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MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu çalışmanın temel amacı, serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve stajyerlerin bakış
açılarıyla muhasebe temel kavramları açısından muhasebe uygulamalarının değerlendirilmesidir.
Ayrıca katılımcıların muhasebenin temel kavramlarına yönelik genel düşüncelerini tespit etmek de
amaçlar içinde yer almaktadır.
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Yöntem – Bu amaçları gerçekleştirmek için 2018 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Sivas SMMM
Odasına kayıtlı ve mesleğini fiilen icra eden toplam 123 SMMM ve SMMM stajyerleri üzerinde bir
anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile analize tabi tutulmuştur.
Araştırmanın Cronbach's Alpha İç Tutarlılık Katsayısı 0,838 olarak hesaplanmıştır.
Bulgular – Araştırma sonucunda katılımcıların, temel kavramların önemine ve gerekliliğine yönelik
yaklaşımlarının çok olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ancak muhasebe uygulamalarında bu
kavramlara uygun hareket etme düzeylerinin ise kavramların bütünü açısından “Orta Derecede
Katılırım” düzeyinde olduğu bulgusu saptanmıştır.
Tartışma – Muhasebe işlemlerinin icrasında temel kavramlara uyumluluk açısından; sosyal
sorumluluk, kişilik, süreklilik, tutarlılık, ihtiyatlılık, önemlilik ve tam açıklama kavramlarına orta
derecede katılırım; dönemsellik, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme kavramlarına çok
katılırım ve özün önceliği kavramına ise tam katılırım düzeylerinde katılım gösterilmiştir.
Araştırma, muhasebe temel kavramlarının uygulamada ne kadar dikkate alındığını ölçme açısından
önemlidir.
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Purpose – The main purpose of this study is to evaluate the accounting practices in terms of basic
accounting concepts from the perspective of the independent accountant and financial advisors and
professional interns. It is also aimed to determine general considerations of subjects for accounting
concepts.
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Design/methodology/approach – In order to realize these goals, a questionnaire was applied on a
total of 123 SMMM and SMMM interns registered in Sivas Chamber of SMMM during June and July
of 2018. The obtained data is analyzed with SPSS 22 package program and Cronbach's Alpha Internal
Consistency Coefficient is calculated as 0.838.
Findings – As a result of the research, it is determined that the subjects' approach to the significance
and necessity of basic concepts is very positive. However, the level of acting in accordance with these
concepts in accounting applications was found to be “Intermediate Participation” in terms of the
whole concept.
Discussion – When the concepts are evaluated one by one, moderate participation level is detected
in the concepts of social responsibility, personality, continuity, consistency, prudence, materiality
and full explanation; high participation level is determined in the concepts of periodicity, cost-based,
objectivity and certification and lastly full participation level is specified for the concept of substance
over form. Research is important in terms of measuring how much the basic concepts of accounting
are taken into account in practice.

Bu çalışmada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SBE Muhasebe, Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı için Doç. Dr. Mehmet DEMİR’in
danışmanlığında M. Murat Şenol’un yazmış olduğu aynı adlı yüksek lisans tezinden yararlanılmıştır.
Önerilen Atıf/ Suggested Citation
Demir, M., Ülker, Y., Şenol, M.M. (2020). Muhasebe Temel Kavramları Açısından Muhasebe Uygulamalarının Değerlerlendirilmesi: Sivas
1

İlinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 1358-1372.

