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Özet 

Bu çalışmada, denetçi yargısını etkileyen faktörlerden biri olan ‘ego tükenmesi’ 
konusu teorik çerçevede ele alınmıştır. Türkiye’de bu konuyla ilişkili ‘mesleki 
tükenmişlik’ adı altında çok sayıda akademik çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. Bu 
çalışmalar yoğun olarak mesleki tükenmişlik düzeylerini incelemiş ve istatistiki olarak 
mesleki tükenmişliğin mevcudiyetini ve nedenlerini araştırmıştır. Buna karşın ilgili 
çalışmalara bakıldığında; mesleki tükenmişliğin teorik arka planına, diğer bir deyişle 
tükenmişliğin neden oluştuğuna ilişkin bilimsel izaha detaylı olarak yer verilmemiş 
olduğu görülmektedir. Bu çalışma, ilgili Türkçe literatürde yer bulan söz konusu 
eksikliğin giderilmesi için ego tükenmesi teorisini irdeleyerek ele almaktadır.  

 Çalışmada, kişiliğin üç kısmından hareket edilerek ego tükenmesinin nasıl 
gerçekleştiği konusu üzerinde durulmuştur. Burada irade gücünün önemli bir rol 
oynadığı görülmektedir. Roy Baumesiter tarafından ortaya atılan ego tükenmesi teorisi 
ışığında, mesleki tükenmişliğin nasıl meydana geldiği irdelenmektedir. Hiç şüphesiz ki 
ego tükenmesi teorisini tüm meslek alanları ile ilişkilendirmek mümkündür. Bu 
çalışmada ego tükenmesi denetim mesleği ile ilişkilendirilmiş ve denetçi yargısı 
üzerindeki etkisi tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ego Tükenmesi Teorisi, Davranışsal Muhasebe, Denetim Riski. 

Abstract 

In this study, 'ego depletion', one of the factors affecting the auditor's judgment, is 
discussed in the theoretical framework. There have been numerous academic studies 
associated with this issue under the name of ‘occupational burnout’ in Turkey. These 
studies extensively examined occupational burnout and investigated the existence and 



 
 

P. Okan Gökten 9/4 (2017) 902-915 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

902 

causes of occupational burnout statistically. On the other hand, it is seen that there is 
no detailed scientific account of the theoretical background of occupational burnout, in 
other words the cause of depletion in related studies. This study examines the theory of 
ego depletion in order to overcome the deficiencies found in the related Turkish 
literature.  

In the study, the subject of how the ego depletion is realized by moving from three 
parts of the personality is emphasized. Here, the willpower seems to play an important 
role. In the light of the ego depletion theory put forward by Roy Baumeister, it is 
examined how the occupational burnout has occur. Without a doubt, it is possible to 
relate the theory of ego depletion to all occupational fields. In this study, ego depletion 
was associated with the audit profession and the impact on the auditor's judgment was 
discussed. 
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