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Özet 
Bir mesleğin saygınlık kazanabilmesinde etik kurallar önemli bir rol oynar. Diğer taraftan, ekonomik 

ve ticari yaşamın sağlıklı işleyebilmesi için, muhasebe mesleğine İlişkin etik kuralların oluşturulması 
gerekmektedir. Ancak, mesleğin bir taraftan kamu ile mükellef çıkarları arasında kalması, diğer taraftan 
da, parasal işlemlerle ilgili olması, bu meslek üzerindeki baskıları arttırmaktadır. 

Çalışmada, öncelikli olarak dünyadaki ve ülkemizdeki muhasebe mesleğine ilişkin etik kurallar 
irdelenerek, Balıkesir il merkezinde faaliyette bulunan meslek mensuplarının meslek etiği kuralları ile 
ilgili bilgi, düşünce ve algılamaları ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Meslek Etiği, Meslek Etiği Kuralları, Muhasebe Mesleği Etik Kuralları. 

Abstract (The Codes of Professional Accounting Ethics and Perception of these codes by 
Accountants) " 

The codes of professional ethics play very important role for a profesison in its own survival. On the 
other hand, ın order to run economic and commercial life properly, the code of professional accounting 
ethics is necessary. But a dual conflict between private and public interest and monetarial issues have 
deep impact on professional accounting. 

İn this stıdy, fîrstly the'codes of professional accounting ethics analyzed in our country and world 
wide. Secondly, we tried to expose accountant's perception and idea about the codes of professionai 
accounting ethics who active in Balıkesir County Centre. 

Key Words: Professional Ethics, The Codes of Professional Ethics, The Codes of Professional 
Accounting Ethics. 
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1, Giriş 
Bir meslek dalma ilişkin etik kuralların 

belirlenerek yazılı hale getirilmesi ve bu 
kurallara uyulmasının sağlanması, o mes-
lek ve meslek mensuplarına güven açısın-
dan oldukça önemlidir. 

Bir çok meslek dalında olduğu gibi, son 
yıllarda dünyada ve ülkemizde üzerinde 
durulan   en   önemli   konulardan   biri   de 

muhasebe mesleğinde etik kuralların oluş-
turulması ve bu kuralların nasıl hayata 
geçirileceği sorunudur. 

Çalışmamızda, öncelikli olarak uluslar 
arası meslek etiği kuralları ile ülkemizdeki 
mevcut durum kıyaslanmıştır. Daha sonra, 
Balıkesir il merkezinde faaliyette bulunan 
meslek mensuplarının önemli gördükleri 
etik kuralları sıralamaları ve sıraladıkları 
bu   kuralları    tanımlamaları    istenmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



taraftan mesleğin güvenilirliği ve kendi 
kendine düzenleyebilme gücü, bu kural-
ların etkin olarak kabul ettirilmesine bağ-
lıdır. Bu kapsamda mesleğin korunması, 
üyeler tarafından hatalı davranışların ra-
por edilmesi ve mesleki değerlerin sürekli 
gözden geçirilmesiyle sağlanabilmektedir 
(Canning, O'Dwyer, 2003:161). Ayrıca, 
kamuoyunda mesleğe duyulan güvenin 
kaybolduğu durumlarda devletin, muhase-
becilerin neden etik standartlara uygun 
davranmadığına bakmaksızın daha katı 
yasal düzenlemeler getirdiği görülür 
(Rasmussen, Windsor, 2003: 77). 

Etik kurallar, mükelleflerin ve üçüncü 
şahısların ekonomik çıkarlarını korumada 
kamusal ve Özel alana hizmet ederek, mu-
hasebe uygulamalarının sağlıklı yürütül-
mesine yardımcı olmaktadırlar. Bu ku-
rallar, bir taraftan toplumda eşitsizlikle 
mücadele ediyor gibi görünürken, diğer 
taraftan da meslek üyelerinin refah, statü 
ve güç gibi ayrıcalıklarını koruyarak, eşit-
sizliğe davetiye çıkarmaktadırlar. Bu du-
rum ise, bir çelişki oluşturmaktadır 
(Canning, O'Dwyer, 2003:162-163). 

Etik kuralların etkinliği, mesleki izo-
lasyonla desteklenen mesleki otoriteye, dış 
müdahalelerin en aza indirilmesine ve 
mesleğin kendi kendine kontrol edebil-
mesine bağlıdır. Bu kapsamda mesleki 
izolasyon; meslek mistisizminin (gizemi-
nin) yarattığı ve mesleği, üçüncü kişilerin 
denetiminden izole eden, mesleğe ilişkin 
özel alanın asli rolü olarak tanımlanır. 
Mesleki gizem için mesleğin, anlaşılmaz ve 
normal insanların yapamayacağı bir mes-
lek olarak görülmesi gerekmektedir. Böy-
lesi bir gizem, üçüncü kişilerin inceleme, 
anlama ve mesleki faaliyetleri değerlendi-
rebilmelerini zorlaştırmaktadır. Bu yolla 
mesleki gizem yaratılarak, minimum dış 
müdahale ile işler yürütülebilmekte ve 
mesleki faaliyetler ile meslek üyeleri 
üzerindeki kontrol sağlanabilmektedir. 
(Canning, O'Dwyer, 2003:162-165). 

Muhasebe mesleğinde üzerinde durul-
ması gereken en önemli konulardan biri de, 
mükelleflerden, üçüncü şahıslardan ve biz-
zat meslek mensuplarından gelen şikayet-
lerin meslek örgütü tarafından ele alınış 
biçimidir. Bu tür şikayetlerin kamuoyu ile 

paylaşılması, sorunların ciddiye alındığını 
göstermektedir. Kamuoyunda meslek örgütü 
yöneticilerine yönelik kuşkular ise, 
meslek örgütünün otoritesi açısından ciddi 
sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Diğer 
taraftan şikayetlerin ele alınması sürecinde 
kamuoyunda iç denetimlerin sıkı tutulduğu 
biçimindeki bir algılama, meslek örgütüne 
duyulan güveni arttırabilmektedir. Şika-
yetler karşısında savunmaya geçen bir 
meslek örgütü ise, açıklık ve şeffaflıktan 
yoksun olduğu için, kamuoyunda daha 
fazla eleştirilmekte ve meslek örgütünün 
disiplin süreci de dahil mesleki izolasyo-
nuna meydan okunabilmektedir (Canning, 
O'Dwyer, 2003:167-178). 

Bir çalışmada, mesleğin kendi kendine 
kontrolü ve dış müdahalelerin en aza 
indirilmesi ile mesleki otorite ve üyelerin 
sosyo-ekonomik statülerinin korunması 
arasındaki karşılıklı ilişkinin birbirini 
desteklediği ileri sürülmektedir. Aynı ça-
lışmada, mesleki izolasyonun mesleki oto-
riteyi desteklediği de belirtilmektedir. Ben-
zer şekilde, mesleki otoritenin kurulma-
sının mesleki izolasyonu güçlendirdiği de 
ifade edilmektedir (Parker, 1994: 507-525). 
Bir başka araştırmada ise, mesleğin kendi 
kendine kontrolü ile dış müdahalelerin en 
aza indirilmesi arasındaki karşılıklı iliş-
kinin potansiyel olarak birbirini tehdit 
ettiği (negatif ilişki) ortaya çıkarılmıştır. 
Ayrıca, mesleki izolasyon ile mesleki 
otorite arasındaki karşılıklı ilişkinin bazen 
destek, bazen de tehdit ilişkisi olduğu ileri 
sürülmektedir (Canning, O'Dwyer, 
2003:175-178). 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak 
mesleğin bilgi alt yapısının da geliştirilmesi 
gerekmektedir. Aksi halde, sunulan hizme-
tin kalitesi de düşmektedir. Diğer bir de-
yişle, daha yüksek düzeydeki hizmetler 
daha yoğun eğitim gerektirmektedir. Bu-
nun sonucu olarak da, daha düşük düzey-
deki hizmet sunucuları arasında yaşanan 
yoğun rekabet, meslek mensuplarına zarar 
vermektedir. Bu durum, meslek etiğinden 
sapmalara da neden olabilmektedir. 

Etik kurallar konusundaki yeni eğilim-
ler, özerklik dışında mesleki faaliyetlerle 
ilgili tüm ilişkilerde tarafların belli oranda 
birbirlerine bağımlı olduğu ve bu yüzden 
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karşılıklı dayanışmanın gerekli olduğu 
yönündedir. Bu anlayışların bir uzantısı 
olarak yeni kurallarda ayrımcılık ve reka-
bet yerine, güven, olgunluk ve işbirliği vur-
gulanmaktadır. Ayrıca, taraflar arasındaki 
ilişkilere yönelik bakış açısı teorik ve 
soyutluktan çok, somut ve hesaplanabi-
lirliğe yönelmektedir. Bu değişimlerde yeni 
yönetim yaklaşımlarının da önemli katkısı 
bulunmaktadır (Reiter, 1997: 314-    317). 

Günümüzde muhasebe mesleğini özün-
den uzaklaştıran üç sorunun var olduğu 
öne sürülmektedir. Bunlardan ilki, ticari-
leşmenin giderek artmasıdır. Bu süreç, 
muhasebecilerin işlerinde kişisel çıkarları 
ile müşteriye hizmet etme arasında sıkın-
tıya düşmelerine neden olmaktadır. Bu 
gelişmelerin bir sonucu olarak mesleğin, 
bir kamu hizmetinden çok özel hizmet ala-
nı ile ilgili olduğu düşünülmektedir. İkin-
cisi, iş hayatı ile meslekteki yapı ve 
ilişkilerde artan karmaşıklıktır. Üçüncüsü 
de, ahlaki değer ve standartlardaki deği-
şimdir (Neu, Friesen, Everett, 2003:91-94). 

Tablo l'de TURMOB'un meslek etiği 
kuralları ile Amerikan meslek örgütü 
AICPA ve uluslar arası meslek kuruluşu 
IFAC'ın meslek etiği kuralları karşılaş-
tırmalı olarak verilmiştir. Tablodan da an-
laşılabileceği gibi, her üç meslek kuruluşu 
tarafından belirlenen meslek etiği kuralları 
birbirinden farklılık göstermektedir. Bu 
nedenle, buraya kadar kuramsal olarak ele 
alınan konunun, meslek mensupları ara-
sında da farklı değerlendirildiği düşünül-
mektedir. Bu düşüncenin sınanması için 
de, meslek mensupların meslek etiği ku-
ralları hakkındaki düşüncelerini ortaya 
çıkarmak ve bu kuralların hayata nasıl 
geçirildiğini belirlemek amacı ile bir alan 
araştırması yapılmıştır. 

3. Araştırmanın Amacı  
Araştırmanın amacı, Balıkesir il merke-

zinde faaliyette bulunan meslek üyelerinin 
meslek etiği kurallarına ilişkin bilgi, dü-
şünce ve algılamalarını ortaya çıkarmaktır. 

4. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmanın ilk aşaması Balıkesir il 

merkezinde faaliyette bulunan ve meslek 
odasına kayıtlı 187 muhasebeci arasından 
rastlantısal     olarak    seçilen     63,     ikinci 

aşaması   ise   70   meslek   üyesini   
kapsamaktadır. 

Araştırmada veriler iki aşamada elde 
edilmiştir. Birinci aşamada, muhasebeci-
lerden meslek etiğine duyarlı bir meslek 
mensubunda olması gereken meslek 
etiği kurallarını önem derecesine göre 
sıralamaları istenmiştir, ikinci 
aşamada ise, meslek üyelerinden 
sıraladıkları bu kuralları tanımlamaları 
istenmiştir. Böylece, meslek üyelerinin 
etik kuralları nasıl algıladıkları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 
süresince bazı meslek üyelerinin Önemli 
gördükleri meslek etiği kurallarını 
belirtmede ve özellikle de bu kuralları 
tanımlamada güçlük çekmeleri 
araştırmanın en önemli sınırlarını 
oluşturmaktadır. 

Tablo 1: TURMOB ile AICPA ve IFAC'ın 
Meslek Etiği Kurallarının Karşılaştırılması 
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Kaynak: Yavuz Çiftçi, Birgül Çiftçi, " Muhasebe 

Mesleğinde Meslek Etiği (Türkiye'deki Düzenlemeler 
ve Uluslar arası Düzenlemelerle Karşılaştırılması)", 
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, TURMOB 
Yayını, Yıl 3, Sayı 10, Eylül 2003, 8.89. 

5. Araştırmanın Hipotezi 
Araştırmanın hipotezi Balıkesir il mer-

kezinde faaliyette bulunan meslek üyele-
rinin, uluslararası ve ulusal meslek örgüt-
lerince  belirlenen   meslek   etiği  kuralları 

 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları 
ve dolayısıyla, bu kurallarla uyuşmayan 
faaliyetlerde bulunduklarıdır. 

 
6. Araştırma Bulguları 
Araştırmada, ulusal ve uluslararası 

meslek kuruluşlarınca öngörülen meslek 
etiği kurallarının ne ölçüde benimsendiği 
ve ne kadar uyulduğu belirlenmeye çalışıl-
mıştır. Bu amaçla, araştırmanın ilk aşa-
masında Balıkesir il merkezinde faaliyette 
bulunan muhasebecilerden "meslek eliğine 
duyarlı bir muhasebecide olması gereken 
meslek etiği kurallarını" önem derecesine 
göre sıralamaları istenmiştir. Bu yöntemle, 
sıralayıcı ölçüt kullanılarak elde edilen 
verilerden çıkan sonuçlar aşağıdadır. 

Tablo 2: Meslek Etiğine Duyarlı Bir Muhasebecide Olması Gereken 
Meslek Etiği Kurallarının Önem Derecesine Göre Sıralanışı 

 
  



Tablo 2'de, anket sonucu elde edilen ya-
nıtlardan meslek etiğine duyarlı bir muha-
sebecide olması gereken etik kuralların 24 
adet olduğu görülmektedir. Verilerden 
meslek mensuplarından 19'unun dürüst-
lüğü, 15'inin mesleki bilgi ve yeterliliği ve 
9'unun da güvenilirliği birinci derecede 
önemli gördüğü ortaya çıkmıştır. 

Tablo 3: Meslek Etiğine Duyarlı Bir 
Muhasebecide Olması Gereken Meslek Etiği 

Kurallarının Ağırlıklı Ortalaması 

Tablo 4'den meslek mensuplarının 41 
frekans ve 4.19 ağırlıklı ortalama ile 
dürüstlüğü birinci derecede, 35 frekans ve 
4.02 ağırlıklı ortalama ile mesleki bilgi ve 
yeterliliği ikinci derecede, 25 frekans ve 
3.76 ağırlıklı ortalama ile de güvenilirliği 
üçüncü derecede en önemli etik kurallar 
olarak gördükleri ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 4: Meslek Mensuplarınca Belirtilen 
Etik Kurallar Arasında Genel Kabul 

Görenlerin Sıralanışı 

Araştırmanın ikinci aşamasında ise, 
meslek mensuplarının birinci aşamada be-
lirledikleri meslek etiği kurallarını tanım-
lamaları istenmiştir. Bu aşamada 70 mes-
lek üyesine ulaşılmış olup, bunlardan 18'i 
birinci aşamada ulaşılan meslek mensupla-
rından farklıdır. 

Meslek mensuplarının "dürüstlüğü" 
algılamaları aşağıdaki gibidir: 

Tablo 5: "Dürüstlük" Algılaması 

Tablo 3'de meslek etiğine duyarlı bir 
muhasebecide olması gereken meslek etiği 
kurallarının ağırlıklı ortalamaları ve fre-
kansları görülmektedir. Ancak, meslek 
mensuplarınca sıralanan bu kuralların 
bazıları meslek etiğine kolaylıkla dahil edi-
lebilirken, bazılarının da dahil edilebilmesi 
güç görünmektedir. Bu nedenle, meslek 
mensuplarınca sıralanan etik kurallar 
arasında, genel kabul görenleri gösteren 
yeni bir tablo oluşturulmuştur. 
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Tablo 7: "Güvenilirliğin" Algılanması 
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Tablo 5'den meslek mensupları arasında 
dürüstlüğü algılamadaki genel eğilimin, 
mükellefin ve kamunun çıkarlarını eşit 
şekilde korumak, ilkeli olmak, mesleki say-
gınlığı korumak ve güven konularında 
odaklandığı görülmektedir. 

Meslek mensupları arasında ikinci dere-
cede önemli etik kural olarak görülen 
"mesleki bilgi ve yeterlilik" ile ilgili 
algılama ise aşağıdaki gibidir: 

Tablo 6: "Mesleki Bilgi ve Yeterlilik" 
Algılaması 

Tablo 6'dan meslek mensupları ara-
sında mesleki bilgi ve yeterliliği algıla-
madaki genel eğilimin, kendini yenileme ve 
geliştirme ile mesleki yenilikleri takip etme 
konularında odaklandığı görülmektedir. 

Meslek mensupları arasında üçüncü de-
recede önemli görülen etik kural "güveni-
lirlik" dir. Güvenilirlikle ilgili algılama ise 
şöyledir: 

Tablo 7'den meslek mensupları arasında 
güvenilirliği algılamadaki genel eğilimin, 
müşterinin muhasebecisine, kendine ve 
mesleki bilgisine güvenmesi ile karşılıklı 
güven konularında odaklandığı görülmek-
tedir. 

Meslek mensuplarının "yasalara bağlılık" 
konusundaki düşünceleri ise aşağıdaki 
gibidir: 

Tablo 8: "Yasalara Bağlılık" Algılaması 

Tablo 8'den yasalara bağlılık konusun-
daki genel eğilimin, yasalara uymak, ya-
salar izin verdiği oranda mükellefi koru- 
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mak, yasal yetkilerini aşmamak, hukukun 
üstünlüğüne bağlı kalmak ve yurttaşlık 
bilincine sahip olmak üzerinde yoğunlaştığı 
görülmektedir. 

Meslek   mensuplarının   "sır   saklama" 
konusundaki düşünceleri de aşağıdadır: 

Tablo 9: "Sır Saklama" Algılaması 

 

Tablo 9'dan sır saklama konusundaki 
genel eğilimin, bilgilerin üçüncü şahıslara 
aktarılmaması, mesleki bilgilerin saklan-
ması ve bu kuralın, müşterilere ait özel 
bilgilerin saklanması ile sınırlandırılması 
gerektiği üzerinde yoğunlaştığı görülmek-
tedir. 

"Tarafsızlık"  konusundaki  düşünceler 
de aşağıdadır: 

Tablo 10: "Tarafsızlık" Algılaması 

 

Tablo 10'dan tarafsızlık konusundaki 
genel eğilimin, mükellef çıkarı ile kamu 
çıkarı arasında kalmamak, kanunlar çerçe-
vesinde mükellefin hakkını korumak ile 
yasalara ve ahlaki değerlere bağlı kalmak 
üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Muhasebecilerin "haksız rekabet yap-
mamak" konusundaki düşünceleri ise aşa-
ğıdadır: 

Tablo 11: "Haksız Rekabet Yapmamak" 
Algılaması 

 
Tablo ll'den tarafsızlık konusundaki 

genel eğilimin, meslektaşları ile iş almada 
ücret konusunda rekabet etmemek ve 
mesleki dayanışma üzerinde yoğunlaştığı 
görülmektedir. 

Meslek mensuplarının "şeffaflık" konu-
*sundaki düşünceleri de aşağıdaki gibidir: 

Tablo 12: "Şeffaflık" Algılaması 
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Tablo 12'den şeffaflık konusundaki ge-
nel eğilimin, muhasebe kayıtlarının anlaşı-
lırlığı, müşteriye karşı açıklık, hem mü-
kellefe hem de kamuya karşı açıklık 
konularında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Meslek mensuplarının "bilgi verme" 
konusundaki düşünceleri ise aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 13: "Bilgi Verme" Algılaması 

Tablo 13'den bilgi verme konusundaki 
genel eğilimin, yasaca belirlenen kişi ve 
kuruluşlara bilgi vermek, ilgili taraflara 
doğru bilgi vermek ile mükellefe ve ka-
muya bilgi verme konularında yoğunlaştığı 
görülmektedir. 

"Sorumluluk" ile ilgili meslek men-
suplarının algılamaları da aşağıdaki 
gibidir: 

Tablo 14: "Sorumluluk" Algılaması 

Tablo 14'de sorumluluk konusundaki 
genel eğilimin ağırlıklı olarak, kamuya ve 
mükellefe karşı sorumluluk konusunda 
yoğunlaştığı görülmektedir. 

Meslek mensuplarının "bağımsızlık" 
algılamaları da aşağıdaki gibidir: 

Tablo 15: "Bağımsızlık" Algılaması 
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Tablo 15'de sorumluluk konusundaki 
genel eğilimin de ağırlıklı olarak, özgür 
irade ile mesleği icra etme konusunda 
yoğunlaştığı görülmektedir. 

Buraya kadar genel kabul gören etik 
kuralların meslek mensuplarınca nasıl 
algılandığı belirtilmiştir. Bunların dışında, 
meslek mensuplarının Önemli bir kısmı 
tarafından etik kural olarak kabul edilen; 
ilkeli olmak, duyarlılık, saygınlık ve mes-
leki iletişim kavramlarının da nasıl algılan-
dığının ele alınması yararlı olacaktır. 

Tablo 16'dan ilkeli olmak konusundaki 
genel eğilimin, meslek ilke ve kurallarına 
uymak, mesleğe ve topluma ait kurallara 
uymak ile dürüstlük konusunda yoğunlaş-
tığı görülmektedir. 

Tablo 16: "İlkeli Olmak" Algılaması 

Tablo 17'den duyarlılık konusundaki 
genel eğilimin, mesleki titizlik, çevresel 
olaylar ile çıkarlar konusunda duyarlı olma 
üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Tablo 18: "Saygınlık" Algılaması 

Tablo 18'den saygınlık konusundaki 
genel eğilimin, tutum ve davranışlarda 
saygınlık, itibar görmek, mesleğe ve 
meslektaşlara zarar vermemek ile topluma 
güven vermek konularında yoğunlaştığı 
görülmektedir. 

Tablo 19:" Mesleki İletişim" Algılaması 
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Tablo 19'dan mesleki iletişim, konu-
sundaki genel eğilimin, meslektaşlarla bilgi 
alışverişi yapılması, meslek ile ilgili kişi ve 
kurumlarla iletişim kurulması, birlikte 
hareket edilmesi, yenilikler konusunda 
üyelerin oda tarafından bilgilendirilmesi ile 
internet ortamında iletişim sağlanması 
üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

7. Sonuç 
Ülkeler ve hatta bir ülkenin değişik 

bölgeleri arasındaki ekonomik, kültürel ve 
toplumsal farklılıklar, muhasebe mesleğine 
ilişkin ortak etik kurallar oluşturulmasını 
güçleştirmektedir. 

Araştırmamızın ilk aşamasında meslek 
mensuplarından mesleki açıdan önemli 
gördükleri etik kuralları sıralamaları isten-
miştir. Bu konuda elde edilen verilerden, 
meslek mensuplarınca sıralanan meslek 
etiği kuralları 24 başlık altında toplan-
mıştır. Sıralanan bu 24 etik kuraldan %72' 
sinin kabul edilebilir, %28'inin de kabul 
edilmesi güç etik kurallardan oluştuğu be-
lirlenmiştir. Kabul edilebilir etik kurallar 
önem sırasına göre; dürüstlük, mesleki 
bilgi ve yeterlilik, güvenilirlik, yasalara 
bağlılık, sır saklama, tarafsızlık, haksız 
rekabet yapmama, şeffaflık, bilgi verme, 
mesleki sorumluluk ve bağımsızlıktır. 

Meslek mensuplarının en önemli gör-
düğü etik kural olan dürüstlüğü; mükellef 
ve kamu çıkarlarını eşit şekilde korumak, 
ilkeli olmak, mesleki saygınlığı korumak ve 
güven vermek olarak algıladıkları ortaya 
çıkmıştır. 

İkinci derecede önemli etik kural olarak 
görülen mesleki bilgi ve yeterliliğin ise; 
kendini yenilemek ve geliştirmek ile mes-
leki bilgileri takip etmek olarak algılandığı 
ortaya çıkmıştır. 

Meslek mensupları arasında üçüncü 
derecede önemli etik kural olarak görülen 

güvenilirlik ile ilgili algılamanın da; müşte-
rinin muhasebecisine, meslek mensubunun 
kendine ve mesleki bilgisine güvenmesi ile 
karşılıklı güven üzerinde yoğunlaştığı 
görülmüştür. 

Yasalara bağlılık konusundaki düşün-
celer; yasalara uymak, yasal yetkileri aş-
mamak, hukukun üstünlüğüne bağlı kal-
mak, yasalar izin verdiği oranda mükellefi 
korumak ve yurttaşlık bilincine sahip 
olmak üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Meslek mensuplarının sır saklama 
konusundaki algılamaları ise; bilgilerin 
üçüncü kişilere aktarılmaması, mesleki 
bilgilerin saklanması ve mükellefe sırdaş 
olunması konularında yoğunlaşmaktadır. 
Bazı meslek mensupları sır saklamanın, sa-
dece mükellef ile ilgili bilgilerle sınırlan-
dırılması gerektiğini ileri sürerken, bazıları 
da bu sınırın mesleki bilgi, deneyim ve 
işlerle ilgili alanlara doğru genişletilmesi 
gerektiğini ileri sürmektedirler. 

Şeffaflık konusundaki düşünceler de; 
muhasebe kayıtlarının anlaşılırlığı, müşte-
riye ve kamuya karşı açıklık üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Bilgi verme konu-
sundaki genel eğilimin de; sadece yasalarca 
belirlenen kişi ve kuruluşlara bilgi verme, 
ilgili taraflara doğru bilgi verme ile 
mükellefe ve kamuya bilgi verme noktala-
rında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Meslek mensuplarının mesleki sorum-
luluk konusundaki düşünceleri, kamuya ve 
mükellefe karşı sorumluluk; bağımsızlık 
konusundaki düşünceleri de, özgür irade 
ile mesleği icra etmek noktalarında yoğun-
laşmaktadır. 

Araştırma bulgularının da ortaya koy-
duğu gibi, meslek mensuplarının önemli 
bir kısmının meslek etiği kuralları hak-
kında bilgi eksikliği içinde oldukları anla-
şılmaktadır. Ayrıca, meslek etiği kural-
larının algılanması ve tanımlanmasındaki 
sorunlar da ciddi boyutlardadır. 
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