
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 
YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 

ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Burcu DOĞAN

Öğr. Gör. Erdem HİLAL



 
 

 

 

 

 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAŞADIĞI 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:  

ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu DOĞAN 

Öğr. Gör. Erdem HİLAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Copyright © 2022 by iksad publishing house 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed 

or transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or 

mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, 

except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain other 

noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic 

Development and Social 

Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

Iksad Publications – 2022© 

 

ISBN: 978-625-6404-08-3 

Cover Design: İbrahim KAYA 

December / 2022 

Ankara / Turkey 

Size = 16x24 cm  

  



i | MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ: ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ 

 

 
 

ÖNSÖZ 

 

İşletmeler ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından birisidir. 

Verimli ve faal çalışan işletmeler için aktif ve doğru çalışan muhasebe 

sistemlerinin olması gerekmektedir. Muhasebe sistemlerinin amaçlara 

uygun çalışabilmesinde aktif rol alan muhasebe meslek mensuplarının 

da iş ve işlemleri artarak devam etmektedir. Muhasebe meslek 

mensupları değişen dünya ve koşullarda yeniliklere adapte olması 

gereken ve devlet ile mükellefi arasında köprü görevi üstlenen 

mesleklerin başında gelmektedir. Meslek mensuplarının sorumluluk 

alanlarının fazla olması ve ortaya çıkabilecek sorunların değişkenlik 

göstermesi bu çalışmayı yapmayı zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada 

Adıyaman ilinde hizmet veren ve Adıyaman SMMMO’ya kayıtlı 

muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerinde karşılaştıkları 

problemleri belirlemeyi amaçlamaktadır. 
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GİRİŞ  

Küreselleşme ile birlikte ekonomik sistem gelişmiştir. 

Ekonomik sistem içerisinde muhasebecilik mesleğinin pozisyonu ve 

önemi giderek artmaktadır. İşletmeler ile alakalı olan tüm taraflar, 

doğru ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Doğru ve güvenilir 

bu bilgi ihtiyacı, mali yapının sağlıklı işleyebilmesi için muhasebe 

meslek mensupları tarafından sağlanmaktadır (Tuğay ve Tekşen, 

2014: 224). Doğru, güvenilir, bağımsız ve yansız olarak hazırlanan ve 

muhasebeciler tarafından sunulan bu bilgiler işletmeler ve devlet 

açısından önem arz etmektedir. 

Muhasebe mesleği küreselleşmenin etkisi ile birlikte ekonomik 

ve sosyal olarak değişim ve gelişim göstermiştir. Yoğun rekabetin 

olduğu, muhasebe skandalların yaşandığı ve işletme ile ilgili çıkar 

gurupların etkisi ile birlikte muhasebecilik mesleği kendini 

geliştirmesi gereken mesleklerin başında gelmektedir. Mesleğin 

gerektirdiği vasıfların artması ile birlikte, sorumlulukları ile ilgili 

düzenlemeler yapılmaktadır. Yasalar ile şekillenen mesleğin getirdiği 

düzenlemeler meslek mensuplarını yerine getirdikleri hizmet faaliyeti 

içerisinde yoğun bir sorumluluk bilinci ile hareket etmelerini 

gerektirmektedir.  

Muhasebecilik mesleği ilgili yasal düzenleme ilk olarak, 13 

Haziran 1989 tarih ve 20194 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3568 

Sayılı SM, SMMM’lik ve YMM’lik Kanunu ile oluşturulmuştur. 

Meslek mensupları Serbest Muhasebeci (SM), Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir(SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir(YMM) olarak 

unvanlara sahip olmuştur. Akabinde 26 Temmuz 2008 Tarih ve 5786 

Sayılı Kanun ile tekrar güncellenmiş, SM unvanı 3568 Sayılı 

Kanun’dan çıkarılarak, mesleği icra yetkisi SMMM ve YMM ‘ye 
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bırakılmıştır. 3568 sayılı meslek kanunu, mesleği icar edecek meslek 

mensuplarının sorumluluklarını ve görev tanımlamalarını 

belirtmektedir. Muhasebe meslek mensuplarının mükellefleri ile 

birlikte topluma ve devlete karşıda sorumlulukları bulunmaktadır. 

Sorumluluklar ile birlikte beklentilerin artması sonucunda dinamik bir 

meslek olan muhasebecilik mesleği ile uğraşan meslek mensuplarının 

sorunları da artmıştır. 

Bu çalışmada, Adıyaman’da faaliyet gösteren Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlerin mesleklerini icra ederken karşılaşmış 

oldukları sorunlar ve sorunlara ilişkin beklentiler incelenmiştir. 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde muhasebe 

mesleğinin tanımı ve muhasebe meslek mensuplarının sorunları 

hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde literatür 

incelemesi yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümde, meslek 

mensuplarına uygulanan anket çalışması sonuçlarından yararlanılarak, 

Adıyaman’da faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin 

mesleklerini icra ederken karşılaşmış oldukları sorunlar belirlenmeye 

çalışılmıştır. 
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2. MUHASEBE MESLEĞİNİN TANIMI  

Muhasebe mesleği, işletme ve toplum için öneme sahip olan 

karmaşık bilgi yapısı gerektiren bir meslek özelliğine 

sahiptir(Kurtcebe, 2008: 25). 

Muhasebe mesleği, vergi mükellefleri ile devlet arasında rol 

oynamaktadır. Mükelleflerin aylık olarak vermeleri gereken vergi 

miktarını hesaplayan bir meslek olarak algılanmasına rağmen, gelir 

dağılımın adaletli dağılmasında zincirin ilk halkasını oluşturmaktadır. 

Muhasebe mesleğini icra edenlerin sorunlarının çözümü ve 

beklentilerinin tespit edilmesi ile birlikte sosyal sorumluluk ilkesi 

gereği üstlendikleri sorumluluğun gereğini daha hakkaniyetli ve 

motive bir şekilde yapmalarına olanak sağlayacaktır (Terzi, 2015: 

195). 

İşletmeler ekonomik düzenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde 

ve bireysel olarak ekonomik refah seviyesinin artırılmasında önemli 

bir paya sahiptir. İşletmelerin faaliyetlerini yerine getirirken devlete ve 

topluma faaliyetlerinin doğru ve gerçeğe uygun olarak yansıtılması 

gerekmektedir. Bu bağlamda işletme ile ilgili olan taraflara bu bilgileri 

sunacak olan tarafta muhasebecilik mesleği sağlamaktadır.  

Muhasebe meslek kanununun amacı, ülkenin ekonomik 

sistemini güçlü ve daha şeffaf kılmak, işletme faaliyetlerinin ve 

işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir biçimde işlenmesini sağlamak, 

tüm faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve 

değerlendirmeye tabi tutularak gerçek durumun ilgili kişi, kurum ve 

kuruluşlara tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları 

gerçekleştirmek üzere mesleğe yasal statü kazandırılıp mesleğin 

örgütlenmesini sağlamaktır(SMMM ve YMM Kanunu,1989;1). 
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Muhasebe mesleği hem işletmeler hem de toplum için önem arz 

etmektedir. İşletmelerde bilgi sistemleri ve akış süreci hakkında bilgi 

sağlamaktadır. Toplum açısından değerlendirildiğinde meslek olarak 

topluma faydaları ön plana çıkmaktadır(Taysı, 2012 12).  

3568 sayılı meslek yasası muhasebe mesleğinin konusu 

hakkında detaylı açıklama sunmaktadır.  Meslek yasasına göre 

mesleği icra edeceklerin SM, SMMM ve YMM unvanına sahip olması 

için gerekli koşulları sağlaması gerekmektedir. 16/5/2015 tarihli ve 

29357 sayılı yasa ile 21/11/2007 tarihli ve 26707 sayılı kanunda yer 

alan yasa ile “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız 

Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinin adında yer alan Serbest 

Muhasebecilik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Serbest 

Muhasebecilik unvanı kaldırılmış olsa da hakkı saklı olanlar mesleği 

icra etmeye devam etmektedirler. 

 

2.1.Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleğinin 

Konusu Ve Taşıması Gereken Özel Şartlar  

3568 sayılı Meslek Yasasının 5. Maddesinin A fıkrasında 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmanın şartları belirlenmiştir. 

Meslek Yasasının ilgili maddesine göre Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir olabilmek için;  

a. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık kamu yönetimi 

ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren kurumlardan en az lisans 

seviyesinde mezun olmakla birlikte, burada belirtilen bilim 

dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,  
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b. İki (2) yıl stajını serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali 

müşavir yanında yapmış olmak,  

5786 sayılı Kanun'a göre bu madde "En az üç yıllık staj yapmış 

olmak" şeklinde değiştirilmiştir.  

5786 sayılı Kanun'a göre, "Kanunları uyarınca vergi inceleme 

yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra 

yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci 

mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz."  

c. Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak,  

Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri 

ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu 

yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 

yıllık hizmet süresini dolduranlar ile (a). bendinde sayılan konularda 

en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar 

için sınav şartı aranmaz.  

d. Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak 

gereklidir. 

 

SMMM olabilmek için aranan şartlar göz önüne alındığında sürecin 

zorlu ve uzun olduğu görülmektedir. SMMM adayları yapmak 

zorunda oldukları zorunlu stajları için işletme, kurum veya SMMM 

ofisi bulmakta zorluk çekebilmektedir.  Staj yeri bulma zorunluluğu 

ile birlikte katlanması gereken staj başlatma dosya bedeli, sınav 

ücretleri, staj başlatıldığı takdirde her sene ödenmesi zorunlu eğitim 
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bedelleri ile birlikte sürecin maliyetli olduğu da bir gerçektir. Meslek 

mensuplarının mesleğe başlamadan yaşadıkları zorlu süreç, mesleğin 

icrasında da devam etmektedir.  

2.2.Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Ve 

Taşıması Gereken Özel Şartlar  

3568 sayılı Meslek Yasası ile 5786 sayılı Kanun çerçevesinde 

yapılan değişikliklerle Yeminli Mali Müşavir olma şartları madde 

beşte belirlenmiştir. İlgili mevzuata göre Yeminli Mali Müşavir 

olabilmek için;  

a. En az 10 yıl serbest muhasebeci malî müşavirlik yapmış olmak,  

b. Yeminli malî müşavirlik sınavını vermiş olmak,  

c. Yeminli malî müşavir ruhsatını almış olmak, şartları aranır. 

Kanun uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu 

yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen 

hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel 

kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, 

muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali 

denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri,  YMM ve 

SMMM şirketlerinde geçen hizmet süreleri; SMMM’lerden bir 

işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri 

ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu 

yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği 

yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri SMMM’de geçmiş 

süre olarak kabul edilir. (Ek cümle: 10/7/2008-5786/5 md.) Ancak, 

kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik 

sınavında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi 
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inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 

geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz. 

 

2.3.Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları 

Çeltikli(2019) çalışmasında yazın taraması sonucunda 

muhasebe meslek mensuplarının sorunlarını başlıklar halinde 

belirlemiştir. Bunlar aşağıda ele alındığı gibidir; 

✓ Muhasebecilik mesleğinde iş yükünün hayli çok olması, 

✓ Kanunlarda, mevzuatlarda sürekli meydana gelen değişim, 

✓ Mesleği icra edenler tarafından ücret tarifesinden farklı fiyata defter 

tutulması, 

✓ Düşük tutarda vergi ödetilmesi için mükellefler tarafından isteklerin 

gelmesi, 

✓ Kazanılan ücretlerin az olması, 

✓ İş yükünden dolayı özel hayata ayrılan zamanın azlığı,  

✓ Mükelleflerin muhasebe evraklarını tam, zamanında ve eksiksiz olarak 

ulaştırmaması, 

✓ Muhasebe ücretlerinin tahsilatında sıkıntılar yaşanması, 

✓ Alınan muhasebe ücretlerinin ofis masraflarının tamamını 

karşılamada yetersiz kalması,  

✓ Denetimlerin sık yapılması,  

✓ Muhasebe paket programlarının devamlı değişmesi ile birlikte yeni 

programa uyum sorunu yaşanması,  

✓ Mesleki olarak yükselebilmek için girilecek sınav sayısının çokluğu,  

✓ Muhasebecilerin defter tutma ile birlikte mükelleflerin şahsi işleri ile 

ilgilenmek zorunda kalmaları,  

✓ İncelemeler sırasında denetim yapan denetçilerin tutumlarının 

olumsuzluğu,  

✓ Kamu dairelerinde bürokratik işlemlerin fazlalığı,  
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✓ Mükelleflerin muhasebe ücretlerinin ödenmesi esnasında pazarlığa 

girmeleri,  

✓ Yanıltıcı belgeler kullanılması, 

✓ Muhasebecilik mesleği ile ilgili mükelleflerin eğitim, bilgi ve birikim 

düzeylerinin yetersiz olması, 

✓  Mükelleflerin muhasebecilik mesleğine gereken özen ve itinayı 

göstermemesi, ,  

✓ Resmi kurum ve kuruluşlarda muhasebecilik mesleğine önyargı ile 

yaklaşılması,  

✓ Resmi kurumlarda çalışan personelin yeterli düzeyde eğitime ve 

birikime sahip olmaması,  

✓ Meslek içi yapılan eğitimlerin eksik olması,  

✓ Muhasebe meslek mensubu sayısının fazla olması, 

✓ Çok sayıda beyannamenin sıklıkla verilmesi,  

✓ Pratik uygulamalara yeterli düzeyde yer verilmemesi, 

✓ Mükelleflerden muhasebecileri zorlayıcı teklifler gelmesi, 

✓ Beyannamelerin sürelerinin uzatımının son güne bırakılarak meslek 

mensuplarını çalışma saatleri konusunda zorlamaları, 

✓ Kamu kurumları ile yaşanan iletişim sorunları,  

✓ Kamu kurumlarına yeterli sayıda memurun tahsis edilememesi,  

✓ Çalışma saatlerinin uzun olması, 

✓ Geçici dönem beyanının gereksiz olması, 

✓ TÜRMOB’a bağlı olan odaların faaliyetlerinin yeterli olmaması, 

✓ Meslekte çok stres olması,  

✓ Meslek mensupları arasında kayıt dışı olanların olması,  

✓ Nitelikli personel bulmada sıkıntı yaşanması, 

✓ Bazı önemsiz hataların cezalarının yüksek olması,  

✓ Mükelleflerin kanun/usul dışı talepleri,  

✓ Meslek odalarının meslek mensuplarının haklarını eksik savunmaları,  

✓ Kanuni düzenlemeler ile ilgili açıklamaların yetersiz oluşu, 

✓ Mali tatilden gerektiği gibi istifade edememek,  
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✓ Meslek mensupları ile mükellefler arasında ilişkinin zedelenmesinde, 

sürekli çıkarılan afların sebep olduğu ilişki zedelenmesi, 

✓ Mükelleflerin muhasebecilik mesleğini lüzumsuz görmesi, 

✓ Meslek mensubu dışındaki kişiler tarafından bazı beyannamelerin 

doldurulması, 

✓ Meslek mensuplarının görüş ve önerilerinde vergi kanunlarının 

çıkarılması esnasında yeterince başvurulmaması, 

✓ Bildirim cezalarının çok yüksek olması,  

✓ Büro ortamının ve iş akışının sıkıcılığı,  

✓  Muhasebecilik mesleğinin cazibesini kaybetmesi. 
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3.LİTERATÜR TARAMASI  

Kalaycı ve Tekşen (2006) Isparta il merkezinde faaliyet 

gösteren 52 tane muhasebe meslek mensuplarına anket uygulayarak 

çalışmalarını tamamlamışlardır. Muhasebecilerin karşılaştıkları 

sorunlar, mükelleflerden ve TÜRMOB’tan isteklerinin ne olduğu ile 

ilgili sonuçlara ulaşmışladır. Mevcut sorunları tespit etmişlerdir.  

Işık, Özen ve Kabasoluk (2006) Denizli ilinde faaliyet gösteren 

yaklaşık 450 muhasebe meslek mensubuna yönelik yaptıkları anket 

uygulaması sonucu mükelleflerle yaşanan finansal zorluklar başta 

olmak üzere birçok sorunun olduğu tespit edilmiştir. 

Alagöz ve Ceran (2007) tarafından Konya SMMM Odasına 

kayıtlı 354 meslek mensubuna yönelik yapılan anket uygulaması 

sonucuna göre meslek mensuplarının karşılaştıkları sorunlar arasında 

ilk olarak kamu kurumlarında yaşanan sorunlar olmak üzere birçok 

sorunun olduğu tespit edilmiştir. 

Özulucan, Bengü ve Özdemir (2010) yapmış oldukları 

çalışmalarında 1395 meslek mensubu üzerine anket çalışması 

gerçekleştirmiştir. Türkiye’de muhasebe meslek mensuplarının güncel 

sorunları; mesleklerini icra ederken, uygulamada karşılaşılan ve 

meslek odalarına ilişkin beklentiler başlıkları ile değerlendirilmiştir. 

Meslek mensuplarının onlarca sorunları olduğu belirlenmiştir. 

Gökgöz ve Zeytin (2012) meslek mensuplarının karşılaştıkları 

sorunları belirlemek amacıyla Bilecik ve Yalova illerinde faaliyet 

gösteren 127 meslek mensubuna yönelik bir anket uygulaması 

gerçekleştirmişlerdir. Anket sonucunda meslek mensuplarının 

sorunları içerisinde iş yükünün çok fazla olmasının ilk sırada 

olduğunu göstermiştir. Meslek mensuplarının onlarca sorunları olduğu 

belirlenmiştir. 
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Biyan (2012), 2.740 meslek mensubuna uyguladığı anket 

sonucunda, meslek mensuplarının yaşadıkları sorunları, çalışma 

sürelerinin çok uzun olması başta olmak üzere geçişten gelen 

sorunların hala devam ettiğini tespit etmiştir. 

İbrahimoğlu, Kara ve Karaca (2014), meslek mensuplarının 

yönetim ile ilgili sorunlarını saptamak amacı ile Gaziantep ilinde 304 

meslek mensubuna anket çalışması uygulamışlardır. Yapılan bu anket 

çalışma sonucunda mükellefler ile olan ilişkisel sorunlar başta olmak 

üzere birçok sorunları olduğu tespit edilmiştir.  

Aydemir (2015), Türkiye genelinde meslek mensuplarına 

uyguladığı 428 anket sonucunda, en önemli sorunu iş yükünün fazla 

olması ve birçok diğer sorunun olduğu tespit edilmiştir. 

Öztürk ve Şimşek (2017), Erzurum ilinde bağımsız olarak 

çalışan 82 meslek mensubu ile bir anket çalışması 

gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda, muhasebe meslek 

mensuplarının faaliyetlerini yerine getirirken birçok sorunla karşı 

karşıya kaldıklarını gözlemlemişlerdir.  
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4. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ  

Araştırmanın amacı, muhasebecilik mesleğini icra eden meslek 

mensuplarının yaşadığı sorunlarını tespit ederek alt ölçekler ile daha 

isabetli çözüm ve alternatifler öneriler üretmektir. Her mesleğin 

kendine özgü kolaylıkları ve zorlukları vardır. İşletmelerin girdi ve 

çıktılarının mali tablolar aracılığıyla ilgili kesimlere sunulmasında baş 

aktör olan muhasebecilerin, karşılaştıkları sorunlar ve sunulacak olan 

çözüm önerileri, her daim önemli bir meslek olan muhasebeciler 

üzerinden yapılması araştırmanın önemini teşkil etmektedir.  

Muhasebe mesleğini icra eden meslek mensuplarının devlet ile 

mükellef arasındaki bağlantı olması, işletmelerin ödemeleri gereken 

vergilerin raporlanmasında mesleki görevleri arasında olması da bir 

diğer araştırmanın önemi açısından gerekliliktir.  

4.1.Araştırmanın Konusu  

Bu araştırmanın amacı Adıyaman ili Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Odasına(SMMO) aktif kayıtlı Serbest muhasebeci ya da 

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatına sahip meslek 

mensuplarının yaşadığı sorunlar ve olası çözüm önerileri 

belirlemektir.  

 

4.2.Araştırmanın Yöntemi Ve Anket Sorularının 

Oluşturulması  

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi 

kullanılmıştır. Anket sorularının hazırlanmasında, Işık, Özen ve 

Kabasoluk (2006), Yürekli ve Özdemir(2017), Tuğay ve 
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Tekşen(2014), Akgün(2018), Durmuş ve Sekizsu(2017), Terzi (2015) 

ve Biyan(2012) çalışmalarından yararlanılarak oluşturulmuştur.  

Katılımcılar yönelik hazırlanan soruların ilk bölümünde sosyo-

demografik özeliklere yönelik dokuz soru yer almaktadır. İkinci 

bölümde muhasebecilik mesleğini icra eden katılımcıların karşılaştığı 

sorunların tespitine yönelik 5’li likert ölçeğinde hazırlanan 15 soru yer 

almaktadır.  Son bölüm olarak açık uçlu bir soru sorularak muhasebe 

meslek mensuplarının düşüncelerini belirtmeleri sağlanmıştır. Analiz 

sonuçları elde edilen bilgiler ile birlikte SPSS 25 paket programı ile 

analiz edilmiştir. Analize başlamadan önce güvenilirlik analizi 

yapılmıştır.  

4.3.Araştırmanın Hipotezleri  

Araştırmanın hipotezleri araştırmanın amacı doğrultusunda 

oluşturulmuştur.  Aşağıda bunlar belirtilmiştir; 

H1: katılımcılara yöneltilen ifadelere verilen cevaplar 

katılımcıların “Mesleki Deneyimlerine Göre” anlamlı bir farklılık 

göstermektedir.  

H2: Katılımcılara yöneltilen ifadelere verilen cevaplar 

“Cinsiyete Göre” anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3: Katılımcılara yöneltilen ifadelere verilen cevaplar “Yaşa 

Göre” anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H4: Katılımcılara yöneltilen ifadelere verilen cevaplar “Eğitim 

Durumuna Göre” anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

 

4.5.Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi 

Araştırmanın örneklemi seçilirken “ana kütle” olarak literatürle 

uyumlu bir şekilde TÜRMOB Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali 
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Müşavirler odasına kayıtlı serbest muhasebesi ve serbest muhasebeci 

mali müşavirler kabul edilmiştir.  2022 yılı itibariyle Adıyaman 

SMMM odasına kayıtlı 10 SM ve 205 SMMM olmak üzere toplam 

215 SM ve SMMM bulunmaktadır (Adıyaman SMMM odası 2022). 

Bu çalışmanın anketi, 2022 yılı Mart ve Nisan ayları arasında 

meslek mensuplarına uygulanmıştır. Anket uygulamasının 54 tanesi 

yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirilirken. 33 tanesi internet 

üzerinden oluşturulan form linki gönderilerek gerçekleştirilmiştir. 

Ankete uygulayan katılımcıların 6 tanesini eksik beyanlarından dolayı 

değerlendirilmeye alınmamıştır. Toplamda 87 meslek mensubuna 

anket uygulanmış, değerlendirmeye ise 81 adet katılımcının cevapları 

alınmıştır.  

 

4.6.Araştırmanın Amacı Ve Önemi  

Araştırmanın amacı, muhasebecilik mesleğini icra eden meslek 

mensuplarının yaşadığı sorunlarını tespit ederek alt ölçekler ile daha 

isabetli çözüm ve alternatifler öneriler üretmektir. Her mesleğin 

kendine özgü kolaylıkları ve zorlukları vardır. İşletmelerin girdi ve 

çıktılarının mali tablolar aracılığıyla ilgili kesimlere sunulmasında baş 

aktör olan muhasebecilerin, karşılaştıkları sorunlar ve sunulacak olan 

çözüm önerileri, her daim önemli bir meslek olan muhasebeciler 

üzerinden yapılması araştırmanın önemini teşkil etmektedir.  

Muhasebe mesleğini icra eden meslek mensuplarının devlet ile 

mükellef arasındaki bağlantı olması, işletmelerin ödemeleri gereken 

vergilerin raporlanmasında mesleki görevleri arasında olması da bir 

diğer araştırmanın önemi açısından gerekliliktir.  
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4.7.Araştırmanın Konusu  

Bu araştırmanın amacı Adıyaman ili Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Odasına(SMMO) aktif kayıtlı serbest muhasebeci ya da 

serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatına sahip meslek 

mensuplarının yaşadığı sorunlar ve olası çözüm önerileri 

belirlemektir. Meslek mensuplarının sorunları ele alınırken, 

katılımcıların; mükellefler ile ilgili sorunları, meslek arkadaşları ile 

ilgili sorunları, kurum kuruluş ve meslek odaları ile ilgili sorunlar ve 

güncel sorunlar başlığı altında dört alt başlıkta incelenmiştir. 

Araştırmanın geneline yansıyan Muhasebe mesleğini icra eden 

katılımcıların genel sorunlarının yanında bu sorunların ana kaynağı 

parçalara ayrılarak, büyük resmin yanında o resmi oluşturan temel 

unsurları incelemeyi sağlamıştır. Böylece Adıyaman’da muhasebe 

mesleğini icra eden muhasebecilerin mesleğini icra ederken 

karşılaştıkları zorluk ve sıkıntıların en fazla hangi konularda olduğunu 

tespit etmek amaçlanmıştır. 

 

4.8. Araştırmanın Yöntemi Ve Anket Sorularının 

Oluşturulması  

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi 

kullanılmıştır. Anket sorularının hazırlanmasında, Işık, Özen ve 

Kabasoluk (2006), Yürekli ve Özdemir(2017), Tuğay ve 

Tekşen(2014), Akgün(2018), Durmuş ve Sekizsu(2017), Terzi (2015) 

ve Biyan(2012) çalışmalarından yararlanılarak oluşturulmuştur.  

Katılımcılara yönelik hazırlanan soruların ilk bölümünde sosyo-

demografik özeliklere yönelik dokuz soru yer almaktadır. İkinci 

bölümde muhasebecilik mesleğini icra eden katılımcıların karşılaştığı 
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sorunların tespitine yönelik 5’li likert ölçeğinde hazırlanan 15 soru yer 

almaktadır.  Son bölüm olarak açık uçlu bir soru sorularak muhasebe 

meslek mensuplarının düşüncelerini belirtmeleri sağlanmıştır. Analiz 

sonuçları elde edilen bilgiler ile birlikte SPSS 25 paket programı ile 

analiz edilmiştir. Analize başlamadan önce güvenilirlik analizi 

yapılmıştır.  

 

4.9. Güvenirlik Analizi 

Araştırmanın istatistiksel olarak güvenilir olması ve ankete 

verilen yanıtların tutarlılık için ölçülmesi amacıyla kullanılan ölçeğin 

denenmesi gerekir. Geçerlilik ve güvenilirlik açısından ölçeğin 

sınanması, örneklemin aynı kalarak farklı zamanlarda uygulanması 

sonucunda aynı sonuçlara ulaşılma derecesi ve soruların farkındalık 

içinde yanıtlandığını göstermektedir(Özdoğan ve Tüzün, 2007: 644). 

Bu çalışmada ölçeğin güvenilirliğini belirlemek için, Cronbach’s Alfa 

katsayısı kullanılmıştır. 

Bir araştırmada kullanılan ve ölçme aracı ismiyle de bilinen 

ölçeğin güvenilirliği, araştırmadan elde edilecek sonuçlar açısından 

oldukça önemlidir. Bu nedenle araştırmada kullanılacak ölçeğin, 

kullanılmaya başlanmadan önce güvenilirlik açısından sınanması 

gerekmektedir. 

Cronbach Alfa katsayısı ile ölçeğin güvenilirliği test 

edilmiştir.Güvenirlik analizinin sonucunda, ölçeğin güvenilir 

olduğunu söyleyebilmek için “0” ve “1” değerleri arasında değişen 

alfa katsayısı 0,60’dan yüksek olmalıdır (Hair vd., 1995: 431). 

Araştırma çerçevesinde uygulanan anketin birden fazla soru ile 

ölçülen değişkenlerine ilişkin güvenirlik analizi sonuçları Tablo- 1’de 

yer almaktadır.  
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Tablo 1:Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Cronbach'

s Alpha 

Cronbach's Alpha Based on Standardized 

Items 

N of Items 

 

,857 ,878 15 

 

Tablo 1’de anket sorularına ait güvenirlik analizi sonuçları 

gösterilmektedir. Cronbach Alfa katsayısının 0,60 üzerinde olması 

halinde anket soruları güvenilir olarak kabul edilmektedir. 

Tablo1’deki verilere göre ölçeğin Cronbach Alfa Katsayısı 0.857’dir. 

Bu değere göre ölçekteki maddeler arasında iç tutarlılık değeri kabul 

edilebilir değerden yüksektir. 

 

4.10. Kaiser-Meyer-Olkin (Kmo) Ve Bartlet Testi 

Sonuçları 

Araştırma için seçilen örneklemin, araştırma evrenini ne 

kadarlık bir yaklaşım oranıyla temsil ettiğini ve değişkenler arasındaki 

korelasyonun faktör analizine uygun olup olmadığını tespit etmek 

amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlet Küresellik testleri 

kullanılmaktadır. Verilerin açıklayıcı faktör analizi için güvenilirliğini 

Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ile 

incelenebilir. KMO’nun 0.50’den yüksek, Barlett testinin anlamlı 

çıkması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu gösterir 

(Büyüköztürk, 2003: 120). Yani örneklemin, analiz için uygun olup 

olmadığı, çalışmada KMO testi ile analiz edilmektedir. KMO 0 - 1 

arasında değer almakta olup 1’e ne kadar yakınsa örneklem o kadar 

analize uygundur ve KMO değerinin 0,50’den büyük olması 

gerekmektedir. Barlett testi ise veri matrisinin birim matris olup 
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olmadığına, değişkenler arasındaki korelasyonun yeterli olup 

olmadığına karar vermektedir. Tüm korelasyon katsayıları sıfır olup 

boş hipotezini test etmektedir. P value değeri < 0,05 ise veri seti faktör 

analizi için uygundur. 

 

Tablo 2:KMO ve Bartlett's Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Testi ,667 

Küresellik Testi 

Yaklaşık ki kare değeri 1070,063 

 Fark (Df) 105 

Anlamlılık (Sig.) ,000 

 

Tablo 2’de, yapılan anket araştırması için seçilen örneklemin 

yeterli ve güvenilir olup olmadığını gösterir “Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy(Örneklem Yeterliliği)” ve Bartlett’s 

Testi sonuçları verilmektedir. Tablo 1’deki verilere göre, “Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy” olarak belirtilen KMO 

testi sonucu 0,667 değerindedir. Bu değer 0 ile 1 değerleri arasında 

olduğu için örneklemin analiz için yeterli olduğu sonucuna 

varılmaktadır. Barlett testi ise veri matrisinin birim matris olup 

olmadığını ve güvenilirliğinin anlamlılığını sig. değeri üzerinden 

göstermektedir. Tablo 2’de ki sig. değerinin 0,000 çıkması %1 

düzeyde anlamlı olduğu sonucunu göstermektedir. Çıkan sonuçların, 

analiz için kullanılan örneklemin yeterli ve güvenilir olduğunu 

göstermektedir. 

 

4.11.Meslek Mensuplarına İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler  

Bu bölümde ankete katılan meslek mensuplarının sosyo-

demografik özelliklerini anlamaya yönelik katılımcılara yöneltilen 
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dokuz ifadeye verdikleri cevapların frekans analizleri yapılmıştır. 

Katılımcılara;  kendilerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim 

durumu, mesleki unvanları, mesleki tecrübe yılı, istihdam edilen 

personel sayısı, çalışma şekli ve çalıştığı yerin şehirdeki konumunu 

öğrenmeye yönelik ifadeler yöneltilmiştir.  

Katılımcıların muhasebe mesleğini icra ederken karşılaştıkları 

sorunların cinsiyet faktörü ile algılama düzeylerinin ölçülebilmesi 

adına, cinsiyetlerini ifade etmeleri istenmiştir. Katılımcıların 

cinsiyetlerine yönelik frekans analizleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3:Katılımcıların Cinsiyet Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde % Kümülatif Yüzde % 

D
eğ

iş
k

en
 

Kadın 7 8,6 8,6 

Erkek 74 91,4 100,0 

Toplam 81 100,0  

 

Tablo 3’de katılımcıların cinsiyet frekans dağılım verileri 

bulunmaktadır. Tablo ’deki verilere göre; ankete katılan muhasebe 

meslek mensuplarının %91,4’ü (74 kişi) erkek, %8,6’sı  (7 kişi) kadın 

olduğu tespit edilmiştir.. Muhasebecilik mesleğini ifa edenlerin 

yüksek oranda erkek meslek mensuplarından oluştuğu görülmektedir. 

Katılımcıların muhasebe mesleğini icra ederken karşılaştıkları 

sorunların katılımcının medeni durumu faktörü ile algılama 

düzeylerinin ölçülebilmesi adına, medeni durumlarını ifade etmeleri 
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istenmiştir. Katılımcıların medeni durumlarına yönelik frekans 

analizleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 4:Katılımcıların Medeni Durum Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde % 
Kümülatif Yüzde 

% 

D
eğ

iş
k

en
 

Evli 69 85,2 85,2 

Bekar 12 14,8 100,0 

Toplam 81 100,0  

 

Tablo 4’de katılımcıların medeni durum frekans dağılım 

verileri bulunmaktadır. Tablo 4’deki verilere göre; ankete katılan 

muhasebe meslek mensuplarının %85,2’si (69 kişi) evli, %14,8’i  (12 

kişi) bekârdır. Muhasebecilik mesleğini ifa edenlerin yüksek oranda 

evli meslek mensuplarından oluştuğu görülmektedir. 

Katılımcıların muhasebe mesleğini icra ederken karşılaştıkları 

sorunların katılımcının almış olduğu eğitim düzeyine göre algılama 

düzeylerinin karşılattırılmasının yapılması için eğitim seviyelerini 

ifade etmeleri istenmiştir. Katılımcılara eğitim düzeyleri katılımcıların 

eğitim düzeyleri yönelik frekans analizleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 5:Katılımcıların Eğitim Durumunu Gösterir Frekans Analizi 

Eğitim Durumu Frekans Yüzde % Kümülatif Yüzde % 

Lise 2 2,5 2,5 

 Lisans 61 75,3 77,8 

Lisansüstü  18 22,2 100,0 

Toplam 81 100,0  
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Tablo 5’de ankete katılan katılımcıların eğitim durumunu 

gösteren frekans analizi verilerini göstermektedir. Katılımcıların 

eğitim durumu sınıflandırılırken lise, lisans ve lisansüstü olmak üzere 

3 kategoriye ayrılmıştır. Tablo 5’teki veriler incelendiğinde ankete 

katılan muhasebe meslek mensuplarının %2,5’i lise( 2 kişi),  %75,3’ü 

lisans(61 kişi) ve %22,2’si lisansüstü(18 kişi) mezunudur. Lisans 

mezunu oranının  %75,3 ile 61 kişi gibi bir yüksek oranda çıkmasında 

mesleği icra edebilmek için ilk koşulun lisans mezuniyeti şartı 

içermesi bu sonucun neticesidir. 

Katılımcıların muhasebe mesleğini icra ederken karşılaştıkları 

sorunların katılımcının mesleki unvan düzeyine göre algılama 

düzeylerinin karşılattırılmasının yapılması için mesleki unvan ifade 

etmeleri istenmiştir. Katılımcılara eğitim düzeyleri katılımcıların 

mesleki unvan düzeyleri yönelik frekans analizleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 6:Katılımcıların Mesleki Unvan Gösterir Frekans Analizi 

Mesleki 

Unvan 
Frekans Yüzde % 

Kümülatif Yüzde 

% 

Serbest Muhasebeci 6 7,4 7,4 

Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir 
75 92,6 100,0 

Toplam 81 100,0  

 

Tablo 6’da ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının 

mesleki unvanlarını gösteren frekans analizi verilerini bulunmaktadır. 

Tablo 6’daki verilere göre ankete katılan muhasebe meslek 

mensuplarının %892,6’sı (75kişi)  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, 

%7,4’ü (6 kişi) Serbest Muhasebeci unvanına sahiptir.  
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Katılımcıların muhasebe mesleğini icra ederken karşılaştıkları 

sorunların katılımcının mesleki tecrübe düzeyine göre algılama 

düzeylerinin karşılattırılmasının yapılması için mesleki tecrübe 

seviyelerini ifade etmeleri istenmiştir. Katılımcılara mesleki tecrübe 

düzeyleri katılımcıların mesleki tecrübe düzeyleri yönelik frekans 

analizleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 7:Muhasebe Alanındaki Mesleki Tecrübeleri 

Mesleki Tecrübe  Frekans Yüzde% 
Kümülatif 

Yüzde % 

1-5 Yıl 2 2,5 2,5 

6-10 Yıl 19 23,5 25,9 

11-15 Yıl 17 21 46,9 

16-20 Yıl 15 18,5 65,4 

20 Yıl ve Üzeri 28 34,6 100,0 

Total 81 100,0  

 

Tablo 7’de ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının 

muhasebe alanındaki mesleki tecrübelerini gösteren frekans analizi 

verileri bulunmaktadır.  Katılımcıların mesleki tecrübe yılları analiz 

sırasında 5 kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler 1-5 yıl, 6-10 yıl, 11-

15 yıl, 16-20 yıl ve 20 yıl ve üzeri biçimindedir. Tablo 7’deki verilere 

göre ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının mesleki 

tecrübeleri % 2,5’si (2 kişi) 1-5 yıl arası muhasebe alanında tecrübesi 

bulunmaktadır.% 23,5’i ( 19 kişi), % 21’i ( 17 kişi), % 18,5 ‘i ( 15 

kişi), 20 yıl ve üzeri %34,6’sı ( 28 kişi) olduğu tespit edilmiştir. 

Muhasebe mesleğini Adıyaman ilinde icra eden meslek mensuplarının 

mesleki deneyim bazında tecrübe sahibi oldukları belirlenmiştir.  

Katılımcıların muhasebe mesleğini icra ederken karşılaştıkları 

sorunların katılımcının istihdam ettiği kişi sayısı düzeyine göre 
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algılama düzeylerinin karşılattırılmasının yapılması için istihdam 

ettiği kişi sayısı seviyelerini ifade etmeleri istenmiştir. Katılımcılara 

istihdam ettiği kişi sayısı düzeyleri katılımcıların istihdam ettiği kişi 

sayısı düzeyleri yönelik frekans analizleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 8:İstihdam Edilen Kişi Sayısını Gösterir Frekans Analizi 

Kişi sayısı Frekans Yüzde % 
Kümülatif Yüzde 

% 

1-3 kişi 64 79 79 

 4-6 kişi  15 18,5 97,5 

7-9 kişi  2 2,5 100,0 

Toplam 81 100,0  

 

Tablo 8’ de ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının 

istihdam ettikleri kişi sayısını gösteren frekans analizi verileri 

bulunmaktadır.  Katılımcıların istihdam ettikleri kişi sayıları analiz 

sırasında 3 kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler 1-3 kişi, 4-6 kişi, 7-9 

kişi biçimindedir. Tablo 8’deki verilere göre ankete katılan muhasebe 

meslek mensuplarının %79’u 1-3 kişi arasında istihdam 

sağlamaktadır. %18,5’i 4-6 kişi arasında istihdam sağlamakta ve 

%2,5’i 7-9 kişi arasında istihdam sağlamaktadır. Muhasebe meslek 

mensuplarının büyük bir çoğunluğunun 1 ile 3 kişi arasında istihdam 

yarattıkları belirlenmiştir.  

Katılımcıların çalışma şeklini icra ederken karşılaştıkları 

sorunların katılımcının bağımlı ya da bağımsız çalışma şekli düzeyine 

göre algılama düzeylerinin karşılattırılmasının yapılması için çalışma 

şekli seviyelerini ifade etmeleri istenmiştir. Katılımcılara çalışma şekli 

düzeyleri katılımcıların bağımlı ya da bağımsız çalışma şekli düzeyleri 

yönelik frekans analizleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 9:Katılımcıların Çalışma Şeklini Gösterir Frekans Analizi 

Çalışma Şekli Frekans Yüzde % Kümülatif Yüzde % 

Bağımlı  14 17,3 17,3 

Bağımsız  67 82,7 100 

Toplam 81 100,0  

 

Tablo 9’ da ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının 

çalışma şeklini gösteren frekans analizi verileri bulunmaktadır.  Tablo 

9’daki verilere göre ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının 

%82,7’si (67 kişi) bağımsız olarak yani kendi ofisinde mesleklerini 

icra ettiklerini beyan etmişlerdir. %17,3’ü (14 kişi)  bağımlı olarak 

faaliyette bulundukları belirlenmiştir.  

Katılımcıların faaliyette bulundukları yerde karşılaştıkları 

sorunların faaliyet yeri düzeyine göre algılama düzeylerinin 

karşılattırılmasının yapılması için faaliyette bulundukları yer merkez 

ya da ilçe olarak ifade etmeleri istenmiştir. Katılımcılara faaliyette 

bulundukları yer düzeyleri katılımcıların merkez ya da ilçede çalışma 

düzeyleri yönelik frekans analizleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 10:Katılımcıların Faaliyette Bulunduğu Yer 

Faaliyet Yeri Frekans Yüzde % Kümülatif Yüzde % 

Merkez  50 61,7 61,7 

İlçeler  31 38,3 100 

Toplam 141 100,0  

 

Tablo 10 da ankete katılan katılımcıların faaliyette bulundukları 

yer frekans analizleri verilmiştir. Anket çalışması Adıyaman merkez 

ve ilçelerini kapsamaktadır. Tablo 10’a göre ankete katılan muhasebe 

meslek mensuplarının % 61,7’si ( 50 kişi) Adıyaman merkez, 

%38,3’ü( 31 kişi)  Adıyaman’ın ilçelerinde mesleki faaliyetlerini 

yerine getirmektedir. TÜRMOB’un SMMM-SM dağılımında da 
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Adıyaman merkezin ilk sırada yer alması meslek mensubu dağılımını  

doğrular niteliktedir. 

4.12. Hipotezlerin Test Edilmesi 

Çapraz tablolar, iki değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmek 

için kullanılmaktadır. Bu, araştırmayı yapan araştırmacıya değişkenler 

arasındaki ilişkiyi ilgili her bir değişkenin kategorilerinin buluştuğu 

kesişim yerlerini inceleyerek keşfetme olanağı sağlar (Özbay,2008: 

467). 

Bu bölümde muhasebe meslek mensuplarının sorunları 

belirlemeye yönelik yapılan anket uygulamasında katılımcılara 

yöneltilen , “Mükelleften Kaynaklanan Sorunlar”,  “Kurum, Kuruluş 

ve Meslek Odalarından Kaynaklanan Sorunlar”,  “Güncel Sorunlar” 

ve “Meslek Mensuplarından Kaynaklanan Sorunlar” başlıkları 

altındaki sorulara verilen ifadelerin ağırlıklı ortalamaları, 

katılımcıların sosyo-demografik durumları ile meslek sorunları 

arasında farklılıkları belirlemek için SPSS programı ile yapılan T-

Testi ve ANOVA analizlerinin sonuçlarının analizi bulunmaktadır. 

Katılımcıların sorunlarını belirlemeye yönelik yöneltilen onbeş 

adet anket sorusu beşli Likert yapısında derecelendirme sorusu olarak 

düzenlenmiş ve katılımcıların kendilerine en uygun ifadeyi seçmeleri 

istenmiştir. Bu derecelendirme soruları SPSS programında; 

“Kesinlikle Katılmıyorum” ifadesi ( 1 ) ile, “Katılmıyorum” ifadesi ( 2 

) ile, “Kararsızım” ifadesi ( 3 ) ile, “Katılıyorum” ifadesi ( 4 ) ve 

“Kesinlikle Katılıyorum” ifadesi ( 5 ) ile sayısallaştırılarak 

puanlanmıştır.  

Katılımcıların anket sorularına yönelik cevapları 1 puan ile 5 

puan arasında puanlanması ile; verilen cevapların 1 puana yakın 

olması kendilerine yöneltilen ifadelere katılmadıklarının derecesini, 5 
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puana yakın olması ise kendilerine yöneltilen ifadelere katıldıklarının 

derecesini göstermektedir. 

Bu bölümde; katılımcıların ifadelerinin sayısallaştırıldıktan sonra 

ağırlıklı ortalamalarının alınmasıyla tüm katılımcıların herhangi bir 

kategoriye konulmadan soru ve soru grubuna yönelik düşüncelerinin 

hangi yönde olduğunun tespit edilmesi açısından önemlidir. 

Katılımcıların sosyo-demografik yapılarına yönelik yöneltilen 

ifadeler her ne kadar anket uygulanırken farklı kategorilere ayrılmış 

olsa da yapılan analizlerin daha sağlıklı ve anlamlı olabilmesi için, 

eğitim durumu, yaş, çalışan sayısı, mesleki tecrübeyi belirlemeye 

yönelik yöneltilen soruların kategorileri analize uygun hale getirilerek 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Tablo 11:Ankete Katılan Meslek Mensuplarının Katılım Düzeylerine Göre 

Hesaplanan Puanların Ortalama Ve Standart Sapma Değerleri 

Anket Soruları 
Ortalam

a 

Stand

art  

Sapm

a 

Muhasebe Ücretleri Zamanında Tahsil 

Edilememektedir. 
4,56 1,037 

Muhasebe Meslek Mensupları Hak Ettikleri Saygı Ve 

İtibarı Görmemektedir. 
3,99 1,209 

Mükelleften Kaynaklanan Sorunlar 4,2716 0,9586 

   

Meslek odalarınca sağlanan eğitimler yetersizdir. 3,31 1,348 

Muhasebe İşlem Ücretleri Yetersizdir. 4,43 1,106 

Meslek Kuruluşlarınca Belirlenen Ücret Tarifesine 

Uyulmaktadır. 
2,31 1,594 

Mevzuat Değişikliklerinin Takibi Muhasebe 

İşlemlerini Zorlaştırmaktadır. 
4,10 1,190 

Kurum, Kuruluş ve Meslek Odalarından 

Kaynaklanan Sorunlar 
3.5370 0.7563 
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Muhasebe mesleği yorucu ve yıpratıcıdır. 4,31 1,125 

 Meslek Mensuplarının İş Yükü Fazladır. 4,64 ,870 

Mükelleflerimiz Muhasebe Belgelerini Zamanında 

Teslim Etmemektedir. 
4,06 1,155 

Muhasebe Mesleki Faaliyetlerinin Dijitalleşmesi 

Mesleğin Geleceği İle İlgili Olarak Tehdit 

Oluşturmaktadır. 

2,25 1,318 

Muhasebe Meslek Mensupları Kalifiye Eleman 

Bulma Konusunda Sıkıntı Yaşamaktadır. 
3,99 1,190 

Güncel Sorunlar 3.8667 0.7639 

   

Muhasebe Meslek Mensupları Muhasebe İş Ve 

İşlemleri Dışında Mükelleflerin Sorularına Maruz 

Kalmaktadır. 

4,02 1,378 

Muhasebe Meslek Mensupları Arasında Haksız 

Rekabet Vardır. 
4,15 1,174 

Muhasebe Meslek Mensuplarıınn Ofislerinde 

Kurumsallaşma Sorunu Vardır. 
3,83 1,253 

Muhasebe Meslek Mensupları Meslek Ahkalına 

Uygun Hareket Etmektedir. 
3,43 1,369 

Meslek Mensuplarından Kaynaklanan Sorunlar 
3,8580 0.9022 

 

Tablo 11’de ankete katılan meslek mensuplarının mükelleften, 

kurum, kuruluş ve meslek odalarından, güncel ve meslek 

mensuplarından kaynaklanan sorunlarına katılım düzeylerine göre 

ilişkin algılarını belirlemeye yönelik toplamda on beş adet soru 

yöneltilmiştir. Yöneltilen sorularda, katılımcıların belirtilen konularda 

düşüncelerini ölçmek için cevaplar beşli Likert ölçeğine göre 

hazırlanmıştır. Analiz sırasında beşli Likert ölçeği sayısallaştırılırken 

(mükelleften kaynaklanan sorunlar, kurum, kuruluş ve meslek 

odalarından kaynaklanan sorunlar, güncel sorunlar ve meslek 

mensuplarından kaynaklanan sorunlara ilişkin sorulan sorular), 

(“Kesinlikle Katılmıyorum”= 1), (“Katılmıyorum”= 2), 
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(“Kararsızım”= 3), (“Katılıyorum”= 4) ve (“Kesinlikle Katılıyorum”= 

5) basamaklarından oluşmaktadır. Analizde katılımcıların sorulara 

verdikleri cevapların ortalaması alınarak, elde edilen değerlere göre; 

“1-2,99” arasındaki değerler, katılımcıların soruda yöneltilen konuya 

katılmadıklarını gösterirken, “3,01-5” arasındaki değerler, 

katılımcıların soruda belirtilen konuya katıldıklarını göstermektedir. 

Tablo 11’deki verilere genel olarak bakıldığında, meslek 

mensuplarına yöneltilen 15 soru içerisinde 13tane sorunun ortalama 

değeri 3,01 değerinden yüksek olduğu ve 2 sorunun ortalama 

değerinin ise 2,99’dan düşük olduğu görülmektedir. 

Tablo 11’deki verilere göre “Meslek Mensuplarının İş Yükü 

Fazladır.” sorusuna katılımcıların vermiş oldukları cevaplar 4,64 

ortalama değerine sahiptir. Meslek mensupları bu soruya verdikleri 

puan doğrultusunda iş yüklerinin fazla olduğu görülmektedir.  

Tablo 11’deki verilere göre “Muhasebe ücretleri zamanında 

tahsil edilememektedir.” sorusuna katılımcıların vermiş oldukları 

cevaplar 4,56 ortalama değerine sahiptir. Meslek mensupları bu 

soruya verdikleri puan doğrultusunda yapmış oldukları ücretleri 

zamanında tahsil edemedikleri görülmektedir. 

Tablo 11’deki verilere göre “Muhasebe İşlem Ücretleri 

Yetersizdir.” sorusuna katılımcıların vermiş oldukları cevaplar 4,43 

ortalama değerine sahiptir. Meslek mensupları bu soruya verdikleri 

puan doğrultusunda yapmış oldukları hizmet doğrultusunda aldıkları 

ücretlerin yetersiz olduğunu belirtikleri görülmektedir. 

Tablo 11’deki verilere göre “Muhasebe mesleği yorucu ve 

yıpratıcıdır.” sorusuna katılımcıların vermiş oldukları cevaplar 4,31 

ortalama değerine sahiptir. Meslek mensupları bu soruya verdikleri 

puan doğrultusunda yapmış oldukları hizmetin yorucu ve yıpratıcı 

olduğunu belirtikleri görülmektedir. 
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Tablo 11’deki verilere göre “Muhasebe Meslek Mensupları 

Arasında Haksız Rekabet Vardır.” sorusuna katılımcıların vermiş 

oldukları cevaplar 4,15 ortalama değerine sahiptir. Meslek mensupları 

bu soruya verdikleri puan doğrultusunda meslek mensupları arasında 

haksız rekabetin olduğunu belirtikleri görülmektedir. 

Tablo 11’deki verilere göre “Mevzuat Değişikliklerinin Takibi 

Muhasebe İşlemlerini Zorlaştırmaktadır.” sorusuna katılımcıların 

vermiş oldukları cevaplar 4,10 ortalama değerine sahiptir. Meslek 

mensupları bu soruya verdikleri puan doğrultusunda mevzuat 

değişikliğinin muhasebe işlemlerini zorlaştırdığı yönünde fikir beyan 

ettikleri görülmektedir. 

Tablo 11’deki verilere göre “Mükelleflerimiz Muhasebe 

Belgelerini Zamanında Teslim Etmemektedir.” sorusuna katılımcıların 

vermiş oldukları cevaplar 4,06 ortalama değerine sahiptir. Meslek 

mensupları bu soruya verdikleri puan doğrultusunda meslek 

mensupları ile mükellefler arasında muhasebe belgelerinin tesliminin 

zamanında yapılması konusunda sıkıntısı olduğu görülmektedir. 

Tablo 11’deki verilere göre “Muhasebe Meslek Mensupları 

Muhasebe İş Ve İşlemleri Dışında Mükelleflerin Sorularına Maruz 

Kalmaktadır.” sorusuna katılımcıların vermiş oldukları cevaplar 4,02 

ortalama değerine sahiptir. Meslek mensupları bu soruya verdikleri 

puan doğrultusunda mükellefler ile iş ve işlemler dışındaki sorulara da 

maruz kaldıkları görülmektedir. 

Tablo 11’deki verilere göre “Muhasebe meslek mensupları hak 

ettikleri saygı ve itibarı görmemektedir.” ve “Muhasebe Meslek 

Mensupları Kalifiye Eleman Bulma Konusunda Sıkıntı 

Yaşamaktadır.” sorularına katılımcıların vermiş oldukları cevaplar 

3,99 ortalama değerine sahiptir. Meslek mensupları hak ettikleri saygı 
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ve itibar ile kalifiye eleman bulma konusunda sıkıntı yaşadıkları 

yönünde fikir beyan ettikleri görülmektedir. 

Tablo 11’deki verilere göre “Muhasebe Meslek Mensuplarının 

Ofislerinde Kurumsallaşma Sorunu Vardır.” sorusuna katılımcıların 

vermiş oldukları cevaplar 3,83 ortalama değerine sahiptir. Meslek 

mensupları bu soruya verdikleri puan doğrultusunda çalışma 

alanlarında kurumsallaşma sorunu yaşadıkları yönünde fikir beyan 

ettikleri görülmektedir. 

Tablo 11’deki verilere göre “Muhasebe Meslek Mensupları 

Meslek Ahlakına Uygun Hareket Etmektedir.” sorusuna katılımcıların 

vermiş oldukları cevaplar 3,43 ortalama değerine sahiptir. Meslek 

mensupları bu soruya verdikleri puan doğrultusunda meslek ahlakına 

uyguna hareket ettikleri yönünde fikir beyan ettikleri görülmektedir. 

Tablo 11’deki verilere göre “Meslek İçi Eğitimler Yetersizdir.” 

sorusuna katılımcıların vermiş oldukları cevaplar 3,31 ortalama 

değerine sahiptir. Meslek mensupları bu soruya verdikleri puan 

doğrultusunda meslek içi eğitimlerin yetersiz olduğu yönünde fikir 

beyan ettikleri görülmektedir. 

Tablo 11’deki verilere göre “Meslek Kuruluşlarınca Belirlenen 

Ücret Tarifesine Uyulmaktadır.” sorusuna katılımcıların vermiş 

oldukları cevaplar 2,31 ortalama değerine sahiptir. Meslek mensupları 

bu soruya verdikleri puan doğrultusunda meslek odaları tarafından 

belirlenen ücret tarifesine uyulmadığı yönünde olumsuz görüş beyan 

ettikleri anlaşılmaktadır. 

Tablo 11’deki verilere göre “Muhasebe Mesleki Faaliyetlerinin 

Dijitalleşmesi Mesleğin Geleceği İle İlgili Olarak Tehdit 

Oluşturmaktadır.” sorusuna katılımcıların vermiş oldukları cevaplar 

2,25 ortalama değerine sahiptir. Meslek mensupları bu soruya 
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verdikleri puan doğrultusunda dijitalleşmenin mesleğin geleceğini 

tehdit olarak algılamadıkları anlaşılmaktadır. 

Analiz sırasında katılımcıların sorulara verdikleri cevapların 

ortalaması alınarak, elde edilen değerlere göre; “1-2,99” arasındaki 

değerler, katılımcıların soruda yöneltilen konuya katılmadıklarını 

gösterir. Kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan sorular 

ile güncel sorular ile ilgili hazırlanan ve cevaplandırılan bu soruların 

içerisinde her iki bölümden de birer soru olmak üzere katılmadıkları 

anlaşılmaktadır. Katılımcıların mesleki sorunlarına yönelik olarak 

sorulan soruların neredeyse tamamında yakının bu sorunlarla 

uğraştıkları kabul edilebilir düzeyde olmaktadır. 

 

4.12.1. Cinsiyet ile Boyutlar Arasındaki T Testi 

Muhasebe meslek mensuplarının cinsiyetine göre mükelleften 

kaynaklanan, kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan, 

güncel ve meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları değerleri 

arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit etmek için 

kurulan hipotezler aşağıdadır.  

H1: Muhasebe meslek mensuplarının cinsiyetine göre 

mükelleften kaynaklanan sorunları arasında fark yoktur.  

H2: Muhasebe meslek mensuplarının cinsiyetine göre kurum, 

kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan sorunları arasında fark 

yoktur. 

H3: Muhasebe meslek mensuplarının cinsiyetine göre güncel 

sorunları arasında fark yoktur. 

H4: Muhasebe meslek mensuplarının cinsiyetine göre meslek 

mensuplarından kaynaklanan sorunları arasında fark yoktur. 
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Katılımcıların cinsiyetine göre mükelleften kaynaklanan, 

kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan, güncel ve meslek 

mensuplarından kaynaklanan sorunları arasında anlamlı bir farklılığın 

olup olmadığını tespit etmek için “Bağımsız Örneklemler T Test’i” 

uygulanmıştır. İki örneklem grubu arasında ortalamalar açısından fark 

olup olmadığını araştırmak amacıyla T-testi kullanılır (Sipahi vd. 

2006: 118). 

Katılımcıların Cinsiyetine Göre mükelleften kaynaklanan, 

kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan, güncel ve meslek 

mensuplarından kaynaklanan sorunları Arasındaki Farklara İlişkin 

Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları Tablo 14’de sunulmuştur. 

Tablo 12:Katılımcıların Cinsiyetine Göre Örneklem T Testi Sonuçları 

 Değişken  n X  sd t 
Serbestlik 

Derecesi 

Mükelleften 

Kaynaklanan 

Sorunlar 

Kadın 7 3.57 1.78 

.000* 79 
Erkek 

74 4.33 0.83 

Kurum, Kuruluş ve 

Meslek 

Odalarından 

Kaynaklanan 

Sorunlar 

Kadın 7 2.57 0.75 

.637ns 

79 

Erkek 74 3.62 0.69 

Güncel Sorunlar 
Kadın 7 3.20 1.50 

.000* 76 
Erkek 71 3.93 0.63 

Meslek 

Mensuplarından 

Kaynaklanan 

Sorunlar 

Kadın 7 3.21 1.14 

.074 ns 79 
Erkek 

74 3.91 0.86 

*(0.05 anlamlılık derecesine göre anlamlı fark vardır.) 
ns(0.05 anlamlılık derecesine göre anlamlı fark yoktur.) 
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Tablo 12’de katılımcıların cinsiyetine göre mükelleften 

kaynaklanan sorunları değerleri incelendiğinde; kadın katılımcıların 

mükelleften kaynaklanan sorunları puan ortalamaları (M = 3.57, SD = 

1.78) erkek bireylerin mükelleften kaynaklanan sorunları puan 

ortalamaları (M = 4.33, SD = 0.83) olduğu görülmektedir. Ancak, bu 

puan ortalamaları arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur, t(79) = 0.000, p < .05. Bu sonuçlara göre katılımcıların 

mükelleften kaynaklanan sorunları değerlerinin anlamlı bir şekilde 

birbirinden farklılaştığı söylenebilir. H1: Muhasebe meslek 

mensuplarının cinsiyetine göre mükelleften kaynaklanan sorunları 

arasında fark yoktur hipotezi ret edilmiştir.  

Tablo 12’de katılımcıların cinsiyetine göre kurum, kuruluş ve 

meslek odalarından kaynaklanan sorunları değerleri incelendiğinde; 

kadın katılımcıların kurum, kuruluş ve meslek odalarından 

kaynaklanan sorunları ile ilgili düşünceleri puan ortalamaları (M = 

2.57, SD = .75) erkek katılımcıların kurum, kuruluş ve meslek 

odalarından kaynaklanan sorunları puan ortalamalarından (M = 3.62, 

SD = .69) görece daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak, bu puan 

ortalamaları arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır, 

t(79) = 0.637, p > .05. Bu sonuçlara göre kadın ve erkek katılımcıların 

kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan sorunları 

birbirlerine yakın oldukları/benzer oldukları söylenebilir. H2: 

Muhasebe meslek mensuplarının cinsiyetine göre kurum, kuruluş ve 

meslek odalarından kaynaklanan sorunları arasında fark yoktur 

hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 12’de katılımcıların cinsiyetine göre güncel sorunları 

değerleri incelendiğinde; kadın katılımcıların güncel sorunlar ile ilgili 

düşünceleri puan ortalamaları (M = 3.20, SD = 1.50) erkek 

katılımcıların denetim kalitesi puan ortalamalarından (M = 3.93, SD = 
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.63) görece daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak, bu puan 

ortalamaları arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunmuştur, 

t(76) = 0. 000, p < .05. Bu sonuçlara göre katılımcıların güncel sorunları 

değerlerinin anlamlı bir şekilde birbirinden farklılaştığı söylenebilir. 

H1: Muhasebe meslek mensuplarının cinsiyetine göre güncel sorunları 

arasında fark yoktur hipotezi ret edilmiştir. 

Tablo 12’de katılımcıların cinsiyetine göre meslek 

mensuplarından kaynaklanan sorunları değerleri incelendiğinde; kadın 

katılımcıların meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları ile ilgili 

düşünceleri puan ortalamaları (M = 3.21, SD = 1.14) erkek 

katılımcıların meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları ile ilgili 

puan ortalamalarından (M = 3.91, SD = .86) görece daha düşük 

olduğu görülmektedir. Ancak, bu puan ortalamaları arasında istatistikî 

olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır, t(79) = 0.74, p > .05. 

Bu sonuçlara göre kadın ve erkek katılımcıların meslek 

mensuplarından kaynaklanan sorunları ile ilgili değerleri birbirlerine 

yakın oldukları/benzer oldukları sonucuna varılabilir. H4: Muhasebe 

meslek mensuplarının cinsiyetine göre meslek mensuplarından 

kaynaklanan sorunları arasında fark yoktur hipotezi kabul edilmiştir. 

 

4.12.2.Mesleki Unvan ile Boyutlar Arasındaki T Testi 

 Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanlarına 

mükelleften kaynaklanan, kurum, kuruluş ve meslek odalarından 

kaynaklanan, güncel ve meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları 

değerleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit etmek 

için kurulan hipotezler aşağıdadır.  

H5: Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanlarına göre 

mükelleften kaynaklanan sorunları arasında fark yoktur. 



35 | MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ: ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ 

 

 
 

H6:  Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanlarına göre 

kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan sorunları arasında 

fark yoktur.  

H7:  Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanlarına göre 

güncel sorunları arasında fark yoktur.  

H8:  Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanlarına göre 

meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları arasında fark yoktur.  

Katılımcıların mesleki unvanlarına göre mükelleften 

kaynaklanan, kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan, 

güncel ve meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları ile ilgili 

değerleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit etmek 

için “ Bağımsız Örneklemler T Test’i” uygulanmıştır. 

Katılımcıların mesleki unvanlarına Göre mükelleften 

kaynaklanan, kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan, 

güncel ve meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları ile ilgili 

değerleri arasındaki farklara ilişkin bağımsız örneklem T testi 

sonuçları tablo 13’te sunulmuştur. 

Tablo 13:Katılımcıların Mesleki Unvanlarına Göre Örneklem T Testi 

Sonuçları 

 Değişken  n X  sd t 
Serbestlik 

Derecesi 

Mükelleften 

Kaynaklanan Sorunlar 

SM 6 3.36 1.69 
.001* 79 

SMMM 75 4.32 0.87 

Kurum, Kuruluş ve 

Meslek Odalarından 

Kaynaklanan Sorunlar 

SM 6 3.25 1.16 

.022* 

79 

SMMM 
75 

3.56 0.72 

Güncel Sorunlar 
SM 6 3.53 1.69 

.000* 76 
SMMM 72 3.84 0.64 

Meslek 

Mensuplarından 

Kaynaklanan Sorunlar 

SM 6 3.16 0.93 

.692ns 79 
SMMM 

75 3.91 0.88 
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*(0.05 anlamlılık derecesine göre anlamlı fark vardır.) 
ns(0.05 anlamlılık derecesine göre anlamlı fark yoktur.) 

  

 Tablo 13’de katılımcıların mesleki unvanlarına göre 

mükelleften kaynaklanan sorunları ile ilgili değerleri incelendiğinde; 

SMMM unvanına sahip katılımcıların puan ortalamaları (M = 4.32, 

SD = .87) SM unvanına sahip katılımcıların puan ortalamalarından (M 

= 3.36, SD = 1.69) yüksek olduğu görülmektedir. Bu puan 

ortalamaları arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunmuştur, 

t(79) = 0.001, p < .05. Bu sonuçlara göre SMMM ve SM katılımcıların 

mükelleften kaynaklanan sorunları ile ilgili değerlerinin anlamlı bir 

şekilde birbirinden farklılaştığı söylenebilir. H5: Muhasebe meslek 

mensuplarının mesleki unvanlarına göre mükelleften kaynaklanan 

sorunları arasında fark yoktur hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 13’de katılımcıların mesleki unvanlarına göre kurum, 

kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan sorunları ile ilgili 

değerleri incelendiğinde; SMMM unvanına sahip katılımcıların puan 

ortalamaları (M = 3.56, SD = .72) SM unvanına sahip katılımcıların 

puan ortalamalarından (M = 3.25, SD = 1.16) görece olarak daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, bu puan ortalamaları arasında 

istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunmuştur, t(79) = 0.22, p < .05. Bu 

sonuçlara göre SM ve SMMM unvanlarına sahip katılımcıların kurum, 

kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan sorunları değerlerinin 

anlamlı bir şekilde birbirinden farklılaştığı söylenebilir. H6:  

Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanlarına göre kurum, 

kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan sorunları arasında fark 

yoktur hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 13’de katılımcıların mesleki unvanlarına göre güncel 

sorunları değerleri incelendiğinde; SM unvanına sahip katılımcıların 
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puan ortalamaları (M = 3.53, SD = 1.69) SMMM unvanına sahip 

katılımcıların puan ortalamalarından (M = 3.84, SD = .64) görece 

olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu puan ortalamaları 

arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunmuştur, t(76) = 0.000, p 

< .05. Bu sonuçlara göre SMMM ve SM katılımcıların mükelleften 

kaynaklanan sorunları ile ilgili değerlerinin anlamlı bir şekilde 

birbirinden farklılaştığı söylenebilir. H7:  Muhasebe meslek 

mensuplarının mesleki unvanlarına göre güncel sorunları arasında fark 

yoktur hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 13’de katılımcıların mesleki unvanlarına göre meslek 

mensuplarından kaynaklanan sorunları ile ilgili değerleri 

incelendiğinde; SM unvanına sahip katılımcıların puan ortalamaları 

(M = 3.16, SD = . 39) SMMM unvanına sahip katılımcıların puan 

ortalamalarından (M = 3. 19, SD = .88) görece olarak daha düşük 

olduğu görülmektedir. Ancak, bu puan ortalamaları arasında istatistikî 

olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır, t(79) = 0.692, p > .05.  

Bu sonuçlara göre YMM ve SMMM unvanlarına sahip 

katılımcıların meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları ile ilgili 

değerleri birbirlerine yakın oldukları/benzer oldukları tespit edilmiştir. 

H8:  Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanlarına göre 

meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları arasında fark yoktur 

hipotezi kabul edilmiştir.  

 

4.12.3.Çalışma şekli ile Boyutlar Arasındaki T Testi 

Muhasebe meslek mensuplarının bağımlı ya da bağımsız 

çalışma şekline göre mükelleften kaynaklanan, kurum, kuruluş ve 

meslek odalarından kaynaklanan, güncel ve meslek mensuplarından 
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kaynaklanan sorunları değerleri arasında anlamlı bir farklılığın olup 

olmadığını tespit etmek için kurulan hipotezler aşağıdadır.  

H9: Muhasebe meslek mensuplarının bağımlı ya da bağımsız 

çalışma şekline göre mükelleften kaynaklanan sorunları arasında fark 

yoktur. 

H10:  Muhasebe meslek mensuplarının bağımlı ya da bağımsız 

çalışma şekline göre kurum, kuruluş ve meslek odalarından 

kaynaklanan sorunları arasında fark yoktur.  

H11:  Muhasebe meslek mensuplarının bağımlı ya da bağımsız 

çalışma şekline göre güncel sorunları arasında fark yoktur.  

H12:  Muhasebe meslek mensuplarının bağımlı ya da bağımsız 

çalışma şekline göre meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları 

arasında fark yoktur.  

Katılımcıların bağımlı ya da bağımsız çalışma şekline göre 

mükelleften kaynaklanan, kurum, kuruluş ve meslek odalarından 

kaynaklanan, güncel ve meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları 

ile ilgili değerleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını 

tespit etmek için “ Bağımsız Örneklemler T Test’i ” uygulanmıştır. 

Katılımcıların bağımlı ya da bağımsız çalışma şekline göre 

mükelleften kaynaklanan, kurum, kuruluş ve meslek odalarından 

kaynaklanan, güncel ve meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları 

ile ilgili değerleri arasındaki farklara ilişkin bağımsız örneklem T testi 

sonuçları tablo 14’de sunulmuştur. 
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Tablo 14:Katılımcıların Çalışma Şekline Göre Örneklem T Testi Sonuçları 

 Değişken  n X  sd t 
Serbestlik 

Derecesi 

Mükelleften 

Kaynaklanan 

Sorunlar 

Bağımlı 14 4.35 1.26 

.239 ns 79 
Bağımsız 

67 4.25 0.89 

Kurum, Kuruluş ve 

Meslek Odalarından 

Kaynaklanan 

Sorunlar 

Bağımlı 14 3.42 0.88 

.523 ns 

79 

Bağımsız 
67 

3.55 0.73 

Güncel Sorunlar 
Bağımlı 14 3.80 1.13 

.048* 76 
Bağımsız 64 3.88 0.66 

Meslek 

Mensuplarından 

Kaynaklanan 

Sorunlar 

Bağımlı 14 3.75 0.87 

.995ns 79 
Bağımsız 

67 3.88 0.91 

*(0.05 anlamlılık derecesine göre anlamlı fark vardır.) 
ns(0.05 anlamlılık derecesine göre anlamlı fark yoktur.) 

 

 Tablo 14’de katılımcıların bağımlı ya da bağımsız çalışma 

şekline göre mükelleften kaynaklanan sorunları ile ilgili değerleri 

incelendiğinde; bağımlı çalışan katılımcıların puan ortalamaları (M = 

4.35, SD = 1.26) bağımsız çalışan katılımcıların puan 

ortalamalarından (M = 4.25, SD =.99) yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu puan ortalamaları arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır, t(79) = 0.239, p > .05. Bu sonuçlara göre bağımlı ya da 

bağımsız çalışma şekline katılımcıların mükelleften kaynaklanan 

sorunları ile ilgili değerlerinin birbirlerine yakın oldukları/benzer 

oldukları tespit edilmiştir. H9: Muhasebe meslek mensuplarının 

bağımlı ya da bağımsız çalışma şekline göre mükelleften kaynaklanan 

sorunları arasında fark yoktur hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 14’de katılımcıların bağımlı ya da bağımsız çalışma 

şekline göre kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan 
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sorunları ile ilgili değerleri incelendiğinde; bağımlı çalışan 

katılımcıların puan ortalamaları (M = 3.42, SD = .88) bağımsız çalışan 

katılımcıların puan ortalamalarından (M = 3.55, SD = .73) görece 

olarak daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak, bu puan ortalamaları 

arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır, t(79) = 

0.523, p > .05. Bu sonuçlara göre bağımlı ya da bağımsız çalışma 

şekline katılımcıların kurum, kuruluş ve meslek odalarından 

kaynaklanan sorunları değerlerinin birbirlerine yakın oldukları/benzer 

oldukları tespit edilmiştir H10:  Muhasebe meslek mensuplarının 

bağımlı ya da bağımsız çalışma şekline göre kurum, kuruluş ve 

meslek odalarından kaynaklanan sorunları arasında fark yoktur 

hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 14’de katılımcıların bağımlı ya da bağımsız çalışma 

şekline göre güncel sorunları değerleri incelendiğinde; bağımlı çalışan 

katılımcıların puan ortalamaları (M = 3.80, SD = 1.13) bağımsız 

çalışan katılımcıların puan ortalamalarından (M = 3.88, SD = .66) 

görece olarak daha düşük olduğu görülmektedir. Bu puan ortalamaları 

arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunmuştur, t(76) = 0.48, p < 

.05. Bu sonuçlara göre bağımlı ya da bağımsız çalışma şekline göre 

katılımcıların güncel sorunları ile ilgili değerlerinin anlamlı bir şekilde 

birbirinden farklılaştığı söylenebilir. H11:  Muhasebe meslek 

mensuplarının bağımlı ya da bağımsız çalışma şekline göre güncel 

sorunları arasında fark yoktur hipotezi ret edilmiştir. 

Tablo 14’de katılımcıların bağımlı ya da bağımsız çalışma 

şekline göre meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları ile ilgili 

değerleri incelendiğinde; bağımlı çalışma şekline katılımcıların puan 

ortalamaları (M = 3.75, SD = . 87) bağımsız çalışma şekline göre 

katılımcıların puan ortalamalarından (M = 3. 88, SD = .91) görece 

olarak daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak, bu puan ortalamaları 
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arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır, t(79) = 

0.995, p > .05. Bu sonuçlara göre bağımlı ya da bağımsız çalışma 

şekline katılımcıların meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları 

ile ilgili değerleri birbirlerine yakın oldukları/benzer oldukları tespit 

edilmiştir. H12:  Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanlarına 

göre meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları arasında fark 

yoktur hipotezi kabul edilmiştir.  

 

4.12.4.Mesleği İcra Ettiği Yer İle Boyutlar Arasındaki 

T Testi 

 Muhasebe meslek mensuplarının mesleği icra ettiği yere göre 

mükelleften kaynaklanan, kurum, kuruluş ve meslek odalarından 

kaynaklanan, güncel ve meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları 

değerleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit etmek 

için kurulan hipotezler aşağıdadır.  

H13: Muhasebe meslek mensuplarının mesleği icra ettiği yere 

göre mükelleften kaynaklanan sorunları arasında fark yoktur. 

H14:  Muhasebe meslek mensuplarının mesleği icra ettiği yere 

göre kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan sorunları 

arasında fark yoktur.  

H15:  Muhasebe meslek mensuplarının mesleği icra ettiği yere 

göre güncel sorunları arasında fark yoktur.  

H16:  Muhasebe meslek mensuplarının mesleği icra ettiği yere 

göre meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları arasında fark 

yoktur.  

Katılımcıların mesleği icra ettiği yere göre mükelleften 

kaynaklanan, kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan, 

güncel ve meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları ile ilgili 
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değerleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit etmek 

için “ Bağımsız Örneklemler T Test’i ” uygulanmıştır. 

Katılımcıların mesleği icra ettiği yere göre mükelleften 

kaynaklanan, kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan, 

güncel ve meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları ile ilgili 

değerleri arasındaki farklara ilişkin bağımsız örneklem T testi 

sonuçları tablo 15’de sunulmuştur. 

Tablo 15:Katılımcıların Mesleği İcra Ettiği Yere Göre T Testi Sonuçları 

 Değiş

ken  
n X  sd t 

Serbestlik 

Derecesi 

Mükelleften 

Kaynaklanan Sorunlar 

Merke

z 
50 4.33 0.96 

.822 ns 79 

İlçeler 31 4.17 0.95 

Kurum, Kuruluş ve 

Meslek Odalarından 

Kaynaklanan Sorunlar 

Merke

z 
50 

3.49 0.79 

.303 ns 

79 

İlçeler 31 3.61 0.68 

Güncel Sorunlar 

Merke

z 
49 3.91 0.72 

.796 ns 76 

İlçeler 29 3.79 0.83 

Meslek Mensuplarından 

Kaynaklanan Sorunlar 

Merke

z 
50 3.93 0.84 

.144ns 79 

İlçeler 31 3.74 0.98 

*(0.05 anlamlılık derecesine göre anlamlı fark vardır.) 
ns(0.05 anlamlılık derecesine göre anlamlı fark yoktur.) 

 

 Tablo 15’te katılımcıların mesleği icra ettiği yere göre 

mükelleften kaynaklanan sorunları ile ilgili değerleri incelendiğinde; 

Adıyaman merkezdeki katılımcıların puan ortalamaları (M = 4.33, SD 

=.96) Adıyaman ilçelerindeki katılımcıların puan ortalamalarından (M 

= 4.17, SD =.95) yüksek olduğu görülmektedir. Bu puan ortalamaları 

arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır, t(79) = 

0.822, p > .05. Bu sonuçlara göre mesleği icra ettiği yere göre 
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katılımcıların mükelleften kaynaklanan sorunları ile ilgili değerlerinin 

birbirlerine yakın oldukları/benzer oldukları tespit edilmiştir. H13: 

Muhasebe meslek mensuplarının mesleği icra ettiği yere göre 

mükelleften kaynaklanan sorunları arasında fark yoktur hipotezi kabul 

edilmiştir. 

Tablo 15’te katılımcıların mesleği icra ettiği yere göre kurum, 

kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan sorunları ile ilgili 

değerleri incelendiğinde; Adıyaman merkezdeki katılımcıların puan 

ortalamaları (M = 3.49, SD = .79) Adıyaman ilçelerindeki 

katılımcıların puan ortalamalarından (M = 3.61, SD = .68) görece 

olarak daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak, bu puan ortalamaları 

arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır, t(79) = 

0.303, p < .05. Bu sonuçlara göre mesleği icra ettiği yere 

katılımcıların kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan 

sorunları ile ilgili değerlerinin birbirlerine yakın oldukları/benzer 

oldukları tespit edilmiştir. H14:  Muhasebe meslek mensuplarının 

mesleği icra ettiği yere göre kurum, kuruluş ve meslek odalarından 

kaynaklanan sorunları arasında fark yoktur hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 15’te katılımcıların mesleği icra ettiği yere göre güncel 

sorunları değerleri incelendiğinde; Adıyaman merkezdeki 

katılımcıların puan ortalamaları (M = 3.91, SD =.72) Adıyaman 

ilçelerindeki katılımcıların puan ortalamalarından (M = 3.79, SD = 

.83) görece olarak daha düşük olduğu görülmektedir. Bu puan 

ortalamaları arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır, 

t(76) = 0.796, p > .05. Bu sonuçlara göre bağımlı ya da bağımsız 

çalışma şekline göre katılımcıların güncel sorunları ile ilgili 

değerlerinin birbirlerine yakın oldukları/benzer oldukları tespit 

edilmiştir. H15:  Muhasebe meslek mensuplarının mesleği icra ettiği 
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yere göre güncel sorunları arasında fark yoktur hipotezi kabul 

edilmiştir. 

Tablo 15’te katılımcıların mesleği icra ettiği yere göre meslek 

mensuplarından kaynaklanan sorunları ile ilgili değerleri 

incelendiğinde; Adıyaman merkezdeki katılımcıların puan 

ortalamaları (M = 3.93, SD = . 84) Adıyaman ilçelerindeki 

katılımcıların puan ortalamalarından (M = 3. 74, SD = .98) görece 

olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, bu puan 

ortalamaları arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır, 

t(79) = 0.144, p < .05. Bu sonuçlara göre mesleği icra ettiği yere göre 

katılımcıların meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları ile ilgili 

değerleri birbirlerine yakın oldukları/benzer oldukları tespit edilmiştir. 

H16:  Muhasebe meslek mensuplarının mesleği icra ettiği yere göre 

meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları arasında fark yoktur 

hipotezi kabul edilmiştir.  

 

4.12.5.Yaş İle Boyutlar Arasındaki ANOVA Testi 

Bu bölümde katılımcıların yaş faktörüne göre KGK görüşleri, 

Denetim Şeffaflığı, Denetim Bağımsızlığı ve Denetim Kalitesi 

boyutlarında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için One-Way 

ANOVA Test’i uygulama sonuçları verilmiştir. 

Tek Yönlü Varyans analizi, ikiden fazla ortalamanın arasında 

bir fark bulunup bulunmadığıyla alakalı hipotezin test edilmesi için 

kullanılmaktadır. Faktör adındaki bağımsız değişkenlerin kendi 

aralarında nasıl etkileşimde oldukları ve bağımlı değişken üstündeki 

etkileri analiz edilmektedir. Varyans analizinde üç ya da daha fazla 

grubun aritmetik ortalamaları karşılaştırılmakta ve bu 
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karşılaştırmalardan en az bir tanesi anlamlı olduğu zaman, sonuç da 

anlamlı bulunmaktadır (Kalaycı, 2006: 131-132). 

Katılımcıların yaş kategorilerine göre mükelleften kaynaklanan 

sorunları ile ilgili değerleri arasındaki farklara ilişkin bağımsız 

örneklem Anova sonuçları Tablo 16’de sunulmuştur. 

 

Tablo 16:Mükelleften Kaynaklanan Sorunlar ile Katılımcıların Yaşları 

Arasındaki ANOVA Test Sonuçları 
Değişken 

Yaş 
n X  sd Source 

Kareler 

Toplam 
df 

Kareler 

Ort. 
F η2 

Post 

Hoc  
40 Yaş 

Altı  
29 4.39 0.91 

Gruplar 

arası 
1.44 2 .721 

0.78 .462 - 

41-50 

Yaş 

Arası 

22 4.34 1.05 

51 Yaş 

ve Üzeri 
30 4.10 0.93 

Gruplar 

içi 
72.08 78 .924 

Toplam 73.525 80  

Not. ns = anlamsız 

 

Tablo 16’da yer alan yaş değişkeni incelendiğinde, tüm yaş 

gruplarının mükelleften kaynaklanan sorunlara yönelik ifadelerinin 

ortalama değerlerinin birbirlerine oldukça yakın değerlere sahip 

oldukları görülmektedir. Tablo 16’daki verilere katılımcıların 

içerisinde 40 yaş ve altı muhasebe meslek erbaplarının mükelleften 

kaynaklanan sorunlara vermiş olduğu cevapların ortalamaları X=4.39 

değer ile en yüksek değere sahipken. 41-50 yaş arasındaki 

katılımcıların mükelleflerden kaynaklanan sorunlara yönelik vermiş 

oldukları cevap ortalamaları X =4.34 değerinde iken, 51 yaş ve üzeri 

yaşa sahip olan mükelleflerin  mükelleflerden kaynaklanan sorunlara 

yönelik vermiş oldukları cevapların ortalama değeri X=4.10 olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu sonuçlara göre muhasebe katılımcıları 
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mensuplarının mükelleften kaynaklanan sorunlara vermiş oldukları 

değerlerin oldukça birbirine yakın olduğu görülmektedir. ANOVA 

sonuçlarına göre de katılımcıların yaşlarına göre mükelleften 

kaynaklanan sorunlarında istatistiki olarak anlamlı farklılaşmadığı 

tespit edilmiştir, F (2, 78) = 0.78, p > .05, η2 = .462. 

Grafik 1’de Mükelleften Kaynaklanan Sorunlar ile 

Katılımcıların Yaşları Arasındaki ANOVA Test sonuçlarını grafik 

üzerindeki yerleri gösterilmiştir. 

 

Grafik 1:Mükelleften Kaynaklanan Sorunlar ile Katılımcıların Yaşları 

Arasındaki ANOVA Test Sonuçları 

Grafik 1’de görüldüğü üzere mükelleften kaynaklanan sorunlar 

ile yaş arasındaki Anova sonuçlarında katılımcıların yaş ortalaması 

yükseldikçe azda olsa sorunları algılama ortalama değerlerinin 

düştüğü görülmektedir. Her ne kadar mükelleflerden kaynaklanan 

sorunların ortalama değeri mükelleflerin yaş kategorileri yükseldikçe 

düşüş göstermiş olsa da, ortalama değerlerin (1-5 ortalama değerleri 

arasında  ) oldukça yüksek değere sahip olduğu gözden kaçmamalıdır. 
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Bu bakımdan muhasebe mesleği iş görenleri açısından mükelleflerden 

kaynaklanan sorunları ayrı bir araştırma konusu yaparak daha detaylı 

ve kapsamlı bir çalışma yapılabilir. Böylece mükelleflerden 

kaynaklanan sorunlara daha fazla odaklanılarak elde edilen veriler ile 

muhasebe büroları ile mükellefler arasındaki sorunlara sunulacak 

çözüm önerileri doğru ve yerinde olacağı düşünülmektedir. 

Katılımcıların yaş kategorilerine göre Kurum, Kuruluş ve 

Meslek Odalarından Kaynaklanan sorunları ile ilgili değerleri 

arasındaki farklara ilişkin bağımsız örneklem Anova sonuçları Tablo 

17’de sunulmuştur. 

Tablo 17:Kurum, Kuruluş ve Meslek Odalarından Kaynaklanan Sorunlar İle 

Katılımcıların Yaşları Arasındaki ANOVA Test Sonuçları 
Değişken 

Yaş 
n X  sd Source 

Kareler 

Toplam 
df 

Kareler 

Ort. 
F η2 

Post 

Hoc 

40 Yaş Altı  29 3.50 0.71 
Gruplar 

arası 
0.18 2 .094 

0.162 .851 - 

41-50 Yaş 

Arası 
22 3.50 0.94 

51 Yaş ve 

Üzeri 
30 3.60 0.65 

Gruplar 

içi 
45.57 78 .584 

Toplam 45.76 80  

 

Tablo 17’deki veriler analiz edildiğinde katılımcıların yaş 

kategorilerine göre; Kurum, Kuruluş ve Meslek Odalarından 

Kaynaklanan sorunlara yönelik vermiş oldukları cevapların ortalama 

değeri X=3.50 ile 3.60 arasında yer almaktadır. 40 yaş ve altı 

kategorisi ile 41-50 yaş arasındaki kategorisinde bulunanların 

katılımcıların Kurum, Kuruluş ve Meslek Odalarından kaynaklanan 

sorunları belirlemeye yönelik sorulara verdikleri cevapların ortalama 

değeri X=3.50 iken, 51 yaş ve üzeri yaş kategorisindeki katılımcıların 

cevap ortalama değeri X=3.60 olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların 

yaşlarına göre kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan 

sorunlara ortalama değerleri istatistiki olarak anlamlı farklılaşmadığı 

tespit edilmiştir, F (2, 78) = 0.94, p > .05, η2 = .584. 
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Ayrıca, katılımcı yaş kategorisine göre Kurum, Kuruluş ve 

Meslek Odalarından Kaynaklanan sorunların almış oldukları değerin 

diğer sorun kaynaklarına göre daha az bir ortalama değere sahip 

olduğu söylenebilir. Ancak, muhasebe meslek mensuplarının Kurum, 

Kuruluş ve Meslek Odalarından Kaynaklanan sorunların ortalaması 

(1-5 ortalama değer arasında) yüksek olarak tabir edilen değere sahip 

olduğu unutulmamalıdır. 

Grafik 2’de Kurum, Kuruluş ve Meslek Odalarından 

Kaynaklanan Sorunlar ile Katılımcıların Yaşları Arasındaki ANOVA 

Test sonuçlarını grafik üzerindeki yerleri gösterilmiştir. 

 

 

Grafik 2:Kurum, Kuruluş ve Meslek Odalarından Kaynaklanan Sorunlar İle 

Katılımcıların Yaşları Arasındaki ANOVA Test Sonuçları 

 

Grafik 2 incelendiğinde, katılımcıların yaş kategorilerine göre 

kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan sorunlara yönelik 

cevaplarının ortalama değer (3,50-3,60 değerleri arasında) 

hassasiyetin 0,10  puan olduğu görülmektedir. Tablo 17’deki 
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değerlerin yanında Grafik 2’deki göstergelere bakılarak katılımcıların 

yaş kategorisine göre Kurum, Kuruluş ve Meslek Odalarından 

Kaynaklanan sorunlarda anlamlı bir fark olmadığı söylenebilir. 

Katılımcıların yaş kategorilerine Güncel sorunları ile ilgili 

değerleri arasındaki farklara ilişkin bağımsız örneklem Anova 

sonuçları Tablo 18’de sunulmuştur. 

Tablo 18:Güncel Sorunlar ile Katılımcıların Yaşları Arasındaki ANOVA 

Test Sonuçları 

Değişken 

Yaş 
n X  

sd Source 
Kareler 

Toplam 
df 

Kareler 

Ort. 
F η2 

Post 

Hoc 

40 Yaş Altı  29 4.09 0.67 
Gruplar 

arası 
2.48 2 1.24 

2.19 .119 - 

41-50 Yaş 

Arası 
19 3.69 1.03 

51 Yaş ve 

Üzeri 
30 3.75 0.59 

Gruplar 

içi 
42.45 75 .566 

Toplam 44.93 77  

 

Tablo 18’deki verilere göz atıldığında katılımcıların yaş 

kategorilerine göre; Güncel sorunlara yönelik vermiş oldukları 

cevapların ortalama değeri X=3.69 ile 4.09 arasında yer 

almaktadır. 40 yaş ve altı kategorisinde bulunanların 

katılımcıların Güncel sorunları belirlemeye yönelik sorulara 

verdikleri cevapların ortalaması X=4.09 değeri ile en yüksek 

değere sahipken iken, 51 yaş ve üzeri yaş kategorisindeki 

katılımcıların cevap ortalama değeri X=3.75 olduğu tespit 

edilmiştir.  41-50 yaş arasındaki katılımcıların güncel sorunları 

belirlemeye yönelik sorulara verdikleri cevapların ortalama 

değeri ise X=3.69 ile en düşük seviyede olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 18’de yer alan yaş değişkeni incelendiğinde, tüm yaş 
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gruplarının birbirlerine yakın güncel sorunlara ait düşüncelere sahip 

oldukları görülmektedir. ANOVA sonuçlarına bakıldığında 

katılımcıların yaşlarına göre güncel sorunlara ait düşüncelerinin 

istatistiki olarak anlamlı farklılaşmadığı tespit edilmiştir, F (2, 75) = 

1.24, p > .05, η2 = .119.  

Grafik 3’de Güncel sorunlar ile Katılımcıların Yaşları 

Arasındaki ANOVA Test sonuçlarını grafik üzerindeki yerleri 

gösterilmiştir. 

 

 

Grafik 3:Güncel Sorunlar ile Katılımcıların Yaşları Arasındaki ANOVA 

Test Sonuçları 
Grafik 3’ü incelediğimizde katılımcıların güncel sorunlara 

yönelik vermiş oldukları cevapların ortalama değer hassasiyeti (en 

yüksek X=4.09 ile en düşük X=3.69) 0,50 olduğu görülmektedir. 

Tablo 18 ve Grafik 3’ deki veriler incelendiğinde; muhasebe meslek 

mensuplarının yaş kategorileri arasında Güncel sorunlara yönelik 
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verilen cevapların ortalama değerleri arasında anlamlı bir farkın 

olmadığı söylenebilir. 

Katılımcıların yaş kategorilerine göre Meslek Mensuplarından 

Kaynaklanan Sorunlar ile ilgili değerleri arasındaki farklara ilişkin 

bağımsız örneklem Anova sonuçları Tablo 19’da sunulmuştur. 

 

Tablo 19:Meslek Mensuplarından Kaynaklanan Sorunlar ile Katılımcıların 

Yaşları Arasındaki ANOVA Test Sonuçları 

Değişken 

Yaş 
n X  sd Source 

Kareler 

Toplam 
df 

Kareler 

Ort. 
F η2 

Post 

Hoc 

40 Yaş Altı  29 3.81 0.78 
Gruplar 

arası 
0.07 2 .035 

0.42 .959 - 

41-50 Yaş 

Arası 
22 3.87 0.98 

51 Yaş ve 

Üzeri 
30 3.88 0.97 

Gruplar 

içi 
65.04 78 .834 

Toplam 65.11 80  

 

Tablo 19’daki veriler incelendiğinde katılımcıların yaş 

kategorilerine göre; Meslek Mensuplarından Kaynaklanan 

sorunlara yönelik vermiş oldukları cevapların ortalama değeri 

X=3.81 ile 3.88 arasında yer almaktadır. 40 yaş ve altı 

kategorisinde bulunanların katılımcıların Meslek 

Mensuplarından Kaynaklanan sorunları belirlemeye yönelik 

sorulara verdikleri cevapların ortalaması X=3.81 değeri ile en 

düşük değere sahipken iken, 41-50 yaş arasındaki katılımcıların 

cevap ortalama değeri X=3.87 olduğu tespit edilmiştir.  51 yaş 

ve üzeri yaş kategorisindeki katılımcıların Meslek 

Mensuplarından Kaynaklanan sorunları belirlemeye yönelik 

sorulara verdikleri cevapların ortalama değeri ise X=3.88 ile en 

yüksek seviyede olduğu anlaşılmaktadır. ANOVA sonuçlarına 
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bakıldığında katılımcıların yaşlarına göre meslek mensuplarından 

kaynaklanan sorunlara ait düşüncelerinin istatistiki olarak anlamlı 

farklılaşmadığı tespit edilmiştir, F (2, 78) = 0.42, p > .05, η2 = .959.  

Grafik 4’de Meslek Mensuplarından Kaynaklanan sorunlar ile 

Katılımcıların Yaşları Arasındaki ANOVA Test sonuçlarını grafik 

üzerindeki yerleri gösterilmiştir. 

 

Grafik 4:Meslek Mensuplarından Kaynaklanan Sorunlar ile Katılımcıların 

Yaşları Arasındaki ANOVA Test Sonuçları 

Grafik 4’ü incelediğimizde katılımcıların yaş gruplarına göre, 

Meslek Mensuplarından Kaynaklanan sorunlara yönelik vermiş 

oldukları cevapların ortalama değer hassasiyeti (en yüksek X=3.88 ile 

en düşük X=3.81) 0,07 olduğu görülmektedir. Tablo 18 ve Grafik 3’ 

deki veriler incelendiğinde; muhasebe meslek mensuplarının yaş 

kategorileri arasında Meslek Mensuplarından Kaynaklanan sorunlara 
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yönelik verilen cevapların ortalama değerleri arasında anlamlı bir 

farkın olmadığı söylenebilir. 

Katılımcıların mesleki tecrübe kategorilerine göre 

Mükelleflerden Kaynaklanan Sorunlar ile ilgili değerleri arasındaki 

farklara ilişkin bağımsız örneklem Anova sonuçları Tablo 20’de 

sunulmuştur. 

 

Tablo 20:Mükelleften Kaynaklanan Sorunlar İle Katılımcıların Mesleki 

Tecrübeleri Arasındaki ANOVA Test Sonuçları 

Değişken 

Tecrübeniz 
n X  sd Source 

Kareler 

Toplam 
df 

Kareler 

Ort. 
F η2 

Post 

Hoc 

1-10 Yıl  21 4.23 1.00 Gruplar 

arası 
0.042 3 .014 

0.015 .998 - 

11-15 Yıl 17 4.26 1.11 

16-20 Yıl 15 4.30 0.77 
Gruplar 

içi 
73.48 77 .954 21 Yıl ve 

Üzeri 
28 4.28 0.95 

Toplam 73.525 80  

 

Tablo 20’deki verilere incelendiğinde;  katılımcıların 

mesleki tecrübe faktörüne göre,  Mükelleflerden Kaynaklanan 

sorunlara yönelik vermiş oldukları cevapların ortalama değeri 

X=4.23 ile 4.30 arasında yer almaktadır. ANOVA sonuçlarına 

bakıldığında da katılımcıların mesleki tecrübelerine göre mükelleften 

kaynaklanan sorunlara ait düşüncelerinin istatistiki olarak anlamlı 

farklılaşmadığı tespit edilmiştir, F (3,77) = 0.015, p > .05, η2 = 0.998.  

Mesleki tecrübesi 10 yıl ve altında olan katılımcıların, mükelleflerden 

kaynaklanan sorunları tanımlamaya yönelik ifadelerinin ortalama 

değeri X=4.23 ile en düşük değere sahipken, 11-15 yıl mesleki 

tecrübeye sahip katılımcıların mükelleflerden kaynaklanan 

sorunlara yönelik ifadelerinin ortalama değeri X=4.26 olduğu 
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anlaşılmaktadır. Mükelleflerden kaynaklanan sorunları algılama 

düzeyinin en yüksek olduğu X=4.30 değeri ile 16-20 yıl mesleki 

tecrübeye sahip katılımcılara ait olduğu görülmektedir. Mesleki 

tecrübesi 21 yıl ve üzeri olan katılımcıların mükelleflerden 

kaynaklanan sorunları algılama düzeylerinin X=4.28 değerine 

sahip olduğu görülmektedir. 

Grafik 5’de Meslek Mensuplarından Kaynaklanan sorunlar ile 

katılımcıların mesleki tecrübeleri arasındaki ANOVA Test sonuçlarını 

grafik üzerindeki yerleri gösterilmiştir. 

 

 

Grafik 5:Mükelleften Kaynaklanan Sorunlar İle Katılımcıların Mesleki 

Tecrübeleri Arasındaki ANOVA Test Sonuçları 
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Grafik 5 incelendiğinde mükelleften kaynaklana sorunlar ile 

meslek mensuplarının mesleki tecrübeleri arasında yakın cevaplar 

verildiği görülmektedir. 

Katılımcıların mesleki tecrübe kategorilerine göre Kurum, 

Kuruluş ve Meslek Odalarından Kaynaklanan Sorunlar ile ilgili 

değerleri arasındaki farklara ilişkin bağımsız örneklem Anova 

sonuçları Tablo 21’de sunulmuştur. 

Tablo 21:Kurum, Kuruluş ve Meslek Odalarından Kaynaklanan Sorunlar İle 

Katılımcıların Mesleki Tecrübeleri Arasındaki ANOVA Test Sonuçları 

Değişken 
Tecrübeniz 

n X  sd Source 
Kareler 

Toplam 
df 

Kareler 

Ort. 
F η2 

Post 

Hoc  

1-10 Yıl  21 3.19 0.72 Gruplar 

arası 
4.048 3 1.349 

2.491 .066 - 

11-15 Yıl 17 3.51 0.80 

16-20 Yıl 15 3.63 0.74 
Gruplar 

içi 
41.716 77 .542 21 Yıl ve 

Üzeri 
28 3.75 0.68 

Toplam 45.764 80  

 

Tablo 21’deki verilere incelendiğinde;  katılımcıların 

mesleki tecrübe faktörüne göre,  Kurum, Kuruluş ve Meslek 

Odalarından Kaynaklanan sorunlara yönelik vermiş oldukları 

cevapların ortalama değeri X=3.19 ile 3.75 arasında yer 

almaktadır. ANOVA sonuçlarına bakıldığında da katılımcıların 

mesleki tecrübelerine göre kurum, kuruluş ve meslek odalarından 

kaynaklanan sorunlara ait düşüncelerinin istatistiki olarak anlamlı 

farklılaşmadığı tespit edilmiştir, F (3,77) = 2.491, p > .05, η2 = 0.66. 

Mesleki tecrübesi 10 yıl ve altında olan katılımcıların, kurum, 

kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan sorunları tanımlamaya 

yönelik ifadelerinin ortalama değeri X=3.19 ile en düşük değere 

sahipken, 11-15 yıl mesleki tecrübeye sahip katılımcıların 
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kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan sorunlara 

yönelik ifadelerinin ortalama değeri X=3.51 olduğu 

anlaşılmaktadır. Kurum, kuruluş ve meslek odalarından 

kaynaklanan sorunları algılama düzeyinin en yüksek olduğu 

X=3.76 değeri ile 21 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip 

katılımcılara ait olduğu görülmektedir. Mesleki tecrübesi 16-20 

yıl olan katılımcıların kurum, kuruluş ve meslek odalarından 

kaynaklanan sorunları algılama düzeylerinin X=3.63 değerine 

sahip olduğu görülmektedir.  

Grafik 6’de Kurum, Kuruluş ve Meslek Odalarından 

Kaynaklanan sorunlar ile katılımcıların mesleki tecrübeleri arasındaki 

ANOVA Test sonuçlarını grafik üzerindeki yerleri gösterilmiştir. 

 

 

Grafik 6:Kurum, Kuruluş ve Meslek Odalarından Kaynaklanan Sorunlar İle 

Katılımcıların Mesleki Tecrübeleri Arasındaki ANOVA Test Sonuçları 
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Grafik 6’yı incelediğimizde katılımcıların mesleki tecrübelerine 

göre; Kurum, Kuruluş ve Meslek Odalarından Kaynaklanan sorunlara 

yönelik vermiş oldukları cevapların ortalama değer hassasiyeti (en 

yüksek X=3.76 ile en düşük X=3.19) 0,57 olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, Tablo 21’deki anovo analizine göre; katılımcıların mesleki 

tecrübe kategorileri arasında anlamlı bir fark olmamasına rağmen, 

katılımcıların mesleki tecrübeleri arttıkça, kurum, kuruluş ve meslek 

odalarından kaynaklanan sorunların ortalama değerinin arttığı 

görülmektedir. 

Katılımcıların mesleki tecrübe kategorilerine göre Güncel 

Sorunlar ile ilgili değerleri arasındaki farklara ilişkin bağımsız 

örneklem Anova sonuçları Tablo 22’de sunulmuştur. 

 

Tablo 22:Güncel Sorunlar İle Katılımcıların Mesleki Tecrübeleri Arasındaki 

ANOVA Test Sonuçları 

Değişken 

Tecrübeniz 
n X  sd Source 

Kareler 

Toplam 
df 

Kareler 

Ort. 
F η2 

Post 

Hoc 

1-10 Yıl  18 3.65 0.93 Gruplar 

arası 
2.683 3 .894 

1.566 .205 - 

11-15 Yıl 17 3.80 1.03 

16-20 Yıl 15 4.21 0.25 
Gruplar 

içi 
42.250 74 .571 21 Yıl ve 

Üzeri 
28 3.85 0.58 

Toplam 44.933 77  

 

Tablo 21’deki verilere incelendiğinde;  katılımcıların 

mesleki tecrübe faktörüne göre,  Güncel sorunlara yönelik 

vermiş oldukları cevapların ortalama değeri X=3.65 ile 4.21 

arasında yer almaktadır. ANOVA sonuçlarına bakıldığında da 

katılımcıların mesleki tecrübelerine göre güncel sorunlara ait 
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düşüncelerinin istatistiki olarak anlamlı farklılaşmadığı tespit 

edilmiştir, F (3,74) = 1.566, p > .05, η2 = 0.205. 

Mesleki tecrübesi 10 yıl ve altında olan katılımcıların, güncel 

sorunları tanımlamaya yönelik ifadelerinin ortalama değeri X=3.65 

ile en düşük değere sahipken, 11-15 yıl mesleki tecrübeye sahip 

katılımcıların güncel sorunlara yönelik ifadelerinin ortalama 

değeri X=3.80 olduğu anlaşılmaktadır. Güncel sorunları 

algılama düzeyinin en yüksek olduğu X=4.21 değeri ile 16-20 

yıl arasında mesleki tecrübeye sahip katılımcılara ait olduğu 

görülmektedir. Mesleki tecrübesi 21 yıl ve üzeri olan 

katılımcıların güncel sorunları algılama düzeylerinin X=85 

değerine sahip olduğu görülmektedir.  

Grafik 7’de, güncel sorunlar ile katılımcıların mesleki 

tecrübeleri arasındaki ANOVA Test sonuçlarını grafik üzerindeki 

yerleri gösterilmiştir. 
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Grafik 7: Güncel Sorunlar İle Katılımcıların Mesleki Tecrübeleri Arasındaki 

ANOVA Test Sonuçları 

Grafik 7’yi incelediğimizde katılımcıların mesleki tecrübelerine 

göre; güncel sorunlara yönelik vermiş oldukları cevapların ortalama 

değer hassasiyeti (en yüksek X=4.21 ile en düşük X=3.65) 0,56 olduğu 

görülmektedir. Ayrıca, Tablo 22’deki anovo analizine göre; 

katılımcıların mesleki tecrübe kategorileri arasında anlamlı bir fark 

olmamasına rağmen, katılımcıların mesleki tecrübeleri arttıkça, güncel  

sorunların ortalama değerinin pik yaptığı aralığın 16-20 yıl arasında 

mesleki tecrübeye sahip katılımcılarda görüldüğü anlaşılmaktadır. 

 Katılımcıların mesleki tecrübe kategorilerine göre Meslek 

Mensuplarından Kaynaklanan sorunlar ile ilgili değerleri arasındaki 

farklara ilişkin bağımsız örneklem Anova sonuçları Tablo 23’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 23:Meslek Mensuplarından Kaynaklanan Sorunlar İle Katılımcıların 

Mesleki Tecrübeleri Arasındaki ANOVA Test Sonuçları 

Değişken 

Tecrübeniz 
n X  sd Source 

Kareler 

Toplam 
df 

Kareler 

Ort. 
F η2 

Post 

Hoc 

1-10 Yıl  21 3.70 1.02 Gruplar 

arası 
14.32 3 .477 

.577 .632 - 

11-15 Yıl 17 3.73 0.85 

16-20 Yıl 15 3.98 0.75 
Gruplar 

içi 
63.686 77 .827 21 Yıl ve 

Üzeri 
28 3.98 0.92 

Toplam 65.117 80  

 

Tablo 23’deki verilere incelendiğinde;  katılımcıların 

mesleki tecrübe faktörüne göre,  Güncel sorunlara yönelik 

vermiş oldukları cevapların ortalama değeri X=3.70 ile 3.98 

arasında yer almaktadır. ANOVA sonuçlarına bakıldığında da 

katılımcıların mesleki tecrübelerine göre meslek mensuplarından 

kaynaklanan sorunlara ait düşüncelerinin istatistiki olarak anlamlı 

farklılaşmadığı tespit edilmiştir, F (3,77) = 0.577, p > .05, η2 = 0.632. 

Mesleki tecrübesi 10 yıl ve altında olan katılımcıların, meslek 

mensuplarından kaynaklanan sorunları tanımlamaya yönelik 

ifadelerinin ortalama değeri X=3.70 ile en düşük değere sahipken, 

11-15 yıl mesleki tecrübeye sahip katılımcıların meslek 

mensuplarından kaynaklanan sorunlara yönelik ifadelerinin 

ortalama değeri X=3.73 olduğu anlaşılmaktadır. Meslek 

mensuplarından kaynaklanan sorunları algılama düzeyinin, 16-

20 yıl mesleki tecrübeye sahip katılımcılar ile 21 yıl ve üzeri 

mesleki tecrübeye sahip katılımcılar ile aynı ortalama değer olan 

X=3.98  değeri ile en yüksek değerde olduğu tespit edilmiştir.  
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Grafik 8’de, meslek mensuplarından kaynaklanan sorunlar ile 

katılımcıların mesleki tecrübeleri arasındaki ANOVA Test sonuçlarını 

grafik üzerindeki yerleri gösterilmiştir. 

 

 

Grafik 8:Meslek Mensuplarından Kaynaklanan Sorunlar İle Katılımcıların 

Mesleki Tecrübeleri Arasındaki ANOVA Test Sonuçları 

 

Grafik 8’i incelediğimizde katılımcıların mesleki tecrübelerine 

göre; meslek mensuplarından kaynaklanan sorunlara yönelik vermiş 

oldukları cevapların ortalama değer hassasiyeti (en yüksek X=3.98 ile 

en düşük X=3.70) 0,28 olduğu görülmektedir. Bununla beraber grafik 

eğrisinin 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri mesleki tecrübe alanlarında pik 

yaptığı anlaşılmaktadır. 
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4.13. Keşfedici Faktör Analizi 

Faktör analizinin ana amacı boyut indirgemedir (dimension 

reduction). Boyut indirgemenin en yaygın uygulaması olan keşfedici 

faktör analizinin (KFA) amacı ise veri setini küçülterek daha kolay 

açıklanabilir hale getirmektir (Brown,  2009: 20). Keşfedici faktör 

analizi (KFA) gözlenen değişkenleri tanımlamak, yönetme, özetleme 

ve değişkenlerde çalışma düzeyi belirlemede kullanılmaktadır. Bu 

araştırmada 15 maddelik ölçeğin yapısal ve faktöriyel özelliklerini 

ortaya çıkarmak için KFA uygulanmıştır. KFA ile ilgili bulgular Tablo 

24’de sunulmuştur. 

 

Tablo 24. Toplam Açıklanan Varyans Tablosu 

Sn. 

Başlangıç Öz değerleri 
Karesi Alınmış Yüklerin 

Çıkarım Toplamları 

Karesi Alınmış Yüklerin 

Döndürülme Toplamları 

Topla

m 

%Varya

ns 

%Kümül

atif 

Topla

m 

%Vary

ans 

%Küm

ülatif 

Topla

m 

%Varya

ns 

%Kümülati

f 

1 6,893 45,954 45,954 6,893 45,954 45,954 5,090 33,934 33,934 

2 1.705 11,364 57,318 1.705 11,364 57,318 3,345 22,302 56,236 

3 1,372 9,145 66,463 1,372 9,145 66,463 1,432 9,548 66,785 

4 1,330 8,869 75,332 1,330 8,869 75,332 1,432 9,547 75,332 

5 ,894 5,959 81,291       

6 ,698 4,652 85,943       

7 ,588 3,920 89,863       

8 ,455 3,032 92,895       

9 ,366 2,443 95,338       

10 ,241 1,606 96,944       

11 ,174 1,160 98,105       

12 ,134 ,892 98,996       

13 ,106 ,707 99,703       

14 ,033 ,220 99,924       

15 ,011 ,076 100.000       

Ekstraksiyon Yöntemi: Temel Bileşim Analizi. 

Veri setinin örneklem yeterliliğini ölçmek amacıyla KMO testi 

ve genelleştirilebilirliliğini test etmek amacıyla Bartlett Küresellik 

Testi değerleri hesaplanmıştır (Büyüköztürk, 2003: 126). KMO 

Örneklem Uygunluğu Testi değeri 0,667 olarak bulunmuştur. 
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Bartlett'ın küresellik testi ki-kare 1070,063 (p=0,000) değeri ile 

değişkenlerin varyans hipotezi ve kovaryans matrisinin reddedildiğini 

ve faktör analizi yapmaya uygun olduğuna işaret etmektedir. Bu 

değerler örneklem büyüklüğünün faktör analizi uygulamak için yeterli 

ve faktör analizinin genelleştirilebilir olduğu yönünde yorumlanmıştır. 

Öz değer (eigenvalue) hem faktörlerce açıklanan varyansı 

hesaplamada hem de önemli faktör sayısına karar vermede dikkate 

alınan bir katsayıdır. Öz değeri 1’den büyük olan faktörler anlamlı 

kabul edilir. Faktörlerin öz değeri vardır ve bu değer tüm 

değişkenlerin her bir faktöre yüklerinin kareleri toplamı ile bulunur 

(Yaşlıoğlu, 2017: 77).  IBM SPSS 25 paket programıyla ve temel 

bileşen yöntemiyle, özdeğer ≥ 1 için varimax döndürmesiyle keşfedici 

faktör analizi uygulanmıştır. 

Açıklanan varyans tablosu da faktör analiz yöntemi ne olursa 

olsun önemli bir tablodur. Açıklanan varyansın toplam varyans 

üzerinden %50’yi geçiyor olması faktör analizinin önemli bir 

kriteridir. Çünkü oluşturulan faktör yapısı toplam değişken 

varyansının yarısından azını açıklıyor ise temsil yeteneğinden söz 

etmek yanlış olur. Açıklanan varyans 1’in üzeri, yani anlamlı öz 

değerlerin toplamının, toplam ifade sayısına bölünüp yüzdesinin 

alınması ile elde edilir (Yaşlıoğlu, 2017: 77).   

Tablo 24’de KFA neticesinde ortaya çıkan faktörlerin, 

döndürme öncesi ve döndürme sonrası toplam açıklanan varyans 

miktarlarını göstermektedir. Tablo 24’de bulunan değerlere göre; 4 

boyuta ulaşılmıştır ve bu dört boyut kümülatifin 75,332’sini 

açıklamaktadır. Yani 4 faktör ve 15 sorudan oluşan bu anket çalışması 

kümülatifin 75,332’sini açıklamaktadır. Öz değerleri 1’den büyük 

olan toplam dört faktör olduğu görülmektedir. Döndürme sonrası ilk 

iki faktörün açıkladıkları varyansın %10’un üzerinde olduğu, üçüncü 
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faktörün %10’a yakın olduğu ve son faktörün (dördüncü) ise 

varyansın yaklaşık %9’unu açıkladığı görülmektedir. Birinci faktörün 

ölçtüğümüz olguyu (Mükelleften kaynaklanan sorunlar) ve 2.(Kurum, 

kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan sorunlar), 3.(Güncel 

sorunlar) ve 4.(Meslek mensuplarından kaynaklanan sorunlar) 

faktörleri sırası ile görülmektedir. Bu veriler ışığında tablo 24’deki 

değerlerin 1. Faktörün Mükelleften kaynaklanan sorunlar ile ilgili 

olguyu %45,954 oranında, 2. Faktörün Kurum, kuruluş ve meslek 

odalarından kaynaklanan sorunlar %11,364 ölçtüğü görülmektedir. 

Bunun yanı sıra 3. faktörün Güncel sorunlar olgusunu %9,145 

oranında ve 4. Faktörün Meslek mensuplarından kaynaklanan sorunlar 

olgusunu %8,869 oranında ölçtüğü tespit edilmiştir. 
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5. SONUÇ  

Muhasebe mesleği 1989 yılında çıkarılan 3568 Sayılı Kanun ile 

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli 

Mali Müşavir gibi unvanlara ayrılmıştır. Yasa ile birlikte unvanlar  

resmi bir kimliğe kavuşmuştur. Mesleki unvanlar ile birlikte mesleki 

unvanların faaliyet alanları da ayrıca belirlenmiştir.  

2008 yılında 5786 Sayılı Kanun ile 3568 Sayılı Kanunda 

birtakım değişiklikler yapılmıştır. 5786 Sayılı Kanun ile yapılan 

birtakım değişiklikler şunlardır: Kanunun ismi “Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” olarak 

değiştirilmiştir. SM unvanı yasadan kaldırılmıştır. İki yıl olan staj 

süresi üç yıla çıkarılmıştır. Devlet sektöründe çalışanlar ile mesleği 

fiili olarak icra etmeyenler oda giriş ücreti ile yıllık üyelik aidatlarını 

yarı oranda indirimli şekilde ödeyeceklerdir. Meslek mensuplarının iş 

sağlamak için reklam sağlayacak faaliyette bulunmaları yasaktır. 

Mesleği icra edenlerin mesleki etkinliklerini fiilen sürdürebilmeleri 

için TÜRMOB ve odalarca düzenlenecek mesleki geliştirme ve eğitim 

seminerlerine katılmaları zorunludur.  

Her meslekte olduğu gibi muhasebe mesleğinde de birçok sorun 

söz konusudur. Muhasebe mesleğinde yaşanan sorunları tespit etmek 

amacıyla Adıyaman  ilinde 81 meslek mensubuyla gerçekleştirmiş 

olduğumuz anket çalışmasından çıkan sonuçlar ana hatları ile şu 

şekildedir: 

✓ Ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının %91,4’ü (74 

kişi) erkek, %8,6’sı  (7 kişi) kadın olduğu tespit edilmiştir. 

✓ Ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının %85,2’si (69 

kişi) evli, %14,8’i  (12 kişi) bekâr olduğu tespit edilmiştir. 
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✓ Ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının %2,5’i lise( 2 

kişi),  %75,3’ü lisans(61 kişi) ve %22,2’si lisansüstü(18 kişi) 

mezunu olduğu tespit edilmiştir. Lisans mezunu oranının  

%75,3 ile 61 kişi gibi bir yüksek oranda çıkmasında mesleği 

icra edebilmek için ilk koşulun lisans mezuniyeti şartı içermesi 

bu sonucun neticesidir. 

✓ Ankete katılan muhasebe meslek %892,6’sı (75kişi)  Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir, %7,4’ü (6 kişi) Serbest Muhasebeci 

unvanına sahip olduğu tespit edilmiştir. 

✓ Ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının mesleki 

tecrübeleri % 2,5’si (2 kişi) 1-5 yıl arası muhasebe alanında 

tecrübesi bulunmaktadır.% 23,5’i ( 19 kişi), % 21’i ( 17 kişi), % 

18,5 ‘i ( 15 kişi), 20 yıl ve üzeri %34,6’sı ( 28 kişi) olduğu 

tespit edilmiştir. Muhasebe mesleğini Adıyaman ilinde icra 

eden meslek mensuplarının mesleki deneyim bazında tecrübe 

sahibi oldukları belirlenmiştir. 

✓ Ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının %79’u 1-3 kişi 

arasında istihdam sağlamaktadır. %18,5’i 4-6 kişi arasında 

istihdam sağlamakta ve %2,5’i 7-9 kişi arasında istihdam 

sağlamaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının büyük bir 

çoğunluğunun 1 ile 3 kişi arasında istihdam yarattıkları 

belirlenmiştir. 

✓ Ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının %82,7’si (67 

kişi) bağımsız olarak yani kendi ofisinde mesleklerini icra 

ettiklerini beyan etmişlerdir. %17,3’ü (14 kişi)  bağımlı olarak 

faaliyette bulundukları belirlenmiştir. 

✓ Ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının % 61,7’si ( 50 

kişi) Adıyaman merkez, %38,3’ü( 31 kişi)  Adıyaman’ın 
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ilçelerinde mesleki faaliyetlerini yerine getirdikleri 

belirlenmiştir. 

✓ Meslek mensuplarına yöneltilen 15 soru içerisinde 13tane 

sorunun ortalama değeri 3,01 değerinden yüksek olduğu ve 2 

sorunun ortalama değerinin ise 2,99’dan düşük olduğu 

görülmektedir.  Bu çıkan sonuç bizlere anket sorularına meslek 

mensuplarının katıldıkları ve bu sorunları sıklıkla yaşadıklarını 

göstermiştir. Kurum, kuruluş ve meslek odalarından 

kaynaklanan sorular ile güncel sorular ile ilgili hazırlanan ve 

cevaplandırılan bu soruların içerisinde her iki bölümden de birer 

soru olmak üzere katılmadıkları anlaşılmaktadır. Katılımcıların 

mesleki sorunlarına yönelik olarak sorulan soruların neredeyse 

tamamında yakının bu sorunlarla uğraştıkları kabul edilebilir 

düzeyde olmaktadır. 

✓ Muhasebe meslek mensuplarının cinsiyetine göre mükelleften 

kaynaklanan sorunları ve güncel sorunları arasında fark yoktur 

hipotezi ret edilmiştir. Muhasebe meslek mensuplarının 

cinsiyetine göre kurum, kuruluş ve meslek odalarından 

kaynaklanan sorunları ve muhasebe meslek mensuplarının 

cinsiyetine göre meslek mensuplarından kaynaklanan sorunları 

arasında fark yoktur hipotezi kabul edilmiştir. 

✓ Muhasebe meslek mensuplarının mesleki unvanlarına göre 

mükelleften kaynaklanan sorunları, kurum, kuruluş ve meslek 

odalarından kaynaklanan sorunları, güncel sorunlar ve meslek 

mensuplarından kaynaklanan sorunları arasında fark yoktur 

hipotezi kabul edilmiştir. Mesleki unvanın sorunlar bazında 

ortak fire sahip olduğu belirlenmiştir.  

✓ Muhasebe meslek mensuplarının bağımlı ya da bağımsız 

çalışma şekline göre mükelleften kaynaklanan sorunları, kurum, 
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kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan sorunları ve meslek 

mensuplarından kaynaklanan sorunları arasında fark yoktur 

hipotezi kabul edilmiştir. Muhasebe meslek mensuplarının 

bağımlı ya da bağımsız çalışma şekline göre güncel sorunları 

arasında fark yoktur hipotezi ret edilmiştir. Meslek 

mensuplarının kendi namına ya da başkası adına çalışma şekline 

göre güncel yaşadıkları sorunların farklılaştığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  

✓ Muhasebe meslek mensuplarının mesleği icra ettiği yere göre 

mükelleften kaynaklanan sorunları, kurum, kuruluş ve meslek 

odalarından kaynaklanan sorunları, güncel sorunlar ve meslek 

mensuplarından kaynaklanan arasında fark yoktur hipotezi 

kabul edilmiştir. Ankete katıla muhasebe meslek mensuplarının 

merkez ya da ilçelerde mesleklerini icra etmelerine 

bakılmaksızın sorunların ortak olduğunu kabul etikleri 

sonucuna ulaşılmıştır.  

✓ Ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının tüm yaş 

gruplarının birbirlerine oldukça yakın mükelleften kaynaklanan 

sorunları, kurum, kuruluş ve meslek odalarından kaynaklanan 

sorunları, güncel sorunlar ve meslek mensuplarından 

kaynaklanan sahip oldukları görülmektedir. 

Yaptığımız bu çalışma ile meslek mensuplarının karşılaşmış 

oldukları ortak sorunları tespit etmek ve yaşamış oldukları sorunlara 

bir nebze olsa ışık tutmayı amaçladık. Çalışmamızın literatüre ve 

muhasebe ile ilgili kanun ve kural yapıcılara önemli bir katkı 

sağlayacağı kanaatindeyiz. Bundan sonraki çalışmalarda Türkiye 

genelinde bir araştırma yapılarak sorun ve beklentilerin daha kapsamlı 

bir şekilde ortaya konması yararlı olacaktır. Ayrıca diğer bir meslek 

mensubu grubu olan YMM’lere yönelik özel bir çalışma yapılması 
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önerilebilir. Adıyaman ilinde YMM olmaması bu çalışmanın sadece 

SM-SMMM üzerinden yürütülmesi ile sonuçlanmıştır.  



Dr. Öğr. Üyesi Burcu DOĞAN, Öğr. Gör. Erdem HİLAL| 70 

 

 

 

KAYNAKÇA  
 

1. 3568 sayılı kanun 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3568.pdf21.12.2

021 

2. Akgün, B. (2018). Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensuplarının 

Sorunları ve Çözüm Önerileri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 1-

114. 

3. Alagöz, Ali - Ceran, Yunus (2007), “Muhasebe Meslek 

Mensuplarının Sorunları, Meslek Örgütünden Beklentileri ile 

Mesleki Vizyon Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: 

Konya İli Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 

Sayı 14, ss. 291-312. 

4. Aydemir, O.(2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının 

Karşılaştıkları Sorunlar Ve Beklentiler. Muhasebe ve 

Finansman Dergisi, S. 67, s. 71-84 

5. Biyan, Ö. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir 

Çalışma:Meslek Mensuplarının Demografik Durumları, 

Mesleki Sorunları ve Değerlendirilmesi. Sosyoekonomi Dergisi, 

105-133. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/197720 

6. Brown, J. D. (2009). Statistics corner questions and answers about 

language testing statistics: Principal components analysis and 

exploratory factor analysis, In.definitions, differences, and 

choices. Shiken: JALT Testing & Evaluation SIG 

Newsletter,13(2) (p.19-23) 

http://hosted.jalt.org/test/PDF/Brown30.pdf 

7. Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 

Ankara: Pegem Yayıncılık. 

8. Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 

Ankara: Pegem Yayıncılık. 

9. Çeltikli, Ö. (2019). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve 

Beklentileri: İzmir İlinde Bir Uygulama (Yayın No: 577789) 

[Yüksek Lisans Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3568.pdf21.12.2021
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3568.pdf21.12.2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/197720


71 | MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ: ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ 

 

 
 

10. Dızman, Ş., ve Güney, S. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının 

Sorunları Kamu’da Karşılaşılan Olumsuzluklar ve Beklentiler 

(Erzincan İli Uygulaması). Akademik Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, Sayı: 16, 97-110. 

https://asosjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleu

rl=524030157_764%20%C5%9Eakir%20DIZMAN.pdf&key=3

3302 

11. Durmuş, A. F., & Sekizsu, H. (2017). Muhasebe Meslek 

Mensuplarının Mesleki Değerlendirmeleri ve Sorunlarının 

Analizi: Malatya İli Örneği. International Journal of Academic 

Value Studies Vol: 3 Issue: 16, 429-438. 

12. Gökgöz, Ahmet - Zeytin, Mustafa (2012), “Muhasebe Meslek 

Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Karşılaştıkları Sorunlar 

ve Beklentileri: Bilecik Ve Yalova İlleri Uygulaması”, 

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, c. 17, s. 1, ss. 477-493. 

13. Hair, J., F.M. Anderson, E. Tahtam and J.M. Black (1995), 

Multivariate data analysis with readings, New York: Prentice- 

Hall. 

14. Işık, Abdulkadir- Özen, Zafer - Kabasoluk, Orhan (2006), “Meslek 

Mensuplarının Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Denizli 

SMMMO, Yayın no: 8, Denizli. 

https://docplayer.biz.tr/5566486-Muhasebe-meslek-

mensuplarinin-karsilastiklari-sorunlar-ve-beklentiler.html 

15. İbrahimoğlu, N., Kara, E. Ve Karaca, C. (2014). Muhasebe Meslek 

Mensuplarının Yönetimsel Sorunları Algılamaları Üzerine Bir 

Araştırma. Gaziantep üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 13 

(3), s. 589-60. 

16. Kalaycı Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik 

teknikleri’. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. 

17. KALAYCI Şeref ve TEKŞEN Ömer (2006); “Muhasebecilik 

Mesleğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Isparta İl 

Merkezi Uygulaması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 

31, Temmuz, ss. 90-101. 

https://asosjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=524030157_764%20%C5%9Eakir%20DIZMAN.pdf&key=33302
https://asosjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=524030157_764%20%C5%9Eakir%20DIZMAN.pdf&key=33302
https://asosjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=524030157_764%20%C5%9Eakir%20DIZMAN.pdf&key=33302
https://docplayer.biz.tr/5566486-Muhasebe-meslek-mensuplarinin-karsilastiklari-sorunlar-ve-beklentiler.html
https://docplayer.biz.tr/5566486-Muhasebe-meslek-mensuplarinin-karsilastiklari-sorunlar-ve-beklentiler.html


Dr. Öğr. Üyesi Burcu DOĞAN, Öğr. Gör. Erdem HİLAL| 72 

 

 

 

18. Kurtcebe, E. (2008). “21. Yüzyılda Muhasebe Mesleğinin 

Vizyonu”. ( Yüksek Lisans Tezi). Denizli: Pamukkale 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

19. Özdoğan, F. B. & Tüzün, İ.K. (2007). Öğrencilerin üniversitelerine 

duydukları güven üzerine bir araştırma, Kastamonu Eğitim 

Dergisi, Sayı:15, No(2), 639-650. 

http://www.kefdergi.com/pdf/15_2/fbahar.pdf 

20. Öztürk, M. ve Şimşek, A. (2017). Erzurum’daki Muhasebe Meslek 

Mensuplarının Yaşadıkları Sorunlar Ve Sorunların 

Tükenmişlikleri Üzerine Etkisi. Uluslararası Avrasya Sosyal 

Bilimler Dergisi, S. 29, s. 851-876. 

21. Özulucan, A., Bengü, H., Özdemir, F.S. (2010). “Muhasebe 

Meslek Mensuplarının Güncel Sorunları, Uygulamada 

Karşılaştıkları Yetersizlikler ve Meslek Odalarından 

Beklentilerinin Unvanları ve Mesleki Deneyim Süreleri 

Yönüyle İncelenmesi: Türkiye Genelinde Bir Araştırma”. 

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, (Mayıs 2010), 41-64. 

22. Taysı, K. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik 

Sendromu Üzerine Kırklareli İlinde Bir Araştırma.[Yüksek 

Lisans Tezi.  Trakya Üniversitesi.  

23. Terzi, A. (2015). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslekleri İle 

İlgili Beklentilerine, Sorunlarına Ve Algılarına Yönelik Bir 

Araştırma: Rize Örneği’’ Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, ( 2), 193-212. 

24. Tuğay, O. ve Tekşen, Ö. (2014). “Muhasebe Meslek 

Mensuplarının Sorunları: Burdur İlinde Bir Araştırma”. 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, 19(1), 223-232. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-

file/19426621.12.2021 

25. Yaşlıoğlu. M.M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve 

geçerlilik: keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin 

kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 

Vol/Cilt: 46, Special Issue/Özel Sayı 2017, 74-85 ISSN: 1303-

1732. 

http://www.kefdergi.com/pdf/15_2/fbahar.pdf
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/19426621.12.2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/19426621.12.2021


73 | MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ: ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ 

 

 
 

26. Yürekli, E., & Özdemir, S. (2017). Muhasebe Yetkinliği Özelinde 

Meslek Mensupları İle Mükellefler Arasında Yaşanan Sorunlar 

ve Çözüm Önerileri: Denizli İli Örneği. Social Sciences Studies 

Journal Vol:3, Issue:6, 1008-1019. 

file:///C:/Users/pc/Downloads/YaynlanmHaliMakale.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Öğr. Üyesi Burcu DOĞAN, Öğr. Gör. Erdem HİLAL| 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-625-6404-08-3




	önk
	Muhasebe meslek mensuplarının problemleri 29.11.2022
	ark

