ÖZET
Çalışmamız dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kavramsal
çerçeve ele alınmaktadır. Burada; muhasebe, denetim ve muhasebe denetimi, hata,
hile ve yolsuzluk, denetim algısı, vergi, vergi memuru ve vergi mükellefi, makul
güvence ve muhasebe meslek mensupları olguları incelenmektedir. Gerek manasal
olarak ve gerekse özellikleri ile oluşumları üzerinde durulmaktadır. İkinci bölüm,
muhasebe denetiminde muhasebe meslek mensuplarının, vergi memurlarının ve vergi
mükelleflerin denetim algısı temelinde şekillenmektedir. Bu bölüm kapsamında,
Türkiye'de muhasebe denetiminin yasal dayanakları ile incelenmesi, muhasebede
hata, hile ve yolsuzluk olguları irdelenmekte ve daha önce yapılmış olan çalışmalar
üzerinde durulmaktadır. Muhasebe denetim algısının muhasebe meslek mensupları,
vergi memurları ve vergi mükellefleri tarafından nasıl algılandığı analiz
edilmektedir. Üçüncü bölüm araştırmanın yönteminden meydana gelmektedir.
Dördüncü ve son bölüm ise bulgulardan oluşmakta ve çalışmamız kapsamında
yapılan üç anket çalışmasına ilişkin verilerin analizinden ortaya çıkmaktadır.
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ABSTRACT
Our study is consisted of four main chapters. Conceptual framework is
discussed in the first chapter. The concepts of accounting, audit and accounting
control, error, fraud and corruption, audit perception, tax, tax officer and tax payer,
reasonable assurance and members of the accounting profession are examined in this
chapter. They are laid emphasis both semantically and with their characterization and
formation. The second chapter takes form on the basis of the audit perception of the
members of accounting profession, tax officers and taxpayers in the accounting
control. Within the scope of this chapter, legal basis of the accounting control in
Turkey, and the error, fraud and corruption concepts in accounting are examined, and
the emphasis is laid on the previous studies made on this subject. It is analyzed how
the accounting control is perceived by the members of the accounting profession, tax
officers and tax payers. Third chapter deals with the method of the study. The forth
and the last chapter is consisted of findings, and it includes the analysis of the data
related to the three surveys made within the scope of this study.
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