
09.01.2017

1

Muhasebe Mesleğinde

A t ö l y e   Ç a l ı ş m a s ı

TÜRMOB TESMER

MESLEKİ DEĞERLER VE ETİK

ESKİŞEHİR SMMM ODASI
4 Ocak 2017



09.01.2017

2

3

Günlük yaşamda “etik” sözcüğü kadar, “ahlak” sözcüğünün de
neredeyse anlamdaş görülerek birbirinin yerine kullanıldığını
görüyoruz.

“Etik”, insanların töresel ya da ahlaksal ilişkilerini, davranış
biçimlerini ve görüşlerini araştıran felsefenin en eski ve temel
disiplinlerinden birisidir ve “ahlak” sözcüğünden ayrıştırılmalıdır.

Etik, Ahlak ve Etik Değerler

4

Etik, bir insanın davranışları sırasında kullandığı ahlaki ilkeler bütünü
olarak tanımlanabileceği gibi insanın doğru ile yanlışı ayırt ederken
kullandığı kişisel kriterler olarak da tanımlanabilir. Özetle etik, iyi
davranışları belirleyen ilkeler bütünüdür. Etik ilkeler; bireyleri,
grupları ve meslekleri olası zararlardan korumak; geliştirici, yüceltici
ve mutlu kılıcı davranışları özendirmek için hazırlanmıştır.

Etik kavramının temelinde sorumluluk duygusu vardır. Sorumluluk
anlayışında; geçmişte olup bitenlerin sorumlusu olmaktan çok,
geleceğe dönük olarak alınması gereken önlemleri almak güdüsü
söz konusudur.

Etik, Ahlak ve Etik Değerler (Devam)
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Toplumsal yaşama temel oluşturan bu etik değerler, toplumda
çekişen ve çatışan tarafların hiçbir ortak yanı kalmadığında bile
ortak tutamak durumundadır. Dolayısı ile kişiden beklenen,
öncelikle etik kurallara uymasıdır.

Görüldüğü üzere, etik; değişik ifadelerle tanımlansa da esas olarak,
ahlak ve toplum değerlerinin belirlenen standardizyonudur.
Standardizasyon ise davranış kurallarının oluşturulması ve kurumsal
olarak kodlanması ile gerçekleşir ki, bu da “etik kod”u oluşturur.

Etik, Ahlak ve Etik Değerler (Devam)
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Dünyada yaşanan küreselleşme, ekonomik ilişki ve faaliyetlerin
karmaşıklaşması, ekonomik araç ve koşulların hızla değişerek
gelişmesi, mesleklerdeki uzmanlaşma beraberinde meslek etiği ve
sosyal sorumluluk kavramlarını da getirmiştir.

Meslek etiği; “mesleki faaliyette bulunanların; ahlak, davranış,
görev, zorunluluk ve sorumluluklarını tanımlayan” kurallar
topluluğu olarak tanımlanabilir.

Meslek Etiği
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Bir mesleğin ve meslek üyelerinin toplumda saygınlığını sağlamak ve
devam ettirmek üzere ileri sürülmüş olan ilkeler, meslek üyelerinin
hizmetlerinde doğru ve iyi davranışlar içerisinde olmaları,
görevlerinde bilinçli, duyarlı ve dikkatli davranmaları için hazırlanmış
kurallardır.

Meslek etiği; kişilerin, işletmelerin, kurumların ve toplumun etik
anlayışından etkilenir.

Etik ikilemler ve etik sapmalar ise meslek etiğini olumsuz yönde
etkiler.

Meslek Etiği (Devam)
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Etik ikilem, bir konunun birbiriyle çatışan iki tarafının bulunması ve
bu iki tarafın doğruluğu tartışılabilir yanlarının olması şeklinde
açıklanabilir.

Etik sapma ise, etik olmayan kararlar alınması durumudur. Bencilce
davranmak ve herkesten farklı etik standartlara sahip olmak etik
sapmalara neden olur.

Meslek Etiği (Devam)
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Etik ikilemlerin çözümünde;

* İlgili olayların tespit edilmesi,
* Olaylarla ilgili mesleki ahlak konularının tanımlanması,
* İkilemden kimin ve kimlerin nasıl etkilendiğinin
belirlenmesi,
* İkilemi çözmesi gereken kişinin uygun seçenekleri
tanımlaması,
* Her seçeneğin geçerli sonucunun tanımlanması,
* Uygun davranışa karar verilmesi,

süreci izlenir.

Meslek Etiği (Devam)
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Mesleki etik ilkelerin, genel ahlak ilkelerinden farkı meslek özelinde
“mesleki davranış ilkeleri” adıyla yazılması ve bir belge olarak ortada
olmasıdır.

Meslek üyelerinden beklenen, ürün ya da hizmet sunumunda,
toplumsal sorumluluk duymaları, mesleğin bilimsel ve teknik
gereklerinden ödün vermemeleridir.

Bir meslek üyesinin yaptıkları, diğer meslektaşlarını da yakından
ilgilendirir. Yanlış davranış, yalnızca bu kişiyi etkilemekle kalmaz,
mesleğe duyulan güveni de etkiler.

Meslek Etiği (Devam)



09.01.2017

6

11

Meslek etiğinin en önemli yanlarından biri, dünyanın neresinde
olursa olsun, aynı meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına
uygun davranmalarının gerekli olmasıdır.

Durkheim'e göre mesleki etik, her zaman bir grubun eseridir.
Mesleki etik, grup onu koruduğu sürece yürürlükte kalabilen ve
bireylere emreden, onları şu ya da bu şekilde davranmaya zorlayan,
kişisel eğilimlerine bir sınır çizen ve daha ileri gitmelerine engel olan
kurallardan oluşmuştur.

Meslek Etiği (Devam)
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Bireyin etik sorumluluklarını yerine getirmesi, etik davranışları
oluşturur. Etik davranışları belirleyen etik ölçüler, zaman içerisinde
toplumsal dinamiklere paralel olarak değişebilir. Bu nedenle etik
davranışlar dinamiktir.

Önemli olan etik dışı davranışların hiç oluşmamasıdır. Bunun yolu da
etik eğitiminden geçmektedir.

Etik Davranış
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Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Eğitim Komitesi,
Uluslararası Eğitim Tebliğlerinin Çerçevesinde yer alan “Terimler
Sözlüğü”nde, “Mesleki Değerler, Etik ve Tutumlar” hakkında şu
açıklamayı yapmaktadır.

Bir mesleğin üyeleri olarak, muhasebe meslek mensuplarını
tanımlayan; mesleki davranış özellikleridir. Bu özellikler şu
unsurları kapsar;

Mesleki değerler,
etik kurallar,
teknik yeterlik,

Etik Davranış (Devam)

14

Türk Dil Kurumu, “meslek” için; “belirli bir eğitim ile kazanılan
sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek,
hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları
belirlenmiş iş” şeklinde tanımlama yapmıştır.

Mesleklerin ortak özelliği; mesleki değerler ve etik kurallara,
uygulama standartlarına, lisansa ve bir meslek kuruluşuna sahip
olmalarıdır.

Mesleki değerler, etik ve tutumla ifade edilmek istenen şey;
muhasebe meslek mensuplarının yeterliliğidir. Mesleki değerler ve
etik davranış muhasebe meslek mensuplarının çalışmalarını etkiler
ve mesleki yaşamlarında teknik yetkinlikler kadar önem taşır.

Mesleki Değerler



09.01.2017

8

15

Buradan hareketle;

* Mesleğinin temelini oluşturan etik ilkeleri ve yasal
sorumlulukları bilmek, benimsemek ve uygulamak,
* Müşterilerin kültür, inanç ve özerkliğine saygı duymak,
* Müşterinin gizliliğine ve kişisel haklarına saygı göstermek
* Kişisel ve mesleki sınırlılıklarının farkında olmak,
gerektiğinde yardım isteyebilmek,
* Kendi kendini denetleyebilmek, kendisini sürekli olarak
geliştirmenin gereğini bilmek,

muhasebe meslek mensupları için ortaya çıkan bazı “mesleki
değerler ve etik davranışlar” olarak belirtilebilir.

Mesleki Değerler (Devam)
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Karmaşıklaşan ve büyük bir hızla gelişen ekonomik olaylar,
muhasebe meslek mensuplarını; mesleki yargılarında çelişkiye
düşme, kurallarda ve kararlarda anlaşamama sorunlarıyla karşı
karşıya bırakmaktadır.

Bu durum ve meslek mensuplarının her an üzerinde bulundurduğu;
dürüst olma, tutarlı ve doğru karar alma sorumlulukları meslek
etiğine duyulan gereksinimi ortaya koymaktadır.

Muhasebede Meslek Etiğine Duyulan Gereksinim
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Öte yandan; muhasebe meslek mensuplarının, toplumun yararına
hizmet etmek ve toplum çıkarlarını korumak gibi iki temel görevi
vardır. Bu görevleri yerine getirecek olan muhasebe meslek
mensuplarının; yüksek mesleki etik standartlara sahip olmaları ve
yüksek mesleki etik standartlara oturtulmuş mesleki davranışla
hizmet vermeleri gerekir ki toplumun güvenini kazanabilsinler.

Muhasebede Meslek Etiğine Duyulan Gereksinim
(Devam)

18

3568 sayılı yasa hazırlanırken muhasebe meslek etiğine ilişkin ilk
adımlar atılmış ve meslek mensuplarının çalışma usul ve esasları
hakkındaki yönetmelikte, meslek etiğine yönelik unsurlar yer
almıştır.

* Meslek yasasında yasak haller ve istisnaları başlığı ile şu
hususlar belirtilmiştir.
* Meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan haller
* Ticari faaliyette bulunamama
* Hizmet akdi ve çalışamama
* Reklam yasağı
* En az ücretin altında iş kabul edememe
* Meslekle bağdaşan işler

Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiği
Meslek Yasası İle Çalışma Usul ve Esasları
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Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nde de, “Genel Mesleki
Standartlar” başlığı ile yedi adet standart belirlenmiştir. Bunlar;

* Mesleki unvan ve yeterlik
* Mesleki eğitim ve bilgi
* Dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık
* Sır saklama

Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiği
Meslek Yasası İle Çalışma Usul ve Esasları (Devam)

20

* Sorumluluk
- sosyal sorumluluk,
- işletme sahip ve yöneticilerine karşı sorumluluk,
- meslektaşlara karşı sorumluluk

* Bağımsızlık
* Haksız rekabet’ tir.

Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğin yanı sıra, Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nda da, SMMM ve YMM’leri kapsayan mesleki etik
kuralları görebilmek olanaklıdır.

Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiği
Meslek Yasası İle Çalışma Usul ve Esasları (Devam)
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Kuruluşundan itibaren, muhasebecilik meslek hukukunun
oluşumunda etkin rol üstlenme isteğini ortaya koyan TÜRMOB;
Türkiye’ de ilk olmak üzere “Meslek Ahlak Kuralları İle İlgili Mecburi
Meslek Kararı”nı 18 Ekim 2001 tarihli Resmi Gazete’ de
yayımlayarak yürürlüğe almıştır.

Mecburi Meslek Kararı’nda, meslek etiğine ilişkin dikkat çekici
ifadeler yer almıştır.

Meslek Ahlak Kuralları İle İlgili Mecburi Meslek Kararı

22

Meslek ahlakı, ruhsatlı meslek mensuplarının, yeterlilik, güvenilirlik,
tarafsızlık, bağımsız karar alabilme, kendi kendilerini
denetlemelerinin ve dürüstlüğünün simgesidir. Meslek ahlakı
kurallar bu mesleki kararda tanımlanan meslek ahlakı anlayışını
benimseyen ruhsatlı meslek mensuplarını yücelttiği gibi alçaltıcı
tutum ve davranışlara karşı korur.

Meslek Ahlak Kuralları İle İlgili Mecburi Meslek Kararı 
(Devam)
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“Meslek Ahlak Kuralları İle İlgili Mecburi Meslek Kararı”nda, kurallar;
şu başlıklarla verilmiştir.

* Mesleki uzmanlık
* Defter tutma ve finansal tabloları hazırlama
* Muhasebe ilkelerine ve standartlarına uyma zorunluluğu
* Dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık
* Mesleki özen ve titizlik
* Tasdik işlerinde ve denetimde bağımsızlık kuralı
* Sır saklama
* Ücretler

Meslek Ahlak Kuralları İle İlgili Mecburi Meslek Kararı 
(Devam)

24

* Denetim standartları ve muhasebe ilkelerine uyum
* Öngörü yasağı
* Haksız rekabet yasağı
* Personel sağlanması
* Dürüst olmayan davranışta bulunmama
* Reklam ve teşvik yasağı
* Ücretlerin düşürülmesi ve komisyon yasağı
* Bağdaşmayan işlerle uğraşmama
* Diğer meslek mensupları aleyhinde konuşma yasağı
* Denetimde kamu sorumluluğu

Meslek Ahlak Kuralları İle İlgili Mecburi Meslek Kararı 
(Devam)
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Mesleğin uluslararası standartlarda icra edilmesi amacı
çerçevesinde etkin çalışmalar yürüten TÜRMOB, “.. Etik İlkeler
Yönetmeliği”ni 19.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlayarak
yürürlüğe almıştır. Yönetmelik, uluslar arası düzenlemelere uygun,
geniş içerikli ve çağdaş düzenlemeler içermektedir.

Yönetmeliğin amacı; tüm üyeleri en üst derecede mesleki bilgiye
sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet
anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve
saygın bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak hedefine ulaşmak
için muhasebe meslek mensuplarının meslekî ilişkilerinde uymaları
gereken asgari etik ilkeleri belirlemektir.

SM, SMMM ve YMM’lerin Mesleki Faaliyetlerinde 
Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik

26

Etik Yönetmelik, meslek mensubunun belirleyici özelliğini kamu
yararına uygun hareket etme sorumluluğu olarak ortaya koymuş,
meslek mensubunun yönetmelikte belirtilen etik ilkelere uyması
gerekliliğini belirlemiştir.

Meslek yasasına göre bir meslek unvanına sahip olan, bağımsız veya
bağımlı olarak çalışan tüm meslek mensupları ile bunların
oluşturduğu şirketlerin faaliyetleri bu yönetmelik kapsamındadır.

SM, SMMM ve YMM’lerin Mesleki Faaliyetlerinde 
Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik (Devam)
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Etik ilkeler, yönetmelikte üç bölümde ele alınmıştır.

Birinci bölüm tüm meslek mensuplarının uyması gereken temel etik
ilkelerini ve bu ilkelerin uygulanması için gereken kavramsal
çerçeveyi sunmaktadır. Kavramsal çerçeve; meslek mensuplarının
temel ilkelere uyum ile ilgili tehditleri belirlemeleri, bu tehditleri
ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir düzeye indirgemek için
koruyucu önlemleri almaları için gerekli bir rehberdir.

SM, SMMM ve YMM’lerin Mesleki Faaliyetlerinde 
Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik (Devam)

28

İkinci ve üçüncü bölümler kavramsal çerçevenin belirli özel
durumlarda nasıl uygulanacağını ortaya koymaktadır. İkinci bölüm
bağımsız çalışan meslek mensupları, üçüncü bölüm ise bağımlı
çalışanlar için geçerli ilke ve durumları içermektedir.

SM, SMMM ve YMM’lerin Mesleki Faaliyetlerinde 
Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik (Devam)
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Yönetmelikte, tüm meslek mensuplarının uyacakları temel etik
ilkeler şu şekilde yer almıştır;

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.

SM, SMMM ve YMM’lerin Mesleki Faaliyetlerinde 
Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik (Devam)

30

Mesleki Yeterlilik ve Özen: Meslek mensubunun meslekî
faaliyetlerini yerine getirirken teknik ve meslekî 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.

Mesleki Davranış: Meslek mensubunun mevcut yasa ve
yönetmeliklere uymasını ve mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü
davranıştan kaçınmasını ifade etmektedir.

SM, SMMM ve YMM’lerin Mesleki Faaliyetlerinde 
Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik (Devam)
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Meslek mensuplarının içinde bulunduğu koşullar, temel etik
ilkelerine uymakla ilgili birtakım tehditlerin ortaya çıkmasına neden
olabilir. Bu nedenle meslek mensubunun temel etik ilkelere uymaya
yönelik tehditleri belirlemesi yararına olacaktır. Yönetmelikle
sınıflanan bazı tehditler şunlardır;

Kişisel Çıkar Tehditleri: Meslek mensubunun kendisinin veya yakın
ailesinden bir üyenin finansal veya diğer çıkarları sonucu ortaya
çıkabilecek tehditlerdir.

SM, SMMM ve YMM’lerin Mesleki Faaliyetlerinde 
Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik (Devam)

32

Yeniden Değerlendirme Tehditleri: Daha önceden alınmış bir
kararın o karardan sorumlu meslek mensubu tarafından yeniden
değerlendirilmesi nedeniyle oluşan tehditlerdir.

Taraf Tutma Tehditleri: Meslek mensubunun bir durum ya da fikri,
tarafsızlığını tehlikeye düşürecek bir noktaya taşıması sonucu oluşan
tehditlerdir.

SM, SMMM ve YMM’lerin Mesleki Faaliyetlerinde 
Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik (Devam)
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Yakınlık Tehditleri: Üçüncü kişilerle kurulan yakın ilişkiler sonucu,
meslek mensubunun bu kişilerin çıkarlarına uygun olacak şekilde
davranması sonucu ortaya çıkabilecek tehditlerdir.

Yıldırma Amaçlı Tehditler: Meslek mensubunun gerçek veya
hissedilen tehditler nedeniyle tarafsız davranmaktan kaçınmaya
zorlanması sonucu ortaya çıkabilecek tehditlerdir.

SM, SMMM ve YMM’lerin Mesleki Faaliyetlerinde 
Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik (Devam)

34

Etik Yönetmelik, tehditlere karşı; “mevzuat ile oluşturulabilecek” ve
“iş çevresinden sağlanacak” önlemler sınıflaması yapmıştır. Buna
göre;

a. Mevzuat ile oluşturulabilecek önlemler;
1. Mesleğe giriş için gerekli eğitim, meslekî eğitim (staj) ve
2. tecrübe gereksinimleri,
3. Sürekli meslekî gelişim gereksinimleri,
4. Kurumsal yönetim gereksinimleri,

SM, SMMM ve YMM’lerin Mesleki Faaliyetlerinde 
Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik (Devam)
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5. Mesleki standartlar,
6. Mesleki veya düzenleyici izleme ve disiplin
prosedürleri, Meslek mensubu tarafından üretilen rapor,
sonuç, iletişim ve bilgilerin yasal yetkili üçüncü bir kurum
tarafından dış kontrolden geçirilmesi.

b. İş çevresinden sağlanacak önlemler.

SM, SMMM ve YMM’lerin Mesleki Faaliyetlerinde 
Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik (Devam)

36

Etik çatışmanın çözümlenmesine ilişkin olarak yönetmelikte şu
düzenleme yer almıştır: Meslek mensupları, temel etik ilkelerinin
uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklardan
kaynaklanan çatışmaları bu düzenlemede yer alan temel etik ilkeleri
esas alarak çözüme kavuşturmalıdır. Bir etik çatışma sorunu
çözümlenemez ise, meslek mensubu bağlı olduğu meslek
odasından mesleki öneriler alabilir. İlgili tüm seçenekleri
değerlendirdikten sonra, etik çatışma hala çözümlenemiyorsa,
meslek mensubu çatışmayı yaratan konu ile ilgisini sürdürmeyi
reddedebilir.

SM, SMMM ve YMM’lerin Mesleki Faaliyetlerinde 
Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik (Devam)
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UES 4, Mesleki Değerler, Etik Kurallar ve Davranışlar

2005 yılı başında yürürlüğe giren standardın amacı, IFAC üye
kuruluşu adaylarının muhasebe meslek mensubu olarak çalışmaları
için uygun mesleki değerler, etik ve tutumlarla donatılmalarını
sağlamaktır.

Giriş
1. Mesleki değerler, etik ve tutumlar muhasebe meslek
mensuplarını bir mesleğin üyesi olarak tanımlar ve profesyoneller
olarak yaptıkları her şeyi şekillendirir.

IFAC Uluslararası Eğitim Standartları Çerçevesinde 
“Mesleki değerler, Etik ve Tutumlar
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2. Muhasebe meslek mensupları karar almada önemli bir rol
oynadıklarından, mesleki ve yönetsel kararların olası etik
sonuçlarının tam bir takdirine sahip olmaları gerekir.

3. Muhasebe meslek mensupları bir değişim dünyasında
çalışmaktadır. Hem kurumsal hem kamusal anlamda iyi yönetim
büyük ölçüde mesleki değerler, etik ve tutumlara olan bağlılığa
dayanır. Bu koşullarda, etik ilkelerinde net bir anlayış ve eğitim
esastır.

IFAC Uluslararası Eğitim Standartları Çerçevesinde 
“Mesleki değerler, Etik ve Tutumlar (Devam)
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4. Gelişmekte olan mesleki değerler, etik ve tutumlar bir muhasebe
meslek mensubunun eğitiminin ilk aşamalarında başlamalı ve
kariyer boyunca yeniden vurgulanmalıdır. Muhasebe meslek
mensuplarının bu durumu hayat boyu öğrenmenin bir parçası olarak
algılaması gerekir.

IFAC Uluslararası Eğitim Standartları Çerçevesinde 
“Mesleki değerler, Etik ve Tutumlar(Devam)
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Suphi Bey bağımsız çalışan bir mali müşavirdir. Uzun yıllardır çalıştığı
bir müşterisi son dönem de işlerindeki sıkışıklığı bahane ederek
ödemeleri aksatmaya başlamış, firmanın ricası üzerine Suphi Bey’in
ödediği vergiler ile birlikte, yaklaşık 7-8 aylık da bir ücret alacağı
birikmiştir.

Firma işletmesine nakit yaratmak için bankalara kredi talebinde
bulunacaktır. Ancak firmanın bilançosunda net işletme sermayesi
yetersiz olup, ortaklar hesabında da yüklü bir miktar borç
görülmektedir. İşletme sahibi Suphi Bey’e bu krediye almanın
firmayı rahatlatacağını, kendisine karşı da mahcup olduklarını bu
krediyi alınca ödemesinin büyük kısmını yapabileceklerini, mizanda
birkaç düzenleme ve verilecek ipotek ile bu krediyi rahatlıkla
alacabileceklerini söylemiştir.

ÖRNEK OLAY


