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ÖZET 

ADLİ MUHASEBE MESLEĞİNDE MAHKEMEYE    YÖNELİK 

 UYGULAMALAR ve BİR ARAŞTIRMA 

 

İnsanlığın ortaya çıkmasından bu yana varlığını sürdüren hile, çağımızın da 

vebası haline gelmiştir. Hileyi araştırma, ortaya çıkartma ve önlemeye çalışma çabaları 

bazı meslek gruplarının doğmasını sağlamıştır. Çalışmamızda, bu meslek gruplarından 

birisi olan adli muhasebeciler ve adli muhasebecilerin mahkemedeki faaliyetleri ele 

alınmıştır. Türkiye’de henüz duyulan adli muhasebeciler; Amerika, İngiltere ve diğer 

Avrupa ülke mahkemelerinde yaygın bir şekilde, uzman şahit ve dava destek danışmanı 

olarak faaliyet göstermektedirler. Çalışmamızın temel amacı, Türk mahkemelerinde adli 

muhasebecilerin yer almasının getireceği yeniliklerin anlatılmasıdır. 

Çalışmada, Türkiye’de sürmekte olan gerçek bir dava örneğine, adli 

muhasebeci, uzman şahitlik rolü ile entegre edilmiştir. Türk mahkemelerinde de adli 

muhasebecilerin, davaların aydınlatılmasına önemli katkılar sağlayabileceği ortaya 

konmuştur. 
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ABSTRACT  

APPLICATIONS TO THE COURT in FORENSIC ACCOUNTING 

PROFESSION and A RESEARCH 

 

 

Fraud having existed since the advent of mankind has become the plague of 

our time. The efforts of doing the research, bringing out and preventing the fraud have 

given rise to some of occupational groups of tribe. In this study, it has discusse done of 

these occupational tribe which is the forensic accountants and the activities of their 

court. Forensic accountants who have been yet hearing Turkey; have been operating 

widely as an expert witness and a litigation support in the States, the UK and other 

European countries. The main purpose of this study is to express what the innovations 

would bring to the Turkish Courts by the involvement of forensic accountants. 

In this study, the forensic accountant has been integrated with the role of an 

expert witness to an ongoing real case example in Turkey. It has been put forward that 

even in Turkey, the forensic accountants can provide important contributions to shed 

light on the case.  
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1. GİRİŞ 

İşletmelerde emek faktörünün yer alması insan varlığını ve dolayısı ile hile 

unsurunu da beraberinde getirmektedir. Ekonomik yaşamda ağır kayıplara neden olan 

hileye başvurma sebepleri çeşitlilik göstermektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde 

ortaya çıkan hile üçgeni, bir işletmede çalışanları hile yapmaya iten nedenleri ortaya 

koymaktadır. 

Hile üçgeni; baskı, fırsat ve haklı gösterme unsurlarının bir araya gelmesiyle 

oluşmaktadır. Mali içerikli baskılar, kötü alışkanlıklardan doğan baskılar ve işle ilgili 

baskıları sebep gösteren çalışanlar, işletmedeki kontrol mekanizması boşluklarını fırsat 

bilerek hile eylemini gerçekleştirmektedirler. Eylemin üçüncü ve son ayağı olan haklı 

gösterme ile çalışan yaptığı hareketi haklı gösterecek savunma mekanizmasına kendisini 

inandırmaya çalışmaktadır. Hile eyleminin kasıt unsuru içermesi ve gizli yapılması, 

hilenin ortaya çıkarılmasını zorlaştırmaktadır.  

İşletmeler, hile ve hilenin sebep olduğu sonuçlardan kurtulma çabası içerisinde 

iken yeni bir meslek grubu olan Adli Muhasebecilik doğmuştur. Adli muhasebeciler 

yoğun bir eğitim programından geçmiş yetkin kişiler olarak; hile araştırmacısı, uzman 

şahit ve dava destek danışmanı olarak görev almaktadırlar. 

Ülkemizde bilirkişilik müessesesi kadar bilinmeyen adli muhasebecilik 

mesleği, başta Amerika olmak üzere, İngiltere ve Avrupa ülkelerinde geniş uygulama 

alanına sahiptir. Adli muhasebe, denetim, finans, sayısal yöntemler, hukuk, davranış 

bilimleri, araştırma ve sorgulama gibi hünerlerin, kanıt toplama, analiz etme ve 

değerlendirmede kullanılması, bulguların raporlanması gibi hizmetleri kapsamaktadır. 

Bu kapsamda adli muhasebeciler sözü edilen alanlarda yeterli donanıma sahip olan 

kişilerden oluşmaktadırlar.   

Çalışmanın ilk bölümü giriştir. Adli muhasebenin doğmasını sağlayan en 

önemli unsurlarından birinin hile olması sebebiyle ilk bölümde hile ele alınmıştır. Hile 

ve hilekar profilleri, hile türleri, çalışanları hile yapmaya iten nedenler, hilenin ortaya 

çıkarılması ve önleme çabaları kısaca açıklanmıştır. 



Üçüncü bölümde Adli Muhasebenin doğuşu, meslek mensubu olma, Adli 

Muhasebecinin görev kapsamı, sahip olunması gereken özellikler ve uzmanlık alanları, 

mesleki eğitim ve bu meslekten faydalanan diğer meslek mensupları açıklanmıştır. 

Dördüncü bölümde uzman şahit ve dava destek danışmanı rolüyle Adli 

Muhasebeci ele alınmıştır. Adli Muhasebecileri yaygın olarak mahkemelerinde 

görevlendiren ülkeler, mahkeme yapılarıyla açıklanmıştır. Türk hukuk sisteminde 

karşımıza çıkan Adli Muhasebecilik benzeri uygulamalara değinilmiştir. Adli 

Muhasebecinin dava öncesi hazırlıkları ve dava sürecinde yapması gerekenler, 

mahkemede sergileyeceği tutum ve hazırladığı raporun sunulması konuları 

açıklanmıştır.   

Beşinci bölümde ise, gerçek bir dava dosyası ele alınmıştır. Dava konusuna, 

Türk hukuk sisteminde var olan bilirkişi yerine “adli muhasebeci” müdahil edilmiştir. 

Dava örneğinde yer alan imza tetkiki adli tıp ve yazı analizi uzmanı yerine adli 

muhasebeci tarafından yapılmıştır. Adli muhasebeciler imza tetkiki yapabilecek 

kriminolojik bilgiye sahip kişilerdir.     

Tez çalışması Türk mahkemelerinde yönelik yorum ve önerilerin de yer aldığı 

sonuç bölümü ile tamamlanmıştır. 
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2. HĠLE 

2.1.  Hilenin Tanımı    

Hile bir suçtur. Hile genel bir ifadedir,  çeĢitli hünerlere sahip insanların diğer 

insanlar üzerinden avantaj sağlayıcı her türlü davranıĢlarını kapsamaktadır. Sürpriz, 

oyun, dalavere, kurnazlık ve dürüst olmayan bir Ģekilde baĢkalarını aldatmaca hile 

kavramının içerisinde yer almaktadır.
1
   

Hile, aldatma, rüĢvet, sahtecilik, haraç alma, bozulma, yozlaĢma, hırsızlık, 

komplo, zimmet, kötüye kullanma, önemli gerçekleri gizleme gibi eylemleri 

açıklamakta kullanılan bir kavramdır. Hile kiĢinin, baĢkalarına zarar vermek suretiyle 

kendi menfaatini düĢünerek, kendine yarar sağlamak amacıyla, kasıtlı olarak aldatma 

faaliyetinde bulunmasıdır. Bir çalıĢanın, iĢletmenin kaynaklarını ve varlıklarını kasıtlı 

olarak uygun olmayan bir biçimde kullanarak veya ele geçirerek haksız kazanç 

sağlamasıdır. Hilede kesinlikle kasıt unsuru vardır.
2
   

2.2. Hilekar ve Hilekarın Özellikleri 

PricewaterhouseCoopers’da çalıĢan deneyimli Adli Muhasebeci Thomas 

Golden finansal tablo hilekarlarını iki kategoride tanımlar: birinci grup çok iyi eğitilmiĢ 

olanlar diğer grup entrikacı ve bencil olanlardır. Birinci gruptakiler yaptıkları iĢi 

rasyonelleĢtiren, Ģirket için en iyisini yaptıkları savunan yöneticilerden oluĢmaktadır. 

Ġkinci grup yaptıkları iĢin dürüst olmadığını bildikleri halde aldırıĢ etmeden bu yolla 

yükselmeye çalıĢan kiĢilerden oluĢmaktadır.
3
     

AĢağıdaki özellikler, hile konusunda araĢtırma yapmak veya çalıĢmak 

durumunda olanlar için bir belirti veya çıkıĢ noktası olabilir. Belirtileri taĢıyanların hile 

yapacakları kesin olmadığı gibi, taĢımayanların da hile yapmayacaklarının garantisi 

yoktur. 

                                                 
1 Tommie Sıngleton ve Diğerleri, Fraud Auditing and Forensic Accounting, Vol.3, New Jersey: Wiley, 2006 s.1. 
2 Nejat Bozkurt, ĠĢletmelerin Kara Deliği Hile, ÇalıĢan Hileleri, 1.Basım, Ġstanbul: Alfa, 2009, s.60. 
3 Sridhar Ramamoorti, The Psychology and Sociology of Fraud: Integrating the Behavioral Sciences Component 

Into Fraud and Forensic Accounting Curricula, Issues In Accounting Education, Vol. 23, No. 4, November 2008, 

s.527. 
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2.2.1. ĠĢletmedeki Pozisyon  

2004 Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) hile raporuna göre 

Ģirket ortağı yöneticilerin ve müdürlerin yaptığı hilelerin parasal değeri oldukça 

yüksektir. Alt düzey çalıĢanların yaptıkları hileler yöneticilere göre sayıca daha fazladır 

fakat verdiği zarar daha azdır.  

2.2.2. Cinsiyet  

2004 ACFE’ nin hile raporuna göre erkekler kadınlardan daha fazla hile 

yapmaktadır fakat bu oran hızla değiĢmektedir. 

2.2.3. Eğitim Düzeyi  

Genel olarak bakıldığında, belirgin hilekar yapısı iyi eğitimli olarak ortaya 

çıkmaktadır. Eğitim düzeyi artıkça hilenin yol açtığı kayıpların arttığı gözlemlenmiĢtir. 

2.2.4.Görev Süresi  

ĠĢletmede uzun süre çalıĢanların yönetimin güvenini kazanmıĢ kimselerden 

oluĢtuğu ve hile yapma eğiliminde oldukları düĢünülmektedir. 

2.2.5. Hilekar Sayısı  

Hile genellikle tek kiĢi tarafından gerçekleĢtirilen bir eylemdir. Birden fazla 

kiĢi hile yaptığında kayıpların arttığı tespit edilmiĢtir. 

2.2.6. Suç GeçmiĢi  

AraĢtırmalar hile yapanların daha önce suç iĢlemediklerini, yaptıkları hilelerin 

ilk suçları olduğunu ortaya koymaktadır.
4
  

 

 

                                                 
4 ACBF, ÇalıĢma Kağıtları, 2006, http://www.acbf-pact.org , (e.t. 04.02.2010), s.6. 

http://www.acbf-pact.org/
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2.2.7. Medeni Durum  

AraĢtırmalara göre evli insanların hile yapmaya daha eğilimlidirler. Evli 

olanların üzerlerindeki sorumluluk duygusu, baskı unsuru olarak ortaya konmaktadır. 

2.2.8. Risk Alma Düzeyi  

AraĢtırmalar, iĢletmelerde hile yapanların daha fazla risk alma yeteneklerinin 

bulunduğunu otaya koymaktadır.  

2.2.9. YaĢ Dağılımı  

ĠĢletmelerde her yaĢ düzeyindeki çalıĢan hile yapmaktadır. YaĢ düzeyi ile 

oluĢan hile zararları arasında doğru orantı bulunmaktadır. YaĢ artıkça hilenin kalitesi ve 

hile eyleminin verdiği zarar da artmaktadır. 

2.2.10. ÇalıĢma KoĢulları  

Genelde iĢletmeye sabah ilk önce gelen ve akĢam en geç giden kiĢiler arasında 

hile eylemleri daha fazla görülmektedir. 

2.2.11. YaĢam KoĢulları  

Rahat bir yaĢam sürme hırsı, pahalı hobileri bulunma, bol para harcama 

istekleri hile eylemlerini tetikleyen göstergelerdir. 

Yukarıdaki açıklamalara göre hilekar profili genel hatlarıyla; erkek, evli, iyi 

eğitimli, zeki, egoist, meraklı, risk alabilen, kural tanımaz, sıkı çalıĢan, stresli, iyi 

yaĢamayı ve bol para harcamayı seven, parasal sıkıntı çeken, kötü alıĢkanlıkları 

olabilen, yönetici konumunda, hırslı, kiĢisel kazanç beklentisi olan, iĢletme 

dıĢlındakilerle yakın iliĢkiler kuran kiĢiler olabilmektedirler.
5
 

 

   

                                                 
5 Bozkurt, ĠĢletmelerin Kara Deliği Hile, ÇalıĢan Hileleri, s.78–94. 
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2.3. Hile Türleri  

Hileye teĢebbüs eden çalıĢanlar, iĢletmede yönetimin altında veya yönetici 

statüsünde çalıĢıyor olabilmektedir. Her iki statüden de çalıĢanların yaptıkları hileli 

eylemler farklılık göstermektedir.
6
        

2.3.1. Varlıkların Kötüye Kullanılması (ÇalıĢan Hileleri) 

ġirket içinde en yaygın görülen hile türüdür. Zimmete para geçirme, iĢletmeye 

ait varlıkların çalıĢanlar tarafından haksız kullanımını veya çalınmasını kapsamaktadır.
7
 

ĠĢletmeler, çalıĢanların hileli davranıĢlarda bulunup bulunmamalarına etki 

edebilmektedirler. Hileli davranıĢları önleme veya aza indirmeye yarayacak iki 

faktörden söz edilmektedir. Birincisi, iĢletme kültürünün dürüstlük üzerine kurulu 

olmasıdır. Ġkincisi ise, hile yapmaya teĢvik edecek fırsatların iĢletme tarafından ortadan 

kaldırılması ve hileli eylemin sonunda caydırıcı cezaların verileceğinin çalıĢanlar 

tarafından bilinmesidir.
8
  

2.3.1.1. Nakit Hileleri 

2.3.1.1.1. Doğrudan Nakit Hileleri 

 ÇalıĢan, iĢletme kasasından nakit hırsızlığı yapabilmekte veya iĢletmenin 

banka mevduatından kiĢisel hesabına dürüst olmayan bir davranıĢla nakit transferi 

yapabilmektedir.
 
 

2.3.1.1.2. Hileli Ödemeler  

ÇalıĢan, bu hile türünde iĢletmenin fonlarını çeĢitli yollarla iĢletme dıĢına 

çıkartıp kendine yarar sağlamaktadır.
9
  

                                                 
6 Peter D. Goldman, Anti-Fraud Risk And Control Workbook, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, 

2009, s.12-13.   
7 Tracy L. Coenen,  Asset Misappropriation, 

http://www.fraudessentials.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=10 (e.t. 04.02.2010). 
8 W. Steve Albrecht, Chad ve diğerleri, Fraud Examination, Canada: Cengage Learning Product, 2012, s.103. 
9 Bozkurt, ĠĢletmelerin Kara Deliği Hile, ÇalıĢan Hileleri, s.70. 

http://www.fraudessentials.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=10
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Hileli ödemelerin nakit hilelerinden farkı Ģirket faaliyetiyle ilgili yasal bir 

ödeme gibi görünmesidir.   

Fatura Hileleri:  Hayali satıcılar oluĢturarak, Ģirketi mal almıĢ gibi gösterip 

karĢılığında alınan faturanın bedelinin çalıĢan tarafından zimmete geçirilmesidir.  

Bordro Hileleri: Hayali iĢçiler oluĢturulup, onlara yapılan maaĢ ödemelerinin, 

hile yapan çalıĢanın cebine girmesi Ģeklinde yapılan hilelerdir. Hayalet iĢçi, gerçekte 

yapılmamıĢ fazla mesailer, abartılı maaĢ ödemeleri Ģeklinde olabilmektedir. 

Gider Hileleri: ĠĢletmeye ait olmayan giderlerin oluĢturulması, mevcut 

giderlerin ĢiĢirilmesi, ödemelerin birden fazla yapılması Ģeklinde olmaktadır. 

Çek Hileleri: Hayali imza ile çek düzenleme hileleridir.
10

   

2.3.1.1.3. Kayıt Öncesi Hileler 

 Yapılan satıĢların kayda alınmaması, yapılan satıĢların düĢük değerde 

gösterilmesi, yapılan nakit tahsilatın kayda alınmaması, iĢletmeye gelen çeklerin 

çalınması hileleridir.  

2.3.1.2. Stok ve Diğer Varlık Hileleri  

ÇalıĢan hileleri denince akla nakde yönelik hileler gelmektedir. Ancak 

iĢletmelerde çalıĢanlar tarafından ele geçirilen baĢka varlılarda bulunmaktadır. Bunlar, 

grup olarak stoklar ve duran varlıklar olarak sıralanabilmektedir. Bu hırsızlıklar bir 

kalemden, çok değerli bir makine veya bir mamule kadar uzanabilmektedir. Nakde 

dayanmayan varlık hırsızlıları, nakit hırsızlıkları kadar sık olmamasına karĢın, verdikleri 

zarar açısından büyük tutarlarda olmaktadırlar.
11

 

ĠĢletmenin duran varlıkları çalıĢanın kiĢisel ihtiyacı için haksız bir Ģekilde 

kullanılabilmekte veya stok iĢletme deposundan çalıĢan tarafından çalınabilmektedir.  

 

                                                 
10 Sıngleton, s.114–119. 
11 Bozkurt, ĠĢletmelerin Kara Deliği Hile, ÇalıĢan Hileleri, s.310. 
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2.3.1.2.1. Stok ve Diğer Varlıkların Çalınması 

ĠĢverenin sahip olduğu stokların iĢletmeden çalınmasıdır. ÇalıĢan, muhasebe 

kayıtlarına girmeden iĢletme stoğunu çalabilmekte veya sahte belge düzenleyerek stoku 

iĢletmeden kaçırabilmektedir. Örneğin, kampus içerisinde satıĢ yapan bir satıĢ elemanı, 

sıkıcı ve sıcak ortamı serinletmek bahanesiyle kampus dıĢına açılan kapıdan kitapları 

aĢırmaya baĢlıyor. Çıkarılan kitaplar baĢka bir kitapçıda yüksek fiyatlarda satılıyor. 

Muhasebecinin hesaplarda bir Ģeylerin yanlıĢ gittiğini fark etmesi üzerine yönetim bir 

hile denetçisi kiralıyor ve suçlu ortaya çıkarılıyor. Bu çalıĢanın, patronun güven 

duyduğu bir kiĢi olduğu belirleniyor.
12

 

2.3.1.2.2. Kötü Amaçlı Kullanma 

Kötü amaçlı kullanılan varlıklar, araçlar ve bilgisayarlar gibi genellikle büyük 

ve ekonomik değeri yüksek varlılar olmaktadır. AraĢtırmalar çalıĢanların % 50’sinin 

iĢyerine ait bilgisayarlarla mesai saatinde kiĢisel iĢlerini yaptıklarını göstermektedir. 

ĠĢverene ait olan varlıktan, çalıĢanın kiĢisel faydalanması sistematik bir sorun olarak 

görülmektedir. Örneğin, inceleme için tutulan adli muhasebeci iki çalıĢan arasındaki 

diyaloğa kulak misafiri oluyor. Diyalogda çalıĢanlardan birinin iĢletmeye ait olan bir 

varlığı evine götürerek baĢka gelir sağladığı kiĢisel iĢinde kullandığı anlaĢılıyor. Adli 

muhasebeci durum hakkında bilgi almak isteyince bu durumun rutin bir Ģekilde her 

zaman yapıldığını anlıyor. Bu durum iĢletmeye ait olan bir varlığın kiĢisel amaçlarla 

kötüye kullanıldığını ve bu davranıĢın çalıĢanlar arasında bir kültür haline geldiğini 

ortaya koymaktadır.
 13

  

2.3.2. Yolsuzluk  

Yolsuzluk “kamu gücünün özel çıkarlar amacıyla kötüye kullanılmasıdır.” 

Yolsuzluk her ne kadar kamu sektörü ile özdeĢleĢen bir olgu olsa da yolsuzluğun özel 

sektör faaliyetlerinde görülmediği anlamına gelmemektedir. Kamu sektörünün yanında 

                                                 
12 Sıngleton, s.121–122. 
13 Singleton, s.111. 
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özel sektörü de kapsayacak yoksuzluk tanımı Ģu Ģekilde yapılmaktadır: "Emanet edilmiĢ 

yetkinin, kamusal ve özel çıkarları zedeleyecek Ģekilde her türlü kötüye kullanımıdır."
14

  

Yolsuzluğu dört baĢlık altında incelemek mümkün olmaktadır: Çıkarların 

çatıĢması, rüĢvet, kural dıĢı gereksiz bahĢiĢler, ekonomik değerdeki Ģantajlar. 

2.3.2.1. Çıkar ÇatıĢması 

ÇalıĢanlar, müdürler ve iĢverenler arasında ortaya çıkan ekonomik veya kiĢisel 

anlaĢmazlıklar iĢletmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Çıkar çatıĢmaları üç alt baĢlık 

altında incelenmektedir: Satın alma hileleri, satıĢ hileleri ve diğer hileleri.
15

  

2.3.2.2. RüĢvet  

RüĢvet teklif etmek, vermek ve almak olarak anılmaktadır. RüĢvet üç alt 

kategoriye ayrılmaktadır: Komisyon, teklif alma ve diğer rüĢvet Ģekilleri.  

Komisyon, çalıĢan veya satıcı tarafından iĢletme kazancını etkileyecek Ģekilde 

varlıklar üzerinden açıklanamayacak Ģekilde alınan değerleri ifade etmektedir. Sahte 

satıcılar düzenlenerek ihale sürecindeki rekabeti kapsayan durumdan faydalanarak, 

kazanan firmayla bağlantı kurma Ģeklinde gerçekleĢtirilmektedir. Bağlantı kurulan 

firmadan komisyon alınmaktadır.  

2.3.2.3. Kural DıĢı Hediyeler 

RüĢvetin bir benzerdir fakat bu hediyelerin iĢ kararlarını etkilemesi 

gerekmemektedir. Çok pahalı bir hediye karĢılıksız olarak verilebilmektedir. Bazı 

Ģirketlerde bu tarz hediyeler yasaklanmaktadır. 

2.3.2.4. Ekonomik Değerdeki ġantajlar 

Temelde ekonomik değerdeki Ģantajlar bir rüĢvet hilesinin tam tersi olarak 

düĢünülebilmektedir. ÇalıĢanın rüĢvet vermesi yerine satıcı lehine iĢ yapma karĢılığında 

satıcının çalıĢana rüĢvet vermesiyle gerçekleĢmektedir.
16

  

                                                 
14 TEPAV, TBMM Raporu, 2006, http://tobb-bis.com/tur/admin/dosyabul/upload/yolsuzluk1.pdf (e.t. 06.02.2010), 

s.24. 
15 Singleton, s.111. 

http://tobb-bis.com/tur/admin/dosyabul/upload/yolsuzluk1.pdf
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2.3.3. Finansal Tablo Hileleri (Yönetim Hileleri) 

Genellikle iĢletmenin üst yönetimi tarafından Ģirket yararına veya hileyi yapan 

yararına gerçekleĢtirilmektedir.  

Finansal tablo hileleri ve finansal olmayanlar Ģeklinde iki gruba 

ayrılmaktadırlar. Finansal olmayanlar yapılması sıklığı açısından oldukça önemsizdir bu 

nedenle bu hile türü üzerindeki tartıĢmalarda sınırlı kalmaktadır. SAS 99 da finansal 

tabloların denetiminde hile değerlendirmesinden bahsedilmektedir. Mali tablo 

hilelerinin çoğunu gelir hileleri kapsamaktadır. Bu nedenle SAS 99 bu hile türünün 

denetlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
 17

 

2.3.3.1. Zamanlama Farkı  (Hileli satıĢ iĢlemleri) 

Belirli bir finansal dönemde gelirlerin abartılmasını sağlayacak çeĢitli 

zamanlama farkı hileleri düzenleme yolları vardır. BaĢka bir dönemde iade alınmak 

üzere satıĢ yapılmaktadır.   

2.3.3.2. Hayali Gelirler 

Hayali gelirde, gerçek veya hayali müĢteriler ile asla gerçekleĢmemiĢ satıĢlar 

kayıt altına alınmaktadır.  

Örneğin, bir sigorta Ģirketi gelirini fazla göstermek için sigortalama iĢlemi 

tekrarlanmıĢtır. ġirket CEO’su hayali sigorta poliçeleri hazırlanarak hayali gelirler 

yaratmıĢ, hile vakası 7 yıl sonra ortaya çıkarılabilmiĢtir.
18

  

2.3.3.3. GizlenmiĢ Yükümlülükler (Borçlar) 

Bu hilede yükümlülükler geçmiĢ yılın 12. ayına kaydedilerek cari yılda 

yükümlülüklerin az görünmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle denetçi ilk aya ait olup son 

geçmiĢ yılın son ayına kaydedilen faturaların varlığını araĢtırmaktadır. BaĢka bir 

                                                                                                                                               
16 Singleton, s.111–113. 
17 Singleton, s.108–110 
18 Singleton, s.108–110 
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yöntemde de, büyük Ģirketlerde yükümlülükler baĢka alanlara taĢınmaktadır. Kayıtlarda 

yapılacak hileler ile yükümlülükler gizlenebilmektedir. 

2.3.3.4. Yetersiz Açıklamalar 

Hilekar yaptığı hileyi saklamayı bilmelidir. Enron ġirketi tüm finansal tablo ve 

raporlarını Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkeleri’ne uygun olarak ifĢa etmesine 

rağmen gelirlerin hileli olduğu ortaya çıkmıĢtır. Yapılan hilenin gizlenmesi nedeniyle 

uzun süre anlaĢılamamıĢtır. Yetersiz açıklamalar hile delillerini gizlemek için bir yol 

olabilmektedir.
19

 

2.3.3.5. Hileli Varlık Değerlemesi 

ĠĢletme varlıkları, sermaye harcamaları, amortismanlar, Ģüpheli hesaplar 

olduğundan fazla değerde gösterilebilmekte bu durumda gerçekte olmayan bir kar söz 

konusu olabilmektedir.  

Örneğin, WorldCom’un hileli finansal tablolarında hileli değerleme nedeniyle 

bilanço ve gelir tablosunda ani bir yükseliĢ gerçekleĢmiĢtir.
20

  

2.4. ĠĢletme ÇalıĢanlarını Hile Yapmaya Ġten Nedenler 

Dünyada hilenin nasıl ortaya çıkarılacağı tartıĢılırken, hileye neden teĢebbüs 

edildiğine de bakmak gerekmektedir.
21

 

Bir kiĢinin çalıĢtığı iĢletmeyi dolandırmasına neden olarak bilinen veya 

bilinemeyen çok çeĢitli unsurlar olabilmektedir. Bazı unsurların bir araya gelmesi 

durumunda hile kaçınılmaz olmaktadır. Örneğin, herhangi bir ortamda yangın 

çıkabilmesi için üç unsur yeterli olmaktadır. Bunlardan birinin olmaması durumunda 

yangın tehlikesi yok denecek kadar azalmaktadır: benzin, ateĢ ve oksijen. Bu üç unsurun 

birleĢmesi sonucunda yangın kaçınılmaz olmaktadır. Hile eylemine neden olan unsurları 

                                                 
19 Singleton, s.108–110 
20 Singleton, s.111 
21 Stephen Pedneqult, Techniques and Strategies for Understanding Fraud, Fraud 101, Third Edition, John Wiley 

& Sons, Hoboken, New Jersey, 2009, s.19.   
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benzer Ģekilde açıklamak mümkün olmaktadır. Bu üç unsur: baskı, fırsat ve haklı 

göstermedir. Unsurların bir arada olmasıyla hile üçgeni oluĢturmaktadır.
22

 

                                            BASKI 

 

 

 

   FIRSAT                                                                 HAKLI GÖSTERME 

                                    ġekil 2.1: Hile Üçgeni 

Kaynak: Mary-Jo Kranacher ve Diğerleri, Forensic Accounting and Fraud 

Examination, John Wiley & Sons, Incorporated, 2011, s.12 

2.4.1. Baskı  

Hile yapmaya iten baskı unsuru, genellikle finansal problemleri kapsar: 

kiĢilerin yaĢam standardının yükselmesi, hırs, borçların artması, sağlık harcamaları, 

yatırım kayıpları ve ebeveynlerin çocukları için yaptıkları yüksek eğitim harcamalarının 

artması Ģeklinde örneklendirilebilir.
23

    

Baskı unsurları: 

 Mali Ġçerikli Baskılar, 

 Kötü AlıĢkanlıklardan Doğan Baskılar, 

 ĠĢle Ġlgili Baskılardır. 

 

                                                 
22 Nejat Bozkurt, ĠĢletme ÇalıĢanları Tarafından Yapılan Hileleri Doğuran Nedenler, 

http://www.synergy.gen.tr/goster.aspx?type=makale&id=10, (e.t. 10.02.2010). 
23 Zabihollah Rezaee, Richard Riley, Financial Statement Fraud Prevention and Detection, New Jersey: Jonh 

Wiley & Sons, Second Edition, 2010, s.90. 

http://www.synergy.gen.tr/goster.aspx?type=makale&id=10
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2.4.2. Fırsat  

Hile üçgeninin diğer ayağı olan fırsat unsuru, özellikle iĢletme tepe 

yönetimlerini ve sahiplerini doğrudan ilgilendirmektedir. ĠĢletmede çalıĢanlara hile 

yapma fırsatını sağlama, hilenin doğmasında en önemli etkenlerden biri olarak kabul 

edilmektedir. Hile üçgeninin üç ayağı içinde iĢletmenin üzerinde fazlasıyla etkili 

olabileceği unsur, fırsat ayağıdır. Bu nedenle bir iĢletmede hile olayının 

gerçekleĢmemesi için dikkat edilmesi gereken nokta çoğunlukla bu unsur olmaktadır.  

ĠĢletmede sıkı bir kontrol olduğunu bilen, hile yaparsa yakalanma olasılığının 

yüksek olduğunu düĢünen bir çalıĢan kolay kolay hile yapmaya yönelmemektedir. 

Tersine hile yapması için çalıĢtığı iĢletmede fırsatlar olduğunu gören ve yakalanma 

olasılığının az olduğunu bilen bir çalıĢan ise hile yapmaya daha fazla istekli olmaktadır.  

Bir iĢletmede hilenin doğmasına neden olan fırsat unsurları aĢağıdaki gibi 

sıralanabilir:
 24

 

  ĠĢletmede hileli hareketleri önleyecek veya ortaya çıkartabilecek kontrol 

yapısının zayıf olması veya hiç olmaması, 

     Zayıf ahlak politikaları, 

     Üçüncü kiĢilerle ve ortaklarla yapılan gizli anlaĢmalar,  

     ÇalıĢanların yaptıkları iĢlerin kalitesini değerlemede yetersizlik, 

     Hile yapanların cezalandırılacağı disiplinli bir ortamın sağlanmaması, 

     ĠĢletmede çalıĢanlar arasında bilgi akıĢının zayıf olması, 

     Tepe yönetiminde var olan tecrübesizlik, umursamazlık ve yetenek 

eksikliği, 

     Sağlıklı denetim çalıĢmalarının olmaması. 

                                                 
24 Bozkurt, ĠĢletme ÇalıĢanları Tarafından Yapılan Hileleri Doğuran Nedenler, s.2. 
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2.4.3. Haklı Gösterme  

Hile üçgeninin üçüncü ayağı hile yapanın yaptığı olayı haklı gösterecek 

savunma mekanizmaları geliĢtirmesidir. Her hile yapanın kendini haklı gösterme çabası 

ve buna göre geliĢtirdiği gerekçeleri vardır. Bu gerekçelerden bazıları:
 25

 

     Parayı borç almıĢtım, daha sonra ödeyecektim, 

     Bu iĢletmeye yaptıklarımın karĢılığıdır, 

     Bu olay sonucu hiç kimse incinmedi, 

     Bu parayı iyi bir amaç için almıĢtım, 

     Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum, 

     ĠĢletme bunu hak etmiĢti, 

     ĠĢletme vergi kaçırdığından dolayı zaten benim olan bir Ģeyi aldım. 

2.5. Kırmızı Bayraklar ve Hilenin Ortaya Çıkartılması 

Hilelerin ortaya çıkartılması, hile sürecinde yer alan aĢamalardan bir tanesidir. 

Hilenin ortaya çıkartılması çalıĢmalarında, genel olarak araĢtırma olgusu 

bulunmamaktadır. Temelde hilenin kapsamlı olarak araĢtırılmasına, hilenin ortaya 

çıkarılmasından sonra geçilmektedir. Bu aĢamada hilenin araĢtırmaya değer bir 

konumda olduğuna karar verildikten sonra araĢtırılmasına sıra gelmektedir. 

Hile eyleminde, özellikle baĢlangıç aĢamasında somut ve belirleyici kanıtları 

elde etmek oldukça zordur. Ortada yalnızca hile belirtileri ve kırmızı bayraklar gibi izler 

bulunmaktadır. Kırmızı Bayrak, gerekli kanıt olmadan bazı Ģeylerin yanlıĢ olabileceğini 

ortaya koyan bir göstergedir.
26

 Hile gizli ve haksız yollardan yapılmaktadır. Bu nedenle 

hileyi ortaya çıkartmak oldukça zordur. YanlıĢ iĢlemleri meĢrulaĢtırmak için hayali 

iĢlemler oluĢturulmaktadır. Hile ortaya çıkarma yöntemleri ile bütün hileleri ortaya 

                                                 
25 Bozkurt, ĠĢletme ÇalıĢanları Tarafından Yapılan Hileleri Doğuran Nedenler, s.2. 
26 Bozkurt, ĠĢletmelerin Kara Deliği Hile, ÇalıĢan Hileleri, s.130. 
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çıkarmak mümkün değildir, bu teknikler hata veya hilelerin zamanında fark edilmesi 

olasılığını artırmaktadır.
27

  

 2.5.1. Yaygın Kırmızı Bayraklar 

Hile ustalıkla gizlenmiĢ bir suçtur. Hile “Kırmızı Bayraklar” yoluyla tespit 

edilebilmektedir. Kırmızı Bayraklar, hile olabilecek noktaların iĢaretlenmesi, tespit 

edilmesi anlamını taĢımaktadır. Görevler ayrılığının olmaması ve önemli iç kontrol 

eksiklikleri, üst yönetimin dürüst olmaması, çalıĢanların alıĢılmamıĢ aĢırı davranıĢ 

Ģekilleri, Ģikayet hatları, bütün bu göstergeler hile eyleminin olabileceğini 

düĢündürmekte fakat hilenin kesinlikle var olduğunu göstermemektedir.
28

 

2.5.1.1. ÇalıĢan Hilelerindeki Kırmızı Bayraklar
29

 

 ÇalıĢanın davranıĢlarındaki anormal değiĢiklikler, 

 Ġnsanların gözlerine bakamama, gözlerini kaçırma, 

 Agresif davranıĢlar sergileme, 

 Düzensiz iĢ hayatı, 

 Karakter problemleri olması, 

 Sürekli öfkeli olma, 

 BaĢkalarını suçlama eğiliminde olma, 

 YaĢam tarzını değiĢtirme, aĢırı yaĢam biçimleri. 

 

 

                                                 
27 Thomas W. Golden, Steve L. Skalak and Mona M. Clayton, A Guide To Forensic Accounting Investigation, 

New Jersey: Wiley, 2006 s.121. 
28 Vinita Ramaswamy, New Fronties: Training Forensic Accountants Within the Accounting Program, 

University of St. Thomas, Journal of College Teaching & Learning, 2007, Vol.4, Nu.9, s.34. 
29 Singleton, s.127-129. 
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2.5.1.2. Finansal Tablo Hilelerindeki Kırmızı Bayraklar
30

 

 Muhasebe sistemindeki anormallikler, 

 ġirketin hızlı bir Ģekilde büyümesi, 

 Ġç kontroldeki zayıflıklar, 

 Yöneticilerin saldırgan tavırlar sergilemeleri. 

2.5.2. Hilenin Ortaya Çıkarılmasında Genel Metotlar
31

 

 Ġç denetim fonksiyonunun hileye karĢı aktif bir Ģekilde uğraĢ göstermesi, 

 Finansal denetçilere baĢvuru SAS no 99, 

 SOX 404 ile iç kontrol zayıflıklarının tanımlanmasını sağlanabilir, risk 

alanları belirlenebilir, 

 Finansal raporların dikey ve yatay analizleri özellikle iĢ birimleri ve veriler 

arasında karĢılaĢtırma yapıldığında kullanılabilir, 

 Özellikle birkaç yılın eğimini görebilecek Ģekildeki oran analizleri, iĢ 

birimi ve diğer birimlerle bir bütün olarak karĢılaĢtırıldığında kullanılabilir, 

 Ani denetimler yapılabilir veya nakit sayılabilir, 

 Ġpuçları, çalıĢan Ģikayet sistemi, müĢteri ve satıcılarla irtibata geçme, 

 Ġç kontrol sistemini hile veya kırmızı bayrakları ortaya çıkaracak Ģekilde 

geliĢtirilebilir, 

 CAAT yazılımı kullanılarak kırmızı bayrakların ortaya çıkarılması 

sağlanabilir. 

 

                                                 
30 Singleton, s.127-129. 
31 Singleton, s.130. 
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2.6. Hilenin AraĢtırılması 

Hilenin ortaya çıkartılmasından sonra gelen aĢama, hilenin araĢtırılmasıdır. Bir 

hile belirtisi ile karĢılaĢıldığında, öncelikle bunun araĢtırmaya değer olup olmadığına 

karar vermek gerekmektedir. AraĢtırma aĢamasında belirtinin gerçekten bir hile eylemi 

barındırıp barındırmadığına bakılmaktadır.  

AraĢtırma aĢaması çeĢitli nedenlerle çok dikkatli yürütülmesi gereken bir 

çalıĢmadır. Hatalı uygulandığında, gerçekte suçsuz olan bir çalıĢanın zor durumda 

kalması ve incinmesi olasıdır.
32

  

Adli analiz için, veri tabanının oluĢumunda uygulanacak dört önemli adım 

vardır: verilerin toplanması, verilerin inceleme için hazır hale getirilmesi, verilerin 

analiz edilmesi ve raporlamadır.
33

 

Hile araĢtırmasına öncelikle bir tahminle baĢlanmakta, makul koĢullar altında, 

profesyonel eğitimli bir uzman tarafından hile olayının gerçekleĢtiğine inanılmaktadır. 

Ġlk olarak araĢtırmacı, hile belirtilerinden yararlanarak bir hipotez geliĢtirmektedir. 

AraĢtırmacı hipotezi kanıtlamak için delil aramaya baĢlamaktadır. Bu deliller 

dokümanlardan, görüĢmelerden, gözlemlerden ve diğer parmak izi gibi fiziksel 

ipuçlarından elde edilmektedir. Ele geçirilen temel kanıtlar baz alınarak, hipotez 

kanıtlanabilmekte veya tekrarlanabilmektedir.
34

 

Hile araĢtırmasının amacı gerçekleri ortaya çıkartmaktır bu nedenle aĢağıda 

sıralanan soruların yanıtlarının bulunması gerekmektedir:
 35

  

 Olası hilekarın kim olduğu ve olaydaki rolünün derecesi, 

 Hangi nedenlerle hile eylemine karıĢtığı, 

 Hile nasıl ve hangi yollarla gerçekleĢtirildiği. 

                                                 
32 Bozkurt, ĠĢletmelerin Kara Deliği Hile, ÇalıĢan Hileleri, s.352. 
33 Mark J. Nigrini, Forensic Analytics, Methods and Tecniques for Forensic Accounting Ġnvestigation, New 

Jersey: John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, 2011, s.28.  
34 Ramaswamy, s.35. 
35 Bozkurt, ĠĢletmelerin Kara Deliği Hile, ÇalıĢan Hileleri, s.352. 
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Hile araĢtırmasındaki tekniklerin amacı, hilenin varlığını ortaya koyacak çeĢitli 

kanıtları elde etmektir. Hilenin araĢtırılmasında denetçi tarafından toplanan kanıtlar, 

dört ana grupta Ģekillenmektedir. Bu birlikteliğe “kanıt karnesi” adı verilmektedir.
 36

 

ġahitliğe Dayanan Kanıtlar: Bireylerden toplanan kanıtlardır. Mülakatlar ve 

dürüstlük testleri gibi özel araĢtırma tekniklerinin kullanılması ile elde edilmektedirler. 

Belgelere Dayanan Kanıtlar: Kamu kayıtlarının ve bilgisayar veri 

tabanlarının araĢtırılması, belgelerin gözden geçirilmesi, her türlü kaydın ve belgenin 

yeniden hesaplanması ve analizi ile elde edilen kanıtlardır.  

Fiziksel Kanıtlar: ÇeĢitli parmak izi, el yazısı, daktilo yazısı, kimyasal ve adli 

incelemeler ile toplanan kanıtlardır. 

KiĢisel Gözlemler: Fiziksel incelemeler, gözlemler, doğrulamalar, davranıĢ 

biçimlerinin değerlendirilmesi ve yaĢam biçimlerinin izlenmesi ile toplanan kanıtlardır. 

2.7. Hilenin Önlenmesi 

Hile kontrol sistemi geliĢtirilirken ilk adımda, eğer amaç bir risk 

değerlendirmesi yapmak değilse, varlıklarda yatan risk görülmek isteniyorsa, neyin 

nasıl korunacağı oldukça güç olmaktadır.
37

 Riskin ne olduğunu belirlemek yerine, risk 

nasıl azaltılabilir Ģeklinde yaklaĢılmaktadır. 
38

 Hile riskine karĢı alınabilecek önlemler:
39

 

 ĠĢletme içerisinde yönetimin performansını ve faaliyetlerini denetleyecek 

aktif bir yönetim kurulu ve denetim komitesi olmalıdır. Aynı zamanda iç ve 

dıĢ denetçiler bulunmalıdır, 

 ĠĢletme kültürü etik ilkeler ve dürüstlük kavramı ile desteklenmelidir. 

Ġhlallerin önlenmesi için denetimlerin periyodik olarak yapılması 

gerekmektedir. Uygun olmayan davranıĢlar için ihbar hatları oluĢturulmalı 

ve ödül mekanizması olmalıdır,  

                                                 
36 Bozkurt, ĠĢletmelerin Kara Deliği Hile, ÇalıĢan Hileleri, s.352. 
37 Singleton, s.175.  
38 Christensen, s.73. 
39 Ramamoorti, s.531. 
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 ĠĢe alımlarda, insan kaynakları departmanı iĢe alınacak adayların geçmiĢleri 

hakkında bilgi toplamalıdır, 

 ĠĢe alımlardaki bu sıkı tedbir, çalıĢanların hile yaptıklarında 

karĢılaĢabilecekleri yaptırımları düĢünerek hareket etmeleri konusunda 

fayda sağlayabilmektedir, 

 Ġç veya dıĢ denetçiler tarafından verilecek olan hile farkındalık eğitimleri 

de çalıĢanların hile eğilimleri karĢısında durulduğunun göstergesi olarak 

katılımcılara faydalı olabilmektedir.  

Bahsi geçen denetim süreci sadece hileyi ortaya çıkarmak için değil aynı 

zamanda beyaz yaka suçlarını önlemeye yönelik olmaktadır. Beyaz yaka suçları, 

yönetim tarafından yapılan hileleri eylemleri kapsamaktadır. Hileyi araĢtıran adli 

muhasebecilerin mesleki eğitimleri ve tecrübeleri hileyi önleme ve ortaya çıkarma 

üzerine yoğunlaĢmaktadır. “Çok sayıda üst düzey yönetici: hırsızlığa, muhasebe 

hatalarına ve hileye göz yumarak, hile yapanları affederek iĢ yeri etiğine karĢı gevĢek 

bir yaklaĢım sergilemektedirler.” Bu yöneticiler sadece yasa dıĢı faaliyetleri görmezden 

gelmezler, bununla birlikte SEC’in analizlerine göre 1987–1999 yıllarında saptanan 

hilelerin %70 inin CEO’lar tarafından yapıldığı ortaya çıkmıĢtır, CEO dıĢındaki 

yöneticiler de bu oranın 2000-2002yılları arasında %19 olduğu belirtilmiĢtir.
 40

 

Hileden sağlanacak yarar, onun için katlanılacak maliyetten fazla olduğu 

sürece hile eylemi gerçekleĢmektedir. Bu nedenle; hile yapmaya aday olan çalıĢana, 

katlanacağı maliyetin elde edeceği yarardan daha fazla olacağı inandırılırsa, hile riski en 

aza indirilebilmektedir. Çoğu durumda hile eyleminden kazançlı çıkan olmamaktadır. 

Hile eyleminin gerçekleĢmesi ile hileyi yapan belirli bir düzeyde ve bir zaman parçası 

süresince yarar sağlamakta, yaĢam seviyesi yükselmektedir. Ancak hilenin ortaya 

çıkması sonucunda, yapan açısından sıkıntılı bir süreç baĢlatmakta, cezalar gelmekte, 

eldeki varlık yok olabilmekte, aile içinde ve toplumda konum sarsılmaktadır. Hile 

                                                 
40 Bozkurt, ĠĢletmelerin Kara Deliği Hile, ÇalıĢan Hileleri, s.400–402. 
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eyleminin kurbanı ise, varlılarını kaybetmekte, itibarı zedelenmekte, güven bunalımı 

oluĢmakta ve iĢleri aksamaktadır.
 41

  

Hilenin önlenmesi ile ilgili yapılan çalıĢmalar, ortaya çıkarılmasından çok daha 

önemli olduğu bilinmektedir. Hileyi oluĢmadan önlemek, doğacak zararları yok etmenin 

tek etkili yolu olarak görülmektedir. Hile yoksa hilenin ortaya çıkartılması ve 

araĢtırılması gibi bir süreçte olmayacaktır. Hilenin önlenmesinin maliyeti, ortaya 

çıkartma maliyetinden çok daha az olduğundan dolayı, azımsanmayacak bir maddi 

tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan sağlanacak manevi tasarruf ise daha da önemli 

olmaktadır. Hilenin önlenmesi çalıĢmaları iki ana baĢlık altında toplanmaktadır:
 42

 

 Dürüstlük, Ģeffaflık ve yardımcı olma kültürünün yaratılması çalıĢmaları, 

 Hile olasılığını azaltmaya yönelik çalıĢmalar. 

Bir iĢletmede dürüst ve Ģeffaf bir çalıĢma ortamının sağlanması ve çalıĢanlara 

birçok konuda yardımcı olacak destek hatlarının oluĢturulması, hile ile ilgili savaĢta 

önemli yapı taĢı olmaktadır. Bu yapılanmada yerine getirilmesi gereken dört adet 

çalıĢma bulunmaktadır:
 43

 

 Dürüst kiĢilerin iĢe alınması ve onlara hileden kaçınma adına eğitim 

verilmesi, 

 Olumlu bir çalıĢma ortamının yaratılması, 

 ĠĢletmede iyi anlaĢılmıĢ bir etik yapının oluĢturulması ve buna uyumun 

sağlanması, 

 ÇalıĢanlara destek programlarının oluĢturulmasıdır. 

 

                                                 
41 Bozkurt, ĠĢletmelerin Kara Deliği Hile, ÇalıĢan Hileleri, s.400. 
42 Bozkurt, ĠĢletmelerin Kara Deliği Hile, ÇalıĢan Hileleri, s.401. 
43 Bozkurt, ĠĢletmelerin Kara Deliği Hile, ÇalıĢan Hileleri, s.402. 
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Hileyi minimize etmenin iki yolu:
 44

 

1) ĠĢe alımları doğru yaparak ve davranıĢ kodlarının iyi anlaĢılmasını 

sağlayarak organizasyonda doğru çevreyi oluĢturmak, 

2) Ġyi bir iç kontrol sistemi kurarak hile yapmaya yol açan fırsatları ortada 

kaldırmak: varlıkları fiziksel açıdan korumak, doğru yetkilendirme, 

görevlerin ayrılığı ve doğru belgelendirme yapmaktır.  

Hileyi engellemede Kırmızı Bayraklar erken uyarı sistemi niteliğindedir. 

Alınan tüm önlemlere ve belirlenen risk noktalarına rağmen hile kaçınılmaz olarak 

gerçekleĢmektedir. Bu nedenle amaç hileyi ortadan kaldırmak değil daha az kayba yol 

açmasını sağlamaya çalıĢmaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Ramaswamy, s.35. 
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3. ADLĠ MUHASEBE 

3.1. Adli Muhasebe Tanımları 

1980’li yıllardan itibaren ağırlıklı olarak Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) 

olmak üzere geliĢmiĢ olan ülkelerde önemli bir alan olan adli muhasebe, yaygın bir 

biçimde geliĢmeye baĢlamıĢtır. Orijinal ismi ile “Forensic Accounting” anılmaktadır. 

Forensic kelimesi sözlük anlamı ile “mahkemeye ait”, “adli davalarda bir standart olarak 

kabul edilme” biçimlerinde açıklanabilmektedir.
45

 

Adli muhasebe; muhasebe, denetim, hukuk, sayısal yöntemler, finans, 

bilgisayar teknolojileri gibi alanlarda bilgi ve beceri sahibi olmayı gerektiren, adli 

alanda kanıt olarak nitelendirilebilecek bilgi ve belgeleri toplayıp, bunları analiz etme 

ve değerlendirmeyi kapsayan bir disiplindir.
46

 

Adli muhasebe, bir araĢtırma kapsamında muhasebe, denetim ve hukuki 

kavram, ilke ve tekniklerin yasal, finansal ve sosyal problemlerin çözümünde 

kullanılmasıyla ilgilenen bir hizmet türüdür.
47

 Diğer bir tanıma göre adli muhasebe, 

mevcut deliller kapsamında finansal konulardaki yeteneklerin ve araĢtırmacılık 

mantığının çözülmemiĢ sorunlara uygulanmasıdır.
48

 

ĠĢletmelerde çeĢitli kiĢi ve kurumlarca yapılan muhasebe hilelerinin ve bunların 

neden olduğu ekonomik kaybın büyük boyutlara ulaĢması, ticari ve ekonomik 

anlaĢmazlıklar, yaratıcı muhasebe, bulanık muhasebe gibi mali tablo kullanıcılarını 

yanıltmaya yönelik uygulamaların artması; muhasebenin kapsamını geniĢleterek, “Adli 

                                                 
45 Dery John F. Whall Joseph J. The New Breed: The Forensic Fraud Examiner, The Michigan CPA, Southfield, 

Summer 1994, Vol. 46, Iss. 1, s. 26 Aktaran: Nejat Bozkurt, Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan Adli 

Muhasebecilik, YaklaĢım, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2000102277.htm, (e.t. 04.03.2010), 

s.1. 
46 Nathaniel COLE. Money Laundering: Forensic Accounting as an Expert Witness, The Institute of Chartered 

Accountants of Nigeria 38th Annual Accountants’ Conference (October 15, 2008), Abuja/Nigeria, s. 7. Aktaran: 

Cengiz Toraman, Hasan Abdioğlu, Burcu ĠĢgüden, Aklama Suçunun Önlenmesine Yönelik Çabalar: Adli 

Muhasebecilik Mesleği ve Uygulamaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt.11, 

Sayı.1, Haziran 2009, s.31. 
47 Rezaee, Zobihollah, Linder, Gerald H., Integrating Forensic Accounting Into The Accounting, Reinstein, Alon 

Cirriculum, Accounting Education Vol:1, Issu:2. s. 146-163, Aktaran: Mikail Erol, ĠĢletmelerde YaĢanan 

Yolsuzluklara (Hata ve Hileler) KarĢı Denetimden Beklentiler, 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler Fakültesi, s. 233, http://iibf.sdu.edu.tr/dergi/files/2008-1-12.pdf, (e.t. 04.03.2010) 
48 Crumbley, Dlarry, Apostolou, Nicholas, Forensic Accounting: A New Growth AreAccounting, Ohio CPA 

Journal,Vol:16 Issue:3,July-September, 2002.  Aktaran: Erol, s. 233.  

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2000102277.htm
http://iibf.sdu.edu.tr/dergi/files/2008-1-12.pdf
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Muhasebe” olarak anılan mesleğin doğmasını sağlamıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerde yaygın 

uygulama alanı bulan adli muhasebecilik; adli sorunlarda, muhasebeden, denetlemeden 

ve araĢtırma yeteneklerinden faydalanmayı ifade etmektedir. Mahkeme ve diğer bazı 

hukuki amaçlar için yapılan bu uzman muhasebeci çalıĢmalarında amaç, avukatlar ve 

muhasebeciler arasındaki bilgi alıĢveriĢinde köprü kurmaktır.
49

 

Muhasebe mesleğinde oldukça yeni olmasına rağmen, adli uzmanlığın rolü 

diğer meslekler arasında bir süredir yerini almıĢtır. Adli muhasebe mesleği ortaya çıkan 

finansal olayların hukuki sorunlarla olan iliĢkisi, sorunların çözümü ve uygulama 

alanıyla ilgilenmektedir. Adli muhasebenin kanıtları, mahkemeyi dava konusunda 

aydınlatmak için vardır.
50

  

Adli muhasebeciler ilk olarak uygulanabilir kurallar belirlemeli ve 

çalıĢmalarını bu yönde yapmalıdırlar. Aksi halde uygulanabilirliği olmayan keyfi 

kurallar kalıcılıktan uzak olurlar ve zamanla ortadan kaybolurlar. Kurallar, toplumu bir 

arada tutar ve birbirine kenetler. Ġkincisi, adli muhasebecilerin iĢlerine ve hizmet 

verdikleri kiĢilere karĢı görevleri vardır. Adli muhasebeciler sadece onlara para ödeyen 

kiĢilere veya kanun koyucuya karĢı değil topluma karĢı da sorumludurlar ve görevleri 

vardır.
51

 

Adli muhasebecilerin görev kapsamına bakıldığında; delil toplamak, gerçeğe 

ulaĢmaya çalıĢmak ve görüĢ ortaya koymak olarak belirlenebilir. Adli muhasebecinin 

topladığı kanıtların hukuki dayanağı olmalı, araĢtırma bulgularının analizini hassas bir 

Ģekilde ortaya koymalı, yaklaĢımı objektif ve tarafsız olmalıdır. Adli muhasebeci etkili 

olabilmek için bir dedektif gibi hareket etmeli ve bir muhasebecinin teknik bilgisine 

sahip olmalıdır.
52

  

 

 

                                                 
49 Selim Yüksel Pazarçeviren, Adli Muhasebecilik Mesleği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2005, s. 1. 
50 Singleton, s.44. 
51 Wilson Wall, Forensic Science In Court, Vol.1, New Delhi: Wiley, 2009, s.1. 
52 Neill Pole, The Role Of The Forensic Accountant, Perspective, Summer 2002, s.16. 
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3.2. Adli Muhasebenin Tarihsel GeliĢimi 

Al Cappone’nin bir muhasebeci tarafından yakalanması, adli muhasebenin 

bilinen ilk anılıĢı olmuĢtur.
53

 1920’lerde bir muhasebeci Al Cappone ve onun gibilerinin 

kabusu olmuĢtur.
54

 Al Cappone soruĢturmasıyla bir adli muhasebeci olan Frank Wilson 

meĢgul olmuĢtur. Sonraki kariyerinde seri numaraların takibi ile suçluların bulunması 

önerisini getirmiĢtir. 1936 yılında Amerika Gizli Servis ġefi olarak atanmıĢtır.  Sahte 

paraların üretilmesini ve dağıtılmasını önlemek amacıyla ulusal bir eğitim programının 

oluĢturulması sağlamıĢtır.
55

 

Daha sonraki yıllarda iĢ dünyasındaki geliĢmeler beraberinde karmaĢık yapıyı 

getirmiĢtir, karmaĢıklık durumunu gerçeğe daha yakın hale getirme ihtiyacı 

doğmuĢtur.
56

 1980’li yıllardan itibaren ABD baĢta olmak üzere batı ülkelerinde 

muhasebe ve denetim alanında yeni denilebilecek bir meslek geliĢmeye baĢlamıĢtır. Bu 

meslek, orijinal ismi ile “Forensic Accounting” olarak anılmaya baĢlanmıĢtır.
57

 

Adli muhasebenin geçmiĢi yaklaĢık 200 yıl öncesinde baĢlamıĢtır. Sözü edilen 

ilk muhasebeciler 1824 yılında Glascow, Ġskoçya’da ortaya çıkmıĢtır. Mahkemelerde 

Ģahitlik ve tahkim davalarında bu özel muhasebecilere yer verilmiĢtir. Adli muhasebe 

20. yy baĢlarında Amerika BirleĢik Devletleri’nde ve Ġngiltere’de yayılmaya 

baĢlamıĢtır. SoruĢturma iĢlemleri için kullanılmak üzere, araĢtırmacı muhasebecilerden 

oluĢturulan ilk kurum IRS (Ġç Gelir Servisi)’dir. Al Cappone bilindiği üzere ünlü bir 

gangster dir ve adli muhasebeci tarafından vergi kaçakçılığı suçundan yakalanmıĢtır. 

Ġkinci dünya savaĢı sırasında FBI, 500 adli muhasebeci istihdam etmeye karar vermiĢtir. 

Bir meslek olarak adli muhasebecilik büyümesini devam ettirmiĢ, genel kabul görmüĢ 

muhasebe ilkeleri ve vergi yasaları uygulamalarında zorunlu olarak yerini almıĢtır. Adli 

muhasebenin geliĢiminde önemli katkıları olan kilometre taĢları:
 58

  

                                                 
53 NAFA, The History of Forensic Accountig,  http://www.nafanet.com/index_files/fahistory.htm, (e.t. 06.03.2010). 
54 Elliot Ness, J. Edgar Hoover, How Forensic Accounting brought about the downfall of Al Capone 

http://www.bbforensic.com/blog/gotcha-how-forensic-accounting-brought-about-the-downfall-of-al-capone.html, 

(e.t. 16.09.2010). 
55 Larry Crumbley, Nicholas Apostolou, America’s First Hgh-Profile Forensic Accountant, The Value Exeminer, 

September/October 2007, s.19. 
56 NAFA, The History of Forensic Accountig,  http://www.nafanet.com/index_files/fahistory.htm, (e.t. 16.03.2010). 
57 Pazarçeviren, s.2. 
58 Ramaswany, s.31. 
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 1942: Maurice E. Peloubet “Forensic Accounting: It’s place in today’s 

economy.”,  

 1982: Francis C. Dykman “Forensic Accounting: The Accountant as an 

Expert Witness.”,  

 AICPA yayınları: outlining six areas of litigation services – damages, 

antitrust analysis, accounting, valuation, general consulting and analyses,  

 1988: Sertifikalı SoruĢturma ve Ġnceleme Derneği kuruldu, 

 1988: Adli muhasebeciler dedektif romanlarının yeni yıldızı oldu, 

 1992: Amerikalı Sertifikalı Adli Ġncelemeciler (CFE) ortaya çıktı, 

 1997: Amerikalı Adli Muhasebeciler Birliği kuruldu, 

 2000: Adli Muhasebe, Denetim, Hile ve Vergilendirme yayınları ortaya 

çıktı. 

Adli muhasebe geliĢen ekonomik ve sosyal alanda ortaya çıkan, güvensizlik 

duygusu nedeniyle varlığını günden güne artırmaktadır. 

3.3. Adli Muhasebecilik Mesleği ve Kapsamı 

Adli muhasebeciler her geçen gün daha geniĢ bir alanda hile araĢtırmacısı ve 

uzman Ģahit olarak görevlendirilmektedirler. Adli muhasebeci olmak, hile hakkında 

bilinmesi gereken her Ģeyi bilmek anlamına gelmektedir. Hilenin ne olduğu, hileye nasıl 

yaklaĢmak gerektiği, hileyi ortaya çıkarmak için yapılması gereken çalıĢmalar, kimlerin 

ve hangi sebeple hile yapabileceği hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.
59

 

Adli muhasebeciler; dava destek danıĢmanlığı, hile denetçiliği veya araĢtırmacı 

muhasebecilik ve uzman Ģahitlik hizmetleri ile hilenin önlenmesi ve ortaya 

çıkarılmasına yönelik çabalara destek sağlayabilecek yetkin meslek elemanlarıdır. Adli 

                                                 
59 Terry Carter, Accounting Gumshoes, Lawyers Ġncreasingly Rely On Specialist to Uncover Fiscal Fraud, ABA 

Journal, The Lawyers Magazine, September, 1997, s.36.   



25 

 

muhasebecilik mesleği, mesleki bilgi ve yeteneğin hukuki problemlerin çözümüne 

yönelik olarak uygulama çalıĢmalarını içermektedir.
 60

 

ÇeĢitli nedenlerin etkisiyle zorunlu olarak ortaya çıkan bu meslek muhasebe 

uygulamalarının yapısını değiĢtirmiĢtir. Standart olarak kayıtlarda yer alan sayıların ön 

yüzü ile uğraĢan muhasebeciler, bu meslek ile birlikte sayıların arkada kalan dünyasına 

bakmaya ve sorgulamaya baĢlamıĢlardır. Bu meslek aracılığı ile muhasebe bilgisi ve 

hüneri yasal sorunlar yönünde ağırlıklı olarak uygulanmaya baĢlamıĢtır.
61

 

Adli muhasebeciler iddiaları ve gerçekleri ortaya koyarken, muhasebe disiplin 

ve ilkelerinden yararlanmaktadır. Adli muhasebeciler finansal anlaĢmazlıkların çözümü 

için baĢvurulan meslek mensubu olarak anılmaktadırlar.
62

 Diğer adli bilimlerde olduğu 

gibi, kanıtları analiz eder, yorumlar ve bulgularını rapor ederler.
63

   

Adli uzmanlar, Ģirketlerin muhasebe ve finans departmanlarında, bankalarda, 

sigorta Ģirketlerinde, hukuk bürolarında ve kamuda adli muhasebeci olarak istihdam 

edilebilmektedirler. Özel ortaklıklarda yer alabilirler ve kendi nam ve hesaplarına 

serbest olarak çalıĢabilirler.
64

  

Amerika Ġç Gelirler Servisi (IRS-Internal Revenue Service)’den emekli olmuĢ 

bir adli muhasebeci olan Robert R.Roche adli muhasebenin tanımını Ģöyle vermiĢtir: 

“Kayıtların görünen değerini kabul etmeyip arka planına bakan, dokümanlar hakkında 

Ģüphe duyan, gerçek niyeti araĢtıran, bilirkiĢi raporu hazırlayan, özellikle birilerinin 

yalan söyleme ihtimalinin olduğu durumlarda ortaya çıkan, bireylerle çok detaylı 

mülakatlar yaparak gerçeği ayrıntılarıyla ortaya koyan kiĢidir”
65

  

Bu tanımdan da anlaĢılacağı üzere, adli muhasebecilerin normal muhasebeciler 

veya denetçilerden farklı olarak birtakım özellikleri taĢımaları ve bazı konularda yoğun 

                                                 
60 Toraman, s.17. 
61 Rezaee Zabihollah-Gerald H. Lander, Forensic Accounting: Challenges and Opportunities, Ohio CPA Journal, 

Columbus, Octeber 1992, Vol:51, Iss. 5, s. 33, Aktaran: Bozkurt, Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan 

“Adli Muhasebecilik”, s.2. 
62 D. R. Carmichael, Paul H. Rosenfield, Accountant’s Hanbook, Tenth Edition, New Jersey: John Wiley & Sons, 

2003, s.2. 
63 Suzanne Bell, Encyclopedia of Forensic Science, USA: Fact On File, 2008, s.6 
64 Susan Echaore, McDavid and Richard A. McDavid, Career Opportunities in Forensic Science, New York: 

Ferguson, 2008, s.229. 
65 Larry Crumbley, (1995); Forensic Accountants Appearing in the Literatüre, New Accountant, Glen Head, Apr., 

Vol. 10, Is. 7, s. 23, Aktaran: Pazarçeviren, s.10. 
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bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu özelliklerin baĢında bir dedektif gibi hareket 

etmek gelmektedir. Yurt dıĢında yapılan bir çalıĢmada, adli muhasebecilik mesleği 

açıklanırken ünlü dedektif Sherlock Holmes ile bağlantı kurulmuĢ, adli muhasebecilerin 

veri toplama ve analiz etmede bu dedektiften öğrenecekleri çok Ģeyler olduğu 

vurgulanmıĢtır.
66

  

Adli muhasebeciler ile denetçiler arasındaki farklar:
 67

 

 Denetim sürecinde denetçi, hataları ve uygunsuzlukları bulmaya çalıĢırken, 

adli muhasebeci çalıĢmalarında bilinen tüm hile yöntemlerini uygulayarak 

Ģüphelenilen uygunsuz durumları her yönüyle araĢtırmaktadır, 

 Denetçi normatif kurumların (SPK, SEC, BDDK gibi) ön gördüğü 

düzenlemelerin uygunluğu araĢtırmaktadır. Oysa adli muhasebeci, adli 

soruĢturma, hile denetimi ve suç unsuru olay ve durumların çözümü ile 

ilgilenmektedir, 

 Denetçi finansal tabloların sunumunda yönetimin dürüstlüğü konusunda 

görüĢünü beyan etme ile görevini yerine getirirken, adli muhasebeci genel 

olarak hileli iĢlemler veya finansal suçların oluĢumu ve sorumlu tarafları 

belirleme ile ilgilenmektedir, 

 Denetçilerin sorumluluğu, finansal tablolardaki eksiklikleri ve hataları 

bulmak için denetim prosedürlerini uygulamak ve finansal tablolar 

hakkında genel bir görüĢ oluĢturmaktır. Adli muhasebeciler ise gerçeklere 

dayanan bilgileri detaylandırırlar, Ģüpheliler veya bilinenler  hakkında kim, 

ne, nerede, niçin, nasıl sorularını sorarak kanıt toplayarak ve  belgelendirme 

yapmaktadırlar, 

                                                 
66 Larry Crumbley, H. S. Kratchman., L.M. Smith (2004); Sherlock Holmes and Forensic Acoounting. 

acct.tamu.edu/kratchman, s. 1. Aktaran: Pazarçeviren, s.10. 
67 Thomas W. Golden, Steven L. Skalak ve Mona M. Clayton. A Guide to Financial Accounting Investigation, 

John Wiley &Sons, Inc, 2006, Canada, s. 20-22.; Edwin M TRUMAN, ve Peter REUTER. Chasing Dirty Money: 

The Fight Against Money Laundering, Peterson Institute for International Economics, 2004, Washington, s. 

62.; Cyril H. WECHT, ve John T. RAGO. Forensic Science and Law: Investigative Applications in Criminal, 
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 Raporlamada kullanılan dil noktasında adli muhasebeciler denetçilere 

nazaran daha nitelikli ve kararlı bir dil kullanmaktadırlar, 

 Adli muhasebeciler denetçilerden farklı olarak suç atmosferi içerisinde 

çalıĢırlar ve yargılama öncesi veya yargı aĢamasında hizmet 

vermektedirler, 

 Adli muhasebeciler denetçilerden farklı olarak daha derinlemesine 

araĢtırma yaparlar (örnekleme yöntemi adli muhasebeciler tarafından sınırlı 

bir Ģekilde kullanılır) ve bu çerçevede adli muhasebeciler tüm ilgili belge, 

doküman ve olayları araĢtırır ve incelerler, 

 Adli muhasebeciler denetçilerden farklı olarak kontrol sistemlerinin ve 

süreçlerin nasıl suiistimal edebileceği veya hatalı kullanabileceği 

konusunda daha yetkindir. Bu yetkinlikler hile türlerine, iç kontrol 

faaliyetlerini önleyici yöntemlere ve sistemi bozma planlarına yöneliktir, 

 Adli muhasebecilerin incelemeleri bir metodoloji setinin uygulanmasından 

ziyade akılsal çıkarımlar ve sürekli bir değerlendirme süreci içerisinde 

gerçekleĢmektedir.  

Adli muhasebecilerin ve bağımsız denetçilerin görevleri ve beklentileri oldukça 

farklıdır. Denetim standartlarına göre denetçinin sorumluluğu finansal tablolardaki hata 

veya hileler hakkında makul bir güvence sağlamakla sınırlıdır.
68

  

Profesyonel denetim standartlarında da açıklandığı üzere, denetçiler finansal 

tablolarda önemli bir yanlıĢlık olup olmadığını garanti edemezler ve kesin bir güvence 

veremezler. Bunun iki sebebi vardır: birincisi denetim kanıtlarının bunu sağlayamaması, 

diğeri ise hilenin karakteristik özelliğidir. Birinci sebepte karĢımıza çıkan olumsuzluk, 

denetçinin sadece örnekleme yaptığı kanıtları inceleyebilmesinden kaynaklanır. 

Dünyada her Ģeyi denetlemek için yeterli sayıda denetçi yoktur. Olsaydı bile tüm mali 

                                                 
68 Arens, A. A., & Loebbecke, J. K. (2000). Auditing: An integrated approach. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 

s.143 Aktaran: Jo Ann Christensen, J. Ralph Byington, and Tonya J. Blalock, Sarbanes-Oxley: Will You Need a 

Forensic Accountant? The Journal of Corporate Accounting & Finance, 2005, Wiley Periodicals, s.70. 
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tabloların zamanında denetlenmesi, hata ve hilelerin ortaya çıkarılması için yeterli süre 

olmazdı.
69

 

Hilede kasıt unsuru varken hatada kasıt yoktur. Bu nedenle hileyi ortaya 

çıkartmak daha zordur. Birçok bağımsız denetçi yeterli eğitime sahip olmaması 

nedeniyle hilenin nasıl ortaya çıkarılacağı konusunda bilgi sahibi değildir. Bu bilgisizlik 

bağımsız denetçilerin sorumluluklarını finansal tablolar üzerinde müĢteri tarafından 

yapılan hileye müdahalesini sınırlamaktadır. Adli muhasebeciler, geleneksel 

denetçilerden fazla bilgiye sahip olarak eğitilirler ve sağladıkları hizmet tipik mali 

denetim dıĢındadır.
70

 

Bağımsız denetçiler genellikle finansal tabloların genel kabul görmüĢ 

muhasebe prensiplerine (GAAP) uygun olduğu varsayımı ile hareket eder ve denetimi 

yaparak genel kabul görmüĢ denetim standartlarına (GAAS) uyumlu hale getirir. 

Finansal raporların gerçeği yansıtması adına bağımsız denetçinin önerileri 

doğrultusunda yönetim muhasebe kayıtları yapabilir. Adli muhasebeci ise finansal 

tabloların ve denetim raporlarının gerçeği yansıttığı veya adil olduğu konusunda 

varsayıma gitmez. Bunun yerine adli muhasebeci, genel kabul görmüĢ muhasebe 

prensipleri çerçevesinde iĢletmenin finansal tablolarındaki iĢlemlerin uyumluluğu ve 

meĢruluğu hakkında değerlendirmelerde bulunmaktadır.
71

 

3.4. Meslek Mensubu Olma 

Adli muhasebeci olma Ģartı olan sertifikalardan en popüler olanı CFE, Certified 

Fraud Examiners (Diplomalı Hile AraĢtırmacıları) sertifikasıdır. Bu sınav ACFE 

tarafından yapılmaktadır. Sınavda yer alan bölümler: Finansal ĠĢlemler, AraĢtırmacılık, 

Yasal Unsurlar, Suç Bilimi. Ġkinci sertifika programı, ACFEI tarafından verilen, 

Diplomalı Adli Muhasebeciler (CrFA, Certified Forensic Accountant) sertifikasıdır. Bu 

program, hile ve uzman Ģahitlik alanında yeterlilik kazandırmaktadır. Üçüncüsü, Ġflas ve 

                                                 
69 Golden, s.36. 
70 Zganjar, L. (2002). Forensic accountant is a financial detective. Birmingham Business Journal, 19(34), 5. 

Aktaran: Christensen, s.70. 
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yeni yapılandırılan muhasebe uzmanlığı üzerine verilen yeterlilik sertifikası da 

Diplomalı Ġflas ve Yeniden Düzenlenen Muhasebeciler (CIRA, Certified Insolvency 

and Reorganization Accountant)’dir. Dördüncüsü, Diplomalı Hile Uzmanları Birliği 

tarafından verilen, Diplomalı Hile Uzmanları sertifikasıdır. Son olarak, Kuzey Amerika 

Adli Muhasebe Derneği, Diplomalı Değerleme Analistleri ve Ulusal Dava Destek 

Birliğidir.
72

 

Adli muhasebeci olabilmek için normal bir lisans eğitimi yeterli olmamaktadır. 

Bu bir ön koĢuldur. Örneğin ABD’de belgeli bir adli muhasebeci olabilmek için çeĢitli 

aĢamalardan geçilmektedir.
73

  

 Lisans eğitimi, 

 Ġki yıl süreyle mesleki deneyim, 

 ABD de faaliyet gösteren ACFE’nin sınavlarında baĢarılı olmak. 

ACFE dünyada bu meslekle ilgili faaliyet gösteren kurumlar arasında en 

önemlisi olarak kabul edilmektedir. 25.000 civarında kayıtlı meslek mensubu 

bulunmaktadır. ACFE, adli muhasebecilik ve hile denetçiliği konularında yaygın 

hizmetler vermekte, eğitimler ve seminerler düzenlemekte, yayınlar yapmaktadır. 

ABD’de muhasebe eğitimindeki geliĢmeler ve adli muhasebeciliğe artan talep yüksek 

eğitim kurumlarının programlarını gözden geçirmeye itmiĢtir. Bunun sonucunda adli 

muhasebe eğitimi normal muhasebe eğitimine entegre edilmeye baĢlanmıĢtır. Adli 

muhasebe mesleğini sisteme kazandırmak için gerekli eğitimin üniversite programlarına 

monte edilmesi:
 74

 

 Normal lisans programına gerekli derslerin eklenmesi, 

 Ayrı bir yüksek lisans programı oluĢturulması, 

                                                 
72 Ramaswany, s.38. 
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 Bir kurs programı oluĢturması Ģeklinde yapılmaktadır. 

3.5. Adli Muhasebecilik Mesleğinin Görev Kapsamı 

ÇeĢitli nedenlerin etkisiyle zorunlu olarak ortaya çıkan bu meslek muhasebe 

uygulamalarının yapısını değiĢtirmiĢtir. Standart olarak kayıtlarda yer alan sayıların ön 

yüzü ile uğraĢan muhasebeciler, bu meslek ile birlikte sayıların arkada kalan dünyasına 

bakmaya ve sorgulamaya baĢlamıĢlardır. Bu meslek aracılığı ile muhasebe bilgisi ve 

hüneri yasal sorunlar yönünde ağırlıklı olarak uygulanmaya baĢlamıĢtır. Adli muhasebe 

mesleğinin uygulama kapsamını iki ana bölüme ayırmak mümkündür:
 75

   

 Dava destek danıĢmanlığı, 

 Uzman Ģahitlik. 

3.5.1. Dava Destek DanıĢmanlığı 

DanıĢman olarak adli muhasebecilerin rolü, dava destek danıĢmanlığı ve 

uzman Ģahitlik ile sınırlı değildir. Bir adli muhasebesi iç kontrolü güçlendirmek için bir 

gözlemci olarak görevlendirilmiĢ olabilmektedir. ĠĢletme varlıklarındaki bir eksikliği 

belirlemek, iĢlemlerin vergi yasalarına ve genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine 

uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için de adli muhasebeci 

görevlendirilebilmektedir. Adli muhasebeciler genelde, zimmete geçirme olayı var mı, 

eğer varsa kaybın boyutu nedir ve bu kayıp nasıl oluĢmuĢtur sorularını araĢtırır.
76

  

Mesleğin bu uygulama alanında adli muhasebeci, adli dava öncesinde veya 

dava aĢamasında hukuki problemlerin çözümünde hukukçulara yardımcı olmaktadır.
77

 

Adli muhasebecilerin bir hizmeti olan dava destek danıĢmanlığından, hem sivil 

                                                 
75 Zeph Telpner and Michael Mostek, Exper Witnessing in Forensic Accounting, A Hand Book for Lawyers and 

Accountants, USA: CRS Press LLC, 2003, s.2. 
76 Telpner and Mostek, , s.2. 
77 Abubakar Sadiq Kasum, The Relevance of Forensic Accounting to Financial Crimes in Private and Public 

Sectors of Third World Economies: A Study From Nigeria, The 1st International Conference on Governance 

Fraud Ethics and Social Responsibility (15 April 2009), s. 6.Aktaran: Toraman, s.37. 
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davalarda hem de suç davalarında yararlanılabilmektedir.
78

 Adli muhasebecilerin 

avukatlara dava öncesinde veya sırasında verecekleri hizmetler:
79

 

 Gerekli verilerin ortaya konulması, 

 Toplanan verilerin analiz edilmesi. 

Gerekli verilerin ortaya konulması sürecinde, avukatların bir yasal iĢlemde 

gereksinim duyacakları verilerin ilgili, yeterli ve doğru olarak saptanması ve sunulması 

faaliyeti yer almaktadır. Analiz etme sürecinde ise mahkemeye sunulacak mali nitelikli 

verilerin değerlendirilmesi ve avukatların bu bulguları yorumlamasına yardım etme 

amacı yer almaktadır. Dava destek danıĢmanı olarak adli muhasebecilerin ilgilendikleri 

konular:
 80

 

 Her türlü yolsuzluk davaları, 

 ĠĢletme değerlemeleri, 

 Hasar ve zarar tahminleri, 

 Sigorta anlaĢmazlıkları, 

 AnlaĢmalardan doğan sorunlar, 

 Patent, hak ve markalarla ilgili doğan sorunlar, 

 ĠĢletmelerle ilgili ayrılma veya birleĢme davaları, 

 Ġflas davaları, 

 BoĢanmalarla ilgili mali anlaĢmazlıklar, 

                                                 
78 Dr Carmichael, Whittington O. Ray ve Graham Lynford, Accountants' Handbook, Special Industries and 

Special Topics, Accountants' Handbook Vol. 2 Ser. Revised Edition: John Wiley & Sons, Incorporated, 2007, s. 

462.Aktaran: Toraman, s.38. 
79 Crumbley D. Larry, Forensic Accountants Appearing in the Literature, New Accountant, Glen Head, Apr. 

1995, Vol.10, Iss.7, s.23. Aktaran: Bozkurt, “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan Adli Muhasebecilik”, 

s.5. 
80 Bozkurt, Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan Adli Muhasebecilik, s.5. 
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 ĠĢletmeler arası sorunlar. 

Adli muhasebeciler, dava destek danıĢmanı olarak, dava konusu olayı 

inceleyerek çözüme ulaĢtırmaktadırlar. Bulgularını rapor halinde ilgililere 

sunmaktadırlar. Ayrıca, gerekli görülmesi halinde mahkemede bizzat bulunarak dava 

sürecine dahil olmaktadırlar. Adli muhasebecinin hazırlamıĢ olduğu rapor, hukuksal 

anlaĢmazlıkların çözümü için hayati önem taĢımaktadır.
81

 

Dava destek danıĢmalarının dava sürecine katkılarından baĢlıcaları:
82

 

 Ġddiaları desteklemek veya reddetmek için önemli belgeler sağlamak, 

 Kayıplar söz konusu olduğunda değerleme yapmak için ilgili belgeleri 

incelemek, 

 Kanıtları incelemek ve finansal konuları anlamaya çalıĢmak, 

 Davaya hazırlık kapsamında gelebilecek sorulara hazırlık yapmak, 

 Dava süreci baĢlamadan önce dava ile ilgili muhasebe veya finans 

alanındaki konular ile ilgili olarak iddiaların belirlenmesi ve iddialara 

karĢılık savunma hazırlamak, 

 Dava aĢamasında konu ile ilgili bilgi vermek. 

Adli muhasebeci dava destek danıĢmanlığı hizmeti ile avukatlara finansal 

bilginin elde edilmesinde ve bu bilginin analiz edilmesinde yardımcı olmaktadır. Adli 

muhasebecinin finansal bilgisi ve uzmanlığı avukatların bu konudaki eksikliklerinin 

giderilmesini sağlamaktadır.
83

 

Adli muhasebeciler dava destek danıĢmanlığı hizmeti ile mahkeme tarafından 

avukata sağlanan bir yardımcı meslek elemanı olabileceği gibi avukatlarda davadan 

                                                 
81 Walter J. Pagono, Thomas Buchoff, Exper Witnessing in Forensic Accounting, USA: Edwards, 2005, s.79. 
82 Telpner and Mostek, s.3, Aktaran: Toraman, s.39. 
83 Zabihollah and Lander, s.303, Aktaran: Toraman, s.39. 
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önce veya dava aĢamasında müĢterisini bir adli muhasebeci kiralama ve ondan yardım 

alma noktasında ikna edebilmektedirler.
84

 

 Adli muhasebeciler uzman raporunun nasıl hazırlanacağı, önemlilik arz eden 

teknik boyutların nasıl ortaya koyulabileceği ve bu suretle olay ile ilgili olarak sağlıklı 

sonuçlara nasıl ulaĢılabileceği hususunda bilgi sahibidirler. Bu tür bir hizmeti adli 

muhasebeciden sağlayan avukat zamanının büyük bir bölümünü teknik iĢlere 

harcamaksızın davanın bütününe yoğunlaĢarak daha verimli ve etkin 

çalıĢabilmektedir.
85

 

3.5.2. Uzman ġahitlik 

Hakimler, yargıçlar, adli muhasebeciler uzman Ģahitliğe farlı bakıĢ açılarıyla 

yaklaĢmaktadırlar. Avukatlar, davanın müvekkilleri lehine sonuçlanması için karĢı 

tarafın savunmasını çürütmeye çalıĢırlar. Yargıçlar, uzmana danıĢamadan bir karara 

varamazlar. Adli durumda birden fazla sonuca ulaĢılabilir ama yargıç sonuç olmaksızın 

uzmanının gerçeği ve mantıklılığı yansıtmasını istemektedir. Yargıç kendi sonucuna, 

tarafsız olarak, uzman Ģahidin düĢüncesinden ayrı olarak ulaĢır.
86

  

Mahkemelerde hakimler bir davanın sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi ve 

sonuçlandırılması amacıyla adli muhasebecilerin uzman Ģahitliklerinden 

yararlanmaktadırlar. Toplumlarda özellikle ekonomik kökenli davaların ve davalı 

sayısının giderek artması, konuların giderek karmaĢıklaĢması bu gereksinimi üst noktaya 

getirmiĢtir. Adli muhasebecilerin özel bilgileri, hünerleri, deneyimleri ve eğitimleri bu 

davalarda önemli rol oynamaktadır. Uzman Ģahit olarak adli muhasebecinin görevleri:
 87

 

 Dava konusu ile ilgili araĢtırmaları yaparak verileri toplamak, 

 Verileri yorumlayarak bir kanıya ulaĢmak, 

                                                 
84 Telpner and Mostek, s.3, Aktaran: Toraman, s.39. 
85 Telpner and Mostek, s.16, Aktaran: Toraman, s.39. 
86 Telpner and Mostek, s.1. 
87 Robert R. Salman, How to be an Effective Expert Witness, The practical Litigator, Philadelphia, Nov 1999, 
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 OluĢturduğu görüĢünü mahkemede hakime ve avukata aydınlatıcı ve 

öğretici bir biçimde yansıtmak. 

Mahkemede uzman Ģahit, uzman düĢüncelerini aktarmaktadır. Finansal 

uzmanın düĢünceleri genellikle, iĢle ilgili konular üzerinedir. Uzmanlar, özel eğitime ve 

iĢ tecrübelerine sahiptir.  Uzmanın edindiği bilgi ve tecrübeler, davayla ilgili bir görüĢe 

ulaĢmasını sağlamaktadır.
88

 

GörüĢlerini ister bir rapor düzenleyerek, ister mahkeme salonunda doğrudan 

Ģahitlik yaparak sürdürecek olsunlar adli muhasebecilerin dava sürecinde uymaları 

gereken kurallar vardır:
 89

 

 ÇalıĢmalarında objektif ve bağımsız olma, 

 Yaratıcı, yatıĢtırıcı ve ehliyetli olma, 

 Teknik konuları açık bir dille ve öğretici bir biçimde açıklama, 

 Taraflarla iletiĢimi net bir biçimde kurabilme, 

 Mahkeme ortamının gereklerine uyum gösterme. 

Adli muhasebeciler, muhasebe bilgisi konusunda yetenekli kiĢilerdir. 

Avukatlara ve mahkemelere muhasebeye iliĢkin konuların hukuk ile bağdaĢtırılması ve 

durumun anlaĢılmasının sağlanmasında yardımcı olan meslek elemanlarıdır. Adli 

muhasebecilerden dava süreçlerinde uzman Ģahit olarak yararlanma her geçen gün 

artmaktadır. Bunun baĢlıca nedenleri:
 90

 

 Uzman Ģahit olarak adli muhasebeci açıklanamayan durumlara yönelik 

kabul edilebilir mantıklı bir açıklama getirebilmektedir, 

                                                 
88 Roman L. Weil ve diğerleri, Litigation Services Handbook The Role of Financial Expert, Vol.4, New Jersey: 

Wiley, 2007, s.18.  
89 Bozkurt, Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan Adli Muhasebecilik, s.2. 
90 Cendrowski Harry, Petro, Louis ve Martin, James. The Handbook of Fraud Deterrence, John Wiley & Sons, 

Incorporated., 2007, New Jersey, s.61, Aktaran: Toraman, s.44. 
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 Uzman Ģahit olarak adli muhasebecinin her dava sürecinde de aynı 

hassasiyeti gösterdiği bilinmektedir, 

 Uzman Ģahit olarak adli muhasebeci sahip olduğu uzmanlık alanından 

dolayı güvenilir kiĢi olarak kabul edilmektedir. 

3.6. Adli Muhasebecinin Bilgi Sahibi Olması Gereken Alanlar  

Amerika’daki Sertifikalı Kamu Muhasebecileri (CPA, Certified Public 

Accountant) tarafından yapılan bir tanıma göre CPA’lar, mesleki kurullara bağlı ve 

dürüst bir Ģekilde çalıĢarak;
 91

  

 Açık ve objektif bir Ģekilde konulara yaklaĢan, 

 KarmaĢık bilgileri kritik bilgiler haline getiren, 

 Fırsatları öngören ve yaratan profesyonellerdir.
 
 

Bu karakteristik özellikleri taĢımanın yanında, adli muhasebecilerin bilgi sahibi 

olması gereken alanlar Ģunlardır: Muhasebe, Hukuk, Denetim, ĠĢletme yönetimi, 

Psikoloji, Suç bilimi, Bilgisayar uygulamalarıdır.
92

 

Bu kapsamda adli muhasebecilerin sahip olduğu temel özellikler:
 93

 

 Ġyi bir sorgulayıcı olmak ve görüĢme tekniklerini bilmek, 

 Dosyaları gözden geçirme ve analiz etme yeteneğine sahip olmak, 

 Üçüncü kiĢilerden sağlanan bilgiler yardımı ile finansal iĢlemleri 

belirleyebilmek, 

 Adli olayları tespit edebilmeye yönelik olarak gerek yazılım gerek donanım 

konusunda bilgisayar bilgisine ve analiz yeteneğine sahip olmak, 

                                                 
91 Cemal ĠbiĢ, Bilgi Çağında Muhasebecilik Mesleğinin Geleceği ve Yeni Muhasebeci Kimliği, XVII. Türkiye 

Muhasebe Kongresi, Ġstanbul, 10-12 Ekim 2002, s. 37. Aktaran: Pazarçeviren, s.10–11. 
92  W. Steve Albrecht, Gerald W. Wernz, Timothy L. Williams, Fraud Bringing Light to the Dark Side of 

Business, McGraw-Hill Com. New York, 1995, s. 13-14 Aktaran: Bozkurt, “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni 

Bir Alan Adli Muhasebecilik”. 
93 Cole, s.8, Aktaran: Toraman, s.32–33. 



36 

 

 Ġlgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak, 

 KiĢilik davranıĢlarını gözlemleyebilme ve yorumlama yeteneğine sahip 

olmak, 

 Hile senaryoları oluĢturabilme yeteneğine sahip olmak, 

 Belgelerde değiĢiklik yapılıp yapılmadığını, sahte veya yanıltıcı belge olup 

olmadığını veya belgenin orijinalliğini tespit edebilme noktasında yetenek 

sahibi olmak. 

Bir adli muhasebeci, kanıtları incelerken, soruĢturma yaparken ve sonuçları 

analiz ederken bir parça dedektif gibi bir parça iyi bir muhasebeci gibi davranmalıdır. 

Bu yetkinliklere sahip olmak için; finansal muhasebe, yönetim muhasebesi, kurumsal 

finans yönetimi, ileri düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Bunların 

yanında bir adli muhasebeci, iletiĢim becerisi güçlü olmalı ve yasal çevre bilgisiyle 

donatılmıĢ olması gerekmektedir.
94

 

Avukatlar dava sırasında iĢlerine yarayacak kaliteli bilgileri adli uzmanlar 

yardımıyla sağlamaktadırlar. Dava konusu bir Ģirket ise gerçek problemi anlamak için 

avukatların, yoğun muhasebe bilgisine sahip olan adli muhasebecilerden yardım alması 

gerekmektedir. Muhasebe bir Ģirketin dili gibidir. Muhasebe bilgisi ile iĢletmenin ticari 

iĢlemlerini açığa çıkararak problemin belirlenmesini sağlamaktadır.
95

   

Artan teknolojik olanaklar ile birlikte karmaĢıklaĢan ticari iĢ süreçleri suç 

faaliyetlerinin çözümünde yargı mensupları ve suç bilimi araĢtırmacılarının yetersiz 

kalmasına neden olmaktadır. Bu gerçek beyaz yakalılar tarafından iĢlenen suçları ve 

ticari uyuĢmazlıkları artırmaktadır.
96

  

Adli muhasebeciler bu noktada doğan ihtiyaca cevap verebilmek için belirli 

eğitim, deneyim ve bilgi düzeyine sahip, alanı ile ilgili yetkin meslek elemanlarıdır. 

                                                 
94 Ramaswany, s.37. 
95 Weil, s.34. 
96 Z. Rezaee, L. D. Curumbley ve R. C. ELMore. Forensic Accounting Education: A Survey of Acedemicians and 
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Adli muhasebeciler bunun dıĢında yaygın bir Ģekilde boĢanma davaları, ticari davalar, 

kiĢisel tazminat davaları, rüĢvet, yolsuzluk ve hileli iĢlemlere iliĢkin davalarda görev 

almaktadırlar.
97

  

Adli muhasebeciler kamusal alanda, banka, sigorta Ģirketleri ve bunun gibi 

finansal kurumlarda, polis departmanları ve istihbarat birimlerinde veya özel muhasebe 

ve denetim firmalarında çalıĢabilmektedirler.
98

 

Adli muhasebeciler farklı sektörlerde ve geniĢ bir alanda incelemede bulunarak 

görevlerini yerine getirirler. AĢağıda bir adli muhasebecinin ilgilendiği çeĢitli alanlar 

detaylıca açıklanmaktadır. 

3.6.1. Ortaklık veya Hissedar Davaları 

Bu tür davalar uzun yıllardan sonra elde edilen muhasebe kayıtlarının ve dava 

konusunun (kar-zarar talebi) detaylı analizini içermektedir. 

3.6.2. ġahsi Yaralanma Ġddiaları/Motorlu TaĢıt Kazaları  

Bir adli muhasebeciye, taĢıt kazasından kaynaklanan mali kaybın miktarının 

belirlenmesi için de baĢvurulabilmektedir. Tıbbi yolsuzluk (yanlıĢ teĢhis, görevi kötüye 

kullanma) ve haksız iĢten çıkarma davaları sonucunda oluĢan mali kaybın 

belirlenmesine iliĢkin benzer sorunları içermektedir. 

3.6.3. ĠĢin Durması/Sigortadan Ġstenebilecek Diğer Tazminat Talepleri 

Sigorta poliçeleri içerik ve Ģartlarına göre önemli ölçüde değiĢiklik arz eder. Burada adli 

muhasebecinin görevi, söz konusu durumun ve kayıplara iliĢkin uygun hesaplama 

metodunun incelenmesi amacıyla poliçenin detaylı bir analizini yapmaktır. Davanın 

karara bağlanması sürecinde adli muhasebeciden, sigortalı bir kiĢinin veya sigorta 

Ģirketinin perspektifinden bakarak destek sağlaması istenebilmektedir. Bu tür durumlara 

örnek olarak; iĢin durması, mal kayıpları ve iĢ görenin sadakatsizliği iddiaları 

gösterilebilir. 

                                                 
97 Jae Shim, Joel, Siegel ve Nick Dauber. Corporate Controller's Handbook of Financial Management (2008-

2009), CCH Incorporated, 2008, Chicago, s. 31. Aktaran: Toraman, s.33. 
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3.6.4. ĠĢletme/ĠĢgören Hile SoruĢturmaları  

Bu çalıĢmalar daha çok hilenin varlığı, doğası ve boyutuna iliĢkin saptamalar 

yapmaya yönelik prosedürler ve suçlunun tanımlanmasıyla ilgilidir. Bu da personelle 

yapılacak mülakatları ve belgelere dayanan kanıtların detaylı incelenmesini 

gerektirmektedir.
99

 

3.6.5. BoĢanmalarla Ġlgili Mali AnlaĢmazlıklar  

Adli muhasebecinin boĢanma davalarında izlediği yol: ön değerlendirme 

yapılması, tarafların yaĢam tarlarının incelenmesi, tarafların ifadelerinin hazırlanması,  

harcanabilir gelirlerin analiz edilmesi, nafaka ve adil paylaĢımlar için yükümlülüğün 

hesaplanması, dava sürerken eĢe düĢük de olsa destek uygulamasının sağlanması, 

davayı aydınlatma, tanıklık ve görüĢmelerde yardımcı olunması Ģeklinde olmaktadır.
100

  

3.6.6. ĠĢletmenin Mali Kayıplarına ĠliĢkin Davalar  

Burada adli muhasebecilerin, sözleĢme uyuĢmazlıkları-ihlalleri, iĢletmelerle 

ilgili birleĢme veya ayrılma davaları, iflas davaları, iĢletme değerlemeleri, inĢaata iliĢkin 

iddialar, istimlak, ürün sorumluluğu veya marka ve patent hakkının yetkisiz kullanımı 

ile ilgili kayıplarla iliĢkin sorumluluklar üstlenmesi söz konusu olmaktadır.
101

 

3.7. Adli Muhasebecilik Eğitimi  

Hilenin yaygınlaĢması, hilenin ortaya çıkarılması için özel becerilere sahip 

olunması gerekliliğini ortaya çıkarmıĢ ve bu nedenle adli muhasebe eğitimi önem 

kazanmıĢtır. Bu kapsamda üniversitelerde verilecek olan eğitimin rolü çok önemli 

olmaktadır. Birçok üniversitede Adli Muhasebe eğitimi verilmektedir. Toronto 

Üniversitesi gibi bazı üniversitelerde Adli Muhasebe Diploması verilmektedir. CFE bu 

konuda üniversitelere örnek ders programı, videolar ve diğer gerekli olan malzemeleri 

tedarik ederek bu eğitim sürecine katkıda bulunmaktadır.
102
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Adli muhasebecilerin sayısındaki artıĢ 1980’li yılların baĢlarında baĢlamıĢ ve 

1988 yılında Yetkili Hile Denetçileri Birliği kurulmuĢtur (the Association of Certified 

Fraud Examiners). 1992 yılında ise Amerikan Hile Denetçileri Koleji (the American 

College of Forensic Examiners) kurulmuĢtur.
103

 2006 yılı itibariyle, dünyada önde gelen 

bazı kuruluĢlarda çalıĢan adli muhasebecilerin sayıları Ģöyledir: Adli muhasebecilerden 

1992 yılından itibaren faydalanan Price Waterhouse’un istihdam ettiği adli 

muhasebecilerin sayısı 500’dür. Coopers ve Lybrand 380 adli muhasebeci istihdam 

etmektedir. FBI’da yaklaĢık olarak 460 adli muhasebeci çalıĢmaktadır.
104

  

Adli muhasebecilik alanında Sertifikalı Hile Denetçiliği CFE adli 

muhasebecilik yapabilmek için en önemli yetkinlik statüsüdür. Bu mesleki yetkinlik 

statüsü bireylerin hileleri araĢtırma ve ortaya çıkarma yeteneklerini geliĢtirmeyi 

amaçlamaktadır.
105

  

Bir diğer önemli eğitim belgesi de, Adli Muhasebe Sertifikasyonu, Certified 

Forensic Accountant (Cr. FA). Bu sertifikasyon Uluslararası Yetkili Suç Bilimciler 

Birliği (Association of Certified Forensics Examiners International-ACFEI) tarafından 

önerilmiĢtir. Uluslararası Yetkili Suç Bilimciler Birliği, dünyada adli muhasebecilik 

alanında sertifikasyon faaliyetinde bulunmaktadır. Bu sertifikasyon faaliyeti muhasebe, 

denetim ve araĢtırma konularında yetenekli olmayı ve kanuni hükümleri öğrenerek, 

buna göre yorumlamalar yapabilmeyi gerektirmektedir.
106

  

ACFE, adli muhasebecilik mesleğinin (hile denetçileri uygulama alanı 

açısından) profesyonel bir yapıya ulaĢtırılması için birçok çalıĢma yapmaktadır. Bu 

çalıĢmaların en baĢta geleni meslek ahlakı kuralları ve mesleki standartlardır. Sertifikalı 

Hile Denetçileri Kurulu meslek ahlakı kuralları, mesleki özen, yasal olmayan, ahlaki 

olmayan davranıĢlardan ve çıkar çatıĢmasından kaçınma, dürüstlük, yasalara uygunluk, 

önyargıdan uzak durma, yeterli sayı ve nitelikte kanıt toplama, gizlilik, gerçeklerde 

                                                 
103 Cole, s.11, Aktaran: Toraman, s.36. 
104 Larry Crumbley, Forensic Accounting Appearing in the Literature, 
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sapmaya neden olabilecek önemli olayları açıklama ve kaliteli hizmet sunma 

unsurlarından oluĢmaktadır.
107

  

Adli muhasebe, finansal suçların araĢtırılmasında kullanılan bir metodoloji 

halini almıĢtır. Diğer adli bilimler gibi adli muhasebe de, Ģimdiki finansal durumun ve 

geçmiĢteki çalıĢmaların değerlendirilmesinden yola çıkmaktadır.
108

 

Amerikan Yetkili Kamu Muhasebeciler Birliği (American Institute of CPAs - 

AICPA), Yetkili Kamu Muhasebecileri için Hukuki Problemlerin Çözümünde Finansal 

Bilgi kullanımına yönelik Finansal Suç Bilimi (Financial Forensic) sertifikasyonu 

baĢlatmıĢtır. Kanada bu uygulamayı daha önce baĢlatmıĢ ve muhasebe meslek 

mensuplarına yönelik olarak Adli Muhasebecilik ve Yetkili AraĢtırmacı (Chartered 

Investigative and Forensic Accountants) sertifikasyonu uygulamaktadır.
109

 

Adli muhasebeci ve bağımsız denetçilerin rolleri birbirinden farklıdır bu 

nedenle sertifikasyon için gerekli olan eğitimler de farklılık göstermektedir. Adli 

muhasebeci aldığı eğitim ve sertifika, hileyi ortaya çıkarma konusunda geleneksel 

denetçilerden daha güçlü bir temele sahip olmalarını sağlamaktadır. Bağımsız 

denetçiler, finansal tablolar hakkında görüĢ bildirmek için, CPA gibi sertifika sahibi 

olmalıdırlar. CPA firmaları, iĢletme içindeki iç denetçilerden ayrılır ve dıĢ denetçiler 

kapsamındadırlar. CPA’lar lisansı AICPA’dan alır. CPA sınavı için denetçilerin bazı 

Ģartları yerine getirmeleri gerekmektedir. 150 saatlik bir eğitim döneminden geçmeleri 

gereklidir. Eğitim süresini kapsayan konular:
 110

 

 ĠĢ Hukuku ve Mesleki Sorumluluklar, 

 Denetim, 

 Muhasebe ve Raporlama, Vergilendirme, Yönetim. 

                                                 
107 Fikret Çankaya ve Bilal Gerekan. Hile Denetçiliği Mesleği ve Setifikalı Hile Denetçiliği Mesleki Standartları 

ve Ahlak Kuralları, Muhasebe ve Denetime BakıĢ Dergisi, 28, 2009, s. 102. Aktaran: Toraman, s.37. 
108 Gregory A. Pasco, Criminal Financial Investigations, The Use of Forensic Accounting Techniques and 

Indirect Methods of Proof, Second Edition, USA: CRC Press, 2012, s.19. 
109 Cole, s.5, Aktaran: Toraman, s.37. 
110 Christensen, s.71–72. 
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Sınav yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında gerçekleĢtirilmektedir. Gelecekte 

daha sık yapılması önerilmektedir. AICPA’nın web sitesinde yer alan bilgilere göre bir 

bağımsız denetçi yukarıda sayılan dört alanda baĢarılı olursa CPA sertifikası almaya hak 

kazanmıĢ olacaktır.  CPA üçer yıl arayla 120 saatlik eğitim programına katılmak 

zorundadır. En az yılda 20 saat konuyla ilgili uygulama yapmalıdır. Hileyi araĢtırmak, 

ortaya çıkarmak ve önlemek için bir baĢka uzmanlık CFE’dir. CFE sınavı ACFE 

tarafından yapılır. CFE sınav konuları:
 111

 

 Hileli Mali ĠĢlemler, 

 Hilenin Yasal Unsurları, 

 Hilenin AraĢtırılması, 

 Kriminoloji ve Etik. 

Adli muhasebeci sertifikası muhasebe ve denetim mesleğini belirli bir süre icra 

etmiĢ serbest muhasebeci mali müĢavirler ve yeminli mali müĢavirlere veya kamu 

kurumlarında inceleme, teftiĢ ve soruĢturma ile yetkili ve yeterlilik sınavında baĢarılı 

olmuĢ meslek elemanlarına yapılacak sınavla verilebilir. Ayrıca üniversitelerin 

muhasebe, finans ve denetim kürsülerinde görev yapan öğretim üyeleri de adli 

muhasebecilik sertifika sınavına katılabilmelidirler.
112

 

3.8. Adli Muhasebecinin TaĢıması Gereken KiĢisel Özellikler 

Adli muhasebeci, kanıtları incelerken, soruĢturma yaparken ve sonuçları analiz 

ederken bir parça dedektif gibi bir parça iyi bir muhasebeci gibi davranmalıdır. Bu 

yetkinliklere sahip olmak için; finansal muhasebe, yönetim muhasebesi, kurumsal 

finans yönetimi, ileri düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Bunların 

yanında bir adli muhasebeci, iletiĢim becerisi güçlü olmalı ve yasal çevre bilgisiyle 

donatılmıĢ olması gerekmektedir.
113

 

                                                 
111 Christensen, s.71–72. 
112 Toraman, s.47. 
113 Ramaswamy, s.37. 
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Adli muhasebeci mesleki alanda ilgili ve meraklı olmalıdır. Faaliyetlerinde 

mesleki Ģüpheciliğini kullanmalıdır. Adli muhasebeci üzerine aldığı iĢi tamamlayana 

kadar araĢtırmalarını sürdürmelidir. Adli muhasebeciler uymak durumunda oldukları ilke 

ve standartlar yanında olabildiğince yaratıcı olmalı, ayrıntılara dikkat etmelidirler. Adli 

muhasebeciler her durumu kendi özelliklerine göre araĢtırmalı, olayı hem bir resim gibi 

genel olarak hem de ayrıntıları ile analiz etmelidirler. Baskı ortamında sakin davranmalı, iyi 

bir iĢletme sezgisine sahip olabilmeli, kararlarında net, analitik ve mantıki bir düĢünceyi 

hakim kılmalıdır. Bir adli muhasebeci tüm çalıĢmalarını sunmak amacıyla yazılı veya 

sözlü iletiĢimde baĢarılı olmalıdır. Ġnsan iliĢkilerini sağlıklı bir biçimde 

kurabilmelidir.
114

  

Bir adli muhasebeci, dikkatlice dinlemesini bilmeli, yazılı ve sözlü iletiĢimde 

baĢarılı olmalı, insan iliĢkilerini sağlıklı bir biçimde kurabilmelidir.
 115

 

CPA’lar, mesleki kurullara bağlı ve dürüst bir Ģekilde çalıĢarak;  

 Açık ve objektif bir Ģekilde konulara yaklaĢan, 

 KarmaĢık bilgileri kritik bilgiler haline getiren, 

 Fırsatları öngören ve yaratan profesyonellerdir. 

3.9. Adli Muhasebecilerden Faydalanana Meslek Mensupları 

ABD’de 2002 yılında yürürlüğe giren Sarbanes- Oxley yasası ile yapılan 

düzenlemelerde, bağımsız denetim alanında yeni bir sistem tasarlanmıĢ ve “Public 

Company Accounting Oversight Board” adlı gözetim ve denetim kurulu oluĢturularak 

ABD’de bağımsız denetim hizmeti verecek kuruluĢların söz konusu kuruluĢa kaydı 

zorunlu tutulmuĢtur. Bu yasa ile Ģirket yöneticilerine iç kontrol sistemini inceleme ve 

denetleme, Ģirket CEO ve CFO’larına da mali tabloları onaylama yükümlülüğü 

getirilmiĢtir. Bunun yanında bu yasa ile birlikte artık Ģirketlerde mevcut kurulların 

dıĢında bir denetim komitesi bulunması zorunludur. Denetim komitesi yönetim 

kurulunun bir komitesi olacak ve denetim firmasının atanması ve çalıĢmasının 

                                                 
114 Bozkurt, ĠĢletme ÇalıĢanları Tarafından Yapılan Hileleri Doğuran Nedenler, s.2 
115 ĠbiĢ, s.37, Aktaran: Pazarçeviren, s.11. 
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gözetiminden (yönetim ile denetmen arasındaki mali raporlarla ilgili anlaĢmazlıklar 

dahil) denetim raporunun veya ilgili çalıĢmanın hazırlanması veya sunulması 

bakımından doğrudan sorumlu olacaktır. Denetim firmaları da raporlarını doğruda 

denetim komitelerine vereceklerdir.
 116

  

Bu noktada adli muhasebecilerden yararlanılabilecektir. Adli muhasebeciler, 

denetim ve inceleme becerilerine dayanarak denetim komitelerine veya Ģirketlerin 

yönetici CEO, CFO ve CAO suna özel danıĢmanlık hizmeti verebilecek veya SEC’in 

izniyle denetim komitesinde görev alabileceklerdir. Bir adli muhasebeciye ihtiyaç 

duyabilecek taraflar ise aĢağıda sıralanmıĢtır:
117

 

Avukatlar, Polis Kuvvetleri, Sigorta ġirketleri, Kamu KuruluĢları, Bankalar, 

Mahkemeler, ĠĢ Dünyası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 H. Kırlıoğlu ve N. Akyel, (2004); Enron Sonrası Bağımsız Denetimde YaĢananlar, Muhasebe ve Finansman 

Dergisi, Sayı 23, Temmuz, s. 31-32. Aktaran: Pazarçeviren, s.3. 
117 Pazarçeviren, s.4. 
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4. MAHKEMEYE YÖNELĠK UYGULAMALAR 

4.1. Amerikan Hukuk Sistemi ve Adli Muhasebecilik Uygulamaları 

Amerikan hukuk sitemi Ġngiliz hukuk sisteminden esinlenerek hazırlanmıĢtır. 

Amerikan hukuk sistemini diğer sistemlerden ayıran iki sistem söz konusudur: Hasımlı 

sistem ve Anglo-Sakson hukuk sistemi. Hasımlı sistemde; hısımların, mahkeme önünde 

tartıĢmaları sağlanarak hakim veya jürinin doğru tespitler yaparak davayı sağlıklı bir 

Ģekilde karara bağlamaları amaçlanmaktadır. Diğer sistemlerde delil toplamak ve Ģahit 

ifadeleri almak için çeĢitli soruĢturmalar yapılmaktadır. Amerika BirleĢik Devletleri’nde 

ise hazırlık soruĢturması ve delillerin toplanması mahkemenin yardımı olmadan dava 

tarafları ve avukatlarca yürütülmektedir. Hakim tüm bunları bir araya getirerek adaletli 

sağlamaya çalıĢmaktadır. Anglo-Sakson hukuk sistemi de hakimler tarafından 

geliĢtirilen bir hukuk sistemidir.
118

  

Türk hukuk sisteminin aksine, Anglo Amerikan hukukunda, bilirkiĢiliğe 

baĢvurulması kural olarak tamamen tarafların inisiyatifi ile olmaktadır. Uzman 

Ģahitlerin olmadığı bir davada hakimin sonucu garantilemek amacıyla bilirkiĢiye 

baĢvurma ödevi mevcut değildir. Ancak hakim takdir yetkisine dayanarak, taraflar itiraz 

etseler bile lüzumlu gördüğü sürece bilirkiĢi atayabilmektedir.
119

  

 ABD hukukunda yargı sistemi iki kısımda incelenebilir. Bunlar; Federal Yargı 

Sistemi (The Federal Court System) ve Eyalet Yargı Sistemi (The State Court System) 

dir.
120

 Federal mahkeme sistemi kuruluĢu piramit Ģeklindedir. Sistemin en üst 

seviyesinde anayasa mahkemesi, onun altında 13 adet BirleĢik Devletler Temyiz 

Mahkemesi ve BirleĢik Devletler Silahı Kuvveler Temyiz Mahkemesi yer alır. Daha alt 

seviyede 94 adet BirleĢik Devletler Bölge Mahkemeleri ve bunların özel nitelikte 

olanları; BirleĢik Devletler Federal Haklar Mahkemesi, BirleĢik Devletler Vergi 

                                                 
118 Çiçek Zoroğlu Emed ve Diğerleri, Amerika BirleĢik Devletleri’nde Federal Yargılama Sistemi ve Bu Sistem 

Ġçinde Cezai Yargının Yeri ve ĠĢleyiĢi, http://turkish.turkey.usembassy.gov/media/pdf/federal_yargi.pdf, (e.t. 

16.09.2010). 
119 Ali Cem Budak, Anglo Amerikan Medeni Yargılama Hukukunda BilirkiĢilik (Uzman Tanıklar), Ġstanbul 

Barosu Dergisi, cilt.65, sayı.10-11-12, 1991, s.830. 
120 Mustafa Can, ABD Hukukunda Yargı Sistemi ve UyuĢmazlıkların Çözümü, Mevzuat Dergisi, yıl:6, sayı:69, 

Eylül 2003, http://www.mevzuatdergisi.com/2003/09a/04.htm, (e.t. 02.02.2011). 

http://turkish.turkey.usembassy.gov/media/pdf/federal_yargi.pdf
http://www.mevzuatdergisi.com/2003/09a/04.htm
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Mahkemesi, BirleĢik Devletler Ordu Emeklileri Temyiz Mahkemesi, BirleĢik Devletler 

Uluslararası Ticaret Mahkemesi bulunmaktadır.
121

 

4.1.1. Taraflar 

Mahkemede davacı, yargı iĢlemlerini baĢlatan taraftır. Ceza yargılamasında, 

suç iddialarını ortaya atan savcı davacı durumundadır. Hukuk veya ceza davalarında, 

yargılama iĢlemini baĢlatanların karĢısında davalı taraf bulunur. Mahkemenin en yetkili 

görevlisi ve uyuĢmazlığı çözecek kiĢi ise hakimdir. Hakim ya seçilmiĢtir yada atanmıĢ 

bir görevlidir. Avukatlar yargılama sürecinde, davalı veya davacıyı temsil etmek üzere 

seçilmiĢ kimselerdir. Jüri ise, hakime karar verme sürecinde yardımcı olan vatandaĢlar 

topluluğudur.
122

 

Federal sistemde, jüri Kanunu, jüri seçiminin oy kayıtlarındaki vatandaĢların 

isimlerinden rastgele seçimini öngörür. Bazı mahkemeler oy listelerine, sürücü belgesi 

listeleri veya vergi kayıtları gibi bazı kaynakları ilave ederler. Jüri yargılaması ile hakim 

yargılaması arasında bazı farklılıklar vardır: Hakim yargılaması, bir jüri bulunmaksızın, 

sadece hakim önünde yapılan yargılamadır. Hakim yargılaması, davalının jüri 

yargılamasından feragat ettiği durumlarda söz konusu olur. Hukuk davalarında her 

zaman jüri yargılaması olmaz. VatandaĢlarından oluĢan bir gurup tarafından davalarının 

karara bağlanması hakkına sahip olmak, bir vatandaĢın sahip olduğu en temel haklar 

arasındadır. Jüriler, Amerikan adalet sisteminde önemli bir yere sahiptir.
123

  

4.1.2. ĠĢlemler 

Her davada aynı olmamakla birlikte, genellikle dava iĢlemlerinde izlenen bir 

usul bulunmaktadır. Sürecin temel aĢamaları aĢağıda kısaca açıklanmıĢtır. 

4.1.2.1. Davanın BaĢlaması 

Yargılama iĢlemi, Ģikayet dilekçesinin, iĢleme konulması ile baĢlamaktadır. 

ġikayet dilekçesi çok değiĢik konuları içerebilir. Örneğin, maddi veya manevi bir 

                                                 
121 Nezih Sütçü, Amerika Hukuk Sistemine Kısa Bir BakıĢ, Ġstanbul Barosu Dergisi, Cilt.80, Sayı.3, Yıl.2006, 

s.1156. 
122 Can, s. 
123 Sütçü, s.1172-1173 
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zararın karĢılanmasına ya da belirli davranıĢ düzenlemelerinin ihlal edilmesine iliĢkin 

veya benzeri hususlara iliĢkin olabilir. ġikayet dilekçeleri, hukuk davalarında davacı 

tarafından, ceza davalarında ise savcı tarafından hazırlanmaktadır. Dilekçede davalının 

kim olduğu, ne ile itham edildiği yazılır.  Dilekçe ilgili mahkeme katibine ulaĢtırılır. 

Durum mahkeme tarafından davalıya bildirilir ve savunma yapması ya da gereğini 

yerine getirmesi istenir. Davalı bu durumda çeĢitli tercihlere sahiptir. Bu tercihlerden 

birisi, davalının davayı reddetmesidir. Örneğin, davalı, davacının iddialarının doğru 

olduğunu ancak, bu iddiaların hukuki sebebin ya da hukuki mesnedin olmadığını ileri 

sürebilir. Davalı diğer bir tercih olarak, iddiaları reddedebilir. Örneğin, sözleĢmenin 

iddia edildiği gibi, ihlal edilmediğini, aralarındaki anlaĢmaya göre bunun ihlal anlamına 

gelmediğini ileri sürerek iddiaları reddedebilir. Davalı savunmasında karĢı iddialarda da 

bulunabilir.  Davalının bu konulara iliĢkin olarak ileri süreceği tüm iddialar, deliller, 

belgeler ve Ģahitler bu savunma yazısında belirtilir.
124

 

Kural olarak yazılı gerçekleĢen bu aĢamada taraflar, iddialarıyla savunmalarını 

ve bunlara dayanak oluĢturan maddi vakaların neler olduğunu özet olarak bildirirler. 

Bunun ardından araĢtırma (discovery) aĢaması gelmektedir. Bu aĢamada taraflar 

iddialarını kanıtlayan vakaları, mahkemeye ve karĢı tarafa bildirirler. KarĢılıklı yapılan 

bu bildirimlerin amacı, tarafların ellerindeki belgelerin ve diğer kanıtların niteliği 

hakkında hem hakime hem de karĢı tarafa fikir vermektir. Yazılı olmayan delillerin, 

yani Ģahitlerin kimliklerinin açıklanması da bu aĢamada gerçekleĢmektedir. BilirkiĢiler, 

yargı organlarının karĢısına ilk olarak bu aĢamada çıkmaktadırlar. Bunun ardından 

sorgulama (Interrogatories) olarak adlandırılan aĢamaya geçilmektedir.
 125

  

Jürili davalarda jüri üyelerinin seçiminden sonra yargılama aĢamasına geçilir. 

Yargılama sırasında Ģahitlerin sorgusu ve yazılı delillerin sunumu gerçekleĢtirilir. 

Tarafların Ģahit sıfatıyla dinlenmeleri de mümkündür. ġahitlerin sorgusunda Ģu sıra 

izlenir. Önce davacı (doğrudan sorgu), ardından davacının sorularıyla sınırlı olmak 

üzere davalı (çapraz sorgu), ardından tekrar davacı (tekrar sorgu). Her bir sorgu bir 

önceki sorguda ileri sürülenlerin kapsamını aĢamaz, maddi gerçeğe ulaĢmak için 

detaylara doğru yönelir. ġahitler sadece gördüklerini ve duyduklarını aktarmakla 

                                                 
124 Can, s. 
125 Ertan Demirkapı, Anglo - Amerikan Hukukunda BilirkiĢilik Kurumunda Yeni Eğilimler, s.47. 
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yükümlüdürler, bunun dıĢında görüĢlerini aktarmalarına kural olarak izin verilmez. 

Buna karĢı bilirkiĢiler, bilimsel ve teknik bilgileri ve özel tecrübeleri sebebiyle 

görüĢlerini bildirebilirler.
126

 

Amerikan hukukunda bir konuda uzman Ģahitlik yapabilmek için o konuda özel 

bilgi ve tecrübeye sahip olması yeterlidir. Hukukumuzdaki gibi bilirkiĢinin belirli bir 

eğitimi tamamlamıĢ veya bir mesleğe mensup olması gerekmez. Amerikan hukukunda 

tıbbi bilirkiĢilerin sadece hekimler tarafında yapılabileceği gibi istisnai durumlar vardır. 

Uzmanın yeterli olup olmadığına mahkeme karar vermektedir. Amerikan hukukunda 

uzman Ģahit görüĢüne baĢvurmak tarafların inisiyatifinde olduğu için uzman tanığı 

seçmek ve ücretini ödemekte taraflara aittir. Bu durum uzman Ģahitlerin 

bağımsızlıklarını zedeleyeceğinden ücretin baĢlangıçta tespit edilmesi öngörülmektedir. 

Buna rağmen ödenecek ücret nedeniyle ortaya çıkabilecek hoĢ olmayan durumu 

mahkeme bilir ve duruma Ģüphe ile yaklaĢır. Bu nedenle Amerikan hukukunda tanığa ne 

kadar ücret aldığı, daha önce bu tarz davalarda uzman görüĢü bildirip bildirmediği gibi 

sorular sorulmasına izin verilmektedir.
127

 

4.1.2.2. Esasa ĠliĢkin Ġnceleme 

Federal Usul Kuralları (The Federal Rules of Civil Procedure) ve eyaletlerde 

bulunan diğer düzenlemeler, esasa iliĢkin incelemenin ne Ģekilde yapılacağını 

belirtmiĢtir. Mahkeme tarafların iddialarının doğruluğunu, bu düzenlemeler gereğince 

delil ya da ispat aracı olarak kabul edilen belge, bilgi, araĢtırma ve bilirkiĢi incelemesi 

gibi araçları göz önünde bulundurur. Bu  iĢlemler olayın aydınlatılması, tarafların 

iddialarının doğruluğunu tespit için mahkeme tarafından yapılır. Olayın aydınlatılması 

iĢlemi, ileri sürülen delillerin mahkemece hukuka uygun deliller olduğunu ve davada 

kullanılmasına izin verildiğinin tespitini de içeren, son derece geniĢ bir prosedürdür. 

Örneğin, Ģahit ifadesi bu prosedürün bir parçasıdır. ġahidin ifadesine baĢvurmadan 

önce, yeminli ifadesi mahkeme raportörü tarafından alınır. Bu iĢleme “deposition” adı 

verilir. ġahidin raportör önünde vermiĢ olduğu ifade ile, daha önce vermiĢ olduğu ifade 

birbirini tutmuyor ise, önceki ifadeler yüzünden Ģahidin ifadelerine Ģüpheyle bakılır. 

                                                 
126 Demirkapı, s.47. 
127 Budak, s.834. 
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Hatta yalan Ģahitlik suçlamasıyla itham edilebilir. Raportör bu iĢlemi yaparken, 

iĢlemleri video kaydı altına almaktadır. Mahkeme tarafların ve görgü Ģahitlerin 

ifadesine yazılı olarak da baĢvurabilir. Bu iĢleme sorgu adı verilir. Taraflar mahkemede 

ileri sürdükleri hususları ispatlamak üzere, uzman Ģahit incelemesi talep edebilir. 

Mahkemeler bu kiĢilerin bilgi ve tecrübelerinden istifade ederek, iddiaların doğruluğunu 

araĢtırır.
128

 

Amerikan hukukunda uzman Ģahit görüĢü diğer Ģahitlerde olduğu gibi sözlü bir 

Ģekilde mahkemeye sunulur. Burada yargılama bizdekinin aksine hakim tarafından değil 

bizzat davacı ve davalı avukatları tarafından yapılır. Üç aĢamalı bir soruĢturma yapılır. 

Birincisi, baĢ sorgulama, burada uzman Ģahit kendisini tutan tarafından sorgulanır. 

Ġkincisi, çapraz sorgulama, burada karĢı tarafın avukatı sunulan görüĢü zayıflatmak 

amacıyla uzmanı sorgular. Üçüncü olarak, yeniden sorgulama, tanığın tarafı çapraz 

sorgulamadaki durumu bertaraf etmek üzere tanığa tekrar sorular yöneltebilmektedir. 

Uzman Ģahitlerin diğer Ģahitlerden faklı yönleri vardır. Dava tarafları uzman 

Ģahit ile dava öncesinde dava konusu sınırları dahilinde görüĢme yapabilirler, diğer 

Ģahitlerde ise bu durum yasaklanmıĢtır. Amerikan hukukunda hakim iki zıt görüĢ 

hakkında görüĢ bildiren uzman Ģahitler arasında bir tercihte bulunabilir. 

Hukukumuzdaki durumun aksine, hakimin üçüncü bir kiĢinin görüĢüne baĢvurması 

gerekmemektedir. Sıradan Ģahitler, uzman Ģahitler gibi görüĢ bildiremezler. Ancak 

olayın meydana geldiği anda bizzat gözlemlediği olaylarda görüĢ bildirebilirler. Uzman 

Ģahitler ise aĢağıdaki durumlarda görüĢ bildirebilirler:
 129

 

 Uzman Ģahidin bizzat gözlemlediği vakalar, 

 DuruĢma sırasında mahkeme önünde getirilmiĢ olan olaylar: bu durumlarda 

mahkeme önüne getirilmiĢ vakalarla ilk kez karĢılaĢan Ģahitten olayı 

yorumlaması istenebilir. Türk hukukundaki yazılı görüĢ bildirmeden 

ayrılan bu durumda, Amerikan hukukunda özellikle jürili yargılama sistemi 

dolayısıyla yaygın olarak rastlanır, 

 Uzman tanığın duruĢmadan önce bilgisine sunulmuĢ olan vakalar. 
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 4.1.2.3. Muhakeme 

Muhakeme iĢlemi, jüri seçimi ile baĢlar. Jüri üyeleri, tarafların avukatları ve 

hakimler tarafından, olayın özelliğine göre, ilgili kiĢilerce oluĢturulmaktadır. Jüri 

üyelerinin objektif karar verip vermeyeceklerini tespit için, hakim ve avukatlar 

tarafından “voir dire examination” adı verilen bir mülakat yapılmaktadır. Bu mülakatta 

ayrıca, jüri üyesi adayların taraflar ile iliĢkileri olup olmadığı da göz önünde 

bulundurulmaktadır. Örneğin, jüri üyesi adayı, davalının Ģirketinde çalıĢıyorsa, bu 

durum seçilmeye engel bir durum olmaktadır. Mahkeme, jüri seçimini hallettikten 

sonra, davacı mahkemece kabul edilebilir delilleri sunabilir duruma gelmektedir. 

Sırasıyla doğrudan sorgu, çapraz sorgu ve gerekli görülmesi durumunda tekrar 

sorgulama yapılabilmektedir. Bu aĢamadan sonra, jüri kararına uygun bir hüküm 

vererek davayı sonuçlandırmaktadır. Mahkeme, hükme esas olan delillerin yetersizliği, 

davacıya verilmesi kararlaĢtırılan tazminatın fahiĢ olması veya düĢük olması gibi 

sebepler nedeniyle muhakemeyi yenileme yoluna gidebilmektedir.
130

 

 4.1.2.4. Mahkeme Sonrası Prosedür 

Genellikle mahkemeyi kazanan taraf, masraflarını da karĢı tarafa 

karĢılatmaktadır. Bu masraflar; dosya masrafları, avukat ücretleri, iĢlem harçları, 

bilirkiĢi ücretleri, jüri masrafları ve diğer mahkeme giderleri kapsamaktadır. Mahkeme 

davaya iliĢkin olarak, hüküm verdikten sonra, taraflar mahkemenin vermiĢ olduğu 

karara uygun hareket etmek durumundadırlar. Eğer etmezlerse, o takdirde icra iĢlemleri 

devreye girer. Ġcra iĢlemleri, mahkeme kararına istinaden, icra ile yetkili kiĢilerce 

çıkarılacak icra emri ile mahkeme kararının yerine getirilmesi sağlanmaktadır.
 131

  

4.1.2.5. Alternatif Çözüm Yolları 

4.1.2.5.1. Tahkim 

Tahkim özel bir muhakeme (yargı) yoludur. Yargı, hakim adını verdiğimiz 

kiĢiler tarafından bir ihtilafın sonuçlandırılması için karar verilmesi süreci olarak tarif 
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edilebilir. Müzakere veya arabuluculuk yöntemlerinde ihtilafın akıbeti hakkında bizzat 

ihtilafın tarafları karar verirlerken, yargıda sonuç hakkında karar veren hakimdir. Tipik 

bir örneği mahkeme olan ve resmi olarak kazai yetkinin kullanıldığı yargılama 

sürecinde yargıçlar ve jüriler hakim sıfatıyla karar veriler. Tahkim ise özel yani resmi 

olmayan bir kazai yetkinin kullanıldığı yargı yoludur.
132

  

Tahkim iĢlemini düzenleyen diğer bir kanunda, Federal Tahkim Kanunu’dur. 

Eyaletlerin tamamında bu kanun uygulanmaktadır. Bu düzenlemeye göre, tahkim yolu 

eyaletler arası iĢlemlerde uygulanmak üzere, sözleĢme ile kararlaĢtırılabilir. Eyaletler 

arası iĢlemler tahkime konu oldukları takdirde, taraflar Federal Tahkim Kanunu ile 

bağlıdırlar. Bunun sonucu olarak da, hakemin uyuĢmazlık konusunda vereceği karara 

iki tarafta uymak durumundadır. Eğer eyalet kanunlarında, tarafların tahkim yolu ile 

verilecek karara uymak zorunda olmadıklarına iliĢkin hükümler varsa, bu halde federal 

bir kanun olan tahkim kanunu esas alınmalıdır. Bazı hallerde ilgili kanun maddeleri 

tahkimi zorunlu kılmıĢ olabilir. Bu halde, kanun tahkimin ne Ģekilde yapılacağını tarif 

etmektedir. Eğer taraflar tahkime karar vermiĢlerse, bu takdirde sözleĢmede bu hususlar 

tespit edilir. Tahkimin sınırları hususunda tereddüt ortaya çıkarsa, o takdirde tahkim 

lehine yorum yapılmalıdır. Tahkim tarafların anlaĢması temeline dayanıyorsa, tahkim 

sonucu verilen karar, taraflar arasındaki ihtilafı kesin olarak sona erdirecektir. Öyle ki, 

ortada açık bir ispat hatası, tahkimin yürütülmesinde iĢlem hatası ya da önemli 

addedilebilecek bir hata olmadıkça, hakemin vereceği karar taraflar arasındaki 

uyuĢmazlığı sona erdirecektir. Dolayısıyla taraflar, mahkeme yoluna gidemeyeceklerdir. 

Eğer tahkim kanun gereği zorunlu ise, kaybeden taraf hakem kararına karĢı mahkemeye 

itiraz edebilir. Ġtiraz edilen bu mahkemeye “trial de novo” adı verilmektedir.
 133

 

A.B.D. ve Türkiye’deki uygulamalar açısından genel olarak tahkim kavramı 

mukayese edildiğinde her iki ülke sisteminin pek çok benzer ve farklı unsurları olduğu 

göze çarpmaktadır. Ülkemizdeki uygulamalara kıyasla çok daha önce Amerikan hukuk 

sisteminin bir parçası olan tahkim yargısının korunabilmesi ve bu sistemi tercih eden 

tarafların iradelerinin üstünlüğünün gözetilmesi için ciddi bir çaba sarf edildiği ve bu 

                                                 
132 Beril Karabey, Amerika BirleĢik Devletleri’nde Uygulanmakta Olan Tahkim Usullerine Genel Bir BakıĢ ve 

Türk Hukuku ile Mukayesesi,  http://www.tahkim.net/makaleler/amerika-birlesik-devletleri-nde-uygulanmakta-

olan-tahkim-usullerine-genel-bir-bakis-ve-turk-hukuku-ile-mukayesesi, (e.t. 06.12.2012) 
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yönde büyük yol kat edildiği görülmektedir.  Türk hukuk sistemine tahkimin girmesi ve 

geliĢmesi de yine tahkimin bahsi geçen olumlu yönlerinden kaynaklanmıĢtır ancak 

halen Türk hukuk sistemi tahkim yargısını korumak ve devlet yargısının tahkim 

üzerindeki denetimini azaltmak açısından yeterli olgunluğa ulaĢmıĢ olarak 

görülmemektedir.
134

 

 4.1.2.5.2. Aracılık 

Aracılıkta, tarafsız bir kiĢi uyuĢmazlığın tarafları arasında haberci olarak 

hareket etmektedir. Aracı kiĢi, iki taraf arasında bağlantıyı sağlayarak, taraflarca yapılan 

son teklifleri diğerine ulaĢtırır. Bu durumdan da anlaĢılacağı üzere, aracının uyuĢmazlığı 

çözme gibi bir yetkisi yoktur. Ancak bazı hallerde, tarafların orta yolu bulmaları için 

dengeli bir çözüm yolunu taraflara teklif olarak sunabilir. 

4.1.2.5.3. Üçüncü KiĢiye Havale 

UyuĢmazlıkta taraflar kiĢisel haklarını tespit için üçüncü bir kiĢiye ya da 

mahkeme dıĢında bir organa baĢvurulabilmektedirler. Böylece iĢçi ve iĢveren çalıĢma 

Ģartlarında çıkan uyuĢmazlıkları, alıcı ve satıcı mal için ödenecek fiyatta bir uyuĢmazlık 

çıktığında, durumu tespit için üçüncü bir kiĢiye havale edebilirler. Taraflar aralarındaki 

uyuĢmazlığı  tespit etmek üzere, üçüncü bir kiĢi veya organı belirlemeyi sözleĢmede 

kararlaĢtırabilirler. Taraflar üçüncü kiĢinin veya organın uyuĢmazlığı tespit etmesine 

iliĢkin kararına karĢı, mahkemeye gidilemeyeceğini de sözleĢmede kararlaĢtırabilirler. 

Örnek olarak, yangın sigortasında taraflar zararın miktarı hususunda anlaĢamıyorlarsa, 

her ikisi ayrı ayrı tarafsız bir bilirkiĢi tayin ederler. Bu bilirkiĢilerde bir araya gelip, 

üçüncü bir bilirkiĢi tayin ederler. Bundan sonra da toplanıp birlikte zarar miktarını tayin 

ederler.
 135

 

 4.1.2.5.4. Association Tribunal 

“Association Tribunal” kavramı ile ticari ve sınai bir birlik, grup, dernek ya da 

Ģirket tarafından iç iliĢkilerinde ya da konusu içerisindeki hukuki uyuĢmazlıkları 
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çözmek için kurulan mahkemeler ifade edilmektedir. ĠĢçi sendikaları, borsa aracıları ya 

da kilise üyeleri arasında çıkan uyuĢmazlıklar, bu birliklerin kendi kurdukları mahkeme 

ile iç iliĢkilerinden kaynaklanan uyuĢmazlıkları çözebilirler. Adli mahkemeler, 

“Association Tribunal” tarafından verilen kararları Ģeklen gözden geçirip, esasa iliĢkin 

inceleme yapamamaktadırlar. 

 4.1.2.5.5. Hakim Kiralama 

Hakim kiralama (rent a Judge), taraflar arasındaki uyuĢmazlığın özel olarak 

hakim ayarlamak suretiyle çözümlenmesidir. Taraflar aralarında anlaĢmak suretiyle, 

hakem (referee) olarak bir hakim (judge) seçebilirler. Hakim atanmıĢ hakem gibi yasal 

yetkilere sahiptir. Bu halde hakim, olayla ilgili tüm delilleri inceler, normal mahkeme 

prosedürü burada da uygulanabilir. Taraflar aksini kararlaĢtırmamıĢlarsa, hakimin 

vereceği karara karĢı adli mahkemelere gidilemez
136

 

Hakim kiralama, taraflar arasındaki uyuĢmazlığın özel olarak hakim ayarlamak 

suretiyle çözümlenmesidir. Taraflar aralarında anlaĢmak suretiyle, hakem olarak bir 

hakim seçebilirler. Hakim atanmıĢ hakem gibi yasal yetkilere sahiptir. Bu halde hakim, 

olayla ilgili tüm delilleri inceler, normal mahkeme prosedürü burada da 

uygulanabilmektedir. Taraflar aksini kararlaĢtırmamıĢlarsa, hakimin vereceği karara 

karĢı adli mahkemelere gidilememektedir.
 137

 

 4.1.2.5.6. Minitrial 

“Minitrial” kavramı ile taraflar arasındaki uyuĢmazlığın çok küçük bir 

ayrıntıdan kaynaklanması durumunda baĢvurulan çözüm yolu ifade edilmektedir. 

Örneğin, taraflardan birinin sorumluluğu hususunda bir tereddüt yok, ancak 

sorumluluğun miktarı hususunda bir uyuĢmazlık söz konusu ise, sadece bu durumu 

tespit için minitrial yoluna baĢvurulur. Minitrial, jüri üyelerinden teĢekkül 

ettirilebileceği gibi, avukatlardan veya emekli hakimlerden de oluĢturulabilir. Her ne 

Ģekilde oluĢturulursa oluĢturulsun, kurul sadece kendisine tevdi edilen, küçük ayrıntı 

için Ģahit ve delilleri göz önünde bulundurup karar verecektir. Taraflar aralarında 
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uyuĢmazlık çıkması halinde minitrial yoluna gidebileceklerini ve bu yolla verilen karara 

karĢı yargı yoluna gidemeyeceklerini de kararlaĢtırabilmektedirler.
138

 

4.2. Ġngiliz Hukuk Sistemi ve Adli Muhasebecilik Uygulamaları 

Ġngiltere’de yasal sistem iki kategoriye ayrılır: ceza ve sivil davalar. Tüm ceza 

davaları, davanın yüksek mahkemeye gidip gitmeyeceğine karar vermek üzere ön 

duruĢmanın yapıldığı Sulh Mahkemelerinde baĢlar. Bu aĢamada ciddi vakalarda, 

olağandıĢı herhangi bir karar için hakimin hüküm verebilme özelliği oldukça 

sınırlandırılmıĢtır. Hakimler bu durumda ceza davasını bir üst mahkemeye sevk ederler. 

Sivil davalarda ise Sulh Mahkemelerinin kullanımı ender rastlanan bir durumdur. 

Buradaki iĢlemler doğrudan bölge mahkemelerine giderler. Ceza davalarında, jürinin 

var olduğu üst mahkemelerde, davalı tarafından sorgulanan herhangi bir sonuç temyiz 

mahkemesine gönderilebilir. Bu suçlamanın doğasına bağlı olan bir tavsiyedir, üst 

mahkemeden Kraliçenin Yargıçlık Dairesi’ne (Queen’s Bench Division) daha sonra 

yüksek mahkemelere gönderilebilir. Eğer bir ceza davası ise temyiz mahkemesinin ceza 

dairesine gider. Bundan sonra gereken adım hukuki nihai hakeme gitmektir, Lordlar 

Meclisi (House of Lords) kutsal bir Ģekilde görüĢlerini muhafaza ederler. Mahkeme 

yapısı hiyerarĢik olarak, aĢağıdaki Ģekilde sıralanmaktadır:
 139

 

 Lordlar Meclisi / Yüksek Mahkeme (House of Lords / Superme Court), 

 Temyiz Mahkemesi / Sivil ve Ceza (Court of Appeal / Civil and Criminal), 

 Yargıtay / Temyiz Dairesi (High Court / Appellate Division), 

 Yargıtay / Aile ve Temyiz  (High Court / Family and Chancery), 

 Bölge Mahkemesi ve Üst Mahkeme ( County Court / Crown Court), 

 Sulh Mahkemesi ve sorgu Mahkemesi (Magistrates’ and Coroners’ 

 Courts). 
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Avrupa insan hakları mahkemesi bu mahkemelerden ayrılmaktadır. Bu 

mahkemelerden ayrılmaktadır. Adli Muhasebe Bilimcileri bu mahkemelerde nadiren yer 

alırlar, mahkeme müzakerelerinde önemli yer tutarlar. Ġngiltere’de ceza davalarına 

uzman atanması: iddia makamı daha çok piyango sistemine benzer bir Ģekilde Adli 

Bilimler Servisin’ den uzman alır. Kraliyet Savcılığı (CPS-The Crown Prosecution 

Service) herhangi bir davanın bir ceza davası olarak mahkemede takip edilip 

edilmemesi gerektiğine karar veren devlet birimidir. CPS genel olarak medeni hukuk 

davalarına karıĢmaz. Bu çok önemli bir noktadır. Çoğunlukla bir bireyin aleyhine dava 

açılması gerektiğine polisin karar verdiği düĢünülür. Yargı ile devletin birbirinden 

ayrıldığı hiçbir medeniyette bu durum söz konusu değildir. Polis bir kiĢiyi 

tutuklayabilir, ancak bu kiĢinin mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacağı ancak CPS 

tarafından belirlenir. Bazen garip kararların alındığı düĢünülür, ama CPS’in elinde 

muazzam bilgiler vardır ve kararlarına saygı duyulmalıdır. Bir bireyin ya da grubun özel 

bir dava açması da mümkündür. Bu karmaĢık ve pahalı bir süreçtir. Özel dava bir birey 

veya organizasyon tarafından açılır. Özel açılan bir davanın durdurulma sebepleri, 

CPS’in kavuĢturmasını devam ettirmek için daha fazla kanıtın ortaya çıkacağına kanaat 

getirip getirmemesine bağlıdır. Bu kapsamda, bir hükümet adli bilimcisi laboratuara 

getirilen malzemeler üzerinde analiz yapması için CPS’ten talimat alacaktır. Önceden 

analizler Adli Bilimler Servisi olarak CPS görevlilerince gerçekleĢtirilseler de, Ģu anda 

durum değiĢmiĢtir. ġu anda ticari Ģirketler, sıkı devlet düzenlemeleri uyarınca CPS’in 

mahkemeye sunacağı analizi gerçekleĢtirmelerini sağlayan sözleĢmeler için teklifte 

bulunabilmektedir. Benzer Ģekilde, ulusal DNA veritabanına isim ve profil eklemeye 

yetkili tek kurum Adli Bilimler Servisi değildir.
140

  

4.2.1. Ceza Davaları 

Bütün ceza davaları Sulh Mahkemelerinde baĢlamakta ve %95’inden fazlası 

burada sonuçlanmaktadır. Sulh Mahkemelerinde cezalandırma sınırlı olduğundan dava 

üst mahkemeye taĢınmaktadır. Sulh Mahkemesinde iyi ve yerinde bir nihai karar 

vermeden önce psikolojik raporların hazır olması gerekebilmektedir. Sulh 

Mahkemelerinde hakimler yasalar konusunda yeterli donanıma sahip 
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olamayabilmektedirler. Ancak hakime yardımcı olacak biri bulunarak ve yasalar 

konusunda hakime tavsiyelerde bulunabilmektedirler. Sulh Mahkemesinde özellikle 

küçük suçlar olduğunda bir avukatın olması gerekli bulunmamaktadır. Daha ciddi 

vakalarda prosedür iyi belgelenmiĢ bir akıĢ içerisinde avukat dahilinde gerçekleĢen bir 

akıĢ halinde olmaktadır. Dava akıĢında, Ģahitler doğrudan sorgu ile sırayla 

dinlenmektedirler. Daha sonra çapraz sorguya geçilmektedir.
141

  

Ġngiliz ispat hukukunun Ģahitle ispat konusunda benimsediği temel 

prensiplerden biri “tanığın, görüĢünü değil ama yalnızca vakaları beyan edebileceği” 

kuralıdır. Amerika BirleĢik Devletlerinde de “görüĢlere varmak veya ispat edilmiĢ olan 

ilgili vakalardan hareketle çıkarımda bulunmak mahkemeye aittir.” Bu katı kurala 

istisnalar getirilmiĢtir. Ġlk olarak; tanığın bir kimsenin dava konusu olayın meydana 

geldiği sırada sarhoĢ olduğunu gördüğünü beyan etmesi halinde böyle bir beyan görüĢ 

bildirme sayılmakta ama istisna kapsamına girdiği için Ģahitlik olarak kabul 

edilebilmektedir. Ġkincisi “uzman Ģahitler” adı verilen bilirkiĢilerin dava vakalarından 

yola çıkarak çıkarımda bulundukları görüĢlerini beyan etmelerine izin verilmesidir. 

Ġngiliz hukukunda taraflar mahkemeden izin alarak uzman görüĢüne baĢvurabilirler.
 142

 

Uzman Ģahit çok fazla neticeyle donatılmıĢ en son çağrılacak Ģahit 

durumundadır. Ġngiltere mahkemelerinde aynı davada ortak uzmanın yer alması 

uygulaması mevcuttur. Adli muhasebecilerin tarafsız olarak hareket etme özelliğinden 

dolayı, bu durum mahkemece kabul edilebilmektedir. Ortak uzman atama fikri, sadece 

medeni hukuk davalarıyla iliĢkilendirilmekte olup, her bir tarafın kendi uzmanını atadığı 

ceza soruĢturmalarında bu durum söz konusu olmamaktadır. Pek çok uzman kanıtının 

kullanılacağı ve dava masraflarının kontrolden çıkabileceği davalarda ortak bir uzman 

kullanılabileceği düĢünülmektedir. Böyle durumlarda, atanan uzmanın güvenilirliği ve 

tarafsızlığı anlaĢılmalı ve taraflarca kabul edilmelidir. Bu çerçevede 1998 tarihli Hukuk 

Muhakemeleri Usulü Kanunu’na göre, mahkeme bir uzmanın çağrılması için izin 

vermelidir.
143

  

                                                 
141 Wall, s.25. 
142 Budak, s.828. 
143 Wall, s.77. 



56 

 

Savunma avukatı açılıĢ veya kapanıĢ konuĢması yapıp yapmayacağı konusunda 

karara varmak zorundadır.    Savunmadan sonra Ģahitlerin delilleri masaya yatırılır. Eğer 

suçlu olduğuna ve cezanın paraya çevrilmesine karar verilir ise aĢama kaydedilmiĢ 

olmaktadır. Müracaat yasa veya olayın temeli üzerine sunuluyor ise üst mahkemeye 

duyurulur. Sadece yasa üzerine ise genellikle Yargıtay’ın tümen mahkemesine gider. 

Üst mahkemelerde jüri yer almaz ve bütün süreç sıfırdan baĢlar. Uzmanın delilleri Sulh 

Mahkemesinde verilirse ve daha üst mahkemede devam ederse unutmamalıdır ki Sulh 

Mahkemesinde ne söylendiği hakkında yüksek olasılıkla resmi kayıt yoktur, birilerinin 

resmi olmayan notlarıdır. Bunlar üst mahkemede çapraz sorgunun temeli olarak 

kullanılabilmektedir. Bunların her zaman tamamen doğruyu yansıtması mümkün değil 

ve kayda alınıp avukata verildiğinde, gerçekte ne söylendiğinden ve ne anlama 

geldiğinden yavaĢ yavaĢ anlaĢılmaktadır. Hakimlerin ceza verme yetisinin ötesinde bir 

durum olması durumunda dava üst mahkemeye gönderilir. Bir ceza davası genel 

hatlarıyla özetlenirse:
 144

 

1. Savcılık tarafından yapılan açılıĢ konuĢması 

2. ġahitlerin delilleri için kovuĢturma çağrısı 

 a) Examination-in-chief (kovuĢturma) 

 b) Çapraz sorgu (savunma) 

 c) Tekrar sorgu (kovuĢturma) 

Bu noktada savunma cevap vermemeyi talep edebilir. Mahkeme kabul ederse 

savunma özgür kalır, kabul etmez ise dava devam eder. 

1. Savunmanın açılıĢ konuĢması 

2. Ģahitlerin delilleri için savunmanın çağrısı 

 a) Examination-in-chief  (savunma) 

 b) Çapraz sorgu (kovuĢturma) 
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 c) Tekrar sorgu (savunma) 

3. Savunma kapanıĢ konuĢması 

4. Ġsteğe bağlı olarak kovuĢturma kapanıĢ konuĢması 

Uzman Ģahit mahkemede bulunarak kanıtları dinleyebilir. 

4.3. Türk Hukuk Sistemi ve Adli Muhasebecilik Uygulamaları 

Hukuk, toplum içindeki kiĢilerin toplumla iliĢkilerini düzenleyen, belirli 

davranıĢ biçimleri öngören uyulması zorunlu, uyulmaması halinde maddi yaptırımları 

bulunan kurallar bütünüdür. Hukuk kurallarına uymamanın yaptırımı maddidir. Hukuk 

kurallarının temel özelliği; objektif, genel, emredici ve uyulması zorunlu olmalarıdır. 

Hukuk davalarının çözüme kavuĢturulması için hakimin bir kanıya ulaĢması 

gerekmektedir. TartıĢma konusu olan hukuki olay hakkında hakimin kanıya ulaĢmasını 

sağlayacak olan delillerin ve karinelerin sunulmasına ispat denir. Bir davada belli bir 

olayın taraflardan biri tarafından ispat edilmesi zorunluluğu da ispat yüküdür. Kanunda 

aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların 

varlığını ispatla yükümlüdür.
145

  

Ġspat yükümlülüğü, vakayı tarafsız değerlendirme gerekliliğini de birlikte 

getirmektedir. Bu kapsamda mahkemeler uzmanlık alanı olan bilirkiĢilerden 

yararlanmaktadırlar. BilirkiĢi, dava vakalarını ispata yarayan bir ispat vasıtası olmaktan 

öte, bu vakaların değerlendirilmesinde hakimin karĢılaĢtığı bilimsel ve teknik bilgi 

iĢlevini gidermek ve iĢlevini yüklenen bir kimse olmaktadır. Bu sebeple de bilirkiĢilik, 

Türk ve Alman medeni yargılama kanunlarında Ģahitlik ve senet gibi deliller arasında 

yer almıĢ olmasına rağmen, diğer delillerden ayrı görülebilmekte ve bilirkiĢinin hakim 

yardımcısı niteliğini taĢıdığı ifade edilerek bu görüĢ doğrultusunda bir takım sonuçlara 

ulaĢmaktadır. Buna karĢılık Anglo Amerikan ispat hukukunda bilirkiĢinin yargılama 

içindeki yeri hakimden ziyade taraflara, hatta taraflardan birine yakındır.
 146

 

                                                 
145 Bülent Balkan, Adli Muhasebecilik (Hile Denetçiliği) Hukuki ve Ġnceleme Boyutu, Adli Muhasebecilik & Hile 

Denetçiliği Farkındalığı Eğitimi Seminer Notları, Halk Akademi, Stratejist Eğitim ve DanıĢmanlık, 20-21 ġubat 

2010. 
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Anglo Amerikan hukukunda bilirkiĢilik müessesesinin niteliği Kara Avrupa’sı 

hukukundakinden farklıdır. Türk hukuk sistemi ve uygulanmasında bilirkiĢinin hakim 

tarafından atanması ve bilirkiĢiye sorulacak soruların da yine hakim tarafından tayini 

esastır. Amerikan hukukundaki uzman Ģahit kavramını hukukumuzdaki bilirkiĢi 

müessesesi karĢılamaktadır. Bu kiĢiler hukukumuzdaki gibi hakimin yardımcı olarak 

görev almazlar, mahkeme önünde taraflarca getirilmiĢ “ispat vasıtası” olarak görülürler. 

Uzman Ģahitler belli tarafın yardımcısı Ģeklinde hareket ederler ve görüĢlerini sözlü 

olarak beyan ederler.
147

 

Ġspat güçleri açısından delillere bakılığında karĢımıza kesin ve takdiri deliller 

çıkmaktadır. Ceza hukukuna göre her Ģey delil olabilir. Kesin deliller, hakimi bağlayıcı 

nitelikte olduğundan hakimin bu delilleri takdir yetkisi bulunmamaktadır. Kesin 

delillerden biri ile ispat edilen olay doğru olarak kabul edilmektedir. Ġkrar, kesin hüküm, 

senet ve yemin kesin delillerdir. Takdiri deliller olarak nitelendirilen Ģahit, bilirkiĢi, 

keĢif ve özel hüküm sebeplerinde hakimin takdir yetkisi bulunmaktadır. Senetteki 

imzanın sahte olduğu ileri sürüldüğü takdirde, mahkemece bilirkiĢi incelemesine 

baĢvurularak imzanın kime ait olduğu saptanabilmektedir. BilirkiĢinin en önemli 

özelliklerinin baĢında alanında uzman olması gelir. Nitekim bunun sağlanması amacıyla 

kanun her yıl adli yargı adalet komisyonu tarafından uzman bilirkiĢileri belirten bir liste 

düzenlenmesini ve bilirkiĢilerin bu listeden seçilmesini öngörmüĢtür (CMK m.64/1). 

BilirkiĢi hakime 3 Ģekilde yardımcı olabilir:
 148

 

1. Önceden edindiği bilgileri kullanarak mahkemeye bu konuda genel tecrübe 

kurallarını bildirebilir, 

2. Özel eğitim ve uzmanlığı gerektiren bilgilerle ancak gözlemlenerek 

anlaĢılabilecek ve hüküm verilebilecek olguları tespit edebilir,  

3. Uzmanlık bilgisiyle elde ettiği olgular hakkında bilimsel kuralları 

uygulayıp sonuç çıkarabilir. 

                                                 
147 Budak, s.827. 
148 Burcu Dönmez, Yeni CMK’ da BilirkiĢi Kavramı, s.1150, 

http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz9ozel/bdonmez.pdf, (e.t. 27.08.2011). 
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BilirkiĢilik, adli muhasebeciliğin uğraĢ alanlarının küçük bir kısmını 

içermektedir. Türkiye açısından bakıldığında bilirkiĢi incelemesi hukuk sistemi 

içerisinde takdiri deliller arasında sayılmaktadır. Takdiri deliller arasında yer alan bir 

diğer kavram Ģahitlik, bir kimsenin gördüğü, duyduğunu mahkemeye anlatmasıdır. 

ġahitler ad, soyad ve adres bilgileri ile mahkemeye bildirilirler bu liste dıĢında kimse 

dinlenemez ve ikinci bir liste verilemez. Türkiye’de bilirkiĢiler, çözümü özel bilgi ve 

tekniğe bağlı konularda hakimin görüĢünü aldığı kiĢilerdir. Ġki taraf uyuĢamaz ise hakim 

tarafından seçilir. Taraflar öğrendikten sonra 3 gün içinde geçerli nedenlerle bilirkiĢiyi 

reddedebilir. BilirkiĢiye baĢvuru kural olarak zorunlu değildir. Ceza hukukunda; 

kalpazanlık, sanığın Ģuurunun tetkiki, ölü muayenesi ve otopsi, zehirleme Ģüphesi ve 

uygulama hataları için hekimlere karĢı açılan davalarda zorunlu bilirkiĢi uygulaması 

vardır.
149

 

BilirkiĢilerin çapraz sorgusu oldukça zor ve nitelik isteyen bir faaliyettir. Bu 

nedenle de bilirkiĢilerin dinlenmesi ve çapraz sorguya tabi tutulması sırasında taraf 

avukatlarının (mudafi veya vekil) ve savcının çok titiz davranması gerekir. BilirkiĢiler 

konularında uzman kiĢilerdir ve her zaman konuya iliĢkin bilgileri ve hakimiyetleri bir 

hukukçudan fazladır. Genellikle, bilirkiĢilerin çapraz sorgu sırasında verecekleri 

bilgiler, ilk ifadelerinin (doğrudan soru sorma) tekrarı niteliğinde olacaktır. Eğer bir 

bilirkiĢinin çapraz sorgusunun yapılmasında hukuki fayda görülmüĢ ise, çapraz 

sorgucunun, bilirkiĢinin uzmanlık konusu hakkında ve düzenlediği raporla ilgili olarak 

son derece iyi bir hazırlığının bulunması gerekir. Hatta çapraz sorguda sorulacak 

sorular, bu konuda uzman olan baĢka bir bilirkiĢiden destek alarak hazırlanmalıdır.
150

 

Türkiye’de 2005 yılında CMK (Ceza Mahkemesi Kanunu)’daki değiĢiklik ile 

BilirkiĢilik büyük ölçüde yenilenmiĢ; çapraz sorgu sistemi öngörülmüĢ; kovuĢturma 

mecburiyeti ilkesi; hukuk devleti ilkesinin fiilen yerleĢmesine paralel olarak 

yumuĢatılmıĢ; Bölge Adliye Mahkemeleri kurularak iki dereceli denetim sistemi 

                                                 
149 Balkan, s. 
150 Dönmez, s. 1171. 
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getirilmiĢ ve Yargıtayın yalnızca hukuki denetim yaparak içtihat mahkemesi haline 

gelmesinin yolu açılmıĢtır.
151

 

CMK 201’e göre; Cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla duruĢmaya 

katılan avukat; sanığa, katılana, tanıklara, bilirkiĢilere ve duruĢmaya çağrılmıĢ diğer 

kiĢilere, duruĢma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Sanık ve 

katılan da mahkeme baĢkanı veya hakim aracılığı ile soru yöneltebilir. Yöneltilen 

soruya itiraz edildiğinde sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine, mahkeme 

baĢkanı karar verir. Gerektiğinde ilgililer yeniden soru sorabilmektedirler.
152

   

 Yine sanık ve katılanın da mahkeme baĢkanı veya hakim aracılığı ile aynı 

kiĢilere soru yöneltebilmeleri olanaklı kılınmıĢtır. Aynı kiĢilere sorulan soruya karĢı 

gelme hakkı tanınmıĢtır. Kanun metninde karĢı gelmeye “itiraz” denilmekte ise de, 

teknik anlamda kanun yolundaki itiraz olmayıp, karĢı gelme, yöneltilen soruya itiraz 

niteliğinde olup bu konuda hakimin karar vermesini istemeyi ifade etmektedir. Bu halde 

sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 

belirtilen usule göre mahkeme karar verecektir. Maddenin getirdiği esas Common Law 

sisteminden farklıdır. Mevcut hukuk sistemimizde duruĢma hakimin sorgusu ile 

baĢlamaktadır. Common Law sisteminde ise ceza davası taraf muhakemesi Ģeklinde 

cereyan ettiğinden, hakim tam tarafsızdır ve sorgu yapamayacağı gibi, çok istisnai 

hallerde tanıklara soru da soramaz; sadece taraflar arasında soru yöneltmeden 

kaynaklanan karĢı koymaları çözüme bağlamaktadır. Ülkemizde benimsenen sistemin 

yapısı farklıdır, mahkeme üyelerine de soru sormak hakkını tanımaktadır. Common 

Law sisteminde duruĢmada sanık sorguya çekilmez; ancak istemi olduğunda tanık gibi 

dinlenir ve hatta kendisine bu halde yemin verilir. Netice olarak getirilen madde, 

savunma hakkını güçlendirici ve avukatın daha enerjik ve etkin olmasını sağlayan bir 

hüküm niteliğindedir. Ayrıca, duruĢmada mahkeme üyelerinin de tanıklara veya 

bilirkiĢilere soru yöneltmelerine olanak tanınmaktadır.
153

 

                                                 
151 Bahri ÖZTÜRK, Yeni Ceza Muhakemesi Hukukunun Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu, http://www.ceza-
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Yeni Türk Ticaret Kanunu anonim Ģirketler için birçok düzenleme getirmiĢtir. Bu 

düzenlemelerden birisi de Ģirketin denetim sistemiyle ilgilidir. TTK ile denetçiler ancak 

ortakları, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir unvanını taĢıyan bir 

bağımsız denetleme kuruluĢu olabilir. Denetçiler bir Ģirket organı değillerdir. Orta ve küçük 

ölçekli anonim Ģirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müĢaviri veya serbest muhasebeci 

mali müĢaviri denetçi olarak seçebilirler.
154

 

Yeni TTK’nda A.ġ’ler, sermayesi paylara bölünmüĢ komandit Ģirketler ile 

limited Ģirketlerin kurulusuyla ilgili denetim raporunun düzenlenmesi gereği hükme 

bağlanmıĢtır. A.ġ’lerin kuruluĢuyla ilgili 351. maddedeki düzenlemeye göre “ġirketin 

kuruluĢuna iliĢkin denetleme raporu bir veya birkaç iĢlem denetçisi tarafından verilir.  

ĠĢlem denetçisi kuruluĢ raporunda, payların tamamının taahhüt edildiğini; 

kanunda veya esas sözleĢmede öngörülmüĢ bulunan pay bedellerinin en az tutarlarının 

kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını; buna iliĢkin banka mektubunun kuruluĢ 

belgeleri arasında yer aldığını; bu yükümlülüğün herhangi bir Ģekilde dolanıldığına 

iliĢkin bir belirti bulunmadığını; ayni sermaye ve devralınan ayınlar için mahkemece 

atanan bilirkiĢilerce değerleme yapıldığını, mahkemece bir kararla onaylanan raporun 

dosyaya sunulduğunu; kurucu menfaatlerinin kanuna uygun olduğunu; kurucular beyanı 

ile ilgili açık bir uygunsuzluğun, aĢırı değerlemenin, iĢlemlerde görünür bir yolsuzluğun 

bulunmadığını ve diğer kuruluĢ belgelerinin mevcut olduğunu, gerekli noter onaylarının 

ve izinlerin alındığını gerekçeleriyle ve hesap verme ilkesinin gereklerine uygun olarak 

açıklar.”  

ĠĢlem denetimi kavramı Ģirketin kuruluĢunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, 

birleĢmeyi, bölünmeyi, tür değiĢtirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer 

Ģirket iĢlem ve kararını denetleyen faaliyet olarak tanımlanmıĢtır.
155

  

14.02.2011 tarih ve 27846 sayı ile yayımlanan Resmi Gazete’de 13.01.2011 

tarihinde kabul edilen Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda yer alan 6102 kanun
156

 

                                                                                                                                               
 http://www.caginpolisi.com.tr/v1/article/%C3%83%E2%80%A1apraz-sorgu-%28cross-examination%29-2333-

1.html?viewPoll=true, (e.t. 01.11.2011). 
154 Suat Yıldırım, Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ġirketlerde Denetçi, Mali Çözüm Dergisi, Temmuz-Ağustos 

2011, s.50.  
155 Vasfi Haftacı ve A. Cemkut Badem, Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Muhasebe Mesleğini 

Ġlgilendiren Genel Düzenlemeler, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan 2011, s.11.  
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maddesine göre; muhasebecilik mesleğini yakından ilgilendiren konulara yer 

verilmiĢtir. Kanunda belirtilen iĢleri yapan yeni meslek alanı mensubu “ĠĢlem 

Denetçisi” ile “Adli Muhasebeci’ nin” benzer uygulamalarda bulundukları 

görülmektedir. 6102 sayılı kanuna göre kanun ile iĢlem denetçilerine yüklenen 

denetleme görevleri: ġirket kuruluĢları, sermaye artırımı, sermaye azatlımı, Ģirket 

bölünmeleri, Ģirket birleĢmeleri, Ģirket tür değiĢimleri, menkul kıymet ihracı, Ģirketler 

arası iĢlem kararı gibi birçok Ģirket iĢlem ve karar yer almaktadır. Denetçiler ve iĢlem 

denetçileri birbirinden farklıdır fakat denetçi olabilmenin Ģartları iĢlem denetçisi için de 

geçerlidir. Bu nedenle kanuna göre iĢlem denetçisi olabilmek için SMMM veya YMM 

belgelerine sahip olmaları gereklidir. ĠĢlem denetçisinin görevi mali tablolar denetimi 

değil “Uygunluk Denetimi”dir.  Bu onu denetçilik mesleğinde ayırmaz tersine bağı 

güçlendirir.
157

  

  4.3.1. Türk Hukuk Sisteminde BilirkiĢilik Müessesi 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 275. Maddesine göre, BilirkiĢi, çözümü 

özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde baĢvurulan kiĢidir. Ancak hakimlik 

mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda 

bilirkiĢiye baĢ vurulmaz. BilirkiĢi, Yasa maddelerinde de belirtildiği gibi Hakimin 

“Uzman DanıĢmanı” niteliğinde dir.  BilirkiĢinin özellikleri:
 158

 

4. Ehliyet sahibi olmak, 

5. Özen gösterme zorunluluğu, 

6. Dürüst olma zorunluluğu, 

7. Tarafsız olma zorunluluğu. 

                                                                                                                                               
156 Resmi Gazete, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 2011, sayı: 27846. 
157 Erdoğan Arslan, Yeni Türk Ticaret Kanuna Göre Denetçinin Niteliği, Mali Çözüm Dergisi, Mart-Nisan 2011, 

s.87-88.   
158 Ruknettin Kumkale, BilirkiĢilik ve Mali MüĢavirlik Mesleği, Ankara, 2005 

http://www.alomaliye.com/ruknettin_kumkale_bilirkisilik.htm, (e.t. 02.02.2011). 
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Türk Hukuk sisteminde yer alan bilirkiĢilere baktığımızda, Serbest Muhasebeci 

Mali MüĢavirlerin ve Yeminli Mali MüĢavirlerin bilirkiĢi olarak görev alabildikleri 

görülmektedir. Bir meslek mensubu, 

 Muhasebe Hukuku’na, 

 Muhasebenin Temel Kavramları’na, 

 Mali Tabloların Ġlkeleri’ne göre incelemesini yapmak ve senelerin 

süzgecinden geçerek oluĢan tecrübelerini de katarak raporunu hazırlamak 

durumundadır. 

BilirkiĢi Raporunun anlaĢılır, rahat okunur ve karıĢık olmaması gerekmektedir.  

Görünüm açısından düzgün olması, rahat ve kolay okunabilmesi için BilirkiĢi 

Raporunda numaralama yoluyla tasnifinin yapılması uygun olacaktır.
159

 

Adalet Bakanlığı Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Adli ve Ġdari Yargıda 

BilirkiĢilik Kurumu’nun iĢleyiĢindeki aksaklıklar ve çözüm önerileri hakkında duyuru 

yayınlamıĢtır. Duyuruda dile getirilen aksaklıklar:
160

 

 Bazı gerekçeler gösterilerek mahkemelerce yersiz bilirkiĢi incelemelerine 

baĢvurulduğu, 

 BilirkiĢinin seçilmesi ve atanmasına dair hukuk ve ceza usul yasalarında 

öngörülen düzenlemelerden farklı olarak, uygulamada tarafların bilirkiĢi 

seçimi hususunda uzlaĢıp uzlaĢmadıklarına bakılmaksızın hakim tarafından 

resen bilirkiĢi atandığı, bu hususta hakimi bağlayıcı herhangi bir kuralın 

tatbik olunmadığı, 

 Hakimlerin benzer davalarda genellikle belirli Ģahısları bilirkiĢi olarak tayin 

ettikleri, bu durum neticesinde aynı bilirkiĢilere gönderilen dosya 

sayısındaki birikim sebebiyle raporların zamanında hazırlanıp 

                                                 
159 Kumkale, s. 
160 Adalet Bakanlığı Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı, Adli ve Ġdari Yargıda BilirkiĢilik Kurumu’nun ĠĢleyiĢindeki 

Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri, http://www.devletmemuru.net/memur-haberleri/memur-haberleri-memurlara/625-

adli-yarg-bilirkii.html, (e.t. 02.02.2011). 

http://www.devletmemuru.net/memur-haberleri/memur-haberleri-memurlara/625-adli-yarg-bilirkii.html
http://www.devletmemuru.net/memur-haberleri/memur-haberleri-memurlara/625-adli-yarg-bilirkii.html
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sunulamadığı, bunun da yargıda gecikmelere yol açtığı, uygulamaya 

gerekçe olarak denenip ehil olduğu belirlenmiĢ kiĢilerden istifade amacıyla 

aynı bilirkiĢilerin tercih edildiğinin gösterildiği, 

 Hukuk mahkemelerince ve idari yargıda görülen davalarda bilirkiĢilik 

yapacak kimselere dair herhangi bir resmi bilirkiĢi listesinin 

oluĢturulmadığı, bilirkiĢilerin hangi usul ve esaslar çerçevesinde 

görevlendirileceği konusunda düzenleme yapılmadığı, 

 Ceza mahkemelerinde görevlendirilmek üzere, il adli yargı adalet 

komisyonlarınca her yıl için düzenlenen bilirkiĢi listelerinin yeterince 

inceleme ve eleme yapılmaksızın Ģekli denetimle oluĢturulduğu, bunun 

sonucunda listede yer alan Ģahısların bilirkiĢiliğin gerektirdiği mesleki 

ehliyet ve tecrübeden yoksun bulundukları, 

 Ankara, Ġstanbul, Ġzmir vb. gibi özellikle iĢ yoğunluğu yüksek bulunan 

adliyelerde bilirkiĢi seçiminin mahkeme kalemlerinin inisiyatifine geçtiği, 

bu nedenle bilirkiĢilerin iĢin ehli ve deneyimli kimseler arasından değil 

mahkeme kalem personeli ile yakınlık veya tanıĢıklığı bulunan ehliyetsiz 

kiĢiler arasından atandığı yönündeki kanaatin sıkça dile getirildiği, 

 BilirkiĢilerin görevlerini icra ederken iĢledikleri iddia olunan suçlarla ilgili 

olarak herhangi bir sicil kaydının tutulmadığı, dolayısıyla bilirkiĢilik 

görevini suiistimalden yahut bilirkiĢiliğe mani teĢkil eden birçok farklı 

suçlardan yargılanan kiĢilerin bilirkiĢilik yapmaya devam ettikleri, bu 

hususta tam bir baĢıboĢluk yaĢandığı. 

      Belirlenen bu aksaklıklar için getirilen çözüm önerileri: 

 BilirkiĢinin atanmasına iliĢkin sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik 

olarak “bilirkiĢi atamalarının” oluĢturulacak merkezi bir büro tarafından 

yaptırılması, bu konuda mahkeme hakiminin veya kalemin inisiyatif 

kullanmasının engellenmesi, 
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 Konusundaki BilirkiĢilik müessesesi konusunda, hakim ve savcılardan, 

üniversitelerin hukuk fakültesi öğretim üyeleri, meslek odaları temsilcileri 

ile yüksek yargı (Yargıtay ve DanıĢtay) temsilcilerinden oluĢacak 

düzenleyici bir üst kurulun teĢkil edilmesinin zorunluluk arz ettiği, anılan 

kurulun; bilirkiĢiliğin temel esasları ile etik kurallarının, hangi tür dava ve 

konularda bilirkiĢi incelemesine baĢvurulabileceğine iliĢkin kriterlerin 

belirlenmesi, bilirkiĢi listelerinin oluĢturulması, farklı mesleklerden 

bilirkiĢilik yapmak isteyenlere formasyon ve sertifika eğitimleri ile belge 

verilmesi, bilirkiĢilerin disiplin yönünden sicillerinin takibi ile herhangi bir 

suça karıĢmaları durumunda bilirkiĢilikten geçici veya daimi olarak men 

edilmesi de dahil pek çok yaptırımları uygulaması ve bu alanda baĢıboĢ bir 

görüntü veren bilirkiĢilik kurumunun saygınlığını temin gibi görev ve 

yetkilerle donatılmasının uygun olacağı,  

 BaĢta ceza mahkemelerinde olmak üzere; bazı Batı Avrupa ülkelerindekine 

benzer Ģekilde özellikle ceza ve hukuk alanında ihtisas mahkemeleri 

nezdinde ihtiyaca göre bankacılık, maliye ve mühendislik vb. uzmanlık 

alanlarında resmî bilirkiĢilik yapacak kamu görevlilerinin atanması ve 

çalıĢtırılmasının uygun olacağı, bu sayede bilirkiĢilik kurumunun tarafsızlık 

ve güvenilirliğinin daha kolay sağlanabileceği, daimi personel 

çalıĢtırılmasının maliyetli olacağının düĢünülmesi halinde kamu 

kurumlarında çalıĢan personelden bu hususta istifade edilebileceği ifade 

edilmektedir. 

4.4. Adli Muhasebe ĠĢlem AĢamaları 

Her adli muhasebe görevi kendine özgüdür. Bu nedenle, adli muhasebe 

iĢlemine yaklaĢım ve izlenecek yollar da özel olacaktır. Bunun yanında genel olarak, 

adli muhasebe iĢlemi aĢağıdaki adımları içermektedir.
 161

 

 

                                                 
161 What is Investigative Accounting? http://www.forensicaccounting.com/two(5).html, (e.t. 10.03.2010).  

http://www.forensicaccounting.com/two(5).htm
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4.4.1. MüĢteri ile BuluĢma  

Bu iĢlem mevcut durumun, olayın içindeki aktörlerin ve sorunların anlaĢılması 

açısından yardımcı olacaktır. 

4.4.2. AnlaĢmazlığın Belirlenmesi  

Taraflar ortaya çıkar çıkmaz, hemen bir uyuĢmazlık kontrolü yapılmalıdır. 

4.4.3. Ġlk SoruĢturmanın GerçekleĢmesi  

Detaylı bir eylem planı (dava taslağı, yapılacak iĢler) yapmadan önce, ön bir 

araĢtırma yapmak her zaman faydalıdır. Sorunun daha iyi anlaĢılması açısından, bu 

öncül araĢtırma sonraki planlar için örnek olacaktır. 

4.4.4. Eylem Planının GeliĢtirilmesi  

Bu plan müĢteri ile görüĢerek ve öncül araĢtırmayı yaparak elde edilen 

verilerin, hedeflerin ve hedeflere ulaĢmak için yararlanılacak metodolojinin en iyi 

Ģekilde kullanımını sağlamaktadır. 

4.4.5. Dava Ġle Ġlgili Kanıtların Elde Edilmesi  

Davanın niteliğini temel almak kaydıyla, dokümanların tespiti, sayısal veriler, 

aktifler, kiĢi veya kurum ve olayın gerçekleĢtiğine dair kanıt veya bilirkiĢi raporlarının 

incelenmesi bu kapsamda yer almaktadır. 

4.4.6. Performans Analizinin Yapılması  

Analiz davanın niteliğine göre, aĢağıdaki maddeleri de içerebilir:
 162

 

 Mali zararın Hesaplanması, 

 ĠĢlemlerin Özetlenmesi, 

 Aktiflerin (Varlıkların) Ġzlenmesi,  

                                                 
162 What is Investigative Accounting?  
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 Uygun Iskonto Oranlarını Kullanarak Bugünkü Değere Ġndirgeme, 

 Regresyon ve Duyarlılık Analizi Yapılması, 

 Bilgisayar Uygulaması Kullanma; Matrisler, Veri Tabanı gibi, 

 Çizelgeler ve Grafikler Kullanarak Analizi Açıklamak. 

4.4.7. Raporun Hazırlanması  

Rapor; görevin niteliğine, araĢtırmanın kapsamına, uygulanacak yaklaĢıma; 

kapsamın, bulguların veya fikirlerin limitlerine (sınırlarına) göre çeĢitli bölümlere 

ayrılarak hazırlanacaktır. Raporda, bulguların uygun bir Ģekilde desteklenmesi ve 

açıklanması için çizelgeler ve grafikler de bulunacaktır.
163

 

Belirli bir olayın kapsamı planlandığında, uzman, suça neden olan olaylar 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır.  Uzman, görüĢ bildirmek için veya makul bir 

sonuca ulaĢmak için, ilgili yeterli verilere ulaĢıp ulaĢmadığını araĢtırmalıdır. Uzman 

analiz ve sonuçların yeterli desteği sağlayabildiğinden emin olmalıdır, beklenen 

sonuçlar ortaya çıkan iĢ üzerinde hem fikir olmalıdır. ÇeĢitli nedenlerden dolayı uzaman 

raporu istenebilir:
 164

 

 Mahkeme gereksinimi için,  

 Çözüm müzakereleri için, 

 Yargı desteği için, 

 Jüri tarafından kanıt teĢkil etme üzere.  

 

 

                                                 
163 What is Investigative Accounting?   
164 James Di Gabriele, Litigation Support And The Forensic Accountant: Asembling A Defensible Report, 

http://findarticles.com/p/articles/mi_go1613/is_2_17/ai_n29438210/?tag=content;col1,  (e.t. 10.03.2010). 

http://findarticles.com/p/articles/mi_go1613/is_2_17/ai_n29438210/?tag=content;col1
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4.5. Adli Muhasebecinin, Uzman ġahit ve Dava Destek DanıĢmanı Olarak 

Mahkemedeki Rolü 

Teknik uzman olarak muhasebecilerin ve denetçilerin nitelendirilmesi zor bir 

görev değildir. Onlara profesyonel nitelikleri, yani eğitim, iĢ deneyimi, lisans, aldıkları 

teknik eğitimler, yazdıkları teknik kitaplar ve makaleler, mesleki örgütlerde aldıkları 

görevler, ödülleri ve aldıkları ücretler konusunda sorular sorulur. Mesleki yeterlilik 

bakımından en azından minimum standartları taĢıdıkları varsayılarak muhasebecilerin 

ve denetçilerin uzmanlıkları genellikle savunma avukatları tarafından çok sorgulanmaz. 

Böyle davranmak onların mesleki niteliklerini ön plana çıkarma ve jüri veya hakim 

gözünde daha iyi bir izlenim edinmelerini sağlayabilir; bu da ifadelerinin daha güçlü bir 

etki bırakması anlamına gelir. Bu nedenle savunma avukatları bu uzmanları zorlama 

fırsatını kullanmaktan çoğu zaman vazgeçmektedirler.
165

 

Uzmanlık alanına bağlı olarak uzmanların bilgisini değerlendirmek için 

nitelikler ve standartlar değiĢir. Mahkemenin tanığı uzman olarak kabul etmesi için 

mahkemede temeli atmak bakımından kanun önünde uzmanlık alanları arasında genel 

olarak standartlaĢtırılmıĢ olsalar da kriterler sabit değildir. Bu uyarılar ıĢığında, 

uzmanları sıradan insanlardan ayıran bir takım niteliklerinin olmasının beklendiği geniĢ 

alanlar vardır. Bunlardan bazıları:
166

   

 Söz konusu uzmanlık alanında bilinen, profesyonel bir kurumdan alınmıĢ 

lisans, sertifika veya kuruma kayıtlı bulunma, 

 Uzmanlık alanında veya uygun bir geçmiĢ sunabilecek alanlarda lisans, 

yüksek lisans ve doktora derecesi, 

 Söz konusu alandaki en son teknik geliĢmelerden haberdar olunduğunu 

gösteren akademik kariyer dıĢında devam edilen profesyonel eğitim veya 

uzmanlık eğitimi, 

                                                 
165 Sıngleton s.262. 
166 Singleton, s.284. 
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 Söz konusu alanda genel bilginin bir parçası olarak bulunan ve teknik görüĢ 

sergileyen yazılar veya yayınlar, 

 Söz konusu alanda profesyonel saygı kazandığını gösteren öğretim, ders 

verme ve/veya danıĢmanlık, 

 Mesleki derneklere üyelik, 

 Teknik danıĢman veya uzman olarak ilgili alanda benzer görevlendirmeler 

yoluyla kazanılan geçmiĢ deneyimler, 

 Bireyi uzman kılan söz konusu alanda özel bilgilere eriĢim veya özel statü. 

Uzman Ģahitler, genel kabul görmüĢ muhasebe standartlarının yanı sıra kendi 

enstitülerinin mevcut duyurularını da tam olarak bilmelidir. Muhasebe standartları 

sıklıkla inĢaat muhasebesi veya hisse senedi piyasasında muhasebe gibi belirli bir 

sektöre özgü bilgilerle ilgilidir. Bu durumda, uzman son geliĢmelerden ve bu alandaki 

önemli muhasebe konularından haberdar olmalıdır. Uzmanlar aynı zamanda analitik 

olmalı ve yetersiz veriyle çalıĢma kabiliyetine sahip olmalıdır; ancak verilerin ne zaman 

yetersiz olduğunu anlamaları her zaman mümkün olmayabilmektedir. Sonuç olarak 

uzmanlar, yoruma veya saldırıya açık çeĢitli varsayımlarda bulunabilmektedirler. Eğer 

bütün veriler mevcut değilse, karĢı taraf avukatının mevcut koĢullarda daha akla yatkın 

baĢka senaryolar sunması ve böylece uzmanın itibarını düĢürmesi olasıdır. Uzmanların 

karmaĢık konuları basitleĢtirme kabiliyetleri olmalıdır. Muhasebeci olmayanlara hitap 

ettiklerini ve uzmanın rolünün herkesin anlayabileceği dilde karmaĢık konuları 

basitleĢtirmek olduğunu akıllarında tutarak doğrudan ve basit bir dille iletiĢim 

kurabilmeleri yararlı olur. Bu bakımdan, öğretme alanında bazı bilgi veya deneyimlerin 

edinilmesi yardımcı olabilmektedir.
167

 

 

 

 

                                                 
167 Singleton, s.263. 
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4.5.1. Mahkeme Sürecinde Adli Muhasebecinin Genel Özellikleri 

4.5.1.1. Güvenilir Olma 

Adli muhasebecilik, genel anlamda, bir doğruluk, uygunluk sorgulaması 

olduğuna göre, öncelikle bu faaliyetin kendisinin de kalite ve güvenilirliğinin 

sorgulanması gerekmektedir. Yani önceden saptanmıĢ bazı belirleyici ölçütler olması 

gerekmektedir. ĠĢte bu belirleyici ölçütler bizi bir takım ilkelerin saptanmasına, ortaya 

konmasına yönlendirmektedir.
168

 

Adli muhasebecinin hedefi bulgularını avukata, hakime ve jüriye anlaĢılır 

kılmak; muhasebe kuralları ve standartları konusunda teknik dil ve akademik 

polemiklere baĢvurmaktan kaçınmaktır. Basit ve kısaca belirtilen gerçekler 

dinleyicilerin ihtiyacı olan ve duymak istediği Ģeydir. Bunun dıĢında her Ģey 

muhasebeyi ve denetimi daha anlaĢılmaz kılmaktadır. Güvenilir bir uzman olmak için, 

muhasebeciler ve denetçilerin eğitim ve deneyim bakımından kendi alanlarında bilgili 

olması, mesleklerinde iyi konumda bulunmaları ve söz konusu durumla ilgili 

uygulamanın belirli alanlarında uzmanlaĢmıĢ olması gereklidir. Ancak bir uzmanı 

güvenilir kılan diğer bazı hususlar da vardır. Uzmanı güvenilir gösteren tavsiyeler:
169

    

 Uzman net ve duyulur bir sesle konuĢmalı, 

 Teknik dil kullanmaktan kaçınmalı, 

 Bulguları ve görüĢleri tanımlarken karmaĢık terimler yerine basit terimler 

kullanmalı, 

 Sorulan sorulara cevap vermeli; dolaylı anlatımdan kaçınmalı ve 

sorulandan fazlasını anlatmamalı, 

 Savunma avukatı ya da davacı ile sözlü olarak aynı tarafta olmalı, 

 Doğrudan soruları yöneltene doğru bakmalı (Davalı veya davacı avukatı), 

                                                 
168 Sami Karacan, Hukuk ile Muhasebenin KesiĢme Noktası: Adli Muhasebe, Uluslar arası Ġktisadi ve Ġdari 

Ġncelemeler Dergisi, sayı:8, KıĢ 2012, s.117. 
169 Singleton, s.264. 
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 Profesyonel bir tavır takınmalı;  hakime, jüriye, uzmanı kiralayan avukata 

veya karĢı tarafın avukatına sebepsiz yere gülümsememeli, 

 Sakin olmalı ve soruları cevaplara ihtiyatla cevap vermeli; çok yavaĢ veya 

çok hızlı konuĢmamalı, 

 Uygun biçimde giyinmeli, 

 Uzman bilgi donanımında olduğu gibi dıĢ görünüĢüyle de davayı dikkate 

aldığını ve davaya özen gösterdiğini gösterecek Ģekilde hazırlanmalı, 

 Yapılacak açıklamalara yardımcı olacaksa, grafiklerden, tablolardan ve 

görsel araçlardan yararlanmalı, 

 Mümkünse notlarından okuyarak konuĢmamalı. (Uzman notlarından 

okumazsa, karĢı tarafın avukatı muhtemelen onları görmek ister ve 

uzmanın ifadesini çalıĢmıĢ olduğunu görecektir.), 

 Sunulacak belgeler varsa, onlar düzenlenmeli; böylece lehine ifade verilen 

avukat sorduğunda kolayca onlara ulaĢılabilir, 

 Kekelemekten ve tedirgin konuĢmaktan kaçınmalı. Zor veya karmaĢık bir 

soru sorulduğunda sakinlik korunmalı, 

 Soruyu tam olarak anlaĢılmadığında tekrar edilmesini veya açıklanması 

istenmeli, 

 Cevap bilinmiyorsa, söylenmeli; tahminde bulunulmamalı, 

 Çapraz sorguda çok hızlı cevap vermemeli. Lehine ifade verilen avukat 

cevaba itiraz etmek isteyebilir, 

 Hakim soru sormak istediğinde, ona bakarak cevap verilmeli, 

 BoĢluklara, yere veya tavana sürekli bakmamalı, 
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 Bütün taraflara samimi yaklaĢmalı, 

 KarĢı tarafın avukatı sıkıĢtırdığında ses tonu kızgınlıktan yükselmemeli, 

 Dürüst olmalı, uydurmamalı ve abartmamalıdır.  

4.5.1.2. Profesyonel Ġtibar ve Tanınma 

Adli muhasebeci ve denetçi birbirinden farklı meslek gruplarıdır. Denetçi, 

genel kabul görmüĢ denetim standartlarına göre hile ihtimalili karĢılaĢtırır. Adli 

muhasebeci ise hileyi ortaya çıkarmaya ve önlemeye odaklanır.
170

 

Bir uzmanın emsalleri arasındaki prestiji ve itibarı, akademik dereceler ve 

yayınlar kadar önemlidir, ancak bu itibar kısmen söz konusu alandaki görüĢlerinin, 

niteliklerinin ve deneyiminin bir ürünüyken, aynı zamanda niteliklerini yansıtmaktadır. 

Niteliklerin pek çoğu, uzmanın dava konusunda diğerleriyle uyumlu bir iĢ iliĢkisi kurup 

kuramadığına doğrudan bağlı olmaktadır. Uzmanın profesyonel tutumu ve ününü doğru 

Ģekilde ölçmek için referansların kontrolü ve ilgili uzmanlık alanındaki literatürün 

incelenmesi onlarla anlaĢmadan önce alınması gereken önemli adımlardır. Davalardaki 

rolleri gereği ya da iĢ anlaĢmalarının doğası gereği, uzmanların kimlikleri dava öncesi 

safhada savunma tarafından keĢfedilebilir ve itibarları saldırıya açık hale gelmektedir. 

171
      

 4.5.1.3. Önceki ÇalıĢmanın Kalitesi ve Süresi  

Uzmanlarla anlaĢmadan önce onların çalıĢmalarının kalitesini değerlendirmek 

çok önemlidir. Uzman olarak geçmiĢ danıĢmanlıklarının ve hizmetlerinin kalitesi 

detaylı bir biçimde kontrol edilmelidir. ĠĢverenlerin, önceki müvekkillerin, profesyonel 

referansların, profesyonel ve düzenleyici kuruluĢların görüĢlerine, uzman çalıĢmasının 

kalitesi ve süresi açısından baĢvurulmalıdır.
172

 

 

                                                 
170 E. Krell, Will Forensic Accounting Go Mainstream? Business Finance Journal, October 2002, Aktaran: Larry 

Crumbley, The Expanding Role of The ForencicAccountant, The Forensic Examiner, Fall 2005, s.41, 

http://www.acfei.com/resources/pdf/onlinece/2005/FA2005_ExpandingRoleCrFA.pdf, (e.t. 10.12.2011).   
171 Singleton, s.291. 
172 Singleton, s.291. 

http://www.acfei.com/resources/pdf/onlinece/2005/FA2005_ExpandingRoleCrFA.pdf
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4.5.1.4. Profesyonel Etki ve Tutum 

Adli muhasebeci, kayıtların görünen değeriyle değil, bu kayıtlara neden olan 

olayların gerçek yüzünü değerlendiren, ġüpheci bir yaklaĢımla gerçeği araĢtıran, 

bulduğu kanıtlarla fikirlerini destekleyerek rapor haline dönüĢtüren, her türlü iletiĢim ve 

diğer yeteneklerini kullanarak sayıların ötesini ortaya koyan kiĢidir.
173

 

Teknik danıĢmanın profesyonel etki ve tutumu çoğu zaman büyük önem 

taĢımaktadır. Otoriter konuĢabilme, Ģiddetli çapraz sorgu sırasında soğukkanlılığını 

koruyabilme, karĢı tarafın avukatı ile tartıĢmadan kaçınma ve abartmadan hakim ve jüri 

için konuları basitleĢtirme önemli özellikler olmaktadır. Dava hakkındaki görüĢmeler ve 

tartıĢmalar sırasındaki ilk izlenim, referanslar ve dıĢarıdaki diğer kiĢilerin 

değerlendirmeleri kadar önemlidir. Kısaca, uzman Ģahit olarak görülsünler ya da 

görülmesinler, uzmanlar için stres görüĢmeleri tutum ve etkilerini ölçmek adına 

vazgeçilmez araçlardan görülmektedir.
174

    

4.5.1.5. Bir Grup Önünde Bulunma  

GörüĢlerin etkin bir biçimde bir gruba sunulması kabiliyeti öğrenilen bir 

yetenektir. Ancak her türlü çalıĢma alanındaki pek çok birey bu beceriden yoksundur. 

Teknik alan bilgisi sağlam olan ve sahne arkasında soruĢturmacılara etkin bir biçimde 

tavsiyeler verebilen uzman grup önünde etkin bir performans sergileyemeyebilir. Bu 

beceri uzman Ģahitler için çok önemlidir. Uzmanların duruĢmadaki görevleri gereği bu 

yeteneğin geliĢtirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimler ve geliĢimi gözlemleme bir 

zorunluluktur. Uzmanın iĢe alınmasında grup karĢısında etkin sunum yapabilme becerisi 

göz önünde bulundurulmalıdır. KarmaĢık duruĢmalarda soruĢturma veya duruĢma 

öncesi safhalarda danıĢmanlardan davanın teknik konuları hakkında daha büyük bir 

soruĢturma grubuna veya diğer teknik danıĢmanlara bilgilendirici oturumlar 

düzenlemeleri istenebilir. Bu durum uzmanların grup sunumlarında etkin olmalarını 

gerektirir. Ayrıca, teknik danıĢmanların kimliği duruĢma öncesi safhada savunma 
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tarafından öğrenilirse, hükümet ile olan iliĢkilerine ve davadaki rollerine bağlı olarak 

ifade vermek için mahkemeye çağrılabilirler.
 175

  

4.5.1.6. Teknik Konuların Sıradan Ġnsanların Anlayabileceği Bir Dille 

Açıklanabilme 

Uzmanlar, karmaĢık teknik konuları herkesin anlayabileceği bir dil ile 

açıklayamazlarsa, uzmanlık alanlarındaki kapsamlı bilgileri ve etkin bir grup sunumu 

yapabilme yeteneği yetersiz kalır. Teknik hususların soruĢturma ya da savunma ekibi 

üyelerine anlaĢılır kılınabilmesi dava konusunda güçlü bir teori kurma ve davayı kırma 

ya da bir kanaat oluĢturmak amacıyla etkin bir stratejinin uygulanması için çok 

önemlidir. Benzer Ģekilde, karmaĢa ya da büyüklük taslama olmadan hakim ve jüriye 

önemli teknik konuların anlatılabilmesinin lehte bir karar çıkması olasılığına doğrudan 

etkisi olacaktır.
176

 

Uzmanlar geçmiĢte baĢka danıĢmanlık hizmetleri verdiyse veya uzman olarak 

çalıĢtıysa, genel bir referans kontrolü yaparak bu beceriye sahip olup olmadıklarını 

belirlemek kolay olacaktır. Ancak daha önce deneyimleri yoksa birkaç teknik terim 

veya kapsamı seçerek sıradan personele anlatmalarını izlemek iyi bir tekniktir. Eğer 

personel uzmanın açıklamalarını tam olarak anlayamıyorsa, soruĢturma ekibinde ya da 

jürideki insanların da bunları anlama olasılığı düĢer. Güçlü insan iliĢkisinin olması ya da 

olmaması uzmanların tutulmasında önemli bir faktör olarak bilinir. 
177

       

4.5.1.7. Üslup ve Mizaç 

Farklılıklar ilgi dağıtır. Garip üslup, alıĢılmamıĢ giyim tarzı ve uzmanların 

kiĢiliklerinin diğer yönleri vermek istedikleri mesaj üzerindeki ilgiyi dağıtır. Uygunsuz 

zamanlarda bayağı bir dil kullanmak veya fazla espri yapmak, profesyonel rakipler 

hakkında aĢağılayıcı yorumlar yapmak dinleyici uzaklaĢtırırken, konuĢmacıya ve 

dolayısıyla mesaja tavır almalarına neden olur. Bu tür ilgi dağınıklıkları uzmanlar 

tarafından davranıĢlarını değiĢtirerek ortadan kaldırılmalıdır. Yine, sahne arkası teknik 

danıĢmanlar da belirli koĢullarda ifade vermeye çağrılabileceklerinden bu özellikler 
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sadece uzman Ģahitlerde sınırlı değildir.  Uzmanların atanmasında süreç oldukça uzun 

soluklu olabildiği gibi, bir dizi insan sürece dahil olabilir. Medeni hukuk veya ceza 

hukuku için süreç büyük oranda benzerdir. Bir ceza davasında, davalı kendisine karĢı 

öne sürülen iddialar bakımından solicitor
178

 tevkil edecektir. Solicitor savunma için bir 

barrister
179

 atanması olasılığını düĢünecek; bu kiĢi ilgili kiĢilerin ifadelerini ve adli tıp 

raporlarını esas alan bir görüĢ oluĢturacaktır. Eğer savunma ekibi bir uzmanın 

atanmasını doğru bulursa, muhtemelen zaten bildikleri bir uzmanla irtibata geçerler; 

ancak her bilim dalını gerçek anlamda kapsayan birkaç uzman kaydı vardır.
 
Belirli bir 

çalıĢma alanında uzmanlaĢan bir bilirkiĢi tespit edildiğinde, suçlamaları temel olarak ele 

alan yazılı bir talimat hazırlanır. Bütün danıĢma süreçlerinde olduğu gibi, önce 

kovuĢturma tarafından üretilen kanıtlar incelenir ve ilgili bulgularla birlikte olaylara 

iliĢkin yorumların detaylı bir Ģekilde yer aldığı uzman raporu hazırlanmaktadır.
180

  

Adli muhasebeci, finansal hileler, zimmete para geçirme, varlıkların kötüye 

kullanımı, kar hileleri, iflas hileleri, aldatıcı muhasebe uygulamaları, mesleki ihmaller, 

vergi kaçırma gibi dava konularında avukatlara mahkemede yardımcı olurlar. Adli 

muhasebecilerin avukatlara yardımı iki Ģekilde olabilir. Birincisi uzman Ģahitlik diğeri 

uzman danıĢmanlık Ģeklindedir. Her iki uzmanlıkta da dava stratejisinin geliĢtirilmesi 

için arka planda bilgi sağlamaktadır. Dava destek danıĢmanları, uzman Ģahitlere göre 

anlaĢmazlık meselelerine daha yakın ve daha derin bilgiye sahiptirler. DanıĢmanlar 

mahkemede Ģahit olarak bulunmazlar, doğrudan avukatla iliĢki içerisindedirler. Uzman 

Ģahitler, dava öncesinde, eğitim, deneyim, lisans veya sertifika, teknik eğitim, kitap ve 

yazılı makale, mesleki birliklerdeki sorumluluklar, ödüller gibi mesleki donanımla ilgili 

hakim ve jürinin sorularını yanıtlarlar. Adli muhasebeci davacı, savunma veya 

mahkeme tarafından kiralanabilmektedir.
181

  

Adli muhasebeciler zimmete para geçirme, finansal suçlar, uygun olmayan 

muhasebe iĢlemlerinde, marka ihlalleri ve diğer ticari davalarda adli makamlara uzman 

                                                 
178 *Bir yere bağlı olarak veya ortaklarıyla çalıĢan avukatlardır. Müvekkillerine mahkeme dıĢında hukuki danıĢmanlık 

hizmeti verirler.  
179 **Kendi nam ve hesaplarına çalıĢan avukatlardır. Solicitor’lardan farlı olarak; zamanlarının büyük bir kısmını 

mahkemede diğer meslektaĢlarıyla kritik yaparlar ve dava esnasında mahkemeyi aydınlatıcı sorguları 

gerçekleĢtirirler. 
180 Wall, s.75. 
181 Thomas A. Buckhoff ve Mark H. Taylor, A Case Study of the role of the Forensic Accountant in a Legal 

Dispute, Journal of forensic Accounting, Vol.6, 2005, USA, s.4. 
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Ģahit olarak destek vermektedirler. Uzman Ģahit olarak adli muhasebecilerin dört ana 

fonksiyonu: 

 Maddi delilleri ortaya koymak, 

 Maddi delilleri yorumlamak, 

 KarĢı tarafın uzmanının argümanlarını ve fikirlerinin yorumlamak, 

 KarĢı tarafın uzmanın uzmanlık alanının standartlarını tanımlamak. 

Uzman Ģahitler yargılama öncesinde; dava ve soruĢturma ilgili bütün muhasebe 

kayıtları, bilgisayar kayıtları, ses kayıtları, ifadeler, yazıĢmalar ve diğer maddi 

dokümanlara hakim olmalı, soruĢturma veya dava konusu ile ilgili adli makamlara, 

avukatlara, denetçilere, müfettiĢlere destek vermelidir. Dosya hakkında detaylı bilgi 

sahibi olmalı ve önem taĢıyan bulguları özellikle belirtmelidir.
182

 

Dava destek danıĢmanlarının dava öncesinde veya dava sonrasında avukatlara 

sunacakları hizmetler:
 183

 

 Her türlü yolsuzluk davaları, 

 ĠĢletme değerlemeleri, 

 Hasar ve zarar tahminleri, 

 Sigorta anlaĢmazlıkları, 

 AnlaĢmadan doğan sorunlar, 

 Patent, hak ve markalarla ilgili sorunlar, 

 ĠĢletmelerle ilgili ayrılma veya birleĢme davaları, 

                                                 
182 Sinan OkumuĢ, Mahkemeye Yönelik DanıĢmanlık Hizmetleri, ĠSMMO Akademi Bağımsız Adli Muhasebe 

Uzmanlığı Sertifika Programı Ders Notları. 
183 Bilal Aktürk, Hile ve Suistimal ile Mücadele, Adli Muhasebecilik & Hile Denetçiliği Farkındalığı Eğitimi 

Seminer Notları, Halk Akademi, Stratejist Eğitim ve DanıĢmanlık, 20-21 ġubat 2010. 
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 Ġflas davaları, 

 BoĢanmalarla ilgili mali anlaĢmazlıklar, 

 ĠĢletmeler arası sorunlar.  

Adli muhasebecinin yardımcı olduğu konular:
 184

 

 Davanın ilk değerlendirmesi ve mevcut kanıtlarla dava iĢlemlerinin 

baĢlaması hakkında ön bilgi verir, 

 Delil olarak kullanılabilecek anahtar belgelerin belirlenmesinde yardımcı 

olur. Bu çalıĢma, savunma ve avukatların mahkemeye sunacakları belgeler 

için çok önemlidir, 

 Delilleri, davayı çözüme kavuĢturacak dengeli miktarda ve konuyla alakalı, 

anlaĢılabilir bir Ģekilde hazırlar, 

 DuruĢma öncesi davaya hazırlık için, finans ve muhasebe yönü üzerine 

hukuk danıĢmanlarıyla küçük toplantılar yaparlar. 

Uzman Ģahitler dava konusu ile ilgili olarak gerekli araĢtırmaları yaparak çeĢitli 

veriler toplarlar. Bu verileri değerlendirerek bir görüĢe varırlar. OluĢturdukları görüĢü 

mahkemeyi aydınlatacak Ģekilde raporlarında sunarlar. Uzmanlar topladıkları kanıtlar 

yardımıyla ulaĢtıkları görüĢü raporlamak zorundadırlar. ÇeĢitli nedenlerden dolayı 

raporun yazılması gerekli olabilir. Ġlk olarak, federal hukuk kuralları uyarınca 

istenebilir, ikincisi, uzman Ģahidin mahkemede yazılı bir belge ile bulunmasını sağlar, 

üçüncüsü, uzmanın değerli bilgi birimi ile karĢı tarafın cesareti kırmak için 

kullanılabilir. Son olarak, gerekçeleri belirtilerek, iyi yazılmıĢ bir rapor, mahkeme 

dıĢındaki çözüm görüĢmeleri ile karĢı tarafı yönlendirmede kullanılabilir. Nedeni ne 

olursa olsun hukuksal anlaĢmazlıkların çözümünde büyük rol oynayan raporlar özenli 

                                                 
184 Owojori A. A. and T. O. Asaolu, The role of the Forensic Accounting in Solving the Vexed Problem of 

Corporate World, Vol.29, No.2, 2009, s.186.  
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bir Ģekilde hazırlanmalıdır. ACFE, etkili bir raporun taĢıması gereken özellikleri aĢağıda 

sıralamıĢtır:
185

 

 Özet bilgi sunmalı, 

 Belirsizliklerden, hatalı dil kullanımından kaçınılmalı,  

 Genellemelerden kaçınılmalı, 

 Konuya uygunsa grafik ve çizimlere yer verilmeli, 

 Yapılan iĢe referans olabilmeli, 

 Doğrulu ve dürüstlüğü titizlikle kontrol edilmelidir. 

Adli muhasebecinin mahkemedeki rolü iki kısımdan oluĢur: Ġlki uzmanın 

mahkemeye gitmeden önce ne yapması gerektiği, ikincisi mahkemeye gittiğinde ne 

yapması gerektiğidir. Ġkinci kısım raporun yazıldığı ve uzmanın mahkemedeyken 

uzmanın ne yapılması beklendiğini de içermektedir. Medeni hukuk ve ceza davalarında 

belirli bir uzmanlığı olmayan Ģahitlerin fikir, kanaat ve tanımlamalar içeren yasal 

Ģahitlik yapmaları kısıtlanmıĢtır. Ancak ehliyetli uzmanlar profesyonel görüĢlerini 

açıklayabilirler. Bu noktada Michigan Temyiz Mahkemesi Kanıt Kurallarını göz 

önünde bulundurulmaktadır.
 186

 

Kural 702: Uzman ġahitlik 

Dava konusuyla ilgili bir gerçeğin belirlenmesi veya kanıtların anlaĢılmasında 

tanınan bilimsel, teknik veya diğer uzmanlık bilgilerinin yargılayan kiĢiye yardımcı 

olacağı mahkeme tarafından belirlenirse, bilgi birikimi, becerisi, deneyimi, eğitimi ile 

uzman olarak nitelendirilen bir Ģahit ifade verebilir.   
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Kural 703: Uzmanların Vereceği Ġfadenin Esasları  

Uzmanın fikrini veya çıkarımlarını dayandırdığı belirli bir davadaki gerçekler 

veya veriler duruĢmada veya duruĢmadan önce ona bildirilen veya onun kavradığı 

Ģeyler olabilir. Mahkeme bir görüĢ veya çıkarıma temel teĢkil eden gerçekler veya 

verilerin kanıtlanmasını talep edebilir.
187

  

Kural 704: Nihai Karar Hakkındaki GörüĢ  

Temel konu hakkındaki görüĢ ile ilgilidir. Jüri ve yargıç tarafından üzerinde 

karara varılacak konu hakkında uzmanın görüĢ bildirmesine temel oluĢturmaktadır. 

Ancak uzmanın kriminal bir davada, davalının akıl sağlığı konusunda ifade vermesine 

izin vermez.
188

 

Kural 705: Uzman GörüĢünün Esasını OluĢturan Gerçeklerin ĠfĢası  

Uzman aksine mahkeme talebi olmaksızın esas alınan gerçeklerin ifĢası 

olmadan görüĢleri veya çıkarımları bakımından ifade verebilir, gerekçelerini 

açıklayabilir. Çapraz sorguda uzmandan esas aldığı gerçekleri veya verileri açıklaması 

istenebilir.
189

 

Kural 706: Mahkeme Tarafından Atanan Uzmanlar 

Mahkeme, kendi kararı veya baĢka bir tarafın kararı ile uzman Ģahitlerin 

atanması gerekliliğinin nedenini göstermek için bir talimat verir ve taraflardan 

adaylarını açıklamalarını talep edebilir. Mahkeme, taraflarca üzerinde anlaĢılan 

uzmanları atayabilir ya da kendi seçtiği uzmanları atar. Uzmanın kendi rızası olmadan 

mahkeme tarafından atanamaz. Bu Ģekilde atanan uzman mahkeme tarafından, bir 

nüshası katibe verilerek yazılı olarak veya tarafların katılabileceği bir toplantıda 

sorumlulukları hakkında bilgilendirilir. Bu Ģekilde atanan uzman bulgularını taraflarla 

paylaĢır; yeminli ifadesi herhangi bir taraf tarafından alınabilir ve mahkeme onu ifade 

vermeye çağırabilir. Kendisini Ģahit olarak çağıran taraf dahil olmak üzere her iki 
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80 

 

tarafın çapraz sorgulamasına tabi olacaktır. Atanan uzmanlar mahkeme tarafından 

belirlenen makul bir ücret alma hakkına sahiptir. Bu Ģekilde belirlenen ücret, sadece 

ücreti içeren ceza davaları, medeni hukuk davaları ile usullerinde kanunla sağlanan 

kaynaklardan ödenir. Diğer medeni hukuk davaları ve süreçlerinde ücret mahkemenin 

belirleyeceği miktar ve zamanlarda taraflar tarafından ödenir ve diğer giderlerle aynı 

Ģekilde tahsil edilir.
 190

    

Kural 706: Ġtham KarĢısında Yapılan Ġncelemelerin Kullanılması  

Çapraz incelemede uzmanın dikkatinin çekilmesi veya onun doğrudan 

incelemesinde kullanması koĢuluyla, uzman, diğer Ģahit ifadeleri veya yargı 

bildirimleriyle güvenilir kaynaklar olarak belirlenen; tarih, tıp ve diğer bilimlerde veya 

sanat dalları konusunda yayınlanan broĢürlerde, yayınlanan incelemelerde veya süreli 

yayınlarda yer alan ifadeler ithamlar karĢısında kabul edilebilir. Uzman Ģahitler diğer 

Ģahitler gibi özellikle nitelikleri, görüĢlerinin temelleri ve yeminli ifade vermek karĢılığı 

aldıkları ödemeler bakımından çapraz sorgulanır. Sorular varsayıma dayalı gerçek 

kanıtlar ile desteklenirse, uzman bu varsayıma dayalı sorulara iliĢkin görüĢlerini 

açıklayabilir.
191

  

Muhasebeciler ve denetçiler, finansal hileler, zimmet suçları, varlıkların 

suiistimali, kar amaçlı kundakçılık, iflas hileleri ve vergi kaçırma gibi suçların 

soruĢturmalarında yardımlarından faydalanmak için davalara çağrılabilir.  Muhasebe 

veya denetim alanını ilgilendiren dava konularında muhasebeciler veya denetçiler 

savunma tanığı olarak ya da sanık danıĢmanı olarak mahkemede bulunabilmektedirler.  

Daubert Standartları ve Uzman ġahidin Ġfadesinin Kabulüne ĠliĢkin 

Standartlar 

Mevcut ABD standartları ABD Temyiz Mahkemesi tarafından belirlenmiĢ 

Daubert davası standartlarıdır. Bu standartlar, uzmanın niteliklerinin ve daha da 

önemlisi ifadesinin belirlenmesinde büyük önem taĢımaktadır.  Mahkemeler uzman 

ifadesini kabul etmek için “genel kabul” kılavuzu kullanmaktadırlar. Bilimsel tekniğe 
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dayalı uzman görüĢünün, o tekniğin ilgili bilimsel topluluk içinde genel olarak güvenilir 

kabul edilmedikçe geçerli olmadığı ifade edilmektedir. 1975’te ABD Kongresi 

kanıtların kabulünün belirlenmesinde esas kabul edilen genel kanun yerine kurallar 

getiren Federal Kanıt Kuralları 702 (Federal Rules of Evidence)’ı kabul etmiĢtir. Kanun 

702, daha fazla uzman ifadesinin yargılayacak kiĢinin önüne gelmesi için tasarlanmıĢtır. 

1993’te ABD Temyiz Mahkemesi, bilimsel kanıtın ilgili ve güvenilir olması gerektiği 

görüĢüne varmıĢtır. Uzman ifadesinin geçerliliğinin belirlenmesinde de esnek bir 

yaklaĢımın izlenmesi kabul edilmektedir. Buna göre göz önünde bulundurulacak dört 

temel faktör:
192

 

1. Bir uzmanı tanımlayan ilkeler ve deneyimler,  

2. Gerçekte ifadenin temeli, 

3. Ġfadenin ilgisi ve güvenilirliği, 

4. Diğer faktörler. 

Hakimlerin uzman ifadesinin güvenilirliğini değerlendirmede yardımcı beĢ 

soru maddesi oluĢturulmuĢtur:  

1. Test etme: Teori ya da teknik test edilebilir mi ya da test edildi mi?  

2. Emsal incelemeleri: Teori yöntemdeki eksikliklerin tespit edilmesine 

yardımcı olan emsal incelemeler ve yayınlara tabi tutuldu mu?  

3. YanlıĢ oranları: Tekniğin kullanımını kontrol eden yerleĢik standartlar var 

mıdır? Seçilen yöntemde yüksek yanlıĢ oranı ya da olası hata yüzdesi var 

mıdır?  

4. Kabul edilirlik: Ġlgili teori ya da teknik söz konusu teknik toplumda genel 

kabul görmüĢ müdür?  

5. Zaman: Teori ya da teknik yargılama baĢlamadan önce var mıydı?  
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Daubert kuralı uzman Ģahitlerin niteliklerinin değerlendirmesine iliĢkin 

faktörleri belirlerken aynı zamanda bazı problemler ortaya çıkarmıĢtır.
193

 

Daubert’in yol açtığı sorunlar adli muhasebecilerin uzman ifadesi için 

geçerlidir. Uzman Ģahit olarak görev alan adli muhasebecilerin Daubert’in getirdiği 

zorlukları baĢarıyla göğüslemesi gerekmiĢtir. Daubert’ten itibaren, gittikçe artan sayıda 

ifade veren uzmanlar, ifade vermelerini önlemek için karĢı tarafın avukatı tarafından 

önlerine sürülen zorluklarla karĢı karĢıya kalmıĢlardır. Aslında birkaç duruĢma 

mahkemesi değerleme ile ilgili uzman ifadesini kapsam dıĢı bırakmak için Daubert 

faktörlerini uygulamıĢtır. Uzman Ģahitlik yapan adli muhasebeciler için öneriler:
 194

 

 Ġlgili profesyonel standartlar bilinmeli, 

 Ġlgili profesyonel standartlar uygulanmalı, 

 Ġlgili profesyonel literatür bilinmeli, 

 Ġlgili profesyonel örgütler bilinmeli, 

 Genel olarak kabul görmüĢ analitik yöntemler kullanılmalı, 

 ÇeĢitli analitik yöntemleri uygulanmalı, 

 ÇeĢitli analitik yöntemlerin sonuçları analiz edilmeli, 

 Bütün önemli analitik varsayımlar ve değiĢkenler belirlenmeli,  

 Analizi emsal incelemelerine tabi tutulmalı, 

 Mantık açısından sonuçlar analiz edilmeli. 

Adli muhasebe öncülerden olan Larry Crumbley uzman Ģahit olmayı düĢünen 

adli muhasebecilere onlar için faydalı olacak hususlara dikkat çekmektedir. Ġlk olarak, 

adli muhasebecilerin niteliklerini gözden geçirmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. 

Crumbley adli muhasebecilerin belirli bir davada uzman olmak için gerekli yetkinliklere 
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sahip olduklarından emin olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Ġkincisi, adli 

muhasebecilerin gerekli belgelerini düzenlemeleri gerektiğini önermektedir.  

Federal medeni usul hukuk kuralları, uzmanların kimliklerini, görüĢlerini 

beyan edecekleri konuları, profesyonel niteliklerini (son 10 yıl içindeki yayınları ve son 

dört yıl için Uzman ifadesi verdikleri davaları) ve kimlerden ücret aldıklarını ifĢa 

etmelerini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, adli muhasebeciler söz konusu doğru insan olup 

olmadıkları konusunda gerçekçi olmalıdırlar. Adli muhasebeci bir kez 

görevlendirildiğinde, derinlemesine hazırlanmalıdır. Avukatın çıkarımları 

Ģekillendirmesine izin vermemelidir. Adli uzman, kendi ifadesini kaydedip bu sesli 

kaydı inceleyerek pratik yapmalıdır. Adli uzmanın “Daubert’e dayanıklı” olduğunu test 

etmek için avukatlara öneriler:
195

     

 Ġlgili alanda araĢtırmaları, yayınlanan çalıĢmalarının sayısı gibi genel 

yetkinlikleri bakımından adli muhasebecinin özgeçmiĢi incelenmelidir,  

 ÖzgeçmiĢte herhangi bir gerçeğe aykırı beyan, yanlıĢlık veya belirgin 

çıkarımlar olup olmadığından emin olmak için adli muhasebeciye sorular 

sorulmalıdır, 

 Yayınlarında tutarlı ya da tutarsız görüĢlerini tespit etmek için adli 

muhasebecinin takındığı tavrı incelenmelidir,  

 Adli muhasebecinin önceki ifadelerinde görüĢlerinin çürütülüp 

çürütülmediğini tespit etmek için bu ifadeler incelenmelidir,  

 Davayla ilgili adli muhasebe konuları hakkında adli muhasebeci 

eğitilmelidir.  

Kural 702, Daubert kanunu ve ilgili yargı kararları dahil olmak üzere, adli 

muhasebecinin ifadesini içeren bir argümanı desteklemek için materyaller 

hazırlanmalıdır. 
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4.5.2. Dava Öncesi Adli Muhasebeci 

4.5.2.1. Kanıt Toplama 

Adli muhasebeciler ele aldıkları olayı çözümlemek ve sonucunda rapor 

yazabilmek için kanıt toplamak zorundadırlar. Kanıtları toplarken teknolojik 

yeniliklerden faydalanabilir günün koĢullarına göre araĢtırmalarını sürdürebilirler. 

Fiziksel kanıtları toplarken suç biliminden yararlanırlar. Adli muhasebeci kanıtları, 

fikrini desteklemek veya karĢı tarafın tezlerini çürütmek amacıyla toplayabilir. 

Kanıtların toplanması ve analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkarılan raporun amacı 

mahkemeyi konuyla ilgili aydınlatmaktır. Toplanan kanıtları analiz etmenin birçok yolu 

vardır. Mahkeme, toplanan kanıtların haklılığını kabul etmek için bazı prensipler ortaya 

koymaktadır.
196

 

EriĢilebilen bütün kanıtların yanında cevap verilmesi istenilebilecek sorulara 

karĢı gerekli materyallerin bulundurulması önemlidir. Bu yığın arasında davanın ceza ya 

da medeni hukuk davası olması fark etmeksizin, hazırlanan raporun, fotoğraflar, 

grafikler, davanın diğer tarafından alınan belgeler, zor durumları ya da fikirleri 

açıklamak için ihtiyaç duyulabilecek görsel araçlar bulundurulmalıdır. Portatif olmayan 

bir materyal gerektiren görsel araçlara ihtiyaç duyulması durumunda, avukatlara en kısa 

süre içinde haber verilmelidir. Çok basit sistemler hariç, görsel araçlar konusunda 

oluĢan bir sıkıntının mahkemeye karĢı güvenilirliği etkileyebilir. Bu nedenle uzman 

aracın nasıl çalıĢtığından emin değilse veya yardım edecek bir teknisyen yok ise araç 

kullanmaktan kaçınmak gerekmektedir.
197

 

Amerikan mahkemelerinde vakayı aydınlatması, olayı çözüme kavuĢturması 

nedeniyle kanıtlara “yardımsever” adı verilir. Mahkemenin alacağı karar bağımsızdır 

adli muhasebeciye bağlı değildir fakat olayın aydınlanması ve avukatın olay hakkındaki 

teknik konularda bilgi sahibi olarak müvekkilini temsil edebilmesi için adli 

muhasebecinin ayrıntılı incelemelerine gerek duyulur. Bazen kanıtların tümüne ulaĢmak 

gereksiz ayrıntılara neden olabilir. Böyle bir durumda mahkemenin ortaya koyduğu 

prensiplere göre hareket edilerek mahkemede sunulması engellenebilir. Adli 
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muhasebecinin topladığı kanıtların kesin doğruluğunu kanıtlaması çok önemlidir. 

Örneğin bir vakada bir maddenin vücuttan çıkan kan ya da boya olup olmadığını kesin 

olarak ortaya koymalıdır. Her olasılık hata payı taĢır tamamen doğru sayılamaz. 

Olasılıkların kesin olarak ortaya konulabilmesi için DNA testleri ve parmak izi 

sonuçları kullanılmaktadır.
198

  

Kanıtların amacına ulaĢabilmesi için ispatlanabilir olması gerekmektedir. Sözlü 

ifadelerde kanıt olarak kullanılabilir. Kulaktan dolma bilgiler kanıt gibi kullanıldığında 

hakim nazarında değeri olmayan bilgiler olurlar. Duyumların kanıt olarak 

kullanılabilmesi için Ģahit olacak kiĢinin bizzat olayı görmesi duyması germektedir.
199

 

Adli muhasebeciler mahkemelerde Ģahitlik yaptıklarında fikirlerini ortaya 

koyarlar veya gerçek durumu dile getirirler. Kullandıkları kanıtlar dokümantasyonlar ve 

sabit kanıtlar olarak ayrılırlar. Dokümantasyonlar kanıtlanabilirlikleri açısından oldukça 

önemlidirler. Ayrıntılı belgelendirmeler ve teyp kayıtlarını içerebilmektedir. Adli 

muhasebecinin kanıtları topladığı bir çanta vardır. Bu çanta herhangi bir nedenle 

açılacak olursa, açan kiĢi tarafından tarih atılarak imzalanır ve tekrar kapatılmalıdır. 

Fiziksel kanıtlar oldukça önemli olmalarına rağmen bazen gerçekliği üzerine Ģüphe 

duyulabilir. Evrak üzerinde düzeltmeler veya tahribat yapılmıĢ ise fiziksel kanıtlar 

gerçeği yansıtmaktan uzak olacaklardır.
200

 

Yüksek Mahkemede kullanılacak herhangi bir kanıt diğer mahkemelerde 

açıklanmalıdır. Bu dava süreci Sulh Mahkemesinde yürütülmez. Sulh Mahkemesinde 

daha sonra kullanılacak olan kanıtların gösterilmesine gerek olmamasına rağmen, eğer 

dava Yüksek Mahkemede sona erecekse her iki taraf ellerindeki kanıtları ortaya koymak 

için Sulh Mahkemesinde görüĢmeler yapılır. Dava Yüksek Mahkemede görüĢülürken 

erteleme talep etmekten kaçınılır bu nedenle kanıtların üzerine yoğunlaĢması için 

davaya uzman Ģahit atanabilir. Uzman Ģahidin çalıĢmaları sayesinde mahkeme 

çalıĢmalarını düzenli bir Ģekilde yürütür. Kanıtların geç çözüme kavuĢturulması, jürinin 

yanı sıra hakimi, avukatı ve dava taraflarını sıkıntıya sokabilir. Aksi halde 
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açıklanamayan kanıtlar var ise davayı çözüme kavuĢturmak için 

kullanılamamaktadırlar.
 201

  

4.5.2.2. Adli Muhasebecinin Mahkeme Öncesi Genel Hazırlıkları 

DuruĢmada Ģahitlik edecek uzmana mahkeme celbi gönderilerek bilgisine 

baĢvurulacağı bildirilir. Uzman Ģahit daveti aldıktan sonra sebebi ne olursa olsun 

duruĢmaya katılmaz ise bazı yaptırımlar ile karĢılaĢabilir. Mahkemeye getirtilerek 

açıklama istenilebilir, para cezasına çarptırılabilir veya hapis cezası verilebilir. Bu sert 

tutum, iĢinde yetkin olan adli muhasebeciyi asla etkilemez, aksine mahkemenin yargı 

gücünün doğruları ortaya çıkarmaya çalıĢtığını vurgular niteliktedir. 

Profesyonel Ģahitler adli muhasebecilerin uzman Ģahitlik yapmalarından 

farklıdır. Profesyonel Ģahitler gerçekte gördükleri, duydukları olaylara mahkemede 

Ģahitlik yaparlar. Uzman Ģahitler ise topladıkları kanıtları yorum ve tecrübelerine 

dayanarak çözümler, mahkemede çapraz sorgulamada bulunarak mahkemeyi olayla 

ilgili aydınlatırlar. Adli muhasebeci duruĢmada taraflara suçludur ya da masumdur 

Ģeklinde yargılayıcı ifadeler kullanamaz. Adli muhasebeciler için öznel görüĢlerini kanıt 

olarak mahkemede sunmak her zaman kolay değildir. Psikolojik ve diğer birçok kanıt 

adli çalıĢmalar ile ortaya çıkarılabilir. Adli muhasebeciler, el yazısı çözümleme veya 

stylometry gibi teknikler kullanarak kanıtların sağlıklı bir Ģekilde ortaya çıkmasını 

sağlarlar.
202

 

Adli muhasebeci dava öncesi aĢamaları belirlemeli ve dava konusunu iyi 

anlamalıdır. Mümkün olduğunca rakip tarafın dava ile ilgili durumuna hakim olmalıdır. 

Mahkemede delil olarak kullanabilecek ve dava sürecinde ihtiyacı olabilecek tüm 

bilgilere ulaĢmasını sağlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır. Adli muhasebecinin 

dava konusuna hakim olması, mahkemede kendinden emin bir tavırla mahkeme heyetini 

etkileme ve ikna etme becerisini artıracaktır. Mahkeme sürecinde karĢı taraf ile 

düĢmanca bir rekabet söz konusu olmasına rağmen her iki taraf da dürüstçe taraflarını 
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savunacaklardır. Diğer önemli husus, dava sürecinde ortaya çıkabilecek sürpriz ve 

tuzaklara karĢı deneyim kazanmıĢ dava vekilleri olmalıdır.
203

  

Mahkemede bir Ģahit dinlenirken diğer Ģahit duruĢmada yer almamasına 

rağmen adli muhasebecilerin uzman Ģahit olarak diğer Ģahitle aynı anda duruĢmada yer 

almasına izin verilebilmektedir. Mahkemede Ģahitlik edecek Ģahıslar gördüklerini ve 

duydukları sözlü Ģekilde mahkemede anlatırlar. Uzman Ģahit olarak adli muhasebeciler 

yaptıkları ayrıntılı incelemeler neticesinde ortaya çıkardıkları raporu mahkemede sözlü 

veya yazılı olarak sunabilirler, davaya konu olan olayı görmeleri veya duymaları 

gerekmemektedir. Adli bilimciler mahkemenin içinden çıkamayacağı beyaz yaka suçları 

gibi uzmanlık gerektiren alanlarda yargıya dava çözümünde yardımcı olurlar. KarmaĢık 

hile vakalarında jüri sistemi mahkemeden kaldırılabilir. Bunun nedeni jürinin dava 

konusunda yetkin bilgiye sahibi ve hileli karmaĢık olayı kavrayabilecek kiĢilerden 

oluĢmamasıdır. Mali iĢlemlerin uluslar arası olması ve elektronik ortamlara taĢınmasıyla 

iĢlem hacmi büyümüĢ ve takibi zorlaĢmıĢtır. Bu nedenle jüri sisteminin kaldırılması 

konusu karĢılaĢılabilir bir durum haline gelmiĢtir. Bir uzman mahkeme takdirine 

görüĢlerini sunarken deneyim ve yeteneklerine bağlı olarak hareket eder. Ne kadar çok 

deneyimi olursa dava çözümünde o kadar baĢarılı olacaktır. Fakat önemli olan ortaya 

konulan görüĢün mahkeme tarafından anlaĢılabilmesidir. Adli muhasebeci 

varsayımlardan her zaman kaçınmalıdır.
204

 

Dava öncesi yapılan hazırlıklar uzmanın stresini azaltarak baĢarılı olmasına 

katkı sağlayacağından oldukça önemlidir. Ġlk olarak mahkemeye ulaĢım konusunda 

uzman temkinli davranmalıdır. Uzman; karayolu, demiryolu ya da uçuĢ rotasının nasıl 

olacağını tam olarak belirlenmelidir. Bu davranıĢ uzmanın yanına alacağı dokümanları 

rahatlıkla hazırlamasına yardımcı olacaktır. Dava karmaĢıklaĢtıkça dokümantasyon 

fazla olacaktır. Ceza davalarında, davalı sayısı arttıkça, materyal sayısı artar; bunun 

nedeni sadece çoğaltma değil, aynı zamanda her bir birey için suçlamaların aynı 

olmaması da olabilir.
205
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Davadan önce kiralanan uzman Ģahit mahkeme sisteminde çalıĢmaya 

baĢladığında, onunla anlaĢan avukat ile birlikte gerçekleri ve diğer konuları 

derinlemesine inceler. Eğer o avukat dava konusunun bir özetini yazmıĢsa, adli 

muhasebeci bu belgeyi okumalıdır. Özeti okuyan uzman daha sonra ilk 

değerlendirmesini yapar ve avukata, müvekkil aleyhine iddiaları destekleyen geçerli 

muhasebe, mali veya vergi konularının var olup olmadığını avukata söyler. Örneğin; 

değerlerin veya zararların olduğundan çok veya az gösterildiğini düĢünebilir, dava 

konusuyla ilgili geçerli bir hususu tespit etmediğini fark edebilir.
206

 

DuruĢma öncesi hazırlığın baĢka bir yönü, tanığın kullanmak veya dayanmak 

istediği bütün notların var olmasıyla ilgilidir. Bu notlar mahkemede kanıt olarak 

istenebilir veya sorgu sırasında üretilebilir. Uzmanın kanaatlerini desteklemek için diğer 

Ģahitlerden bilgi almak gerekebilir. ġahit doğrudan bilgisi olmadıkça bunlara atıfta 

bulunamaz. Adli muhasebeci diğer Ģahitler tarafından sunulan görüĢ veya bilgilere 

dayandıysa, bu kanıtı mahkemede duymalı veya dava dosyasını okumalı ya da üzerinde 

anlaĢılan ifadeleri okumalıdır. Aksi halde, buna dayanılarak oluĢturulan bilgi ve 

görüĢler geçerli olmayabilir. KarĢı tarafın Ģahitleri dahil olmak üzere bütün Ģahitlerin bir 

listesini edinmek adli muhasebeci için yararlı olacaktır. Bu durumda uzman diğer 

uzmanların ve raporların varlığı konusunda ĢaĢkınlık yaĢamayacaktır. Böylece diğer 

Ģahitlerin ifadesi sırasında uzmanın hazır olmasının ve ilgili mahkeme onayını 

almasının gerekli olup olmadığına karar verebilir. Eğer baĢka bir uzman hazırsa, 

uzmanın diğer raporları incelemesi ve raporunun güvenilirliğini etkileyebilecek karĢı 

tarafın sunabileceği mantıklı noktaları değerlendirmesi gerekmektedir.
207

 

Ġfade öncesi hazırlıklar, gerekli grafik sunumların hazır olmasını, avukatla 

yapılacak önemli görüĢmelerin ifade öncesi toplantıların bir parçası olarak 

gerçekleĢtirilmesini ve uzmanın raporu ve muhasebeyle ilgili olsun olmasın bütün diğer 

ilgili konuları anlamasını sağlamaktır. En önemlisi uzmanlar avukat ile birlikte uzmanın 

kanıtlarının sırası ve bunların açıklanma stratejisini kararlaĢtırmalıdır. DuruĢma 

sırasında beklenmedik bir durum ile karĢılaĢmamak için avukatın uzmana sorular 

sorması ile birlikte, doğrudan ifade üzerinden gidilmelidir. Ġfade öncesi toplantılarda, 
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uzmanın niteliklerinin güncel olmasını temin etmek, davanın zayıf ve güçlü noktalarını 

görüĢmek ve uzman raporunun hangi kısımlarının mahkemeye sunulacağına karar 

vermek uygun olacaktır.
208

 

Bütün belgeler topladıktan sonra, bunları mantıksal bir düzene sokulmalı ve 

her sayfada yazan Ģeyi kapsamlı olarak bilene kadar rapor tekrar tekrar okunmalıdır. 

Uzaman kendi oluĢturduğu rapor üzerinde yeterli hakimiyete sahip değil ise duruĢma 

sırasında telaĢlı, kendinden emin olmayan bir tutum içerisinde bulunacaktır. Bu durum 

uzman ve sunduğu rapor için iyi bir intiba uyandırmayacaktır. Uzman, elindeki raporun, 

savunma ile iddia makamının önlerinde bulunan raporla aynı Ģekilde sayfa 

numaralandırıldığından emin olmalıdır. Uzman çapraz incelemeye tabi tutulduğunda 

raporda bir nokta varsa, “raporunuzun xx sayfasında Ģöyle diyorsunuz …” Ģeklinde 

sorular gelecektir. Bahsi olan sayfada yazılanların tespit edilebilmesi için önemli bir 

ayrıntıdır.
209

  

Dosyalar çözüldükten sonra, dava öncesi faaliyetinin çok önemli bir kısmı 

iddianın güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmektir. Avukatın davayı ikna edici ve akıcı bir 

Ģekilde açıklamasının uzmanın net olmasına bağlıdır, medeni hukuk davalarında da aynı 

Ģey söz konusudur. KarĢı tarafın mahkemede dayanacağı belgelerin hepsi uzmana 

verileceğinden, onların iddialarının da güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek 

gerekecektir. Bu hazırlık çok önemlidir. Taraflardan birinin avukatı karĢı tarafın 

raporundaki zayıflıkları ifĢa etmeye çalıĢırken, karĢı tarafın avukatı ise diğer tarafın 

raporundaki zayıflıkları ortaya çıkarmaya çalıĢacaktır. Uzman güçlü tarafa yoğunlaĢarak 

elindeki gerçekleri ortaya koymalıdır. Ne kadar çok gerçek bilgi ortaya konursa o kadar 

tartıĢmaya kapalı kabul edilebilir deliller ortaya konabilir. Hazırlıksız yakalanmamak 

için sorulması muhtemel sorulara hazırlanmak gerekir. Bu hazırlık uzmanın kendine 

güveninin gelmesini sağlayacaktır. Uzman yazdığı rapora güveniyorsa, bir avukat 

anlaĢılması zor sorularla geldiğinde, kendine güveni tam bir uzmanla karĢılaĢacaktır.
 210

 

Dava ile ilgili görüldüğü takdirde, avukat uzmana niteliklerini ve yayınlarını 

sorabilir. Uzman yöneltilen soruyu seri ve anlaĢılır bir Ģeklide cevaplamak için hazırlıklı 
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olarak mahkemede yer almalıdır. Bunlar genel kanıtlara giriĢ niteliğinde sorulur ve 

önceden uzmanın izni alınmalıdır. Bazen avukat zaman kısıtlaması olduğundan ya da 

unuttuğundan uzmana bunları soracağını söylememiĢ olabilir; ancak uzman avukata 

verdiği özgeçmiĢi diğerleriyle paylaĢmıĢtır ve bu nedenle söz konusu sorularla 

karĢılaĢılabilir. Nitelikler, mezun olunan okullar ve alınan dereceler ve yıllar daha sonra 

ilgili yayınlar gelir. Uzmanlık alanını anlatırken çok alçakgönüllü olmak güvenilirliği 

arttırmaz ya da tersi gösteriĢ değildir. Mümkünse uzman bunu bir iĢ arkadaĢıyla prova 

edebilir. Adli muhasebeci mahkemede raporunu sunarken ses tonu ve vücut diline 

dikkat etmelidir. Uzman güvenilirlik, dürüstlük ve isteklilik göstermelidir. KonuĢurken 

çok fazla detaya girmek konuyu bulandırır ve önemli detayları saklayabilir. Uzman 

tedarikli davranmak zorundadır, kendisine yararı olacak materyalleri yanında 

bulundurmalıdır. Uzman, mahkemeye gelirken ortama uygun Ģekilde giyinmeli 

abartıdan uzak durmalıdır. Dikkat dağıtıcı renk ve desenlerde giyinmemeli temiz ve 

düzgün bir Ģekilde giyinmelidir. Uzman, ortaya koyduğu rapordaki bilgilere 

mahkemede bulunan ilgili kiĢileri inandırmalıdır bu nedenle konuĢmasından giyimine 

kadar uzmanın ciddi bir görüntüye sahip olması gerekmektedir.
211

 

Adli muhasebeciler mahkemede mantığa uygun Ģekilde giyinmelidirler. Ġkna 

edici ve otoriter bir görüntü sergilemelidirler. Örneğin mahkemede gösterilecek Ģahit bir 

polis memuru ise mahkemeye polis üniformasıyla katılmalıdır. Üniforma olmadığında, 

giysilerde muhafazakar ve sade olunmalıdır.
212

  

Mahkemenin tahmini süresi ve uzmanın kanıt sunmayacağı günlerde 

mahkemede bulunup bulunmaması gerektiği konusu avukat ve uzman arasında 

görüĢülmelidir. Mahkeme çok teknik bir konu ile ilgiliyse büyük olasılıkla uzmanın 

orada olması istenir. Dava basit olsa da, ya da bilimsel kanıtlar ve yorumlanması 

ihtilaflı olsa da, karĢı tarafın kanıtlarının duyulması gerekir; böylece uzman kanıtları 

sunduğunda cevap vereceği sorulara iliĢkin net bir fikri olur. Medeni hukuk davalarında 

ya da uzmanın daha sonra tekrar kanıtları sunmak üzere çağrılabileceği karmaĢık ceza 

davalarında davanın ne kadar süreceğini kestirmek zordur. Ceza duruĢmalarının çok 

uzun sürdüğü bir alan hile davalarıdır. Bunların aydınlatılması daha zor olduğundan ve 
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belirsiz bir zaman dilimi ile çok uzmanlık gerektirdiğinden, mahkemedeki zamanı 

tahmin etmek zordur. Mahkeme zamanının kaymasının nedenlerinden biri 

ertelemelerdir. Bunlar herhangi bir nedenden olabilir ve tahmin edilemez. Benzer 

Ģekilde, uzman mahkemede bulunamayacağı tarihleri önceden avukata söylemelidir; 

uzmanın daha önceden ayarlanmıĢ baĢka bir mahkeme veya tatil gibi herhangi bir 

nedeni olabilir. Aynı zaman ve yerde pek çok kiĢinin bulunmasını ayarlamak mahkeme 

görevlisi ve diğer ilgili kiĢiler için zor bir görevdir, ancak programlı bir Ģekilde zaman 

ayarı yapmak mümkündür.
213

 

4.5.3. Uzman Raporunun Hazırlanması 

Uzman tarafından hazırlanan rapor, davanın değerlendirilmesi açısından 

önemli bir veridir. Uzman, tüm çalıĢmalarının neticesini raporda özetlemektedir. 

Uzman, raporunu değerlendirirken rapordaki aksaklık ve eksiklikleri toplu halde görme 

fırsatına sahip olur. Rapor mahkeme esnasında uzmana iki açıdan fayda sağlamaktadır. 

Birincisi, delillerin sunumda sağladığı faydadır. Ġkincisi ise, Ģahitlik esnasında 

söylenmek istenen ana fikre temel oluĢturmadaki faydasıdır.
214

 Adli muhasebeci 

bulgularını sözlü veya yazılı olarak raporlamak zorundadır. Raporun içeriği:
 215

 

 SoruĢturmanın nedeni, 

 Feragatname ve sınırlamalar, 

 Yönetici özeti, 

 Bulgular ve görüĢler, 

 Bulgu ve görüĢlerin dayandığı temel nedenler, 

 Bulgu ve görüĢlerdeki kabul edilen veri ve bilgilerin özeti, 

 ÇalıĢmanın kapsam ve amacını özetleyen açıklama, 
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 Adli muhasebecinin nitelikleri, 

 Adli muhasebecinin ücreti, 

 Adli muhasebecinin son dört yılda verdiği uzmanlık hizmetleri, 

 Adli muhasebecinin sunumunda yararlanacağı yardımcı dokümanlar,    

görseller,  

 KiĢilerle görüĢmeler. 

Adli muhasebeci raporunda suçlu veya suçsuz yorumunda bulunmamaktadır. 

Raporu bağımsız olarak analiz etmektedir. Uzmanın her zaman mahkemede yer alması 

gerekmemektedir. Bulunması gerektiği durumlarda ise mümkün olan en iyi Ģekilde 

hazırlanmak zorundadır.
 

Raporun mahkemede kullanılıp kullanılmayacağına hukuk 

ekibi karar vermektedir. Rapora konu olmuĢ herhangi bir uzman kanıtının sadece 

mahkemenin izniyle kanıt olarak öne sürülebilmektedir. Diğer bir deyiĢle, adli bilimden 

kovuĢturma için bir rapor hazırlanması istenebilir, ancak savunma için bağımsız bir 

uzman olarak rapor yazılması gerekirse, solicitor’den açık ve net bir talimatname 

alınması gerekmektedir; çünkü gerektiğinde mahkeme raporu kanıt olarak kullanacaktır. 

Bir bilimsel veya teknik konunun belirli bir alanında herhangi bir kargaĢanın ortaya 

çıktığı medeni hukuk davalarında bu çok daha önemli olmaktadır. Uzman her zaman 

bildikleriyle ve çapraz incelemede elde ettikleriyle kendini sınırlandırmalıdır.
216

  

Karar verenlerin kabulünü kazanmak için, uzmanın söylediklerini veya 

yazdıklarını anlamaları gerekir. Uzman çekingen olmamalı, uzman neden haklı 

olduğunu güçlü bir Ģekilde açıklamalıdır. Uzman kendi hazırladığı raporun gerçeklere 

dayandığını savunurken karĢı tarafın iddialarının aksini de kanıtlamaya çalıĢmalıdır. 

KarĢı tarafın haksızlığı ortaya çıkarılamaz ise ortaya her iki tarafında haklı olduğu gibi 

bir fikir çıkabilir. Uzmanın mükemmel bir rapor yazmasına gerek yoktur. Ancak 

kelimeleri doğru yazması önemlidir. Uzmanın görüĢüne karĢı olan herkes yazılanlardan 

farklı anlamlar çıkarmaya çalıĢacaktır bu nedenle raporun nasıl yazıldığı değil ne 

anlattığı önemlidir. Bununla birlikte, güçlü kanıtlarla karĢı tarafın fikrini değiĢtirmek 
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mümkün olmasa da sunduklarını çürütme Ģansı doğacaktır. Uzman, raporunda 

savunduklarıyla davranıĢlarını birbirinden ayırmamalı tutarlı olmalıdır. Raporu sözlü 

sunmak gerektiğinde tekrarlanan cümleler kullanmak dinleyiciyi ayık tutacaktır. Ancak 

gereğinden fazla tekrar dinleyiciyi yorar. Dinleyici bu durumda dinlemekten vazgeçer 

ve haklı olunan durumda bile durum tam tersine sonuçlanabilir.
217

 

Medeni hukuk davalarında, rapor yeterli bir belge olduğundan, kanıtların sözlü 

olarak sunulması gerekmeyebilir; ancak rapora bağlı çapraz incelemenin olması olasılığı 

her zaman vardır. ĠĢte bu noktada bilirkiĢi için uzmanı olduğu alanda yeterli güncel 

bilgiye sahip olduğunu gösterebilmesi önemlidir. MaaĢlı çalıĢan her bilim adamı 

bilirkiĢi olarak tanımlanamaz; bundan fazlası gereklidir. Konuyu bilmek ve bu konuda 

çalıĢmak uzman olmakla aynı anlama gelmez. Mahkemeler doğru bulmak için vardır ve 

uzmanlardan zor konuları kesin ve akıcı bir dille açıklamak için ellerinden geleni 

yapmalarını ister. Mahkeme, çapraz inceleme yapan barrister değildir; ceza davalarında 

jüriyi oluĢturan ve hakim tarafından yönetilen bir grup insandırlar, ya da medeni hukuk 

davalarında hakim heyetidirler. Ne olursa olsun, hakim belirleyicidir ve iĢler zorlaĢırsa 

uzman barrister tarafından yapılan çapraz incelemenin yumuĢatılmasını hakimden 

isteyebilir.
218

 

Rapor, avukatların kendi hazırlıklarını yapmalarına ve mahkemenin zor 

konuları anlamasına yardımcı olmalıdır. Raporu yazan araĢtırmacı yalnızca medeni 

veya ceza hukuku davası konusunda detaylı bir özet elde ettiğinde davayla ilgili 

detayları kolaylıkla görebilir. Uzmana davanın detayları konusunda bütün bilgilerin 

verilmesi esastır. Davayla ilgili olmayan çok detaylı bir uzman raporu hazırlamanın pek 

bir anlamı yoktur. Bu mahkemenin en azından gözünden düĢmeye ve en kötüsü davanın 

anlaĢılmasında kilit rol oynayan bilimsel bir bulgunun detaylarının ilgisiz gerçekler 

yığını altında kalmasına neden olur.
 219

  

Ceza hukuku davalarında, verilen örneklerdeki eksiklikler veya yetersizlikler 

de gerçekleĢtirilen analizin her bir önemli yönü ve sonuçları ile birlikte ele alınmalıdır. 

Bu durum yanlıĢların kabul edilmesi veya elde edilen sonuçlardaki kısıtlamaların 
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belirtilmesi anlamına gelmez. Adli muhasebeci raporu hazırlayan kiĢi olarak bunu 

yapmazsa, çapraz incelemede bu zaten yapılacaktır ve kanıtların taĢıdığı değer 

kaybolacaktır. Olumsuz sonuçların saklanmaması ve görmezden gelinmemesi raporun 

en önemli özelliklerindendir. Farkında olmadan gözden kaçabilir, taraflardan birinin 

avukatı bu durumu fark edebilir, eğer konu avukatın anlayabileceğinden daha karmaĢık 

ve teknik bir konu ise, bir uzmandan raporu ve kanıtları incelemesi istenebilir, böylece 

gerçek kesinlikle ortaya çıkacaktır. Kanıtların bir kez daha incelenmesi için dava 

açıldığında, baĢka bir rapor çıkarılacak ve yeni rapor karĢı tarafla paylaĢılacaktır. GörüĢ 

alıĢveriĢi ile yeni raporun yorumlanmasının duruĢmalar baĢlamadan önce yapılması 

esastır. Bu verilerin ve raporların incelenmesinden önce davanın mahkemeye taĢındığı 

noktada bırakılırsa, önemsiz nedenlerden olduğu daha sonra ortaya çıkan Ģeyler için 

mahkemede harcanan zamanı gereksiz yere arttıracaktır. Sonuçları açıklama biçimi, 

taraflardan herhangi birinin durumdan Ģikayetçi olmasına neden olabilir. Bunun nedeni, 

dikkat çekmek için hararetli bir savunma yapılması olabilir. Aksine sonuçların 

yorumlanmasında göze batmayan bir tavır takınmak daha iyidir, böylece yorumlarda 

tarafsız davranıldığı kanısı uyandırılabilir.
220

 

Uzman tarafından hazırlanan rapor ceza davalarında kullanılmak üzere çeĢitli 

taraflara verilebilmektedir. Böylece önceden hazırlanan rapor uzmana çok zaman 

kazandırır; bu durumda her iki taraf da içeriğe itiraz etmediğinden, raporu hazırlayan 

uzman bulunmadan rapor mahkemede okunabilmektedir. Rapor hem geçerli hem de çok 

iyi hazırlanmıĢ ise, nihai sonuç üzerinde büyük bir etkisi olabilmektedir. Rapor net ve 

kolay anlaĢılır olmalıdır; içerik ne kadar az ihtilaflı olursa, çapraz inceleme sırasında 

içeriği savunmak zorunda kalma olasılığı o kadar az olur. Uzman, yazdığı raporun net 

kolay anlaĢılır olmasını sağlamak için, raporu okuyacak kiĢilerin kendi teknik uzmanlık 

seviyesinde olmadığını düĢünerek raporunu oluĢturmalıdır. Rapor basit tutulmalı ve 

uzmanlık bilgisi gerektiren terimler açıklanmalıdır. Raporun içeriğindeki önemli bir 

bilginin avukatlar ve mahkeme tarafından anlaĢılmasına yardım edecekse, testin 
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bilimsel ve teknik altyapısını anlatan bir ekin rapora iliĢtirilmelidir; ancak bu tür altyapı 

materyalinin de kısa, öz ve anlaĢılır olması önemlidir.
221

  

Ceza davalarında, ne tür bir analiz istendiğine iliĢkin talimatlar kesin olarak 

belirtildiğinden veya laboratuara gönderilen numune örneğinden anlaĢıldığından, uzman 

yanlıĢ bir varsayımda bulunulmadığını kontrol etmek her zaman önemlidir. Medeni 

hukuk davasında talimat alındığında, olayın ne olduğu tam olarak belli olmayabilir; o 

yüzden her zaman solicitor’e davanın ayrıntılarını sormak gerekir. Bir rapor 

üretildiğinde, mahkemede kullanılacaksa, diğer tarafa da ifĢa edilmesi gerekir; bu 

nedenle talimatı gönderen avukat lehine ek materyal içerebilen ön raporlar diğer tarafa 

gösterilmeyecektir. Rapor tamamlandığında, içten içe kendi düĢüncelerinin doğru 

olduğunu düĢündüklerinden aralarında bencilce nedenleri olan pek çok insan tarafından 

görülecektir. Uzman ihtilaftan kaçınmalı ve sonuçlara nasıl ulaĢıldığını tam olarak 

açıklarken uzmanlık alanının dıĢına asla çıkmamalıdır.
222

  

Uzman raporunu yayınladığında, kendisiyle ilgilenen avukat ona raporu kime 

ithaf edeceğini söyler. Mahkemeye, avukata ya da müvekkile hitap edebilir. 

Nihayetinde, avukat tarafından mahkemeye ibraz edilecek ve karĢı tarafın avukatlarına 

sunulacaktır. Adli muhasebeci, mesleğinde ehliyetten fazlasına ihtiyaç duyar; 

raporlayacağı konu hakkında uzman bilgisine ihtiyacı vardır. Eğer gerçekler, sorunlar, 

cevaplar ve yetkiler bu sonucu gösteriyorsa, uzman raporu müvekkilini savunmak ve 

karĢı tarafın savunmasını çürütmek için hazırlanacaktır. Adli muhasebeci ifade 

verdiğinde, o bir avukat değildir. Muhasebeciler muhasebeyi, avukatlar kanunları 

yorumlar. Vergi davalarında pek çok avukat, muhasebecinin vergi kanunlarına iliĢkin 

açıklamasıyla çalıĢır. Uzman ifadesinin ya da raporunun amacı çalıĢma sonuçlarını 

desteklemek ve dinleyicilerin ya da okuyucuların uzmanla aynı fikri paylaĢmasını 

sağlamaktır.
223

  

Raporda yer alması gereken hususlar: Ġlk sayfada isim ve unvan, altında meslek 

ve iĢ adresi yer alır. Buraya solicitor ve dava konusu yazılabilir. Uzman rapora, 

görevinin bilincinde olduğunu ve yalan yere Ģahitliğe neden olabileceğinden yanlıĢ 
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olduğu düĢündüğü hiçbir Ģeyi rapora koymadığına dair bir ifade ekleyebilir. Lise öncesi 

hariç geçmiĢe ait kısa bir özet de yer almalıdır. Söz konusu alanda ne kadar zamandır 

çalıĢıldığı da belirtilmelidir. Ekler dahil olmak üzere raporda toplam kaç sayfa olduğu 

ifade etmelidir, her bir sayfa numarası rapor tarihinin yanında yer almalıdır. Her sayfa 

imzalanmalıdır. Ġkinci sayfada raporun içeriği belirtilmelidir. Bir bölümde sadece bir alt 

baĢlık ve tek bir tümce olsa dahi, raporun bütün ilgili bölümleri içerikte yer almalıdır. 

Eğer rapor uzun bir çalıĢma ise, yer bulmayı hızlandırdıklarından detaylı içerik önem 

kazanır.
224

 

Rapor kaliteli kağıda basılmalı ve avukatlar ile hakimler için yeterince kopyası 

bulunmalıdır; bu nedenle kaç kiĢinin raporu görmek isteyeceğini kontrol etmek 

yeterince basmak için önemlidir. Ġmla ve dilbilgisinin kontrol edilmesi önemlidir. 

Raporda olması gereken kısımlar:
 225

 

 Ön sayfa:   (Davalı/davacı) durumunda kanıt (türü) hakkında rapor  

                   (Talimat veren makamın isim ve adresi) için hazırlanan rapor  

                   (Uzmanın ismi unvanı ve adresi) tarafından hazırlanan rapor  

                   (Basım tarihi) tarihli rapor  

(Raporun geçerlilik beyanı, sayfa sayısı; hepsi numaralı ve imzalı) 

Ġkinci sayfa: Ġçerik (kolay kullanım için pek çok baĢlık ve alt baĢlık) 

Gövde Metni: GiriĢ 

Analiz ve sonuçları  

Sonuç (kolay atıfta bulunmak için maddeler halinde sıralamak yararlı olur) 

Ek: NetleĢtirilmesi gereken teknik detaylar  
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Her sayfanın alt kısmında, x sayfalık raporun bir parçası olduğu belirtilmeli ve 

imzalanmalıdır. 

4.5.4. Dava Sırasında Adli Muhasebecinin Tutum ve DavranıĢları 

Adli muhasebecinin dava süreçlerine katılmasıyla, milyonlarca dolarlık 

tazminat davaları, hatta hapis cezaları nedeniyle iĢletmeler yeniden yapılanmaya 

zorlamıĢtır. Adli muhasebeciler sorunlara getirdikleri pratik ve derinlemesine 

çözümlerle, iĢin altında yatan asıl sorunu ortaya çıkarmada yardımcı olurlar.
226

  

Uzman mahkemenin en iyi kararı alabilmesi için dava sürecine katılmaktadır. 

Bu süreçte tek baĢına değil bir ekiple hareket eder. Uzmanın dava ekibindeki baĢlıca 

rolleri:
 227

 

 Dava değerlendirmesi, 

 Davayı desteklemek için gerekli dokümantasyonun belirlenmesi, 

 ÇalıĢma kapsamının değerlendirilmesi, 

 Ġlk mali değerlendirme ve analizin hazırlanması, 

 Hukuk konularında ve yaklaĢımda avukatla görüĢme, 

 Rapor ve muhasebe planlarının ve gerekliyse bir özetin hazırlanması, 

 Taraflar arasında görüĢmeler, 

 Mahkemede avukata yardım, 

 Mahkemede uzman ifadesi. 

Profesyonel yetkinliklerine bakılmaksızın pek çok kiĢi mizaç veya tutum 

olarak bir ekibin parçası olarak çalıĢmaya uygun değildir. ĠĢin doğası ve diğer faktörler 

nedeniyle bu sorun bazı mesleklerde diğerlerine göre daha yaygındır. Olası bir uzmanın 

ekip oyuncusu olup olmadığını değerlendirmek uzmanla anlaĢılmadan önce, iliĢkinin en 

baĢında alınması gereken önemli bir karardır. Referansların kontrolü ve bireysel 

görüĢmeler bu kararın alınmasında yardımcı olur. Davada uzmanın etkin yönetimi, 

hassas soruĢturma verilerinin güvenliği ve Ģahit kürsüsünde Ģahit olarak uzmanın 
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etkinliği sadece ekip oyuncularının uzman rollerinde kullanılmasını öngören 

düĢüncelerden birkaçıdır.
228

     

Yargılama süreci baĢladıktan sonra uzman ile anlaĢılırsa, ilk olarak esas veya 

değiĢtirilmiĢ dilekçeleri, dilekçelere verilen cevapları, karĢı iddiaları, yeminli ifadeleri, 

sorguları ve cevapları, kayıt ve cevapların üretilmesine iliĢkin talepleri, mahkeme 

emirlerini, karĢı Ģahitlerin özgeçmiĢlerini ve raporlarını ve mahkeme tarafından alınan 

ya da alınacak kararları gözden geçirir. Uzman kendisiyle irtibata geçen avukatla ilk 

ihtiyaçlarını, hangi kayıtları inceleyeceğini ve kimlerle görüĢeceğini paylaĢır. Teklif 

edilen iĢe baĢlama mektubunun içeriği ve kendisine ödenecek ücretleri de kısaca anlatır. 

Avukat ve müvekkil yargılamaya baĢlanmasına karar verir ve uzman ile anlaĢırsa veya 

yargı süreci baĢladıktan sonra uzman ile anlaĢılırsa, uzman iĢe baĢlama mektubu ile 

avukatın esas dilekçeyi veya düzeltilmiĢ dilekçeyi yeniden gözden geçirmesi için 

gerekli olduğunda konular listesi hazırlar. Ayrıca avukata önerilen soruĢturmalar, talep 

edilecek vergi beyannameleri, yevmiye defterleri, kayıtlar ve belgeler listesi verecektir. 

Avukatın ifade vermesini isteyeceği kiĢileri ve sormasını istediği soruları hazırlar. 

Ayrıca muhasebeyle ilgili sorular ve cevapları konusunda avukata tavsiyelerde 

bulunabileceği bütün ifadelere mümkünse katılmasını sağlayıp sağlayamayacağını 

kendisiyle ilgilenen avukata sormalıdır.
229

  

Uzmanın avukata sorması gereken ilk sorulardan biri kiminle konuĢup 

konuĢamayacağıdır. Genel olarak diğer görgü Ģahitleriyle konuĢmamak gerekir ve 

avukatlar dıĢında hiç kimseyle ve adli tıp analizinde uzmana yardım eden kiĢilerle dava 

konusunda konuĢulmamalıdır. Ġfadeleri gerekli olana kadar görgü Ģahitleri mahkemeden 

uzak tutulsalar da, uzman isterse bütün duruĢma boyunca salonda bulunabilir. Bu durum 

uzmanın dava akıĢını takip etmesi açısından faydalı olacaktır.
230

 

Uzmanın, sorgular ile kayıtların üretilmesine karĢı gösterilen direnç ile verilen 

bütün cevapları incelemesi gereklidir. Son olarak, müvekkile ya da avukata veya gerekli 

olduğunda doğrudan mahkemeye bulguları ve çıkarımları hakkında yazılı bir rapor 

sunacaktır; sonrasında ise mahkemeye gidecek ve ifade verecektir. Uzman diğer bütün 
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Ģahitlerin ifadelerini dinlemek için mahkemeye katılmalıdır; böylece ifadesini kısmen 

kendisinden önce gelen Ģahitlerin incelenmesine dayandırabilir. Mahkeme sırasında 

hazır bulunması, duruĢmalar sürerken muhasebe ile ilgili bazı konularda avukatın onun 

görüĢlerini almasını sağlar. Bazen karĢı taraf uzmanının Ģahitliği sırasında baĢka 

bilirkiĢilerin mahkemede bulunması ya da bir hakem tarafından yasaklanabilir. Bu konu 

uzman Ģahitler tarafından değil, avukat ile mahkeme arasında çözümlenecektir.
231

    

Mahkemenin genel yapısına göre uzman, kanıt sunmadığı zaman, yanında 

solicitor ile barrister’in arkasına oturur. Hakim ön tarafta mahkemeyle yüz yüzedir ve 

jüri soldadır, Ģahit kürsüsü ise sağdadır. Barrister Ģahitleri sorgularken mahkemede 

gezinmesine izin verilmez; barrister ayakta iken ve tanığı sorgularken notları ve 

materyallerine destek vermek için bir kürsüsü vardır.  

 

                                  ġekil 4.1: Mahkeme Düzeni 

Kaynak: Wilson Wall, Forensic Science In Court, Vol.1, New Delhi: Wiley, 2009,  

         s.92 

Uzman barrister’in arkasında oturması nedeniyle notları ona rahatlıkla 

ulaĢtırabilir hatta çok teknik konularda, sorgulamanın yönlendirilmesine de katkı 

sağlayabilmektedir.  

Uzman için önemli olan yer, kanıtları sunduğu ve çapraz sorgunun 

gerçekleĢtiği Ģahit kürsüsüdür. ġahit kürsüsü genelde hakimin solundadır. Hakimin 

sağında, Ģahit kürsüsünün karĢısında jüri vardır.  
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Uzman söz aldığında rapor dıĢında bir atıfta bulunmak isterse avukat hakimden 

izin alır. Nadiren de olsa uzman kendi uzmanlık alanının dıĢına kaydırıldığını hisseder 

ise, o konu hakkında yorum yapamayacağını söylemelidir.
232

 

ġahitler konuĢmaya baĢlamadan önce yemin veya yeminsiz teyit etmelidirler. 

Yemin ile yeminsiz teyit arasında çok önemli bir fark vardır. Yemin, doğrunun 

söyleneceği üzerine verilen bir sözdür. Dini yemin artık gerekli olmadığından, yeminsiz 

teyit gereklidir ve mahkeme için aynı değerdedir.
233

 

Yemin bittikten sonra, ifade verme kısmı gelir. Ġki Ģekilde baĢlayabilir ve 

barrister’e önceden hangi yolun izleneceği sorulur. Barrister uzmana ismini ve iĢ 

adresini sorabilir ya da bunlar okunduktan sonra uzmanın teyit etmesini ister. Bunun 

ardından barrister elinde bulunan raporun uzmana ait olup olmadığını sorar. Hakim de 

dahil olmak üzere raporu görmesi gereken ve orada bulunan herkesin elinde bir nüsha 

olacaktır.  Sıra duruĢmayla ilgili uzmanlık ve niteliklerin anlatılmasına gelir. Adli 

bilimler kariyerine baĢlayan herkesin bir üniversite derecesi olduğundan, oradan 

baĢlayarak ilgili uzmanlık alanına geçilir. Uzman Adli Tıp Kurumu için çalıĢıyorsa, 

hizmete katıldıktan sonra bir süre mahkemeye çıkmaması gerekir; uzman olarak ilk kez 

mahkemeye çıktıysa, adli tıp uzmanı olarak ne kadar zamandır çalıĢıldığı söylenmelidir. 

Süreli yayınlarda konuyla ilgili herhangi bir makale yayınlandıysa bahsedilmelidir.
234

   

Ġlk sorgu uzmanın tarafındaki avukat tarafından yapılacak olsa da, diğer tarafın 

daha sonra kullanabileceği herhangi bir Ģey söylemekten kaçınılmalıdır. Sorularda 

raporun dıĢında sorular yöneltildiğinde uzman bu soruyu kapsamlı olarak 

cevaplayabilecek niteliklere sahip olsa da, bu konunun inceleme kapsamında olmadığı 

söylenerek cevap verilmeyebilir. Uzman olunan bir konuda mahkemede bulunulması 

nedeniyle konu dıĢına çıkmaktan kaçınılmalıdır. Raporu incelemek, ceza davalarında, 

hakim ve jüri için konuların teknik olması ve biraz ön açıklama gerekli olduğu için 

zaman alabilir. Medeni hukuk davalarında ise hakimin uzmana raporda belirtildiği gibi 

hala bulgular konusunda hem fikir olup olmadığını sormasından ibarettir. Herhangi bir 
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nedenle bir Ģüphe ya da fikir değiĢikliği için bir neden varsa, bunu mahkemede 

söylemek son Ģanstır, düzeltilmiĢ bir rapor hazırlanmalıdır.
235

  

ġahit kürsüsüne gelindiğinde uzmana barrister tarafından sorular sorulur, ancak 

cevaplar mahkemenin lideri, hakime yöneliktir. Uzman sorulara yanıt verirken hem 

hakime hem de barristere rahatlıkla dönebilecek Ģekilde durmalıdır. Soruya en doğru 

cevabı vermek için soru dikkatlice dinlenmelidir. Soru kesin, kısa ve anlaĢılır bir Ģekilde 

cevaplanmalıdır. Bazen avukatlar, özellikle bilimsel nitelik taĢıyan konularla ilgili 

davalarda, kendi anlayıĢ kapasitelerinin çok dıĢında bir alanda soru sormaya çalıĢır. 

AnlayıĢ kapasitesini görmek için uzman danıĢmanla birlikte Ģahitlik edeceği genel alana 

iliĢkin kısa bir görüĢme faydalı olacaktır. Uzman barrister’i eğitmeye ya da büyüklük 

taslamaya kalkmamalıdır, uzman soruya cevap vermektense o sorunun neyi bulmaya 

çalıĢtığını anlamak için gayret göstermelidir. Bu bir dil sorunu da olabilir, avukattan 

soruyu tekrar etmesi istenmeli veya sorunun tam olarak anlaĢılmadığı için baĢka bir 

Ģekilde sorulmasını sağlamak gerekir. Bu mahkemede bulunan diğer kiĢiler için de 

faydalı olacaktır. Soru anlaĢıldıktan sonra cevap düĢünülmelidir. Uzman raporun 

detayları ve içeriği konusunda bilgili olduğundan düĢünme zamanını kolayca 

kazanabilir ve bu nedenle sadece barrister’den hakime cevap vermek için döndüğünde 

süre yeterli olmalıdır. Cevap uzunsa, hakimin hareketleri takip edilmelidir. Hakimin 

notlar alması hatta uzmanın söylediği Ģeyleri yazıyor olması muhtemeldir, bu nedenle 

uzman tane tane ve yavaĢ konuĢmalıdır.
236

 

Uzman ifadeden sonra, diğer tarafın barrister’i tarafından çapraz sorgulamaya 

alınabilir. Çapraz sorgu, herhangi bir eksiklik olup olmadığını görmek ve mahkeme için 

doğruyu ortaya çıkarmak adına uzmanın söylediklerinin test edilmesi sürecidir. Çapraz 

sorgu yapan barrister ve onların uzmanları ifade sırasında notlar alarak ve eksik olan 

nitelikleri ya da görüĢün yanlıĢ olduğu ve değersiz kabul edilebileceğini göstermenin 

yollarını aramaktadırlar. Çapraz sorgu sürerken ya da avukat bunu gerçekleĢtirirken 

uzmanın huzursuz veya kızgın tavırlardan uzak olması önerilmektedir. Avukat, uzman 

raporunun sağlam temellere dayanmadığını ve sağlam olsa bile sonuçların yanlıĢ 

olduğunu göstermek için çeĢitli yöntemler kullanılabilmektedir. Savunmaya 
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geçildiğinde, uzman konumunu ve verilerinin değerini olduğundan önemli göstermek 

isteyebilmektedir. Bu durumda uzman, raporun kontrolünü elden kaybetme riskiyle 

karĢı karĢıya kalabilmektedir.
237

 

GeçmiĢ cevaplarda tökezleme sorunundan kurtulmak için daha önceki soruları 

ve cevapları hatırlamak gerekir. Ġki kez aynı soru muhtemelen farklı bir Ģekilde 

sorulmuĢsa, “Daha önce de söylediğim gibi …” demek mantıklıdır. Böylece avukatın 

soruyu tekrarladığı belirtilmiĢ olur. Uzman güçlü bir rapor hazırlamıĢsa ve telaĢa 

kapılmamıĢsa, mahkemede muhteĢem bir etki yaratır ve bu süreçten oldukça 

profesyonel bir Ģekilde sıyrılır. Ġfadeyi veriĢ tarzı içerik kadar önemlidir. Uzman 

mahkemeye karĢı sıcak ve cana yakın olursa kendi açınızdan iyidir. Mahkeme zaten 

baĢlangıçta uzmanın yanındadır, uzman kibirli ve egoist olursa mahkemeyle zıtlaĢmak 

kaçınılmaz olur. Uzman kendini övmek ya da taraf olmak için değil, kanıtlar temelinde 

mantıklı ve doğru sonuçlara ulaĢmak, mahkemeye yardım etmek için orada olduğunu 

unutmamalıdır. Nihayetinde mahkemede esas olan uzmanın kanıtları olacaktır. Uzman 

ifade verirken veya çapraz sorgu sırasında, kısa ve net cümleler kullanmalı ve ortalama 

bir insanın anlayabileceğinden çok teknik bir dil kullanmaktan kaçınmalıdır. Bu amaçla, 

konuyla ilgili olmayan kiĢiler üzerinde kullanılacak sözcükler test edilebilir. Ġfade 

verirken argo sözlerden uzak durulmalıdır, çünkü kolaylıkla yanlıĢ anlaĢılabilirler. 

Aksandan ziyade ses tonuna ve netliğe dikkat etmek gerekir. Ses netliğini yakalamada 

gülümsemek yararlı olacaktır.
238

 

Çapraz sorgudan sonra, uzman kendi tarafındaki barrister tarafından yeniden 

sorgulanabilir. Çok yaygın olmasa da, böyle olduğu takdirde, çapraz sorgu sırasında 

bahsedilen hususlar netleĢtirilmek istenebilir. Uzmanın sorgusu bittikten sonra karĢı 

tarafın uzmanının çapraz sorgusunda avukata yardımcı olmak için mahkemede kendine 

ayrılan bölüme geri döner. Bu uzmanın iĢinin çok önemli bir kısmını oluĢturur. 

Avukatlar benzer birçok davada bulunmalarına rağmen uzmanın sahip olduğu bilimsel 

verilerin teknik detaylarına dair kapsamlı bir bilgiden büyük olasılıkla yoksundurlar. 

KarĢı tarafın getirdiği adli bilimcinin kanıtları dikkatlice dinlenmeli ve not alınmalıdır. 
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Genellikle yeni baĢlayan uzmanlar için mahkemeye çıkmak oldukça güç olabilir, 

uzmanın bu stresten kurtulması için bazı kurallara uyması önerilir:
 239

    

 Uzman, mahkemeye en rahat haliyle gitmelidir, 

 Soruyu iyi dinlemeli, cevap için düĢünecek zamanı iyi ayarlamalıdır, 

 Hukukçu olmayan birinin de anlayabileceği cümleler kullanmalı teknik 

terimlerden uzak durmalıdır, 

 Uzmanlık alanının sınırlarında kalmalı, alanının dıĢındaki soruları 

cevaplayamayacağını söylemekten çekinmemelidir,  

 Avukatla tartıĢmaya girmemelidir, 

 Özellikle yargıç not alırken anlaĢılır biçimde ve tane tane konuĢmalıdır, 

 Cevaplar kısa ve öz olmalıdır, 

 Ekip ile uyumlu giyinmeli, gösteriĢli giysilerden kaçınmalı, jürinin 

dikkatini dağıtacak Ģekilde giyinilmemelidir.  

Mahkemenin davayı sağlıklı bir Ģekilde sonuçlandırabilmesi için her uzmanın 

cevap vermesi gereken temel sorular: gerçekler, sorunlar, sorunların çözümü, bulguların 

raporlanması. Bunlar, uzman ya da danıĢman olarak çağrılan her yetkin adli 

muhasebeciyi yönlendirmelidir.
240

 

1. Gerçekler  

Uzman Ģahit veya dava destek danıĢmanı olarak bir soruĢturmaya baĢlarken, 

bütün adli muhasebeciler birkaç temel gerçeğe ulaĢmalıdır. Bir soruĢturmacı, 

gerçeklerin ne anlama geldiği konusunda mantıklı varsayımlarda bulunabilir; ama 

bunların gerçekten var olup olmadığı hakkında bir varsayımda bulunamaz. Gerçekler 
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varsa, her zaman doğrulanabilirler. Gerçekleri doğru Ģekilde tespit etmek için adli 

muhasebecinin bilmediklerini öğrenmesi gerekir.  

Gerçeklere ulaĢmak için ilgili kiĢilerin ağızlarından laf almaya yarayan 

sorgulama tekniklerinden faydalanılmalıdır. Gerçeklere müvekkilden, onun 

avukatından, çalıĢanlarından, tedarikçilerinden, müĢterilerinden, arkadaĢlarından, 

akrabalarından ve gazete makalelerinden ve tabi ki tartıĢılan yasal belgelerden 

ulaĢılabilir. Kayıtların, notların, vasiyetlerin, vergi beyannamelerinin, çalıĢma 

kağıtlarının, yazıĢmaların ve pek çok diğer belgelerin incelenmesiyle gerçekler elde 

edilebilir.  

SoruĢturma devam ederken baĢka gerçeklere ihtiyaç duyulabilir. Onları 

toplamak için ya araĢtırma durdurulur ya da gerekli olan gerçekleri not alır, onlarsız 

araĢtırmaya devam edemeyecek duruma gelene kadar çalıĢma sürdürebilir. Elde kesin 

kanıt olmadığında bilinen bir Ģeyin gerçek olduğunun kabulü inançtır. Ġnanç, bilgisizlik 

olarak kabul edilmeli ve doğrulanmalıdır. Nihayetinde, yeterli kanıtla durum hakkında 

bir fikre varılabilir. Fikir de baĢka bir inançtır, ancak ilk inançtan daha fazla kanıta 

dayanır ve sadece bir Ģüphe olmanın ötesine geçer.  

Ġyi bir adli muhasebeci olmak için, yanlıĢ inançlarımızın bir kanaate 

dönüĢmediğinden her zaman emin olmalıyız. BaĢarılı bir adli muhasebeci gerçekleri 

hafızasına emanet etmez. ÇalıĢma kağıtları mahkeme kaydında yer alabilir, o yüzden 

bütün gerçekler tam ve resmi bir biçimde yazmalıdır. Bunları mantılı bir düzen 

içerisinde bir araya getirmek faydalı olacaktır. SoruĢturmaya mantıklı bir baĢlangıç 

yapmak için temel oluĢtururlar ve gerçekler hakkındaki sorunların belirlenip organize 

edilmesine yardım ederler.
241

                     

2. Sorunlar  

Sorunlar gerçeklerden çıkarılabilen, uygun olduğunda düĢüncede de 

belirlenebilen belirli sorular ve problemlerdir. Problemle ilgili profesyonel bir makale 

sorunun anlaĢılmasına ve sorunların tespit edilmesine yardımcı olur. Problemi tamamen 
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de çözebilir. Sorunlar çıktıkça detaylı olarak not edilmelidir. Onlara gerçeklere 

yaklaĢıldığı Ģekilde yaklaĢmak gerekir; mantıklı ve detaylı bir Ģekilde düzenlenmelidir. 

3. Sorunların Çözümü 

Her iki tarafı araĢtırıp, kimin haklı kimin haksız olduğunu belirlemedikçe, 

soruĢturma ve araĢtırma yapma gereği yoktur. Uzmanlar kendi sonuçlarına 

ulaĢtıklarında, her zaman karĢı tarafın kendilerini nasıl haksız çıkaracağını tespit 

etmelidir. Dava konusu olayda gerçeklerin ve sorunların ne olduğunu bilmek kendi 

baĢına sorunların cevaplanması ve çözülmesi için yeterli değildir. Adli muhasebeci 

uzman olarak hazırlanırken üç temel soruyu sorar: 

a) Nereden baĢlanacağı, 

b) Nasıl ilerleneceği, 

c) ĠĢin bittiği zamanın farkına varılması. 

Dava konusunun zarar, sözleĢme ihlali, marka ihlali, cari değerlemeler veya 

diğer vergi konuları gibi genel ticaret veya gelir vergisi konusu olup olmaması fark 

etmeksizin bu üç sorunun cevabı aynıdır. Bütün dava konularında bilirkiĢi gerçekleri, 

sorunları, sektörü, söz konusu olayı ve kiĢileri anlamalıdır.
242

 

a) Nereden BaĢlanacağı 

Adli muhasebeci uzman Ģahit veya dava destek danıĢmanı olarak, soruĢturma 

ve inceleme her zaman gerçekler ve sorunlarla baĢlayacaktır. Müvekkil, avukatı ya da 

karĢı taraf bir sorun sunduğunda, sorun bir gerçektir. Uzmanın dava konusunu anlaması 

için konuyu kapsayan uzmanlık alanında yetkin olması gerekir.   

b) Nasıl Ġlerleneceği 

Adli muhasebecinin karĢılaĢtığı ikilemlerden biri mahkemede kısıtlı 

önceliğidir. Avukat, sahip olduğu özel yazıĢmaları veya yazıları bu imtiyazın uzmanın 

elinde kaybedilebileceği endiĢesiyle paylaĢmaya gönüllü olmayabilir. Bu durumda, 
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muhasebeci söz konusu bilgiler olmadan tam olarak araĢtırılmıĢ ve desteklenmiĢ bir 

görüĢe ulaĢıp ulaĢamayacağına karar vermelidir. UlaĢamıyorsa, neden bu bilgilere 

ihtiyacı olduğunu avukata açıklamalıdır. Avukat yine de belgeleri kendisine vermiyorsa, 

geçerli bir fikre ulaĢamayacağını avukata söylemelidir. Muhasebe yasaları, 

yönetmelikleri ve federal vergi kanunları, muhasebecilerin belirli mali iĢlemleri ve vergi 

beyannamesi bilgilerini müvekkilin izni veya mahkeme kararı olmaksızın ifĢa etmesini 

yasaklamıĢtır. Bu belgelerin neler olduğunu avukat bilmelidir; böylece muhasebeci için 

bu kısıtlamaları çözebilir ve kanunlar konusunda ona yardımcı olur. Az sayıda 

muhasebeci avukat olsa da, çoğu değildir. Genellikle iki diploması olanlar ya avukat ya 

da Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir (SMMM) olarak çalıĢırlar. Uzman muhasebeciler 

gelir vergisi kanunu, yönetmelikleri ve vergi kararlarını yorumlamalı ve bunları 

gerçeklere uygulamalıdırlar. Adli muhasebeciler ve avukatlar birlikte çalıĢırken sürekli 

üzerinde çalıĢtıkları vergi ve gelir konularıyla ilgili bazı düzenlemeler hakkında 

birbirlerine bilgi verebilirler. Avukattan ilk gerçeklerle sorunları alan muhasebeci 

mahkemeye ibraz edilen dilekçe ile diğer ilgili belgeleri incelemeli ve kendisinin ilgili 

olduğunu düĢündüğü gerçekler ve sorunları listelemelidir.
243

                   

c) ĠĢin Bittiğinin Farkına Varılması 

Adli muhasebeci, ilgili belgelerdeki bütün gerçeklere ve sorunlara atıfta 

bulunduysa, bütün ifadeleri incelediyse, bütün mahkeme kararları ile diğer kararların 

esas kabul ettiği davaya iliĢkin bütün yasal belgeler listesine mahkeme celplerine 

baktıysa, konuyla ilgili davaları belirttiyse, çalıĢması sonra yaklaĢmıĢtır. Her soruna 

değinildiyse ve çözümlendiyse, araĢtırma bitmiĢtir; çalıĢılan bütün iĢlemler ve geçerli 

destek aynı cevaba iĢaret etmeye baĢladıysa, geçerli sonuçlara ulaĢmaya hazır 

demektir.
244

     

4. Bulguların Raporlanması 

Uzmanın bütün raporları, onunla ilgilenen avukat tarafından belirlenen kiĢilere 

hitap etmelidir. Genel olarak rapor sonuçlar, gerçekler, sorunlar, özet ve detaylı bir 

tartıĢma bölümleri Ģeklinde düzenlenmelidir. Bir sorunu tamamen irdelenmeli ve bir 
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244 Telpner ve Mostek, s.52. 



107 

 

baĢkasına geçmeden çözülmelidir. Rapor sorunlar bazında düzenlendiyse, okuması ve 

anlaması daha kolay olur. Her sorun için birden fazla sonuç mevcuttur. Ġyi bir uzman 

raporu bunların hepsini ele alır, ancak tek birinin neden diğerlerinin önüne geçtiğini 

açıklar. Uzman, raporunu okuyucunun anlaması için yazmalıdır. Davalı veya davacı, 

avukat veya hakim ya da jüri üyesi olup olmaması fark etmez. Eğer rapor okuyanı sıkar 

veya kafasını karıĢtırırsa, buna kayıtsız kalabilir ve rapordaki sonucun aksine bir 

pozisyon alabilir.
245

        

DuruĢma esnasında adli muhasebecinin nasıl davranması gerektiği hakkında 

aĢağıdaki öneriler faydalı olacaktır:
 246

 

 ġahit kürsüsüne çıkarken iĢ kartı görevliye verilmeli,  

 Hakim, jüri ve avukatların duyabilmesi için yüksek sesle konuĢulmalı. 

Uzmanın konuĢması duyulmaz veya anlaĢılmazsa, ifade geçersiz olacaktır, 

 Uzman ne giymesi gerektiği konusunda avukata danıĢmalıdır, 

 Cevap vermeden önce avukatın sorusu sonuna kadar dinlenmelidir. 

4.5.5. Sorgulama Teknikleri 

Mahkemede uzman tanık ilk olarak avukatın doğrudan sorgusuyla görevine 

baĢlar. Daha sonra karĢı tarafın avukatı tarafından sorulan sorular ile çapraz sorgulama 

baĢlar. Adli uzman dava sürecine çok iyi hazırlanmalıdır. Dava esnasında yöneltilecek 

sorulara cevap verebilmek için avukata ile birlikte çalıĢmalı ve bu doğrultuda hareket 

etmelidir. Sorulması muhtemel olan soruları önceden tahmin edip çalıĢmak yanlıĢ 

değildir aksine soruların dürüst ve anlaĢılır bir biçimde cevaplanabilmesi için gerekli bir 

çalıĢma olacaktır.
247

 

 

 

                                                 
245 Telpner ve Mostek, s.53. 
246 Telpner ve Mostek, s.273. 
247 Kalman A. Barson, Investigative Accounting in Divorse, Second Edition, Wiley, New jersey, 2002, s.295. 
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4.5.5.1. Doğrudan Sorgu 

Doğrudan sorgu duruĢmanın en planlı kısmıdır; uzmanın hakim veya jüri 

önünde güvenilirliğini kurduğu aĢamadır. Temel hafıza özellikleri kavramına göre, 

insanlar ilk ve son duydukları Ģeyi en iyi hatırlarlar. Ġfade verirken veya hazırlarken bu 

gerçeğin kullanılması yararlıdır. BaĢka bir önemli konu ise, jürinin uzun duruĢma 

sırasında kısıtlı bir dikkat süresinin olmasıdır; böylece ifade verirken 

“yakala/ver/sonuçlandır” yöntemini kullanmak yararlıdır.
248

  

Bir duruĢma esnasında tanığa öncelikle doğrudan sorgu yapılır. Esas önemli 

olan doğrudan sorgudur. Doğrudan sorgu, iddia ya da savunma makamının kendi 

tanığına yaptığı sorgudur. Burada amaç anlattırıcı sorular yoluyla tanığın olaya iliĢkin 

bilgisini ortaya koymaktır. Doğrudan sorguyu yapılandırmanın en popüler yolu sorguyu 

önceden iyi kurgulamaktan geçer. Bu aĢamada evet ya da hayır ile cevaplanamayacak 

açık uçlu sorulara yer verilmelidir. Bunlar tanığı açıklama yapmaya yöneltici, anlattırıcı 

sorulardır.
249

  

Doğrudan sorgunun amacı, uzmanın temsil ettiği avukatın davayı kanıtlamak 

için maddi kanıtları sorgulamasını sağlamaktır. Bu sorgu sadece dava salonu dıĢında 

avukat ile daha önce görüĢülenlerin tekrarlanması olacaktır. Ancak uzmanın daha önce 

dava konusunda okumuĢ, yazmıĢ veya ifade vermiĢ olduğu herhangi bir Ģeye atıfta 

bulunarak hafızasını yenilemesi çok önemlidir.
250

  

Doğrudan sorgulamada yumuĢak nazik bir tarz kullanılır, sorgulayıcı Ģahit için 

rahat bir atmosfer yaratmalı ve tanığın iletiĢim kurmasını cesaretlendirmelidir. 

Doğrudan sorgulamada gergin ve saldırgan davranıĢlardan uzak durulur. Sorgulayıcının 

genel duygu durumu tanığa da yansıyacağından sorgulayıcı kendi duygu durumunun da 

gevĢek ve rahat olmasına dikkat etmeli bunu beden dili ile dıĢarıya yansıtmalıdır. 

Tanığın ilgili ve dikkatini toplamak için sorgulayıcı sık sık göz teması kurmalı, gerek 

                                                 
248 Singleton, s.269. 
249 OkumuĢ. 
250 Singleton, s.270. 
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sözlü iletiĢim ve gerekse beden dili aracılığıyla dostane ve destekleyici bir tutum içinde 

olduğunu tanığa hissettirmelidir.
 251

 

Uzman ġahit doğrudan sorgulamada fikirlerini desteklemek için makaleler, 

akademik tezler, profesyonel metinler kullanabilir. Ayrıca uzman Ģahit grafik, 

diyagram, fotoğraf gibi araçlarla anlatımını destekleyebilir. Doğrudan sorgulama uzman 

Ģahidin hakim önünde kredibilitesinin oluĢturulmasında en önemli aĢamadır. Doğrudan 

sorguda, uzman Ģahit kendisine sorulan sorular aracılığı ile olayı ortaya koyma fırsatı 

bulur. Buradaki amaç hakimin, uzman Ģahidin hikayesini anlaması ve mümkün 

olduğunca inanmasıdır. Doğrudan sorguda uzman Ģahide yönlendirici olmayan, ucu açık 

ve cevabı içinde olmayan sorular sorularak uzman Ģahidin rahat bir Ģekilde hikayesini 

kendi sözleriyle mahkeme huzurunda anlatması sağlanır. Doğrudan sorgunun amacı; 

avukatı daha geri planda tutarak uzman Ģahidin ön plana çıkarılmasıdır.
252

 

Uzman, doğrudan sorgu sırasında kendisiyle ilgili yöneltilen sorulara hızlı ve 

gerekli bilgileri verecek Ģekilde cevap vermelidir. Uzman, konuĢması esnasında yanlıĢ 

bir Ģeyler söylediğini fark eder ise bunu yalan söyleyerek düzeltmeye çalıĢmamalıdır.
253

  

ġahit için, soruların yorumlanması ve dinleme kabiliyeti ciddi becerilerdir. 

ġahit zaten öncesinde bir doğrudan sorgudan geçmiĢ olsa da, her sorunun yeniden 

dikkatle değerlendirilmesi önemlidir; Ģahit sorulan sorular üzerinde kafa yormalı, onları 

tahmin etmemelidir. Ġfadenin bu yönünün daha önce prova edilmiĢ olduğundan 

sorgunun en kolay kısmıdır. Soruları cevaplarken dürüst olmak gerekir. Cevap verirken 

taraf tutma ve önyargıdan kaçınmak gerekir. Bütün soruların cevapları kesin ve net 

olmalıdır; karmaĢık terimler kullanılırsa, açıklanmalıdır. Hakim ve mahkemenin geri 

kalanıyla göz temasını sürdürebilmek için notların kullanımı olabildiğince 

sınırlandırılmalıdır. Muhasebe planları sıradan insanların kullandığı dil ile tam, kısa ve 

öz bir Ģekilde tanımlanmalıdır. Planlar zaten yapısal olarak kısa belgelerdir ve bu 

Ģekilde anlatılmalıdır. GörüĢler veriliyorsa, uygun temel bilgiler verildikten sonra 

kanaat ile birlikte verilmelidir.    

                                                 
251 OkumuĢ, s. 
252 OkumuĢ, s. 
253 Barson, s.296. 
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4.5.5.2. Çapraz Sorgu 

Çapraz sorgu tarafların oluĢturduğu mahkeme sisteminin ana noktasıdır; 

avukatın Ģahidi kullanarak belirli noktaları açıklığa kavuĢturmasına veya belirtmesine 

izin vermek amacı taĢır. ġahit için duruĢma sürecinin en zor kısmıdır. Güvenilirliği 

sürekli sorgulanan Ģahidin iddialarını çürütebilecek veya zor durumda bırakabilecek 

beklenmedik bir Ģey ortaya çıkabilir.
254

 Çapraz sorgulama uzman Ģahit açısından genel 

olarak yargılamanın en zor bölümüdür. Herhangi bir Ģey uzman Ģahidin tezini 

çürütebilir ve uzman Ģahidi bozabilir. Çapraz sorguda karĢı tarafın hukukçusunun üç 

amacı vardır.
255

  

 Uzman Ģahidin verdiği ifadenin öneminin azaltılması, 

 Bir seri varsayımlarla uzman Ģahidin karĢı tarafın görüĢünü destekler 

duruma getirilmesi, 

 Uzman görüĢüne saldırı, uzman görüĢünün, raporunun ve uzmanın 

eksikliklerinin ortaya konulmasıdır. 

KarĢı taraf avukatı mahkemede söylenen veya mahkemeye getirilen her Ģeye 

saldırabilir veya onları sorgulayabilir. Çapraz sorgu, notlar, çalıĢma kağıtları, yeminli 

beyan, raporlar ve ilk duruĢma veya keĢif dosyalarını içerir. Çapraz sorgu yüzleĢme ve 

tezatlık havasında gerçekleĢtirilir. Uzman her zaman dava için ne kadar önemli olurlarsa 

olsunlar, bilmecenin sadece bir parçası olduklarını unutmamalıdır. En önemlisi Ģahitler 

kendilerinin güvenilirliklerini zedeleyecek saldırılardan veya teĢebbüslerden 

kaçınmalıdırlar. Bir uzmanın güvenilirliğini azaltmanın çeĢitli yolları vardır. Süreç 

içinde uzmanın onur ve mesleki dürüstlüğünü koruması önemlidir.
256

 

Genel olarak doğrudan sorgu sırasındaki takınılması gereken uygun tavır 

çapraz sorgu için de geçerlidir; yalnızca karĢı tarafın avukatı Ģahidin ifadesinin etkisini 

azaltmak ve kısıtlamak ister. Ġlk baĢta endiĢe hissetmek doğaldır ve bu stres Ģahidi 

uyanık tutmada çok yardımcı olur. Jüri çoğu zaman hakimi izler bu nedenle uzman 

                                                 
254 Singleton, s.271. 
255 OkumuĢ. 
256 Singleton, s.271. 
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verilen ifade karĢısında jüri ve hakimin reaksiyonu ölçebilir. Tarz ve sunum konusunda 

yapılacak değiĢiklikler buna göre yapılabilir. KarĢı tarafın avukatı genellikle kafasında 

bir çapraz sorgu planı çizer ve uzman bir tuzağa ya da yanlıĢa düĢmemek için bu 

doğrultuyu takip edebilmelidir. Bu zihinsel mantığın tehlikesi, tanığın sorulara cevap 

verirken planlama konusunda da zaman harcayacağı ve sorulan sorulara yeterli ağırlığı 

veremeyebileceğidir. Soruları tahmin etme çabasında olan Ģahit sorulanı yanlıĢ 

anlayabilir. Sorular sorulduğunda Ģahit bunları dikkatle değerlendirmeli ve soruları 

düĢünmek için zaman ayırmalıdır. Cevap vermeden önce sakin olmalı ve bir süre 

beklemelidir. Cevaba tedbirle yaklaĢmalı, sorunun ve mahkeme konusunun tam olarak 

nasıl bağlantılı olduğunu bilmelidir. Dürüst olmak, taraflı ve önyargılı görünmekten 

kaçınmak önemlidir. Abartıya kaçmamak, konuyu dağıtmamak, tuzağa düĢmemek veya 

esprili olmaya çalıĢmamak da önemlidir. Genel olarak uzmanın bilgileri açığa 

vurmaması ilkesi bir kuraldır. Bunun yanı sıra cevapları sırasında çeĢitli varsayımlara 

ve çapraz sorgu sırasında avukat tarafından yapılan genellemelere düĢmekten kaçınmak 

da çok güç olabilir. Bu tuzağa düĢürme giriĢimi gerçekleĢirse, uzman sorunun daha ufak 

parçalar halinde yeniden dile getirilmesini isteyerek bu riski azaltmalıdır.
257

 

KarĢı taraf avukatının muhasebe uzmanlığını önemsemek gereklidir. Çoğu 

zaman uzmanı bir güven duygusunda avutmak için karĢı taraf avukatı konuları 

anladığını belli etmez. Bu taktik kesinlikle uzmanı zor duruma sokabilir. Genel anlamda 

karĢı taraf avukatının altın kuralı, yalnızca çapraz sorgu, davanın iĢine yarayacaksa 

çapraz incelemeyi yapmaktır. ġahidi sorgulayan karĢı taraf avukatı genellikle 

anlaĢılması kolay kısa sorular veya temel sorular sorar. Herhangi bir sürprizden 

kaçınmak veya uzmanı yönlendirebilmek için avukat sorduğu soruların cevabını 

genellikle bilir. Ġfadelerine dokunmadan Ģahitleri ortadan kaldırmak için kullanılan 

birkaç teknik vardır. KarĢı taraf avukatı cevapları değerlendirir ve tartıĢma konusunu 

destekleyecek belirli bir yaklaĢım izler. Tanığın çok dikkatle düzenlenmiĢ çapraz 

sorgunun hücumunu değiĢtirmesine izin vereceğinden cevapları açıklamalarına izin 

verilmez. KarĢı taraf avukatı sürekli soru sorar ve son sorunun ve cevabının tanığa karĢı 

nasıl kullanılabileceğini değerlendirir.
 

KarĢı tarafın avukatı tanığın daha önceki 

ifadelerini ve yayınlarının tümünü okuyarak hazırlanır. Tanığın mahkemede daha 
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önceki performansı hakkında diğer avukatlarla konuĢabilir. Bu hazırlık tanığın belirli 

zayıflıklarını gösterebilir. Eğer herhangi biri bulunursa, tanığın sorgusu muhtemelen o 

alana yönelecektir. KarĢı tarafın avukatı da aĢağıdaki yöntemleri kullanarak tanığı 

psikolojik olarak kontrol etme giriĢiminde bulunabilir:
258

                                     

 Korkutmak için fiziksek varlığını kullanmak, 

 Hiç durmaksızın göz temasını korumak, 

 Tanığın alanına girmek, 

 Tanığın kafasını karıĢtırmak için soruları hızlı sormak, 

 Tanığın sorulan soruyu açıklamasına izin vermemektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
258 Singleton, s.273. 
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Tablo 4.1  

Çapraz Sorgulama 

Çürütülecek   

Noktalar 

DuruĢmada Ģahit 

hazırken, onun yüzüne karĢı 

çapraz sorgu sırasında 

yöneltilen tenkitler  

ġahit duruĢma 

salonunu terk ettikten sonra 

yöneltilen tenkitler  

1. Tanığın daha 

evvel mahkeme dıĢında 

verdiği beyan ile duruĢmada 

verdiği beyan arasında 

çeliĢki bulunması  

Bu konudaki tenkitler 

ilk defa çapraz sorguda 

yöneltilebilir  

ġahit önceki beyanını 

kabul etmiĢse, önceki beyan Ģahit 

salonda yokken de ileri sürülebilir  

2. Tanığın sanık 

lehine veya aleyhine taraf 

tutarak beyanda bulunması 

için sebepler olduğunu 

ortaya koyan sorular sormak 

(BĠAS)  

2. Sorulabilir  2. Sorulabilir  

3. A) Tanığın 

kiĢilik yapısına yönelik 

tenkit içeren sorular 

sorulması  

A) Tanığa sorulabilir 

fakat sanığa önceki 

mahkumiyetlerini sorabilmek 

için kurallar ve istisnalar vardır  

A) Sorulabilir  

B) Tanığın daha 

evvel yapmıĢ bulunduğu 

olumsuz davranıĢların ortaya 

konulmasına yönelik sorular  

B) Bu tür sorular 

ancak tanığın önceki olumsuz 

davranıĢlarının gerçeği söyleyip 

söylemediği ile bağlantısı varsa 

sorulabilir  

B) Bu tür sorular Ģahit 

duruĢma salonunda hazır değilken 

sorulamaz  

C) Tanığın itibar 

ve Ģöhreti ile ilgili sorular  
C) Sorulamaz  

C) Gerçeği söyleyip 

söylemediği veya söylediklerinin 

doğruyu yansıtıp yansıtmadığı 

bakımından sorulabilir  
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4) Tanığın 

algılama kabiliyetindeki 

eksikliklere iliĢkin sorular  

4) Sorulabilir  4) Sorulabilir  

5) Tanığın 

psikolojik durumuna iliĢkin 

sorular  

5) Sorulabilir  5) Sorulabilir  

6) Tanığın verdiği 

ifadedeki çeliĢkiler 

konusunda sorular  

6) Sorulabilir  6) Sorulabilir  

Kaynak: Sinan OkumuĢ, Mahkemeye Yönelik DanıĢmanlık Hizmetleri, ĠSMMO 

Akademi Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanlığı Sertifika Programı Ders  Notları 

KarĢı tarafın avukatı Ģahitlerin güvenilirliğini azaltmak veya ifadelerini 

önemsiz kılmak için bu stratejik yöntemleri kullanabilir. Bu yöntemler tek baĢına veya 

birlikte kullanılabilir. Çapraz incelemede, iyi bir avukat tanığın zayıf yönlerini hemen 

keĢfeder ve amacına ulaĢmak için olası teknikleri kullanır. Bu tekniklerden en genel 

olanları:
 259

 

Miyop GörüĢ, Güvenirlik, ÇeliĢki, Yeni Bilgiler, KarĢı Tarafın Teorisinin 

Desteklenmesi, Önyargı, Mücadele, Yankı Tahtası, Ücretler, AnlaĢma ġartları, Tanığın 

Güvenilirliğinin Azaltılmasıdır.  
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5. ARAġTIRMA 

AraĢtırma örneği gerçek bir dava dosyasından alınmıĢtır. Davaya konu olan, 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) 

dıĢındaki, kiĢi ve kurumların isimleri değiĢtirilmiĢtir. Tezin konusunu oluĢturan meslek 

mensubu (adli muhasebeci) gerçekte bu davada yer almamaktadır. Uygulama örneğinde 

adli muhasebeci dava konusuna müdahil edilerek kurgulanmıĢtır. 

KOSGEB 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı 

(KOSGEB); ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karĢılanmasında küçük ve orta 

ölçekli sanayi iĢletmelerinin payını ve etkisini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini 

yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik geliĢmelere uygun bir biçimde 

gerçekleĢtirmek amacı ile 20.04.1990 tarih 20498 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3624 

sayılı kanun ile kurulmuĢtur.  

KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluĢu olup tüzel 

kiĢiliğe haiz ve bütün iĢlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.  

KOSGEB genel olarak, küçük ve orta ölçekli iĢletmelere geri ödemeli ve geri 

ödemesiz olmak üzere çeĢitli destekler vermektedir. Bunlardan birkaçı danıĢmanlık, 

eğitim, sınai mülkiyet hakları, bilgisayar yazılımı, e-ticarete yönlendirme, ölçümleme ve 

CE iĢaretlemesine iliĢkin test analiz, fuarlara katılım, markaya yönlendirme, ortak 

kullanım amaçlı makine ve teçhizat, nitelikli eleman desteği Ģeklinde sıralanabilir.    

Dava Konusu 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığınca 3624 sayılı yasa kapsamında bir 

kısım firma ve Ģirketlere yapılan destekler üzerinden hileli kazanç sağlandığı hususunda 

ihbar yapılmıĢtır. Ġhbar üzerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TeftiĢ Kurulunda görevli 

müfettiĢ Mehmet Yılmaz tarafından, KOSGEB Ġkitelli Laboratuvar Müdürlüğünce, 

bilgisayar ve tanıtım desteği yapılan iĢlemler ve gerçeğe aykırı fatura tanzim edilip 
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edilmediği incelenmiĢtir. 2004-2005 yıllı itibari ile toplam 740.246,09 TL tutarında 

haksız ödeme yapılarak kurumun zarara uğratıldığının tespiti üzerine, rapor ve ekleri 

suç duyurusu yazısına eklenerek Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilmiĢtir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ihbarı değerlendirmeye almıĢtır. TeftiĢ Kurulundan 

MüfettiĢ Mehmet YILMAZ’ın hazırladığı teftiĢ kurulu raporu aĢağıda yer almaktadır. 
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TEFTĠġ KURULU RAPORU 

T.C. 

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI 

TeftiĢ Kurulu 

01.06.2006 

 

RAPOR ÖZETĠ 

Raporun Tarihi, Sayısı, Türü : 01.06.2006, 2006/2, Suç Duyurusu Raporu 

Raporun Konusu         :KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Laboratuvar Merkez 

            Müdürü Ahmet SAM’ın 5237 Sayılı Türk  

            Ceza Kanununun 257/1, Uzman Yardımcısı  

            Semih ÖZGÜL’ ün 257/2, Arman   

            Bilgisayar DanıĢmanlık ĠnĢaat Turizm ve  

            Reklamcılık Ltd. ġti.’ nin eski hissedarları  

            Hüseyin GÜLEN ve Emir KARCI’nın 157/1  

            ve 158/1 maddeleri gereğince    

                       cezalandırılmasına iliĢkindir. 

MüfettiĢ                  : Mehmet YILMAZ 

Bakanlık makamının 22.02.2006 tarihli derkenar emirlerini kapsayan e-posta 

yazısı ve TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığının 07.03.2006 tarih, 489 sayılı görevlendirme 

yazıları uyarınca Ġkitelli Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi 

Ġkitelli/ĠSTANBUL adresinde faaliyet gösteren KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Laboratuvar 

Merkez Müdürlüğünce verilen bazı desteklerle ilgili olarak yapılan incelemeler 

sırasında, anılan kurumun müdürü Ahmet SAM, Uzman Yardımcısı Semih ÖZGÜL ile 

bazı desteklere tedarikçi olan Arman Bilgisayar DanıĢmanlık ĠnĢaat Turizm ve 

Reklamcılık Ltd. ġti.’nin eski hissedarları Hüseyin GÜLEN ve Emir KARCI’nın, Türk 
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Ceza Kanununa göre suç teĢkil ettiği kanaatine ulaĢılan fiilleriyle ilgili tespitlere aĢağıda 

özet olarak yer verilmiĢtir: 

1. Arman Bilgisayar DanıĢmanlık ĠnĢaat Turizm Reklamcılık Ltd. ġti.’nin 

eski hissedarları Hüseyin GÜLEN ve Emir KARCI’nın hileli davranıĢlarla bir kamu 

kuruluĢu olan KOSGEB’i dolandırdığı hususunun tespiti ile ilgili olarak; 

Arman Ltd. ġti.’nin imza yetkilisi ve müdürü Ümit AKCAN’ın, aynı zamanda 

Limark Yazılım YaĢar AKCAN firmasının da imza yetkilisi olması nedeniyle 

incelememiz Limark Bilgisayar firmasını da kapsayacak Ģekilde geniĢletilmiĢ olup bu 

kapsamda bahse konu firmalar aracılığı ile 33 iĢletmeye bilgisayar yazılım desteği 

verildiği ve bu yazılımlar için KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Laboratuvar Müdürlüğü 

tarafından alınan tedarikçilerin hesabına toplam 589.689,19 TL havale edildiği, ancak 

KOSGEB uzmanlarınca düzenlenen izleme raporları, LOGO GOLD programının 

üreticisi ve bu programın Türkiye’deki tek lisans yetkilisi Limark Yazılım San. Tic. 

A.ġ.’nin yazısı, iĢletme yetkililerinin ifadeleri ve iĢletme yazıları ile banka kayıtları 

birlikte değerlendirildiğinde, Limark Bilgisayar YaĢar AKCAN ve Arman DanıĢmanlık 

Bil. ĠnĢ. Ltd. ġti.’ nin tedarikçisi olduğu 33 iĢletmeden hiçbirine destek konusu 

bilgisayar yazılım programlarını usulüne uygun olarak kurmadığı, bazı iĢletmelere 

destek tutarı 10.000 Euro olan LOGO GOLD programı yerine, değeri 1.000 USD olan 

LKS-2 programı verdiği, PC bilgisayar destek kapsamında olmamasına karĢın bazı 

iĢletmelere de sadece bilgisayar verdiği, bu bağlamda desteklerin amacına ulaĢmadığı; 

ayrıca Arman Ltd. ġti.’nin 2004 ve 2005 yıllarında toplam 41 adet tanıtım desteğine 

tedarikçi olduğu, ancak iĢletmelerin beyan ve yazıları ile banka kayıtlarına göre 41 

iĢletmeden 16’sına verilmesi gereken destek konusu katalogların ya hiç verilmediği ya 

da usulüne uygun olarak düzenlenmediği, ancak söz konusu 16 tanıtım desteği için 

KOSGEB Ġkitelli Laboratuvar Merkez Müdürlüğü tarafından anılan tedarikçinin 

hesabına toplam 150.536,90 TL havale yapıldığı saptanmıĢtır. 

Yapılan incelemeler neticesinde; 

Bilgisayar yazılım desteği ve tanıtım desteği kapsamında, iĢletmelerin baĢvuru 

iĢlemlerinin, Arman Ltd. ġti.’ nin eski müdürü ve hissedarı Hüseyin GÜLEN ile Arman 

Ltd. ġti.’ nin eski hissedarı ve KOSGEB ikitelli Laboratuvar Müdürlüğünde sözleĢmeli 
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dıĢ uzman/danıĢman olarak çalıĢan Emir KARCI tarafından yürütüldüğü ve firmalarla 

adı geçenlerin muhatap olduğu, Hüseyin GÜLEN ve Emir KARCI’nın iĢletmelere 

Arman Ltd. ġti.’ nin KOSGEB ile iç içe ve KOSGEB’in yan kuruluĢu olduğu izlenimini 

verdiği ve iĢletmelerin bunu “ARMAN=KOSGEB” Ģeklinde algıladığı, bu halin ise 

anılan firma ve yetkililerine güven duyulmasına sebep olduğu, oluĢturulan güven ortamı 

içerisinde, Hüseyin GÜLEN ve Emir KARCI tarafından, desteklerle ilgili belgelerin 

baĢlangıçta, bir defada olmak üzere ve üst tarafları boĢ olacak Ģekilde iĢletme 

yetkililerine imzalattığı, zaman geldiğinde de bu belgelerin boĢ kısımları doldurularak 

Ġkitelli Laboratuvar Müdürlüğüne verildiği, tedarikçinin malı/hizmeti teslim etmesinden 

sonra iĢletmenin KOSGEB adına fatura düzenlemesi gerekirken Hüseyin GÜLEN ve 

Emir KARCI’ nın destek konusu yazılım programlarını teslim etmeden iĢletmelere 

kapalı fatura düzenlettiği; ayrıca, destek karĢılığı olarak Limark Bilgisayarın hesabına 

aktarılan paraların genellikle elden çekildiği, Ümit AKCAN’ın bu paraları çekerek 

elden Hüseyin GÜLEN’e beyan ettiği, bununla birlikte Limark Bilgisayarın hesabından 

Hüseyin GÜLEN’ in hesabına doğrudan 83.200 TL ve adı geçenin araç taksiti için de 

8.860 TL havale yapıldığı görülmüĢ, bu kapsamda Arman DanıĢmanlık Bilgisayar ĠnĢ. 

Tur. Ltd. ġti.’nin eski hissedarları Hüseyin GÜLEN ve Emir KARCI’nın hileli 

davranıĢlarla bir kamu kuruluĢu olan KOSGEB’i dolandırdığı, anılan kurumu 

740.226,09 TL zarara uğrattığı ve adı geçenlerin belirtilen tutar kadar haksız kazanç 

sağladığı tespit edilmiĢtir. 

Bu itibarla KOSGEB’i hileli davranıĢlarla 740.226,09 TL dolandıran Arman 

Bilgisayar eski hissedarları Hüseyin GÜLEN ve Emir KARCI’nın 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanununun 157. ve 158. maddelerinde belirtilen “DOLANDIRICILIK” ve 

“NĠTELĠKLĠ DOLANDIRICILIK” suçunu iĢledikleri tespit edilmiĢ olup adı geçenlerin 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 157. maddesinin 1. fıkrası ile 158. maddesinin 1. 

fıkrasının (e) bendine göre tecziye edilmesi gerektiği; Arman Ltd. ġti.’nin kurucu 

ortaklarından Yaman KONAK’ın, tespit olan dolandırıcılık suçunun faillerinden olup 

olmadığına dair kesin bir kanıta ulaĢılmadığı; bazı iĢletmelerin KOSGEB hesabına 

yatırılması gereken destek konusu malın bedelinin belli bir kısmı (bilgisayar desteğinde 

%25, tanıtım desteğinde %50) ile KDV’sinin Arman Ltd. ġti. ve Hüseyin GÜLEN 

tarafından yatırıldığı; söz konusu tutarları kendisi yatıran iĢletmelerden bazılarına 

yatırdıkları paranın Arman Ltd. ġti.’nin hesabından iade edildiği dikkate alındığında, 
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iĢletme yetkililerinin söz konusu cezai sorumluluk gerektiren fiili ve hallere iĢtirak edip 

etmediğinin baĢsavcılıkça değerlendirilmesinin uygun olacağı;  

2. KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Laboratuvar Merkez Müdürü Ahmet SAM’ın 

görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği ve KOSGEB Uzman Yardımcısı Semih 

ÖZGÜL’ün görevinin gereklerinin yapmakta ihmal gösterdiği ve bunun sonucunda da 

KOSGEB’in zarara uğramasına neden oldukları hususunun tespiti ile ilgili olarak; 

Ahmet SAM’ın mevzuat göre bir iĢletmeye bilgisayar yazılım desteği ve 

tanıtım desteği verebilmesi için öncelikle iĢletme merkezlerinde analiz yapılması, uygun 

bulunması halinde destek verilmesi gerekmektedir. Ancak Limark Bilgisayar YaĢar 

AKCAN ve Arman Bilgisayar Ltd. ġti.’ nin tedarikçisi oldukları iĢletmelerde analiz 

yapılmadan, ilgili iĢletmelerle SözleĢmeli Paket Destek Programı (SPDP) imzaladığı ve 

bu iĢletmelere destek verdiği; anılan firmaların tedarikçisi olduğu iĢletmelerin 

dosyalarında eksik ve usulsüz birçok belge olmasına ve bu halde kesinlikle ödemenin 

yapılmaması gerekmesine karĢın, iĢletmelerin destek baĢvurularını kabul ettiği ve 

ödemeleri yaptığı; mevzuata aykırı Ģekilde hazırlanan imzasız ve kaĢesiz baĢvuru 

belgelerine ve iĢ planlarına göre destek iĢlemlerini yürüttüğü; muhasebeci Buket 

DEMĠRCĠ’nin yazılı uyarısına ve eksik belgeler nedeniyle ödeme yazılarına paraf 

atmamasına rağmen eksik ve usulsüz belgelerle destek ödemesi yapmaya devam ettiği; 

8 adet belgeden oluĢan iĢletme dosyasına en az 6 defa imza atarken, dosyalardaki bariz 

eksiklikleri fark etmemesinin, ifa ettiği görevin gerekleriyle ve sorumluluk duygusuyla 

bağdaĢmadığı; Limark Bilgisayar ve Arman Ltd. ġti.’nin tedarikçisi olduğu iĢletmelere 

ait dosyaların tamamını uzman yardımcısı Semih ÖZGÜL’e havale ettiği; ancak o 

dönemde adı geçenin trafik kazası geçirmesine, iĢe yeni baĢlamıĢ olmasına, gerek 

Ahmet SAM’da gerekse müdürlük personelinde, anılan kiĢinin görev sorumluluğu ve 

aldığı vazifeyi yerine getirmesi hususunda olumsuz kanaatlerin bulunmasına karĢın 

Semih ÖZGÜL’e havale ettiği dosyaların hiçbirini Müdürlük sıfatının gereklerine aykırı 

olarak kontrol etmediği; bazı baĢvuru formlarında LOGO GOLD Programının düĢük 

versiyonu için destek talebinde bulunulurken; taleplerin aksine, anılan programın 

yüksek versiyonu için destek kararı alındığı ve bu Ģekilde tedarikçilere daha fazla 

ödeme yapılmasını sağladığı; bazı iĢletmelerin muvafakati olmadan destek tutarını 

tedarikçinin hesabına havale ettiği ve tedarikçiye yapılan ödemeyi gösterir dekontun bir 
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örneğini iĢletmeye göndermediği; ayrıca 6 ayda bir iĢletme merkezinde yapılması 

gereken incelemeleri yapmadığı veya yapılmasını takip etmediği; destek ödemesi 

öncesinde destek konusu programın iĢletmeye kurulup kurulmadığı hususunda herhangi 

bir inceleme yapılmadığı ya da yapılmasını takip etmediği ve mezkur tedarikçilerin 

yazılım programlarını satma yetkisine sahip olup olmadığını araĢtırmadığı; kaldı ki 

destek verilen birçok iĢletmenin de kapasite ve yürüttükleri faaliyetler bakımından 

bahse konu yazılım programını kullanma yeterliliğine ve alt yapısına sahip olmadığı; 

Arman Ltd. ġti.’ nin aracısı olduğu destekler hakkında 2005 yılı içerisinde bazı 

Ģikayetler gelmesine rağmen, mezkur Ģikayetler hakkında herhangi bir iĢlem 

yapılmadığı; diğer taraftan, Ahmet SAM’ın Arman Ltd. ġti.’nin müdürü Hüseyin 

GÜLEN’e ait aracı, Ģehir içi ve Ģehir dıĢı iĢlerinde kullandığı; Arman Ltd. ġti.’nin 

müdürü ve hissedarı Ayten BULUT’un (Hüseyin GÜLEN’ in eski eĢi), kız kardeĢi 

Defne BULUT’u sözleĢmeli dıĢ uzman/danıĢman olarak laboratuvar müdürlüğünde iĢe 

baĢlamasını sağladığı; bu durumların da Ahmet SAM ile Hüseyin GÜLEN’in iliĢki 

içerisinde olduğunu gösterdiği görülmüĢ; bu kapsamda Ahmet SAM’ın görevlerinin 

gereklerine aykırı hareket ettiği; Limark Bilgisayar YaĢar AKCAN ve Arman 

Bilgisayar’ı kayırdığı; mevzuata aykırı davrandığı ve 33 iĢletmeye verilen bilgisayar 

yazılım desteği kapsamında 589.689,19 TL, 16 iĢletmeye verilen tanıtım desteği 

kapsamında 150.536,90 TL olmak üzere KOSGEB’in toplam 740.226,09 TL zarara 

uğramasına sebep olduğu; ayrıca söz konusu 33 bilgisayar yazılım desteğiyle ilgili 

merkez karar komisyon tutanaklarında imzası bulunan ve 24.10.2004 tarihinde 

KOSGEB Uzman Yardımcılığı görevinden istifa eden Ömer ÇALI’nın söz konusu 

tutanaklardaki imzaların kendisine ait olmadığını beyan ettiği; Arman Ltd. ġti.’nin 

kuruluĢ tarihi 05.11.2004 olmasına karĢın belirtilen tarihten önce destek için baĢvuran 

birçok iĢletmenin iĢ planında anılan Ģirketin tedarikçisi olarak gösterildiği; iĢletme 

dosyalarında yer alan proforma faturaların tarihinin 05.11.2004’ten önce olması ve bu 

belgelerde kaĢe ve imza bulunması hususları da karar tutanaklarının geçmiĢe dönük 

olarak sonradan düzenlendiğini ayrıca gösterdiği; diğer taraftan KOSGEB Uzman 

Yardımcısı Semih ÖZGÜL’ün görevi olduğu halde adına havale edilen destek baĢvuru 

dosyalarını KOSGEB mevzuatında öngörüldüğü Ģekilde incelemediği ve 

değerlendirmediği; Limark Bilgisayar ve Arman Ltd. ġti.’nin tedarikçisi olduğu 

iĢletmeler hakkında analiz yapılmadığı belli iken destek iĢlemlerini devam ettirdiği; bu 
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firmaların merkez karar komisyon tutanaklarını hazırlarken gerekli kontrolleri 

yapmadığı; destek ödemesi öncesinde destek konusu yazılımın iĢletmeye kurulu olup 

olmadığını kontrol etmediği; verilen destekle ilgili 6 ayda bir yapılması gereken 

incelemeleri yapmadığı ve izleme raporu düzenlemediği; dolayısıyla KOSGEB’in 

toplam 740.226,09 TL zarara uğramasına sebep olduğu; bununla birlikte adı geçenin 

2004 yılının Ekim ayında trafik kazası geçirdiği ve o dönemde göreve yeni baĢladığı ve 

amirine duyduğu güvene bağlı olarak müdürünün taleplerini sorgulamadan yerine 

getirdiği tespit edilmiĢtir. 

Bu itibarla görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, KOSGEB’in 

740.226,09 TL zarara uğramasına ve Arman Bilgisayar’ın belirtilen tutar kadar haksız 

kazanç sağlamasına neden olan KOSGEB Ġkitelli Laboratuvar Merkez Müdürü Ahmet 

SAM’ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen 

“GÖREVĠ KÖTÜYE KULLANMA” suçunu iĢlediği tespit edilmiĢ olup adı geçen 

kiĢinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257. maddesinin 1. fıkrasına göre tecziye 

edilmesi gerektiği; görevinin gereklerini yapmakta ihmal göstererek KOSGEB’in 

740.226,09 TL zarara uğramasına ve Arman Bilgisayar’ın belirtilen tutar kadar haksız 

kazanç sağlamasına neden olan KOSGEB Uzman Yardımcısı Semih ÖZGÜL’ün 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun “Görevi Kötüye Kullanma” baĢlıklı 257. maddesinin 2. 

fıkrasında belirtilen “GÖREVĠ ĠHMAL” suçunu iĢlediği tespit edilmiĢ olup adı geçenin 

5237 sayılı Türk Ticaret Kanununun 257. maddesinin 2. fıkrasına göre tecziye edilmesi 

gerektiği; öte yandan 20.04.1990 tarih, 20498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3624 

sayılı “KOSGEB’in Kurulması Hakkında Kanun”un 1. maddesinde kurumun bütün 

iĢlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olacağı, 8. maddesinde organların görev, 

yetki ve çalıĢma usullerinin, bütçesinin, personel kadrolarının ve tüm idari iç 

düzenlemelerin Ġcra Komitesi tarafından belirleneceği, 13. maddesinde baĢkanlığın asli 

personelinin idari hizmet sözleĢmesi ile sözleĢmeli olarak istihdam edileceği ve 

sözleĢmeli personelin istekleri halinde Emekli Sandığı ile ilgilendirilebileceği, 18. 

maddesinde çalıĢtırılacak personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

olmayacağı hüküm altına alınmıĢtır. 

4483 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun”un 2. maddesinde geçen “Genel Ġdare Esasları” ibaresi, devletin ve diğer kamu 

tüzel kiĢilerinin kamu hukuku usulüne göre yürüttükleri hizmetlerle ilgili esasları ifade 
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etmektedir. Ġdare hukukunda ilke olarak kamu görevlilerine, kuruma uygulanan hukuk 

dalı uygulanmaktadır. Eğer kuruma özel hukuk kuralları uygulanıyorsa, kurumda 

çalıĢan görevlilerde aksine bir düzenleme yok ise özel hukuk kuralları uygulanmalıdır. 

Nitekim 4483 sayılı yasanın 2. maddesinde geçen ve anayasanın 128. 

maddesinde temel bir kriter olarak belirtilen “Genel Ġdare Esasları” kavramının yorumu, 

Anayasa Mahkemesinin 09.02.1993 tarih, E.992/44, K.993/7 sayılı kararında, 

“Memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yerine getirilecek görevlerin kadroya 

bağlanması, merkezi idare ile statüler bir iliĢki içinde olunması, yani yönetim ile 

görevlileri arasındaki iliĢkinin idare hukuku kuralları ile düzenlenen bir kamu iliĢkisi 

olması” Ģeklinde yapılmıĢtır. 

Ayrıca baĢbakanlığın 4483 sayılı kanunla ilgili görüĢ isteği üzerine verilen 

DanıĢtay 1. Dairesinin 17.04.2000 tarih, E.2000/29, K.2000/59 sayılı iĢtiraki kararında, 

“4483 sayılı yasanın, anayasanın 123. maddesine uygun olarak kanunla veya kanunun 

verdiği yetkiye dayanılarak kurulan diğer kamu tüzel kiĢilerinde çalıĢanlar hakkında 

uygulanacağı, kuruluĢ kanunlarında özel hukuk hükümlerine tabi olduğu belirtilen kamu 

tüzel kiĢilerinin ise 4483 sayılı yasa kapsamına giremeyeceği” belirtilmiĢtir. 

Yine aynı kararda asli ve sürekli görevler, genel idare esasına göre kamu gücü 

kullanılarak yürütülen görevler olarak tanımlanarak bu görevlerde kamu gücünü 

kullanarak çalıĢanların kamu görevlileri olduğu belirtilmiĢtir. Bu çerçevede, “kamu 

görevlileri, kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde yönetime kamu 

hukuku iliĢkisi ile bağlı olarak çalıĢan, kendilerine kadro tahsis edilen, bütçeden ödeme 

yapılan ve haklarında yasalarda belirtilen özel kurallar uygulanan memurlar ile diğer 

kamu görevlileri” olarak tanımlanmıĢtır.  

Bu bağlamda, kamu görevi, kamu hukukuna göre verilen görevler olup, kamu 

kesiminde de olsa, özel hukuk alanındaki ĠĢ Kanunu veya hizmet sözleĢmesi uyarınca 

verilen görevler 4483 sayılı kanun çerçevesinde “kamu görevi” sayılmayacak, bir 

kadroya bağlı olarak istihdam edilmeyen ve sözleĢmeye dayalı olarak çalıĢan personel 

de kamu hizmeti yapsalar bile kamu görevlisi olarak kabul edilmeyecektir. 

Belirtilen hususlar bağlamında, KOSGEB personelinin 4483 sayılı kanun 

kapsamına dahil olmadığı ve KOSGEB personelinin iĢlediği suçlardan dolayı 

yargılanabilmesi için anılan kanun hükümlerine göre herhangi bir merciinin soruĢturma 

izni vermesinin gerekmediği netice ve kanaatine ulaĢılmıĢtır. 



124 

 

Mahkeme suç duyurusunu dikkate alarak teftiĢ kurulu raporunu incelemiĢ ve 

dava konusu ile ilgili dosyayı çözümlemek üzere Adli Muhasebeci Turgay Ġlke’yi 

görevlendirmiĢtir.  

UZMAN RAPORU 

TC 

BAKIRKÖY 8. AĞIR CEZA MAHKEMESĠ BAġKANLIĞINA 

Dosya No: 2006/203 Esas 

Davacı: K. H. 

Sanıklar:  

1. Hüseyin GÜLEN 

2. Ümit AKCAN 

3. YaĢar AKCAN 

4. Emir KARCI 

5. Ahmet SAM 

6. Ömer ÇALI 

7. Yaman KONAK 

8. Semih ÖZGÜL 

Suç Tarihi: 2004-2005 yılları 

Suç: Sahtecilik, Dolandırıcılık 
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Adli Muhasebeciden Ġstenen Hususlar 

Arman Bilgisayar Ltd. ġti.’ye tanzim edilen olay ile ilgili faturaların nitelikleri, 

faturayı veren Ģirket ile alan Ģirket arsında Ģirket muhasebe kayıtlarında yer alıp 

almadıkları ve bu Ģekilde faturaların hayali olarak tanzim edilip edilmedikleri; ayrıca 

LOGO GOLD programı olarak tanzim edilen faturaların 16 değiĢik firmaya da keĢide 

edilip edilmedikleri; varsa miktarlarının tespiti. 

LKS-2 marka programı ile LOGO GOLD marka programının mukayeselerinin 

yapılarak yukarıda tanzim edilen faturalarda LOGO GOLD marka program paketi 

gösterilmiĢ olup yüklenen programların LKS-2 marka program olup olmadıkları, olması 

halinde değer farkı ve bu yolda fatura tanzim edenlerin sağlamıĢ oldukları menfaat 

miktarlarının tespiti yönünde incelemelerin yapılması.  

Bakırköy Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından düzenlenen soruĢturma no: 

2006/55146, Esas No: 2006/10734, Ġddianame No: 2006/999 sayılı 28.08.2006 tarihli 

iddianamede Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı’na Küçük ve Orta 

Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığınca 3624 sayılı yasa 

kapsamında bir kısım firma ve Ģirketlere yapılan destekler üzerinden hileli kazanç 

sağlandığı hususunda ihbar yapılmıĢtır. Ġhbar üzerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

TeftiĢ Kurulunda görevli müfettiĢ Mehmet Yılmaz tarafından KOSGEB Ġkitelli 

Laboratuvar Müdürlüğünce, bilgisayar ve tanıtım desteği yapılan iĢlemler incelenerek 

gerçeğe aykırı fatura tanzim edilip edilmediği incelenmiĢtir. 2004-2005 yıllı itibari ile 

toplam 740.246,09 TL tutarında haksız ödeme yapılarak kurumun zarara uğratıldığının 

tespiti üzerine rapor ve ekleri suç duyurusu yazısı ekinde Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

gönderilmiĢtir. 

Buna göre, KOSGEB Ġkitelli Laboratuvarının 2004-2005 yıllarında ayrıntısı 

raporda yazıldığı üzere 33 iĢletmeye bilgisayar yazılım desteği ve 16 iĢletmeye de 

tanıtma desteği uygulaması yapıldığı bu iĢi Hüseyin GÜLEN, Emir KARCI ve Ümit 

AKCAN’ın yönetiminde ve Yaman KONAK’ ın da ortak olduğu Arman Bilgisayar 

DanıĢmanlık Ltd. ġti.’ye ihale ettiği, Ģirket yetkilileri olan bu Ģüphelilerin diğer 

Ģüpheliler YaĢar AKCAN’ın da iĢtiraki ile YaĢar AKCAN adına merkezi 
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Beylikdüzü’nde olan Limark Bilgisayar isimli iĢ yeri açtıkları bu iĢ yerinin tüm 

iĢlemlerini YaĢar AKCAN’ın kardeĢi aynı zamanda Arman Bilgisayar Ltd. ġti.’nin 

müdür ve yöneticisi olan Ümit AKCAN’ın yürüttüğü Ümit AKCAN’ın kardeĢi YaĢar 

AKCAN adına 33 adet 2004 tarihli destek iĢlemi yapılan firmalar adına Logo Gold 

program paketine iliĢkin faturalar tanzim ettikleri, gerçekte firmalara tanıtım belgesi ve 

broĢür vermedikleri, diğer yandan Logo Gold marka program yerine daha ucuz olan ve 

anlaĢma dıĢında bulunan LKS 2 marka program kurdukları ve karĢılığını ise Logo Gold 

marka program yüklenmiĢ-kurulmuĢ ve tanıtım broĢürleri firmalara verilmiĢ gibi fatura 

ve belgeler düzenledikleri, KOSGEB merkez laboratuvarında görevli olan Ģüpheliler 

Ahmet SAM, Ömer ÇALI ve Semih ÖZGÜL’ün ise bu durumu bildikleri halde gerekli 

kontrolleri yapmayarak gerçeğe aykırı düzenlenen fatura ve belgelere dayanarak Arman 

Bilgisayar yetkililerine haksız olarak 740.246 TL tutarında ödeme yaptıkları, ayrıca 

ödemeye esas merkez komisyonu belgelerini de öncesi tarihli olarak sahte imzalar ile 

gerçeğe aykırı olarak düzenledikleri, her ne kadar müfettiĢ raporunda kurumda çalıĢan 

Ģüphelilerin üzerlerine atılı eylemin görevi kötüye kullanmak olarak nitelendirilmiĢ ise 

de olayın oluĢ Ģekli, delillerin niteliği ile birlikte değerlendirildiğinde bu Ģüphelilerin 

sahtecilik ve dolandırıcılık fiilinin bizzat içinde oldukları bu Ģekilde Ģüphelilerin iĢtirak 

halinde KOSGEB’i 740.226,09 TL tutarında zarara uğratarak üzerlerine atılı sahtecilik 

ve dolandırıcılık suçunu iĢledikleri anlaĢılmakta TCK 37/1 delaleti ile 204/1, 158/1-d-e, 

53/1,54/1,63. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları kamu adına talep ve iddia 

olunmuĢtur.  

Sanıkların Görev ve Konumları 

Hüseyin GÜLEN : Arman Bilgisayar Dan. ĠnĢ. Tur. Rek. Ltd. ġti. ortağı ve  

      müdürü 

Ümit AKCAN : Arman Bilgisayar Dan. ĠnĢ. Tur. Rek. Ltd. ġti. ortağı  

      aynı zamanda Limark Yazılım imza yetkilisi 

Yaman KONAK : Arman Bilgisayar Dan. ĠnĢ. Tur. Rek. Ltd. ġti. ortağı 
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Emir KARCI : Arman Bilgisayar Dan. ĠnĢ. Tur. Rek. Ltd. ġti. ortağı  

      aynı zamanda KOSGEB Ġkitelli Laboratuvar   

      müdürlüğünde sözleĢmeli dıĢ uzman  

YaĢar AKCAN : Limark Bilgisayar San. Tic. Ltd. ġti. ortağı 

Ahmet SAM : KOSGEB Ġkitelli Laboratuvar merkez müdürü 

Ömer ÇALI  : KOSGEB uzman yardımcısı 

Semih ÖZGÜL : KOSGEB uzman yardımcısı görevlerinde bulundukları  

      anlaĢılmıĢtır. 

 

Ġnceleme 

Arman Bilgisayar Ltd. ġti.’ye ait  

a) 2004 yılı Envanter Defteri  

b) 2 Klasör içinde satıĢ faturaları suretleri 

c) KOSGEB’e ait 6 klasör evrak heyetimizce incelenmiĢ olup sayın 

mahkemenin ara kararı gereğince Arman Bilgisayar Dan. ĠnĢ. Tur. Rek. Ltd. ġti. ile bu 

firmaya fatura kesilen E.G.E. Security, E.G.E. Güvenlik Sistemleri Bilgisayar ĠletiĢim 

ve Elektrik Ürünleri ĠnĢ. Tic. Ltd. ġti.’nin yani her iki Ģirketin faturalarının ticari 

defterlerine kaydedilip kaydedilmediği, beyannamelerinin verilip tahakkuklarının alınıp 

alınmadığı, faturalar üzerinde sahtecilik oluĢup oluĢmadığı konularında yerinde 

inceleme yapabilmem için mahkemenin 24.03.2008 tarihinde vermiĢ olduğu yetki 

belgesine istinaden müracaat ve görüĢmelerim sonuçsuz kalmıĢ olup her iki Ģirkette 

defter ve belgelerin ibrazı için 16.04.2008 tarihinde iadeli taahhütlü mektup yazmıĢ 

bulunmaktayım. Bu mektuba istinaden yine de defter ve belgeler ibraz edilmediği için 

dosya üzerinde inceleme yapmıĢ bulunmaktayım. 
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Sanıklardan Ümit AKCAN ifadesinde; “Piramit Reklam ġirketine iĢ yaparken 

orada çalıĢan Hüseyin GÜLEN ile tanıĢtım. Bana KOSGEB ile ilgili sürekli bilgi 

veriyordu. Buradan destek programı alabileceğimizi ve onların bize müĢteri 

bulabileceklerini söyledi. Maliye Bakanlığına da bağlı olduğunu söyleyince güvendim. 

Hatta beni KOSGEB’te müdür yardımcısı olduğunu söylediği Emir KARCI ile 

tanıĢtırdı. 2004 yılının 10. ayında bana telefon etti. “Faturalarını, antetli kağıtlarını, 

kaĢeni al gel.” dedi. Beni Ġkitelli’deki KOSGEB’e götürdü. Burada Emir KARCI’nın 

oturduğu odaya gittik. Birlikte çay içtik, yapılacak iĢ bana güvenli geldiğinden ve 

müĢteri bulacaklarını söylendiğinden bir kısmı dolu fatura koçanını, kaĢeyi ve antetli 

kağıtları kendilerine bıraktım. Daha sonraları Hüseyin GÜLEN beni arayıp “Filan 

Ģirkete git, LKS programı kur.” diyordu. Ben belirtilen adrese gidip programı 

kuruyordum ve karĢılığında 1.450 TL alıyordum, bana 350 TL para kalıyordu…” 

“…en son faturamı almak için yine KOSGEB’e Emir Bey’ e gittiğimde 

faturayı Hüseyin Bey’in aldığını söyledi. Ben bunun üzerine Yaman KONAK’a ait 

Maltız Lokantasına gittim. Yaman KONAK, Hüseyin GÜLEN’ e üst katta bir oda tahsis 

etmiĢti. Hüseyin GÜLEN’den faturayı alınca yüksek miktarlarda Gold Programı faturası 

kesildiğini gördüm. Kendisine “Ne yapacağız?” dediğimde, bana “ġahıs firması olmaz, 

onun için limited Ģirketi kurmamız gerekir.” dedi. Daha sonra “Gold Programı alıp 

firmalara dağıtacağız” dedi. Oradan ayrıldıktan sonra bana telefon açtı, “Noterde 

buluĢalım.” dedi. Ġstediği belgeleri götürdüm. Noterde Yaman KONAK ve Emir 

KARCI da vardı. Hazırlanan dosyaları imzaladım, bu Ģekilde Arman isimli Ģirket 

kuruldu…” Ģeklinde ifade vermiĢtir.  

Dosyada mevcut belgelerden Küçükçekmece 6. Noterliğinin 19.04.2005 tarihli 

12711 yevmiye no.lu limited Ģirket hisse devri sözleĢmesine göre Emir KARCI, Arman 

Bilgisayar Ltd. ġti.’deki hisselerini Hüseyin GÜLEN’e devretmiĢtir. 

Limark Bilgisayar ve Arman Bilgisayar ġti’nin tedarikçisi olduğu iĢletmelerde 

analiz yapılmadan, ilgili iĢletmelerle sözleĢmeli Paket Destek Programı imzalanmıĢ ve 

bu iĢletmelere destek verilmiĢtir. 



129 

 

Limark ve Arman firmalarının tedarikçisi olduğu iĢletmelerin dosyalarında 

eksik ve usulsüz pek çok belge olmasına rağmen iĢletmelerin destek baĢvuruları kabul 

edilmiĢ ve ödemeleri yapılmıĢtır. 

Emir KARCI’nın KOSGEB’deki iĢine son verilmesinden sonra odasında ve 

evrak dolabında yapılan incelemede gerek Limark Bilgisayar ve Arman Ltd. ġti.’nin 

tedarikçisi olduğu iĢletmelere, gerekse bazı tedarikçilerin aracı olduğu iĢletmelere ait 

1.000 sayfa belge bulunmuĢtur.  

Bu belgeler arasında boĢlukları doldurulmamıĢ, ancak iĢletmelere imzalatılmıĢ 

baĢvuru formlarının ve destek tutarının hesabına ödenmesine iliĢkin belgelerin yer 

aldığı tespit edilmiĢtir.  

Destek ödemelerinin havale edildiği Limark Bilgisayar, YaĢar AKCAN 

firmasının, ĠĢ Bankası Hadımköy Ģubesinde bulunan (1554) 365789 nolu hesaptaki 

paraların genellikle elden çekildiği, bunun yanında Hüseyin GÜLEN’in aldığı araç için 

8.860 TL’sinin 15.10.2004 tarihinde havale edildiği, ayrıca 09.12.2004 tarihinde 83.200 

TL’nin bu hesaptan Hüseyin GÜLEN’in Akbank Haramidere Ģubesindeki 4885 nolu 

hesabına aktarıldığı anlaĢılmıĢtır. 

Ġsmet Özer 04.04.2006 tarihli yazılı ifadesinde “… sonradan Hüseyin Bey ve 

Emir Bey firmamızı ziyarete geldiler. Emir bey’in talep ettiği belgeleri Arman 

bilgisayar merkezinde Hüseyin bey’e verdik ve desteklerle ilgili evrakları imzaladık. 

Belgeleri verirken Emir Bey de oradaydı. …Üyeliğimizin eski olması nedeniyle, acele 

edilirse 2004 yılı bitmeden destek alabileceğimizi ve bunun için boĢ bir faturayı ve 

kaĢemizi belirtilen günde KOSGEB’e getirmemizi söyledi. Belirtilen günde KOSGEB’e 

geldik ve Emir Bey’in odasında adı geçen ve Hüseyin Bey ile görüĢtük. Emir Bey 

faturamızı düzenledi. Malı almadan niçin fatura düzenlediğimizi sorduğumuzda, 

sistemin böyle olduğu, fatura olmadan tedarikçiye para ödenmediği söylendi. Emir Bey, 

size bir örneğini vermiĢ olduğum belgeleri düzenledi ve mezkur belgeleri alarak 

dıĢarıya çıktı. Geri döndüğünde belgeler imzalanmıĢtı. Bahse konu olan belgelerin birer 

örneğini Emir Bey’den istedim. O da imzasız birer nüshasını verdi. Ancak verilen 
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belgelerde yazılı olan adres, telefon ve faks bilgileri firmamıza ait değildi…” Ģeklinde 

beyanda bulunmuĢtur. 

Fatma Kara’nın 29.03.2006 tarihli yazılı ifadesi; “…Bir keresinde Arman’dan 

Hüseyin GÜLEN, firmamızı ziyarete geldiğinde yanında KOSGEB Müdürü Ahmet 

SAM da vardı. Müdür beye fuarlar konusundaki mağduriyetimizi dile getirdik. Ayrıca 

Ahmet SAM ile bir defasında Arman’ın Beylikdüzü’ndeki bürosuna gittiğimizde de 

karĢılaĢtık ve yine fuarla ilgili mağduriyetimizi dile getirdik…” Ģeklinde beyanda 

bulunmuĢtur. 

2004 - 2005 yıllarında Limark Bilgisayar ve Arman Ltd. ġti.’nin tedarikçi 

olduğu iĢletmelerin tamamının (33 adet bilgisayar yazılım desteği, 41 adet tanıtım 

desteği) merkez müdürü Ahmet SAM tarafından, uzman yardımcısı Semih ÖZGÜL’e 

havale ettiği anlaĢılmaktadır. 

Bilgisayar yazılım desteği ve tanıtım desteği verebilmesi için öncelikle 

“iĢletme analizinin” yapılması gerekir iken Limark Bilgisayar ve Arman Ltd. ġti.’nin 

tedarikçisi olduğu iĢletmelerin analizlerinin mevzuata uygun olarak yapılmadığı ve 

raporların ilgili uzman tarafından imzalanmadığı anlaĢılmıĢtır. Firması belli olmayan 

(müfettiĢlik raporunda Mesut Metal Ltd ġti, Ercan Dekorasyon olarak belirtilen) iki adet 

baĢvuru formunda imza ve kaĢenin olmamasına rağmen bunların kayda alındığı, Müdür 

Ahmet SAM tarafından Semih ÖZGÜL’e havale edildiği anlaĢılmıĢtır. 

ĠĢletmeler yazılım programını hangi firmadan alacağını iĢ planında 

göstermelidirler. Ağustos 2004 ve Eylül 2004 aylarında Örgün Kristal A.ġ. Atakan 

Makine, Ege Ltd. ġti., Gri Mobilya, Yudum Pastanesi, Ġmren Alüminyum, Özlem Pres 

Ltd. ġti., Tarık Parke, Olgun San Tic. Ltd. ġti., Yılmaz Tül’ün iĢ planlarında tedarikçi 

olarak 05.11.2004 tarihinde kurulan Arman Ltd. ġti.’nin gösterildiği ve henüz 

kurulmamıĢ olan bir firmanın tedarikçi olarak kabul edildiği anlaĢılmıĢtır. 

Arman Ltd. ġti.’nin ticaret sicilinde tescil tarihi 05.11.2004 olmasına rağmen 

bu Ģirketin tanıtım desteği için tedarikçisi olduğu 25 iĢletmenin dosyasındaki proforma 

faturalarının 25.10.2004 ve 01.11.2004 tarihli oldukları anlaĢılmıĢtır. 
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2004 yılı içerisinde bilgisayar yazılımı desteği için baĢvuruda bulunan ve 

tedarikçisi Limark Bilgisayar veya Arman Ltd. ġti. olan Güzel Ltd. ġti., Ege Ltd ġti., 

Gri Mobilya, Yudum Pastanesi, Evren Tesisat, Mesut Metal Ltd ġti., Ercan Dekorasyon, 

Selin Gıda’nın baĢvuru formlarında talep edilen program yalnızca LOGO veya LOGO 

GOLD olarak gösterilmesine ve versiyonun ERP veya PRO olarak belirtilmemesine 

rağmen Ġkitelli Laboratuvar merkez yazılım destek karar komisyonunun destek tutarı 

daha yüksek olan LOGO GOLD PRO-10 kullanıcılı programın verilmesi için karar 

alındığı anlaĢılmıĢtır. 

 Bu karardaki imzalardan Ömer ÇALI’nın imzasının taklit edildiği Ahmet 

SAM’ın imzasının kendisine ait olduğunun imza ve el yazısı tetkiki ile anlaĢılmıĢ 

olması karĢısında Ahmet SAM’ın diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği kanaatine 

varılmıĢtır. 

Bu belgeler ve beyanlar karĢısında sanıklardan Hüseyin GÜLEN, Ümit 

AKCAN, YaĢar AKCAN, Emir KARCI, Ahmet SAM, Yaman KONAK, Semih 

ÖZGÜL’ün birlikte hareket ederek kurumu dolandırdıkları ve kamu kurumunu zarara 

uğrattıkları kanaatine, takdiri sayın mahkemeye ait olmak üzere varılmıĢtır. 

Sanıklardan Ömer ÇALI ise, çalıĢtığı KOSGEB’teki uzman yardımcılığı 

görevinden istifa ettiği, KOSGEB BaĢkanlığının 08.09.2004 tarihli yazısı ile bilgisayar 

yazılım desteğinin durdurulduğu ve karar tutanaklarının ise 07.09.2004 tarihli hayali 

olarak doldurulmuĢ olması karĢısında bu sanık yönünden diğer sanıklarla birlikte 

hareket ettiğine iliĢkin herhangi bir delile dosya kapsamında rastlanılmamıĢtır. 

KOSGEB’in ARMAN BĠLGĠSAYAR DANIġMANLIK ĠNġAAT 

TURĠZM ve REKLAMCILIK LTD ġTĠ ile ĠLĠġKĠSĠ 

KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Laboratuvar Merkez Müdürlüğü tarafından Arman 

Bilgisayar DanıĢmanlık ĠnĢ. Turizm ve Reklamcılık Ltd. ġti. aracılığı ile bazı 

KOBĠ’lere verilen bilgisayar yazılım destekleri 30.06.2003 tarih 25154 sayılı resmi 

gazetede yayımlanan KOSGEB Destekleri Yönetmeliğine göre verilmiĢ olup söz 

konusu yönetmelik, 25.04.2005 tarih 25795 sayılı resmi gazetede yayımlanan 

yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıĢtır. 
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Bilgisayar yazılım desteği ile ilgili olarak 2004 yılında verilen destek 

iĢlemlerinde esas alınan 30.06.2003 tarihli yönetmeliğin 140 ve devamı maddelerinde; 

1- Destek konusunun iĢletmelerin ulusal ve uluslar arası platformlarda rekabet 

güçlerini artırmak ve kalite düzeylerini yükseltmek amacı ile sözleĢmeli paket 

programından yararlanan iĢletmelere bilgisayar yazılım desteği verilmiĢ olduğu, 

2- Geri ödemesiz olan desteğin üst limitinin 10.000 Euro karĢılığı, Türk lirası 

ve destekleme oranının %75 olduğu, 

3- Destek ödemesinin ödemeye esas belgelerin tamamlanmasından sonra 

iĢletmeye yapılacağı, Ģeklinde hükümler yer almaktadır. 

YÜRÜTME ĠLE ĠLGĠLĠ MEVZUAT 

KOSGEB BaĢkanlığı tarafından yayımlanan 03.07.2003 tarih 2003/11 sayılı 

genelgenin ekinde “Bilgisayar Yazılım Desteği Uygulama Usul ve Esaslarına” yer 

verilmiĢtir. 

Bahse konu bilgisayar yazılım desteği uygulama usul ve esaslarında; 

1- Bilgisayar yazılım desteğine iliĢkin talepleri incelemek üzere KOSGEB 

biriminde (Müdürlükte) merkez müdürü baĢkanlığında tercihen bilgisayar yazılımları 

konusunda deneyimli ve teknik eğitim almıĢ 2 uzmandan oluĢan Merkez Yazılım 

Destek Karar Komisyonunun kurulacağı KOSGEB biriminde söz konusu niteliklere 

haiz uzman bulunmaması halinde uzman yardımcılarının görevlendirileceği, 

2- Bilgisayar yazılım desteği almak isteyen iĢletmelerin baĢvuru formu, iĢ 

planı, imza sirküleri, proforma fatura, iĢletme veri tabanı bilgi formu ve destek talebinde 

bulunduğu yazılıma ait teknik dokümanlarla birlikte KOSGEB müdürlüğünce 

baĢvuruda bulunması gerektiği, 

3- BaĢvuru formunun ve iĢletme tarafından hazırlanan iĢ planının her 

sayfasının iĢletme yetkilisi tarafından imzalanmıĢ ve kaĢelenmiĢ olması gerektiği, 
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4- Merkez müdürünün yukarıda sayılan belgelerin eksiksiz olarak Merkez 

Yazılım Destek Karar Komisyonuna intikalini sağlamakla yükümlü olduğu, 

5- Destek talebinin Yazılım Destek Karar Komisyonunda görüĢülüp karar 

alınacağı ve talebe iliĢkin Merkez Yazılım Destek Karar Komisyonu Karar Tutanağının 

hazırlanacağı, 

6- KOSGEB birimince destek verilecek iĢletmeye talebin uygun görüldüğüne 

dair cevabi yazı yazılacağı ve sözleĢme imzalayacağı, 

7- Yazılım desteğine iliĢkin ödemenin yapılabilmesi için iĢletmenin yazılım 

bedelinin kendi finansal kaynaklarında yazılımı satın aldığı iĢletmeye ödemek ve 

ödemeyi kapalı fatura ile KOSGEB’e belgelendirmek zorunda olduğu, Ģeklinde 

hükümler yer almaktadır. 

Desteğe iliĢkin ödemenin yapılabilmesi için; 

 KOSGEB birimince hazırlanan Merkez Yazılım Destek Karar Komisyonu 

ödeme karar tutanağının, 

 SözleĢmenin, 

 ĠĢletme tarafından destek konusu ödemeyi belgeleyen kapalı faturanın, 

destek veren KOSGEB birimince onaylanmıĢ örneğinin, 

 ĠĢletme tarafından ilgili KOSGEB birimi tarafından adına düzenlenmiĢ 

destek tutarı kadar kapalı faturanın olması gerekmektedir. 

KOSGEB destek tutarının tespitinde,  

1- Tedarikçi firmanın iĢletme adına düzenlediği faturanın KDV’siz tutarının 

esas alınacağı, 

2- Belgelerin eksik olması durumunda, iĢletmeye kesinlikle ödeme 

yapılmayacağı, 

3- Destek için ayrılan bütçe ödeneğinin kontrolünü teminen söz konusu desteği 

veren KOSGEB birimi tarafından hangi iĢletmeye ne kadar destek 
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1 AYAZ MAKĠNE 03.12.2004/0025686 25.903,00 4.662,54 30.565,54

2 ELÇĠ DIġ TĠC LTD ġTĠ 03.12.2004/0025654 25.903,00 4.662,54 30.565,54

3 YUDUM PASTANELERĠ 03.12.2004/0025655 25.903,00 4.662,54 30.565,54

4 GRĠ MOBĠLYA 03.12.2004/0025689 25.903,00 4.662,54 30.565,54

5 KUZEY PRES 03.12.2004/0025690 25.903,00 4.662,54 30.565,54

6 ĠLKAY DÖKÜM 03.12.2004/0025691 25.903,00 4.662,54 30.565,54

7 KEDĠ TEKSTĠL 03.12.2004/0025692 25.903,00 4.662,54 30.565,54

8 TATCAM SAN TĠC 03.12.2004/0025693 25.903,00 4.662,54 30.565,54

9 ÖZGÜR DÖKÜM 03.12.2004/0025694 25.903,00 4.662,54 30.565,54

10 OYLUM KRĠSTAL 03.12.2004/0025695 25.903,00 4.662,54 30.565,54

11 SERCAM SAN TĠC 03.12.2004/0025696 25.903,00 4.662,54 30.565,54

12 TARIK PARKE 03.12.2004/0025697 25.903,00 4.662,54 30.565,54

13 YILMAZ TÜL 03.12.2004/0025698 25.903,00 4.662,54 30.565,54

FATURA TANZĠM EDĠLEN 

FĠRMA ÜNVANI
SIRA NO FATURA TARĠH - NO TUTAR (TL) KDV (TL) TOPLAM (TL)

verildiğinin bilgisayar yazılım desteği bildirim formu ile internette 

yayınlayacağı, 

4- Sağlanan desteğin iĢ planına uygunluğunun izlenmesi amacıyla, desteği 

veren ilgili KOSGEB birimi uzmanı tarafından birinci ve ikinci yıl altı ayda 

bir iĢ yerinde inceleme yapılacağı, izleme raporu hazırlanacağı ve iĢletme 

dosyasında muhafaza edileceği, 

5- Ayrıca 03.07.2003 tarih 2003/12 sayılı genelgede, bilgisayar yazılım 

desteği, marka oluĢturma ve tanıtım desteğinin verilebilmesi için iĢletmeler 

nezdinde analiz yapılması, buna bağlı olarak rapor düzenlenmesi ve iĢletme 

ile KOSGEB birimi arasında SözleĢmeli Paket Destek Programı (SPDP) 

imzalanması gerektiği tespit edilmiĢtir.  

Bu bilgiler ıĢığında, Bakanlık müfettiĢlerinin hazırladığı raporun doğruluğu 

tarafımca da kabul edilmiĢtir.  

 

ARMAN BĠLGĠSAYAR DANIġMANLIK ĠNġAAAT TURĠZM VE 

REKLAM LTD. ġTĠ.’NĠN 2004 YILINDA YAZILIM TEDARĠK ETMĠġ 

OLDUĞU FĠRMALAR VE BU FĠRMALARA ARMAN LTD. ġTĠ. 

TARAFINDAN TANZĠM EDĠLEN FATURA LĠSTESĠ 

 

Listenin tabloda görülen Ģekilde olduğu, bu faturaların tamamının Arman Ltd. 

ġti. tarafından açık fatura tabir edilen bedeli ödenmemiĢ fatura olarak tanzim edildiği, 
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faturalar üzerinde alıcı ve satıcının vergi dairesi, adresleri, vergi hesap numaraları, 

maliye mührü, bedel, KDV tutarı ve toplamlarının olduğu görülmektedir. 

Arman Bilgisayar Ltd. ġti.’nin muhtelif firmalara fatura karĢılığı tanzim ederek 

teslim etmiĢ olduğu “LOGO GOLD PRO. ÜRT. VE YÖNETĠMĠ.”ne ait mal alıĢlarının 

tamamını E.G.E. SECURITY “E.G.E. Güvenlik Sistemleri Bilgi ĠletiĢim ġti.”den almıĢ 

olduğu bu firmadan Arman Ltd. ġti.’ nin almıĢ olduğu emtialara karĢılık alıĢ fatura 

bilgileri: 

 

 

 Yukarıdaki listeden görüldüğü gibi E.G.E SECURITY firması Arman Ltd. 

ġti.’ ye 06.12.2004 – 31.12.2004 tarihleri arasında tanzim etmiĢ olup, buna mukabil 

Arman Ltd. ġti.’ ye emtiaları almadan, 03.12.2004 tarihinde muhtasar firmalar emtia 

faturası tanzim ederek; malı teslim ve olmayan malın satıĢ faturasının tanzim edilmiĢ 

olduğu, bu nedenle Arman Ltd. ġti.’ nin muhtelif firmalara tanzim etmiĢ olduğu 13 adet 

faturanın gerçeği yansıtmadığı ve olmayan malın çıkıĢının yapıldığı tespit edilmiĢtir. 

 

10.12.2004 3.038,00 546,84 3.584,84

12.12.2004 3.038,00 546,84 3.584,84

22.12.2004 3.038,00 546,84 3.584,84

31.12.2004 3.038,00 546,84 3.584,84

29.12.2004 13.365,00 2.405,70 15.770,70

27.12.2004 13.365,00 2.405,70 15.770,70

26.12.2004 13.365,00 2.405,70 15.770,70

25.12.2004 13.365,00 2.405,70 15.770,70

24.12.2004 13.365,00 2.405,70 15.770,70

22.12.2004 13.365,00 2.405,70 15.770,70

21.12.2004 13.365,00 2.405,70 15.770,70

20.12.2004 13.365,00 2.405,70 15.770,70

15.12.2004 13.365,00 2.405,70 15.770,70

11.12.2004 13.365,00 2.405,70 15.770,70

09.12.2004 13.365,00 2.405,70 15.770,70

06.12.2004 13.365,00 2.405,70 15.770,70

07.12.2004 13.365,00 2.405,70 15.770,70

FATURA TARĠH TUTAR (TL) KDV (TL) TOPLAM (TL)
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1 HANCI KĠLĠT 03.12.2004 25.903,00 4.662,54 30.565,54

2 GÖZDE SAN TĠC 04.12.2004 25.903,00 4.662,54 30.565,54

3 SELĠN GIDA 05.12.2004 19.218,00 3.459,24 22.677,24

4 KAT PLASTĠK 06.12.2004 19.218,00 3.459,24 22.677,24

5 PAK PLASTĠK 17.11.2004 19.218,00 3.459,24 22.677,24

6 GĠRAY MOBĠLYA 08.11.2004 25.826,00 4.648,68 30.474,68

7 BULUT SAN TĠC 09.12.2004 25.826,00 4.648,68 30.474,68

8 ALĠ TAHTA 10.12.2004 25.826,00 4.648,68 30.474,68

9 BAL MATBAA 11.10.2004 25.903,00 4.662,54 30.565,54

10 YAMAK BESĠ 02.12.2004 25.903,00 4.662,54 30.565,54

11 ERGĠN TESĠSAT 13.12.2004 22.764,00 4.097,52 26.861,52

12 GURUR YAPI 14.12.2004 22.764,00 4.097,52 26.861,52

13 DEKOR VĠTRĠN 15.11.2004 22.764,00 4.097,52 26.861,52

14 MESUT METAL 16.12.2004 25.904,00 4.662,72 30.566,72

15 DARTĠ TEKSTĠL 17.12.2004 25.905,00 4.662,90 30.567,90

16 URGAN ĠPLĠK 18.11.2004 25.906,00 4.663,08 30.569,08

17 TALĠ TEKSTĠL 19.12.2004 25.907,00 4.663,26 30.570,26

18 PRAMĠT REKLAM 20.12.2004 21.420,00 3.855,60 25.275,60

19 MAVĠ TURĠZM 21.12.2004 21.420,00 3.855,60 25.275,60

20 KALE GIDA 22.12.2004 21.420,00 3.855,60 25.275,60

FATURA TANZĠM EDĠLEN 

FĠRMA ÜNVANI
SIRA NO FATURA TARĠH TUTAR (TL) KDV (TL) TOPLAM (TL)

LĠMARK BĠLGĠSAYAR “YAġAR AKCAN” FĠRMASININ 

TEDARĠKÇĠSĠ OLDUĞU DESTEK PROGRAMI ĠÇĠN LĠMARK BĠLGĠSAYAR 

FĠRMASININ FATURA TANZĠM ETMĠġ OLDUĞU FĠRMALAR VE 

BUNLARA AĠT FATURALAR LĠSTESĠ 

  

Limark Bilgisayar firmasına ait ticari defterler, alıĢ faturaları, KDV 

beyannameleri ve stok kayıtları ibraz edilmediği için yukarıda tanzim edilen 20 adet 

faturanın gerçeği yansıtmayan faturalar olduğu kabulünün gerektiği görülmektedir. 

(Türk Ticaret Kanunun 86. maddesinde, taraflardan birinin defterleri kanuna 

uygun olup da diğerininki olmaz veya hiç defteri bulunmaz yahut ibraz etmek istemez 

ise; defterleri muntazam olan tacirin birbirinin teyit eden defterlerindeki kayıtlar, diğeri 

aleyhinde olur. Hasım taraf, aleyhinde delil ittihaz olunan kaydın aksini muteber 

delillerle ispat edilebilir.) 
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1 HANCI KĠLĠT 10.000 adet katalog 12.12.2004 9.374,96

2 GÖZDE SAN TĠC 10.000 adet katalog 12.12.2004 9.374,96

3 SELĠN GIDA 10.000 adet katalog 14.12.2004 9.374,96

4 KAT PLASTĠK 10.000 adet katalog 14.12.2004 9.374,96

5 PAK PLASTĠK 10.000 adet katalog 14.12.2004 9.374,96

6 GĠRAY MOBĠLYA 10.000 adet katalog 18.12.2004 9.374,96

7 BULUT SAN TĠC 10.000 adet katalog 18.12.2004 9.374,96

8 ALĠ TAHTA 10.000 adet katalog 18.12.2004 9.374,96

9 BAL MATBAA 10.000 adet katalog 20.12.2004 9.374,96

10 YAMAK BESĠ 10.000 adet katalog 20.12.2004 9.374,96

11 ERGĠN TESĠSAT 10.000 adet katalog 20.12.2004 9.374,96

12 GURUR YAPI 10.000 adet katalog 20.12.2004 9.374,96

13 DEKOR VĠTRĠN 10.000 adet katalog 24.12.2004 9.374,96

14 MESUT METAL 10.000 adet katalog 24.12.2004 9.374,96

15 DARTĠ TEKSTĠL 10.000 adet katalog 26.12.2004 9.374,96

16 URGAN ĠPLĠK 10.000 adet katalog 26.12.2004 9.912,50

150.536,90TOPLAM

FATURA TANZĠM EDĠLEN 

FĠRMA ÜNVANI
SIRA NO DESTEK KONUSU

ÖDEME 

TARĠHĠ

KOSGEB TARAFINDAN 

VERĠLEN DESTEK 

ARMAN LTD. ġTĠ.’NĠN BEDELĠNĠ KOSGEB’DEN ALIP DA DESTEK 

GÖREN ĠġLETMELERE TANITIM ÜRÜNÜ TESLĠM ETMEDĠKLERĠ 

(KATALOG) FĠRMALAR AġAĞIDA BELĠRTĠLMEKTEDĠR 

 

 Listenin yukarıdaki Ģekilde olduğu, bu miktar tanıtım ürünü parasının Arman 

Ltd ġti tarafından KOSGEB’den alınıp adı geçen tanıtım ürünlerinin firmalara teslim 

edilmediği anlaĢılmıĢtır. 

LKS-2 MARKA PROGRAM ĠLE LOGO GOLD MARKA 

PROGRAMININ MUKAYESELERĠ YÖNÜNDEN YAPILAN ĠNCELEME 

Dosya muhteviyatında bulunan yazılım faturalarının incelenmesi neticesinde, 

LOGO GOLD Üretim ve Yönetim Paketi yüklenildiği belirtilen firmalarda, 

mahkemenizin vermiĢ olduğu 07.07.2008 tarihli yetki belgesine istinaden yapılan 

incelemede, firmaların kendilerine kesilen faturalarda belirtilen LOGO GOLD Üretim 

ve Yönetim Paketinin (10 kullanıcılı) olmayıp daha küçük bir modül olan LKS isimli 

programın yüklendiği, firmaların üretim programını kullanmak istediklerinde yüklenen 

programın ihtiyaçlarını karĢılamaması sebebi ile yaptıkları araĢtırmada yüklenen 

programda ihtiyaçlarına cevap verecek bu Ģekilde bir modülün olmadığını gördükleri ve 
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yanlıĢ program yüklendiğini anladıkları, KOSGEB’e durumu bildirmek için yapılan 

müracaatlarında KOSGEB tarafından durumun davaya konu olduğu ve 

bilgisayarlarından LKS programını silip LOGO TIGER (LOGO GOLD Üretim ve 

Yönetim Paketinin üst versiyonu) 20.815 USD (Destek, 10 kullanıcı, KDV dahil) 

değerinde programın yüklendiği ve hali hazırda bu programı kullandıkları tespit 

edilmiĢtir.  

Kendilerine LOGO GOLD Üretim ve Yönetim Paketi programı faturası kesilip 

LKS programı yüklenen ve daha sonra KOSGEB tarafından bu programda silinip 

LOGO TIGER isimli program yüklenen ve geneli yansıtacak Ģekilde örnek olarak 

seçilen Makro Yapı San. Tic. Ltd. ġti. isimli Ģirkette inceleme yapılmıĢtır. 

KOSGEB’den alınan destekle LOGO GOLD marka program yerine LKS 2 

programının kurulması nedeni ile, 

1- LOGO GOLD Üretim ve Yönetim paket fiyatının yaklaĢık piyasa rayiç 

değerinin (KDV, 10 kullanıcılı, destek ve eğitimler dahil) 21.122 USD 

olduğu, 

2- Fiilen yüklenen LKS 2 programının ise (KDV, 10 kullanıcılı, destek ve 

eğitimler dahil) 3.363 USD olduğu, 

3- Fatura edilen programlar ile yüklenen programların farklı olması sebebi ile 

program baĢına (21.122 – 3.363 = 17.759 ) 17.759 USD haksız kazanç elde 

edildiği hesap edilmiĢtir. 

20 firmadan bu Ģekilde haksız kazanç elde edilmiĢ olması nedeni ile 20 x 

17.759 USD = 355.180 USD haksız kazanç elde edildiği hesap edilmiĢtir. 

Ġddianamenin düzenlendiği 28.08.2006 tarihi itibari ile 1 USD’nin efektif satıĢ 

kuru 1,4873 TL’den 355.180 USD x 1,4873 = 528.259,21 TL KOSGEB’i farklı 

program yüklenmesi nedeni ile zarara uğrattıkları tespit edilmiĢtir.  
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SONUÇ 

ĠĢbu raporda incelenen ve ayrıntıları ile anlatılan olaylar doğrultusunda -

mahkemenin tarafıma verdiği görevle sınırlı kalarak- sanık eylemlerinin tespitinin takdir 

ve tensibi sayın mahkemeye ait olmak üzere sayın mahkemenin tevdii etmiĢ olduğu 

görev üzerine 2006/203 esas sayılı dosya ve ekleri 6 klasör evrak ve belgeler, 

tarafımdan incelenmiĢ olup firmalardan talep edilen defter ve belgeler ibraz edilmediği 

anlaĢılmıĢtır. Buna göre  

1- KOSGEB’in Ġkitelli laboratuvarında 2004-2005 yılları içinde bilgisayar 

yazılım desteği yaptığı Arman Bilgisayar DanıĢmanlık ĠnĢaat Turizm 

Reklam Ltd. ġti. tarafından gerçeğe aykırı fatura tanzim edilerek Limark 

Bilgisayar “YaĢar AKCAN” tarafından 20 firmaya 589.689,19 TL; Arman 

Ltd. ġti. tarafından bedeli KOSGEB’den alınıp destek gören 16 firmaya 

tanıtım ürünü (katalog) teslim etmeyerek 150.536,90 TL, KOSGEB vasıtası 

ile kamu zararının oluĢtuğu, 

2- Firmalara yüklenen bilgisayar yazılımının LOGO GOLD Üretim ve 

Yönetim Paketi olmayıp LKS-2 isimli bilgisayar yazılımı olduğu, 

3- Fatura düzenlenerek destek alınan LOGO GOLD Üretim ve Yönetim Paket 

fiyatının yaklaĢık piyasa rayiç değerinin (KDV, 10 kullanıcılı, destek ve 

eğitimler dahil) 21.122 USD olduğu, 

4- Fiilen yüklenen LKS-2 programının ise (KDV, 10 kullanıcılı, destek ve 

eğitimler dahil) 3.363 USD olduğu, fatura edilen program ile yüklenen 

programların farklı olması sebebi ile program baĢına 17.759 USD haksız 

kazanç elde edildiğinin hesap edildiği, 20 firmaya bu Ģekilde fatura edilmiĢ 

olması nedeni ile bu paranın iddianame tarihi olan 28.08.2006 tarihi itibari 

ile 528.259,21 TL zarara uğrattıklarının tespit edildiği, 

5 -OluĢan toplam zararın 1.268.485,30 TL olarak hesap edildiği görülmektedir. 

Yukarıda sayılan zararı, sanıklardan Hüseyin GÜLEN, Ümit AKCAN, YaĢar 

AKCAN, Emir KARCI, Ahmet SAM, Yaman KONAK, Semih ÖZGÜL’ün birlikte 
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hareket ederek, kurumu dolandırdıkları ve zarara uğrattıkları kanaatine, takdiri sayın 

mahkemeye ait olmak üzere varılmıĢtır. 

Sanıklardan Ömer ÇALI’nın ise çalıĢtığı KOSGEB’deki uzman yardımcılığı 

görevinden istifa etmesi, KOSGEB BaĢkanlığının 08.09.2004 tarihli yazısı ile bilgisayar 

yazılım desteğinin durdurulması ve karar tutanaklarının ise 07.09.2004 tarihli gibi 

hayali olarak doldurulmuĢ olması karĢısında bu sanık yönünden diğer sanıklarla birlikte 

hareket ettiğine iliĢkin herhangi bir delile dosya kapsamında rastlanmadığı; diğer 

taraftan Arman Ltd. ġti.’ nin eski hissedarı ve müdürü, ayrıca Limark Bilgisayarın imza 

yetkilisi Ümit AKCAN ifadesinde, Limark Bilgisayara ait olan ve konusu LOGO 

GOLD programı olarak gözüken 20 adet faturadaki imzaların ve yazıların kendisine ait 

olmadığını beyan etmesi ve Emir KARCI’nın odasında ön ve arka yüzünde mavi 

tükenmez kalemle yaklaĢık 29 adet imza çalıĢmasının yapıldığı müsvedde bir belgenin 

bulunması ve imza çalıĢmalarının Ümit AKCAN’ın imzası ile benzerlik göstermesi 

nedeniyle, Ümit AKCAN’ın ifadesinde beyan ettiği hususların doğru olabileceği, ancak 

bu durumun yaptırılacak bir kriminal inceleme sonucunda anlaĢılabileceği; Arman 

Bilgisayar eski hissedarları ve Limark Bilgisayar firmasının imza yetkilisi Ümit 

AKCAN’ın yukarıdaki cezai sorumluluk gerektiren fiillere iĢtirak edip etmediğinin, 

Limark Bilgisayara ait 20 adet fatura üzerinde yapılacak kriminal inceleme sonrasında 

anlaĢılabileceği, bahsi geçen faturalardaki imza ve yazıların adı geçene ait olmadığının 

tespiti halinde, söz konusu faturayı düzenleyenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun “Özel Belgede Sahtecilik” baĢlıklı 207. maddesi ile aynı Kanunun 212. 

maddesine göre cezai takibat yapılması hususunun BaĢsavcılıkça değerlendirilmesinin 

uygun olacağı görülmüĢtür. 

Bu çerçevede Ömer ÇALI’nın uzman yardımcılığı görevinden istifa ettiği, 

KOSGEB BaĢkanlığının 08.09.2004 tarihli yazısıyla bilgisayar yazılım desteğinin 

durdurulduğu ve karar tutanaklarının tamamına yakınının 07.09.2004 tarihli olduğu 

dikkate alındığında, mezkur tutanakların sonradan düzenlenmiĢ olmasının ve Ömer 

ÇALI’nın yerine imza atılmıĢ olmasının kuvvetle muhtemel olduğu, ancak imzaların 

kim veya kimler tarafından atıldığının yapılacak bir kriminal inceleme sonucu 

anlaĢılabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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El yazısı ve imza tetkikine iliĢkin bulgular aĢağıda yer almaktadır. 

Ġncelenen evraklar: Dilekçe örnekleri, 33 adet Bilgisayar Yazılım Desteği 

Merkez Yazılım Destek Karar Komisyonu Karar Tutanağı, 9 adet fatura. 

Mukayese esas:  

1. Ümit AKCAN isimli Ģahsın; 19.06.2006 tarihli (10) sayfalık ve 21.06.2006 

tarihli (2) sayfalık istiktap tutanağındaki örnek el yazıları ve imzaları. 

2. YaĢar AKCAN isimli Ģahsın; 19.06.2006 tarihli (10) sayfalık ve 21.06.2006 

tarihli (2) sayfalık istiktap tutanağındaki örnek el yazıları ve imzaları. 

3. Emir KARCI isimli Ģahsın; 19.06.2006 tarihli (11) sayfalık ve 21.06.2006 

tarihli (4) sayfalık istiktap tutanağındaki örnek el yazıları ve imzaları. 

4. Ahmet SAM isimli Ģahsın; 19.06.2006 tarihli (10) sayfalık ve 21.06.2006 

tarihli (3) sayfalık istiktap tutanağındaki örnek el yazıları ve imzaları. 

5. Ömer ÇALI isimli Ģahsın; 19.06.2006 tarihli (10) sayfalık ve 21.06.2006 

tarihli (1) sayfalık istiktap tutanağındaki örnek el yazıları ve imzaları. 

6. Yaman KONAK isimli Ģahsın; 19.06.2006 tarihli (10) sayfalık istiktap 

tutanağındaki örnek el yazıları ve imzaları. 

Emir KARCI, Ahmet SAM, Ümit AKCAN, Yaman KONAK, Ömer ÇALI ve 

YaĢar AKCAN isimli Ģahısların mevcut mukayese el yazıları ve imzaları VSC-2000 ve 

diğer optik cihazlar yardımıyla karĢılıklı olarak incelenmiĢ ve bu incelemenin 

neticesinde Ömer ÇALI isimli Ģahsın mevcut mukayese imzaları arasında her ne kadar 

genel Ģekil yönünden kısmi benzerlik bulunduğu gözlemlenmiĢse de, detaylı yapılan 

ileri tetkiklerde aralarında; imzaların baĢlangıç ve bitiriliĢ özellikleri, iĢleklik, imzaların 

gövde bölümünde karakteristik özellik arz eden el hareketleri ve irtibatlandırılıĢ 

özellikleri ile Ģahsa has diğer kaligrafik ve grafolojik özellikler yönünden farklılıklar 

bulunduğu müĢahede edilmiĢtir.  
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Belirlenen bulgulara atfen, bahse konu (22) adet karar tutanağındaki “Ömer 

ÇALI” adına atılı bulunan imzaların Ömer ÇALI’nın eli mahsulü olmayıp adı geçen 

Ģahsın hakiki imzası model alınmak suretiyle takliden sahte olarak atılmıĢ oldukları 

kanaatine varılmıĢtır. 

Takliden sahte olarak atılan imzalarda, imzaları sahteleyen Ģahıs kendi imza 

kaligrafisini bu tür imzalara her zaman yansıtmadığından, takliden sahte olarak atılmıĢ 

oldukları kanaatine varılan imzaların hangi Ģahıs/Ģahısların eli mahsulü olup olmadığı 

yönünde herhangi bir beyanda bulunmak mümkün olamamaktadır. 

Ahmet SAM isimli Ģahsın mevcut mukayese imzaları arasında her ne kadar 

genel Ģekil yönünden kısmi benzerlik bulunduğu gözlenmiĢ ise de, detayda yapılan ileri 

tetkiklerde aralarında; imzaların gövde bölümlerinin irtibatlandırılıĢ özellikleri, meyil, 

iĢleklik, imzaların bitiriliĢ özellikleri ile Ģahsa has diğer kaligrafik ve grafolojik 

özellikler yönünden farklılıklar bulunduğu müĢahede edilmiĢtir. 

Belirlenen bulgulara atfen, bahse konu (13) adet karar tutanağındaki ve (6) adet 

faturadaki “Ahmet SAM” adına atılı bulunan imzaların Ahmet SAM’ın eli mahsulü 

olmayıp, adı geçen Ģahsın hakiki imzası model alınmak suretiyle takliden sahte olarak 

atılmıĢ oldukları kanaatine varılmıĢtır. 

Takliden sahte olarak atılan imzalarda, imzaları sahteleyen Ģahıs kendi imza 

kaligrafisini bu tür imzalara her zaman yansıtmadığından, takliden sahte olarak atılmıĢ 

oldukları kanaatine varılan imzaların hangi Ģahıs/Ģahısların eli mahsulü olup olmadığı 

yönünde herhangi bir beyanda bulunmak mümkün olamamaktadır. 

Bir dilekçe ve (20) adet karar tutanağında yer alan imzaların ise Ahmet 

SAM’ın eli mahsulü olduğu kanısına varılmıĢtır. 

Ömer ÇALI isimli Ģahsın mevcut mukayese imzaları arasında kaligrafik ve 

grafolojik özellikler yönünden uygunluk ve benzerlikler bulunduğu belirlenmiĢ, bahse 

konu imzaların Ömer ÇALI’nın eli mahsulü olduğu kanaatine varılmıĢtır. 

Ahmet SAM, Ümit AKCAN, Yaman KONAK, Ömer ÇALI ve YaĢar AKCAN 

isimli Ģahısların mevcut mukayese el yazıları arasında kaligrafik ve karakteristik 

özellikler yönünden ilgi kurulamamıĢtır. 

Ancak, bahse konu (9) adet faturanın tanzimine esas teĢkil eden el yazıları ile 

Emir KARCI isimli Ģahsın mukayese el yazıları arasında bazı harf ve rakamların tersim 
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tarzı yönünden kısmi benzerlik bulunduğu gözlenmiĢ ise de, adı geçen Ģahsa aidiyeti 

hususunda müspet veya menfi yönde bir beyanda bulunmak mümkün olamamıĢtır. 

Bu itibarla, adı geçen Emir KARCI isimli Ģahsın daha önceden yazmıĢ olduğu 

bilinen samimi el yazılarını içerir (ajanda, not defteri, dilekçe vb.) belgelerin temin 

edilerek inceleme konusu faturalar ile birlikte tekrar gönderilmesi halinde yapılacak 

incelemenin yararı olacağı görüĢündeyim. 

Emir KARCI, Ahmet SAM, Ümit AKCAN, Yaman KONAK, Ömer ÇALI ve 

YaĢa AKCAN isimli Ģahısların mevcut mukayese imzaları arasında kaligrafik ve 

karakteristik özellikler yönünden ilgi kurulamamıĢtır. 

Tespit ve kanaatimden oluĢan iĢbu raporumuzu sayın mahkemeye saygı ile arz 

ederim. 

             26.01.2009 

              Adli Muhasebeci 

                   Turgay ĠLKE 
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UZMAN ġAHĠT OLARAK MAHKEMEDE RAPORUN SUNULMASI 

Adli muhasebeci raporunu teslim ettikten sonra mahkeme tarafından 

mahkemeye tanık olarak çağrılmıĢtır. Mahkeme günü duruĢmaya gelen adli muhasebeci 

kimlik tespiti ve diğer usul iĢlemlerinde sonra raporunu sözlü ve görsel olarak 

sunduktan sonra doğrudan sorgu aĢamasına geçilmiĢtir. 

Doğrudan Sorgu 

Ġddia ya da savunma makamının kendi tanığına yaptığı sorgudur. Burada amaç, 

anlattırıcı sorular ile tanığın olaya iliĢkin bilgisini ortaya koymaktır.  

Davacı Avukatı Esra AYDIN, davacı adına mahkemede Ģahitlik yapacak olan 

Adi Muhasebeci Turgay Ġlke’ ye sorularını yöneltmesi ile doğrudan sorgu baĢlamıĢtır. 

Avukat Esra AYDIN: Sayın Turgay Ġlke kendinizi tanıtınız. 

Uzman ġahit Turgay Ġlke: (Uzman Turgay Ġlke aldığı eğitim, katıldığı 

seminerler ve yayınlanan yazılarını, dava konusuyla ilgili uzmanlık düzeyini ikna edici 

beyanıyla mahkemeye sunmuĢtur.) 

Avukat Esra AYDIN: Sayın Ġlke dava konusu ile ilgili izlenimlerinizi 

aktarınız. 

Uzman ġahit Turgay Ġlke: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TeftiĢ Kurulu 

BaĢkanlığına yapılan ihbar, davaya konu olan olayın baĢlangıcıdır. Ġhbar KOSGEB’in 

küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler yaptığı bir takım desteklerden hileli kazanç 

sağlandığı iddiası ile ilgilidir. 

Avukat Esra AYDIN: KOSGEB nasıl bir kuruluĢtur? 

Uzman ġahit Turgay Ġlke: KOSGEB küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin 

etkililiklerini, pazar paylarını, rekabet güçlerini artırmaları, ekonomik geliĢmelerle 

uyum içinde olmaları amacıyla kurulmuĢ bir kamu müessesesidir.  
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Avukat Esra AYDIN: Bahsi geçen hileli davranıĢlar KOSGEB kuruluĢu 

tarafından mı gerçekleĢtirildi? 

Uzman ġahit Turgay Ġlke: Ġddialar, KOSGEB bünyesinde çalıĢan kiĢiler ve 

onların bağlantılı olduğu kiĢilere yöneliktir. Olayın KOSGEB ile değil, art niyetli 

çalıĢanları ve diğer muhataplar ile anılması gerektiğini söylemek isterim. Kaldı ki 

KOSGEB’in hizmetleri, kuruluĢ amacı dıĢına çıkmamaktadır. 

Avukat Esra AYDIN: Hileli iĢlemlere aracı olan firmalar kimlerdir?  

Uzman ġahit Turgay Ġlke: Arman Bilgisayar DanıĢmanlık ĠnĢaat Turizm 

Reklam Ltd. ġti. ve Limark Yazılım San. Tic. Ltd. ġti. firmaları aracılığı ile hileli 

iĢlemler gerçekleĢtirilmiĢtir.   

Avukat Esra AYDIN: Firmaların KOSGEB çalıĢanları ile ilgilerini açıklar 

mısınız? 

Uzman ġahit Turgay Ġlke: Emir KARCI, Arman Bilgisayarın ortağı aynı 

zamanda KOSGEB Ġkitelli Laboratuvar Müdürlüğünde sözleĢmeli dıĢ uzmandır. Olayla 

ilgili diğer KOSGEB çalıĢanları: 

Ahmet SAM  : KOSGEB Ġkitelli Laboratuvar Merkez Müdürü 

Ömer ÇALI  : KOSGEB uzman yardımcısı 

Semih ÖZGÜL : KOSGEB uzman yardımcısı 

Avukat Esra AYDIN: Arman Bilgisayar ve Limark Yazılım’ın yaptıkları hile 

iĢlemlerin mahiyetinden bahseder misiniz? 

Uzman ġahit Turgay Ġlke: Sözü edilen iĢletme çalıĢanlarının ifadeleri, iĢletme 

yazılıları ile banka kayıtları birlikte değerlendirildiğinde Arman Bilgisayar ve Limark 

Yazılım’ın tedarikçisi oldukları firmaların hiçbirine, usulüne uygun hizmet vermedikleri 

anlaĢılmıĢtır. ĠĢletme bilgisayarlarına kurulması gereken LOGO GOLD programı 

yerine, LKS-2 programının kurulması, desteğe dahil olmayan bilgisayarların bazı 

firmalara verilmesi gibi usulsüz davranıĢlar olmuĢtur.    
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Avukat Esra AYDIN: Programların farklı kurulmasının sakıncası nedir? 

Uzman ġahit Turgay Ġlke: Daha kapsamlı ve fiyatı 21.122 USD olan LOGO 

GOLD programı yerine, iĢlevi çok daha az olan ve fiyatı 3.363 USD olan LKS-2 

programını kurarak, aradaki fiyat farkının zimmete geçirildiği ortaya çıkmıĢtır. 

Avukat Esra AYDIN: bahsettiğiniz iĢlemleri yapanların kimler olduğu 

konusunda mevcut veriler nelerdir? 

Uzman ġahit Turgay Ġlke: Bilgisayar yazılım desteği ve tanıtım desteği 

kapsamında, baĢvuru iĢlemlerinin,  Arman Bilgisayar’ ın hissedarı Hüseyin GÜLEN ile 

Arman Bilgisayar’ın hissedarı ve KOSGEB ikitelli Laboratuvar Müdürlüğünde 

sözleĢmeli dıĢ uzman/danıĢman olarak çalıĢan Emir KARCI tarafından yürütüldüğü ve 

firmalarla adı geçenlerin muhatap olduğu bilinmektedir.  

Avukat Esra AYDIN: Usulsüz iĢlemlerin bu kadar sistemli ve anlaĢılmadan 

yürütülmesinin tek sorumlusu KOSGEB’e dıĢarıdan destek veren uzman Emir KARCI 

mıdır? Olaylarda baĢkalarının ihmali söz konusu mudur?  

Uzman ġahit Turgay Ġlke: KOSGEB mevzuatına göre destek alacak 

Ģirketlerin bazı özel Ģartları taĢıması ve hazırlaması gereken evrakları eksiksiz 

hazırlaması gerekirken, Arman Bilgisayar ve Limark Yazılım’ın tedarikçisi olduğu 

firmalarda bu Ģartlar aranmamıĢtır. KOSGEB Muhasebecisi Buket DEMĠRCĠ’nin yazılı 

uyarısına ve eksik belgeler nedeniyle ödeme yazılarına paraf atmamasına rağmen eksik 

ve usulsüz belgelerle destek ödemesi yapılmaya devam edildiği anlaĢılmıĢtır. Burada, 

KOSGEB Ġkitelli Laboratuvar Müdürü Ahmet SAM ve Uzman Yardımcısı Semih 

ÖZGÜL’ün yeterli kontrolleri yapmadığı anlaĢılmaktadır. Ancak, Uzman Semih 

ÖZGÜL’ün geçirdiği trafik kazası nedeniyle iĢletmeye yeni geldiği ve amirine olan 

güveninden dolayı gerekli incelemeleri yapmadığı anlaĢılmıĢtır. 

Avukat Esra AYDIN: Gerekli kontrollerin yapılmamasında kasıt unsuru var 

mıdır? 

Uzman ġahit Turgay Ġlke: Ahmet SAM’ın Arman Bilgisayar’ın müdürü 

Hüseyin GÜLEN’e ait aracı kendi özel seyahatlerinde kullanması, Hüseyin GÜLEN’in 
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baldızı Defne BULUT’u sözleĢmeli dıĢ uzman/danıĢman olarak laboratuvar 

müdürlüğünde iĢe baĢlamasını sağlaması, Ahmet SAM ile Hüseyin GÜLEN’in samimi 

iliĢkilerini göstermektedir. 

Bu kapsamda, Ahmet SAM’ın görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek 

Arman Bilgisayar ve Limark Yazılım’ı kayırarak KOSGEB’i zarara uğratması sonucuna 

ulaĢılmaktadır.  

Avukat Esra AYDIN: KOSGEB’in ne kadar tutarda ve kimler tarafından 

zarara uğratıldığı konusundaki iddianız nedir?  

Uzman ġahit Turgay Ġlke: Yüklenmesi gereken LOGO GOLD yüklenen 

LKS-2 programı arasındaki fiyat farkı program baĢına 17.759 USD’dir. 20 iĢletmeye 

bilgisayar programı tedarik edilmesi sebebi ile zarar 355.180 USD olarak 

hesaplanmıĢtır. 

Takdiri sayın mahkemeye ait olmak üzere, sanıklardan Hüseyin GÜLEN, Ümit 

AKCAN, YaĢar AKCAN, Emir KARCI, Ahmet SAM, Yaman KONAK, Semih 

ÖZGÜL’ün birlikte hareket ederek kurumu dolandırdıkları ve zarara uğrattıkları 

kanaatine varılmıĢtır. 

Sanıklardan Ömer ÇALI’nın ise çalıĢtığı KOSGEB’deki uzman yardımcılığı 

görevinden istifa ettiği ve diğer sanıklarla birlikte hareket ettiğine iliĢkin herhangi bir 

delile dosya kapsamında rastlanmamıĢtır. 

Avukat Esra AYDIN:  BaĢka sorum bulunmamaktadır sayın hakim. 

Çapraz Sorgu 

Çapraz sorgu uzman Ģahidin davalı avukatı tarafından sorguya çekilmesi 

aĢamasıdır. Bu süreçte, davalı avukatı davacı tarafın iddialarını çürütmeye, uzman 

Ģahidi zor durumda bırakmaya çalıĢacaktır. Bu nedenle uzman sakin bir tavırla, 

yöneltilen soruları kendinden emin bir Ģekilde yanıtlamalıdır.  

Çapraz sorgu davalı (Ahmet SAM) avukatı Aybüke BAL’ın uzman Ģahide soru 

yöneltmesiyle baĢlamıĢtır: 
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Avukat Aybüke BAL: Söylenilenden farklı program yüklendiğini iddia 

ediyorsunuz. Destek alan iĢletmeler böyle bir durumu nasıl kabul ediyor? 

Uzman ġahit Turgay Ġlke: Arman Ltd. ġti.’nin aracısı olduğu destekler 

hakkında 2005 yılı içerisinde bazı Ģikayetler gelmesine rağmen, mezkur Ģikayetler 

hakkında herhangi bir iĢlem yapılmadığı anlaĢılmıĢtır. 

Avukat Aybüke BAL (Ahmet SAM’ın avukatı): Ahmet SAM ve Hüseyin 

GÜLEN’ in samimi olması aralarında bir çıkar birlikteliği olduğunu mu gösterir? Ġddia 

ettiğiniz usulsüz iĢlemlerin yapıldığını baĢka nasıl açıklayabilirsiniz? 

Uzman ġahit Turgay Ġlke: KOSGEB mevzuatına aykırı olarak Arman 

Bilgisayar ve Limark Yazılım’ın, tedarikçisi oldukları firmaların incelemeye 

alınmaması yeterli sebeptir diye düĢünüyorum. Ayrıca Arman Bilgisayar’ın kuruluĢ 

tarihinden önce yapılan incelemelerde, destek verilecek iĢletmelerin tedarikçisi olarak 

Arman Bilgisayar isminin yazması ve bunun Arman Bilgisayar karar tutanaklarından 

rahatça anlaĢılması sorunuza cevap olacaktır. 

Avukat Aybüke BAL: Sıraladığınız bu sebepler Ahmet SAM’ın kasti bir 

eylemi olduğunu kanıtlamaz, olayların bu boyuta taĢınmasında ihmaller söz konusu 

olamaz mı?   

Uzman ġahit Turgay Ġlke: ĠĢletmelere verilen yazılım desteği kapsamında, 

hangi paket programın kullanılacağı kararlaĢtırılırken, pahalı bir paket program 

kurulacağı yazılı olan karar tutanağından saptanmıĢtır. Karar tutanağındaki imzalardan 

Ömer ÇALI’nın imzasının taklit edildiği belirlenmiĢtir. Ahmet SAM’ın imzasının ise 

kendisine ait olduğu, imza ve el yazısı tetkiki ile anlaĢılmıĢtır. Pahalı paket program 

seçilerek KOSGEB daha fazla zarara uğratılmak istenmiĢtir. 

Avukat Aybüke BAL:  BaĢka sorum bulunmamaktadır sayın hakim. 

Avukat Efe KORKMAZ (Emir KARCI’nın avukatı): Emir Karcı’nın 

KOSGEB danıĢmanı olması sebebiyle tedarikçi firma önermesi normal bir durum değil 

midir?    
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Uzman ġahit Turgay Ġlke: Küçükçekmece 6. Noterliği’nin 19.04.2005 tarihli 

12711 yevmiye no.lu limitet Ģirket hisse devri sözleĢmesine göre Emir KARCI Arman 

Bilgisayar Ltd. ġti.’deki hisselerini Hüseyin GÜLEN’e devrettiği bilinmektedir. Emir 

KARCI’nın Arman Bilgisayar eski ortaklarından olduğu biliniyor.  

Avukat Efe KORKMAZ:  Emir KARCI dıĢarıdan destek veren bir uzaman, 

KOSGEB’in bordrolu çalıĢanı değil. Size göre Ģirket ortaklarından olmasının ne gibi 

sakıncaları var? 

Uzman ġahit Turgay Ġlke: Emir KARCI’nın odasında yapılan incelemede, 

Limark Yazılım ve Arman Bilgisayar’ın tedarikçisi olduğu iĢletmelere ait belgeler 

bulunmuĢtur.  

Bu belgeler arasında boĢlukları doldurulmamıĢ ancak iĢletmelere imzalatılmıĢ 

baĢvuru formlarının ve destek tutarının hesabına ödenmesine iliĢkin belgelerin yer 

aldığı tespit edilmiĢtir. Bu belgelerden de KOSGEB’in zarara uğratıldığı 

anlaĢılmaktadır. 

Avukat Efe KORKMAZ:  Emir KARCI’nın durumunun diğer sanıklardan 

farklı olduğunu belirtmek isterim. KOSGEB’ de tedariklerle ilgili yetkisi olmayan 

müvekkilim hileli iĢlemlerle nasıl muhatap kabul edilebilir? 

Uzman ġahit Turgay Ġlke: ĠĢletmelere KOSGEB=ARMAN güvenini veren 

Ģahıslar Ģahitlerin verdikleri ifadeler ve belgeler ıĢığında Hüseyin GÜLEN ve Emir 

KARCI’dır. Hüseyin GÜLEN ve Emir KARCI tarafından, desteklerle ilgili belgelerin 

üst tarafları boĢ olacak Ģekilde iĢletme yetkililerine imzalattığı, zaman geldiğinde de bu 

belgelerin boĢ kısımları doldurularak Ġkitelli Laboratuvar Müdürlüğüne verildiği 

belgeler ile kanıtlanmıĢtır. 

Avukat Efe KORKMAZ:  BaĢka sorum bulunmamaktadır sayın hakim. 

Mahkeme Kararı 

Sanıklardan Ahmet SAM, Ömer ÇALI, Yaman KONAK ve Semih ÖZGÜL’ün 

yüklenen suçları iĢledikleri sabit görülmemesi nedeniyle beraatlarına; Ümit AKCAN, 
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YaĢar AKCAN ve Emir KARCI’nın da özel belgede sahtecilik suçundan, ayrı ayrı birer 

yıl sekizer ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiĢtir. 

Mahkeme tarafından verilen kararın bozulmasını isteyen sanık Emir 

KARCI’nın avukatı Efe KORKMAZ, kararın temyizi için mahkemeye baĢvuruda 

bulunmuĢtur. Dava dosyası halen Yargıtay tarafından incelenmekte olup kararın 

bozulup bozulmayacağı konusu belli değildir.  
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6. SONUÇ 

Hiledeki kasıt unsuru ve hilenin profesyonellikle gizlenmiĢ bir eylem olması, 

hilenin ortaya çıkarılmasını büyük ölçüde zorlaĢtırmaktadır. Bir iĢletmede, görevler 

ayrılığının olmaması, önemli iç kontrol eksiklikleri, üst yönetimin dürüst olmaması ve 

çalıĢanların alıĢılmamıĢ aĢırı davranıĢ Ģekilleri gibi göstergeler, hile eyleminin 

olabileceğini düĢündürür fakat hilenin kesinlikle var olduğunu göstermez. Hilenin 

ortaya çıkartılmasından sonra hilenin araĢtırılması aĢamasına gelinir. AraĢtırma aĢaması 

çok dikkatli yürütülmesi gereken bir çalıĢmadır. Hatalı uygulandığında, gerçekte suçsuz 

olan birinin haksızlığa uğramasına ve incinmesine sebebiyet verir. Bu sebeple hile 

araĢtırması adli muhasebeciler gibi uzman kiĢilerce yürütülmelidir.  

Al Cappone’nin bir muhasebeci tarafından yakalanması, adli muhasebenin 

bilinen ilk anılıĢı olmuĢtur. 

Adli muhasebe; muhasebe, denetim, hukuk, sayısal yöntemler, finans, 

bilgisayar teknolojileri, suç bilimi gibi alanlarda bilgi ve beceri sahibi olmayı 

gerektiren, adli alanda kanıt olarak nitelendirilebilecek bilgi ve belgeleri toplayıp, 

bunları analiz etme ve değerlendirmeyi kapsayan bir disiplindir. 

GeliĢmiĢ ülkelerde yaygın uygulama alanı bulan adli muhasebecilik; adli 

sorunlarda, muhasebeden, denetlemeden ve araĢtırma yeteneklerinden faydalanmayı 

ifade eder. Mahkeme ve diğer bazı hukuki amaçlar için yapılan bu uzman muhasebeci 

çalıĢmalarında amaç, avukatlar ve muhasebeciler arasındaki bilgi alıĢveriĢinde köprü 

kurmaktır. 

Adli muhasebecilerin görev kapsamına bakıldığında; delil toplamak, gerçeğe 

ulaĢmaya çalıĢmak ve görüĢ ortaya koymak olarak belirlenebilir. Adli muhasebecinin 

topladığı kanıtların hukuki dayanağı olmalı, araĢtırma bulgularının analizini hassas bir 

Ģekilde ortaya koymalı, yaklaĢımı objektif ve tarafsız olmalıdır. Adli muhasebeci etkili 

olabilmek için bir dedektif gibi hareket etmeli ve bir muhasebecinin teknik bilgisine 

sahip olmalıdır. 
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Adli muhasebeciler mahkemelerde; uzman Ģahitlik ve dava destek danıĢmanlığı 

hizmetleri ile hilenin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik çabalara destek 

sağlayabilecek yetkin meslek elemanlarıdır. 

Adli muhasebeci dava destek danıĢmanlığı hizmeti ile avukatlara finansal 

bilginin elde edilmesinde ve bu bilginin analiz edilmesinde yardımcı olmaktadır. Adli 

muhasebecinin finansal bilgisi ve uzmanlığı avukatların bu konudaki eksikliklerinin 

giderilmesini sağlamaktadır. 

Mahkemelerde hakimler bir davanın sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi ve 

sonuçlandırılması amacıyla adli muhasebecilerin uzman Ģahitliklerinden 

yararlanmaktadırlar. Toplumlarda özellikle ekonomik kökenli davaların ve davalı 

sayısının giderek artması, konuların giderek karmaĢıklaĢması bu gereksinimi üst noktaya 

getirmiĢtir. Adli muhasebecilerin özel bilgileri, hünerleri, deneyimleri ve eğitimleri bu 

davalarda önemli rol oynamaktadır.  

Türk hukuk sisteminde, adli muhasebeciler yerine bilirkiĢilik müessesesi 

karĢımıza çıkmaktadır. Ancak bilirkiĢilik, adli muhasebecilerin yaptığı iĢlerden çok 

küçük bir kısmını kapsamaktadır.   

Türkiye’de 2005 yılında Ceza Mahkemesi Kanunu (CMK)’daki değiĢiklik ile 

BilirkiĢilik büyük ölçüde yenilenmiĢ; çapraz sorgu sistemi öngörülmüĢ; kovuĢturma 

mecburiyeti ilkesi; hukuk devleti ilkesinin fiilen yerleĢmesine paralel olarak 

yumuĢatılmıĢ; Bölge Adliye Mahkemeleri kurularak iki dereceli denetim sistemi 

getirilmiĢ ve Yargıtayın yalnızca hukuki denetim yaparak içtihat mahkemesi haline 

gelmesinin yolu açılmıĢtır. 

Yapılan düzenlemelere rağmen, Adalet Bakanlığı Ġç Denetim Birimi 

BaĢkanlığı Adli ve Ġdari Yargıda BilirkiĢilik Kurumu’nun iĢleyiĢindeki aksaklıklar ve 

çözüm önerileri hakkında duyuru yayınlamıĢtır. Sözü edilen aksaklıklar çalıĢmamızın 

dördüncü bölümünde yer almaktadır. BilirkiĢilik müessesinde görülen aksaklıkların adli 

muhasebe mesleği ile önleyebileceği düĢünülmektedir. 
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Sonuç olarak, bilirkiĢilik müessesesinde karĢımıza çıkan olumsuzlukların 

giderilmesi için atılan adımlar, değiĢmesi gereken bir sistemin varlığını ortaya 

koymaktadır. Adli muhasebecilerin hukuk sistemimize kazandırılmasıyla sözü edilen 

aksaklıkların tamamı giderilecek ve dava sürecinde yer alan bütün meslek 

mensuplarının iĢini kolaylaĢtıracak uygulamalar gelecektir.  

  Bir adli muhasebecinin bilirkiĢiden en önemli farkı görüneni değil görünenin 

arkasındaki sebebi araĢtırmalarıdır. Ayrıca adli muhasebeci uzman Ģahitlik görevi ile 

araĢtırmaları sonucu hazırladığı raporu herkesin anlayabileceği Ģekilde mahkemede 

bizzat bulunarak sunmaktadır. Adli muhasebeci, zaten karmaĢık olan mali iĢlemlerin 

daha da karıĢık hale gelmesini önleyen kiĢidir. Ülkemizdeki Ģahitlik anlayıĢı bir olayı 

gözüyle görüp mahkemede anlatan, herhangi bir uzmanlığı olması gerekmeyen kiĢilerin 

yaptığı tanıklık ile sınırlıdır.  

Günümüzde yaĢanan geliĢmeler, yapılan hilelerin de kalitesini artırmıĢtır. Basit 

dosya çözümlemeleriyle aydınlatılamayan bu hilelerin alanında uzman kiĢilerce 

yapılacak derin çalıĢmalar sonucu çözümlenebileceği aĢikardır. 

  Ülkemizde bulunan uluslar arası denetim firmaları temsilciliklerinde yasal bir 

düzenleme ile olmasa da adli muhasebecilik hizmetleri verilmektedir. Ülkemizde, bu 

durumu yasalaĢtırmadan önce yapılması gereken meslek mensubu yetiĢtirmek olmalıdır.  

Durumun eksikliğini gören Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası 

(ĠSMMMO), ĠSMMMO Akademi kapsamında 2009-2010 döneminde “Bağımsız Adli 

Muhasebe” eğitim programını meslek mensuplarıyla tanıĢtırmıĢtır. Eğitimden sadece 

Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik belgesine sahip olan meslek mensupları 

katılmalarıyla, mesleğe yeni bir uzmanlık lisansı eklenmesi amaçlanmıĢtır. Ülkemizde 

ĠSMMMO’nun eğitim programına bakıldığında, adli muhasebeci yetiĢtirecek akademik 

kadroya sahiptir.   

Adli muhasebecilik mesleği için atılan bu önemli adımlar, hukuk sistemimize 

getirilecek yeni yasal düzenlemeler ile iĢlevsellik kazanacaktır.       
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