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Öz 

Bu çalışmada, muhasebede hata ve hilelerin meslek etiği açısından değerlendirilmesi ve 
muhasebe meslek mensuplarının söz konusu hususlara ilişkin görüşlerinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Ayrıca muhasebede hata ve hilelerin nedenlerini ve muhasebe meslek 
mensuplarını hata ve hile yapmaya yönelten etkenlerin neler olduğunu belirlemek çalışmanın bir 
diğer amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Erzincan’daki Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası’na kayıtlı muhasebe meslek mensuplarına bir anket uygulanmıştır.  
Anketlerden elde edilen veriler, SPSS programı yardımıyla frekans ve yüzde gibi tanımlayıcı 
istatistiklerin yanı sıra Kruskal-Wallis Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, muhasebe 
meslek mensupları yapılan hataların nedenini iş yoğunluklarına bağladıkları görülmüştür. 
Ayrıca mevcut denetim sistemi ve vergi uygulamalarının muhasebede hata ve hilelerin önüne 
geçmede yeterince etkili olmadığı ve merkezi bir etik kurulunun kurulması gerektiği ifade 
edilmiştir. Son olarak muhasebe meslek mensuplarının tecrübeleri ile muhasebede hata, hile ve 
meslek eğitine yönelik düşünceleri ve karşılaştıkları hata ve hileler arasında anlamlı bir farklılık 
tespit edilmiştir. 
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Abstract 

In this study, it is aimed to evaluate the errors and frauds in terms of professional ethics and to 
reveal the opinions of professional accountants on these issues. In addition, it is another purpose 
of the study to determine the causes of errors and fraud in accounting, and what factors lead to 
errors and fraud. In this context, a questionnaire was applied to professional accountants 
registered in Erzincan Chamber of Independent Accountants and Financial Advisors. The data 
obtained from the survey was analysed with percentage and frequency descriptive statistics by 
the help of SPSS program as well as Kruskal-Wallis tests. As a result of the study, professional 
accountants stated that they made mistakes due to their work intensity. It was also stated that the 
current auditing system and tax practices are not effective enough to prevent mistakes and fraud 
in accounting and that a central ethics committee should be established. Finally, it has been 
determined that there is a significant difference between the experience of professional 
accountants and their opinions about error, cheating and vocational education in accounting and 
the errors and frauds they encounter. 
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