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ÖZET 

 

ADLĠ MUHASEBE VE ADLĠ MUHASEBE UYGULAMALARI  

 

Günümüzde geliĢen ekonomik faaliyetlerle birlikte paralel geliĢen teknolojinin, 

hem iĢ hayatında hem de sosyal yaĢantımız da kontrol edemeyeceğimiz alanların 

açılmasına neden olmuĢtur.  Adli muhasebecilik mesleğinin temel hedefi, ticari 

uyuĢmazlıklar da hukuk alanlarının yetersiz kaldığı noktalar da devreye girerek, 

mahkemeye intikal etmiĢ veya edecek olan olayların çözülmesine yardımcı olmaktır.  

Ülkemizde bilinirliği çeĢitli nedenlerden dolayı zayıf kalmasının yanında, dünya da 

kendine yer bulmuĢ ve saygınlık kazanmıĢtır.  Adli muhasebe, birçok bilim dalından 

faydalanarak olayları çözüme kavuĢturmasını sağlar.  Mahkemeye intikal etmiĢ 

davaların uyuĢmazlıkların çözülmesinde hukuk adamlarına destek sağlamasının yanı 

sıra, hile ve yolsuzlukların yaĢanmaması için gerekli önlemlerin alınmasında yol 

gösterici olur.  BoĢanma gibi sosyal olaylarda ortaya çıkan itilaflı olayların 

çözülmesinde, adli muhasebecinin uzman görüĢleriyle tarafların birbirlerini 

yanıltmalarının önüne geçmektedir.  Bu çalıĢmada yer alan örneklerle de bu mesleğin 

uygulama alanları hakkında bilgi verilmeye çalıĢılmıĢtır.  Sonuç olarak bu tez 

çalıĢmasının amacı adli muhasebecilik mesleği hakkında bilgi vermek ve mesleğe 

iliĢkin bilgilere ulaĢıp mesleğin geliĢimine katkı sağlamaktır.   

Anahtar Kelimeler : Uzman Tanıklık, Dava Desteği, Hile ve Yolsuzluk Denetimi , 

Adli Muhasebe 

Tarih: 01/11/2015 
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ABSTRACT 

 

FORENSIC ACCOUNTING ANDFORENSIC 

ACCOUNTING PRACTICES 

 

Economic activities developing along with technology of our days have created 

new domains expending beyond our control.  The main target of Forensic Accounting is 

to intervene to help when judicial interventions fail to satisfy in solving commercial 

disputes that are brought or about to be brought before Courts.  Although it is not so 

much known in our country due to some certain reasons, Forensic Accounting is 

globally appreciated.  It uses various disciplines to solve the cases.  Apart assisting 

jurists in solving disputes brought before Courts, it is a good guide in taking measures 

to prevent fraud and corruptions.  Expert opinions of a Forensic accounting can help 

preventing the parties to be misdirected while solving matters in disputes of social 

incidents such as divorce cases.  The examples taking part in this study aimed to supply 

information on the execution areas of the profession.   Consequently, the aim of this 

thesis is to supply information on Forensic Accounting and to contribute to the 

development of the profession while reaching relating data.   

Keywords : Expert witness, case support, Fraud and corruption control, Forensic 

Accounting  

Date : 01/11/2015 
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BÖLÜM 1.  GĠRĠġ VE AMAÇ 

 

Ülkemizde ve dünyamızda sürekli olarak geliĢen teknolojiye ayak uydurmak 

zorunda olduğumuz bu günlerde, insanlarımızın ve dünya insanlarının çeĢitli değer 

çeliĢkileriyle ortada kaldığı aĢikârdır.  Dünya telaĢı ve doyumsuz olan nefsimizin bizim 

üzerimizde belki de önceleri yapmayı aklımızdan geçirmediğimiz suç ve hatalara 

sürüklediği gözlenmektedir.  Ekonominin klasik tanımı üzerine “Kıt kaynaklarla, 

sınırsız insan ihtiyacının karşılanması” her zaman mümkün olmamakta, bu kıt 

kaynakları artırmak için çeĢitli hile ve suiistimallere yeltenmekteyiz.  Adli muhasebenin 

konusu ise tam burada baĢlamaktadır.  ĠĢ hayatımızda ve sosyal hayatımızda, kısacası 

hayatımızın her alanında bir muhasebeciye ihtiyacımız vardır.  Bu bazen vicdanımızın 

muhasebecisi bazen de profesyonel bir kiĢidir.   Adli kelimesi içerik ve anlam 

bakımından mahkemesel bir durum sezdirse de bazen mahkemeye intikal etmeden bir 

takım olaylar bu kiĢiler tarafından çözümlenerek sağlıklı ve güvenilir sonuçlar 

almamızı sağlayacaktır.  Dünyada uzun yıllar önce kendine yer bulmuĢ Adli Muhasebe, 

ülkemizde tam anlamıyla bir kimliğe kavuĢmuĢ değildir.  Konu üzerine birçok uzman 

görüĢ, makale ve tez yazarak bir yer edindirmeye çalıĢsa da örgütlenmeden bu iĢin 

ülkemizde yer bulması mümkün gözükmemektedir.   Adli muhasebe alanında her geçen 

gün bir dernek ve vakıf kurularak toplum nezdinde bilinirliği artırmak ve verilen 

eğitimler sayesinde muhasebesel anlamda birçok kiĢiye kariyer imkânı sağlanmaktadır.  

 ÇalıĢmamım ikinci bölümünde adli muhasebenin literatür taramasını yaparak bu 

alanda yapılmıĢ kitap, makale ve tez çalıĢmaları doğrultusunda adli muhasebeyi ve 

çalıĢma alanlarını tanımlanmıĢtır.  Mesleğin diğer bilim dallarıyla iliĢkisini, meslek 

olarak yapanların bulundurması gereken özellikleri açıklanmıĢtır.  

Diğer bölümlerde ise adli muhasebecilik mesleğinin tam anlamıyla insanlara 

hangi alanlarda yardımcı olduğunu Uzman Tanıklık bölümünde mahkemeye intikal 

etmiĢ olaylarda hem davacıya hem de davalıya yardımcı olmaktadır.  Hile Denetçiliğin 

de ise iĢletmelerin çalıĢanları tarafından ya da iĢletme dıĢı kimseler tarafından uğranılan 

mağduriyetlerin giderilmesi ve ortaya çıkarılmasında rol oynamaktadır.  Dava Desteği 

ile adli muhasebeci avukat ile ortak payda da çalıĢarak çözülmesinde teknik bilgiye 

ihtiyaç duyulan davalarda mahkemeye yardımcı olmaktadır. Son olarak da bu çalıĢma 

ile ulaĢılan sonuçlar ifade edilmiĢtir.  
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BÖLÜM 2.   ADLĠ MUHASEBE VE ADLĠ 

MUHASEBECĠLĠK  

 

2. 1.  ADLĠ KELĠMESĠNĠN ANLAMI 
 

Adli kelimesi Türkçe‟ de adaletle ilgili olan, adaletle iliĢkili olay, nesne, olgu, 

husus veya kavram anlamlarına gelmektedir.  Osmanlı‟da II.  Beyazıt Ģiirlerinde adli 

kelimesini mahlas olarak kullanılmıĢtır.  Çok eski bir sözcük olan adli kelimesi 

günümüz Türkçesinde de “ Adli Tıp” veya “Adli sicil Kaydı” örneklerinde olduğu gibi 

hala kullanılmaktadır.  (Gülten ve Kocaer, 2010:11) 

Türkçede “adli” olarak adlandırılan “forensic” kelimesi sözlük anlamı 

bakımından, "mahkemeye ait", "adli davalarda bir standart olarak kabul edilme" 

biçiminde özetlenebilir (Bozkurt, 2000a:56).  Yine, “adli” kelimesini, “mahkeme veya 

kamu tartıĢmalarına bizzat konu teĢkil eden; iliĢkili olan veya bu tartıĢmalarda 

kullanılan” biçiminde de tanımlamak mümkündür (AktaĢ ve Kuloğlu, 2008:103) 

Mahkemelerdeki yargılamaya, hukuksal çatıĢmalara, kamuya intikal eden 

tartıĢmalara yönelik olarak kullanılabilen adli kelimesi en genel anlamında hukuk 

bilimine ait her konu için kullanılabilir.  Adli bilim adamlarını sadece hukukçular ile 

sınırlamayıp, adli tıp uzmanlarını, grafoloji (imza ve yazı bilimi) uzmanları, adli 

muhasebeciler gibi kiĢileri de kapsayacak Ģekilde adli kelimesini en geniĢ anlamında 

düĢünmek gerekmektedir.  (Gülten ve  Kocaer, 2010:11) 

 

2. 2.  ADLĠ MUHASEBE VE ADLĠ MUHASEBE MESLEĞĠ 
 

Genel kabul görmüĢ muhasebe standartları görüĢ ve esasları çerçevesinde 

mahkemeye intikal etmiĢ veya kendi içinde çözümlenmeyen mali olayların uzman kiĢi 

veya kuruluĢlar tarafından, hukuksal ve muhasebesel anlamda tekrardan yorumlanarak 

gerçeği veya gerçeğe en yakın sonuçlara ulaĢmayı sağlayan bir meslek dalıdır.   

Hukuksal sorunların çözümlenmesi noktasından baĢlangıç olarak adli muhasebe 

kavramını tanımladığımızda, muhasebe ve hukuk bilgilerinin içi içe geçmesi, ekonomi, 
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psikoloji gibi diğer bilim alanlarına girilmesi ve araĢtırma, kanıt toplama, sorgulama ve 

denetim tekniklerinin kullanımı konuları da ön plana çıkar.  Muhasebe iĢletmelerin 

yaĢamıĢ oldukları para ile ifade edilebilen mali olayları somut bir biçimde kayıtlayan, 

sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yorumunu yapan, beyanname, bildirge ve benzeri 

yasal bildirimleri yapan, kanuni defterlerini tutan iĢletme faaliyetlerine hukuksal zemin 

kazandıran bir bilimdir.  Bir baĢka tanımlama ile adli muhasebe, mevcut deliller 

kapsamında finansal konulardaki yeteneklerin ve araĢtırmacılık mantığının çözülmemiĢ 

sorunlara uygulanmasıdır.  (Kasap, 2013:121) 

Bir uzmanlık alanı olan ve günümüzde kısmen farklı betimlemeler alarak, 

ülkelerin meslek odaları tarafından belgelendirilmiĢler ve belgelendirilmeye devam 

edilmektedir.  Bu meslek „‟AraĢtırmacı Muhasebeci‟‟, „‟AraĢtırmacı Adli Muhasebeci‟‟ 

gibi isimler alabilmektedir.  Ġsimler az farklılık gösterse bile görev tanımı konusunda 

hemen hemen farklılık bulunmamaktadır (ĠSMMMO Akademi).  

Adli muhasebeci terimi gerçek sonuçlara varmak için ve bu sonuçtan yola 

çıkılarak uzman kiĢi düĢüncesine varılmak için organize bir Ģekilde hareket eden analiz, 

inceleme, soruĢturma, denetleme veya sorgulama iĢlemlerini gerçekleĢtiren CPA için 

genellikle kullanılmaktadır.  (Pazarçeviren, 2005:2) 

Mahkemeye intikal etmiĢ veya henüz etmemiĢ ancak hukuksal bir çatıĢma 

yaratması muhtemel konunun esaslı bir boyutunu muhasebe ile iliĢkili ihtilafların 

oluĢturduğu, psikoloji, suç bilimi gibi diğer bilim dallarından da yararlanan kendine has 

araĢtırma, sorgulama ve analiz teknikleri kullanarak gerçeği arayan bir bilim dalıdır.  

Birçok adli olayın sadece hukuk bilgisiyle çözülemeyeceği, uzman bir bilirkiĢiye ihtiyaç 

duyulduğu defaten ispatlanmıĢtır.  Adli muhasebe mesleğine ise mali uyuĢmazlıklar da 

ihtiyaç duyulmuĢ Avukat ve Muhasebeci iĢ birliği ile davalar çözüme kavuĢmuĢtur.  

Paranın ekonomik olayları peçelemeye yarayan bir araç olduğunu iktisat biliminde 

tartıĢıldığı gibi her belgenin gerçeği yansıttığı da iddia edilemez.  Adli muhasebe 

ekonomik ve mali olayların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için soruĢturma ve 

araĢtırma tekniklerini kullanarak dikkatli, titiz ve metodolojik bir çalıĢmayı gerektirir.  

(Gülten ve Kocaer 2010: 11-12).  

Adli ve muhasebe kavramlarının bir araya getirilerek kullanıldığı “adli 

muhasebe”de, adli kavramı konunun hukuk boyutuna, muhasebe kavramı ise ticari 

faaliyetler sonucunda ortaya çıkan hesap iĢlerine iĢaret etmektedir.  Dolayısıyla adli 
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muhasebe, hukuk ile muhasebenin ticari faaliyetler sonucu ortaya çıkan hesap iĢleri 

konusunda bir arada çalıĢmasını, karar verme noktasında bir kesiĢim noktasını ifade 

eder.  Hukuk sistemi ile muhasebe sisteminin bir disiplin olarak birleĢtiği adli 

muhasebe, adli yargı kurumlarının kararlarına yardımcı olmak üzere finans, hukuk ve 

ticaret alanındaki iĢleyiĢlere iliĢkin kapsamlı bir bilgi seviyesine ve bu bilgi seviyesinin 

uzmanca kullanılmasına iliĢkin bir anlayıĢı kapsar.  (Karacan, 2012: 107) Adli 

muhasebenin pek çok tanımı yapılmıĢtır.  Literatürdeki bu tanımların bir kısmına 

bakılacak olursa; 

Adli Muhasebe, hali hazırdaki veya gelecekteki davaları sonuçlandırmak için 

geçmiĢ finansal verileri, ya da diğer hesaplama iĢlemlerini tanımlama, kaydetme, 

düzenleme, çıkarma, sınıflandırma, rapor etme ve doğrulama iĢidir (Crumbley vd, 2007: 

Aktaran: Bekçioğlu vd.2013: 4) 

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

teknolojileri gibi alanlarda bilgi ve kabiliyetli olmayı gerektiren; adli alanda kanıt olarak 

kullanılabilecek bilgi ve belgeleri toplayıp, bunları analiz etme ve değerlendirmeyi 

içeren bir disiplindir.  (Toraman vd.  2009: 31) 

Adli muhasebe, mevcut deliller kapsamında finansal konulardaki yeteneklerin ve 

araĢtırmacılık mantığının çözülmemiĢ sorunlara uygulanmasıdır.  (Kaya, 2005: 53) 

Adli muhasebe herhangi bir hukuk yönteminin desteğiyle ya da iĢbirliğiyle 

yapılan tüm muhasebe iĢlemlerini kapsamaktadır.  Bu tanımlama “forensic” kelimesinin 

sözlük anlamıyla da uyumludur.  (Oberholzer, 2002: 5 Aktaran: KeleĢ ve KeleĢ 2014: 

54) 

Adli muhasebe, “muhasebenin, denetimin ve hukuk kavram, ilke ve tekniklerin 

bir araĢtırma kapsamında kullanıldığı, yasal, finansal ve sosyal anlaĢmazlıkların 

çözümlendiği bir hizmet türüdür.  (Özkul, 2009: 62 Aktaran : KeleĢ ve KeleĢ 2014: 56) 

Adli muhasebecilik mesleği, muhasebe ve hukuk arasında iliĢki kurarak, 

muhasebeye yeni bir bakıĢ açısı sunmaktadır.  Adli muhasebeciler tam bu noktada, 

doğan ihtiyaca cevap verebilmek için belirli bir eğitim, deneyim ve bilgi düzeyine 

sahip, alanı ile ilgili yetkin olan meslek elemanlarıdır.  Adli muhasebeciler bunun 

dıĢında, yaygın bir Ģekilde boĢanma davaları, ticari davalar, kiĢisel tazminat davaları, 

rüĢvet, yolsuzluk ve hileli iĢlemlere iliĢkin davalarda görev almaktadırlar.  (Mc Millan, 

2006: 111 Aktaran: KeleĢ ve KeleĢ 2014: 57) 
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Orijinal adıyla “Forensic Accounting” olarak tanımlanan adli muhasebecilik, 

ekonomik suçların tespit ve takibinde muhasebe bilgi ve tekniklerinden yararlanılmasını 

konu edinen bir uygulama alanıdır.  (Singleton, 2006: 43 Aktaran: Usul ve Topçuoğlu 

2011: 54) 

Adli muhasebe; soruĢturma tekniklerini kullanarak muhasebe ve ticaret 

becerileriyle entegre olma, karmaĢık mali olayları çözümleme, dolandırıcılık gibi etik 

olmayan davranıĢları ortaya çıkarma ve ekonomik suç iĢleyen kiĢiler aleyhine delilleri 

toplayıp, mahkemelere kabul edilebilecek bir Ģekilde sunma iĢlevidir.  (AktaĢ ve 

Kuloğlu, 2008: 102-103) 

“Mevcut deliller kapsamında mali konulardaki yeteneklerin ve araĢtırmacılık 

mantığının çözülmemiĢ sorunlara uygulanmasıdır. ” (Singleton, 2006: 44 Aktaran: Usul 

ve Topçuoğlu 2011: 54) 

“Muhasebe ve iĢletmecilik bilgileri ile hukuk ilke ve kurallarını araĢtırmacı bir 

mantıkla mali, sosyal ve hukuki sorunlara uygulayan bir hizmet faaliyetidir”.   

(Zabihollah ve Lander, 1996: 33 Aktaran: Dursun ve Pehlivan 2012 ).  

 

2. 3.  ADLĠ MUHASEBE MESLEĞĠNĠN TARĠHSEL 

GELĠġĠMĠ 
 

Tarihsel süreç içerisinde adli muhasebe konusu kapsamında değerlendirilebilecek 

durumlar göz önüne alındığında 5000 yıldan fazla bir geçmiĢe sahip olduğunu söylemek 

yanlıĢ olmayacaktır.  ġöyle ki, değiĢik kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla M. Ö.  

3300-3500 yıllarında Mezopotamya ve Mısır‟daki katipler  ticari iĢlemleri ıslak kil 

tabletlerin üzerine kaydetmekte ve bu dokümanlar ince bir kil zarf Ģeklindeki bir dıĢ 

tablete konulmaktaydı.  Eğer bu dıĢ tablette bir kurcalama olursa, durum soruĢturmaya 

konu oluyordu.  Yine muhasebe kavramları üzerine en eski bilimsel çalıĢma olarak 

tanınan Kautilya‟nın Arthasastra‟sında yaklaĢık kırk farklı tip zimmet Ģeklinden söz 

edilmekte ayrıca muhasebecilerin iĢlemiĢ oldukları suçlar nedeniyle cezalandırılmaları 

gerektiğine de vurgu yapılmaktadır.  (D'Ath, 2008: 12 Aktaran: Saçaklı 2011: 49) 
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1800‟li yıllara gelindiğinde ise avukatlar ile muhasebeciler arasında sıkı iliĢkiler 

olduğu göze çarpmakta, bu dönemde birçok avukatın müĢterilerine muhasebe hizmetleri 

sundukları da bilinmektedir.  Bu dönemde muhasebeciler de ücret karĢılığında uzman 

tanıklık görevleri üstlenmiĢlerdir.  (Crumbley, 2001: 203; Oberholzer, 2002: 2 Aktaran: 

Karacan 2012: 107) 1900‟lü yıllarda artık konuyla ilgili çalıĢmalar hız kazanmıĢ, çeĢitli 

makaleler yazılmaya baĢlanmıĢ, konuya iliĢkin yasal düzenlemelerin sayısında artıĢlar 

gözlenmiĢtir.  “Forensic Accounting- Adli Muhasebe” kavramını ilk kullanan kiĢi 

“Forensic Accounting: Its Place in Today‟s Economy – Adli Muhasebe: Bugünün 

Ekonomi- sindeki Yeri” adlı çalıĢmasıyla 1946 yılında New York‟ta bir muhasebecilik 

Ģirketi ortağı olan Maurice Peloubet (1892- 1976) dir.  (Oberholzer, 2002: 3 Aktaran: 

Karacan 2012: 107) 

Muhasebe mesleğinin 1824 yılında ilk defa örgütlendiği Ġskoçya‟da da, 

muhasebeciler sadece rakamlarla değil, çeĢitli hukukî konularda da hizmet 

vermekteydiler.  Yirminci yüzyılda muhasebeciler geliĢmelere bağlı olarak daha çok 

muhasebe hizmeti vermiĢ, hukukî hizmetlerini azaltmıĢlardır.  Ancak, günümüzde 

muhasebe mesleği, ilk köklerine geri dönmekte muhasebe hizmetlerinin yanında hukukî 

hizmetler de vermektedir.  (Oberholzer, 2002: 2 Aktaran: Bekçioğlu vd.  2013: 3) 

1980‟li yıllarda artık ticarî iĢlemler giderek karmaĢıklaĢmaya baĢlamıĢ, birçok 

yeni ve teknik kavramlarla karĢı karĢıya kalınmıĢ ve bu geliĢimin doğal bir sonucu 

olarak da, avukatlar ve mahkemeler sonuçlandırmaya çalıĢtıkları olaylarda daha fazla 

teknik destek ve uzman desteğine ihtiyaç duymaya baĢlamıĢlardır.  (Bozkurt, 2000a: 56)  

 

2. 4.  ADLĠ MUHASEBE MESLEĞĠNĠ GEREKTĠREN 

NEDENLER 
 

Adli muhasebecilik mesleğini gerektiren nedenlerin baĢında; ĠĢletmelerin, 

devletin, kanun koyucularının ve mahkemelerin bilgi teknolojilerindeki hızlı değiĢime 

ayak uydurabilecek, ileri düzeyde yapılan mali hata hileleri ortaya çıkaracak uzmanlara 

olan ihtiyaçlarıdır.  Bu ihtiyaç, hilelerin “Niçin” yapıldığını bulmak için değil,  “Nasıl” 

yapıldığını ortaya çıkarmak içindir.  Bu bağlamda, adli muhasebeci mali bilgisine 

mental araĢtırma tekniklerini de ekleyerek; çözümlenemeyen problemlerin çözme ve 
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adaletin oluĢmasına yardımcı olmaktadır.  (Digabriele, 2008: 331 Aktaran: Usul ve 

Topçuoğlu 2011: 56 ) 

 

Ülkemizde ve dünyada teknolojinin hızla geliĢmesiyle beraber, yüksek iĢlem 

hacimli Ģirketlerin kontrol edilememesi, beyaz yaka suçları olarak da adlandırılan 

veriler üzerinde oynama hile gibi unsunlar, ayrıca dünyada Enron gibi büyük Ģirketlerin 

patlamıĢ olan skandalları Adli Muhasebeye ne denli gereksinim olduğunu ispatlamıĢtır.  

Son zamanlarda mahkemeye intikal etmiĢ olaylarda ticari uyuĢmazlıkların fazlalığı 

mesleki donanımı yüksek, iĢlerinde uzman mali konulardaki bilirkiĢilerce davaların 

sonuçlandırılmasında çok etkili rol oynamaktadır.  Mali konularda Hukuk ve verginin 

birbirinden ayrılamayan iki parça olarak düĢünürsek avukatların ve yargıçların adli 

bilirkiĢilikten fazlasıyla yararlandıkları aĢikârdır.  

Teknolojik geliĢimlere bağlı olarak iĢletmelerin veri setlerindeki artıĢ, 

iĢletmelerde hile ve usulsüzlüklerin de doğmasında önemli bir rol oynamıĢtır.  Nitekim 

günümüzde hilelerin tespitindeki en önemli sorunlardan biri, iĢletmelerin çok büyük 

hacimli verilere sahip olmasıdır.  Örneğin kredi katı Ģirketi olan Barclaycardc, sadece 

BirleĢik Krallıkta bir yılda yaklaĢık 350 milyon iĢlem gerçekleĢtirmektedir.  Bunun gibi 

büyük hacimli veri setlerine sahip olan iĢletmelerin veri seti içerisindeki hileli iĢlemlerin 

tespiti için istatistiksel modeller ile hızlı ve etkin çalıĢan algoritmalara ihtiyacı vardır.  

(Bolton ve David, 2002: 236, Aktaran: Terzi 2012: 52) 

Muhasebe, denetleme ve inceleme becerilerinin bütünü olarak ifade edilen adli 

muhasebecilik uzmanlık sahasının oluĢumunda, genel olarak aĢağıda sıralanan nedenler 

etkili olmaktadır.  (Bozkurt, 2000a: 56-57) 

 Ticarî iĢlemlerin giderek karmaĢıklaĢması sonucu, bireyler ve kurumlar artan 

oranda mahkemelere baĢvurmaya baĢlamıĢlardır.  

 Toplumda, birey ve kurumlarla devlet arasındaki iliĢkiler giderek sorun 

doğurmaya baĢlamıĢtır.  

 ĠĢletmelerde çalıĢan personellerin yaptıkları yolsuzluklar giderek artmakta, 

yolsuzlukların ortaya çıkartılması ve önlenmesi zorlaĢmaktadır.   

 Artan sayıda ve büyük tutarlarda iĢletme baĢarısızlıkları yaĢanmaktadır.  

 Avukatlar ve mahkemeler karĢılaĢtıkları olaylarda fazla uzman desteğine ihtiyaç 

duymaktadırlar.  
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2. 5.  ADLĠ MUHASEBECĠDE OLMASI GEREKEN 

ÖZELLĠKLER 
 

Adli muhasebecilik mesleğini ifa edecek olan meslek mensuplarında buluĢması 

gereken bir takım nitelikler vardır.  Bu nitelikler serbest adli muhasebecilik mesleğinin 

toplum karĢısında kabul gören ve saygın bir meslek tanınmasına da yardımcı olacak 

unsurları içermektedir.  Adli Muhasebecilik mesleğini ifa edenlerin bu niteliklere sahip 

olmamaları durumunda mesleğin itibarını olumsuz etkileyeceklerini bilmeleri ve buna 

göre gereken önlemleri almaları gerekir.  Adli muhasebeciler iĢ dünyasındaki sorunların 

gerçekliğini görüp, sayıların ötesine geçecek Ģekilde eğitilirken, geçmiĢten gelen 

muhasebe konusundaki bilgi, tecrübe ve becerisini kanun önündeki durumlar için 

kullanırlar.  (KeleĢ ve KeleĢ, 2014: 58) 

Amerika Gelirler Servisi (Internal Revenue Service-IRS)‟nden emekli olmuĢ bir 

adli muhasebeci olan Robert R.  Roche adli muhasebecinin 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 ihtimali olduğu durumlarda ortaya çıkan, bireylerle çok detaylı 

mülakatlar yaparak gerçeği ayrıntılarıyla ortaya koyan kiĢidir”. Bu tanımdan da 

anlaĢılacağı gibi adli muhasebecilerin diğer muhasebecilere göre veya denetçilerden 

farklı olarak; Ģüphecilik, ısrarcılık, güvenirlik ve yaratıcılık gibi bir takım özellikler 

taĢımaları ve bazı konularda derinlemesine bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.  (KeleĢ 

ve KeleĢ 2014: 59) 

Adli muhasebeci; dolandırıcılık bilgisi, hukuk bilgisi, delil kuralları, soruĢturma 

yeteneği, toplumsal beceriler, psikoloji teorilerini ve cezai davranıĢlara iliĢkin diğer 

teorileri anlama, iletiĢim becerileri, bilgi teknolojisi becerileri, diğer uzmanlık 

yeteneklerinden faydalanma ve soruĢturma halindeki kiĢilerin haklarına iliksin bilgi 

sahibi olmak zorundadır.  Dolandırıcılık olaylarının çoğu, denetimlere uygunluk ve 

prosedürlere itaat zırhının arkasına güzel bir Ģekilde saklanmıĢtır.  Buna karĢın adli 

muhasebeci prosedürlerin ihlal edilebileceğinin ve denetimlerin kurnazlıklarla 

delinebileceğinin tamamen farkında olmalıdır.  Bu yüzden adli muhasebeci bir yanlıĢlık 

oluĢmuĢsa, bütün dolandırıcılık belirtilerini ortaya koyabilecek bir düzeyde araĢtırmacı 

merakı ile konuları incelemelidir.  (AktaĢ ve Kuloğlu, 2008:115)   
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Bir adli muhasebecinin yapısında barındırması gereken özellikleri aĢağıdaki gibi 

sıralayabiliriz.  (Pazarçeviren, 2005: 10)  

 

 MERAK: Adli muhasebeci mesleki alanda ilgili ve meraklı olmalıdır.  

Faaliyetlerinde mesleki Ģüpheciliğini kullanmalıdır.   

 ISRARCILIK: Adli muhasebeci üzerine aldığı iĢi tümüyle tamamlayana kadar 

araĢtırmalarını sürdürmelidir.   

 YARATICILIK: Adli muhasebeciler uymak durumunda oldukları ilke ve 

standartlar yanında olabildiğince yaratıcı olmalı, ayrıntılara dikkat etmelidirler.   

 SEZGĠ: 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 hâkim kılmalıdır.  

 HÜNER: Bir adli muhasebeci tüm çalıĢmalarını sunmak amacıyla yazılı veya 

sözlü iletiĢimde baĢarılı olmalıdır.  Ġnsan iliĢkilerini sağlıklı bir biçimde 

kurabilmelidir.                

 

Sayılan karakteristik özellikleri taĢımanın yanında, adli muhasebecilerin bilgi 

sahibi olması gereken alanlar Ģunlardır.  (Bozkurt, 2000a: 5) 

 Yoğun bir muhasebe bilgisi 

 Denetim 

 Ġstatistik 

 Bilgisayar uygulamaları 

 Hukuk  

 Psikoloji  

 AraĢtırma teknikleri  

 Suç bilimi 

 ĠĢletme yönetimi    
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2. 6.  ADLĠ MUHASEBE BĠLĠM DALININ DĠĞER 

BĠLĠMLERLE ĠLĠġKĠSĠ 
  

Adli muhasebe konusu içinde farklı bilimlerle iliĢki içersisindedir.  

2. 6. 1.  PSĠKOLOJĠ 
 

Psikoloji bilimi günümüzde insan davranıĢlarını ve zihinsel süreçleri ile birlikte 

bunların altında yatan nedenleri inceleyen bilim dalıdır.  Bu Ģekilde tanımlandığında 

adli muhasebenin konusu adli mercilere intikal etmiĢ veya henüz intikal etmemiĢ olan 

muhasebesel boyutu önem taĢıyan hile, suiistimal, yolsuzluk araĢtırmaları 

oluĢturduğundan psikoloji bilimi ile orak çok fazla alanın olduğu görülür.  Psikoloji 

bilim dalı adli muhasebecilerin iyi bilmek zorunda oldukları alandır.  Adli 

muhasebeciler klasik muhasebecilerin yaptığı iĢlerden farklı olarak sadece beyanname 

düzenlemek yada bildirge hazırlamanın yanı sıra, karĢısındaki insanın ruh halini 

çözebilmeli yalan söyleyip söylemediğini ayırt edebilmelidir.  Hatta belgeler üzerinde, 

örneğin kiĢinin yazılı ifade vermiĢ olması durumunda bu yazılı ifadeyi okurken dahi 

nasıl psikolojik ortam içinde bulunduğunu anlayabilmesi gerekir.   Yazılı ifadelerde 

suçlu kililer ben veya biz zamirlerini yanlıĢ kullanarak, gerçek olay yerine hayallerinde 

yarattıkları olayları veya gerçeği kısmen değiĢtirerek, bir kısmını yeniden düzenleyerek 

anlattıkları için pek çok hata yaparlar.  Suçluluk duygusu içerindeki kiĢinin yazılı veya 

sözlü ifadeleri duydukları veya bastırmaya çalıĢtıkları vicdan azabı nedeniyle pek çok 

hatalı sinyal veya mesaj gönderir.  Adli muhasebecinin bu sinyal ve mesajları anlayacak 

derecede psikoloji bilmesi gerekir.  (Gülten ve Kocaer 2010: 26) 

 Suçun oluĢumunu açıklamaya çalıĢan psikologlar Franz Alexander, Theoder 

Riek, Hugo Staub, Aıgıst Acihhorn, Paul Reiwald, Eduard Naegeli ve Sigmund Freud 

(1856-1939) olarak sayılabilirler.  Freud‟un geleneksel öğretisi psikanalizimdir.  Bu 

teoride suçun oluĢumunu açıklayan genel bir açıklama yoktur.  Bugün psikanaliz 

suçlunun içerisinde yetiĢtiği ortamı, yaĢamının tamamını veya belirli kesitlerini dikkate 

alır.  Dikkate alınan ikinci unsur ise toplumsal yapılar, kültür gibi diğer sosyolojik 

faktörlerdir.  Freud‟un teorisinin üç kavram üzerinde durduğu iyi bilinir.  Bunlar alt 

benlik, ego ve süper egodur.  Alt benlik, cinsellik ve saldırganlık gibi içgüdüleri içerir; 

üst benlik (süper ego),anne, baba ve diğer rol model alınan kiĢilerden etkileĢim ile 
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oluĢturulan değerlere dayana vicdan; benlik (ego) ise, alt benliğin ile üst benliğin 

istekleri arasında denge sağlamaya çalıĢan bir çeĢit arabulucudur.  Benliğin alt benliği 

denetleyememesi, üst benlikte yapısal bozukluklar bulunması halinde, insan 

davranıĢlarını etkileyen ve suça neden olabilen dengesiz veya sağlıksız bir kiĢilik 

oluĢmaktadır.  Alkol ve uyuĢturucu madde bağımlılığı gibi fiziksel yanı da olan 

psikolojik bozukluklar da suça neden olabilmektedir.  ġizofreni, paranoya, mani-

depresif durumlar, psikopatlık, zekâ bozuklukları da suç iĢlemeye neden olabilir.  Adli 

muhasebecilerin mülakat yaptıkları sırada kimin doğruyu söylediğini anlayabilmesi 

veya niye kiĢinin doğruyu söylemediğini analiz etmesi sırasında psikoloji bilimine 

ihtiyaç duyacağına değinilmiĢtir.  Adli muhasebecilerin iletiĢim kurmaları esnasında 

kiĢilerin seçtikleri kelimeler kadar, jest ve mimiklerine, beden diline de dikkat etmesi 

gerekir.  ġüpheli veya Ģüphelilerle yaptıkları görüĢmelerde adli muhasebeciler kesinlikle 

karĢı tarafın sözünü kesmemeli veya yönlendirici, önyargılı olmamalıdır.  Adli 

muhasebecinin baĢarılı bir mülakat gerçekleĢtirebilmesi için karĢı tarafın beden dili 

kadar kendi beden diline dikkat etmesi gerekir.  Örneği asla sinirlenmemeli, dik ve rahat 

bir duruĢ sergilemeli, Ģüpheli ile göz temasını kesmemeli, kendi görüĢ ve düĢüncelerini 

belli etmeyen bir yüz ifadesi takınmalı, sakin bir ses tonu ile konuĢmalıdır.  Yalan 

söyleyen insanların göz bebekleri refleks olarak küçülür ve yalan söyleyecekleri zaman 

göz temasını kesmeye çalıĢırlar.  Yalan söyleyen insanların genel olarak ağzı kurur, sık 

sık yutkunmaya veya öksürme, ellerde terleme, elini koluna hâkim olamama gibi 

fizyolojik belirtiler çıkabilir.  Ayrıca ruh hallerinde de sürekli dalgalanmalar görülür.  

Yalan söyleyen kiĢiler cevaplarında gereksiz bilgi vermeye baĢlarlar, konuyu 

değiĢtirmeye çalıĢırlar kesinlikle tutarlı ve tek düze cevap veremezler.  Adli 

muhasebecilerin yalan söyleyen kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilen yalan söyleye kiĢilere 

ait davranıĢ tipleri, psikolojik yapılarını iyi bilmesi Ģarttır.  Adli muhasebecilerin 

psikoloji biliminden yararlanarak analizler yapabilecek düzeyde bilgi sahibi olması 

elbette iyidir.  Ancak bazı durumlarda karĢısındaki kiĢinin psikolojik durumunun ileri 

derecede bozuk olması veya birkaç psikolojik bozukluğunun bir arada bulunması 

mümkündür.  ĠĢte böyle ileri derecede psikoloji bilgisi gerektiren durumlarda bir 

uzmandan yardım istenmelidir.  (Gülten ve Kocaer, 2010: 24-25) 
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Adli muhasebe psikoloji bilimi ile her zaman yakın iliĢki içerisindedir.  Adli 

Muhasebe uzmanlarının iyi derecede psikoloji eğitimi almaları Ģarttır.  Psikolojinin bir 

alt alanı olan adli psikoloji; psikoloji bilgisinin ve becerisinin yasan sorunlara 

uygulanması ve psikoyasal süreçlere ilgili yeni bilgilerinin elde edilmesi amacıyla 

araĢtırmalar yapılması olarak tanımlanabilir.  (Durak 2002: 93) 

 

2. 6. 2.  SUÇ BĠLĠMĠ 
 

Ġnsanların suç iĢlemeye meyilli olmalar, Ġnsanları suça iten sebepleri, tarihin ilk 

çağlarından beri ilgi duyulan bir çalıĢma alanı olmuĢtur.  Bilinen ilk suç olan Habil‟in 

kardeĢi Kabil‟i öldürmesinden bu yana suçun önlenmesi, caydırılması toplumda huzur 

ortamının tesis edilmesi adaletin sağlanması alanları araĢtırılmıĢtır.  Kriminoloji 

sözcüğünün mucidinin kim olduğu tam olarak bilinmemekle beraber hâkim Garofalo 

yılında La Criminologie (Kriminoloji) adlı kitabını yayınlayarak bu bilimi çok bilinir 

hale getirmiĢtir.  Kriminoloji Türkçeye suç bilimi olarak çevrilmektedir.  Kriminoloji 

suç olgusunu, suçun özelliklerini, suçun oluĢma nedenlerini, suçun önlenmesi ve ıslah 

yollarını araĢtıran bir birim olarak tanımlanabilir.  Adli muhasebeciler hile suiistimal 

veya yolsuzluk araĢtırmaları yaptıkları sırada suçlu profillerini, insanları suça iten 

nedenleri çok iyi bilmek zorundadır.  Ġyi eğitimli birisinin iĢlediği suç ile eğitimsiz 

birisinin iĢlediği suç aynı olmayacağı gibi intikam duygusu ile hareket eden bir 

suçlunun durumu da farklı olacaktır.  Suçlu profillerinin bilinmesi adli muhasebe 

uzmanlarının iĢini kolaylaĢtırmaktadır.   

Adli muhasebe uzmanları kriminolojinin suçlu ve suçsuzların ayırımında 

kullandığı teknikleri bilmek zorundadır.  Parmak izi analizlerinden DNA testlerine 

kadar pek çok teknolojik ve modern teknikler ortaya çıkmıĢtır.  Tıbbı tekniklerinde 

eksiklikleri vardır.  Örneğin çok güvenilen DNA testinde bile tek yumurta ikizlerinin 

DNA yapılarının birbirinin aynısı olması nedeniyle bile sınırlar yetersizlikler mevcuttur.  

Adli muhasebeci çalıĢma alanını oluĢturan pek çok konunun detaylı bir kriminolojik 

analizini yapmak olayların aydınlatılmasında sayısız fayda sağlayacaktır.  Örneğin 

naylon fatura kullanma veya düzenlenme olgusunun ortaya çıkarılmasında olayın tarafı 

olan kiĢiler kriminoloji açısından ayrı ayrı incelenir.  Faturayı düzenleyen kiĢi bu iĢten 

gelir elde etmeyi, stokların olması gereken düzeye indirmeyi, kara para aklamayı, hatır 
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veya müĢteri elde etmeyi, kredi, leasing gibi finans kuruluĢlarını amaçlamıĢ olabilir.  

Faturayı kullanan kiĢi ise vergi kaçırmayı çalıĢtığı Ģirketten bu yolla menfaat elde 

etmeyi hırsızlık malı ürünleri aklamayı, stok dengesini sağlamayı, kredi veya finans 

kuruluĢlarını dolandırmak amacı ile bu suçu iĢlemiĢ olabilir.  Bunun gibi bir suçun 

nedenlerini iyi bilen adli muhasebecinin suçu iĢleyecek kiĢiyi tespit etmesi kolay 

olacaktır.  Kriminoloji bilgisi adli muhasebeciler tarafından bilinmesi zorunlu olan bir 

alandır.  (Gülten ve Kocaer, 2010: 26-27) 

2. 6. 3.  GRAFOLOJĠ 
 

Türkçe adı yazı bilimi olarak da söylenebilir.  Grafoloji kiĢinin el yazısı, imzası 

gibi özelliklerini inceleyerek kiĢilik özelliklerine kadar pek çok bilgiye ulaĢmayı 

hedefleyen bilimdir.  Ancak kiĢinin yazı özellikleri de günden güne değiĢtiği gibi içinde 

bulunan psikolojik ortama göre de değiĢebilir.  Bu yüzden Grafoloji uzmanları yazının 

yaĢı, imza stilleri, yapılan yazım yanlıĢları veya dil bilgisi, imla kuralları bozuklukları 

gibi olguları inceleyerek karar verirler.  Adli muhasebecilerden kambiyo senetleri ile 

ilgili davalarda yardım istenildiğinde veya adli muhasebecinin belgelerdeki imzalarla 

ilgili olarak Ģüpheye düĢtüğü durumlarda temel grafoloji bilgisinin olması çok faydalı 

olacaktır.  Böylece gerektiğinde bazı belgelerin sahte olduğunu düĢünerek bir grafoloji 

uzmanına baĢvurulmasına talep edecektir.  Adli muhasebecilerin iĢinin önemli bir 

boyutunu evraklar, belgeler, tahsilât ve tediye makbuzları, masraf listeleri, maaĢ 

bordroları, fatura gibi belgeler oluĢturmaktadır.  Olaylarda ve belgelerde gerçeği 

değiĢtirmek isteyenlerin sık baĢvurduğu yazı ve imza taklitlerinin aydınlatılması adli 

muhasebeciler için çok önemlidir.  Adli muhasebe ve Grafoloji her zaman yakın iliĢki 

içerisinde bulunması gereken bilim dallarıdır.  Her ikisi de adaletin yerine getirilmesi 

esasında hangi belge ve imzaların gerçek olduğu hususunu dikkate alma zorundadır.  

YetiĢmiĢ grafoloji uzmanlarının desteklerine adli süreçlerde her zaman ihtiyaç 

duyulacaktır.   (Gülten ve Kocaer, 2010: 27-28) 

2. 6. 4.  HUKUK 
 

Adli muhasebe biliminin konusunu esas olarak hukuk ve muhasebe bilimlerinin 

kesiĢim noktası oluĢturur.  Bu sebeple bir adli muhasebeci en az sahip olduğu muhasebe 
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bilgisi kadar hukuk bilgisine de sahip olmalıdır.  Hukuk toplumsal hayatı etkileyen, 

düzenleyen kurallar bütünü olduğuna göre adli muhasebecinin hukuk bilgisinin 

özelliklede ceza hukuk bilgisinin yüksek seviyede olmasını gerekir.  Adli muhasebe 

biliminin uygulama safhasında özelliklede delil toplama, araĢtırma sürecinde özel 

hayatın gizliliği sınırlarının, kanuna aykırı delil toplamama yükümlülüklerinin, uluslar 

arası hukuk normlarının ve sözleĢmelerinin iyi bilinmesi gerekir.  Ayrıca toplanan 

delillerin yeterli olup olmadığının tespiti gibi konularında hukuksal analizini 

yapabilecek kadar.  Hukuk bilgisi adli muhasebecilere gereklidir.  Adli muhasebecilerin 

hukuksal alanda çözümü gereken muhasebesel problemlerle ilgili çalıĢtıkları 

düĢünüldüğünde en az bir hukukçu kadar hukuk bilmelerinin zorunlu olduğu 

söylenebilir.  Burada adli muhasebecinin kendisine avukat, hâkim veya savcı yerine 

koymaması gerekir.  Çünkü adli muhasebecinin temsil ettiği görev, esas olarak 

muhasebe ve denetim uzmanı olarak adaletin gerçeği bulmasına yardımcı olmaktır.  

Günümüzde terörün finansmanın engellenmesi, kara paranın aklanmasına iliĢkin 

suçların ortaya çıkarılması, kredi ve kredi kartı dolandırıcılıkları gibi suçların ülkelerin 

ulusal ve çoğu zaman uluslar arası alanda birinci öncelikli sorunu olabilmektedir.  Adli 

muhasebe eğitimin artması bu alanda uzman kiĢilerin yetiĢmesi çok boyutlu bu tip 

karmaĢık ekonomik suçların hukuk karĢısında hesap vermesine yardımcı olacaktır.  

  

Muhasebe – Hukuk iliĢkisi günümüze gelinceye kadar baĢlıca dört dönem geçirmiĢtir.   

(Karayalçın, 1988: 10-11) Bunlar;  

 Tacirlerle ilgili defter tutma hukuku: Bu konu ile ilgili yeterli ilk düzenleme 

1807 tarihli Fransız Ticaret Kanunu‟dur.   

 Anonim Ģirketlerle ilgili bilanço hukuku: Anonim Ģirketlerin ortaya çıkması ile 

yeni muhasebe, özellikle bilanço problemleri ve kuralları ortaya çıkmıĢ, 

muhasebe alanındaki hukuki düzenlemeler bu açıdan da geliĢmiĢ, birçok ülkede 

bu alanda düzenlemelere gidilmiĢtir.   

 Sermaye piyasasının geliĢmesi ve büyük iĢletmelerin kurulması: Bu dönemde 

sermaye piyasasını düzenleyen organlar kurulmuĢ, sermaye Ģirketleri ve üst 

kuruluĢlar ve bunlarla ilgili muhasebe, özellikle bilanço, konsolide bilanço 

konularında özel hükümler konulmuĢ, uzman muhasebecilik, denetim, bağımsız 
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denetim, büyük anonim Ģirketlerin, bankaların, sigorta Ģirketlerinin denetimi 

konularında özel kanunlar yayınlanmıĢtır.   

 Uluslararası çalıĢmalar ve muhasebe kurallarında uyumun sağlanması 

standartların oluĢturulması: Çok uluslu ve yabancı sermayeli büyük iĢletmelerin 

ön plana çıktığı bu dönemde muhasebe kuralları ülkeler arasında uyumlu bir 

hale getirilmeye çalıĢılmaktadır 

 

2. 6. 5.  DENETĠM 
 

Adli muhasebe bilimin alt alanlarından birisi olan hile, suiistimal ve yolsuzluk 

denetçiliği veya diğer bir adıyla araĢtırmacı muhasebecilik denilen kısım denetim bilimi 

ile yakından ilgilidir.  Adli muhasebe bilimi ile meslek olarak uğraĢanların en az hukuk 

ve muhasebe bilgisi kadar denetim bilgisine sahip olmaları gerekir.  Denetim 

mesleğinin temelini de adli muhasebecilik mesleğinin temelini de Ģüphecilik ve analiz 

etmeden kabullenmeme oluĢturur.  Bir Ģeyin aslını, doğrusunu, iĢlerin nasıl 

yürütüldüğünü, yapılan iĢ ve iĢlemleri varsa tutulan kayıt ve belgeleri tekrar gözden 

geçirmek, denetim olarak tanımlanabilir.  Ancak denetim mesleğini icra edenlere adli 

muhasebeciler arasında farklılıklar olduğunu da hemen belirtmek gerekir.  Adli 

muhasebeciler görevini yerine getirirken elbette ki diğer disiplinlerden ve özellikle de 

denetim biliminden yararlanacaktır.  Denetim biliminde yer alan araĢtırma ve delil 

toplama yöntemlerini, denetim tekniklerini de kullanacaktır.  Ancak adli muhasebecinin 

konusu mali tablolar hakkında genel bir görüĢ bildirmekten çok karĢılaĢılan muhasebe 

ağırlıklı hukuksal problemi çözerek adaletin yerine gelmesine yardımcı olmaktır.  Yani 

adli muhasebecinin olaylara bakıĢ açısı denetçiden çok farklıdır.  Adli muhasebeci 

olayın muhasebesel değerlendirilmesini yaparken mutlaka hukuksal boyutunu da 

dikkate alır.  Denetim biliminin kurallarının, etik ilkelerinin çalıĢma yöntemlerinin pek 

çoğunun adli muhasebe için geçerli olduğu gerçektir.  Denetçiler için geçerli etik 

ilkelerine aykırı hareketler adli muhasebeci içinde olumsuz sonuçlar doğurur ve hoĢ 

karĢılanmaz.  

Muhasebe denetimi ile adli muhasebenin pek çok benzer ve farklı yanı vardır Bunlar, 

aĢağıdaki gibi ifade edilebilir.  (Ranallo, 2006: 109 Aktaran: Pehlivan 2010:18)  
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 Muhasebe denetimi ile adli muhasebenin ortak amacı mali raporlamanın hukuka 

uygun olarak yapılmasının sağlanmasıdır.  

 Muhasebe denetimi çalıĢmaları ile adli muhasebe araĢtırmalarında, iĢletme ve 

ilgili sektörün mevcut durumu, muhasebe kayıt düzeni ve belge türleri, hileli 

iĢlemlerin iĢletme faaliyetlerini nasıl etkilediği gibi konularda bilgi sahibi 

olunması gerekir.   

 Muhasebe denetiminde mali tabloların genel kabul görmüĢ muhasebe 

standartlarına uygunluğu incelenirken, adli muhasebe araĢtırmalarında hileli 

muhasebe iĢlemleri ve varlıkların kötüye kullanımı suçları ile ilgilenilmektedir.    

 Muhasebe denetimi çalıĢmalarının sonucunda yapılan değerlendirmede 

açıklamaların tamamı mali tabloların tümü üzerinden yapılırken, adli muhasebe 

araĢtırmalarında ise mali tablonun tümü üzerinden genel bir değerlendirme 

yerine; kayıtların, çalıĢanların ve iĢletme içindeki birimlerin değerlendirilmesi 

yapılır.   

 Muhasebe denetimi çalıĢmalarının sonucunda, mali tablolarla ilgili genel ve 

sınırlı kullanılabilir bir görüĢ sunulurken, adli muhasebe araĢtırmalarında ise 

Ģüphelenilen özel bir problemin derinliği ve olası etkileri araĢtırılır.    

 Muhasebe denetiminde bireylerin davranıĢlarına değil; raporlama sistemin 

doğru, geçerli ve bütün bilgileri içerecek bir yapıda olup olmadığı ile 

ilgilenilirken, adli muhasebe araĢtırmalarında, yönetimin planlı ve kasıtlı olarak 

yanlıĢ beyan edilen bilgileri ayırt edilmeye çalıĢılır.    

 Muhasebe denetimi çalıĢmaları genel olarak çalıĢanların bilgisi dâhilinde 

yapılırken, adli muhasebe araĢtırmalarında ise çalıĢanlar araĢtırmanın amacını ve 

kapsamını bilemezler.   

 Muhasebe denetiminde çalıĢma planı önceki çalıĢmaların dikkate alınmasıyla 

kümülatif bilgilerden yararlanılarak, uzun süreli olarak yapılırken, adli 

muhasebe araĢtırmalarında önceden belirlenmiĢ az sayıdaki bilgi dikkate 

alınarak çalıĢma planı oluĢturulur ve bu plan çeĢitli bulgular elde edildikten 

sonra yeniden Ģekillendirilir.   

 Muhasebe denetiminde iĢletme yönetiminin beyanlarının en azından bir kısmına 

güvenirken, adli muhasebe araĢtırmalarında ise çok azına güvenilir.   
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 Muhasebe denetimi çalıĢmaları sonunda bir fikir sunulurken, adli muhasebe 

araĢtırmalarında ise birkaç farklı eĢit ihtimalli sonuç elde edilebilir.   

 Muhasebe denetimi süreklilik arz eden ve düzenli olarak yapılan çalıĢmalar iken, 

adli muhasebe araĢtırmaları süreklilik arz etmeyen ve düzenli olarak yapılmayan 

faaliyetlerdir.   

 Muhasebe denetiminde kullanılan çalıĢma kâğıtlarında genel olarak belirli Ģekil 

Ģartları aranmazken, adli muhasebe araĢtırmalarında kanıt niteliği taĢıyan 

belgeler hukuki kurallara uygun belirli Ģekil Ģartları taĢırlar.    

 Muhasebe denetimi çalıĢmaları herhangi bir tazminat güvencesi olmadan 

sürdürülürken, adli muhasebe araĢtırmalarında üçüncü Ģahıslarla ilgili bilgileri 

içeren belgeler kullanıldığı için oluĢabilecek zararları tazmin etme güvencesi 

vardır.   

 Muhasebe denetiminde süreçler, genel kabul görmüĢ denetim standartlarınca 

belirlenirken, adli muhasebe araĢtırmalarındaki süreçleri bilgi, yetenek, eğitim 

ve tecrübeler belirler.   

 Muhasebe denetiminde, çalıĢmaların sonucunda, olumlu, olumsuz ve Ģartlı görüĢ 

belirtebilir ya da görüĢ bildirmekten kaçınabilinirken, adli muhasebe 

araĢtırmalarında yeniden gözden geçirmenin gerekli olup olmadığı veya gerekli 

ise nasıl yapılacağı ile ilgili herhangi bir görüĢ belirtilmez.   

 Muhasebe denetiminde belge ve bilgilerin aksini ispat edecek bir bilgi ve Ģüphe 

olmadıkça geçerli ve güvenilir olduğu varsayılırken, adli muhasebe 

araĢtırmalarında belgelere daha Ģüpheci olarak ve üzerinde değiĢiklik ve tahrifat 

yapılmıĢ olabileceği endiĢesi ile bakılır.   

 Muhasebe denetimi çalıĢmalarında kiĢisel düĢünceleri destekleyen kanıtlara 

daha fazla ilgi duyulurken, adli muhasebe araĢtırmalarında bir savcı gibi tüm 

kanıtların toplanması ve muhafaza edilmesi yolu tercih edilir.    

 Muhasebe denetimindeki bulguların sözlü olarak sunulması nadiren istenirken, 

adli muhasebe araĢtırmalarında elde edilen bulguların araĢtırmanın taraflarına 

sözlü olarak sunulması istenebilir.  
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Adli muhasebe ile muhasebe denetimi iliĢkisi Tablo 1-1‟de ayrıca gösterilmiĢtir 

 

    Tablo 1-1: Muhasebe Denetimi – Adli Muhasebe ĠliĢkisi 

 

 
Muhasebe Denetimi Adli muhasebe 

Görev Onayı ve Tanımı SözleĢme Metni Ġle sınırlı 
Detaylı görev tanımı  (ÇalıĢmanın 

amacı,hareket noktası, süreç) 

Taraflar arası iletişim  

Genellikle, ön görüĢme ve 

sonuçlar üzerinde son 

görüĢme yapılır 

Sürekli iletiĢim vardır.  ( Bir 

sonraki adımda nasıl hareket 

edileceğinin belirlenmesi için) 

Varsayım 
Yönetimin bütünüyle dürüst 

olduğu varsayılır.  

Yönetimin en azından bir 

bölümünün hatasız olmadığı 

varsayılır.  

Çalışmanın Yöntemi  

Mali tablolarda incelenmesi 

gerekli bölümlerde 

örnekleme yöntemi ile 

inceleme yapılır.  

TanımlanmıĢ bölümde kapsamlı 

bir inceleme yapılır.  

Rapor 

Standart ifadelerin yer 

aldığı bütüne ait bir rapor 

yazılır.  

Talep edilen kısımla ilgili tek bir 

rapor yazılır 

Periyot 
Yıllık olarak tekrarlanır.  

Yalnız bir defaya (Ġstendiğinde) 

mahsustur.  

 

    Kaynak: Pehlivan, 2010: 17 

 

2. 7.  ADLĠ MUHASEBECĠLĠĞĠN MESLEKĠ 

FAALĠYETLERĠ 
 

Muhasebe, denetleme ve inceleme becerilerinin bütünü olarak ifade edilen adli 

muhasebecilik uzmanlık sahasının oluĢumunda, genel olarak aĢağıda sıralanan nedenler 

etkili olmuĢtur.  Ticari iĢlemlerin giderek karmaĢıklaĢması sonucu, bireyler ve kurumlar 

artan oranda mahkemelere baĢvurmaya baĢlamıĢlardır.   Toplumda; birey ve kurumlarla 

devlet arasındaki iliĢkiler giderek sorun doğurmaya baĢlamıĢtır.   ĠĢletmelerde 

çalıĢanların yaptıkları yolsuzluklar giderek artmakta, yolsuzlukların ortaya çıkartılması 

ve de önlenmesi zorlaĢmaktadır.   Artan sayıda ve büyük tutarlarda iĢletme 

baĢarısızlıkları yaĢanmaktadır.   Avukatlar ve mahkemeler karĢılaĢtıkları olaylarda daha 
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fazla uzman desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.   ĠĢletmelerdeki finansal skandallar, bu 

iĢletmelerdeki muhasebecilerin görevlerini yaparken, ortaya çıkabilecek potansiyel hile 

ve diğer yasal olmayan faaliyetlerden haberdar olmamaları nedeniyle ortaya 

çıkabilmektedir.  Bu noktada adli muhasebecilik mesleği muhasebe ve hukuk arasında 

iliĢki kuran, yeni bir muhasebe bakıĢ açısı sunmaktadır.  Adli muhasebeciler rakamların 

ötesine geçebilmek için eğitim almıĢlardır ve iĢletme gerçekleri ile ilgilenirler.  Bununla 

birlikte bu meslek mensupları yüksek mesleki standartlara ve etik değerlere sahip 

olması gereken meslek elemanlarıdır.  Toplumun daha güvenilir, faydalı, ilgili ve 

sorumlu bilgi talebi sosyal, ekonomik ve yasal durumlar açısından gerçekleri yargılayan 

adli muhasebecilere yönelik talebi artırmaktadır.  Pek çok oluĢan olayların nedenlerinin 

etkisiyle zorunlu olarak ortaya çıkan bu meslek muhasebe uygulamalarının yapısını 

değiĢtirmiĢtir.  Standart olarak kayıtlarda yer alan sayıların önyüzü ile uğraĢan 

muhasebeciler, bu meslek ile birlikte sayıların arkada kalan dünyasına gözüken olaya 

değil arkasında meydana gelmesine neden olan olaya bakmaya ve sorgulamaya 

baĢlamıĢlardır.  Bu meslek aracılığı ile muhasebe bilgisi ve hüneri yasal sorunlar 

yönünde ağırlıklı olarak uygulanmaya baĢlamıĢtır.  (Mostek, 2003: 15 Aktaran: 

Pehlivan 2010 : 28)   

Adli muhasebe mesleğinin uygulama kapsamını üç bölüme ayırmak mümkündür.  

Bunlar; 

 Dava destek danıĢmanlığı(Hukuki Destek),  

 Uzman tanıklık,  

 Hile araĢtırmacılığı.  

Bu bölümler tez içerisinde detaylı olarak incelenecektir. 

 

2. 8.  ADLĠ MUHASEBECĠLERĠN KULLANDIĞI 

TEKNĠKLER 
 

Adli muhasebeciler verdiği hizmetler doğrultusunda bu hizmetlerini yerine 

getirebilmek adına bir takım teknikler kullanmaktadırlar.  Bu teknikler ıĢığında karĢılık 

beklenilen davaya veya duruma cevap verebilmektedirler.  Bu tekniklerin bir kısmı Ġç 

ve DıĢ denetçiler tarafından da kullanılmakta, bir kısmı da sadece Adli muhasebeciler 
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tarafından kullanılmaktadırlar.  ġüpheli durumların aydınlığa kavuĢması adına Adli 

muhasebeci kanun kuralları çerçevesinde bu yöntemleri kullanmaktadırlar.  Bu 

yöntemler;  

 Yazılı Ġfade alma; Adli Muhasebecilerin çok fazla fazla baĢvurduğu bir 

tekniktir.  Bir olayda soruĢturulması gereken kiĢi sayısı çoksa bu teknikle iĢe 

baĢlamakta çok fazla fayda sağlar.  Yazılı ifade alma tekniğinin temeli yazılı 

anlatımda sözlü anlatıma göre daha zor yalan söyledikleri varsayımına dayanır.  

Ġnsanlar yalan söyledikleri zaman bilinçsiz olarak pek çok mesaj ve sinyal 

gönderir.  Yazılı anlatımda bu yalanları yakalamak çok daha kolaydır.  Ġnsanlar 

yazılı anlatımları sırasında tamamen sıfırdan bir hikaye uydurmak yerine var 

olan olayı biraz değiĢtirmeyi belli kısımları gizlemeyi veya olaya bazı unsurlar 

eklemeyi tercih ederler.  Bu Ģekilde gerçek senaryo ile hayali senaryonun bazı 

kısımları örtüĢür.  Yazılı ifade tekniğini kullanılması sırasında zamirler özel bir 

önem taĢır.  Genelde ifadeler birinci tekil Ģahıs tarafından geçmiĢ zaman kipinde 

anlatılır.  Cümlelerin çoğu ben ile baĢlar.  Bir suçta mağdur olan kiĢi biz 

zamirini kullanmaz.  Ancak olayla iliĢkisi olan suç ortağı olan kiĢi ise sık sık ben 

yerine biz zamirini kullanır.  Biz zamiri yerine bizi oluĢturan kiĢilerin fazlaca 

tekrarlandığı durumlarda örneğin sürekli kardeĢim ve ben ifadesi kullanılıyorsa 

bu kiĢilerin arasında bir soğukluk, resmiyet veya sürtüĢme olduğu anlamı da 

çıkar.  Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise Türkçede gizli özne 

kullanımının yaygın olması nedeniyle ben veya biz ifadeleri yerine yükleme bu 

anlamı veren eklerin getirilmesidir.  Yüklem ayrıntılı incelenerek zamirlerin 

belirlenmesi gerekir.  Yazılı anlatımlarda tırnak iĢareti içine alınmıĢ veya 

paranteze alınmıĢ ifadelerin genel olarak doğru olduğu kabul edilir.  Yazılı 

anlatımla ilgili bir diğer husus ise hikâyenin içinde kaybolmamaktır.  Burada 

amaç olarak boyutlarını soruĢturmak değil hikâyenin hangi kısımlarının doğru 

anlatıldığını hangi kısımlarının ise çarpıtıldığını, yalan olarak aktarıldığını tespit 

etmektir.  Daha sonra yalan ifade verdikleri muhtemel olan Ģüphelilerle sözlü 

görüĢme yapılacak ve diğer tekniklerde kullanılacaktır.  

 

 Ġfade Alma (Sorgulama) ;olayla iliĢkisi olan kiĢilerle karĢılıklı olarak sözlü 

olarak soru cevap Ģeklinde yürütülen bir faaliyettir.  Sözlü ifade almada insanlar 
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çok daha rahat bir biçimde yalan söyledikleri düĢünülür.  5271 sayılı CMK‟ da 

geçmeyen ön sorgu denilen bir yöntem uygulamada sıklıkla kullanılmaktadır.  

Bu yöntemde; kolluk kuvvetleri tarafından Ģüpheliye hakları hatırlatılmadan 

daha çok sohbet ortamında sorular yönelterek bilgi toplamaktır.  Adli 

muhasebeciler genelde bu yöntemi de uygulamaktadır 

 Doğrulama; adli muhasebecilerin sık kullandığı bir tekniktir.  Bu tekniğin 

temeli bir bilgi veya belge baĢka kiĢiler veya iĢletmeler tarafından 

onaylanmadığı sürece Ģüphe ile bakılmalı, doğru kabul edilmemelidir ilkesine 

dayanır.  Herkes her zaman doğruyu söylemeyeceği gibi her belgede gerçek 

değildir.  Klasik denetim birimlerinin sık kullandığı bir yöntem olan doğrulama 

tekniğinde örneğin cari hesapların karĢı firmanın cari hesaplarıyla aynı olup 

olmadığı, örtüĢüp örtüĢmediğine bakılır.  ĠĢletmenin mal satıĢ faturasının 

kesildiği iĢletme muhasebe kayıtlarında mal giriĢi olarak gözükmemesi 

durumunda ciddi bir problem olduğu görülür.  

 Yeniden Hesaplama; adli muhasebecilerin inceledikleri uyuĢmazlık olayın 

kapsamını ortaya çıkarmak maksadıyla daha önce geleneksel muhasebe 

tarafından yapılmıĢ olan tüm hesaplamaları tekrar yaparlar.  Böylelikle yapılan 

hesaplamalarda matematiksel hataların olup olmadığını veya varsa hataların 

boyutunu ortaya çıkarmak için kullanılır.  Matematiksel somut kanıtlar, müĢteri 

iĢletmenin kayıtlarının yapmıĢ olduğu hesaplamaların yeniden yapılmasını 

kapsar 

 Analitik Ġnceleme; adli muhasebecilerin geleneksel muhasebeden elde ettiği 

bilgilerin tamamını akıl süzgecinden detaylı bir biçimde sorgulamadan geçirerek 

değerlendirilmesi iĢlemidir.  Bu kanıt türü, müĢteri iĢletmenin finansal ve 

finansal olmayan (müĢteri sayısı, direkt iĢçilik saatleri) verilerinin geçmiĢ yıl 

verileriyle veya iĢkolu verileriyle karĢılaĢtırılmasını ve finansal oranların 

kullanımını kapsar.  Bu yöntemde var olan bilgilerin, muhasebesel sonuçların 

mantıksallığı araĢtırılır.  Örneğin, bir iĢletmenin o yıl satıĢları %100 artmıĢken 

alacakları %300 artmıĢsa ve parasal tutarlar olarak da arada büyük farklılıklar 

varsa durumun birebir araĢtırılması gerektiği anlaĢılmalıdır.  Analitik 

incelemenin temelinde Niye? Niçin? Ne sebeple? Sorularına cevap aramak 
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yatar.  Bu tekniğin diğer tekniklere göre adli muhasebecilere maliyet ve zaman 

tasarrufu sağladığı söylenebilir 

 Fiziki Ġnceleme (Gözlem); adli muhasebeciler fiziki inceleme ve gözlem 

tekniği kullandıklarında hukuksal ihtilafa konu olan varlıkların muhasebe 

kayıtlarında gösterdikleri veya iddia edildikleri cins, miktar ve değerde olup 

olmadıklarını bizzat incelerler.  Bu teknik türü, diğer denetim tekniklerine göre 

biraz daha güvenilir kabul edilse de %100 doğru sonuç vereceği anlamına 

gelmez.  Örneğin et sektöründe hiç bir bilgisi olmayan birisine hindi veya 

devekuĢu etini beyaz et olarak piliç eti olarak gösterilmesi mümkün olduğu gibi 

altın, gümüĢ gibi kıymetli madenlerin yerine sahtesi de konabilir.  Bu tip teknik 

uzmanlık isteyen konularda adli muhasebecinin tek baĢına inceleme yapması 

veya varlıkları gözleriyle görmesi bir anlam ifade etmeyebilir 

 Belge Ġnceleme; adli muhasebecilerin karĢılaĢtığı olayların pek çoğunda var 

olan belgelerin güvenilir olup olmadığı, belge üzerinde mühür ve imzaların 

sahteliği önem taĢımaktadır.  Muhasebenin temel kavramlarından olan 

“tarafsızlık ve belgelendirme” kavramı gereğince yapılan tüm kayıtların objektif 

somut belgelere dayanması esas olmalıdır.  Unutulmaması gereken bir diğer 

husus ise fotokopi olan belgelerden çok üzerinde ıslak imza bulunan belgelerin 

değerlendirmeye alınması gerektiğidir.  Çünkü fotokopi belgelerden sahte belge 

düzenlemek mümkün bulunmaktadır.  (Gülten ve Kocaer, 2010: 40) 
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BÖLÜM 3. UZMAN TANIKLIK 

 

Uzman Ģahit, bir adli dava sürecinde avukatlara, hâkimlere ve jüri üyelerine dava 

konusu olayın teknik yönüyle ilgili eğitim veren uzman meslek mensubudur. Uzman 

görüĢü genelde adli muhasebecinin uzmanlık alanlarıyla ilgili olmaktadır.  Amaç, 

iddiaları bir uzman tanığın ifadesiyle destekleyerek, yorumlanması gereken olgu ve 

olayları güvenilir bir Ģekilde açıklığa kavuĢturmaktır.  (AktaĢ ve Kuloğlu, 2008:112) 

Uzman tanıklık, bir uzmanın kendi uzmanlık alanı dâhilinde dava konusuyla ilgili 

olarak önceden yapmıĢ olduğu bilimsel araĢtırmalar sonucunda elde ettiği bulguları 

belge ve görsel araçlar yardımıyla mahkeme sırasında sunarak tanıklık yapmasıdır.  

Uzman tanıklar dava konusuyla ilgili bilimsel gerçeklere dayanarak fikirlerini 

bildirdiklerinden sadece düĢüncelerini aktarabilen ortalama bir kiĢinin tanıklığından 

daha fazla güvenilir olmaktadır.  (Clark ve Diliberto, 1996: 150 Aktaran: Çabuk vd 

2012: 35 ) 

Adli muhasebeciler dava desteği kapsamında elde ettikleri ve bilimsel gerçeklere 

dayanan bilgileri mahkemede savunma fırsatı bularak mahkeme kararına büyük ölçüde 

yön verebilmektedirler.  Bir adli muhasebeci mahkemede konusunun uzmanı olarak, 

objektif ve sakin bir Ģekilde, avukatların veya hâkimlerin çözemeyeceği ve uzmanlık 

bilgisi gerektiren karmaĢık muhasebe sorunlarına iliĢkin görüĢlerini açık ve anlaĢılır bir 

dille sunmaktadır.  (Pazarçeviren, 2005: 9) Uzman tanıklık, bir adli muhasebecinin 

mahkeme sürecindeki son aĢamasıdır.   Toplumlarda özellikle ekonomik kökenli 

davaların ve davalı sayısının giderek artması ve konuların giderek karmaĢıklaĢması 

mahkemelerde uzman tanık olarak adli muhasebecilere duyulan ihtiyacı arttırmıĢtır.  

Günümüzde ticari iĢlemlerin sonuçları, iflaslar, kazançların düĢmesi, varlıkların 

değerlemesi, finansal tablo hileleri, ticari marka ihlalleri ve sözleĢmelere aykırı 

davranıĢlar gibi pek çok konunun çözümünde adli muhasebecilerden 

faydalanılmaktadır.  (Telpner ve Mostek, 2003: 8-10 Aktaran: Çabuk vd. 2012: 36)   

Adli muhasebecilerin uzman tanıklık sırasında mağdurun, avukatların veya 

savcının bazı olaylarda ise yazılı veya görsel medyanın etkisi altında kalmaması gerekir.  

Adli muhasebecinin tahminde bulunmadan konuyla ilgili spekülasyonlar yapmadan 

doğruyu söylemesi gerekir.  Adli muhasebeci ifadesinde konuyla ilgili spekülasyonlar 
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yapmadan doğruyu söylemesi gerekir.  Adli muhasebeci ifadesinde teori veya 

varsayımlarda bulunmamalı kesin konuĢmalıdır.  Kesinlikle konuya konsantre olmalı 

konudan konuya geçmemeli, soruları dikkatli olarak dinlemeden veya anlamadan cevap 

vermemelidir.  Adli muhasebecilik mesleğinin uzman tanıklık alanı yüksek iletiĢim 

becerileri, topluluk önünde konuĢma ve iyi derecede hitabet yeteneği gerektirir.  Burada 

adli muhasebecinin yapacağı hataların telafisi çok zordur ve ününü itibarını doğrudan 

doğruya olumlu veya olumsuz etkileyebilir.  (Gülten ve Kocaer, 2010: 19) 

 

3. 1.  UZMAN TANIKLIĞIN YAPISI 
 

Orijinal metinlerde “expert witnessing” olarak yer alan dilimize uzman tanıklık 

olarak çevrilen faaliyet; bazı karmaĢık muhasebe davalarında mahkemenin taraflarca 

sunulan bilgilerin açıklığa kavuĢturulması amacıyla uzmanlardan yararlanmasıdır.  Adli 

makamlar adli muhasebecilerden; muhasebecilik, idari veya iĢlem dolandırıcılığı, mülk 

hırsızlığı, fonların kötüye kullanımı, sigorta hileleri veya kazanç için kundaklama, hileli 

talep, rüĢvet, yolsuzluk, vergi kaçırma, zimmete para geçirme, finansal suçlar, uygun 

olmayan muhasebe iĢlemleri, marka ihlalleri, diğer ticari davalar, kanunun yürürlüğe 

konmasına, takibine ve hatta dava destek danıĢmanlığında da olduğu gibi medeni veya 

cezai hatalarda hem iddia hem savunma tarafı için uzman tanık olarak 

yararlanmaktadırlar.  (Akyel vd.  2009: 159) 

ABD‟de genel olarak uzman tanıkların düĢünce, çıkarım ve tanımlama yaparak 

ifade vermeleri yasaklanmıĢtır. Sadece 6 duyularına dayalı, gerçekten bildikleri 

dâhilinde ifade verebilmektedirler.  Ancak bu durumun istisnaları da vardır ki bazı 

bildikleri uzman tanıkların algılarıyla ilgilidir mesela kiĢinin yaĢını, kilosunu veya 

boyunu tahmin etme; hareket eden bir aracın hızını tahmin etme gibi.  Bu nedenle 

uzmanlar kendi görüĢlerini, hangi disiplin ya da iĢte nitelik kazanmıĢ ise ona uygun 

uzmanlıkların bulunduğu alan ve disiplinlerde bildirebilmektedirler.  Uzman tanığın 

ifadesi avukatların ve hâkimin bilimsel, teknik bilgi ya da uzmanlık bilgisini anlaması 

için mahkemede sunduğu delildir ve bu verdiği ifade bir adli muhasebecinin 

mahkemedeki iĢlevinin son aĢamasıdır.  (Kuloğlu, 2007: 18-19) 
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Genel olarak teknik bir bilim olan muhasebe ile ilgili konularda karar 

verilebilmesi için uzman bir kimsenin fikri gerekir.  Kendilerinden muhasebe 

yolsuzlukları ile ilgili destek istenen avukatların büyük bir kısmı ise muhasebe 

bilgisinden yoksundur.  Örneğin herhangi bir muhasebe yolsuzluğu ile ilgili davada 

görev yapacak olan bir avukatın, konuyla ilgili bir yargıya varabilmesi için uzman bir 

muhasebeciden (adli muhasebeci) destek almaktan baĢka bir seçeneği bulunmamaktadır.  

Kendilerine destek verebilecek olan adli muhasebeciler, muhasebe kayıtlarının gözden 

geçirilmesi sonucunda bir durum tespiti yaparak dava konusu iĢlemle ilgili bir fikir 

sunabilecektir. Adli muhasebeciler, günümüzde giderek artan oranda mali hileler, 

zimmet, varlıkların kasıtlı olarak kötüye kullanılması, kârı gizleme, hileli iflas, hissedar 

anlaĢmazlıkları, sözleĢme ihlalleri, aldatıcı muhasebe uygulamaları ve vergi kaçakçılığı 

ile ilgili konularda avukatlara destek sağlayabilmektedir.  (Buckhoff ve Taylor, 2005: 

73; Pagano, 2005: 21 Aktaran: Pehlivan 2010: 28) 

Adli muhasebeciler belirtilen konularda destek sağlarken; muhasebe kayıtlarının 

incelenmesi ve analizi, muhasebe ve vergi ile ilgili konuların araĢtırılması, taraflarla 

görüĢme, iĢletme dıĢında bulunan muhasebeci ve denetçilerin çalıĢma kâğıtlarının 

incelenmesi, kamu ile ilgili bir inceleme söz konusu ise, hesaplamaların gözden 

geçirilmesi ve kamuda çalıĢan uzmanlarla görüĢülmesi, avukatlara tanıkların 

sorgulanması sırasında destek sağlanması hizmetlerini verebilirler.  (Pagano, 2005: 22 

Aktaran: Pehlivan 2010: 28) 

Uzman tanıklığa duyulan ihtiyacın temelinde mesleki uzmanlaĢma olgusu ve 

ticari hayatın giderek daha fazla karmaĢıklaĢması sorunu yer almaktadır.  Hakimler, 

yargıya taĢınan konuların hukuksal yönünde uzman olmalarına rağmen konunun olgu 

yönünü oluĢturan ticari iĢlemler ve muhasebe alanında yeterli bilgi sahibi değildir.  

Ayrıca kendilerinden bu konularda genel kültür düzeyinin üzerinde bilgi sahibi 

olmalarını istemek doğru değildir.  Bu nedenlerle yargı mensupları çözüme 

kavuĢturmaları gereken mali konulu davaların özel bilgiyle yorumlanması gereken 

kısımlarında bu alanda deneyimli bir uzman tanığın görüĢlerinden yararlanabilmektedir 

(Çoban, 2013: 52). Özünde adli muhasebeci olan uzman tanıkların diğer meslek 

uygulayıcılarından farklı olarak bazı kiĢilik özelliklerine ve uzmanlık bilgisine sahip 
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olmaları gerekmektedir.  Bu özellikler, merak, ısrarcılık, yaratıcılık, sezgi ve iletiĢim 

becerisi olarak sıralanabilir.  (Bozkurt, 2000: 59) 

AICPA‟ya göre bir adli muhasebeci olan uzman tanığın sahip olması gereken 

beceri ve nitelikler, dört grupta toplanmaktadır.  Birinci grup özellik, yeterli eğitim ve 

deneyim ile ilgilidir.  Uzman tanık, genel kabul görmüĢ muhasebe prensipleriyle ilgili 

deneyim ve uygulama, vergi hukuku, genel iĢletme hukuku ve meslek etiğinde yeterli 

seviyede bilgiye sahip olmalıdır.  Ġkinci grup özellik, temel adli bilgi yeterliliğidir.  

Uzman tanık; mesleki sorumluluk ve uygulama yönetimi, yasalar, mahkemeler, 

uyuĢmazlık çözümü, planlama ve hazırlık becerileri, bilgi toplama ve topladığı bilgileri 

saklama, keĢfetme becerisi ve raporlama konusunda yeterli olmalıdır.  Üçüncü grup 

özellik,  adli becerilerde uzmanlaĢmadır.  Dördüncü grup özellik ise, analiz ve sonuç 

çıkarma yeteneğidir.  Uzman tanık,  iflas, ödeyememe aczi, borç yenileme konularında 

kazanılmıĢ bilgi, bilgisayarlı adli analiz, aile hukuku, değerleme, hile önleme ve tespiti, 

gerçeğe aykırı finansal beyan, ekonomik zarar hesaplama yetenekleri konusunda yeterli 

olmalıdır.  (Davis ve diğerleri, 2009: 3-4 Aktaran: Çoban 2013: 78) 

Uzman tanıkların görev alanları mahkemeler olduğu için etkili bir yazılı ve sözlü 

iletiĢim yeteneğine sahip olmaları iĢin olmazsa olmazıdır.  Bir uzman tanığın görevi 

uzmanlık alanına giren konularda gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.  Uzman 

tanıklar, kendilerini görevlendiren ya da kendilerine ücret ödeyen kiĢilerin yasaya aykırı 

fiilleri iĢlemeleri halinde bu kiĢilerin menfaatini korumak zorunda değildirler.  (Larosa, 

2009: 1 Aktaran: Çankaya vd. 2014: 74 ) Uzman tanıkların bilgi sahibi olmaları gerekli 

alanlar; adli yargı, muhasebe, hukuk, denetim, iĢletme yönetimi, psikoloji, suç bilimi, 

bilgisayar uygulamaları Ģeklindedir.   Ayrıca uzman tanık olabilmek için kiĢi öncelikle 

yeterli eğitime sahip olmalıdır.  (Hoffman, 2002: 380 Aktaran: Çoban 2013: 74)  
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3. 2.  UZMAN TANIKLIK VE BĠLĠRKĠġĠLĠK 

KURUMUNUN KARġILAġTIRILMASI 
 

BilirkiĢiler ilgili yargı mercii tarafından görevlendirilen meslekle ilgili kiĢilerdir.  

Ancak bilirkiĢilik uygulaması adli muhasebecilik ile eĢ tutulabilecek kadar geniĢ 

kapsamlı değildir Çünkü uzman tanıkların bilirkiĢilere göre daha geniĢ yetkinliklere ve 

kiĢisel özelliklere sahip olması gerekmektedir.  Uygulamadaki Ģekliyle bilirkiĢilik 

yapabilmek için, ilgili konuda çalıĢmalar yapmıĢ olmak, belirli bir eğitim seviyesine 

sahip olmak gibi genel kriterler yeterli olmaktadır.  Ancak adli muhasebeci uzman 

tanıkların bu genel kriterleri taĢımanın yanında ilave bazı özel kriterleri de taĢımaları 

gerekmektedir.  (Karacan, 2012: 124) 

Uzman tanıklığa ve bilirkiĢiliğe duyulan ihtiyaç temelde aynıdır.  Bu iki meslek 

grubunu birbirinden ayıran temel farklılıklar bulunmaktadır.  Bu farklılıklar aĢağıda 

özetlenmeye çalıĢılmıĢtır.  (Çoban, 2013: 75)  

 Uzman tanıklar, bilirkiĢilere nazaran daha araĢtırmacı, Ģüpheci, sezgisel, analitik 

düĢünebilen ve etkili sözel iletiĢim yeteneğine de sahip kiĢilerdir.    

 Türkiye‟de bilirkiĢilik için genelde YMM, SMMM ve SM unvanlarından birine 

sahip olmak yeterli görülürken, Uzman tanıkların; adli muhasebe alanında 

uzman olduklarını belgeleyen Sertifika sahibi olmaları beklenir 

 BilirkiĢiler Türkiye‟de mahkemelerce görevlendirilirlerken uzman tanıklar 

mahkemelerin yanında hukuk büroları ve Ģirketler tarafından da 

görevlendirilebilmektedirler.  Tarafların her biri kendi uzman tanığına sahip 

olabilir.   

 ÇalıĢma sürecinde bilirkiĢiler kendilerine gönderilen dosyada sadece 

kendilerinden istenen konuyu inceler, araĢtırma yapamamakta ve kendisine 

sunulan belgelerden baĢka belgeleri kullanmazlar.  Uzman tanıklar ise 

çalıĢmalarını bir dedektif edasıyla yürütürler ve konuyu bir bütün olarak ele 

alarak kendisini destekleyecek kanıt elde etmeye çalıĢırlar.    

 Uzman tanıklar çalıĢmalarını mahkeme heyetine sunarken yazılı rapor vermenin 

yanında sözlü savunma da yapabilir ve savunması sırasında modern sunum 

tekniklerini kullanabilirler.  Ayrıca uzman tanıklar, duruĢma sırasında karĢı 
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tarafın avukatınca çapraz sorguya alınabilir.  BilirkiĢiler ise dosya üzerinden 

yürüttükleri incelemeleri sadece yazılı rapor halinde mahkemeye 

sunmaktadırlar.  Bu sebeple uzman tanıklar gibi mahkeme ortamının gereklerine 

uyum sağlama yükümlülükleri bulunmamaktadır.  

 

3. 3.  UZMAN TANIKTA BULUNMASI GEREKEN 

ÖZELLĠKLER 

Adli muhasebecilik mesleğinin konusu olarak uzman tanıklık Türk Yargı 

sisteminde uygulaması pek olmayan bir sistemdir.  Çünkü ülkemiz uygulamalarında 

tanıklık sadece olayı kendi gözleriyle gören kiĢiler için düzenlenmiĢtir.  Türkiye 

uygulamalarında bilirkiĢilerin yazılı rapor vermesi esastır.  Ancak yazılı rapor verilmesi 

sırasında ifadelerin muğlâk olması, çok fazla teknik kavram ve terimlerin kullanılması, 

Türkçe dilbilgisi kurallarının tam olarak kullanılamaması, anlatılmak istenilen mesajın 

mahkemeler tarafından anlaĢılamamasına yol açabilmektedir.  Bu tip durumlarda hakim, 

bilirkiĢiden ek açıklama talep etmekte ancak gelen ek açıklamalarda da çoğu zaman 

benzer sıkıntılar olabilmektedir.  Uzman tanıklık sisteminde ise sözlü ifade esastır.  

Böylece hâkimler, savcılar ve avukatlar yazılı hususlar hakkında Ģüpheye düĢtükleri 

veya tam olarak algılayamadıkları kısımları sorarak adaletin sağlanması konusunda 

daha iyi bir durumda olurlar.  (Gülten, 2010: 317) 

Bazı karmaĢık davalarda, adli muhasebeciden bilirkiĢi tanıklığı, danıĢmanlık ya 

da hakemlik yapması konusunda destek alınabilir.  Avukatlar adli muhasebeciyi, uzman 

görüĢü almak amacıyla duruĢmaya dâhil edebilir; alınan görüĢ adli muhasebecinin 

uzmanlık alanıyla ilgili olması gerekmektedir.  (AktaĢ ve Kuloğlu, 2008: 112) 

 Adli muhasebeci herhangi bir araĢtırma yapmadan, mahkeme için sunum 

hazırlığı (görsel materyaller, tablolar vs.) veya prova gibi ön hazırlıklarını 

tamamlamadan görüĢ bildirmesi doğru olmaz.  Ayrıca adli muhasebeci mahkemede 

sözlü görüĢ bildirirken bir savcı, avukat veya hâkim gibi değil bir uzman olarak 

davranmak, gerçek ve tarafsız bilgi vermek zorundadır.  ÇeliĢkili ifadelerde bulunması, 

mesleğin genel kabul görmüĢ ilke ve standartlarının dıĢında görüĢ bildirmesi adaleti 

yanıltmaya çalıĢma kapsamında değerlendirilebilecektir.  Adli muhasebeci adaletin 
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gerçeği bulmasını sağlaması en temel sorumluluğudur.  Adli muhasebeciler, bu 

sorumluluklarını yerine getirirken, tarafsız, bağımsız ve objektif olmalı, teknik konuları 

açık bir dille ve öğretici bir biçimde açıklamalıdırlar.  (Pazarçeviren, 2005: 10) 

Adli muhasebecilerin uzman tanıklık sırasında mağdurun, avukatların veya 

savcının bazı olaylarda ise yazılı veya görsel medyanın etkisi altında kalmaması gerekir.  

Adli muhasebeci tahminde bulunmadan konuyla ilgili spekülasyonlar yapmadan 

doğruyu söylemesi gerekir.  Adli muhasebeci ifadesinde teori veya varsayımlarda 

bulunmamalı kesin konuĢmalıdır.  Kesinlikle konuya konsantre olmalı konudan konuya 

geçmemeli, soruları dikkatli olarak dinlemeden veya anlamadan cevap vermemelidir.  

Adli muhasebecilik mesleğinin uzman tanıklık alanı yüksek iletiĢim becerileri, topluluk 

önünde konuĢma ve iyi derecede hitabet yeteneği gerektirir.  Burada adli muhasebecinin 

yapacağı hataların telafisi çok zordur ve ününü itibarını doğrudan doğruya etkileyebilir.  

Uzman tanıklık müessesinin Türk Yargı sisteminde uygulamaya konulmasının davaların 

görülmesini sürecini hızlandıracağı açıktır.  BilirkiĢilik sisteminde yaĢanan sorunların 

bir kısmının bu Ģekilde çözümlenebileceği düĢünülmektedir.  Uzman tanıklık 

kapsamında mahkemede ifade verecek olan serbest adi muhasebecinin birinci yapması 

gereken husus uzman kimliğini ortaya koyabilmektir.  Bunun için gerekli eğitimi 

tamamlamıĢ olup, mesleki sınavları geçerek sertifikasyon, belgelendirme aĢamalarını 

tamamlamıĢ olmalıdır.  Uzman tanıklık kapsamında mahkemelerde görev alan adli 

muhasebeciler kısa bir özgeçmiĢlerini açıklamaları, var ise mesleki konulardaki makale, 

kitap ve diğer yayınları tanıtan bir listeyi mahkemeye sunmaları yararlı olacaktır.  

Yabancı ülkelerdeki uygulamalar da son beĢ yıl içerisinde uzman tanıklık yapılan 

konular ve girilen davaların bir listesinin de istendiği gözlenmektedir.  Ancak bu tip 

özelliklerine bakılarak bir derecelendirme yapıldığı hiçbir ülkede gözlenmemiĢtir.  Bir 

adli muhasebecinin mahkemelerde ifade verirken göz önünde bulundurması gereken 

temel ilke ve kuralları kısaca maddeler halinde inceleyecek olursak; 

 Taraf Tutmaksızın Uzman GörüĢü Bildirmek: Adli muhasebecinin 

mahkemelerde ifade verirlerken kendilerini, hâkim savcı veya avukat yerine 

koymazlar.  Kesinlikle uzmanlıklarının öngördüğü çerçevede gerçekleri 

çaptırmadan ifade vermeleri esastır.  BaĢka bir uzmanında aynı olayı 

incelediğinde aynı bilgi ve belgelerle aynı sonuca ulaĢabilmesi gerekir.  Adli 
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muhasebecinin ücretini avukat ödüyor olması durumunda bir takım gerçeklerin 

gizlenmesini veya olduğundan farklı yansıtılmasını kesinlikle gerektirmez.  

 Gerçekleri Abartmamak veya Küçümsememek: Adli Muhasebeci gerçeği kendi 

görüĢlerini eklemeden objektif olarak açıklamalıdırlar.  Gerçeğin boyutlarını 

değiĢtirerek olayı fazla abartmak veya küçük göstermek de uzman davranıĢı 

olarak nitelendirmez.  Adli muhasebecinin yapacağı sözlü anlatımda azami 

mesleki özeni göstermek zorundadır.  

 Görsel Araçlardan Yararlanmak: Uzman tanıklığı kapsamında davada görüĢünü 

açıklayan Adli Muhasebeci tablolar, grafikler ve Ģekillerden yararlanarak 

açıklamalarını desteklemesi her zaman istenen bir durumdur.  Çünkü karmaĢık 

muhasebe hesaplamaları veya pek çok rakamın peĢ peĢe açıklanmasından çok 

grafik, Ģekil ve tablolar akılda kalır.  

 Net ve Keskin Ġfadeler Kullanmak: Adli Muhasebecinin mahkemede olayla ilgili 

görüĢ bildirirken daima net ve kesin ifadeler kullanması gerekir.  Aksi halde 

ifadesinde belirsizlikler olduğu, konuyu iyi araĢtırmadığı gibi yanlıĢ imajların 

oluĢmasına neden olabilir.  Anlatımlarda konuyu en net ifade eden kelimelerin 

seçilerek cümleler konulması Ģarttır.  

 Açıklayıcı ve Öğretici Anlatım: Adli Muhasebeci dava kapmasında hâkim 

önünde sözlü ifade verirken konunun taraflarca tüm boyutlarının anlaĢılabilmesi 

için açıklayıcı ve öğretici bir tarzda konuĢması gerekir.  Tabi burada temel amaç 

konu ile ilgili yönleri muhasebede bilgisi yetersiz olan kiĢilere onlarında kolayca 

algılayabileceği Ģekilde açıklayabilmektir.  Üniversitede ders verir gibi bir hava 

yaratmak çok abartılı olacaktır.  

 Varsayımlar Yapmamak: Konu ile ilgili olarak yapılacak tüm açıklamalarda 

eldeki belge, bilgi ve delillere göre hareket etmek gerekir.  Teori ve varsayımlar 

üreterek kesin olmayan bilgilerle hiç kimseyi suçlamamak esastır.  Bir takım 

hipotezlerden yola çıkarak yapılacak olan suçlamalar haksız yere gerçekte 

suçsuz birisinin ceza almasına neden olur.  

 Konudan Konuya Geçmemek: Adli Muhasebeci mahkemelerde uzman tanıklık 

kapsamında ifade verirken konudan konuya geçmeden konuyu dağıtmadan 

açıklamalar yapması gerekir.  Aksi halde iletilmek istenen mesaj karĢı tarafa 

gereken Ģekilde aktarılmamıĢ olacaktır.  Sözle ifadeleri dinleyen insanların bir 
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süre sonra dikkatinin dağıldığı bilinen bir gerçektir.  Bunun yanı sıra konudan 

konuya geçerek birbiri ile alakasız pek çok hususu birlikte anlatmak kiĢilerin 

dikkatini daha fazla dağıtacaktır.   

 Tutarlı anlatım: Adli Muhasebeci mahkemelerde verecekleri ifadelerde 

yapacakları en büyük hata tutarlı olmayan açıklamalar yapmasıdır.  ĠĢte bu 

durumda davanın tarafları veya hâkim serbest adli muhasebecinin vereceği 

bilgileri sorgulayacak, güvenilir olmadığını ileri sürebilecektir.  Daima uzman 

bir kiĢi olarak Adli muhasebeci tutarı ifadeler kullanarak kendi ile çeliĢkiye 

düĢmemesi gerekir.  

 Ön Hazırlık Yapmak: Adli muhasebeci mutlaka mahkemelerde vereceği uzman 

tanıklık ifade ve sunumları ile ilgili ön hazırlık yapması gerekir.  Genelde prova 

Ģeklindeki sanki mahkemede hâkim karĢısındaymıĢ gibi açıklamalar yapar.  

Adli muhasebeciler sözlü anlatım tekniklerini iyi bilerek mahkemelerde muhasebe 

ağırlıklı hukuki itilaf ile ilgili uzman tanıklık yapması gerekir.  Sözlü anlatım 

tekniklerini bir Ģekil ile ifade edecek olursak; 

ġEKĠL 3-1: Sözlü Anlatım Teknikleri 

 

Kaynakça; Gülten ve Kocaer 2010: 131 
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ġekilde gösterilen birinci anlatım tekniğine göre düz anlatım tekniği 

denilmektedir.  Konunun bir uzman tarafında bilinenlerin anlatılması suretiyle 

diğerlerine aktarılmasıdır.  Bu yöntem çok yaygın olarak kullanılan ve en çok eleĢtirilen 

yöntemdir.  Bu yöntemin tercih edilmesinde kısa zamanda çok daha bilgi verilmesi, 

konu hakkında düzenli bilgi verilmesini sağlaması, çok fazla kiĢiye aynı anda 

ulaĢabilmesi gibi avantajları göz önünde bulundurulur.  Ġyi bir hitabet yeteneğinin 

olmadığı durumlarda dinleyicinin dikkatinin dağılmasına yol açabilir.  Konu anlatımı 

dinleyiciler tarafından çok kısa sürelerde unutulabilir.  

 Ġkinci anlatım yöntemi tanımlar yardımıyla anlatımdır.  Bu teknikte uzman kiĢi 

konuyla ilgili tanımları açıklayarak tanıma uygun veya uygun olmayan örnekleri 

açıklar.  

 Analizle anlatım tekniği konuyla ilgili yeterli mesleki bilgiye sahip olmayanlara anlatım 

yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda kullanılır.  Anlatılmak istenen kural, 

kavram veya formülün nasıl ortaya çıktığı birbirini takip eden mantıksal 

basamaklar halinde anlatılır.  

 Eksik anlatım tekniği yönteminde uzman açıklamalarını yapar.  Tanımları, 

kuralları, teknik ve yöntemleri detaylı olarak açıklar.  Buna karĢılık konunun 

ulaĢtığı dinleyicilerin söylemesini sağlar.  

 Kurallar yardımıyla öğretim tekniği konunun tüm boyutlarının anlatılmasının 

çok uzun süre alacağı bu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir.  Uzman kiĢi 

konunun bütün boyutlarını aktaramayacağını durumunda meselenin özünü 

oluĢturan temel ilkeyi kural olarak aktarır.  

Ġyi bir konuĢmacının dikkat etmesi gerek baĢlıca konuĢma ilkeleri Ģunlardır: 

 Yapıcılık; toplumun değer yargılarına, inançlarına, gelenek ve göreneklerine ters 

düĢen, onları yok sayan ifade ve anlatımlar içeren bir konuĢma kesinlikle 

baĢarıya ulaĢamaz.   

 Ġnandırıcılık; KonuĢmacı sözleriyle ulaĢtığı sonuçlarla, oturuĢ ve duruĢ 

Ģekilleriyle, beden diliyle, dinleyenlere konuya hâkim olduğu göstermelidir.  

 Amaca Odaklanma; konuĢmacı, niçin konuĢtuğu bilmeli ve dinleyici üzerinde 

bu amaca yönelik bir etki bırakabilmelidir.  
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 Ġlginçlik; konuĢmacının tek tip bir anlatım tarzıyla konuyu açıklaması dinleyici 

sıkar.  Ġyi bir konuĢmacı, dinleyicinin konuya olan ilgisini daima canlı tutar.  

 Bilgi sağlamlığı; konuĢmacı konuyu ne kadar iyi bilse de anlatımını oluĢturan 

olay sağlam bilgi ve belgelere dayanmıyorsa baĢarılı bir sonuca ulaĢması 

mümkün olmayacaktır.  

Adli muhasebeciler mahkemelerde uzman tanıklık hizmeti verirlerken bilirkiĢi 

raporuna benzer yazılı raporlarda verirler.  Hazırlanan bu raporlarda da konu en açık ve 

anlaĢılabilir Ģekilde ortaya koyulmalıdır.  Özellikle yazılı iletiĢimde dikkat edilmesi 

gereken imla ve dilbilgisi kurallarına uyulmalı, rapor son halini aldıktan sonra tekrar 

okunarak kontrol edilmelidir.  Yazılı anlatımlarda yapılacak anlatım bozuklukları, ifade 

tekrarları ve çeliĢkili ifadeler mahkemeler tarafından konunun anlaĢılmamasına yol 

açabilir.  Esasen yazılı raporu iyi hazırlamıĢ adli muhasebeci sözel anlatım sırasında da 

normal Ģartlar altında baĢarılı olması beklenir.  (Gülten ve Kocaer, 2010: 127-134) 

 

3. 4.  UZMAN TANIKLIĞIN ÜLKEMĠZDEKĠ HUKUKSAL 

ZEMĠNĠ 
 

Anayasamızın Yargı ile ilgili hükümleri içeren üçüncü bölümünde 

“Mahkemelerin Bağımsızlığı” baĢlıklı 138‟nci maddesinde çok önemli bir düzenleme 

yer almaktadır.  Buna göre  

(1)“Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun 

olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler” denilmektedir.  Doğal olarak 

hâkimlerin vicdani kanaatinin oluĢum yeri “duruĢma” olacaktır.  

CMK‟a göre de, “çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkiĢinin rey ve 

mütalaasının alınmasına karar verilir” (m. 66).  Yeni ceza muhakemeleri kanunu hukuk 

sistemimize pek çok yenilik getirdiği gibi çapraz sorgu imkânını da getirmiĢtir.  Çapraz 

sorgu, eski kanunda da bir takım hükümler olsa da uygulama alanında hayat 

bulamamıĢtı.  Yeni kanunun 201‟ncimaddesinde; 

“(1) Cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla duruĢmaya katılan avukat; 

sanığa, katılana, tanıklara, bilirkiĢilere ve duruĢmaya çağrılmıĢ diğer kiĢilere, 



34 
 

duruĢma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler.  Sanık ve katılan 

da mahkeme baĢkanı veya hâkim aracılığı ile soru yöneltebilir.  Yöneltilen soruya 

itiraz edildiğinde sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine, mahkeme 

baĢkanı karar verir.  Gerektiğinde ilgililer yeniden soru sorabilir.  

(2) Heyet halinde görev yapan mahkemelerde, heyeti oluĢturan hâkimler, birinci 

fıkrada belirtilen kiĢilere soru sorabilir.  “ denilmiĢtir.  Türkiye‟de adli muhasebe 

veya bu mesleği ifa edecekleri tanımlayan adli muhasebeciliğin hukuki alt yapısı 

oluĢmadığından meslek yasası ve örgütleri, mesleğe giriĢ sınavı, staj, sertifikasyon 

gibi diğer tamamlayıcı unsurlar yoktur.  Ancak adli muhasebenin uzman tanıklık 

alt dalına yönelik hukuksal zemin oluĢmuĢtur.  Buna göre mahkemelerde 

bilirkiĢilerin raporlarını anlatması, ve Cumhuriyet savcısı, Hakim, Mahkeme 

baĢkanı, müdafi veya vekil sıfatına sahip avukat sorularını cevaplaması 

mümkündür.  Sanık veya katılanlar doğrudan olmasa da mahkeme baĢkanı veya 

hakim aracılığı ile bilirkiĢiye soru sorabilirler.  

04/02/2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu‟nun ilgili maddeleri Ģöyledir 

Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruĢma icrası 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 149- 

(1) Mahkeme, tarafların rızası olmak Ģartıyla, kendilerinin veya vekillerinin, 

aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruĢmaya 

katılmalarına ve usul iĢlemleri yapabilmelerine izin verebilir.  

(2) Tarafların rızası olmak kaydıyla, mahkeme; tanığın, bilirkiĢinin, uzmanın 

veya bir tarafın dinlenilmesi esnasında baĢka bir yerde bulunmalarına izin 

verebilir.  Dinleme, ses ve görüntü olarak aynı anda duruĢma salonuna 

nakledilir.   

Yukarıdaki maddede mahkemelerde duruĢma sırasında bilirkiĢi veya uzmanın 

dinlenebileceği açıkça belirtilmektedir.  Ayrıca söz konusu kanunun bir diğer 

maddesinde ise, bilirkiĢiye soru sorulabileceği Ģu Ģekilde ifade edilmektedir.  

 



35 
 

Soru yöneltme 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE152- 

(1) DuruĢmaya katılan taraf vekilleri; tanıklara, bilirkiĢilere ve duruĢmaya 

çağrılan diğer kiĢilere, duruĢma disiplinine uygun olarak doğrudan soru 

yöneltebilirler.  Taraflar ise hâkim aracılığıyla soru sorabilirler.  Yöneltilen 

soruya itiraz edildiğinde, sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine hâkim 

karar verir.  

(2) Toplu mahkemelerde, hâkimlerden her biri, birinci fıkrada belirtilen kiĢilere 

soru sorabilir.  

Yukarıdaki madde metninde bilirkiĢiye soru sorabilmek için taraf vekillerinin sadece 

duruĢma disiplinine bağlı kalmaları Ģart olarak gösterilmiĢtir.  CMK‟takine benzer 

olarak taraflar yine hâkim aracılığı ile bilirkiĢiye soru sorabilmektedirler.  Hukuk 

Muhakemeleri Usulü Kanunu 154‟ncü maddesinde “beyanda bulunana okunmak 

kaydıyla taraf, tanık, bilirkiĢi veya uzman kiĢi beyanı” tutanağa bağlanır hükmü yer 

almaktadır.  Uzman kiĢi denildikten sonra anlatılmak istenen yine söz konusu kanunda 

belirtilmiĢtir.  Buna göre, 

Uzman görüĢü 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 293                        - 

(1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa 

alabilirler.  Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.  

(2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kiĢinin 

davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir.  Uzman kiĢinin çağrıldığı 

duruĢmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.  

(3) Uzman kiĢi çağrıldığı duruĢmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, 

hazırlamıĢ olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz 

Yukarıdaki madde metninde de uzmanın dinlenebileceği belirtilmiĢ hatta, adli 

muhasebenin alt çalıĢma alanı olan uzman tanıklığa çok uygun bir Ģekilde eğer uzman 
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raporu uzman mahkemeye gelmedikçe değerlendirilmemektedir.  (Gülten ve Kocaer  

2010: 135 ) 

3. 5.  UZMAN TANIKLIK SÜRECĠ 

Uzman tanıklık süreci denildiğinde müĢteriyle görüĢme ile baĢlayıp, raporun 

tamamlanıp mahkemelerde sözlü sunumunun yapılmasına kadar geçen aĢamalar ifade 

edilmektedir.  Avukat veya hukuki ihtilafın mağduru olduğunu düĢünen kiĢi dava 

konusu olay ile ilgili alacakları uzman tanıklık hizmetinin kimden alınması gerektiği 

hakkında karar vermekte güçlüklerle karĢılaĢabilirler.  Elbette ülkemizde bu konuda 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde olduğu gibi uzman tanık ayrıntılı özgeçmiĢleri, 

reklamları, referansları veya bunlara iliĢkin mesleki birlikler bulunmamaktadır.  Bu 

nedenle uzman seçilirken aĢağıdaki hususların göz önünde bulundurulmasında yarar 

vardır.  

 Uzman yeterli mesleki bilgi ve deneyim sahibi olmalıdır.  

 Uzman iyi bir eğitim almıĢ olmalıdır.  

 Bu alanda yeterli referansları olmalıdır.  

 Konunun gerektirdiği muhasebe alanında, örneğin inĢaat muhasebesinde çok 

deneyimli olmalıdır.  

 Sözel iletiĢim yetenekleri üst düzeyde olmalı, kendisini iyi bir Ģekilde ifade 

edebilmelidir.  

 Mesleki ahlak ve etik ilkelerine uymalıdır.  

Uzman tanıklık sürecinin uzman tanık yönünden aĢamaları ise Ģu Ģekildedir: 

a) Uzman Tanıklık Ġlk GörüĢme:  GörüĢme aĢamasında uzman tanık müĢteri olarak 

kabul edilebilecek avukat veya mağdur olduğunu düĢünen kiĢi veya kuruluĢ iĢle 

görüĢür.  Varsa avukat mesleki bilgisi ile ulaĢtığı görüĢü, hukuki açıdan adli 

muhasebeciye aktarır ve taleplerini kendi beklentilerini iletir.  Avukat yoksa mağdur 

olduğunu düĢünen kiĢi veya kuruluĢ olayla ilgili kendi düĢüncelerini, uzman tanıktan 

beklentilerini ifade eder.  Bu görüĢme sırasında elbette adli muhasebeci de müĢterisine 

yapılması gereken çalıĢmaların neler olduğunu, analizin sonucunun istenilen biçimde 
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çıkamayabileceğini, olumsuz veya aleyhte bir görüĢe ulaĢılabileceğini de belirtir.  

Böylece uzman tanıklık hizmetinin kapsamı, görüĢ bildirilecek hukuksal ihtilafa konu 

olan muhasebe probleminin boyutları da tespit edilmiĢ olmaktadır.  Adli muhasebeci 

uzman tanıklık ile ilgili avukat veya mağdur olduğunu düĢünen kiĢi ile kısaca müĢteri 

ile yaptığı görüĢmeden sonra ilk olarak muhasebe probleminin detaylarını 

araĢtırmalıdır.  Avukattan dava dosyasının bir örneğini alarak, ifadeleri, iddianameyi, 

belgeleri, muhasebe defter belge ve kayıtlarını, varsa stok sayımlarını, envanter 

kayıtlarını, beyannameleri, mali tabloları ve bildirgeleri almalıdır.  Böylece 

çalıĢmalarına esas olacak temel bilgi alanlarını elde etmelidir.  Konunun muhasebesel 

boyutunu, gerekli mali analiz tekniklerini, muhasebe hesaplama ve kayıtlama 

yöntemlerini, genel kabul görmüĢ muhasebe ilke ve standartları doğrultusunda bilimsel 

olarak incelemelidir.  Kayıt ve belgelerin doğruyu yansıttığını varsaymadan Ģüpheci bir 

yaklaĢımla her konuyu dikkatli bir Ģekilde ele alarak incelemelidir.  Çoğu zaman belge, 

bilgi, bulgu ve diğer muhasebe evrakları, kayıtları, hesap ve muhasebe hileleri içeriyor 

veya gerçeği olduğundan farklı Ģekilde yansıtıyor olabilirler.  

 b)      ĠĢin Kabulü: Adli muhasebecinin uzman tanıklık kapsamında alacağı ücretin 

veya paranın, para benzeri maddi menfaatlerin belirlenmesi aĢamasıdır.  Uzman 

tanıklıkta bilirkiĢilik ücretleri gibi belli bir tarife olmadığından ücret veya para 

taraflarca serbestçe belirlenebilir.  

 c)        SözleĢme AĢaması: Ücretin belirlenmesinden hemen sonra yapılması gereken 

ise görüĢme sürecinde sözlü olarak tarafların ifade ettikleri hususların yazıya dökülmesi 

aĢamasıdır.  GörüĢme tutanağı hazırlanarak taraflarca imza altına alınır ve mesleki 

hizmete iliĢkin ücret ve diğer konuları içeren yazılı anlaĢmanın daha sonra hazırlanacağı 

belirtilir.  Avukat veya hukuki ihtilafta mağdur olduğunu düĢünen kiĢi ile uzman tanık 

arasındaki mesleki iliĢki daima yazılı bir anlaĢma ile baĢlamalıdır.  Muhasebe 

sözleĢmelerinde olduğu standart veya tip bir sözleĢmesi yoktur.  

 d) Raporun Hazırlanması AĢması: Uzman tanıklık kapsamında kabul edilen iĢe 

iliĢkin analizler muhasebesel bilgiler, elde edilen sonuçlar, açık ve anlaĢılır bir Ģekilde 

delil ve dayanakları ile açıklanır.  Yazılan rapor bilirkiĢi raporu formatına yakın bile 

olsa, görsel öğeler, Ģekil ve tablolarla desteklenir.  Raporda imla hataları olmaması, 
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dilbilgisi kurallarına uyulmasına, sade bir anlatım tarzı benimsenmesine özen gösterilir.  

Raporu okuyan kiĢinin raporda anlatılanlarla ilgili aklında bir soru iĢareti kalmamasına, 

raporun bölümleri arasında çeliĢkili ifadeler bulunmamasına da dikkat edilir.  Yazım 

aĢamasından önce yazılacak rapor planlanmalı, içeriği ve bölümleri belirlenmelidir.  

Sonra yazıma geçilmesi, görüĢlerin elde edilmesinde kullanılan tekniklerde açıklanması 

ve sonuç kısmı açık olarak yazılmalıdır.  Yazılan rapor son Ģekli verilmeden önce tekrar 

gözden geçirilmesi, yazım yanlıĢları, dilbilgisi hataları düzeltilmelidir.  Eğer varsa 

raporda yer alan aĢırı iddialı ifadeler metinden çıkarılmalıdır.  Mahkemeye rapor son 

hali verildikten sonra ekleriyle beraber sunulmalıdır.  Raporun hâkime sözlü 

sunumunun yapılabilmesi için gereken görsel öğeler hazırlanmalıdır.  

e)      Raporun Mahkemede Sunulması: Raporun mahkemede sözlü olarak anlatılması 

aĢamasıdır.  Bu aĢamada rapor satır satır okunmaz.  Bunun yerine adli muhasebeci rapor 

unsurlarını ana hatlarıyla açık bir Ģekilde özetler.  Böylece raporun sunumu yapılmıĢ 

olur.  Rapor görsel öğelerle, Ģekil, grafik ve tablolarla desteklenerek açıklanır.  Raporun 

sonuç bölümünde ulaĢılan bilimsel kanaate nasıl ulaĢıldığı da delil ve dayanakları ile 

ifade edilir.  

 f)       Hakim, Savcı ve Avukatın Sorularının Yanıtlanması: Uzman tanıklık 

kapsamındaki son aĢamadır.  Bu aĢamada hâkim, savcı veya avukat rapor konusu ile 

ilgili uzman tanığa çeĢitli sorular yöneltirler.  Savcı ve avukat bir olayın tarafları olduğu 

için uzman tanığı yönlendirmeye, verdiği ifadeyi çarpıtmaya veya ifadesindeki çeliĢkili 

hususları ortaya koymaya çalıĢırlar.  Bu sebeple uzman tanıklık kapsamında adli 

muhasebe hizmeti sunulurken kesinlikle sorular iyi dinlenmeli, cevaplarda kendinden 

emin bir Ģekilde ve bilimsel olarak verilmelidir.  Adli muhasebe çalıĢma alt dalları 

arasında Türkiye‟de yasal alt yapısı tamamlanmıĢ tek alan olan uzman tanıklık, 

ülkemizde yeterince tanınmamaktadır.  BilirkiĢi uygulamaları ülkemizde çok fazla 

bilinmesine karĢın uzman tanıklık henüz bu düzeyde bilinmemektedir.  Uzman tanıklık 

alanını tanıtan, kitap, makale, dergi, tez gibi bilimsel çalıĢmaların nitelik ve 

niceliklerinin artması gerekmektedir.  Uzman tanık, bilirkiĢiden farklı bir Ģekilde yazılı 

olarak bildirdiği görüĢü, sözlü olarak da açıklar.  Adli muhasebeciler adaletin tecelli 

etmesine yardımcı olmak temel amacı ile verdikleri diğer hizmetlerde olduğu gibi 

uzman tanıklıkta da kimseyi suçlar gibi konuĢmamalı, hâkim, savcı veya avukat yerine 
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kendisini koyarak bir hüküm verir havası yaratmamalıdır.  Amerika BirleĢik 

Devletlerinde uzman tanıklar için çok sık kullanılan “kiralık silahlar” benzetmesi bu 

durumu ifade etmektedir.  Uzman tanık olarak adli muhasebeci, dürüst, samimi ve 

sadece bir bilimsel görüĢ bildiren bir akil adam olarak raporunun sözlü sunumunu 

yapmalıdır.  Yoksa herhangi bir tarafın lehine görüĢ bildiren, bazı gerçekleri saklayan 

veya değiĢtiren bir açıklama yapısı ile uzmandan çok yukarıdaki benzetmeye uygun 

olarak bir “tetikçi” gibi duracaktır.  Uzman tanık sadece kendisine intikal eden hukuki 

olayda taraflara konunun muhasebesel kısmını, herkesin anlayabileceği bir Ģekilde sade, 

net ve tarafsız bir dille anlatmalıdır.  Uzman tanık raporları Ģekil Ģartlarına uymalı ve 

mahkemenin taleplerini, net olarak karĢılayacak bir Ģekilde yazılmalıdır.  (WEB 1 E. T.  

12. 04. 2015) 
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3. 6.  ÖRNEK UYGULAMA 

Örnek olayda XXX Betonarme Ltd.  ġti.  ortağı Bay Yavuz Kırım Beyin  Ģahsi 

kredi kartından 2013 yılı Ekim ayında Ģirketin pos makinesi kullanılarak 400. 000 TL 

değerinde slip çekilmiĢtir.  Vergi idaresi ise ilgili dönemde satıĢların kredi kartlı satıĢlar 

tutarının altında kaldığını belirterek 72. 000 TL KDV ve 216. 000 TL vergi zıyaı cezası 

almıĢtır.  Söz konusu firma uzlaĢma talep etmiĢ ancak uzlaĢmanın neticesi olumsuz 

olması nedeniyle Vergi mahkemesinde avukat aracılığı ile dava açmıĢtır.  Davanın 

duruĢmalı olarak yapılmasını talep eden avukat duruĢmada Hâkimler heyetine “ortada 

bir gelir veya satıĢ olmadığını müvekkilinin amacının ekonomik kriz nedeniyle baĢ 

gösteren finansal krizi aĢabilmek için bir nevi finansman temini olduğunu” anlatmıĢtır.  

Vergi idaresinin avukatı ise “Böyle bir durumu tespit edebilmenin mümkün olmadığını, 

kredi kartının bir ödeme aracı olduğunu, kredi çekme amaçlı kullanılmasının ticari örf 

ve adetlere teamüllere aykırı bulunduğunu, ayrıca Ģirket ortaklarının bu kadar malı 

iĢletmeden alarak kendilerinin kullanmıĢ veya baĢkalarına satmıĢ olmalarının da 

ihtimalinin söz konusu olabileceğini” ifade etmiĢtir.  Mahkeme BaĢkanı ise her iki taraf 

avukatının da iddialarının değerlendirilmesi gerektiğini düĢünerek dosyayı incelemek 

üzere bilirkiĢi Adli Muhasebeci Bay Serkan Metin beye yollamıĢtır.  

Adli Muhasebeci kendisine iletilen defter, belge, fatura, hesap ekstreleri ve 

beyannameleri incelemeye baĢlamıĢtır.  Olayın gerçekleĢtiği 2013 yılı ekim ayına ait 

tüm gelir faturalarını tespit etmiĢ ve içerisinde kredi kartlı hiç satıĢ yapılmadığını 

görmüĢtür.   Kredi kartı hesabını incelediğinde ise üç defa gün sonu alınarak Ģirket 

ortağı Sayın Yavuz Kırım beyin adına olan kredi kartından 200. 000 TL, 120. 000 TL 

ve 80. 000 TL olmak üzere üç defa iĢlem yapıldığını tespit etmiĢtir.  Bu iĢlemler 

nedeniyle herhangi bir fatura düzenlenmediğini veya tahsilât makbuzu yazılmadığını da 

görmüĢtür.  Ġlgili dönem katma değer vergisi beyannamesi süresi içerisinde verilmiĢ 

olup matrah kredi kartsız satıĢları gösteren faturalar toplamına uygun bir Ģekilde 50. 000 

TL beyan edilmiĢtir.  Defter kayıtlarının incelenmesinden ise ilgili faturaların deftere 

kayıtlandığını, kredi kartlı iĢlemlerin ise banka hesabının borcuna karĢılık ortaklara 

borçlar hesabına alacak yazıldığını görmüĢtür.  ġirketin bu tahsilatları neticesinde 

satıcılara 230. 000 TL, Çek ödemesi olarak 75. 000 TL, üç aylık birikmiĢ kira olarak 30. 

000 TL, SGK ödemesi olarak 25. 000 TL, MaaĢ Ödemesi olarak da 40. 000 TL  yaptığı 
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toplamda 300. 000 TL‟nin Ģirket için harcandığını tespit etmiĢtir.  Harcama belgeleri ile 

banka ekstrelerini ve fatura ve çek fotokopilerini de karĢılaĢtırmıĢtır.  Adli muhasebeci 

Ģirketin stok kayıtlarını inceleyerek aylık mal giriĢ ve çıkıĢlarını da kontrol etmiĢ 

sonuçta mal hareketlerinin normal olduğunu Ģirket ortaklarına herhangi bir mal çıkıĢı 

yapılmadığı gibi yapılan çıkıĢ iĢlemlerinin adet olarak kesilen faturalarla aynı olduğunu 

da tespit edebilmiĢtir.  Adli muhasebeci yaptığı tüm tespitlerinin neticesinde ulaĢtığı 

kanaate uygun bir bilirkiĢi raporu düzenlemeye karar vermiĢ ve raporun içeriğini 

planlamaya baĢlamıĢtır.  Sonuçta aĢağıda yer alan raporu düzenlemiĢtir.  

T. C.  

…. ’NCI VERGĠ MAHKEMESĠ BAġKANLIĞINA 

  

DOSYA NO    : 2013/…. .  

DAVACI    : XXX BetonarmeLtd ġti 

DAVACI VEKĠLĠ   :Av Aysel Uygun 

DAVALI    : ….  Vergi Dairesi Müdürlüğü 

DAVALI VEKĠLĠ   : Av.  Süleyman AktaĢ 
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BĠLĠRKĠġĠLĠK RAPORU 

DÜZENLEYENĠN 

--------------------------------------------------------------------- 

ADI SOYADI   : Serkan Metin 

ÜNVANI    : Adli Muhasebeci 

BAĞLI OLDUĞU KURUM : Adli Muhasebeci Enstitüsü 

RUHSAT NO   : 07521 

TELEFON    : 0312 425 12 51 

ADRES      : Sağlık 2 Sok 56/5 Kızılay/ANKARA 

 

SONUÇ    : Ġnceleme ve Tespit Sonuçları raporun ilgili 

bölümlerinde açıklanmıĢtır.  

I  GĠRĠġ VE GÖREVLENDĠRĠLME 

 Mahkemenizin 2013/……… Esas nolu dava dosyasında iĢlem gören; davacı 

…Vergi Dairesi Müdürlüğü‟ne karĢı 72. 000 TL vergi aslı ve 216. 000 TL vergi zıyaı 

cezalı tarhiyata karĢı açmıĢ olduğu davada ilgili firmanın kredi kartlı satıĢlarını usulüne 

uygun olarak beyan edip etmediğini, Ģirket ortağının kredi kartının Ģirkete finansman 

sağlamak amacıyla kullanılıp kullanılmadığını rapor halinde bildirmek üzere 

BĠLĠRKĠġĠ olarak tayin edildim.  

  XXX Betonarme Ltd.  ġti. nin Ostim….  Sokak 17/5 Ankara Adresinde lastik 

kaplama, lastik imalatı ve alım satım iĢi ile iĢtigal etmekte olup ….  Vergi Dairesi 

Müdürlüğü‟nün 125 456 7890 vergi sicil numaralı kurumlar vergisi mükellefidir.  ġirket 

100. 000 TL sermayeli ve olup iki ortaklıdır.  % 50 hissesi bulunan Yavuz Kırım bey 

aynı zamanda 13. 03. 2015 tarihine kadar Ģirket müdürü olarak seçilmiĢtir.  
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ĠĢ bu raporla yukarıda belirtilen konularda incelemeler ve hesaplamalar yapılmıĢ 

olup; gerekli açıklamalar raporun ilgili bölümlerindedir.  

 

II   ĠNCELENEN BELGELER 

Ġncelenen evrak ve belgeler aĢağıda maddeler halinde belirtilmiĢtir.  

1) . . ‟ncı  Vergi Mahkemesi BaĢkanlığı‟nın …………. sayılı dava dosyası.  

2) XXX Betonarme Ltd.  ġti. ne ait 2013 yılı Yevmiye, defteri kebir ve envanter 

defteri 

3) XXX Betonarme Ltd.  ġti. ne ait 2013 yılı gelir ve gider faturaları ile ticari evrak 

ve belgeleri 

4) XXX Betonarme Ltd.  ġti. ne ait pos cihazı gün sonu raporları ve banka hesap 

ekstreleri 

5) XXX Betonarme Ltd.  ġti. ne ait stok kartları ve depo giriĢ çıkıĢ çizelgeleri 

6) XXX Betonarme Ltd.  ġti. ne ait katma değer vergisi, muhtasar, geçici vergi ve 

kurumlar vergisi gibi 2013 yılına ait tüm beyannameleri 

7) XXX Betonarme Ltd.  ġti. ne 2013 yılı aylık prim bildirgeleri, SGK iĢe giriĢ ve 

iĢten ayrılma bildirgeleri, ücret bordoları 

8) XXX Betonarme Ltd.  ġti. ne 2013 yılı tahsilât ve tediye makbuzları, çek ve 

senet evrakları dosyası 

III   KONU 

UyuĢmazlık konusu olayın XXX Betonarme Ltd.  ġti.  Ģirket ortağının kredi 

kartından üç seferde ve aynı ay içerisinde yapılan 400. 000 TL‟lik kredi slipi çekilmesi 

iĢlemidir.  Bu iĢlemin bir mal veya hizmet satıĢı doğrultusunda mı yoksa baĢka bir 

amaçla mı olduğunun tespiti iĢlemidir.  Vergi Usul Kanunu‟nun 3‟üncü maddesinde  

(1) “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, iliĢkin muamelelerin 

gerçek mahiyeti esastır” denilmek suretiyle vergilendirmenin en temel ilkesi 
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belirtilmiĢtir.  Bu sebeple uyuĢmazlık konusu olayı ne surette gerçekleĢtiği defter belge 

ve kanuni ölçülere göre saptanmıĢ ve bu raporun ilgili bölümlerinde de açıklanmıĢtır.  

 

IV TESPĠT EDĠLEN HUSUSLAR 

Öncelikle Ģirketin düzenlemiĢ olduğu 2013/10 dönemine ait tüm gelir faturaları 

tek tek incelenerek Ģirketin aylık satıĢlarının 50. 000 TL+ KDV olduğu görülmüĢtür.  

Ayrıca gelir faturaları içinde söz konusu dönemde hiçbir kredi kartlı satıĢ olmadığı da 

tespit edilmiĢtir.  

ġirketin kredi kartı hesabı incelendiğinde ise üç defa gün sonu alınarak Ģirket 

ortağı Sayın Yavuz Kırım beyin adına olan kredi kartından 200. 000 TL, 120. 000 TL 

ve 80. 000 TL olmak üzere toplam 400. 000 TL‟lik iĢlem yapıldığı tespit edilmiĢtir.      

Ġlgili dönem katma değer vergisi beyannamesi süresi içerisinde verilmiĢ olup matrah 

kredi kartsız satıĢları gösteren faturalar toplamına uygun bir Ģekilde 50. 000 TL beyan 

edilmiĢtir.  Defter kayıtlarının incelenmesinden ise ilgili faturaların deftere 

kayıtlandığını, kredi kartlı iĢlemlerin ise banka hesabının borcuna karĢılık ortaklara 

borçlar hesabına alacak yazıldığı görülmüĢtür.  

 ġirketin stok kayıtlarını incelenmiĢ aylık mal giriĢ ve çıkıĢları da kontrol 

edilmiĢtir.  Sonuçta mal hareketlerinin normal olduğu miktar dengesi tablosunun 

dengeli olduğu görülmüĢtür.  Ayrıca Ģirket ortaklarına herhangi bir mal çıkıĢı 

yapılmadığı da tespit edilmiĢtir.  Aylık gelir faturaları ile miktar bazında depo çıkıĢ 

kayıtlarının birebir örtüĢtüğü de anlaĢılmaktadır.        

 ġirketin tahsil ettiği 400. 000 TL‟yi nerede kullanıldığı araĢtırıldığında Ģirketin 

bu tahsilâtları neticesinde satıcılara 230. 000 TL, Çek ödemesi olarak 75. 000 TL, üç 

aylık birikmiĢ kira olarak 30. 000 TL, SGK ödemesi olarak 25. 000 TL, maaĢ ödemesi 

olarak da 40. 000 TL yaptığı toplamda 400. 000 TL‟nin Ģirket için harcandığını tespit 

etmiĢtir.  Harcama belgeleri ile banka ekstrelerini, fatura ve çek fotokopileri de 

karĢılaĢtırılmıĢtır.     
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 Bu tespit ve incelemeler neticesinde Ģirket ortağının kredi kartından çekilen 

değerlerin Ģirkete finansman sağlamak amacıyla kullanıldığı sonucuna kesin olarak 

ulaĢılmıĢtır.   

V SONUÇ 

---------------------------- 

Raporumun IV Tespit Edilen Hususlar Bölümünde de görüleceği üzere; tarafıma tevdii 

edilen ……….  esas nolu Vergi Mahkemesi BaĢkanlığı ara kararı ile istenen XXX 

Betonarme Ltd.  ġti.  kredi kartlı satıĢlarını usulüne uygun olarak beyan etmiĢ olup, 

Ģirket ortağının kredi kartının Ģirkete finansman sağlamak amacıyla kullandığı net bir 

Ģekilde görülmüĢ olup; 

  Takdir Yüce Mahkemenize aittir.   

                                                                                                                                                          

BĠLĠRKĠġĠ 

       Serkan Metin  

       Adli Muhasebeci 

       Ġmza 

     Serbest adli muhasebeci yukarıda yazmıĢ olduğu raporu mahkemeye verdiğinde 

klasik bilirkiĢi gibi görevi sona ermemektedir.  Mahkemenin gerekli görmesi halinde 

elbette duruĢmaya katılarak raporunun sözlü ve görsel sunumunu yapacak, yöneltilen 

sorulara da cevap verecektir.  Mahkemenin böyle bir talepte bulunduğunu kabul ederek 

vermiĢ olduğumuz örneği biraz daha geniĢletirsek; 

     Serbest adli muhasebeci raporunu teslim ettikten sonra mahkeme tarafından 

mahkemeye tanık olarak çağırılmıĢtır.  Mahkeme de vereceği ifadeyi önceden 

hazırlayan ve gerekli tablo, grafik Ģekil gibi unsurları oluĢturan serbest adli muhasebeci 

son bir prova da gerçekleĢtirmiĢtir.   Mahkeme günü duruĢmaya gelen serbest adli 

muhasebeci kimlik tespiti ve diğer usul iĢlemleri tamamlandıktan sonra yeminli 

ifadesine baĢlamıĢtır.  
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“XXX Betonarme Ltd. ġti. ile ilgili olarak yapılan araĢtırmada Ģirket ortağı olan Sayın 

Yavuz Kırım ‟in kredi kartından 400. 000 TL çekildiği tespit ettim.  Ayrıca çekilen bu 

paranın yine Ģirketin finansman ihtiyacını karĢılamak amacıyla Ģu tabloya uygun bir 

Ģekilde kullanıldığı da Ģirketin muhasebe kayıtlarından, diğer belgelerden anladım.   

Açıklama Tutar  Açıklama Tutar 

Kredi Kartı Slipi 200. 000,00 TL  Satıcılara Ödenen 230. 000,00 TL 

Kredi Kartı Slipi 120. 000,00 TL  Çek Ödemesi   75. 000,00 TL 

Kredi Kartı Slipi   80. 000,00 TL  Üç Aylık Kira   30. 000,00 TL 

   SGK Ödemesi   25. 000,00 TL 

   MaaĢ Ödemesi   40. 000,00 TL 

Genel Toplam 400. 000,00 TL  Genel Toplam 400. 000,00 TL 

 

     Tablonun incelenmesinden tahsil edilen 400. 000 TL‟nin nerelere harcadığı da 

kolayca görülebilecektir.  Ayrıca Ģirketin depo giriĢ ve çıkıĢ kayıtları incelenerek Ģirket 

ortaklarına herhangi bir mal çıkıĢı yapılmadığını ve aylık kesilen faturalarla depo mal 

çıkıĢ kayıtlarının birebir aynı olduğunu da tespit ettim.   

     Özetle yapılan bilimsel araĢtırma ve incelemeler neticesinde Ģirket ortağı Sayın 

Yavuz Kırım‟ın kredi kartının Ģirketin finansman ihtiyacını karĢılamak amacıyla 

kullanıldığı kesindir.  Ortada bir gelir veya satıĢ söz konusu olmayıp esasında bir borç 

verme, kredi kullanma iĢlemi mevcuttur.  Yapılan iĢlemde vergilendirilecek bir değer, 

herhangi bir vergiyi doğuran olay meydana gelmemiĢtir.   

    ġirket kredi kartıyla yapılan iĢlemin özünü bildiği ve kredi kartlı satıĢ kapsamında 

olayı değerlendirmediğinden katma değer vergisi beyannamesinde yaptığı satıĢları 50. 

000 TL olarak beyan etmiĢtir.  Yapılan beyanda bir yanlıĢlık bulunamamıĢtır. ” 

     Serbest adli muhasebecinin yapmıĢ olduğu açıklamalardan sonra Türk yargı 

sisteminde çapraz sorgu uygulaması olmadığından genelde taraflar sırayla soru 

sormaktadırlar.  Konunun daha iyi aydınlatılabilmesi için davalı… Vergi Dairesi 

Müdürlüğü‟nün Avukatı Sayın Aysel Uygun Mahkeme BaĢkanı‟ndan tanığa birkaç soru 

sormak istediğini bildirerek izin almıĢtır.   
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Avukat Aysel Uygun : Sayın Serbest Adli Muhasebeci Serkan Metin araĢtırmalarınızda 

Ģirketin mali sıkıntı içinde olduğunu gösteren bir belgeye ulaĢabildiniz mi? Yani Ģirketin 

böyle bir uygulamaya gitmesini gerektirecek bir finansal sıkıntısı var mıdır?  

Adli Muhasebeci  : Doğrudan doğruya böyle bir araĢtırma yapmamıĢ 

olmama rağmen hemen Ģunu söyleyebilirim ki az evvel Yüce Mahkemeye gösterdiğim 

tablodan da anlaĢılacağı üzere Ģirket üç ay üst üste kirasını ödeyememiĢtir.  Normal 

Ģartlarda bir ay gecikme olabilirse de kiranın üç ay üst üste ödenememesi Ģirketin bir 

finansman sıkıntısı içerisinde bulunduğunu gösterir.  

Avukat Aysel Uygun : ġirket ortağının Ģirkete verdi dediğiniz parayı daha önce veya 

daha sonra Ģirketten aldığı yönünde tespitiniz oldu mu?  

Adli Muhasebeci  : ġirketin mali tablolarını, mizanlarını incelediğimde 

Ģirketin ortaklarına hiçbir borcu veya alacağı olmadığını tespit etmiĢtim.  Yani Ģirket 

ortağı Ģirkete olan borcunu ödüyor kesinlikle diyemem.  Ancak daha sonradan parayı 

geri isteyip istemediğine dair herhangi bir tespitim yoktur.  

Avukat Aysel Uygun : ġirket ortağının 100. 000 TL sermayeli bir Ģirkete 400. 000 TL 

borç vermesi sizce normal mi? Örtülü sermaye söz konusu değil mi?  

Adli Muhasebeci  : Bir bilirkiĢi olarak ben yasalara bağlı olmak zorundayım.  

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanun 74 ve 75‟nci maddeleri kapsamında bilirkiĢi 

kendisinden talep edilenden fazla, iddia veya savunmada yer almayan hususları da 

belirtecek tarzda iĢlem yapamaz.  Taraflar arasında tartıĢmalı olmayan hususlarda da 

kendisi ihtilaf çıkaramaz.  

Mahkeme BaĢkanı  : Soruyu yanıtlamanızı istiyorum Sayın uzman.  

Adli Muhasebeci  : Elbette 100. 000 TL sermayeli bir Ģirkete 400. 000 TL 

borç verilmesi hem de bunun yüksek faizli olan kredi kartları aracılığıyla yapılması 

normal değildir.  ġirketin ciddi finansman sıkıntısı içerisinde bulunması denize düĢen 

yılana sarılır misali Ģirketi böyle bir yola itmiĢtir.  Örtülü sermayeden söz edebilmemiz 

için ġirket ortağı Sayın Yavuz Kırım‟ın bu borç verdiği paralar için faiz istemesi ve 

bunu Ģirket defterlerine de gider yazması gerekir.  Bu yönde de bir tespitim 

bulunmamaktadır.  
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Avukat Aysel Uygun  : ġirket ortağının Ģirketten mal alarak bunları faturasız 

olarak satmak istemesi durumunda da kredi kartıyla bu iĢlemin yapılması mümkün 

müdür?  

Adli Muhasebeci  : ġirket ortağının Ģirketten mal alarak faturasız satması 

durumlarında kredi kartıyla iĢlem yapıldığı Ģeklinde bir örneğe ne meslek yaĢantımda ne 

de doktrinde rastlamadım.  Faturasız mal satmak istese bunu kolaylıkla malın bedelini 

ödemeden de yapabilir.   

Avukat Aysel Uygun  : TeĢekkür ederim.  Sayın Hakim tanığa baĢkaca 

yöneltilecek bir sorum bulunmamaktadır.   

Mahkeme BaĢkanı  : Sizin herhangi bir sorunuz var mı?  

Avukat Süleyman AktaĢ : Evet.  Sayın Hâkim.  Ġzninizle benim de tanığa bir iki 

sorum olacaktır.  

Mahkeme BaĢkanı  : Buyurun Avukat bey müsaade sizin.  

Avukat Süleyman AktaĢ : Sayın Serbest Adli Muhasebeci Serkan Metin Ģirket 

ortağının vergi kaçırmaya yönelik bir davranıĢ içinde bulunduğunu söyleyebilir miyiz? 

Adli Muhasebeci  : Hayır.  Bunun yerine Ģirketini batmaktan kurtarmaya 

çalıĢan bir iĢ adamı gibi hareket etmiĢtir.  Ancak yaptığı hareketin doğru veya baĢarılı 

olduğunu söylemek mümkün değildir.  Sadece Ģirketin finansman sıkıntısını kredi 

kartının son ödeme tarihine kadar ertelemiĢtir.  Bu tarihte ödeme yapamaması halinde 

çok yüksek bir faiz ödemek zorunda kalacaktır.  

Avukat Süleyman AktaĢ : Peki vergi dairesinin Ģirkete kestiği ceza için ne 

söyleyebilirsiniz? 

Adli Muhasebeci  : Vergi Usul Kanunu‟nun 3‟ncü maddesinde 

“Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, iliĢkin muamelelerin gerçek 

mahiyeti esastır” denilmek suretiyle vergilendirmenin en temel ilkesi belirtilmiĢtir.  Bu 

sebeple yapılan iĢlemde bir vergilendirmeyi gerektirecek satıĢ veya gelir söz konusu 

olmadığından kesilen ceza ve salınan vergini iptali gerekir.  Tabi kararı Yüce Mahkeme 

verecektir.   



49 
 

Avukat Süleyman AktaĢ : ġirket ortağının Ģirkete borç para vermesi veya Ģahsi 

kredi çekerek çektiği kredi tutarını Ģirkete yatırması normal bir olay mıdır? 

Adli Muhasebeci  : ġirket ortaklarının Ģirketin batmasını istemedikleri, 

ellerindeki imkânlar doğrultusunda Ģirkete destek olmaları normaldir.  Hatta Ģahsi 

itibarının Ģirketin itibarından yüksek olduğu durumlarda Ģahsi kredi çekip Ģirkete 

kullandırdıkları da gerçektir.  Ancak bizim üzerinde konuĢtuğumuz olayda bir ödeme 

aracı olan kredi kartı sanki bir kredi aracı gibi kullanılmıĢtır.   

Avukat Süleyman AktaĢ : GeliĢmekte olan ülkelerde halkın bu tüp finansal 

araçların mahiyetini anlamayarak iĢine geldiği gibi kullandığı veya yeni finansal 

teknikler icat ettiği bilinmektedir.  Ekonomik krizlerde kredi kartı borçlarından intihar 

eden kiĢilerde herkesin malumudur.  Kredi kartının finansal amacının dıĢında bireysel 

kullanımı söz konusu değil midir?  

Adli Muhasebeci  : Evet.  Doğrudur.  ġahısların nakit sıkıntısına 

düĢtüklerinde kredi kartından nakit para çekmeleri veya kredi kartıyla altın alıp onu 

nakde dönüĢtürdükleri de bilinmektedir.  Bunlar gerçek hayatta insanların yaptığı sık 

görülen finansal açıdan uygunsuz hareketlerdendir.   

Avukat Süleyman AktaĢ : TeĢekkür ederim.  Sayın Hâkim Bey tanığa baĢkaca 

yöneltilecek bir sorum bulunmamaktadır.   

Mahkeme BaĢkanı  : TeĢekkür ederiz.  Yerinize geçebilirsiniz Sayın uzman 

Mahkeme Adli muhasebecinin vermiĢ olduğu görüĢ ve vergiyi doğuran olayın 

gerçekleĢmediği gerekçesi ile verilen matrah cezası ve resen düzenlenen Kdv‟nin 

iptaline karar vermiĢtir.  Adli muhasebecinin vermiĢ olduğu uzman tanıklık hizmeti 

karĢılığında ücreti hak ediĢi hesabına yatırılmıĢtır.   
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BÖLÜM 4.  SUĠSTĠMAL, HĠLE ARAġTIRMACILIĞI  

Adli muhasebecinin ilgilendiği konulardan çalıĢma alanına giren hile ve suiistimal 

araĢtırmacılığıdır.  

4. 1.  HĠLENĠN TANIMI 
 

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.  (Bozkurt, 2000b: 5) 

Herhangi bir Ģeyi sahibinden yasal olmayan bir Ģekilde almak, farklı iki yöntem 

ile mümkün olur.  Bu yöntemlerden birincisi, gasp diğeri ise, hile yoludur Pek çok farklı 

nedenle, hilenin tek ve kapsamlı bir tanımını yapmak oldukça güçleĢmektedir.  

Dolayısıyla, hile kavramı uygulamada pek çok farklı Ģekilde tanımlanabilmektedir.  

Türk Dil Kurumu‟na göre, hile “birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, 

oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika…” olarak tanımlanmıĢtır (TDK, 

2011).  Doktrinde, hilenin en yaygın tanımı ise, çeĢitli insani beceriler ile birinin diğeri 

üzerinden yarar sağlayacağı her türlü düzenlemedir.  Hilenin genel içeriğinde, sürpriz, 

dalavere, üçkâğıtçılık, kurnazlık, açıkgözlülük, dürüst olmama gibi yollarla birinin 

aldatılmasıdır.  (Bozkurt, 2009: 60) 

Daha geniĢ olarak hilenin tanımı Ģu Ģekilde yapılabilir: “Muhasebe ile ilgili olayın 

oluĢumu, belgelenmesi, kaydedilmesi ve iĢletme ile ilgili çıkar çevrelerine rapor 

edilmesi aĢamasında kötü niyetle ilgili çıkar çevrelerinin bilgisi dıĢında maddi zarara 

uğrayacakları Ģekilde basılı ve dijital ortamda ulusal ve uluslar arası mevzuata aykırı 

davranmak, davranmaya teĢvik etmek veya suça iĢtirak etmektir.  Hile eyleminin 

tanımlamalarından ortaya çıkan ana unsurlar aĢağıdaki gibidir: (Çıtak, 2007: 21)   
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 Gizli yapılan bir faaliyettir,  

 Hile yapan kendisine bir yarar sağlar,  

 Kesinlikle kasıt unsuru vardır,  

 Her durumda iĢletme zarar görür.  

 

ġekil: 4-1 Hile Kavramının Ġçerdiği Özellikler  

 

 

Kaynak: Bozkurt, 2010b Aktaran Özeroğlu 2014 : 182 

 

   

Odağında güvenin yer aldığı bu döngü hilekârın harekât planıdır.  Önce hilenin gizlilik 

içinde nasıl tasarlanacağı, oluĢturulan güvene dayalı da nasıl uygulamaya konacağı bu 

döngüde ifade edilmektedir.  Sonuçta hilekârın elde etmeye razı olduğu menfaatin elde 

edilmesiyle sonuçlanır.  Hilenin tekrarı ve sıklığı ortamın uygunluğuna bağlı olarak 

yinelenebilir.  Bazı hileler yaratılan büyük güvenle küçük küçük devam ettirilmektedir.  

Bu tür hilede iĢletmenin itibarına zarar vermesi söz konusu değildir.  Eğer iĢletme 

yüksek karlılıkla faaliyetlerini sürdürüyorsa alıĢkanlığa dönüĢmüĢ bu tür hilelerle 

ilgilenmeyi bile düĢünmemektedir.  

 

 

 

Gizlice 
sürdürülen 

bir 
faaliyettir

Kasıt 
unsuru 
vardır

Kurban 
aldatılır.

Her 
durumda 
işletme 

zarar görür

Kendine 
yarar 

sağlar.
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4. 2.  HĠLE VE ADLĠ MUHASEBE 

 

Genel standartlara göre eğitilmiĢ muhasebeci, bağımsız denetçi ve iç 

denetçilerden hilelerle savaĢma konusunda baĢarı beklemek zordur.  Bu nedenle yeni bir 

meslek türü bu çaresizliğin sonucunda zorunlu olarak doğmuĢtur.  Bu mesleği yerine 

getirenlere, “Hile Denetçisi” veya “Hile AraĢtırmacısı” adı verilmektedir.  (Bozkurt,  

2000b: 3-4) 

AraĢtırmacı muhasebecilik hizmetleri, iĢ görenlerin yaptıkları hırsızlıklar, 

gayrimenkul dolandırıcılığı, sigorta hilekârlığı, rüĢvet ve benzeri cezaî konuların 

incelenmesiyle ilgilenir.  (Pazarçeviren, 2005: 5) Adli muhasebeci, malî bilgilerin 

doğruluğunu ayrıntılı bir biçimde, kanıtlayıcı belge ve evraklarla ile birlikte kim, ne, ne 

zaman,  neden, nasıl ve niçin sorularıyla açıklığa kavuĢturmaya çalıĢmaktadır.  (Golden 

vd.  2006: 22 Aktaran: Toraman vd, 2009: 39) Adli muhasebecilerin, araĢtırmacı 

muhasebecilik yoluyla, yardımcı olabilecekleri konular Ģöyle sıralanabilir;  

(Pazarçeviren, 2005: 5) 

 ĠĢletmelerde yapılan hileli iĢlemleri, kanıtlayıcı belgelerle birlikte ortaya 

çıkarmak,  

 ĠĢletmelerde mevcut durumu analiz ederek, yapılacaklara iliĢkin önerileri 

düzenlemek, 

 Varlıkların geri alınması, korunması ve iyileĢtirilmesine yönelik destek 

sağlanmak, 

 Konuyla ilgili diğer alanlardaki uzmanlarla koordineli çalıĢmayı temin etmek,  

 Dava açma yoluyla varlıkların geri alınmasına yardımcı olmaktır.   

 

ĠĢletmelerde hile kavramı mesai saatlerine uymamak, mesai saatleri içerisinde 

özel iĢlerini halletmek, iĢletme sırlarının açıklanmasından zimmetine para geçirmeye 

kadar değiĢik Ģekil ve boyutlarda olabilir.  Esas olan sonuçta iĢletmeden para, mal veya 

parayla ifade edilebilen bir değer (mesai saati) haksız yere alınmakta ve iĢletme bu 

durumdan olumsuz etkilenmektedir.  Modern yönetim anlayıĢlarında iĢletme 

sahiplerinin, hissedarlarının ve yöneticilerinin temel görevi iĢletme varlıklarını, 

korumak, geliĢtirmek ve çoğaltmaktır.    
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Hile kavramının incelenmesi sırasında beĢ unsurun bir arada bulunmadan hileden söz 

edilemeyeceği söylenebilir.  

 Hileyi gerçekleĢtiren kiĢi ve kiĢiler (fail) 

 Failin hile yapma isteği yani kasıt (Manevi Unsur) 

 Hilenin gerçekleĢmesi ile failin elde ettiği ekonomik fayda veya iĢletmenin 

uğradığı ekonomik zarar ( Maddi Unsur) 

 ĠĢletmenin diğer kimselerinin hile yapıldığı sırada bunu fark edememesi  

 Hileyi gizlemek amacıyla giriĢilen yol ve yöntemler (Deliller)  

 ĠĢletmelerde hile yapabilecek kiĢiler kimlerdir ? ; 

 

ġekil 4-2 Hile Piramidi 

 

 

Kaynak: Gülten ve Kocaer 2010: 135 

 

Yukarıdaki tabloda gözüken kiĢilerin her biri farklı düĢünce ve amaçlarla iĢletme 

aleyhine olabilecek hile, yolsuzluk ve suiistimal davranıĢları içerine girebilirler bu 

piramit çerçevesinde her grubun kendi içinde hile yapma sebepleri farklı nedenlerledir.   

ĠĢletme sahiplerinin veya hissedarlarının iĢletme aleyhine hile yaparken amaçları 

Ģunlardır; 

 

 Öncelikle diğer hissedarları dolandırarak kendi maddi menfaatlerini artırmak       

( Daha az kar payı dağıtma isteği) 

İŞLETME SAHİPLERİ 
VEYA HİSSEDARLAR

ÜST DÜZEY İŞLETME 
YÖNETİCİLERİ

İŞLETME ÇALIŞANLARI 

(TEKNİK, İDARİ VS.)
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 ġirketin itibarının düĢmesini engellemek, eğer Ģirketin hisseleri sermaye 

piyasasında iĢlem görüyorsa hisse senetlerinin değerinin düĢmesini engellemek  

 Vergi kaçırmak ( ġahsi giderlerini Ģirkete gider yazmak gibi) 

 Önemli bir birleĢme veya satıĢ olayından önce Ģirketin mali durumunu veya 

değerini yüksek gösterme isteği  

 Banka veya diğer finans kuruluĢlarından haksız yere kredi sağlama isteği  

 Yönetim kademesi tarafından yapılan hileler, herhangi bir iĢletmenin beĢ 

muhasebe döngüsüyle ilgilidir.  Bu döngüyü;  

 SatıĢlar ve Tahsilâtlar  

 Satın almalar ve Tediyeler  

 Ücret Bordroları ve Personel  

 Stoklar ve Ambarlar  

 Sermayenin Sağlanması ve Geri Ödemeler Ģeklinde sıralayabiliriz.  (Bekçioğlu 

vd, 2013: 9) 

ĠĢletme yönetim kademesi tarafından yapılan muhasebe hilelerinin temel amacı, 

iĢletmenin malî durumunu olduğundan daha kötü, ya da daha iyi göstermektir.  

ĠĢletmelerin gerçek durumunu olumlu veya olumsuz gösteren düzenlemeler, iĢlemlerin 

kaydedilmesi ve malî tabloların hazırlanması aĢamasında, iĢletme yönetim kademesinin 

menfaat sağlamak için, üçüncü kiĢiler aleyhine yaptıkları hilelerdir.  MüĢteriler, 

ortaklar, pay sahipleri, borç verenler, halk, devlet ve tedarikçiler zarar görenler arasında 

sayılabilir ĠĢletme yönetim kademesi tarafından gerçekleĢtirilen muhasebe hilelerinin 

temel nedenleri, zimmetlerin gizlenmesi; ortakların birbirini yanıltma isteği; daha az kâr 

dağıtma arzusu; yolsuzlukların gizlenmesi; hak edilmeyen teĢviklerden yararlanma 

hevesi; vergi kaçırma düĢüncesi olabilir Vergi kaçırmak, iĢletme yönetimlerince yapılan 

muhasebe hilelerinin en önemli amaçlarından birisidir.  ĠĢletmeler, farklı yöntemlerle az 

olan giderlerini fazla, yüksek olan gelirlerini az göstererek, daha az vergi ödeyebilirler.  

Bu durum, devletin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan vergi gelirlerini olumsuz 

etkilemektedir.  Yönetim kademesi tarafından yapılan hileler, yapanın özellikleri ve 

yapma biçimi açısından diğer hile türlerinden ayrılmaktadır.  Yönetim hileleri daha çok 

üst kademe yöneticiler tarafından iĢletmenin malî tabloları üzerinde yapılan 

düzenlemeler olarak ortaya çıkmaktadır.    

Yönetim kademesi tarafından hileler aĢağıdaki Ģekillerde gerçekleĢebilir:  
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 Finansal tabloların dayandığı muhasebe kayıtlarının veya belgelerin 

değiĢtirilmesi, evrakta sahtecilik veya usulsüz belge kullanımı,  

 ĠĢletmeyle ilgili önemli bazı iĢlemlerin, olayların veya açıklamaların kasıtlı 

olarak saklanması, bilgi vermekten kaçınılması,  

 Finansal tablolarda yer alması gereken bilgilerdeki miktar, sınıflandırma veya 

açıklayıcı notlarla ilgili kayıt ve bilgilerin kasıtlı olarak saklanması veya yanlıĢ 

bilgi verilmesi; bilânço dipnotlarında yer alması gereken bilgilerin 

açıklanmaması, eksik, ya da yanlıĢ açıklanması, 

 Amortisman, stok değerleme, karĢılık ayırma gibi iĢlemlerde uygulanan 

yöntemlerin yıllar itibariyle farklılık göstermesi; bu bilgilerin bilânço 

dipnotlarında yer almaması, muhasebe politikalarının ve yasal düzenlemelerin, 

kasıtlı olarak Ģirket lehine ihlâl edilmesi suretiyle çıkar elde edilmesi, bu yolla 

üçüncü kiĢilere yanlıĢ bilgi verilmesidir.  

ĠĢletme ÇalıĢanları Tarafından Yapılan Muhasebe Hilelerinin Nedenleri ĠĢletme 

çalıĢanları tarafından yapılan hileler, “Bir iĢletmede bulunan kaynakların ve varlıkların 

kasıtlı olarak yanlıĢ uygulanması ve iĢte bunu bir çalıĢanın kendi lehine çevirmesidir.  

Bir iĢletme çalıĢanının hile yapması için üç unsur gereklidir.  Bunlar, baskı; fırsat; ve 

haklı gösterme olarak sıralanabilir.   Hile üçgeni adı da verilen bu üç unsurun bir araya 

gelmesiyle, bir kiĢi aĢağıda açıklandığı gibi hileye baĢvurabilir  

 Baskı Unsuru: Firmada çalıĢan bu kiĢi, kumar tutkusu nedeniyle, büyük 

miktarda bir borç altına girmiĢtir.  Gelir düzeyinin yetersiz olması nedeniyle, 

borcunu ödeyememiĢtir ve ölümle tehdit edilmektedir.   

 Fırsat Unsuru: Firmada sağlıklı bir iç kontrol yapısı ve denetim mekanizması 

olmadığından, çalıĢan kiĢi yakalanmayacağını düĢünmekte ve tahsil edilen 

paraları zimmetine geçirmektedir.   

 Haklı Gösterme Unsuru: ÇalıĢan kiĢi, parayı sonradan yerine koyacağını ve bu 

nedenle, kötü bir Ģey yapmadığını düĢünerek, kendini haklı gösterme çabası 

içine girmektedir.   

Yukarıdaki üç unsurun bir arada olması durumunda hile kaçınılmazdır.  Bir veya 

ikisinin olmaması durumunda ise, hilenin gerçekleĢme olasılığı artacaktır.   Bir yazara 

göre, bu üç unsurun tümünün, ya da birinin olmaması hileyi tamamen ortadan 

kaldıramasa bile, bunların gerçekleĢme olasılığını azaltacaktır.  (Bozkurt, 2000b: 65) 
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ÇalıĢanlarca zimmete geçirme, ya da haksız kazanç sağlama iĢlemlerinin 

yapıldığından Ģüphelenildiğinde, adli muhasebeciler olaya dâhil olur.  Gözlem yaparak 

dokümanları inceleyerek ve çalıĢanlarla mülâkat yaparak, araĢtırmaya katkı sağlayacak 

adımları atar.  Daha sonra, tecrübeleri ve edindiği bilgiler aracılığı ile firmalara bu 

yolsuzlukların önlenmesini ve azaltılmasını sağlayacak bazı önerilerde bulunur.  

Böylece, hem geçmiĢin kontrolü, hem de ileride nasıl bir yol izlenmesi gerektiği üzerine 

firma yetkililerini bilgilendirmiĢ olur.  (Owojori ve Asaolu, 2009: 186 Aktaran: 

Bekçioğlu vd, 2013: 11)  

Yönetim kademesi tarafından yapılan hileleri, malî tablo hileleri; maddi 

gerçeklerin kasıtlı olarak yanlıĢ sunulması; varlıkların kötüye kullanılması; maddi 

gerçeklerin gizlenmesi; yasa dıĢı faaliyetler; rüĢvet ve çıkar çatıĢması olarak 

sıralanabilir.  ÇalıĢanlar tarafından yapılan muhasebe hilelerini ise, zimmetine para veya 

mal geçirme; güvene dayalı verilen görevleri yapmama; entelektüel ve meslekî sırların 

çalınması ve diğer yasadıĢı faaliyetler olarak sıralanabilir.   

Görüldüğü gibi, çalıĢan kiĢilerin yaptıkları hileler, günümüzde firmaların en önemli 

sorunu haline gelmiĢtir.  Yapılan hileler maddi zararlar yanında, firmalarda itibar 

kaybına ve çalıĢanların motivasyonunun azalmasına da neden olur.  Sonuç olarak, 

küreselleĢme ve rekabet sonucu geliĢen iletiĢim ve bilgi teknolojileri ticarî yaĢamın 

bütünüyle içerisine girmiĢtir.  Tüm bu geliĢmeler, sağladığı yararlar yanında, meslekî 

suiistimallerin artmasına da neden olmuĢtur.  Günümüzün karmaĢık iĢ ve ticaret 

dünyasında,  finansal suçlar ve devlet-kurum-bireyler arasındaki iliĢkilerindeki ekonomi 

kökenli sorunlar artarak devam etmektedir.  Yapılan hile ve suiistimaller, Ģirketlere, 

Ģirket çalıĢanlarına, paydaĢlara ve ekonomiye ciddî zararlar vermektedir.  Böylece, 

hileyle mücadele kurumsal bir sorumluluk haline gelmiĢtir.  Bu bağlamda, Adli 

Muhasebe Uzmanlığı olarak bilinen mesleğe olan gereksinim yadsınamaz bir gerçek 

olmuĢtur.   ġirket yönetimleri hata ve hilelere karĢı gerekli sistemleri oluĢturmak, 

bunları geliĢtirmek gibi bir yönetim sorumluluğuna sahiptirler.  Bu amaçla kuracakları 

sistemler, iç kontrol sistemi olarak adlandırılmaktadır.  Ġyi bir iç kontrol sistemi ancak 

çalıĢmalar ve üçüncü kiĢiler tarafından yapılan hata ve hileleri engelleyebilir.  Ancak 

bizzat üst yönetim tarafından yapılan hileler iç kontrol sistemi ile engellenemez.  Bu 

tamamen denetçinin tecrübesine ve gösterdiği mesleki özen ve mesleki Ģüphecilik 

tutumu ile ortaya çıkabilir.  Denetçi bu nedenle iĢletme üst yönetiminin içinde 
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bulunduğu ortamı iyi algılamak zorundadır.  Bu ortam üst yönetimi özellikle yolsuzluk 

yapmaya, hileli iĢlemlere sevk edebilir.  Hileli iĢlem yapmaya üst yönetimi sevk eden ve 

yolsuzluk risk faktörleri Ģeklinde isimlendirilen nedenler farklı gruplar altında aĢağıda 

sıralanmaktadır.  (Kaval, 2005: 71) 

 Üst yönetimin dürüstlüğü ve yetersizliğinden kaynaklanan risk faktörleri  

 Sektör koĢullarından kaynaklanan risk faktörleri   

 Sıra dıĢı(arızi)iĢlemlerden kaynaklanan risk faktörleri   

 Yeterli ve uygun denetim kayıtları bulunmamasından kaynaklanan risk faktörleri   

ĠĢletme faaliyetleri içerisinde üretim ve pazarlama faaliyetleri önemli bir yer tutarken 

iĢletmeler kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik etkileĢim ve bağımlılık içinde bilinçli ya 

da bilinçsiz bir Ģekilde faaliyet sonuçlarının izlenmesini sağlayacak hesap vermekte ya 

da hesap vermekten kaçınmakta, yöneticiler ise ya hesap sormakta ya da sormamaktadır 

(Bayri, 2006: 127 ) 

 ĠĢletmelerin karĢılaĢtıkları hile türleri  

 Varlıkların Suiistimal Edilmesi 

 Yolsuzluk  

 Hileli Finansal Raporlama  

 ĠliĢki Suiistimali 

Olarak dört baĢlık altında toplamak mümkündür.  

Varlıkların suiistimal edilmesine yönelik hileler;   Hile yapan, iĢletmenin varlıklarını 

kendi menfaati için kullanmayı planlamaktadır.  ACFE raporları incelendiğinde bu hile 

türüyle daha çok karĢılaĢılmasına rağmen, iĢletmeye diğer üç hile türüne göre daha az 

zarar verdiği görülmektedir.  Varlık suiistimali aĢağıdaki Ģekille daha net 

anlaĢılabilecektir.  
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ġekil 4-3 :  Varlıkların Suiistimal Edilmesine Yönelik Hile Yöntemleri  

 

 

 

Kaynak:  Özeroğlu 2014: 184 
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a. Nakit Varlık Hileleri  

 Kayıt öncesi hırsızlık: ĠĢletmeye ait nakit para veya çeklerin iĢletme 

kayıtlarına alınmadan önce hilekâr tarafından ele geçirilmesidir.  ÇeĢitli 

hile yöntemleriyle bu hile gizlenmeye çalıĢılacaktır ve bu nakit 

hırsızlığını gizleme diğer hileleri gizlemekten daha kolay olacaktır.  

Çünkü söz konusu nakdin iĢletmedeki varlığını kanıtlayacak belge 

yoktur.   

 Kayıt sonrası hırsızlık: ĠĢletme kayıtlarına alınmıĢ bir nakdin hilekar 

tarafından çalınmasıdır.  Kayıtlarda yer alması sebebiyle gizlenmesi zor 

bir hile eylemidir.    

 Hileli ödemeler: ĠĢletme kayıtlarında değiĢiklikler yaparak, sahte 

belgeler düzenleyerek, gerçekte var olmayan durumlar yaratarak 

iĢletmenin nakit ve benzeri varlıklarının hilekâr tarafından ele 

geçirilmesidir.  Faturalar, bordrolar, gider kalemleri, yazar kasa ve çekler 

üzerinde bu hilenin çok çeĢitli uygulamalarını görmek mümkündür.   

 

b. Nakit Olmayan Varlık Hileleri 

 Maddi varlık hırsızlığı: ĠĢletmeye ait olan ve maddi değeri olan 

varlıkların hilekâr tarafından çalınmasıdır.   

 Maddi varlıkların kiĢisel amaçlı kullanılması: Maddi varlığın hilekâr 

tarafından kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasıdır.  Örneğin; 

iĢletmeye ait otomobilin kiĢisel iĢlerde kullanılması. (Özeroğlu, 2014: 

184) 

 

4. 3.  HATA VE HĠLE KAVRAMININ BĠRBĠRĠNDEN 

AYRIMI 
 

Serbest rekabet koĢullarının kurumsallaĢtığı ülkelerde önem kazanan kurumsal 

yönetim son yirmi yılda birçok ülkede kurumların yönetim tarzını belirler duruma 

gelmiĢtir.  ġirketlerin haklarının gözetilerek yönetilmesi faaliyeti olarak tanımlanabilen 

kurumsal yönetim, yönetim kurulları, tepe yönetimi, ortaklar, çalıĢanlar, hissedarlar ve 
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diğer çıkar grupları yararına kontrol ve dengeyi sağlamak açısından önemlidir.  

“Kurumsal yönetim, Ģirketlerin finansal piyasalardan fon sağlayabilmelerini, 

faaliyetlerini etkin bir Ģekilde ve kuruluĢ amaçlarına uygun olarak 

gerçekleĢtirebilmelerini, faaliyet gösterdikleri sektör ve ülkenin hukuki düzenlemeleri 

tarafından kendilerine yüklenen yükümlülüklerini ve Ģirket ortaklarının, piyasa 

katılımcılarının ve toplumun beklentilerini karĢılayabilmelerini sağlamaya yönelik, 

kanunlar, düzenlemeler, kotasyon kuralları ve özel sektör uygulamalarıdır”.   

 Muhasebe hataları, kasıtlı olmayan yanlıĢlıklardır, hileler ise kasıtlı, isteyerek 

yapılan eylemlerden oluĢur.   

 Muhasebe hataları, genellikle çalıĢanlar tarafından yapılırken; hileler tepe 

yöneticileri, iĢletme sahipleri tarafından yapılır.   

 Muhasebe hataları genellikle kayıtlar üzerinden yapılırken muhasebe hileleri 

genellikle belgeler üzerinden yapılır.    

 Hatalar fark edildiğinde düzeltilebilir.   

 Hataların ortaya çıkarılması kolayken; hileler kasıtlı olarak gizlendiğinden 

ortaya çıkarılması güçtür.    

Yapılan bir iĢlemin hata veya hile olup olmadığını anlamak her zaman çok kolay 

olmamaktadır.  Örneğin, sabit kıymetlere geçirilmesi gereken bir makinenin genel 

yönetim giderleri hesabına kaydedilmesi, muhasebe prensiplerinin bilinmemesinden ve 

ya dikkatsizlikten kaynaklanıyorsa bu iĢlem bir muhasebe hatası olarak düĢünülebilir.  

Fakat giderlerin yüksek gösterilmesi yoluyla kârı azaltmak amacı ile genel yönetim 

giderlerine kaydedilmiĢse yapılan iĢlemde kasıt olduğu kabul edilerek muhasebe hilesi 

yapıldığı düĢünülebilir.  ( Kaymak, 1996: 63)  

 

4. 4.  HĠLE TÜRLERĠ 
 

Muhasebede yapılan hileler, menfaat sağlamayı amaçladığından dolayı 

uygulamada çok farklı çeĢitlerde oluĢmaktadır.  Ancak, genelde sıkça görülen muhasebe 

hilelerini aĢağıdaki Ģekillerde sınıflandırmak mümkündür.   (Bozkurt, 2009: 55)  

 Kasti Hata  

 Kayıt dıĢı iĢlemler,  
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 Sahte belge düzenlenmesi ve kullanılması,  

 ĠĢlemden önce ve sonra kayıt,  

 Uydurma hesaplar,  

 Bilânço hileleri,  

 Bilgisayar hileleri 

 

Kasti Hata: Muhasebe hatalarını “matematik hataları, kayıt hataları, nakil hataları, 

unutma ve tekrarlama ile bilânço hataları‟‟ olarak sıralayabiliriz.  Bu hatalar gayrimeĢru 

bir menfaat sağlamak amacıyla bilinçli olarak yapılırsa kasti hata olmaktadır.  (Bozkurt, 

2009: 69) 

Kayıt DıĢı ĠĢlemler: Prensip olarak bütün muhasebe hareketlerinin bir belgeye 

dayanması gerekmektedir.  Bundan dolayı;  

 Her belge muhasebe kayıtlarına alınmıĢ olmalıdır.   

 Her muhasebe kaydı bir belge ile belgelendirilmelidirler.   

 ĠĢlemler hesaplara düzenli olarak iĢlenmelidir.   

Bir kısım iĢlemlerin kasıtlı olarak belgesiz yapılması veya kanuni defter 

kayıtlarına yansıtılmaması Ģeklinde gerçekleĢen hilelerdir.  Bu tür hileler fatura 

almamak, vermemek veya belgeleri kaydetmemek Ģeklinde yapılmakta olup, bunların 

amacı da daha az vergi ödemektir.   

Vergi Usul Kanunu (V. U. K) vergileme süreci içinde, yani vergiyi doğuran 

olaydan vergi alacağının kalkmasına kadar her türlü olay ve iĢlemin belgeye 

bağlanmasını öngörmektedir.  Yasa, hangi belgelerin geçerli olduğunu bunların 

içeriklerini ve biçimlerini belirlemiĢtir  

Sahte Belge Düzenlenmesi ve Kullanılması: Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu 

Genel Tebliğinin 28 nolu tebliğinde hukuki geçerliliği sağlayan zorunlu ve yeterli 

unsurlara sahip olmayan belgeler sahte belge olarak tanımlanmaktadır.  Sahte belge 

kullanımının birden fazla nedeni bulunmakla birlikte yaygın olan kullanım nedenleri 

aĢağıdaki gibidir.  (Gürsoy, 2009: 170-187)  

 Devlete iĢ yapan müteahhitlerin hak ediĢlerini zamanında alamamaları 

nedeniyle, alamadıkları hak ediĢlerin KDV‟sini ödememe,  
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 Kamu kurumları, dernekler, kooperatifler ve benzeri kurumların yöneticilerince 

yolsuzluk amacı ile kullanılması,  

 Kaynak Kullanım Destekleme Primi, Fon Kaynaklı Kredi Kullanımı ve benzeri 

gibi primlerden yararlanma,  

 Enflâsyon sonucu özsermaye de oluĢan aĢınma nedeniyle daha az vergi ödeme,  

 Sektördeki rekabet nedeniyle artan maliyet yükünü sahte belge kullanarak 

azaltma olarak sıralanabilir.   

 Bir belgenin sahte olması, onu düzenleyen mükellef bakımından kaçakçılık 

suçunun ona yüklenebilmesi için yeterlidir.  Ancak, aynı Ģeyi kullanan 

bakımından söylemek mümkün değildir.  Sahte belge, ancak vergi kaçırma kastı 

ile bilerek kullanılırsa, kullanan bakımından kaçakçılık suçuna 

hükmedilmektedir.  Sahte muhteviyatı itibariyle günümüzde en sık rastlanan 

yanıltıcı belge düzenleme fiilleri de aĢağıdaki gibidir.  (Gürsoy, 2009: 170-187) 

 Gerçekte olmayan bir iĢletme adına belge bastırılması ve düzenlenmesi,  

 Gerçek bir iĢletme adına aynı numaralar kullanılarak çok sayıda belge 

bastırılması ve düzenlenmesi,  

 Gerçek bir iĢletme tarafından gerçekte hiç var olmayan bir alıĢveriĢ için belge 

düzenlenmesi,  

 Gerçek bir iĢletme tarafından gerçekte var olan bir alıĢveriĢin farklı miktar ve 

tutarlarda gösterildiği belge düzenlenmesi,  

 Vergi Usul Kanunu‟nun aradığı Ģekil Ģartlarına uygun olmayan belge 

düzenlenmesi, Ģeklinde sıralanmaktadır.  

ĠĢlemden Önce veya Sonra Kayıt: ĠĢletme faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde ve 

zamanında defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.  ĠĢlem yapıldığı tarih itibariyle V. U. 

K. ‟nun 219. maddesine göre;  

Muhasebe kayıtlarının yapılması için tanınmıĢ olan süre on gün olarak belirlenmiĢtir 

(Büyükmirza, 2010: 66).   

Eğer iĢletme iĢlemin gerçekleĢme tarihinden önce veya sonraki bir tarih itibariyle 

kaydetmesi durumunda iĢletmenin gizli bir amaç taĢıdığını göstermektedir.  Bunlara 

örnek vermek gerekirse, yıl sonlarında iĢletmeye giren malların kaydını dönem sonuna 

bırakarak iĢletmenin stoklarını eksik gösterilmesi olarak gösterilebilmektedir.  Gelecek 

dönemlerde kasaya girecek olan para tutarını bilânçonun kapanıĢından önce kayıt 
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yapılarak dönem sonunda iĢletmenin nakdinin fazla gösterilmesi de örnek olarak 

gösterilebilir.  (CoĢkun, 2013: 11) 

Uydurma Hesapların Açılması Muhasebede hilelerin bir diğer çeĢidi de hayalî adlar 

kullanılarak uydurma hesaplar açılarak yapılanıdır.  Hayalî adlara hesap açılması, 

aslında olmayan olayları olmuĢ gibi veya ticari iliĢkide bulunulmayan kimselerle 

iliĢkide bulunulmuĢ gibi aldatmaya ve yanıltmaya yönelik olan kayıtlardır.  Hayalî 

adlara hesap açmak suretiyle yapılan hileler Ģu amaçları taĢımaktadır (Gürsoy, 2009: 

170-187).   

 Vergi kaçırmak,  

 ĠĢletmenin durumunu olduğundan iyi veya kötü göstermek,  

 ĠĢletme yöneticilerinin, ortaklarının ve personelinin yaptıkları yolsuzlukları 

gizleme istekleri 

 Belgesiz ve kayıt dıĢı yapılan iĢlemleri denkleĢtirmektir.  

Bilânço Hileleri: Bilânço, bir iĢletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklarla ve bu 

varlıkların sağlandığı kaynakları belli bir düzen içerisinde gösteren finansal bir tablodur 

Bilânçonun maskelenmesi, belli bir amaç doğrultusunda bilânçonun olduğundan farklı 

olarak düzenlenmesidir.  Burada hedeflenen amaç, iĢletmenin ekonomik ve finansal 

yapısı ile kârlılık ve likiditesi hakkında üçüncü Ģahıslara yanlıĢ ya da yanıltıcı bilgi 

vererek, bu kiĢilerin doğru karar vermelerini engellemektir.  Ticari ve ekonomik alanda 

bilânço, iĢletmenin varlığı demektir.  Diğer yandan bilânço, o iĢletmenin finansal 

kaynaklarının çeĢidini ve miktarını bildirmekle beraber bu kaynakların hangi aktif 

kaynaklara tahsis edildiğini de göstermektedir.  Bu itibarla bilânçonun fonksiyonu, 

iĢletmeyi yönetenler ve üçüncü Ģahısları bilgilendirme bakımından daha da önem 

kazanmaktadır.  Bilgilenme için yapılacak olan analizlerde gerçek neticeye varmak için 

bilânçoda Ģu özelliklerin bulunması gerekmektedir: (Gül ve Ergun, 2004: 46) 

 Doğruluk: Kesin mizan rakamlarının bilânçoya doğru bir Ģekilde yansıtılmasıdır.   

 Samimiyet: ĠĢletmenin kazanç ve zararlarının hiçbir tahrifat yapılmadan samimi 

bir Ģekilde bilânçoya aktarılmasıdır.   

 Kesinlik: Bilânçoda okunan bilgilerin değiĢik anlamlara gelmeyecek Ģekilde net 

olarak doğru neticeyi verecek Ģekilde olmasıdır.   
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 Açıklık: Bilânçoda gösterilen hesapların doğru ve güzel bir Ģekilde sırasına göre 

yazılması ve bu Ģekilde iĢletme hakkında hızlı bir Ģekilde kanaate varılmasını 

sağlamasıdır.   

 Günlük Fiyatlara Uygunluk: Bilânçoda gösterilen varlıkların gerçek değeri ile 

değerlendirilip ve para değerindeki değiĢmelerin bilânço üzerinde oluĢacak 

olumsuz etkisini gidermek için yeniden değerlemeye tabi tutularak bilânçoda 

gösterilmesidir.   

 ġekil Birliği: Bilânçonun aktif ve pasif kalemleri arasında yapılacak 

karĢılaĢtırma istenen sonuca ulaĢmak için benzer isimli hesapların aynı 

düzenlenmesidir.   

Bilânço ilkelerinin amacı, sermaye koyan ve sonradan kendine ait kârı iĢletmede 

bırakan sahip ve hissedarlar ile alacaklıların iĢletmeye sağladıkları kaynaklar ve 

bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir 

Ģekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihte iĢletmenin finansal 

durumunun açıklanması ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır.  

(Akdoğan ve Tenker, 2007: 44) Bilânço maskelenmesinin istenilen amaca göre 

bilânçonun güzelleĢtirilmesi (olumlu) ve bilânçonun kötüleĢtirilmesi (olumsuz) Ģeklinde 

ortaya çıkmaktadır.  

Bilgisayar Hileleri: Muhasebe bilgi sistemlerinde verilerin iĢlenmesi, saklanması ve 

iletilmesinin bilgisayar ortamında yapılması, muhasebe veri ve yazılımlarının güvenliği 

konusunda bazı sorunları da meydana getirmiĢtir.  Muhasebe verilerinin tamamen 

elektronik ortamlarda iĢlenmesi, manyetik ortamlarda saklanması ve iletilmesi sonucu 

denetçi, geleneksel yöntemlerden farklı olarak, teknolojik geliĢmelerin neden olduğu, 

yeni hata ve hile türleri ile karĢı karĢıya gelmiĢtir.  Bilgi teknolojisine bağlı olarak 

ortaya çıkan bu hata ve hileler denetim literatürüne „„bilgisayar hataları‟‟ ve „„bilgisayar 

hileleri‟‟ (Computerfrauds) kavramlarının girmesine neden olmuĢtur.  (Gül ve Ergun, 

2004: 118)  

Bilgisayar birçok alanda kullanıma açık yapısıyla, hile yapmaya dönük amaçların 

aracı durumuna gelmiĢtir.  Bir bilgisayar hilesi, genel olarak yanlıĢ veri giriĢi, yazılımlar 

üzerinde oynama ve manyetik ortamlarda saklanan muhasebe veri ve bilgilerinin 

değiĢtirilmesi, ya da yok edilmesi Ģeklinde yapılabilmektedir.  (Gül ve Ergun, 2004: 

118) 
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ĠĢletmelerde hile eylemlerini gerçekleĢtirenler: Hile eylemleri üzerine ülkemizde 

akademik boyutta bir inceleme henüz yapılmamıĢtır.  Sertifikalı Denetçiler Birliği 

(derneği) baĢkanlığı da yapmıĢ Amerikalı akademisyen W.  Steve Albrecht, 212 hile 

eyleminin araĢtırmasını yapmıĢ ve kapsayıcı bir hile sınıflandırması ile hileyi 6 farklı 

kategoriye ayırmıĢtır.  (Albrecht.2009:83 Aktaran: Özeroğlu, 2014:186) 

a) ÇalıĢan hileleri: Bir iĢletmenin kaynaklarının veya varlıklarının kasıtlı olarak 

yanlıĢ kullanımı veya uygulanmasıyla bir çalıĢanın kiĢisel yarar sağlamaya 

çalıĢması çabasıdır.  

 Zimmete para geçirilmesi,  

 Banka kayıtları ile oynayarak parasal yarar sağlanması,  

 ĠĢletmeye gerçek olmayan borçlar ve sahte satıcılar yaratarak lehte 

ödeme sağlanması,  

 Ofis malzemesi, sabit varlık, stok ve hurda hırsızlığı,  

 ĠĢletme varlıklarının, kredi kartlarının Ģahsi amaçlı kullanımı,  

 RüĢvet alınması, veya rüĢvet verilmesi adına kurum varlığını kullanma, 

ġiĢirilmiĢ Ģahsi sağlık veya seyahat harcamaları ile yarar sağlanması,  

 Fazla mesai ücretleri ile oynayarak fazla ödeme alınması.   

b) Satıcı hileleri: Satıcı hileleri, iĢletmeye anlaĢılan miktardan daha az ve 

anlaĢılan kaliteden daha düĢük kaliteli mal vermekle baĢlayan bir hile türüdür.  Mal 

cinsine göre farklı hileler uygulanabilmektedir.  Sebze ve meyve gibi tarım ürünlerinde 

iyi malın görünür yere kalitesiz malın görünmez arka plana yerleĢtirilerek satılması 

veya teslim edilmesi gibi.  Bir takım hayvansal ürünlerde de bu tür hileler oldukça sık 

yapılabilmektedir.    

c) MüĢteri hileleri: MüĢteri hilelerinde “tüketici kanunu” bilinçli olarak yanlıĢ 

yorumlanarak iĢletmeler istismar edilmeye çalıĢılır.  Satın alınan malın bir müddet 

kullanılıp iade edilmesi, garanti kapsamı dıĢında sayılan unsurların “kapsam 

dâhilindeymiĢ” gibi gösterilerek iadede ısrar edilmesi, istismarın temel yöntemleridir.  

Bozuk ürün iddiasıyla mal bedelini ödemekten imtina edilmesi de bir baĢka istismar 

yöntemini oluĢturmaktadır.   

d) Yönetim hileleri: Yönetim kadrolarının etkin rol aldığı ve iĢletmeyi zarara 

uğratıcı hilelerdir.  Yönetim erkiyle iĢletme belgelerinde değiĢiklik yapılmasını 

sağlayarak menfaat elde etmeye yöneliktir.  Satın almada karar verici yöneticilerin sıkça 
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yöneldiğini görülen hile de, tedarikçinin malı kalite ve miktar uygunluğu olmasa da 

tercih edilir ve bu tercih sonucu satın alma yöneticisi Ģahsi menfaat elde edebilir.  Öte 

yandan Pazarlama yöneticilerinin de kendilerine tanınan ıskonto limitlerini istismar 

ederek yapabildiği hileler olabilmektedir.  Bu hile türünde pazarlama yöneticisi, 

müĢterisine bir kısmı kendisine aktarılması gayesi ile, mal alımında müĢterisine fazla 

ıskontoda bulunabilir.  Yurt dıĢı pazarlama etkinliklilerinde daha sık görülen bu hile sık 

yapılan ancak ortaya çıkması çok zor olan bir hiledir.  Çünkü pazarlama yöneticisi ile 

müĢterinin müĢtereken gerçekleĢtirdiği ve ortak menfaatin olduğu bir hile türüdür.  

e) Yatırım hileleri: Yatırım hileleri, hilekârlar tarafından gerçekte var olmayan 

yatırımlara para yatırması konusunda yatırımcıların ikna edilmesine yönelik olan 

hilelerdir.  Ülkemizde çok bilinen yatırım hile hikâyesi “galata köprüsünün” satılması 

hikâyesidir.  1970‟li yıllarda “sülün Osman” lakaplı hilekâr Anadolu‟dan Ġstanbul‟a iĢ 

kurmak ve yatırım yapmak amacıyla gelmiĢ yatırımcıyı, galata köprüsü sanki kendisine 

aitmiĢ gibi bir izlenim vererek mecburiyetten satmak istediğini belirterek taĢralı iĢ 

adamına satmıĢtır.  Köprü üzerinden geçen yolcu baĢına geçiĢ ücreti alındığını ve çok 

karlı bir yatırım olduğuna potansiyel yatırımcıyı inandırmıĢ ve yatırıma ayrılan tüm 

miktarı almıĢtır.  Bu tür hilelerde güven unsuru istismar edilmektedir.  Aynı Ģekilde 

1990‟lı yıllarda “Parsadan” isimli bir hilekâr da dönemin baĢbakanına ulaĢarak aldatma 

eyleminde bulunmuĢtur.  Diğer çeĢitli hileler: Ġlk beĢ gruptan hiçbirine giremeyen hile 

türleri diğer hileler Ģeklinde isimlendirilir.  ĠĢletmelerde yapılan hilelerden mortgage 

hileleri, sağlık ve sigorta hileleri, bankacılık sektöründe yapılan hileler ve küçük ölçekli 

iĢletmelerde yapılan hileler buna örnek olarak verilebilir.  Bu hilelerin tümü yanıltıcı ya 

da eksik bilgi verilmesine dayalı olarak geliĢir.  Örneğin hırsızlık sigortası yapılırken, 

kıymetli varlıkların kasada saklanması gerektiği söylenmediği halde, hırsızlık olduktan 

sonra kasa kullanılmamasından dolayı tazminat ödenmemesi buna örnek gösterilebilir.  

Yine sigortacılıkta “aĢkın” veya “eksik” değer bildirimleri de hile kapsamına 

girmektedir.  Sağlık sektöründe hile uygulamalarından ülkemizde sıkça görülenleri;, 

baĢkasının sağlık karnesi ile tedavi olmak, gereğinden fazla ilaç yazdırmak, ve hasta 

olmadığı halde rapor almak Ģeklinde gerçekleĢmektedir. Bankacılık konusunda en 

önemli hileleri, portföy yönetmek adına müĢterisinden vekaletname almıĢ portföy 

yöneticisinin, bu vekalete dayanarak müĢteri varlığı veya kazançlarını kendi hesabına 

geçirmesi Ģeklindedir.  Ayrıca banka Ģubelerinde yönetici olanların müĢteri hesaplarını 
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kendi hesaplarına aktararak ortadan kaydoldukları kuvvetle hatırlanan banka 

hilelerindendir.  Son dönemde otomasyon uygulamalarına bağlı hilelerde oldukça 

yaygınlaĢmıĢ ve müĢterileri mağdur etme boyutuna ulaĢmıĢtır.  Bu tür hilede banka 

lehine olan kuruĢ ifadeleri. 50 den küçükse sıfırlanmamakta, ödeme birkaç kez böylesi 

bakiye bırakılarak yapıldığında, müĢteri borcunu ödediğini düĢündüğü durumda, bir 

zaman sonra irrasyonel bir banka talebi ile karĢılaĢmaktadır. (Aktürk, 2011: 88 Aktaran 

Özeroğlu 2014: 187) 

Hile Yapılma Riski Yüksek Olan ĠĢletmeler:  Hile yapılma riski yüksek iĢletmeler: 100 

veya daha az sayıda çalıĢana sahip olan iĢletmeler, (Küçük, 2008: 30 Aktaran Özeroğlu: 

2014:188)  

Hilenin risk olarak algılanmadığı veya değerlendirilmediği iĢletmeler,  

 ĠĢletmelerde yapılan ihmalkârlıkların yönetim tarafından ciddiye alınmadığı 

iĢletmeler,  

 Ahlak seviyesinin düĢük olduğu iĢletmeler,  

 Mal sürümünün hızlı olduğu iĢletmeler, Kâr artıĢının yüksek olduğu iĢletmeler,  

 Kârın nihai ve vazgeçilmez amaç olduğu iĢletmeler,  

 Primli maaĢ sisteminin geçerli olduğu iĢletmeler,  

 Çok güçlü ve bencil yöneticilerin hakim olduğu iĢletmeler.    

 Görevler ayrılığı ilkesinin yeterince uygulanmadığı iĢletmeler,  

 KurumsallaĢamamıĢ aile Ģirketleri,  

 Finans, sağlık ve inĢaat sektörlerinde faaliyet gösteren Ģirketler.   

Özellikle KOBĠ statüsündeki iĢletmelerde hilelerin yaygın olma nedenleri, (Jafarova, 

2009: 3 Aktaran: Özeroğlu 2014: 188)   

1.  Personel devir hızının yüksekliği,  

2.  ġirket sahibinin hemen herkese karĢı güvensizliği,  

3.  ĠĢletmede denetim mekanizmasının kurulmaması,  

4.  Ücretlendirmede adil davranılmaması,  

5.  Açıkça adam kayırılması,  

6.  ĠĢin yeteneğe göre değil, iliĢkilere ( akrabalık, arkadaĢlık, vs. ) dağıtılması gibi 

Faktörlere bağlı olmaktadır.  Hile eylemlerinin kurumlara göre dağılımı konusunda 

“sertifikalı Hile Denetimcileri Birliğince yapılan araĢtırmada).  hileden en büyük zarar 
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gören kurumun “özel Ģirketler (% 42. 1)olduğu, bunu KĠT ve Bit‟lerin ( %32. 1) 

izlediği, daha sonra kamu kurumlarının(%16. 3) ve en sonrada vakıf – dernek (%9. 6) 

gibi kuruluĢların geldiği görülmektedir.  (ACFE. 2010:20) Ġç denetim ve kontrol 

sistemleri kurulmadığı sürece, Ģirketin - kurumun büyümesine paralel hile eylemleri de 

artmaktadır.  

4. 5.  ĠġLETMELERDE HĠLENĠN ÖNLENMESĠ  

 

ĠĢletme yönetimlerinin hileleri önlemek için alabilecekleri bir takım önlemler de 

bulunmaktadır.  Bu önlemler kısa Ģunlardır; 

 

ġekil(4-4) Hile önleme teknikleri 

 

Kaynak: Gülten ve Kocaer 2010: 140 

 

 ĠĢletmede Dürüstlük, YardımlaĢma ve DayanıĢma Kültürünün OluĢturulması: 

Hilenin Önlenebilmesi için en gerekli unsur iĢletmede rekabet, gruplaĢma ve 

İşletmelerde Dürüstlük, 
yardımlaşma dayanışma kültürü

Eleman seçiminde titizlik

Pozitif çalışma ortamı yaratmak

işletmede ödül ve ceza sistemi 
kurmak

Etkin bir denetim yapmak

Etkin Bir  İç Kontrol sistemi 
oluşturmak

Etkin Denetim Yapmak

İşletme içi ihbar  hattı kurmak
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duyarsızlaĢma yerine dürüstlük yardımlaĢma ve dayanıĢma kültürünün 

oluĢturulması gerekir.  ĠĢletmelerin çok büyük olması durumunda daha 

profesyonel yardımlaĢma ve dayanıĢma sandıklarının veya vakıflarının 

kurulması da ihtiyaç olabilir.  

 Eleman Seçiminde Titizlik: ġirkete eleman alımında profesyonelce davranılması 

kiĢilik testleri de dâhil olmak üzere bilimsel yöntemlere baĢvurulmalıdır.  

Unutulmamalıdır ki hileyi gerçekleĢtiren insandır ve doğru insanı iĢe alarak 

sorun belli bir dereceye kadar önlenebilir.  

 Pozitif ÇalıĢma Ortamı yaratmak: ĠĢletme ÇalıĢanları üzerinde stres ve baskı 

yaratmak yerine çalıĢma saatlerinin ve izin tarihlerinin belirli kurallara bağlı 

olduğu istisna uygulamalarının süreklilik kazanmadığı bir çalıĢma ortamı 

yaratmak gerekir.  ÇalıĢma ortamı da hilelerin önlenmesinde önemli bir unsur 

olabilmektedir.  

 ĠĢletmede Ödül ve Cezalandırma Sistemi Kurmak: ĠĢletme çalıĢanlarının 

davranıĢ sistematiği belirlenerek bir disiplin yönetmeliğinin oluĢturulması 

gerekir.  ĠĢletmede ödül ve cezalandırma sisteminin etkin bir Ģekilde iĢletilmesi 

hilelerin önlenmesinde önemli olacaktır.  

 Etkin bir Ġç kontrol Sistemi Kurmak: ĠĢletmede etkin bir iĢletim sistemi 

kurularak mali konularda görev ve yetki dağılımları, iĢlem ve kontrol 

prosedürleri dikkatli düzenlenerek hilelerin önlenmesi veya caydırılması 

mümkündür.  

 Etkin Denetimleri Yapmak: ĠĢletmede Ġç denetim birimi kurulması veya 

dıĢarıdan bu hizmet satın alınarak belli dönemlerde iĢletmenin tüm 

faaliyetlerinin bir denetimden geçirilmesi de hilelerin önlenmesinde önemli bir 

rol üstlenecektir.  

 ĠĢletme Ġçi Ġhbarları Denetleme Hattı OluĢturmak: ĠĢletme içinde çalıĢanların 

birbirini suçlaması yerine daima hile yolsuzluk ve suiistimallerle ilgili isimlerin 

kesinlikle gizli kalacağı veya isimlerinin hiç sorulmadığı bir ihbar hattı 

oluĢturmak da mümkün olabilir.  ( Gülten ve Kocaer, 2010: 140-141 ) 
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4. 6.  ADLĠ MUHASEBECĠNĠN HĠLE DENETĠMĠNDE 

DĠKKAT ETMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 
 

Adli muhasebecilerin hile, yolsuzluk ve suiistimal denetimleri ile ilgili görev 

aldığı durumlarda öncelikle iĢletmenin iç kontrol sistemsinin değerlendirerek sistemin 

zayıf noktaları üzerinde yoğunlaĢması gerekir.  Yapılan bu ön çalıĢma neticesinde 

iĢletme yönetimi ve çalıĢanları ile görüĢmeler yaparak bilgi ve belge toplaması gerekir.  

Pek çok durumda bu mülakatlarda olası hile noktaları veya hile yapması muhtemel 

çalıĢanları belirlenmesi mümkün olacaktır.  Adli muhasebeci yeterli bilgi ve belge 

olmaksızın kimseyi suçlamaması gerektiğini daha öncede belirtmiĢtik.  Adli muhasebeci 

öncelikle suçlama yapabilmesi için yeterli ve kesin belge, bilgi ve delileri toplaması 

gerekir.  Bu delil ve belgelerin kanun dıĢı yöntemlerle toplanmamıĢ olması veya özel 

hayatın gizliliği ilkesi aleyhine elde edilmemiĢ olması da gerekir.  

Adli muhasebeci hile yolsuzluk ve suiistimal denetçiliği kapsamında çalıĢtığında pek 

çok değiĢik yöntem ve teknik kullanmak zorunda kalabilir.  Esas adli muhasebecinin 

çalıĢma yapabilmesi gün ve gün belli programlara sadık mümkün değildir.  SoruĢturma 

veya araĢtırmasının kapsamı elde edilen bilgi ve bulgulara değiĢip geniĢleyebilir.  Adli 

muhasebeci aynen bir dedektif gibi elde ettiği delillerden sonuçlara varmaya suçluya 

ulaĢmaya çalıĢır.  

Adli muhasebeci hile denetimlerinde elde ettikleri ve sır sayılan bilgileri kimseye 

açıklamamaları gerekir.  ĠĢletmenin adli muhasebecinin çalıĢmaları neticesinde elde 

edilen bilgi ve belgeleri yetkili makamlar haricinde hiçbir kiĢi veya kuruluĢa 

açıklanamaz.  

Adli Muhasebecinin Ġlgili araĢtırmaları yaparken aĢağıdaki yöntemlere baĢvurabilir; 

 Habersiz kasa sayımı 

 NumaralanmıĢ tüm belgelerde sıra ve tarih uygunluğu kontrol etmek varsa iptal 

edilmiĢ olan belgeleri de gözden geçirmek  

 Hangi kiĢilerin hangi suiistimalleri yapabileceklerini tespit ederek iĢletme 

değerlerini nasıl korunduğunu ve hangi zamanlarda envanter yapıldığını tespit 

etmek 

 Örnekleme yöntemi ile envanter kayıtlarının incelenmesi ve varlık hareketlerinin 

takibi 
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 Belgelerde yer alan imza ve adreslerin kontrolü 

 Fazla mesailerin incelenmesi ve analizi 

 MüĢteri hesap mutabakatlarının yapılması 

Adli muhasebeci yolsuzluklarla ilgili araĢtırmalarında yüksek risk ağılıklı olarak 

satın alma, depo ve stok faaliyetleri, tahsilât ve ödemeler puantaj ve maaĢ bordoları gibi 

alanları incelerler.  Genel olarak adli muhasebeci iĢletmelerde Ģu gibi yolsuzluklarla 

karĢılaĢırlar.  

 Satın alma faaliyetlerinde bulunanların satıcılardan hediye ve rüĢvetler alması 

 Depo faaliyetleri sırasında mallardan bir miktarının eksik ve fazla gönderilmesi 

 Malları çeĢitli yöntemlerle iĢletme sınırları dıĢına çıkarmak 

 MaaĢ Bordrolarında gerçekte çalıĢmayan veya iĢten ayrılan kiĢilere para ödüyor 

gibi göstermek 

 Kasada aĢırı nakit bulundurulması (Gülten ve Kocaer 2010: 141-143) 
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4. 7.  ÖRNEK UYGULAMA 

 

ĠĢletme otel konaklama iĢi ile iĢtigal eden bünyesinde 5 otel bulunan bulunduğu 

bölgeye pazar lideri konumunda olan bir firmadır.  Özellikle son dönemlerde vermiĢ 

olduğu reklamlarla ve katıldığı fuarlarla kendi ismini iyice duyurmuĢ, geliĢtirdiği 

pazarlama yöntemleri ile de oda doluluğunu seneyi %90 dolulukta kapatmıĢtır.   Aile 

Ģirketi olarak kurulmuĢ olan ve daha sonrada yabancı ortak alınmadan hayatına devam 

etmektedir.  Ġki kardeĢ olarak yönetilen Ģirket %50 - %50 oranında Yavuz bey ile 

Ahmet bey arasında hisseler dağılmıĢtır.  Yavuz bey teknik yapı inĢaat iĢleriyle 

ilgilenmektedir.  Ahmet Bey ise konaklama kısmıyla ilgilenmektedir.  ġirket Genel 

Müdür‟ü 35 yaĢında oldukça hırslı biri olan Sevilay DOĞAN‟ dır.  ġirketin pazarlama 

müdürü uzun yıllar Ģirket bünyesinde çalıĢmıĢ.  Performansı ve zekâ ise çevre oteller de 

isminden söz ettirmiĢ Tarık TURġU Beydir.  Tarık Bey lüks yaĢantısı ve düzensiz aile 

hayatı ile tanınmaktadır.  Otelin Ön büro müdürü ise 45 yaĢında Okan SOLMAZ beydir.  

Okan bey uzun süre pazarlama departmanını da kendi müdürlüğü bünyesine dahil etmek 

isteyen.  Bu konu üzerine uzun çaba sarf etmiĢ çevresinde saygınlığı olan dürüstlüğü ile 

tanınan bir insandır.   

  Bu Ģirket hakkındaki ön bilgilerden sonra hile, suiistimal ve yolsuzluk denetçiliği 

kapsamı içerisinde adli muhasebeci faaliyetleri ile ilgili örnek olayı incelemeye 

baĢlayalım.  

 ġirket sahipleri adli muhasebecimizle görüĢme talebinde bulunmuĢlardır.  Adli 

Muhasebeci ile yapılan görüĢmede Ģirketin cirosunun azaldığı, mali durumunun 

bozulmaya baĢladığını oysa sektöründe lider olan firmanın böyle bir durumda olmasının 

mantıksız olduğunu anlatmıĢtır.  ġirketin pazarlama stratejilerinin çok baĢarılı 

olduğunu, reklamlar ve internet sitesi aracılığıyla da tanınırlığının çok artığını hatta 

bölgede marka bir iĢletme olduklarından bahsetmiĢlerdir.  Ayrıca Tarık Bey in 

pazarlama müdürlüğü ile bir çok alanda faaliyetlerimizin arttığını oda doluluk oranları 

ile de bu durumun pekiĢtiği anlatmıĢlardır.  Adli muhasebeci konuyu araĢtıracağını 

yarın bir ücret sözleĢmesi hazırlayarak tekrar görüĢeceğini bildirmiĢtir.  Ġkinci 

görüĢmede serbest adli muhasebeci 10. 000 TL/ay ücret istediğini, bu ücrete ayrıca 

katma değer vergisi ilave edileceğini ve çalıĢmalarının neticesinde herhangi bir sonuca 
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ulaĢılamayacağının da mümkün olduğunu belirtmiĢtir.  Gerekli tüm inceleme ve 

soruĢturmaların yapılacağını ancak herhangi bir suç unsuru bulunmasa da rapor 

yazılarak kendisine bu durumun bildirileceğini de eklemiĢtir.  Sonuçta ücret sözleĢmesi 

imzalanmıĢ ve adli muhasebeci hile yolsuzluk ve suiistimal denetçiliği kapsamında 

görevine baĢlamıĢtır.  

Ġlk olarak Ģirketin Genel Müdürü Sevilay hanımla görüĢülmüĢtür ve kendisi adli 

muhasebeciye Ģu bilgileri vermiĢtir.  

ġirketimizin doluluk oranlarına bakıldığında son yılların en yüksek rakamlarına 

ulaĢtığını ve bölgede lider bir otel olduklarını belirtmiĢtir.  Ancak kontrol edemedikleri 

bir gider ve komisyon olduklarından bahsetmiĢtir.   

ġirketin mesai saatlerinin çok belirgin olduğunu herkesin kendi görev ve 

sorumlukları çerçevesinde iĢe saattin de gelip gidebildiğini, disiplinli bir iĢletme 

olduğunu belirtmiĢtir.  Tüm tahsilât ve ödemeler muhasebeci tarafından 

gerçekleĢtirilmekte ancak kendisine günlük mali olaylarla ilgili rapor verilmektedir.  

Ayrıca aylık rapor alınmakta ve tekrar gözden geçirilmektedir 

ġirket içinde genelde uyumlu bir çalıĢma ortamının olduğu buna karĢılık bazen 

Tarık beyle, Okan beyin birbirleriyle tartıĢtıklarını bu tip durumlarda kendisinin araya 

girerek problemleri çözdüğünü de açıklamıĢtır.  

Adli muhasebeci bu görüĢme neticesinde hemen bir karara varmak istememiĢ 

sadece görüĢmeyi not etmekle yetinmiĢtir.  ĠĢletmede Ön büro müdürü olan Okan beyle 

ikinci görüĢmeyi yapma kararı almıĢtır.  GörüĢmeler sorgulamadan çok bir sohbet 

havasında geçmektedir.  Sayın Okan Beyle yapılan görüĢmede ise; 

Kendisinin Ģirkette genel müdür Sevilay hanımdan sonra en eski eleman olduğunu 

Ģirkette çalıĢmaktan çok memnun olduğunu belirtmiĢtir.  Bir “ispiyoncu veya 

gammazcı” olarak anılmak istemediğini bu nedenle daha önceleri çok konuĢmadığını 

anlatmıĢtır.  Tarık beyin pazarlama müdürü olduğu son iki yıldır iĢletmede iĢlerin yavaĢ 

yavaĢ kötüye gittiğini fark ettiğini söylemiĢtir.  

Okan beyin bu ifadeyi verirken heyecanlandığı, dilinin dolaĢtığı hal ve 

tavırlarından Tarık beyi hiç sevmediği anlaĢılmaktadır.  Kendisinin Ön büro müdürü 



74 
 

olması nedeniyle sık sık Tarık beyle karĢı karĢıya geldiğini anlatmıĢtır.  Tarık beyin 

bazı satıĢlarının problemli olduğunu iĢletmeye kar getirmekten çok zarar getirdiğini 

belirtmiĢtir.  Tarık beyle bu tip hususlarda yüzleĢtiğinde kendi iĢine bakması gerektiği 

veya konuyu araĢtıracağı Ģeklinde cevaplar aldığını söylemiĢtir.   

Okan Bey, Tarık beyin oda satıĢlarını acenteler aracılığı sattığını ve bu acentelerle 

çok samimi olduğunu, acenteleri memnun etmek için gereksiz ve abartılı masraflar 

yaptığını hatta bazen yaptığı masrafları ĢiĢirdiğini iddia etmiĢtir.  Tarık beyin bu acente 

firmalarla çok iyi iliĢkilerinin olduğunu hatta geçen yıl bu firmalardan birinin Tarık 

beyin tüm tatil masraflarını karĢıladığını da iddia etmiĢtir.  

Okan beyin adli muhasebeciden bir talebi de bulunmaktadır.  Bu talep kendisinin 

artık Tarık beyle yüz yüze gelmek istemediğini, verdiği bilgiler nedeniyle kendisinin 

iĢten çıkarılabileceğini bu sebeple kendisine bu bilgilerin kesinlikle kendisi tarafından 

verildiğinin açıklanmayacağı ve iĢten çıkarılmayacağı doğrultusunda garanti verilmesi 

gerektiğini istemiĢtir.  

Adli Muhasebeci Ģirket muhasebecisi ile görüĢtüğünde iĢletmenin tüm 

iĢlemlerinin fatura veya diğer belgelerle belgelendirildiğini belgesiz veya imzasız 

kesinlikle para hareketinin olmadığını beyan etmiĢtir.  Ayrıca acentelerle olan iliĢkilerde 

de her acenteden teminat mektubu alınarak bir limit tahsis edildiğini ve acentelerin bu 

limitleri aĢıp aĢmadığının sürekli kontrol edildiğini de açıklamıĢtır.  ġirket personelinin 

Ģirket adına yaptığı harcamalar nedeniyle masraf listesi doldurduğunu ve bu masraf 

listelerinin Genel Müdür Sevilay Hanım tarafından imzalandıktan sonra kendisi 

tarafından ödendiğini de belirtmiĢtir.  

Adli Muhasebeci Tarık beyle de bir görüĢme yapmıĢtır.  GörüĢmede kendisine 

hiçbir soru yöneltmemiĢ sadece iĢletmenin mali durumunun son dönemde kötüye 

gittiğini, satıĢların azaldığını söylemiĢtir.  

Tarık Bey iki sene önce Okan beyin muhalefetine rağmen pazarlama müdürü 

olduğunu belirtmiĢ ve bu süreçte sadece ilk yıl bile Ģirketin satıĢ hacmini %35 oranında 

büyüttüğünü söylemiĢtir.  Kurulan acente sisteminin çok iyi çalıĢtığını buna karĢılık son 

yıl bazı acentelerin kapandığını bu sebeple satıĢların biraz azaldığını kar marjının ise 

acente indirimleri nedeniyle biraz düĢtüğünü de ifade etmiĢtir.  Ancak bu durumun 
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geçici olduğunu mutlaka iyileĢme olacağını zaten dünyada genel bir ekonomik krizin 

olduğunu da belirtmiĢtir.  ġirket için canla baĢta çalıĢtığın 10 yılda sadece geçen sene 

bir kez izin kullandığını da anlatmıĢtır.  Okan beyin çok baĢarılı bir Ön Büro müdürü 

olmadığını yaptığı satıĢlardan sonra müĢterilerin kendilerine bazen Ģikayetlerle geri 

döndüğünü de söylemiĢtir.  KonuĢma sırasında Adli muhasebeci Tarık Beyin çok rahat 

ve kendinden emin bir ruh hali içinde olduğunu gözlemlemiĢtir.   

ĠLK DEĞERLENDĠRME VE SORULAR 

Soru 1-)Örnekteki kiĢiler ve genel özellikleri nelerdir? Hangi kiĢiler arasında husumet 

söz konusudur? 

Cevap 1-) Olayda esasen üç kiĢi bulunmaktadır.  Bunlar Genel Müdür Sevilay 

Hanım, Ön Büro Müdürü Okan Bey ve Pazarlama Müdürü Tarık Beydir.  Genel Müdür 

Sevilay Hanım otelin daha çok misafir konaklamasıyla ilgilendiğinden pazarlama ve 

finans bilgisinin çok iyi olmadığından doğal olarak oluĢabilecek yolsuzluklardan çok 

anlamayacaktır.  Ön Büro Müdürü Okan Bey çevresinde dürüstlüğü ile tanınan ve 

istemiĢ olduğu pazarlama departmanını ise ön büro ve satıĢın birbirinden ayrılmayan iki 

parça olacağını düĢündüğünden dolayı istemektedir.  Bu nedenle Tarık Beyle açık bir 

rekabet halindedir.  Sürekli tartıĢmaları iliĢkilerini düĢmanlık düzeyine getirmiĢtir.  Bu 

sebeple Tarık Beye çamur atıyor olma ihtimali de mevcuttur.  Tarık Bey ise düzensiz 

aile hayatı ve lükse düĢkünlüğü ile bilinen ancak dürüst biri olarak tanınmaktadır.  Lüks 

tutkusu insanları suç iĢlemeye itebilir.  Bu gruptaki kiĢilerde hile yolsuzluk veya 

suiistimal yapma riski fazla olan kiĢilerdir.  Tarık Beyde Okan beyi pek sevmemektedir.  

Soru 2-)Okan bey iddialarını destekleyen belge ve deliller sunamazken kendisine iĢten 

kovulmayacağına ve isminin gizli kalacağına dair garanti verilmesini talep etmektedir.  

Bu taleplere cevabınız ne olacaktır? 

Cevap 2-)Ġsminin gizli kalacağına dair garanti vermenizin mümkün olduğunu ancak 

iĢten kovulma veya kovulmama yetkisinin size ait olmadığını belirtmeniz gerekir.  adli 

muhasebeci dürüstlük ilkesine aykırı hareket edemeyeceğinden gerçekleĢtiremeyeceği 

sözleri vermemesi gerekir.  Ayrıca burada isminin gizli kalacağı konusunda bile çok 

dikkatli olması gerekir.  Örneğin bu iddialardan herhangi birisini elinde delil olmadan 

Tarık Beye yöneltirse, Tarık bey hemen kendisini suçlayanın Okan Bey olduğunu 

tahmin edecektir.  Ayrıca Okan Beyin Tarık beye yönelttiği eleĢtiriler iddia olmanın 
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ötesine gidememiĢtir.  Herhangi bir delil Okan Bey tarafından sağlanamamaktadır.  Bu 

durumda adli muhasebeci iddiaların gerçek olabileceğini düĢünüyorsa delil ve belgeleri 

kendi elde etmek zorundadır.  

Soru 3-)Tarık Bey‟e iddiaları ne zaman yöneltmek gerekir veya iddiaları Ģirket 

sahiplerine iletmek gerekir mi? 

Cevap 3-)Adli muhasebeci elinde yeterli delil, belge veya bilgi olmadan hiç kimseyi 

suçlayamaz.  Öncelikle delil, belge ve bilgi toplaması gerekir.  Tarık beye iddiaları 

erken yöneltmesi halinde Tarık Bey olası delil, belge ve bilgileri yok edebilir.  ġirket 

sahiplerine iddiaları erken bildirirse Yavuz Bey Tarık Bey aleyhine savcılığa suç 

duyurusunda bulunacaktır.  Ancak yeterli belge ve delil olmadığından olay savcılıkta 

takipsizlik kararı ile sonuçlanacaktır.  

Adli Muhasebeci bu aĢamada Okan Beyin iddialarını incelemeyi kararlaĢtırmıĢtır.  

Esas olarak iddiaları iki grupta toplanabilir.  

a)Tarık Bey müĢterilerle çok samimi olmakta onlar için abartılı masraflar yapmaktadır.  

b) Satıcılarla da samimi olmakta pahalı marka yan ürünleri almaktadır.  Hatta geçen 

seneki tatil masrafları bile bu firmalardan karĢılanmıĢtır.  

Öncelikle birinci grup iddiaların doğruluğunu araĢtırmak gerekmektedir.  Bu 

sebeple Ģirket muhasebecisinden Tarık Bey‟e ait olan masraf listeleri istenmiĢ ve 

hepsinin tek tek kontrolü yapılmıĢtır.  Ancak abartılı bir masrafa rastlanamamıĢtır.  

Buna karĢılık sürekli hediye alınan ve yemeklere gidilen bir müĢterinin hiç sipariĢ 

vermediği görülmüĢtür.  Bu müĢteri en son sipariĢini dokuz ay önce vermiĢtir.  Bunun 

üzerine bayilerin yıllık toplam satıĢları muhasebeden istenilmiĢtir.  Muhasebenin 

getirdiği listede sekiz ay önce kurulmuĢ bir acente tarafından tüm acente satıĢının % 

34‟ü kadar satıĢ yapıldığı gözlemlenmiĢtir.  Muhasebeden bu bayi ile ilgili dosya 

istenmiĢtir.  Dosyadaki adres bilgisinin Bostancı semtine ait olduğu Tarık Beyin yine 

aynı semtte olduğu tespit edilmiĢtir.  Ayrıca Ģirketin imza sirkülerinin ekindeki ticaret 

sicil gazetesinden Ģirketin %1 ortağının AyĢe TURġU olduğu görülmüĢtür.  ġirketin 

adres beyan ettiği Bostancı semtindeki adrese gidildiğinde ise bu adresin aylardır boĢ 

olduğunu arada sırada Tarık beyin tariflerine uyan birinin gelip kısa süreler kaldığı 

komĢularının beyanından anlaĢılmıĢtır.  Bostancı semtindeki iĢyerinin iĢyeri sahibine 

ulaĢıldığında iĢyerinin Tarık Bey ve Yeğeni AyĢe hanım tarafından kiralandığı ve her ay 
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kiranın düzenli ödendiği bilgisi elde edilmiĢtir.  Vergi dairesinden bayi olan bu Ģirketin 

muhasebesinin meslek mensubu Osman MAVĠ tarafından tutulduğu tespit edilmiĢtir.  

Osman MAVĠ‟nin ofisine gidilerek kendisine kısaca durum özetlenmiĢ ve firmanın 

muhasebe dosyasına bakılmıĢtır.  Burada pek çok faturanın dokuz ay öncesine kadar 

Lara Turizm Ltd.  ġti.  ile çalıĢan müĢteriye kesildiği görülmüĢtür.  Birkaç fatura örneği 

ve Ģirketin 600 Yurtiçi SatıĢlar hesabının muavin defter dökümleri alınarak meslek 

mensubu Osman MAVĠ ‟nin ofisinden ayrılınmıĢtır.  Firmanın fatura kestiği 

müĢterilerden birkaç tanesi ile görüĢtüğünde hemen hepsi benzer Ģeyler anlatmıĢtır.  

Tarık Beyin kendilerine yeni bir firma kurduğunu bu firmadan alım yapmaları halinde 

ekstra %3 indirim yapacağını söylediğini beyan etmiĢlerdir.  Ġlk birkaç alımlarında da 

hiçbir sorunla karĢılaĢmayınca bu Ģekilde Tarık Beyin firması ile çalıĢmaya devam 

ettiklerini bildirmiĢlerdir.   

   Okan beyin yaptığı usulsüz alımlarla ilgili iddialar araĢtırıldığında ise bir sonuca 

ulaĢılamamıĢtır.  GörüĢülen müĢteriler gerçekten asan Beyin tatil yaptığı otel ise tüm 

harcamaların Hasan Beyin Ģahsi kredi kartından ödendiği bilgisini vermiĢtir.  Böylelikle 

Okan beyin ikinci grup iddialarının Tarık beye olan Ģahsi kini nedeniyle olduğu 

kanaatine varılmıĢtır.  

Adli muhasebeci Tarık Beyle son bir görüĢme yaparak iddialardan 

belgelendirebildiklerini yüzüne karĢı sormuĢtur.  Tarık Bey önce inkâra kalkıĢsa da 

fatura fotokopileri, yeğeni üzerine kurulan Ģirket ticaret sicil gazetesi fotokopileri 

kendisine gösterilince suçunu itiraf etmiĢtir.  Tarık Bey yıllardır bu firmada çalıĢtığını 

Ģirket patronuna milyonlar kazandırmasına rağmen kendisine prim veya kar payı 

verilmediğini aslında sadece hakkını bu Ģekilde aldığını da söylemiĢtir.  Kendisi yeğeni 

üzerine bir acente açtığını ve otel anlaĢmalarının altında bir indirim uyguladığını bu 

indirim sayesinde daha düĢük cirolu acentelere otelin verdiği fiyatın altına satıĢ yaparak 

gelir ettiğini kendi isteği ile bir itiraf mektubu yazarak imzalamıĢtır.  Adli muhasebeci 

raporunu yazarak Yavuz Beye iletmiĢtir.  Yavuz Bey‟de Ģirketinde ortaya çıkarılan 

yolsuzlukla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuĢtur.   

Yavuz Bey Adli muhasebeci ile son bir görüĢme talep etmiĢtir.  GörüĢmede 

Yavuz Bey teĢekkür etmiĢ zararın çok büyük olduğunu ancak en azından bir daha böyle 

bir olay yaĢanmayacağı için sevindiğini belirtmiĢtir.  ġirketinde bir daha benzer 
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durumlar yaĢanmaması için neler yapabileceğini Adli Muhasebeciye sormuĢtur.  Adli 

Muhasebeci ise Ģirketin bir aile Ģirketi havasında olduğunu kurumsallaĢma sağlanması 

gerektiğini ifade etmiĢtir.  ġirketin ya iç denetim birimi oluĢturması gerektiğini veya 

belli dönemlerde dıĢarıdan anlaĢılan bir denetim firmasına denetim yaptırılmasının da 

faydalı olacağını belirtmiĢtir.   
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BÖLÜM 5.  DAVA DESTEĞĠ 

 

Dava destek danıĢmalığı incelendiği zaman adli muhasebecilik hizmetleri arasında 

en geniĢ kapsama sahip olanlarındandır.  Amerika‟da 1980‟li yıllara kadar adli 

muhasebecilerin baĢlıca faaliyet alanları kriminal suçlarken daha sonraları küreselleĢme 

ile davalara verdikleri destek hizmetleri faaliyet konularına dâhil olmuĢtur.  (Kuloğlu, 

2007: 16) 

5. 1.  ADLĠ MUHASEBECĠNĠN KAPSAMINA GĠREN 

DAVA KONULARI 
 

Adli muhasebeci dava destek danıĢmanlığı hizmeti yardımıyla aĢağıda yer alan 

konularda ilgili taraflara yardımcı olabilmektedir: (Telpner ve Mostek‟ten Aktaran: 

Toraman, vd, 2009: 38) 

 Ġddiaları desteklemek veya reddetmek amacıyla önemli belgelerin sağlanması,  

 Kayıpların söz konusu olduğu alanlarda değerleme yapmak amacıyla ilgili 

belgelerin incelenmesi,  

 Kanıtların incelenmesi yoluyla finansal konuların anlaĢılmaya çalıĢılması,  

 Davaya hazırlık kapsamında karĢılaĢılabilecek sorulara hazırlık yapılması,  

 Dava süreci baĢlamadan önce dava ile ilgili muhasebe veya finans alanındaki 

konular ile ilgili olarak iddiaların belirlenmesi ve belirlenen bu iddialara karĢı 

savunma hazırlanması,  

 Dava aĢamasında konu ile ilgili bilgi verilmesi.  

 Adli muhasebecilik mesleğinin gereği sadece iki Ģirket arasında ya da bir 

Ģirketin çalıĢanlarının yapmıĢ olduğu yolsuzluklarla değil bütün insan hayatı ile 

ilgili tüm finansal davalarda destek verebilmelidir.  Bunlar; 

 BoĢanmalarda ilgili uyuĢmazlıklarda evlilik süresinde elde edilen varlıkların 

gerçekleĢtirilen finansal olayların etki ve sonuçlarının analiz edilmesinde, 

özellikle paylaĢılması gereken varlıklar arasında ticari iĢletmelerin bulunduğu 

durumlarda adli muhasebe hizmeti önemli faydalar ve yardımlar sağlamaktadır.  
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Taraflardan birinin mal kaçırmak gizlemek gibi giriĢimlerinin olduğu 

durumlarda olay bir hukukçunun çalıĢma alanını çok dıĢına çıkmaktadır.   

 ĠĢletmelerin mali kayıplarına iliĢki davalarda iĢletme yönetimin veya iĢletme 

çalıĢanların yaptığı olaylarda oluĢan zararların tespiti ve hesaplanması sırasında 

da adli muhasebecilik mesleğine ihtiyaç duyulmaktadır.  

 Ceza davalarında belge ve kredi kartı dolandırıcıcıkların da, çek ve senetlere 

iliĢkin dolandırılacaklarda ve hatta cinayet davalarının bir kısmında adli 

muhasebecilik mesleği hizmetinden yararlanabilir.  

 Ġcra iflas hukuku ile ilgili davalarda hileli iflas uygulamaları gibi özellik arz 

eden durumlarda, borçlunun mal kaçırmak için muvazaalı olayların ortaya 

çıkarılması da adli muhasebecilik mesleğinin konusu içerisinde yer alır.  

 ĠĢ hukukunun uygulama konusunda giren davalarda ise tazminatlarının 

hesaplanması, iĢyerinde meydana gelen iĢ hukuku yolsuzluk ve usulsüzlüklerin 

aydınlatılmasında da adli muhasebecilik mesleğine baĢvurulabilir.   

 Vergi hukukunun uygulama alanına giren davaların pek çoğunda muhasebesel 

analizin önemi büyüktür.  Vergisel hile ve yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında, 

mali tablolarda veya defterlerde yapılan hesap oyunlarının tespit edilmesinde 

adli muhasebecilik mesleğinin önemi büyük olmaktadır.  

 Ticaret hukuku ile ilgili davaların pek çoğunda örneğin ortakların kar dağıtımı 

ile ilgili problemlerinde, tasfiye veya birleĢmelerle ilgili uyuĢmazlıklarda adli 

muhasebecilik mesleğini icra edenlerin yardımları gerekebilir.  

 Kara paranın açıklanmasıyla ilgili suçların yargılanmasında da adli 

muhasebecilerden yararlanılmaktadır.  Kara paranın aklanmasına iliĢkin çok 

geniĢ örgütlemeler ve sistemler kurulmakta ve bu yapıların çözümlenmesinde ise 

mutlaka üst düzey muhasebe ve denetim teknik bilgisi gerekmektedir.  

 Sermaye Piyasası kanunu kapsamındaki kurumlar, iĢ ve eylemler dolayısıyla 

ortaya çıkan suçların yargı sürecinde adli muhasebecilere baĢvurulur.  (Gülten 

ve Kocaer, 2011: 16-18) 
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Arzu edilen bilgiye ulaĢmak amacı, adli muhasebecinin dava destek danıĢmanlığı 

hizmet uygulama alanını da çok geniĢletmektedir:  

 

 ĠĢ yapıları, verilen yetki ve sorumluluklar da dâhil olmak üzere iĢ tanımları  

 Kayıtları saklama, müĢteri hizmetleri, tahsilât ve satıcılar olmak üzere iĢletme 

yönetimi  

 Operasyonlar 

 Politika, uygulama, prosedürler ve standartlar 

 Bilgi sistemleri 

 Uygunluğu belirleyici hukuk ve düzenlemeler 

 Ġnceleme kapsamındaki çevrenin iç kontrol yeterliliğinin incelenmesi  

 

Maddeler halinde toparlamak gerekirse bir adli muhasebecinin dava destek 

danıĢmanlığı olarak sunabileceği hizmetler Ģöyledir; (AktaĢ ve Kuloğlu, 2008:113)  

 Bir iddiayı desteklemek veya çürütmek için gerekli dokümanları temin etmek  

 Eksik noktaları belirlemek ve durumun öncül bir değerlendirmesini yapmak için 

dokümanları incelemek  

 KarĢı taraftaki bilirkiĢinin zarar talebi raporunu incelemek ve mevcut durumun 

eksik veya iyi yönleri hakkında raporları gözden geçirmek  

 Davanın sonuca bağlanmasına yönelik görüĢme ve tartıĢmalara yardımcı olmak  

 KarĢı tarafın tanığını dinlemek için duruĢmaya katılmak 

 Mali kanıta iliĢkin soruların oluĢturulması dâhil olmak üzere Ģahit 

sorgulamasında yardımcı olunması.   

Genelde avukatların aldıkları hukuk eğitimin içerisinde muhasebe dersleri çok az 

bir yer tutmakta çoğu zaman muhasebe dersi görülmemektedir.  Böyle bir eğitim-

öğretim sürecinden geçmiĢ olan bir avukatın üstlendiği davada var olan muhasebesel 

konuları detaylı olarak analiz edebilmesi mümkün olmamaktadır.  ĠĢte dava desteleri 

kapsamında serbest adli muhasebeciler bu tip muhasebe ağırlıklı konuları araĢtırarak 

avukata savunmasına yardımcı olarak görüĢ ve bilgileri sunmaktadır.  Serbest adli 

muhasebeciler dava desteği hizmeti kapsamında avukatlara temel olarak hizmet vermiĢ 

olurlar.  
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 Dava ile ilgili muhasebe verilerinin toplanması, Bir iddiayı çürütmek veya 

onaylamak üzere gerekli belge, bilgi ve delillerin bulunması, tanıkların veya 

sanıkların sorgulanması 

 Toplanan muhasebe veri, bilgi ve evraklarının analiz ve yorumu hukuki itilafa 

ilgili sonuçlar çıkarmak 

 UlaĢılan sonuçlar kolay anlaĢabilir, açık ve net ifadelerle rapora bağlama 

 Raporla ifade edilen hususların gerektiğinde mahkemede görsel ve sözel 

sunumunu yapmak  

 Serbest adli muhasebeci ile avukat arasında dava destekleri hizmeti kapsamında 

sunulan iliĢkide sözleĢme ile baĢlar.  Yine ücret belirlenmeden iĢe baĢlanılması 

mümkün değildir.  Ancak diğer bir konu ise uyum içersinde çalıĢılması 

durumunda ortaya çıkarılacak olan katma değer, müĢteriye sağlanacak fayda 

maksimum olacaktır.  Bu hizmet iliĢkisinin uyum içersinde devam edebilmesi 

için öncelikle aĢağıdaki unsurların bulunması gerekir.   

 Avukat ve serbest adli muhasebeci birlikte çalıĢmasına rağmen aralarında ast-üst 

iliĢkisi yoktur.  Aksi halde uzman görüĢü bildirme gibi konularda birbirlerini 

olumsuz etkileyebilir veya yönlendirebilir.  

 Her iki taraf da uzman olduğu alanda çalıĢır.  Örneğin serbest adli muhasebeci 

muhasebe verilerini analiz ederek sonuçlar çıkarırken avukat da verilere dayalı 

bir savunmaya veya temyiz dilekçesi hazırlar.  

 UlaĢılan sonuçların en sonunda bir araya getirilerek tekrar birlikte gözden 

geçirilmesi gerekir.  Böylelikle atlanan, anlaĢılmayan, eksik kalan hususlarda 

minimum seviyeye getirilmiĢ olur.  

 Her iki tarafında elde ettikleri bilgileri ve belgeleri, sır sayılan hususları tam bir 

gizlilik içerisinde tutmaları gerekir.  

Her iki tarafta adaletin tecelli etmesinde hizmet ettiklerini bildiklerinden gerçeğe 

uygun, delil ve belgelerle ulaĢtıklar sonuçlara göre hareket ederler.  (Gülten ve Kocaer, 

2010: 112-113) 

Dava destek kapsamında adli muhasebeci adli mercilere intikal etmiĢ veya henüz 

etmemiĢ muhasebe ağırlıklı hukuksal uyuĢmazlıkların çözülmesine yönelik hizmet 

vermektedir.  Avukatlar, adli muhasebecilerden muhasebesel ağırlıklı olayın 

aydınlatılması, araĢtırılması ve anlaĢılabilir Ģekilde sorunun tespiti hususunda hizmet 
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beklerler.  Böylece kendi savunmalarını oluĢturabilirler.  Kendi savunmalarını “en iyi 

savunma hücumdur” anlayıĢı ile karĢı tarafın iddialarını çürütmek üzere 

oluĢturduklarında adli muhasebeci savcının veya karĢı taraf avukatının iddialarının 

geçersizliğini, mesnetsizliğini ispatlayacak Ģekilde hizmet vermesinin talep ederler.   

Adi muhasebeci ile avukat arasında dava destekleri hizmeti kapsamında sunulan iliĢkide 

bir sözleĢme ile baĢlar.  Yine ücret belirlenmeden iĢe baĢlanılması mümkün değildir.  

Ancak diğer bir konu ise uyum içerisinde çalıĢılması durumunda ortaya çıkarılan olan 

katma değer, müĢteriye sağlanacak fayda maksimum olacaktır.  Bu hizmet iliĢkisi uyum 

içersinde devam edilebilmesi için öncelikle aĢağıdaki unsurların bulunması gerekir.  

Avukat ile adli muhasebeci birlikte çalıĢmasına rağmen aralarında ast-üst iliĢkisi yoktur.  

Aksi halde uzman görüĢü bildirme gibi konularda birbirlerini olumsuz etkileyebilir veya 

yönlendirebilirler.  

 Her iki taraf da uzman olduğu alanda çalıĢır.  Örneği adli muhasebeci muhasebe 

verilerini analiz ederek sonuçlar çıkarırken avukat da bu verilere dayalı bir 

savunmaya veya temyiz dilekçesi hazırlar.  

 UlaĢılan sonuçların en sonunda bir araya getirilerek tekrar birlikte gözden 

geçirilmesi gerekir.  Böylelikle atlanan, anlaĢılmayan, eksik kalan hususlarda 

minimum seviyeye getirilmiĢ olur.  

 Her iki tarafında elde ettikleri bilgileri ve belgeleri, sır sayılan hususları tam bir 

gizlilik içerisinde tutmaları gerekir.  

 Her iki tarafta adaletin tecelli etmesine hizmet ettiklerini bildiklerinden gerçeğe 

uygun, delil ve belgelerle ulaĢtıkları sonuçlara göre hareket ederler.  ( Gülten ve  

Kocaer 2010: 112-113) 

 

5. 1. 1.  ZĠMMET ĠLE ĠLGĠLĠ UYUġMAZLIKLARDA ADLĠ 

MUHASEBE 
 

Zimmet ile ilgili davalarda iĢletmelerin mali kayıplarına iliĢkin davalarda iĢletme 

yönetiminin veya iĢletme çalıĢanlarının yaptığı olaylarda oluĢan zararların tespiti ve 

hesaplanması sırasında da adli muhasebecilik mesleğine çalıĢmaları gerekmektedir.  

Çoğu zaman olayların yapısı ve planlanması çok karmaĢık bir yapıya sahip olduğu için 
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zimmetin varlığının tespiti bile çok zor olabilmektedir.  Olayın boyutlarının ortaya 

çıkarılması ciddi bir muhasebe ve denetim bilgi birikimi ve tecrübesi de gerektirebilir.  

ĠĢte bu tip durumlarda avukatlar adli muhasebecilerden dava desteği 

isteyebilmektedirler.  Serbest adli muhasebeci zimmet ile ilgili olaylarda özellikle 

olayın ortaya çıkarılmasında veya suçun gerçekte kim veya kimler tarafından iĢlenmiĢ 

olabileceğine iliĢkin ciddi belge ve bilgiler elde etmesi analizler yapması mümkündür.  

Adli muhasebeci iç kontrol sistemini analiz ederek olası kayıp kaçak noktalarını, 

sistemin zayıflıklarını tespit ederek zimmeti, hırsızlığı veya iĢletmeyi mali zarara 

uğratan suçu iĢleyen kiĢileri tespit edebilirler.  (Gülten ve Kocaer 2010: 115) 

 

5. 1. 2.  BOġANMA DAVALARINDA ADLĠ MUHASEBE 
 

Evlenme sonucunda eĢlerin ekonomik, sosyal, kiĢisel ve hukuksal statülerinde 

önemli bazı değiĢiklikler ve yenilikler meydana geldiği gibi boĢanma sonucunda da, 

aynı Ģekilde boĢanan eĢlerin sosyal, ekonomik, kiĢisel ve hukuksal statülerinde önemli 

değiĢiklikler ve yenilikler ortaya çıkmaktadır.  BoĢanmanın tüm hukuksal sonuçlarının 

değerlendirmek hukukçuların çalıĢma alanına girmekte, buna karĢılık boĢanmanın mali 

sonuçları ise adli muhasebecilerin çalıĢma sahaları içerisinde yer almaktadır. Türk 

Medeni Kanunu‟nda düzenlenen boĢanmanın mali sonuçlarından kusura bağlı olanlar 

maddi ve manevi tazminat, kusura bağlı olmayan ise yoksulluk nafakası olarak 

sayılabilir.  Bunları sırasıyla inceleyecek olursak, 

A) Maddi Tazminat: Türk Medeni Kanununun 174/1.  maddesinde  

(1)” Mevcut veya beklenen menfaatleri boĢanma yüzünden zedelenen 

kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi 

tazminat isteyebilir” Ģeklinde maddi tazminat düzenlenmiĢtir.  Yalnız 

mahkemenin maddi tazminata hükmedebilmesi için taraflardan birisinin 

talebinin olması gerekir.  Yani hâkim takdir yetkisini kullanarak kendi 

kendisine maddi tazminata hükmedemez.   Kanun metninden de anlaĢılacağı 

üzere eĢin maddi tazminat talep edebilmek için kusursuz veya daha az kusurlu 

olması gerekmektedir.  Maddi Tazminat için; 

 BoĢanma kararı verilmiĢ olmalı, 
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 BoĢanma yüzünden maddi zarar oluĢmalı, 

 Maddi zararın boĢanma ile illiyedinin (bağlantısının) olması 

 Maddi tazminat isteyen az kusurlu veya kusursuz olmalıdır 

 Maddi tazminat miktarı tespit edilmelidir.  

Manevi Tazminat: Türk Medeni Kanununun 174/2.  Maddesinde  

(2) ” BoĢanmaya sebep olan olaylar yüzünden kiĢilik hakkı saldırıya uğrayan 

taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para 

ödenmesini isteyebilir.  ” Ģeklinde manevi tazminat düzenlenmiĢtir.  Yine mahkemenin 

maddi tazminata hükmedebilmesi için taraflardan birisinin talebinin olması gerekir.  

Manevi tazminatı boĢanmada kusuru bulunmayan taraf talep edebilir.  Az kusurlu olan 

taraf ifadesi bu madde de yer almamaktadır.  Manevi tazminat için; 

 BoĢanma kararı verilmiĢ olmalı, 

 BoĢanma yüzünden manevi zarar oluĢmalı, 

 Manevi zararın boĢanma ile illiyedinin (bağlantısının) olması 

 Manevi tazminat isteyen kusursuz olmalıdır 

 Manevi tazminat miktarı tespit edilmelidir.  

 

Yoksulluk Nafakası: Türk Medeni Kanununun 175‟nci maddesinde  

(3)” boĢanma yüzünden yoksulluğa düĢecek taraf, kusuru daha ağır olmamak 

koĢuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.  

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz ” Ģeklinde yoksulluk nafakası düzenlenmiĢtir.  

Böylece boĢanma yüzünden yoksulluğu düĢecek taraf, geçimi için diğer taraftan mali 

gücü oranında nafaka talep edebilir.  Yine talebe bağlı olarak yoksulluk nafakasına 

hakim hükmedebilir.  Bu talep boĢanma kararının kesinleĢmesinden sonra en fazla 1 yıl 

içerisinde yapılmalıdır.  Yoksulluk nafakası için, 

 Taraflardan birisinin talebi 

 Talep eden eĢin az kusurlu veya kusursuz olması 

 Talep eden tarafın yoksulluğa düĢecek olması 

 Nafaka miktarının ödemeye yapacak eĢin mali gücüyle orantılı olması 

 Yoksulluk Nafakasının Uygun Miktarının Tespiti, 

 Yoksulluk nafakasının baĢlangıç ve bitiĢ sürelerinin tespiti 
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 Yoksulluk nafakasının Ödenme Ģeklinin ve faizin belirlenmesi 

 Gelecek Yıllara ĠliĢkin Uyarlanması, Artırılması ve Azaltılması Esaslarının 

tespiti 

 

Tüm bu nafakaların belirlenmesinde eĢlerden birisi, genellikle evlilik birliğinin 

mali iliĢkilerini yöneten taraf diğerine zarar verebilmek veya kendisinde kalacak mal 

miktarını arttırmak gibi gerekçelerle mal varlığını gizleme veya çeĢitli yollarla transfer 

etme gibi uygulamalara giriĢebilmektedir.  Bu tip konularda adli muhasebeciler ilgili 

taraflara veya avukatlarına değiĢik bir hizmet vermektedirler.  (Web 2 E.T. 20.04.2015) 

 

5. 1. 3.  CEZA KANUNU ĠLE ĠLGĠLĠ 

UYUġMAZLIKLARDA ADLĠ MUHASEBE 
 

Ceza davalarının bir kısmında da olayın ateĢleyici noktası adli muhasebecinin 

çalıĢma alanı içerisinde bulunabilmektedir.  Bir cinayet davasının nedeni iĢletme 

ortaklarının birbirlerini dolandırdıkları, haklarını tam alamadıkları veya karĢı tarafın 

muhasebe ve hesap hileleri yaptığı gerekçesine dayandırmakta mümkün olabilmektedir.  

Ġnsanlar Maddi menfaat sağlama, bir iĢletmeyi ele geçirme, mirasa konma, bir kiĢi veya 

grubu korkutarak ihaleye veya piyasaya girmesini engelleme gibi gerekçelerde cinayet 

sebebi olabilmektedir.  

Ceza kanunları ile düzenlenen ve adli muhasebecinin sık olarak araĢtırmaları 

istenen konu ise dolandırıcılık davalarıdır.  Kredi kartı, çek, senet dolandırıcılıkları, 

banka finans kuruluĢlarına karĢı iĢlenen dolandırıcılıklar adli muhasebecinin en çok 

hizmet istenen konulardır.   

5. 1. 4.  ĠCRA ĠFLAS HUKUKU ĠLE UYUġMAZLIKLARDA 

ADLĠ MUHASEBE 
 

Ġcra iflas hukuku ile ilgili davalarda borçlunun borcunu ödememek için giriĢtiği 

muvazaalı iĢlemlerde, hileli iflas gibi yöntemlere baĢvurmaları durumunda adli 

muhasebeci müĢterilerine veya avukatlarına dava desteği sağlayabilmektedirler.  Bu 

dava destekleri kapsamında iflas ettiği iddia edilen iĢletmenin mali verilerinin 
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incelenmesi ve analiz edilebilmesi de gerekir.  Adli muhasebeci iflas ettiği veya ödeme 

güçlüğü içerisine girdiği ileri sürülen iĢletmenin mali verilerini muhasebesel tekniklerini 

kullanarak incelemekte ve önemli olan sonuçlara ulaĢabilmektedir.   

Günümüzde iĢ adamları iĢler kötüye gitmeye baĢladığında son çare olarak uzman 

kiĢilere gitmekte görüĢ ve öneriler almaktadırlar.  Bu fikirler ve yönlendirmeler 

neticesinde çıkıĢ bulamadığı, ödemeyeceğini düĢündüğü borçları için icra iflas kanunu 

açısından suç olarak kabul edilen uygulamalara baĢvurulabilmektedir.  (Gülten ve 

Kocaer 2010: 118-119) 

 

 

5. 1. 5.  Ġġ HUKUKU ĠLE ĠLGĠLĠ UYUġMAZLIK 

DAVALARINDA ADLĠ MUHASEBE 

 

ĠĢ hukuku ile ilgili davaların bir kısmında örneğin tazminat hesaplamalarında, 

iĢyerindeki tacizlerle ilgili olaylarda adli muhasebeci hizmetlerinden yararlanılması 

gerekebilir.  ĠĢçinin hak ettiği kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması, ücretli izin, 

doğum izni, mazeret izni, fazla mesai, bayram çalıĢması, genel ve hafta sonu çalıĢma 

ücretlerinin hesaplanması, bayram çalıĢması, gece çalıĢması gibi iĢ iliĢkisinden doğan 

hesaplamaların yapılmasında adli muhasebeciden yararlanılabilir.  Klasik bilirkiĢi 

uygulamalarına adli muhasebecilerin en yakın oldukları çalıĢma alanı genelde iĢ hukuk 

ile ilgili uyuĢmazlıklar ve davalardır.  Ancak adli muhasebeci bu alanda çalıĢmaları 

sırasında avukatlara dava desteği hizmeti sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda uzman 

tanıklık yani bilirkiĢi tanıklığı hizmeti de vermeleri gerekir.  (Gülten ve Kocaer 2010: 

119-120) 

 

5. 1. 6.  VERGĠ HUKUKU ĠLE ĠLGĠLĠ 

UYUġMAZLIKLARDA ADLĠ MUHASEBE 
 

Vergisel hile ve yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında, mali tablolarda veya 

muhasebe defterlerinde yapılan hesap oyunlarının tespit edilmesinde adli muhasebeciler 
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önemli görevler üstlenmektedirler.  Vergi hukukunun uygulama alanına giren davaların 

pek çoğunda ciddi bir muhasebe bilgisi gerekmekte, hatta çoğu zaman muhasebesel 

analiz vergi davasının özünü oluĢturmaktadır.  Vergi ile ilgili araĢtırmalarında sadece 

sayısal eĢitlikler veya denklikler incelenmemekte, sayıların ifade ettiği anlam, varsa bu 

sayıların, eĢitliklerin arkasında bulunan gerçekler araĢtırılmaktadır.  Özellikle yapılan 

iĢlem klasik bir vergi incelemesinin dıĢına çıkılarak analitik inceleme ve sorgulama 

yapma boyutuna da ulaĢır.  Elde edilen bilgi ve belgeler ile muhasebe defterlerinde, 

mali tablolarda yer alan ve gerçeği yansıtmayan hesap kalemleri araĢtırılır.  Vergi 

kaçırma ile ilgili davranıĢlar çok çeĢitli Ģekillerde meydana gelmiĢ olabilir.   Adli 

Muhasebeci bu gibi durumlarda geleneksel muhasebeci gibi davranmayarak olayın pek 

çok yönünü araĢtırarak değerlendirilir.  Adli muhasebeci vergi ile ilgili davalarda 

karĢılaĢacakları olayların sınırı yok denecek kadar içerikleri zengindir.  Sahte fatura 

tanzim etme, gerçek dıĢı gider gösterme, varlıkların değerlerini değiĢtirme gibi birçok 

durum ile karĢılaĢmaktadırlar.   Muvazaalı iĢlem ve sözleĢmelerin arkasında yatan 

gerçekleri ortaya çıkarır.  Avukat ise vergi davasında çoğu zaman vergi idaresinin 

savunmasını çürütecek belge ve bilgileri sağlanmasını adli muhasebeciden bekler.  Adli 

muhasebeci karĢı tarafın savunmasını dikkatli okuyarak eksik kalan, hatalı olan 

hususları tespit eder.  Avukata vergi idaresinin görüĢlerinin eksik veya abartılı olan 

kısımlarını gösterir.  

Çok sık görülen bir durum olan naylon (sahte belge) fatura kullanma ile ilgili bir davada 

adli muhasebeci olayda mal ve hizmetin gerçekten alındığını tespit ettiği aĢağıdaki 

belge ve bulgularla ispatlayabilmiĢtir.  Avukat ise bu belgeleri mahkemeye ibraz ederek 

davanın vergi idaresi aleyhine sonuçlanmasını sağlamıĢtır.  Bu belgeler; 

 Malın nakliyesinde kullanılan aracı ve Ģoförünü tespit ederek bunların ifadesini 

almıĢtır.  

 ġoför ifadesinde yolda kırmızı ıĢık ihlali yaptığı için yediği ceza makbuzunu 

göstermiĢtir.  

 Ayrıca Ģoför malın sigortalı olduğunu bildirdiğinden sigorta Ģirketine ulaĢılarak 

nakliye sigorta poliçesi elde edilmiĢtir.  

 ġirketin depocusu malı teslim almadan önce aracı dolu ve boĢ olarak iki defa 

kantara götürdüğünü beyan etmiĢtir.  Alınan kantar fiĢlerinde saat, tarih ve 

aracın plakası gözükmektedir.  
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 Malın Ģantiyede kullanımı ile ilgili olarak kalitesinin ve özelliklerini söyleye 

usta ve Ģantiye Ģeflerinin ifadeleri ile sahada malı kullandığını beyanını almıĢtır.  

 Malın satıcısını kimseye haber vermeden gitmesi nedeniyle mülk sahibinin 

durumdan ancak iki kiranın üst üste ödenmemesi nedeniyle haberi olduğunu 

öğrenmiĢtir.  

Adli muhasebeci yukarıdaki örnekte olduğu gibi avukatlara savunmalarını oluĢturmaları 

için sağlayabilecekleri bilgi, belge ve deliller oldukça geniĢtir.  Bu davanın 

kazanılmasını sağlayan tüm unsurlar adli muhasebeci tarafından elde edilmiĢtir.  

(Gülten ve Kocaer 2010: 123-124) 

5. 1. 7.  TĠCARET HUKUKU ĠLE ĠLGĠLĠ 

UYUġMAZLIKLARDA ADLĠ MUHASEBE  
 

Ticaret ile ilgili davalarda ticari örf adetlerin bilinmesi, piyasanın çalıĢma Ģeklinin 

iyi analiz edilmesi, içerisinde faaliyet gösteren sektörün yapısının ve mali özelliklerinin 

saptanması davanın gidiĢatı için can alıcı bir öneme sahip olabilmektedir.  Ticari 

dünyada iĢletmede hem çalıĢanlar hem de tepe yönetiminde bulunanlar tarafından çok 

çeĢitli hileler yapılmaktadır.  (Pazarçeviren, 2005: 5-7) 

 

ġirket hissedarlarının pek çoğu kendi hissesine düĢen kar payının doğru 

hesaplanın hesaplanmadığını, diğer iĢletme ortaklarının kendisinin ve Ģirketinin karını 

azaltıcı uygulamalara girip girmediği hususlarda Ģüphe içerisinde olabilirler.  Bu 

Ģüpheler belli belge veya olayların neticesinde tarafların mahkemelik olmalarına yol 

açabilir.   Bu tip durumlarda avukatın açacağı davada Ģüpheden, ortağın beyanından çok 

daha fazla belge, bilgi ve delile ihtiyacı olmaktadır.  Aksi takdirde avukat davadan 

olumlu bir sonuç alamayacağını bilinci içerisindedir.  ĠĢte adli muhasebeci bu tip 

durumlarda Ģirketin mali hareketleri alım ve satım hakkında bilgi toplayarak avukatın 

ihtiyaç duyacağı mali verilere ulaĢtırırlar.  (Gülten ve Kocaer 2010: 124-125) 
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5. 1. 8.  KARA PARANIN AKLANMASI ĠLE ĠLGĠLĠ 

UYUġMAZLIKLARDA ADLĠ MUHASEBE 
 

Kara paranın aklanmasına iliĢkin çok geniĢ örgütlemeler ve sistemler kurulmakta 

ve bu yapıların çözümlenmesinde ise mutlaka üst düzey muhasebe ve denetim teknik 

bilgisi gerekmektedir.  Avukatın veya müĢterisinin bu muhasebe ve denetim bilgisi 

olmaksızın savunma yapması çok zor olacaktır.  Kara para ile mücadelenin temelinde 

kayıt dıĢı ekonominin boyutunun azaltılması bulunmaktadır.  Özellikle Ģirket 

yolsuzluklarında Ģirkette yolsuzluğu gerçekleĢtiren kiĢi veya kiĢiler yolsuzluğun 

gizlenmesi için bir takım iĢlemlere giriĢmektedirler.  Adli muhasebeciler olayın gerçek 

mahiyetini gizlemek için yapılan iĢlemlerin detaylarına girerek olayı ortaya 

çıkartmaktadırlar.   Böylece hangi iĢlemlerin veya belgelerin gerçek olduğunu 

hangilerinin suni veya sahte olduğu tespit etmektedirler.  Kara paranın aklanmasına 

iliĢkin normal gözüken pek çok ticari iĢlemde de aksine kara para aklama, suç gelirlerini 

yasal sistem içerisine alma çabası bulunmaktadır.  Bu tip kara para aklama ile ilgili 

çalıĢmalar gerçekten ciddi örgütlenmeleri ve çalıĢmaları gerektirmektedir.  Esasında bu 

tip durumların aydınlatılmasında güçlüklerle karĢılaĢılmaktadır.  Serbest adli 

muhasebeciler gerekli araĢtırmaları yaparak olayın gerçek boyutunu ortaya çıkarmakta 

ve avukatlara dava desteği sağlamaktadırlar.  (Gülten ve Kocaer 2010: 125-126) 
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5. 2.  ÖRNEK UYGULAMA ( DAVA DESTEĞĠ ) 

 

ÖZET 

Müteveffa Mehmet Kemal Çambol‟ un Hisar Çelik‟ e alacağına istinaden, pay sahibi ve 

yönetim kurulu baĢkanı olduğu Peri Deniz Araçları Ģirketi tarafından Hisar Çelik Ģirketi 

lehine bonolar tanzim edilmesini sağladığı, dolayısıyla ilgili senetlerin hatır senedi 

niteliğinde olmadığını sonucuna varılmıĢtır. ġirketin defter ve kayıtlarının 

incelenmesinden de Müteveffanın Ģirkete borçlu olduğu, verilen senetlerin borca 

karĢılık verdiği ve karĢılıksız olmadıkları anlaĢılmaktadır. Müteveffanın  Peri Deniz 

Araçları A.ġ.‟nin hakim ortağı ve yönetim kurulu baĢkanı olduğu Hisar Çelik arasında 

senetlerdeki tutar oranında bir borç ve iliĢkinin bulunmadığı, bu senetlerin Müteveffanın 

borcu için verdiği anlaĢılmıĢtır. Müteveffanın Hisar Çelik A.ġ.‟ ye davaya konu 

senetlerdeki bedellerin üstünde borcu olduğu ve senetlerin karĢılıksız oldukları 

yönündeki davacılar iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıĢtır. 

 

HUKUKĠ MÜTALAA 

(HMK 293. Maddesine uygun UZMAN GÖRÜġÜ) 

 

Hisar Çelik Döküm San. Ve Tic. A.ġ. (“Hisar Çelik”) vekili, tarafımıza baĢvurmak 

suretiyle, Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 2012/71 E. Sayılı dosya ile Peri 

Deniz Araçları San. Tic. A.ġ. (“ Peri Deniz Araçları”) Ceylan Çambol ve Fatma Füsun 

Çambol tarafından müvekkillerine karĢı açılan dava konusundaki görüĢ ve 

değerlendirmelerimizi talep etmiĢlerdir. Tarafıma iletilen dosyada bulunan bilgi ve 

belgeler incelendikten sonra aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 
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I- DAVA KONUSU UYUġMAZLIĞA TEMEL 

OLUġTURAN MADDĠ VAKIALAR 

 

1. Mehmet Kemal Çambol, Peri Deniz Araçları San. Tic. A.ġ.‟ nin çoğunluk, Hisar Çelik 

Döküm San. Ve Tic. A.ġ. „nin %49,9 oranda hissedarıdır ve her iki Ģirketin yönetim 

kurulu baĢkanıdır. 

2. Mehmet Kemal Çambol , 20.07.2011 tarihinden vefat etmiĢtir. ġirketlerin hisseleri 

mirasçıları Ceylan Çambol ve Fatma Füsun Çambol‟ a intikal etmiĢtir. 

3. 15.12.2011 tarihinde Hisar Çelik Muhasebe Müdürü Ahmet Öztürk‟ ün ve 16.12.2011 

tarihinden Ahmet Çambol‟un, Ceylan Çambol ve Fatma Füsun Çambol vekili Murat 

Yazıcı‟ ya gönderdiği e-posta ile, Mehmet Kemal Çambol‟ un Hisar Çelik‟e 48.000.000 

TL borcunun olduğu, bu borcun Ceylan Çambol ve Fatma Füsun Çambol tarafından 

verilmiĢ senetlere teminat altına alınacağının kararlaĢtırılmıĢ olmasına rağmen bu 

senetlerin sağlanmadığı, bu senetlerin bankalarla yapılacak kredi görüĢmelerinde 

kullanılmak üzere gerekli olduğunu bildirilmiĢtir. 

4.  Peri Deniz Araçları tarafından, 30.06.2011 düzenleme tarihli Hisar Çelik lehine 10 

adedi 500.000 Euro ve 1 adedi 319.961,98 Euro bedelli 11 adet senet düzenlenmiĢtir. 

5. Peri Deniz Araçları, Ceylan Çambol ve Fatma Füsun Çambol vekili, Gebze 2. Asliye 

Hukuk Mahkemesi‟nin 2012/71 E. Sayılı dosyası ile, ilgili senetlerin 13.400.00 TL‟nin 

karĢılı olmak üzere verildiği, düzenleme tarihinin üzerinde yazılı 30.06.2011 tarihi 

olmayıp, senetlerin aslında Mehmet Kemal Çambol‟un vefatından sonra düzenlendiğini, 

30.06.2011 tarihindeki Euro kuru üzerinden senet bedeli Türk Lirası‟na çevrildiğinde 

13.400.00 TL‟ ye denk gelmediği, bu senetlerin arkasında hatır amaçlı olduğuna dair 

Ģerh düĢülmesi talebinin Beyoğlu 15. Noterliği‟nin 23.01.2012 tarih ve 01616 yevmiye 

numaralı ihtarnamesi ile ihtaren bildirildiğini; Mehmet Çambol‟un iddia olunan borcuna 

iliĢkin Ģirket kayıtlarının ibraz edilmemesi nedeniyle Hisar Çelik tarafından hatır amaçlı 

olarak talep edilen 48.000.000 TL bedelli senetlerin teslim edilmediği;  Hisar Çelik 

Kocaeli Ġl Sanayi Ticaret Müdürlüğü‟ne ve bankalara verdiği bilançolarda da böyle bir 

borcun görülmediğini ileri sürerek 31.01.2012 vade tarihli senedin icra takibine konu 

edilmesinin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesine, müvekkillerinin Hisar 

Çelik‟e borçlu olmadığının tespiti ile 31.01.2012 vade tarihli senedinin iptaline karar 

verilmesini talep etmiĢtir. 
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6. 30.01.2012 tarihinde Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Ġhtiyati tedbir talebinin 

%15 teminata bağlı olarak kabul etmiĢtir. 

7. Hisar Çelik vekili, davaya cevaben, Mehmet Kemal Çambol‟un 2011 yılı 

öncesinde 10.826.361,02 TL ve 01.01.2011 ile 20.07.2011 tarihleri arasında 

38.788.311,00 TL üzerede toplamda 49.000.000 TL üzerinde parayı eĢi Fatma Füsun 

Çambol‟ la ortak hesabına aktardığını, bu borca mahsuben 30.06.2011 tarihinde 

düzenlenen senetlerin, 01/07/2011 tarihinde Ģirket muhasebe kayıtlarına iĢlenerek 

Kemal Çambol Ortaklar Cari Hesabı‟nda düĢüldüğünü; 2010 yılı bilançosunun Mehmet 

Kemal Çambol‟ un yazılı talimatıyla cari hesabındaki borcunu baĢka hesaplarda 

gizlemesi suretiyle usulsüz bir bilanço olduğunu; 2011 yılı gerçek bilançosunda 

alacağın açıkça gözüktüğünü, bağımsız denetim raporları ile Mehmet Kemal Çambol‟un 

Hisar Çelik‟e olan borcunun tespit edildiğini; senet teslim tutanağında senetlerin 

Mehmet Kemal Çambol‟un borcuna mahsuben verildiğinin açıkça yazılı olduğunu, 

Ģirketler arası yazıĢmaların bunu ortaya koyduğunu; davacı delillerin arasında yer alan 

yazıĢmalarda senetlerin bedelinin borç bedelinden düĢülüp düĢülmediğinin 

sorulduğunu; senetlerin 13.400.000 TL‟ye karĢılık geldiğinin 15.12.2011 tarihli e-posta 

gönderilirken o günün kurunun esas alınması nedeniyle belirtildiğini, bugün itibariyle 

borcun 55.000.000 TL‟ye ulaĢtığını; Mehmet Kemal Çambol‟un ölümünde 670.000 TL 

„nin davacı Füsun Çambol ile ortak hesabına aktarılmadan da anlaĢılacağı üzere Ģirketin 

finansal iĢlemlerini yöneten Mehmet Kemal Çambol‟un Ģirketin içini boĢaltarak bu 

parayı mirasçılarına bıraktığını ileri sürerek davanın reddini ve ihtiyati tedbirin 

kaldırılmasını talep etmiĢtir. 
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II- FĠNANSAL TESPĠT VE DEĞERLENDĠRME 

 

1- Ġnceleme Kapsamı 

GörüĢ talep edilen konunun finansal yönü, davacıların dava konusu senetler nedeniyle 

davalı Ģirkete borçlu bulunmadıkları iddiasıyla açılan dava da, dava konusu iddiaların 

kaynaklandığı iĢlemlerin özü itibarıyla irdelenmesidir.  

Bu çerçevede yapılan incelemenin finansal tespit ve değerlendirme bölümünde, davalı 

Hisar Çelik Döküm San. Ve Tic. A.ġ. ticari defter kayıtlarından hareketle, uyuĢmazlığın 

kaynaklandığı hesaplar incelenmiĢtir. 

Mütalaanın finansal incelemeleri içeren bu bölümü davalı Ģirket ortaklarından Mehmet 

Kemal Çambol‟un 2009-2011 yılları arasında kalan zaman aralığındaki Ģirketten alacak 

ya da Ģirkete borç doğuran iĢlemlerine iliĢkin kayıtların ve davacı Ģirketçe verilen dava 

konusu senetlerini analizine yönelik bulunmamaktadır. 

Yıllar itibarıyla yüzlerce kayıttan oluĢan çok sayıda iĢlem, bilimsel yaklaĢımla ve 

örnekleme yöntemi kullanılma suretiyle incelenmiĢtir. Bu bağlamda yapılan 

tespitlerimiz analiz ve değerlendirmeye tabi tutulurken, muhasebe ve finansal 

raporlamanın temel kavram ve ilkelerinden hareket edilmiĢtir. 

Bu çerçevede “131 Ortaklardan Alacaklar” ve “331  Ortaklara Borçlar” defteri kebir 

hesapları altında ortaklar için açılmıĢ yardımcı muavin hesap kayıtları baz alınmıĢtır. 

UyuĢmazlıkta anahtar nitelikte bulunan ortak hesapları, dava tarihi itibarıyla hayatta 

bulunmadığı anlaĢılan Mehmet Kemal Çambol ile ilgili hesaplar olduğundan, yukarıda 

da belirtildiği üzere salt alınan ortağa iliĢkin hesapları üzerinde durulmuĢtur. 

Ġnceleme sonuçlarını yansıtan tespit ve değerlendirmelerimiz aĢağıda iki bölüm halinde 

sunulmuĢtur. 

2- Dava Konusu UyuĢmazlığa iliĢkin Tespitler ve Değerlendirme 

A- Mehmet Kemal Çambol ile Ġlgili Hesaplar ve Yıllar itibariyle Seyri 

1- Davalı Ģirket ticari defterlerinde “131 Ortaklardan Alacaklar” ve “331 Ortaklara 

Borçlar” defteri kebir hesaplarında izlenen Mehmet Kemal Çambol için açılmıĢ 
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yardımcı-muavin hesaplar ile ilgili yaptığımız incelemenin ilk aĢamasında; anılan ortak 

ile ilgili hesap hareketlerinin 2011 yılının sonunda bakiye aktarma kaydına kadar, salt 

“331 Ortaklara Borçlar” defteri kebir hesabı bazında izlendiği anlaĢılmıĢtır.  

2- Raporumuzda daha sonra ayrıntılı olarak değerlendirilmekle birlikte, bu aĢamada 

da üzerinde durulması gereken önemli nokta, anılan ortak ile ilgili kayıtlarda yer alan 

iĢlemlerin özü ve hesap bakiyesinin seyri itibarıyla “131 Ortaklardan Alacaklar” hesabı 

altında izlenmesi gerekirken yıl içindeki kayıtların “331 Ortaklara Borçlar” hesabı 

altında açılmıĢ yardımcı-muavin hesapta izlenmesidir. 

Tarafımızca, bu kayıt ve raporlama yönteminin, her Ģeyden önce “Özün Önceliği” temel 

muhasebe kavramına aykırı olduğu değerlendirilmiĢtir. Diğer bulgularımız da ortaya 

konulduğunda bu olumsuzluğun, temel muhasebe kavramları ile finansal raporlama 

ilkelerine aykırı diğer olumsuzluklarla birlikte değerlendirilmesi önem taĢımaktadır. 

3- Ġncelenen Ortak Cari hesabındaki iĢlemlere iliĢkin, 2009-2011 yılları itibarıyla 

hesap hareketlerinin özeti aĢağıdaki tabloda aktarıldığı gibidir. (Tablo altında her bir 

Satır içeriği ile ilgili tanımlara yer verilmiĢtir.) 
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1- Önceki yıldan devreden bakiye 

2- Önceki yılsonunda ORTAK cari hesap bakiyesinin sıfırlanması için yapılan 

aktarma kaydının yılbaĢında geri alınmasına iliĢkin kayıt 

3- Büyük bir çoğunluğu ORTAK için banka yoluyla havalelerden oluĢan borç 

kayıtları ile, iade edilen senetler, ORTAK adına fatura vb. ödemeleri ile mahsup 

kayıtları toplamından oluĢmaktadır. (2) numaraları satır tutarları düĢülmüĢ durumdadır. 

4- ORTAK tarafından borcuna mahsuben verilen çek ve senetler ile az sayıda da 

olsa nakdi tahsilât ve mahsup kayıtları toplamından oluĢmaktadır. (5), (6) ve (8) 

numaraları satır tutarları düĢülmüĢ durumdadır. 

ġirket Ortağı Mehmet Kemal Çambol'un Davalı ġirket Nezdindeki Hesabı 

 
2009 2010 2011 Toplam  

1- Dönem baĢı Bakiye 
                        -                              -                              -                                 -      

2- Virman (BaĢka 

hesapalara aktarma 

kaydının geri alınması) 

                        -          13.112.260,04        10.826.361,02      

3- Borç Kayıtları 
    60.465.930,29        42.718.983,37        39.746.524,28          142.931.437,94    

4- Alacak Kayıtları 
-   47.353.670,25    -   45.004.882,39    -     9.190.855,19    -    101.549.407,83    

5- Peri Deniz Araçları 

A.ġ. Tarafından ORTAK 

cari hesabına mahsuben 

verilen senetler 

                        -                              -      -   12.447.115,04    -      12.447.115,04    

6- Olağanüstü 

Yedeklerden ortaklara 

dağıtım  

                        -                              -      -     8.492.496,48    -        8.492.496,48    

7- Virman (BaĢka 

Hesaplara aktarma) 
-   13.112.260,04    -   10.826.361,02                            -                                 -      

8- Virman 

(ORTAKLARDAN 

ALACAKLAR 

Hesabına) 

                        -                              -          20.442.418,59    

  

9- Dönem Bakiye (Davalı 

ġirketin Ortaktan 

Alacağı) 

              20.442.418,59    
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5- ORTAĞIN davacı PERĠ A.ġ.‟ den alacağına mahsuben talimat yazısı içeriği 

senetlere iliĢkin 01.07.2011 tarihli alacak kaydı. 

6- ORTAĞIN vefatından sonra Olağanüstü Yedekler Hesabından dağıtım yoluyla 

aktarılan  

7- Yılsonlarında ORTAK cari hesap bakiyesinin sıfırlanması için ve izlenen 

yılbaĢında ters kayıtla geri alınmak üzere, baĢka ilgisiz hesaplara yapılan aktarmaları 

içeren kayıt. 

8- ORTAĞIN vefatından sonra davalı Ģirkete olan borç bakiyesinin, olması gereken 

defteri kebir hesabın aktarılmasına iliĢkin kayıt 

9- Bir sonraki yıla devreden hesap bakiyesi 

a- Yukarındaki tabloda özetlendiği çerçevede; davalı Ģirket kayıtlarına göre 2009 

ve 2010 yıllarında yıl içinde gerçekleĢen iĢlemler sonucunda ORTAK hesabının yıl 

sonunda oluĢan borç bakiyesinin, cari hesaptan virman kaydıyla kapatıldığı ve izleyen 

yıl baĢlarında aktarma kaydı ile geri alınarak tekrardan ORTAK hesabına borç kaydı 

yapıldığı anlaĢılmaktadır. Ġncelenen zaman aralı itibarıyla ORTAĞIN sürekli davalı 

Ģirkette borçlu durumunda göründüğü hesabın üç yıl itibarıyla gözlenen seyri, özetle 

aĢağıda aktarıldığı gibidir. 

b- Ek-1‟ de (5) sayfa halinde listelenen 2009 yılına iliĢkin hesap hareketleri 

ORTAK tarafından birçok banka havalesi yoluyla davalı Ģirketten para çekildiğini; 

böylece davalı Ģirkete borçlanan ORTAK tarafında, yine yıl boyunca borcuna mahsuben 

çeĢitli tarihlerde çek ve senet verildiği; buna karĢın borç bakiyesinin genelde artıĢ 

eğiliminde olduğu ortaya koymaktadır. Çünkü verilen çek ve senetlerin vadeleri 

geldiğinde, ödemeler Ģirketten nakit çekilmek suretiyle yapıldığı anlaĢılmaktadır. 

31.12.2009 tarihi itibariyle davalı Ģirkete borç bakiyesinin 13.112.260,04 TL‟ye ulaĢtığı 

görülen ORTAK tarafından Davalı ġirket Muhasebe Müdürlüğüne hitaben düzenlenmiĢ 

görünen yazı ile anılan tutarın cari hesabına alacak kaydı yapılarak listelenen farklı 

hesaplara ise borç kaydı düĢülmesi” yolunda talimat verildiği (EK-4), muhasebe 

müdürlüğünün de bu talimat doğrultusunda mahsup kaydını yaptığı anlaĢılmaktadır. 

Aynı yazıda , belirtilen kaydın izlenen yıl baĢında 08.01.2010 tarihinde düzeltilmesi 

talimatının yer aldığı da görülmektedir. 
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c- Ek-2‟ de yine (5) sayfa halinde listelenen 2010 yılına iliĢkin hesap hareketleri de 

ORTAK tarafından birçok banka havalesi yoluyla davalı Ģirketten para çekildiğini; 

böylece davalı Ģirkete borçlanan ORTAK tarafından yine yıl boyunca borcuna 

mahsuben çeĢitli tarihlerde çek ve senet verildiği; buna karĢın borç bakiyesinin genelde 

artıĢ eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yıl içinde verilen çek ve senetlerin 

vadeleri geldiğinde de, ödemelerin Ģirketten nakit çekilmek suretiyle yapıldığı 

anlaĢılmaktadır.  

31.12.2010 tarihi itibariyle davalı Ģirkete borç bakiyesinin 10.826.361,02 TL düzeyinde 

olduğu görülen ORTAK tarafından, yine Davalı ġirket Muhasebe Müdürlüğüne hitaben 

düzenlenmiĢ görünen yazı ile “anılan tutarın cari hesabına alacak kaydı yapılarak 

listelenen farklı hesaplara ise borç kaydı düĢülmesi” yolunda talimat verildiği (Ek-5), 

muhasebe müdürlüğünün de bu talimat doğrultusunda mahsup kaydını yaptığı 

anlaĢılmaktadır. 

Aynı yazıda, belirtilen kaydın izleyen yıl baĢında 07.01.2011 tarihinde düzeltilmesi 

talimatının yer aldığı da görülmektedir. 

d- Ek-3‟ de (3) sayfa halinde listelenen 2011 yılına iliĢkin hesap hareketleri de 

ORTAK tarafından birçok banka havalesi yoluyla davalı Ģirketten para çekildiğini; 

böylece davalı Ģirkete borçlanmaya devam eden ORTAK tarafından, Temmuz ayına 

kadarki süreçte borcuna mahsuben çeĢitli tarihlerde çek ve senet verildiği; buna karĢın 

borç bakiyesinin sürekli artıĢ eğilimini koruduğunu ortaya koymaktadır. Bu yıl içinde 

verilen çek ve senetlerin vadeleri geldiğinde de, ödemelerin Ģirketten nakit çekilmek 

suretiyle yapılmaya devam edildiği anlaĢılmaktadır.  

2011 yılında ORTAK hesabında yer alan ve 12.447.115.04 TL tutarında olduğu görülen 

alacak kaydının, dava konusu uyuĢmazlıkta önem taĢıdığı tartıĢmasızdır. 

Davalı Ģirket yetkililerince ibraz edilen belgeler arasında yer alan ve Peri Deniz Araçları 

San. Ve Tic. A.ġ. tarafından davalı Ģirkete hitaben yazıldığı görülen belge ve içeriği 

aĢağıda aktarıldığı gibidir. 

“ Ekte dökümü bulunan senetlerimiz M.KEMAL ÇAMBOL‟un cari hesabına mahsuben 

tarafınıza tevdi edilmiĢtir.” 

Belge ekinde sunulan senetlerin her birinin EURO bazında düzenlenmiĢ senetler olduğu 

ve toplam 5.319.961,98 EURO tutarındaki senetlerin 01.07.2011 tarihi itibarıyla 
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karĢılığının, ORTAK hesabının alacağına 12.447.115,04 TL olarak kaydedildiği 

anlaĢılmıĢtır. 

Dava konusu uyuĢmazlık çerçevesinde anılan senetler ve muhasebe kaydı, özü itibarıyla 

bir sonraki bölümde irdelenmiĢtir. 

ORTAK hesabına alacak kaydedilen diğer tutarlar ile birlikte 01.10.2011 itibarıyla 

bakiyesinin 20.442.418,59 TL olduğu ve 24.11.2011 tarihinde “131 Ortaklardan 

Alacaklar” defteri kebir hesabı altında M.Kemal Çambol „un varisleri adına açılmıĢ iki 

ayrı yardımcı-muavin hesaba aktarıldığı anlaĢılmaktadır. 

4- ORTAK‟ tan doğan alacak tutarları ile ilgili olarak vefatından sonra iĢlem 

görmeye baĢlayan “131 Ortaklardan Alacaklar” hesabında; daha önce borcuna 

mahsuben Ģirket emrine düzenlediği senetlerin,Ģirketçe ciro edilmesi ve 

vadelerinde ödenmemesi nedeniyle bu kez Ģirketçe nakden ödenmesi baĢta olmaz 

üzere doğan borçlarının izlenmeye baĢlandığı görülmüĢtür. 

a- Bu çerçevede önce “136 Diğer ÇeĢitli Alacaklar” defteri kebir hesabı altında 

“Kemal Çambol Varisleri” adlı yardımcı-muavin hesabın açıldığı ve borç kayıtlarının 

bu hesapta izlendiği, daha sonra da”131 Ortaklardan Alacaklar” hesabı altında açılmıĢ 

durumundaki iki ayrı muavin-yardımcı hesapta izlenmeye devam edildiği saptanmıĢtır. 

Fatma Füsun Çambol ve Ceylan Çambol adına açılmıĢ hesapların 31.12.2011 tarihi 

itibarıyla davalı Ģirkete olan borç bakiyelerinin aĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi toplam 

34.5563.008,07 TL‟ye yükseldiği anlaĢılmaktadır. 

 

131.10.01.004 Ceylan Çambol 
     
25.913.256,07    

131.10.01.110 Fatma Füsun Çambol 
       
8.649.752,00    

Toplam 
     
34.563.008,07    

 

 

b- Tabloda görünen bakiyenin 20.442.418,59 TL tutarındaki bölümü, yukarıda 

ayrıntılarıyla aktarıldığı üzere, 24.11.2011 tarihli aktarma kaydıyla M. Kemal 

Çambol‟un hesabından Ceylan Çambol ile Fatma Füsun Çambol hesaplarında aktarılan 

borç tutarlarından oluĢmakta geri kalan bölümü ise M. Kemal Çambol‟un vefatından 

sonra doğan borçlardan oluĢmaktadır. 
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B- Finansal Yönden Değerlendirme 

1- Dava konusu uyuĢmazlık çerçevesinde finansal yönden yapılacak 

değerlendirmede, muhasebenin temel kavramları ve esasları ile finansal raporlama 

ilkelerinin göz önünde tutulması gerekmektedir. 

2- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile getirilen Tek düzen Muhasebe 

Sisteminde yer alan kavram ve ilkeler ile mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasına 

iliĢkin esaslar çerçevesinde düzenlenecek mali tabloların tekliği değiĢtirilemezdir. 

3- Yukarıda aktarılan düzenlenme net olarak ortaya koyduğu üzere, bir ticari 

iĢletmenin bilançosu her Ģeyden önce muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygun 

olarak düzenlemek zorundadır. 

4- Bu çerçevede; bir önceki bölümde iĢleyiĢi ile ilgil tespitlere yer verilen ORTAK 

hesabına ait kayıtlarda, özellikle yıl sonlarında yapılan kapatma ve ertesi yıl baĢında bu 

kaydın düzeltilmesi, temel muhasebe kavramları ile finansal raporlama ilkelerine 

tamamen aykırı bulunmaktadır. 

 

“muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif 

belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınarak yöntemlerin seçilmesinde 

tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğinin ifade eder” 

 

5- Yılsonlarında ORTAK‟tan yüksek miktarda alacak bakiyesini yansıtan hesabın 

kapatılarak ilgisiz hesaplara mahsuben dağıtımının yapılmasının, tamamen sübjektif 

yargıya dayalı bir iĢlem olduğu ve objektif bir belgeye dayanmadığı gibi, “ Tam 

Açıklama” temel muhasebe kavramına aykırı bulunduğu da net olarak görülmektedir. 

 

Tam açıklama kavramı; mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kiĢi ve kuruluĢların 

doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, yeterli, açık ve anlaĢılır olmasını ifade 

eder. 

Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri 

kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçeklemesi 

muhtemel olaylara da yerilmesi bu kavramın gereğidir. 

Anılan kayıtların, Ģirket alacaklarının gerçek durumunda görülmesine engel olduğu gibi 

mali durumun gerçekçi olarak değerlendirilmesine engel olduğu açıktır. 
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6- Dava konusu uyuĢmazlık çerçevesinde Peri Deniz Araçları San. Ve Tic. A.ġ. 

tarafından verilen senetlerin “hatır senedi” niteliğinde olup olmadığının tartıĢabilmesi 

için ise, öncelikle ORTAK ile davalı Ģirket ve davacı Ģirket arasındaki iliĢkinin ve hesap 

durumunun irdelenmesi önem taĢımaktadır.  

Bu çerçevede önce; yukarıdaki tespit ve değerlendirmelerinden hareketle, ORTAK 

hesabının iĢleyiĢi ve ORTAK tarafından davalı Ģirkete verilen çek ve senetler, özü 

itibarıyla ve dava konusu uyuĢmazlık çerçevesinde irdelenmiĢtir. 

a- Bu noktada; öncelikle “ Hatır Çeki/ Senedi” kavramı üzerinde durulması gerekir. 

ĠĢletmelerin, ticari faaliyetlerinde, banka kredilerinde vb. amaçlarla kullanılmak üzere, 

gerçekte iĢletmeye borçlu olmayan kiĢilerden çek ya da senet almaları ticari yaĢamda 

bilinen bir uygulamadır. KiĢisel güvene dayanılarak imzalanan bu çek ya da senetlere 

“Hatır Çeki/ Senedi” denmekte ve alınan bu tür çek ve senetler “ Diğer ÇeĢitli Borçlar” 

hesabında izlenmektedir.  

Bu çerçevede bu tür çek ya da senetlerde düzenleyen bir kiĢi gerçekte borçlı olmayıp, 

borçlu görünmeyi kabul etmiĢtir. 

b- Dava konusu uyuĢmazlıkta öncelikle vurgulanması gereken husus, ORTAK 

tarafından davalı Ģirkete verilen çek ya da senetlerin hatır senedi özeliği taĢıdığı 

söyleminin, sürecin ekonomik doğası gereği olanaklı görünmediğidir. 

Çünkü ORTAK, Ģirkete sürekli borçlu durumunda bulunmakta ve davalı Ģirket ticari 

defter kayıtlarına göre, Ģirkete borcunun kaynağı da temelde nakden çektiği paralardan 

kaynaklanmaktadır. 

c- Ek 1-2 ve 3‟te sunduğumuz hesap çizelgelerine göre, ORTAĞIN davalı Ģirkete 

borç bakiyesi, 2009 yılında günlük ortalama 10.802.203,87 T L, 2010 yılında 

19.033.268,27 TL, 2011 yılında ise 10.802.203,87 TL, 2010 yılında 19.033.268,27 TL,  

2011 yılında ise 01.10.2011 tarihine kadar olmak üzere 24.255.926,36 TL düzeyinde 

seyretmiĢtir. 

Davalı Ģirket ticari defter kayıtlarına göre hesaplanan ve sürekli seyir arz eden günlük 

ortalama borç miktarlarının, ORTAK tarafından borcuna mahsuben verilmiĢ durumdaki 

çek ve senetlerin Ģirkete giriĢ tarihindeki bakiyeden düĢüldüğü ve bu çek ve senetlerin 

vadeli oldukları da dikkate alındığında, davalı Ģirket yönünden ORTAK‟ tan yüksek 

olduğu sonucuna da ulaĢılmaktadır. 
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Bu bağlamda, ORTAK tarafından Ģirkete verilen çek ve senetlerin hatır çeki/ senedi 

olduğundan söz edebilmek için her Ģeyden önce bu çek ve senetler nedeniyle 

ORTAĞIN Ģirketten alacaklı konumunda olması gerekmektedir ki, davalı Ģirket ticari 

defter kayıtları bu yönde iddiayı doğrulamamaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, ORTAK tarafından davalı Ģirkete verilen çek ve senetlerin, karĢılıklı 

güvene dayalı olarak ve gerçekte borçlu olmadığı halde verildiğinden söz etmek, davalı 

Ģirketçe ibraz edilen ticari defter kayıtları çerçevesinde olanaklı görünmemektedir.  

Yukarıda tespit edildiği ve değerlendirildiği çerçevede Ģirket kayıtlarına göre ORTAK, 

ortağı bulunduğu davalı Ģirkete yıllar itibariyle artıĢ eğilimi gösteren bir yapıda borçlu 

durumda bulunmaktadır. 

7- Davalı Ģirket ile ORTAK arasındaki hesap iliĢkisine yönelik olarak yukarıda yer 

verdiğimiz ayrıntılı değerlendirme, davacı Peri Deniz Araçları San. Ve Tic. A.ġ. (PERĠ 

A.ġ.) tarafından davalı Ģirkete verilen senetlerin özü itibarıyla tartıĢılmasında da temel 

oluĢturmaktadır. 

a- Bu noktada öncelikle vurgulanması gereken husus, iĢ bu mütalaa kapsamında 

incelememizin salt davalı Ģirketçe ibraz edilen ticari defter kayıtları ile sınırlı olarak 

yapılmıĢ olduğu, dolayısıyla davacı Peri A.ġ. ticari defter kayıtları üzerinde bir 

inceleme yapılmadığından, Peri A.ġ.  nezdinde gerek M. Kemal Çambol, gerek davalı 

Ģirket ile olan hesap iliĢkilerinin karĢılaĢtırılmalı değerlendirmesi olanaklı 

bulunmaktadır. 

b- Davalı Ģirket ticari defter kayıtlarına göre, davacı Ģirket ile düĢük miktarda da 

olsa ticari iliĢkinin bulunduğu ve kendi ticari defter kayıtlarına göre Peri A.ġ.‟de 

576.113,45 TL olarak görünen bakiye alacağının, Kadıköy 1.Ġcra Müdürlüğü kanalıyla 

takibe alındığı ve anılan tutarın “128 ġüpheli Alacaklar” hesabına aktarıldığı 

görülmektedir. 

c- Dava konusu uyuĢmazlıkta önemli görünen noktalardan biri, Peri Deniz Araçları 

San. Ve Tic. A.ġ. tarafından davalı Ģirkete verilen senetler ile ilgili belge içeriğidir. 

Anılan belgede “ekteki senetlerin M. Kemal Çambol‟un (ORTAK) cari hesabına 

mahsuben tevdi edildiği” yolunda açıklamaya yer verildiği tartıĢmasız görünmektedir. 

Yukarıda ayrıntılı olarak aktardığımız üzere; dava konusu senetlerin verildiği tarih 

itibariyle davalı Ģirket, ORTAK‟ tan senetlerin TL karĢılığından çok daha yüksek 
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miktarda alacaklı bulunduğuna göre, ORTAK ile davalı Ģirket arasındaki hesap 

iliĢkisinin özü itibarıyla anılan dava konusu senetlerin hatır senedi özelliği taĢıdığından 

söz etmek olanaklı bulunmaktadır. 

Eğer, davacı Peri A.ġ. ayı zamanda kendi ortağı olan M. Kemal Çambol‟a herhangi bir 

borcu olmadığı halde, dava konusu senetleri düzenlenmiĢ ve ORTAĞIN davalı Ģirkete 

borcuna mahsuben vermiĢ ise, bu durumda hatır senedi iliĢkisinin davacı Peri A.ġ. ile 

ortağı arasında var olduğundan söz edilebilse de, bu iliĢkide ayrı bir tüzel kiĢiliğe sahip 

bulunan ve ORTAK M. Kemal Çambol‟dan yüksek miktarda alacaklı durumda görünen 

davalı Ģirket yönünden senetlerin, finansman amacıyla verilmiĢ hatır senedi özelliği 

taĢıdığını ileri sürmek olanaklı bulunmamaktadır. 

d- Aksi yönde bir değerlendirme ise, muhasebesinin “KiĢilik” temel kavramına 

aykırı olacaktır. Çünkü muhasebe, ilgili kiĢilik için tutulur ve iliĢkili tarafların 

hesaplarının yapısı, iĢleyiĢi ve muhasebesi, o kiĢilerin özelidir. 

Diğer bir ifadeyle, yine dava konusu olayda olduğu gibi Ģirket ortaklarının, Ģirket 

dıĢında diğer iĢ, hesap ya da ortaklıkları söz konusu ise, bu ortaklarına iliĢkin iĢlem ve 

hesapların tamamen davalı Ģirket hesaplarından farklı değerlendirilmesi hesaplaĢma 

biliminin temel ilkesidir. 

Nitekim muhasebenin temel kavramlarından, “KiĢilik” kavramı; 

“ĠĢletmenin sahip ve sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden 

ayrı bir kiĢiliğe sahip olduğu ve iĢletmenin iĢlemlerinin sadece bu kiĢilik adına 

yürütülmesini ön görür.” 

e- Öte yandan yukarıda değinildiği üzere; dava konusu senetlerin düzenlerek 

ORTAĞIN cari hesabına mahsuben davalı Ģirkete verildiği tarihte, davacı Peri A.ġ., 

aynı zamanda kendi ortağı konumundaki M. Kemal ÇAMBOL‟a borçlu durumunda 

bulunuyorsa, taraflar arasındaki hesap iliĢkisinin ekonomik doğası ve özü itibarıyla dava 

konusu senetlerin hatır senedi olduğundan söz etmek tamamen olanaksız hale 

gelmektedir. 

Bu bağlamda bir tespit yapılabilmesi ise, davacı Ģirket ticari defterlerinde yapılacak 

incelemeye muhtaç bulunmaktadır. 
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III- HUKUKĠ DEĞERLENDĠRME  

Davacıların iddiası, dava konusu senetlerin hatır senedi niteliğinde olduğudur. Davalı 

ise, bu senetlerin müteveffa pay sahibi ve yönetim kurulu baĢkanı Mehmet Kemal 

Çambol‟un Hisar Çelik borcuna istinaden verildiği noktasında çıkarmaktadır. 

Hatır senedi ve bu senetlerin kullanım amacı Türk hukuk doktrinininde aĢağıdaki 

biçimde açıklanmıĢtır; 

“Hatır senedi, bir kimsenin borçlu olmadığı halde, bir Ģahsın hatırı için ona finans 

imkânı yaratmak amacıyla, sanki borçluymuĢçasına verdiği kambiyo senedidir. 

(POROY/TEKĠNALP; Kıymetli Evrak Hukuk Esasları, Ġstanbul 2010, s226) 

 Davacılar, davaya konu senetlerin hatır senedi niteliğinde olduğuna dair iddialarına 

iliĢki bu nitelikte delil sunmadığı anlaĢılmaktadır. Kaldı ki, senetlerin hatır senedi 

olsaydı kullanacağı Ģekilde, bir bankaya ıskonto ettirilmesi ve teminat olarak 

gösterilmesi suretiyle kredi sağlamak amacıyla da kullanılmadığı anlaĢılmaktadır.  

 Aksine, gerçekleĢtirilen finansal incelemede, 

 Ġlgili yıllarda “ORTAK” tarafından birçok banka havalesi yoluyla davalı 

Ģirketten para çekildiği”; 

 “ORTAĞIN davalı Ģirkete borç bakiyesi, 2009 yılında günlük ortalama 

10.802.203,87 TL, 2010 yılında 19.033.268,27 TL, 2011 yılında ise 01.10.2011 tarihine 

kadar olmak üzere 24.255.926,36 TL düzeyinde seyretmiĢ” olduğu; 

 “anılan tutarın cari hesabına alacak kaydı yapılarak listelenen farklı hesaplara ise 

borç kaydı düĢülmesi” Ģeklinde talimatlarla bu borçlanmanın bilançoyla farklı hesaplara 

kayıt ile yansıtıldığı 

 “davalı Ģirket kayıtlarına göre 2009 ve 2010 yıllarında içinde gerçekleĢen 

iĢlemler sonucunda ORTAK hesabının yılsonunda oluĢan borç bakiyesinin, cari 

hesaptan virman kaydıyla kapatıldığı ve izleyen yılbaĢlarında aktarma kaydı ile geri 

alınarak tekrardan ORTAK hesabına borç kaydı yapıldığı”; 

 Peri A.ġ. tarafından davalı Ģirkete verilen senetler ile ilgili belge içeriğinde 

“ekteki senetlerin M.Kemal Çambol‟un ORTAK cari hesabına mahsuben tevdi edildiği 

açıklamasına yer verildiği, 
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Tespit edilmiĢtir. 

Tarafımıza sunulan denetim raporları da müteveffa M. Kemal Çambol‟un Hisar Çelik 

Ģirketine borçlu olduğunu ortaya koyduğu gibi taraflar arası yazıĢmalarda ortağın borcu 

hesaplanırken senet bedellerinin düĢülmesi talep edilmiĢtir. 

Bu tespitlerden, müteveffa M.Kemal Çambol‟un Hisar Çelik‟e borçlandığı, bu 

borçlanmaya istinaden çoğunluk pay sahibi ve yönetim kurulu baĢkanı olduğu Peri A.ġ. 

Hisar Çelik Ģirketi lehine bonolar tanzim edilmesini sağladığı kanaatine ulaĢılmaktadır. 

Zira senetlerin tanzim edildiği tarihte M. Kemal Çambol‟un Peri A.ġ. Ģirketinde %79, 

eĢinin %20, kızının %1 oranında sahibi olduğu, yani Ģirketin tamamı üzerinde etkiye 

sahip olduğu anlaĢılmaktadır.  

Dava konusu olay da Mehmet Kemal Çambol, Ģirketin %79‟u dolaylı olarak ise 

%100‟ünün kontrolüne sahiptir. Bu kontrolü Peri Deniz A.ġ. Ģirketinin malvarlığını 

kendi borçlarını ödemek amacı ile kullanarak, yani karıĢmasına sebep olarak, Peri Deniz 

A.ġ. Ģirketinin senet tanzim etmesini sağlamak suretiyle kötüye kullanmıĢtır. 

 Bu açıklamalar ıĢığında ve Ģirketin defter ve kayıtlarının incelenmesinden de M. 

Kemal Çambol‟un Ģirkete borçlu olduğu, verilen senetlerin borca karĢılık verildiği ve 

karĢılıksız olmadıkları anlaĢılmaktadır. Kemal Çambol‟un Peri Deniz A.ġ.‟nin hâkim 

ortağı ve yönetim kurulu baĢkanı olduğu ve bu Ģirket ile Hisar Çelik arasında 

senetlerdeki tutar oranında bir borç iliĢkisinin bulunmadığı, bu senetlerin Kemal 

Çambol‟un borcu için verildiği anlaĢılmıĢ Kemal Çambol‟un Hisar Çelik A.ġ.‟ye 

davaya konu senetlerdeki bedellerin üstünde borcu olduğu ve senetlerin karĢılıksız 

oldukları yönündeki davacılar iddiaların yerine olmadığı kanaatine varılmıĢtır. 
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 SONUÇ 

GerçekleĢtirilen teknik ve hukuki değerlendirme sonucunda, müteveffa Mehmet Kemal 

Çambol‟un Hisar Çelik‟e olan alacağına istinaden, pay sahibi ve yönetim kurulu 

baĢkanı olduğu Peri Deniz A.ġ. Ģirketi tarafından Hisar Çelik Ģirketi lehine bonolar 

tanzim edilmesini sağladığı, dolayısıyla ilgili senetlerin hatır senedi niteliğinde olmadığı 

sonucuna varılmıĢtır. ġirketin defter ve kayıtlarının incelenmesinden de Kemal 

Çambol‟un Ģirkete borçlu olduğu, verilen senetlerin borca karĢılık verildiği ve 

karıĢıklıksız olmadıkları anlaĢılmaktadır. Kemal Çambol‟un Peri Deniz A.ġ. hakim 

ortağı ve yönetim kurulu baĢkanı olduğu ve bu Ģirket ile Hisar Çelik arasında 

senetlerdeki tutar oranında bir borç ve iliĢkinin bulunmadığı, bu senetlerin M.Kemal 

Çambol‟un Hisar Çelik A.ġ.‟ye davaya konu senet bedellerin üstünde borcu olduğu ve 

senetlerin karĢılıksız oldukları yönündeki davacılar iddialarının yerinde olmadığı 

sonucuna varılmıĢtır.(Yasaman 2013: 62-78) 
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  BÖLÜM 6.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Amerika ve geliĢmiĢ batı ülkelerinde 1980 yılından itibaren faaliyetlerine yer 

bulmuĢ bu meslek ülkemizde gerek hukuksal gerek ise bilinirlik bakımından arzu edilen 

konuma ulaĢmıĢ sayılmaz.  Son yıllarda düzenlenen seminerler, sempozyumlar ve 

eğitimler baĢta olmak üzere, mesleğin bilinirliğini artırma konusunda yapılan çalıĢmalar 

aradığı zemini henüz bulamamıĢtır. ĠSMMMO‟nun uzmanlarca verdiği eğitimlerin yanı 

sıra çok ciddi anlamda bir çalıĢmada yapılmamıĢtır.  Bu da köklü bir mesleğin 

ülkemizde yer bulmasına yeterli olmamıĢtır.  Adli muhasebe iĢlevsel bakımdan 

yaĢamımızın her alanında yardımcı olabilecek bir sektördür.  Ġkili iliĢkilerden 

baĢlayarak, çözülmesi uzun zaman ve bilgi isteyen birçok ticari uyuĢmazlıklarda 

kendine yer bulacağı bir alan vardır. Hâkim, savcı ve avukatların aldıkları eğitimlerin 

içinde muhasebe konularına yeterli yer verilmemesi, adli muhasebecilerin mesleki 

becerilerini ortaya çıkarmaya bir fırsattır.  Ülkemizde adli muhasebecilik mesleğine 

duyulan ihtiyaca karĢın, mesleğin mevcut durumunun yetersiz olması,  adli 

muhasebeciliğin geliĢmesini ve yer bulmasını zorunluluk haline getirmiĢtir. Tüm 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye‟de iĢ hayatında ve toplumun 

çeĢitli kesimlerinde yaĢanan geliĢmelere bağlı olarak ortaya çıkan çok çeĢitli ve değiĢik 

teknolojik güçler kullanılarak iĢlenen suçlar bu mesleğe olan ihtiyacı gün geçtikçe 

artırmıĢ, gerekli önlemleri alarak adli muhasebe konusuna giren konular nedeniyle 

ortaya çıkabilecek zararları en aza indirgemek adeta bir zorunluluk haline gelmiĢtir.  

Adli muhasebe için alt yapı olmakla beraber henüz bütünsellik kazanmamıĢ ve ikincil 

mevzuat oluĢmamıĢtır.  

Adli muhasebecilik mesleğinin Türkiye‟de mevcut bir yasal zemini olmaması, bu 

konuda profesyonel olarak çalıĢmak isteyen insanların da çalıĢma kapsamlarını 

kısıtlamaktadır.  Adli muhasebeci kapsamında faaliyet gösteren kiĢiler genel olarak 

meslek bünyesinde faaliyet gösteren SMMM ve YMM belgelerine sahip ya da 

akademik olarak bu iĢle ilgilen kiĢilerdir.  

Yasal zemin oluĢtuğu takdirde toplumda muhasebeci olarak adlandırılan ve 

zihinlerde sadece beyanname düzenleyen, bordro yapan kiĢi olarak bilinen meslek 

mensupları, kendi alanlarında daha önemli iĢlere imza atma imkânı bulabileceklerdir. 
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Adli muhasebeciler ne kadar aktifleĢirse, adliyelerimizin raflarında tozlanmaya 

yüz tutmuĢ muhasebe ve finans içerikli davalar daha çabuk sonuçlanabilir.  Hukuk 

sistemimiz daha aktif ve daha dinamik olabilir. Uzun sürmeyecek yargılamalar 

insanların adalet sistemine güvencini daha da artacaktır.  

Hali hazırda önemsenmeyen “dava açsam yıllar sürer” denilen konuların 

mahkemelere intikal etmesine olanak sağlayabilir. Ülkemizin ticari ahlak yapısının daha 

da güçlenmesine katkı sağlarken etkileĢimli olarak birçok konuda domino etkisi 

yapabilir 

 Uzman tanıklık kapsamında tez içeriğinden de anlaĢıldığı üzere bilirkiĢilik 

olarak mahkemelere hizmet verilmektedir. Daha kapsamlı faaliyet gösterilmesi 

anlamında bilinirliğinin artırılması ve mahkemelerden avukatlar aracılığı talep edilmesi 

gerekmektedir.  

 Dava destek kapsamında herhangi bir hukuksal düzenlemeye ihtiyaç yoktur.  

Avukatlar ve adli muhasebeciler aralarında bir sözleĢme imzalayarak bu iĢi çözülebilir.  

Ancak detaylarını çalıĢmamda da belirttiğim gibi bir ast üst iliĢkisi olmadan, adaletin 

tecelli etmesi için karĢılıklı saygı çerçevesinde çalıĢması gerekmektedir.  Dava sürelerin 

kısalması ve sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için gerekli ve önemli konulardan bir tanesi 

de budur.  

 Hile denetçisi; adli muhasebenin en dikkat çekici ve hizmet verebilme adına en 

geniĢ çalıĢma alanına sahip olduğu konudur.  Her olay mahkemeye intikal etmiĢ 

olmayabilir, ya da mahkemeye intikal etmek için yeterli kanıta sahip olunmayabilir.  

Adli muhasebeciler, özel hayat kurallarını ihlal etmeden bir dedektif gibi çalıĢarak 

olayların çözülmesinde aktif rol oynayacaklardır. Çünkü bir adli muhasebeci görevini 

yerine getirebilmek için almıĢ olduğu eğitimlerde öğrendiği teknikleri baĢarılı bir 

Ģekilde kullanarak olayı çözüme ulaĢtıracaktır. Adli muhasebecinin görevi hazırlanmıĢ 

mali tablolar hakkında kesin görüĢ bildirmek değil, karĢılaĢılan muhasebesel ağırlıklı 

hukuksal problemleri çözerek adaletin yerine gelmesini sağlamaktır.  

Adli muhasebe ve Adli Muhasebecilik mesleği üzerine yapılan bu tezin,bu konunun 

bilinirliğinin artmasına yardımcı olacağını ve gelecekte bu meslekle alakalı ülkemiz 

açısından artı bir katma değer sağlanacağı beklenmektedir. 
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