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Özet 
Toplumlarda ahlak kuralları tüm toplumu alakadar etmektedir. Etik 
kavramı da toplumsal bir olgunun yanında aynı zamanda mesleki bir 
olgu olarak da ifade edilmektedir. Bu araştırma muhasebe meslek 
etiği algısını ifade etmek ve bu alanda yapılan çalışmalara örnek teşkil 
etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda 
Mersin ilinde muhasebe meslek mensuplarına anket sonuçlarına yer 
verilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiş ve 
bulgular ortaya konmuştur. Verilerin analizinde faktör analizi, Mann 
Whitney ve Kruskal Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma 
sonucunda; katılımcıların muhasebe meslek mensuplarının etik 
ilkelere uygun hareket etme ve meslek etiğine ilişkin algılarının genel 
olarak olumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca, katılımcıların etik algıları 
mesleki tecrübe, cinsiyet, yaş ve öğrenim durumu değişkenlerine göre 
farklılaştığı görülmüştür. 
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Abstract 
In society, moral rules are all about society. The concept of ethics is 
also expressed as a Professional phenomenon at the same time as a 
social phenomen on. This research is designed to express the 
perception of accounting profession ethics and to set an example for 
the studies conducted on this field. The results of a survey , which was 
conducted to accounting profesionals working in Mersin province  are 
given place in the direction in accordance with the purpose of this 
study. The obtained data were analyzed in the SPSS program and the 
findings were revealed. Factor analysis, Mann-Whitney and  Kruskal 
Wallis tests are used to analyze the obtained data. The findings 
showed that participants has a positive perception related to 
professional accountants to behave in accordance with ethical 
principles and professional ethics. Moreover, it is seen that perception 
of participants vary with professional experience, gender, age and 
state of education.   

 

 


