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Abstract 

Despite the various studies covering outstanding issues on dividend 

payments and policies as well as their relevance to investors and price 

fluctuation within developed markets, similar studies are still scarce 

in the emerging markets. Moreover, very few studies only examined 

the influence of external factors on the dividend policy components. 

Thus, the current study aims at investigating the determinants of 

dividend payout among the Tunisian listed companies and 

particularly to inspect the influence of the Jasmine revolution on 

firms’ dividend policies. In line with this objective, the study employs 

panel data models using pooled data from the companies listed on the 

Tunisian Stock Exchange from 2003 through 2012. This specific study 

period has been selected because it includes the Arab uprisings events 

which started in Tunisia at the end of 2010. The findings indicated 

that net cash flow and market to book value have significant influence 

on the dividend payout, while the Jasmine revolution had no 

significant impact on the dividend payout among the Tunisian listed 

companies. The study extends the literature on the dividend policy 

towards a new context which is that of Tunisia. Furthermore, the 

study also enriches the literature by considering an important 

political and social event, which is the Jasmine revolution. The latter 

had major political, social and economic repercussions, not only in the 

Arab region but also on the global scale. Hence, the study provides 

insights on the possible influence of similar events on the dividend 

policy and the other factors that may influence its dynamics. This 

would also assist policy makers, regulators, as well as investors in 

elaborating strategies and policies for an optimal use of the dividend 

policy tools.

 

 

 

 

 



Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 2/1 (2016) 1-13 

2 

 

1. Introduction  

A considerable attention was and is paid to the dividend policy; numerous questions are 

surrounding the firm’s dividend decision and a wide range of studies (e.g. Lintner, 1956; 

Gordon, 1959; Miller and Modigliani, 1961; Seneque, 1978; Mancinelli and Ozkan, 2006; 

Amidu and Abor, 2006; Al-Twaijry, 2007; Anil and Kapoor, 2008; Imran, 2011) focus on 

this issue without being able to resolve the famous ‘dividend puzzle’. 

Indeed, dividends are simply defined by Seneque (1978) as “the share of the profits of a 

company which are received by the shareholders”. However, despite their simple 

definition, dividends are the focus of multiple debates and the difficulty to apprehend 

them is responsible of their mysterious and puzzling character. Black (1976) wrote that 

“the harder we look at the dividend picture, the more it seems like a puzzle, with pieces 

that just do not fit together”. The “dividend puzzle” is the corollary of the two questions 

of Black (1976), namely, why firms pay dividends and why stockholders pay attention to 

dividends? Many potential explanations are advanced to shed light on this enigma which 

remains undecipherable and researchers add each time a new determinant of the 

dividend policy. According to Black (1976) the factors that influence the dividend payout 

decision include, taxes, transaction costs, capital structure and the demand of investors 

for dividends, etc. After the seminal work of Black, many variables have been added in 

order to explain the policy dividend such as agency costs (Rozeff, 1982; Easterbook, 

1984), growth (Higgins, 1981). 

By deciding to pay dividends to the shareholders, the firm adopts the objective of 

‘maximizing the welfare of its owners’ (Portfield, 1965). Such a decision needs to be well 

studied since many aspects have to be taken into account such as the proportion of 

dividends and the medium of payment of dividends (in cash or via bonus shares). Hence, 

the firm’s dividend decision cannot be taken in isolation and the corporate management 

should consider and diagnose thoroughly the whole set of variables that can affect the 

dividend policy. Knowing the importance of this decision, investors in developed 

countries have been actively involved in the decision process regarding the distribution 

of dividends (Glen et al., 1995) and accordingly, researchers have also focused their 

studies particularly in these developed countries (Al-Twaijry, 2007). 

Interest given to this issue has known a great rise after Fama and French (2001) and Denis 

& Osobov (2008) highlighted a huge decrease in the number of companies distributing 

dividends; researchers have started to focus on emerging markets to depict the main 
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factors that have impacts on dividend decision. However, at the time of writing this paper, 

no researcher has yet considered the Jasmine revolution as a potential determinant of the 

dividend decision in the Arab Uprising Countries. It is worthy to note that this work is 

pioneer in examining the characteristics of the listed Tunisian firms’ dividend policy over 

the period spanning from 2003 through 2012. 

The present study focuses on Tunisian listed firms in order to identify the main 

determinants of the dividend decision. Indeed, aside from being the first Arab Country to 

experience the “Arab Uprising”, Tunisia is an interesting case of study due its norms and 

laws that differ from other developing countries by the absence of taxes on dividends. It 

is also known by its highly concentrated ownership structure (Ben Naceur et al., 2006). 

Hence, this study is expected to bring significant contributions to the dividend policy 

theory, to the practitioners as well as to the regulators and policy makers and to clarify 

the behaviour of firms during a revolution towards shareholders. It is noteworthy that 

during such events, a general crisis of confidence tends to dominate the financial markets. 

Accordingly, the concerned companies tend to launch initiatives to increase the investors’ 

confidence. One of these tools is the dividend payout announcements. Hence, it is expected 

that the Jasmine revolution would have a positive effect on the dividend payout in Tunisia.  

The remainder of this study is organized as follows. Section 2 gives an idea about the 

literature surrounding the dividend policy. Section 3 describes the methodology and the 

data. Section 4 presents the results. Section 5 will conclude the study. 

2. Literature Review 

Dividend policy is in the hard core of the corporate finance; it has captivated many 

researchers’ interests and continues to be a hot topic. According to Brealey & Myers 

(2005), it is one of the top ten unresolved problems in finance. The dividend policies as 

well as the ‘dividend puzzle’ need more efforts and researches to be thoroughly 

understood (Allen & Michaely, 2003). 

Studies focused on developed countries particularly in USA and Europe (Al-Twaijry, 

2007) were considered as prototypes for recent ones focused on emerging countries and 

are all seeking for the main factors impacting the dividend decision. Among the studies in 

developed countries, Lintner (1956), Baker et al. (1985), Pruitt & Gitman (1991), Benartzi 

et al. (1997) and Baker & Powell (2000) examined the impact of past dividends on future 

ones, Fama (1974) tried to depict the effect of investment decisions on dividend policy, 

Baker (1988), Redding (1997), Dickens et al. (2002) and Mancinelli & Ozkan (2006) 
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considered respectively industry classification, firm size and liquidity, capital adequacy 

and the ownership structure of companies as key determinants of the dividend policy. 

Baker et al. (2001) showed that past dividends, stability of earnings and current and 

expected earnings have a prominent influence on the dividend decision. Furthermore, 

many researchers like Pruitt & Gitman (1991), Rozeff (1982), Lloyd et al. (1985), Colins 

et al. (1996) and D’Souza (1999) have considered risk as a significant determinant of the 

dividend decision. 

Mancinelli & Ozkan (2006) were interested in Italian firms and studied the relationship 

between the ownership structure of companies and dividend policy and found that the 

payout ratio is negatively associated with the voting rights of the largest shareholders. 

This point was earlier discussed by Gugler (2001) who asserted that the ownership and 

control structure of a firm have a strong impact on the dividend payout policy. In addition, 

Denis & Osobov (2008) showed that signalling, clientele and life-cycle theories provide 

explanations of the dividend policy in USA. 

For emerging countries, Singhania (2005) focused on Indian companies and found that 

companies paying dividends dropped from 448 in 1992 to 376 in 2004. Amidu & Abor 

(2006) determined the factors affecting the dividend decision of listed companies in 

Ghana as profits, cash-flows, taxes, risk and growth. 

Ben Naceur et al. (2006) showed that dividends are “more sensitive to current earnings 

than prior dividends”. According to the authors, the determinants of dividend policy are 

profits, growth, the liquidity of stock market and the firm’s size. The ownership 

concentration and the financial leverage have no impact on dividend policy in Tunisia. 

Al-Twaijry (2007) identified the variables that have an influence on the dividend policy 

of listed Malaysian companies: “current dividends are affected by their pasts and their 

future prospects”. Dividends depend also of net earnings. 

Anil & Kapoor (2008) found that only liquidity and year to year variability in earnings are 

significant determinants of the dividend payment pattern in the Indian information 

technology sector. In a different context, Al-Malkawi (2008) documented negative 

relationships between dividend payments and investment and dividend payments and 

corporate leverage in Jordan. 

Kouki & Guizani (2009) studied listed Tunisian companies from 1995 to 2001 and found 

a significant and positive effect of the free cash-flow and a negative and significant effect 

of firm size on the dividend policy. 
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Contrary to Al-Malkawi (2008), Kouki & Guizani (2009) established a positive correlation 

between investment opportunities and dividend payments. However, a negative 

correlation is found between dividends and leverage. They added that a positive and 

strong correlation exists between concentrated ownership and the dividend decision. 

Ahmad & Javid (2009) found that for Pakistani listed non-financial firms, profitability, 

ownership concentration and market liquidity have a positive impact on dividend policy. 

But, slack, leverage, market capitalization and firms’ size are negatively correlated to the 

dividend decision. 

Imran (2011) investigated the factors responsible of the dividend decision in the 

Pakistan’s engineering: the previous dividend per share, earnings per share, profitability, 

cash flow, sales growth, and size of the firm are the key determinants of the dividend 

policy in the engineering sector of Pakistan. 

El-Sady et al. (2012) found that the most influencing factors of dividends policies of 

Kuwaiti listed firms are current and future earnings and liquidity. A more focus on firm 

life-cycle in explaining the dividend policy is provided in this study. 

It is noteworthy that the above studies have used different techniques and covered 

different time spans for various countries. Though their findings are mostly inconsistent 

against each other, they serve as a strong basis for the current study. Thus, based on the 

above studies, the model is developed, as will be discussed in the next section.  

3. Methodology  

The data used in this study have been collected from Bloomberg data base and spans from 

2003 through 2012. The data consist of companies’ specific variables, namely, dividend 

payout, profitability, risk, net cash flows, growth, as well as market to book value. In 

addition, a dummy variable has been added to illustrate the existence of the Jasmine 

revolution. The latter is represented by (0) when there was no Jasmine revolution and (1) 

during the Jasmine revolution. Hence, the model can be written as follows: 

 

�������� 	= 	�� + �������� + �������� + �����ℎ�� + �������ℎ�� + ����� �� + �!"
+ #��	 
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Based on the above model, the following hypotheses were established: 

H1: Profitability has a positive influence on the dividend payout among the Tunisian listed 

companies.  

H2: Risk has a negative influence on the dividend payout among the Tunisian listed 

companies.  

H3: Net cash flows have a positive influence on the dividend payout among the Tunisian 

listed companies.  

H4: Growth has a negative influence on the dividend payout among the Tunisian listed 

companies.  

H5: Market to book value has a negative influence on the dividend payout among the 

Tunisian listed companies.  

H6: Jasmine revolution has a negative influence on the dividend payout among the 

Tunisian listed companies.  

In order to examine the influence of the above explanatory variables on the dividend 

payout for Tunisian listed companies, the study uses panel data analysis. For this matter, 

the analysis starts by estimating the pooled OLS model and subsequently uses the 

Breusch-Pagan Lagrangian Multiplier (LM) test to check the suitability of POLS for this 

model, otherwise, the model will be tested with random effects, and subsequently 

diagnosed using Hausman test for the correlated random effects, which will give hints on 

the suitability of either random or fixed effects for the above model.  

4. Results 

4.1. Pooled OLS 

Having ensured that all the variables are stationary, the first step is to test the model using 

pooled OLS. Table 1 shows a summary of the pooled OLS results. As it can be noticed, two 

variables are found to be significantly influencing the dividend payout among the 

Tunisian listed companies, namely, risk and growth. These two variables explain about 15 

per cent of the variation in the dividend payout. The other variables, including the 

occurrence of the Jasmine revolution were not significantly influencing the dividend 

payout. 
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Table 1: Pooled OLS 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 53.94352 14.65469 3.680973 0.0004 

PROF 98.03679 133.8632 0.732365 0.4656 

RISK -1.197316 0.436254 -2.744541 0.0072 

CASH 1.467117 0.929388 1.578584 0.1176 

MKTTOBK -0.925548 1.984306 -0.466434 0.6419 

GROWTH -0.115267 0.034086 -3.381635 0.0010 

UPRISING 11.64734 14.21898 0.819140 0.4146 

 

After estimating the pooled OLS model, it is necessary to determine whether this is an 

appropriate estimate, or a further step towards random effects has to be undertaken. For 

this purpose, the Breusch-Pagan Lagrangian Multiplier (LM) test is conducted. The LM 

tests the null hypothesis that variance across units is equal to zero, in other words, there 

is no significant difference across units (Engle, 2007). The test is given by: 

 

$� = 	 %�
2(� − 1) +

∑ (∑ #�̂�.�/� )�0�/�∑ ∑ #̂���.�/�0�/�
− 11

�
 

 

where N is the number of units and T is the time span. The epsilon term refers to the 

residuals produced by the pooled OLS estimation. The LM test follows the chi-square 

distribution with one degree of freedom (Hidayat and Abduh, 2012).  

The calculated LM test indicates a value of 80.65 which is higher than the tabulated value 

of 3.84, corresponding to 1 degree of freedom and 10 per cent error margin. Hence, it is 

required to further analyse the data using the random effects.  

4.2. Random effect model 

The random effect model assumes that the units’ error terms are not correlated with the 

predictors (Menard, 2008). Table 2 shows a summary of the regression model taking into 

account the random effects. It can be noticed that the results are slightly different from 

those produced under the pooled OLS model. The results indicate that three variables 

significantly influence the dividend payout, namely, net cash flows, market to book value, 

as well as sales growth. These three variables explain around 12 per cent of the variation 

in the dependent variable. It is noteworthy also that even though the Jasmine revolution 
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is still not significant at 5 per cent, it becomes significant at 10 per cent under the random 

effect model. Meanwhile, the remaining variables are still non-significant.   

Table 2: Random effects model 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 47.70645 15.49112 3.079601 0.0027 

PROF 158.6903 131.6553 1.205347 0.2309 

RISK -0.292092 0.338860 -0.861984 0.3907 

CASH 2.259090 0.992082 2.277120 0.0249 

MKTTOBK -4.284493 2.000930 -2.141251 0.0347 

GROWTH -0.133365 0.042222 -3.158658 0.0021 

UPRISING 17.78611 9.459635 1.880211 0.0630 

 

In the final stage, it is necessary to assess the suitability of the random effect model vis-à-

vis the fixed effects model. For this matter, the Hausman test for random effects will be 

used. The Hausman test is based on the null hypothesis that the preferred model is 

random effects versus the fixed effects model (Amini, Delgado, Henderson, and Parmeter, 

2012). It specifically tests whether the unique errors ��  are correlated with the regressors, 

and the null hypothesis is that they are not (Gardiner, Luo and Roman, 2009).  

Table 3: Correlated Random Effects - Hausman Test 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 15.601212 6 0.0161 

 

The Hausman test shows a Chi square value of 15.60 with a degree of freedom of 6. The 

corresponding probability is 0.0161 which is less than 0.05. Hence, it can be concluded 

that the model estimated with fixed effects will provide better outcome compared to the 

one with random effects. Thus, the model that will be considered is with fixed effects.  

4.3. Fixed effect model 

In the fixed effect model, it is assumed that each unit has its own characteristics that are 

different from the other units (Gyimah and Oscar, 2011). Therefore, the error terms and 

constants for every unit should not be correlated with the remaining units (Plumper and 

Troeger, 2004). Furthermore, the fixed effects model assumes that some individual 

characteristics may bias the influence of the predicting factors, which has to be controlled 

(Clarke, Crawford, Steele, and Vignoles, 2010). Hence, the model removes the possible 
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effect of these characteristics to identify the pure effect of the predictors.    

Having ensured that the panel regression model with fixed effects is the appropriate 

model for this study, Table 4 shows the model summary. The results indicate that two 

variables significantly influence the dividend payout, namely, cash flows and market to 

book value. These two variables explain about 74 per cent of the variation in the 

dependent variable. It is worth noting at this level, that the Jasmine revolution is only 

significant at 10 per cent.   

Table 4: Fixed effects model 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 76.38607 42.46202 1.798927 0.0761 

PROF 137.6286 158.8348 0.866489 0.3890 

RISK -0.026850 0.357744 -0.075054 0.9404 

CASH 2.987776 1.308077 2.284098 0.0252 

MKTTOBK -7.014891 2.483418 -2.824691 0.0061 

GROWTH -0.360021 0.215325 -1.671991 0.0987 

UPRISING 18.59878 9.654570 1.926422 0.0578 

 

From the results in Table 4, it can be concluded that out of the above six hypotheses, only 

two were supported, namely H3 and H5, stating that net cash flows and market to book 

value have respectively a positive and negative influence on the dividend payout among 

the Tunisian listed companies. The remaining hypotheses, namely H1, H2, H4 and H6 were 

all rejected. These findings are in line with those of Amidu and Abor (2006) with regards 

to net cash flow and market to book value outcomes. However, the findings also contradict 

those of Wan Tahir (2009) regarding the other factors. This could be due to the 

development stage of the Tunisian business environment and particularly the slight 

influence of the former political regime.  

5. Discussions and Conclusions  

The main objective of the study was to examine the factors determining the dividend 

payout dynamics among the Tunisian listed companies. Similarly, the study was also 

aimed at identifying the possible impact of the Jasmine revolution on the dividend payout 

in a country that was one of the earliest to be affected by the “Arab uprisings”. The findings 

showed that among the factors initially considered; only net cash flows and market to 

book value have a significant influence on the dividend payout among the Tunisian listed 
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companies. Meanwhile, the occurrence of the Jasmine revolution did not have any effect 

on the dividend payout. 

These findings have significant implications for the literature, the policy makers and 

regulators as well as to the practitioners and investors. Specifically, the study extends the 

literature on the dividend policy towards a new context which is that of Tunisia. 

Furthermore, the study also enriches the literature by considering an important political 

and social event, not only in the region but also globally, since the Jasmine revolution has 

provoked similar movements in many other countries, including European countries such 

as Spain, France, Greece, etc. Hence, the study provides insights on the possible influence 

of similar events on the dividend policy and the other factors that may influence its 

dynamics. This would also assist policy makers, regulators, as well as investors in 

elaborating strategies and policies for an optimal use of the dividend policy tools.  

Though the study has brought about some significant contributions, it still suffers from 

some limitations that need to be addressed in the future studies. Firstly and mainly the 

future studies could use a larger time span and probably more units compared to the 

current study, by including more companies. Secondly, the future studies could also focus 

on a set of similar countries, especially those that have faced the Arab uprisings such as 

Egypt, Libya, Bahrain, etc. 
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Abstract 
Two decades of financial scandals have seriously damaged the credibility 
of accountants as guardians of financial information. To repair this 
credibility, universities have been identified as crucial to the development 
of morally competent accountants for the future. In 2012, the Malaysian 
government joined this crusade through the release of a blueprint to 
revolutionize the Malaysian educational system. One of the key mandates 
of this blueprint is for Malaysian educational institutions to produce 
morally competent professionals. This study seeks to assess the progress 
of Malaysian universities in meeting this important mandate by 
evaluating the moral competencies of final-year accounting students 
enrolled at the International Islamic University Malaysia (IIUM). As IIUM 
is an islamic university, and all its final-year students are Muslims, an 
instrument was developed through a collaboration with Islamic 
accounting and Fiqh Muamalat scholars to measure the moral 
competencies of these students from a wholly Islamic perspective. Islam's 
two primary sources of guidance, The Noble Quran and Sunnah were 
relied upon to develop this instrument. The instrument called Muslim 
Accountant Moral Competency Test (MAMOC) contained ethical 
scenarios to measure nine qualities required for a morally competent 
Muslim accountant; 72 out of 90 enrolled final-year students were 
surveyed using MAMOC. The results of the survey revealed that according 
to IIUM's own grading system, the current crop of final-year accounting 
students were not morally competent enough to deal with the inevitable 
moral dilemmas they would face in the work place. The students were 
particularly weak regarding selecting an Islamically-appropriate place to 
work as well as in being diligent when discharging their accounting 
duties. On the bright side, the students showed a very clear understanding 
of the importance of being trustworthy and objective as professional 
accountants. The implications of these results is that at the moment, 
IIUM's accounting department is not meeting the government's mandate 
to produce morally competent professionals. The department has to re-
examine its current curriculum as to it's ethics coverage, particularly 
regarding qualities that the students scored very low on. The department 
has as its stated mission the production of accounting graduates "who are 
professional competent and observe ethical norms in their conduct" 
(Bachelor of accounting programme description, n.d.). It must make sure 
it does all it can to fulfill this noble mission. 
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Introduction 

In the earliest part of the twenty-first century, the world was rocked by several financial 

scandals; from Enron to WorldCom; Tyco to Parmalat; Arthur Andersen to Shell, and more 

recently, the global financial crisis and the Toshiba accounting scandal (Bayou et al., 2011; 

Addady, 2015); these scandals directed the world’s attention towards the issue of ethics 

education, and its role in developing the moral competencies of future accountants and 

corporate leaders.  

The concern about the rampant increase in immoral practices of accountants and 

businessmen was not restricted only to America and Europe; there was also concern in 

Malaysia (Abu Bakar et al., 2010; Yunus and Abdul Rashid, 2011; Eid, 2012). In order to 

address this alarming increase in unethical and immoral behaviours among business 

people in Malaysia, the government focused on the educational sector as a viable 

mechanism for checking this growing menace. This is evidenced by a 2012 blueprint to 

overhaul the Malaysian educational system within thirteen years (Malaysia Education 

Blueprint 2013-2025, 2012). This blueprint has eleven key objectives, one of which is 

directly targeted to the issue of moral competence amongst young Malaysians, and is 

stated as follows: “Every student leaves school as a global citizen imbued with core, 

universal values and a strong Malaysian identity. The values they have learnt are applied 

in their day to day lives, leading to more civic behaviour such as an increase in 

volunteerism; a willingness to embrace peoples of other nationalities, religions and 

ethnicities; and a reduction in corruption and crime. Every student also leaves school 

prepared to act as a leader, whether in their own lives and families, or as part of the 

broader community and nation” (Malaysia Education Blueprint 2013-2025, 2012, 

p34).The Malaysian government’s message to all educational institutions in Malaysia 

regarding moral competence is clear: Produce students who have excellent moral values 

and ethics.  

Three years have passed since the government's 2012 mandate to universities for the 

production of morally competent professionals. This paper seeks to shed light on how 

well Malaysian universities are fulfilling this crucial mandate specifically regarding future 

accountants by assessing the moral competencies of final-year accounting students 

enrolled at the International Islamic University Malaysia (IIUM). With 61.3% of the 

Malaysian population being Muslims, accounting students enrolled at IIUM represent a 

sample of the majority of the next generation of Malaysian accountants. As this paper dealt 
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exclusively with Muslim accounting students, moral competence was viewed from a 

wholly Islamic perspective with complete reliance on Islam's primary sources of 

guidance: The Noble Quran and Sunnah of the Prophet Muhammad (Peace be upon him 

[PBUH]). The Sunnah represents the sayings and actions of the Prophet Muhammad 

(PBUH) that are narrated by his companions in compilations called hadith. The Sunnah 

serves as a complement to the Noble Quran as a source of guidance for Muslims. 

The rest of the paper proceeds as follows: Firstly, a literature review of the scholarship on 

the relationship between university education and moral competency is presented. 

Secondly, this paper's conceptual framework is presented, followed by the research 

methodology adopted. The findings of the paper are then presented, along with a 

discussion of their implications. Finally, the paper ends with a conclusion. 

Literature Review: University Education And Moral Competence 

The papers reviewed were concerned with the relationship between various aspects of 

education and the development of the moral competence. Specifically there were three 

key concerns: 1) The impact of education in general on moral competence (Piaget, 1932; 

Kohlberg, 1958; Rest, 1986; Rest, 1989; Liaquat et al., n.d., Al-Ansari, 2002; Schillinger, 

2006; Lofstrom, 2012; Thomas, 2012; Clipa and Iorga, 2013; Doyle and O’Flaherty, 2013; 

Lajciakova, 2013; Chafi, 2013; Özdemir et al., 2015).  2) The impact of “ethics” education 

on moral competence (Sullivan, 2004; Dellaportas, 2006; Abdulmohammadi & Baker, 

2007; Bosco et al., 2010; Saat et al., 2010; Altmyer et al, 2011; Pleban et al., 2011; Holmes 

et al., 2012; Chaganti, 2012; Padia & Maroun, 2012; May & Luth, 2013; Self et al., 2013), 

and 3) A description of the “optimum” content of ethics education (Titus et al., 2011; 

Wortel and Bosch, 2011; Fontaine et al., 2012;   Kavathatzopoulous, 2012; Montgomery 

and Walker, 2012;  Schmidt et al., 2013; Thiel et al., 2013; Grezo & Pilarik, 2013; and Kwok 

and Selman, 2013).. An overview of each of these concerns is provided below. 

Additionally, the Islamic position on the role of education in moral competence 

development is also provided.  

1: The impact of education on moral competence  

Swiss psychologist and philosopher, Jean Piaget was arguably one of the most influential 

proponents of the importance of education in the moral development of individual, 

particularly those of children (Rest, 1989). In his 1932 landmark work entitled “The Moral 

Judgment of the Child”, he sought to investigate the moral developmental process of 

children by interviewing a large number of children from various schools in the Swiss 
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towns of Geneva and Neuchatel. The results of these interviews led to the postulation of a 

theory of child moral development that consisted of four developmental stages: The first 

stage was called sensorimotor stage; at this stage, children from birth to age two were 

focused only on themselves and were incapable of considering the welfare of others. At 

the second stage called the preoperational stage, children ages two to seven are still 

predominantly concerned only about themselves, but begin to develop an understanding 

of the welfare of others as well. The concrete operational stage follows whereby children 

aged seven to eleven became more logical in their thinking, and were no longer concerned 

only about themselves. At the fourth and final stage (formal operational stage), children 

from eleven and older were now able to think in abstract and holistic terms regarding 

issues of morality. Piaget (1932) concluded that children’s morality is shaped by what 

they observe, and thus educational institutions have a critical role to play in their moral 

development by providing an interactive learning environment. 

Lawrence Kohlberg, an American psychologist, built upon the work done by Piaget 

(1932). Kohlberg (1958) argued that the main goal of education should be moral 

development. He sought to assess the impact of education on the moral development of 

children of ages 10-16 by assessing their responses to various moral dilemmas. The major 

fruit of his research was the postulation of the now very famous “stages of moral 

development”. Kohlberg’s (1958) theory of moral development identified six stages of 

moral development, classified under three levels, each level containing two stages. The 

first level is called the pre-conventional level containing stages 1 and 2; at stage 1, a child 

acts morally so as to avoid punishment, while at stage 2, he or she acts morally to earn a 

reward. The next level is the conventional level containing stages 3 and 4; at stage 3, a 

child acts in a way that is accepted by society, and at stage 4 a child obeys the established 

laws of the land. The final level is the post-conventional level containing stages 5 and 6; at 

stage 5, a child chooses actions that will benefit the majority (this is similar to the 

utilitarian rule of ethics), and at stage 6, a child acts based on universal principles. 

Rest (1986), an American moral psychologist, followed in the footsteps of his mentor, 

Kolhberg, by theorizing that if educators were to effectively enhance the moral 

development of students, they had to understand the psychological processes that needed 

to take place for moral action to occur. He developed a four-component model of ethical 

behavior to explain these processes. The 1st component was moral sensitivity which is the 

recognition of the existence of an ethical problem; the 2nd component was moral judgment 



Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 2/1 (2016) 14-43 

18 

 

which is making a determination of the right course of action to take in that specific ethical 

context; the 3rd component, moral motivation refers to the strength of an individual’s 

conviction to actually follow through with the right course of action identified through his 

moral judgment, and the 4th component, moral character represents the actual 

implementation of the chosen course of action. Rest (1986) argued that by understanding 

these four components, educators could develop ethics curricula that would enhance each 

of these components, and thus improve the moral competencies of students. 

After these landmark pieces of scholarship by Piaget (1932), Kohlberg (1958) and Rest 

(1986), several studies have sought to empirically test the role of a university education 

on the moral competencies of students. A majority of these studies, Chafi's (2013) and 

Özdemir et al.'s (2015) studies being the only dissenting voices, provided evidence to 

support the assertion that education, regardless of the level, has a positive impact in 

developing students' moral competencies (Liaquat et al., n.d., Al-Ansari, 2002; Schillinger, 

2006; Thomas, 2012; Clipa and Iorga, 2013; Doyle and O’Flaherty, 2013). Moral 

development was more pronounced in students of the humanities than those involved in 

technical disciplines (Lofstrom, 2012; Lajciakova, 2013). 

2: The impact of “ethics” education on moral competence 

Unlike studies in the section above that focused on the impact of education in general on 

moral competence, those reviewed in this section focused on determining the impact of 

ethics education, be it a stand-alone ethics course or integrated ethics coverage within the 

curriculum, on the moral competencies of students. A review of these studies revealed 

that the results were mixed, with some studies finding a positive relationship between 

ethics education and moral competence (Sullivan, 2004; Dellaportas, 2006; 

Abdulmohammadi & Baker, 2007; Bosco et al., 2010; Saat et al., 2010; Pleban et al., 2011; 

Holmes et al., 2012),  and others finding no significant relationship between these two 

concepts (Altmyer et al, 2011; Chaganti, 2012; Padia & Maroun, 2012; May & Luth, 2013; 

Self et al., 2013). 

3: The “optimum” content of ethics education 

Despite mixed results regarding the effectiveness of ethics education in improving 

students’ moral competence as evidenced by the studies reviewed in the previous section, 

papers reviewed in this section all had the basic assumption that ethics education was 

indeed effective in improving moral competence. Their concern was in “optimum” content 

for effective ethics education. Three distinct suggestions by scholars were observed; the 
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first group advocated discipline-specific dilemmas as optimum (Titus et al., 2011; Schmidt 

et al., 2013). The second group advocated inclusion of “emotion laden” scenarios 

(Fontaine et al., 2012; Thiel et al., 2013 and Grezo and Pilarik, 2013), while the third group 

advocated a combination of the “Socratic Method” and “Reflective Teaching” (Wortel and 

Bosch, 2011; Kavathatzopoulous, 2012; Montgomery and Walker, 2012;  and Kwok and 

Selman, 2013). A brief discussion of each of these groups follows in the subsequent 

paragraphs. 

The first group that advocated discipline-specific scenarios argued that the Rest's 

Defining Issues Test, which is the most commonly utilized instrument in moral 

competence scholarship, was too abstract and did not capture the realities of the 

dilemmas faced by specific professions. Each profession had to develop ethical scenarios 

that mirrored those that would actually be faced by their practitioners in the work 

environment. 

The second group of scholars argued that ethical scenarios that evoked an emotional 

response from students would be most effective for enhancing students’ moral 

competence. Fictional stories full of strong emotional cues and visuals would provide 

students with a wider and more enjoyable experience of ethical issues.   

The third group advocated a combination of the “Socratic Method” and “Reflective 

Teaching”. The “Socratic Method” is based on the work of renowned Greek philosopher 

Socrates and states that the best way to acquire knowledge and insight is through 

dialogue (Wortel and Bosch, 2011). “Reflective teaching” occurs when students are taught 

that resolving moral dilemmas is not limited to the use of logic alone, but to the use of 

one’s internal belief system as well (Montgomery and Walker, 2012).  

4. Islamic position on the relationship between education and moral competence 

From an Islamic perspective, the relationship between education and moral competence 

is a pivotal one. This is evidenced by the fact that the first revealed verses of the Noble 

Qur’an emphasize this relationship as follows: Read in the name of your Lord who 

created. He created man from a clot. Read and your Lord is Most Honorable. Who 

taught to write with the pen. Taught man what he knew not (al-Alaq: 1-5).  In 

addition, the Noble Prophet Muhammad (PBUH) also emphasized the importance of 

seeking knowledge in the following hadith narrated by Abu Hurairah, “I heard the 

Messenger of Allah (PBUH) saying: ‘This world is cursed and what is in it is cursed, 

except the remembrance of Allah (dhikr) and what is conducive to that, or one who 
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has knowledge or who acquires knowledge.’” (Sunan Ibn Majah, Vol. 1, Book 37, 

Hadith 4112). 

In Islam, there is no distinction between education and ethics education. All courses of 

study must be done “in the name of Allah”. Additionally, regarding the optimum content 

of education, Muslims are required only to seek beneficial knowledge which brings them 

closer to Allah. The Prophet (PBUH) informs of this fact in the following hadith narrated 

by Jabir, the Messenger of Allah said: ‘Ask Allah for beneficial knowledge and seek 

refuge with Allah from knowledge that is of no benefit." (Sunan Ibn Majah, Book 34, 

Hadith 17). 

The ultimate objective of seeking knowledge in Islam is to develop the fear of Allah and 

thus worship Him as He ought to be worshipped. Allah informs us of this in the 28th verse 

of Surah Fatir as follows: And among people and moving creatures and grazing 

livestock are various colours similarly. Only those fear Allah, from among His 

servants, who have knowledge. Indeed, Allah is Exalted in Might and Forgiving. 

Conceptual Framework 

As previously discussed, the sole focus of this study was on future Muslim Accountants, 

which are identified as final-year Muslim accounting students enrolled at IIUM. For this 

reason the concept of moral competence was considered from a wholly Islamic 

perspective, which is to say from the concept of The Noble Qur’an and Sunnah. Thus, a 

morally competent Muslim accountant was defined as one who has the ability to make 

moral decisions in line with the commands of Allah in the Noble Qur’an, and in 

accordance with the Sunnah of the Noble Prophet Muhammad (PBUH), in 

discharging his or her duties as an accountant. 

In Islam, this concept of moral competence is made up of two separate but interdependent 

parts: 1) doing the right thing (moral action), and 2) doing the right thing for Allah’s sake 

alone (moral intention). In the sight of Almighty Allah, a moral action is only acceptable if 

the moral intention is solely for His pleasure. The Blessed Prophet Muhammad (PBUH)  

explains this very important point in the famous hadith narrated by Umar bin Al-Khattab: 

The Messenger of Allah (PBUH) said, "The deeds are considered by the intentions, 

and a person will get the reward according to his intention. So whoever emigrated 

for Allah and His Messenger, his emigration will be for Allah and His Messenger; 

and whoever emigrated for worldly benefits or for a woman to marry, his 

emigration would be for what he emigrated for" (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 
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1). This is a very crucial concept which this study took into consideration when assessing 

the moral competencies of Malaysia’s future Muslim accountants. Figure 1 below 

illustrates the above mentioned conceptualization of moral competence. 

Figure 1: Conceptualization of Moral Competence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Methodology 

This section of the paper present the study's research design and methodology. Firstly, an 

overview of IIUM is provided, with particular emphasis on the accounting department 

from which the students that participated in the study belong to.  Secondly, the steps 

followed to develop a profile of a morally competent Muslim accountant are presented. 

Thirdly, the steps followed to develop the instrument to measure the moral competencies 

of Muslim accounting students is presented. Finally, the actual procedure adopted for 

measuring the moral competencies of the specified students is discussed. 

An overview of the International Islamic University Malaysia (IIUM):  

IIUM was established on 23rd May, 1983 based on the philosophy that all fields of 

knowledge should lead toward the recognition of, and submission to, the fact that 

Almighty Allah is the only one worthy of worship and is the Absolute Creator and Master 

of the universe. IIUM has a four-pronged mission of Integration, Islamization, 

Internationalization and Comprehensive Excellence (International Islamic University, 

2014). The university provides bachelors’ degrees, masters’ degrees and doctorate 

degrees in its 13 faculties called “kulliyyahs”. Of particular interest to this study was 

IIUM’s undergraduate accounting program which is accredited by the Malaysian Institute 

of Accountants (MIA). MIA accreditation of an accounting programme is very important 

as only students that graduate from such programmes can legally call themselves 

“accountants” in Malaysia (Malaysian Institute of Accountants, 2014). IIUM's accounting 
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programme claims to integrate Islamic principles with contemporary accounting 

knowledge. In order to graduate, students are required to complete a minimum of 134 

hours of a combination of university-required, kulliyyah-required and departmental 

courses which includes practical training; 3 of the university-required courses have 

Islamic ethical content (a. Islamic Worldview, b. Islam, Knowledge and Civilization and c. 

Ethics and Fiqh for Everyday Life); 4 of the kulliyyah-required courses have Islamic 

ethical content. In addition, a recent Islamization initiative has mandated that ethical and 

Islamic content be integrated in all courses (International Islamic University, 2014). At 

the time this study, IIUM department of accounting had 28 academic staff and 552 

undergraduate students enrolled. 

Developing the Profile of the morally competent Muslim accountant 

This section described the process adopted in order to develop the profile of a morally 

competent Muslim accountant. The profile was developed from the perspective of the 

Muslim accounting graduate, and was divided into two components: 1) Finding the “right” 

job, and 2) Following an Islamic “code of conduct”. A discussion of these two components 

is presented below 

1: Finding the “right” job  

Nu'man b. Bashir (Allah be pleased with him) reported: I heard Allah's Messenger 

(PBUH) as having said this (and Nu'man) pointed towards his ears with his fingers): 

What is lawful is evident and what is unlawful is evident, and in between them are 

the things doubtful which many people do not know. So he who guards against 

doubtful things keeps his religion and honor blameless, and he who indulges in 

doubtful things indulges in fact in unlawful things, just as a shepherd who pastures 

his animals round a preserve will soon pasture them in it. Beware, every king has a 

preserve, and the things God has declared unlawful are His preserves. Beware, in 

the body there is a piece of flesh; if it is sound, the whole body is sound and if it is 

corrupt the whole body is corrupt, and hearken it is the heart (Sahih Muslim 1599a, 

Book 22, Hadith 133). 

For the Muslim accounting graduate, the first challenge that faces him or her is finding the 

“right” job. The “right” job is one where all activities are in line with the Qur’an and 

Sunnah. As the hadith above teaches us, the permissible jobs are clear and the prohibited 

jobs are clear, and the morally competent Muslim accountant must be able to make this 

distinction. The permissible activities are numerous in number, and thus the Muslim 
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accountant has many options. Say, "My Lord has only forbidden immoralities - what 

is apparent of them and what is concealed - and sin, and oppression without right, 

and that you associate with Allah that for which He has not sent down authority, 

and that you say about Allah that which you do not know"(Al-Araf: 33). However, 

there are certain kinds of jobs the Muslim accountant has to avoid because the activities 

that they engage in are incompatible with the commands of Almighty Allah. …And 

cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. 

And fear Allah; indeed, Allah is severe in penalty (Al-Maeda: 2). Some of the most 

commonly known haram activities include i) dealing in interest, ii) gambling, and iii) 

dealing with intoxicants. 

After securing a job at an Allah-approved organization, the next concern for the morally 

competent Muslim accountant is to fulfill his or her duties in accordance with the 

commands of Almighty Allah. This “Code of Conduct” represented the second component 

of the profile.  

2: Following an Islamic Code of Conduct 

As mentioned already in previous parts of this study, every act of a morally competent 

Muslim must be done with the objective of earning the pleasure of The Most Gracious 

Allah. A Muslim accountant must thus keep this critical objective in mind whilst 

discharging his or her duties as an accountant. The objective of this component of the 

profile was to develop a comprehensive Islamic code of conduct that includes all the 

qualities that a morally Muslim accountant must display in order to please his Creator. In 

order to develop this code of conduct for Muslim accountants, the study adopted a two-

pronged approach. 

The first prong was to adopt the code of conduct for Muslim accountants developed by 

the Accounting and Audit Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) as a 

foundation for this component of the profile. AAOIFI’s code of conduct for Muslim 

accountants was published in 1991 and is derived from the Noble Qur’an and Sunnah; this 

made it an excellent starting point. AAOIFI’s code of conduct contains five ethical 

principles described below: 

1. Trustworthiness: The Muslim accountant should be straightforward and honest whilst 

discharging his duties, and must never present untruthful information. 

2. Objectivity: The Muslim accountant should be fair, impartial and free from any conflict 

of interest. 
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3. Professional competence and diligence: The Muslim accountant must possess the 

requisite skill necessary to successfully discharge his duties. 

 4. Confidentiality: The Muslim accountant must never divulge information obtained 

about an organization during the course of discharging his or her duties without 

permission unless he or she is legally or professionally obliged to do so. 

5. Professional conduct and technical standards: The Muslim accountant must observe the 

rules of professional conduct and obey the accounting and auditing standards of Shariah-

compliant organizations.   

The second prong was to interview and consult extensively with five Islamic scholars 

well versed in the Qur’an and Sunnah, particularly in the areas of “Islamic accounting” as 

well as “Fiqh Mu’amalat” (Laws of Islamic business transactions). These consultations 

established the content validity of AAOIFI’s code of conduct. In addition to the five 

qualities listed by AAOIFI's code of conduct, the scholars suggested that three more 

qualities be added under the umbrella of "Faith-Driven" conduct, which are unique to the 

Muslim accountant. These qualities included 1) Avoiding interest, 2) Avoiding gambling, 

and 3) Avoiding physical contact with the opposite sex (non-mahram). 

In total the developed profile of the ideal Muslim accountant had nine key qualities listed 

below: 

1) Finding the right job 2) Trustworthiness 3) Objectivity 4) Professional competence and 

diligence 5) Confidentiality 6) Professional conduct and technical standards 7) Avoiding 

interest 8) Avoiding gambling 9) Avoiding physical contact with the opposite sex. 

After the development of the two-component profile of a morally competent Muslim 

accountant was completed, the next step was to develop an instrument capable of 

effectively measuring the nine qualities contained in the profile 

Developing the Muslim Accountant Moral Competency Test (MAMOC) 

A collaborative effort by the researchers and the five Islamic accounting and Fiqh 

Mu’amalat scholars resulted in the development of nine interrelated ethical scenarios to 

measure each of the nine qualities of a morally competent Muslim accountant highlighted 

above. The instrument thus developed was called "The Muslim Accountant Moral 

Competency Test" or "MAMOC" (MAMOC and the model answers are presented as an 

appendix at the end of this paper).  

MAMOC had a title and three main sections: The instrument was titled "Understanding 

the Career Aspirations and Work-Related Decisions of Future Accountants". In order to 
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minimize social desirability bias amongst the respondents, the study's objective was 

disguised by giving the instrument this neutral heading without any obvious moral 

overtones. The first section was a demographic section with two items (Age and Gender). 

The second section was titled "Choosing your dream job". Here, the respondents were 

given a choice of five job offers from companies in different industries. Each job offer had 

a company description, a job description and an annual salary. This section sought to 

determine if the Muslim accounting students knew what the right job was from an Islamic 

perspective. To test this important aspect of the students' moral competencies, all the jobs 

offered were unacceptable from an Islamic perspective; It was expected that the morally 

competent student would recognize this, and consequently reject all job offers on the 

basis of their unacceptability Islamically. The third section was titled "Living your dream 

job", and contained eight ethical scenarios, with each scenario testing each of the eight 

qualities of a morally competent accountant mentioned earlier [1) Trustworthiness 2) 

Objectivity 3) Professional competence and diligence 4) Confidentiality 5) Professional 

conduct and technical standards 6) Avoiding interest 7) Avoiding gambling 8) Avoiding 

physical contact with the opposite sex]. The protagonist in the scenarios was a friend of 

the respondent, and the respondent was required to resolve the ethical dilemmas by 

advising his or her friend on what to do. The scenarios were structured in this way with 

the hope that respondents would be more honest in their answers if they were placed in 

an advisory capacity, rather than as the main actors in the scenarios. To conclude the 

instrument, the students were asked whether would remain wih the company after all the 

experiences contained in the previous scenarios. 

The ethical scenarios contained in the instrument were then resolved by the scholars 

based on evidence from the Qur’an and Sunnah. Their solution served as the model 

answer to each scenario, and also served as a scoring guide for determining the moral 

competencies of the students surveyed.  

A pilot study was carried out using the newly developed instrument to assess whether 

respondents would understand the instructions, terminology and content of the 

questionnaire. Additionally, the pilot study enabled the researcher to ascertain the 

reliability of the scoring system developed by the Islamic scholars. 1st-year Muslim 

students from the Economics and Management Faculty at IIUM were used to conduct the 

pilot study. These students were enrolled in four different sections of a Financial 

Accounting Fundamentals class, and were selected because they closely resembled the 
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students selected for the actual study, final-year Muslim accounting students. 100 

questionnaires were distributed, and the students were asked to carefully go through the 

questionnaire and ask any questions they might have as to its content. All the students 

stated that they clearly understood how to fill the questionnaires. The students were then 

told to take the questionnaires home, complete them, and bring them to the next class 

session. They were also told to write down how long it took them to complete the 

questionnaire. 33 out of the 100 distributed questionnaires were returned. 

An analysis of the completed questionnaires revealed that the students did indeed 

understand how to fill them. They provided well-thought out and clear resolutions to the 

various scenarios, and followed the stated instructions very well. The fact that first-year 

students could understand the instructions, content and terminology of MAMOC so well 

provided the researchers with confidence that the actual respondents of the study, final-

year accounting students at IIUM, would understand just as well. 

Savulescu et al. (1999) explain that any instrument that is to be used to measure moral 

competence must be capable of being reliably applied by different raters. They also 

suggested that “naïve” raters should be utilized (naïve raters are those not involved in the 

development of the instrument). Following Savulescu et al.’s (1999) advice, after the pilot 

study was completed, the inter-rater reliability of the scoring system was assessed using 

the completed questionnaires from the pilot study; Inter-rater reliability is defined as the 

degree to which different judges or raters agree in their assessment decisions” (Phelan & 

Wren, 2006). One of the researchers and one naïve rater used the model answers to assess 

the moral competencies of the students that participated in the pilot study. Halgren 

(2012) stated that Intra-Class Correlation (ICC) is the most commonly used statistical 

procedure to determine inter-rater reliability for studies that have two or more raters, 

with continuous variables. SPSS was used to calculate the instrument’s inter-rater 

reliability using ICC. High ICC values indicate greater inter-rater reliability, with an ICC 

estimate of the 1 indicating perfect agreement and 0 indicating only random agreement. 

Negative ICC estimates indicate systematic disagreement between the raters (Halgren, 

2012). After the completed pilot study questionnaires had been rated by one of the 

researchers and the naive rater, an Intra-Class correlation coefficient of 0.943 showed 

that the two raters had an almost perfect agreement when assessing the moral 

competencies of the pilot study participants. This result proved the reliability of the model 

answer for assessment of students’ moral competencies. 
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Another revelation of the pilot study was the fact that it took the students an average of 

thirty minutes to complete the questionnaire. This time was then used for the actual study. 

Finally, the pilot study revealed that the best approach for conducting the survey would 

be to get the students to complete the survey during class time, as opposed to letting them 

take it home and bringing it back during the next class session. By conducting the survey 

in class, the researchers were able to collect the completed questionnaires immediately, 

thus ensuring a much higher response rate in the actual study. 

As specified in an earlier section of this paper, moral competence (MC) from an Islamic 

perspective is a product of two components: moral action in line with the Qur’an and 

Sunnah (MA) and moral intention to please Almighty Allah alone (MI). Participating 

students were asked to resolve each scenario by stating the action they would advice their 

friend to take (MA), and providing a reason for that advice (MI). If a student’s MA 

corresponded with the model MA, a score of 1 was given; if it did not, a score of 0 is given. 

The same rule applied for MI (1 for the correct reason, and 0 for incorrect reason). For 

each scenario, a student’s MC = MA * MI. For a student to have a score for any scenario, 

both MA and MI must have corresponded with the model answers, otherwise he or she 

scored 0 for that scenario. Scores for each scenario were added to provide an overall MC 

score for each student; MC scores could range from a minimum of "0" to a maximum of 

"10" 

Measuring the moral competencies of final-year Muslim accounting students at IIUM 

Following the approach adopted in the pilot study, all sections of a compulsory final-year 

accounting course were surveyed using MAMOC. The objective was to survey the entire 

population of final-year accounting students at IIUM; the reality of course was that not all 

students were present at the various sections of the course when the survey was 

conducted. However, 72 out of a total of 90 final-year students completed the 

questionnaire. The IIUM lecturers were kind enough to allow the researchers to spend 

thirty minutes of their class time to conduct the survey, and collect the completed 

instruments at the end of the allotted time.  

Research Findings And Discussion 

This section of the paper presents the research findings and their implications. The 

descriptive statistics of the study's respondents is presented first. The students' mean MC 

scores are presented next, and this is followed by a more detailed analysis of their 

performance for each scenario and the implication vis-a-vis their future as Malaysian 
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accountants. To provide insight as to the performances of the students overall vis-a-vis 

their moral competencies, as well as their performance for each scenario, IIUM's 

undergraduate grading system will be utilized. The lowest grade for a pass is a grade of 

"C". The grading system is presented in Table 1 below: 

Table 1: IIUM Undergraduate Grading System 

Percentage Score Letter Grade Quality Point Equivalent Remark 

85-100 A 4.00 Excellent 

75-84 A- 3.67 Extremely Good 

70-74 B+ 3.33 Very Good 

65-69 B 3.00 Good 

60-64 B- 2.67 Fairly Good 

55-59 C 2.33 Satisfactory 

50-54 C- 2.00 Quite Satisfactory 

45-49 D 1.67 Poor 

40-44 D- 1.33 Very Poor 

35-39 E 1.00 Extremely Poor 

0-34 F 0.00 Failed 

          Source: IIUM website 

Moral Competencies of Final-year Muslim Accounting Students at IIUM 

Tables 2 and 3 below presents information about the study's sample via descriptive 

statistics: The 72 students sampled had an average age of 23.47 years, and females made 

up 86.1% of the sample, with 62 out of the 72 being females. Table 4 presents the mean 

moral competency of the 72 final-year Muslim accounting students surveyed at IIUM. The 

students' had a mean moral competency of 5.39 out of a maximum of 10; This is a 

percentage score of 53.9%, which according to Table 1 means that the final-year 

accounting students surveyed earned a moral competence grade of "C-" which IIUM 

considers "Quite satisfactory", but interestingly is below the "C" grade necessary for 

graduation from the accounting department. The implication of this statistic is that 

according to IIUM's own grading standards, their current graduating class is not at an 

acceptable level of moral competence needed to deal with the inevitable moral dilemmas 

in the work place. The Malaysian government's 2012 mandate that all universities are to 

develop morally competent accountants is not currently being attained by IIUM's 

accounting department, based on the university's own grading system. Additionally, the 
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department is falling below its stated aim of producing accounting professionals that 

"observe ethical norms in their conduct" (Bachelor of Accounting Programme 

Description, n.d.). In light of these revelations, it is very important for the department to 

review the ethical content of its curriculum, and hold targeted discussions with the 

academic staff in order to come up with strategies to address this important task of 

enhancing the moral competencies of Malaysia's future Muslim accountans. An 

examination of how well the students performed vis-a-vis each scenario will shed more 

light on the specific qualities the department needs to focus on developing amongst their 

accounting studetnts.  

Table 2: Average age of students 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AGE 72 22 25 23.47 .804 

Valid N 

(listwise)
72 

    

 

Table 3: Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

MALE 10 13.9 13.9 13.9 

FEMALE 62 86.1 86.1 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

Table 4: Mean moral competencies of final-year IIUM accounting students 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MCSCORE 72 2 10 5.39 2.268 

Valid N 

(listwise)
72 
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Section 2: Choosing your dream job 

Table 5: Choosing your dream job 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 52 72.2 72.2 72.2 

1 20 27.8 27.8 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

Table 5 above shows that only 27.8% of the students were able to understand that none 

of the five jobs offered were acceptable from an Islamic perspective. According to IIUM's 

grading system, the students scored a failing grade of "F" in this scenario. In assessing the 

responses of the majority of the students, it was observed that salary was major 

motivation for job selection, closely followed by personal interest. 

This statistic has grave implications regarding the moral competencies of Malaysia's 

future Muslim accountants. This is because, working in an organization that is involved in 

haram (prohibited) activities has devastating spirtitual effects on the soul of a Muslim. All 

earnings from such a job are considered haram, and thus any usage of those earnings are 

also considered haram.  In fact, choosing to work in a haram organization negates all the 

other eight qualities included in the profile of a morally competent accountant. Being 

trustworthy and professionally diligent whislt working in a haram organization has no 

value in the sight of Allah, as the foundation is rotten, and Allah only accepts what is pure. 

The following hadith provides a clear description of the grave consequence of choosing a 

haram job: Narrated Abu Hurairah: that the Messenger of Allah (PBUH) said: "O you 

people! Indeed Allah is Tayyib (good) and he does not accept but what is good. And 

indeed Allah ordered the believers with what He ordered the Messengers. He 

(PBUH) said: 'O you Messengers! Eat of the good things and do righteous deeds. 

Verily I am well acquainted with what you do (Q23:51).' And He said: 'O you who 

believe! Eat from the good things We have provided you (Q2:172).' He said: "And he 

mentioned a man: 'Who is undertaking a long journey, whose hair is dishevelled 

and he is covered with dust. He raises his hands to the heavens and says: "O Lord! O 

Lord!" Yet his food is from the unlawful, his drink is from the unlawful, his clothing 

is from the unlawful, and he was nourished by the unlawful. So how can that be 

accepted?'" (Jami at-Tirmidhi, Book 47, Hadith 3257). 
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This statistic also serves as a a much-needed reminder for the accounting department at 

IIUM. The department has claimed as its mission statement, the development of 

accountants inculcated with Islamic values; However, more than 70% of their graduating 

class do not possess the fundamental moral competence to understand that they must 

work in an organization approved by Allah to be successful in this world and the next. It 

is hoped that this will spur the department to make sure that students are inculcated with 

this fundamental aspect of Islamic moral competence. 

Section 3: Living your dream job 

Scenario 1: Professional Conduct 

Table 6: Professional Conduct 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 20 27.8 27.8 27.8 

1 52 72.2 72.2 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

Table 6 above shows that unlike in the "choosing your dream job" scenario where the 

students' had a failing grade, they did much better regarding resolving the professional 

conduct scenario, with a percentage score of 72.2% corresponding to a "B+" grade which 

is ranked as "very good". The implication of this statistic is that a majority of IIUM's final-

year accounting students understood that a job was a trust and that Allah would hold 

them accountable for fulfilling that trust. For this reason, they understood that they had 

to strictly follow the working hours stipulated by the organization in order to fulfill that 

trust. Additionally, it showed that they were aware of the fact that as future professional 

Muslim accountants, they have a duty to maintain a high level of conduct as they discharge 

their duties. Almighty Allah says: "Indeed, Allah commands you to render trusts to 

whom they are due and when you judge between people to judge with justice. 

Excellent is that which Allah instructs you. Indeed, Allah is ever Hearing and Seeing" 

(An-Nisa: 58). 
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Scenario 2: Trustworthiness 

Table 7: Trustworthiness 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 22 30.6 30.6 30.6 

1 50 69.4 69.4 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

Table 7 above reveals that 69.4% of the students showed signs of trustworthiness by 

correctly resolving this scenario. This earned them a "B" grade and a "good" performance 

regarding this quality. The students who successfully resolved this scenario revealed an 

understanding of the fact that they had a moral obligation to avoid the manipulation of 

financial statements despite external pressure from superiors. As Muslim accounants, 

accountability is first and foremost to Allah above all else: That is only Satan who 

frightens [you] of his supporters. So fear them not, but fear Me, if you are [indeed] 

believers (Ali 'Imran: 175). 

Scenario 3: Professional Competence and Diligence 

Table 8: Professional Competence and Diligence 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 48 66.7 66.7 66.7 

1 24 33.3 33.3 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

Table 8 above reveals that only 33.3% of the students correctly resolved this scenario, 

thus earning them a failing grade of "F". 66.7% of the students put their personal interests 

over their diligence as accountants by advising their friend in the scenario to place RM20 

of his own money into the company account to rectify a discovered irregularity, so as to 

make a flight for a holiday; The justification for this choice was that the amount was 

immaterial. Islam holds Muslims to a higher standard, and regardless of the amount of the 

irregularity, the correct resolution that reflected professional competence and diligence 

was for the accountant to go through all the company transactions again so as to identify 
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and rectify the irregularity. This is what his job entails and as a Muslim accountant, he is 

obligated to fulfill. "O you who have believed, fulfill [all] obligations..." (Al-

Ma'idah:1). 

Scenario 4: Avoiding Interest  

Table 9: Avoiding Interest 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 30 41.7 41.7 41.7 

1 42 58.3 58.3 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

Table 9 above shows that 58.3% of the students correctly resolved this scenario, which 

earns them a grade of "C" and a remark of "Satisfactory". 42 out of the 72 students 

understood that dealing with interest is strictly forbidden in Islam. 

 According to IIUM's grading system, this grade is sufficient for the students to graduate. 

However, IIUM's accounting department has significant room for improving the students' 

moral competence regarding dealing with interest, as it is a major sin with severe 

consequences:  "O you who have believed, fear Allah and give up what remains [due 

to you] of interest, if you should be believers. And if you do not, then be informed of 

a war [against you] from Allah and His Messenger. But if you repent, you may have 

your principal - [thus] you do no wrong, nor are you wronged (Al-Baqarah: 278-

279). 

Scenario 5: Avoiding gambling 

Table 10: Avoiding Gambling 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 42 58.3 58.3 58.3 

1 30 41.7 41.7 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

Table 10 above reveals that only 41.7% of the students correctly resolved this scenario, 

thus earning a "very poor" grade of "D-". The students' responses showed that 58.3% of 
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them did not realize that any form of gambling is prohibited in Islam, even if it is done 

supposedly to encourage a virtuous behaviour, as was the case in the scenario. "O you 

who have believed, indeed, intoxicants, gambling, [sacrificing on] stone alters [to 

other than Allah], and divining arrows are but defilement from the work of Satan, 

so avoid it that you may be successful" (Al-Maidah: 90). 

Scenario 6: Avoiding physical contact with the opposite sex (non-mahram) 

Table 11: Avoiding physical contact with a non-mahram 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 38 52.8 52.8 52.8 

1 34 47.2 47.2 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

Table 11 above reveals that 47.2% of the students correctly resolved the scenario, earning 

a grade of "D" which is deemed "poor". This statistic is concerning due to the fact that in 

Islam, men and women who are unrelated (non-mahram) are not allowed to have any 

physical contact whatsoever. This is evidenced by the following hadith: Ma’qil ibn Yassaar 

said: the Messenger of Allah (PBUH) said: “For one of you to be stabbed in the head with 

an iron needle is better for him than that he should touch a woman who is not permissible 

for him.” (At-Tabarani, al-Kabeer, 486).  

Most of the students who incorrectly resolved the scenario actually understood that 

Muslim men and women who are unrelated are not allowed physical contact, no matter 

how innocent it might seem. However, they had the misconception that as long the woman 

wore gloves, it was acceptable. Renowned islamic scholar, Shaykh Abd-Allaah ibn Jibreen 

clarifies this misconception as follows: " It is not permissible for a woman to shake hands 

with a non-mahram man even if she is wearing gloves or she shakes hands from under a 

cloth or abayah. All of that counts as shaking hands even if there is some kind of barrier" 

(14044: Is a woman sinning if she shakes hands with a man?, n.d.). Some other students 

felt it was okay for a Muslim woman to shake a non-mahram man so as not to offend his 

sensibilities. This is of course not acceptable islamically; People's pleasure must never be 

the focus if it means displeasing Allah. 
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Scenario 7: Objectivitiy 

Table 12: Objectivity 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 8 11.1 11.1 11.1 

1 64 88.9 88.9 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

Table 12 above reveals that 88.9% of the students correctly resolved this scenario, thus 

receiving an "excellent" grade of "A". 64 out of the 72 students understood that as Muslim 

accountants, they have to be objective in discharging their duties; There is no room for 

bias as an accountant. This is a comforting statistic regarding Malaysia's future Muslim 

accountants, considering that in Islam, objectivity is synonymous with justice and is a very 

important virtue: O you who have believed, be persistently standing firm for Allah , 

witnesses in justice, and do not let the hatred of a people prevent you from being 

just. Be just; that is nearer to righteousness. And fear Allah ; indeed, Allah is 

Acquainted with what you do (Al-Maidah: 8). 

Scenario 8: Confidentiality 

Table 13: Confidentiality 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 38 52.8 52.8 52.8 

1 34 47.2 47.2 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

Table 13 above reveals that only 47.2% of the students correctly resolved this scenario, 

earning them a "D" grade which is regarded as "poor". The scenario was designed to test 

the students' understanding regarding the limits of confidentiality as Muslim accountants. 

As Muslim accountants, we are bound to keep the secrets of the company as long as their 

actions are good; once they venture into systematic evil (cooking the books in this 

scenario), our loyalty ends and we have to become whistleblowers so as to safeguard the 

rest of society from the evil consequences of the company's actions: "... And cooperate in 
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righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allah 

; indeed, Allah is severe in penalty" (Al-Maidah: 2). IIUM's accounting department 

should ensure that students understand that their loyalty as accountants is first and 

foremost to their Creator; Company actions done in line with His commands are 

protected, whilst those that continually violate His commands and harm society, are 

exposed: "You are the best nation produced [as an example] for mankind. You enjoin 

what is right and forbid what is wrong and believe in Allah" (Ali-Imran: 110).  

Scenario 9: Final Decision 

Table 14: Final Choice 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 36 50.0 50.0 50.0 

1 36 50.0 50.0 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

Table 14 above shows that exactly 50% of the students correctly resolved this scenario, 

thus earning a "quite satisfactory" grade of "C-". The students were asked if they would 

still work in the company considering their experiences in all the previous scenarios. The 

students who successfully resolved this scenario understood that as Muslims, we are not 

allowed to stay in an environment where evil activities are predominant. The following 

verse explains this fact: And it has already been revealed to you in the Book (this 

Quran) that when you hear the Verses of Allah being denied and mocked at, then sit 

not with them, until they engage in a talk other than that; (but if you stayed with 

them) certainly in that case you would be like them. Surely, Allah will collect the 

hypocrites and disbelievers all together in Hell" (An-Nisa: 140). As-Sa‘di, the 

renowned commentator of the Noble Quran, explains this verse as follows: "That is, if you 

sit with them in the situation mentioned then you are like them, because you have 

approved of their disbelief and mockery, and the one who approves of sin is like the one 

who does it. The point is that the one who attends a gathering in which Allah is disobeyed 

has an individual obligation to denounce them, if he is able to do so, or to get up and leave, 

if he is not able to denounce it" (Tafseer As-Sa'idi, p210). The accounting department at 

IIUM must make significant efforts to instill in their students the fact that as Muslim 

accountants, it is not permissible to stay in an organization that continually violates 
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Allah's commands in its activities. This toxic environment degrades a person's faith and 

endangers his success in this life and the next. 

Conclusion 

Two decades of financial scandals have seriously damaged the credibility of accountants 

as guardians of financial information. To repair this credibility, universities have been 

identified as crucial to the development of morally competent accountants for the future. 

In 2012, the Malaysian government joined this crusade through the release of a blueprint 

to revolutionize the Malaysian educational system. One of the key mandates of this 

blueprint is for Malaysian educational institutuions to produce morally competent 

professionals. This study sought to assess the progress of Malaysian universities in 

meeting this important mandate by evaluating the moral competencies of final-year 

accounting students enrolled at the International Islamic University Malaysia (IIUM).  

As IIUM is an islamic university, and all its final-year students are Muslims, an instrument 

was developed through a collaboration with Islamic accounting and Fiqh Muamalat 

scholars to measure the moral competencies of these students from a wholly Islamic 

perspective. Islam's two primary sources of guidance, The Noble Quran and Sunnah were 

relied upon to develop this instrument. The instrument called Muslim Accountant Moral 

Competency Test (MAMOC) contains ethical scenarios to measure nine qualities required 

for a morally competent Muslim accountant; 72 out of 90 enrolled final-year students 

were surveyed using MAMOC. 

The results of the survey revealed that according to IIUM's own grading system, the 

current crop of final-year accounting students were not morally competent enough to deal 

with the inevitable moral dilemmas they would face in the work place. The students were 

particularly weak regarding selecting an Islamically-appropriate place to work as well as 

in being diligent when discharging their accounting duties. On the bright side, the students 

showed a very clear understanding of the importance of being trustworthy and objective 

as professional accountants.  

This implications of these results is that at the moment, IIUM's accounting department is 

not meeting the government's mandate to produce morally competent professionals. The 

department has to re-examine its current curriculum as to it's ethics coverage, 

particularly regarding qualities that the students scored very low on. The department has 

as its stated mission the production of accouting graduates "who are professional 

competent and observe ethical norms in their conduct" (Bachelor of accounting 
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programme description, n.d.). It must make sure it does all it can to fulfill this noble 

mission. 

This study has a few limitations which restricts the generalizability of its results. Firstly, 

it only examines final-year accounting students enrolled at one university, IIUM. The 

results are thus peculiar to IIUM and are not representative of other Malaysian 

universities. There is a need to conduct similar studies in other universities to provide a 

clear picture on how well the government's mandate of producing morally competent 

future accountants is been met. Additionally, a longitudinal study which measures the 

moral development of accounting students as they progress through the university would 

present a better picture of the impact that the university has on the students' moral 

competencies. 

Another limitation of the study is the fact that although the students' moral competencies 

have been assessed from an Islamic perspective, the Malaysia Institute of Accountants 

(MIA) requires Malaysian accountants to follow the code of conduct developed by the 

International Federation of Accountants (IFAC). What this implies is that Malaysian 

accountants are not held accountable from a wholly Islamic perspective, but from a 

Western perspective which does not holistically cover the moral issues that a Muslim 

accountant faces. Future research needs to address this deficiency by conducting 

interviews with MIA officials regarding the possibility of enhancing the current code of 

conduct so as to capture missing Islamic elements. 
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Abstract 

Accounting is the information system that measures business activity, 
processes the data into reports, and communicates the results to 
decision makers. Managerial accounting provides proper ways to 
understand the activities of companies particularly have 
manufacturing activities. It helps the managers and the owners of 
companies to get a better view of the financial data of the company. 
This paper aims to identify the managerial accounting techniques 
used in the manufacturing companies in Albania. In order to collect 
data, semi structured interviews have been done in major 
manufacturing companies in the main industrialized areas of Albania. 
The paper is divided into four chapters. First chapter presents an 
overview of some basics of managerial accounting. Following chapter 
discusses techniques of managerial accounting in decision making 
process that are subject in decision making process of manufacturing 
companies in Albania. In chapter three, the degree and level of 
awareness of managerial accounting techniques used by Albanian 
manufacturing companies are discussed. Last chapter focuses on 
conclusions and giving some suggestions on the use of managerial 
accounting techniques in Albania.  
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Introduction  

Accounting helps the managers and business owners to take the right decision while 

providing necessary information about a company’s financial performance and position. 

Managerial or management accounting aims to provide financial information relating to 

cost of the goods and services, relations between sales volume and profit or some 

performance analysis. The distinguished aspect of managerial accounting is that, it 

provides information for internal decision making. This is importance since the use of 

managerial accounting is not obligatory for the businesses. 

The main objective of this study is to find, how much do Albanian manufacturing 

businesses use managerial accounting techniques in their decision making process? The 

methodology used in this study was a semi-structured interviewing with the business 

people and the finance managers of manufacturing companies in Albania’s most 

industrilized areas: Tirane and Durres cities. Semi-structured interviewing is a data 

collection method where the questions are the same for all respondents. On the other 

hand, sometimes the questions come up through discussions. There are ten companies 

sampled in this research (Smith, 2011). There are also some data taken from the free 

discussions from some managers and other people who are involved in manufacturing 

companies. 

This study is divided into four chapters: Chapter one discusses the background and some 

fundamentals on managerial accounting. In chapter two, a literature review is run. 

Chapter three elaborates on the research design and the methodology used in this study. 

Lastly, the conclusion makes a summary of the study and some suggestions are given for 

further research. 

Chapter 1: The Basic Information on Managerial Accounting Techniques Asked in 

the Study 

1.1The Use of Financial Statements in Managerial Decision Making 

Financial Statements (FS) are being kept in the organizations. There are four compulsory 

financial statements, which are income statement, retained earnings, balance sheet and 

the cash flows. Each statement has its own important role in the financial reporting. Due 

to the fact that FS have the role of providing information about financial position and 

financial performance, they should be understandable, relevant, reliable and comparable. 

It should be easy to be understood by managers or by the business people who need that 

information. FS is very important for owners and for managers to take a better decision 
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which is related to the operation of the organization. It is also very important for the 

investors in taking the decision of the investment in that particular organization 

(Horngren et al., 2012). 

1.2 Cash Flows Analysis 

Cash Flows Analysis (CFA) is one of the most important techniques in decision making. 

Many managers focus only on the balance sheet and the income statement, but cash flows 

analysis nowadays is very important. CFA is divided in three parts. Part one is the daily 

operation activity which deals with the cash in from the clients and cash out to the 

suppliers, employees and other expenses. Second part involves the cash from investment 

activities, the purchase or sell of the some particular assets. Third part involves the cash 

from financing activities which deals with the issuing of stocks or borrowing funds. It 

helps you to see the ability of the cash to pay back and to collect the cash. Nowadays, many 

Albanian businesses are applying the clearing system (buying and selling goods with 

goods, there is no cash involved in this system). This is also known as the barter system. 

In this case, looking only the income statement and the balance sheet will not provide the 

enough information for the decision making. It is nice to see the income statement with 

high profit, but when you see that cash in is very low, it changes all thoughts regarding 

that particular company. By looking at the CFA, a better picture will be seen about the cash 

outflows and inflows of the company. As a result of cash flows analysis, we clearly 

determine the solvency and liquidity of the companies (Warren et al., 2009). 

1.3 Marginal Costing 

Marginal Costing (MC) is a technique where only the variable costs are considered while 

computing the cost of a product. The fixed costs are met against the total fund arising out 

of excess of selling price over total variable cost. This fund is known as contribution in 

marginal costing. Marginal costing system is however not a system of cost finding such as 

job, process or operating costing, but it is a special technique concerned particularly with 

the effect of fixed overheads on running the business (institute of cost and works 

Accountants of India). MC is the cost of the last unit produced. An example of MC is that, if 

the company produces X units at cost of 100 Euros and X+1 units at the cost 110 Euros, 

the cost of the additional unit is 10 Euros, which is the marginal cost. As long as MC is the 

technique of presenting cost data wherein variable costs and fixed costs are shown 

separately for managerial decision making, it should be clearly understood that marginal 

costing is not a method of costing like process costing or job costing. Rather, it is simply a 
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method or technique of the analysis of cost information for the guidance of management 

which tries to find out an effect on profit due to changes in the volume of output (Noreen 

et al.,  2011). 

1.4 Opportunity costing 

If an asset is used for one purpose, opportunity cost of using it for that purpose is the 

return foregone from the best alternative use of it (Davidson et al., 1985:25). In addition 

to the accounting costs that are explicit as labor, raw materials, supplies, rent, interest and 

utilities, some implicit costs are also required for managerial decision making purpose. 

The objective in such case is to determine the present and future costs of resources 

associated with various alternative courses of action. Such an objective requires that one 

considers the opportunities foregone whenever a resource is used in a given course of 

action. The implicit costs, however, consist of the opportunity costs of time and capital 

that the owner manager has invested in producing the given quantity of output. This 

technique is important in decision making because it helps managers and owners in a 

process which involves two or more alternatives. Each alternative rejected as an 

opportunity cost, so before taking the right decision, managers calculate all the forgone 

costs which sometimes could be not the correct decision made (Gitman & Zutter, 2010). 

1.5 Activity Based Costing 

Activity-based costing (ABS) is a method of assigning costs that calculates a more accurate 

product cost by identifying all of an organization’s major operating activities. The goal of 

ABC is not to allocate common costs to products, but to measure and then price out all the 

resources used for activities that support the production and delivery of products and 

services to customers. ABC is important when the organization has more than one product 

(Noreen et al., 2011).  

1.6 Differential Costing 

Usually the organizations compare two or more alternatives whether to buy this or that, 

to use this service or the other, to keep the same product or to produce a new one. All 

these decisions are made by managers. All alternatives given will have costs and benefits. 

The best alternative which will maximize the profit can be obtained by determining the 

differential costs and revenues. Differential cost (revenue) is the difference in total cost 

(revenue) between two alternatives (Horngren et al. 2012). This technique shows clearly 

that, before taking the decision, managers should take in consideration the cost of all 
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alternatives. Choosing the lower cost and higher profit alternative clearly states the 

correct decision. 

1.7 Target Costing 

Target costing (TC) is a costing tool for decision making. In the target costing approach, 

management estimates how much the market will be willing to pay for the new product 

even before the new product has been designed (Brewer et al., 2005). Target costing 

continually motivates the management to reduce or not to exceed target costs.  

1.8 Just in Time (JIT) 

Business enterprises are now showing an effort for creating attention to reducing stock 

levels to a minimum by creating closer relationship with suppliers and arranging more 

frequent deliveries of small quantities. The objective of just-in-time (JIT) purchasing is to 

purchase goods so that delivery immediately precedes their use. This ensures holding of 

stocks as minimum as possible. With this system of purchasing, the company and the 

supplier work in close cooperation. The company generally guarantees for large quantity 

of purchases. The suppliers, on the other hand, guarantee proper quality of materials at 

reasonable or lower prices as and when needed. With this arrangement, there is no need 

to move goods received into stores because the goods are delivered direct to the shop 

floor. Moreover, it is unlikely that raw material stock will consist of different 

consignments of materials purchased at different prices. Thus, FIFO, LIFO and average 

cost issue prices will be the same. JIT technique has many advantages, such as reduction 

of cost because you do not have to keep much stock in your warehouse. By keeping stock, 

it is cost of keeping, cost of not to be sold because it might come in a new substitute 

product in the market. It is cost of freezing much cash etc. There are few companies asked 

from the sample which apply this technique and find very beneficial (Horngren et al. 

2012). 

Chapter 2:  Literature Review 

Daley et al., (1985) did a multinational research on the use of managerial accounting 

techniques by the 500 large companies in USA and Japan. They conducted a survey to find 

out attitudes of managers and controllers towards budgeting and control systems. Their 

study presents that, Japanese controllers and managers 1) prefer less participation, 2) 

have a more long-term planning horizon, 3) view budgets as more of a communication 

device, and 4) prefer morebudget slack than their American counterparts. 
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Coenenberg and Schoenfeld (1990) studied on the development of managerial accounting 

in Germany. Germany, as an important continental European country has influences in 

the development of managerial accounting in Albania.  Authors analyzed the development 

of managerial accounting in Germany in several time periods such as: 

(1) the time before 1900, (2) the period of early academic efforts until mid- 1930s, (3) the 

period of government standardization and control until 1945, (4) the period after WWII 

leading up to today’s decision-oriented management accounting. In these different time 

periods, they found a paradigm change from production-function based cost theory, to 

cost volume relationship and depth cost behavior analysis.      

As a result of literature review on the use of managerial techniques in Albania, only one 

study has been found. In early research done by Naco, Cela and Dollani (2010), they used 

a sample of 150 people (Members of Certified Accountants on Albania CAA). The focus of 

their study was the practices related with traditional systems of cost accounting and new 

approaches used in cost accounting, mainly those focused on the decision making 

function. They investigated the recognition use and assessment of activity based costing 

(ABC). Also, target costing and the “costing of quality” were introduced as tools for 

confronting increased competition. To find out about the extent to which practitioners 

applied their costing system to provide more accurate cost information for decision 

making purposes, respondents were asked to indicate how often and how important are 

for them seven techniques related to costing systems. The results of the sample 

investigated shows lower levels of importance and usage of ABC and other full costing 

techniques. Budgeting for planning and control is either “important” or “moderately 

important” for more than 83% of companies. It was interesting that a high proportion 

does not flex or amend their budgets for changes in volumes or other factors, but work 

only with fixed budgets. “What if” analyses were fairly frequently applied. Activity based 

budgeting and activity based costing have higher ratings of importance than actual usage. 

We can get an impression here that it is more talked than done. Accountants find the 

techniques useful and beneficial for the organization, but they are not used by the 

managers. 

Chapter 3: Research Design and Methodology  

3.1 Data Collection Methods 

A qualitative methodology used in this study was a semi-structured interviewing with the 

business people and the finance managers. Semi-structured interviewing is an interview 
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where the some questions are the same for all interviewees. Sometimes the questions 

come up through discussions (Bryman & Bell, 2011).  There are ten companies sampled 

in this research from Albania’s most industrialized areas: Tirane and Durres cities. There 

are also some data taken from free discussions via some managers and other people who 

are involved in manufacturing businesses. The interviews are conducted in the working 

places. There are some interviews conducted in the public places as well. 

3.2 Data Analysis 

Table 1: Techniques used in decision making and number of organizations applying these 

techniques 

Techniques used in decision 

making 

Number of organizations applying these 

techniques 

The use of financial statements 10 

Cash Flow Analysis  3 

Marginal Costing 1 

Opportunity Costing 0 

Activity Based Costing 0 

Differential Costing 6 

Target Costing 0 

Just in Time 3 

Source: Own Study 

The sample size investigated for the purpose of this research includes ten companies. As 

observed from the table above, only financial statements seem to be the most applicable 

and well known for the Albanian decision makers. All of the companies included in sample 

which were asked about this tool responded that they use FS as an important tool in their 

significant decisions. Differential costing is also determined as a widely used technique. 

Cash flows analysis, just in time and marginal costing are used only by a few number of 

manufacturing companies. While other techniques such as opportunity costing, activity 

based costing and target costing are not applied at all by the sample chosen in this 

research.  

3.3 Findings: Why managerial accounting techniques are not widely used in Albanian 

manufacturing companies? 

The results show that, there are certain reasons given by the interviewees why these 

techniques are not widely used in Albanian manufacturing companies as follow: 
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• Not knowing the importance of the accounting techniques 

• Thinking and considering them as a waste of time 

• Lack of skilled staff 

• Most of the decisions are taken by the owner himself alone 

3.3.1 Not knowing the importance of the accounting techniques 

Most of the managers asked why they do not use the accounting techniques in their 

decision making process replied that, they do not have enough information about the 

accounting techniques. They proceed with the same system which their previous 

colleagues have followed. There is a wide lack of information for the Albanian 

organizations about accounting techniques. Training the managers from time to time to 

cope with the rough competitiveness will make organizations more strong in the market.  

3.3.2 Thinking and considering them as a waste of time 

Taking an efficient and correct decision sometimes consumes a great deal of time. 

Albanians managers interviewed for the purpose of this research think that, they 

experience a waste of time because of analyzing all the techniques in their decision. They 

are more for an instant decision rather than analyzing things as should be analyzed. 

3.3.3 Lack of skilled staff. 

Taking a right decision takes time and needs professional staff. Most of the sampled and 

interviewed companies face lack of trained staff.  

3.3.4 Most of the decisions are taken by the owner himself alone 

There is another phenomena happening in Albania, where most of the decisions are taken 

by the owner of the organizations. The owners do not listen much to their managers and 

they do not leave much space to the managers to talk regarding a problem. They think 

that they do the right thing themselves and they prefer to take the decisions themselves.  

Conclusion 

Living in a globalized world, the business competition has become very harsh. In order to 

survive and achieve the goals, businesses should manage the cost in the best way possible. 

To take a better decision, management accounting techniques are designed to provide 

useful information. The important thing is to understand the techniques, adopt them and 

apply them in the right time and the right place. Albanian companies seem to be far behind 

the expected situation due to the lack of information of using the managerial accounting 

techniques in order to benefit from these techniques in the decision making. Managers 

should be aware of these techniques as soon as they can in order to be competitive. 
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Training should be organized by the organization in order to have specialized staff. 

Qualified staff is very important for the organizations. Managers should also have more 

freedom in terms of the decision making process. They should be free to take the decision 

of course based on the reports given to them. In order to increase the use of managerial 

accounting in the businesses, the qualified managers must be more participative in the 

decision making process. 
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Abstract                 
Independent auditing approving reliability of financial information 
revealed to those concerned in business which also known as 
accounting control or financial audit constitutes prominence for 
secure operation of capital markets and development of collaboration 
for healthy economic growth in globalizing world. Nowadays’ 
businesses should pay adequate attention to independent auditing 
due to getting aware of dependency of accurate and appropriate 
financial decisions plus gaining healthy financial structure to 
transparency of financial information. 
The aim of this study is to determine the role of Public Oversight 
Board in upgrading the reliability of independent auditing. On this 
direction, interviews are conducted with big four auditing companies 
as a qualitative research method and finding are evaluated 
respectively.
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1 This paper is developed from the bulletin presented in The 6th International Conference on Governance, Fraud, 

Ethics, and Social Responsibility 2015 in Malaysia.  

Özet 
Muhasebe denetimi ya da finansal denetim olarak da bilinen ve 
işletme ilgililerine açıklanan finansal bilgilerin güvenirliliğini 
onaylayan bağımsız denetim, sermaye piyasasının güven içinde 
çalışması ve ekonominin sağlıklı büyümesi ile küreselleşen dünyada 
işbirliğinin gelişmesi açısından gerekli ve önemli bir faaliyettir. 
Günümüz işletmeleri, sağlıklı bir finansal yapıya kavuşmanın, doğru 
ve yerinde finansal kararlar alabilmenin şeffaf bilgilere dayandığının 
bilincine vararak, bağımsız denetime gereken önemi vermek 
durumundadırlar. 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bağımsız denetimin güvenilirliğinin 
arttırılmasında Kamu Gözetimi Kurumunun rolünü belirlemektir. Bu 
amaca yönelik, İzmir ilinde faaliyet gösteren dört büyük denetim 
kuruluşunda karşılıklı görüşme yapılarak nitel araştırma yöntemi 
uygulanmış ve bulgular değerlendirilmiştir. 
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1. Introduction 

Parallel to increasing competition in financial markets, the importance of 

transparent, reliable and accurate financial information rises in the course of time. 

This fact obliges performing of independent audit to become more affective and 

abide by international standards and ethical rules. Independent auditing takes 

prominent importance in terms of stability and development of economic structure. 

Ensuring of efficient addition of resources for small or corporate investors or public, 

to economy can only be provided by an effective independent audit. Owing to 

accounting scandals took place in recent periods, the reliability to information 

revealed to public by publicly traded companies, and accuracy, transparency of 

financial statements became argumentative. These phenomena boosted the need for 

high quality auditing standards in order to perform independent audit procedures 

effectively in international level. So as to fulfill this necessity, international auditing 

and assurance standards started being published by International Auditing and 

Assurance Standards Board that took this name in 2002 transformed from 

International Accounting and Auditing Standards Board which was founded in 1978. 

International Auditing and Assurance Standard Board restructured in 2004, and it 

has launched a study called openness project to develop comprehension of auditing 

standards and to widen, facilitate these standards usage. With the help of this study 

finished in 2008, international a number of auditing and assurance standards are 

changed, another part of them are reorganized for treatment of auditing of periods 

after 2009, and published in 2010 as a handbook by IFAC.  

Improvement of the quality and reliability of independent auditing is not only 

provided by formation of accounting standards for preparation of financial 

statements and formation of auditing and assurance standards for auditing 

activities. At the same time it is proper to investigate whether these formed 

standards are complied with or they are conformed to what extent. In other words, 

oversighting of independent auditing became to an obligation. In our study, 

“Oversighting” that means the control of if independent audit activities are 

conducted according to current legal regulations and standards or not is handled in 

the perspective of “Public Oversight” which is introduced to the world by US.  
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In Turkey, the authorization of forming and publishing of independent auditing 

standards is given to Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority 

with Turkish Commercial Code numbered 6102. The objective of this institution is 

both preparing auditing and accounting standards and performing oversight 

function.  

The aim of our study is inquiring the effectiveness of Public Oversight Authority’s in 

determination of standards and oversighting the compliance to them in order to 

provide a more effective and reliable independent auditing in Turkey. Consequent 

to this objective, findings generated from interviews conducted with big four audit 

companies are assessed respectively.  

2. Relaibility Factor in Independent Auditing 

Information contained in the financial statements published by companies is 

followed by the interest groups such as business executives, investors, partners, 

credit agencies and governments. Dependence to information is at its highest level 

due to information is the biggest means of competition in today’s economies. The 

interest groups in question to make right choices and better decisions, increases the 

need to right, reliable, objective, consistent, comprehensible and well-timed 

information. Thus, the accuracy and reliability of financial information must be 

approved by an independent, authorized and experienced person who is not in a 

relationship with the company based on self interest. The accuracy, expediency and 

reliability of the financial information are revealed by an independent audit. The 

independent auditing is not only liable for the company audited but also for the 

public; because the results of the auditing reports affect not only a few people but a 

great majority of the community. According to the report results only one institution 

can make the decision. However, the results of the decisions of this institution will 

damage the national economy.  

Independent auditing has great responsibilities in healthy functioning of the 

economy, effective use of sources and increasing prosperity of the country. A quality 

independent auditing is expected to provide the accuracy and reliability of financial 

information. Reliability is information to be verifiable and conveying the case, which 

is expected to be presented, impartially and honestly. Quality means generally 
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satisfying the expectations. When it comes to take a look to the term of “quality 

audit” different understandings appear in people’s minds. To illustrate this view, 

one survey amongst financial statement users show that %70 of investor beliefs 

result in that audits should provide an absolute guarantee that there are no material 

misstatements or frauds noted in the financial statements review (Epstein and 

Geiger, 1994: 60). On the other hand auditors is expected to have a propensity to 

conceive audit quality in compliance with strictly following GAAS, and associated 

with analyzed business risks. In that it can be extracted that the intention of avoiding 

litigation, minimization of client dissatisfactions, and limiting the ravages to 

reputations that could follow a bad audit are taken into consideration for assessing 

audit quality by auditors. (Wooten, 2003: 48) And the quality of independent 

auditing could be defined as the level of probabilities that an authorized auditor can 

uncover the breach and report the breach. If the independency in auditing could not 

be maintained, auditors become less convenient, less legitimate to report 

irregularities and accordingly the audit quality is prone to damages (Tepelagul and 

Lin, 2014: 2). The quality of independent auditing is expressed as the level of 

assurance about that the financial statements do not involve important errors or 

mistakes. Accordingly, as the level of assurance increases so the quality of 

independent auditing gets better (Persson 2011.23-24).  

Even though, in independent auditing, quality is expressed as the level of assurance 

about the accuracy of financial information, definitions with regards to the audit 

quality differs according to the viewpoints of all stakeholders participate in the 

financial reporting process. While financial statement users perceive the higher 

audit quality as the absence of important errors in these statements, auditors define 

the audit quality as company to be audited successfully according to the auditing 

methodology. Audit companies assert that the high-quality audit is a system that 

enables to deal with problems in the auditing process. Regulatory authorities define 

the audit quality as the complete suitability to occupational standards. 

Consequently, public opinion sees the high-quality audit as a structure that prevents 

the economic problems for the market or companies (Kneche, Krishan, Peuzner 

2012:385-388). With the consolidation of the audit quality, the reliability of the 
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information audited will have increased. In this sense, it is clear that quality and 

reliability are the complementary concepts in independent audit and the reliability 

of the verified information cannot be mentioned without the audit quality. 

To ensure the quality expected from the independent audit, it is an obligation 

independent agencies and auditors providing this service to establish relevant 

policies. Independent audit is a process directed by an independent auditor. 

Therefore, it is necessary to establish quality control policies to ensure the expected 

quality relating to the factors of the process and the independent auditors that direct 

the process (Bozdoğan, 2014: 27). 

Quality is one of the fundamental ways to differentiate from competitors. An 

independent audit institution to be successful in the intense competition 

environment brought by the conditions of a globalized world is possible by ensuring 

a certain level of quality. However, protecting, developing and sustaining such a 

quality level is as important as establishing it. At this point, the concept of quality 

control is important in audit activities (Oktay 2013:65). 

Due to independent audit is an accuracy, compliance and rationality inquiry, it is an 

obligation to interrogate the audit activity itself. Ensuring quality and reliability in 

independent audit is possible with the conformity of the audit to predetermined 

criteria. The quality of the independent audit activities can be measured with the 

level of conformity to these standards. If the qualifications of the works performed 

fail to comply with these standards, it is accepted that the audit carried out is not 

satisfactory and reliable. Naturally, quality cannot be mentioned in such an audit 

work. 

These rules and regulations determined from past to present are called the audit 

standards. The audit standards are the general principles that help auditors in 

fulfilling their occupational responsibilities. In order to deem the audit carried out 

suitable and valid, the auditor should not ever compromise these principles under 

any circumstances (Güredin 2000:25). 

Accepted for the first time comprehensively by American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) in 1947, Generally Accepted Audit Standards (GAAS) are the 
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standards with general qualifications and reviews and explanatory sub principles 

are published about them in time. These explanatory sub principles are called audit 

standards in the literature. Both GAAS and International and National Audit 

Standards are important criteria for ensuring quality and reliability in independent 

audit. 

International Auditing Standards is a more comprehensible regulation that 

dominates the audit implementations except for GAAS and shows similarities to 

AICPA regulations. These standards were published by IAASB (International 

Accounting and Auditing Standards Board) that came into existence with the 

transformation of IAPC (International Auditing Practice Committee) into a board, 

which was founded affiliated to (IFAC - International Federation of Accounts). 

With the alteration of the economic conditions in the world with company scandals 

and global crises, a comprehensible work was started on IAS in 2002 and 

International Accounting and Auditing Standards Board was renamed as 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). The general 

purpose of the board is to develop and publish auditing and assurance standards 

relating to auditing and assurance services that can be harmonized in line with the 

benefits of international community (Yanık ve Koçyiğit, 2014:123). So the 

International Auditing and Assurance Standards are published by this Board. 

IAASB audit is defined as a discipline that allows for an evaluation generated by 

authorized and experienced persons about the financial statements by taking the 

contractual conditions into account in the light of honesty, objectivity and 

suspiciousness. And the high-quality audit is seen as a system that guarantees the 

independency of the auditors in order to endure the compliance of financial 

statements to the current standards. The Board also states that the auditing quality 

and reliability would increase when a collaborative work was performed by the 

auditing committee, auditors, regulatory authorities and standard-setting bodies in 

line with a single purpose. It is supposed that there are a lot of representative 

variables for the reliability and quality of independent auditing. In addition to these 

properties of auditors, the other variables are the quality of financial reporting, 
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independence, properties of company, auditor’s opinion, market perception, audit 

fees and compulsory auditor rotation (Şenyiğit ve Zeytinoğlu, 2014:83) 

IAASB develops quality standards and codes of conduct relating to independent 

auditing of financial statements, other assurance and relevant services and the 

quality control standards for offering these services, and publishes these standards 

by updating them every year. The International Auditing and Assurance Standards 

are grouped under four headings (Yanık ve Koçyiğit, 2014:124-125): 

1. International Auditing Standards are implemented in the examination of 

historical financial information. 

2. International Inspection Standards are implemented in the examination of 

historical financial information. 

3. International Guarantee Agreements Standards are implemented for the 

subjects except for the historical financial information. 

4. International Relevant Service Standards are about the principles to be 

complied in other service agreements offered by the profession members. 

IAASB published the International Standard on Quality Control (ISQC) as well as the 

international auditing and assurance standards mentioned above on the purpose of 

carrying out reliable and quality independent audits. The perceptions of users, 

competences and abilities of auditors, behaviors of other responsible persons who 

take part in the process of knowledge creation, legal regulatory bodies and balances 

in the business world play essential roles in these standards. 

The auditor establishes a quality control system that involves policies and 

procedures related to these quality control factors mentioned and ensures its 

continuance. Besides, in these policies and procedures that were put in writing and 

conveyed to staff, take part the personal responsibilities that staff has to obey for 

quality. 

IAASB published ISQC 1 (Quality control towards corporations offering auditing, 

financial information investigation and other assurance or similar services) in 2004 
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and ISA 220 (Auditing Quality of Financial Statements - Revised) standards in 2005 

intended for improving the quality of independent audit (Esendemirli, 2013:115) 

Again, regarding the quality control, the Auditing Standards Board (ASB) within 

AICPA is responsible for determining the quality control standards and it published 

the “Audit Organization’s Quality Control Systems” numbered QC 10, which entered 

into force on June 1, 2010 (AICPA, 2010: 2023)  

According to this standard, quality control investigation of independent audit 

corporation is evaluation of audit results with an objective eye by a team formed 

from expert partners or professionals having sufficient experience and authority 

who have not involved in audit team as audit quality controller title (AICPA, 2010: 

2025). 

In addition to Quality Control Standards, International Ethical Standards (IES) 

prepared for profession members must be implemented for audit reliability and 

quality. The basic principles of these standards published by IESBA (International 

Ethics Standards Board for Accountants), which is one of the boards of IFAC are, 

independence, honesty, impartiality, occupational competence and attention, 

secrecy and professional conducts and these are valid for all services provided by 

profession members. 

It is not enough regulatory bodies to determine the necessary standards and rules 

for independent auditing activities and auditors for improving the reliability and 

quality of independent audit. During the auditing activity, it is necessary to control, 

in a word observe, to what extent these regulations were complied. In the next 

chapter, takes part the effect of public oversight in increasing the reliability of 

independent audit.  

3. Regulations on Independent Audit in Turkey 

The necessity of carrying out independent audit started with the audit of banks for 

the first time in Turkey in 1987. However, principles and rules related to 

independent audit gained legal status with the notifications of the Capital Market 

Board in 1988.  
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The regulations regarding to independent audit generated by different institutions 

in Turkey are briefly below.  

A. Regulations of Capital Market Law about Capital Markets Board  

In Turkey, one of the first steps taken on the audit is the Capital Market Law No. 

2499 enacted in 1981. CMB published the Regulation about the Independent Audit 

in Capital Market in order to regulate the audit of the partnerships affiliated to it in 

1987 and independent audit agencies were established according to this regulation. 

In the declarations (Serie X, No:1-9 numbered declarations) it published later, CMB 

determined the general principles regarding to audit agencies and auditors, audit 

standards and reporting principles and rules. It made changes in these regulations 

according to current needs in recent years and finally published the Declaration 

about the Independent Audit Standards in Capital Market Serie X No: 22 in 2006. 

This declaration was prepared in conformity with the ISA - International Standards 

on Auditing published by IFAC. The purpose of the regulations and declarations 

published is to perform supervision activities by examining the establishment 

conditions of organizations where audit activities will be performed, their operation 

principles, qualifications of people who will work in these organizations and 

agreements with customers (Bozdoğan, p.60).  

B. Regulations of TURMOB under the Law No. 3568 

TURMOB Law No. 3568 Public Practice Accounting, Independent Accountant and 

Financial Consultancy and Certified Councillorship Law entered into force in Turkey 

by being published in Official Gazette in 1989. With this law, accounting gained legal 

identity by being associated with certain principles. Then, with a new regulation 

made in 2008, the title of public practice accounting was removed. The occupation 

members were organized under the same roof of Union of Chambers of Certified 

Public Accountants and Sworn-in Certified Public Accountants of Turkey 

(TURMOB). This organization is a member of IFAC. The authority of independent 

audit was given to persons who received the certificates of Independent Accountant 

and Financial Advisor and Certified Public Accountant (CPA) with the Law No. 3568. 

So, this law brought arrangements that define the minimum qualifications of 

persons to carry our independent audit. One of these arrangements is the 
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establishment of the Turkish Accounting and Auditing Standards Board 

(TMUDESK). Afterwards, the task of arranging accounting standards was received 

from this institution and given to Turkish Accounting Standards Board. TURMOB 

established TUDESK (Turkish Auditing Standards Board) in 2003 in order to 

determine and publish the international auditing standards. 

TUDESK translated the international auditing standards prepared by IAASB, which 

works associated to IFAC, into Turkish and these were published by TURMOB in 

2008. The authority of TUDESK is terminated in 2011 and passed to Public Oversight 

Accounting and Auditing Standards Authority.  

C.  Regulations of Banking Regulatory and Supervisory Agency (BRSA) 

Banks to be evaluated as the organizations having public responsibilities made the 

regulations of independent audit in this field important as is the case with the capital 

markets. With the Banking Law No. 4389 enacted in 1999, it was determined that 

banking activities regulated and audited by different institutions since 1987 to be 

audited by an autonomous establishment called Banking Regulation and 

Supervisory Agency (BRSA). The Banking Law entrusted BRSA the task of 

authorizing the institutions to perform independent audit, grading and support 

services activities of banks.  

D. Regulations of the Energy Market Regulatory Authority (EMRA) 

With the Electricity Market Law No. 4268 enacted in 2001, firstly the Energy Market 

Regulatory Authority (EMRA) was established to regulate the electricity markets. 

Later on, with various laws, this Authority was entrusted the task of regulating the 

markets of natural gas, petroleum and liquefied petroleum gases as well. With the 

regulation entered into force in 2003, EMRA brought arrangements regarding to 

independent audit of natural and legal persons that operate in energy market.  

E.  Regulations of the Undersecretariat of Treasury 

One of the tasks of the Undersecretariat of Treasury is carrying out the regulation 

and observance function regarding the insurance sector. The independent audit of 

the pension companies was added to this responsibility, which at first was only for 

insurance and reassurance companies. For institutions to perform independent 



 

Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 2/1 (2016) 53-72 
 

63 

 

audit activities receiving permission from the Undersecretariat of Treasury, they 

must be independent audit agencies that were authorized by CMB and BRSA.  

F. Regulations of Public Oversight, Accounting and Audit Standards Authority 

Existence of different regulations of different institutions regarding the independent 

audit activities in Turkey prevented uniformity in this particular. International 

developments and regulations of the European Union which state that auditors and 

audit institutions must be liable to public oversight necessitated making new 

regulations in the field of independent audit in Turkey. Following this necessitation, 

a POB was established similarly with the Public Oversight Board (PCAOB) in the USA 

in 2011. The Board generates a quality, assurance and public oversight system in the 

field of independent audit in conformity with the EU directive (Regulation No. 

2006/43/EC). The Board undertakes the tasks of providing reliability and quality in 

independent audit, determining the audit standards and codes of conduct, 

authorizing auditing agencies and inspecting their activities, and the authority of 

public oversight in the field of independent audit. With the starting-up of POB, the 

authorities of the institutions such as CMB, BRSA, EMRA and Undersecretariat of 

Treasury, who make public oversight on the relevant organizations, were 

transferred to POB. So, the supervision of whether the audit agencies work in 

conformity with the necessary regulations was collected under one central 

authority, and this consequently targeted the improvement of reliability and quality 

of independent audit. 

4. Associating Independent Audit with Public Oversight Authority 

The supervision of independent audit is the control of whether independent audit 

activities in general were performed in accordance with the legal regulations and 

standards or not. Since the beginning of the 20th Century when accounting and audit 

occupations had started to develop and be globally accepted, it is seen that the 

supervision and auditing of the occupation were performed by the members of the 

profession in the logic of self-regulation of the occupation. Particularly in countries 

with developed finance and capital markets such as the USA, England and Canada, 

occupational institutions and organizations had influence both in the regulation of 
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independent audit agencies and establishing independent audit standards, and in 

carrying out supervision and auditing works intended for these activities.  

The most comprehensive example in auditing activities within the frame of self-

regulation logic of the occupation was seen in the USA. In the USA, auditing activities 

were performed related to quality controls of independent audit under the 

leadership of AICPA. A part of the activities in question was carried out by an 

investigation team working associated with the relevant unit of AICPA; however, an 

important part was performed as an independent audit agency to be subjected to 

quality control by another independent audit agency. With this method which is 

called peer review, it is ensured determining and reporting whether the audit 

agency has the elements of quality control or not, and to what extent it applied them 

(Uzay, 2011: 617). As a result of the quality control examination performed, a report 

similar to independent audit opinion was prepared and conditional, positive or 

negative comments were given as is the case with independent audit reporting.  

In the early 2000s, as a result of the arising of the fact that an important part of the 

global accounting scandals (Likewise Enron and Parmalat), actualized due to 

accounting frauds and unreliable financial reporting, the need of reviewing the 

entire process came to the fore and Sarbanes Oxley Act (SOX) was published as an 

act of reaction. Besides, following these scandals in question, independent audit and 

its functions have started to be questioned and the notion of “supervision of 

independent audit” has started to be discussed internationally for increasing the 

reliability and quality of independent audit. In the USA, the Public Oversight Board 

(PCAOB) was established with SOX in 2002 in order to review the audits of public 

limited companies. While the general purpose of this non-profit and independent 

organization is to look after the public interests in the preparation of independent 

audit reports and right and eye opener information about the organizations; its 

special purpose is to supervise the auditors for protecting investors.  

PCAOB investigations focus on how a firm conducted selected audits and on the 

effectiveness of the firm’s quality control policies and procedures. Those inspections 

are specialized to reveal whether there are deficiencies in how the accounting firm 
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performs public company audits and whether there are downsides in its quality 

controls over public company auditing. (Center for Audit Quality, 2012: 3) 

The audit companies registered to PCAOB have to make audits conforming to the 

occupational standards and prepare audit reports. PCAOB is responsible for 

performing the constant supervision of the situation in question. All audit 

companies have to register to PCAOB founded in the USA, and the supervisions of 

those who audit 100 or more public limited companies must be made annually and 

of the others once every three years. 

The factors affecting the formation of Public Oversight Accounting and Auditing 

Standards Authority:  

• The necessity for taking step for complying with EU’s instruction no.8 about 

public oversighting 

• Enlarging the extent of independent audit with Turkish Commercial Law no. 

6102 

• The need for reaching audited corporations from the point of CMB 

• Gathering different oversighting bodies in single center to have a more 

reliable oversighting system.  

Keeping these factors in mind, with delegated legislation no. 660 Public Oversight 

Accounting and Auditing Standards Authority is established in 24.12.2011. By this 

formation the authorities of TMSK which is responsible for determining Turkish 

accounting standards and TUDESK that is responsible for determining Turkish audit 

standards is given to Public Oversight Authority.  

Differently from other international organizations, POB in Turkey undertakes not 

only the supervision function but also arranging the standards of accounting and 

auditing. The arrangements of POB in the field of independent audit are as follows 

(Sayar, 2013:45): 

1) “Statutory Decree No. 660 about the Organization and Duties of Public Oversight 

Accounting and Auditing Standards Authority” 

2) POB Independent Audit Regulation 
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3) Independent Audit Official Registry Declaration  

4) Declaration of Independent Audit Examination 

5) Declaration of Independent Audit Applied Vocational Training 

6) Declaration of Independent Audit Authorization  

Amongst these regulations 26.12.2012 dated and 28509 numbered 5th chapter of 

the Independent Audit Regulation, which is one of the arrangements above, 

published in official journal, the liabilities of the audit agencies and auditors are 

indicated under four articles with regards to ensuring the quality and reliability in 

POB audits: 

Audit agencies and auditors perform their activities in a way to make quality and 

reliable audits. 

The activities of audit agencies and auditors involve the actions and processes 

intended for the continuance, quality and reliability of the audits in addition to the 

audit process.    

The audit process starts with the job request of the organization for each financial 

year; it is planned, programmed and performed according to TAS (Turkish Audit 

Standards) and ends with the reporting of the audit process. Provisions about the 

liabilities following the submission of the report are reserved. The audit process is 

documented according to TAS.  

In addition to TAS, the provisions of this chapter, notably those regarding the 

occupational ethics and quality control system, are obeyed both in and out of the 

audit processes on the purpose of ensuring the quality, continuance and reliability 

of the audits. 

In the independent audit regulation, take part the subjects such as establishing the 

quality control system, which is a complement for quality and reliability in audit, 

obeying the occupational ethics principles and protecting independence in the 

Articles 21 and 22).  
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Warning to audit companies, and sanctions such as suspending and cancelling 

official authorizations take part in the Article 39 of the regulation up to the 

application to these companies. 

Independent auditing concerns closely Turkish economic existence and it takes 

importance through institutionalization of corporations, sustainability; enhancing 

competition power, transparency and establishing public trust. This issue took place 

in most important and appropriate parts regulated within Turkish Commercial Code 

numbered 6102. However Turkish Commercial Code no.6102 divides companies 

subject to independent audit into certain categories. According to this 

categorization, independent auditing is made compulsory for companies exceeding 

a certain magnitude, and for banks, insurance companies, security dealers and those 

have traded securities in stock exchange. Every year ministerial cabinet determines 

the scale of companies that will be subjected to independent audit procedures. So as 

to abide by European union acquis the extent of independent auditing is aimed to be 

widen gradually in the course of time. With the decision of ministerial cabinet 

published in official journal in 01.02.2015 the criterion to dependency to 

independent audit is reorganized. As a result, it is estimated that approximately 

5.000 companies will be subjected to independent audits.   

5. A Research Conducted in İzmir about the Role of Public Oversight 

Authority on Reliability of Independent Auditing 

In our study to measure the role of public oversight authority on reliability of 

independent auditing an implementation is conducted in İzmir. While determining 

the method of research, literature review is performed firstly by taking other 

academic works as samples. Based on that idea, conversation, observation and 

document review methods are chosen among qualitative research methods. The 

findings collected from the interviews made with big four audit companies in İzmir 

in order to detect the role of Public Oversight Accounting and Auditing Standards 

Authority’s role on reliability of Independent Auditing is as follows:  

• According to these mentioned companies, two most important factors about 

reliability and quality of independent auditing are audit team and audit 
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company. Consequently, field professionals should pay attention to Turkish 

Accounting/Financial Reporting Standards and Turkish Auditing Standards. 

They should keep relevant knowledge updated. Standards of IFAC should be 

implemented.  

• Since big four audit companies are performing audit activities for many 

years, they are supported from by means of technical knowledge, education 

and expertise from abroad headquarters and controlled for quality and 

reliability, they are not expected to face such troubles in this matter. These 

qualifications made them to be preferred by big financial corporations, 

publicly traded stock companies and international business corporations.  

• Quality and reliability issues cause troubles in small scaled local companies 

with limited qualified personnel. However, Public Oversight Authority would 

figure out this downside by widening the extent of independent auditing 

practices and following strict policies regarding education of auditors. For 

this reason, gathering oversighting function in one institution and taking out 

of other institution’s authority (CMD, BRSA, EMRA etc.) can be classified as a 

prominent and proper approach.  

• The lengthiness of certification process of Public Oversight Authority, which 

is 5-6 years, decreases the motivation of beginners in this profession (First 

CPA certificate, than POA educations and examinations). Nonetheless, Public 

Oversight Authority sees this processes as inevitable for increasing the 

number of qualified auditors.  

• Owing to POA’s organization structure is formed by tax based accounting 

professionals, they took expertise educations (Turkish Financial Reporting 

Standards, Turkish Accounting Standards and Turkish Auditing Standards) 

from big four auditors. This case made independent audit companies become 

educators of the ones who will audit themselves. Furthermore, POA makes 

observations on PCAOB of US and gets educations from them in order to learn 

and keep track of international implementations.  
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• On the condition of POA demand, Capital Markets Board and Banking 

Regulation and Supervision Agency can give assistance on independent 

auditing. Specifically, CMB has numerous qualified auditors, and made an 

important progress about quality and reliability of independent auditing in 

the past years.  

• Most intense competition in independent auditing sector is occurring in audit 

fees issue. In order not to lose customers audit companies can cut fees. This 

situation diminishes the prestige of the business and decreases the quality of 

service rendered. For getting rid of this downside POA should determine a 

certain audit fee per hour concerning the magnitude of companies. 

Consequently, unfavorable competition between firms can be overcome, 

service quality can be improved and independency of auditor would be 

strengthen In that Public Oversight Authority can differentiate between low 

quality and high quality audits.  

• The biggest disadvantage in the perspectives of big for audit firms  brought 

by Public Oversight Authority is the obligation to enter lots of information of 

audited firms to POA’s portal (such as sizes of companies, audit contracts, 

audit reports). This gathering of information is necessary for POA’s 

determining the scope of audit.  This fact generates a load of work for big four 

audit firms since the numbers of their consumers are too many.   However, 

Public Oversight Authority can gather these information to determine which 

will be audited from Ministry of Commerce easily. The lack of communication 

between governmental organizations prevents it.  

• Public Oversight Authority has not performed an extensive oversight 

towards audit reports yet (including big four firms).  Any sanction about the 

reliability and quality of auditing has not yet been used.  

• POA has performed a limited oversight in the year of 2014. Including big four 

audit firms, it has been inquired that whether conditions specified in quality 

control standard number 1 are met and whether audit contracts and relevant 

audit reports are uploaded to POA’s portal. Notified troubles are transmitted 
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to audit company. In 2015 it will be controlled if these troubles are solved or 

not and the reports prepared by audit firms will be subjected to oversight.  

6. Conclusion 

The main purpose in independent auditing is financial audit. If decisions made on 

financial matters base on unreliable financial information, irreversible drawbacks 

could be caused. For this reason, principles and rules about auditing profession 

focused more on financial transactions.  

Rapid changes occurred in information and communication technologies in the 

world affected the scope and structure of economic activities. These advancements 

that lead to an integration of money and capital markets globally, caused 

augmentation in world trade volume and the number of international corporations.  

This fact trigger the need for reliable financial information, apart from accounting 

field, it lead to new regulations in auditing fields. Accounting and auditing scandals 

happened in US and EU countries in the beginning of early 2000s devastated (like 

Enron and Parmalat) devastated the trust towards accounting and financial 

reporting processes and give countries rise to more strict precautions in terms of 

preparations and auditing of financial statements.  

Important alterations made independent audit field with Sarbanas-Oxley act in the 

US, and directive about auditing numbered 2006/43/EC in European Union. With 

these mentioned alterations, independency and functions of audit teams in audit 

corporations made more effective, responsibilities of corporate executives have 

been increased, enhanced reliability and extent of reveled financial statements are 

aimed, sanctions towards corporate executives and employees are foreseen. One of 

these regulations is establishing public oversighting system in independent 

auditing. With this respect, oversighting authority of independent auditing activities 

is brought from professional organizations and given to Public Oversight Authority 

engaged with governmental authority.  

In Turkey, Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority was 

founded with rights and authorization in this field. Parallel to the system adopted in 
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developed countries, to diminish practical implementation differences and to reach 

uniform applications it is aimed to establish an integrative legal structure.  

Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority have ultimate rights 

and responsibilities of widening adoption of accounting and auditing standards, 

authorization of independent auditors and independent audit companies and 

supplying public oversight on independent auditing matters.  
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Özet                  
Bu çalışmanın amacı; kültürün iç denetim üzerindeki etkisini 
muhasebe meslek mensuplarının algıları doğrultusunda 
belirlemektir. Bu doğrultuda bir model geliştirilmiş ve test edilmiştir. 
Modelin testi için 4 hipotez oluşturulmuş ve TR90 Bölgesinde faaliyet 
gösteren 153 muhasebe meslek mensubuna bir anket uygulanmıştır. 
Oluşturulan hipotezlerin test edilmesinde yapısal eşitlik modeli 
kullanılmıştır. Analiz bulgularına göre; belirsizlikten kaçınmanın iç 
denetim üzerinde negatif yönde bir etkiye sahip olduğu; güç mesafesi, 
bireycilik ve toplumsallığın ise iç denetim üzerinde herhangi bir 
etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Abstract 
The purpose of this study is to determine the effects of culture on 
internal audit perceptions of professional accountant. In this regard, 
a model has been developed and tested. 4 hypotheses were 
constituted to test the model and a questionnaire was conducted to 
153 professional accountants which are operating in TR90. Structural 
equation model was used to test the hypotheses. According to findings 
of the analysis, it may be seen that, uncertain avoidance have a 
negative effect on internal audit while power distance, individualism 
and collectivizm have no effect on internal audit.
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1. Giriş 

Kültür, farklı gruplar arasında düşünce birliği olan, bireylerin davranış özelliklerini, inanç 

ve değer yargılarını bünyesinde barındıran bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Tsui ve 

Gul, 1996: 41). Uluslararası denetim literatüründe de ifade edildiği gibi, bir ülkenin 

kültürü o ülkenin denetim faaliyetlerini etkilemektedir (Cowperthwaite, 2010: 176). 

Kültür, bir ülkenin muhasebe sistemini etkileyen güçlü bir çevresel faktör olarak 

düşünülmektedir. Kültürel farklılıkların benimsenmesi, farklı toplumlarda faaliyet 

gösteren denetçilerin etik ve şirket faaliyetlerine yönelik karar almaları noktasında nasıl 

davrandıklarına ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına da imkân vermektedir.  

Hofstede (1991),  ulusal kültürleri karşılaştırmak amacıyla kültürü dört alt boyuta 

ayırmıştır. Bu boyutlar; güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik ve toplumsallık 

olarak ifade edilmekte ve ulusal denetim çevrelerince farklılıkların belirlenmesinde söz 

konusu dört boyut kullanılmaktadır (Hughes vd., 2009: 29) . 

Toplumda eşitsizliği ifade eden güç mesafesi, bir toplumda güçsüz bireylerin güç dağılımı 

noktasında var olan eşitsizliği kabul etme derecesini ifade etmektedir (Hofstede, 1980: 

45). Güç mesafesi yüksek toplumlarda gücün bir merkezde toplanması düşünülmektedir. 

Belirsizlikten kaçınma, bir toplumdaki bireylerin belirsizlik karşısında kendilerini 

rahatsız hissetmeleri ve bu durumdan mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalışmalarını 

ifade etmektedir (Hofstede, 1991: 113). Bireycilik ve toplumsallık, aynı kültür içerisinde 

birbirinin karşıtı olan iki kavramdır. Bireyciliğin önemsendiği toplumlarda kişilerin refahı 

önemli olarak görülmekteyken toplumsallık boyutunda ise bireylerin başarısından ziyade 

toplumun refahı önemli olmaktadır (Hofstede ve Hosfstede, 2005: 85). 

Kültürün iç denetim üzerindeki etkisinin artmasına paralel olarak konu ile ilgili literatür 

incelendiğinde pek çok çalışmaya rastlamak mümkündür. Söz konusu çalışmalara 

kapsamlı bir şekilde literatür araştırması kısmında değinilmiştir. İlgili literatür 

incelendiğinde, kültürün iç denetim üzerindeki etkisinin genellikle denetçiler açısından 

ele alındığı belirlenmiş olup, söz konusu etkinin muhasebe meslek mensupları algılarına 

yönelik değerlendirmelerin yapıldığı çalışmaların eksikliği literatürde bir boşluk olarak 

görülmektedir. Bu durumdan hareketle çalışmanın amacı, kültürün iç denetim üzerindeki 

etkisinin muhasebe meslek mensupları algıları açısından değerlendirilmesidir.  

Çalışmada bir bütünlük sağlanabilmesi için ilk olarak kavramsal çerçeve oluşturulmuş ve 

konu ile ilgili literatüre yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise geliştirilen 
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araştırma modelinin ve modelden çıkarılan hipotezlerin test edilmesi sonucu elde edilen 

bulgular açıklanmıştır. 

2. Literatür Araştırması 

Kültürün denetim sistemi üzerindeki etkisini içeren pek çok çalışmaya rastlamak 

mümkündür. Bu çalışmalara bakılacak olursa; Tsui ve Gul (1996) çalışmalarında 

çokuluslu muhasebe şirketlerinde çalışan denetçilerin davranışları üzerinde kültürün 

etkisini incelemişlerdir. Çalışmada işletmelerde yaşanan çatışma durumlarında 

denetçilerin verdikleri kararlar üzerinde etik davranışların ve kültürün önemli bir 

etkisinin olduğu ifade edilmiştir. Chan vd. (2003) çalışmalarında denetçiler tarafından 

muhasebe hilelerinin tespitinde kültürel özelliklerin etkisini belirlemeyi amaçlamışlardır. 

Çalışma bulgularına göre güç mesafesi ve bireycilik ile hilelerin tespiti arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmaktadır. Kosmala (2007) çalışmasında denetim sisteminin bağımsızlığı 

üzerinde kültürün etkisini incelemiştir. Çalışma sonuçlarına göre kültürel farklılıklar ve 

bireysel yorumlamalar denetim sisteminin bağımsızlığını etkilemektedir. Erturan (2007) 

çalışmasında kültürün denetçi ve denetim süreci üzerindeki etkisini incelemiştir. Bu 

doğrultuda çalışmada 63 denetçiye söz konusu etkiyi inceleyebilmek için bir anket 

yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre denetçinin denetim faaliyetlerinde yaşamakta 

olduğu toplumun kültürel değerlerinin önemli ölçüde etkisinin olduğu ifade edilmiştir. 

Hope vd. (2008) çalışmalarında firmaların denetçi seçimi ile ulusal kültür arasındaki 

ilişkiyi incelemişlerdir.  37 ülkede faaliyet gösteren firmaların denetçi seçiminin dikkate 

alındığı çalışmalarında bu ülkelerin büyük çoğunluğunda denetçi seçimi yapılırken 

kültürel değerlerin önemli rol oynadığı belirtilmiştir. Hughes vd. (2009) çalışmalarında 

kültür boyutlarından güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma ve bireyciliğin denetim sistemi 

üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Analiz sonuçlarında denetçilerin gelir tablosu 

analizlerinde kültürel boyutların bir etkisinin olmadığı ancak risk değerleme süreçlerinde 

söz konusu boyutların etkisinin olduğu belirtilmiştir. Hell ve Wang (2009) çalışmalarında 

Çin’de ve Fransa’da faaliyet gösteren denetçilerin denetim faaliyetleri üzerinde kültürün 

etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre kültürel farklılıkların denetçiler 

üzerinde etkisi bulunmaktadır. Ayrıca Toplumsal bağlılıklarından dolayı Çin’de faaliyet 

gösteren denetçilerin, müşterilerinin finansal tablolarında meydana gelen hataları 

Fransa’daki denetçilere göre görmezden gelme konusunda daha istekli oldukları 

belirtilmiştir. Abdolmohammadi ve Sarens (2011) çalışmalarında kültürel boyut ve 

farklılıklar ile iç denetim sistemi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarına 
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göre kültürel faktörlerden biri olan belirsizlikten kaçınma ile denetim sistemi arasında 

ters bir ilişki bulunmaktadır.  

Yukarıda genel olarak ifade edilen çalışmalara ilişkin literatür özeti Tablo 1’de 

sunulmaktadır. 

Tablo 1:  Kültürün Denetim Sistemi Üzerindeki Etkisine İlişkin Literatür 

Yazarlar/ Çalışma 

Yılı 

Örneklem Yöntem Çalışma sonuçları 

Tsui ve Gul (1996) Denetçiler Regresyon Denetçilerin kararlarında kültürel değerlerin 
etkisi bulunmaktadır.  

Chan vd. (2003) Denetçiler Regresyon Güç mesafesi ve bireycilik ile hilelerin tespiti 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

Kosmala (2007) Denetçiler Regresyon Güç mesafesi ve bireycilik ile hilelerin tespiti 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 

Erturan (2007) Denetçiler Tek Yönlü Varyans 
Analizi 

Denetçiler denetim faaliyetlerinin her 
aşamasında kültürden etkilenmektedir.  

Hope vd. (2008) Denetçiler Korelasyon- Panel Veri 
Analizi 

 

İşletmeler denetçi seçimi yaparken faaliyet 
gösterdikleri ülkenin kültürel değerlerinden 
etkilenmektedir. 

Hughes (2009) Denetçiler t-Testi Kültür boyutlarından güç mesafesi, belirsizlikten 
kaçınma ve bireyselliğin denetim sistemi 
üzerindeki etkisi bulunmaktadır. 

Hell ve Wang (2009) Denetçiler  
t-Testi 

Kültürel farklılıkların denetçilerin denetim 
faaliyetleri üzerinde etkisi bulunmaktadır. 

Abdolmohammadi 

ve Sarens (2011) 

İç 

Denetçiler 

Regresyon Kültürel faktörlerden biri olan belirsizlikten 
kaçınma ile denetim sistemi arasında ters bir 
ilişki bulunmaktadır. 

 

Yukarıda ifade edilen literatür araştırması değerlendirildiğinde, genel olarak kültürün 

denetim sistemi üzerindeki etkisi incelenirken denetçilerin dikkate alındığı 

görülmektedir.  

3.Araştırmanın Amacı, Metodolojisi ve Bulguları  

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, kültürün iç denetim üzerindeki etkisini muhasebe meslek 

mensuplarının algıları doğrultusunda belirlemek üzere yapısal bir model geliştirmek ve 

kurulan modeli test etmektir. Araştırmada kültürün güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, 

bireycilik ve toplumsallık boyutları dikkate alınmıştır.  

3.2. Araştırmanın Metodolojisi 

3.2.1. Örnekleme Süreci 

Araştırmanın evreni TR90 Bölgesi (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve 

Trabzon)’nde çalışan muhasebe meslek mensuplarından oluşmaktadır. Bu bölgenin 

SMMM Odalarından alınan verilere göre, merkezde aktif bir şekilde faaliyet gösteren 

toplam 465 muhasebe meslek mensubu araştırma evrenini oluşturmaktadır. Örneklem 

yönteminin belirlenmesinde ise kolayda örnekleme kullanılmıştır. %95 güven aralığında 
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e=%5 hata payına göre 1000 kişilik bir evrenin örneklem büyüklüğünün 278 olması 

gerekmektedir (Kurtuluş, 1998: 235). Sonuç olarak araştırmanın evreni 465 muhasebe 

meslek mensubundan oluştuğu için, örneklem büyüklüğü 129 olması gerekmektedir. 

Araştırma kapsamında TR90 Bölgesinde çalışan muhasebe meslek mensuplarına anket 

uygulanmış olup, yapılan anketlerin 153’ü dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamında 

hazırlanan anket toplam 153 muhasebe meslek mensubu tarafından cevaplandırılmış 

olup, araştırmaya katılan deneklerin demografik özellikleri Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Muhasebe Meslek Mensuplarının Demografik Özellikleri İtibariyle Dağılımı 

 Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet 

     Kadın 27 17,6 

     Erkek 126 82,4 

Yaş 

     25-30 33 21,6 

     31-35 38 24,8 

     36-40 21 13,7 

     41-45 20 13,1 

     46 ve üstü 41 26,8 

Eğitim Durumu 

     Önlisans 46 30,1 

     Lisans 99 64,7 

     Yüksek Lisans 8 5,2 

     Doktora 0 0,0 

Meslekte Çalışma Süresi 

     1-5 yıl 30 19,6 

     6-10 yıl 43 28,1 

     11-15 yıl 26 17,0 

     16-20 yıl 19 12,4 

     21 ve üstü 35 22,9 

Unvan   

     SMMM 139 90,8 

     YMM 14 9,2 

Toplam 153 100,00 

 

Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının cinsiyetlerine göre dağılımlarına 

bakıldığında, %17,6’sı (27 kişi) kadın, %82,4’ü (126 kişi) erkektir. Yaş dağılımları 

incelendiğinde, %21,6‘sının (33 kişi) 25-30 yaş aralığında, %24,8’inin (38 kişi) 31-35 yaş 

aralığında, %13,7’sinin (21 kişi) 36-40 yaş aralığında, %13,1’inin (20 kişi) 41-45 yaş 

aralığında ve %26,8’inin (41 kişi) 46 ve üstü yaş aralığında yer aldığı görülmektedir. 
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Eğitim durumları incelendiğinde, %30,1‘i (46 kişi) önlisans, %64,7’si (99 kişi) lisans, 

%5,2’si (8 kişi) yüksek lisans mezunudur, ayrıca doktora mezunu yoktur. Meslekte 

çalışma sürelerine bakıldığında ise, %19,6’sı (30 kişi) 1-5 yıl arası, %28,1’i (43 kişi)  6-10 

yıl arası, %17,0’si (26 kişi) 11-15 yıl arası, %12,4’ü (19 kişi) 16-20 yıl arası ve %22,9’u da 

21 yıl ve üstü tecrübeye sahiptir. Unvan dağılımlarına göre ise, %90,8’inin (139 kişi) 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve %9,2’sinin (14 kişi) Yeminli Mali Müşavir 

(YMM) unvanına sahip olduğu görülmektedir. 

3.2.2.Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

Araştırmada verilerin toplanması aşamasında anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 

için hazırlanan anket TR90 bölgesindeki muhasebe meslek mensuplarına uygulanmıştır. 

Anket formu muhasebe meslek mensuplarına yüz yüze görüşme, telefon ve e-posta ile 

ulaştırılarak yapılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anket formunun ilk 

bölümünde yer alan sorular, muhasebe meslek mensuplarının demografik özelliklerini 

belirlemeye yöneliktir. Anket formunun ikinci bölümünde ise kültürün iç denetim 

üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Anket 5’li Likert ölçeğine 

(1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kısmen Katılıyorum, 4: Katılıyorum ve 5: 

Kesinlikle Katılıyorum) göre oluşturulmuş ve katılımcılardan sorulan her bir ifadeye 

kendi durumlarına uygun cevapları vermeleri istenmiştir. Araştırmada kullanılan anket 

soruları Hofstede (2001)’in çalışmasından yararlanılarak oluşturulmuştur. 

3.2.3. Araştırmanın Modeli ve Değişkenleri 

Kültürün (güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik ve toplumsallık) iç denetim 

üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik oluşturulan hipotezler aşağıdadır: 

Wong ve Birnbaum-More (1994), Al-Shetwi vd. (2011) ve Hell ve Wang (2009) güç 

mesafesinde meydana gelen artışın iç denetim üzerinde olumsuz bir etkiye neden 

olacağını ifade etmişlerdir. 

Bu varsayımlardan hareketle aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H1: Güç mesafesi iç denetim üzerinde negatif bir etkiye sahiptir.  

Hell ve Wang (2009) ve Hughes vd. (2009) belirsizlikten kaçınmada meydana gelen 

artışın iç denetim üzerinde olumsuz bir etkiye neden olacağını ifade etmişlerdir. Bu 

varsayımlardan hareketle aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H2: Belirsizlikten kaçınma iç denetim üzerinde negatif bir etkiye sahiptir.  

Abdolmohammadi ve Sarens (2011) bireyciliğin iç denetim üzerinde olumsuz bir etkiye 

neden olacağını ifade ederken; toplumsallığın ise iç denetim üzerinde pozitif bir etkiye 
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neden olacağını belirtmişlerdir. Bu varsayımlardan hareketle aşağıdaki hipotezler 

geliştirilmiştir; 

H3: Bireycilik iç denetim üzerinde negatif bir etkiye sahiptir.   

H4: Toplumsallık iç denetim üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Araştırma modeli oluşturulurken güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik ve 

toplumsallık kullanılmıştır. Bu noktadan hareketle oluşturulan model aşağıdaki gibidir; 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Araştırmanın Analiz Yöntemi 

TR90 bölgesinde çalışan muhasebe meslek mensuplarının algılarına göre kültürün iç 

denetim üzerindeki etkisinin test edilmesinde Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılmıştır. 

Varyans, kovaryans, regresyon ve faktör analizlerinin bileşiminden oluşan yapısal eşitli 

modeli son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Yılmaz ve Çelik, 2005: 3). Bu 

teknik regresyon gibi birinci nesil istatistiksel tekniklerle karşılaştırıldığında, birden çok 

bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkilerin 

modellenmesi ile karmaşık bir araştırma problemini tek bir süreçte, sistemli ve kapsamlı 

bir şekilde ele almaktadır (Anderson ve Gerbing, 1988: 413). Ayrıca bu model, istatistiksel 

tahmin yapabilme, teorik olarak kavramları temsil edebilme ve ölçme hatalarını dikkate 

alabilme özelliklerine de sahiptir (Hair vd., 1998: 584-585). Araştırma kapsamında 

yapılan tüm analizlerde SPSS 21.0 ve AMOS 20.0 paket programı kullanılmıştır. 

 

H1 

Güç Mesafesi 

Belirsizlikten 

Kaçınma 

Bireycilik 

Toplumsallık 

İç Denetim 

H2 

H3 

H4 
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3.3. Araştırmanın Bulguları 

3.3.1. Ölçüm Modeli  

Bu araştırmada kültürün iç denetim üzerinde etkili olduğu ortaya konulan kavramsal 

faktörlerin araştırılmasına yönelik olarak, güvenilirlik analizi ve keşfedici faktör analizi 

yapılmıştır. Güvenilirlik, ölçümde kullanılan testlerin, anketlerin, özelliklerini ve 

güvenilirliklerini tespit etmek için oluşturulan bir yöntemdir (Kalaycı, 2014: 403). 

Ölçekte yer alan sorular kullanılarak istenen kriterin ölçülebilmesi, geçerlilik analizi 

yardımıyla sağlanmaktadır (Altunışık vd., 2005: 48). İçerik geçerliliği (content validity),  

eş zamanlı geçerlilik (concurrent), tahminsel geçerlilik (predictive), yüzeysel geçerlilik 

(face), ve yapı geçerliliği gibi yöntemler geçerlilik analizinde kullanılmaktadır. Bir yapıyı 

ölçmek için kullanılan ölçek sorularının ilgili yapıyı ölçebilme derecesini belirleyen yapı 

geçerliliğinde genellikle faktör analizi kullanılmaktadır. Modelde yer alan değişkenlere 

ilişkin keşfedici faktör analizi ve güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Tablo 3: Ölçeğin Keşfedici Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçek Maddeleri GÜÇ1 BELİRSİZ2 BİREY3 TOPLUM4 DENETİM5 
 
S1. Yöneticiler, astlarına danışmadan karar alabilmelidir. 
S2. Yöneticinin astlarına karşı otoritesini ve gücünü 
kullanması sıklıkla gereklidir. 
S3. Yöneticiler, çalışanlarının fikirlerini nadiren almalıdır. 
S5. Yöneticiler çalışanlarına önemli görevleri 
devretmemelidir. 
 
S6. Çalışanların kendilerinden ne beklendiğini her zaman 
bilmeleri adına iş gereklerinin ve talimatlarının detaylı bir 
şekilde ortaya konması önemlidir. 
S7. Yöneticiler, çalışanlarının prosedürleri ve talimatları 
yakından takip etmelerini beklerler. 
S8. Kurallar ve düzenlemeler, çalışanları kendilerinden ne 
beklendiğini konusunda bilgilendirdiği için önemlidir. 
 
S12. İşletmeler, çalışanların kişisel ya da aile mutluluğundan 
ziyade öncelikli olarak çalışma performanslarıyla ilgilenirler. 
S13. Önemli kararlar bireyler tarafından alınır. 
 
S15. Grup refahı bireysel ödüllendirmeden daha önemlidir. 
S16. Grup başarısı bireysel başarıdan daha önemlidir. 
S18. Çalışanlar grubun refahını göz önüne alarak amaçlarının 
peşinden gitmelidir. 
 
S19. İşletmelerde oluşturulan iç denetim sistemi 
bağımsızdır. 
S20. İç denetim sistemi işletmelere danışmanlık ve güvence 
hizmeti sağlar. 
S21. İç denetim sistemi risk yönetiminde işletmelere katkı 
sağlar. 
 

 
,728 
,596 

 
,630 
,707 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

,763 
 
 

,861 
 

,816 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

,811 
 

,815 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

,778 
,861 
,745 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,779 
,894 

 
,862 

Açıklanan Varyans (%) 12,404 15,037 10,276 13,991 16,419 
Açıklanan Toplam Varyans (%) 68,126 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test ,681 
Barlett’s Test of Sphericity χ 2 = 808,867; df= 105 (P<,000) 
Cronbach’s Alpha (%) ,72 

 

Yapılan keşfedici faktör analizi sonucunda 6 ifade (S4, S9, S10, S11, S14 ve S17) aynı anda 

birden çok faktöre yüklendikleri için ölçekten çıkarılmıştır. Tablo 3’te verilen ölçeğin 

keşfedici faktör analizi sonuçlarına göre, toplam varyansın %68,12’sini açıklayan 5 

faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Oluşturulan faktörler içerinde ilk faktör olan güç mesafesi 

4 ifadeden, ikinci faktör olan belirsizlikten kaçınma 3 ifadeden, üçüncü faktör olan 

bireycilik 2 ifadeden, dördüncü faktör olan toplumsallık 3 ifadeden ve beşinci faktör olan 

iç denetim ise 3 ifadeden oluşmaktadır. Faktör isimleri ilgili literatürde geçen şekliyle 

kullanılmıştır. 

Ölçeğin veri setinin faktör analizine uygunluğunu gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

değeri ise 0,68 çıkmıştır. KMO değerinin bazı araştırmacılar 0,5-1,0 arasında değerler 

                                                           
1
 Güç Mesafesi 

2 Belirsizlikten Kaçınma 
3 Bireycilik 
4 Toplumsallık 
5 İç Denetim 
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aldığı takdirde, veri setinin faktör analizine uygun olduğunu söylemektedir. Bu durumda 

hesaplanan KMO değeri kabul edilebilir düzeydedir. Barlett’s testi p<,000 çıkmış olup, 

kabul edilir sınırlar içerisindedir. Bu sonuçlar faktör yapısının kullanılabilir olduğunu 

göstermektedir. Tablo 3’teki güvenirlik analizi sonuçlarına bakıldığında ölçeğin genel 

Cronbach’s Alpha katsayısı ise %72,0 olarak hesaplanmıştır. 

3.3.2. Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları 

Yapısal eşitlik modelinde önceden elde edilen modelin elde edilen veriyi ne kadar iyi 

açıklayabildiği modelin kabul edilmesi veya reddedilmesi kararının verildiği aşama 

olarak tanımlanan uyum iyiliği indeksleri ile belirlenmektedir (Information Technology 

Services, 2004). Modelin tamamının uyum iyiliği testleri sonucunda reddedilmesi, 

modelde yer alan katsayıların ve parametrelerin önemli olmadığı ve değerlendirilmediği 

anlamı taşımaktadır (Mels, 2004). Modelin kabul edilmesi durumunda ise uyum iyiliği 

indeksinde yer alan parametreler, indeks ölçütleri dikkate alınarak yorumlanmaktadır. 

Uygulamada çok sayıda uyum iyiliği indeksi olmakla birlikte çalışmalarda ancak 5-6 

tanesi kullanılabilmektedir (Garson, 2004). Bu çalışmada da en çok kullanılan uyum iyiliği 

indeksleri dikkate alınmış ve değerlendirmeler bu indekslere göre Tablo 4’te yapılmıştır. 

Tablo 4:  Araştırma Modelinin Uyum İyiliği Sonuçları 

Model Uyum İndeksleri Model  

χ² (Ki-Kare) değeri  

df (Serbestlik Derecesi)  

χ2 /df (Düzeltilmiş Ki-Kare)                                               

GFI (Uyum İyiliği İndeksi)  

IFI (Artırımlı Uyum İyiliği İndeksi)  

CFI (Karşılaştırmalı Uyum İyiliği İndeksi)  

TLI (Tucker Levis İndeksi) 

RMSEA (Yaklaşım Hatasının Kök Ortalama Karesi) 

143,276 

80 

1,791 

,897 

,917 

,914 

,887 

,072 

 

Ki-Kare (χ²) değer olarak yüksek ve anlamlı bulunmuştur. (χ²= 143,276, df-serbestlik 

derecesi= 80). Düzeltilmiş Ki-Kare (χ²d̸f) değeri 1,791 çıkmıştır, 3’ten küçük olması da 

oldukça iyidir. GFI (Uyum İyiliği İndeksi), IFI (Artırımlı Uyum İyiliği İndeksi), CFI 

(Karşılaştırmalı Uyum İyiliği İndeksi) ve TLI (Tucker Levis İndeksi) değerlerinin 0.90’ın 

üstünde olması modelin iyi olduğu anlamına gelmektedir. Tablo 4’te görüldüğü gibi, 

model için hesaplanan GFI değeri 0,897; IFI değeri 0,917; CFI değeri 0,914 ve TLI değeri 

0,887 olarak çıkmıştır. GFI ve TLI değerleri kabul edilebilir düzeyin altında kalmasına 

rağmen, kabul edilebilir düzeye çok yakın çıkmıştır. RMSEA’nın (Yaklaşım Hatasının Kök 
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Ortalama Karesi) modelin uygun olabilmesi için 0.08 veya daha düşük bir değer alması 

gerekmektedir. Araştırma modelindeki RMSEA değeri 0,072’dir. Uyum iyiliği indekslerine 

bakıldığında, modelin veriyle olan uyumunun kabul edilebilir düzeyde olduğu 

söylenebilir. Şekil 2’de araştırma modeli sonucunun AMOS program çıktısını 

göstermektedir.  

 

Şekil 2: Araştırma Modeli Testinin AMOS Çıktısı 

 

Yapısal modelde bağımsız değişken durumunda olan gizil değişkenlere dışsal gizil 

değişken, bağımlı değişken konumunda olan gizil değişkenlere ise içsel gizil değişken 

denilmektedir (Demerouti, 2004). Şekil 2’de görüldüğü gibi bu yapısal modelin içinde 5 

adet gizil değişken bulunmaktadır. Bunlardan iç denetim içsel gizil değişkenleri, güç 

mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik ve toplumsallık ise dışsal gizil değişkenleri 
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oluşturmaktadır. Modelde toplam 15 adet gözlenen değişken bulunmaktadır. Modelde 

bulunan her bir değişkene ilişkin hata terimi ise “e” simgesiyle gösterilmiştir. 

Yapısal model içindeki standart olmayan yükler, çoklu regresyon içindeki regresyon 

ağırlıklarına karşılık gelmekte ve farklı modeller arası karşılaştırma yapılmasına olanak 

sağlamaktadır. Standart yükler ise ilişkilerin etki gücünü göstermektedir. Bu yükler en 

çok 1 değerini alırken, en düşük 0 değerini almaktadır (Hair vd., 1998: 614). Tablo 5’te 

standart ve standart olmayan yükler ile hipotezlerin değerlendirilmesinde kullanılacak 

değerlere yer verilmiştir. Tablo 5’te ayrıca ilişkilerin anlamlı olup olamadıkları da 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken AMOS programından elde edilen 

değerlerin her bir ilişki için ortaya koyduğu p değerlerinden faydalanılarak p<0,05 

anlamlılık düzeyi temel alınmıştır. 

Tablo 5: Araştırma Modelindeki Hipotez Test Sonuçları 

Modeldeki Yapısal 

İlişkiler 

Standardize 

Olmayan 

Yükler 

Standardize 

(Regresyon) 

Yükler 

Standart 

Hata 

Kritik 

Değerler P Değerleri Hipotez Sonucu 

İç Denetim Faktörünü Etkileyen Değişkenler  

H1: Güç Mesafesi – İç 

Denetim 

-0,050 -0,034 0,153 -0,327 0,744 RED 

H2: Belirsizlikten 

Kaçınma – İç Denetim 

-0,516 -0,506 0,121 -4,260 0,000 KABUL 

H3: Bireycilik – İç 

Denetim 

-0,060 -0,077 0,079 -0,758 0,448 RED 

H4: Toplumsallık – İç 

Denetim 

0,006 0,004 0,188 0,033 0,973 RED 

 

Kültürün iç denetim üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik oluşturulan model testi 

sonuçlarına göre uyum iyiliği indekslerine bakıldığında, model bir bütün olarak elde 

edilen verilere orta derecede uyum sağlamıştır. Model içerisinde 4 tane hipotez 

oluşturulmuştur. Bu hipotezlerin regresyon katsayıları, P değerleri (p<0,05) ve t değerleri 

(t≥1,65)  değerlendirilmesi sonucunda da şu sonuçlar elde edilmiştir; 

H1 hipotezi, -0,034 regresyon katsayısı ve p=0,744 değeri ile red edilmiştir. Bunun anlamı, 

güç mesafesinin iç denetim üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. H2 hipotezi, -0,506 

regresyon katsayısı ve p=0,000 değeri ile kabul edilmiştir. Bunun anlamı belirsizlikten 

kaçınma iç denetimi negatif yönde etkilemektedir. H3 hipotezi, -0,077 regresyon katsayısı 

ve p=0,448 değeri ile red edilmiştir. Bunun anlamı, bireyciliğin iç denetim üzerinde 
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herhangi bir etkisi yoktur. H4 hipotezi, 0,004 regresyon katsayısı ve p=0,973 değeri ile red 

edilmiştir. Bunun anlamı, toplumsallığın iç denetim üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. 

4. Sonuç 

Bir ülkenin muhasebe sistemini etkileyen temel kavramlardan biri olan kültür, iç denetim 

faaliyetlerini gerçekleştiren denetçilerin de denetim kararlarında etkin bir rol 

oynamaktadır. Uluslararası kültürel değişikliklerin farklı kriterler üzerindeki etkisini 

inceleyen çalışmalarda değinilen Hosftede’nin kültürel boyutları bu çalışmanın da temelini 

oluşturmaktadır. 

Analiz bulgularına göre; H1, H3 ve H4 hipotezleri red edilmiştir. Bunların anlamı, güç 

mesafesinin, bireyselliğin ve toplumsallığın iç denetim üzerinde herhangi bir etkisi 

yoktur. H2 hipotezi, kabul edilmiştir. Bunun anlamı belirsizlikten kaçınma iç denetimi 

negatif yönde etkilemektedir. Belirsizlikten kaçınmada oluşan bir birimlik bir artış 

işletmelerdeki iç denetimin etkinliğini %50,7 oranında azaltmaktadır. Araştırma 

bulguları Abdolmohammadi ve Sarens (2011), Hell ve Wang (2009) ve Hughes vd. 

(2009)’nin yapmış oldukları çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.  

Analiz sonuçlarına göre kültürün 4 alt boyutundan sadece belirsizlikten kaçınma boyutu, 

iç denetimi etkilemektedir. Belirsizlikten kaçınma derecelerine göre denetçilerin verdiği 

kararların güvenilirliği ya da doğruluğu işletmeler açısından da önem arz etmektedir. 

Yüksek belirsizlik ortamında denetçiler doğru karar verme noktasında sıkıntı 

yaşamaktadır.  

Bu çalışmada sadece TR90 Bölgesinde çalışan muhasebe meslek mensupları tarafından, 

kültürün iç denetim üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Bununla birlikte gelecek 

araştırmalarda, üniversitelerin iç denetçileri tarafından kültür ve iç denetim ilişkisi 

araştırılabilir. Ayrıca diğer bölgelerde çalışan muhasebe meslek mensuplarına 

uygulanarak, bölgeler arası bakış açısı da incelenebilir.  
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Özet                  
TFRS 5 ile birlikte muhasebe mevzuatımıza yeni bir kavram girmiştir. Bu 
kavramın adı “Satış amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar” dır. Mali 
tablolarda duran varlıklar artık sadece kullanım amaçlı 
sınıflanmayacaktır. Eğer satış amacıyla elde edilmişse ya da satış amacıyla 
bulunduruluyorsa TFRS 5’e göre dönen varlıklar içerisinde “Satış Amaçlı” 
başlığı altında ayrı raporlanmalıdır.  Standart bu tür varlıkların 
değerlemesinde defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun 
değerinden düşük olanını ölçüm esası olarak almıştır. Satış amaçlı elde 
tutulan varlıklar için amortismanda ayrılmayacaktır. Bu çalışmanın 
amacı, satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların nasıl sınıflandırılacağını, 
mali tablolarda nasıl sunulacağını, değerlemelerinin nasıl yapılacağını 
örnekleriyle göstermektir. Ayrıca çalışma kapsamında BIST (Borsa 
İstanbul) 30 endeksinde yer alan firmalar TFRS 5 uyarınca satış amaçlı 
elde tutulan duran varlıkların sınıflandırılmasına yönelik olarak 
incelenmiş satış amaçlı elde tutulan duran varlık sınıflamasının ve diğer 
detaylarının raporlanmasının, bankalar dışındaki firmalarda pek fazla 
başvurulan bir yöntem olmadığı görülmüştür.

Keywords 
Non-Current Assets Held 
For Sale, IFRS 5, Net Fair 
Value. 
 
Jel Classification 
M40, M41. 

 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
Economic relations more and more complicated in today's world, 
accounting applications received at the same time at education and 
training, has become a major issue discussed in lots of scientific work and 
with the size of the meetings. Completely unique logic of accounting 
courses that require a systematic education and training process in itself 
can be taught at the desired level. At the end of the process; assessment 
techniques will be to evaluate the resulting output; exams,oral, 
homework, project, application, consisting of seminars or other methods. 
In this context, the most important question which must be answered will 
be “Which method gives the best result in the terms of evaluaiton?”. This 
question concerns not only accounting educators but also pedagogs. Of 
course there is not just one answer for this question. It may be differs 
from that type of education method and process, how to use which 
methods and  measurement and evaluation methods depending on 
implemented. In this study “measurement and evaluation in accounting 
education” is analysed, and included prominent opinions in the light of  
researchs which located in literatüre. 
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1. Giriş 

İşletmenin faaliyetlerinde kullanmak amacıyla edindiği, yararlanma süresi bir yıldan ya 

da bir normal faaliyet döneminden daha fazla olan ve bir yılda ya da bir normal faaliyet 

dönemi içerisinde nakde çevrilmesi yahut tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları duran 

varlık olarak adlandırılabilir.  

Duran varlıklar tekdüzen hesap planında alt gruplar itibariyle şu şekilde 

sınıflandırılmaktadır:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TFRS 5 standardına göre duran varlıklar artık sadece kullanım amaçlı olarak 

sınıflandırılmayacaktır. Eğer duran varlıklar satış amaçlı tutuluyorsa ya da satış amaçlı 

elde edilmişse kullanım amaçlı tutulan duran varlıklardan farklı olarak sınıflandırılacak 

ve finansal durum tablosunda (bilançoda) ayrı raporlanacaklardır. Bu çalışmada 

TMS/TFRS içinde farklı bir yere sahip olan ve Türkiye mevcut uygulamasında duran 

varlıklar için önemli bir yenilik getiren TFRS 5 standardı, satış amaçlı elde tutulan duran 

varlıkların sınıflandırılması, değerlemesi, muhasebeleştirilmesi açısından incelenecektir. 

2.  Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların Sınıflandırılması 

Bir duran varlığın defter değerinin, duran varlığın mevcut ya da sürdürülmekte olan 

kullanımdan ziyade satış işlemi vasıtası ile geri kazanılacak olması durumunda işletme 

söz konusu duran varlığı veya elden çıkarılacak varlık grubunu satış amaçlı olarak 

sınıflandırır (TFRS 5, md. 6). Elden çıkarılacak varlık grubu ile; bir grup halinde satışla ya 

da diğer yollarla içerisinde bulunan varlıklarla doğrudan ilişkili olan borçlarda dahil 

olmak üzere tek bir işlemde elden çıkarılacak varlık grubu ifade edilmektedir (TFRS 5, Ek 

A). Standarda göre bir duran varlığın satış amaçlı olarak sınıflandırılması;  bir duran 

varlığın defter değerinin, duran varlığın kullanımına ilişkin oluşan bir değeri ifade 

2 DURAN VARLIKLAR 

22 Ticari Alacaklar 

23 Diğer Alacaklar 

24 Mali Duran Varlıklar 

25 Maddi Duran varlıklar 

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

27Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 

29 Diğer Duran Varlıklar 
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etmekten çok satışı ile oluşacak bir değeri ifade etmesi durumunda ortaya çıkmaktadır 

(Gürbüz, 2009: 7). Örneğin işletme üretimde kullandığı bir makineyi satmaya karar 

vermiş olsun. Bu durumda işletmenin nakit akışı, üretimden yani makinenin 

kullanımından ziyade makinenin satışından olacaktır. Bu nedenle bu varlık satış amaçlı 

varlık olarak sınıflandırılmalıdır (Sağlam, 2009: 254).    

Duran varlığın veya elden çıkarılacak varlık grubunun satış amaçlı olarak sınıflandırılması 

için aşağıdaki iki temel koşulun sağlanması gerekir (Gökçen vd., 2011: 62): 

• Varlık veya varlık grubu derhal satılabilecek durumda olmalıdır.  

• Varlık veya varlık grubunun satış olasılığı yüksek olmalıdır.   

Satış olasılığının yüksek olması şartı aşağıdaki durumlar ya da işlemler yerine 

getirildiğinde sağlanır (Sağlam, 2009: 1254 -1255): 

• Uygun bir yönetim kademesi tarafından varlığın satışına ilişkin bir satış planı 

yapılmış olmalıdır. Ayrıca alıcıların ya da müşterilerin belirlenmesi ile planın 

tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olmalıdır. Yönetim 

kurulunun satış için karar vermiş olması ve satışla ilgili gazeteye ilan vermiş 

olması örnek olarak gösterilebilir.  

• Varlık gerçeğe uygun değeriyle (yani piyasa fiyatı ile) aktif bir şekilde pazarlanıyor 

olmalıdır.  

• Satış işleminin sınıflandırılma tarihinden itibaren, yani varlık satış amaçlı olarak 

sınıflandırıldıktan sonra bir yıl içerisinde tamamlanacağının beklenmesi gerekir. 

• Satış planını tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler 

yapılması ve planın iptal edilmesi ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi gerekir. 

Satış amaçlı olarak sınıflandırma ile ilgili sayılan bu şartlar aşağıdaki Şekil 1’de özet 

halinde sunulmuştur: 
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Şekil 1: Satış Amaçlı Sınıflandırma Ölçütleri 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Küting ve Wirth (2010: 724) 

İşletmenin bir bağlı ortaklık üzerinde kontrol gücünü kaybedecek bir satış planı 

oluşturması halinde satış sonrasında eski bağlı ortaklığı üzerinde herhangi bir payı kalıp 

kalmayacağına bakılmaksızın; eğer satış amaçlı sınıflandırmaya ilişkin şartlar 

karşılanıyorsa söz konusu bağlı ortaklığın tüm varlık ve borçları satış amaçlı elde tutulan 

olarak sınıflandırılır (TFRS 5, md. 8A). Topaloğlu (2010: 59)  çalışmasında bu duruma 

ilişkin şöyle bir örnek vermiştir: “X holding kontrolüne sahip olduğu Y Çimento AŞ’nin 

çoğunluk hissesini satmaya karar vermiştir. Satış sonrası da X holdingin elinde %10 azınlık 

payı kalacaktır. Bu durumda Y Çimento AŞ’nin tüm varlık ve borçları X Holding’in elinde 

satış sonrası ne kadarlık Y Çimento AŞ azınlık hissesinin kalacağına bakılmaksızın satış 

amaçlı olarak sınıflandırılacaktır.”Çeşitli olay ve koşullar nedeniyle satış işleminin süresi 

beklenen bir yıldan daha uzun sürmesi, yani satış işleminin gecikmesi durumunda;  

varlığın satış amaçlı olarak sınıflandırılmaya devam edilmesi için aşağıdaki şartların 

gerçekleşmesi gerekir (Gürbüz, 2009: 7): 

• Gecikme işletmenin kontrolü dışında gerçekleşmelidir. 

• İşletmenin bir yıllık süre içerisinde ortaya çıkan değişikliklere karşın gerekli  

önlemleri almış olmalıdır. 

• İşletme satış planını uygulamaya devam etmelidir. 

• Geciktirici sebeplere ilişkin uygun çözüm önerileri geliştirilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki koşulların tümü sağlandığında “Satış Amaçlı” sınıflandırma mümkündür: 

Varlık derhal satılabilecek durumda olmalı. 

Varlığın satış olasılığı yüksek olmalı. 

Yönetim, satış işlemini gerçekleştirmeye ilişkin yetkiye sahiptir. 

Müşteriler aktif bir şekilde aranıyordur ve satış işleminin 

gerçekleşmesi için gerekli önlemler alınıyordur. 

Satış işlemi bir yıllık dönem içerisinde gerçekleşecektir. 

İşletme varlığı piyasa fiyatında pazarlıyordur. 

Satış planına ilişkin değişiklik ihtimalinin düşük olması 



Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 2/1 (2016) 88-111 

92 

 

• Koşullardaki değişikliğe paralel olarak uygun bir fiyatla pazarlama yapılmaya 

devam edilmelidir. 

Sağlam (2009: 1258) gecikme durumuna ilişkin şöyle bir örnek göstermiştir: “İşletme 

yurtdışındaki bir iştirakinin satışına karar vermiştir. Diğer şartların da sağlanmasıyla 

birlikte bu varlık satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmıştır. Satış pazarlıkları 

yapılmış ancak devir aşamasında ilgili ülke satışı durdurmuştur. Sorunun çözümü 1 yıldan 

daha uzun sürebilecektir. Bu durumda bu varlık (TFRS 5’te gecikme durumuna ilişkin 

öngörülen koşullar sağlanıyorsa) yine satış amaçlı olarak raporlanmaya devam edecektir.” 

İşletmenin bir duran varlığı veya elden çıkarılacak varlık grubunu sadece daha sonradan 

satmak amacıyla edinmiş olması durumunda, duran varlığın ya da varlık grubunun 

edinme tarihinde satış amacıyla elde tutulan duran varlık olarak sınıflandırabilmesi için 

aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir (TFRS 5, md. 11): 

• Satış işlemi (gecikme durumu hariç)  bir yıl içinde tamamlanmalıdır.  

• Edinme tarihi itibariyle henüz sağlanmamış olan varlığın derhal satılabilecek 

durumda olması ile varlığın satış olasılığının yüksek olmasıyla ilgili diğer 

koşulların edinme tarihini takip eden kısa bir süre içerisinde (genellikle 3 ay 

içerisinde) yerine getirilme ihtimali yüksek olmalıdır. 

Sınıflandırmaya ilişkin şartların bilanço tarihinde sağlanmaması ya da bilanço tarihinden 

sonra sağlanması durumunda işletme, finansal tablolarının yayımlanması sırasında ilgili 

duran varlığı (veya elden çıkarılacak varlık grubunu) satış amaçlı elde tutulan varlık 

olarak sınıflandırmaz (TFRS 5, md. 12). Sınıflandırmaya ilişkin şartların bilanço 

tarihinden sonra, finansal tabloların yayımlanmasına ilişkin onaydan önce sağlanması 

durumunda da işletme ilgili duran varlığı satış amaçlı elde tutulan varlık olarak 

sınıflandırmaz. Fakat ilgili durumu dipnotlarda açıklar (Zülch ve Lienau, 2004: 443). 

Ekonomik ömrü sona erinceye kadar kullanılabilme imkânı olan ile satılmayıp faaliyetine 

son verilecek duran varlıklar veya elden çıkarılacak varlık grubu, kullanımdan çekilecek 

duran varlıklar veya elden çıkarılacak varlık grupları olarak adlandırılır (TFRS 5, md. 13). 

Kullanımdan çekilecek duran varlıklar satış amaçlı olarak sınıflandırılamaz. Çünkü 

varlığın defter değeri varlığın planlı bir satışından değil esasen varlığın kullanılması ile 

geri kazanılacaktır (Zülch ve Lienau, 2005: 391).  İşletme geçici olarak kullanım dışı 

bırakılan bir duran varlığı, kullanımdan çekilecek varlıklarda olduğu gibi, sürekli bir 

biçimde kullanımdan kaldırılmış gibi gösteremez (TFRS 5, md. 14). Örneğin işletme bir 

benzinli kamyoneti çok yakıt yaktığı için kullanım dışına alıp, daha sonra LPG taktırarak 
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tekrar kullanmaya başlarsa varlık geçici olarak kullanımdan çekilmiş demektir (Sağlam, 

2009: 1259). Yukarıda sınıflandırmaya ilişkin sayılan tüm durumlar şekil 2’de özet 

halinde gösterilmiştir: 

Şekil 2: TFRS 5 Çerçevesinde Satış Amaçlı Sınıflandırma Süreci 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: TFRS 5 Çerçevesinde Satış Amaçlı Sınıflandırma Süreci 

Kaynak: IFRS 5 practice aid, https://inform.pwc.com 

 

3. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların Sunumu 

Duran varlık olarak sınıflandırılmış varlıklar, satış amaçlı elde tutulma koşullarını 

sağladıkları takdirde bilançoda dönen varlıklar içerisinde ayrı olarak raporlanırlar 

 
Kullanımdan çekilecek Varlık veya varlık grubu satılacak 

mı, kullanımdan mı çekilecek? 

Satılacak 
Hayır 

Derhal satılabilecek durumda mı? 

Evet 

Satış olasılığı yüksek mi? Aşağıdaki 
durumları gözden geçir: 

Hayır 1. Yönetim tarafından satışa ilişkin plan 
yapılmış mıdır? 

Hayır 
Varlık sonradan satmak 

amacıyla mı edinilmiştir? 
Hayır 

Evet 
2. Müşteri tespiti ile planın tamamlanmasına 
yönelik aktif bir program var mıdır? 

Evet 

Hayır 

Evet 

3. Varlık piyasa fiyatı ile aktif bir şekilde 
pazarlanıyor mudur? Hayır 1’den 4’e kadar olan 

şartların (3 ay içerisinde) 
gerçekleşme ihtimali 

yüksek midir? Hayır 

Evet 

4.  Planda önemli değişiklikler yapılması 
ihtimali düşük müdür? 

Evet Evet 

5. Satış işleminin 1 yıl içinde 
tamamlanacağı beklenmekte midir? Hayır 

İlk bir yıllık 
dönem 
boyunca daha 
önce 
öngörülmeyen 
koşullar ortaya 
çıkmış mıdır? 

Kesin bir alış 
taahhüdünden 
sonra alıcı ve 
diğerleri tarafından 
satışın tamamlanma 
süresini uzatacak 
yeni koşullar ileri 
sürülmüş müdür? 

Satış planının taahhüt 
edildiği tarihte alıcı 
olmayan diğerleri 
tarafından satışın 
tamamlanma süresini 
uzatacak koşulların 
ileri sürülmesi 
beklenmekte midir? 

Hayır Hayır 

Evet 

Hayır 

Evet Evet Evet 
Bilanço tarihi itibariyle 

koşullar sağlanıyor mu? 

Hayır 
Evet 

Satış amaçlı elde 

tutulan duran varlık 

olarak sınıflama! 

Satış amaçlı elde tutulan duran 

varlık olarak sınıflama! 

Satış amaçlı elde tutulan 

duran varlık olarak sınıfla 
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(Gökçen vd., 2011: 62). Satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan elden çıkarılacak 

bir varlık grubuyla doğrudan bağlantılı olan dönen varlıklar, kısa ve uzun vadeli borçlar 

varsa tüm bunlar bilançoda ayrı ayrı gösterilmelidir (Sağlam, 2009:  1259). Bu varlık ve 

borçlar birbiri ile mahsup edilemez ve tek bir tutar şeklinde gösterilemez (TFRS 5, md. 

38). 

Akdoğan ve Sevilengül (2007: 51), tek düzen hesap planı ile ilgili yaptıkları çalışmada satış 

amaçlı elde tutulan duran varlıklar ile nakit girişi sağlaması beklenen durdurulan 

faaliyetlerin izleneceği hesabın bilançoda ayrı bir grup başlığı olarak sunulması 

gerektiğini belirtmişler fakat kod numarası sınırlılığından dolayı diğer dönen varlıklar 

grubu içinde son hesap kodu olarak yazılmasını önermişlerdir. Bu nedenle Akdoğan ve 

Sevilengül (2007: 52)  satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler 

için “199 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” hesabını 

önermişlerdir. Aynı şekilde bu varlıklara ilişkin borçlar için de “399 Satış Amacıyla Elde 

Tutulan Duran Varlıklara ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Borçlar” hesabı uygun 

görülmektedir. 

Örnek 11: İşletme 2013 yılının sonunda varlıklarının (ve bu varlıklara doğrudan ilişkili 

borçlarının) bir kısmını satmaya (elden çıkarmaya) karar vermiştir. Varlıklar satış amaçlı 

sınıflandırma şartlarını karşılamaktadır. Satış elden çıkarılacak iki varlık grubu şeklinde 

gerçekleşecektir. 

 Satış Amaçlı Sınıflandırmadan Sonraki Defter 
Değeri 

 Varlık Grubu I 
(TL) 

Varlık Grubu II 
(TL) 

TOPLAM 
(TL) 

Tesis, Makine ve Cihazlar 6.000 2.500 8.500 

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar  1.000 500 1.500 

 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran 
Varlıklar 

10.000 

Borçlar 3.000 700 3.700 

 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran 
Varlıklara İlişkin Borçlar 

3.700 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ernst & Young’un (2013) çalışmasındaki örnekten değiştirilerek alınmıştır.  
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İşletme satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırdığı varlık grubunu bilançosunda şu 
şekilde sunmalıdır. 

 2013 (TL) 2012 (TL) 
VARLIKLAR   
I. DÖNEN VARLIKLAR   
---------------------------------------- x x 
---------------------------------------- x x 
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 10.000 x 
II. DURAN VARLIKLAR   
---------------------------------------- x x 
----------------------------------------- x x 
Toplam Varlıklar x x 
YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR   
III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR   
------------------------------------------- x x 
-------------------------------------------- x x 
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Borçlar 3.700 x 
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR   
------------------------------------------- x x 
V.ÖZKAYNAKLAR   
-------------------------------------------- x x 
Toplam Yabancı Kaynaklar ve Özkaynaklar x x 

 
4. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların Ölçülmesi Ve Değerlemesi 

İşletme; satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir duran varlığı veya elden 

çıkarılacak duran varlık grubunu,  defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun 

değerinden düşük olanı ile ölçer ya da değerler (TFRS 5, md. 15). TFRS 5’de belirtilen bu 

ölçüm esası muhasebeleştirilen tüm duran varlıklara ve elden çıkarılacak varlık 

gruplarına uygulanır (TFRS 5, md. 2). Fakat TFRS 5’in ölçüm esası aşağıda tablo 1’de 

gösterilen varlıklara tek başlarına veya elden çıkarılacak varlık grubunun bir parçası 

olarak uygulanmaz (TFRS, md. 5): 

Tablo 1: TFRS 5’in Ölçüm Kapsamına Girmeyen Varlıklar 
Standardın Adı Standartla İlgili Varlık 

TMS 12 “Gelir Vergileri” Ertelenmiş Vergi Varlıkları 
TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

Sonucunda Edinilen Varlıklar  
TMS 392 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme 
ve Ölçme” 

Finansal Varlıklar 

TMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Biyolojik Varlıklar ve Tarımsal 

Ürünler 
TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri Sigorta Sözleşmelerinden Doğan 

Haklar  

  Kaynak: Gornik-Tomaszewski ve Shoaf (2005: 44) 
 

                                                           
2 TFRS   9 Finansal  Araçlar Standardının  2010  ve  2011  versiyonlarını uygulamaya başlayan işletmeler 

“TFRS   9 Finansal  Araçlar” standardını dikkate alır.  
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Bir duran varlık (veya varlık grubu) satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak ilk kez 

sınıflandırılmadan önce bu duran varlığın (veya grup içindeki tüm varlığın ve gruba ilişkin 

borçların) defter değeri ilgili TFRS/TMS standartlarına göre (örneğin TMS 16, TMS 36, 

TMS 38 gibi) değerlenir ve değerleme farkları kayda alınır (Gençoğlu, 2007: 270).  

Satış maliyetleri bir varlığın elden çıkarılmasıyla doğrudan ilişkilendirilebilen ve 

finansman maliyetleri ile gelir vergisi giderlerini içermeyen ek maliyetler olarak 

tanımlanır. (TFRS 5, Ek A). Satış maliyetlerine örnek olarak resmi harçlar, damga vergisi 

ve benzeri işlem vergileri, taşıma maliyetleri, satışa hazırlık için katlanılan ek maliyetler 

(duran varlığın satışı için gazeteye ilan verilmesi ile oluşan pazarlama ve tanım gideri 

gibi) verilebilir (Gençoğlu, 2007: 251). Yukarıdaki bilgiler ışığında satış amaçlı elde 

tutulan duran varlıkların değerlemesinde şöyle bir yol izlenebilir (Gürbüz, 2009: 10): 

• İlk olarak sınıflandırılma yapılmadan önce duran varlığın (veya varlık grubunun) 

defter değeri ilgili standartlar kapsamında (örneğin TMS 16, TMS 36 ve TMS 38 

gibi) ölçülür; amortisman ve değerlemeleri yapılır. 

• İkinci olarak satışı planlanan varlığın (varlık grubunun) gerçeğe uygun değeri 

tespit edilir. Daha sonra satış için oluşabilecek maliyet belirlenir. Gerçeğe uygun 

değerinden satış masrafları düşülerek bir değer tespiti (net gerçeğe uygun değer 

olarak da adlandırılır) yapılır. 

• Son olarak da, duran varlığın (veya varlık grubunun) mevcut defter değeri ile 

gerçeğe uygun değerinden satış masrafları düştükten sonra kalan değeri, yani net 

gerçeğe uygun değeri karşılaştırılır ve bunlardan düşük olanı ile bilançoya alınır. 

Satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların ölçülmesi ile ilgili hususlar  şekil 3’te özet 

halinde gösterilmiştir: 
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Şekil 3: Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların Ölçülmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
Yeni edinilmiş bir varlık veya elden çıkarılacak duran varlık grubu, satış amaçlı elde 

tutulan varlık olarak sınıflandırılacaksa bu varlık ilk muhasebeleştirilmesi sırasında 

defter değeri, yani maliyeti ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük 

olanı ile ölçülmelidir (Gençoğlu, 2007: 270).  

Duran varlık işletme birleşmesinin bir parçası olarak yeni elde edilmişse ve satış amaçlı 

duran varlık olarak sınıflandırılacaksa gerçeğe uygun değerinden satış maliyetinin 

düşülmesi suretiyle ölçülür (TFRS 5, md. 16). 

Satışın bir yıldan uzun süre içerisinde gerçekleşmesi durumunda, işletme satış maliyetini 

bugünkü değerinden ölçer. Satış maliyetinin bugünkü değerindeki bir artış finansman 

maliyeti olarak kâr veya zarar içerisinde gösterilir (TFRS 5, md. 17) . 

Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan duran varlık veya varlık grubunun ilk 

muhasebeleştirilmesinde veya sonraki dönemlerde yapılan değerlemelerinde duran 

varlığın ya da varlık grubunun net gerçeğe uygun değeri defter değeri ile karşılaştırılıp 

eğer net gerçeğe uygun değeri, defter değerinden daha düşük bulunursa değer düşüklüğü 

I. Adım 
                  I. Adım 

 
Yapılacaklar (Satış amaçlı 
sınıflama öncesi): 

• Duran varlığın defter 
değerini ilgili 
standartlara göre 
ölçüp   amortisman  ve 
değerlemesini yap.  

II. Adım 

Yapılacaklar (Ölçme 
öncesi): 

• Duran varlığın 
gerçeğe uygun 
değerini tespit 
et. 

• Satış 
maliyetlerini 
belirle. 

• Gerçeğe uygun 
değerden satış 
maliyetlerini 
düşüp net 
geçeğe uygun 

III. Adım 

Yapılacaklar (Ölçme 
sırasında): 

• Duran varlığın defter 
değeri ile net 
gerçeğe uygun 
değerini karşılaştır. 

• Düşük olanı ile ölç 
veya değerle. 
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söz konusu olup bu değer düşüklüğü zararı mali tablolarda gösterilir (TFRS 5, md. 20; 

Gökgöz, 2012: 73). Buna mukabil işletme  TFRS 5 veya daha öncesinde TMS 36 

standartları doğrultusunda muhasebeleştirilen birikmiş değer düşüklüğü zararlarını 

aşmamak koşuluyla net gerçeğe uygun değerinde sonradan meydana gelecek herhangi bir 

artışı kazanç olarak muhasebeleştirir (TFRS 5, md. 21). 

İşletme satış amaçlı sınıflandırılan bir duran varlığı veya satış amaçlı sınıflandırılan elden 

çıkarılacak bir varlık grubunun içinde bulunan bir duran varlığı amortismana tabi tutmaz 

veya itfa etmez. Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan varlık grubuna ilişkin 

borçlara ait faiz veya diğer giderlerin muhasebeleştirilmesine devam edilir (TFRS 5, md. 

25). İşletme vergisel açıdan amortisman ayırma haklarını nazım hesaplarda takip edip 

beyanname üzerinde amortismanlarını vergiden düşebilme imkanına sahiptir (Sağlam, 

2009: 1263). İşletme satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıkların aksine kullanımdan 

çekilen varlıkları amortismana ve itfaya tabi tutmaya devam eder (Topaloğlu, 2010: 62). 

Örnek 23: A işletmesi uzun yıllardır kullandığı bir binaya sahiptir. 1 Ocak 2012 tarihi 

itibariyle binanın defter değeri 150.000 TL olup birikmiş amortisman tutarı 105.000 TL’dir. 

Binanın yararlı ömrü 50 yıl olup 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle 15 yıl ekonomik ömrü 

kalmıştır. A işletmesi binalarını TMS 16 çerçevesinde maliyet modeline göre 

değerlemektedir. 1 Nisan 2012 tarihi itibariyle A işletmesi operasyonlarını yeni bir binada 

sürdürmeye başlamıştır. Artık kullanılmayan eski bina için piyasada alıcı aranmaktadır. 

Binanın piyasa fiyatı 40.000 TL olarak öngörülmekte olup satış için yapılacak masrafların 

500 TL olacağı tahmin edilmektedir. A işletmesinin yönetimi binanın 12 ay içinde satılma 

olasılığını yüksek bulmaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle bina hala satılmamıştır. 

İşletme binanın satış fiyatını 39.000 TL düşürmüş olup satış için yapılacak masrafların yine 

500 TL olacağı tahmin edilmektedir. A işletmesinin yönetimi yine binanın 12 ay içinde 

satılma olasılığını yüksek bulmaktadır. 

Buna göre A işletmesi binayı, 1 Nisan 2012 tarihi itibariyle satış amaçlı elde tutulan bina 

olarak sınıflamalıdır. Çünkü bina derhal satılabilecek durumdadır ve binanın satış olasılığı 

yüksek bulunmaktadır. Bina satış amaçlı olarak sınıflandırıldıktan sonra binanın TFRS 5 

çerçevesinde ölçülmesini gerçekleştirilmedir. Bunun için öncelikle 1 Nisan 2012 tarihi 

itibariyle binanın satış amaçlı sınıflama öncesi defter değeri bulunmalıdır. Binanın defter 

değeri şöyle hesaplanır: 

                                                           
3 Doyle’un çalışmasındaki örnekten değiştirilerek alınmıştır. 
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01 Ocak 2012 ile 01 Nisan 2012 tarihleri arasındaki dönem için hesaplanan bina 

amortisman tutarı: 150.000 x 1/50 x 3/12 = 750 TL 

01 Nisan 2012 tarihli bina net defter değeri: 150.000 - 105.000 - 750 =  44.250 TL 

01 Nisan 2012 itibariyle bina net gerçeğe uygun değeri: 40.000 – 500 = 39.500 TL 

Net gerçeğe uygun değer defter değerinden düşük olduğundan bina TFRS 5’e göre net 

gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. 01 Nisan 2012 tarihinde muhasebe kaydı şöyle yapılır: 

 

770 Genel Yönetim Gideri 
              Amortisman Gideri 
                                                   257 Birikmiş Amortismanlar 

750  
 

750 

 

199 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 
          Satış Amaçlı Elde Tutulan Bina 
257 Birikmiş Amortismanlar 
659 Diğer Gider ve Zararlar 
           Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Değer Azalış Zararları 
                                        252 Binalar 

39.500 
 

     105.7504 
   

4.7505 

 
 
 
 
 

   150.000 
 

1 Nisan 2012 tarihinden itibaren amortisman ayrılmaz. 

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle satılamadığı halde bina satış amaçlı sınıflama koşularını 

sağladığı için bina satış amaçlı elde tutulan bina olarak sınıflamaya devam edecektir. Bu 

durumda binanın defter değeri ile net gerçeğe uygun değeri yeniden gözden geçirilmelidir: 

31 Aralık 2012 tarihli bina net defter değeri: 39.500 

31 Aralık 2012 tarihli bina net gerçeğe uygun değeri: 39.000 – 500 = 38.500 TL 

Net gerçeğe uygun değer yine defter değerinden düşük olduğundan bina TFRS 5’e göre net 

gerçeğe uygun değeri ile ölçülmeli aradaki fark (39.500–38.500 = 1.000 TL) değer 

düşüklüğü zararı olarak kaydedilmelidir. 31 Aralık 2012 tarihinde muhasebe kaydı şöyle 

yapılır: 

659 Diğer Gider ve Zararlar 
           Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Değer Azalış Zararları 
                                 199 Satış Amacıyla Elde Tutulan    
                                        Duran Varlıklar 
                                                 Satış Amaçlı Elde Tutulan Bina 

1.000  
 
 

1.000 
 

 

                                                           
4 105.000 + 750 = 105.750 TL 
5 Değer Düşüklüğü Zararı: 44.250 – 39.500 = 4.750 TL 
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Örnek 36 : İşletme yıl sonu itibariyle maliyeti 18.000 TL birikmiş amortismanı 9.000 TL olan 

makinesini satışa çıkarmaya karar vermiştir. Makine için satış giderleri 1.000 TL olarak 

belirlenmiştir. Makinenin gerçeğe uygun değeri ise 8.500 TL olarak tespit edilmiştir. 

İşletme makineyi satış amaçlı olarak sınıflamıştır. Bu durumda TFRS 5’e göre makine net 

gerçeğe uygun değeri ile defter değerinden düşük olanı değerlenmelidir: 

Makinenin defter değeri: 18.000 – 9.000 = 9.000 TL 

Makinenin net gerçeğe uygun değeri: 8.500 – 1.000 = 7.500 TL  

Makinenin net gerçeğe uygun değeri, defter değerinden düşük olduğundan değer düşüklüğü 

zararı söz konusudur: 

Değer Düşüklüğü Zararı: 9.000 – 7.500 = 1.500 TL 

199 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 
          Satış Amaçlı Elde Tutulan Makine 
257 Birikmiş Amortismanlar 
659 Diğer Gider ve Zararlar 
           Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Değer Azalış Zararları 
                                       253 Tesis, Makine ve Cihazlar 

7.500 
 

9.000 
1.500 

 
 

 
 
 
 
 

     18.000 
 
İzleyen raporlama dönemi itibariyle işletme gerekli çabayı göstermesine rağmen makine 

satılamamıştır. Ancak işletme satış planına devam etmeye kararlıdır. İşletme izleyen 

raporlama dönemi sonu itibariyle net gerçeğe uygun değeri 9.500 TL olarak tespit etmiştir. 

Bu durumda işletme TFRS 5 hükümlerine göre 2.000 TL’lik (9.500 – 7.500) değer artışının 

tamamını değil ancak 1.500 TL’lik önceki değer azalış tutarı kadar olan kısmını değer artışı 

olarak kaydedecektir.  

199 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 
          Satış Amaçlı Elde Tutulan Makine 
                            649 Diğer Gelir ve Karlar 
                                        Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık  
                                                      Değer Artış Karları 

1.500  
 

1.500 
 

 
 
Elden çıkarılacak bir varlık grubu, TFRS 5’in ölçüm koşullarından hariç tutulmuş varlıklar 

da dahil olmak üzere, işletmenin herhangi bir varlık veya borcunu içerebilir. Eğer TFRS 

5’in ölçüm hükümleri kapsamı içinde olan bir duran varlık, elden çıkarılacak bir duran 

varlık grubunda bulunuyorsa, TFRS 5’in ölçüm hükümleri, TFRS 5’in ölçüm koşullarından 

hariç tutulmuş varlıklar da dahil olmak üzere söz konusu grubun tümüne uygulanır. Bu 

durumda ilgili varlık grubu, defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun 

değerinden düşük olanı ile ölçülür (TFRS 5, md. 4). Bu çerçevede elden çıkarılacak bir 

varlık grubunun sonraki yeniden değerlemesinde; TFRS 5’in ölçme koşulları içerisinde 

                                                           
6 Gençoğlu’nun (2007: 270-271) çalışmasındaki örnekten değiştirilerek alınmıştır. 
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yer almayan, ancak satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan söz konusu gruba dahil 

bulunan herhangi bir varlık veya borcun defter değeri yeniden değerleme öncesinde, ilgili 

TFRS’ler kapsamında yeniden ölçülür (TFRS 5, md. 19). 

Elden çıkarılacak varlık grubunda meydana gelen değer azalışları (veya sonraki değer 

artışları) satış amaçlı elde tutulan varlık grubu içerisindeki yalnızca duran varlıklara7 

defter değerleri oranında dağıtılmalıdır (Erdmann vd., 2006: 334).     

Örnek 48: X işletmesi 01 Temmuz 2015 tarihinde sahip olduğu bir varlık grubunu satış 

amaçlı olarak sınıflandırmıştır. Varlık grubu aşağıdaki varlıklardan oluşmaktadır: 

Varlık 31.12.2014 Tarihli Varlıkların 
Defter Değeri (TL) 

Ek Bilgiler 

   
Makine 30.000 Yararlı ömrü 5 yıldır 

   
Patent 15.000 Yararlı ömrü 5 yıldır 

   
Ticari Mallar 12.000 30.06.2015 tarihinde ticari malların 

net gerçekleşebilir değeri 11.000 TL 
olarak bulunmuştur. 

   
Alacaklar 9.000 Alacaklar itfa edilmiş maliyete göre 

değerlenmektedir. 30.06.2015 tarihi 
itibariyle alacakların değeri 8.000 TL 
olarak saptanmıştır. 

   

 

Hem makine hem patent TMS 16 ve TMS 38 çerçevesinde maliyet modeline göre 

değerlenmektedir. 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle bu varlıklar için bir değer düşüklüğü 

söz konusu değildir. Alacaklar dönen varlıklar içerisinde yer almaktadır. 30 Haziran 2015 

tarihi itibariyle varlık grubunun gerçeğe uygun değeri 51.400 TL olarak saptanmıştır. 

Varlık grubunu 01 Temmuz 2015 tarihinde satış amaçlı sınıflandırmadan önce varlık 

grubundaki her bir varlığın defter değeri ilgili TFRS/TMS standartlarına göre 

değerlenmelidir: 

• Makine ve patent amortismana tabi tutulur. 

• Ticari mallar için değer düşüklüğü söz konusudur9. 

• Alacaklar bugünkü değerine indirgenir.10 

                                                           
7 TFRS 5’in ölçüm kapsamına giren duran varlıklardır (TFRS 5, md. 23). 
8 Christian ve Lüdenbach’ın (2013) çalışmasındaki örnekten değiştirilerek alınmıştır. 
9 Stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir (TMS 2, md. 9). 
10 İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir 

göstergenin bulunması durumunda, ilgili zararın tutarı gelecekteki tahmini nakit akışlarının  finansal varlığın 

orijinal faiz oranı  üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri  ile defter değeri arasındaki fark olarak 
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 Bu durumda 30 Haziran 2015 tarihinde varlıklara ilişkin şu kayıtlar yapılır: 

 
730 Genel Üretim Gideri 
               Makine Amortisman Gideri (30.000 x 1/5 x 6/12 = 3.000) 
                                                   257 Birikmiş Amortismanlar 
                                                                Makine Amortismanı 

3.000  
 

3.000 

 

730 Genel Üretim Gideri 
               Patent Amortisman Gideri (15.000 x 1/5 x 6/12 = 1.500) 
                                                   268 Birikmiş Amortismanlar 
                                                              Patent Amortismanı 

1.500  
 

1.500 

 

654 Karşılık Gideri 
                  158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 

1.000  
1.000 

 

654 Karşılık Gideri 
                  127 Ticari Alacaklar Reeskontu (Ertelenmiş  
                         Gelirler)11 

1.000  
1.000 

 

Varlık grubunun net gerçeğe uygun değeri (NGUD) ile varlık grubundaki varlıkların defter 

değerleri ve değer düşüklük zararı tablo 2’de gösterilmiştir: 

Tablo 2: Varlık Grubunun Net Gerçeğe Uygun Değeri, Varlıkların Defter Değerleri ve 
Değer Düşüklük Zararı 

Varlık 31.12.2014 Tarihli 
Varlıkların Defter 

Değeri (TL) 

30.06.2015 
Tarihli 

Varlıkların 
Defter 

Değeri (TL) 

Varlık Grubu12    
 İçersinde 

Değer 
Düşüklük   Zararının 

 Dağıtımı 

01.07.2015 Tarihli 
Varlıkların Defter 

Defter Değeri 
(TL) 

     

Makine 30.000 27.000 (-8.100 x 27.000/40.500) = 
                -5.400 

21.600 

     
Patent 15.000 13.500 (-8.100 x 13.500/40.500) = 

                -2.700 
10.800 

     
Ticari Mallar 12.000 11.000  11.000 

     
Alacaklar 

 
Toplam 

 
NGUD 

 
Varlık Grubu 

Değer 
Düşüklük 

Zararı 

9.000 
 

66.000 

8.000 
 

59.500 
 

51.400 
 
 
 

-8.100 

 
 

-8.100 

8.000 
 

51.400 
 
 
 
 

     

 
01 Temmuz 2015 tarihinde varlık grubu satış amaçlı sınıflandırıldığında aşağıdaki 
kayıtların yapılması gereklidir: 

                                                           

ölçülür. Varlığın defter değeri, doğrudan veya bir karşılık hesabı kullanılmak suretiyle azaltılır. İlgili zarar tutarı 

kâr veya zararda muhasebeleştirilir (TMS 39, md. 63) . 
11 Akdoğan ve Sevilengül (2007) çalışmalarında bu şekilde bir hesabın açılmasını uygun görmüşlerdir. 
12 Değer düşüklüğü zararı defter değeri oranında ilgili varlıklara dağıtılmıştır. 
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199 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 
          Satış Amaçlı Elde Tutulan Makine 
257 Birikmiş Amortismanlar 
659 Diğer Gider ve Zararlar 
           Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Değer Azalış Zararları 
                                       253 Tesis, Makine ve Cihazlar 

21.600 
 

3.000 
5.400 

 
 

 
 
 
 
 

     30.000 

 

199 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 
          Satış Amaçlı Elde Tutulan Patent 
268 Birikmiş Amortismanlar 
659 Diğer Gider ve Zararlar 
           Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Değer Azalış Zararları 
                                       260 Haklar 
                                                   Patent 

10.800 
 

1.500 
2.700 

 
 

 
 
 
 
 

     15.000 

 

199 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 
          Satış Amaçlı Elde Tutulan Mamuller 
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 
                                       153 Ticari Mallar 

11.000 
 

1.000 

 
 
 

12.000 

 

199 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 
          Satış Amaçlı Elde Tutulan Alacaklar 
127 Ticari Alacaklar Reeskontu  
       (Ertelenmiş Gelirler)                                        
                                           120 Alıcılar 

8.000 
 

1.000 

 
 
 
 

9.000 

 
5. Satış Planına İlişkin Değişiklik Olması Durumunda Satış Amaçlı Elde Tutulan 

Duran Varlıkları Ölçülmesi Ve Değerlemesi     

İşletme satışa çıkarmış olduğu varlığın satışından çeşitli sebeplerle vazgeçerse ya da satış 

amaçlı sınıflama koşulları sağlayamıyorsa söz konusu varlığın (veya elden çıkarılacak 

varlık grubunun) satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmasına son verir. 9 

aylık bir süre içinde satışa çıkarılmış varlığa alıcı çıkmaması örnek gösterilebilir (Sağlam, 

2009: 1263).  

İşletme satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmasına son verilen bir duran varlığı; 

satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılmasından önceki ve varlığın satış amacıyla 

elde tutulan olarak sınıflandırılmamış olması durumunda ortaya çıkan amortisman, itfa 

veya yeniden değerleme ile ilgili düzeltmeler göz önüne alınarak belirlenen defter değeri 

ile sonradan satılmamasına karar verildiği gündeki geri kazanılabilir tutarından düşük 

olanı ile değerler (TFRS 5, md. 27).  

Geri kazanabilir tutar varlığın satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değeri (net gerçeğe 

uygun değer) ile kullanım değerinden büyük olanı olarak tanımlanmaktadır (TFRS 5, Ek 

A). Kullanım değeri ise, bir varlığın kullanımından ve ekonomik ömrünün sonunda elden 
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çıkarılmasından kaynaklanan tahmini gelecek nakit akışlarının bugünkü değeri olarak 

tanımlanır (TFRS 5, Ek A). 

Varlığın kullanım değerinin, net geçeğe uygun değerin önemli derecede üzerinde 

olabileceğine dair inandırıcı bir neden yoksa net geçeğe uygun değer, geri kazanılabilir 

tutar olarak kullanılabilir ve bu durum özellikle satış amaçlı elde tutulan bir varlık için 

çoğu zaman geçerli olabilmektedir (Gökçen vd., 2011: 447). 

İşletme, satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmasına son verilen duran varlığın 

defter değeri için gerekli  düzeltmeleri, sürdürülen faaliyetlerden elde edilen gelirler 

hesabına dâhil ederek kaydeder (TFRS 5, md. 28). 

Örnek 5: İşletme 01 Ocak 2015 tarihinde 20.000 TL bedelle montaj makinesi almıştır. 

İşletme TMS 16 çerçevesinde makineyi maliyet modeline göre değerlemektedir. Makinenin 

yararlı ömrü 5 yıldır. İşletme 01 Nisan 2015 tarihinde makineyi satmaya karar veriyor ve 

satış amaçlı sınıflama için gerekli koşullar sağlanıyor. Makinenin net gerçeğe uygun değeri 

18.000 TL olarak saptanıyor. 31.12.2015 tarihinde ise yeterli alıcı çıkmaması nedeniyle 

makinenin satışından vazgeçiliyor. Bu tarih itibariyle varlığın geri kazanılabilir tutarı 

18.000 TL olarak belirleniyor. 

01 Nisan 2015 tarihi itibariyle makinenin satış amaçlı sınıflama öncesi defter değeri 

bulunmalıdır: 

Makine net defter değeri: 20.000 – (20.000 x 1/5 x3/12) = 19.000 TL 

Makinenin net gerçeğe uygun değeri, defter değerinden düşük oluğundan makine net 

gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. 01 Nisan 2015 tarihinde şu muhasebe kayıtları yapılır: 

730 Genel Üretim Gideri 
              Amortisman Gideri 
                                                   257 Birikmiş Amortismanlar 

1.00013  
 

1.000 

 

199 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 
          Satış Amaçlı Elde Tutulan Makine 
257 Birikmiş Amortismanlar 
659 Diğer Gider ve Zararlar 
           Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Değer Azalış Zararları 
                                       253 Tesis, makine ve Cihazlar 

18.000 
 

1.000 
1.000 

 
 
 
 

 
20.000 

 
İşletme makineyi 31.12.2015 tarihi itibariyle satış amaçlı sınıflamaktan vazgeçtiğinde 

makineyi, satış amaçlı olarak sınıflamayıp amortisman ayırsaydı oluşacak makinenin defter 

değeri ile geri kazanılabilir tutarından düşük olanı ile değerlemelidir. Bu durumda öncelikle 

                                                           
13 20.000 x 1/5 x3/12  = 1.000 TL 
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makinenin satış amaçlı olarak sınıflandırılmayıp amortisman ayrılsaydı oluşacak değeri 

bulunmadır: 

Satış amaçlı olarak sınıflanmayıp amortisman ayrılsaydı makinenin oluşacak defter değeri: 

20.000 – (20.000 x 1/5 x12/12) =16.000 TL 

Makinenin satış amaçlı sınıflanmayıp amortisman ayrılsaydı oluşacak defter değeri, geri 

kazanılabilir tutarından düşük olduğu için makine bu defter değeri ile değerlenir ve şu 

muhasebe kaydı yapılabilir: 

253 Tesis, makine ve Cihazlar 
659 Diğer Gider ve Zararlar 
           Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Değer Azalış Zararları 
             199 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 
                         Satış Amaçlı Elde Tutulan Makine 

16.000 
2.000 

 
 
 

18.000 
 

 
6. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların Finansal Tablolarda Raporlanması 

TFRS 5 uyarınca “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların” sınıflandırılmasına yönelik 

olarak BIST (Borsa İstanbul)-30 Endeksinde yer alan şirketler incelenmiştir. BIST 30 

endeksi; Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören 

gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından 

seçilen 30 paydan oluşmaktadır (http://borsaistanbul.com/docs/default-

source/endeksler/bist-pay-endeksleri-temel-kurallari.pdf?sfvrsn=4). Endeks 

kapsamında yer alan firmaların sektörel dağılımları Tablo 3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3: BIST 30 Endeksinde Yer Alan Firmaların Sektörel Dağılımı 
 

Sektör Ağırlık Sektör Ağırlık 
Bankacılık %40.22 Demir Çelik %5.19 
Holding %13.83 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %3.83 
Telekomünikasyon %8.11 Otomotiv %2.75 
Ulaştırma %7.72 Dayanıklı Tüketim %1.89 
Perakende Ticaret %7.19 İnşaat %1.79 
Petrokimya %5.72 Gıda %1.76 

Kaynak: http://www.ist30.com/sayfa/ist30-bist-30-endeks-kapsami (14.12.2012) 
 

BIST 30’da yer alan firmaların incelemeye tabi tutulan 2013 yılı 4. çeyrek konsolide 

finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 

5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 

tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) esas 

alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları (TFRS) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir. Grupların ve 
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Türkiye’de kayıtlı olan Bağlı Ortaklıkları, İş Ortaklıkları ve İştirakleri muhasebe 

kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK 

tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (TTK), vergi mevzuatı 

ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. 

Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıklar, İş Ortaklıkları ve İştirakler kanuni 

finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine 

uygun olarak hazırlamıştır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile 

gösterilen arsa ve binalar dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara 

TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar 

yansıtılarak düzenlenmiştir.  

TFRS uyarınca tam set finansal tablolar; Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Kapsamlı 

Gelir Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Finansal Tablolara Ait 

Açıklayıcı Dipnotlardan oluşmaktadır. Tablo 4 ve Tablo 5’te BIST 30 endeksinde yer alan 

firmalar TFRS 5 uyarınca “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların” 

sınıflandırılmasına yönelik olarak incelenmiş (2013 yılı 4. çeyrek denetimden geçmiş 

finansal tabloları) ve her bir firmanın durumu bu tablolarda detaylandırılmıştır. Bu 

endekste yer alan 6 banka bulunmaktadır. Bu bankaların sektörleri ve finansal raporlama 

formatları farklı olduğu için ayrı bir tabloda detaylandırılmıştır. Tablo 4 ve 5 

incelendiğinde Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık sınıflamasının ve diğer 

detaylarının raporlanmasının, bankalar dışındaki firmalarda pek fazla başvurulan bir 

yöntem olmadığı görülmektedir.  

Tablo 4: BIST 30 Endeksinde Yer Alan Bankacılık Dışı İşletmelerin Satış Amaçlı Elde 
Tutulan Duran Varlıklar Açısından İncelenmesi (2013 Denetimden Geçmiş 
Konsolide Finansal Tabloları) 
 

 
 Konsolide Bilanço 

 
Konsolide 

Gelir 
Tablosu*** 

Konsolid
e 

NAT**** 

Konsolid
e ÖKDT 

Dipnotlarda 
***** 

Dönen 
Varlıkl.* 

Kısa Vadeli 
Yüküml.** 

BIM MAĞAZALARI - - - - - - 
SABANCI HOLDİNG � - - � - � 
TURKCELL - - - - - - 
KOC HOLDING  � � � �  � 
TUPRAS  - - - - - - 
THY  - - - - - - 
EREGLI DEMR CELİK  - - - - - - 
EMLAK KONUT GYO  - - - - - - 
TURK TELEKOM. � - - - - � 
TAV HOLDING  - - - - - - 
ENKA INSAAT  � - - - - � 
ÜLKER BİSKÜVİ - - - - - - 
ARCELIK  � � - - - � 
FORD OTOSAN - - - - - - 
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TOFAS TURK  - - - - - - 
T. SISE VE CAM  - - - - - � 
KARDEMIR  - - - - - - 
PETKIM  - - - - - - 
PEGASUS  - - - - - - 
TEKFEN HOLDİNG  - - - - - - 
MİGROS  - - - - - - 
DOGAN HOLDİNG � �  � - � 
KOZA ALTIN  - - - - - - 
KOZA MADENCİLİK  - - - - - - 

Toplam 6 3 1 3 0 7 
 

 

*Bilançoda (Finansal Durum Tablosu) Dönen Varlıkların içerisinde “Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar” olarak 
gösterilmektedirler. Bu varlıklar taşındıkları defter değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinin düşük 
olanıyla değerlenmektedir. Firma yönetiminin ilgili sabit kıymetleri satmayı planlamasından, varlıkların derhal 
satılabilecek durumda ve satış olasılığının yüksek olmasından dolayı söz konusu sabit kıymetler burada 
raporlanmaktadır. 
** Bilançoda (Finansal Durum Tablosu) Kısa Vadeli Yükümlülükler içerisinde “Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran 
Varlıklara ait Yükümlülükler” olarak gösterilmektedirler. Duran varlık grupları, kullanılması suretiyle değil, satış işlemi 
sonucu geri kazanılacağı durumlarda, satış amaçlı elde tutulan duran varlık grupları olarak sınıflandırılmıştır. Bu 
varlıklarla doğrudan ilişkilendirilen yükümlülükler ise benzer şekilde gruplandırılmıştır. 
*** Kapsamlı Gelir Tablosunda “Durdurulan Faaliyetler” Bölümünde gösterilmektedirler. 
**** Nakit Akım Tablosunda “Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme/Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan 
Nakit Akımı” Olarak gösterilmektedirler. Ayrıca satıştan elde edilen gelirin ilgili varlığın ve yükümlülüğün defter 
değerini aşmaması durumunda satılmak üzere elde tutulan söz konusu faaliyetler için bir değer düşüklüğü karşılığı 
kayda alınmaktadır. 
***** Dipnotlarda, Duran Varlıklardan transfer olacak olan satış amaçlı varlığın türü, neden satış amaçlı olarak transfer 
edildiği (bir yatırımın elden çıkarılmak istenmesi, bir bağlı ortaklığın tasfiyesi, şüpheli alacağa dönüşmüş alacaklarına 
istinaden alınan arazi, arsa, bina gibi duran varlıkların elden çıkarılmak istenmesi v.b.) maliyet değeri ve hesaplamaları 
gösterilmektedirler. Ayrıca “Duran varlık grupları, kullanılması suretiyle değil, satış işlemi sonucu geri kazanılacağı 
durumlarda, satış amaçlı elde tutulan duran varlık grupları olarak sınıflandırılır. Bu varlıklarla doğrudan ilişkilendirilen 
yükümlülükler ise benzer şekilde gruplanır. Satış amaçlı olarak sınıflandırma kriterini karşılayan duran varlıklar veya 
varlık grupları gerçeğe uygun değerinden satış maliyetlerinin düşülmesi ile bulunan değer ile taşınan değerin düşük olanı 
ile ölçülür. Bu varlıklar üzerinden amortisman ayrılmaz.” bilgisi yer almaktadır. 
 

Tablo 5: BIST 30 Endeksinde Yer Alan Bankaların Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran 
Varlıklar Açısından İncelenmesi (2013 Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tabloları) 
 

 Konsolide Bilanço 
 

Konsolid
e Gelir 
Tablosu 
**** 

Konsolid
e NAT 

Kons. 
ÖKDT 

Dipnotlarda 
***** 

Aktifte * Pasifte** 
(Borçlarda) 

Pasifte*** 
(Özkayn.da) 

GARANTİ � - - - - - � 
AKBANK � - - - - - � 
YKB � - - - - - � 
İŞ BANKASI � - - - - - � 
HALKBANK � - - - - - � 
VAKIFBANK - - - - - - - 

Toplam 5 0 0 0 0 0 5 
 

 

*Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) Aktifte 
** Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) Pasifte Borçlarda 
*** Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Pasifte 
Özkaynaklarda 
**** Durdurulan Faaliyetlerden Gelirler grubu altında “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri” olarak,  
Durdurulan Faaliyetlerden Giderler (-)  “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri” olarak gösterilmektedirler.  
***** Dipnotlarda Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin 
borçlar hakkında açıklamalar: TFRS 5 uyarınca satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir duran varlık (veya 
elden çıkarılacak duran varlık grubu) defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden küçük olanı ile 
ölçülür. Bir varlığın satış amaçlı bir varlık olabilmesi için ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) bu tür 
varlıkların satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış 
olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın 
satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış 
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olmalıdır. Ayrıca varlık, gerçeğe uygun değeri ile uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır. Banka, ayrıca 
donuk alacaklardan dolayı edinilen varlıklarını 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden 
Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca satış amaçlı elde tutulan varlıklar olarak 
sınıflandırmakta ve söz konusu yönetmelik hükümlerine uygun olarak muhasebeleştirmektedir. 
 

7. Sonuç 

TFRS 5 standardı, hangi duran varlıkların satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak 

sınıflandırılacağını ayrıntıları ile belirtmiştir. Konuya genel olarak bakıldığında iki temel 

şartın sınıflandırma için esas olduğu göze çarpmaktadır. Bu şartlar; varlığın derhal 

satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olmasıdır. Standart hangi 

durumlarda satış olasılığının yüksek olacağını ayrıntılarıyla tarif etmiştir. 

İşletmenin standarda göre bir duran varlığı satış amaçlı olarak sınıflandırmasının nedeni, 

işletmenin artık o duran varlığın kullanımı dolayısıyla bir nakit yaratamaması, ilgili 

varlığın ancak satılacak olması sayesinde nakit girişi yaratmasıdır. Bundan dolayı satış 

amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar, finansal durum tablosunda kullanım amaçlı tutulan 

duran varlıklardan ayrı olarak gösterilmeli ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak 

raporlanmalıdır. Bu çerçevede satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar bilançoda dönen 

varlıklar içerisinde sunulmalıdır. 

Duran varlık satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırıldıktan sonra ilgili varlık 

değerlemeye tabi tutulur. Burada asıl amaç varlığın bir değer düşüklüğüne uğrayıp 

uğramadığını tespit etmektir. Çünkü TMS’lerin/TFRS’lerin genel mantığı varlıkları ve 

yükümlülükleri finansal durum tablosunda bu tablodan yararlanacak olanlar için gerçeğe 

uygun değerleri, yani bir başka deyişle piyasa fiyatı ya da cari değerleriyle yansıtmaktır. 

Bu yüzden satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar defter değerleriyle ile satış maliyeti 

düşülmüş geçeğe uygun değerinden (net gerçeğe uygun değerinden) düşük olanı 

değerlenir. Eğer net geçeğe uygun değeri, defter değerinden düşükse bir değer düşüklüğü 

olmuş demektir ve bu değer düşüklüğü gelir tablosuna intikal ettirilerek kaydedilir. 

İşletme net gerçeğe uygun değerinde sonradan meydana gelecek herhangi bir artışı, 

muhasebeleştirilen birikmiş değer düşüklüğü zararlarını aşmamak koşuluyla kazanç 

olarak muhasebeleştirir. 

Çalışmamızın son kısmında yer alan inceleme, BIST 30 endeksinde yer alan firmaların 

finansal tablolarında, satış amaçlı elde tutulan duran varlık sınıflamasını gözetip 

gözetmediklerini belirlemeye yöneliktir. İnceleme sonuçlarına göre, satış amaçlı elde 

tutulan duran varlık sınıflamasının ve buna bağlı diğer detayların raporlamasının, 

bankalar dışındaki firmalarda pek fazla kullanılmadığını söylemek mümkündür.  
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BIST 30 endeksinde yer alan bankacılık dışındaki 24 firmanın yer aldığı Tablo 4’e göre, bu 

sınıflandırmayı kullanan az sayıdaki firmanın da, satış amaçlı duran varlık sınıflamasını, 

bu varlıklar taşındıkları defter değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun 

değerinin düşük olanıyla değerleyerek Bilançoda (Finansal Durum Tablosu) dönen 

varlıkların içerisinde “Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar” olarak gösterildikleri 

görülmüştür. Firma yönetiminin ilgili sabit kıymetleri satmayı planlamasından, 

varlıkların derhal satılabilecek durumda ve satış olasılığının yüksek olmasından dolayı 

söz konusu sabit kıymetleri burada raporladığı belirlenmiştir. Aynı şekilde bu varlıklarla 

doğrudan ilişkilendirilen yükümlülükler ise benzer şekilde gruplandırılarak kısa vadeli 

yükümlülükler içerisinde “Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara ait 

Yükümlülükler” olarak gösterilmiştir. Bu sınıflandırmayı yapan firmaların finansal tablo 

dipnotları incelendiğinde ise satış amaçlı duran varlık sınıflamasına dair detaylı 

açıklamalar yapıldığı belirlenmiştir. Bu dipnotlarda; duran varlıklardan transfer olacak 

olan satış amaçlı varlığın türü, neden satış amaçlı olarak transfer edildiği (bir yatırımın 

elden çıkarılmak istenmesi, bir bağlı ortaklığın tasfiyesi, şüpheli alacağa dönüşmüş 

alacaklarına istinaden alınan arazi, arsa, bina gibi duran varlıkların elden çıkarılmak 

istenmesi v.b.) maliyet değeri ve hesaplamaları gösterilmiştir. Bankacılık faaliyetinde 

bulunan altı firmanın beşinde ise satış amaçlı duran varlık sınıflamasının yapıldığı 

görülmüştür (Tablo 5).  

Kaynakça 

Akdoğan, N., & Sevilengül, O. (2007). Türkiye Muhasebe Standartlarına uyum için 

Tekdüzen Hesap Planında yapılması gereken değişiklikler. Mali Çözüm Dergisi, (84), 

29-70. 

Christina, D., & Lüdenbach, N. (2013). IFRS Essentials. Padstow: John Wiley & Sons Ltd.  

Doyle, B. IFRS 5 –Non-current assets held for sale and discontinued operations, 

http://www.cpaireland.ie/docs/default-source/Students/Study-Support/P1-

Corporate-Reporting/irs5---non-current-assets-held-for-sale-and-discontinued-

operations.pdf?sfvrsn=0, Erişim Tarihi: 08.12.2013. 

Erdmann, M.-K., Wünsch, M., & Meyer, U. (2006). Auswirkungen ausgewählter IFRS-

Änderungen auf die Unternehmenssteuerung (Teil 1). Zeitschrift für Internationale 

und Kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, (5), 332-341. 



Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 2/1 (2016) 88-111 

110 

 

Ernst & Young. (2013). International GAAP 2013: Generally Accepted Accounting Principles 

Under İnternational Financial Repoting Standards (Volume 1). Croydon: John Wiley 

& Sons Ltd. 

Gençoğlu, Ü.G. (2007). Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulamalar. İstanbul: Türkmen 

Kitabevi. 

Gornik-Tomaszewski, S., &  Shoaf, V. (2005). Accounting for noncurrent assets held for 

sale and discontinued operations converges. Bank Accounting & Finance, 18(1), 43-

48. 

Gökçen, G., Ataman, B., & Çakıcı, C. (2011). Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

Uygulamaları. İstanbul: Türkmen Kitabevi. 

Gökgöz, A. (2012). Satış amaçlı elde tutulan duran varlık veya varlık grubunun 

muhasebeleştirilmesi.   AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(20. yıl 

özel sayısı), 67-86. 

Gürbüz, C. (2009). Maddi duran varlıkların Türkiye muhasebe standartları kapsamında 

değerlemesi ve bilanço karına etkisine yönelik bir uygulama (Yayınlanmamış yüksek 

lisans tezi).   Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.  

Küting, K., & Wirth, J. (2006). Discontinued Operations und veräuβerungsorientierte 

Bilanzierung nach IFRS 5 – ein Mehrwert für die Berichterstattung?. Zeitschrift für 

Internationale und Kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, (12), 719-728. 

Sağlam, N. (2009). Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler. 

N. Sağlam. S. Şengel. & B. Öztürk (Ed.). UFRS – UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe 

Standartları Uygulaması. 3. Baskı içinde (1249–1275). Ankara: Maliye ve Hukuk 

Yayınları. 

TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardı, 

http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2015/TFRS/TFRS_5.pdf, Erişim 

Tarihi: 15.04.2015 

TMS 2 Stoklar Standardı, 

http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2015/TMS/TMS2.pdf, Erişim Tarihi: 

15.04.2015 

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı, 

http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2015/TMS/TMS39.pdf, Erişim Tarihi: 

15.04.2015 



Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 2/1 (2016) 88-111 

111 

 

Topaloğlu, B. (2010). Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar. Vergi Dünyası, (348), 58-

63. 

Zülch, H., & Lienau, A.  (2004). Bilanzierung zum Verkauf stehender langfristiger 

Vermögenswerte sowie aufgegebener Geschäftsbereich nach IFRS 5. Zeitschrift für 

Internationale und Kapitalmarktorientierte Rechnungslegung,(11), 442-451. 

Zülch, H., & Lienau, A. (2005). Die Bilanzierung von Discontinued Operations 

(aufgegebene Geschäftsbereiche) nach IFRS. Deutsches Steuerrecht, (9), 391-396. 

http://borsaistanbul.com/docs/default-source/endeksler/bist-pay-endeksleri-temel-

kurallari.pdf?sfvrsn=4, Erişim Tarihi: 14.12.2012 

https://inform.pwc.com/inform2/content?action=resource&id=0000000866068626.pp

t, Erişim Tarihi: 08.12.2013 

http://www.ist30.com/sayfa/ist30-bist-30-endeks-kapsami, Erişim Tarihi: 14.12.2012. 

 

 



112 

 

 

Borsa İstanbul’da Piyasa Etkinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Testi 

(Analysis of Market Efficiency at Borsa İstanbul: Harvey Linearity Test)  

Gürkan MALCIOĞLUa               Mücahit AYDINb 

a Arş.Gör., Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Finansal Ekonometri Bölümü, 

gmalcioglu@sakarya.edu.tr 

 b Arş.Gör., Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Finansal Ekonometri Bölümü, 

aydinm@sakarya.edu.tr 

 

Anahtar Kelimeler                       
Harvey Testi, 
Doğrusallık, Finansal 
Piyasalar, Etkin Piyasa 
Hipotezi. 
 
Jel Sınıflandırması 
G14, C58.  
 
 
 
 

Özet                  
Piyasa etkinliği, finansal piyasa oyuncularının aşırı kazanç elde edip 
etmeme durumunu etkileyen en önemli faktördür. Çalışmada BİST-
100 Endeks getirisini ve alt endeksleri olan Sınai, Teknoloji, Mali ve 
Hizmet Endekslerinin getirisinin, doğrusal bir yapıya sahip olup 
olmadığı, Harvey doğrusallık testi yardımıyla incelenmiştir. 
Kullanılan Harvey doğrusallık testi, diğer testlerin aksine, hiçbir ön 
koşul gerektirmeden doğrusallık analizi yapmaktadır. Bu da testin 
gücünü arttırmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler 03.07.2000 ile 
22.09.2015 yılları arasında olup 3723 gözlemden oluşmaktadır. 
Analiz sonuçlarında, doğrusallığı incelenen tüm değişkenlerin, 
doğrusal bir yapıda olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla getirilerde 
aşırılıklar söz konusu olup, etkin piyasa hipotezine göre geçmiş 
bilgiler kullanılarak bu piyasalarda aşırı kazanç elde edilebilmektedir.

Keywords 
Harvey Test, linearity, 
Financial Markets, 
Efficient Market 
Hypothesis.  
 
Jel Classification 
G14, C58. 
 
 
 

Abstract 
Market efficiency is the most important factor affecting the situation 
as to whether to obtain excessive profits of the investors. Working in 
BIST-100 Index and sub-indices with the Industrial, Technology, and 
Financial Services Index of returns, whether it is a linear structure is 
examined via Harvey linearity test. Used Harvey linearity test, beside 
other tests analysis linearity without any pre-condition. This 
increases the power of the test. The data set used in this study is the 
period between 07.03.2000 and 09.22.2015 consists of 3723 
observation. The results of the study say that the analyzed variables 
are nonlinear. The excess returns are concerned. Therefore, according 
to efficient market hypothesis, by using previous information 
excessive profits can be obtained in the markets.
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1.Giriş 

Sermaye piyasalarındaki yatırımcılar, risklerini mümkün olduğunca düşük tutarak 

yüksek getiri elde etmeyi hedeflemektedirler. Bu noktada dünya üzerindeki farklı 

sermaye piyasaları için yapılan etkinlik araştırmaları; aşırı kazanç elde edebilmenin 

mümkün olup olmadığının tespiti noktasında, hem teorisyenlerin hem de pratisyenlerin 

ilgi odağı olmayı sürdürmektedir.  

Finansal piyasalarda menkul kıymet fiyatlarının oluşum sürecini açıklamaya çalışan temel 

teori, Fama (1970) tarafından geliştirilen Etkin Piyasalar Hipotezidir. Etkin Piyasalar 

Hipotezinde, piyasaya ulaşan her yeni bilginin, yatırımcılara aynı anda ulaştığı 

varsayılmakta ve yatırımcıların normalin üzerinde bir getiri elde edemeyecekleri kabul 

edilmektedir. Ayrıca, etkin bir piyasada menkul kıymetlere ait fiyatların, geçmiş dönem 

fiyatlarından bağımsız şekilde rassal olarak oluştuğu kabul edilmektedir. Fama(1970) 

zayıf tipte etkinlik, yarı güçlü tipte etkinlik ve güçlü tipte etkinlik olarak üç çeşit etkinlik 

sınıflandırması oluşturmuştur. Zayıf tipte etkin piyasada, menkul kıymetin gelecek 

dönem fiyatlarına ait tahminler, geçmiş dönem fiyatları kullanılarak yapılamamaktadır. 

Menkul kıymetin mevcut fiyatı, halka arz tarihinden itibaren fiyatını etkileyebilecek tüm 

bilgileri içermektedir. Bu sebeple geçmiş dönem fiyatları kullanılarak geleceğe ait 

tahminler yapılamamakta ve aşırı kar elde edebilme olasılığı bulunmamaktadır. Yarı 

güçlü piyasa, menkul kıymetin geçmiş bilgileriyle birlikte kamuya açıklanan bilgilerinde 

fiyat oluşumunda etkili olduğu piyasalardır (Yörük,2000). Piyasaya açıklanan bilgiler 

yatırımcılar tarafından hızlı bir şekilde fiyatlanacak, geçmiş ve kamuya açıklanan bilgiler 

dâhilinde aşırı kazanç elde edilemeyecektir (Taner ve Kayalıdere, 2002). Güçlü tipte etkin 

piyasalar ise; menkul kıymete ait tüm bilgilerin fiyatlara yansıtıldığı piyasalardır. Bu tipte 

etkin olan bir piyasa da geçmiş dönem bilgileri, kamuya açıklanan bilgiler ve şirket 

içerisinden ulaşılabilecek bilgiler hızlı bir şekilde fiyatlara yansımaktadır. Dolayısıyla 

şirket içinden ulaşılabilecek her türlü özel bilgi de; menkul kıymetin fiyatında herhangi 

bir değişikliğe neden olmayacaktır. 

Etkin piyasa hipotezinin test edilmesinde yaygın olarak kullanılan birim kök analizlerinin 

yanı sıra, doğrusallık sınamaları da kullanılabilir. Bu noktada finansal piyasaları temsilen 

kullanılan endekslerin, doğrusal yapı sergilemediğine dair bulguların elde edilmesi, etkin 

piyasa hipotezinin varlığını desteklememektedir. Doğrusal olmama ekonomide, Granger 
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ve Terasvirta (1993) tarafından yapılan “ Gerçek Dünya Doğrusal Değil ” isimli çalışmaları 

ile birlikte literatürde geniş bir yer tutmaya başlamıştır.  

2. Literatür Taraması 

Finansal ve ekonomik verilerin doğrusallığı literatürde genellikle TAR (threshold 

autoregressive) ve STAR ( Smooth transition autoregressive ) testlerle ölçülmüştür. Veri 

yaratma süreçlerinin testler üzerinde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, klasik testler 

değerini kaybederek, yerini son zamanlarda kullanılmaya başlayan doğrusal olmayan veri 

üretme sürecine sahip ( Kapetanios vd. 2003,  Kapetanios ve Shin 2006, Sollis 2009 ve 

Kruse 2010 gibi ) testlere bırakmıştır. Kullanılan bu testler ADF gibi klasik birim kök 

testlerine oranla daha güçlü sonuçlar vermektedir. Makroekonomide birçok çalışmada, 

verilerin doğrusallığının test edilmesinde birim kök testlerinden yararlanılmıştır. 

 Satın Alma Gücü Paritesinin geçerliliğinin test edilmesi için Liew vd. (2004), Alba ve Park 

(2005), Bahmani-Oskooee, Gelan (2006) ve Zhou vd. (2008) ve Agazade (2015), işsizlik 

histerisinin geçerliliğinin incelenmesinde ise Gustavsson ve Österholm (2006, 2007), 

Craigwell vd. (2011) ve Akdoğan (2015) birim kök testlerini kullanan araştırmacılardır. 

Finansal ve ekonomik verilerin doğrusallığının sınandığı bir başka yöntem ise doğrusallık 

testleridir. Bu konuda literatürde yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır; Hsieh (1993), 

Chicago Ticaret Borsasında işlem gören yabancı para fiyatlarının, doğrusal bir yapıya 

sahip olup olmadığını incelemiştir. Elde edilen bulgular, fiyatların doğrusal olmadığını 

desteklemektedir.  

Brooks (1997)  yaptığı çalışmada, Fransız Frankı, Alman Markı ve Amerikan dolarının 

İngiliz Sterlini karşısında doğrusal bir yapıya sahip olup olmadığını araştırmıştır. 

Çalışmada, Amerikan doları dışındaki diğer paraların doğrusal yapıya sahip, Amerikan 

dolarının ise, doğrusal olmayan bir yapıya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Kosfeld ve Robe (2001), Almanya’da işlem gören 8 bankanın hisse senedi getirilerinin 

doğrusallığını incelemiştir. Elde edilen bulgular, bu bankaların hisse senedi getirilerinin, 

doğrusal olmayan bir yapıya sahip olduğunu desteklemektedir.  

Özer(2001) çalışmasında, 1998 ve 2001 yılları arasındaki sektör fiyat endekslerini, BDS 

testi ile incelemiştir. Bu araştırmada incelenen serilerin doğrusal olmayan bir yapıya 

sahip olduklarını destekleyen bulgulara ulaşılmıştır.  
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Çinko (2006) tarafından yapılan çalışmada, İMKB BİST100 endeksinin doğrusallığı BDS 

testi yardımıyla incelenmiş ve sonuç olarak BİST100 Endeksinin doğrusal yapıda olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu çalışmada; BDS test istatistiklerinin ARMA ve GARCH 

süreci sonrası değerlerine göre, doğrusal bir modellemeye karşın, doğrusal olmayan bir 

modellemenin daha etkin sonuçlar verdiği belirtilmektedir. 

 Akintunde vd. (2015) yaptıkları çalışmada, Nijerya Ticaret Bankalarının tasarruflarının 

doğrusallığını BDS testi yardımıyla incelemişler ve bankaların tasarruflarının, doğrusal 

bir yapıya sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Demireli vd. (2010) ABD’ de hesaplanan S&P 500 endeksine ait haftalık getiri serileri 

üzerine yaptıkları çalışmada, endekste yer alan serilerin rassal yürüyüş sergilediklerini, 

yani zayıf formda etkin olduklarını bulmuşlardır. 

Atan vd. (2009), yaptıkları çalışmada İMKB 100 endeksinin zayıf formda etkinliğini ADF 

ve KPSS birim kök testlerini kullanarak araştırmışlardır. İMKB’nin zayıf formda etkin bir 

piyasa olduğu ortaya konmuştur.  

Karan ve Kapusuzoğlu (2010), 2003-2007 dönemi arasındaki IMKB-30 endeks verilerini 

kullanarak hisse senetlerinin piyasa etkinliğini araştırdıkları çalışmada, geçmiş veriler 

kullanılarak aşırı bir getiri elde edilemeyeceğini, yani piyasanın ilgili dönemde etkin 

olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Gözbaşı vd. (2014), 2002- 2012 yılları arasındaki günlük verileri kullanarak yaptıkları 

çalışmalarında, ilk olarak BİST100 Endeksi ve ana sektör endekslerinin doğrusal olmayan 

bir yapıda olduğunu; sonrasında kullandıkları doğrusal olmayan birim kök testleri 

yardımıyla da piyasasının zayıf formda etkin olduğunu savunmuşlardır.  

Çevik ve Erdoğan (2009), Türk Bankacılık Sektörü ’nün etkinliğini güçlü hafıza modelleri 

ve yapısal kırılma testlerini kullanarak araştırmışlardır. Haftalık veriler kullanarak 2003-

2007 yılları arasında yapılan çalışmada elde edilen bulgular, ilgili dönemde bankacılık 

sektörünün zayıf formda etkin olmadığını belirtmektedir. 

 Özer ve Ertokatlı ise (2010), 1997 – 2009 yılları arasındaki günlük verileri kullandıkları 

çalışmalarında, hisse senedi fiyatlarının doğrusal olmayan bir yapıda olduğunu ve ilgili 

dönemde piyasanın etkin olmadığını savunmuşlardır. 
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Son zamanlarda, BDS testi dışında doğrusallığın incelenmesi, Harvey vd. (2008) 

tarafından geliştirilen Harvey doğrusallık testi ile de yapılabilmektedir. 

Yoon (2010) yaptığı çalışmada, 1959-2002 yılları arasında, Amerika’nın 170 temel 

makroekonomik göstergesinin doğrusallığını, Harvey testi yardımıyla incelemiştir. Sonuç 

olarak, test edilen Amerikan makroekonomik göstergelerinden yarısından fazlasının, 

durağan olmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Yılancı ve Çil Yavuz (2012) çalışmalarında, 1959:1-1999:4 yılları arasında, G7 ülkelerinin 

seçilen makroekonomik göstergelerini, Harvey doğrusallık testi ile incelemişlerdir. 

Çalışmanın sonucunda, incelenen makroekonomik göstergelerin yarıdan fazlasının 

doğrusal olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Bu çalışmada BİST-100, BIST Sınai, BIST Teknoloji, BIST Mali ve BIST Hizmet 

Endekslerinin getirisinin doğrusal bir yapıya sahip olup olmadığı, Harvey doğrusallık testi 

yardımıyla incelenmiştir. Literatürde yaygın olarak kullanılan doğrusallık testleri, 

incelenen serilerin durağan olması gerektiği ön koşulu altında analiz yapmaktadır. Ancak 

durağanlığın sınandığı birim kök testlerinin birçoğu ise, serilerin doğrusal olduğu 

varsayımı ile çalışmaktadır. Dolayısıyla, doğrusal olmayan serilere doğrusal birim kök 

testlerinin uygulanması hatalı sonuçlara yol açabilmektedir.  

Harvey testi, serilerin doğrusallığının sınanması sırasında durağanlık ön koşulu 

gerektirmediğinden böyle bir çelişki içermemektedir. Bu açıdan çalışma, kullanılan 

yöntemin güncelliği ve kullanılan testin gücü noktasında mevcut literatürden 

farklılaşmakta ve literatüre katkı sağlamaktadır.  

Bu çalışma 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm olan giriş bölümünde etkin piyasa 

hipotezi açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde mevcut literatür hakkında bilgi 

verilmiştir. Üçüncü bölümde Harvey doğrusallık testi tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde 

çalışmada kullanılan veri seti tanıtılmış ve çalışma sonucunda elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. Beşinci ve son bölüm olan sonuç bölümünde ise, elde edilen bulgular 

sonucunda çıkarılan sonuçlar raporlanmış ve gelecekteki çalışmalar için önerilerde 

bulunulmuştur. 
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3. Harvey Doğrusallık Testi 

Literatürde Keenan, Terasvirta, LST gibi incelenen serilerin doğrusallığını sınayan çok 

sayıda test bulunmaktadır, fakat bu testler çoğu zaman durağanlık, yani doğrusallığı 

incelenen serinin durağan olduğu varsayımından yola çıkarak analiz yapmaktadırlar. 

Bundan dolayı, düzeyde durağan olmayan serilere bu testlerin uygulanması, elde edilen 

sonuçların hatalı olmasına neden olmaktadır. Literatüre 2007 yılında HL tarafından 

kazandırılan test, bu durumu göz önüne alarak serilerin durağanlık durumları hakkında 

bir varsayım yapmadan, incelenen serinin doğrusallığını test etmektedir. Harvey vd 

tarafından 2008 yılında literatüre kazandırılan test ise, HL testine göre daha iyi sonlu 

örneklem, boyut ve güç özelliklerine sahiptir.  

Harvey vd. tarafından bulunan doğrusallık testi, temelde iki farklı doğrusallık testinin 

ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanmaktadır: 

 

{ }1λ λ λ= − +S UW W W                             (1) 

 

Bu testlerden ilki( SW ), incelenen serinin durağan olduğu varsayımıyla serinin 

doğrusallığını incelerken; diğeri ( UW ) ise, incelenen serinin durağan olmadığı varsayımını 

kullanarak, doğrusallık incelemesi yapmaktadır.  Formülde yer alan λ  parametresi ise, 

ağırlığı göstermektedir ve aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır: 

 

2

( , ) expλ
  

= −     

U
U S g

S
                                          (2) 

 

Formülde yer alan g, pozitif sabit bir değeri göstermektedir. Harvey vd. çalışmalarında, bu 

değerin 0,1 olarak alınması gerektiğini ifade etmektedirler. U, incelenen seriye uygulanan 

birim kök test istatistiğini, S ise durağanlık test istatistiğini göstermektedir. Burada, 

özellikle kullanılması gereken bir durağanlık ve birim kök testi yoktur; dolayısıyla 

herhangi bir durağanlık ve birim kök testi kullanılabilir. Serinin durağan olması 

durumunda, (U/S)2 ıraksayarak  λ’ nın sıfıra doğru yaklaşmasına; birim köklü olması 

halindeyse, (U/S)2 sıfıra yakınsayarak λ’ nın bire yakınlaşmasına neden olacaktır. 
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1 numaralı denklemde yer alan SW  test istatistiğini elde etmek için, durağan bir zaman 

serisinde, doğrusal olmayan birinci dereceden otoregresif bir modelin, Taylor açılımıyla 

düzenlenmiş halini ele alırsak: 

 

                                                  µ= +t ty v  

2 3

1 1 2 1 3 1δ δ δ ε− − −= + + +t t t t tv v v v                                                         (3) 

 

Burada, doğrusallık temel hipotezini (
0, 2 3: 0δ δ= =SH ), doğrusal olmama alternatif 

hipotezine  (
1, 2 3: 0 ve / veya 0δ δ≠ ≠SH ) karşın test edebilmek için; 3 numaralı veri 

yaratma sürecini, gözlenen ty  cinsinden aşağıdaki gibi yazmak mümkündür: 

 

β β β β ε− − −= + + + +2 3

0 1 1 2 1 3 1 tt t t ty y y y
                                                (4)

 

 

Bu model üzerinden doğrusallık temel hipotezi (
0, 2 3: 0β β= =SH ), doğrusal olmama 

alternatifine karşın (
1, 2 3: 0 ve / 0β β≠ ≠SH veya ), şu Wald istatistiğini kullanılarak test 

edilebilir: 

1
 

= − 
 

r

S
S u

S

KKT
W T

KKT                                                                    (5) 

Formülde yer alan r

SKKT  değeri, temel hipotez altındaki kısıtın uygulanmasıyla elde edilen 

regresyon modelinin kalıntı kareler toplamını (KKT), u

SKKT  ise kısıtsız modelin, yani 4 

numaralı modelden elde edilen KKT’ yi göstermektedir. T ise, gözlem sayısıdır. SW   test 

istatistiği, 2 serbestlik dereceli Ki-kare dağılıma uygunluk göstermektedir.  

1 Numaralı denklemde yer alan UW  test istatistiğini hesaplamak için, birinci farkları 

durağan olan (I(1)) bir zaman serisi için, doğrusal olmayan AR(1) modelin ikinci 

dereceden Taylor açılımıyla düzenlemiş halini ele alalım: 

                                   µ= +t ty v    

   
2 3

1 1 2 1 3 1( ) ( )ς ς ς ε− − −∆ = ∆ + ∆ + ∆ +t t t t tv v v v                              (6) 
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∆ , birinci dereceden farkları göstermektedir.  Doğrusallık (
2 3

0ς ς= = ) temel hipotezini 

sınayabilmek için, bu veri yaratma sürecini şu regresyonla yeniden yazmamız 

gerekmektedir: 

                                      2 3

1 1 2 1 3 1( ) ( )ς ς ς ε− − −∆ = ∆ + ∆ + ∆ +t t t t ty y y y                                         (7) 

Bu modeli kullanarak 
0, 2 3: 0ς ς= =UH  temel hipotezi, (

1, 2 3: 0 ve / veya 0ς ς≠ ≠UH  ) 

alternatif hipotezine karşın aşağıdaki Wald test istatistiğini kullanarak sınanabilir: 

1
 

= − 
 

r

U
U u

U

KKT
W T

KKT                                                                       (8)
 

Bu formülde yer alan r

UKKT  temel hipotez altındaki kısıt modelinden elde edilen KKT’ yi, 

u

UKKT  ise, 7 numaralı modelden elde edilen KKT’ yi göstermektedir. UW istatistiği, 2 

serbestlik dereceli Ki-kare dağılıma uygunluk göstermektedir.  

Hesaplanan bu iki test istatistiğinin ağırlıklı ortalamasıyla elde edilen λW  test istatistiği 

de iki serbestlik dereceli ki-kare dağılımına uymaktadır.  

4. Veri ve Bulgular 

4.1.  Veri 

Bu çalışmada BIST100 Endeksi ve alt endeksleri olan BIST Hizmet Endeksi, BIST Mali 

Endeks, BIST Sınai Endeks, BIST Teknoloji Endekslerinin günlük kapanış değerlerinden 

elde edilen getiri değerleri kullanılmıştır. Getiri serileri, endekslerin günlük kapanış 

değerlerinin logaritmik farkı alınarak hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan veri seti 

03.07.2000–22.09.2015 yılları arasında olup 3723 gözlemden oluşmaktadır ve Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden (EVDS) alınmıştır. 

4.2. Bulgular 

Yapılan analiz sonucunda, kullanılan değişkenlerin Harvey test istatistiklerine ait 

sonuçlar Tablo 1’de olduğu gibidir.  
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Tablo 1 Harvey Testi Sonuçları 

 Harvey Test 

İstatistiği 

 

s
w  

 

u
w  

 

λ  

DF Test 

İstatistiği 

Harris 

Durağanlık 

Test İstatistiği 

BİST-100 

Endeksi 

17.02* 15.31 17.33 0.85 -13.14 10.28 

Hizmet 

Endeksi 

12.84* 14.46 12.59 0.86 -12.23 10.07 

Sınai Endeksi 27.13* 17.46 29.36 0.81 -14.67 10.20 

Teknoloji 

Endeksi 

22.95* 18.55 23.78 0.84 -13.22 10.08 

Mali Endeks 29.76* 18.82 31.78 0.84 -13.21 10.15 

Not: *,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde temel hipotezin 

reddedildiğini göstermektedir.  

Elde edilen bulgulara göre bulunan test istatistik değerleri, belirlenen anlamlılık düzey 

değerlerinden daha büyüktür. Bu sonuç, doğrusallığın sınandığı “İncelenen seriler 

doğrusaldır” temel hipotezin reddedilmesi; “İncelenen seriler doğrusal değildir” alternatif 

hipotezinin ise kabul edilmesi anlamına gelmektedir.  Bu durumda Borsa İstanbul’un zayıf 

formda etkin olmadığına dair literatürde bulunan bulguları desteklemektedir. 

5. Sonuç 

Bu çalışmada, BIST100 Endeksi ve alt endeksler olan BIST Sınai, BIST Teknoloji, BIST Mali 

ve BIST Hizmet Endeks getirilerinin doğrusal bir yapıya sahip olup olmadığı, Harvey 

doğrusallık testiyle incelenmiştir. Bu testin kullanım amacı ise, literatürde yer alan 

doğrusallık testlerinin aksine, Harvey doğrusallık testinin, doğrusallığı incelenen serinin 

durağan olma ön koşulunu gerektirmemesidir. Çalışmanın sonucunda, doğrusallığı 

incelenen bütün değişkenlerin doğrusal bir yapıda olmadığı tespit edilmiştir. Buna göre, 

Borsa İstanbul’un zayıf formda etkin piyasa özelliği göstermediği söylenebilir. Dolayısıyla 

BIST yatırımcısı için, “Geçmişteki fiyat bilgisinden faydalanılarak tahminlerin yapılması 

ve aşırı kazanç elde edilebilmesi mümkündür” denilebilir. Ayrıca, iktisadi zaman 

serilerinin büyük bir bölümünün birim köklü olması sebebiyle, gelecekte doğrusallık ile 
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ilgili yapılacak olan çalışmalarda Harvey testinin kullanılması, elde edilen sonuçların 

güvenilirliğini arttıracaktır.  
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Özet                  
Günümüzün rekabetçi iş ortamı, paydaşların muhasebe meslek 
mensuplarından beklentilerini yükseltmiş olup; bu beklentiyi 
karşılamada muhasebe alanında çalışan kişileri eğiten ve mesleklerini 
onlara öğretenlerin niteliklerini de yeniden gözden geçirmelerini şart 
koşmuştur. Muhasebe eğiticisi ve öğreticisi önce kendini 
geliştiremediği takdirde, yarının karar vericileri olacak öğrencilerini 
de donanımlı hale getirmekte güçlük çekecektir. Bu bağlamda, 
paydaşların değişen beklentilerinin neler olduklarını tayin ederek 
eğitim tarafını o alanlara yoğunlaştırmak kaçınılmaz olmuştur.  Bu 
çalışmanın amacı, paydaşların muhasebe eğitiminden beklentilerini 
tayin ederek bu hayati bilgileri muhasebe eğiticisi ve öğreticisinin 
dikkatine sunarak; muhasebe alanında eğitim alan öğrencilerden 
beklenen nitelikler ile yarın onlara istihdam sağlayacak paydaşların 
beklentilerini tam olarak eşleştirebilmektir. 
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Abstract 
Today’s competitive business environment has drastically increased 
the expectations of stakeholders from the accounting professionals.  
This has led the accounting educators to reshape their attributes in 
order to meet the mentioned expectations.  Unless the accounting 
educator initially improves their own attributes, preparing the 
decision makers of tomorrow seems rather difficult.  Therefore it has 
become the highest necessity to find out what these changing trends 
within the scope of the expectations of stakeholders so that education 
side can adjust accordingly.  The aim of this research is to investigate 
what stakeholders expect from accounting education, share these 
crucial information with the accounting educators; so that expected 
attributes accounting students can be perfectly matched with the 
expectations of the stakeholders who will be in the position to employ 
the newly graduates of accounting.  
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1. Giriş 

Dünyada küreselleşme ve işletmelerin globalleşmeleri ile birlikte,  Muhasebe mesleğinin 

geleceği, teknik ve mesleki bilgilerler ile donatılmış  üstün nitelikteki meslek adaylarının 

üniversitelerde lisans ve lisans üzeri mesleki eğitim sürecine katılmasına ve bunların bazı 

temel nitelikleri kazanmış olarak mezun edilerek meslek mensupları arasına katılmasına 

bağlıdır. 

Bu sebepten, muhasebe mesleğine yönlenecek yeni mezun meslek adayları ile ilgili 

faktörlerin belirlenmesi ve meslek adaylarının muhasebe mesleğine özendirilmesi için bu 

faktörlerin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu faktörler etkin bir şekilde belirlenmez ise, 

muhasebe mesleği ile ilgili eğitim kurumları ve meslek odaları gibi teşvik edici 

kurumların, donanımlı adayları meslek platformuna çekmeye yönelik meslek siyaseti 

geliştirmesi çok kolay olmayacaktır.  Bununla birlikte muhasebe mesleğinde de meslek 

mensubu haricinde çeşitli paydaşlarında  (şirket sahip ve hissedarları, şirket tepe 

yönetimi ve muhasebe-finans yönetimi vb.) meslek mensuplarından beklentileri önem 

arz etmektedir. Bunun ilk koşuluda paydaşların meslek mensuplarından beklentisinin ilk 

aşaması muhasebe eğitim ve öğretiminden beklentilerinin belirlenmesi olmalıdır.    

İşletme fonksiyonları içerisinde ayrıcalıklı bir yeri olan muhasebe, doğası itibarıyla 

şirketlerin hedeflerine ulaşabilmelerinde birleştirici bir bilgi sistemi görevi ifa 

etmektedir.  İşletme kapsamında muhasebe için sözü geçen ayrıcalıklı önem, aynı 

zamanda sosyal bilimler çatısı altında bulunan işletme, iktisat, maliye gibi bölümlerde de 

geçerlidir.    

2. Muhasebe Meslek Mensuplarında Bulunması Gereken Nitelikler  

Muhasebecilik ve muhasebe mesleği kökleri uzun bir geçmişe dayanan, yüklendiği misyon 

ile ticari faaliyetlere ve ticarete yön veren işletme hissedarları, işletme yönetimi ve 

işletme dışı ilgililer açısından önemli bir profesyonel meslektir.  

19.yy Sanayi Devrimi ile modern ve çağdaş bir yapıya bürünmeye başlayan ve günümüzde 

ülkeden ülkeye, ekonomilerden ekonomilere farklılık gösteren muhasebe mesleği,  içinde 

bulunduğumuz dönemlerde raporlama ve uygulama standartları ile günümüzde ülkeler 

ve ekonomiler arasında uyumlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda geçmiş zamanlarda 

olduğu gibi günümüzde ve gelecekte her zaman işletmelerde önemli bir fonksiyonu yerine 

getiren muhasebe meslek mensupları aslında çok önemli bir kamusal bir görev ve 

fonksiyonu da yerine getirmektedirler. Muhasebeciler yaptıkları kamusal görevleri gereği 
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bağımsızlık ve etik ilkelere bağlı olmaları, mesleki plan ve programları kontrol altında 

tutmada ve geliştirmede yeterlilik ve yetkinlik edinmektedirler.    

Etik sözcüğü, Yunanca karakter anlamına gelen "ethos" sözcüğünden türetilmiştir. 

Ethos'tan türetilen "ethics" kavramı da ideal ve soyut olana işaret ederek ahlak 

kurallarının ve değerlerin incelenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda etik, 

toplumda yaygın olarak ahlak kurallarından daha özel ve felsefidir ve genel olarak 

çocukluk döneminde aile, öğretmenler, inanç sistemi ve toplum tarafından şekillendirilir 

(Eryılmaz, 2012). Etiğin ilgi alanı insanın bütün davranış ve eylemlerinin temelinin 

araştırılmasıdır. Meslek etiğinin en önemli yanlarından biri, dünyanın neresinde olursa 

olsun, aynı meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına uygun davranmalarının 

gerekli olmasıdır. Mesleki etiğin temelinde insanlarla ilişki yatar. Aynı meslekten 

bireylerin birbirleri ile ilişkilerinde belli davranış kalıplarına uymaları meslek 

etiğinin gereğidir (Aydın, 2001: 50-64). 

Etik, genelde işletmecilik, iş ve işçi piyasaları ve endüstriyel konular gibi alanlardaki 

ahlaki konularla ilgilenen sistematik bir çalışma alanıdır. Bugün etik, eşit şartlar altında 

eşit fırsatların sağlanması, müşteri ilişkileri, bilgisayar verilerinin korunması, çevresel 

etkiler gibi pek çok konuyla ilgilenmektedir. Etik teorideki son gelişmeler, etik teoriyi 

fazilet ve dürüstlük odaklı bir teori haline getirmiştir (Çiçek, Canbaz ve Keskin, 2013:3)  

Muhasebe meslek etiği; muhasebe meslek mensuplarınca gerek faaliyetlerin yürütülmesi 

sırasında gerekse herhangi bir sebeple mesleki faaliyetin yürütülmediği durum ve 

dönemlerde, kanunlara uygun işlemlerin yapılması yanında, toplumun değer yargılarına 

da önem verilerek, güvenilir bilgilerin topluma sunulması ve müşteriler, toplum, 

meslektaşlar ve ilgili meslek kuruluşları ile olan ilişkilerde uyulması gereken kurallar 

bütünüdür (Daştan, 2009: 285). 

2.1. Muhasebe Meslek Mensuplarına İlişkin Genel Açıklamalar  

Muhasebe meslek mensubu, bir işletmedeki finansal nitelikli işlemler ile ilgili olayları 

kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz eden, yorumlayan ve sonuçları ilgililere 

raporlayan, bütçeleme ve denetim amacıyla bilgi üreten, yönetim faaliyetlerini izleyen, 

muhasebe politikalarını oluşturan, hesap planını oluşturan ve finansal raporları 

tasarlayan, muhasebe faaliyetlerini yürüten, yönetimin gereksinim duyduğu özel 

raporları üreten, vergi ile ilgili işlemleri yürüten ve beyannameleri düzenleyen kişi olarak 

tanımlanır (Bektöre ve Sözbilir, 2007:17 ). 
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İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak 

ve kaydetmek, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemek ve 

değerlemeye tabi tutarak gerçek durumu işletme ile ilgililere tarafsız bir biçimde sunmak 

görevlerini yerine getiren, yüksek mesleki standartlara sahip, topluma karşı sorumluluk 

duygusu ile hareket eden ve bu bağlamda 3568 sayılı "Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik" nun 2/A ve 2/B maddelerinde yazılı işlemleri 

yapan, aynı kanunun 4., 5., 9. maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlara 

"Muhasebe Meslek Mensubu" denir (3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu).  

2.2. Meslek Mensuplarının Genel ve Ahlaki Özellikleri  

01.06.1989 tarihinde kabul edilen 3568 sayılı yasanın 13.06.1989 tarihinde resmi gazete 

de yayınlanan 20194 sayılı kanunun dördüncü maddesinde meslek mensubunda 

bulunması gereken genel şartlardan “d” bendinde “taksirli suçlar hariç affa uğramış 

olsalar dahi, “Ağır hapis veya beş yıldan daha fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 

kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa 

vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarında hüküm giymemiş 

olmak” denilerek meslek mensuplarının taşıması gereken genel özellikler belirtilmiştir 

(Sözbilir, 2000: 87) 

Tüm meslek mensuplarının uyması gereken zorunlu temel etik ilkeleri meslek yasasında 

şu şekilde açıklanmıştır; (Özyürek, 2012:142)  

Dürüstlük; Meslek mensuplarının tüm meslekî ve iş ilişkilerinde doğru sözlü ve dürüst 

davranmalarıdır.  

Tarafsızlık;  Yanlı veya önyargılı davranarak; üçüncü kişilerin haksız ve uygunsuz 

biçimde yaptıkları baskıların meslek mensuplarının meslekî kararlarını etkilememesi 

veya engellememesidir. 

Mesleki Yeterlilik ve Özen; Meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini yerine getirirken 

teknik ve mesleki standartlara uygun olarak, özen ve gayret içinde davranmasıdır. 

Gizlilik;  Meslek mensubunun meslekî ilişkileri sonucunda elde ettiği bilgileri 

açıklamasını gerektirecek bir hak veya görevi olmadıkça üçüncü kişi veya gruplara 

açıklamaması ve bu bilgilerin meslek mensubunun veya üçüncü kişilerin çıkarları için 

kullanılmamasıdır. 

Davranış;  Meslek mensubunun mevcut yasa ve yönetmeliklere uymasını ve mesleğin 

itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmasını ifade etmektedir. 
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2.3. Meslek Mensuplarının Sahip Olması Gereken Bilgi ve Yetenekler  

2.3.1. Genel Bilgiler 

Bir muhasebe meslek mensubunun iktisat, matematik, sosyoloji ve toplum bilimleri, 

psikoloji ve davranış bilimleri konularında genel ve temel bilgileri olması esastır. Ayrıca 

meslek mensubu sosyal ve politik konulardan bilgi sahibi olması, farklı kültür 

yapılarından haberdar olması edebiyat ve bilimsel konularda değerlendirmeler 

yapabilmelidir. 

2.3.2. Teknik Muhasebe Bilgisi ve Mesleki Yetkinlik  

Meslek mensubunun işletme ile ilgili işletme içi ve işletme dışı karar alıcılarının bilgi 

gereksinimini kavrayacak şekilde finansal raporlamanın içeriği, kavramları, yapısı ve 

anlamı hakkında bilgi sahibi olması beklenir. 

Muhasebe uygulamalarını etkileyen politik konular, çevresel faktörler ve yasal 

düzenlemeler, muhasebecinin etik ve mesleki sorumlulukları, işletmelerde finansal 

bilgilerin toplanması, ölçülmesi, özetlenmesi, doğrulanması ve analiz süreci, finansal 

muhasebe, yönetim ve maliyet muhasebesi, vergileme, bilgi sistemleri, denetim, 

uluslararası muhasebe, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ilişkin muhasebe uygulamaları 

konularından biri veya daha fazlası hakkında ve finansal verilerin doğruluğunu 

sağlayacak kontrol süreçleri, yöntemleri ve kavramları konusunda derinlemesine bilgi 

sahibi olması beklenir. (Özyürek, 2012:144)  

Muhasebecinin özellikle son 25-30 yıllık zaman periyodunda, bilgileri değerlendiren, 

yorumlayan, özellikli konulara dikkat çeken ve işletme ile ilgili yönetici için gerekli olan  

bilgileri belirleyip ortaya konmasını sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. Ayrıca bilgi ve 

iletişim teknolojilerini iyi kullanabilecek şekilde eğitilmesi gerekmektedir. 

Artık günümüzde meslek mensuplarının, kazandıkları bilgi ve beceriler önemli bir role 

sahip olmaktadır.  Bu bilgi ve becerilerin edinilmesi öğrenme temeline dayalı olduğu 

sürece, mesleklerinde değişimlere uyum gösterebilecekleri ifade edilir.  

2.3.3. Örgüt ve İşletme Bilgisi  

Meslek mensuplarının işletmelerin faaliyetleri ve işletmenin sahip olduğu ekonomik 

çevre hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Yasal düzenlemeleri yakından takip etmesi 

bunun için gerektiğinde düzenlenen seminer ve konferanslara katılması, süreli yayınları 

takip etmesi, politik, sosyal ve kültürel bilgi sahibi olması beklenir. 
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Meslek mensubundan, işletmelerin hiyerarşik yapıları ile birlikte kişiler arası ve işletme 

içi dinamiklerini anlayacak bilgi düzeyine sahip olması istenir. İşletmelerdeki değişimi 

yönetme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir.  

2.3.4. Sosyal Sorumluluk  

Genel anlamda sorumluluk, bireyin kendi davranışlarını ya da kendi yetki alanına giren 

herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Bu anlamda toplumsal yaşama dahil her 

bireyin sosyal sorumluluk adını verebileceğimiz bir takım kaçınılmaz yükümlülükleri 

vardır (Özel, 2000: 18). Sosyal sorumluluk her bireyin ya da örgütün topluma karşı yerine 

getirmesi gereken sorumluluklarını kendisinin veya örgütün amaçlarının önünde tutması 

gerekliliğinin farkında olması olarak ifade edilir (Tükenmez ve Kutay, 1996: 264). 

2.3.5. Kişisel Beceriler  

Kişisel beceriler arasında en önemlilerinden biri olarak birbirinden farklı özellikler 

taşıyan kişilerle bir grup içinde etkin şekilde çalışabilme sayılmaktadır. İnsanları 

etkileme, çalışma arkadaşlarını motive etme ve geliştirme kişisel beceriler arasında 

sayılan diğer özelliklerdir. Bunların yanında çatışmaları çözme, kriz ortamlarını kolayca 

aşabilme, işleri organize etme, farklı kültürel geçmişe sahip kişilerle çalışma, anlaşma ve 

yönlendirme gibi niteliklerin muhasebe meslek mensuplarında bulunması gereken 

nitelikler arasında sayıldığını görmekteyiz. Bunların yanı sıra etiksel (ahlaki) sorumluluk, 

kişisel sorumluluk, kendine saygı, içtenlik, dürüstlük diğer kişisel beceriler arasında 

sayılabilir (Özyürek, 2012:143). 

2.3.6. Bağımsızlık  

Meslek mensupları, çalışmalarını tam bir bağımsızlıkla yürütürler. Bağımsızlık,  mesleğin 

temeli ve vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Meslek mensuplarının 

bağımsızlıklarına gölge düşürecek ilişkilerden ve davranışlardan kaçınmaları 

gerekmektedir.  Bağımsızlık kuralının daha çok denetim görevini yerine getiren meslek 

mensuplarını etkilediği belirtilmektedir. Meslek üyelerinin denetim görevini sürdürürken 

denetim ile ilgili tüm konularda bağımsız olmaları gerektiği ifade edilir. Denetimde 

bağımsızlık, denetim kanıtlarını toplarken, kanıtlarını ve sonuçlarını değerlendirirken ve 

denetim raporlarını hazırlarken tarafsız bakış açısından davranma olarak belirtilir. 

Bağımsız davranmanın denetim mesleğinin temelini oluşturduğu ifade edilmektedir 

(Akdoğan, 2003: 41). 
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2.3.7. Dürüstlük  

Dürüstlük meslek mensubunun kişisel özellikleri ile yakından ilgili bir kavramdır. Sır 

saklama kişinin ve meslek mensubunun karakterine bağlı olan ve mesleki açıdan da 

uyması zorunlu olan bir davranış biçimidir. Muhasebecilerin hizmete ya da sıfata 

bakmaksızın, mesleki hizmetlerinin doğruluğunu korumaları ve kararlarında tarafsız 

olmaları gerektiği önemle üzerinde durulmaktadır. 

2.3.8. Entelektüel Beceri  

Entelektüel beceriler, bir muhasebecinin sahip olması gereken diğer temel beceriler 

arasında yer almaktadır. 2000'li yılların başlarında meydana gelen büyük ölçekli şirket 

skandalları problem çözme yeteneklerinin ve analitik düşünme becerilerinin muhasebe 

eğitiminde daha fazla yer alması gereğini ortaya koymuştur. Bu beceriler beklenmedik 

sorunlara çözüm bulabilme, sorunları teşhis etme ve mümkünse önceden görme, analitik 

çözüm yolları bulma, belirli bir duruma veya olaya hükmeden güçleri anlama, etik 

meseleleri belirleme ve bu değerlere sahip çıkma, beklenmedik isteklere yanıt verebilme, 

kısıtlı kaynaklar arasında öncelikleri belirleyebilme gibi becerileri kapsar. 

2.3.9.  İletişim Kurma Teknikleri 

Muhasebe meslek mensuplarında iletişim önemli yer tutmaktadır. İletişim becerileri, 

görüşleri yazılı veya sözlü olarak sunma, tartışma ve savunma yeteneğini, etkin dinlemeyi 

ve bilginin ilgili kaynaktan elde edilip düzenlenmesini içerir. Ayrıca, takım ruhu halinde 

çalışabilme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması da gerekli iletişim yetenekleri 

arasında sıralanabilir (Özel, 2000: 21). 

3. Paydaşların Beklentileri 

Yüksek öğrenimleri sonrası piyasaya atılacak olan muhasebe meslek mensubu adayı,  ifa 

edeceği görevi sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için, önemli özellik ve yetkinliklere sahip 

olması gerekiyor.  Muhasebeci, sadece işletme içinden değil; işletme dışından da birçok 

farklı meslek mensubu ve meslek mensubu olmayan kişi ve kuruluşla iletişim kurmak 

durumundadır. Dolayısıyla muhasebecinin diğer kişileri anlayabilmesi, onlarla birlikte 

çalışabilmesi, işletme faaliyetleri ile ilgili olarak karar almaya yardım edecek alternatif 

çözüm önerileri ortaya koyabilmesi muhasebecinin iletişim yeteneğini belirler. Ayrıca 

meslek mensubunun karmaşık durumlarda azami dikkati göstererek problemleri 

tanıyabilmesi, belirleyebilmesi ve onları önem sırasına göre sıralayıp çözüm önerileri 

geliştirebilmesi için kavramsal anlama ve analitik düşünebilme yeteneğine sahip olması 

gereklidir (Yıldız, 2011).  Hal böyle olunca, muhasebe öğretim üyesinin, yarının 
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muhasebecisinin hedeflediği amaçları elde edebilmesi adına muhasebe eğitimi 

bağlamında doğru araçları tayin edip kullanması şart olmaktadır.    

Yüksek öğrenim seviyesinde verilen eğitime ek olarak, ülkemizdeki lise öğretmenlerinin 

Türkiye’deki muhasebe mesleğine ait fikir ve algıları da dikkate alınmalıdır.  Pekdemir ve 

Pekdemir (2010), lise öğretmenlerinin ülkemizdeki muhasebeciler hakkındaki algılarını 

ölçmek adına yapmış oldukları önemli çalışma sonucunda önemli bulgular elde etmiştir.  

Çalışmaya göre öncelikle olarak lise öğretmenleri, muhasebeciler hakkında geliştirdikleri 

fikir ve algılarını medya ve yaşadıkları sosyal çevrelerden edinmiştir.  Lise 

öğretmenlerinin %42.9’u muhasebe mesleğinin önemsiz bir meslek olduğunu ve % 43.5’i 

konuda bir fikri olmadığını belirtmiştir.  Muhasebe mesleğinin sıkıcı bir meslek olup 

olmadığına ilişkin olarak ise, lise öğretmenlerinin %14,9’u sıkıcı ve %38.9’u konuya 

ilişkin bir fikri olmadığını belirtmiştir. 

4. Metod 

4.1. Örneklem 

Araştırmamız, % 27’si 5 seneden az, % 38’i 5 ile 10 sene arası, % 13’ü 11 ile 15 sene arası, 

% 10’u 16 ile 20 sene arası ve % 12’si 20 seneden fazla iş deneyimine sahip toplam 186 

tane muhasebe alanında çalışan üzerine yapılmıştır. Anketlerin hatalı ve eksik 

doldurulanları araştırma dışına çıkartıldığında,  toplam olarak 177 anket kullanılmıştır.  

Bahsi geçen kitlenin % 61’i Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, % 12’s Yeminli Mali 

Müşavir, % 5’i Yönetim Kurulu Üyesi, % 23’ü Muhasebe Müdürü, % 9’u CFO ve % 2’si 

CEO’dur.  Buna ek olarak, deneklerin % 59’u erkek ve % 41’i kadınlardan oluşmaktadır. 

Son olarak katılımcıların tümü lisans mezunu olup, % 23’si yüksek lisans derecesine ve 

de % 6’sı doktora derecesine sahiptir. 

4.2. Ölçüm Araçları 

Paydaşların beklentileri ışığında muhasebe eğiticisi ve öğreticisinin sahip olması gereken 

niteliklerin neler olduğunu ölçmek için anket formunda 16 adet soruya yer verilmiştir.  

İlgili yazın taranarak sorular araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Ankete dahil 

edilen sorular, paydaşların muhasebe eğitiminden beklentilerini karşılamada muhasebe 

eğiticisi ve öğreticisinin niteliklerinin yeniden şekillendirilmesinde gerekli olan alanların 

ortaya çıkarılması amacıyla kurgulanmıştır.  Araştırmaya katılan denekler sorulara evet 

ya da hayır şeklinde cevap vermişlerdir.  Anket formunun ikinci bölümünde ise, 

araştırmaya katılanların özelliklerini daha iyi anlamak için iş tecrübesi, mesleki belge, 

mesleki pozisyon,  eğitim ve cinsiyet gibi demografik sorulara yer verilmiştir. 
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5. Bulgular 

Araştırmada tanımlayıcı istatistik kullanılmıştır.  Bu doğrultuda da katılımcıların 

cevaplarının sadece sıklık dağılımına ve yüzdelerine bakılmıştır. 

Buna göre, Üniversitelerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde  Muhasebe Bölümleri 

kurulmalı mıdır sorusuna katılımcıların % 89,6’sı evet, % 10,4’ü hayır yanıtı vermiştir. 

“Sizce üniversite öğrencilerinin piyasada muhasebe departmanlarında yaptıkları staj 

öğrencilerin muhasebe alanında bilgi ve pratiklerinin gerçek anlamda gelişmesine 

yardımcı oluyor mu?” sorusuna katılımcıların % 45,5’i evet, % 54,5’i hayır yanıtı 

vermiştir. 

“İleride başarılı olabilmeleri için muhasebe ve ilgili alanlarda üniversite eğitimi alan 

öğrencilerin sanat, müzik, edebiyat gibi alanlara vakıf olmaları gerekir mi?”  sorusuna 

katılımcıların % 70.1’i evet, % 29,9’u ise hayır yanıtı vermiştir. 

“Muhasebe ve ilgili alanlarda eğitim veren üniversitelerin etik ve benzeri dersleri 

müfredatlarına koymaları gerekir mi?” sorusuna katılımcıların % 96,1’i evet, % 3,9’u ise 

hayır yanıtı vermiştir. 

“Sizce üniversitenin ilgili idari bilimlerinden mezunlar iş dünyasına girerken muhasebe 

açısından teknik bilgiler ile donanmış olarak geliyorlar mı?” sorusuna katılımcıların %  

15,6’sı evet, % 84,4’ü ise hayır yanıtı vermiştir. 

“Üniversitelerde muhasebe eğitimi sizce yeterince uygulamalı olarak verilmekte midir?” 

sorusuna katılımcıların % 2,6’sı evet, % 97,4’ü ise hayır yanıtı vermiştir. 

“Ülkemizde UFRS alanında lisans seviyelerinde yeterli seviyede teknik ve uygulama 

eğitimi gerçekleştirilmekte midir?” sorusuna katılımcıların % 1,3’ü evet, % 98,7’si ise 

hayır yanıtı vermiştir. 

“Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun kişiler muhasebe alanında sizce yeterli 

derecede Yabancı Dil (İngilizce) terminolojiye hakimler mi?” sorusuna katılımcıların % 

100’ü hayır yanıtı vermiştir. 

“Muhasebe eğitimlerinde bilgi teknolojileri size göre yeterli derecede kullanılmakta 

mıdır?” sorusuna katılımcıların % 11,7’si evet, % 88,3’ü ise hayır yanıtı vermiştir. 

Araştırmayı çok yönlü hale getirebilmek için deneklere açık uçlu üç adet soru da 

yöneltilmiştir. Buna göre, tepe yönetimlere gelebilmek için muhasebe ve ilgili alanlarda 

eğitim görmüş kişilerin olmazsa olmaz karakter özellikleri nelerdir sorusuna en çok 

verilen cevaplar analitik düşünebilme, etik, liderlik, tarafsızlık, iş ahlakı ve şeffaflık olarak 

karşımıza çıkmıştır. 
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Muhasebe ve ilgili alanlarda iş arayan mezunların hangi muhasebe derslerini almış 

olmaları gerekir sorusuna en çok verilen cevaplar genel ve finansal muhasebe, maliyet 

muhasebesi, UFRS, finansal tablo analizi ve finansal yönetim olarak karşımıza çıkmıştır. 

Muhasebe ve ilgili alanlarda iş arayan mezunların hangi muhasebe dışı dersleri almış 

olmaları gerekir sorusuna en çok verilen cevaplar ticaret hukuku, yabancı dil, iş hukuku, 

psikoloji ve sosyoloji olarak karşımıza çıkmıştır. 

6. Tartışma 

Araştırmanın bulguları ışığında çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıştır.  Öncelikli olarak, 

bugün akademik camianın ve sektörün ortak dili kabul edilen İngilizce konusunda, 

üniversitelerimizden mezun olan ve akabinde istihdam arayışına girecek olan 

öğrencilerin, muhasebe alanında yeterli derecede İngilizce terminolojiye hakim olmadığı 

konusunda araştırmaya katılan 177 deneğin tamamı görüş birliğindedir. Bir diğer çarpıcı 

sonuç, katılımcıların neredeyse tümünün ortak cevabı doğrultusunda üniversitelerimizde 

genel hatlarıyla muhasebe eğitimi yeterince uygulamalı olarak verilmemekte ve UFRS 

alanında lisans düzeyinde çok yetersiz seviyede teknik ve uygulama eğitimi verilmektedir.  

Muhasebecilerin mesleki etik kurallarını algılamalarını ve uygulamaya yansıtma 

şekillerini sağlayan kişilik özelliklerinin bilinmesi işletme ve ekonomi çevreleri 

tarafından yaşanan muhasebe skandalları ile dikkat çekici boyuta ulaşmıştır (Bayazıtlı ve 

diğerleri, 2006: 2).  Bu bağlamda, araştırmanın bir diğer çarpıcı boyutu, etik değerler ile 

muhasebe meslek mensubunun ayrılamaz bütünlüğünün öneminin altına çizmektedir.  

Katılımcıların yine neredeyse hepsi, muhasebe ve ilgili alanlarda eğitim veren 

üniversitelerin etik ve benzeri dersleri mutlaka müfredatlarına koymaları gerektiğini 

belirtmişlerdir.   

Tepe yönetimlere gelebilmek için muhasebe ve ilgili alanlarda eğitim görmüş kişilerin 

olmazsa olmaz karakter özelliklerine ilişkin paydaşlar analitik düşünebilme, etik, liderlik, 

tarafsızlık, iş ahlakı ve şeffaflık gibi önemli özelliklerin altını çizmiştir.  Buna ek olarak, 

muhasebe ve ilgili alanlarda iş arayan mezunların meslek ile doğrudan ilgili asgari olarak 

genel ve finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, UFRS, finansal tablo analizi ve finansal 

yönetim derslerini; meslek ile dolaylı ilişkili olarak ise ticaret hukuku, yabancı dil, iş 

hukuku, felsefe, psikoloji, edebiyat ve sosyoloji derslerini almış olmaları paydaşlar 

tarafından beklenmektedir. 
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7. Sonuç 

Günümüz küresel ekonomi sistemi içerisinde muhasebe ve finansal raporlama mesleğinin 

önemi giderek artmaktadır. Ekonominin ve mali yapının temelini oluşturan işletmeler 

karar alma süreçlerinde doğru ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bilgilerin 

büyük kısmını muhasebe bilgi sistemi oluşturmakta ve bunu da muhasebe meslek 

mensupları sağlamaktadır. Global ekonomik dünyada ekonominin karmaşıklaşan yapısı 

muhasebe meslek mensuplarını çeşitli sorunlar ile karşı karşıya bırakmaktadır.  

Türkiye’deki isletmelerin önemli bir kısmının küçük orta boy ölçek (KOBİ) niteliğini 

taşıması, Türk Üniversite eğitimi içerisinde önemli bir yere sahip muhasebe eğitiminin 

önemini bir kat daha artırmaktadır. Nitelikli muhasebe meslek mensupları temel mesleki 

bilgi ve donanımlarını üniversite eğitim hayatlarından sağlamakta ve meslek hayatları 

boyunca mesleki eğitimlerine devam etmektedirler.  

Paydaşların muhasebe meslek mensuplarından beklentilerini günümüzün sert rekabet 

ortamları ile birlikte yükseltmiş olup; bu beklentileri karşılamada muhasebe alanında 

çalışan kişileri eğiten ve mesleklerini onlara öğretenlerin niteliklerini de yeniden gözden 

geçirmelerini şart koşmuştur. Yapılan araştırma, paydaşların muhasebe eğitiminden 

beklentilerini tayin ederek bu hayati bilgileri muhasebe eğiticisi ve öğreticisinin dikkatine 

sunarak; muhasebe alanında eğitim alan öğrencilerden beklenen nitelikler ile yarın onlara 

istihdam sağlayacak paydaşların beklentilerini tam olarak eşleştirebilmiştir.  Bu 

bağlamda paydaşlar, muhasebe meslek mensubunun öncelikle İngilizce muhasebe 

terminolojisine vakıf olmalarının şart olduğunu belirmiştir.  Takiben, muhasebe alanında 

istihdam arayışında olan bir ortalama adayın etik değerleri özümsemiş, muhasebe 

derslerinin tamamlayıcısı olarak kabul edilen ticaret ve iş hukuku derslerinin yanı sıra, 

felsefe, psikoloji, edebiyat ve sosyoloji alanlarında da kendini geliştirmiş olmaları 

beklenmektedir. 
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Abstract 
Aim of this research is to reveal general trends by analysing 
postgraduate theses prepared on  “Management Accounting In 
Hospitality”  topics and published at Cohe Thesis Center study this 
topic by presenting a panaroma and to give an oppinion to 
practitioners about searches conducted. As a result of screening 14 
postgraduate theses and 6 doctoral theses were found. Theses 
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1. Giriş  

Bacasız sanayi olarak tanımlanan turizm sektörü hızlı gelişme potansiyeline sahip olup 

beraberinde birçok farklı sektörün de gelişmesine önayak olmaktadır. Konaklama 

işletmeleri yarattığı istihdam ve gelir başta olmak üzere sağladığı ekonomik, sosyal ve 

kültürel katkılarla turizm sektörünü ülke ekonomileri için önemli hale getirmiştir. 

Konaklama işletmeleri diğer işletmelerde olduğu gibi gerek kuruluş gerekse faaliyet 

dönemlerinde işletme yöneticileri sürekli kararlar almak durumundadır ki bu kararların 

çoğu mali nitelik taşır ve mali sonuçlar doğurur. Konaklama işletmeleri yöneticileri 

hizmet işletmesi olmasının doğası gereği olarak birçok belirsizlik altında en isabetli kararı 

vermesinde doğru ve güvenilir olarak sağlanacak muhasebe bilgilerinin önemi büyüktür. 

Yönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine verecekleri kararlarda ihtiyaç duydukları 

bilgileri sağlayan ve bu amaçla ilgili raporları düzenleyen, yorumlayan, yıllık bütçe ve 

standart uygulamaları ile denetim olanağı sağlayan muhasebe türüdür. 

Bu çalışmada Ulusal Tez Merkezi’nde kayıtlı konaklama işletmelerinde yönetim 

muhasebesi konulu 2000-2014 yılları arasında yayınlanmış 20 lisansüstü tez içerik 

analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda 14 yüksek lisans ve 6 doktora tezi 

tespit edilmiş olup tezler yıl, hazırlandığı üniversite, kullanılan araştırma yöntemi ve 

işlenen yönetim muhasebesi konularına göre kategorize edilmiştir. Son olarak da tez 

sonuçları ayrıntılı olarak irdelenmiştir. 

2. Konaklama İşletmelerinde Yönetim Muhasebesinin Yeri ve Önemi 

Turizm sektörü ulusal ve uluslararası düzeyde hizmetler sektöründen geniş ölçüde, tarım 

ve sanayi sektöründen belirli ölçülerde faydalanarak faaliyetlerini yerine getiren, serbest 

malları da değerlendiren bir sektör olmak için genel ekonominin belli bir kesiminde 

ortaya çıkan yatırım, önlem, planlama ve uygulama faaliyetlerinin bütünüdür. Turizm 

sektöründe tüketici ürünün üretildiği yere gider. Ayrıca hava, iklim, dağlar, denizler gibi 

serbest malları ekonomik mallara dönüştürür (Altınok ve Çetinkaya, 2003:127). 

Turizm faaliyeti turizm işletmeleri tarafından yürütülmektedir. Turizm işletmeleri sürekli 

olarak bilinçli ve rasyonel şekilde tedarik ederek bir araya getirdiği üretim faktörlerinden 

turistik mal ve hizmet üreten, pazarlayan, finanse eden ya da turizmle ilgili yan hizmetleri 

gören işletmelerdir (Olalı, 1986:3). 

Turizm sektörü denilince ilk akla gelen ve sektörün önemli başrol oyuncularından biri de 

konaklama işletmeleridir. Konaklama işletmeleri teknik donanımı, konfor ve bakım 

şartları gibi maddi, sosyal değeri, personelin hizmet kalitesi gibi moral elemanlarıyla 
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uygar bir insanın arzu ettiği nitelikte geçici konaklama ve kısmen beslenme ihtiyaçlarını 

belli bir ücret karşılığında temin eden ekonomik, sosyal ve hukuki disiplin altına alınmış 

işletmelerdir (Olalı ve Korzay, 1989:29). Konaklama işletmeleri 365 gün 24 saat devam 

eden hizmet üretimi nedeniyle hiç durmadan işleyen birer fabrika gibidirler.  

Konaklama işletmeleri endüstrisi binlerce odalı dünya çapında zincir işletmelerden 

sadece oda hizmeti veren küçük aile işletmelerine kadar geniş bir alanda hizmet sunar. 

Günümüzde konaklama işletmeleri sadece konaklama ve yeme-içme hizmeti vermenin 

ötesine geçmiş geniş spor alanları ve sportif aktivitelerin yanı sıra birçok boş zaman 

aktivitesini sunan işletmeler haline gelmiştir (Guilding, 2002:4). Özellikle birçok alanda 

harcama gücünü kendilerine çeken ve ziyaretçiler için daha yüksek harcama eğilimi veren 

konaklama işletmeleri sundukları hizmetler aracılığıyla ülke ve toplumun maddi 

refahının göstergesi olan toplam mal ve hizmetlerin artmasına katkıda bulunurlar 

(Medlik, 1997:4). 

İşletmelerin küresel rekabet ortamında hayatta kalabilmeleri için hızlı ve yerinde karar 

verebilmeleri oldukça önemlidir. Karar verme ise ancak doğru ve yeterli bilgiler ışığında 

yapıldığı takdirde işletmeye fayda sağlar, aksi takdirde işletme için oldukça kötü sonuçlar 

doğurabilir. İşletme yöneticilerinin karar almalarında yardımcı olacak işletmenin finansal 

durumu ile ilgili bilgiler muhasebe bilgi sistemi sayesinde elde edilir.  

Konaklama işletmelerinin yöneticileri işletme varlıklarının korunması, hataların ortadan 

kaldırılması ve işletme politikalarının değerlendirilmesi için doğru ve güvenilir finansal 

bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bunun yanında yöneticiler talebin arttırılması, müşteri 

memnuniyeti, pazarlama stratejileri ve fiyatlandırma politikaları gibi konuların ön plana 

çıkmasıyla bazı ek bilgilere de ihtiyaç duymaya başlamışlardır.  Bu çerçevede konaklama 

işletmeleri için gelecek dönemde neler yapılacağının planlanmasının zorunlu hale 

gelmesi, önemli ek bilgiler üreten maliyet ve yönetim muhasebesinin gerekliliğini ortaya 

koymuştur (Sarı ve Çam, 2014:247). 

Konaklama işletmeleri de dâhil olmak üzere bütün işletme bilgi sistemlerinin bel kemiğini 

muhasebe bilgi sistemleri oluşturur (Aktürk, 2014:111). Muhasebe bilgi sistemi 

işletmelerdeki bilgi sisteminin en temel ögesi olup işletmenin sürekliliğini sağlama 

yönünde işletme faaliyetlerinin geleceğe yönelik koşullar dikkate alınarak planlanmasına 

imkân verir. İyi tasarlanmış ve oluşturulmuş bir muhasebe bilgi sistemi, tüm geçerli ve 

doğru işlemlerin saptanmasını ve en kısa sürede kayıtlara alınmasını sağlayacaktır. 

Muhasebe bilgi sistemi; varlıkların ve ticari işlemlerin işletme içi ve işletme dışı gruplar 



Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 2/1 (2016) 136-161 

139 

 

arasında değiştirilmesini ve işletme içinde kullanılmasını ayrıca ilgili birimlere 

aktarılarak, uygun hesaplara uygun zamanda doğru olarak kaydedilmesini sağlar. 

Böylelikle sistem faaliyet sonuçlarının tüm gerekli bilgilerle doğru olarak mali tablolarda 

açıklanmasını da sağlayacaktır (Türedi, 2008). Muhasebe bilgi sistemi işletmede hem 

geleneksel muhasebe işlevlerini yerine getiren hem de yönetim muhasebesi, maliyet 

muhasebesi, sorumluluk muhasebesi, işletme bütçesi gibi yönetsel işlevleri içeren geniş 

bir bütündür (Güney, 2013:266). 

Yönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine verecekleri kararlarda ihtiyaç duydukları 

bilgileri sağlayan ve bu amaçla ilgili raporları düzenleyen, yorumlayan, yıllık bütçe ve 

standart uygulamaları ile denetim olanağı sağlayan muhasebe türüdür (Yükçü, 1992:2).  

Yönetim Muhasebesinin amacı, işletme yöneticilerinin sağlıklı kararlar alabilmeleri için 

gereksinim duydukları sayısal bilgileri kendilerine sağlamaktır. Bu açıdan ilgili verilerin 

ham veriler olarak toplanmasından başlayıp ilgililerin ihtiyacına uygun raporların 

düzenlenmesine kadar işletme yöneticilerini hedef alarak yürütülen tüm muhasebe 

çalışmalarını içermektedir (Büyükmirza, 2008:29). 

Konaklama işletmelerinde yönetim muhasebesinin rolünü şöyle sıralamak mümkündür 

(Türksoy, 1998:17; Gürdal, 2007:4):  

• Yönetim muhasebesi planlama ve kontrol için gerekli bilgileri yöneticilere sağlar. 

Örneğin, bir konaklama işletmesinin yeni bir yatırıma karar vermesi aşamasında 

yeni yapılacak bu yatırımla ilgili olarak bütçelemelerin yapılması, tahmini gelir 

rakamlarının ve yatırımın işletmeye net getirisinin hesaplanması ve 

planlanmasından yönetim muhasebecileri sorumludur.  

• İşletme faaliyetlerinin yönetimi ve kontrolü ile ilgili olarak yöneticilere yardımcı 

olur. Ayrıca işletmede sunulan ürün ve hizmetin maliyetlerinin kontrol altında 

tutulması yine yönetim muhasebesinin işlevidir. 

• Yöneticilerin yetki ve sorumluluk sınırlarının iyi bir şekilde tespit edilmesinde 

yönetim muhasebesi hangi faaliyetin daha kârlı olduğunun tespitinde yardımcı 

olur. 

• İşletme departmanlarının performansının ölçülmesinde yardımcı olur. Otelin her 

bölümü işletmeye aynı oranda kar sağlamaz hatta bazı bölümler zararla bile 

çalışabilir. Böyle durumlarda ilgili birimleri kârlı hale getirmek ya da faaliyet 

alanından çıkarmak üzere yöneticilerin karar almasına yardım edecek bilgileri 

sağlar.  
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Muhasebe işlevi içerisinde yer alan maliyet muhasebesi ve geleneksel yönetim 

muhasebesi yöntemleri işletmelerde maliyetlerin tam ve doğru hesaplanması, maliyet 

yöntemlerinin ihtiyaç duyulan bilgileri sağlamada yetersiz kalması, maliyet kontrolü, 

minimizasyonu ve etkinliği açısından yetersiz kalmıştır. Ayrıca artan küresel rekabet, 

teknolojik gelişmeler ve örgütsel değişiklikler ile sadece yönetime bilgi verme özelliğini 

geride bırakmış işletmeyle ilgili geleceğe yön verecek plan ve stratejilerin oluşturulması 

ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçların önceden belirlenmesine imkân verecek ileri yönetim 

muhasebesi araçlarının doğmasını sağlamıştır. (Köroğlu, 2013:52; Köse, 2007:217; 

Okutmuş ve Ergül, 2015:98). Yaşanan değişim yönetim muhasebesini; değer yaratan ve 

değer yaratımını destekleyen, müşteri değerini anlayan, performans ölçüleri ile amaçlar 

arasında bağ kurabilen, iş akış sürecindeki kayıpları belirleyen ve bunları ortadan 

kaldıran, kayıpları önleyebilen ve sürekli iyileştirmeyi sağlayan bir yapıya 

dönüştürmüştür (Köse, 2007:219).  

Güncel yönetim muhasebesi literatürü, yönetim muhasebesinin; uygulandığı çevre, 

bilişim teknolojileri, yüksek derecede rekabetçi ortam, ekonomik durgunluk, yeni 

yönetim stratejileri, kalite ve müşteri hizmetleri üzerindeki ilerlemeler işletme 

faaliyetlerine odaklanmış ve birçok gelişmiş ülkedeki yönetim muhasebesi uygulaması; 

faaliyet tabanlı maliyetleme (FTM), faaliyet tabanlı yönetim (FTY), hedef maliyetleme, 

mamul yaşam süresince maliyetleme, kalite maliyeti yönetimi, müşteri maliyetlerinin 

hesaplanması ve performans ölçümünde kurumsal karne (dengeli puan kartı-balanced 

score card) yaklaşımı gibi yeni maliyet ve yönetim muhasebesi yaklaşımları getirmiştir 

(Demir, 2008:57). Bu yaklaşımlar işletmelerde maliyetlerin geleneksel yöntemlere göre 

daha sağlıklı hesaplanmasını sağlayarak karlılığa ve rekabet gücüne önemli katkılar 

sağlamaktadır. 

Konaklama işletmelerinde yönetim muhasebesi dört temel yönetim muhasebesi aracının 

birbirine entegre edilmesinden oluşmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır(Özdoğan, 

2010:44): 

• Maliyet Hesaplama ve Analiz Araçları 

• Planlama ve Bütçeleme Araçları 

• Karar Destek Araçları 

• Performans Değerlendirme Araçları. 

Turizm sektörü, talebin sürekli değişkenlik gösterdiği, risk ve belirsizliğin her zaman 

mevcut olduğu, gider ve maliyetlerin kontrolünün her geçen gün zorlaştığı ve yoğun 
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rekabetinde etkisiyle kâr oranlarının her geçen gün farklılaştığı bir sektördür (Civan ve 

Cenger, 2013:354). Ayrıca müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin hızla değişmesi 

sektördeki işletmeleri sürekli olarak yenilikler yapmak zorunda bırakmaktadır. Turizm 

sektöründeki diğer işletmelerin yanı sıra konaklama işletmeleri bu değişimlerden 

oldukça fazla etkilenir. Çünkü konaklama işletmeleri sabit sermayenin oldukça büyük 

miktarda kullanıldığı işletmeler olarak hem yapılan yatırımı kârlı bir şekilde işletmek hem 

de müşteri beklentileri doğrultusunda sürekli bir değişimin içinde olmak zorundadırlar. 

Bu koşullarda ancak yerinde kararlar alarak belirsizliği en iyi şekilde yönetmeyi başaran 

işletmeler hayatta kalacaktır. Böylesine önemli bir konu olan yöneticilerin karar alma 

süreçleri, işletmelere ihtiyaç duyulan bilgilerin zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde 

elde edilmesiyle mutlu sona ulaşacaktır. Yöneticilerin işletmelerini ayakta tutmaları için 

gerekli tüm finansal ve finansal olmayan bilgiler yönetim muhasebesi vasıtasıyla elde 

edileceğinden özellikle konaklama işletmelerinde yönetim muhasebesi oldukça 

önemlidir.  

3. Literatür Taraması  

Akademik bir çalışma yapılmadan önce ilk adım araştırma konusuyla ilgili olarak benzer 

çalışmaların derlenmesidir. Araştırma konusuyla ilgili olarak yapılmış çalışmalara 

bakıldığında muhasebe konularına yönelik olarak içerik analizi ile yapılmış çalışmalara 

sıklıkla rastlanmaktadır. Ancak yapılan faaliyetin doğası gereği farklı muhasebe 

uygulamaları gerektiren konaklama işletmelerinde yönetim muhasebesi konularına 

yönelik olarak çalışmaların sınırlı kaldığı görülmüştür. 

Konaklama işletmelerinde yönetim muhasebesi uygulamalarını tespit etmeye yönelik 

olarak Tanç’ın yaptığı çalışmada Kapadokya bölgesinde bulunan 68 otel yöneticisine 

(2012) anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda işletmelerde etkin bir maliyet ve 

yönetim muhasebesi sisteminin olmadığı, yönetim karar aracı olarak değişken maliyet 

yöntemi ve düşük oranda faaliyet tabanlı maliyetleme uygulamasının yapıldığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca çağdaş yönetim muhasebesi araçları hakkında bilgi seviyesinin oldukça 

düşük olduğu saptanmıştır.  

Kapadokya bölgesi otellerinde Arsu vd.’nin (2015) yaptığı çalışmada otellerin yönetim 

muhasebesi araçları uygulama sıklığı ve kullandıkları örgüt stratejileri arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Araştırmada otellerin geleneksel yönetim muhasebesi araçlarından detaylı 

bütçelemenin sistemi kullanıldığı ve stratejik yönetim muhasebesi araçlarının tercih 

edilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun sebebi ise bölgedeki otellerin küçük çaplı 
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işletmeler olması sebebiyle teknik bilgiye sahip uzman personel bulunmamasıdır. 

İşletmelerde uygulanan örgüt stratejisi olarak farklılaştırma stratejisi kullanıldığı ve 

uygulanan yönetim muhasebesi aracını etkilediği saptanmıştır.  

Pavlatos ve Paggios (2009) tarafından Yunanistan’daki otel işletmelerinde kullanılan 

yönetim muhasebesi araçlarını tespit etmeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada geleneksel yönetim muhasebesi araçlarının (bütçeleme, müşteri karlılık 

analizi, ürün karlılık analizi, performans değerlendirme için finansal olmayan ölçümler 

gibi) yüksek oranda kabul gördüğü ve çağdaş yönetim muhasebesi tekniklerine de 

(faaliyet tabanlı maliyetleme, faaliyet tabanlı bütçeleme gibi) önem verildiği tespit 

edilmiştir. 

Geleneksel yönetim muhasebesi konuları ile ilgili olarak Atmaca ve Yılmaz’ın 

çalışmasında maliyet kontrolünün konaklama işletmelerinin faaliyetlerine etkilerini 

incelemek için Marmara Bölgesi’nde ki beş yıldızlı otellere anket uygulanmıştır. 

Çalışmada işletmede etkin bir karar alma yapısının, iç kontrol sisteminin bulunması ve 

hizmet süresinin kısalmasının maliyet kontrolü üzerinde etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Çam (2009) ve Dönmez vd.’nin (2011) çalışmasında konaklama 

işletmelerinde yiyecek içecek maliyet kontrolü ve fiyatlama ile ilgili olarak Akdeniz 

Bölgesi ve Antalya’da bulunan konaklama işletmelerine anket uygulanmıştır.  Her iki 

çalışmada da işletmelerde özellikle yiyecek-içecek maliyet kontrolünün önemli görüldüğü 

ve maliyet kontrol sisteminin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Köroğlu (2013) stratejik yönetim muhasebesi araçlarından biri olan faaliyet tabanlı 

maliyetleme yönteminin bir otel işletmesinde uygulamasını gerçekleştirmiş ve yöntemin 

mamul ve hizmet maliyetlerinin daha sağlıklı hesaplanmasını, kapasite analizi 

yapılmasını, performans geliştirmeye yardımcı olması, katma değeri yüksek faaliyetlerin 

belirlenerek geliştirilmeye çalışılmasına imkan vermesi gibi fonksiyonlarıyla işletmeleri 

rekabette daha ileriye taşıyacağı sonucuna ulaşmıştır. Okutmuş ve Ergül’ün (2015) 

çalışmasında stratejik yönetim muhasebesi yöntemlerinden hedef maliyetleme, değer 

analizi, kaizen maliyetleme yöntemleri birlikte kullanılarak bir otel işletmesinde 

uygulanmış ve müşteri beklentileri göz ardı edilmeden işletme ortaklarının hedefledikleri 

kar seviyesine ulaşmaları için yapılması gerekli maliyet tasarrufları hesaplanmıştır. 

Yönetim muhasebesi konularını içeren içerik analizi çalışmalarına yerli literatürde 

rastlanmamıştır. Dönmez vd.’nin (2011) çalışmasında hedef maliyetleme, kaizen 

maliyetleme, yaşam boyu maliyetleme ve kalite maliyetleri konularında literatür taraması 
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yöntemiyle Social Science Index’te taranan dergilerde 1970-2008 yılları arasında 

yayınlanan 233 makale incelenmiştir. Araştırma sonucunda en fazla makale faaliyet 

tabanlı maliyetleme konularında yayınlandığı tespit edilmiştir. Çalışma konu olarak 

doğrudan bağlantılı olmamakla beraber yöntem açsından bu araştırmayla benzerlikler 

taşımaktadır. 

Jang ve Park’ın 2011 yılındaki çalışması 2014’te geliştirilmiş ve otelcilik sektöründe 

yapılmış finans ve yönetim muhasebesi çalışmaları araştırılmıştır. Yapılan çalışmada, 

International Journal of Hospitality Management, Journal of Hospitality and Tourism 

Research, Cornell Hospitality Quarterly, International Journal of Contemporary 

Hospitality Management Accounting, Organizations and Society, The Accounting Review, 

Contemporary Accounting Research, Journal of Accounting and Economics, Journal of 

Accounting Research, Journal of Management Accounting Research Journal of Finance, ve 

Journal of Financial Economics and Review of Financial Studies dergilerinin 1990 ile 2013 

yılları arasındaki sayılarında yayınlanmış çalışmalar anahtar kelimeler aracılığıyla 

taranmıştır.  Çalışma sonucunda otelcilik sektörünün doğası gereği disiplinler arası 

çalışmalar yapmak için oldukça uygun olmasına rağmen çalışmaların yetersizliği ortaya 

konulmuştur.  

Konaklama işletmeleri için farklı konularda içerik analizi yöntemiyle yapılmış çalışmalar 

da bulunmaktadır. Rivera ve Upchurch’un (2008) yaptığı çalışmada 2000-2005 yılları 

arasında International Journal of  Hospitality Management dergisindeki yayınlar içerik 

analizi yöntemiyle incelenmiş, yayınlar işlenen konular, yayınlandıkları yıl, kullanılan 

istatistiksel metot gibi kategorilerde sınıflandırılmıştır. Tsai, Pan ve Lee (2011) 

konaklama endüstrisinde finansal yönetim konularıyla ilgili olarak yaptıkları çalışmada 

1998-2009 yılları arasında yayınlanmış 98 makale üzerinde bir analiz gerçekleştirmiştir. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde konaklama işletmelerinde yönetim muhasebesi konulu 

çalışmaların analiz edildiği çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmüştür.  

4. Araştırma 

Çalışmanın bu bölümünde konaklama işletmelerinde yönetim muhasebesi konusunda 

yürütülen yüksek lisans ve doktora tezlerinin akademik gelişimi ve içerikleriyle ilgili 

olarak yapılan araştırmaya ilişkin bilgiler yer alacaktır. 

4. 1. Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı, YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde kayıtlı olan ve 2000-2014 yılları 

arasında yapılmış olan konaklama işletmelerinde yönetim muhasebesi konulu tezleri 
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farklı yönleriyle ele almaktır. Ayrıca tez çalışmaları tezin türü, yapıldığı yıl, işlenen konu, 

kullanılan araştırma yöntemi, yapıldığı üniversite gibi farklı yönleriyle incelenerek hem 

mevcut durumu ortaya koymak, hem de bundan sonra tez çalışması yapacak 

araştırmacılar için yol gösterici olması amaçlanmıştır. 

Araştırma sonuçları hem muhasebe hem de konaklama sektörü alanında çalışan 

akademisyenlere sektör için hangi yönetim muhasebesi konularının üzerinde 

yoğunlaşıldığı, yapılan çalışmaların yönü, teorik ve uygulamalı çalışmaların sayıları ve 

içeriği, hangi yöntemlerin kullanıldığı ve yeni araştırma konuları ve uygulama alanı 

sunması açısından 2000-2014 yılları arasındaki konaklama işletmeleri yönetim 

muhasebesinin akademik gelişimi ile ilgili toplu bir görünüm sunması açısından önemli 

katkılar sağlayacaktır. 

4.2. Yöntemi  

İçerik analizi; “içeriğin genellikle önceden belirlenmiş sınıflamalar çerçevesinde 

sistematik olarak incelenmesini sağlayan bir araştırma tekniğidir” (Basım vd., 2008). 

İçerik ise kelimeler, cümlecikler, paragraflar veya tüm belgeler gibi, analizi bir metnin 

öğelerinin önceden saptanan kategorilere göre sınıflandırılmasına dayanır (Akçakanat 

vd., 2013). İçerik analizinde amaç sayıca fazla olan metin yığınında, araştırma sorusu 

açısından önem arz eden ortak bilgileri tespit etmek ve değerlendirmektir (Gökçe, 

2006:21).  

İçerik analizi uygulaması aşamalar halinde gerçekleştirilir. İlk olarak araştırma hedefleri 

belirlenir. İkinci aşama, örneklemin oluşturulmasıdır. Üçüncü aşamada elde edilen 

bilgilerin toplanacağı kategoriler belirlenir ve son aşamada kategorilerin frekansları nicel 

olarak belirlenerek değerlendirme, çıkarsama ve yorumlama yapılır (Bilgin, 2006:11).  

Araştırmada öncelikle içerik analizi yapılarak elde edilen veriler çeşitli özelliklerine göre 

kategorize edilmiştir. Kategorik hale getirilen veriler tablo haline getirilmiş ve 

yorumlanmıştır. İkinci olarak araştırmada elde edilen tezlerin özet, giriş, araştırma ve 

sonuç bölümleri derinlemesine incelenmiş ve çalışmaların benzer ve farklı yönleri 

hakkında ayrıntılı bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

4.3. Kapsam ve Sınırlılıkları  

Araştırmada YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne kayıtlı, Sosyal Bilimler Enstitüleri’nin İşletme 

Anabilim Dalı’nda 2000-2014 yılları arasında yayınlanmış ve tam metin olarak erişime 

açık olan “konaklama işletmelerinde yönetim muhasebesi” konulu yüksek lisans ve 
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doktora tezleri derlenmiştir. Bu kapsamda bu yıllar dışında yapılmış lisansüstü tezler ile 

erişime kapalı olan tezler araştırma kapsamında yer almamaktadır.  

4.4. Bulgular 

YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yapılan taramalar sonucunda 2000-2014 yılları arasında 

Konaklama İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi konulu 20 adet lisansüstü tez 

saptanmıştır.  

          Tablo 1. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 
Yıllar   Yüksek 

Lisans 
Doktora  Top. 

2000 - 1 1 
2001 - - - 
2002 - - - 
2003 - - - 
2004 - - -  
2005 2 - 2 
2006 - 1 1 
2007 1 2 3 
2008 - - - 
2009 2 - 2 
2010 3 - 3 
2011 2 1 3 
2012 4 1 5 
2013 - - - 
2014 - - - 
Toplam 14 6 20 

YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yapılan taramalar sonucunda elde edilen tezler türüne göre 

bakıldığında Konaklama İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi’ni konu alan 14 adet yüksek 

lisans tezi ve 6 adet doktora tezi tespit edilmiştir. Ayrıca 4 yüksek lisans tezi ve 1 doktora 

tezi ile en fazla lisansüstü tez çalışması 2012 yılında hazırlanmış olup, son yıllara doğru 

hazırlanan tez sayısında bir artış görülmüştür. Ancak 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2013 

ve 2014 yıllarında konuyla ilgili bir tez çalışması bulunmamaktadır.  

      Tablo 2. Tezlerin Hazırlandığı Üniversitelere Göre Dağılımı  

Üniversiteler Yüksek 
Lisans  

Doktora  Toplam  

Afyon Kocatepe Üniversitesi  1 1 2 
Pamukkale Üniversitesi 1  1 
Selçuk Üniversitesi   1 2 
Muğla Üniversitesi 2  2 
Çukurova Üniversitesi  1 1 
İstanbul Üniversitesi 1 1 2 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  1  1 
Marmara Üniversitesi 1  1 
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Üniversiteler Yüksek 
Lisans  

Doktora  Toplam  

Dumlupınar Üniversitesi 1  1 
Haliç Üniversitesi 1  1 
Süleyman Demirel Üniversitesi  1 1 
Okan Üniversitesi  1  1 
Gazi Üniversitesi 1  1 
Adnan Menderes Üniversitesi  1 1 
İnönü Üniversitesi 1  1 
Karabük Üniversitesi 1  1 
Gümüşhane Üniversitesi 1  1 
Toplam 14 6 20 

 

Tablo 2’de lisansüstü tezlerin hazırlandığı üniversiteler yer almaktadır. Tablo’ya 

bakıldığında 6 doktora 12 yüksek lisans tezi devlet üniversitelerinde hazırlanmış olup 2 

yüksek lisans tezi de vakıf üniversitelerinde hazırlanmıştır. 

 

         Tablo 3. Tezlerin Kullanılan Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı 

Tezler   Tez Türü Araştırma 
Yöntemi  

Konaklama İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi 
Uygulamalarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Çalışma  

Yüksek 
Lisans  

Anket  

Konaklama İşletmelerinin Yönetim Muhasebesi ve 
Finansal Analiz Kapsamında Değerlendirilmesi  

Yüksek 
Lisans 

Örnek Olay  

Hizmet İşletmelerinde Maliyet, Fiyatlandırma Kararları 
ve Bir Turizm İşletmesi Uygulaması  

Yüksek 
Lisans 

Örnek Olay  

Hizmet Üretim Sistemlerinde Üretim Maliyetlerinin 
Turizm Sektöründe İncelenmesi Ve Antalya’da Bir 
Tesiste Uygulama  

Yüksek 
Lisans 

Örnek Olay  

Konaklama İşletmelerinde Maliyet Kontrol Süreci ve Oda-
Menü Maliyetlerinin Belirlenmesi: Denizli’deki Küçük 
Ölçekli Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama  

Yüksek 
Lisans 

Örnek Olay 

Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyetlerinin 
Kontrolü Ve Muhasebeleştirilmesi  

Yüksek 
Lisans 

Örnek Olay 

 İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otellerde Yiyecek ve İçecek 
Maliyet Kontrol Sürecinde Kullanılan Bilgi 
Teknolojilerinin Karar Vermeye Etkileri  

Yüksek 
Lisans 

Anket 

Konaklama İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetimi Ve 
Karlılık İlişkisi  

Yüksek 
Lisans 

Örnek Olay  

Otel İşletmelerinde Mevsim Dışı Satışların Maliyet 
Yönetimi Açısından İncelenmesi ve Örnek Bir Uygulama  

Yüksek 
Lisans 

Örnek Olay  

Yeni Maliyet Yaklaşımlarının Konaklama İşletmeleri 
Açısından Uygulanması Ve Bir Uygulama  

Doktora  Örnek Olay  

Konaklama İşletmelerinde Etkin Maliyet Yönetiminin 
Önemi Ve Bir Uygulama  

Yüksek 
Lisans 

Örnek Olay  
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Tezler   Tez Türü Araştırma 
Yöntemi  

Termal Turizm İşletmelerinde Faaliyete Dayalı 
Maliyetleme Sistemi Ve Afyon İlinde Bir Uygulama  

Yüksek 
Lisans 

Örnek Olay  

Konaklama İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 
Ve Bir Uygulama 

Doktora  Örnek Olay  

Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Müşteri 
Karlılık Analizinde Kullanılması: Bir Konaklama 
İşletmesinde Uygulama  

Doktora  Örnek Olay  

Stratejik Maliyet Yönetimi Kapsamında Sürece Dayalı 
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Analizi ve Bir 
Otel İşletmesinde Uygulama  

Doktora  Örnek Olay  

Hedef Maliyetleme Yönetiminin Konaklama 
İşletmelerinde Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi ve 
Bir Turizm İşletmesinde Uygulama  

Yüksek 
Lisans  

Örnek Olay  

Konaklama İşletmelerinde Herşey Dahil Sisteminin Hedef 
Maliyetleme Bağlamında Analizi  

Doktora  Anket ve 
Örnek Olay 

Turizm İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetim Aracı 
Olarak Hedef Maliyetleme Ve Uygulama Örneği  

Yüksek 
Lisans 

Örnek Olay  

Konaklama İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Bir 
Örnek İnceleme  

Doktora  Örnek Olay  

Kalite Maliyetleri Yönetimi Ve Otel İşletmeleri Üzerinde 
Bir İnceleme  

Yüksek 
Lisans 

Anket   

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere 16 tez çalışmasında örnek olay yöntemi kullanmıştır. Bu 

çalışmalarda bir konaklama işletmesi seçilmiş ve işletmenin verilerinden faydalanarak 

konuyla ilgili uygulamalar yapılmıştır. Taranan tezlerin sadece 4’ünde anket yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntem genellikle 3, 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerine yöneltilen 

anketlerin SPSS programında değerlendirilerek ele alınmıştır.  

          Tablo 4. Tezlerin Konularına Göre Dağılımı  

Yönetim Muhasebesi Konuları  Y.Lisans  Doktora  

Yönetim Muhasebesi Kavramsal Gelişimi 2  
Fiyatlama ve Maliyet Analizleri  2  
Maliyet Yönetimi 3  
Maliyet Kontrol Süreci  3  
Stratejik Yönetim Muhasebesi Yaklaşımları  4 6 
Toplam  14 6 

 

YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde 2000-2014 yılları arasında konaklama işletmelerinde 

yönetim muhasebesi konulu tezlerin Tablo 4’te görülen konuları ele aldığı saptanmıştır. 

En fazla tercih edilen konular stratejik yönetim muhasebesi yaklaşımları konuları olmuş 
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ve doktora tezleri bu konularda hazırlanmıştır. Geleneksel yönetim muhasebesi konuları 

ise doktora tezi hazırlanmamıştır.  

4.4.1. Tezlerin Konularına Göre Sınıflandırılması  

Araştırma kapsamında elde edilen tezlerin daha ayrıntılı incelemek adına araştırmaların 

konuları; tezin türü hazırlandığı yıl bazında sıralanmış ve tezlerin benzer ve farklı yönleri 

ortaya konmaya çalışılmıştır.  

4.4.1.1. Yönetim Muhasebesinin Kavramsal Gelişimi Konulu Tezler  

Yapılan araştırmada yönetim muhasebesinin gelişimini konu alan 2 yüksek lisans tezi 

bulunmaktadır ve tezler 2012 yılında hazırlanmıştır.  

         Tablo 5.Yönetim Muhasebesi Kavramsal Gelişimi Konulu Tezlerin Dağılımı 
 

Yönetim Muhasebesi Kavramsal Gelişimi Tez 
Türü 

Yıl 

Konaklama İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi 
Uygulamalarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Çalışma 
(Y1)1 

Y. Lisans 2012 

Konaklama İşletmelerinin Yönetim Muhasebesi ve 
Finansal Analiz Kapsamında Değerlendirilmesi (Y2) 

Y. Lisans 2012 

 

Yönetim Muhasebesi’nin kavramsal gelişimi konusuyla ilgili hazırlanan Y1 kodlu yüksek 

lisans tezinde Yönetim Muhasebesi’nin temel konuları olan yönetim faaliyetleri ve 

raporlaması, maliyetler, fiyatlandırma politikaları ve bütçeleme hakkındaki sorulardan 

oluşan bir anket uygulanmıştır. Uygulama 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerle 2012 yılında yapılmış 

olup verilen cevaplar üzerinden işletmeler arasında bir karşılaştırılmaya gidilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında işletmelerde muhasebe sisteminin önemli bir bölüm 

olduğu kabul edilmiş ancak yönetim muhasebesinin aynı derecede önemsenmediği ortaya 

konulmuştur.  

Y2 kodlu yüksek lisans tezinde, konaklama işletmelerinde yönetim muhasebesinin yeri ve 

önemi ele alınmış bununla birlikte konaklama işletmelerine özgü finansal rasyolarla 

maliyetlerin belirlenmesinde ve performans ölçülmesinde nasıl kullanıldığı gösterilmeye 

çalışılmıştır.   

4.4.1.2. Fiyatlama ve Maliyet Analizleri Konulu Tezler  

Fiyatlama ve maliyet analizleri konulu 2 yüksek lisans tezi 2009 ve 2010 yıllarında 

hazırlanmıştır.  

                                                           

1
 Tez isimlerinin uzun olması metin içerisinde karmaşıklığa sebep olmasını önlemek 

adına kodlama yapılmıştır. 
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          Tablo 6. Fiyatlama ve Maliyet Analizleri Konulu Tezlerin Dağılımı 

Fiyatlama ve Maliyet Analizleri  Tez 
Türü 

Yıl 

Hizmet İşletmelerinde Maliyet, Fiyatlandırma 
Kararları ve Bir Turizm İşletmesi Uygulaması (Y3) 

Y. Lisans 2009 

Hizmet Üretim Sistemlerinde Üretim Maliyetlerinin 
Turizm Sektöründe İncelenmesi Ve Antalya’da Bir 
Tesiste Uygulama (Y4) 

Y.Lisans 2010 

 

Fiyatlandırma ve maliyet analizleri ile ilgili olarak iki adet yüksek lisans tezi 

hazırlanmıştır. Her iki tez çalışmasında da turizm işletmelerinde maliyet analizleri ve 

fiyatlandırma konuları kavramsal olarak açıklanmıştır. Uygulama olarak Y3 kodlu tezde 

tek bir otel seçilirken Y4 kodlu tezde bir gruba ait 3 otelin maliyet verileri alınarak 

fiyatlama hesaplamaları yapılmıştır. Her iki tezde de ortak olarak işletmelerin maliyet 

kalemleri belirlenmiş ve buna göre uyguladıkları fiyatlama kararları ortaya konulmuştur. 

Y3 kodlu tezde diğerinden farklı olarak maliyet kalemlerinin hesaplarda nasıl izlendiği ve 

muhasebe kayıtlarına nasıl aktarıldığına yer verilmiştir. Her iki tez çalışmasında da 

uygulamaya konu olan işletmelerin fiyatlama için maliyet verilerinin önemli olduğu ve 

işletmelerin fiyatlama yaparken farklı müşteri profilleri için farklı fiyatlama politikaları 

izledikleri tespit edilmiştir. 

4.4.1.3. Maliyet Kontrol Süreci Konulu Tezler  

Yapılan araştırmada maliyet kontrol süreci ile ilgili olarak 3 yüksek lisans tezi 2005, 2007 

ve 2011 yıllarında hazırlandığı tespit edilmiştir. 

          Tablo 7. Maliyet Kontrol Süreci Konulu Tezlerin Dağılımı 

Maliyet Kontrol Süreci  Tez 
Türü 

Yıl 

Konaklama İşletmelerinde Maliyet Kontrol Süreci ve 
Oda-Menü Maliyetlerinin Belirlenmesi: Denizli’deki 
Küçük Ölçekli Bir Konaklama İşletmesinde 
Uygulama (Y5) 

Y.Lisans 2005 

Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek 
Maliyetlerinin 
Kontrolü Ve Muhasebeleştirilmesi (Y6) 

Y.Lisans 2007 

 İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otellerde Yiyecek ve 
İçecek Maliyet Kontrol Sürecinde Kullanılan Bilgi 
Teknolojilerinin Karar Vermeye Etkileri (Y7) 

Y.Lisans 2011 
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Maliyet kontrol süreci konulu üç adet yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Tezlerin 

tamamında konaklama işletmelerinde yiyecek ve içecek maliyet kontrolü üzerinde 

durulmuş maliyet kontrol sürecinde kullanılan yöntemler açıklanmış ve konaklama 

işletmelerinin maliyet kontrolü ile ilgili olarak mevcut durumları araştırılmıştır. 

Uygulamalarda ise 2005 yılında yapılan ilk tez çalışmasında (Y5 kodlu) Denizli’de bir 

konaklama işletmesi seçilmiş, oda maliyetleri ve yiyecek içecek maliyet kontrolünün 

standart maliyet kartı kullanılarak uygulaması gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında yine bir 

konaklama işletmesi seçilerek maliyet kontrol sürecinin muhasebe kayıtlarına yansıması 

incelenmiştir. 2011 yılında hazırlanan tez çalışmasında ise İstanbul’daki beş yıldızlı 

otellerde maliyet kontrol sürecinde bilgi teknolojilerinden faydalanma düzeyi incelenmiş 

buna ek olarak bu teknolojilerin işletme kararları üzerindeki etkisi tespit edilmeye 

çalışılmıştır.  

4.4.1.4. Maliyet Yönetimi Konulu Tezler 

Maliyet yönetimi konularında hazırlanan tezler incelendiğinde 2009 ve 2010 yıllarında 

hazırlanmış 2 yüksek lisans tezi bulunmuştur. 

         Tablo 8. Maliyet Yönetimi Konulu Tezlerin Dağılımı 

Maliyet Yönetimi Tez Türü Yıl 
Konaklama İşletmelerinde Stratejik Maliyet 
Yönetimi Ve Kârlılık İlişkisi (Y8) 

Y.Lisans 2009 

Otel İşletmelerinde Mevsim Dışı Satışların Maliyet 
Yönetimi Açısından İncelenmesi ve Örnek Bir 
Uygulama (Y9) 

Y.Lisans 2010 

 

Y8 kodlu tez çalışmasında borsada kayıtlı bir konaklama işletmesinde izlenen maliyet 

yönetim stratejileri ile işletme kârlılığı arasındaki ilişki, işletmenin mali tablolarından 

faydalanılarak ortaya konmuştur. Diğer tez çalışmasında ise işletmede işletme kârı 

üzerinde en önemli etki unsuru olan maliyetlerin yönetilmesinde mevsim dışında kabul 

edilecek satışların maliyetler üzerindeki etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Uygulamada örnek bir konaklama işletmesinde maliyet-hacim ilişkileri incelenerek 

işletmelerin artan rekabet koşullarında tutunabilmeleri için mevsim dışı satış durumunda 

belirlenecek satış fiyatı ve ortaya çıkacak maliyetler ile toplam maliyet fonksiyonun 

saptanması ve bu yolla maliyetlerin yönetilmesi incelenmiştir. Maliyet yönetimi 

konularında hazırlanmış tezlere bakıldığında her iki tezde de maliyet yönetiminin 

konaklama işletmeleri için önemli olduğu üzerinde durulmuş ve işletme kârlılığı 

üzerindeki etkisi ve genel itibariyle belli sezonlarda yüksek iş hacmine ulaşan konaklama 
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işletmelerinde bu sezonların dışında yapılan satışların işletmenin maliyet yönetimini 

nasıl etkilediği ortaya konmuştur. 

4.4.1.5. Stratejik Yönetim Muhasebesi Yaklaşımları Konulu Tezler  

Stratejik yönetim muhasebesi konuları ile ilgili olarak 2006 yılında 1 doktora tezi, 2011 

yılında 1 yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Faaliyet tabanlı maliyetleme, hedef 

maliyetleme, değer mühendisliği, yaşam dönemi maliyetleme, kaizen maliyetleme, kalite 

maliyetleri, tam zamanında üretim konuları stratejik yönetim muhasebesi yaklaşımları 

içinde değerlendirilmekte olup, bu konularda yapılan tezler ayrı tablolarda gösterilmiştir. 

       Tablo 9. Stratejik Yönetim Muhasebesi Yaklaşımları Konulu Tezlerin Dağılımı 

Stratejik Yönetim Muhasebesi Yaklaşımları Tez 
Türü 

Yıl 

Yeni Maliyet Yaklaşımlarının Konaklama İşletmeleri 
Açısından Uygulanması Ve Bir Uygulama (D1) 

Doktora 2006 

Konaklama İşletmelerinde Etkin Maliyet Yönetiminin 
Önemi Ve Bir Uygulama (Y10) 

Y.Lisans 2011 

 

2006’da hazırlanan D1 kodlu doktora tezinde geleneksel maliyet yöntemleri ve stratejik 

maliyet yönetim yaklaşımları öncelikle kuramsal olarak ele alınmıştır. Tez çalışmasında 

ayrıca 5 yıldızlı bir konaklama işletmesinden elde edilen verilerle hedef maliyetleme, 

faaliyet tabanlı maliyetleme, tam zamanında üretim, kalite maliyetleri ve yaşam dönemi 

maliyetleme yaklaşımlarının uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada özellikle 

maliyetlerin doğru ve sağlıklı hesaplanabilmesi için işletmenin stratejik maliyet yönetimi 

yaklaşımlarını uygulamalarının kaçınılmaz olduğu ortaya konmuştur. Özellikle değişen 

teknoloji ve konaklama işletmeleri gibi hizmet işletmeleri için daha önemli olan değişen 

müşteri istek ve tercihleri işletmeleri yeni yöntemleri kullanmaya itmektedir. 

2011 yılında hazırlanan Y10 kodlu yüksek lisans tezinde konaklama işletmelerinde 

stratejik maliyet yönetimi yaklaşımları açıklanmış ve bir konaklama işletmesinde faaliyet 

tabanlı maliyetleme (FTM) ile hizmetlerin maliyetleri saptanmış ve hedef maliyetleme ile 

de faaliyetlerin maliyetlerinin belirlenmesine yönelik bir uygulama gerçekleştirilmiştir.  
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           Tablo 10. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Konulu Tezlerin Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet tabanlı maliyetleme konusu ile ilgili olarak 1 yüksek lisans tezi, 3 doktora tezi 

hazırlanmıştır. Y11 kodlu yüksek lisans tezinde öncelikle termal turizm işletmeleri ve 

FTM konusu kavramsal olarak ele alınmış, uygulamada ise örnek konaklama 

işletmelerinden elde edilen verilerle FTM uygulaması yapılmıştır. Sonuç olarak sistemin 

üretim işletmelerinin yanı sıra hizmet işletmelerinde de uygulanabilir olduğu ortaya 

konmuş ayrıca sistemden elde edilen bilgilerle fiyatlandırma, maliyet analizi, kontrolü ve 

planlaması ile ilgili daha sağlıklı bilgiler elde edildiği tespit edilmiştir.  

Konaklama işletmelerinde faaliyet tabanlı maliyetleme konusuyla ilgili olarak 3 doktora 

tezi hazırlanmıştır. Tezlerde faaliyet tabanlı maliyetleme konusu öncelikle teorik olarak 

açıklanmıştır. Y11 kodlu yüksek lisans tezinde hem küçük hem de büyük bir konaklama 

işletmesinde kullanılan mevcut yönteme göre ve FTM yöntemiyle maliyetler hesaplanmış 

yöntemin geleneksel yöntemlere göre daha doğru maliyet bilgileri elde edilmesini 

sağlayarak işletmenin karlılığını ve dolayısıyla rekabet gücünü artırması gibi avantajları 

olacağı ortaya konmuştur. 

D2 kodlu doktora tezinde bir konaklama işletmesinde FTM uygulaması gerçekleştirilmiş, 

işletme maliyetleri faaliyetler bazında incelenerek yeniden hesaplanmıştır. Araştırma 

sonucunda yöntemin geleneksel maliyet hesaplama yöntemlerine göre daha sağlıklı 

hesaplamalara imkân vermesi dolayısıyla da ilerleyen dönemlerde işletme karlılığını 

artırıcı bir rol oynayacağı üzerinde durulmuştur. D3 kodlu tez çalışmasında müşteri 

gruplarının konaklama işletmesine gelmeden önce, kaldığı süre boyunca ve işletmeden 

ayrıldıktan sonra katlanılan maliyetlerin sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme 

Stratejik Yönetim Muhasebesi Yaklaşımları  Tez 
Türü  

Yıl 

Faaliyet 
Tabanlı 
Maliyetleme 

Termal Turizm İşletmelerinde Faaliyete 
Dayalı Maliyetleme Sistemi Ve Afyon İlinde 
Bir Uygulama (Y11) 

Y.Lisans 2005 

Konaklama İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı 
Maliyetleme Ve Bir Uygulama (D2)  

Doktora 2007 

 Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet 
Sisteminin Müşteri Karlılık Analizinde 
Kullanılması: Bir Konaklama İşletmesinde 
Uygulama (D3) 

Doktora 2007 

Stratejik Maliyet Yönetimi Kapsamında 
Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 
Yönteminin Analizi ve Bir Otel İşletmesinde 
Uygulama (D4) 

Doktora 2012 
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sistemi ile klasik faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi arasında doğurduğu farklar tespit 

edilerek bu durumun işletmenin karlılık analizlerini nasıl etkilediği ortaya konulmuştur. 

Uygulamada da örnek bir konaklama işletmesinin verilerinden hareket ederek geleneksel 

FTM sistemi ve sürece dayalı FTM sistemi ile elde edilen verilerin müşteri kârlılık analizi 

üzerindeki etkileri tespit edilmiştir. D3 kodlu doktora tezinde de D2 kodlu doktora tezi ile 

benzer konular üzerinde çalışılmıştır. Burada da sürece dayalı faaliyet tabanlı 

maliyetleme konusu ele alınmış, örnek bir konaklama işletmesinde klasik FTM ile sürece 

dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi uygulaması yapılmış ve sonucunda sürece 

dayalı FTM yöntemiyle daha gerçekçi hesaplamalar yapıldığı ve bu durumun yöneticilerin 

kararlarını etkileyebilecek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

          Tablo 11. Hedef Maliyetleme Konulu Tezlerin Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik yönetim muhasebesi yaklaşımlarından biri olan hedef maliyetleme (HM) konusu 

ile ilgili olarak 2 yüksek lisans tezi 1 doktora tezi hazırlanmıştır. Yüksek lisans tezlerinde 

2010 ve 2012 yıllarında hazırlanmış olup tezlerde hedef maliyetleme konusu ile ilgili 

olarak öncelikle kuramsal çerçeve ele alınmıştır. Uygulama olarak bir konaklama 

işletmesinde hedef maliyet yaklaşımına göre işletmenin hedef maliyetleri hesaplanmıştır. 

Araştırmaların sonucunda hedef maliyetleme yönteminin gerek müşteri gerekse tur 

operatörlerinin fiyat baskıları karşısında işletmelerin istedikleri kar seviyesine göre 

maliyet hesaplamalarının avantaj sağlayacağı tespit edilmiş ve işletmelerin maliyetleri ve 

kâr oranları ile ulaşılmak istenen hedef maliyet rakamları analiz edilerek işletmelerin 

hedef maliyete ulaşmaları için yapılması gereken işlemler ortaya konmuştur. 

D5 kodlu doktora tezinde iki araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öncelikli olarak Antalya 

yöresindeki 5 yıldızlı otel işletmelerinin hedef maliyetleme sistemi uygulama düzeylerini 

Stratejik Yönetim Muhasebesi Yaklaşımları  Tez 
Türü 

Yıl 

Hedef 

Maliyetleme 

Hedef Maliyetleme Yönetiminin 
Konaklama İşletmelerinde 
Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi 
ve Bir Turizm İşletmesinde Uygulama 
(Y12) 

Y.Lisans 2010 

Konaklama İşletmelerinde Herşey Dahil 
Sisteminin Hedef Maliyetleme 
Bağlamında Analizi (D5) 

Doktora 2011 

Turizm İşletmelerinde Stratejik Maliyet 
Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme 
Ve Uygulama Örneği (Y13) 

Y.Lisans 2012 
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belirlemek amacıyla bir anket uygulanmış ve sonuçlar SPSS programında 

değerlendirilmiştir.  İkinci olarak ta, bir konaklama işletmesinde hedef maliyetleme 

uygulaması yapılmıştır.  Örnek konaklama işletmesinde hedef maliyetleme uygulaması 

yüksek lisans tezlerinden farklı olarak hedef fiyat, kâr ve maliyetler tespit edildikten 

sonra müşteri beklenti anketi yapılmış ve müşterilerin konaklama işletmesinin 

hizmetlerinden beklentileri ve verdikleri önem derecelerine göre hizmet bileşenlerinin 

hedef maliyetleri hesaplanmıştır.  

         Tablo 12. Kalite Maliyetleri Konulu Tezlerin Dağılımı 
 

 

 

 

 

 

Kalite maliyetleri ile ilgili olarak bir doktora ve bir yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. 

Doktora tezinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) konusu ve konaklama işletmelerine 

uygunluğu kavramsal olarak ele alındıktan sonra hali hazırda TKY sistemini beş yıldır 

uygulayan bir zincir konaklama işletmesinin sisteme uygulaması derinlemesine analiz 

edilmiştir. Bu bağlamda işletmenin TKY geçiş ve uygulama süreci incelenerek sistemin 

aksayan ve başarılı yönleri tespit edilmeye çalışılmış ve aksayan yönleriyle ilgili olarak 

çözüm önerileri sunulmuştur. 

Y14 kodlu yüksek lisans tezinde kalite maliyetleri konusuna konaklama işletmelerinin 

bakış açılarını ve uygulama düzeylerini belirlemek adına bir anket hazırlanmış ve 

Ankara’da faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerine uygulanmıştır. 

Araştırmada 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde 3 yıldızlı işletmelere göre kalite 

maliyetleri yönetiminin daha fazla önemsendiği ortaya konmuştur. İşletmelerde kalite 

maliyetleri konusunda yeterli bilgiye sahip eğitimli personelin bulunmayışı, işletmeye 

ciddi bir mali külfet getireceğine inanılması, işletme için gereksiz olduğu yönündeki 

görüşler sistemin uygulanabilirliğini azaltmaktadır.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Konaklama İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi konularının akademik gelişimine yönelik 

olarak YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde 2000-2014 yılları arasında yapılan araştırmada 20 

lisansüstü tez bulunmuş ve bu tezler tez türü, hazırlandığı yıl, üniversite, tez konusu, 

Stratejik Yönetim Muhasebesi Yaklaşımları  Tez 
Türü 

Yıl 

Kalite 

Maliyetleri 

Konaklama İşletmelerinde Toplam Kalite 
Yönetimi ve Bir Örnek İnceleme (D6) 

Doktora 2000 

Kalite Maliyetleri Yönetimi Ve Otel 
İşletmeleri Üzerinde Bir İnceleme (Y14) 

Y.Lisans 2012 
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kullanılan araştırma yöntemine göre kategorize edilmiş ve tezlerle ilgili kısaca bilgi 

verilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda;  

• Taramalar sonucu 2000-2014 yılları arasında hazırlanan 20 lisansüstü tezin 14’ü 

yüksek lisans 6’sı doktora tezidir. Bu sayının konaklama işletmelerinde yönetim 

muhasebesinin önemi düşünüldüğünde yetersiz olduğunu söylemek mümkündür.  

• Ayrıca 2013 ve 2014 yıllarında herhangi bir tez çalışması bulunmamaktadır. Bu 

duruma yönetim muhasebesi konularının konaklama işletmelerine uygun 

görülmemesi, akademisyenlerin yeni konuları işlemekteki çekinceleri, sektörün 

uygulama yapma konusunda araştırmacılara kapılarının kapalı olması, 

akademisyenlerin işletmelerden veri toplamakta zorlanması gibi birçok sebep 

sayılabilir.  

• Akademisyenler konaklama işletmelerinde de uygulama yapmaları konusunda 

teşvik edilmelidir. Bu sayede işletme yöneticileri de yönetim muhasebesi 

uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve işletmede uygulamaları ile rekabet 

yeteneklerinin artması, hedef karlara ulaşma, performans değerlendirme gibi daha 

birçok açıdan farklılıklar kazanacaklardır.   

• Turizm alanında akademik gelişimin ilerlemesi için alanda yapılacak hem teorik 

hem de uygulamalı çalışmalara ihtiyaç vardır. Konaklama işletmeleri turizm 

işletmeleri içinde en fazla paya sahip olan işletmelerdir. Bu nedenle hem yeni 

yöntem ve uygulamaların geliştirilmesi hem de mevcut yöntem ve konular için 

uygulama sahası yaratması açısından önem arz etmektedir.  

• Tezlerde genel itibariyle örnek olay yöntemi tercih edilmiş, 4 tez çalışmasında ise 

anket yöntemi kullanılmıştır. Farklı araştırma yöntem ve teknikleriyle yeni 

çalışmaların yapılabilmesi adına uygun bir alan özelliği taşımaktadır.  

• Tezlerde işlenen konulara bakıldığında Stratejik Yönetim Muhasebesi yaklaşımları 

konuları (6 yüksek lisans, 4 doktora tezi) en fazla işlenen konu olmuştur.   

• Yönetim muhasebesinin kavramsal gelişimi, fiyatlama ve maliyet analizleri, 

maliyet yönetimi ve kontrol süreci tez hazırlanan diğer konular arasında yer 

almıştır. Bu konular tek başına işlendiği gibi işletme kârlılığına, finansal 

analizlerine etkileri üzerinde de durulmuştur.  

• Yönetim muhasebesi konuları içinde sayabileceğimiz, Maliyet - Hacim - Kâr 

analizleri, planlama, bütçeleme, müşteri kârlılık analizi, sermaye bütçelemesi, 
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yatırım planlaması, değer mühendisliği, tam zamanında üretim gibi konularda 

yapılmış lisansüstü tez çalışmasına rastlanmamıştır.  

• Araştırmada bulunan tezler arasında en fazla stratejik yönetim muhasebesi 

konuları tercih edilmiştir. 

• Stratejik yönetim muhasebesi yaklaşımları içerisinde FTM konusu en çok işlenen 

konu olmuştur. Bu tezlerin sonuçları incelendiğinde, FTM sistemi otel 

işletmelerindeki hizmet üretiminde işletme kaynaklarının daha iyi yönetilmesini 

sağlayarak işletmenin rekabet gücünü arttırmakta ve sistem uygulama 

aşamasında sürekli veri üreterek, yönetime sürekli ve güncel bilgi sağladığı ortak 

sonucuna ulaşılmıştır.  

• FTM dışında hedef maliyetleme ve kalite maliyetleri konuları ele alınmış olup diğer 

yaklaşımları arasında sayabileceğimiz yalın üretim, kurumsal karne gibi konularda 

çalışmalar bulunmamaktadır.  

Araştırma sonuçlarından hareketle konaklama işletmelerinde yönetim muhasebesi 

konularının lisansüstü tez çalışmalarında işlerliğinin yetersiz olduğu görülmüştür. 

Özellikle bu konularda çalışma yapmak isteyen akademisyenler için önemli bir açık alan 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Konaklama işletmelerinin aynı zamanda bir hizmet işletmesi olmaları nedeniyle, üretim 

işletmelerinden farklı özellikler arz etmektedir. Hizmetin stoklanamaması, standardize 

edilmesindeki zorluklar, talep edildiği yerde ve zamanda tüketilmesi gibi belirleyici 

özellikleri işletme maliyetleri konusunda birçok belirsizliği de beraberinde getirmektedir. 

İşletmelerin üretim maliyetleri, işletmenin ana amacı olan kâr sağlama ve devamlı hale 

getirmeleri üzerinde en önemli etki unsurudur. Yönetim muhasebesi işletme 

maliyetlerinin kontrolü, analizi ve yönetimi gibi birçok konuda işletme yönetimine 

yardımcı olacak bilgiyi sağlaması nedeniyle, konaklama işletmeleri içinde oldukça 

önemlidir. Yönetim muhasebesi ile ilgili olarak hem yeni yöntem ve tekniklerin 

geliştirilmesi hem de mevcut olanların faydalarının artırılması adına alanda çalışacak 

akademisyenlere ihtiyacı artırmaktadır.  
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Özet                  
Savaş kavramı sürekli ve gelişim değişim içindedir. Artık askerî 
savaşlar aysbergin görünen yüzünü oluştururken görünmeyen 
yüzünü ekonomik savaşlar oluşturmaktadır. Sürekli değişim ve 
gelişim içinde olan bir yapıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin karar 
mekanizmalarında görev alacak personelin kararlarında diğer 
kısıtlarla birlikte finansal kısıtların da olduğunu ve olayları tahlil 
ederken bu kısıtları da göz önüne alması gerektiğini bilmesi 
gerekmektedir. TSK’da verilen eğitimin sadece askerî niteliğe sahip 
olması, olayların tek boyutlu değerlemesine sebep olabilecektir. Bu 
yüzden Askerî Yüksek Öğretim kurumlarında diğer bilimsel dallarla 
birlikte Muhasebe ve Finans eğitimini içeren lisans programları ile bir 
farkındalık yaratılmak amaçlanmaktadır. Bu durumun öğrenciler 
tarafından algılanması ve analitik düşünce yapısının geliştirilerek 
savaş veya barış ortamında verilecek kararın rasyonel olması 
amaçlanmaktadır. Bu çalışmada Muhasebe ve Finans derslerinin 
askerlikle olan ilişkisi ve gerekliliği anlatılmaya çalışılmıştır. 
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Abstract 
The concept of war is in continuous change and development. 
Nowadays the visible face of iceberg is military battle, however the 
invisible face is economic competition. In today’s rapidly changing 
circumstances , the managers of Turkish Armed Forces (TAF) should 
realise the financial constraints  and consider them while analyzing 
and managing cases. Giving only a military education in the schools 
will cause a one-dimensional evaluation. So, undergraduate programs 
in the military higher education which include Accounting-Finance 
aim to raise awareness about financial topics. The main goal is  
recognizing  the importance of financial issues  and making rational 
decison by students and in the war and peace. In this study, the 
relationship between military service and the requirements of the 
Accounting and Finance course will be studied. 
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Giriş 

Muhasebe ve finans öğretiminin Askerî Yüksek Okul programlarında yer almasının 

gerekliliğini anlamak için muhasebe ve finans biliminin felsefesinin tam ve doğru 

anlaşılması gerekmektedir. Muhasebeyi sadece toplanan bilgileri kaydeden, sınıflandıran 

ve analiz edip üçüncü kişi ve kuruluşlara sunan bir yapı olarak görmek muhasebe 

biliminin kapsamını daraltıcı, sürekli değişen ve gelişen çevre şartlarına uyumu 

zorlaştırıcı ve evrensel ölçütlere aykırı bir durum yaratacaktır. 

Muhasebe bilimi, bilimsel bir altyapıya dayanmadan öngörü veya sezgilerle oluşturulan 

kurama dayanmamaktadır. Aksine uygulamanın dayandığı düşünce biçimini araştırarak, 

uygulamanın neden böyle olduğunu ve başka türlü olmaması gerektiğini açıklamaya 

çalışan bir bilim dalıdır. Muhasebe; analiz, ilişkilendirme, değerlendirme ve karar alt 

sistemleri olan bir bütünsel bilim dalıdır. Bu durum muhasebenin anlaşılabilir, 

uygulanabilir olmasını ve gelişimini açık hale getirmektedir. Muhasebenin açık bir sistem 

olması, muhasebeyi oluşturan kuramların her zaman uygulama ile etkileşim içinde 

olmasını sağlamaktadır. Bu yüzden muhasebe kuramı hem tümden gelim ve hem de 

tümevarım yaklaşımlarını içermekte ve diğer yaklaşımlarla da derinlik kazanmaktadır 

(Sevilengül, 2011:16).  

Tümevarım yaklaşımında finansal bilgiler toplanmakta, kaydedilmekte, 

sınıflandırılmakta ve analiz edilip ilgili kişi ve gruplara sunulmaktadır. Askerlik mesleği 

için de tümevarımcı bir yaklaşımdan bahsetmek gerekmektedir. Muharebe sahasında 

veya barış ortamında her türlü bilginin en alt kademeden başlayarak toplanması, 

toplanan bu bilgilerin kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş yetki ve sorumluluklar 

çerçevesince sınıflandırılması ve sınıflandırılan bu bilgilerin değerlendirilerek ve 

yorumlanarak karar verici konumundaki komutanlık makamına sunulması tümevarımcı 

bir yaklaşımın sonucudur. Muhasebe aynı zamanda tümden gelim yaklaşımı gereği 

teknoloji, sosyoloji, ekonomik koşullardaki meydana gelen değişmeleri de göz önünde 

bulundurarak uygulama için ilke, yöntem ve ölçütler oluşturup bunların bireysel olaylara 

uygulanmasını da sağlamaktadır (Sevilengül, 2011:16-17). Tümdengelim yaklaşımını 

askerlik mesleği ile ilişkilendirdiğimizde ülkenin değişen koşulları, çevre ülkelerin içinde 

bulunduğu konum ve sahip oldukları askerî güç, teknolojinin gelişmesi ile harp 

kavramının yeni bir alana kayması Bıçakçı (2012), Aydın (2014) ve Gürkaynak ve İren 

(2011)’in çalışmalarında belirtilen siber harp denilen yeni muharebe alanlarının doğması, 

savunma stratejisi inşa etmeye ve uluslararası sistemdeki güncel tehditleri de kapsayacak 
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bir strateji oluşturulmasının gerekliliği, değişen sosyo-kültürel yapı ve bütün bunlara 

uygun amaçların, ilkelerin, doktrinlerin, ölçütlerin ve yöntemlerin oluşturulması ve en üst 

kademeden en alt kademeye kadar uygulanması tümdengelim yaklaşımının askerliğe 

uyarlanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Muhasebe biliminde olduğu gibi 

askerlik mesleğinde de tümevarım ve tümdengelim yaklaşımları kullanılmaktadır.   

Bu çalışmada askeri yükseköğretim programlarında muhasebe ve finans derslerinin yer 

almasının nedenleri, muhasebe ve finansın temel ilke ve kavramları ile askerlik mesleği 

arasında bağlantılar kurularak anlatılmaya çalışılmaktadır. Muhasebe ve finansın her 

türlü sosyoekonomik ortamın vazgeçilmez unsuru olduğu çerçevesinde asker kişilerinde 

birer kullanıcı olarak söz konusu alanlara hâkim olmaları gerekliliğine vurgu yapılacaktır. 

1. Literatür Araştırması 

Muhasebe ve finans bilgilerinin son dönemlerde artan çeşitliliği ve yönetsel kararlardaki 

etkisi bireysel anlamda olduğu kadar kurumsal anlamda da her geçen gün artmaktadır. 

2014 yılında 21.8 milyar TL savunma bütçesi 2015 yılında yaklaşık 22.8 milyar TL’lik bir 

rakamla (www.bumko.gov.tr_17.09.15) milli bütçenin %4.4’lük kısmını oluşturmuştur. 

Türkiye Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI)’nün verilerine göre 

2014 yılında (SIPRI yearbook, 2014) askerî harcamalarda 15. sırada yer almaktadır. Söz 

konusu rakamlardan da anlaşılacağı üzere büyük bütçe rakamlarının yer aldığı ancak 

savunma etkinliği, bölgesel unsurlar ve cereyan eden olaylar incelendiğinde güçlü, kendi 

üretebilen ve geliştirebilen bir ülke olma zorunda olan bir ülke için bütçe rakamları kısıtlı 

imkanlara dönüşmektedir. 21.yy.’ın özellikle son dönemlerinde Dünyada barışın değil 

savaş kültürünün olduğu bir ortamda ülkeler savunma etkinliklerini ve caydırıcılıklarını 

en üst düzeye çıkarmak zorundadır. Bu durumda yapılması gereken ise eldeki imkanların 

optimal ölçülerde kullanılması, fayda/maliyet analizlerinin sağlam bir şekilde yapılarak 

verimliliğin artırılmasıdır. Bu çerçevede finans ve muhasebe bilgilerinin ne kadar değerli 

olduğu, yönetsel kararlara ne derecede etki edeceği tartışılmaz bir gerçektir. 

Bu kapsamda öncelikle bireysel anlamda ve dolaylı olarak kurumsal anlamda muhasebe 

ve finans bilgilerini kavrama, sentez ve değerlendirme yeteneklerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Ancak gerek küresel boyutta, gerekse ülke bazında yapılan araştırmalarda 

ve ekonomik göstergelerde özellikle bireysel anlamda bilgi yetersizliğinin olduğu 

görülmektedir. Son yıllarda küçük birikimlerle büyük kazançların kısa sürede 

kazanılabileceğini düşünen insanların forexe (farklı ülkelerin paralarının birbiriyle 

değiştirildiği döviz piyasası) yönelerek tüm yatırımlarını kaybetmesi bunun en somut 
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örneğidir. OECD tarafından yetişkin ve yükseköğretim düzeyindeki öğrenciler üzerinde 

değişik ülkelerde yapılan araştırmalarda insanların en temel düzeyde olduğu kabul edilen 

enflasyon, faiz oranı gibi kavramları bile anlayamadıkları ortaya çıkmıştır (Altıntaş, 

2008:22). Türkiye’de yapılan benzer bir araştırmada ise yükseköğretim öğrencilerinin 

büyük bir kısmının (%81) kredi kartı temerrüt faizini bilmediği tespit edilmiştir (Temizel 

ve Bayram, 2011:83). 

Sivil ya da askerî tüm yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ile birlikte araştırma 

ve geliştirme gibi üç temel görevi bulunmaktadır. Bu nedenle; yönetsel anlamdaki 

gelişmelere paralel olarak bilginin giderek öneminin artması ve bilginin yayılma ve 

eskime hızlarına kurumların ayak uydurma isteği yeni finansal tekniklerinin ve muhasebe 

eğitiminin ihtiyaçlara göre geliştirilmesini mecbur kılmaktadır. Burada da en büyük görev 

yükseköğretim kurumlarına düşmektedir. 

Amerikan Muhasebe Derneği tarafından oluşturulan ve 1986 yılında “Geleceğin 

Muhasebe Eğitimi” başlıklı çalışmayı yapan Bedford Komitesi muhasebe eğitim 

programlarının öğrencileri kamu ve özel sektör uygulamalarına yeteri kadar 

hazırlayamadığı görüşü üzerinde durmuştur (Sundem ve diğerleri). Söz konusu raporda, 

yükseköğretimde ekonomik anlamda yönetsel karar alıcı veya yönlendirici konumuna 

gelecek öğrencilerin muhasebe eğitimi bilgilerini geliştirmeleri ve bu bilginin kullanılması 

hususunda yoğunlaşmalarını öngörmüştür. Yine aynı raporda öğrencilerin elde edilen 

bilgilerin ayrıntıları ile öğrenmek yerine eğitimlerinde öğrenmeyi öğrenmelerinin 

amaçları olması gerekliliği vurgulanmıştır. 

Yükseköğretim kurumlarındaki muhasebe eğitiminin öğrencilerin bağımsız bir birey 

olarak kendilerini geliştirmelerini sağlayacak ve onları bu konuda teşvik edecek şekilde 

yürütülmesi gerekir (Bayazıtlı ve Çelik, 2004). Bu eğitim bireyin doğrudan olmasa bile 

dolaylı olarak kurumsal kalitesini ve farkındalığını da artıracaktır. Askerî yükseköğretim 

kurumlarında da hedef, öğrencinin muhasebeci veya finans uzmanı olmasını sağlamak 

değil, sivil yükseköğretim kurumlarında olduğu gibi analitik, kritik düşünme ve mali 

bilginin analiz edilmesi becerileri kazanılması (Mohammed ve Lashine, 2003) olmalıdır. 
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2. Muhasebe ve Finansın Temel Kavramlarına Genel Bakış ve Askerî Niteliğin 

Kazanılmasındaki Rolleri  

Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerine göre ortak bir isim altında birleştiren 

kavramlar1, bilgiler arasındaki ilişkinin kurulması ve gözlemlerin belli bir düzen içinde 

değerlendirerek olayların anlaşılabilmesini amaçlamaktadır. Bu yaklaşımdan hareketle 

muhasebe ve finansın temel kavramları askerî örneklerle ilişkilendirilerek incelenmiştir. 

2.1.Muhasebenin Temel Kavramlarının Askerî Niteliği Kazanmadaki Rolü 

Muhasebe sistemini oluşturacak evrensel ve yararlı olma ölçütüne göre 12 temel kavram 

seçilmiş ve bu kavramlar uygulamaya temel oluşturmuştur. Muhasebe temel kavramları2, 

muhasebe ilkelerinin, dolayısı ile uygulamaların temelini oluşturan hususlardır. Bu 

çalışmada sosyal sorumluluk kavramı, kişilik kavramı, işletmenin sürekliliği kavramı, 

dönemsellik kavramı, parayla ölçülebilme kavramı, maliyet esası kavramı, tarafsızlık ve 

belgelendirme kavramı, tutarlılık kavramı, tam açıklama, ihtiyatlılık kavramı, önemlilik ve 

özün önceliği kavramlarının askerlikle ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. 

-Sosyal Sorumluluk Kavramı: Muhasebenin işlevini yerine getirirken hukuki anlamda bir 

sorumluluktan ziyade daha geniş bir sorumluluğunun olduğunu sadece belli bir grubun 

değil tüm paydaşların, toplumun çıkarının gözetilmesi gerektiğini ifade eden bir 

kavramdır (Sevilengül, 2011:18). Muhasebenin kapsamı, amacı ve anlamı sosyal 

sorumluluk kavramı ile ifade edildiği için bu kavramın göz ardı edilmesi diğer 

kavramların anlamlılığının yitirilmesine sebep olacaktır.  

Askerlik mesleği de, sosyal sorumluluk kavramını yürüttüğü faaliyetleri merkezine 

almaktadır. Askerlikte alınan tüm kararlar, yapılan her faaliyet sosyal sorumluluk anlayışı 

ile bağdaşmaktadır. Herhangi bir askerî birlik komutanının (yöneticisinin) aldığı kararlar 

ve/veya verdiği emirler kendi emrindekileri ve çevresini farklı şekilde ve derecede 

etkileyeceğinden; komutan karar vermeden önce, çeşitli karar destek sistemlerinden de 

istifade ederek en uygun (optimal) hareket tarzını seçer.  

-Kişilik Kavramı: İşletmenin, sahiplerinden, personelinden ayrı bir kişiliğinin olduğu ve 

muhasebe işlemlerini sadece bu kişilik adına yaptığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla 

                                                           
1 Türk Dil Kurumu büyük sözlükte kavram kelimesi “Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kaplayan ve bir ortak ad 

altında toplayan genel tasarım; tek bir nesnenin (bireysel kavram) ya da bir nesneler sınıfının (genel kavram) özünü belirleyen, 

birbirleriyle bağlantılı niteliklerin ya da özel belirtilerin (özelliklerin) bir sözcükte düşünülmüş olan birleşimi.” olarak 

tanımlanmaktadır.(TDK, 2014). 
2 26 Aralık 1992 tarihinde yayımlanan 1. nolu Muhasebe Uygulama Genel tebliği’nde muhasebenin 12 temel kavramı; sosyal 

sorumluluk, kişilik, işletmenin sürekliliği, dönemsellik, parayla ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, 

tam açıklama, ihtiyatlılık, önemlilik ve özün önceliği olarak sıralanmıştır. 
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muhasebe, işletme kişiliğine ait değerler ve bu değerlerdeki değişimlerle ilgilenmektedir 

(Sevilengül, 2011:18).  

TSK, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Harp Okulu ve diğer komutanlıkların kendi tüzel 

kişiliklerini kullanarak yapmış oldukları işlemler de kişilik kavramı gereğidir. Silahlı 

Kuvvetlerin her kademesinde görev yapan personel, bulunduğu görev yada konumu 

kendi nam ve hesabına kullanamaz. Yapılan her türlü faaliyet ve görev Silahlı Kuvvetler 

namına yürütülmektedir. Söz konusu durumda muhasebenin kişilik kavramı ile 

örtüşmektedir. 

-İşletmenin Sürekliliği Kavramı: İşletmenin sonsuz bir ömre sahip olduğu varsayımına 

dayanıldığını vurgulayan kavram, işletmenin ömrünün sahibinin ömründen bağımsız 

olduğunu ve faaliyetlerinin belirli bir süreye bağlı kalınmaksızın devam edeceğini 

belirtmektedir (Sevilengül, 2011:19). 

Bu kavram çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir ögesi olarak, TSK’nın 

varlığının ve işlevlerinin sonsuza kadar devam edeceği varsayılmaktadır. 

-Dönemsellik Kavramı: Sonsuz kabul edilen işletme ömrünün belli dönemlere bölünmesi 

ve her dönemin gelir ve giderinin diğer dönemlerden bağımsız olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir (Sevilengül, 2011:19).  

Silahlı Kuvvetlerin araç sevkiyatını yönlendiren ulaştırma birimlerinde, yakıt 

miktarlarının kullanıldıkları dönemler itibari ile takip edilmesi dönemsellik ilkesi 

gereğidir. Aynı şekilde sosyal hizmetler birimi içinde yer alan kantin hizmetlerini 

değerlendirirken de içinde bulunulan yılda elde edilen gelirlerin ilgili dönemde yapılan 

giderler ile mukayese edilmesi de dönemsellik kavramının bir sonucudur.  

-Parayla Ölçülebilme Kavramı: Bu kavram, işletmedeki olayların ölçülüp, ifade 

edilmelerinde, ortak ölçünün para (ulusal para) olmasını anlatır (Sevilengül, 2011:20).  

Tüm işletmeler gibi kâr amaçlı olmayan bir organizasyon olarak Silahlı Kuvvetlerde her 

türlü faaliyette maliyet-etkinlik analizi yapılmaktadır. Hertürlü faaliyet için maliyet 

hesaplanması kolayca yapılırken bazen elde edilen sonuçların (tatbikatlar sonunda elde 

edilen başarının maddi ölçüsü) parasal olarak ifade edilmesi mümkün olmamaktadır. Bu 

gibi durumlarda ise elde edilen sonuçların etkinlik derecesi kullanılarak kantitatif bir 

değerlendirme yapılabilmektedir. Bununla birlikte Silahlı Kuvvetlerde bulunan bazı 

üretim tesislerinde (fabrika, fırın, tersane, dikimevi vb.) elde edilen çıktıların (ürünlerin) 

parasal değerini ölçmek de mümkün olabilmektedir.  
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-Maliyet Esası Kavramı: Bu ilkeye göre işletme tarafından alınan varlıklar elde etme 

maliyetleri üzerinden kayıt altına alınmaktadır (Sevilengül, 2011:20).  

Silahlı Kuvvetlerde yapılan her türlü faaliyette, envantere alınan makine, araç, gereç, 

teçhizat ve silahta bu kavrama uygun olarak edinme değeri üzerinden kayıt altına alınarak 

izlenmekte ve maliyet esası kavramına uygun bir şekilde hareket edilmektedir. 

-Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı: Muhasebe kayıtlarının gerçek durumu 

yansıtabilmesi için tarafsız ve usulüne göre düzenlenmiş belgelere dayandırılması 

gerekmektedir (Sevilengül, 2011:21).  

Gerek muhasebe kavramı olarak gerekse diğer askerî değerler açısından Silahlı 

Kuvvetlerde parayla ölçülebilen ya da ölçülemeyen her türlü husus kişinin yorumuna yer 

vermeyecek şekilde tarafsız bir şekilde belgelendirilir. 

 -Tutarlılık Kavramı: Mali tabloların diğer dönemlerle karşılaştırılabilmesi için seçilen 

dönemde izlenen muhasebe politikalarının diğer dönemlerde de devam ettirilmesi 

gerektiği ifade edilmektedir (Sevilengül, 2011:21).  

Silahlı Kuvvetlerde görevler kişilere göre değişmemekte önceden belirlenen kurallar 

çerçevesinde yürütülmektedir. Tüm personelin aynı kanun ve kurallara tabi olması 

tutarlılık kavramı ile açıklanabilir.  Bu kavram gereği birliklerin durumu yıllar itibari ile 

objektif bir şekilde değerlendirilmektedir.  

-Tam Açıklama: Bu kavram mali tabloların, kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine 

yardımcı olacak kadar anlaşılır, açık ve yeterli olması gerektiğini anlatmaktadır 

(Sevilengül, 2011:21).  

Askerlikte verilen bir emrin açık ve anlaşılır olması önemlidir. Özellikle savaş veya 

operasyon gibi kritik zamanlarda bu durum kendisini daha çok hissettirmekte ve 

komutan tarafından verilecek bir kararda kendisine sunulan bilgilerin açık, yeterli ve 

anlaşılabilir olması önemli olmaktadır. 

-İhtiyatlılık Kavramı: Muhasebe olaylara temkinli yaklaşılması gerektiğini ve tarafsız bir 

bakış açısı ile işletmenin karşılaşabileceği riskleri göz önünde tutması gerektiğini ifade 

etmektedir (Sevilengül, 2011:22). Bu kavram gereği gelir kesinleşmeden kesinleşmiş gibi 

yazılamayacağı, gider ve zararın ise kesinleşmemiş olsa dahi ortaya çıktığı anda sonuç 

hesaplarında gösterilmesi gerektiği anlatılmaktadır.  

Askerlikte de icra edilen faaliyetlerde risk yönetimi kapsamında, riskin büyüklüğü ve 

derecesi göz önüne alınarak, kabul edilebilecek risk seviyesi belirlenmektedir. 

Komutanlar ve yöneticiler verecekleri kararlarda “hesaplı risk” almak durumundadırlar. 
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İhtiyatlılık kavramı ve yaklaşımı doğrultusunda Silahlı Kuvvetlerde yapılan faaliyetlerde 

işlerin planlanandan farklı şekillerde gerçekleşebileceği olasılığı dikkate alınarak sürekli 

ihtiyat payı ayrılır. Örneğin bir komutan veya yöneticinin muharebede elindeki en önemli 

güçlerinden birisi de ihtiyat olarak tuttuğu birlikleridir. 

-Önemlilik Kavramı: Mali tabloları inceleyerek karar verecek paydaşların, bir bilginin 

verilmemesi durumunda vereceği karar değişiyorsa o bilgi önemli sayılmakta ve mali 

tablolarda yer alması zorunlu olmaktadır (Sevilengül, 2011:23).  

Komuta kademesinin de doğru karar verebilmesi için kendisine sunulan bilgilerden bir 

tanesinin eksik olması durumunda vereceği karar değişiyor ise o bilgi önemlidir. Bu 

durum önemlilik kavramı ile açıklanabilir. Örneğin; birliğin bir yere ilerlemesi sırasında 

yol güzergâhında yer alan su kaynaklarının gösterilmesinin önemli olup olmadığını 

değerlendirebilmek için söz konusu bilginin verilmemesi durumunda alınacak kararın ne 

ölçüde farklılaşacağını anlamak ile mümkündür.   

-Özün Önceliği Kavramı: Bir işlemin muhasebeye yansıtılmasında biçimden önce özün 

öncelikli olduğu anlatılmaktadır (Sevilengül, 2011:23).  

Askerî bir faaliyette esas olarak varılması amaçlanan sonuç başta belirlenerek, yapılan 

diğer ikincil faaliyetlerin belirlenen bu ana amacı gerçekleştirmeye yardımcı olması 

beklenmektedir. Bu hususta özün önceliği kavramı içinde değerlendirilmektedir. 

2.2. Finansın Temel İlkelerinin Askerî Niteliği Kazanmadaki Rolü 

Finansın temel ilkeleri, finansal işlemler ve alınan finansal kararların arkasında yatan 

temel felsefenin anlaşılmasını sağlamaktır. Finansal yönetimin temel ilkeleri olarak kabul 

edilen oniki ilke ampirik gözlemler ve mantıksal çıkarsamalar sonucunda evrensel olarak 

geçerli kabul edilmektedir (Karacan, 1996:10). Buna göre evrensel olarak kabul edilen ve 

Silahlı Kuvvetler açısından da büyük özem arz eden, kişisel çıkarları düşünme davranışı, 

riskten kaçınma, çeşitlendirme, iki taraflı muameleler, artan yararlar, işaret verme, risk 

getiri değiş tokuşu, değerli fikirler, davranış ve paranın zaman değeri olarak 

isimlendirilen finansın temel ilkeleri ve söz konusu ilkelerin askerlik mesleği ile olan 

ilişkisi aşağıda açıklanmaya çalışılacaktır. 

-Kişisel Çıkarları Düşünme Davranışı İlkesi: Bir finansal işlemde diğer şeyler sabit kalmak 

koşuluyla taraflar, kendileri için mali açıdan en uygun davranışı izleyeceklerdir. 

Tarafların kendileri için en uygun davranışı sergileyebilmeleri, seçeneklerin rasyonel bir 
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şekilde irdelenerek alternatifler arasından3 en iyi olanını seçmeleri ile mümkün olacaktır. 

İnsanların kişisel çıkarlarını düşünerek kendileri için en iyi olanı seçmelerinin bir sonucu 

değerleri artabilecektir (Ercan ve Ban, 2010:8).  

 Askerî düşünce yapısı ve kültürüne ilk bakışta ters gibi algılanan bu ilke, aslında, verilen 

bir kararın rasyonel olmasını ve karar alternatifleri arasından en fazla faydayı sağlayan 

alternatifin seçilmesini ifade etmektedir. Karar verici konumunda olan komutanın 

harekâtın icrasında vazife, düşman, arazi, mevcut kuvvetler ve zaman değişkenlerini 

değerlendirerek vereceği kararda, alternatif hal tarzları arasından kendi birliği için en 

uygun (optimal) hal tarzını seçmesi, kişisel çıkarları düşünme ilkesi ile açıklanabilir. 

Askerî anlamda kişisel çıkarlar ile ülke çıkarlarının uyumlu olması gerektiği 

değerlendirilmektedir. Bu durum daha detaylı incelendiğinde ise, komutan tarafından 

verilen karar ülke çıkarı gözetilerek verilmiş bir karar olsa da bu kişisel çıkarları düşünme 

ilkesinin bir sonucudur. Yani olayı birey (herhangi bir seviyede birlik komutanı) bazında 

incelediğimizde muharebe ortamının temel prensiplerinden bir tanesi hayatta kalmaktır. 

Dolayısıyla komutanın öncelikle kendisinin hayatta kalması için en doğru kararı vermesi 

gerektiği kişisel çıkarı düşünme ilkesinin bir sonucudur. Komutan tarafından rasyonel bir 

davranış izlenmeyerek yanlış bir alternatifin seçilmesinin bir daha geri dönüşü 

olmayacaktır.  

Finanstaki kişisel çıkarları düşünme ilkesi olayı sadece mali açıdan değerlendirdiği için 

oluşan kayıp da mali nitelikte olacaktır. Hâlbuki askerlikte bu ilkenin göz ardı edilmesi ile 

oluşan kayıp mali kaybın çok ötesine geçmektedir. Bu yüzden komutanın vereceği 

kararların rasyonel olması ve doğru alternatifin seçilmesi önem kazanmaktadır.  

Askerî Yüksek Öğretim Kurumlarında okuyan öğrencilerin kendi kişisel çıkarlarını 

gözeterek ders geçmeleri ve bunu mezun olmak için yapmaları bireysel bir başarı gibi 

gözükse de aynı zamanda nitelikli bir subayın yetişmesi için bütçeden ayrılan payın doğru 

olarak kullanılmasının sağlanmasıdır. Sonuçta birey, alternatifler arasından kendi kişisel 

çıkarlarını düşünerek vereceği karar, kaynakların optimal kullanımını sağlayacak ve 

topluma da dolaylı bir fayda sağlayacaktır. 

-Riskten Kaçınma İlkesi: Diğer bütün koşullar aynı iken insanlar daha yüksek getiriyi ve 

daha düşük riski tercih etmektedirler. İnsanların rasyonel davrandığı varsayıldığında iki 

                                                           
3 Alternatifler arasından en iyi olanı seçme fırsat maliyetini ortaya çıkarmaktadır. Olası fırsat maliyetleri arasından en iyi kararı 

seçecek çözümler üretilmesi kişisel çıkarları düşünme ilkesi gereğidir.  
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alternatif arasından riskler eşit ise getirisi yüksek olan alternatifi, getiriler eşit ise riski 

düşük olan alternatifi seçme eğiliminde olacaklardır (Ercan ve Ban, 2010:9).  

Askerlikte de esas olan, komutanların “hesaplı risk” veya kabul edilebilecek seviyede risk 

almasıdır. Kabul edilemeyecek veya elde edilecek fayda ile orantılı olmayan yüksek risk 

mevcutsa söz konusu faaliyet ertelenebilir veya iptal edilebilir. Örneğin, bir birliğin bir 

bölgeden başka bir bölgeye intikali için öncelikle intikal planı yapılarak, olası güzergâhlar 

belirlenir. Güzergâhlar arasından seçim yapabilmek için, her bir güzergâhın risk (tehlike) 

durumunun ortaya çıkartılması ve en az riske sahip güzergâhın seçilmesi, riskten kaçınma 

ilkesi ile açıklanabilir. Sonuçta her bir güzergâhın seçiminden sağlanacak faydalar eşit 

olsa dahi risklerinin farklı olması durumunda en az riskli intikali gerçekleştirecek 

güzergâhın seçilmesi riskten kaçınma ilkesinin gereğidir.  

-Çeşitlendirme İlkesi: Bir yatırımcının bütün mal varlığını neden tek bir yatırım aracına 

yatırmaması gerektiğini açıklamaktadır. Çünkü söz konusu yatırım aracındaki olası bir 

düşme durumunda, bütün mal varlığının kaybedilmesi ile karşılaşılacağından 

çeşitlendirmenin yapılması gerekmektedir. Bu ilke riskten kaçınma ilkesi üzerine 

kurulmuştur. Bu ilkeye göre yatırımcı getirisini kontrol altında tutarken, riskini azaltmak 

için aralarında negatif ve kuvvetli ilişki olan yatırım araçlarından bir portföy kurması 

gerekmektedir (Ercan ve Ban, 2010:9). 

Askerlikte ise riski en az düzeye indirgeyip olabilecek en az kayıpla başarıya ulaşmak 

hedeflenmektedir. Riskin en az düzeye indirgenmesi için mevcut kuvvetlerin 

çeşitlendirilmesi şarttır.  Bu yüzden muharebe sahasında sadece tek bir birlik kullanılarak 

(piyade birliği veya topçu birliği vb.) muharebe yapılmaz. Komutan elindeki kuvvetlerden 

oluşturacağı karma bir savaş gücü ile harekât planı hazırlar. Komutan, elindeki kuvvetleri 

tek bir silah gücüne veya tek bir birliğe değil, farklı özelliklere sahip kuvvetlere 

paylaştırarak düşman üzerinde sıklet (yoğunlaşma) merkezi yaratmaya çalışır. Bu 

durumu anlatan en çarpıcı örnek Büyük Taarruzda gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Söz 

konusu savaşta birlik bazında bir çeşitlendirmeye gidilmiş ve taarruzun tek bir noktadan 

değil farklı noktalardan (Batı cephesi, Doğu Cephesi, vb.) yapılarak bir cephede olabilecek 

başarısızlığın başka bir cephedeki başarı ile telafi edilmesi amaçlanmıştır. Açılan 

cephelerin savaşı kazanmak (yüksek getiri) için en kritik noktalar arasından seçildiği 

görülmektedir.  
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Şekil 1: Büyük Taarruz Harekat Planı 

 

Kaynak: http://www.ttk.gov.tr Erişim Tarihi: 12.11.2014 

 

-İki Taraflı Muameleler İlkesi: Her finansal işlemde en az iki taraf bulunmaktadır. Alıcının 

ve satıcının farklı bakış açıları, yaptıkları işlemleri de farklılaştırmaktadır. Örneğin hisse 

senetlerinin değerlendiğini düşünen bir yatırımcı elinde bulunan hisse senetlerini satma 

arzusunda iken, karşı taraftan aynı hisse senedini alan yatırımcı ise halen değerinin düşük 

olduğunu düşünerek satın alma pozisyonundadır. Çoğunlukla bu durum sıfır toplamlı 

oyuna benzetilmektedir (Karacan, 1996:13). 

Askerlikte de en az iki taraf bulunmaktadır. Örneğin komutan herhangi bir faaliyetin 

yapılması için bir emir verirken, bu emri alan bir veya birden fazla astları mevcut 

olacaktır. Bir muharebe ortamında dost kuvvetlerle birlikte yapılan plan karşısında, 

düşmanın da karşı planının olduğu ve her iki tarafın yaptığı analizlerin olaylara farklı 

yönlerden bakmalarının bir sonucu olduğunu doğurmaktadır. 

-Artan Yararlar İlkesi: Bir finansal karar verilirken bunun sağlayacağı fayda ile neden 

olacağı kayıpların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bir alternatifin 

değerini, gelecekte meydana getirdiği değişimlerin toplamı belirleyecektir. Bir firma, 

reklam harcaması yapmadığı için hiçbir ürünü satamadığı varsayılsın. Firma için reklam 

harcaması yapıp yapmama kararının değeri, firmanın reklam yaptığı zaman gelecekte 

yapacağı satışlar ile reklam yapmadığı zaman yapacağı satışlar arasındaki farka eşit 

olacaktır. Bu durum batık maliyetler ile ilgilidir. Eğer bir proje yapılmış ve başarısız 

olunmuş ise gelecekte bu projenin devamı için yapılacak ilave harcamalar projenin 

başarılı olması halinde sağlayacağı yararların üstünde kalıyorsa projeyi durdurmak ancak 
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yapılacak harcamalar projenin tamamlanması halinde yararların altında kalıyor ise 

projeyi bitirmek gerekecektir (Karacan, 1996:13). 

Askerlikte ise bir hârekat tarzının seçilmesinin sağladığı fayda ve oluşturacağı mahzurlar 

birlikte incelenerek seçilen hal tarzının değerlendirilmesi yapılır. Bu şekilde her bir 

hârekat tarzının fayda-mahzur analizi yapılarak en üstün (en uygun) hârekat tarzı 

belirlenerek ortaya konulmasının artan yararlar ilkesi ile uyumlu olduğu 

değerlendirilmektedir. 

-İşaret Verme İlkesi: Temettü dağıtımının açıklanması, bedelli veya bedelsiz hisse 

senetlerinin verileceği veya hisse senedinin bölüneceğinin açıklanması, yeni hisse senedi 

ihraçları vb. kararlar şirket yöneticilerin davranışlarının hissedarlarca anlaşılmasında 

işaret verici bilgi olarak algılanmaktadır (Ercan ve Ban, 2010:10).  

Askerlikte ise komutanın yaptığı eylemlerin astlarınca algılanıp bilgiye dönüştürülerek 

yapılması, işaret verme ilkesi ile açıklanabilir. Savaş ortamında düşmanın yaptığı bazı 

faaliyetler gözlemlenerek istihbarat bilgisi elde edilir, değerlendirilir, yorumlanır ve 

komutanın vereceği karara dayanak teşkil etmek üzere sunulur. 

-Risk Getiri Değiş Tokuşu İlkesi: Yatırımcı yüksek getiri elde etmek için daha çok risk 

alıyorsa kötü sonuçlarla karşılaşma olasılığı artmaktadır. Bir komutan savaşı kazanmak 

için muharebe sahasında yüksek riskler alıyorsa, almış olduğu riskler karşılığında kötü 

sonuçlarla karşılaşma olasılığının da arttığının bilmesi gerektiğini anlatmaktadır (Ercan 

ve Ban, 2010:10). 

-Değerli Fikirler İlkesi: Yüksek getirilerin ancak yeni fikirlerle sağlanabileceği ifade 

edilmektedir (Ercan ve Ban, 2010:10).  

Bir muharebenin kazanılmasının altında komutanın verdiği yaratıcı fikirler yatmaktadır. 

Bunun en güzel örneği Atatürk’ün Sakarya Meydan Muharebesi sırasında o zamana kadar 

uygulanmamış bir savaş stratejisini uygulayarak (taktik geri çekilme manevrası yerine, 

stratejik savunma konsepti- “hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh tüm 

vatandır”) savaşı kazanması, yaratıcı fikirlerin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi 

niteliğindedir. Değerli ve yaratıcı fikirler Silahlı Kuvvetlerde teşvik gören bir unsurdur. 

Her seviyede yönetici veya komutan, kaynakların kıt olduğu bir ortamda yaratıcılığını 

kullanarak önüne çıkan çeşitli yönetsel ve askerî problemlere çözüm bulmaktadır. 

Örneğin elinde yetersiz insan kaynağı bulunan bir birlik komutanı, askerlerini eğiterek 

farklı konularda insan kaynağı ihtiyacını giderebilmektedir.  
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-Davranış İlkesi: İnsanlar ellerinde yeterli veri yoksa çoğunluğun yaptığı davranışı yapma 

eğilimini göstermektedir. Bu ilke işaret verme ilkesinin uygulanmasıdır (Ercan ve Ban, 

2010:10-11).  

Askerlikte ise işaret verme ilkesinde verilen örnekteki Alay Komutanının sabah sporlarını 

tüm Alayla birlikte yapması durumunda, astların çoğunun spor yapmaya başlaması ve 

durumundan bilgisi sahibi olmayan kişilerinde diğerleri ile birlikte spora başlaması 

davranış ilkesi ile izah edilebilir. 

-Paranın Zaman Değeri İlkesi: Bu ilke paranın bir zaman değeri olduğunu belirtmektedir. 

Bir evi belli bir zaman dilimi için başkasına kiraya verdiğinizde evinizin oturma hakkının 

başkasına devredilmesiyle aldığınız kira ücreti ile elinizdeki paranızın belli bir süreliğine 

bir kişi veya kuruma (bankaya) vermeniz durumunda, paranın kullanım hakkının karşı 

tarafa devredilmesi ile alınan tutar faiz olmaktadır. Faiz paranın zaman değerini 

oluşturmaktadır (Ercan ve Ban, 2010:11).  

Askerlikte belki de en önemli ilkelerden birisi paranın zaman değerinin olduğunun 

bilinmesidir. Savunma sanayi alanında yürütülen birçok yatırım projesi bulunmakta ve bu 

projelerin birçoğunda asker kişiler de görev almaktadır. Yapılan projelerin teknik 

altyapısı önemli olduğu kadar, bunların ödemesinin nasıl olacağı da bir o kadar önemlidir. 

Örneğin yurtdışından aldığımız Leopar tanklarının maliyetinin nasıl ödeneceği, vade 

yapısının ve uygulanacak faiz oranı vb. gibi birçok finansal değişkenin doğru analiz 

edilmesi gerektiği bu ilke gereğidir. Çünkü savunma sanayinde yürütülen projelerin 

parasal tutarları genellikle büyük tutarlardadır. Finansal değerlemede yapılacak küçük 

bir hata ya da unutulacak bir değişken, söz konusu projelerin maliyetlerini 

değiştirebilecektir. Ek’te sunulan Ulusal bütçeden savunmaya aktarılan tutarlar göz 

önüne alındığında işin ne kadar ciddi olduğu ortaya çıkmaktadır. Sadece büyük projeler 

için paranın zaman değeri bulunmaz. Askerî bir birliğe alınacak sebze ve meyve için 

yüklenici firma tarafından verilen peşin ve taksitli fiyatların değerlendirilmesinde yine 

paranın zaman değerinin olduğunun bilinmesi gerekmektedir.  

3. Muhasebe Ve Finansın Temel Kavramlarının Askeri Yüksek Öğretim 

Programlarında Yer Almasının Gerekliliği 

Günümüzde yaşanan hızlı değişim, bilgi ve iletişim teknolojilerinde önemli gelişmeler 

bilginin yenilenme ve yeni bilginin ortaya çıkış hızını en üst düzeylere çıkarmıştır. 

Yaşanan bu gelişimler özelikle ekonomik ve teknolojik alandaki gelişimler, hem askerlik 

hem de muhasebe-finans alanına yeni yönler vermektedir. Bu gelişmelere ayak 
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uydurabilmenin ve çağın gerisinde kalmamanın tek çaresi ise eğitimdir. Askerlik 

mesleğinin de muhasebe ve finans alanından kopmaması ve bu alanda maksimum verimi 

sağlayabilmesi için askeri yükseköğretim kurumlarında söz konusu eğitimler diğer eğitim 

alanları mutlaka uyumlaştırılmalıdır. Aşağıda yaşanan değişimlerin her iki alana etkileri 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

3.1. Düşünce ve Karar Yapısındaki Değişim 

Analitik düşünme, belirlenen bir hedefe ulaşmak için olayları neden-sonuç ilişkisi içinde 

sorgulayarak, önyargısızca, çevresel etkileri de dikkate alarak ve kapsamlı bir şekildeki 

düşünme ve karar verme biçimidir. Bu düşünce biçiminde geçmiş, bugün ve gelecek 

ekseninde bütüncül bir değerlendirme ile muhakemenin yapılması, hata ve saptırmaların 

olup olmadığının araştırılması ve bu sayede farkındalığın yaratılması amaçlanmaktadır. 

Analitik düşüncede sübjektifliği ve yanlış genellemeleri ortadan kaldırıp doğru 

yargılamalarda bulunabilmek için doğru sorgulamalar yapmak önemlidir. Bu yüzden bu 

sorgulamaların ve analizlerinin tutarlı, mantıklı doğru yapılması önem arz etmektedir.  

Analitik düşünce yapısına sahip bir birey problemle karşılaştığı zaman öncelikle meseleyi 

doğru anlamaya ve konu ile ilgili araştırma yaparak gerekli bilgileri toplamaya çalışır. 

Toplanan bu bilgilere göre alternatif çözümler ve her bir çözümün sonucunu tahmin 

etmeye çalışır. Alternatifleri birbirleriyle mukayese ederek en az riski ve en fazla faydayı 

sağlayan alternatifi seçer (Ağargün, 2011). Analitik düşünce her türlü önyargıdan 

kurtulup sonuçları değerlendirerek doğru bir senteze ulaşabilmek için önemlidir 

(Eğilmez, 2013). Askerî Yüksek Öğretim Kurumlarında muhasebe ve finans alanda verilen 

eğitimler ile öğrencilerin analitik düşünce yeteneklerinin gelişmesi sağlanarak önyargısız 

bir şekilde olaylara yaklaşılmaları ve olayları doğru analiz etmeleri amaçlamaktadır. 

Gerek muhasebe gerekse finans derslerinde, tek tek küçük unsurların işleyişi 

anlatıldıktan sonra bu küçük unsurların bir araya gelerek aralarındaki etkileşimler göz 

önüne alınarak bir sonuca (çözüme) ulaşılmakta ve ulaşılan sonuçlar değerlendirilmekte 

ve yorumlanmaktadır. Aslında, izlenen bu yöntem askerî bir problemin çözümünde de 

kullanılan bir yöntemdir. Dolayısıyla muhasebe ve finans eğitimi ile askerî problem çözme 

yöntemleri birbirleri ile bu yönden benzemekte ve birbirini desteklemektedir.  

Analitik düşünce, olayları değerlendirirken tek bir kısıt veya değişkenle değil, çok fazla 

kısıt ve değişken altında değerlendirmenin yapılabilmesi için farklı alanları bilmek veya 

farkında olmayı gerektirecektir. İşte bu yüzden yaşanan her olayın, birden fazla olayın 

etkisi ve etkileşimi ile meydana gelmiş olabileceği düşünüldüğünde olayları doğru 
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değerlendirebilmek için finans ve muhasebe kısıtını da göz önüne almak gerekmektedir. 

Ancak bu şekilde olaylar doğru analiz edilmiş olacaktır.  

3.2. Savaş Olgusundaki Değişim 

Clausewitz (2008) savaşı “Düşmanı irademizi kabule zorlamak için bir kuvvet kullanma 

eylemi” olarak tanımlamıştır. Kuvvet ise düşmana irademizi zorla kabul ettirme amacının 

aracıdır. Bu amaca güvenle ulaşabilmek için düşmanı silahtan arındırmak zorunludur ve 

bu savaş harekâtının asıl hedefini oluşturmaktadır. Kuvvetin kuvvete karşı konulması ise 

bilim ve sanatın buluşlarıyla donatılarak olmaktadır (Clausewitz, 2008:30). Dolayısıyla 

savaşları sadece bir ülke askerînin başka bir ülkeye askerî müdahalede bulunması 

şeklinde tanımlamak yanlış olacaktır. Savaş olgusu teknolojinin ve ekonominin hızla 

gelişmesi ve değişmesiyle farklılaşmıştır. Bu farklılaşma içinde askerî müdahale belki en 

son adım olarak düşünülmektedir. Bir ülkeye müdahale etmek sadece askerî birliklerle 

değil ekonomik bir takım yaptırımlar uygulayarak ta mümkün olmaktadır (Köse vd., 

2014a:585-587). 624 yılında Mekke kervanını ele geçirmek için çıkan Bedir Savaşı, 1708 

yılında zengin maden ocaklarına sahip olabilmek için yaşanan Emboabas Savaşı, 1839-

1842 yılları arasında afyon ticareti nedeniyle çıkan Çin-İngiltere Afyon Savaşı, İtalya’nın 

pazar ve hammadde ihtiyacını karşılayabilmek çıkardığı 1911-1912 tarihlerindeki 

Trablusgarp Savaşı, doğunun zenginliklerine sahip olabilmek için yaşanan Haçlı Seferleri 

ve ismi tam olarak konulmasa da halen günümüzde yaşanan enerji savaşlarının temel 

nedeni “para-sermaye” olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Dolayısıyla sermayenin 

yönü doğru takip edilirse gelecekte hangi ülkelerin savaşa gireceğini şimdiden tespit 

etmek ve ona göre kendi konumumuzu doğru belirlemek mümkün olabilecektir. İşte 

bunun tespiti için geleceğin komutanlarının yeterli ve kaliteli bir ekonomi, finans ve 

muhasebe eğitimi almaları ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu durumu çok önceleri fark 

ederek, savaşa ticaret gözüyle bakan devletler olmuştur. Funnell (2004), İngiliz 

hükümetinin 1899-1902 tarihleri arasındaki yüksek maliyetli yönetimin sebebinin savaş 

da uygulanan etkisiz ve aldatıcı muhasebe sistemlerinin olduğunu anlamış ve bu durum 

iş etkinliğinin dejerasyonunun bir belirtisi olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla ulusal 

verimlilik hareketi, İngiltere'nin büyüklüğünü almak için İngiliz ulusal yaşamın tüm 

alanlarında verimlilik düzeyi yükseltilmeye çalışılmıştır. Bunun için yapılacak reformların 

temelinde etkili bir ordunun olması gerekliliği savunulmuştur. Bunu sağlamak için İngiliz 

askerî yöneticiler, savaşı iş olarak görmüşler ve ticaret yöntemlerini uygulamak 

istemişlerdir. Yenilikçi bir strateji ile ordu yönetiminde ticari farkındalığı yaratmak için 
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1906 ile 1932 yılları arasında Londra Ekonomi ve Siyaset Okulunda (London School of 

Economics and Political) muhasebe eğitimi uzmanlığı ve 1919 ve 1929 yılları arasında da 

askerî maliyet muhasebesi sınıfları açılmıştır.  

Tarih boyunca yaşananlardan alınacak dersler ile gelecekte yaşanabilecek olası tüm 

olaylar engellenemese bile alınacak tedbirler ve önlemler ile ortaya çıkacak 

olumsuzluklar en aza indirgenecektir. Alınacak tedbir ve önlemler kapsamında geleceğin 

komuta kademesini oluşturacak tüm Silahlı Kuvvetler personelinin askerî anlamda tam 

donanımlı olarak mesleki faaliyetlerini yürütmesi kadar mesleki faaliyetlerini doğrudan 

ya da dolaylı olarak etkileyebilecek tüm şartlara hazırlıklı olmaları durumu ortaya 

çıkmaktadır. Bu aşamada hayatın tüm alanında vazgeçilmez olduğu kadar Silahlı 

Kuvvetler açısından da vazgeçilmez bir unsur olan para ve onun etkin kullanımını 

sağlayan enstrümanlar hayati öneme sahiptir. Söz konusu enstrümanların verimli ve 

etkili kullanımı ancak Askerî Yüksek Öğretim Kurumlarında iyi bir muhasebe ve finans 

eğitiminin verilmesinden geçmektedir. 

3.3.  Etkililik, Etkinlik ve Verimlilik  

Etkililik (Effectiveness) kavramı, daha çok örgütün istediği sonuçlara ulaşma düzeyi ve 

derecesini ifade etmektedir. Sonuç, fiziksel değerlerle ifade edilen çıktıdan daha farklı bir 

anlam taşımaktadır. Örneğin; bir işletmenin araştırma ve geliştirme bölümünün 

geliştirdiği yeni ürün sayısı çıktıdır, ancak bu ürünler içinde talebi ya da pazarı hazır 

olanların sayısı da sonuçtur. Bir başka örnek vermek gerekirse, bir işletmenin bilgi işlem 

merkezinde hazırlanan programların sayısı çıktıyı belirler, ancak bu programlar içinde 

uygulanabilir nitelikte olanlar ve gereksinimlere cevap verenler sonuçtur (Yükçü ve 

Atağan, 2009). 

Etkinlik (Efficiency), bir işletmenin üretim faktörleri veya üretimin kendisi için önceden 

saptadığı programın gerçekleştirilme derecesini gösterir. Fiili (gerçekleşen) performans, 

önceden saptanan standart (olması gereken) performans ile karşılaştırıldığında 

gerçekleşen performansın standart performansa ne ölçüde yaklaşıp yaklaşmadığını 

gösterir. Etkinlik, standart performansın gerçekleşen (fiili) performansa oranıdır. 

Örneğin; bir işin standart süresi 1 saat ise, fakat uygulamada bu iş 2 saatte 

gerçekleşiyorsa: Etkinlik= 1 / 2 = 0,50’dır (Yükçü ve Atağan, 2009). 

Verimlilik (Productivity), kullanıcılarının ihtiyaçlarını ve gereklerini karşılayan mal ve 

hizmetlerin üretiminde kaynakların-işgücü, sermaye, arazi, malzeme, enerji, zaman, bilgi, 

vb.-etkili ve etkin kullanılmasıdır. Bir etkinlik ölçütü olarak yüksek verimlilik üretim 
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girdilerinin tamamen kullanıldığını ve israfın asgariye indirildiğini göstermektedir. Diğer 

taraftan etkililik, elde edilen çıktıların (ve faaliyetlerin ve süreçlerin) kuruluşun özel 

amaçlarının elde edilmesine katkıda bulunduğu anlamındadır ki, bunlar müşterilerinin 

ihtiyaçlarının karşılanması ve onların memnun edilmeleri, ticari hedeflerin elde edilmesi 

veya toplumun sosyal, ekonomik ve ekolojik amaçlarının elde edilmesi ile olabilir. Bu 

nedenle verimlilik kuruluşun üretim faaliyetlerinde kullanılan süreçlerden ve 

kaynaklardan tüketicilere, işçilere, işverenlere, işletme sahiplerine ve genel olarak 

topluma değer yaratılması anlamına gelmektedir (Verimlilik ve Kalite Yönetimi Modüler 

Programı, 1997). Verimlilik, "üretilen mal ve hizmet miktarı ile bu mal ve hizmet 

miktarının üretilmesinde kullanılan girdiler arasındaki oran" olarak tanımlanır ve 

genellikle bu ölçü, çıktı/girdi olarak formüle edilir (Prokopenko, 2005:19); (Yükçü ve 

Atağan, 2009). 

Silahlı Kuvvetler, kendisine tahsis edilen kaynakları ülkenin ve ulusun ihtiyaç duyduğu 

milli güvenlik stratejilerini gerçekleştiren kuvvetlere dönüştürme süreci ile uğraşan 

büyük bir organizasyondur ve temelde diğer organizasyonlardan farksızdır. Zira Silahlı 

Kuvvetler de diğer organizasyonlar gibi süreç içerisinde maddi ve beşeri unsurları belli 

bir uyum içerinde birleştirerek birtakım ekonomik girdileri tüketmekte ve süreç sonunda 

çıktıları arz etmektedir.    

Bu amaçla sadece Türkiye’de değil bazı istisnalarla dünyanın hemen her ülkesinde kamu 

fonlarının (kaynaklarının) önemli bir bölümü EK-A’da olduğu gibi savunma hizmetlerine 

ayrılmaktadır. Ancak Silahlı Kuvvetler, barışta caydırıcı bir rol oynamakta ve savunma 

hizmetlerine gerçek bir tehdit veya savaş durumunda ihtiyaç ortaya çıkmaktadır ve askerî 

harekât için önemli bir talep olmaksızın uzun zaman periyotları geçebilmektedir. Bu 

özellikleriyle Silahlı Kuvvetlere tahsis edilen veya savunmaya ayrılan kaynakların etkili, 

etkin ve verimli kullanılması ve bunun belirlenmesi bir zorunluluktur. 

Savunmaya ayrılan kaynakların etkili, etkin ve verimli kullanılması zorunluluğu, savunma 

sorunlarının ekonomik sorunlar olarak algılanmasını gündeme getirmektedir. Bu 

durumda savunma amaçları için ayrılan kıt kaynaklar, savunma dışı amaçlar için ayrılan 

fonlara uygulanan ekonomik araştırma ve incelemelere tabi tutulmalıdır. Zira savunma 

harcamaları, toplumun başka ihtiyaçlarını tatmin edecek, başka alanlarda kullanılabilecek 

kıt kaynakların tüketilmesine neden olmaktadır. Sonuçta savunma harcamalarının 

maliyeti, özel veya savunma dışı kalan kamu sektöründe, söz konusu kaynakların 
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kullanım fırsatlarının azalması biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu fırsat maliyeti, 

savunmaya ayrılan kaynakların miktarlarının tespitinde dikkate alınmak zorundadır. 

Savunmaya ayrılan kıt kaynakların verimli bir biçimde kullanılması sorunu, modern 

savunma planlaması yaklaşımının özünü oluşturmaktadır. Hiç kuşkusuz, Silahlı Kuvvetler 

kullandığı kaynaklara karşılık elde ettiği çıktıyı yani verimlik oranını ve çıktıların Silahlı 

Kuvvetlerin caydırıcılığına olan katkılarını, yani etkinliğini ölçmek zorundadır. Ne var ki, 

Batı Dünyasında ve hemen hemen her ülkede Silahlı Kuvvetler, kâr amacı gütmeyen 

organizasyonların en büyük ve en karmaşık olanıdır. Dolayısıyla, Silahlı Kuvvetlerde 

verimlilik ölçümü kâr amaçlı organizasyonlara nazaran önemli farklılıklar göstermekte ve 

beraberinde büyük güçlükler getirmektedir. 

Kâr amaçlı bir şirketin kârını ölçmek oldukça kolaydır. Zira kâr gelir ile gider arasındaki 

olumlu farktır ve firmanın tükettiği giderler ile ürettiği çıktıları aynı ölçü birimiyle yani 

TL, cinsinden ölçebilmek mümkündür ve anlamlıdır. Buna karşılık Silahlı Kuvvetlerde 

girdi ve çıktıları aynı ölçü birimiyle ölçmek mümkün olmamaktadır. Örneğin bir silah 

sisteminin kurulması için kullanılan girdilerin maliyetleri parasal olarak saptanabilir. 

Yine söz konusu silah sisteminin hız, menzil, ateş gücü şeklinde performans özellikleri 

gruplandırılabilir. Ancak tüm bu performans özellikleri, tek bir etkinlik ölçütü şeklinde 

ifade edilemez. Belki bir dereceye kadar ifade edilse bile, parasal olarak tanımlanamaz. 

Başka bir ifade ile bir silah sisteminin savunma gücüne katkısı parasal olarak ölçülemez. 

Ölçülse bile anlamlı olmaz. Kâr gibi bir somut ölçme aracının yokluğu, sorunu 

karmaşıklaştıran en önemli faktördür. Başka bir anlatımla Silahlı Kuvvetlerde verimlilik 

ölçümü son derece zor bir iştir. Bu zorluk kıt kaynakların verimli kullanımı sorununa 

ilişkin temel ekonomik yaklaşımın özünü değiştirmemektedir. Bu nedenle kâr amaçsız 

organizasyonlarda kâr amaçlı firmalar için kullanılan maksimum kâr kavramının yerini 

maksimum etkinlik ve etkililik kriteri almaktadır. Özellikle örgütsel bazda etkililik ve 

etkinlik ölçütlerinin saptanması, farklı performans ölçüm tekniklerinin bulunmasına ve 

uygulanmasına ihtiyaç göstermektedir.  

Kâr amacı gütmeyen organizasyonların performans ölçümünde finansal performans 

göstergelerinin yetersiz kalması nedeniyle, bu organizasyonlar için finansal olmayan 

ölçütlerin belirlenmesi ve bu ölçütlere dayalı bir performans yönetim sisteminin 

kurulması gereklidir. Bu çalışmada kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda performans 

ölçümüne ilişkin “Bütünsel Performans Karnesi Modeli” geliştirilmiştir. Önerilen bu 

modeli farklılaştıran ilk nokta, performans bileşenleri veya boyutları olarak adlandırılan 
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performans karnesindeki değerlendirme ölçütlerinde iyi yönetişim ilkelerinin temel 

alınmasıdır. Modelde kullanılan iyi yönetişimin temel ilkeleri; hesap verebilirlik, etkinlik 

ve verimlilik, cevap verebilirlik, katılımcılık, şeffaflık ve stratejik planlama olarak tespit 

edilmiştir. Önerilen Performans Karnesi Modeli kâr amacı gütmeyen organizasyonların 

performans ölçümüne yönelik olarak önerilen tüm yaklaşımları tek bir çerçeve altına 

alma ve bu organizasyonların gereksinimleri doğrultusunda uyarlanabilme esnekliğine 

sahiptir (Köse vd., 2014b:15). 

Kar amaçlı olmayan büyük bir organizasyon olan Silahlı Kuvvetlerin çeşitli kademelerinde 

yönetici ve lider konumunda olacak subayların, sevk ve idare sorumluluğu ve görevini 

üstlendiği kendi ünitelerini (birliklerini) etkili, etkin ve verimli yönetmelidirler. Bu 

sorumluluklarını bilimsel esaslar ve askerî doktrinler çerçevesinde yerine getirmelidirler. 

Yönetim sürecinde karşılaşılan yatırım, satın alma-üretme, makine ve teçhizat yenileme, 

modernizasyon, hizmet ve kalite geliştirme, kapasite artırma gibi sorunların çözümünde 

akademik eğitim kapsamında aldığı muhasebe ve finans derslerinin katkı sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. 

3.4. Askerlik ve Muhasebe Mesleğindeki Disiplin 

Askerliğin temel yapı taşı disiplindir. TSK İç Hizmet Kanunun 13’üncü maddesinde 

disiplin “Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna 

riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir.” şeklinde tanımlanmıştır. Disiplin muhasebe 

bilimi için de vazgeçilmez bir husustur. Yapılan her işlemlerin kanun ve nizamlara uygun 

bir şekilde belli bir düzen içinde yapılmasının zorunluluğu bu disiplinin bir sonucudur. 

Muhasebe artık birçok şirkette bilgisayarlar aracılığıyla tutulmasına rağmen öğretiminde 

halen klasik yöntemin benimsenmesi bu disiplinin baştan itibaren kazandırılması içindir.    

Sonuç 

Bugünün askerî öğrencilerinin yarının komutanları ve yöneticileri olacağı varsayımı 

altında EK-A’da verilen kurumların ülke bütçesindeki aldıkları paylarda göz önünde 

bulundurulduğunda, kendisi ve ülkesi adına gelecekte birçok hayati kararlar verecek olan 

yarının komutanlarının her bir kararın rasyonel olması önem arz etmektedir. Kararın 

rasyonelliği, askerî teorik ve uygulamalı eğitim ile birlikte çok boyutlu akademik eğitim 

ve öğretimle mümkün olabilecektir. Çünkü geleceğin komutanlarının ve yöneticilerinin 

verecekleri kararlarda, emir komuta edecekleri birliklerin sevk ve idaresinde askerî 

yeterliliklerin yanı sıra akademik yeterliliğe de ihtiyaç duyacaklardır. 
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Akademik yeterlilik kapsamında bir subayın entelektüel bilgi seviyesi ile birlikte kendi 

uzman olduğu konunun bilimsel altyapısına teknik ve mühendislik derecesinde hâkim 

olması gerekmektedir. Örneğin, bir topçu subayı emrindeki birliğini sevk ve idare 

edebilmek için akademik seviyede balistik, meteoroloji, ölçme bilgisi, fizik gibi alanlarda 

bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

Bir mühendis esas olarak tasarımlarını fiziksel, teknolojik ve ekonomik bakış açısına 

(kriterlere) göre tasarlar. Bir bilgisayar mühendisinin fiziksel alarak çok büyük hacimli 

tasarlayacağı bir bilgisayarın veya bir yazılımın kullanışlı olacağı pek söylenemez. Benzer 

şekilde ihtiyacı karşılayan, teknolojik ve fiziksel yönden ideal bir bilgisayarın çok yüksek 

bir maliyetle tasarlanması, ekonomik kriterleri karşılamayacağı için piyasada rağbet 

görmeyecektir. Önemli olan her üç kriterin kabul edilebilir, tüketicilerin ihtiyaçlarını 

karşılayabilen ve pazarlanabilir olarak tasarımların yapılmasıdır. 

Bir subaydan, bir mühendis gibi tasarımlar yapması beklenmese de, mühendisin ürettiği 

tasarımları kullanacak hatta onları geliştirebilecek, zaman içerisinde Silahlı Kuvvetlerde 

ortaya çıkabilecek teknoloji ihtiyaçları konusunda üretim veya tasarım tarafı ile ara yüz 

olabilecek mühendislik yeterliliğine sahip olması beklenmektedir. Günümüzde Türk 

Subayı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı şemsiyesindeki firmalar ile bu fonksiyonu başarı ile 

yürütebilmektedir. 

Subayın, aynı zamanda, kendi emrine verilen sınırlı veya kıt kaynaklarla kendisine verilen 

görevi başarması gerekir. Bu sadece bir gereklilik değil, aynı zamanda bir zorunluluktur. 

Bir komutan veya liderin görevini yapabilmesi için kendi emrine verilen kaynaklar (beşeri 

ve beşeri olmayan) her ne kadar kıt olsa bile maliyet veya parasal olarak değeri çok 

yüksektir. Örneğin bir tabur komutanının emrine verilen silah, araç, gereç, bina, eğitim 

alanı vb. gibi varlıkların parasal tutarı, belki de ISO-500’de yer alan büyük ölçekli bir 

şirketin değerinden daha büyüktür. Bu bağlamda, komutanın verilen görevi 

yürütebilmesi için kendisine tahsis edilen kaynakları en etkin (amaçlara ulaşım derecesi) 

ve verimli (en az girdi ile en yüksek çıktı elde edebilme) bir şekilde kullanması 

gerekmektedir. Bu da, komutanın akademik bilgi seviyesine ve çeşitli karar destek 

sistemlerini kullanabilme yeteneğine bağlıdır. Söz konusu karar destek sistemleri; sayısal 

analiz, yöneylem araştırması, maliyet-etkinlik analizleri, finansal analiz vb.leridir. Bir 

mühendis için yaptığı tasarımı ekonomik yönden analizini yapması neyse, bir komutan 

için verdiği bir emrin veya kararın ekonomik ve finansal açıdan analiz etmesi ve 

sonuçlarını tahmin etmesi de o olmaktadır. Sonuç olarak, Askerî Yüksek Öğretim 
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Kurumlarında muhasebe ve finans dersleri ve öğretimi ile verilen akademik lisans veya 

lisansüstü eğitiminin bir gerekliliğinden öte gelecekte ülke kaynaklarını kullanma yetkisi 

tanınmış subay ve yöneticilerin verecekleri kararları almasına yardımcı olacak ekonomik 

ve finansal bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır. 
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EK-A 

2013 YILI GENEL BÜTÇELİ İDARELERİN ÖDENEK VE HARCAMALARI 

 
YIL SONU 
ÖDENEK 
TOPLAMI 

TOPLAM 
HARCAMA 

BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYLARI 
(%) 

B.Ö. Y.S.Ö.T T.H. 

TBMM 722.742 651.897 0,2 0,2 0,2 

Başbakanlık 1.206.236 1.177.354 0,2 0,3 0,3 

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 958.729 874.112 0,2 0,2 0,2 

Hazine Müsteşarlığı 68.845.414 63.797.023 17,8 16,3 15,6 

Diyanet İşleri Başkanlığı 4.960.893 4.971.485 1,1 1,2 1,2 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2.141.218 1.918.788 0,2 0,5 0,5 

Adalet Bakanlığı 7.226.394 7.148.263 1,7 1,7 1,8 

Milli Savunma Bakanlığı 27.847.363 19.872.501 5,0 6,6 4,9 

İçişleri Bakanlığı 4.355.447 4.093.528 0,7 1,0 1,0 

Jandarma Genel Komutanlığı 5.956.570 5.447.412 1,4 1,4 1,3 

Emniyet Genel Müdürlüğü 15.377.004 14.998.677 3,7 3,6 3,7 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 453.126 353.525 0,1 0,1 0,1 

Dışişleri Bakanlığı 1.561.411 1.485.940 0,4 0,4 0,4 

Maliye Bakanlığı 98.036.278 96.916.062 24,6 23,2 23,7 

Gelir İdaresi Başkanlığı 2.180.508 2.095.646 0,5 0,5 0,5 

Milli Eğitim Bakanlığı 38.794.319 47.748.464 11,8 9,2 11,7 

Sağlık Bakanlığı 4.776.570 4.248.541 0,6 1,1 1,0 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 8.049.205 8.008.653 2,0 1,9 2,0 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 6.130.883 5.899.428 1,5 1,4 1,4 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 29.740.015 29.686.186 7,9 7,0 7,3 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1.096.891 746.428 0,1 0,3 0,2 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2.227.876 1.839.273 0,5 0,5 0,5 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 16.463.847 16.393.383 3,6 3,9 4,0 

Avrupa Birliği Bakanlığı 217.974 207.284 0,1 0,1 0,1 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2.614.387 2.454.561 0,6 0,6 0,6 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2.926.035 2.066.881 0,5 0,7 0,5 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 757.310 708.426 0,2 0,2 0,2 

Ekonomi Bakanlığı 1.472.808 1.262.228 0,3 0,3 0,3 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 5.596.363 5.590.339 1,3 1,3 1,4 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 13.166.342 12.994.501 3,2 3,1 3,2 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 646.906 599.305 0,1 0,2 0,1 

Kalkınma Bakanlığı 862.510 676.513 0,3 0,2 0,2 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10.608.700 9.299.267 2,6 2,5 2,3 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 20.297.296 19.854.872 2,6 4,8 4,9 

Genel Bütçeli İdareler 409.654.032 397.275.132 98,2 96,7 97,3 

Özel Bütçeli İdareler 61.340.051 57.090.735 11,1 14,5 14,0 
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 2.739.110 2.430.917 0,6 0,6 0,6 

 

 


