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Bu çalışmada Kütahya il merkezinde faaliyet gösteren ve bağımsız çalışan muhasebe 
meslek mensuplarının, kayıt dışı ekonomiyi önlemedeki katkılarını ortaya koymak ve 
muhasebe meslek mensuplarının cinsiyet durumuna, yaşına, eğitim durumuna 
meslekî unvanına ve meslekî kıdemine göre farklılık gösterip göstermediğini 
araştırmak, çözüm önerilerini, fikir ve düşüncelerini araştırmak amacıyla literatürde 
yapılan çalışmalardan yararlanarak muhasebe meslek mensuplarına internet 
üzerinden ulaşılarak anket çalışması yapılmıştır. Araştırma kapsamında Kütahya il 
merkezinde ikamet eden 92 muhasebe meslek mensubuna ulaşılmıştır. Meslek 
mensuplarına uygulanan 5’li Likert ölçeğine göre 28 tane anket sorusu sorulmuştur. 
Anket yöntemi sonucunda elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. 
Analize göre elde edilen bulgular; muhasebe meslek mensuplarının cinsiyet 
durumuna, yaş değişkenine, eğitim durumuna, meslekî unvanına, meslekî kıdemine 
göre kayıt dışı ekonomiyi önlemede bu değişkenlere göre belirli farklılıklarının 
olmadığı bulguları elde edilmiştir.  
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In this study, to reveal the contributions of professional accountants operating in the 
city center of Kütahya and working independently in preventing the informal 
economy and to investigate whether accountants differ according to their gender, age, 
education level, professional title and professional seniority, and to search for 
solutions, ideas and thoughts. For this purpose, a survey depending to study was 
carried out by reaching the members of the accounting professionals via online 
channels by making use of the studies in the literature. Within the scope of the 
research, 92 accounting professionals residing in the city center of Kütahya were 
reached. According to the 5-point Likert scale applied to the members of the 
profession, 28 survey questions were asked. The data obtained as a result of the survey 
method were analyzed with the SPSS program. Findings obtained according to the 
analysis; According to the gender status, age variable, education level, professional 
title, and professional seniority of professional accountants, it has been found that 
there are no certain differences in preventing the informal economy according to these 
variables 
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