bir 

şekilde tehdit altında olacak çünkü bir paradigma değişikliğine 

uğrayacak; blockchain teknolojisi uzmanlarına olan ihtiyacın 

muhasebe teknisyenlerine olan ihtiyaçtan daha fazla olacaktır. Ancak 

profesyonel muhakemeye dayalı çalışma aynı zamanda muhasebe 

profesyonellerine olan ihtiyacı da beraberinde getirecektir. Bunun 

temel nedeni, geriye dönük bir analizden ziyade ileriye dönük bir 

takibe ihtiyaç duyulacak olmasıdır (Farcane ve Deliu, 2020). 

2.3.1.4.Akıllı Sözleşmelerin Blockchain Teknolojisi İle 

Denetim İçin Uygunluğu  

Finansal türevlerin otomatik olarak kapatılması ve menkul 

kıymetlerin güvenli transferi dahil olmak üzere Blockchain Akıllı 

Sözleşmeleri için genel uygulamalar bulunsa da, denetim alanı için 

uygulamalar keşfedilmemiştir (Fanning ve Centers, 2016). 

Dış denetim alanına uygulandığında, Blockchain Akıllı 

Sözleşmelerinin tanımı, verimliliği, etkinliği ve verimliliği artırmak 

için denetçi adına bağımsız olarak gerçekleştirilen daha şeffaf ve 

zamanında denetim raporlarına ilişkin paydaşların bilgi ihtiyaçlarına 

ilişkin memnuniyet sağlayacak Akıllı Denetim Prosedürlerini 

(örneğin, denetim kanıtlarının analizi ) içerecek şekilde genişletilebilir 

(Farcane ve Deliu, 2020). 

PCAOB, her yıl, denetim firmalarının eksik  olduğu denetim 

alanlarını vurgulayan cari yıldaki teftişler hakkında bilgi 

yayınlamaktadır. Bu alanlar; finansal raporlama üzerindeki iç kontrol, 



77 | BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNİN MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNE ETKİSİ 

gerçeğe uygun değer tahminlerinin doğrulanması ve önemli yanlışlık 

risklerine yanıt şeklindedir (PCAOB, 2017).  

Akıllı Denetim Prosedürleri denetime uygulandığında, 

denetçilerin hali hazırda uygulamakta olduğu prosedürler ile denetim 

kalite müfettişleri ve düzenleyici otoritelerin gerçekleştirmelerini 

beklediği prosedürler arasında hali hazırda var olan beklentilerdeki 

boşluğu azaltmaya yardımcı olabilecektir (Farcane ve Deliu, 2020). 

Dış denetçinin Blockchain'inde, Akıllı Denetim Prosedürleri, 

denetim müfettişi ile mutabık kalınan denetim prosedürlerine dayalı 

olarak geliştirilebilir. Esasen, bu Akıllı Denetim Prosedürleri, hem 

denetçilerin hem de düzenleyicilerin denetim firmalarının 

eksikliklerinin olduğu alanları proaktif olarak ele alma fırsatına sahip 

olduğu gerçeği göz önüne alındığında, proaktif denetim tekniklerine 

izin verirken, bekleme süresini azaltarak eş zamanlı olarak hem 

denetçiler hem düzenleyiciler tarafından analiz edilecektir. Sonuç 

olarak, Akıllı Denetim Prosedürleri Blockchain'e yüklenir ve dış 

denetçi, ilgili denetim kanıtlarını sunarak bu prosedürleri başlatır. 

Akıllı Denetim Prosedürleri ve sonuçları, denetim blok zincirinin 

sahibi olarak dış denetçiye ve aynı zamanda düzenleyicilere görünür 

olacaktır (Farcane ve Deliu, 2020). 

SEC, kilit yatırımcılar ve denetim komitesi de dahil olmak üzere 

paydaşlar, tüm hata mesajlarına vurgu yaparak (diğer bir deyişle 

"kırmızı bayraklar") Akıllı Denetim Prosedürlerinin toplu sonuçlarını 

gözden geçirmek için sınırlı erişime sahip olabilirler. Akıllı Denetim 

Prosedürlerinin sonuçlarının gözden geçirilmesi, SEC'e, teftişe ihtiyaç 

duyan denetim müşterilerini izleyerek veya bir ekonomik krize işaret 
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edebilecek potansiyel göstergeleri belirleyerek proaktif bir yaklaşım 

izlemesine olanak tanır. Toplu olarak, Blockchain üzerinde Akıllı 

Denetim Prosedürleri yürütmek, denetim kalitesini iyileştirme ve 

paydaşların gereksinimlerine yanıt verme potansiyeline sahiptir. 

Muhasebe ve denetimde zımni bir süreç, insan unsurunun tüm 

adımlara dahil edilmesidir. Bununla birlikte, insan işlevinin 

gerekliliği, blockchain gelişimi ile değişebilir. BT yalnızca işlem 

verilerini gerçek zamanlı olarak taşımakla kalmaz, aynı zamanda 

insan eyleminin programlanmış bir sürümünü de taşıyabilir. Bunlar, 

ilgili terimleri bir blok zincirine kodlayan ve önceden tanımlanmış 

koşullar karşılandığında otomatik olarak yürütülen akıllı sözleşmeler 

biçimini alır (Coyne ve McMickle 2017; Rozario ve Vasarhelyi 2018). 

Akıllı sözleşmeler, işlemleri dijital olarak kolaylaştırır, doğrular, 

kontrol eder ve uygular. Akıllı sözleşmeler, bir sözleşmede belirtilen 

eylemlerin sırasını kabul etmek için fikir birliği protokollerini 

kullanan bir bilgisayar ağı tarafından yürütülür (Peters ve Panayi, 

2016; Hileman ve Rauchs, 2017). 

Muhasebeciler ve denetçiler için, akıllı sözleşmelerin, işlemlerin 

kararlaştırılan şartlara uygun olarak otonom olarak kaydedilmesine 

izin verdiği için önemli bir rol oynadığı ifade edilebilir (CPA ve 

AICPA, 2017; Dai ve Vasarhelyi, 2017; Yermack, 2017; Kozlowski,  

2018; O'Leary, 2018). Malların sevkiyatından sonra satışları kaydetme 

gibi kurallar akıllı sözleşmelere programlanmışsa, sistem satışları blok 

zincirine kaydetmeden önce gönderi tarihini otomatik olarak gözden 

geçirir ve doğrular (Dai ve Vasarhelyi, 2017). 



79 | BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNİN MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNE ETKİSİ 

Rozario ve Vasarhelyi (2018), dış denetçilerin akıllı 

sözleşmelerden yararlanmasını önermektedir Akıllı sözleşmeler, 

gerçek zamanlıya yakın denetim raporlamasıyla paydaşlara daha fazla 

şeffaflık sağlarken, işlem mutabakat prosedürünü otomatikleştirerek 

denetim süreçlerinin yürütülmesini kolaylaştırabilir (Rozario ve 

Thomas, 2017).  İşlemlerin otomatik mutabakatı yalnızca zamandan 

tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda insan hatası riskini de 

önemli ölçüde azaltır (Kokina v.d., 2017; Rozario ve Vasarhelyi 

2018). Bununla birlikte, bu bağlamda, her işlemin BT akıllı sözleşme 

prosedürleri tarafından denetlenmesinin ve otomatik veri 

mutabakatına tabi tutulmasının olası olmadığı unutulmamalıdır. 

Gerçeğe uygun değerin değerlendirilmesi gibi karmaşık muhasebe 

kayıtları veya değer düşüklüğü testi gibi muhasebe ölçümleri, 

muhasebeciler ve denetçilerin insan uzmanlığı ve muhakemesini 

gerektirir. Bu nedenle, Rozario ve Vasarhelyi (2018), blok zinciri 

akıllı denetim prosedürleri ile blok zinciri dışında gerçekleştirilen 

denetim prosedürlerinden oluşan bir melezden bütünsel bir denetim 

modeli önermektedir. 

Yapay zeka (YZ) teknolojileri, akıllı sözleşme uygulamalarının 

potansiyelini, malların fiziksel koşullarının değerlendirilmesi ve 

kaydedilmesine kadar genişletebilir. YZ ile birlikte akıllı sözleşmeler, 

envanter ve diğer varlıklar üzerindeki hasarı tespit edip ölçebilir ve bu 

varlıkların muhasebe ölçümünü potansiyel olarak otomatikleştirebilir. 

Örneğin, sevk edilen mallar özel sensörler veya çiplerle 

donatıldığında, bu sensörler veya çipler, envanter hasarını kendi 

kendine rapor edebilir ve ilgili muhasebe ölçümlerini hemen 
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ayarlamak için akıllı sözleşmelere sinyal verebilir (Dai ve Vasarhelyi, 

2017; Kozlowski 2018). 

Kozlowski (2018), muhasebe standartlarını akıllı sözleşmelere 

kodlayarak blok zinciri altyapısına yerleştirmeyi önermektedir. 

Sürekli denetimin bir parçası olarak, denetçiler işlemlerin muhasebe 

kurallarına uygun olup olmadığını izleyebilir ve uyumsuzlukları 

ortaya çıkarabilir. Sistem, sözleşmeye kodlanmış kurallara ve 

standartlara uyulmadığını tespit ederse akıllı sözleşmeler, işlemleri 

iptal edebilir (Deloitte 2016b). Akıllı sözleşmeler, işlemlerin 

kaydedilmesinin otomasyonunun yanı sıra, örneğin temerrüt veya 

kredi derecelendirme tahmin modellerini kodlayarak bir tahmin işlevi 

sunabilir (Dai ve Vasarhelyi, 2017). Bu modeller, finansal 

durumlarının ve satın alma davranışlarının değerlendirilmesine dayalı 

olarak borçluların kusur riskini izleyebilecek ve gerektiğinde şüpheli 

alacak tahminlerini buna göre ayarlayabilecektir (Schmitz ve Leoni, 

2019). 

2.3.1.5.Akıllı Sözleşmeler ile Akıllı Denetim  

Mevcut denetim yaklaşımları ile geriye dönük belli bir tarihi 

kapsayan ve örneklem yoluyla sahanın bir kısmı ile denetim 

faaliyetleri yürütülmektedir. Bu bağlamda mevcut denetim 

metodolojileri şunları sağlar (Farcane ve Deliu, 2020): 

➢ Önemli yanlışlık riskine ilişkin denetim kanıtı toplamak için 

işlem ve işlemlerin örneklenmesi;  

➢ Geriye dönük bir denetim yaklaşımı; ve  
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➢ Yıllık, belirli bir süreyi kapsayan denetim görüşü. 

Veri tabanlarının siber güvenlik saldırılarına maruz kalabilen 

binlerce günlük işlemi depoladığı modern ekonomide, finansal 

tabloların denetimleri otomatik olarak aşamalı ve tahmine dayalı hale 

geldikçe geleneksel denetim modelinin gelişmesi çok önemlidir 

(Farcane ve Deliu, 2020). 

Bu nedenle, dış denetçilerin karmaşık bir ekosistemde yüksek 

kaliteli denetimler sağlayarak ilgili kalmaları ve halk için katma değer 

yaratmaya devam etmeleri için Akıllı Sözleşmeler ve Blok Zinciri 

dahil olmak üzere diğer yeni teknolojilerin yanı sıra sofistike denetim 

analitiğinin etkisini göz önünde bulundurmaları çok önemlidir 

(Farcane ve Deliu, 2020). 

İşletmeler Akıllı Sözleşmeleri ve Blockchain'i benimsemeye ve 

iş süreçlerinin verimliliğini artırmaya devam ederken, dış denetçilerin 

bu teknolojilerin sunduğu fırsatları ve zorlukları anlaması önemlidir 

(Dai Vasarhelyi, 2017; Rozario Thomas, 2017). 

Şu anda denetçiler, kurum içi veri analizi araçları geliştirme 

veya denetim yazılımı sağlayıcılarından veri analizi araçları satın alma 

seçeneğine sahiptir. Ek olarak, paydaşların daha şeffaf, zamanında 

denetim raporlaması taleplerine yanıt vermek için çeşitli analitik 

denetim araçlarının entegrasyonu gerekecektir (Romero v.d., 2012; 

Dai ve Vasarhelyi, 2017). Sonuç olarak, bu analitik denetim araçları 

denetçi tarafından buluta yüklenip paydaşların kullanımına sunulsa da, 

neredeyse gerçek zamanlı denetim prosedürlerinin sonuçlarını bulutta 

kaydetmek son derece zor bir görev olabilir. Denetim planlaması 
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birden fazla maliyet-fayda değerlendirmesi gerektirdiğinden 

(incelenmesi gereken hesaplar, denetim prosedürlerinin niteliği, 

zamanlaması ve kapsamı vb. dahil), bulut özellikli analitik denetim 

araçları için bir raporlama ekosistemine geçiş, maliyet-fayda açısından 

mümkün olmayacaktır (Badertscher v.d., 2017). 

Mevcut teknolojileri daha proaktif ve şeffaf bir denetim 

modelini yansıtacak şekilde uyarlamanın doğasında olan karmaşık 

boyutları göz önüne alındığında, akıllı sözleşmeye dayalı denetim 

analitiğinin (Akıllı Denetim Prosedürleri olarak ifade edilebilir) 

sonuçlarını dikkate almak önemlidir (Farcane ve Deliu, 2020). 

Esasen, dış denetçi tarafından oluşturulan bir Blockchain 

üzerindeki Akıllı Sözleşmeler, denetim prosedürlerinin uygulanmasını 

kolaylaştırabilir ve aynı zamanda gerçek zamanlı denetim raporlaması 

sağlayabilir ve aynı zamanda paydaşlara daha fazla şeffaflık 

sağlayabilir. Böylece, Akıllı Sözleşmelerin kavramsallaştırılması, dış 

denetçilere daha verimli ve etkili denetimler sağlamada yardımcı 

olmak için Akıllı Denetim Prosedürlerini içerecek şekilde 

genişletilmelidir (Rozario ve Thomas, 2017). 

Akıllı Denetim Prosedürleri, harici denetçinin Blockchain'inde 

uygulanan otonom iç kontrol testleri (akıllı kontrol testleri olarak ifade 

edilebilir) ve otonom analitik prosedürler (Akıllı Analitik Prosedürler 

olarak ifade edilebilir) dahil olmak üzere özerk denetim 

prosedürleridir. Dağıtılmış Blockchain sicilinde Akıllı Denetim 

Prosedürlerinin yürütülmesi, kilit yatırımcılar, tedarikçiler, denetim 

müfettişleri, SEC ve denetim komitesi gibi paydaşlara zamanında 

raporlama getirecektir. Blockchain, Akıllı Denetim Prosedürlerini ve 



83 | BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNİN MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNE ETKİSİ 

neredeyse tam zamanında denetim raporlamasını gerçekleştirmek için 

bir platform sağladığından, bu yeni denetim prosedürleri, denetim 

kalitesini iyileştirmek için büyük bir potansiyele sahiptir ve 

denetçilerin denetim prosedürlerini daha etkin bir şekilde yürütmesine 

olanak tanır. Sonuç, daha yüksek riskli alanlara daha fazla kaynak 

tahsis etmek mümkün olabilir. Akıllı Denetim Prosedürleri, denetçinin 

denetim "bloğundaki" katılımcı düğümlere neredeyse gerçek zamanlı 

olarak dağıtılacağından, daha fazla şeffaflık ve zamanında, tam 

zamanında denetim raporlaması gereksinimlerinin karşılanmasına yol 

açacaktır (Farcane ve Deliu, 2020). 
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3.ARAŞTIRMA 

3.1.ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Muhasebe ve denetim meslek uygulamaları bağlamında, meslek 

uzmanlarınca tehdit olarak algılanabilecek, ancak gerekli donanım ve 

beceriler edinildiğinde, avantajlar elde edilecek, blockchain 

teknolojisine muhasebe meslek uzmanlarının algılarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu teknolojiye, muhasebe 

meslek mensuplarının algısı, teknolojinin muhasebe ve denetim 

mesleklerini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörleri dikkate alınarak, 

değerlendirilmiştir.  

Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Anket yöntemi ile 

yürütülen araştırmada, katılımcıların genel özelliklerini belirlemeye 

yönelik 10 soru, blockchain teknolojisinin muhasebe ve denetim 

alanında kullanımıyla ilgili algıların değerlendirilmesine yönelik 25 

soru kullanılmıştır. Ankette yer alan ifadeler, Güner’in 2021’de 

blockchain teknolojisinin muhasebede kullanılmasıyla ilgili algıların 

değerlendirilmesi için oluşturduğu ölçekten yararlanılarak 

oluşturulmuştur.  

Araştırma kapsamında, Adıyaman, Ankara, Kayseri ve Malatya  

illerinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler’in 

algıları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda basit tesadüfi yöntem ile 

belirlenen 68 muhasebe çalışanı ile anket yapılmıştır. Anketle 

toplanan veriler; SPSS 22.0 paket programına aktarılarak, güvenilirlik, 

normallik testleri yapılmıştır, frekans ve ortalama değerler 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar çeşitli istatistiki testlerle 

değerlendirilmiştir.  
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4.BULGULAR 

4.1.KATILIMCILARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan ankete katılan 

muhasebecilerin genel özellikleri belirlemek amacıyla birinci bölümde 

yer alan sorulara verilen yanıtlardan elde edilen bulgular ve frekans 

dağılımları tablodaki gibidir: 

Tablo 5: Ankete katılım gösteren SMMM’lerin genel özellikleri 

Cinsiyet N % 

 

Mesleğin Sevilmesi  N  % 

Erkek 52 76,47 Evet 59 86,76 

Kadın 16 23,52 Hayır 9 13,23 

   
   

Yaş N % Mesleğin Geleceği  N %  

30’dan küçük 10 13,44 Kötümser 14 20,58 

30-45 yaş arası 34 50,74 Kararsız 19 27,94 

45’den büyük 24 35,82 İyimser 35 51,47 

   
   

Eğitim N % 

 

BCT’nin duyulması  N  % 

Lisans 47 69,11 Evet 36 53,73 

Lisans üstü 21 30,08 Hayır 32 46,27 

         

Mesleki Kıdem               N % BCT bir tehditdir ;        N % 

5 yıl ve daha az 7 11,47 Evet 6 8,82 

6-10 yıl arası 14 22,95 Hayır 27 39,7 

11-20 yıl arası 17 27,86 Fikrim yok 35 51,47 

21 yıl ve daha fazla 23 33,82    

 

Ankete katılım gösteren SMMM’lerin %76,47’si erkek, 

%69,11’i lisans düzeyinde eğitimli, %86,56’sı orta yaş ve üzeri olup 
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%66,17’si 10 yıl üzeri deneyime sahiptir. Ayrıca katılım sağlayan 

SMMM’lerin %86,76’sı mesleğini sevdiğini ve %51,47’si mesleğin 

geleceği ile ilgili iyimser olduğunu ifade etmiştir. 

Bu kategoride, katılımcılara, blockchain teknolojisi ile ilgili 

olarak, teknolojiyi duyup duymadıkları ve söz konusu teknolojiyi bir 

tehdit olarak görüp görmedikleri sorulmuştur. Elde edilen sonuçlar ise, 

katılımcıların %53,73’ü blockchain teknolojisini duymuş olup, 

%39,7’si bir tehdit olarak görmemekle beraber %51,47’si tehdit olarak 

niteliyip nitelememek hususunda fikir sahibi değildir. Dolayısyla 

meslek mensuplarının, blockchain teknolojisini duymuş olmakla 

beraber bilgi düzeylerinin yetersiz seviyede olduğu ifade edilebilir. 

4.2.GÜVENİLİRLİK ANALİZİ SONUÇLARI 

Adıyaman, Ankara, Kayseri ve Malatya’da çalışan toplam 68 

SMMM’ye uygulanan ankete güvenilirlik analizi yapılmış ve 

Cronbach’s Alpha değeri 0,989 olarak belirlenmiştir. Güvenilirlik 

katsayısına (0,81-1 = çok güvenilir) göre, ankete verilen cevapların 

güvenilir kabul edilebileceği ifade edilebilir. Güvenilirlik katsayıları, 

blockchain teknolojisinin muhasebe ve denetim alanında 

kullanılmasına yönelik faktörler ile birlikte değerlendirildiğinde, 

ankette yer alan her bir ifadeye göre dikkate alındığında; en düşük 

katsayı 0,822 olarak, en yüksek katsayı 0,949 olarak tespit edilmiştir. 

Bu katsayılardan (0,81-1 = çok güvenilir), ankette yer alan blockchain 

teknolojisinin muhasebe ve denetim alanında kullanım etkilerini 

değerlendiren faktörler ile algıları belirlemeye yönelik ifadelere 

verilen yanıtların da güvenilir kabul edilebileceği ifade edilebilir. 
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4.3.FREKANS VE ORTALAMALARA İLİŞKİN 

BULGULAR 

Ankette SMMM’lerin, blockchain teknolojisinin muhasebe ve 

denetim alanında kullanılmasına yönelik algıları ölçmek için ikinci 

bölümde, 5 farklı kategoride, toplamda 25 soru yöneltilmiştir.  

Ankette, blockchain teknolojisinin muhasebe ve denetim 

alanında kullanılmasının SMMM’lerce değerlendirilmesi için 

oluşturulan beş kategori sırasıyla; MHK- müşteri hizmetleri kalitesi, 

DM- düşük maliyet, VG- verimlilik ve güvenlik, D- denetim, MU- 

mevzuata uygunluk olarak belirlenmiştir.  

Belirtilen kategorilerde algıların ölçülmesine yönelik oluşturulan 

ifadeler “kesinlikle katılıyorum – kesinlikle katılmıyorum” aralığında 

beşli Likert ile değerlendirilmiştir.  

Blockchain teknolojisinin muhasebe ve denetim alanında 

kullanılmasıyla ilgili olarak algıların değerlendirildiği faktörlerden biri 

“Müşteri Hizmetleri Kalitesi” olarak belirlenmiştir. Söz konusu 

teknoloji ile muhasebe bilgi kalitesinin artacağı çeşitli çalışmalarda 

ifade edilmiştir. Dolayısıyla böyle bir öngörü bağlamında teknolojinin 

müşteri hizmetleri kalitesini arttıracağına ilişkin bir beklenti vardır. 

Müşteri Hizmetleri Kalitesi faktörü ile ilgili; ankete katılan muhasebe 

çalışanlarına, müşteri hizmetleri kalitesini belirlemek için oluşturulan 

ifadeler; 

MHK 1: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı şeffaflığı 

arttıracaktır. 

MHK 2: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı muhasebe 

süreçlerine yönelik güveni arttıracaktır. 
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MHK 3: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı verilerin 

doğruluğunu arttıracaktır. 

MHK 4: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı riski 

azaltacaktır. 

MHK 5: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı taraflar 

arasındaki eylemleri ve işlemleri otomatikleştirecektir. 

Bu kategorideki sorulara verilen yanıtların frekans ve ortalama 

değerleri tablodaki gibidir: 

Tablo 6: Blockchain Teknolojisinin Muhasebe ve Denetim Alanında 

Kullanılmasıyla İlgili Olarak “Müşteri Hizmetleri Kalitesi” Faktörüne 

İlişkin Frekans ve Ortalamalar 

Müşteri 

Hiz. 

Kalitesi 

N % Mean St.Deviation % Mean 

MHK 1 37 57,8 3,5 1,211 

56,3 3,45 

MHK 2 35 54,4 3,38 1,197 

MHK 3 37 57,8 3,49 1,206 

MHK 4 35 54,4 3,43 1,125 

MHK 5 36 57,3 3,41 1,202   

Söz konusu ifadelere ilişkin düşünceler; 3,45 değeri ile 

“katlıyorum” olarak belirlenmiştir. Katılımcıların çoğu, blockchain 
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teknolojisinin şeffaflığı, muhasebe süreçlerine güveni ve verilerin 

doğruluğunu arttırarak, riski azaltarak ve taraflar arasındaki 

eylemlerin ve işlemlerin otomatik hale getirilmesini sağlayarak 

müşteri hizmetleri kalitesini etkileyeceği görüşünü ifade etmişlerdir. 

Bu kategoride; en düşük değer 3,38 ile “muhasebe süreçlerine yönelik 

güveni arttıracaktır;” ifadesi için, en yüksek değer 3,5 ile “şeffaflığı 

arttıracaktır;” ifadesi için belirlenmiştir. Ayrıca frekans bulgularıyla 

ilgili olarak katılımcıların %36,4’ü, bu kategoride yer alan ifadelere 

“kararsızım” şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Blockchain teknolojisinin muhasebe ve denetim alanında 

kullanılmasıyla ilgili olarak algıların değerlendirildiği faktörlerden bir 

diğeri “Düşük Maliyet” olarak belirlenmiştir. Söz konusu teknoloji ile 

maliyetlerin önemli ölçüde azalacağı çeşitli çalışmalarda ifade 

edilmiştir. Dolayısıyla böyle bir öngörü bağlamında teknolojinin 

maliyetleri düşüreceğine ilişkin bir beklenti vardır. Düşük Maliyet 

faktörü ile ilgili; ankete katılan muhasebe çalışanlarına, söz konusu 

teknolojinin maliyetleri düşürdüğünü ifade eden önermelere 

SMMM’lerin katılım düzeyini ölçmek için oluşturulan ifadeler; 

DM 1: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı işlem 

maliyetlerini düşürecektir. 

DM 2: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı işletmede 

gerçekleşen birçok işlemde aracıları ortadan kaldıracaktır. 

DM 3: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı işletmelerdeki 

idari maliyetleri düşürecektir. 

DM 4: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı işletmelerde 

operasyonel maliyetleri düşürecektir. 
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Bu kategorideki sorulara verilen yanıtların frekans ve ortalama 

değerleri tablodaki gibidir: 

 

Tablo 7: Blockchain Teknolojisinin Muhasebe ve Denetim Alanında 

Kullanılmasıyla İlgili Olarak “Düşük Maliyet” Faktörüne İlişkin 

Frekans ve Ortalamalar 

Düşük 

Maliyet 

N % Mean St.Deviation % Mean 

DM 1 36 57,3 3,41 1,202 

58,3 3,39 

DM 2 38 60,3 3,41 1,189 

DM 3 37 58,3 3,41 1,257 

DM 4 36 57,3 3,34 1,237 

Söz konusu ifadelere ilişkin düşünceler; 3,39 değeri ile 

“kararsızım” olarak belirlenmiştir. Katılımcıların çoğu, blockchain 

teknolojisinin işlem maliyetlerini düşüreceği, birçok işlemde aracıları 

ortadan kaldıracağı, idari ve operasyonel maliyetleri düşüreceğine 

yönelik ifadelere “karasızım” şeklinde görüş ifade etmişlerdir. Bu 

kategoride; en düşük değer 3,34 ile “operasyonel maliyetleri 

düşürecektir;” ifadesi için, en yüksek değer 3,41 ile “işlem 

maliyetlerini düşürecektir, birçok işlemde aracıları ortadan 

kaldıracaktır, idari maliyetleri düşürecektir;” ifadeleri için 

belirlenmiştir.  
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Blockchain teknolojisinin muhasebe ve denetim alanında 

kullanılmasıyla ilgili olarak algıların değerlendirildiği faktörlerden bir 

diğeri “Verimlilik ve Güvenlik” olarak belirlenmiştir. Söz konusu 

teknoloji ile hız ve gerçek veriler sayesinde verimlilik ve güvenliğin 

artacağı çeşitli çalışmalarda ifade edilmiştir. Dolayısıyla böyle bir 

öngörü bağlamında teknolojinin verimliliği ve güvenliği arttıracağına 

ilişkin bir beklenti vardır. Verimlilik ve Güvenlik faktörü ile ilgili; 

ankete katılan muhasebe çalışanlarına, söz konusu teknolojinin 

verimliliği ve güvenliği arttırdığını ifade eden önermelere 

SMMM’lerin katılım düzeyini ölçmek için oluşturulan ifadeler; 

VG 1: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı gerçek 

zamanlı ticari işlemlerin izlenmesine yardımcı olarak muhasebe 

süreçlerindeki olası gecikmeleri engelleyecektir. 

VG 2: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı işlem hızını 

arttıracaktır. 

VG 3: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı etkinliği 

arttıracaktır. 

VG 4: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı saklanan 

verilerin güvenliğini arttıracaktır. 

VG 5: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı muhasebe 

sistemlerinin bütünleşmesine katkı sağlayacaktır. 

Bu kategorideki sorulara verilen yanıtların frekans ve ortalama 

değerleri tablodaki gibidir: 
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Tablo 8: Blockchain Teknolojisinin Muhasebe ve Denetim Alanında 

Kullanılmasıyla İlgili Olarak “Verimlilik ve Güvenlik” Faktörüne 

İlişkin Frekans ve Ortalamalar 

 

Verimlilik 

ve 

Güvenlik 

N % Mean St.Deviation % Mean 

VG 1 37 59,2 3,53 1,223 

59,5 3,48 

VG 2 40 63,3 3,59 1,243 

VG 3 37 59,2 3,46 1,205 

VG 4 34 54,8 3,40 1,210 

VG 5 38 60,8 3,43 1,155 

Söz konusu ifadelere ilişkin düşünceler; 3,48 değeri ile 

“katlıyorum” olarak belirlenmiştir. Katılımcıların çoğu, blockchain 

teknolojisinin gerçek zamanlı verilerin izlenmesini sağlayarak 

gecikmeleri engelleyeceğini, işlem hızını ve etkinliği arttıracağını, 

verilerin güvenliğini arttıracağını, muhasebe sistemlerinin 

bütünleşmesini sağlayacağını ifade etmişlerdir. Bu kategoride; en 

düşük değer 3,40 ile “saklanan verilerin güvenliğini arttıracaktır;” 

ifadesi için, en yüksek değer 3,59 ile “işlem hızını arttıracaktır;” 

ifadesi için belirlenmiştir. Ayrıca frekans bulgularıyla ilgili olarak 
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katılımcıların %35,4’ü, bu kategoride yer alan ifadelere “kararsızım” 

şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Blockchain teknolojisinin muhasebe ve denetim alanında 

kullanılmasıyla ilgili olarak algıların değerlendirildiği faktörlerden bir 

diğeri “Denetim” olarak belirlenmiştir. Söz konusu teknoloji ile 

denetim faaliyetleri ile ilgili olarak etkinlik, hızlılık, kolaylık 

sağlanacağı çeşitli çalışmalarda ifade edilmiştir. Dolayısıyla böyle bir 

öngörü bağlamında teknolojinin denetim faaliyetlerinde daha iyi 

hizmetlerin verileceğine ilişkin bir beklenti vardır. Denetim faktörü ile 

ilgili; ankete katılan muhasebe çalışanlarına, söz konusu teknolojinin 

denetimde iyileştirmelere neden olduğunu ifade eden önermelere 

SMMM’lerin katılım düzeyini ölçmek için oluşturulan ifadeler; 

D 1: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı denetim 

etkinliğini arttıracaktır. 

D 2: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı denetim 

süreçlerini kolaylaştıracaktır. 

D 3: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı hızlı ve güvenli 

bir ödeme süreci sağlayacaktır. 

D 4: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı işlem 

süreçlerinin izlenebilirliğini arttıracaktır. 

D 5: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı veriler 

üzerindeki kontrol gücünü arttıracaktır. 

Bu kategorideki sorulara verilen yanıtların frekans ve ortalama 

değerleri tablodaki gibidir: 
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Tablo 9: Blockchain Teknolojisinin Muhasebe ve Denetim Alanında 

Kullanılmasıyla İlgili Olarak “Denetim” Faktörüne İlişkin Frekans ve 

Ortalamalar 

Denetim N % Mean St.Deviation % Mean 

D 1 41 65,8 3,62 1,209 

40 3,53 

D 2 44 70,8 3,65 1,219 

D 3 35 56,8 3,38 1,277 

D 4 40 52,3 3,49 1,260 

D 5 40 52,3 3,51 1,247 

Söz konusu ifadelere ilişkin düşünceler; 3,53 değeri ile 

“katlıyorum” olarak belirlenmiştir. Katılımcıların çoğu, blockchain 

teknolojisinin denetim etkinliğini arttıracağını, denetim süreçlerini 

kolaylaştıracağını, hızlı ve güvenli bir ödeme süreci sağlayacağını, 

işlem süreçlerinin izlenebilirliğini arttıracağını, veriler üzerindeki 

kontrol gücünü arttıracağını ifade etmişlerdir. Bu kategoride; en düşük 

değer 3,38 ile “hızlı ve güvenli bir ödeme süreci sağlayacaktır;” 

ifadesi için, en yüksek değer 3,65 ile “denetim süreçlerini 

kolaylaştıracaktır;” ifadesi için belirlenmiştir. Ayrıca frekans 

bulgularıyla ilgili olarak katılımcıların %30’u, bu kategoride yer alan 

ifadelere “kararsızım” şeklinde görüş bildirmişlerdir. 
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Blockchain teknolojisinin muhasebe ve denetim alanında 

kullanılmasıyla ilgili olarak algıların değerlendirildiği faktörlerden bir 

diğeri “Mevzuata Uygunluk” olarak belirlenmiştir. Söz konusu 

teknoloji ile mevzuata uygunluğun artacağı çeşitli çalışmalarda ifade 

edilmiştir. Dolayısıyla böyle bir öngörü bağlamında teknolojinin 

mevzuata uygunluğu arttıracağına ilişkin bir beklenti vardır. Mevzuata 

Uygunluk faktörü ile ilgili; ankete katılan muhasebe çalışanlarına, söz 

konusu teknolojinin mevzuata uygunluğu arttırdığını ifade eden 

önermelere SMMM’lerin katılım düzeyini ölçmek için oluşturulan 

ifadeler; 

MU 1: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı iş süreçlerini 

kolaylaştıracaktır. 

MU 2: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı muhasebe 

süreçlerindeki değişmez kuralları arttıracaktır. 

MU 3: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı hileyi 

önleyecektir. 

MU 4: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı verilerin 

gizliliği ve korunmasını sağlayacaktır. 

MU 5: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı mevzuata 

uygunluğu arttıracaktır. 

MU 6: Muhasebede blockchain teknolojisinin kullanımı hataları 

azaltacaktır. 

Bu kategorideki sorulara verilen yanıtların frekans ve ortalama 

değerleri tablodaki gibidir: 
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Tablo 10: Blockchain Teknolojisinin Muhasebe ve Denetim Alanında 

Kullanılmasıyla İlgili Olarak “Mevzuata Uygunluk” Faktörüne İlişkin 

Frekans ve Ortalamalar 

Mevzuata 

Uygunluk 

N % Mean St.Deviation % Mean 

MU 1 37 58,3 3,41 1,230 

57,6 3,42 

MU 2 34 54,8 3,35 1,147 

MU 3 34 54,8 3,46 1,177 

MU 4 38 60,8 3,45 1,213 

MU 5 37 58,3 3,40 1,167 

MU 6 38 58,8 3,43 1,210   

Söz konusu ifadelere ilişkin düşünceler; 3,42 değeri ile 

“katlıyorum” olarak belirlenmiştir. Katılımcıların çoğu, blockchain 

teknolojisinin iş süreçlerini kolaylaştıracağını, muhasebe süreçlerinde 

değişmez kuralları arttıracağını, hileyi önleyeceğini, verilerin gizliliği 

ve korunmasını sağlayacağını, mevzuata uygunluğu arttıracağını, 

hatayı azaltacağını ifade etmişlerdir. Bu kategoride; en düşük değer 

3,35 ile “muhasebe süreçlerinde değişmez kuralları arttıracaktır;” 

ifadesi için, en yüksek değer 3,46 ile “hileyi önleyecektir;” ifadesi için 

belirlenmiştir. Ayrıca frekans bulgularıyla ilgili olarak katılımcıların 
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%34,8’i, bu kategoride yer alan ifadelere “kararsızım” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. 

4.4. TEK YÖNLÜ VARYANS VE T TESTİ 

ANALİZLERİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Araştırma verilerine istatistiki analizleri yapmadan önce, her 

anket maddesi için normallik testi yapılmış  (Skewness ve Kurtosis) 

ve verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. 

Araştırma verilerine katılımcıların katılım durumları ile cinsiyet, 

yaş, eğitim durumu, mesleki kıdem, mesleği sevme durumu, mesleğin 

geleceği ile ilgili düşünceler, blockchain teknolojisini duyma ve 

blockchain teknolojisini bir tehdit olarak görme arasında anlamlı 

farklılıkların olup olmadığının araştırılmasına yönelik tek yönlü 

varyans (one way anova) ve iki örneklem t testi yapılmıştır. Test 

sonuçlarına ilişkin raporlar kitabın sonunda Ek-1’de verilmiştir. 

Blockchain teknolojisinin muhasebe ve denetim faaliyetlerine 

etkilerini belirlemeye yönelik oluşturulan ifadelere katılım durumu ile 

meslek mensuplarının belirtilen özellikleri arasında anlamlı farklılıklar 

tespit edilmiştir. Buna göre; 

➢ Katılımcıların ifadelere katılma düzeyi ile cinsiyetler arasında 

%5 anlamlılık seviyesinde farklılık vardır. Blockchain 

teknolojisinin müşteri hizmetleri kalitesine etkisini belirleyen 

ifadelere kadın meslek mensuplarının katılım düzeyi daha 

yüksek olmuştur. Blockchain teknolojisinin verimlilik ve 

güvenlik ile ilgili etkilerini, denetim faaliyetlerine ve 



Dr. Öğr. Üyesi Arzu MERİÇ | 98 

 

mevzuata uygunluğa yönelik etkilerini belirleyen ifadelere 

katılım düzeyi erkek meslek mensuplarınca daha yüksek 

olmuştur. 

➢ Katılımcıların ifadelere katılma düzeyi ile yaşları arasında 

%5 anlamlılık seviyesinde farklılık vardır. Genellikle yaş 

aralığı olarak belirlenen, 45 yaş üstü meslek mensuplarının, 

ifadelere katılım düzeyi, diğerlerine göre daha yüksektir. 45 

yaş üstü meslek mensuplarının, blockchain teknolojisinin 

maliyetleri düşüreceğine, verimlilik ve güvenliği 

arttıracağına, denetim faaliyetlerini etkinleştireceğine ve 

mevzuata uygunluğu arttıracağına yönelik ifadelere katılım 

düzeyi yüksek olarak belirlenmiştir.  

➢ Katılımcıların ifadelere katılma düzeyi ile eğitim durumları 

arasında %5 anlamlılık seviyesinde farklılık vardır. 

Genellikle lisans eğitimini tamamlayan meslek mensuplarının 

katılma düzeyi, yüksek lisans mezunu meslek mensuplarına 

göre daha yüksektir. Blockchain teknolojisinin maliyetleri 

düşüreceğine, verimlilik ve güvenliği arttıracağına, denetim 

faaliyetlerini etkinleştireceğine ve mevzuata uygunluğu 

arttıracağına yönelik ifadelere lisans mezunu meslek 

mensuplarının katılım düzeyi daha yüksek olmuştur. 

➢ Katılımcıların ifadelere katılma düzeyi ile mesleki kıdemleri 

arasında %5 anlamlılık seviyesinde farklılık vardır. 

Genellikle 21 yıl üzeri tecrübe sahibi meslek mensuplarının 

ifadelere katılım düzeyi, diğerlerine göre yüksektir. Meslekte 

kıdem sahibi meslek mensuplarının blockchain teknolojisinin 
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müşteri hizmetleri kalitesini arttıracağını, maliyetleri 

düşüreceğini, verimlilik ve güvenliği arttıracağını, denetimi 

etkinleştireceğini ve mevzuata uygunluğu arttıracağını 

belirten ifadelere katılım düzeyi yüksek olarak belirlenmiştir. 

➢ Katılımcıların ifadelere katılma düzeyi ile mesleğin sevilmesi 

ile ilgili düşünceleri arasında %5 anlamlılık seviyesinde 

farklılık vardır. Genellikle mesleğini seven meslek 

mensuplarının ifadelere katılım düzeyi, sevmeyenlere göre 

yüksektir. Mesleği seven meslek mensuplarının blockchain 

teknolojisinin muhasebeye etkisini belirlemeye yönelik 

müşteri hizmetleri kalitesini arttıracağı, maliyetleri 

düşüreceği, verimlilik ve güvenlik bağlamında iyileştirmeler 

olacağı, denetimde etkinliğin artacağı ve mevzuata 

uygunluğun artacağını belirten ifadelere katılım düzeyi 

yüksek olarak belirlenmiştir. 

➢ Katılımcıların ifadelere katılma düzeyi ile mesleğin geleceği 

ile ilgili düşünceleri arasında %5 anlamlılık seviyesinde 

farklılık vardır. Genellikle mesleğin geleceği ile ilgili iyimser 

düşünen meslek mensuplarının ifadelere katılım düzeyi, 

diğerlerine göre yüksektir. Ancak blockchain teknolojisinin 

maliyetleri düşüreceğine yönelik belirtilen ifadelere, 

mesleğin geleceği ile ilgili kararsız kalan meslek 

mensuplarının katılım düzeyi yüksek olarak belirlenmiştir. 

Blockchain teknolojisinin müşteri hizmetleri kalitesini 

arttıracağını, verimlilik ve güvenliği arttıracağını, denetimi 

etkinleştireceğini ve mevzuata uygunluğu arttıracağını 
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belirten ifadelere, mesleğin geleceği ile ilgili iyimser olan 

meslek mensuplarının katılım düzeyi yüksek olmuştur. 

➢ Katılımcıların ifadelere katılma düzeyi ile blockchain 

teknolojisini duyma ile ilgili düşünceleri arasında %5 

anlamlılık seviyesinde farklılık vardır. Genellikle blockchain 

teknolojisini daha önceden duyan meslek mensuplarının 

ifadelere katılım düzeyi, duymayanlara göre yüksektir. 

Blockchain teknolojisini daha önceden duyan meslek 

mensuplarının söz konusu teknolojinin müşteri hizmetleri 

kalitesini arttıracağını, maliyetleri düşüreceğini, verimlilik ve 

güvenliği arrtıracağını, denetimi etkinleştireceğini ve 

mevzuata uygunluğu arttıracağını belirtilen ifadelere katılım 

düzeyi yüksek olarak belirlenmiştir. 

➢ Katılımcıların ifadelere katılma düzeyi ile blockchain 

teknolojisini bir tehdit olarak görme ile ilgili düşünceleri 

arasında %5 anlamlılık seviyesinde farklılık vardır. 

Genellikle blockchain teknolojisini bir tehdit olarak 

görmeyen meslek mensuplarının ifadelere katılım düzeyi, 

diğerlerine göre yüksektir. Blockchain teknolojisini bir tehdit 

olarak görmeyen meslek mensuplarının teknoloji ile ilgili 

olarak müşteri hizmetleri kalitesini arttıracağını, maliyetleri 

düşüreceğini, verimlilik ve güvenliği arttıracağını, denetimi 

etkinleştireceğini ve mevzuata uygunluğu arttıracağını 

belirten ifadelere katılım düzeyi yüksek olarak belirlenmiştir. 

Ancak teknolojiyi tehdit olarak gören meslek mensuplarının, 

“operasyonel maliyetleri düşürecektir” ifadesi ile “hızlı ve 
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güvenli bir ödeme süreci sağlayacaktır” ifadesine katılım 

düzeyi yüksek olmuştur. 
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5. SONUÇ 

Blockchain teknolojisinin önümüzdeki on yılda farklı 

sektörlerde büyük değişikliklere neden olacağı tahmin edilmektedir.  

Blockchain teknolojisi ile iş süreçlerinin hızlı dijitalleşmesi 

sonucunda, muhasebe ve denetim meslek uzmanları, bu teknolojinin 

yaygın olarak benimsendiği bir iş dünyasında piyasa taleplerine cevap 

verebilmek için gelecekte ihtiyaç duyulacak becerileri dikkate alarak 

gerekli mesleki donanım ve becerileri edinmelidirler. 

Muhasebeciler ve denetçiler teknolojinin becerilerini kalıcı 

olarak değiştireceği yeni rollerini benimseyerek, uyum çabalarını 

göstermelidirler. Geleceğin muhasebecileri ve denetçileri akademik 

düzeyde geliştirilebilen ve öğretilebilen istatistiksel ve teknik 

becerilerle donanıp, yeni iş süreçlerini anlama ve içinde yer alma 

çabalarıyla bu uyumu sağlayacaklardır. 

Mevcut blockchain teknolojisi algısısı, araştırmacıları ve 

uygulayıcıları blockchain teknolojisinin temel özelliklerini ve 

muhasebe ve denetim uygulamaları üzerindeki etkilerini eleştirel bir 

şekilde incelemek için harekete geçirmektedir. 

Muhasebe mesleği, tek girişli defter tutmadan, muhasebe ve 

denetim endüstrisini bozduğu söylenen blockchain teknolojisinin 

günümüzdeki gelişimine kadar uzun bir yol kat etmiştir. Yeni 

teknolojilerin muhasebeciler ve denetçileri olumsuz olarak nasıl 

etkileyeceğine veya ortadan kaldıracağına dair birkaç endişe ve 

tahmine rağmen, tarihsel olarak bu meslekler her zaman önemini 

korumuştur.  
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Muhasebeciler ve denetçiler, blockchain teknolojisini 

benimseyen ticari müşterilerle karşı karşıya kaldıklarında, blok zinciri 

tabanlı muhasebe ve denetim uygulamalarını anlamaları beklenir. Bu 

nedenle, blockchain teknolojisi, endüstriler arasında yaygın bir şekilde 

benimsenirken, muhasebeciler ve denetçiler, müşterilerinin taleplerini 

önceden görebilmek ve karşılayabilmek için beceri setlerini ve 

bilgilerini genişletmelidir. 

Muhasebe ve denetim uygulayıcıları, şirketlere blockchain 

teknolojisini benimsemeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak ve 

bunun uygulanmasını destekleyerek teknolojinin devriminden 

yararlanarak hizmetlerini genişletebilirler. Dahası, muhasebeciler ve 

denetçiler akıllı sözleşmelerin oluşturulması, yürütülmesi ve 

kontrolünde çok önemli bir rol oynayabilir. Güvenilir profesyoneller 

olarak muhasebeciler ve denetçiler, akıllı sözleşmelerin ve kodlanmış 

muhasebe standartlarının ve diğer düzenlemelerin nasıl yürütüldüğünü 

izlemek ve kontrol etmek için gereken kapsamlı muhasebe ve denetim 

uzmanlığına sahiptir. Bununla birlikte, bu görevi yerine getirebilmek 

için muhasebeciler ve denetçilerin, blockchain tabanlı akıllı 

sözleşmeler ve yapay zeka gibi ilgili teknolojiler hakkında teknik 

anlayış edinmeleri gerekecektir. 

Kayıt tutma, standart belirleme ve karmaşık iş kurallarının 

uygulanmasında uzman olan muhasebeciler ve denetçiler, blockchain 

teknolojisinin küresel olarak düzenlenmesi ve uygulanmasında etkili 

bir rol kazanabilirler. Bir yandan, müşterilerine blok zinciri tabanlı 

çözümler için danışmanlık hizmetleri sunabilirler; diğer yandan 
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blockchain teknolojisini kurumsallaştırmak isteyen makam ve 

düzenleyicilere uzmanlıklarını sunabilirler.  

Blockchain teknolojisinin muhasebe ve denetim alanındaki 

geleceğinin tam olarak nasıl gelişeceği belirsizdir. Blockchain 

teknolojisi, muhasebeciler ve denetçiler için yeni fırsatların yanı sıra 

zorlukları da içermektedir. Muhasebeciler ve denetçilerin blockchain 

teknolojisinin sonuçlarını anlaması ve bu yeni ekosistemdeki 

gelişmelerden haberdar olması gerekmektedir. Blockchain 

teknolojisinin muhasebe ve denetim uygulamaları üzerindeki etkilerini 

belirlemek ve muhasebeciler ve denetçiler arasında bu yeniliğe ilişkin 

algı ve tepkileri ortaya çıkarmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

vardır. 

Beşinci sanayi devriminde teknolojiyi yenilikçi amaçlar ve yeni 

yaklaşımlar için kullanan insanların güçlü yanlarını vurgulamalarını 

sağlayacak yeni rollerin araştırılması gerekir. Muhasebeciler ve 

denetçiler de bu akıbetin sonucu olarak yeni rollerini araştırıp, 

geliştirip teknolojiyle uyumlu bir şekilde hizmet sunma gayreti içinde 

olmalıdırlar. Sundukları hizmetler teknolojinin vermiş olduğu fırsatlar 

ile artık geçmişi değerlendirmekten öte geleceğin etkin tahmini 

şeklinde bir dönüşüm geçirmelidir. Ayrıca teknolojiyi mesleklerine bir 

tehdit unsuru olarak görmeden, teknolojiyi yakından takip ederek 

rollerini arttırmak imkanı elde edebilirler. 

Yapılan araştırma sonuçlarına göre; meslek mensuplarının 

blockchain teknolojisinden haberdar olma ile ilgili durumu seçilen 

örneklem arasında yarıyarıyadır. Özellikle de genç ve meslekte yeni 

tecrübe edinen kesmin teknoloji hakkında habersiz olması durumu, 
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elde edilen sonuçlar arasındadır. Bu bağlamda, blockchain 

platformunda yer almak isteyen ya da yer alan müşterilerine öncülük 

yapmak sorumluluğunda olan muhasebe meslek mensuplarının bu 

alandaki eksikliğini ivedilikle doldurması gerekmektedir.  
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EKLER 

EK 1: İstatistiki Analiz Raporları (T Testi ve One-Way Anova 

Testi Sonuç Tabloları- Tukey Tabloları) 

Cinsiyet ile BCT’nin muhasebeye etkisine yönelik ifadelere katılım durumu arasındaki anlamlı 

farka ilişkin T Testi 

 

Cinsiyetiniz N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

MHK 1 Erkek 52 3,44 1,303 ,188 

Kadın 16 3,71 ,825 ,221 

MHK 2 Erkek 52 3,37 1,236 ,177 

Kadın 16 3,43 1,089 ,291 

MHK 3 Erkek 52 3,50 1,255 ,181 

Kadın 16 3,46 1,050 ,291 

MHK 4 Erkek 52 3,43 1,156 ,169 

Kadın 16 3,46 1,050 ,291 

MHK 5 Erkek 52 3,45 1,194 ,174 

Kadın 16 3,29 1,267 ,339 

DM 1 Erkek 52 3,40 1,192 ,174 

Kadın 16 3,43 1,222 ,327 

DM 2 Erkek 52 3,45 1,265 ,185 

Kadın 16 3,29 1,267 ,339 

DM 3 Erkek 52 3,36 1,241 ,181 

Kadın 16 3,29 1,267 ,339 

DM 4 Erkek 52 3,52 1,260 ,186 

Kadın 16 3,54 1,127 ,312 

VG 1 Erkek 52 3,64 1,241 ,181 

Kadın 16 3,43 1,284 ,343 

VG 2 Erkek 52 3,49 1,196 ,174 

Kadın 16 3,36 1,277 ,341 

VG 3 Erkek 52 3,47 1,213 ,177 

Kadın 16 3,15 1,214 ,337 

VG 4 Erkek 52 3,40 1,192 ,174 

Kadın 16 3,54 1,050 ,291 

VG 5 Erkek 52 3,62 1,243 ,181 

Kadın 16 3,62 1,121 ,311 

D 1 Erkek 52 3,72 1,192 ,174 

Kadın 16 3,38 1,325 ,368 

D 2 Erkek 52 3,43 1,298 ,189 

Kadın 16 3,23 1,235 ,343 

D 3 Erkek 52 3,53 1,283 ,187 

Kadın 16 3,36 1,216 ,325 

D 4 Erkek 52 3,55 1,265 ,185 

Kadın 16 3,36 1,216 ,325 

D 5 Erkek 52 3,45 1,248 ,182 

Kadın 16 3,29 1,204 ,322 

MU 1 Erkek 52 3,38 1,171 ,171 

Kadın 16 3,23 1,092 ,303 

MU 2 Erkek 52 3,52 1,203 ,174 
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Kadın 16 3,23 1,092 ,303 

MU 3 Erkek 52 3,52 1,203 ,174 

 Kadın 16 3,23 1,092 ,303 

MU 4 Erkek 
52 3,47 1,248 ,182 

Kadın 16 3,38 1,121 ,311 

MU 5 Erkek 
52 3,36 1,206 ,176 

Kadın 16 3,54 1,050 ,291 

MU 6 Erkek 
52 3,44 1,253 ,181 

Kadın 16 3,43 1,089 ,291 

 
Yaş ile BCT’nin muhasebeye etkisine yönelik ifadelere katılım durumu arasındaki anlamlı farka 

ilişkin One-Way Anova Testi ve Tukey Tabloları 

ANOVA 

 Mean Square F Sig. 

MHK 1 Between Groups 1,322 ,953 ,392 

Within Groups 1,388   

Total    

MHK 2 Between Groups 1,115 ,814 ,448 

Within Groups 1,371   

Total    

MHK 3 Between Groups 2,581 1,941 ,153 

Within Groups 1,329   

Total    

MHK 4 Between Groups 1,662 1,424 ,249 

Within Groups 1,168   

Total    

MHK 5 Between Groups ,927 ,669 ,516 

Within Groups 1,386   

Total    

DM 1 Between Groups 1,695 1,280 ,286 

Within Groups 1,324   

Total    

DM 2 Between Groups 1,105 ,727 ,488 

Within Groups 1,520   

Total    

DM 3 Between Groups 1,353 ,924 ,403 

Within Groups 1,465   

Total    

DM 4 Between Groups 3,358 2,513 ,090 

Within Groups 1,336   

Total    

VG 1 Between Groups 1,329 ,910 ,408 

Within Groups 1,461   

Total    

VG 2 Between Groups 2,909 2,205 ,120 

Within Groups 1,319   

Total    

VG 3 Between Groups 3,292 2,493 ,092 
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Within Groups 1,321   

Total    

VG 4 Between Groups 2,072 1,692 ,193 

Within Groups 1,224   

Total    

VG 5 Between Groups 2,146 1,604 ,210 

Within Groups 1,338   

Total    

D 1 Between Groups 2,755 2,057 ,137 

Within Groups 1,339   

Total    

D 2 Between Groups 2,260 1,473 ,238 

Within Groups 1,534   

Total    

D 3 Between Groups 1,046 ,687 ,507 

Within Groups 1,524   

Total    

D 4 Between Groups 4,326 3,153 ,050 

Within Groups 1,372   

Total    

D 5 Between Groups 1,871 1,315 ,277 

Within Groups 1,423   

Total    

MU 1 Between Groups ,779 ,619 ,542 

Within Groups 1,258   

Total    

MU 2 Between Groups 3,437 2,794 ,070 

Within Groups 1,230   

Total    

MU 3 Between Groups 3,437 2,794 ,070 

 Within Groups 1,230   

 Total    

MU 4 Between Groups 3,066 2,301 ,110 

Within Groups 1,332   

Total    

MU 5 Between Groups ,230 ,174 ,841 

Within Groups 1,323   

Total    

MU 6 Between Groups 1,879 1,372 ,262 

Within Groups 1,370   

Total    

MHK 1 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,38 

30-45 yaşlar arası 34 3,39 

45'den büyük 24 3,82 

Sig.  ,565 
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MHK 2 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,13 

30-45 yaşlar arası 34 3,32 

45'den büyük 24 3,65 

Sig.  ,440 

 

 

MHK 3 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,14 

30-45 yaşlar arası 34 3,35 

45'den büyük 24 3,91 

Sig.  ,202 

MHK 4 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,14 

30-45 yaşlar arası 34 3,33 

45'den büyük 24 3,77 

Sig.  ,291 

MHK 5 

 

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,00 

30-45 yaşlar arası 34 3,45 

45'den büyük 24 3,59 

Sig.  ,396 

 

DM 1 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,00 

30-45 yaşlar arası 34 3,35 

45'den büyük 24 3,73 

Sig.  ,234 
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DM 2 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,00 

30-45 yaşlar arası 34 3,42 

45'den büyük 24 3,64 

Sig.  ,376 

DM 3 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,00 

30-45 yaşlar arası 34 3,29 

45'den büyük 24 3,64 

Sig.  ,363 

DM 4 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30-45 yaşlar arası 34 3,28 

30'dan küçük 10 3,43 

45'den büyük 24 4,00 

Sig.  ,244 

 

VG 1 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,43 

30-45 yaşlar arası 34 3,48 

45'den büyük 24 3,91 

Sig.  ,557 

 

VG 2 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30-45 yaşlar arası 34 3,26 

30'dan küçük 10 3,29 

45'den büyük 24 3,91 

Sig.  ,309 
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VG 3 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,00 

30-45 yaşlar arası 34 3,23 

45'den büyük 24 3,86 

Sig.  ,133 

 

VG 4 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30-45 yaşlar arası 34 3,27 

30'dan küçük 10 3,29 

45'den büyük 24 3,82 

Sig.  ,403 

 

 

VG 5 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,29 

30-45 yaşlar arası 34 3,50 

45'den büyük 24 4,00 

Sig.  ,251 

 

D 1 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,43 

30-45 yaşlar arası 34 3,47 

45'den büyük 24 4,09 

Sig.  ,304 
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D 2 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 2,86 

30-45 yaşlar arası 34 3,33 

45'den büyük 24 3,73 

Sig.  ,170 

 

D 3 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,29 

30-45 yaşlar arası 34 3,42 

45'den büyük 24 3,77 

Sig.  ,562 

 

D 4 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,14 

30-45 yaşlar arası 34 3,29 

45'den büyük 24 4,05 

Sig.  ,119 

 

D 5 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,14 

30-45 yaşlar arası 34 3,29 

45'den büyük 24 3,77 

Sig.  ,360 

 

MU 1 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,14 

30-45 yaşlar arası 34 3,30 

45'den büyük 24 3,59 

Sig.  ,556 
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MU 2 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,00 

30-45 yaşlar arası 34 3,30 

45'den büyük 24 3,91 

Sig.  ,089 

MU 3 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30-45 yaşlar arası 34 3,23 

30'dan küçük 10 3,29 

45'den büyük 24 3,91 

Sig.  ,288 

MU 4 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,29 

30-45 yaşlar arası 34 3,40 

45'den büyük 24 3,55 

Sig.  ,827 

 

MU 5 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,13 

30-45 yaşlar arası 34 3,33 

45'den büyük 24 3,78 

Sig.  ,284 

 

 

MU 6 

Tukey HSDa,b   

Yaşınız; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

30'dan küçük 10 3,13 

30-45 yaşlar arası 34 3,33 

45'den büyük 24 3,78 

Sig.  ,284 
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Eğitim Durumu ile BCT’nin muhasebeye etkisine yönelik ifadelere katılım durumu arasındaki 

anlamlı farka ilişkin T Testi  
Group Statistics 

 Eğitim durumunuz; N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

MHK 1 Lisans 47 3,48 1,254 ,194 

Lisansüstü 21 3,55 1,146 ,256 

MHK 2 Lisans 47 3,37 1,273 ,194 

Lisansüstü 21 3,40 1,046 ,234 

MHK 3 Lisans 47 3,37 1,280 ,200 

Lisansüstü 21 3,75 1,020 ,228 

MHK 4 Lisans 47 3,40 1,215 ,192 

Lisansüstü 21 3,50 ,946 ,212 

MHK 5 Lisans 47 3,48 1,281 ,203 

Lisansüstü 21 3,29 1,056 ,230 

DM 1 Lisans 47 3,43 1,259 ,199 

Lisansüstü 21 3,38 1,071 ,234 

DM 2 Lisans 47 3,53 1,301 ,206 

Lisansüstü 21 3,19 1,167 ,255 

DM 3 Lisans 47 3,45 1,300 ,206 

Lisansüstü 21 3,14 1,108 ,242 

DM 4 Lisans 47 3,44 1,252 ,201 

Lisansüstü 21 3,70 1,174 ,263 

VG 1 Lisans 47 3,50 1,261 ,199 

Lisansüstü 21 3,76 1,221 ,266 

VG 2 Lisans 47 3,48 1,219 ,193 

Lisansüstü 21 3,43 1,207 ,263 

VG 3 Lisans 47 3,48 1,281 ,203 

Lisansüstü 21 3,25 1,070 ,239 

VG 4 Lisans 47 3,48 1,240 ,196 

Lisansüstü 21 3,35 ,988 ,221 

VG 5 Lisans 47 3,53 1,281 ,203 

Lisansüstü 21 3,80 1,056 ,236 

D 1 Lisans 47 3,65 1,252 ,198 

Lisansüstü 21 3,65 1,182 ,264 

D 2 Lisans 47 3,48 1,301 ,206 

Lisansüstü 21 3,20 1,240 ,277 

D 3 Lisans 47 3,58 1,318 ,208 

Lisansüstü 21 3,33 1,155 ,252 

D 4 Lisans 47 3,48 1,281 ,203 

Lisansüstü 21 3,57 1,207 ,263 

D 5 Lisans 47 3,45 1,260 ,199 

Lisansüstü 21 3,33 1,197 ,261 

MU 1 Lisans 47 3,48 1,219 ,193 

Lisansüstü 21 3,10 ,968 ,216 

MU 2 Lisans 47 3,44 1,226 ,191 

Lisansüstü 21 3,50 1,100 ,246 

MU 3 Lisans 47 3,38 1,314 ,208 

Lisansüstü 21 3,60 ,995 ,222 

MU 4 Lisans 47 3,43 1,299 ,205 

Lisansüstü 21 3,35 ,875 ,196 

MU 5 Lisans 47 3,43 1,299 ,205 

 Lisansüstü 21 3,35 ,875 ,196 

MU 6 Lisans 47 3,38 1,306 ,201 

Lisansüstü 21 3,55 ,999 ,223 
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Kıdem ile BCT’nin muhasebeye etkisine yönelik ifadelere katılım durumu arasındaki anlamlı farka 

ilişkin One-Way Anova Testi ve Tukey Tabloları 

 
ANOVA 

 Mean Square F Sig. 

MHK 1 Between Groups ,512 ,337 ,798 

Within Groups 1,517   

Total    

MHK 2 Between Groups ,460 ,310 ,818 

Within Groups 1,483   

Total    

MHK 3 Between Groups ,572 ,382 ,767 

Within Groups 1,501   

Total    

MHK 4 Between Groups 1,245 ,982 ,408 

Within Groups 1,268   

Total    

MHK 5 Between Groups 1,193 ,818 ,489 

Within Groups 1,459   

Total    

DM 1 Between Groups 1,743 1,250 ,300 

Within Groups 1,395   

Total    

DM 2 Between Groups 1,225 ,767 ,517 

Within Groups 1,598   

Total    

DM 3 Between Groups 1,500 ,980 ,409 

Within Groups 1,531   

Total    

DM 4 Between Groups 1,410 ,940 ,428 

Within Groups 1,500   

Total    

VG 1 Between Groups 1,382 ,889 ,452 

Within Groups 1,555   

Total    

VG 2 Between Groups 3,564 2,657 ,057 

Within Groups 1,341   

Total    

VG 3 Between Groups ,684 ,454 ,716 

Within Groups 1,506   

Total    

VG 4 Between Groups 3,080 2,482 ,070 

Within Groups 1,241   

Total    

VG 5 Between Groups 1,828 1,269 ,294 

Within Groups 1,441   

Total    

D 1 Between Groups 1,957 1,340 ,271 

Within Groups 1,460   

Total    

D 2 Between Groups 3,035 1,952 ,132 

Within Groups 1,555   
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Total    

D 3 Between Groups 2,316 1,495 ,226 

Within Groups 1,549   

Total    

D 4 Between Groups 2,835 1,907 ,139 

Within Groups 1,487   

Total    

D 5 Between Groups 2,780 1,923 ,136 

Within Groups 1,446   

Total    

MU 1 Between Groups 1,418 1,082 ,364 

Within Groups 1,311   

Total    

MU 2 Between Groups ,791 ,558 ,645 

Within Groups 1,417   

Total    

MU 3 Between Groups 1,849 1,274 ,292 

Within Groups 1,452   

Total    

MU 4 Between Groups ,938 ,677 ,570 

Within Groups 1,385   

Total    

MU 5 Between Groups ,938 ,677 ,570 

 Within Groups 1,385   

 Total    

MU 6 Between Groups 1,304 ,887 ,453 

Within Groups 1,471   

Total    

 
MHK 1 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl 

olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 9 3,33 

11-20 arası 21 3,38 

5'den az 15 3,45 

21'den fazla 23 3,71 

Sig.  ,853 

 

MHK 2 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 9 3,11 

5'den az 15 3,27 

11-20 arası 21 3,38 

21'den fazla 23 3,55 

Sig.  ,790 
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MHK 3 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

5'den az 15 3,30 

6-10 arası 9 3,33 

11-20 arası 21 3,43 

21'den fazla 23 3,71 

Sig.  ,823 

 

MHK 4 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 15 3,11 

5'den az 9 3,30 

11-20 arası 21 3,30 

21'den fazla 23 3,76 

Sig.  ,462 

 

 

 

MHK 5 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

5'den az 9 3,00 

6-10 arası 15 3,11 

11-20 arası 21 3,57 

21'den fazla 23 3,57 

Sig.  ,624 

DM 1 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

5'den az 9 3,00 

6-10 arası 15 3,00 

11-20 arası 21 3,48 

21'den fazla 23 3,71 

Sig.  ,418 

 

DM 2 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

5'den az 9 3,00 

6-10 arası 15 3,11 

11-20 arası 21 3,52 

21'den fazla 23 3,62 

Sig.  ,597 

 

DM 3 

Tukey HSDa,b   
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Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 15 2,89 

5'den az 9 3,00 

11-20 arası 21 3,48 

21'den fazla 23 3,57 

Sig.  ,499 

 

DM 4 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 15 3,11 

11-20 arası 21 3,40 

5'den az 9 3,44 

21'den fazla 23 3,86 

Sig.  ,431 

 

VG 1 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 15 3,22 

5'den az 9 3,30 

11-20 arası 21 3,57 

21'den fazla 23 3,90 

Sig.  ,505 

 

VG 2 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 15 2,89 

5'den az 9 3,10 

11-20 arası 21 3,33 

21'den fazla 23 4,00 

Sig.  ,079 

 

VG 3 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 15 3,11 

5'den az 9 3,22 

11-20 arası 21 3,38 

21'den fazla 23 3,62 

Sig.  ,728 
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VG 4 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

6-10 arası 15 2,56  

5'den az 9 3,44 3,44 

11-20 arası 21 3,48 3,48 

21'den fazla 23  3,76 

Sig.  ,174 ,891 

 

VG 5 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 15 3,00 

5'den az 9 3,44 

11-20 arası 21 3,67 

21'den fazla 23 3,90 

Sig.  ,243 

 

D 1 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

5'den az 9 3,22 

6-10 arası 15 3,22 

11-20 arası 21 3,67 

21'den fazla 23 4,00 

Sig.  ,378 

 

D 2 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 15 2,67 

5'den az 9 3,11 

11-20 arası 21 3,38 

21'den fazla 23 3,81 

Sig.  ,110 

 

 

 

D 3 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 15 2,89 

5'den az 9 3,20 

11-20 arası 21 3,52 

21'den fazla 23 3,86 

Sig.  ,205 
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D 4 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

5'den az 9 3,10 

6-10 arası 15 3,11 

11-20 arası 21 3,38 

21'den fazla 23 4,00 

Sig.  ,245 

 

D 5 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

5'den az 9 3,10 

6-10 arası 15 3,11 

11-20 arası 21 3,38 

21'den fazla 23 4,00 

Sig.  ,245 

 

MU 1 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 15 2,89 

5'den az 9 3,00 

11-20 arası 21 3,38 

21'den fazla 23 3,86 

Sig.  ,180 

 

MU 2 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 15 2,78 

5'den az 9 3,22 

11-20 arası 21 3,43 

21'den fazla 23 3,57 

Sig.  ,313 

 
MU 3 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

5'den az 9 3,11 

6-10 arası 15 3,22 

11-20 arası 21 3,52 

21'den fazla 23 3,64 

Sig.  ,684 
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MU 4 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 15 2,78 

5'den az 9 3,44 

11-20 arası 21 3,48 

21'den fazla 23 3,71 

Sig.  ,219 

 

MU 5 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 15 2,89 

5'den az 9 3,44 

11-20 arası 21 3,48 

21'den fazla 23 3,52 

Sig.  ,533 

 
 

 

MU 6 

Tukey HSDa,b   

Mesleki kıdeminiz (yıl 

olarak); N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

6-10 arası 15 3,22 

11-20 arası 21 3,24 

5'den az 9 3,30 

21'den fazla 23 3,77 

Sig.  ,652 

 

Mesleği Sevme Durumu ile BCT’nin muhasebeye etkisine yönelik ifadelere katılım durumu 

arasındaki anlamlı farka ilişkin T Testi  
Group Statistics 

 Mesleğinizi seviyor 

musunuz? N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

MHK1 Evet 59 3,57 1,175 ,160 

Hayır 9 3,00 1,414 ,500 

MHK 2 Evet 59 3,49 1,120 ,151 

Hayır 9 2,63 1,506 ,532 

MHK 3 Evet 59 3,56 1,144 ,156 

Hayır 9 3,00 1,633 ,617 

MHK 4 Evet 59 3,49 1,049 ,144 

Hayır 9 3,00 1,633 ,617 

MHK 5 Evet 59 3,46 1,145 ,156 

Hayır 9 3,00 1,633 ,617 

DM 1 Evet 59 3,50 1,112 ,151 

Hayır 9 2,71 1,604 ,606 
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DM 2 Evet 59 3,50 1,194 ,162 

Hayır 9 2,71 1,604 ,606 

DM 3 Evet 59 3,43 1,175 ,160 

Hayır 9 2,71 1,604 ,606 

DM 4 Evet 59 3,63 1,138 ,158 

Hayır 9 2,71 1,604 ,606 

VG 1 Evet 59 3,67 1,182 ,161 

Hayır 9 3,00 1,633 ,617 

VG 2 Evet 59 3,56 1,127 ,153 

Hayır 9 2,71 1,604 ,606 

VG 3 Evet 59 3,49 1,137 ,156 

Hayır 9 2,71 1,604 ,606 

VG 4 Evet 59 3,53 1,067 ,147 

Hayır 9 2,71 1,604 ,606 

VG 5 Evet 59 3,70 1,137 ,156 

Hayır 9 3,00 1,633 ,617 

D 1 Evet 59 3,74 1,146 ,157 

Hayır 9 3,00 1,633 ,617 

D 2 Evet 59 3,47 1,219 ,167 

Hayır 9 2,71 1,604 ,606 

D 3 Evet 59 3,59 1,190 ,162 

Hayır 9 2,71 1,604 ,606 

D 4 Evet 59 3,61 1,172 ,160 

Hayır 9 2,71 1,604 ,606 

D 5 Evet 59 3,50 1,161 ,158 

Hayır 9 2,71 1,604 ,606 

MU 1 Evet 59 3,40 1,080 ,148 

Hayır 9 3,00 1,633 ,617 

MU 2 Evet 59 3,52 1,112 ,151 

Hayır 9 3,00 1,633 ,617 

MU 3 Evet 59 3,51 1,154 ,159 

Hayır 9 3,00 1,633 ,617 

MU 4 Evet 59 3,45 1,102 ,151 

Hayır 9 3,00 1,633 ,617 

MU 5 Evet 59 3,56 1,127 ,153 

 Hayır 9 2,63 1,506 ,532 

MU 6 Evet 59 3,56 1,127 ,153 

Hayır 9 2,63 1,506 ,532 

 
Mesleğin Geleceği  ile BCT’nin muhasebeye etkisine yönelik ifadelere katılım durumu arasındaki 

anlamlı farka ilişkin One-Way Anova Testi ve Tukey Tabloları 

 
ANOVA 

 Mean Square F Sig. 

MHK 1 Between Groups 1,680 1,151 ,323 

Within Groups 1,460   

Total    

MHK 2 Between Groups 1,484 1,037 ,361 

Within Groups 1,431   

Total    

MHK 3 Between Groups 2,367 1,664 ,198 
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Within Groups 1,423   

Total    

MHK 4 Between Groups 2,521 2,062 ,137 

Within Groups 1,223   

Total    

MHK 5 Between Groups ,752 ,512 ,602 

Within Groups 1,470   

Total    

DM 1 Between Groups ,621 ,431 ,652 

Within Groups 1,440   

Total    

DM 2 Between Groups ,621 ,385 ,682 

Within Groups 1,612   

Total    

DM 3 Between Groups ,457 ,292 ,748 

Within Groups 1,566   

Total    

DM 4 Between Groups 1,388 ,926 ,402 

Within Groups 1,499   

Total    

VG 1 Between Groups 1,824 1,187 ,312 

Within Groups 1,536   

Total    

VG 2 Between Groups 1,346 ,924 ,403 

Within Groups 1,456   

Total    

VG 3 Between Groups 1,765 1,214 ,305 

Within Groups 1,454   

Total    

VG 4 Between Groups 1,774 1,345 ,269 

Within Groups 1,319   

Total    

VG 5 Between Groups 2,176 1,516 ,228 

Within Groups 1,436   

Total    

D 1 Between Groups 1,937 1,318 ,276 

Within Groups 1,470   

Total    

D 2 Between Groups 1,402 ,856 ,430 

Within Groups 1,638   

Total    

D 3 Between Groups ,945 ,587 ,559 

Within Groups 1,610   

Total    

D 4 Between Groups 2,570 1,692 ,193 

Within Groups 1,519   

Total    

D 5 Between Groups 1,574 1,042 ,359 

Within Groups 1,510   

Total    

MU 1 Between Groups ,484 ,360 ,700 

Within Groups 1,345   



Dr. Öğr. Üyesi Arzu MERİÇ | 134 

 

Total    

MU 2 Between Groups 2,476 1,836 ,169 

Within Groups 1,348   

Total    

MU 3 Between Groups 2,377 1,651 ,201 

Within Groups 1,440   

Total    

MU 4 Between Groups 1,765 1,309 ,278 

Within Groups 1,349   

Total    

MU 5 Between Groups 4,085 2,973 ,059 

 Within Groups 1,374   

 Total    

MU 6 Between Groups 4,085 2,973 ,059 

Within Groups 1,374   

Total    

 

 
MHK 1 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 3,00 

İyimser 35 3,59 

Kararsız 19 3,63 

Sig.  ,284 

 

MHK 2 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 2,91 

Kararsız 19 3,47 

İyimser 35 3,48 

Sig.  ,340 

MHK 3 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 2,90 

Kararsız 19 3,47 

İyimser 35 3,69 

Sig.  ,152 

MHK 4 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 2,80 

Kararsız 19 3,47 

İyimser 35 3,61 

Sig.  ,100 
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MHK 5 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 2,80 

Kararsız 19 3,47 

İyimser 35 3,61 

Sig.  ,100 

 

 

DM 1 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 3,10 

İyimser 35 3,41 

Kararsız 19 3,58 

Sig.  ,501 

 

 

DM 2 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 3,10 

İyimser 35 3,44 

Kararsız 19 3,53 

Sig.  ,571 

 

DM 3 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 3,10 

İyimser 35 3,44 

Kararsız 19 3,53 

Sig.  ,606 

DM 4 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 3,10 

İyimser 35 3,34 

Kararsız 19 3,47 

Sig.  ,672 

VG 1 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 3,10 

Kararsız 19 3,47 

İyimser 35 3,70 

Sig.  ,352 
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VG 2 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 3,10 

Kararsız 19 3,53 

İyimser 35 3,78 

Sig.  ,267 

 

 

VG 3 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 3,00 

Kararsız 19 3,47 

İyimser 35 3,59 

Sig.  ,345 

VG 4 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 2,90 

Kararsız 19 3,37 

İyimser 35 3,58 

Sig.  ,251 

VG 5 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 2,90 

Kararsız 19 3,47 

İyimser 35 3,58 

Sig.  ,219 

D 1 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 3,10 

Kararsız 19 3,53 

İyimser 35 3,84 

Sig.  ,194 

D 2 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 3,10 

Kararsız 19 3,67 

İyimser 35 3,81 

Sig.  ,227 
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D 3 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 2,90 

Kararsız 19 3,47 

İyimser 35 3,48 

Sig.  ,401 

D 4 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 3,10 

Kararsız 19 3,53 

İyimser 35 3,59 

Sig.  ,511 

 
D 5 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 2,90 

Kararsız 19 3,47 

İyimser 35 3,72 

Sig.  ,149 

 

MU 1 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 2,90 

Kararsız 19 3,47 

İyimser 35 3,53 

Sig.  ,314 

 

MU 2 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 3,10 

Kararsız 19 3,32 

İyimser 35 3,45 

Sig.  ,665 

MU 3 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 2,90 

Kararsız 19 3,37 

İyimser 35 3,69 

Sig.  ,137 
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MU 4 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 2,90 

Kararsız 19 3,37 

İyimser 35 3,68 

Sig.  ,164 

MU 5 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Kötümser 14 2,90 

Kararsız 19 3,37 

İyimser 35 3,58 

Sig.  ,226 

MU 6 

Tukey HSDa,b   

Mesleğin geleceği ile ilgili 

düşünceniz; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Kötümser 14 2,73  

Kararsız 19 3,37 3,37 

İyimser 35  3,72 

Sig.  ,253 ,658 

 

BCT’yi duyma durumu ile BCT’nin muhasebeye etkisine yönelik ifadelere katılım durumu 

arasındaki anlamlı farka ilişkin T Testi  
Group Statistics 

 Blockchain (Blok 

zincir) Teknolojisini 

daha önceden duydum; N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

MHK 1 Evet 36 3,74 1,379 ,233 

Hayır 32 3,12 ,816 ,160 

MHK 2 Evet 36 3,66 1,259 ,213 

Hayır 32 2,96 ,980 ,189 

MHK 3 Evet 36 3,77 1,239 ,209 

Hayır 32 3,04 1,020 ,204 

MHK 4 Evet 36 3,74 1,214 ,208 

Hayır 32 2,96 ,790 ,158 

MHK 5 Evet 36 3,74 1,214 ,208 

Hayır 32 2,92 1,017 ,199 

DM 1 Evet 36 3,59 1,282 ,220 

Hayır 32 3,12 ,993 ,195 

DM 2 Evet 36 3,71 1,338 ,229 

Hayır 32 2,96 ,999 ,196 

DM 3 Evet 36 3,62 1,303 ,223 

Hayır 32 2,92 1,017 ,199 

DM 4 Evet 36 3,74 1,355 ,232 

Hayır 32 3,24 ,970 ,194 

VG 1 Evet 36 3,88 1,317 ,229 

Hayır 32 3,19 1,039 ,200 

VG 2 Evet 36 3,65 1,276 ,219 

Hayır 32 3,15 1,047 ,205 
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VG 3 Evet 36 3,62 1,349 ,231 

Hayır 32 3,04 ,889 ,178 

VG 4 Evet 36 3,53 1,285 ,220 

Hayır 32 3,24 ,926 ,185 

VG 5 Evet 36 3,85 1,306 ,224 

Hayır 32 3,24 ,970 ,194 

D 1 Evet 36 3,97 1,237 ,215 

Hayır 32 3,19 1,059 ,208 

D 2 Evet 36 3,62 1,393 ,239 

Hayır 32 3,00 1,000 ,200 

D 3 Evet 36 3,76 1,350 ,231 

Hayır 32 3,08 1,017 ,199 

D 4 Evet 36 3,76 1,350 ,231 

Hayır 32 3,12 ,993 ,195 

D 5 Evet 36 3,65 1,323 ,227 

Hayır 32 3,04 ,999 ,196 

MU 1 Evet 36 3,53 1,285 ,220 

Hayır 32 3,08 ,909 ,182 

MU 2 Evet 36 3,74 1,263 ,217 

Hayır 32 3,04 ,916 ,180 

MU 3 Evet 36 3,56 1,375 ,236 

Hayır 32 3,24 ,926 ,185 

MU 4 Evet 36 3,56 1,284 ,220 

Hayır 32 3,12 ,927 ,185 

MU 5 Evet 36 3,56 1,284 ,220 

 Hayır 32 3,12 ,927 ,185 

MU 6 Evet 36 3,59 1,373 ,236 

Hayır 32 3,19 ,921 ,177 

 
BCT’yi tehdit olarak görme ile BCT’nin muhasebeye etkisine yönelik ifadelere katılım durumu 

arasındaki anlamlı farka ilişkin One-Way Anova Testi ve Tukey Tabloları 

 
ANOVA 

 Mean Square F Sig. 

MHK 1 Between Groups 2,748 1,930 ,154 

Within Groups 1,424   

Total    

MHK 2 Between Groups 2,659 1,910 ,157 

Within Groups 1,392   

Total    

MHK 3 Between Groups 3,613 2,619 ,082 

Within Groups 1,380   

Total    

MHK 4 Between Groups 4,513 3,915 ,026 

Within Groups 1,153   

Total    

MHK 5 Between Groups 3,842 2,818 ,068 

Within Groups 1,363   

Total    

DM 1 Between Groups 1,960 1,407 ,253 

Within Groups 1,394   
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Total    

DM 2 Between Groups 1,960 1,252 ,294 

Within Groups 1,566   

Total    

DM 3 Between Groups 1,463 ,955 ,391 

Within Groups 1,532   

Total    

DM 4 Between Groups 4,207 3,009 ,057 

Within Groups 1,398   

Total    

VG 1 Between Groups 6,038 4,341 ,018 

Within Groups 1,391   

Total    

VG 2 Between Groups 3,197 2,296 ,110 

Within Groups 1,392   

Total    

VG 3 Between Groups ,917 ,618 ,543 

Within Groups 1,484   

Total    

VG 4 Between Groups ,833 ,616 ,543 

Within Groups 1,352   

Total    

VG 5 Between Groups 4,078 2,979 ,059 

Within Groups 1,369   

Total    

D 1 Between Groups 5,862 4,400 ,017 

Within Groups 1,332   

Total    

D 2 Between Groups ,688 ,414 ,663 

Within Groups 1,663   

Total    

D 3 Between Groups 2,924 1,897 ,159 

Within Groups 1,541   

Total    

D 4 Between Groups 4,006 2,726 ,074 

Within Groups 1,470   

Total    

D 5 Between Groups 1,960 1,309 ,278 

Within Groups 1,497   

Total    

MU 1 Between Groups 1,995 1,544 ,222 

Within Groups 1,292   

Total    

MU 2 Between Groups 2,266 1,672 ,197 

Within Groups 1,355   

Total    

MU 3 Between Groups ,262 ,173 ,842 

Within Groups 1,515   

Total    

MU 4 Between Groups ,587 ,422 ,658 

Within Groups 1,390   

Total    
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MU 5 Between Groups ,587 ,422 ,658 

 Within Groups 1,390   

 Total    

MU 6 Between Groups 1,542 1,056 ,354 

Within Groups 1,460   

Total    

 
MHK 1 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,23 

Evet 6 3,40 

Hayır 27 3,85 

Sig.  ,444 

 

MHK 2 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 

0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,10 

Evet 6 3,40 

Hayır 27 3,70 

Sig.  ,450 

MHK 3 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 

0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,17 

Evet 6 3,40 

Hayır 27 3,88 

Sig.  ,329 

MHK 4 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 

0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,07 

Evet 6 3,40 

Hayır 27 3,88 

Sig.  ,187 

MHK 5 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 

0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,07 

Evet 6 3,40 

Hayır 27 3,88 

Sig.  ,187 
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DM 1 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,06 

Evet 6 3,60 

Hayır 27 3,80 

Sig.  ,309 

DM 2 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,16 

Evet 6 3,60 

Hayır 27 3,68 

Sig.  ,560 

DM 3 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,16 

Evet 6 3,60 

Hayır 27 3,68 

Sig.  ,597 

DM 4 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,13 

Hayır 27 3,56 

Evet 6 3,60 

Sig.  ,647 

VG 1 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,17 

Evet 6 3,40 

Hayır 27 3,96 

Sig.  ,273 

VG 2 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,19 

Evet 6 3,40 

Hayır 27 4,12 

Sig.  ,165 
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VG 3 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,16 

Evet 6 3,40 

Hayır 27 3,84 

Sig.  ,374 

VG 4 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,23 

Evet 6 3,40 

Hayır 27 3,60 

Sig.  ,761 

VG 5 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,27 

Evet 6 3,60 

Hayır 27 3,60 

Sig.  ,781 

D 1 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,27 

Evet 6 3,60 

Hayır 27 4,04 

Sig.  ,276 

D 2 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,23 

Evet 6 3,60 

Hayır 27 4,16 

Sig.  ,154 

D 3 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,23 

Hayır 27 3,52 

Evet 6 3,60 

Sig.  ,784 
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D 4 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,19 

Evet 6 3,60 

Hayır 27 3,84 

Sig.  ,445 

D 5 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,16 

Evet 6 3,60 

Hayır 27 3,92 

Sig.  ,313 

MU 1 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,16 

Evet 6 3,60 

Hayır 27 3,68 

Sig.  ,583 

MU 2 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,10 

Evet 6 3,40 

Hayır 27 3,64 

Sig.  ,510 

MU 3 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,20 

Evet 6 3,40 

Hayır 27 3,77 

Sig.  ,488 

MU 4 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,37 

Evet 6 3,40 

Hayır 27 3,56 

Sig.  ,928 
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MU 5 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,27 

Evet 6 3,40 

Hayır 27 3,56 

Sig.  ,830 

MU 6 

Tukey HSDa,b   

Blockchain (Blok zincir) 

Teknolojisini mesleğim için bir 

tehdit olarak görüyorum; N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Fikrim Yok 35 3,23 

Evet 6 3,40 

Hayır 27 3,69 

Sig.  ,637 
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