
ÖZ : Bu çalışma, Kocael� �l�nde �kamet eden muhasebe meslek mensupların 
sorunlarını ve �lg�l� çözüm öner�ler�n� ele alarak anal�z etm�şt�r. Bel�rt�len amaç 
doğrultusunda, Kocael� �l�nde �kamet eden muhasebe meslek mensupları 
üzer�nde çevr�m�ç� (onl�ne) anket metodoloj�s� uygulanmıştır. Araştırmanın 
örneklem�n� Kocael�'de �kamet eden 52 muhasebe meslek mensubu 
oluşturmaktadır. Katılımcılara 35 adet soru yönelt�lm�şt�r. Araştırma 
bulgularına göre, ''Meslek mensuplarının ücretler�n�n düşük olması” ve 
“Meslek mensubu sayısının gereğ�nden fazla olması'' hususları, Kocael� �l�nde 
�kamet eden muhasebe meslek mensuplarının sorunları �çer�s�nde başı 
çekmekted�r. Bu bağlamda, Kocael�'de �kamet eden muhasebe meslek 
mensuplarının meslekler�nden memnun olmamasının sebeb�, %58,6'lık oranla 
düşük ücretlere bağlamıştır. Ayrıca, katılımcıların %84,6'sı mesleğe g�r�ş�n 
daha zor olması ve muhasebe meslek mensuplarının kontrollü artışının 
sağlanması gerekt�ğ�n� bel�rtm�şt�r. Katılımcıların en az oranda katıldığı ve 
üzer�nde uzlaştığı husus �se yaklaşık %9,6 �le muhasebe denet�mler�n 
sıkılaştırılması olmuştur.
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res�d�ng �n Kocael� and related suggest�ons for solut�on. For th�s purpose, 
onl�ne quest�onna�re methodology was �mplemented on account�ng 
profess�onals res�d�ng �n Kocael�. Sample of the research �s 52 account�ng 
profess�onals l�v�ng �n the c�ty of Kocael�. The onl�ne quest�onna�re �ncluded 35 
�tems. Based on study find�ngs, the lead�ng problems of account�ng 
profess�onals res�d�ng �n Kocael� are “Low rates pa�d to account�ng 
profess�onals” and “Unnecessary h�gh quant�t�es of account�ng profess�onals”. 
In th�s context, the fact that account�ng profess�onals res�d�g�ng �n Kocael� who 
are not sat�s�fied w�th the�r occupat�on �s related to low rates w�th 58,6%. Also, 
84,6% of respondents have reported that, entry and access�on to account�ng 
profess�on should be harder �n Turkey, and the �ncreas�ng quant�ty of 
account�ng profess�onals should be under control. The �tem wh�ch account�ng 
profess�onals agree the least w�th 9,6% �s that, account�ng aud�ts should be 
t�ghtened.

Key Words : Account�ng, Account�ng Profess�onal, Problem, Solut�on, 
Kocael�.

JEL Classification : M40, M41, M42.

GİRİŞ

Muhasebe mesleğ� ekonom�n�n gel�şmes�, �şletme sayılarındak� artış, 
mevzuatta yaşanan değ�ş�kl�kler, meslek mensup sayısındak� enflasyon ve buna 
bağlı olarak ücretlerdek� haksız rekabet neden�yle g�tt�kçe daha yorucu ve 
stresl� hale get�rm�şt�r. Günümüzde muhasebe meslek mensuplarının yaptığı 
�şler �şletmeler�n kayıtlarının tutulması ve bunların �lg�l� k�ş�lere 
raporlanmasının önüne geçm�ş ve daha karmaşık b�r hal almıştır. İş yükünün 
artması, fakat ücretler�n aynı doğrultuda seyretmemes� muhasebe meslek 
mensuplarının en çok ş�kayet ett�ğ� konu hal�ne gelm�şt�r (Aydem�r, 2015).

Küreselleşme �le b�rl�kte �şletmeler�n yaptıkları �şlemler de daha karmaşık b�r 
hal almıştır. İşletmeler�n yurtdışı pazarlarda ürün alıp satması, yaptıkları 
�şlemler�n döv�z c�ns�nden olması, kur hareketler�n�n etk�s� ve verg� 
mevzuatındak� değ�ş�mler muhasebe meslek mensuplarının kend�ler�n� sürekl� 
gel�şt�rmes�n� gerekl� kılmıştır. Bu sebeple gel�şen ekonom�k s�stem �çer�s�nde 
muhasebe mesleğ�n�n önem� her geçen gün b�raz daha artmaktadır. İşletme �le 
�l�şk� �çer�s�nde bulunan bütün taraflar, �şletme �le �lg�l� doğru ve güven�l�r 
b�lg�lere �ht�yaç duymaktadırlar. Ekonom�k ve mal� yapının sağlıklı b�r şek�lde 
�şley�ş� �ç�n duyulan bu b�lg�ler muhasebe meslek mensupları tarafından 
hazırlanmaktadır (Tekşen ve Tuğay, 2014).

Ekonom�dek� hızlı büyüme ve çok merkezl� firmaların faal�yet alanlarını 
gen�şletmes� �le p�yasalardak� c�dd� gel�şmeler yen� finansal gel�şmeler� 
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tet�klem�şt�r. Bu bağlamda �şletmeler�n finansal raporları g�derek şeffaflaşmış 
ve güven�l�r b�r hal almıştır (Kızıl, F�dan, Kızıl ve Kesk�n, 2016; Kızıl, F�dan, 
Kızıl ve Kesk�n, 2013). 2005 yılı sonrasında Avrupa'dak� (Euro bölges�ndek�) 
firmaların finansal raporlarına, Uluslararası F�nansal Raporlama Standartları 
(Internat�onal F�nanc�al Report�ng Standards – IFRS) göz önünde 
bulundurularak düzenleme zorunluluğu get�r�lm�şt�r. Türk�ye'n�n de Avrupa 
B�rl�ğ� (AB) adayı olması sebeb�yle bu standartları uygulama eğ�l�m� söz 
konusu olmuştur. Dolayısıyla, muhasebe meslek mensuplarının �ş yükü ve 
görev tanımı zaman �çer�s�nde daha kompl�ke b�r hal almıştır (Çankaya & D�nç, 
2012).

Bu çalışmada öncel�kle Kocael� �l�nde �kamet eden muhasebe meslek 
mensupların sorunlarını bel�rleme amacı güdülmüştür. Daha sonra �se 
bel�rlenen sorunlara paralel olarak çözüm öner�ler� get�r�lm�şt�r. Böylel�kle, 
Türk�ye'de muhasebe mesleğ�n�n �y�leşt�r�lmes� ve prest�j�n�n arttırılmasına 
katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Muhasebe meslek mensuplarının temel ve 
önde gelen problemler�n�n tesp�t ed�lerek �lg�l� çözüm yollarının sunulması, 
muhasebe meslek mensuplarının gerçekleşt�rd�kler� faal�yetler�n kal�tes�n� 
arttıracak, bu durum da �şletmelere ve ülke ekonom�s�ne poz�t�f yönde etk� 
edecekt�r. H�ç şüphes�z, muhasebe mesleğ�ne gelecek vaat eden yen� b�reyler�n 
kazandırılması ve bu b�reyler�n mesleğe özend�r�lmes� �se muhasebe 
mesleğ�n�n �y�leşt�rmes�ne ve prest�j�n�n yükselt�lmes�ne bağlıdır. 

Bu çalışma b�r sonrak� bölümde L�teratür Taraması �le devam etm�şt�r. Bunu 
tak�ben araştırmanın uygulaması kapsamında Ver� Set� ve Metodoloj� kısmına 
yer ver�lm�şt�r. Ver� Set� ve Metodoloj� bölümünden sonra Araştırma Bulguları 
kısmına çalışmada yer ver�lm�şt�r. Çalışmanın son bölümünde Sonuç ve 
Öner�ler paylaşılmıştır. 

LİTERATÜR TARAMASI

Muhasebe Yetk�nl�ğ� Özel�nde Meslek Mensupları �le Mükellefler Arasında 
Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Öner�ler�: Den�zl� İl� Örneğ� �s�ml� b�r çalışma 
2017 yılında yürütülmüştür. Bu çalışmada, muhasebe meslek mensuplarının 
karşılaştığı ve tecrübe ett�ğ� öneml� sorunlara yer ver�lm�şt�r. Araştırma 
sonuçlarına göre faturaların muhasebe meslek mensuplarına mükelleflerden 
zamanında gelmemes�, mükellefler�n b�l�nçl� olmaması, muhtasar 
beyannamesinin işlevlerinin mükelleflerce bilinmemesi, mükelleflerin usulsüz 
beyanları, mükelleflerin yeterli muhasebe bilgisine sahip olmaması, 
mükelleflerden evrakların zamanında gelmemesi ve evrak eksikliği, muhasebe 
meslek mensuplarının önde gelen sorunları arasında yer almaktadır (Yürekli ve 
Özdemir, 2017).

Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Değerlendirmeleri ve Sorunlarının 
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Analizi: Malatya İli Örneği isimli bir çalışma 2017 yılında yayınlanmıştır. 
Belirtilen çalışma kapsamında önemli bulgulara ulaşılmıştır. Malatya ilinde 
ikamet eden muhasebe meslek mensupları mesleği yorucu ve yıpratıcı 
bulmaktadır. Ayrıca, mükellef ile ilişkiler hususunda da sorunlar 
yaşamaktadırlar. Ek olarak, Malatya ilinde ikamet eden muhasebe meslek 
mensupları mükelleflerle ve diğer muhasebe meslek mensupları hakkında da 
genel olarak olumsuz görüş ve düşüncelere sahiptir. Aynı zamanda, 
Malatya'daki muhasebe meslek mensuplarının kurumlarla (TÜRMOB, bağlı 
bulundukları meslek odası, kamu kurum ve kuruluşları gibi) ilişkilerinde 
sorunlar tespit edilmiştir ve muhasebe meslek mensubu ücret düzeyleri düşük 
bulunmakta olup, ücretin zamanında tahsilinde çeşitli problemler mevcuttur 
(Durmuş ve Sekizsu, 2017).

Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve Meslek� Memnun�yet Anal�z�: 
Uşak İl� Örneğ� �s�ml� b�r çalışma 2016 yılında yayınlanmıştır. Bu çalışmanın 
amacı,  Uşak �l�nde faal�yet gösteren muhasebe meslek mensuplarının 
sorunlarını ve meslek� memnun�yetler�n� anal�z etmeye yönel�kt�r. Çalışmada 
elde ed�len sonuçlar, muhasebe meslek mensuplarının �ş yükünün fazla olduğu, 
mükelleflerden alınan ücretler�n zamanında tahs�l ed�lemed�ğ� veya h�ç tahs�l 
ed�lemed�ğ�, mükellefler�n evrakları zamanında tesl�m etmed�ğ�, bazı 
muhasebe meslek mensuplarının fiyat tar�fes�n�n altında ücretle defter tutması 
ve devlet da�reler�ndek� bürokrat�k �şlemler�n çokluğu şekl�nde sıralanmıştır. 
Ayrıca, muhasebe meslek mensuplarının sorunlarının henüz çözülmed�ğ� ve 
buna rağmen muhasebe meslek mensuplarının genel olarak meslekler�nden 
memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Gündüz ve Özen, 2016).

Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve Çözüm Öner�ler�: Elazığ'da B�r 
Araştırma �s�ml� b�r araştırma 2015 yılında yürütülmüştür. Araştırmanın amacı, 
Elazığ'da muhasebe meslek mensuplarının karşılaştıkları sorunları bel�rlemek, 
bu sorunlardan hang�s�n�n daha fazla önem taşıdığını tesp�t etmek ve bu 
sorunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� gel�şt�rmekt�r. Çalışmada elde ed�len 
sonuçlar, öncel�kl� olarak kanunlardak� değ�şl�kler�n tak�p ed�lmemes�, 
muhasebe meslek mensupları arasındak� haksız rekabet, meslek mensuplarının 
�ş yükünün fazla olması, kal�fiye personel tem�n�n�n zorluğu, kar�yerde 
�lerlemen�n yavaş olması ve Türk�ye Muhasebe Standartları / Türk�ye F�nansal 
Raporlama Standartları (TMS/TFRS) �le tekdüzen hesap planı uyumsuzluğu 
şekl�nde özetlenm�şt�r. Ayrıca, muhasebe meslek mensuplarının sorunlarının 
çözümünde yeters�z olunmasının sebepler� muhasebe meslek mensuplarının 
sorunlarının önemsenmemes�, yeterl� yasal düzenlemeler�n yapılmaması ve 
kurumlar arasında �let�ş�m eks�kl�ğ� olarak bel�rt�lm�şt�r (Kaya, 2015).

Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklent�ler �s�ml� 
b�r çalışma 2015 yılında sunulmuştur. Çalışma, muhasebe meslek 
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mensuplarının karşılaştıkları sorunları ve beklent�ler� anlamaya yönel�kt�r. 
Elde ed�len sonuçlara göre,  �ş yükünün ağır olması, bazı muhasebe meslek 
mensuplarının çok ucuza defter tutması, mükellefler�n ücretler�n� ödememes� 
veya düzens�z ödemeler�, meslek� yeterl�l�k ve sorumluluklara karşın 
muhasebe meslek mensuplarının kazancının düşük olması ve muhasebe meslek 
mensubu sayısının gereğ�nden fazla olması sırasıyla en öneml� sorunlar olarak 
bel�rt�lm�şt�r. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu mesleğ�n özel yaşantılarını 
etk�led�ğ�n� ve meslekten dolayı b�r sağlık sorunu �le karşı karşıya kaldıklarını 
bel�rtm�şt�r (Aydem�r, 2015).

Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları Kamu'da Karşılaşılan 
Olumsuzluklar ve Beklent�ler: Erz�ncan İl� Uygulaması başlıklı b�r araştırma 
2015 yılında yapılmıştır. Muhasebe meslek mensuplarının sorunlarını 
anlamaya yönel�k Erz�ncan �l�nde muhasebe meslek mensupları üzer�nde anket 
uygulaması yapılmıştır. Yapılan araştırmaya göre, muhasebe meslek 
mensupları en yüksek oranda, bürokrat�k �şler�n çokluğundan rahatsızlık 
duyduklarını ve bu �şlemler�n azaltılması gerekt�ğ�n� bel�rtm�şlerd�r. D�ğer 
hususlar �se verg� yargısının �şley�ş�n�n yavaş olması, kayıt dışı ekonom�n�n 
önlenememes� ve azaltılamaması, verg� mevzuatında yapılacak değ�ş�kl�klerde 
muhasebe meslek mensuplarının görüşler�n�n bazen alınmadığı, verg� 
�ncelemeler�nde denetç�ler�n ön yargılı olab�ld�kler�, verg� s�stem�n�n karmaşık 
oluşu ve s�stemat�k olmayışı şekl�nded�r (D�zman ve Güney, 2015).

Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik 
Algısı isimli bir araştırma 2015 yılında yayınlanmıştır. Araştırma neticesinde 
bir takım dikkat çekici bulgular elde edilmiştir. Çalışmaya gore, muhasebe 
meslek mensupları etik ikilemlerle karşı karşı karşıya kalabilmektedir ve bu 
husus da muhasebe meslek mensuplarının yaşadığı sorunlar arasında yer 
almaktadır. Genel anlamda muhasebe meslek mensupları etik ilkelere bağlıdır. 
Ancak, etik prensipler muhasebe meslek mensupları arasında yine de tam 
olarak oturmamıştır. Bir takım spesifik konularda etik kurallara uygun hareket 
edilmediği tespit edilmiştir (Kızıl, Akman, Aras ve Erzin, 2015).

Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları: Burdur İl�nde B�r Araştırma �s�ml� 
b�r çalışma 2014 yılında yürütülmüştür. Burdur �l�nde �kamet eden muhasebe 
meslek mensuplarının sorunları masaya yatırılmıştır. Muhasebe meslek 
mensuplarından az verg� ödet�lmes� �stenmes�, sıkça mevzuat değ�ş�kler�n�n 
olması, bazı meslek mensuplarının ucuza defter tutması, yoğun �ş yükü ve 
ücretler�n tahs�l�nde yaşanan problemler muhasebe meslek mensuplarının önde 
gelen sorunları olarak tesp�t ed�lm�şt�r. Muhasebe meslek mensuplarının 
mükelleflerden beklent�ler� �se daha çok mükellefler�n zamanında belgeler� 
tesl�m etmes�, verg� ödemeler�n� kend�ler�n�n yapması ve sahte belge 
düzenlememeler� şekl�nde bel�rlenm�şt�r (Tekşen ve Tuğay, 2014).
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Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek� Faal�yetler�nde Karşılaştıkları 
Sorunlar ve Beklent�ler�: B�lec�k ve Yalova İller� Uygulamaları başlıklı b�r 
çalışma 2012 yılında yayınlanmıştır. Bu araştırma kapsamında, muhasebe 
meslek mensuplarının sorunlarını anlamaya yönel�k B�lec�k ve Yalova �ller�nde 
faal�yet gösteren muhasebe meslek mensupları üzer�nde anket uygulaması 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Araştırma sonucunda muhasebe meslek mensuplarının �ş 
yükü fazlalığı b�r�nc� sırayı almıştır. D�ğer sorunlar sırasıyla ücretler�n 
yeters�zl�ğ�, devlet da�reler�nde bürokrat�k �şlemler�n fazlalığı, muhasebe 
ücretler�n�n mükelleflerden zamanında alınamaması ve muhasebe meslek 
mensuplarının özel hayatlarına zaman ayıramaması olarak sıralanmıştır. 
Muhasebe meslek mensuplarının mükelleflerden beklent�s� �se muhasebe 
ücretler�n�n zamanında ödenmes� şekl�nded�r (Gökgöz ve Zeyt�n, 2012).

Muhasebe Meslek Mensuplarının Güncel Sorunları, Uygulamada 
Karşılaştıkları Yeters�zl�kler ve Meslek Odalarından Beklent�ler�n�n Unvanları 
ve Meslek� Deney�m Süreler� Yönüyle İncelenmes�: Türk�ye Genel�nde B�r 
Araştırma adıyla b�r çalışma 2010 yılında gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu çalışmada, 
Türk�ye'dek� muhasebe meslek mensuplarının sorunları ve meslek odalarından 
beklent�ler� araştırılmıştır. Elde ed�len sonuçlara göre, Serbest Muhasebec� 
Mal� Müşav�r (SMMM) ücretler� yeters�zd�r. Aynı zamanda, mükellefler 
muhasebey� önems�z görmekte ve ücret tahs�l�nde yaşanan problemler 
mevcuttur. Yapılan çalışmada genel olarak muhasebe meslek mensuplarının 
sorunları ve bu sorunların demografik özell�kler� �le �l�şk�ler� �ncelenm�şt�r 
(Özulucan, Bengü ve Özdem�r, 2010).

Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları, Meslek Örgütünden Beklent�ler� 
�le Meslek� V�zyon Algılarını Bel�rlemeye Yönel�k B�r Araştırma: Konya İl� 
Uygulaması başlıklı b�r çalışma 2007 yılında yayınlanmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre, Konya'da muhasebe meslek mensupları üzer�nde yapılan 
ankete paralel olarak meslek mensuplarının karşılaştıkları sorunlar arasında �lk 
üç sırayı kamu kurumlarında yaşanan problemler, mükellefler �le yaşanan 
problemler ve mevzuatlarla �lg�l� yaşanan sorunlar almıştır (Alagöz ve Ceran, 
2007).

VERI SETI VE METODOLOJI

Araştırmanın amacı, Kocael� �l�nde �kamet eden muhasebe meslek 
mensuplarının sorunlarını anlamaya, tesp�t etmeye ve sunmaya yönel�kt�r. 
Bununla b�rl�kte, çalışma aracılığıyla muhasebe meslek mensuplarının 
yaşadıkları sorunların çözümüne yönel�k öner�ler�n ve beklent�ler�n ortaya 
konulması da amaçlanmıştır. Bu bağlamda, araştırmanın katılımcısı 
konumunda olan ve Kocael�'de �kamet eden muhasebe meslek mensuplarına 
çevr�m�ç� (onl�ne) anket metodoloj�s� uygulanmıştır. İlg�l� anket çalışması 
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katılımcıların demografik özell�kler�n�, mesleğe g�r�ş ve sınavlar hakkındak� 
düşünceler�n�, karşılaştıkları sorunları, muhasebe mesleğ� �le �lg�l� 
memnun�yetler� ve muhasebe mesleğ�n�n �t�barı hakkındak� görüşler�n� 
bel�rlemeye yönel�kt�r. Araştırma kapsamında uygulanan ankete toplamda 52 
muhasebe meslek mensubu katılmıştır. Anket sorularının hazırlanmasında 
Gökgöz ve Zeyt�n'�n (2012) çalışmasından yararlanılmıştır. Anket soruları 
çoktan seçmel� ve kapalı uçludur. Aynı zamanda, anket soruları 5'l� L�kert 
Ölçeğ�'ne göre düzenlenm�ş ve tasarlanmıştır. Katılımcı kapsamındak� 
muhasebe meslek mensuplarına toplamda 35 soru yönelt�lm�şt�r. Daha sonra 
�se katılımcıların anket sorularına verd�ğ� cevaplar ve sonuçlar Google 
Formlar'da (Google Forms) düzenlenerek M�crosoft Excel'e aktarılmıştır.

Araştırma Bulguları

Araştırmanın katılımcıları konumundak� muhasebe meslek mensuplarından 
anket ver�ler� elde ed�ld�kten sonra, bulgular anal�z ed�lerek �ncelenm�şt�r. İlg�l� 
anket çalışması aracılığıyla, muhasebe meslek mensuplarından çeş�tl� b�lg�ler 
elde ed�lm�şt�r. Bunlar muhasebe meslek mensuplarının demografik özell�kler�, 
mesleğe g�r�ş ve sınavlar hakkındak� görüşler�, karşılaştıkları sorunlar, 
meslekle �lg�l� memnun�yet düzeyler� �le sebepler� ve mesleğ�n �t�barı ve 
saygınlığının arttırılması �ç�n öner�ler� şekl�nde sıralanab�l�r. 

Tablo 1: Muhasebe Meslek Mensuplarının Demografik Özell�kler�

29

KİŞİ SAYISI
30Kadın

Erkek
20-30
31-40
41-50
50 Üzer�
Evl�
Bekar
1400-2000
2001-4000
4001-6000
6000 Üzer�
Ön L�sans
L�sans
Yüksek L�sans
Doktora
1-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16 Yıl ve Üzer�
SM Mal� Müşav�r
Yem�nl� Mal� Müşav�r
Bağımlı
Bağımsız
Muhasebe Bürosu
Özel Kuruluş
Kamu Kurumu

22
16
21
9
6
29
23
14
22
10
6
4
21
20
7
15
8
13
16
46
6
42
10
22
29
1

YÜZDE
57,7
42,3
30,8
40,4
17,3
11,5
55,8
44,2
26,9
42,3
19,2
11,5
7,7

40,4
38,5
13,5
28,8
15,4
25

30,8
88,4
11,6
80,8
19,2
42,3
55,7
2,0

CİNSİYET

YAŞ

MEDENİ DURUMU

AYLIK GELİRİ

EĞİTİM DÜZEYİ

MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ

MESLEKİ ÜNVANI

ÇALIŞMA ŞEKLİ

ÇALIŞMA YERİ (BAĞIMLI İÇİN)
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Araştırmanın katılımcıları konumundak� muhasebe meslek mensuplarının 
demografik özell�kler�n� ele aldığımızda, öncel�kle %57,7's�n�n (30 k�ş�) kadın, 
%42,3'ünün (22 k�ş�) erkek olduğunu görmektey�z. Aynı zamanda, 
katılımcıların büyük çoğunluğu (%40,4 - 21 k�ş�) 31-40 yaş aralığındadır. Evl� 
olanların oranı �se %55,8'd�r (29 k�ş�). Katılımcıların aylık gel�rler� göz önünde 
bulundurulduğunda, en yüksek oran %42,3 (22 k�ş�) �le 2001-4000 Türk L�rası 
grubuna a�tt�r. Katılımcıların eğ�t�m düzeyler�n� d�kkate aldığımız zaman �se 
%40,4 (21 k�ş�) �le en büyük paya l�sans mezunlarının sah�p olduğunu 
görmektey�z. L�sans mezunlarını %38,5 (20 k�ş�) �le yüksek l�sans mezunları 
tak�p etmekted�r. Meslek� deney�m süres� açışından katılımcıların %28,8'� (15 
k�ş�) 1 �le 5 yıl arası tecrübeye sah�pt�r. Katılımcıların çalışma şekl�ne 
baktığımızda, %80,8'� (42 k�ş�) bağımlı olarak çalışmaktadır. Bağımlı 
çalışanların �se %55,7's� (29 k�ş�) özel b�r kuruluşta çalışmaktadır. 
Katılımcıların %42,3'ü (22 k�ş�) muhasebe bürosunda çalışırken, sadece %2's� 
(1 k�ş�) kamu kurumunda çalışmaktadır.

Tablo 2: Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleğe G�r�ş ve Sınavlar 
Hakkındak� Görüşler�

Katılımcıların mesleğe g�r�ş ve sınavlar hakkındak� görüşler� yukarıda tablo 
2'de yer almaktadır. Buna göre, katılımcıların %50's� (26 k�ş�) mesleğe g�r�ş�n 
zorlaştırılması gerekt�ğ�n� düşünmekted�r. Aynı zamanda, katılımcıların 
%61,5'� (32 k�ş�) mesleğe g�r�ş konusunda yen� b�r yasal düzenlemeye �ht�yaç 
duyulduğunu düşünürken, katılımcıların %38,5'� (20 k�ş�) yen� b�r yasal 
düzenlemeye �ht�yaç olmadığını düşünmekted�r. Dolayısıyla araştırma 
bulgularına göre, katılımcıların mesleğe g�r�ş konusundak� görüşü �le mesleğe 
g�r�ş konusunda yen� b�r yasal düzenlemeye gereks�n�m olup olmadığı 
sorusuna verd�kler� yanıtlar örtüşmekted�r. Ek olarak, katılımcıların %57,7's� 
(30 k�ş�) sınavlara g�r�ş �ç�n aranan ön koşulların yeters�z olduğunu 
düşünürken, %42,3'ü (22 k�ş�) bu koşulların yeterl� olduğunu düşünmekted�r. 
Araştırma bulguları ışığında, Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�r (SMMM) 
olmak tüm süreçler� göz önünde bulundurulduğunda katılımcıların %53,8'� (28 
k�ş�) �ç�n normal, %38,5'� (20 k�ş�) �ç�n zor, %7,7's� (4 k�ş�) �ç�n �se kolay b�r 

KİŞİ SAYISI
Mevcut S�stem İy� ve Yeterl�d�r
Mesleğe G�r�ş Zorlaştırılmalıdır
Mesleğe G�r�ş Kolaylaştırılmalıdır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Zor
Normal
Kolay

23
26
3
32
20
22
30
20
28
4

YÜZDE
44,2
50
5,8

61,5
38,5
42,3
57,7
38,5
53,8
7,7

Mesleğe G�r�ş Konusunda Görüş

Mesleğe G�r�ş Konusunda Yen� B�r Yasal 
Düzenlemeye Gereks�n�m Var mı?

Sınavlara G�r�ş İç�n Aranan Ön Koşullar S�ze 
Göre Yeterl� m�?

SMMM Olmak S�ze Göre Tüm Süreçler Göz 
Önüne Alındığında Nasıl B�r Süreçt�r?
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süreçt�r.

Tablo 3: Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştığı Sorunlar
KİŞİ SAYISI

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Kararsızım

Kararsızım

Kararsızım

Kararsızım

Kararsızım

Kararsızım

Kararsızım

Kararsızım

Kararsızım

Kararsızım

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

7
0
8
25
9
10
0
6
3
16
27

11
12
22
0
6

13

9

5

4

6

4

1

9

33

6

10

13

15

4

5

5

1

22

22

6

5

1

4

21

5

12

12

22

18

25

21

11

0

3

3

7

8

18

21

YÜZDE

13,5
0

15,4
48,1
17,3
19,2

0
11,5
5,8

30,8
51,9

21,2
23,1
42,3

0
11,5

25

17,3

9,6

7,7

11,5

7,7

1,9

17,3

63,5

11,5

19,2

25

28,8

7,7

9,6

9,6

1,9

42,3

42,3

11,5

9,6

1,9

7,7

40,4

9,6

23,1

23,1

42,3

34,6

48,1

40,4

21,2

0

5,8

5,8

13,5

15,4

34,6

40,4

Meslek Mensubu Sayısı Gereğ�nden Fazladır

Devlet Kurumlarında Bürokras� Fazladır

Mevzuatın Sık Sık Değ�şmes� ve Tak�p 
Ed�lememes�

Büro Ortamının ve İş Düzey�n�n Sıkıcı Olması

Meslek Mensuplarının Sorumluluklarına 
Rağmen Kazancın Düşük Olması

Mükellefler Tarafından Az Verg� Ödet�lmes� 
Yönündek� İstekler

Mükellefler�n Hukuka Aykırı İş Yaptırmak 
İstemeler�

Denet�mler�n Çok Olması

İş Yükünden Dolayı Özel Hayata Zaman 
Ayıramamak

Meslekle İlg�l� Teknoloj�k Gel�şmelere Ayak 
Uydurulamaması

Tecrübel� Muhasebe Elemanının 
Bulunamaması
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KİŞİ SAYISI

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Kararsızım

Kararsızım

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum 9
5
4
24
12
7
4
16
25
6
1

12
25
4
2

YÜZDE

17,3
9,6
7,7

46,2
23,1
13,5
7,7

30,8
48,1
11,5
1,9

23,1
48,1
7,7
3,8

Verg� İncelemeler�nde Mükellefler�n 
Potans�yel Suçlu G�b� Görülmes�

Mükellefler�n Ücretler�n� Ödememes� veya 
Düzens�z Ödemeler�

Bazı Meslek Mensuplarının Ucuza Defter 
Tutmaları

Tablo 3'te muhasebe meslek mensuplarının karşılaştığı sorunlar araştırma 
bulguları kapsamında sunulmuştur. Bahse konu olan sonuçlara göre, muhasebe 
meslek mensuplarının karşılaştığı en öneml� sorunlar meslek mensubu 
sayısının gereğ�nden fazla olması (%82,7) ve meslek mensuplarının 
sorumluluklarına rağmen kazancın düşük olması (%88,5) şekl�nde 
saptanmıştır. Bunları sırasıyla bazı meslek mensuplarının ucuza defter tutması, 
�ş yükünden dolayı özel hayata zaman ayıramamak, mevzuatın sık sık 
değ�şmes� ve tak�p ed�lememes�, devlet kurumlarında bürokras�n�n fazla 
olması, denet�mler�n çok olması, mükellefler�n ücretler�n� ödememes� veya 
düzens�z ödemeler�, mükellefler tarafından az verg� ödet�lmes� yönündek� 
�stekler, mükellefler�n hukuka aykırı �ş yaptırmak �stemeler�, büro ortamının ve 
�ş düzey�n�n sıkıcı olması g�b� hususlar �zlem�şt�r. Ayrıca meslekle �lg�l� 
teknoloj�k gel�şmelere ayak uydurulamaması, verg� �ncelemeler�nde 
mükellefler�n potans�yel suçlu g�b� görülmes� ve tecrübel� muhasebe 
elemanının bulunamaması g�b� hususlar, d�ğer hususlarla karşılaştırıldığında 
daha az karşılaşılan sorunlar olarak tesp�t ed�lm�şt�r.

Tablo 4: Muhasebe Meslek Mensuplarının Memnun�yet Düzeyler� ve 
Sebepler�

KİŞİ SAYISI

Mesleğ�n Gel�ş�me Açık Olması

İş Tatm�n� Sağlayan B�r Meslek Olmaması

Kazancın İy� Olması

Saygın B�r Meslek Olarak Görülmemes�

Prest�j

Kazancın Düşük Olması

Hayır

Meslek Mensubu Sayısının Fazlalığı

Evet

İş Tatm�n� 14
6
2
6
28
24

3
17
6
3

YÜZDE

50
21,4
7,1

21,4
53,8
46,2

10,3
58,6
20,7
10,3

Muhasebe Meslek Mensubu Olmaktan 
Memnun musunuz?

Memnunsanız En Öneml� Sebeb�

Memnun Değ�lsen�z En Öneml� Sebeb�
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Tablo 4'te muhasebe meslek mensuplarının memnun�yet düzeyler� ve sebepler� 
araştırma bulguları kapsamında paylaşılmıştır. Araştırmanın katılımcıları 
konumundak� muhasebe meslek mensuplarının %46,2's� (24 k�ş�) 
meslekler�nden memnun �ken %53,8'� (28 k�ş�) meslekler�nden memnun 
değ�ld�r. Memnun olan muhasebe meslek mensuplarının %50's� (14 k�ş�) 
memnun�yet sebeb� olarak �ş tatm�n�n� gerekçe gösterm�şt�r. Bunu %21,4 (6 
k�ş�) �le mesleğ�n gel�ş�me açık olması ve prest�j hususları memnun�yet 
sebepler� olarak tak�p etm�şt�r. Memnun olmayan muhasebe meslek 
mensuplarının %58,6'sı (17 k�ş�) �se memnun�yets�zl�k sebeb� ve gerekçes� 
olarak meslek mensuplarının kazançlarının düşük olmasını gösterm�şt�r. Bunu 
%20,7 (6 k�ş�) �le muhasebe mesleğ�n�n saygın b�r meslek olarak görülmemes� 
ve %10,3 (3 k�ş�) �le meslek mensubu sayısının fazlalığı �le �ş tatm�n� sağlayan 
b�r meslek olmaması sebep ve gerekçeler� �zlem�şt�r.

Tablo 5:  Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleğ�n İt�barı ve Saygınlığının 
Arttırılması �ç�n Öner�ler�

KİŞİ SAYISI

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Kes�nl�kle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Kararsızım

Kararsızım

Kararsızım

Kararsızım

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

Kes�nl�kle Katılıyorum

22

33

2

0
1
1
30
20
0
6
2
21
23

20

17

3

2

1

7

8

1

23

0

0

17

YÜZDE

42,3

63,5

3,8

0
1,9
1,9

57,7
38,5

0
11,5
3,8

40,4
44,25

38,5

32,7

5,8

3,8

1,9

13,5

15,4

1,9

44,2

0

0

31,7

Mesleğe G�r�ş Sınavları Daha Zor B�r Format 
Hal�ne Get�r�lmel� ve Meslek Mensubu 
Sayısının Kontrollü Artışı Sağlanmalıdır

Mesleğe G�r�lmes� Sonrasında Meslek 
Mensupları Güncel Gel�şmeler� Tak�p Etmel� 
ve Kend�n� Gel�şt�rmel�

Ün�vers�teler �le Daha Fazla İş B�rl�ğ� 
Yapılarak Mesleğ�n Akadem�k Ayağı 
Güçlend�r�lmel�

Ücretler Arttırılmalı

Denet�mler Sıkılaştırılmalı

Tablo 5'te muhasebe meslek mensuplarının mesleğ�n �t�barı ve saygınlığının 
arttırılması �ç�n öner�ler� araştırma bulguları kapsamında sunulmuştur. Bu 
bağlamda, katılımcıların %84,6'sı (44 k�ş�) mesleğe g�r�ş sınavları daha zor b�r 
format hal�ne get�r�lmel� ve meslek mensubu sayısının kontrollü artışı 
sağlanmalı yönünde b�r cevap verm�şt�r. Aynı zamanda, katılımcıların %96,2's� 
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(50 k�ş�) mesleğe g�r�lmes� sonrasında meslek mensupları güncel gel�şmeler� 
tak�p etmel� ve kend�n� gel�şt�rmel� şekl�nde b�r görüş sunmuştur. Ek olarak, 
katılımcıların %80,8'� (42 k�ş�) ün�vers�teler �le daha fazla �ş b�rl�ğ� yapılarak 
mesleğ�n akadem�k ayağı güçlend�r�lmel� dem�şt�r. Ayrıca, katılımcıların 
%96,2's� (50 k�ş�) muhasebe meslek mensuplarının ücretler�n arttırılması 
gerekt�ğ�n� savunmuştur. Son olarak, denet�mler sıkılaştırılmalı �fades�ne 
muhasebe meslek mensuplarının %76,9'u (40 k�ş�) katılmamakta ve kes�nl�kle 
katılmamaktadır. Bu �fadeye katılan muhasebe meslek mensuplarının oranı �se 
sadece %9,6'dır (5 k�ş�).

SONUÇ VE ÖNERILER

Bu araştırma �le Kocael�'nde faal�yet gösteren muhasebe meslek mensuplarının 
öncel�kle sorunlarını tesp�t etme ve daha sonra da �lg�l� çözüm öner�ler� get�rme 
amacı güdülmüştür. Bel�rt�len doğrultuda, muhasebe meslek mensupları 
üzer�nde çevr�m�ç� (onl�ne) anket tekn�ğ� uygulanmıştır. Anket�n örneklem�n� 
Kocael�'nde �kamet eden 52 muhasebe meslek mensubu oluşturmuştur.

Katılımcıların %50's� (26 k�ş�) mesleğe g�r�ş�n zorlaştırılması gerekt�ğ�n� 
düşünmekted�r. Aynı zamanda, katılımcıların %61,5'� (32 k�ş�) mesleğe g�r�ş 
konusunda yen� b�r yasal düzenlemeye �ht�yaç duyulduğunu düşünmekted�r. 
Ek olarak, katılımcıların %57,7's� (30 k�ş�) sınavlara g�r�ş �ç�n aranan ön 
koşulların yeters�z olduğunun altını ç�zm�şt�r. Araştırma bulguları ışığında, 
Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�r (SMMM) olmak tüm süreçler� göz önünde 
bulundurulduğunda katılımcıların %53,8'� (28 k�ş�) �ç�n normal b�r süreçt�r. 
Bahse konu olan sorunla �lg�l� olarak, Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k 
(SMMM) Staja Başlatma ve Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k (SMMM) 
Yeterl�l�k sınavlarının başvuru koşulları da dah�l yen�den tasarlanması �le 
d�zayn ed�lmes� doğru b�r hamle olacaktır.

Aynı zamanda, meslek mensubu sayısının gereğ�nden fazla olması (%82,7) ve 
meslek mensuplarının sorumluluklarına rağmen kazancın düşük olması 
(%88,5), Kocael�'de yaşayan muhasebe meslek mensuplarının önde gelen 
sorunları arasında yer almaktadır. Bunları sırasıyla bazı meslek mensuplarının 
ucuza defter tutması, �ş yükünden dolayı özel hayata zaman ayıramamak, 
mevzuatın sık sık değ�şmes� ve tak�p ed�lememes�, devlet kurumlarında 
bürokras�n�n fazla olması, denet�mler�n çok olması, mükellefler�n ücretler�n� 
ödememes� veya düzens�z ödemeler�, mükellefler tarafından az verg� 
ödet�lmes� yönündek� �stekler, mükellefler�n hukuka aykırı �ş yaptırmak 
�stemeler�, büro ortamının ve �ş düzey�n�n sıkıcı olması g�b� hususlar �zlem�şt�r. 
Ayrıca meslekle �lg�l� teknoloj�k gel�şmelere ayak uydurulamaması, verg� 
�ncelemeler�nde mükellefler�n potans�yel suçlu g�b� görülmes� ve tecrübel� 
muhasebe elemanının bulunamaması g�b� hususlar, d�ğer hususlarla 
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karşılaştırıldığında daha az karşılaşılan sorunlar olarak tesp�t ed�lm�şt�r. 

Çözüm öner�ler� kapsamında �se, Yüksek Öğren�m Kurumu (YÖK) �le İşkur 
daha çok �let�ş�m hal�nde olab�l�r. Böylece ün�vers�te mezunlarının muhasebe 
alanında �ş bulab�lme oranı bel�rleneb�l�r. Bu bağlamda ün�vers�telerde �lg�l� 
bölümde okuyan öğrenc�ler�n kontrollü artışı sağlanab�l�r. Öğrenc� almayan ve 
kontenjanını dolduramayan ün�vers�teler�n �lg�l� bölümler�n�n kapatılması söz 
konusu olab�l�r. Meslek mensubu sayısının kontrollü artışı, arz-talep denges� 
kapsamında muhasebe meslek mensuplarının aldığı ücretlere de yansıyacaktır. 
Ek olarak, ucuza ve bel�rlenen tar�fler�n altında defter tutan muhasebe meslek 
mensuplarına hem devlet�n, hem de odaların daha ağır yaptırımlar 
uygulamaları, gerek�rse ruhsat �ptaller� gerçekleşt�rmeler� şarttır. Mevzuatın 
sık sık değ�şmes� ve tak�p ed�lememes� hususunda �se muhasebe meslek 
mensuplarının daha çok okumaları ve araştırma yapmaları �ç�n 
b�l�nçlend�r�lmeler� şarttır. İlg�l� eğ�t�m programları ve sem�nerler 
sıklaştırılarak bu hususta muhasebe meslek mensuplarına okuma-araştırma 
alışkanlığının kazandırılması gerekl�d�r. Devler kurumlarında bürokras�n�n 
fazla olması konusunda da mevcut e-devlet uygulamalarının güncelleşt�r�lmes� 
ve yen� e-devlet uygulamalarının sunulması b�r çözüm öner�s� olarak ele 
alınab�l�r. Aynı zamanda, gereğ�nden az verg� ödemek �steyen ve hukuka aykırı 
�ş yaptırmak �steyen mükellefler hususunda ağır yaptırım ve cezalar söz konusu 
olmalıdır. Meslekle �lg�l� teknoloj�k gel�şt�rmelere ayak uydurulamaması 
sorunu hususunda özell�kle ün�vers�teler�n �lg�l� bölümler�nde uygulamalı 
muhasebe dersler� ver�lmel� ve muhasebe programlarının (yazılımlarının) nasıl 
kullanılacağı öğret�lmel�d�r. B�r başka �fadeyle, ün�vers�teler�n �lg�l� 
bölümler�nde dersler yalnızca teor�k olarak sunulmamalıdır. Böylel�kle, 
gelecekte meslekle �lg�l� teknoloj�k gel�şmelere daha hızlı ve kolay ayak 
uydurulması mümkün olacaktır. Tecrübel� muhasebe elemanının 
bulunamaması sorununa karşı da ün�vers�te öğrenc�ler� özell�kle öğren�m 
hayatları boyunca staj yapmaya teşv�k ed�lmel� ve özend�r�lmel�d�r. Ücret�n� 
ödemeyen veya düzens�z ödeyen mükellefler �ç�n �se devlet ve muhasebe 
odaları kara l�steler oluşturab�l�r. Bu mükellefler�n ceza ve yaptırımlara 
çarptırılmaları, bel�rl� b�r süre daha yüksek ücret ödemeler� zorunlu hale 
get�r�leb�l�r. Ceza ve yaptırımların devlet �le odalar tarafından uygulanması 
muhasebe meslek mensuplarının mağdur�yetler�n� de g�der�leb�l�r. Mevzuat 
değ�ş�kl�kler�nde muhasebe meslek mensuplarının görüşler�ne başvurulab�l�r. 
Böylel�kle, muhasebe meslek mensuplarının mevzuat değ�ş�kl�ğ�nden doğacak 
mağdur�yet� g�der�lm�ş olur, sürekl� mevzuat değ�ş�kl�kler�n�n önüne geç�leb�l�r 
ve yen� mevzuatların muhasebe meslek mensuplarınca daha kolay kabulü �le 
adaptasyonu söz konusu olab�l�r.

Bunların yanında, muhasebe mesleğ�n�n saygınlığının, prest�j�n�n ve �ş 
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tatm�n�n�n arttırılması �ç�n muhasebe odaları çok daha akt�f rol oynamalıdır. 
Son olarak, ün�vers�telerle daha fazla �ş b�rl�ğ� yapılarak mesleğ�n akadem�k 
ayağının güçlend�r�lmes� hususunda muhasebe odaları etk�n b�r mentorluk 
s�stem�n� devreye sokab�l�rler. Bu kapsamda, ün�vers�teler�n �lg�l� 
bölümler�nde görev yapan Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�r (SMMM) ve 
Yem�nl� Mal� Müşav�r (YMM) unvanlı öğret�m üyeler�, mesleğe yen� adım atan 
b�reyler �le adaylara mentorluk yapab�l�r. Muhasebe odaları bu noktada 
organ�zasyon ve çevre (network) oluşturulması hususunda etk�n b�r rol 
oynayab�l�r. H�ç şüphes�z, muhasebe odaları muhasebe meslek mensuplarının 
haklarının korunması ve çalışma koşullarının �y�leşt�r�lmes� konularında da 
l�derl�k etmel�d�r.
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