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ÖZET 

ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİ VE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET 
KANUNU AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Adli muhasebe, dünyada son 30 yılda yoğun olarak uygulanmaya başlanan, 
muhasebe, denetim, hukuk, araştırmacılık ve bunun gibi birçok ilgili disiplini içine 
alarak mahkemelere intikal etmiş hukuki durumların çözümüyle ilgilenen aynı zamanda 
hile, yolsuzluk, usulsüzlük gibi sorunların tespiti, önlenmesi ve çözümüyle de ilgilenen 
yeni bir alandır. Türkiye’de ise çok kısa bir geçmişe sahiptir. Bu çalışma ile adli 
muhasebecilik mesleğini tanıtmak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve adli muhasebe 
mesleği arasındaki ilişkiyi incelemek, Türkiye’deki adli muhasebecilik mesleğinin 
uygulanışını ortaya koymak amaçlanmış ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun adli 
muhasebe mesleğine Kanun’un çeşitli maddelerinde değinildiği ancak bunun adli 
muhasebecilik mesleğinin kabulü açısından yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. 
Bununla birlikte günümüzde adli muhasebecilik mesleği Türkiye’de uygulanmaktadır 
ancak dünyadaki örneklerine yaklaşılması için; adli muhasebeciliğin meslek olarak 
kabul edilmesi, meslek mensubunun sertifika sahibi yapılması ve adli muhasebe 
eğitiminin gerek lisans ve lisansüstü seviyede gerekse de meslek mensuplarına sertifika 
sahibi olmalarından sonra mesleki yetkinliklerini devam ettirmeleri amacı ile sürekli 
olarak verilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki işletmeler ya ortaklarından ya da 
hükümetten gelen baskılar ve talepler nedeniyle finansal faaliyetlerini yakından 
inceleme gereği hissettiklerinde, adli muhasebeye olan talepleri ihtiyaçları 
doğrultusunda artacak ve daha çok işletme adli muhasebeciden yararlanma yoluna 
gidecektir. Bu adli muhasebeciler, mesleğe gerekli profesyonelliği katabilecek kişiler 
olmalı ve toplum, adli muhasebeci olan uzmanın farkını, profesyonelliğini açık ve net 
olarak görebilmelidir. 
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ABSTRACT 

FORENSIC ACCOUNTING PROFESSION AND ANALYSING IN 
TERMS OF THE TURKISH COMMERCIAL LAW NO.6102 

Forensic accounting which is implemented intensively last 30 years in the 
world interests solution of convened problems involve accounting, audit, law, research 
and other related disciplines, meanwhile it also interests with determination, measure 
and solution of problems like fraud and irregulatory. In Turkey, it has not been 
implemented as long as examples of the world. It’s aimed with this work that 
familiarizing forensic accounting and analyzing relations between Turkish trade Law 
Nr:6102 and forensic accounting. Forensic accounting is mentioned in some articles of 
Turkish Trade Law Nr: 6102, however it is concluded that are not sufficient evidences 
to accept profession of forensic accounting. On the other hand, forensic accounting is 
implemented in Turkey, solely for making familiar to examples of the world it is 
required that forensic accounting should be accepted as a profession in Turkey and 
people who choose forensic accounting have to own certificate. Education of forensic 
accounting must be given both bachelor’s and postgraduate degrees and the certificate 
should be renewed constantly to continue professional competence. When entities in 
Turkey need to review its financial operations due to pressures from its shareholders or 
government, requirement and request for forensic accounting will increase paralelly 
and more entity will benefit from a forensic accountant. These forensic accountants 
must be a person who can add value to this profession and display professionalism to 
society.  
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GİRİŞ 

Muhasebe bilimi, ilk ortaya çıkışından itibaren işletmelerde çok önemli işlevler 

üstlenmiş ve geliştirdiği yeni uzmanlık alanlarıyla işletmelerin gelişen ve genişleyen 

yüzüne ışık tutmaya, sorunlara çözüm üretmeye çalışmıştır. İşletmeyi etkileyen her yeni 

gelişme karşısında kendini yenileme gayreti içinde olan muhasebe, hizmet sunarken bir 

yandan işletmelerin diğer yandan da toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı 

sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Son zamanlarda bu yöndeki çabalarla oluşan 

yeni uzmanlık alanlarından birisi de “adli muhasebe”dir. Adli muhasebe özellikle 

Amerika Birleşik Devletleri’nde kabul gören, güvenilir mesleklerden bir tanesi olarak 

kabul edilmektedir. Türkiye’de henüz yeni anlaşılmaya başlayan bu meslek 1 Temmuz 

2012 tarihinde yürürlüğe girecek, kurumsal yönetim ilkelerinin esas alındığı tamamı ile 

denetim odaklı hazırlanmış olan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile bir ivme 

kazanacaktır. 

Bu çalışmanın amacı, adli muhasebecilik mesleğini ve 6102 Sayılı Türk Ticaret 

Kanunu ile ilişkisini incelemektir.  

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. 

Çalışmanın birinci bölümünde adli muhasebe kavramı anlatılmıştır. Adli 

muhasebenin daha iyi anlaşılabilmesi için diğer disiplinler ile ilişkisi ifade edilmiş, adli 

muhasebecinin, bağımsız denetçi, geleneksel muhasebeci ve iç denetçiden farkları 

anlatılarak mesleğin tanıtılması amaçlanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde adli muhasebenin mesleki faaliyet alanları olan 

hile denetçiliği ve hile araştırmacılığı, dava destek danışmanlığı ile uzman tanıklık ele 

alınmıştır.  

Çalışmanın üçüncü bölümde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan 

bağımsız denetim, işlem denetimi ve özel denetim adli muhasebe bakış açısı ile 

irdelenmiştir. 
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Çalışmanın dördüncü bölümünde adli muhasebecilik mesleğinin Türkiye 

açısından mevcut durumu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile kazanacağı yeni kimlik 

ve uygulanabilirliği ile adli muhasebenin daha iyi uygulanabilmesi için yapılabilecekler 

anlatılmıştır. 

Son olarak da bu çalışma ile ulaşılan sonuçlar ifade edilmiştir. 
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1. ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİNE GENEL BAKIŞ 

1.1 ADLİ MUHASEBE KAVRAMI 

Adli muhasebe kavramı 1946 yılında Maurice E. Peloubet tarafından literatüre 

kazandırılmıştır. Peloubet, adli muhasebeyi ilk olarak sadece yasal davalarla ilgili 

işlemler için kullanmasına karşın, zamanla bunun dışındaki işlemler için finansal 

tabloların hazırlanması ve denetimi gibi işlemler için de kullanılmaya başlanmıştır.1 

1980’li yıllardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak 

üzere batılı ülkelerde, muhasebe ve denetim alanında yeni denilebilecek bu meslek 

gelişirken orijinal ismi ile “Forensic Accounting” olarak anılmaya başlanmıştır. 

Forensic kelimesinin sözlük anlamı, “mahkemeye ait”, “adli davalarda bir standart 

olarak kabul edilme” şeklinde ifade edilmektedir. İngilizcedeki “Forensic” kelimesi, 

Türkçe’ ye “Adli” karşılığını alarak geçmiş ve dilimizde kavram olarak “Adli 

Muhasebe” bu şekilde doğmuştur.2 

Webster Dictionary’e göre “Forensic”, “mahkemelerdeki yargılamaya, tartışma 

veya münazaraya ait” anlamını içermektedir.  

Adli bilimlerin genel amacı; bilimsel veriler ile beceri ve gerçeklerin, özellikle 

mahkeme sürecinde kullanılarak ortaya çıkan yasal sorunların çözümüne yardımcı 

olmasıdır.3 

 

 

                                                
1 D.Larry Crumbley ve Nicholas Apostolou, “Forensic Accounting: a New Growth Area in Accounting” 
Ohio CPA Journal, Vol.61, No.3, (Temmuz-Eylül 2002), s.16 Aktaran: Uğur Kaya, “Muhasebe 
Mesleğinde Adli Muhasebe Uzmanlığı ve Türkiye Açısından Gerekliliği”, Muhasebe Bilim Dünyası 
Dergisi, Cilt.7, Sayı.1, (Mart 2005), s.51. 
2 Dery John F., Whall Joseph J., “The New Breed: The Forensic Fraud Examiner”, The Michigan CPA, 
Southfield, Summer, Cilt.46, No.1, 1994, s.26 Aktaran: Nejat Bozkurt , "Muhasebe ve Denetim 
Mesleğinde Yeni Bir Alan Adli Muhasebecilik”, Yaklaşım Dergisi, Cilt.8, Sayı.94, (Ekim 2000), s.58. 
3 William T. Thornhill, “Forensic Accounting: How To Investigate Financial Fraud”,  USA: Business 
One Irwin Professional Publishing Accounting Library, 1995, s.5 Aktaran: Gökhan Kuloğlu, “Adli 
Muhasebe Kapsamında Kredi Kartı Dolandırıcılıkları ve Türkiye Örneği”, (Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, Celal Bayar Üniversitesi SBE, 2007), s.3. 
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Ayrıca “adli” kelimesi “mahkeme veya kamu tartışmalarına bizzat konu teşkil 

eden ya da ilişkili olan veya bu tür tartışmalarda kullanılan” anlamını da taşımaktadır. Bu 

ilişkiye dayanarak; başta ABD olmak üzere birçok batı ülkesinde genel olarak 

muhasebe, denetleme ve araştırma becerilerinin entegrasyonu olarak da ifade 

edilmektedir. 

En genel tanımıyla adli muhasebe, herhangi bir hukuk yönteminin desteğiyle 

ya da işbirliğiyle yapılan tüm muhasebe işlemlerini kapsamaktadır. Bu tanımlama 

“forensic” kelimesinin (hukuka ilişkin ya da hukukta kullanılan) sözlük anlamıyla da 

uyumludur.4 

Adli muhasebe için literatürde şimdiye dek ölçüt kabul edilmiş, resmi, genel 

kabul gören tek bir tanım kullanılmamakla birlikte, kullanılacak alan ve amacına 

yönelik olarak farklı şekillerde tanımlanmıştır: 

Adli muhasebe, “hukuki problemlerin çözümünde finansal bilgilerin 

kullanılmasıyla ilgilenen bir disiplindir.”5 

Adli muhasebe, “mevcut deliller kapsamında finansal konulardaki yeteneklerin 

ve araştırmacılık mantığının çözülmemiş sorunlara uygulanmasıdır.”6 

Adli muhasebe sadece mahkemelere intikal etmiş hukuki durumlarla ilgilenen 

bir muhasebe uzmanlığı olmayıp aynı zamanda işletme boyutundaki hile, yolsuzluk, 

usulsüzlük gibi sorunların tespiti, önlenmesi ve çözümüyle de yakından 

ilgilenmektedir.7 

Adli muhasebe; ihtilaflı, adliyeye intikal etmiş ya da hukuken ihtilafa neden 

olmuş muhasebe işlemlerinin çözülmesini sağlayan bir disiplindir.8 

                                                
4Corne Oberholzer, “Quality Management in Forensic Accounting”, Gordon Institute of Business 
Science University of Pretoria, Kasım 2002, s.5. 
5 Forensic Accounting Defined, http://www.cris.com/~dfillmer/forensic.htm, (24.01.2004) Aktaran: Kaya, 
s.51. 
6 Crumbley ve Apostolou, s.17 Aktaran: Kaya, s.51. 
7 Kaya, s.51-52. 
8 Masum Türker, Kişisel Görüşme, 2009 Aktaran: Nermin Akyel, “Adli Muhasebecilik ve Türkiye’de 
Uygulanabilmesi İçin Altyapı Bileşenlerinin Mevcut Durumu, Değerlendirilmesi ve Öneriler”, 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi SBE, 2009), s.65. 
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Adli muhasebe; muhasebenin, denetimin ve hukuki kavram, ilke ve 

tekniklerinin bir araştırma kapsamında kullanıldığı, yasal, finansal ve sosyal 

anlaşmazlıkların çözümlendiği bir hizmet türüdür.9 

Adli muhasebe; adli yargı kurumlarının kararlarına yardımcı olmak üzere, 

muhasebe konusunda oluşan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda sonuca götürecek 

muhasebe analizlerini kapsar.10 

Adli muhasebe; finansal uzmanlık, dolandırıcılık bilgisi ile ticari realite ve 

hukuk sisteminin işleyişine dair güçlü bir bilgi ve anlayışı kapsamaktadır.11 

Adli muhasebe; uyuşmazlıkların çözümü, mahkemede uyuşmazlıklara bir 

temel oluşturulması için, uygun muhasebe analizleri sağlamaktır.12 

Adli muhasebe, finansal durumların, hukuki problemlerle ilgisini ve hukuki 

problemlere uygulanmasını ele alan bir bilim dalıdır.13 

 Adli muhasebe; muhasebe, denetleme ve araştırma becerilerinden oluşan bir 

saha olarak tanımlanmaktadır.14 

Adli muhasebeyi, ekonomik bir suç işlemiş kişilerin aleyhine açılan davalarda 

dava konusu suçla ilgili mali bilgileri bir araya getirip, mahkemede kabul edilebilir 

şekilde sunmaya çalışan bir bilim dalı olarak da tanımlayabiliriz.15 

Adli muhasebe, spesifik hukuk iddialarını desteklemek amacıyla özel bir kanuna 

göre icra edilen bir muhasebe çalışması olarak tanımlanabilir. Hukuki incelemeler için 

uygun bir muhasebedir.16 

                                                
9 Fatma Ulucan Özkul ve Pınar Pektekin, “Muhasebe Yolsuzlarının Tespitinde Adli Muhasebecinin Rolü 
ve Veri Madenciliği Tekniklerinin Kullanılması”, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt.11, 
Sayı.4, (Aralık 2009), s.62. 
10 Kapital YMM, Adli Muhasebe,  
http://www.kapitalymm.com/tr/adli_muhasebe_danismanlik_hizmetleri.asp (01.10.2010). 
11 Thornhill, s.10 
12What is Forensic Accounting, http://www.forensicaccounting.com/one.htm#start(25.10.2010). 
13Norman Inkster, “Forensic Accounting”, CMA Magazine, Vol.70, No.3,  (Nisan1996), s.11. 
14Selim Yüksel Pazarçeviren,“Adli Muhasebecilik Mesleği”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Cilt.1, Sayı.2, (2005), s.2. 
15 A.George Manning, Financial Investigation And Forensic Accounting,USA: Crc Press, 2002, s.1 



 

6 

Adli muhasebe, “mevcut deliller kapsamında finansal konulardaki yeteneklerin 

ve araştırmacılık mantığının çözülmemiş sorunlara uygulanmasıdır.”17 

Diğer bir taraftan son yıllarda adli muhasebenin genel bir tanımı olmamasına 

rağmen özelikle akademik çevrelerde; muhasebe metot ve teknikleri uygulanarak, farklı 

yasal sorunlarda gerçeklerin ortaya çıkarılması amacıyla, meselenin bütün yönleri ile 

analiz edilmesi ve soruşturma neticesinde elde edilecek bütün verilerin objektif bir 

şekilde mahkemede sunulması ile ilgili olduğu şeklinde yaygın bir kanaat oluşmuştur.  

Diğer pek çok yargılama sisteminden farklı olarak adli muhasebe hakkında 

günümüzde çok boyutlu bir yaklaşım benimsenmiştir ve adli muhasebe ilgili çok sayıda 

alt disiplinle kuşatılmıştır.18 

Adli muhasebeyi geniş bir disiplin olarak düşünürsek; soruşturmacı 

tekniklerin kullanımı, muhasebe, denetim, hukuk, sayısal yöntemler, finans, bilgisayar 

teknolojileri ve ticaret becerileri ile entegre olma, mahkemede tanıklık ve uzman 

tanıklar tarafından kullanılması için fikir ve düşünceler geliştirme, karmaşık finansal 

bilmeceleri çözme, dolandırıcılık soruşturması, zararlara karar verme, işletmelere değer 

biçme ve diğer finansal tartışmaların çözümü ve hatta boşanma sürecinde mal varlığının 

değerinin belirlenmesi, kriminal vakalarda kanıt olarak nitelendirilebilecek bilgi ve 

belgelerin toplanması, bunların analiz edilmesi ve değerlendirilmesini de kapsayan 

birçok konuda kullanılan sezgisel bir yaklaşım olarak da kabul etmek mümkündür.19 

 

 

                                                                                                                                          
16Larry Crumbley, “What is Forensic Accounting”, Journal of Forensic Accounting, USA: R.T. 
Edwards Inc, 2008. 
17 Crumbley ve Apostolou, s.17 Aktaran: Kaya, s.51. 
18 Oberholzer, s.5. 
19 Nathaniel Cole, “Money Laundering: Forensic Accounting as an Expert Witness”, The Institute of 
Chartered Accountants of Nigeria 38th Annual Accountants’ Conference, AbujaNigeria, (15 Ekim 
2008), s.7. 
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Bu geniş disiplin temelde 3 ana alt disiplinden oluşur:20 

1. En geniş alana sahip en alt katmandaki disiplin güçlü bir muhasebe 

geçmişi’dir. 

2. Daha dar bir alanda yer alan disiplin; denetim, risk değerlendirme ve risk 

kontrolü ile hilenin tespit edilmesi bileşenlerinden elde edilen bilgi’dir. 

3. En dar alana yerleşen disiplin ise yasal ortamın genel hatları bilinmesi ve 

anlaşılması’dır. 

1.2 ADLİ MUHASEBECİ 

Adli muhasebeyi tanımladıktan sonra bu mesleği icra eden adli 

muhasebecilerin kimler olduğu, nerelerde görev aldıkları, yetkinliklerinin neler olduğu 

gibi sorulara cevap olacak özelliklerine değinmek bu mesleği daha iyi anlamak adına 

uygun olacaktır. 

Küresel dünyada artan teknolojik olanaklar ile birlikte karmaşıklaşan ticari iş 

süreçleri, suç faaliyetlerinin çözümünde yargı mensupları ve suç bilimi 

araştırmacılarının yetersiz kalmasına neden olmuştur. Bu gerçek, beyaz yakalılar 

tarafından işlenen suçları ve ticari uyuşmazlıkları artırdığı gibi aklama suçu ve 

terörizmin finansmanı gibi suç faaliyetlerini de artırmaktadır.21 

Özellikle bugünün hileli işletme faaliyetleri, finansal skandallar ve aklama suçu 

gibi finansal suçlar hukuki düzenlemeler ile yakından ilgilidir.22 

İşletmelerdeki finansal skandallar, muhasebecilerin kendi görevlerini yaparken 

potansiyel hile ve diğer yasal olmayan faaliyetlerden haberdar olmamaları nedeniyle 

ortaya çıkmaktadır. İşte, adli muhasebecilik mesleği, muhasebe ve hukuk arasında ilişki 

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

doğan ihtiyaca cevap verebilmek için belirli eğitim, deneyim ve bilgi düzeyine sahip 
                                                
20 Larry Crumbley, The Growing Field of Forensic Accounting, New Accountant, 2000/2001 School 
Year, s.18 Aktaran: Mete Gülaçtı, “Adli Muhasebe Mesleği ve Uygulama Önerisi”, (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2004), s.55. 
21 Toraman, Abdioğlu ve İşgüden, s.33. 
22 Z.Rezaee, L. D.Crumbley ve R.C.Elmore, “Forensic Accounting Education: A Survey of 
Acedemicians and Practitioners”, Advances in Accounting Education Teaching and Curriculum, No. 
6, (2005), s.218 Aktaran: Toraman, Abdioğlu ve İşgüden, s.33. 
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alanı ile ilgili yetkin meslek elemanlarıdır. Adli muhasebeciler bunun dışında yaygın bir 

şekilde boşanma davaları, ticari davalar, kişisel tazminat davaları, rüşvet, yolsuzluk ve 

hileli işlemlere ilişkin davalarda görev almaktadırlar.23 

Gelişmiş ülkelerde yaygın uygulama alanı bulan adli muhasebeciliğin amacı; 

mahkeme ve diğer bazı hukuki amaçlar için yapılan uzman muhasebeci çalışmalarında, 

avukatlar ve muhasebeciler arasındaki bilgi alışverişinde köprü kurmaktır.24 Kültürel 

arabuluculuk ile “yasallık” ve “ekonomi” arasındaki belirli ilişkiler içerisinde yer 

alırken sağladığı katkıya “hukuki ekonomi” demek mümkündür.25 

Adli muhasebeciler; dava destek danışmanlığı, hile denetçiliği ve hile 

araştırmacılığı ve uzman tanıklık hizmetleri ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya 

çıkarılmasını sağlayabilecek yetkinlikte meslek elemanlarıdır.26 

Adli muhasebeciler hilenin tespiti ve önlenmesi, mesleki soruşturmalar ve mali 

tablo hileleri hakkındaki soruşturmalar ile ilgili hukuk davaları üzerinde çalışırlar.27 

Adli muhasebeciler, adli sorunlarda dava mahkemeye intikal etmeden veya 

dava sürecinde, tartışmanın çözüme kavuşturulabilmesi için gerekli esasları belirleyecek 

bir muhasebe analizi sağlarlar. Adli muhasebeci terimi genellikle gerçeğe ulaşmak için 

ve bu gerçekten yola çıkarak bilirkişi yargısına varmak için “analiz, inceleme, 

soruşturma, denetleme veya sorgulama işlemlerini gerçekleştiren Sertifikalı Kamu 

Muhasebecileri (Certified Public Accountant - CPA) için kullanılmaktadır.28 

 

 

                                                
23 Edward J. McMillan, Policies&Procedures to Prevent Fraud and Embezzlement: Guidance, 
Internal Controls and Investigation, USA: John Wiley&Sons, 2006, s.111. 
24 Pazarçeviren,  s.1. 
25 James W. Williams, “Playing TheCorporate Shell Game: The Forensic Accounting and 
Investigation Industry, Lawand The Management of Organizational Appearances”, Ağustos 2002, 
Graduate Program in Sociology, York University, Toronto, Ontario, s.377. 
26 Toraman, Abdioğlu ve İşgüden, s.17. 
27 Bonita K. Peterson ve Barbara P. Reider, An Examination of Forensic Accounting Courses: Content 
and Learning Activities, Journal of Forensic Accounting, USA: R.T. Edwards Inc, 2001, s.29. 
28 Larry Crumbley, "Forensic Accountants Appearing in the Literature",  
http://www.bus.lsu.edu/accounting/faculty/lcrumbley/forensic.html (14.01.2011). 



 

9 

Uluslararası Yeminli Muhasebeciler Birliği (American Institute of Certified 

Public Accountants – AICPA) muhasebecilerin davalarda sundukları desteği;  "hiçbir 

avukatın diğerine sağlayamayacağı profesyonel destek" olarak tanımlamaktadır.29 

Ticaretin belgeler üzerinden yürümesi nedeniyle, ticari davalar genelde bu 

belgelerin kanıtlanması veya çürütülmesi temelinde şekillenmektedir. İş dünyasından 

anlayan yetenekli bir adli muhasebeci davayla ilgili anahtar belgeleri çözümlemeye 

çalışan avukata yüksek derecede yardımcı olabilir.30 

İşletmeler ve hükümet kurumları genelde adli muhasebecileri, suç işlendikten 

sonra işlenen suçu takip etmeleri amacıyla kullanırlar. İdeal olarak adli muhasebeciler 

iki tarafın; şikâyet, talep beyanı, söylenti veya sorular hakkında daha hızlı ve etkin 

şekilde karar vermelerine veya en azından mali faktörün; devam eden bir tartışmanın 

konusu olarak kullanılmasını azaltmaya olanak sağlamalıdırlar.31 

Adli muhasebeciler adli tahkikata ilişkin olarak kamusal alanda çalışırken, aynı 

zamanda bankalar, sigorta şirketleri gibi özel kuruluşlarda, özel muhasebe ve denetim 

firmalarında veya polis birimleri gibi devlete ait kuruluşlarda (Federal Soruşturma 

Bürosu-FBI ve Dahili Gelirler Servisi-IRS vb.)  hükümet, şirket soruşturmaları, cezai 

olaylar, dava desteği, sigorta iddiaları konularında, hükümet yetkilendirme 

programlarında, soruşturmalarda, hibe ve sübvansiyon soruşturmalarında, hükümet 

yardımına yönelik soruşturmalarda çalışmaktadırlar.32 

Adli soruşturmalar kolluk güçleri  tarafından yürütülen suç soruşturmaları ile 

de ilgilidirler. Bir adli muhasebeci federal, bölgesel veya yerel polis güçleri veya 

avukatlık şirketleri tarafından ücret karşılığında tutulabilmektedir. Bir adli 

muhasebecinin raporu az ve öz bir şekilde, profesyonelce objektif kanıt sunmak 

amacıyla hazırlanmaktadır. Bir adli muhasebeci, bir parça muhasebeci bir parça dedektif 

olmalıdır. Muhasebecinin, hesapları iyi analiz etme ve inceleme bilgisi bulunmaktadır. 

                                                
29 Pazarçeviren, s.2. 
30 Thornhill, s.215-216. 
31 G.Jack Bologna ve J.Robert Lindquist, Fraud Auditing and Forensic Accounting, New Tools and 
Techniques, Second Edition, USA:John Wiley&Sons, 1995. 
32About Forensic Accounting, http://www.forensic-accounting-information.com/forensic-accounting-
careers.htm (13.01.2011). 
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Zira hesap ve kayıtlar incelenmekte, gerçekler, mahkemede ortaya çıkarılmaya 

çalışılmaktadır. Dedektifin ise, tanıklarla görüşmek, kanıtları ortaya çıkarmak ve hukuk 

bilgisi bulunmaktadır. Bir muhasebecinin ve bir dedektifin bu öğeleri birleştiği zaman 

ortaya tam bir suç soruşturmacısı yani adli muhasebeci çıkmaktadır.33 

Son yıllarda Sarbanes-Oxley Yasası’nın da etkisiyle ABD’de adli 

muhasebecilere olan talep hızla artmaktadır.34 

ABD’de 2002 yılında yürürlüğe giren Sarbanes-Oxley Yasası (Sarbanes-Oxley 

Act) ile birlikte bağımsız denetim için yeni bir sistem tasarlanmış ve Halka Açık 

Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu (Public Company Accounting Oversight Board- 

PCAOB) adlı kurul oluşturularak ABD’de bağımsız denetim hizmetinde bulunacak 

kuruluşların bu gözetim ve denetim kuruluna kaydı zorunlu tutulmuştur. Bu yasa ile 

şirket yöneticilerine iç kontrol sistemini inceleme ve denetleme yükümlülüğü, şirket 

CEO (Chief Executive Officer) ve CFO (Chief Financial Officer)'larına da mali tabloları 

onaylama yükümlülüğü getirilirken, şirketlerde denetim firmasının atanması ve 

çalışmasının gözetiminden, denetim raporunun veya ilgili çalışmanın hazırlanması veya 

sunulması bakımından doğrudan sorumlu olacak bir denetim komitesi bulunması 

zorunluluğu da getirilmiştir.35 Bu sistemde adli muhasebecinin görevi ise; denetim ve 

inceleme becerileri ışığında denetim komitelerine veya şirketlerin yöneticisine, CEO, 

CFO ve CAO’ suna (Chief Accounting Officer) özel danışmanlık hizmeti verebilecek 

veya Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Securities and Exchange Commision–

SEC) iznine tabi olmak koşulu ile denetim komitelerinde görev alabileceklerdir.36 

 

 

 

                                                
33 Charles R.Lundelius, Financial Reporting Fraud: A Practical Guide to Detection and Internal 
Control, New York: AICPA, 2003, s.454. 
34Oberholzer, s.4. 
35 Hilmi Kırlıoğlu ve Nermin Akyel, “Enron Sonrası Bağımsız Denetimde Yaşananlar”, Muhasebe ve 
Finansman Dergisi, Sayı.23, (2004), s.31-32. 
36Pazarçeviren,s.3. 
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Adli muhasebeciler olaylara geleneksel denetleme anlayışından farklı bir gözle 

yaklaşmaktadırlar. Adli muhasebeciden bir iddianın soruşturulması ve adli bir ortamda 

bu kanıtlar ve gerçeklikler ile ilişkili konuya açıklık getirmesi beklenir. Adli 

muhasebeciler, sonuç çıkarmak ve değerleri hesaplamak için eleştirisel bir tarzda 

dokümanları ve rakamları detaylarıyla incelerler. Adli muhasebeciler finansal veya 

finansal olmayan verileri, kural dışı uygulama ve şüpheli işlemler bulunabileceği ve 

bunların bir dolandırıcılık suçuna konu teşkil edebileceği şüphesiyle soruştururken 

olağandan çok daha fazlasını hile denetimini ve kontrolünü de içine alacak şekilde 

soruştururlar. Adli muhasebeciler yalnızca sayılara değil sayıların arkasına bakmaya ve 

gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadırlar.37 Diğer bir deyişle, adli muhasebeci, 

kayıtların görünen değerini kabul etmeyip arka planına bakan, dokümanlar hakkında 

şüphe duyan, gerçek niyetini araştıran, bilirkişi raporu hazırlayan, özellikle birilerinin 

yalan söyleme ihtimalinin olduğu durumlarda ortaya çıkan, bireylerle çok detaylı 

mülakatlar yaparak gerçeği ayrıntılarıyla ortaya koyan kişidir.38 

Adli muhasebeci bir soruşturma esnasında, görevini yerine getirirken çeşitli 

kaynaklardan istifade etmekte ve elde ettiklerini yorumlayarak, bulduğu kanıtları 

mantıklı ve uygun bir biçimde ilgili makama sunmaktadır. Uygun şartlar oluştuğunda, 

adli muhasebeci ilgili taraflara, şikâyet, talep, soruşturma veya uyuşmazlığı hızlı bir 

şekilde çözme konusunda da yardımcı olabilmektedir. Adli muhasebeci bütün bunların 

yanı sıra, bir finansal gerçek temeli geliştirip, problemleri, muhasebe veya finansal 

alanlardaki yanlış anlaşılmaları azaltabilmektedir.39 

 

 

 

 
                                                
37Frank J. Grippo, J. W. Ted Ibex, “Introduction to Forensic Accounting”, [Elektronik Versiyon] The 
National Public Accountant, Haziran 2003,  
http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/102836166.html (29.10.2010). 
38 Larry Crumbley, "Forensic Accountants Appearing in the Literature",  
http://www.bus.lsu.edu/accounting/faculty/lcrumbley/forensic.html (14.01.2011). 
39 Thornhill, s.10. 
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1.3 ADLİ MUHASEBE MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 

Bugünkü anlamda profesyonel muhasebe mesleği 19. yüzyılda İskoçya’da 

kurulmuştur. O dönemlerde avukatlar ve muhasebeciler arasında yakın bir ilişki 

bulunmakta, bu iki meslek grubu sık sık aynı kuruma bağlı çalışmakta ve birçok avukat 

müvekkillerine muhasebe hizmetleri de sunmaktaydı. Muhasebeciler, belli bir ücret 

karşılığında sundukları genel hizmetlerinin içerisine uzman tanıklık görevini de dâhil 

etmişlerdi.40 

Adli muhasebecilik mesleğinin temeli, 1824 yılında bir muhasebecinin 

Glasgow, İskoçya’da reklam amaçlı dağıttığı bir el ilanına kadar gitmektedir.41 

Bu ilk yıllar boyunca, hukuk çalışması muhasebecilerin hizmetlerinin büyük 

bir bölümünü oluşturmaktaydı. Edinburgh Muhasebeciler Topluluğu isimli kuruluş 

1854 yılında muhasebe ve hukuk arasındaki ilişkiye dikkat çekmek için bir kraliyet 

fermanı talep etmiştir.  Muhasebecinin işi yalnızca hesap uzmanlığı ile sınırlı değildir, 

kanunun zorunlu genel prensipleriyle hatırı sayılır tanıdık geniş bir alana da hitap 

etmektedir. 1900’lerin ilk yıllarına kadar, ABD ve İngiltere’de muhasebecilerin uzman 

ifadelerini düzgün bir şekilde nasıl verebileceklerine dair talimatlar içeren eğitici 

makaleler yayınlanmaya başlamış ve adli muhasebe disiplini için gereken düzenleyici, 

suçla ilgili kanunlar artmıştır.42 

1900`lü yılların başlarında işletmelerin küreselleşmesinin ardından ve özellikle 

1929 Amerikan Borsası’nın ani düşüşü ile birlikte denetçiler ilgilerini, dolandırıcılık 

faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasından, kamu finansal beyan raporlamasına doğru 

çevirmişlerdir. 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar, imtiyazlı muhasebeciler yoğun bir 

şekilde çalışarak artan muhasebe hizmetleri ve mahkeme huzuruna çıkmalar şeklindeki 

işlerinin küçük bir bölümünü azaltmışlardır. Kısaca adli muhasebecilik mesleği, 

                                                
40 Oberholzer, s.2. 
41 Nejat Bozkurt, “Adli Muhasebenin İçeriği, Gelişimi ve Türkiye Uygulamaları”, İSMMMO Seminer 
Notları, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oXLJLXor-
5oJ:archive.ismmmo.org.tr/docs/seminer/02112010_NejatBozkurt.ppt+Adli+Muhasebenin+%C4%B0%C
3%A7eri%C4%9Fi,+Geli%C5%9Fimi+ve+T%C3%BCrkiye+Uygulamalar%C4%B1&cd=1&hl=tr&ct=c
lnk&gl=tr&source=www.google.com.tr(16.06.2011). 
42Crumbley, “New Technologies‘ Effect on Forensic Auditing, s.203. 
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muhasebenin içerisinde yeni bir uzmanlık olmaktan ziyade, muhasebeciliğin köklerine 

geri dönüşü temsil etmektedir.43 

Adli muhasebecilik, ünlü gangster Al Capone mahkemesi boyunca şöhret 

kazanmıştır çünkü Al Capone, muhasebeci olan IRS’ in ajanları tarafından vergi 

kaçırma suçu sebebiyle yakalanabilmiştir.44 

Başlangıçta, araştırmacı muhasebecilik olarak adlandırılan bu muhasebe dalına 

ilişkin adli tekniklerin büyük kısmı vergi kaçakçılığını tespit etmek amacıyla IRS 

ajanları tarafından geliştirilmiştir.45 

İkinci Dünya Savaşı sırasında FBI, 500 den fazla muhasebeci olan ajanı 

istihdam etmiştir. 6 Aralık 1940 ile 24 Haziran 1941 tarihler arasında özel ajanlar, 

toplamı 538 milyon ABD Doları kadar tutan mali işlemleri incelemiş ve takip 

etmiştir.46. II. Dünya Savaşı’ndan sonra FBI’daki ajanların sayısı azalmış ancak daha 

sonra 600’e çıkmıştır.47 

1946 yılında “Forensic Accounting” terimini literatüre kazandıran ilk kişi 

Maurice E. Peloubet isimli bir muhasebecidir. O zamanlar New York’ta Peloubet 

Pogson,  Peloubet&Co isimli bir kamu muhasebecilik şirketinin ortağıydı. Peloubet, 

“Adli Muhasebe: Bugünün Ekonomisindeki Yeri” adlı çalışmasında, savaş boyu ve 

sonrasında kamu muhasebecisi ve endüstriyel muhasebeci olarak adli muhasebe 

çalışmalarında görevlendirildiğini açıklamıştır.48 

1953 ve 1986 yıllarında Peloubet ’ten sonra iki kişi daha adli muhasebe 

terimini yazılı olarak kullanmışlardır.49 

                                                
43 Oberholzer, s.2-3. 
44ACFEI, “History of the Forensic Accountant”,http://www.acfei.com/certification/programs-
crfa/details.php, (23.08.2003) Aktaran: Gülaçtı, s.57. 
45 Kuloğlu, s.12. 
46ACFEI, “History of the Forensic Accountant”, http://www.acfei.com/certification/programs-
crfa/details.php, (23.08.2003) Aktaran: Gülaçtı, s.57. 
47 Crumbley, “New Technologies‘ Effect on Forensic Auditing”, s.203. 
48 Oberholzer, s.3. 
49Crumbley, “New Technologies‘ Effect on Forensic Auditing”, s.204. 
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Organize suçların ticaretin yasal oluşumları içerisine sızmasındaki artışa ilişkin 

endişelerin ortaya çıktığı 1960’ların Kanada ekonomisinde, organize suçla bağlantılı 

görülen çok sayıda dikkat çekici borsa dolandırıcılıklarından dolayı ekonomik ve politik 

patlamanın da zorlamasıyla Kanada’da ilk uzman ekonomik suç birimi olan Kanada 

Kraliyet Atlı Polis Birimi (Royal Canadian Mounted Police – RCMP) kurulmuştur. 

Bunun ardından hem eyalet hem de şehir polis departmanlarında benzer birimler 

kurulmuştur. Bu uzman polis birimlerinin oluşumu ekonomik suç yaklaşımında temel 

paradigma değişimine işaret etmektedir. Bu noktadan itibaren kamu polis güçleri artan 

bir şekilde geniş bir yelpazedeki olayların soruşturulması ve takibatını kapsamaktadır.50 

Adli muhasebe, 1975 yılına kadar endüstriyel bir organizasyon değildi. Ancak 

bu durum Don Holmes ve Bob Lindquist isimli iki muhasebecinin muhasebe bakış açısı 

ve Lindquist-Holmes isimli şirketlerini kurmaları ile birlikte değişmeye başlamıştır. 

Profesyonel manada ilk adli muhasebe firması Kuzey Amerika’da kurulmuştur. Bu, 

öncelikle o zamanlar ki RCMP için dava etme desteği çalışması, ülke ve şehir bazında 

ekonomik suç birimlerinden oluşan firmanın dosya yükünün doğal bir yansımasıydı. 

Buna, geleneksel muhasebe ve denetleme fonksiyonları ile ek olarak bir kaç medeni 

dava etme desteği çalışması tarafından eklemeler yapılmış ve bu gidişat 1980’lerin 

başlarına kadar devam etmiştir. Bu zamanlarda, başlıca müşterisi olarak polisten 

kaynaklananlar Lindquist Holmes ’un tüm dosya yükünün %90’lık bir kısmını 

oluşturuyordu. 1980’lerin ortalarına gelindiğinde adli muhasebenin kapsama alanına 

malın izini sürme, tekrar yerine koyma, suç soruşturmalarında işbirliği yapmak ve çok 

farklı medeni hukuk davalarında dava etme desteği gibi çok farklı alanlarda sunulan ek 

muhasebe ve soruşturma hizmetleri de dâhil olmuştur.51 Bu değişimin ardında 

çoğunlukla firmanın hayatta kalmayı başaramaması ve sadece polis çalışmalarına dayalı 

büyük beklentileri karşılayamamasının -önceden tahmin edilemeyen kötü şöhret, yoğun 

iş ve getirebileceği kar payı bakımından sınırlı oluşu göz önüne alınırsa- sebep 

olduğunu söylemek mümkündür. Bu daha ikincil ve önemsiz hususlardaki dikkate değer 

genişleme, özel pazarlarda, ticari dava etme desteği ve soruşturmalara destek vermek 

(işbirliği yapmak) geleneksel polis destekleme çalışmalarından çok daha kullanışlı ve 
                                                
50 Williams, s.151-153. 
51 Hüseyin Aktaş ve Gökhan Kuloğlu, “Adli Muhasebe ve Adli Muhasebecilik Mesleği”, Muhasebe ve 
Denetime Bakış Dergisi, Cilt.8, Sayı.25, (Mayıs 2008), s.109. 
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yararlı bulunmaktaydı. Adli muhasebe daha çok büyüme ve genişleme potansiyeline 

sahipti. 1980’lerin sonlarına kadar firmanın kriminal çalışmalardaki payı bütün dosya 

sayısının yaklaşık %10’u kadarını oluşturmaktaydı.52 

Bu arada adli muhasebe disiplini için gereken düzenleyici ve suça ait konularda 

da artışlar yaşanmıştır.53 

Adli muhasebe ile ilgili ilk kitap olan “Forensic Accounting: The Accountant 

as an Expert Witness” 1982 de Francis C. Dykman tarafından yazılmıştır. 1986 da ise 

ikinci kitap yayımlanmıştır.54 

1995 yılında kurulan Seçkin Kişiler Bağımsız Komitesi (Independent 

Committee of Eminent Persons-ICEP) kapsamında bir araya gelen adli muhasebecilerin 

çabaları sonucu 1933–1945 arası dönemde, II. Dünya Savaşı esnasında Nazi zulmünün 

mağdurlarına ait olduğu düşünülen 254 İsviçre bankasında yaklaşık 6,8 milyon hesabın 

açıldığını ortaya çıkararak, 4,1 milyon hesaba ilişkin kayıtlara ulaşılmış ve yaklaşık 1 

milyar dolar civarında bir para yasal mirasçılara teslim edilmiştir.55 

Amerika ve İngiltere’de adli bilimlerin uzmanlıkları 90’lı yılların başında 

gelişmiştir. Avustralya’da ise ancak 1998’den sonra büyük muhasebe şirketlerinin 

desteği ile, adli hizmetlerin uzman iş birimlerinde geliştirilmesi mümkün olabilmiştir. 

Özel adli birimler uzmanlık seviyelerini yüksek bir noktaya taşımışlardır.56 

Adli hizmetlerin gelişim seyrine bakıldığında uzun bir geçmişe sahip olduğu 

görülmektedir. Denetim hizmeti alan müşterilerin; bilirkişi görüşü, değerleme, 

ekonomik kayıp/zararların ölçülmesi ve muhasebe bilgisinin çok sayıda iddia açısından 

                                                
52 Williams, s.151-153. 
53Crumbley, “New Technologies‘ Effect on Forensic Auditing”, s.203. 
54 Nejat Bozkurt, “Adli Muhasebenin İçeriği, Gelişimi ve Türkiye Uygulamaları”, İSMMMO Seminer 
Notları, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oXLJLXor-
5oJ:archive.ismmmo.org.tr/docs/seminer/02112010_NejatBozkurt.ppt+Adli+Muhasebenin+%C4%B0%C
3%A7eri%C4%9Fi,+Geli%C5%9Fimi+ve+T%C3%BCrkiye+Uygulamalar%C4%B1&cd=1&hl=tr&ct=c
lnk&gl=tr&source=www.google.com.tr(16.06.2011). 
55 Joe Anastasi, The New Forensics Investigating Corporate Fraud and Theft of Intellectual 
Property, 2003, s.182 Aktaran: Kuloğlu, s.12. 
56 S. Dellaportas ve diğerleri, Ethics, Governance and Accountability, Australia: Wiley&Sons, 2005, 
s.150 Aktaran: Özkul ve Pektekin, s.60-61. 
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sorgulanması (örneğin, sözleşme uyuşmazlıkları, idari soruşturmalar, mesleki 

dikkatsizlik, ürün ve/veya hizmetlerin beklenilen özellikleri taşımaması vs.) 

hususlarında yardım almak için denetçilere başvurmaktadırlar. 

1.4 ADLİ MUHASEBE MESLEĞİNİN ORTAYA ÇIKMA NEDENLERİ 

1980’li yıllardan sonra yaşanan büyük şirket skandalları ilgililere sunulan 

finansal tablolara olan güvenin azalmasına, var olan düzenlemelerin gözden 

geçirilmesine ve değişiklik yapılmasına neden olmuştur. Yapılan muhasebe hileleri 

yalnızca şirket sahiplerinin ve yatırımcıların değil, çalışanlar, kredi kurumları, devlet ve 

denetim firmaları gibi işletmenin çevresinin de zarar görmesine, ekonomik kayıpların 

yaşanmasına neden olmuştur.57 

Bu gelişmeler, şirketlerin finansal durumlarının ortaya konmasında dikkati, 

muhasebeci ve denetçilere yönelterek, muhasebe denetiminin hangi konularda yeterli ya 

da yetersiz olduğunu, denetçinin çalışmasının işletmedeki her noktayı kapsayamayacağı 

gerçeğini göz önüne sermiştir. Önceden işletmedeki bir hilenin tespiti, muhasebenin 

görevi olarak düşünülmekte ve denetçi sıfatıyla görev yapan meslek mensuplarından da 

bu yönde bir hizmet beklenmekteyken günümüzde denetçilerin sadece işletme finansal 

tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilke ve politikalarına uygun olup olmadığına 

dair görüş bildirmekle görevli oldukları, işletmelerdeki hile ve yolsuzlukların tespiti ve 

ispatlanması gibi konularda yardımcı olamadıkları gerçeği anlaşılmış durumdadır. 

Skandalların önlenme çabaları başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde önemli bir 

meslek alanının oluşmasına ortam hazırlamıştır. 30 Temmuz 2002 de Amerika’da 

Senatör Paul D. Sarbanes ve Michael G.Oxley tarafından Sarbanes-Oxley kanunu 

çıkarılmıştır. Bu kanun ile yatırımcının; finans piyasalarına, kurumsal yönetime ve 

finansal raporlamaya duyduğu güveni yeniden kazanması amaçlanmıştır. Bu kanun ile 

denetim şirketlerinin hali hazırda verdikleri bazı hizmetlerin, adli hizmetler kapsamında 

olması sebebiyle adli muhasebeci tarafından verilmesinin gerekliliği ortaya 

konmuştur.58 

                                                
57 Akyel, s.71. 
58 Özkul ve Pektekin, s.60. 
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Yaşanan şirket skandalları klasik anlamdaki muhasebenin ve muhasebe 

denetiminin çehresinin değişerek adli muhasebenin ortaya çıkmasına sebep olurken adli 

muhasebeye duyulan ihtiyacı daha başka unsurlarla da desteklemek mümkündür, 

bunlar:59 

 Küreselleşme, 

 Farklı coğrafyalara yapılan yatırımların artması, 

 Yatırımlar sonucunda artan sahtekârlık, yolsuzluk ve uyuşmazlıklar, 

 İşletmelerde genel giderlerin azalması,  

 İşletmelerin hiyerarşik yapısındaki katmanların ortadan kaldırılması, 

 Bilişim teknolojilerinin kullanımının artması, 

 Toplumda bireylerin ve kurumların artan oranda mahkemelere 

başvurmaya başlaması, 

 Ticari işlemlerin giderek karmaşıklaşması, 

 Toplumda, bireylerin ve kurumların devlet ile ilişkilerinin giderek sorun 

çıkarmaya başlaması, 

 İşletme başarısızlıklarının artması ve büyük tutarlara ulaşması, 

 Avukatların ve mahkemelerin karşılaştıkları olaylarda daha fazla uzman 

desteğine ihtiyaç duymaları, 

 İnternet korsanları ve siber suçların giderek artması, bunlara yönelik 

gelişmiş güvenlik gereksinimi ve bu tür adli soruşturmaları yürütmek için uzman kişiler 

ihtiyaç duyulması, 

                                                
59 Justin de Lorenzo, “Forensic Accounting”, Australian Accountant, Cilt.63, No.2, (Mart 1993), s.23 
Aktaran: Bozkurt , “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan ‘Adli Muhasebecilik’”, s.58 ve 
Pazarçeviren, s.1-3. 
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 Yaratıcı muhasebe, bulanık muhasebe gibi finansal tablo kullanıcılarını 

yanıltmaya yönelik, şeffaflıktan uzak bir takım uygulamaların da artması, 

 Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı değişime adapte olan muhasebe 

bilimi, dijital ortama geçiş ile işlemlerin güvenliğinin azalması. 

1.5 ADLİ MUHASEBECİLERİN ÖZELLİKLERİ 

1.5.1 Mesleki Beceri ve Nitelikler 

Adli muhasebeciler iş dünyasındaki sorunların realitesini görüp sayıların 

ötesine geçecek şekilde eğitilirken geçmişten gelen muhasebe konusundaki bilgi, 

tecrübe ve becerisini kanun önündeki durumlar için kullanırlar.60 

Adli muhasebeciler, yasal sorgulamalara kendi muhasebe bilgilerini 

uygulayabilme özelliğini taşımalıdır. Adli muhasebecilik yetkisini almış bir CPA 

uzmanı yazılan raporları sorgulayabilir, yolsuzluk araştırmaları yapabilir ve suçlu 

araştırmalarına yardım eder.61 Ayrıca adli muhasebeciler, görüşme ve rapor yazma 

teknikleri, bilirkişi tanıklığı, yasal sistemin işleyişi konularında deneyimli, bilgili ve 

eğitimli olmalıdırlar.62 

Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği (Association of Certified Fraud Examiners-

ACFE) dünyada bu meslekle ilgili faaliyet gösteren kurumlar arasında en önemlisi 

olarak kabul edilmektedir. Adli muhasebecilik ve hile denetçiliği konularında yaygın 

hizmetler vermekte, eğitimler ve seminerler düzenlemekte, yayınlar yapmaktadır. 

ACFE, adli muhasebe mesleğini başarılı bir biçimde yönlendirmektedir. ACFE’nin 120 

ülkede, 55.000 sertifikalı dolandırıcılık uzmanı üyesi bulunmaktadır. ACFE ’de adli 

muhasebeci olabilmek için gerekli temel nitelikler arasında, üniversite mezunu olma, 2 

yıllık dolandırıcılık ile ilgili deneyim (vergi dışında dolandırıcılık ile ilgili hesaplarda 

                                                
60What does a Forensic Accountant do?, http://www.forensicaccounting.com/three.htm (25.10.2010). 
61 http://www.forensicaccounting.com(25.10.2010). 
62 Tommie Singleton, Aaron Singleton, Jack Bologna ve Robert Lindquist, Fraud Auditing and 
fForensic Accounting, 3.Edition, USA: John Wiley&Sons, 2006, s.4 Aktaran: Toraman, Abdioğlu ve 
İşgüden, s.32. 
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uzmanlık) ve bilgisayar bilgisi yer almaktadır ayrıca hile denetçiliği ( Certified Fraud 

Examiner- CFE) ruhsatı almış olmak da gereklidir.63 

IRS ’den emekli olmuş bir adli muhasebeci olan Robert R.Roche adli 

muhasebenin tanımını şöyle vermiştir: “Kayıtların görünen değerini kabul etmeyip arka 

planına bakan, dokümanlar hakkında şüphe duyan, gerçek niyeti araştıran, bilirkişi 

raporu hazırlayan, özellikle birilerinin yalan söyleme ihtimalinin olduğu durumlarda 

ortaya çıkan, bireylerle çok detaylı mülakatlar yaparak gerçeği ayrıntılarıyla ortaya 

koyan kişidir”. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, adli muhasebecilerin normal 

muhasebeciler veya denetçilerden farklı olarak birtakım özellikleri taşımaları ve bazı 

konularda yoğun bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bunlar; finansal uzmanlık, hile 

bilgisi, ticaret gerçekleri, hukuk sisteminin çalışması hakkında bilgi, şüphelinin aranılan 

dolandırıcı olup olmadığını değerlendirebilme kabiliyeti, muhasebe, denetim, istatistik, 

psikoloji, bilgisayar uygulamaları, hukuk, inceleme-araştırma teknikleri, suç bilimi, 

işletme yönetimi, örgütsel ilişkiler ve iletişim bilimleridir.64 

Bu özelliklerin yanında adli muhasebecilerin bir dedektif gibi hareket etmeleri 

gerekmektedir. Yurt dışında yapılan bir çalışmada, adli muhasebecilik mesleği ile ünlü 

dedektif Sherlock Holmes arasında bir ilişki kurulmuş, adli muhasebecilerin veri 

toplama ve analiz etmede tıpkı bir dedektif gibi titiz çalışmaları gerektiği 

vurgulanmıştır.65 

Buna göre iyi bir adli muhasebeci aynı zamanda iyi bir dedektif olmalı, dikkatli 

inceleme ve araştırma zihniyeti taşımalıdır. Adli muhasebeciler olayların ve sayıların 

herkese görünen yüzünden çok görünmeyen kısmına, arka planında bulunan unsurları 

görebilen yani somutlaştırmak gerekirse; finansal raporların görünen değerlerini kabul 

etmeyen, sorgulayan kişilerdir. Adli muhasebeciler bir dedektif gibi hareket ederek, 

gerekli soruşturmaları yaparken, sahip olması gereken araştırmacı teknikleri de 

kullanmalıdırlar. Araştırmacı teknikleri bilgisinde, belli bir iddiayı desteklemek ya da 

                                                
63Howard W. Wolosky, “It was a Growing Speciality Before Enron, WorldCom and Sarbanes-Oxley 
Now, It’s really hot”,The Practical Accountant, Şubat 2004, s.4. 
64 Oberholzer, s.4 ve Bozkurt , “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan ‘Adli Muhasebecilik’”, 
s.59. 
65 Larry Crumbley, Stanley H. Kratchman ve L.Murphy Smith, “Sherlock Holmes and Forensic 
Accounting”, http://acct.tamu.edu/kratchman/holmes.htm(25.03.2011). 
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çürütmek için gerekli kanıtların tespiti için kanıt bilgisinin, elde edilen mesleki 

bilgilerin yorumlanması için mali bilgileri yorumlama yeteneğinin ve elde edilen 

bulguları ilgili taraflara sunma ve iletebilme yeteneğinin de olması gerekmektedir.66 

Hile araştırmacısı olarak çalışan bir adli muhasebecinin hilenin ne olduğu, neye 

benzediği ve nasıl çalıştığı konuları ile insanların (özellikle çalışanların) nasıl ve niçin 

çaldıkları konuları hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir, ayrıca hile nedeniyle 

oluşan zararların adli, bireysel, sözleşmeden doğan ve sigorta amaçları doğrultusunda 

kanıtların nasıl toplanacağına ve bunların nasıl belgelendirileceğine dair de bilgi sahibi 

olması gerekmektedir.67 

Bir adli muhasebeci, pek çok başarılı muhasebecide bulunan çok sayıda detayı 

dikkatlice inceleme ve organize etme, azim, analitik düşünme kapasitesi ve zaman 

baskısının üstesinden gelebilme yeteneği gibi niteliklere sahip olmalıdır. İşin doğası 

gereği adli muhasebeciler kısa bir süre içerisinde bulgu ve konumlarını açıklayan 

mantıklı bir sunum yapabilmelidirler. Yaratıcılık başarılı bir adli muhasebecinin önde 

gelen özelliklerinden birisidir. Adli muhasebeci çalışmasında yanlış anlaşılabilecek 

yorumlardan kaçınmalıdır. Adli muhasebecinin amaçlarını başarabilmesi için, idareci, 

muhasebeci ve denetçi bakış açısından, muhasebe ve maliye alanında uzman olması 

gerektiği gibi, yönetim, bütçeleme ve stratejik planlama, kredi ve tahsilât, müşteri 

hizmetleri, insan kaynakları yönetimi, idari yaklaşımlar, disiplinler ve teknikler, 

yeterlilik, etkinlik ve ekonomi ile iç denetim ve kontrol gerekleri arasında en iyi 

dengeyi sağlayacak politikalar, uygulamalar ve prosedürler, işlemler, örgütler, satın 

alma, risk yönetimi, güvenlik gibi konular hakkında da kapsamlı bilgi sahibi olması 

gerekmektedir.68 

Adli muhasebeci ekiple birlikte çalışma yeteneğine sahip olmalı aynı zamanda 

o ekibi yönetebilme, yönlendirebilmelidir.  

 

                                                
66 Gülaçtı, s.66. 
67Bologna ve Lindquist, 1995, s.27. 
68 Thornhill, s.33. 
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Tüm bu bilgiler doğrultusunda adli muhasebecinin sahip olması gereken 

nitelikler, yoğun bir muhasebe alt yapısını, denetim, iç kontrol, risk değerleme ve 

yolsuzluk araştırma bilgisini ve son olarak ise güçlü bir sözlü ve yazılı iletişim 

becerisini işaret etmektedir. Sözlü iletişim becerisi, hizmete katılanlara veya uzman 

tanık olarak soruşturma bulgularına veya bu bulgular temelinde ulaşılan sonuçlara 

ilişkin ifade verirken gereklidir. Yazılı iletişim becerisi ise, hizmetlerine katılanlara 

yönelik veya yasa yürütücü veya yargı otoritelerine yönelik sonuçları özetleyen özel 

raporlama için gereklidir.69 

Adli muhasebeci söz konusu nitelikleri yanında, diğer muhasebe 

uzmanlarından farklı olarak bir takım yapısal özellikleri de taşıması gerektirmektedir.70 

Bir adli muhasebecinin taşıması gereken kişisel özellikleri aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz:71 

Meraklı olmak: Adli muhasebeci hem mesleğiyle ilgili gelişmelere hem de 

üstlendiği olaya karşı ilgili ve meraklı olmalı, olayla ilgili şüphelerini her daim korumalı 

ve doğruluklarını araştırmalıdır. 

Israrcılık: Adli muhasebeci, karşılaştığı olumsuzluklar karşısında hemen pes 

etmemeli, savunduğu durumu ispat etmede ısrarlı olmalı, aldığı işi tümüyle 

sonuçlandırıncaya kadar titizlikle işine ve araştırmalarına devam etmelidir. 

Yaratıcılık: Adli muhasebeci, uyması gereken genel ilke ve standartlar 

yanında, kanun, ilke ve kuralların çizdiği çizgilerin ötesinde yeni esas ve yöntemler 

geliştirerek olaya değişik açılardan bakabilmeli, mümkün olduğunca yaratıcı olmalıdır. 

Sezgi: Adli muhasebeci, üstlendiği her olayı hem işin bütünü, hem de 

ayrıntıları ile birlikte analiz etmelidir. İyi bir işletme sezgisine sahip olmalı, muhakeme 

gücü sağlam olmalı, baskı ortamında sakin, kararlarında net, analitik ve mantıklı bir 

düşünceyi hâkim kılmalıdır. 
                                                
69 Kuloğlu, s.24-27. 
70 Kaya, s.57-58. 
71 James Hunter, “Forensic Accounting-How to Investigate Financial Fraud”, The Internal Auditor, 
Altamonte, Springs, Cilt.52, No.2, (Nisan 1995), s.14 Aktaran: Bozkurt , “Muhasebe ve Denetim 
Mesleğinde Yeni Bir Alan ‘Adli Muhasebecilik’ ”, s.60. 
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Hüner: Bir adli muhasebeci, dikkatlice dinlemesini bilmeli, tüm çalışmalarını 

sunmak amacıyla yazılı ve sözlü iletişimde başarılı olmalı, insan ilişkilerini sağlıklı bir 

biçimde kurabilmelidir. 

1.5.2 Mesleki İlkeler 

1.5.2.1 Bağımsızlık 

Adli muhasebe soruşturması işletme içinden ya da hukuki yollar aracılığıyla 

işletme dışından gelen sebeplerle yapılsın, adli muhasebeciler soruşturma yaptıkları 

faaliyet alanından bağımsız olmalıdır. Bu durumu sistematik olarak aşağıdaki şekilde 

açıklanabilmektedir:72 

 Eğer işletmenin içinden bir adli muhasebeci görevlendirilmişse, 

soruşturmanın seyrinden işletme yönetimine karşı sorumlu olmamalı farklı bir bildirim 

kanalıyla bu sorumluluğunu yerine getirmesine olanak verilmelidir.  

 Eğer adli muhasebeci bağımsız veya bir organizasyon tarafından 

görevlendirilmişse, soruşturmanın seyri ile oluşan bildirim sorumluluğu yönetim 

kuruluna yönelik değil kusurlu olma olasılığı düşünülen her kişinin hiyerarşik olarak 

daha üst düzey de bulunan bir üst düzey yöneticisine yönelik olmalıdır.  

 Eğer adli muhasebeci bağımsızsa ve yasa uygulatıcılar, yargı otoriteleri 

veya diğer dış otoritelerce görevlendirilmişse, soruşturma seyrine göre bildirim 

sorumluluğunun kime ait olduğu görevlendirme yapılırken tanımlanmalıdır.  

1.5.2.2 Mesleki Yeterlik ve Tam Sorumluluk  

Adli muhasebeciler sürekli devam eden bir mesleki eğitimle teknik 

yeterliliklerini sürekli arttırmalıdırlar. Adli muhasebeciler adli muhasebe 

soruşturmalarını gerçekleştirirken gereken mesleki itinayı göstermelidirler.73 

                                                
72 Thornhill, s.36. 
73 Thornhill, s.27. 
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Mesleki yeterlilik, gerekli eğitim ve deneyime sahip kişilerin adli muhasebe 

mesleğini icra etmesidir.74 

Teknik mesleki bilgi sahibi olunması şüphesiz çok önemlidir ancak sürekli 

olarak mesleki gelişmelerin takip edilmesi ve meslek icra edilirken mesleğin 

gerekliliklerinin yerine getirilmesi ile de tam sorumluluk ilkesi sağlanmış olur. 

Adli muhasebeci görev aldığı soruşturmaları ustalık ve profesyonel itina ile 

gerçekleştirmelidir. Tüm adli muhasebe personeli, soruşturma ekibi içindeki görevine 

ilişkin teknik yeterlilik, eğitim ve deneyime sahip olmalıdır. 

Bir adli muhasebeci kendisine güvenildiği ve kendisinden beklenildiği şekli ile 

uyması gereken en yüksek mesleki davranış standartlarına uymalıdır.75 

1.5.2.3 Objektiflik ve Güvenilirlik 

Adli muhasebeciler, meslekleri gereği kendilerine güven duyulması gereken, 

objektif, tarafsız uzmanlardır. Mesleklerini icra ederlerken bu ilkelerin sınırlarını 

geçmemelidirler. Bir adli muhasebecinin güvenilirliği, açık sözlülüğü ve dürüstlüğü de 

beraberinde getirmektedir. Objektiflik ise önyargı ve kayırmadan uzak olunması 

demektir. 

1.6 ADLİ MUHASEBE EKİBİ 

Adli muhasebe birçok faaliyeti içerisine aldığından dolayı, farklı 

profesyonellikleri bünyesinde barındıran soruşturma sürecinde her biri farklı alanlarda 

uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir ekibe ihtiyaç duyulması olağandır ve üstlenilen 

soruşturma farklı alanlarda uzmanlaşmış bir ekiple yürütülmelidir.76 Tüm ekip 

personeli, soruşturma ekibi içindeki görevine ilişkin teknik yeterlilik, eğitim ve 

deneyime sahip olmalıdır.77 

                                                
74An Introduction to Investigate and Forensic Accounting Practice Issue, http://www.cica.ca(25.03.2011). 
75 Kuloğlu, s.27. 
76 Grippo ve Ibex, “Introduction to Forensic Accounting”, [Elektronik Versiyon], The National Public 
Accountant  ve Kaya, s.52.  
77 Thornhill, s.36. 
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Ekipteki adli muhasebeci, belirli bir göreve birden fazla uzman katılıp bir ekip 

oluşturulduğunda görevi yönetme ve soruşturmanın tüm yönlerinin tam ve doğru 

şekilde tamamlanıp belgelendirilmesini temin etmek için  “sorumlu kişi” olarak tayin 

edilmelidir. Adli muhasebecinin soruşturma sorumluluklarını yerine getirmek için 

gereken bilgi, yetenek ve öğretiye sahip olmasının yanında soruşturma takımında 

gerekli diğer yeteneklere sahip kişilerden yararlanabilmesi veya onları da işe katarak bu 

yetenekleri kazanması gerekmektedir. Soruşturma ile ilgili elde edilen finansal ve 

finansal olmayan verilerin değerlendirilmesi, yolsuzluk veya hilenin denetimi, dava 

konusu değerlemelerin yapılması, sonuçların rapor halinde sunulması adli muhasebeci 

tarafından bizzat yapılması gereken işlerdir ve bunlar da adli muhasebeciyi ekibin en 

önemli parçası yapmaktadır.78 

1.7 ADLİ MUHASEBEDE İŞLEM SÜRECİ 

Adli birimlerde uygulanan beceriler; uzman muhasebecilerden farklı anlamda 

muhasebe mesleğinin dışında kazanılmış adli teknoloji becerileri, hukuki beceriler, 

araştırma becerileri ve analitik becerilerdir. Bu şekilde pek çok uzmanlık dalı birleşerek 

adli muhasebe için kullanılmaktadır.79 

Her adli muhasebe görevi kendine özgü bir süreçtir. Bu nedenle, işlem 

sürecindeki yaklaşım ve izlenecek yollar farklılık gösterecektir.  

Bunun yanında genel olarak, adli muhasebe işlemi aşağıdaki adımları içerir.80 

1. Müşteri ile Buluşma:  Bu işlem mevcut durumun, olayın içindeki 

aktörlerin ve sorunların anlaşılması yönünde yardımcı olacaktır. Olayın tanımlanması 

aşamasıdır. 

2. Çatışmanın Tespiti: Taraflar ortaya çıkar çıkmaz, sorunun ne olduğu 

sorgulanarak, bir uyuşmazlık kontrolü yapılmalıdır.  

                                                
78 Kaya, s.52. 
79 Özkul ve Pektekin, s.61. 
80Forensic Accounting Demystified, http://www.forensicaccounting.com (25.10.2010) ve Akyel, s.89-90. 
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3. Öncül (Başlangıç) Araştırma: Detaylı bir eylem planı (yapılacak işler, 

dava taslağı)yapmadan önce, ön bir araştırma yapmak her zaman faydalıdır. Sorunun 

daha iyi anlaşılması açısından, bu öncül araştırma sonraki planlar için de örnek 

oluşturacaktır. 

4. Bir Eylem Planı Hazırlanması: Bu plan müşteri ile görüşerek ve öncül 

araştırmayı yaparak elde edilen verilerin, hedeflerin ve hedeflere ulaşmak için 

yararlanılacak metodolojinin en iyi şekilde kullanımını sağlar. 

5. Doğru Kanıtların Elde Edilmesi: Davanın niteliğini temel almak 

kaydıyla, dokümanların tespiti, sayısal veriler, aktifler, kişi ya da kurum ve olayın 

gerçekleştiğine ya da gerçekleşmediğine dair kanıt ya da bilirkişi raporlarının 

incelenmesi bu kapsamda yer alır. 

6. Analiz: Analiz davanın niteliğine göre, aşağıdaki maddeleri de içerebilir:  

 Mali kaybın hesaplanması, 

  İşlemlerin özeti,  

 Aktiflerin incelenmesi, 

 Iskonto oranlarından faydalanılarak şimdiki (cari) değerlerin bulunması, 

 Analizin grafik ve tablolarla açıklanması. 

7. Raporun Hazırlanması: Rapor; görevin niteliğine, araştırmanın 

kapsamına, uygulanacak yaklaşıma, kapsamın, bulguların ya da fikirlerin limitlerine 

(sınırlarına) göre çeşitli bölümlere ayrılarak hazırlanacaktır. Raporda, bulguların uygun 

bir şekilde desteklenmesi ve açıklanması için çizelgeler ve grafikler de yer almaktadır. 
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 1.8 ADLİ MUHASEBENİN DİĞER DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİSİ 

Adli muhasebe, adli bilimler içerisinde yer alır. Adli bilim kavramını, 

insanoğlunun doğa kanunlarını hukuk için kullanması olarak tanımlamak mümkündür.81 

Adli bilimlerin amacı, bilimsel bilgi, beceri ve gerçeklerin, özellikle mahkeme 

sürecinde kullanılarak, medeni hukuk veya ceza hukuku alanında ortaya çıkan hukuki 

sorunların çözümüne katkı sağlamaktır.82 Ticari anlaşmazlıkların sürekli arttığı bir 

ekonomik ortam sonucu tacirler alacak haklarını kanıtlayabilmek için ticari defter 

kayıtlarına ve bunların dayanak belgelerine başvurmak durumunda kalmaktadırlar.83 

Özellikle adli muhasebecilerin mesleki faaliyetlerinden olan dava desteği ve 

uzman tanıklık faaliyetleri; kriminoloji, hukuk kuralları, muhasebe ile yakından ilgilidir.  

Son yıllarda adli muhasebe mesleği, muhasebe, hukuk, kriminoloji bilimleri 

yanında özellikle psikoloji, sosyoloji ve benzeri sosyal bilimlerden de destek almak 

durumunda kalmaktadır. Çünkü hile insan davranışı sonucu ortaya çıkar bu da hilekârın 

ve hilenin profilinin çözümünde bu bilimlere ihtiyacın var olması demektir.84 

Adli muhasebe çok boyutlu bir yaklaşımdır; sayısal yöntemler, finans ve 

bilgisayar teknolojileri de bu yaklaşımın birer parçasıdır. Diğer taraftan bağımsız 

denetim ve iç denetim ile adli muhasebe birbirleriyle iç içe ve birbirlerine yardımcı olan 

disiplinlerdir Bu disiplinler; hile soruşturmalarında, hilenin önlenmesi ve tespit 

edilmesinde fayda sağlarlar ancak adli muhasebenin hileyi ortaya çıkarması ya da 

önlemesi daha etkilidir.  

 

 

                                                
81Crumbley, "Forensic Accountants Appearing in the Literature",  
http://www.bus.lsu.edu/accounting/faculty/lcrumbley/forensic.html (14.01.2011). 
82 Aktaş ve Kuloğlu,  s.103. 
83 Osman Altuğ, Muhasebe ve Hukuk İlişkileri, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 1999,  s.2. 
84Abdülkadir Pehlivan, “Adli Muhasebe Eğitimi ve Türkiye’de Adli Muhasebe Eğitiminin 
Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi SBE, 
2010), s.22. 
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1.8.1 Adli Muhasebe ve Muhasebe İlişkisi 

Muhasebe, işletmelerde ölçme, değerlendirme ve iletişim aracı özelliklerini 

taşıyan, işletmeye ait finansal verileri toplayan, işleyen ve raporlayarak ilgililere sunan 

sistematik bilgi kaynağıdır.85 

Muhasebe, “hesapsal kişiliğin önce kendisi, sonra da bunlarla ilişkili olanların 

hak ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla varlık ve sermayelerine zaman içinde 

bunlardaki değer değişimlerine, yani masraf, hasılat ve kazançlarına ilişkin iş olgularını 

yasalara, kurallara, ilkelere ve kurumlara uygun olarak belgeler üzerinde saptayarak 

hesap adı verilen çift yanlı çizgilere işleyen, izleyen, bunlarla varılan sonuçları çizelge 

ve raporlarla ortaya koyan, yorumlayan belgeleme ve araç olma özelliği taşıyan bir 

bilimdir”.86 

Ekonomik açıdan ele alındığında; muhasebe, “finansal özellik taşıyan ticari 

işlemler ile kısmen de olsa benzeri ekonomik olayları, para cinsinden sistemli bir 

biçimde, saptama, toplama, geçerli belgeye bağlama, kaydetme, sınıflandırma ve 

anlamlı olarak özetleme işlemleriyle, ulaşılan sonuçları yorumlayarak ticari kişiliğin 

sahip ve/veya ortaklarına, yöneticilere ve bu kişilikle ilişkisi bulunan diğer kimselere, 

gereksinim duydukları uygun ve yararlı bilgileri sağlayan sanat, bilim ve uygulama 

düzenidir”. 87 

İşletmelerdeki faaliyetlerin gelişmesi ile kurumsal yönetimde muhasebe 

bilgilerinin önemi de artmıştır. Muhasebede üretilen bilgiler, işletmenin ilgili kişilerine 

sunulmakta ve onlara işletmenin faaliyet sonuçları ile ilgili bilgi vermektedir. 

Muhasebenin bu fonksiyonu yerine getirebilmesi için üretilen bilginin doğru ve gerçeği 

yansıtması gerekmektedir. Ayrıca bu bilginin üçüncü şahıslara belirli standartlara gore 

hazırlanmış belirli bir formda sunulması gerekmektedir. Küreselleşen ve yoğun 

rekabetin olduğu ticari ve ekonomik bir çevrede, teknolojinin de yardımıyla 

işletmelerde daha az personel ile daha ayrıntılı ve daha fazla muhasebe kayıtlarının 

                                                
85 Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, 11.Basım, Ankara: Gazi Kitabevi, 2007. 
86 Oktay Güvemli, Muhasebe Tarihi, Cilt.1, İstanbul: İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Yayını, 
2000, s.5. 
87Altuğ, s.1. 



 

28 

tutulması gündeme gelmiştir. Teknolojinin sağladığı bu avantaj ile birlikte personel ya 

kendi ya da yönetimin talebi ile finansal tablo sonuçlarıyla ilgilenenleri yanıltmak 

amacıyla yapılan hilelerde de doğru orantılı olarak bir artış gerçekleşmiştir. Bu durum 

sadece finansal tablo kullanıcılarını etkilemekle kalmayıp, ülke ekonomilerine de etki 

etmiştir. Finansal tablo kullanıcıları, yabancı ortaklar ve uluslararası kuruluşların 

birlikte baskısı sonucu muhasebe alanında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Muhasebe ve 

denetim standartlarına yeni standartlar ve uygulamalar getirilmiş, muhasebe mesleğine 

ait yeni faaliyet alanlarını ortaya çıkmıştır.  

Muhasebe bilimi başlığı altında, muhasebe denetimi ve iç denetim daha da 

önem kazanmış ve bu zincire adli muhasebe yeni bir halka olarak eklenmiştir. 

Muhasebe, geleneksel muhasebe süreci içerisinde genel muhasebe, yönetim 

muhasebesi, maliyet muhasebesi, denetim gibi hizmetleri hali hazırda içermektedir. Bu 

alanların her birisinin ayrı birer amacı bulunmaktadır. Adli muhasebe de diğer 

muhasebe alanlarından sonra ortaya çıkmış güncel bir bilimdir. Adli muhasebe bu 

bahsedilen alanlardan en yakın muhasebe denetimi ile ilişki içerisindedir. Bu ilişki 

ilerleyen başlıklarda incelenecektir. 

1.8.1.1 Adli Muhasebeci ve Geleneksel Muhasebecinin Karşılaştırılması 

Adli muhasebecilerin geleneksel muhasebecilerden farkları aşağıdaki şekildedir:88 

 Geleneksel muhasebeci, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin 

mali tablolarını hazırlayarak, yasal defterlerini tutarak beyanname ve bildirgelerini 

hazırlar ve ilgili birimlere iletir. Adli muhasebeci ise işletme faaliyetlerinde hukuki 

sorun doğurabilecek hile, yolsuzluk ve suiistimalleri araştırır.  

 Geleneksel muhasebeci müşterilerinin işlerini genel kabul görmüş muhasebe 

ilke ve standartları doğrultusunda gerçekleştirirken adli muhasebeciler çalışmalarında 

çok daha geniş teknikler kullanmaktadırlar.  

                                                
88 İlyas Kocaer,  “Adli Muhasebecilik ve Diğer Mesleklerle Karşılaştırılması”, http://www.adli-
muhasebe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13:oernek-makale-
1&catid=2:makaleler&Itemid=7 (09.06.2011). 
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 Geleneksel muhasebeci müşterisine ve vergi ziyaına kasten sebep olduğu 

durumlarda vergi idaresine, adli muhasebeciler ise sözleşme yaptığı kişilere ve 

mahkemelere karşı sorumludur. 

 Geleneksel muhasebecinin takvimi bellidir. Adli muhasebecinin standart plan 

ve programlara göre çalışması mümkün değildir. Adli muhasebecinin sistematik bir 

çalışma planı yoktur. 

 Geleneksel muhasebeciler yeni iş kabul etmeden, önceki meslek mensubu ile 

veya müşteri firma yönetimi ile görüşerek elde ettiği bilgilere göre işin kapsamını 

belirler. Adli muhasebeci. müşteri ile görüşerek elde ettiği bilgilere güvenmez. Adli 

muhasebeci bir firmaya sürekli hizmet vermekten çok karşılaşılan hukuksal problemin 

muhasebesel kısımlarını çözer, olay bazlı çalışır. 

 Geleneksel muhasebeciler klasik muhasebe belge ve bilgilerinden 

faydalanırken adli muhasebeciler kanıt toplama işlerinde çok daha geniş bir yelpazede 

kaynakları tararlar. 

 Geleneksel muhasebeci muhasebe ekibini uzman muhasebecilerden 

oluştururken adli muhasebecilerin ekibi tek bir uzmanlık dalındaki kişilerden oluşmaz. 

 Geleneksel muhasebeci işi ile ilgili hazırladığı yazılı raporu ayrıca sözlü 

olarak açıklamazken adli muhasebeci mahkemede bunu yapar. 

 

1.8.2 Adli Muhasebe ve Hukuk İlişkisi 

Hukuk, toplumsal hayatı bütünleyen kurallar bütünüdür. Hukuk; bireylerin 

birbirleriyle ilişkilerini, bireylerin devlet ile ilişkilerini ve devletlerin devletler ile 

ilişkilerini düzenleyen kuralları bir tertibe, bir sıralamaya tabi tutmak demektir.89 

Ekonomik hayatın gelişmesi, işletmelerin büyümesi, sayıca artmaları, işletme 

birleşmeleri, çıkarların korunması ihtiyacı, muhasebe biliminin hukuk kuralları ile 

düzenlenmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Muhasebe alanında hukuk kuralları ile 

korunması gereken menfaatler arttıkça bu alana kanun koyucunun müdahalesi artmış,  

muhasebe hukuk ile yakınlaşmıştır. Adli muhasebenin de muhasebe ile ilgili hukuki 

problemleri içeren bir alan olması sebebiyle adli muhasebecilerin hukuki süreç 

                                                
89 Erhan Adal, “Hukukun Temel İlkeleri”, 6.Basım, İstanbul: Beta Basın Yayın Dağıtım, 1998, s.61. 



 

30 

hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Ancak bununla birlikte bir adli 

muhasebecinin bir avukat kadar hukuk bilgisine sahip olması da beklenmemelidir. Adli 

muhasebeciler, kanunların ihlal edilmesi sebebiyle yargılama aşamasında ve 

muhasebecilerin çalışmalarını etkileyen izlenmesi gereken süreçlerde hukuk ile ilgilidir. 

Adli muhasebeciler hile denetimi yaparken işletmelerin belgeleri ve kayıtları üzerinden 

soruşturmalarını yaparlar. Ortaya çıkardıkları hileli işlemlere yönelik elde ettikleri 

kanıtlara dayanarak işlem yapmaları sebebiyle, pozitif hukukun hile ile ilgili 

düzenlemeleri adli muhasebeciler için önemlidir. Adli muhasebecilerin araştırma 

sürecinde yaptıkları işlemlerden birisi de kişiler ve işletmeler hakkında kişisel ve 

finansal bilgiler toplamalarıdır. Bu bilgiler elde edilirken, bunların mutlaka anayasa ve 

kanunlara uygun olarak elde edilmesi ve elde edilen bilgilerin diğer kişi ve işletmelerle 

paylaşılmaması gerekmektedir. Bu nedenle adli muhasebeciler mahremiyet hukuku 

konularında da bilgi sahibi olmalıdır.90 

1.8.3 Adli Muhasebe ve Kriminoloji İlişkisi 

Kriminoloji kelimesinin Türkçe karşılığı “suç bilimi”dir.91 

Kriminoloji diğer bilimlere nazaran daha yeni bir bilim dalıdır. Bundan dolayı 

kaynak açısından çok zengin değildir. Kriminolojinin tanımı üzerinde çeşitli görüşler 

bulunmaktadır. Bunlar; suç olgusunun incelenmesi, suç olgusuna ilişkin bilim, suç 

bilimi gibi kısa tanımlar şeklindedir. Amerikan kriminolojisinin duayeni olarak kabul 

edilen Edwin H. Sutherland, yazmış olduğu “Principles of Criminolog” adlı eserinde 

kriminolojiyi “suçu sosyal bir olay gibi ele alan bilgilerin bütünü” olarak 

tanımlamaktadır. Bu bilim dalı içine kanunları yapmak, ihlâl etmek ve kanunların ihlâl 

edilmesine karşı tepkide bulunmak süreçleri ile suçu önlemeye ve suçlular hakkında 

gerekli tedbirleri almaya ilişkin ilkeler ve diğer tipteki bilgilerin bütünü girmektedir. 

Hans Göppinger, kriminolojiyi şöyle yorumlamıştır: Kriminoloji deneysel disiplinler 

arası bir bilimdir. Suçun işlenmesi ve engellenmesi gibi, suçluya davranışla ilgili olarak 

ortaya çıkan, insani ve toplumsal alandaki durumlarla ilgilenir. Kriminoloji, disiplinler 

arası çok faktörlü yönü ve suçlunun kişiliği ile ilgili deney alanlarındaki araştırmalarını, 

                                                
90Pehlivan, s.18-20. 
91 Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, “Kriminoloji”,http://tdkterim.gov.tr/bts/(26.05.2011). 
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hem hukuk kuralları, hem de hukuk ya da sosyal düzen tarafından onaylanmayan 

hareketler içinde yürütür. Haskell-Yablonosky, kriminolojiyi “suç ve suçluların bilimsel 

olarak incelenmesi” şeklinde tanımlayarak kriminolojinin inceleme alanı olarak; suçun 

niteliği, suçun sebepleri, Ceza hukukunun gelişmesi ve ceza adaletinin yerine 

getirilmesi , suçun özellikleri unsurlarını saymıştır. Kriminolojinin Türkiye’deki 

kurucusu olan Sulhi Dönmezer kriminolojiyi, “İnsanın sapıcı davranış ve eylemleri 

arasında suçu doğuran, yapan ve suçu kontrol etme amacını güden süreçleri açıklayan 

ve suçun sebep ve faktörlerini tespit maksadıyla insana ve suç işleyen insana ilişkin 

bilgilerin bütünün sentezini oluşturan bir bilgi dalı” olarak tanımlamıştır.92 

 Kriminolojinin kapsamı; “kriminolojinin konusu, toplumsal normlardan sapma 

şekillerinden suç denilen insan davranış, tavır ve hareketlerini ve suç olayını, suçu 

yapan süreçleri, sosyal bir gerçek olarak ceza adalet sisteminin işleyişini, suç ile suçlu 

ve sosyal çevre ilişkilerini incelemek, suçun sebep ve etmenlerini mümkün olduğunca 

belirlemek, suça sebebiyet veren unsurları, süreçleri izah etmek ve bu hususlarda elde 

edilen bilgilerle söz konusu suç denilen sosyal kötülüğü en etkin şekilde yok etmek 

veya mümkün olduğunca azaltacak strateji ve teknikleri belirlemektir.” şeklinde 

belirtilmektedir. Kriminoloji bilimi zaman içinde felsefeciler, psikologlar, 

antropologlar, psikiyatristler, tıpçılar, avukatlar, sosyologlar, sosyal teorisyenler ve 

tarihçiler tarafından şekillendirilmiştir. Lucia Zedner’e göre kriminoloji disiplinler arası 

bir bilimdir. Kriminoloji bilimi, adli muhasebecilerin çalışmalarını da etkilemektedir. 

Adli muhasebenin de kapsamına giren beyaz yakalı suçları ile ilgili çalışmaları olan ve 

bir kriminolog olan Edwin H. Sutherland “beyaz yakalılar suçu” kavramını 1949’da 

literatüre kazandırmıştır. Donald Cressey, Sutherland’ın çalışmalarını devam ettirerek 

klasik hile üçgenini geliştiren beyaz yakalı suçlarının oluşmasında en sık görülen 

faktörleri tanımlayarak kriminolojik teoriye temel sağlamıştır. Sonraları diğer 

kriminologlar da beyaz yakalı suçlarının sebeplerine ve bu suçların sokak suçlarından 

ayrıldığı yönlere ilişkin benzer teorileri geliştirmişlerdir. Bu teoriler üzerinde çalışmak, 

                                                
92 Erol Tutar, “Kriminoloji nedir?”, 2002, http://www.kriminoloji.com/(26.05.2011). 
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adli muhasebecilere finansal belgelerdeki hilelerin tespitinde ve faillerin ayırt 

edilmesinde, bilgi, beceri ve yetenek sağlayacaktır. 93 

Ayrıca bu bilgiler, mevzuatta suçlu davranışlarını tanımlamak, uygun ve etkili 

düzenleyici kurallar oluşturmak, araştırma sürecinde etkili süreçler izlemek konularında 

kritik öneme sahiptir.94 

Kriminoloji ile ilgili bilgiler adli muhasebecilere hile denetimi konusunda 

önemli katkı sağlayabilir. Aynı işletmede çalışanlar arasında, çalışanların kişisel 

özellikleri bakımından hileli işlemlere hangilerinin karışıp hangilerinin karışmayacağı, 

çalışanları suç işlemeye yönelten unsurların anlaşılması gibi konularda adli 

muhasebeciler kriminoloji biliminden önemli ölçüde faydalanabilirler.95 

1.8.4 Adli Muhasebe ve Sosyal Bilimler İlişkisi 

Muhasebecilik, bir yönüyle teknik bir meslek iken son yıllarda adli muhasebe 

mesleği, teknik bilimlerin yanında özellikle psikoloji, sosyoloji ve benzeri sosyal 

bilimlerden destek almak durumunda kalmaktadır. Özellikle hile denetçiliğinde sosyal 

bilimlerin önemi yadsınamaz. Çünkü hile bir insan davranışıdır ve insan davranışını 

anlamak, sadece hile yapan açısından değil, yapılan hileleri tespit etmeye ve önlemeye 

yönelik tedbir alacaklar (yöneticiler, denetçiler) açısından da son derece önem 

taşımaktadır. Hilenin ortaya çıkmasında öncelikle hile yapmaya istekli birilerinin olması 

gerekir, hile yapmaya istekli kişinin erişebileceği hedeflerin bulunması gerekir ve bu 

hedeflere ulaşırken hile yapmaya istekli kişiyi durduracak kişi veya mekanizmaların 

bulunmaması gerekir. Kişinin hile yapmaya istekli olması daha çok davranış bilimiyle 

ilgiliyken, erişebileceği hedeflerin varlığı kişinin içinde bulunduğu örgütsel yapıyla, 

hilekârı durdurabilecek kişi ve mekanizmalar ise genel olarak hukuki çerçeveyle ilgili 

sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum “hile üçgeni” ile de ifade edilmektedir 

                                                
93 Erol Tutar, “Kriminoloji nedir?”, 2002, http://www.kriminoloji.com/(26.05.2011). 
94Pehlivan, s.21-22. 
95Manning, s.470. 
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ve bu üçgenin her köşesindeki unsur (baskı/motivasyon, fırsat, haklı gösterme) bir 

şekliyle insan psikolojisiyle ilgilidir.96 

Hileye karar verme aşamasında kişisel dürtüler ve baskı insanı bu davranışa 

sevk eder. Daha sonra çalışan hile yapmaya karar vermiş ve harekete geçebilmek için 

bir fırsatını yakalaması gerekmektedir. Bazı çalışanlar ise ilk başta hile yapma niyeti 

olmadığı halde fırsat algılamaları tetikleyici unsur olarak onları hile yapmaya 

yöneltmektedir. Kişinin örgüt içinde karşılaştığı fırsatları değerlendirilmesi psikolojiktir 

çünkü kişi yakalanıp yakalanmayacağı gibi boyutları değerlendirerek bir eylemde 

bulunmaya karar verir. Son aşamada kişi bu yanlış davranışını akla uygun bir bahane ile 

temellendirir ki bu da zihinsel bir faaliyettir. Günümüzde işletmelerin yaygın bir şekilde 

bilgi sistemlerinden faydalanmaktadır. Ancak bilgi sistemleri de açıktır ki yine insan 

eliyle ne kodlanırsa ona göre cevap veren sistemlerdir. Bu nedenle, sistemin yanlış 

yapması sistemi kodlayanların kuranların becerisine bağlıdır. Bu sistem ancak insanlar 

tarafından ihlal edilebilir dolayısıyla işletmelerin güvenlik zincirindeki en zayıf 

halkanın çalışanlar olduğunun unutulmaması gerekir.97 

Hileyle mücadele eden adli muhasebecilerin bu süreçteki psikolojik 

dinamikleri anlamasında büyük yarar vardır. Eğer hilenin temelindeki psikolojik 

faktörler bilinirse önceden tedbir alma imkânı da olacaktır. Ayrıca yasalarla hile yapma 

fırsatlarının da ortadan kaldırılması mümkündür. Ama insanların etik kurallara uygun 

davranması, dürüst olması tek başına yasalarla ulaşılabilecek bir durum da değildir98 

 

 

 

 

                                                
96 Pehlivan, s.22-23. 
97 Pehlivan, s.22-23. 
98 Sridhar Ramamoorti, “The Psychology and Sociology of Fraud: Integrating the Behavioral Sciences 
Component into Fraud and Forensic Accounting Curricula”, Issues in Accounting Education, Vol.23 
No.4, 2008, s.521-530. 



 

34 

1.8.5 Adli Muhasebe, İç Denetim ve İç Kontrol İlişkisi 

İç denetim, işletme içinde bir faaliyet birimi olarak hizmet veren ya da işletme 

dışından sürekli olarak satın alınan bir denetim hizmet faaliyeti olup bu işi yapanlara da 

iç denetçi denmektedir. İç denetçiler hem faaliyet denetimi, hem finansal bilgi denetimi 

hem de uygunluk denetimi yaparlar.99 

İç denetimin mesleki oluşumunu sağlayan ve mesleğe kalite ölçütleri 

kazandıran Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) iç denetimi şu şekilde 

tanımlamıştır; 

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak 

amacını güden bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, 

kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve 

geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun 

amaçlarını başarmasına yardımcı olur.100 

İç kontrol ise, işletmenin yönetim kurulundan, yönetiminden ve diğer 

personelinden etkilenen, faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, finansal raporlamanın 

güvenilirliği ve ilgili yasa ve düzenlemelere uygunluk konularda makul güvence 

sağlamak amacıyla tasarlanmış bir süreçtir.101 

Bugün dünya genelinde geçerli model olarak kabul gören ve kendisini 

destekleyen büyük mesleki örgütler olan AICPA ,AAA (American Accounting 

Association), IMA (Institute of Management Accountants), IIA, FEI (Financial 

Executives International) tarafından kabul gören Committee of Sponsoring 

Organizations (COSO) iç kontrolü şu şekilde tanımlamıştır; 

İç kontrol, işletmenin yönetim kurulundan, üst yönetiminden ve diğer 

personelinden etkilenen bir süreçtir. Bu süreç amaçlara etkili ve verimli bir şekilde 

                                                
99 The Institute of Internal Auditors (IIA),”What is Internal Auditing?” http://www.theiia.org/theiia/about-
the-profession/internal-audit-faqs/?i=1077 (27.05.2011). 
100 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, “İç Denetimin Tanımı”, http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=anasayfa, 
(27.05.2011). 
101 COSO, “İç Kontrol”, http://www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm, (27.05.2011). 
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ulaşılması, finansal raporlamanın güvenilir olması ve yasalarla uyumlu bir şekilde 

çalışılması için tasarlanmıştır.102 

İç kontrol, süreç ve iş akışları içine yerleştirilen, kişilerden etkilenen, 

işletmenin amaçlarına ulaşmasında kullanılan bir araçtır. Makul ölçüde güvenilirlik 

sağlar. Bu özellikleri ile iç kontrol işletme yönetiminin sorumluluğundadır. Etkililiğinin 

değerlendirilmesi için iç denetim faaliyetine ihtiyaç duyar. Bu nedenle iç kontrol ve iç 

denetim birbirinden farklı, ancak birbirini tamamlayan iki kavram olarak anlaşılmalıdır. 

Bu değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere, şirketin kurumsallaşmasının 

temellerinden birini iç kontrol sisteminin varlığı oluşturmaktadır. İşletme içi 

kontrollerin yerindeliğinin kalitesi iç denetim faaliyeti ile ifade bulur. İç denetim 

faaliyeti, işlem ve hata odaklı yaklaşımdan süreç odaklı, işin doğru yapılmasının yanı 

sıra doğru işin yapılmasını öneren bir yaklaşımla işletme için stratejik akıl ortağı, 

geliştiren, önceden önlem alınmasını sağlayan bir rol üstlenmektedir.103 

İç kontrol sisteminin kurulması ve sürdürülmesinde temel sorumluluk 

işletmenin tepe yönetimine ait olup iç denetim biriminin iç kontrollerin tasarlanmasında 

ve uygulanmasında herhangi bir sorumluluğu yoktur ve olmamalıdır. İç denetimin bu 

noktadaki asli görevi iç kontrollerin gerektiği gibi işleyip işlemediği hangi noktalarda 

kontrol zayıflıkları olduğunu değerlendirmektir. Sağlam iç kontrollere sahip 

işletmelerde yolsuzluk yapılma ihtimali, iç kontrol birimi olmayan diğer işletmelere 

oranla daha azdır. ACFE’nin iki yılda bir yaptığı araştırma sonuçlarına göre; etkili iç 

kontroller ve iç denetim, işletmelerde yolsuzlukları önlemede ve ortaya çıkarmada çok 

önemlidir.104 

Günümüzde denetimin; özellikle iç denetimin önemi anlaşılmış ve  iç 

denetimin etkinliğini artırmaya yönelik oluşumlar ve düzenlenen eğitimler sayesinde iç 

denetimlerde hile ve hileli durumları tespit etme yetenekleri artmıştır. Bazı iç denetim 

                                                
102 COSO, “İç Kontrol Nedir?”, http://www.coso.org/resources.htm (27.05.2011). 
103 Ali Kamil Uzun, “İşletmelerde İç Kontrol Sistemi”, 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Ali%20Kamil%20Uzun/%C4%B0%C5%9E
LETMELERDE%20%C4%B0%C3%87%20KONTROL%20S%C4%B0STEM%C4%B0_AKU.pdf, 
(25.04.2011). 
104The Importance of Stronge Controls, http://www.theiia.org/intAuditor/fraud-findings/2008/the-
importance-of-strong-controls/, (27.05.2011). 
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birimleri, işlemlerin gözden geçirilmesi ve hileler konusunda daha yetenekli hale 

gelirken bazıları da olası bir olumsuzluk karşısında sorumluluk üstlenmek için hazır 

değildir. İşletme içinde hile araştırmacılarını yetiştirmelerinin ya da istihdam etmenin 

önünde farklı engeller olabilmektedir. Bu gibi durumlarda işletme içi personel yerine 

işletme dışı bir uzmandan yararlanmak uygun bir davranış olacaktır.105 

Gelişmiş ülkelerde önemi üzerinde tartışılmayan iç denetim faaliyeti, hilelerin 

önlenmesinde önemli roller alırken, Türkiye’de iç denetçilerin ve iç denetim bölümü 

olan işletmelerin sayısı yetersizdir.106 

1.8.5.1 Adli Muhasebeci ve İç Denetçinin Karşılaştırılması  

Bir adli muhasebeci ve iç denetçi arasındaki farkları şu şekilde 

sıralayabiliriz:107 

 İç denetçi işletmenin bir kurumun faaliyetlerini kuruma değer katmak 

amacıyla bağımsız ve objektif olarak inceler. Adli muhasebecinin amacı kuruma değer 

katmak değil adaletin yerine getirilmesini sağlamaktır.  

 İç denetçi şirketin içinden olduğu için bağımsızlık konusunda zorlanırken adli 

muhasebeci objektif ve tarafsızdır. 

 İç denetçi şirket yönetim kuruluna karşı sorumludur. Adli muhasebeciler 

sözleşme yaptığı kişilere veya mahkemelere karşı sorumludur. 

 İç denetim içeriği önceden belirlenmiş denetim plan ve programlarına göre 

yürür. Adli muhasebecinin sistematik bir çalışma planı yoktur. 

 İç denetçiler klasik muhasebe bilgilerinden faydalanırlar. Adli muhasebeciler 

kanıt toplama çok daha geniş kaynakları kullanmaktadırlar. 

 İç denetim ekibini uzman iç denetçilerden oluştururken, adli muhasebecilerin 

ekibi çeşitli alanlarda uzman kişilerden oluşabilir.  

                                                
105Akyel, s.73-74. 
106Nejat Bozkurt, “İşletme Çalışanları Tarafından Yapılan Hileleri Doğuran Nedenler”, Yaklaşım 
Dergisi, Cilt.8, Sayı.92, (Ağustos,2000), s.68. 
107İlyas Kocaer, “Adli Muhasebecilik ve Diğer Mesleklerle Karşılaştırılması”,http://www.adli-
muhasebe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13:oernek-makale-
1&catid=2:makaleler&Itemid=7 (09.06.2011). 
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 İç denetçi de adli muhasebeci de, çalışmalarının neticesini yazılı olarak bir 

rapora bağlar, sadece adli muhasebeci mahkemede sözlü olarak hazırladığı raporu 

anlatır.  

 İç denetim hizmetleri sürekli yürütülmesi gereken bir faaliyet iken adli 

muhasebeciler olay esaslı çalışırlar.  

 

1.8.6 Adli Muhasebe ve Bağımsız Denetim İlişkisi 

Denetim Kavramları Komitesi (Auditing Concept Comittee) muhasebe 

denetimini şu şekilde tanımlamaktadır: 

Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış 

ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ile ilgili duyanlara bildirmek 

amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.108 

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa dayanılarak hazırlanan Serbest Muhasebeci, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 48. Maddesinde denetimin, “muhasebe bilgilerinin 

ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun olarak ekonomik 

olayların gerçek mahiyetinin kayıtlarda yer alıp almadığını tarafsız olarak kanıtları ile 

araştırarak sonuçlandıran ve onaylanan sistematik çalışma” olarak tanımlanmıştır.109 

Genel olarak üç türde denetim faaliyetinden söz edilmektedir; bunlar finansal 

tabloların bağımsız denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimidir. 

Seri:X, 22 Nolu Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında 

Tebliğ’de Bağımsız denetim şu şekilde tanımlanmaktadır: “İşletmelerin kamuya 

açıklanacak veya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından istenecek yıllık finansal 

tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve 

doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim 

                                                
108 Ersin Güredin, “Denetim ve Güvence Hizmetleri”, İstanbul: Arıkan Basım Yayım, 2007, s.11. 
109 Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde.48. 
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kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli 

tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden 

denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır.”110 

Muhasebe denetimi, adli muhasebecilerin araştırmacı yeteneklerini 

kullanabilmelerine imkân tanıyan bir alandır. Geçmişte ABD’de yaşanan Enron, World 

Com, Adelphia vb. finansal skandallar, bu gibi şirketlerde yaşanan şüpheli durumların 

incelenmesinde ve hilelerin ortaya çıkarılmasında adli muhasebecilerin bu 

yeteneklerinden yararlanılmasının gerekliliğini ispat etmiştir.  

Adli muhasebe ve muhasebe denetiminin de amacı finansal raporlamanın 

hukuka uygun olarak yapılmasının sağlanmasıdır. Muhasebe denetimi çalışmaları ile 

adli muhasebe araştırmalarında, işletme ve ilgili sektörün mevcut durumu, muhasebe 

kayıt düzeni ve belge türleri, hileli işlemlerin işletme faaliyetlerini nasıl etkilediği gibi 

konularda bilgi sahibi olunması gerekir.111 

1.8.6.1 Adli Muhasebeci ve Bağımsız Denetçinin Karşılaştırılması 

İşletmelerde muhasebe sürecinin son aşaması finansal tabloların oluşturularak,  

finansal bilgilerin raporlar aracılığıyla ilgililerin bilgisine sunulmasıdır. Finansal 

tablolarda yer alan herhangi bir hileli uygulama finansal tablo sonuçlarını ve dolayısıyla 

finansal tablo kullanıcılarını etkiler. Finansal tablo denetimi bağımsız denetçilerin temel 

çalışma alanıdır.112 

Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal 

raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet 

sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde yansıtıp 

yansıtmadığı konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesidir. Bağımsız denetçinin 

görüşü, sadece finansal tabloların güvenilirlik derecesini yükseltir, söz konusu 

işletmenin gelecekteki durumu hakkında ve işletme yönetiminin işletmenin 

faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde yönettiğine dair bir bilgi sağlamaz. Bağımsız 

                                                
110 Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ Seri:X No:22 Madde:4. 
111Lawrence F. Ranallo, “Forensic Investigations and Financial Audits: Compare and Contrast”, A Guide 
to Financial Accounting Investigation, USA: John Wiley&Sons, 2006, s.109-117. 
112Akyel, s.115. 
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denetçi, bağımsız denetimi planlarken ve gerçekleştirirken, finansal tabloların 

işletmenin gerçek finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını göstermesine engel teşkil 

edebilecek önemli ölçüde yanlışlıkları içerebileceği varsayımını göz önünde 

bulundurarak, mesleki şüphecilikle hareket eder. Bağımsız denetim, finansal tabloların 

önemli bir yanlışlık içermediği konusunda makul bir güvence vermek amacıyla 

tasarlanır. Yani, bir bütün olarak finansal tabloların önemli bir yanlışlık içermediğine 

dair bir sonuca varmak için yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı toplanır.113 

Bağımsız denetçinin görevi yolsuzluğu ortaya çıkarmak olmamasına rağmen 

bu şekilde algılanır ancak bağımsız denetçiler, finansal tablolarda yer alan bilgilerin 

doğruluğu hakkında görüş bildirmek için rakamlara sadece yüzeysel olarak 

bakmaktadırlar ve denetçinin sorumluluğu finansal tablolar hakkında yasalara uygunluk 

açısından görüş açıklama ile sınırlıdır. Zaten birçok bağımsız denetçi yolsuzluk 

konusunda eğitim almadığı için tespit etme hakkında da deneyime ve çalışma bilgisine 

sahip değildir.114 

Adli muhasebecilerin, normal muhasebeci ve bağımsız denetçilerden 

farklılıkları; “muhasebeciler rakamlara, adli muhasebeciler ise rakamların arkasına 

bakarlar115 ya da “diğer muhasebeciler tablolara bakar, adli muhasebeciler ise olayların 

içine girerler cümleleri ile ortaya koyulmuştur.116Adli muhasebeciler, hile ve yargı ile 

daha fazla uğraşırlar.117Adli muhasebeciler konuyu daha derinlemesine ele alıp işlemleri 

hem tek tek hem de birbirleriyle birlikte incelerler. Adli muhasebecilerin yolsuzluk 

konusuna bakış açıları eğitimleri gereği de daha farklıdır. Adli muhasebeciler, bir 

iddiayı çözmek için mahkeme ya da şirket tarafından kullanılan bir aracılık faaliyeti ya 

da birlikte çalışmayı gerektiren bir durum için birlikte çalışırlar.118 Adli muhasebeciler 

bir şirketin finansal kayıtlarını incelerken daha şüpheci bir yaklaşım sergilerler çünkü 

adli muhasebeci herhangi bir yolsuzluk olasılığının açığa vurulması ile ilgilenir, bilinen 

                                                
113 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ Seri:X No:22. 
114Akyel, s.116-117. 
115 Kessler International, Forensic Accounting Services,   
http://www.investigation.com/forensic_accounting.htm, (12.03.2011). 
116 Ahmet E. Özkol, “Bilirkişilik ve Adli Muhasebe”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, 
(Eylül 2005), s.73. 
117Akyel, s.66. 
118Ranallo, s.111. 
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tüm hile yöntemlerini uygulayarak şüphelenilen uygunsuz durumları her yönüyle 

araştırır. 

Bağımsız denetçi ve adli muhasebecilerin farklılıklarını başlıklarla kısaca 

toparlamak istersek: .119 

 Denetçi normatif kurumların ön gördüğü düzenlemelere göre finansal 

tabloların doğruyu yansıtıp yansıtmadığı konusunda uygunluğunu araştırmaktadır. 

Ancak adli muhasebeci, adli soruşturma, hile denetimi ve suç unsuru olay ve durumların 

çözümü ile ilgilenmektedir. 

 Denetçi finansal tabloların sunumunda yönetimin dürüstlüğü konusunda 

görüşünü beyan etme ile görevini yerine getirirken, adli muhasebeci genel olarak hileli 

işlemler veya finansal suçların oluşumu ve sorumlu tarafları belirleme ile ilgilenir. 

 Denetçilerin sorumluluğu, finansal tablolardaki eksiklikleri ve hataları 

bulmak için denetim prosedürlerini uygulamak ve finansal tablolar hakkında genel bir 

görüş oluşturmaktır. Adli muhasebeciler ise gerçeklere dayanan bilgileri 

detaylandırırlar, şüpheliler veya bilinenler hakkında kim, ne, nerede, niçin, nasıl 

sorularını sorarak kanıtlar toplar ve belgelendirme yaparlar.  

 Raporlamada kullanılan dil noktasında adli muhasebeciler denetçilere 

nazaran daha nitelikli ve kararlı bir dil kullanırlar. 

 Adli muhasebeciler denetçilerden farklı olarak suç atmosferi içerisinde 

çalışırlar ve yargılama öncesi veya yargı aşamasında hizmet verirler. 

 Denetçiler, olaya daha genel bakıp örnekleme yolu ile çalışıp sistemdeki 

büyük hataları tespit etmeye çalışırken adli muhasebeci daha ayrıntılı inceleme yapar ve 

bu çerçevede adli muhasebeciler tüm ilgili belge, doküman ve olayları araştırır ve 

incelerler. 

                                                
119 Kaya, s.56 ve Akyel, s.95-96. 
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 Adli muhasebeciler denetçilerden farklı olarak kontrol sistemlerinin ve 

süreçlerin nasıl suiistimal edebileceği veya hatalı kullanabileceği konusunda daha 

yetkindir. 

 Geleneksel denetçi denetim yaparken daha çok olayın görünen tarafıyla 

(finansal kaynaklar, işletme hedefleri, performans standartları, verimlilik ölçülmesi) 

ilgilenirken adli muhasebeci aynı olayın örtülü yanları (davranışlar, hisler, tatmin vb.) 

ile de ilgilenir. 

 Adli muhasebeci olmak için alınan eğitim ve ruhsat kendisine, yolsuzluk 

tespiti için denetçiden çok daha güçlü bir altyapı sağlamaktadır. Bağımsız denetçi ise bir 

kurum ve kuruluşa ait finansal tablolar üzerinde görüş belirtmek için ruhsat alan serbest 

muhasebecidir. 

1.8.6.2 Adli Soruşturma ve Finansal Tablo Denetiminin Karşılaştırılması 

Adli soruşturmayı, bağımsız denetçi – adli muhasebeci karşılaştırması yanında 

adli muhasebeye en yakın kavram olan finansal tablo denetimi ile karşılaştırmak, adli 

muhasebenin anlaşılması açısından uygun olacaktır.120 

Adli muhasebe soruşturması finansal tablo denetimi ile temelde benzerlikler 

gösterse de birçok konuda farklılık gösterir. Bu iki faaliyetin benzerlik ve farklılıkları 

aşağıdaki gibidir: 

 Finansal tablo denetiminin amacı, bir bütün olarak mali tablolar üzerinde görüş 

beyan etmek, finansal tablolarda yanıltıcı beyan olmadığına dair yeterli güvence 

vermektir. Adli muhasebe soruşturmaları finansal tabloları bütün olarak ele 

almaz, araştırılmaya esas fark edilmiş bir problemin varlığını belirlemek için 

işleri ve kişileri değerlendirir.121 Adli muhasebeci de bağımsız denetçi de 

denetimle ilgili sorunlara, kanıtlar hakkında görüşe ve yolsuzluğun şirket 

işlemleri üzerindeki etkisi konusunda ortak bir şüpheye odaklanmaktadır. 

Denetçiler yolsuzlukları açığa çıkarmak için yeni teknikler geliştirme konusunda 
                                                
120Phineas Taylor Barnum, “Background of Fraud Auditing and Forensic Accounting”,  
http://media.wiley.com/product_data/excerpt/3X/04705641/047056413X.pdf, (29.04.2010). 
121Akyel, s.118-119. 
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özenle çalışmalı ve hile belirtileri ile karşılaştıklarında, denetimi bir ileri safhaya 

taşıyabilmek için adli muhasebecileri yardıma çağırmalıdırlar.122 

 Bağımsız denetçi, kamu çıkarlarını düşünerek kamuyu aydınlatmak adına hizmet 

verir, adli muhasebeci ise sözleşme yaptığı kişilere veya mahkemeye karşı 

sorumludur ve onlara hizmet ettiği için onların isteklerine göre hareket eder.123 

 Bağımsız denetçi için denetim programı esastır, denetim faaliyetini ve denetim 

ekibini bu plan çerçevesinde yürütür ve yönlendirir. Adli muhasebecinin, belirli 

bir çalışma planı yoktur, her karşılaştığı durum, hipotez ve şüphe üzerine 

soruşturmayı şekillendirir. Adli muhasebeciler, kendisine sunulan belgeyi 

şüpheci bir gözle değerlendirirken (örneğin belge sahte mi, tutarlar hatalı mı) bir 

bağımsız denetçi işletme tarafından sunulan belgelerin genelde geçerli olduğunu 

kabul etmektedir. Bağımsız denetçi, görüşünü desteklemek için kanıt toplarken, 

adli muhasebeci şüphe duyduğu husus hakkında delil toplamak istemektedir.124 

 Bağımsız denetçilerin uyguladıkları denetim prosedürleri hileyi önlemekte 

başarılı değilken bir adli muhasebeci, işletmedeki hileli işlemleri ortaya 

çıkarmak için çalışır.125 

 Bağımsız denetçiler belirli normların değerlendirilmesinden sonra belirlenen risk 

faktörlerine göre denetimin kapsamını oluşturmaktadırlar. Geçmiş dönemlerde 

yapılmış denetimler, bağımsız denetçi için yol göstericidir. Yönetimin öneriler, 

bağımsız denetçiler için güvenilir bir kaynak iken adli muhasebeci için güven 

verici değildir.126 Bağımsız denetçiler, kendilerinin planladığı bir denetim 

programı çerçevesinde çalıştığı için zararlarının tazmini hakkı kendilerine 

tanınmamakla birlikte şirket ya da üçüncü taraflar sebebiyle denetim kapsamı 

sınırlandırılırsa raporunu o haliyle verebilir ya da tek taraflı olarak sözleşmeyi 

feshedebilir. Adli muhasebecinin zararlarını tazmin hakkı bulunmaktadır çünkü 

adli soruşturmaya dâhil olan tarafların fikirleri alındıktan sonra müşteri, 

                                                
122Ranallo, s.109. 
123Akyel, s.120. 
124Murat Ocak,“Adli Muhasebe”(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Bitirme Projesi, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi SBE, 2007), s.27 Aktaran: Akyel, s.120. 
125James S.Gerson, John P.Brolly ve Steven L.Skalak, “The Roles of The Auditor and The Forensic 
Accounting Investigator “,  A Guide to Financial Accounting Investigation, USA: John Wiley&Sons, 
2006,  s.109. 
126 AICPA-SAS 85 ve SAS 89 Aktaran: Akyel, s.121. 
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gerçekleştirilecek adli soruşturmanın kapsamını, yapısını ve zamanını kendisi 

belirler.127 

 Finansal tablo denetiminde muhasebe kayıtları ve bu kayıtlara esas olan somut 

materyaller son derece önemliyken adli muhasebe soruşturması için sadece 

somut materyaller yetersizdir. Adli muhasebeci, soruşturma esnasında keşif 

yapar.128 Adli soruşturmayı çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerle geliştirirler, 

başlangıç planı olmayan adli muhasebeci, soruşturma başladıktan sonra ve 

bulgular açığa çıktıkça soruşturmayı içten gelen ve yargılayıcı  taleplerle 

şekillendirir.129 

 Finansal tablo denetiminde ve adli soruşturmada görevlendirilecek ekibin 

oluşturulmasında; finansal tablo denetiminde, görevin karmaşıklığına bağlı 

olarak denetim ekibi içinde görev paylaşımı yapılırken adli soruşturma genelde  

üst düzey ve tecrübeli personel tarafından gerçekleştirilir.130 

 Bağımsız denetim çalışmaları esnasında bağımsız denetçinin personelle 

görüşmesi doğrudandır ve eğer karşı taraf bilgi sahibi değilse bağımsız denetçi, 

soruşturmanın amacını açıklar. Adli soruşturmada, adli muhasebeci de 

soruşturmanın amacını açıklar fakat doğrulara ulaşma sürecinin bir parçası 

olarak aldığı tepkileri gizlilik içinde saklar. Adli soruşturmada davada yer alan 

avukat da bulunabilir ve görüşülen kişiler de kendi avukatlarının bulunmasını da 

isteyebilirler.131 

 Bağımsız denetim faaliyeti işletme içinde herkes tarafından bilinir ve işletme 

faaliyetlerinin aksamasını en aza indirirler. Ancak işletme personeli adli 

soruşturmayı, amacını bilmeyebilir. Gizlilik durumuna göre adli soruşturmalar 

nitelikleri itibariyle farklılık gösterebilir, adli soruşturmalar işletme çalışanlarına 

fark ettirmeden yapılabildiği gibi, tüm işletmeyi alt üst ederek işlerin aksamasına 

sebep olarak da yapılabilir.132 

                                                
127Ranallo, s.114. 
128 Pazarçeviren, s.18 ve Akyel, s.123-129. 
129Ranallo, s.112. 
130Akyel, s.124-125. 
131Akyel, s.125. 
132Ranallo, s.112. 
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 Bağımsız denetçi, şirket denetim kurulu ile düzenli olarak, şirket yönetimi ile 

gerektiğinde bir araya gelir. Adli muhasebeci, denetim komisyonu ya da avukat 

ile sık sık iletişime geçer ve soruşturmanın akışından bahseder.133 

 Bağımsız denetçi bir hukuki imtiyaz  ile iş yapmaz ya da bulgularını bir avukata 

rapor etmez. Adli soruşturmalar ise ilişkili bir mahkemeye götürme ihtimalinden 

dolayı imtiyazlı bir ortamda gerçekleştirilmek suretiyle yapılandırılır.134 

 Bağımsız denetçi yaptığı çalışmaları, tespit ettiği bulguları yazılı bir rapor haline 

getirerek ilgililere iletir. Bir adli muhasebeci çalışmalarını ve elde ettiği 

bulguları, mahkemede bilirkişilik yaparken hem sözlü hem de yazılı bir şekilde 

raporlamaktadır.135 

Bir adli muhasebeci ile bir bağımsız denetçinin sahip olduğu ortak özellikler 

ise:136 

 İşletmeler ve sektörleri hakkında, işletme uygulamaları ve süreçleri de 

kapsayacak şekilde bilgi sahibi olması,  

 Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri hakkında bilgi sahibi olması,  

 İşletme belgeleri ve kayıtları ile ilgili yorum yapabilecek yetkinliğe sahip 

olması, 

 Bağımsızlık ve objektiflik ilkelerine olan bağlılığı,  

 İş yaşamının karmaşıklığına ve devamlı değişen yapısına uyum sağlaması 

gerekliliğidir. 

 

 

 

 

                                                
133 Ranallo, s.113. 
134 Akyel, s.127-128. 
135 Akyel, s.128. 
136 Gülaçtı, s.71. 
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2. ADLİ MUHASEBECİLİĞİNMESLEKİ FAALİYETLERİ 

İş hayatında karmaşık bir hal alan iş ve işlemler, beraberinde muhasebe 

işlemlerinin de çeşitlenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla muhasebede üretilen bilgilerin ve 

finansal tabloların anlaşılması ve yorumlanması ayrıca bir uzmanlık gerektiren faaliyet 

haline gelmiştir. Finansal tabloların ilgili taraflar ya da dolaylı olarak onları kullanmak 

zorunda kalan taraflar açısından daha rahat ve doğru olarak anlaşılıp yorumlanabilmesi 

düşüncesinden hareketle muhasebe mesleğinde de yeni uzmanlık alanları ortaya 

çıkmıştır. Adli muhasebeciler, çalışma ortamındaki aldatma amaçlı hileli işlemler ve 

yolsuzlukların tespit edilmesi ve önlenmesi için soruşturma gerçekleştirebilir, finansal 

boyutlu işlemlerde ve hukuki davalarda adli muhasebeci olarak hesap denetimi, 

değerlendirme veya adli muhasebenin herhangi bir yönüne ait denetleme ve 

değerlendirme işleri başkalarınca yapıldığı zaman avukatlara yardımcı olabilir ve elde 

ettiği bulgulara dayanarak mahkemede ifade verebilirler. Adli muhasebe çok yönlü bir 

uzmanlık alanıdır. Özü itibariyle adli muhasebe mesleğini üç ana faaliyete ayırmak 

mümkündür:137 

  - Hile denetçiliği ve hile araştırmacılığı, 

- Dava destek danışmanlığı, 

-Uzman tanıklık 

Adli muhasebeciler işletme içi sahip, ortak ve yöneticileri ile üçüncü kişilerden 

gelebilecek hile ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında hile denetçiliği ve hile 

araştırmacılığı, mahkemelerde ilgili avukata yardımcı olmak amacıyla dava desteği, 

avukatların ve hakimin fikirlerinin şekillenmesine yardımcı olmak için uzman tanıklık 

yapar.138 

Bu üç ana faaliyet önce kısaca daha sonra da ayrıntılarıyla başlıklar altında 

incelenecektir. 

                                                
137What does a Forensic Accountant do?http://www.forensicaccounting.com/three.htm, (25.10.2010). 
138Akyel, s.139. 
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Hile Denetçiliği ve Hile Araştırmacılığı*: Hile en genel tanımı ile kasıtlı 

aldatma anlamına gelmektedir. Bir işletmede artan hile olayları, bazı şeylerin yanlış 

gittiğinin göstergesidir. Bu nedenle söz konusu işletmenin, konusunda uzman kişi ya da 

kişiler tarafından denetlenmesi gerekir. Bu işi yapacak kişiler geleneksek denetçilerden 

ziyade konusunda uzman olan adli muhasebecilerdir. Hile denetçilerinin yaptıkları 

faaliyet kısaca, ticari işlemlerdeki hilelerin tespiti ve hilenin önlenmesini teşvik edici bir 

ortam yaratmaktır.139Hile denetçiliği, genelde cezai konuların incelenmesi ile ilgilenir. 

Örneğin; iş gören hırsızlığı, gayrimenkul dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, 

rüşvetçilik, suç tatbikatına ilişkin soruşturmalar vb.140 Hile denetçiliği ve hile 

araştırmacılığı tam olarak aynı kavramlar değildirler. Hile denetçisi işletmeyi hileden 

korumaya yönelik önlemler almadan başlayıp hile raporu hazırlamaya kadar giden bir 

süreç içerisinde görevlendirilmektedir. Hile araştırmacısı ise daha çok hile ortaya 

çıktıktan sonra devreye giren ve hilenin araştırılmasında görev alan uzmandır.141  

Dava Desteği**:Adli muhasebe adından da kolayca anlaşılacağı gibi mesleğin 

uygulama alanında, genellikle ekonomik kayıpla ilgili bir dava öncesinde veya sırasında 

ilgili avukata görüşlerine dayanak oluşturması için sağlanan muhasebe desteğine dava 

desteği denilmektedir. 

Uzman Tanıklık***:Adli muhasebeci uzman tanıklık hizmeti ile avukatlara, 

hâkimlere dava konusu olayın anlaşılması zor teknik yönüyle ilgili bilgi 

vermektedir.142Teknik yön ile kast edilen herhangi bir olayın finansal yönünün ortaya 

koyulması, yorumlanmasıdır. Uzman tanık görevini yaparken mahkeme heyeti olayın 

teknik yönünü bilemeyecek durumda olduğundan, çalışmalarında yansız ve objektif 

olmalı, taraflarla yazılı ve sözlü iyi iletişim kurabilmeli, açık ve anlaşılır olmalı, 

                                                
*Fraud Auditing ve Investigative Accounting. 
139G.Jack Bologna ve J.Robert Lindquist, Fraud Auditing and Forensic Accounting, New Tools and 
Techniques, USA: John Wiley&Sons, 1987, s.27 Aktaran: Kaya, s.55-56. 
140 Özkul ve Pektekin, s.66. 
141 Nejat Bozkurt, “Paralel Oturum 1 Sorular ve Cevaplar”, 9.Türkiye Muhasebe Denetimi 
Sempozyumu”, İstanbul,  12-13 Ekim 2009, s.203. 
**Litigation Support Consulting. 
***Expert Witnessing. 
142Abubakar Sadiq Kasum,  “The Relevance of Forensic Accounting to Financial Crimes in Private and 
Public Sectors of Third World Economies: A Study From Nigeria”, The 1st International Conference 
onGovernance Fraud Ethics and Social Responsibility, 11-13 Haziran 2009. 
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mahkeme ortamının gereklerine uymalı, duygusallıktan uzak ve sakin bir şekilde, 

muhasebe sorunlarına ilişkin uzman fikirlerini sunmalıdır.143 

2.1 ADLİ MUHASEBECİLİĞİN HİLE DENETÇİLİĞİ ve HİLE 

ARAŞTIRMACILIĞI FAALİYETİ 

2.1.1 Hile Kavramı 

Hile; Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan 

düzen, dolap, oyun, desise ve entrikalar” şeklinde tanımlanmıştır.144 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (The International Federation of 

Accountants- IFAC) ise hileyi: “Yönetimin arasında bulunan sorumlu kişilerin, görevli 

memurların veya üçüncü kişilerin yaptığı kasti davranış, adil olmayan ve yasa dışı 

avantajlar sağlamak” şeklinde tanımlamıştır. 

Kasıt, failin hukuka aykırı bir fiil işlemekte olduğunu bilmesi ve bu fiili 

isteyerek işlemesidir.145 

Geniş olarak hilenin tanımı: “Muhasebe ile ilgili olayın oluşumu, belgelenmesi, 

kaydedilmesi ve rapor edilmesi aşamalarında kötü niyetle ve kasten ilgili çıkar 

çevrelerinin bilgisi dışında ve maddi zarara uğrayacakları şeklinde basılı ve dijital 

ortamda ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı davranmak, davranmaya teşvik etmek 

veya suça iştirak etmek” şeklindedir.146 

                                                
143Pazarçeviren, s.9-10. 
144Türk Dil Kurumu Sözlüğü. 
145 Mehmet Özbirecikli,“Bağımsız Denetçinin Müşteri Firmanın Yolsuzluk Eylemi Karşısındaki Tutumu: 
Şirket Yolsuzluk Vakaları ve Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Bir İnceleme”, Muhasebe ve Denetime 
Bakış Dergisi,Cilt.5, Sayı.18, Nisan 2006, s.5. 
146Kıymet Çalıyurt,“Muhasebede Hile Eğitiminde Uluslararası Gelişmeler ve Türkiye Açısından 
Değerlendirme”, 26.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, 2007, s.202. 
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Hileyi, bir işletmenin kaynaklarının ve varlıklarının kasıtlı olarak yanlış 

kullanımı ve suiistimal edilerek, işletmenin kayıt ve belgelerini tahrip ederek kişisel 

yarar sağlama olarak da tanımlayabiliriz.147 

Hile eylemi gizli yapılan bir eylemdir, hilekârın fayda sağlaması söz 

konusudur, kasıt mutlaka vardır, kurbanın aldatılması söz konusudur, kurban 

kişi/işletme zarar görür.148 

İşletmelerde yapılan hatalar incelendiğinde, hataların genellikle personel 

tarafından bazen de işletme yönetimi tarafından kasten yapıldığı görülmektedir. Bu 

durumda kasıtlı olarak yanıltıcı yapılan işlem hatayı değil hileyi doğurmaktadır.149 

Bir kişiden veya kurumdan yasal olmayan biçimde bir değer almanın temelde 

iki farklı biçimi bulunmaktadır:150 

 Kişinin başına bir tabanca dayayarak ondan varlığını vermesini zor 

kullanarak istemek ki buna genellikle hırsızlık veya soygun denir. Bu yasa dışı eylem 

daha şiddetlidir ve toplumun dikkatini daha fazla çeker. 

 Çeşitli oyunlarla, düzenlemelerle, sahtekârlıklarla, aldatma yöntemleri ile 

bir kişi veya kurumun varlığını elde etmek. Buna da genellikle hile veya yolsuzluk 

denir. Bu eylem ise ilkinden daha az dikkat çekmesine rağmen daha fazla tutarlı 

zararlara neden olmaktadır. 

İşletmelerde çalışanlar tarafından yapılan ve işletmelerin varlıklarına yönelik 

ele geçirme eylemleri uzun yıllardan beri önemli bir sorun olmuş ve artarak olmaya 

devam etmektedir.151 

                                                
147 Barbara R.Farrell, Joseph R.Franco, “The Roll of the Auditor in the Prevention and Detection of 
Business Fraud SAS No.82”, Western Criminology Review 2/1, 1999Aktaran: Nejat Bozkurt, 
“KOBİ’lerde Yapılan Hileler, Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesi”, [Elektronik Versiyon], Yaklaşım 
Dergisi, 2000, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2000122362.htm(12.01.2010), s.1. 
148 Nejat Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği Hile, Çalışan Hileleri, İstanbul: Alfa Yayınları, Nisan 2009, 
s.60. 
149 Özkul ve Pektekin, s.63. 
150 Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği Hile, Çalışan Hileleri,  s.4. 
151Nejat Bozkurt, “İşletme Çalışanları Tarafından Yapılan Hileleri Doğuran Nedenler”, s.63. 
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Hile unsurunun önemli bir sorun olduğu kanıtlanmıştır bu yüzden hilenin 

varlığı ya da yokluğu ile değil önlenmesi için ne yapılabilir sorusu ile uğraşılmalıdır.152 

2.1.2 Hile Denetçiliği ve Hile Araştırmacılığı Kavramı 

Teknolojik gelişmeler, yönetimin muhasebe bilgisi, ekonominin 

küreselleşmesi, karmaşık ticari kurumlar yaratılması, çok sayıda ve özellikle dijital 

ortamdaki işlemler kapsamlı araştırmalar yardımı ile hile ve yolsuzluk tespitlerini 

gerekli kılan bir ortam yaratmışlardır.  

Hile sadece büyük kayıplara, zararlara yol açmaz aynı zamanda itibar kaybı da 

yaratır. Dolayısıyla bu gibi durumların yaşanmaması için hile denetimi önem 

kazanmıştır. Hile denetimi geleneksel denetçiler tarafından birtakım basit denetim 

prosedürleri kullanılarak değil hile denetçileri ve hile araştırmacıları tarafından onların 

sahip oldukları muhasebe bilgisi, psikoloji bilgisi, örgütsel davranış bilgisi, hile bilgisi, 

kanıtlar üzerindeki bilgisi gibi birçok bileşen ile eğitim, beceri ve tecrübenin birlikte 

kullanıldığı bir uzmanlık ile gerçekleştirebilir. Bu şekilde işletmedeki hile olasılığı, 

kırmızı bayraklar, eğer hile yapılmış ise kimlerin ne şekilde yaptığı tespit 

edilebilmektedir.153 

Hile denetçiliği, daha çok işletme sahiplerinin, ortaklarının ya da 

yöneticilerinin isteği ile işletmedeki hile iddialarının ya da olasılıklarının varlığını 

araştırma şeklinde uygulanan bir denetim türüdür.  

İşletme yönetimi yolsuzluk ile mücadele etmek istediğinde bir hile 

denetçisinden ya da hile araştırmacısından yardım alabilmektedir.154 

İşletme yönetimi hileli durum gerçekleştikten sonra hileyi tespit etmek üzere 

işlemleri inceleme yolu ile hile araştırmacısından yardım alabilir ya da hile ile 

karşılaşılmadan önlem almak amacıyla aktif bir yaklaşım izlenmek istenirse hile 

denetçisi tarafından politikalar ve prosedürler oluşturulabilir.  

                                                
152Bozkurt, “KOBİ’lerde Yapılan Hileler, Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesi”, s.1. 
153Burak Arzova, “İşletmelerde Çalışanlar Taradından Hilelerin Kırmızı Bayraklar Yoluyla İzlenmesi”, 
Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı.20, (Kasım 2003), s.120. 
154Bozkurt, “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alann ‘Adli Muhasebecilik’”,  s.60. 
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Ancak öbür taraftan işletme tepe yönetimi de hilekâr konumunda olabilir. Daha 

fazla kredi alabilmek, borsada hisse senedi fiyatlarını yükseltmek, hisse basma, karı 

artırmak, işletmenin kamuoyu gözündeki imajını güçlendirmek, az vergi ödemek, az kar 

dağıtmak gibi çok farklı nedenlerle işletmenin finansal tablolarını olduğundan iyi 

göstermeye yönelik muhasebe hileleri yapılabilmektedir. 

Hile araştırmacısı açısından muhasebe ve alt uygulamaları, herhangi bir olay 

sonucunda, hile ve finansal suçların ortaya çıkmasından sonra, gereken kanıtın adli 

muhasebeci tarafından bulunması ve analiz edilmesi açısından önemli bir araçtır. 

Muhasebe bilgilerine ek olarak adli muhasebeciler, genel kabul görmüş muhasebe 

ilkeleri ve denetim standartlarının ötesine geçmelerine olanak sağlayan araştırmacı bir 

yaklaşım geliştirirler. Bu özelliklerinden dolayı bu kişiler için araştırmacı muhasebeci 

terimi de kullanılmaktadır.155 

Adli muhasebe araştırmacısı içeriden veya dışarıdan iddiaların, söylentilerin ve 

bu olaylara yönelik soruşturmaların sonucunda bir şekilde olaya karışmış veya olaydan 

etkilenmiş kişilerle temasa geçerek bağımsız ve tarafsız bir yardım 

sağlayabilmektedir.156 

Adli muhasebe araştırmacıları, iddia edilen hileli davranışın, kim tarafından, 

niçin, nasıl ve ne zaman gerçekleştirilmiş olabileceği hakkında özel sorulara cevap 

verebilmek için ilgili bilginin elde edilmesi, sorgulanması ve analizini içerir.157 

Hile denetçileri ve araştırmacıları görevlerini yerine getirirken, Hile 

Değerlendirme Sorgulaması (Fraud Assesment Questioning- FAQ), Çapraz Denetim 

Tekniği, Kırmızı Bayraklar, Net Varlık Yöntemi, Veri Madenciliği Araçları ve Benford 

Kanunu gibi denetim tekniklerini kullanmaktadır.158 

                                                
155 Gülaçtı, s.73-75. 
156 Thornhill, s.18-20. 
157 Ranallo, s.110. 
158 Cole, s.22-23. 
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Adli muhasebecilerin, araştırmacı muhasebeci kimliğiyle yardımcı 

olabilecekleri konular aşağıdaki gibidir:159 

 Hileli bir işlemin yapıldığına dair şüphe duyulması durumunda hileli 

işlemin kanıtları ile birlikte ortaya çıkarılması, 

 Mevcut (gerçek) durumun analizi ve yapılacaklara ilişkin öneriler, 

 Varlıkların korunması ve iyileştirilmesinde destek sağlanması, 

 Diğer uzmanlar ile işbirliği yapılması ve bunların koordinasyonunun 

sağlanması, 

 Mahkeme yoluyla varlıkların tahsili işlemine (geri alınmasına) yardım 

edilmesi. 

Bir hile raporu içeriği hileli durumun niteliğine, denetçinin öznel görüşüne 

göre değişmekle birlikte aşağıdaki bölüm ve başlıklardan oluşabilir:160 

 Raporun ilk bölümünde hileye konu olan durumun ne olduğu açıklanmakta ve 

bu durumla ilgili tahmin ve varsayımlar belirtilmektedir. 

 İkinci bölümde tam karşılığı olarak “görüş bildirisi” yer almaktadır. Raporda 

konu olan olay ile ilgili varılan yargılardan ve olası sonuçlardan söz 

edilmektedir. 

 Raporun üçüncü bölümü olan inceleme maddesinde hileye konu olan olay ile 

ilgili tüm bilgiler incelenmekte ve bunlar ile ilgili detay açıklamalar yer 

almaktadır. (Şirketin alım-satım süreçleri, hile denetimi ile ilgili belgeler, şirket 

politikaları ve çalışanlar ile ilgili her türlü detay vb.) 

 Dördüncü bölümde hileye konu olan tüm belgelerin örnekleri alınarak raporda 

detaylı olarak sergilenmektedir. 

                                                
159Forensic Accounting Demystified, http://www.forensicaccounting.com, (25.10.2010). 
160Leonard W. Vona,Fraud Risk Assessment Building a Fraud Audit Program.USA: John 
Wiley&Sons, 2008, s.185-190. 
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 Beşinci bölümde artık hileye konu olan detaylar ile ilgili toplanan somut kanıtlar 

açık bir şekilde raporda belirtilmektedir. 

 Altıncı bölümde hile raporuna konu olan problemlerin somut kanıtlar ile 

gerçekten bu şekilde olup olmadığının tespiti yapılarak şüpheler açıkca 

yazılmaktadır. 

 Raporun yedi, sekiz, dokuz ve onuncu bölümlerinde ikinci bölümde önceden 

belirlenmiş olan görüş bildiri ve konu ile ilgili tahminler tek tek incelenerek 

bununla ilgili destekleyici belgeler elde edilmektedir. Bu detay belgelerin 

denetçiye hangi konularda görüş vermekte ne gibi kolaylıklar sağlayacağın 

irdelenmektedir. 

 Hile raporunun on birinci bölümünde bu hile denetimi ve incelemesi kapsamında 

bu konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların hile denetçisinden talep ettiği 

belgeler ve bunların süreçlerinden bahsedilmektedir. 

 Raporun on ikinci bölümünde denetim şirketinin bu denetim kapsamında alması 

gereken ücret ve hesaplanması yer almaktadır. 

 On üçüncü bölümde denetimi yapan kişilerin profesyonel geçmiş 

deneyimlerinden bahsedilmektedir. 

 Rapor; denetçinin adı-soyadı ve sahip olduğu mesleki unvanlar belirtilerek 

sonlandırılmaktadır. 

2.1.2.1 Hile Denetçisinin ve Hile Araştırmacısının Temel Unsurları 

Bir hile denetçisinin sahip olması gereken temel unsurlar şu şekilde 

sıralanabilir:161 

 Standardı kendisi belirlemelidir. Bir işletmedeki hile denetçisi yönetimin 

niyetini, beklentilerini belirten ve çalışanların da uymak zorunda oldukları 

işletme politikalarını da içeren şirket davranış kuralları yönetmeliğini etkin bir 

şekilde uygulamalı ve tüm çalışanları bu yönetmelikten haberdar etmeli, 

tedarikçilerle, şirket ile gerçekleştirdikleri işlere ait kayıtların incelenmesine izin 

veren maddeleri kapsayan anlaşmalar yapmalıdır, 

                                                
161 Bologna ve Lindquist, s.26. 
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 Hileyi tahmin edebilmeli, nerelerde olabileceğini bilmeli, geçmişteki hileler ile 

muhasebe sistemi ve iş operasyonunun çeşitli bölümlerini ilişkilendirebilmelidir, 

 Herhangi bir iddiayı destekleyecek bir kanıtın varlığını tespit için en kısa yolu 

bilmelidir, 

 Kanıtın varlığını belirlemek için çalışanın motivasyonundan ve ortamdan 

anlamalıdır, 

 Hile fırsatının varlığı konusunda şüphe duymalı, bunun muhtemel geri kazanım 

avantajını belirlemeli ve bu kazanımdan elde edilecek aktifleri 

tanımlayabilmelidir. 

2.1.2.2 Hile Denetçisinin ve Hile Araştırmacısının İnanç Unsurları  

Hile denetçileri aşağıdaki inanç unsurlarına sahiptirler ve araştırmaları 

sırasında bu unsurlara bağlı kalarak hareket ederler:162 

 Denetim mekanizmasının zayıf olduğu, kontrollerin etkin olmadığı muhasebe 

sistemlerinde hile olması mümkündür, 

 İşlemde hilenin görünen kısmı küçük bir tutar olmasına karşın görünmeyen 

kısmında daha büyük tutarlı hileler gizlenmiş olabilir, 

 Uzun ve derin araştırmalar sayesinde işlemlerde hilelere dair kırmızı bayraklara 

rastlanabilir, 

 Hile suçunu işleyenler toplumun herhangi bir kademesinden olabilir ve buna 

yönetim kademesi de dahildir. 

 

 

 

 

 

                                                
162 Bologna ve Lindquist, s.27. 
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2.2 ADLİ MUHASEBECİLİĞİN DAVA DESTEK DANIŞMANLIĞI 

FAALİYETİ 

Dava desteği, bir adli dava öncesinde ya da dava sırasında, avukatın görüşünü 

şekillendiren ve savunmasına dayanak teşkil etmesi için ilgili avukata sağlanan 

muhasebe desteğidir.163 

Adli muhasebecilerin avukatlara dava öncesinde veya sırasında verecekleri 

hizmetlerin iki temel işlevi vardır:164 

 Gerekli veriler ortaya konur: Avukatların bir yasal işlemde gereksinim 

duyacakları verilerin ilgili, yeterli ve doğru olarak saptanması ve sunulması faaliyeti yer 

almaktadır. 

 Toplanan veriler analiz edilir: Mahkemeye sunulacak mali nitelikli verilerin 

değerlendirilmesi ve avukatların bu bulguları yorumlamasına yardım edilmesi amacı yer 

almaktadır. 

Adli muhasebeci, hem davalı hem de davacı taraf için çalışabilmektedir. Bu 

durumda davacı ile çalıştığı zamanlarda muhasebe işlemleri veya kayıtlarıyla ilgili 

dolandırıcılığı kanıtlamaya yönelik çalışırken davalı taraf için çalıştığında ise tam tersi 

söz konusudur. Adli muhasebeci, mahkeme adına da hakimin muhasebe yönünün 

yetersiz kaldığı durumlarda görev alabilmektedir. Davanın oluşumu ve yürütülmesi 

sürecine muhasebeciler tarafından yardım sağlayan bir kurum olan dava destek 

danışmanlığının uygulama alanı oldukça geniştir.165 

Adli muhasebecilerden, yolsuzluk davalarında, işletme değerlemelerinde, hasar 

ve zarar tahminlerinde, sigorta anlaşmazlıklarında, anlaşmalardan doğan sorunlarda, 

patent, hak ve markalarla ilgili doğan sorunlarda, işletmelerle ilgili ayrılma veya 

birleşme davalarında, iflas davalarında, boşanma ile ilgili mali anlaşmazlıklarda ve 

                                                
163 Thornhill, s.199. 
164 Larry Crumbley, "Forensic Accountants Appearing in the Literature",  
http://www.bus.lsu.edu/accounting/faculty/lcrumbley/forensic.html (14.01.2011). 
165 Thornhill, s.11-12. 
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işletmeler arası sorunlarda, hisse senedi anlaşmazlıklarında dava desteği 

istenmektedir.166 

AICPA, muhasebecilerin davalarda sunduğu desteğin önemini; “Hiçbir 

avukatın diğerine sağlayamayacağı profesyonel destek” olarak belirtmektedir. 

Belli koşullarda bir avukat, aynı mahkemede uzman tanık olarak ifade 

vermeyecek bir adli muhasebeciyi Kovel kuralı çerçevesinde tutabilir. Avukatlar 

tarafından tutulan uzman danışmanlara genelde “Kovel Muhasebeciler” denir. Bir 

avukat bir muhasebeci ile bir uzman danışman olarak anlaştığında, hukuk firması ile 

muhasebeci bir Kovel Mektubu/Sözleşmesi imzalar. Avukat-müşteri ilişkisi adli 

muhasebeci-müşteri ilişkisine dönüşür. FBI, IRS ve SEC vb. kurumlar tarafından 

yürütülen kriminal araştırmalarda da adli muhasebecilerle genelde Kovel 

Mektubu/Sözleşmesiyle anlaşırlar. Bir adli muhasebeci yasal işlemlerin yürütülmesinde 

yardımcı olması için tutulduğunda amaç, çeşitli faktörlerin varlığını ispatlamaktır. 

Uzman, duruşmada ifade vermek veya uzman görüşü bildirmek (yani uzman tanıklık) 

amacıyla  dahil edilmemiştir. Genelde, uzmanın çalışması dava vekilinin çalışma-ürün 

imtiyazı altında korunarak çalışmanın karşı tarafça ortaya çıkarılması engellenir.167 

2.2.2 Dava Destek Danışmanlığının Sağladığı Yararlar 

Dava destek danışmanlığının sağladığı yararlardan en önemlileri şöyledir: 168
 

 Bir iddiayı reddetmek veya desteklemek için gerekli dokümanları temin 

etmek ve güvenliğini sağlamak 

 Eksik noktaları belirlemek ve durumun öncül bir değerlendirmesini 

yapmak için dokümanları incelemek, 

                                                
166 Chew Winston, An Overview of Forensic Accounting and the Role of Forensic Accountants in 
Investigations, KPMG Press, 2002, s.22 Aktaran: Gülaçtı, s.81. 
167 Akyel s.140-145. 
168About Forensic Accounting, http://www.forensic-accounting-information.com/forensic-accounting-
careers.htm, (13.01.2011). 
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 Finansal durumun anlaşılmasını ve sorulacak ek soruların bildirimini 

kolaylaştıracak olan bulguların incelenmesi sürecine katılmak, 

 Karşı taraftaki bilirkişinin zarar (tazminat) talebi raporunu incelemek ve 

mevcut durumun eksik veya iyi yönleri hakkındaki raporları gözden geçirmek, 

 Davanın sonuca bağlanılmasına (feragata) yönelik görüşme, toplantı ve 

tartışmalara yardımcı olmak, 

 Karşı tarafın tanığını dinlemek için duruşmaya katılmak ve “bir tarafın 

tanığının diğer tarafın avukatı tarafından sorguya çekilmesi” işlemine yardım etmek. 

2.3 ADLİ MUHASEBECİLİĞİN UZMAN TANIKLIK FAALİYETİ 

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

olarak çevrilen faaliyet; bazı karmaşık muhasebe davalarında mahkemenin taraflarca 

sunulan bilgilerin açıklığa kavuşturulması amacıyla uzmanlardan yararlanmasıdır. Adli 

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

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

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

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

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

cezai hatalarda hem iddia hem savunma tarafı için uzman tanık olarak 

yararlanmaktadırlar.169 

Bir avukat, bir adli muhasebeciyi dava konusu iddiaya destek olması amacıyla 

uzman görüşünü almak için duruşmaya dahil eder. Söz konusu uzman görüşü genelde 

adli muhasebecinin uzmanlık alanlarıyla ilgili olur. Bir adli muhasebeci uzman bilirkişi 

olarak, dava konusu ile ilgili gerekli araştırmaları yapıp gerekli verileri toplar sonra bu 

verilerden hareketle bir sonuca ulaşmaya çalışır ve daha sonra ortaya çıkardığı sonucu 

                                                
169 Akyel, s.159 ve Thornhill, s.13. 
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ve uzman fikirlerini mahkemede, sübjektiflikten ve duygusallıktan uzak, sakin bir 

şekilde sunar.170 

Uzman tanıklıkta en önemli noktalardan birisi bu sorumluluklar yerine 

getirilirken tarafsız, bağımsız ve objektif olmanın yanı sıra teknik konuları açık bir dille 

ve öğretici bir biçimde sunmaktır çünkü bu aşamada uzmanın görüşü kararı 

kesinleştirebilir.171 

ABD’de genel olarak uzman tanıkların düşünce, çıkarım ve tanımlama yaparak 

ifade vermeleri yasaklanmıştır. Sadece 6 duyularına* dayalı, gerçekten bildikleri 

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

bildikleri uzman tanıkların algılarıyla ilgilidir mesela kişinin yaşını, kilosunu veya 

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

uzmanlar kendi görüşlerini, hangi disiplin ya da işte nitelik kazanmış ise ona uygun 

uzmanlıkların bulunduğu alan ve disiplinlerde bildirebilmektedirler. Uzman tanığın 

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

için mahkemede sunduğu delildir ve bu verdiği ifade bir adli muhasebecinin 

mahkemedeki işlevinin son aşamasıdır.172 

2.3.1 Mahkeme Öncesi ve Mahkemede Uzman Tanık’ın Yapması 

Gerekenler 

Adli muhasebeciler, avukatlar ve hukuk bürosu çalışanları arasındaki ilişkileri 

düzenleyen hukuki süreçler, uzmanların belirlenmesi ile uzman ifadelerinin 

belirlenmesini kapsamalıdır. Belirlenme süreci dava öncesi yaşanır ve bu aşamada delil 

elde etmek için bilgilerin derlenip toparlanması aşamasında adli muhasebeci devreye 

girer. Bir uzman tanık olarak adli muhasebecinin görevi, hem kendi görüşlerini hem de 

gerçeklerin ifade edilmesini sağlamaktır.173 

                                                
170 Kuloğlu, s.17-19. 
171 Pazarçeviren, s.9. 
*Görme, duyma, hissetme, koklama, tatma ve dokunma. 
172 Kuloğlu, s.18-19. 
173 B.Thomas Lawrence, “Examining Resources in an Occupational Comunity: Reputation in Canadian 
Forensic Accounting” Human Relations, Cilt.51, No.9, 1995, s.1115 Aktaran: Akyel, s.159. 
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Uzman tanık, mahkeme esnasında uzman bilgisi ile taraflarda oluşan soru 

işaretlerinin karşılıklı iletişim yoluyla giderilmesi açısından etkin rol oynar.  

Uzman tanığın üzerine düşen görevleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:174 

 Dava konusu ile ilgili olarak gerekli araştırmaları yaparak çeşitli verileri 

toplamak, 

 Bu verilerden bir sonuca vararak bir kanıya ulaşmak, 

 Oluşturduğu görüşünü mahkemede aydınlatıcı ve öğretici bir biçimde 

sunmak. 

2.3.1.1 Mahkeme Öncesi Hazırlık 

Uzman tanık dava ve soruşturma ilgili bütün muhasebe kayıtlarına, bilgisayar 

kayıtlarına, ses kayıtlarına, ifadelere, yazışmalara ve diğer maddi dokümanlara hakim 

olmalı, soruşturma veya dava konusu ile ilgili adli makamlara, avukatlara, denetçilere, 

müfettişlere destek vermelidir. Dosya hakkında detaylı bilgi sahibi olmalı ve önem 

taşıyan bulguları özellikle belirtmelidir. Gerekmesi halinde soruşturmanın 

derinleştirilmesini talep etmek yine uzman tanık görevlerindendir. Görevlendirilmesi 

mahkemece veya karşıt tarafların anlaşmasıyla olabilir.175 

Uzman tanıklar tespit konusunda oldukça yüksek bilgiye sahiptirler. Dava 

süresince mevcut ve olması gereken belgelerin önceden tespit edilmesiyle karşı tarafın 

iddiaları daha rahat çürütebilmektedirler. Uzman tanıklar tarafından tespit edilen birkaç 

belgenin varlığı ya da yokluğu, davanın gidişinde önemli rol oynamaktadır.176 

 

 

                                                
174 Robert R.Salman, “How to be an Effective Expert Witness”, The Practical Litigator, Philadelphia, 
Cilt.10, No.6, (Kasım,1999), s.7-10 Aktaran: Bozkurt , “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan 
‘Adli Muhasebecilik’ ”, s.59. 
175Kuloğlu, s.18 ve Sinan Okumuş, “Mahkemeye Yönelik Danışmanlık Hizmetleri”, İSMMMO Akademi 
Eğitim Notları. 
176 Akyel, s.167. 
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2.3.1.2 Mahkeme Sırasında 

Doğrudan Sorgu 

Duruşma esnasında tanığa öncelikle iddia ya da savunma makamının kendi 

tanığına yaptığı sorgu olan doğrudan sorgu yapılır. Doğrudan sorguda amaç; tanığın 

olaya ilişkin bilgisini anlatmasını sağlayacak sorular sormaktır. Doğrudan sorguyu 

başarılı kılan en önemli unsur sorgunun önceden iyi kurgulanmasıdır. Uzman tanık 

doğrudan sorgulamada fikirlerini desteklemek için makaleler, akademik tezler, 

profesyonel metinler kullanıp grafik, diyagram, fotoğraf gibi araçlarla anlatımını 

destekleyebilir. Doğrudan sorgulama uzman tanığın hâkim önünde kredibilitesinin 

oluşturulmasında en önemli aşamadır. Doğrudan sorgunun amacı; avukatı daha geri 

planda tutarak uzman tanığın ön plana çıkarılmasıdır.177 

Çapraz Sorgu 

Çapraz sorgulama uzman tanık açısından tezinin çürütülmesi tehlikesi 

açısından yargılamanın en zor bölümüdür. Çapraz sorguda karşı tarafın hukukçusu; 

uzman tanığın verdiği ifadenin öneminin azaltılmasını, seri varsayımlarla uzman tanığın 

karşı tarafın görüşünü destekler duruma getirilmesini ve uzman görüşüne saldırı, uzman 

görüşünün, raporunun ve uzmanın eksikliklerinin ortaya konulmasını, uzman tanığın 

kredibilitesini* aşındırmayı amaçlamaktadır. Uzman tanık karşı tarafın kendisini 

sıkıştırmak ve tuzağa düşürmek için sorabileceği soruları önceden kestirmeye çalışmalı 

ama bunu yaparken de mevcut sorulara yeterli cevabı verebilmelidir. Karşı tarafın 

hukukçusunun esas amacı çapraz sorgudan yararlanabilecek sonuç çıkarmaktır. 

Genellikle karşı taraf hukukçusu bunu sağlamak için kısa sorular ile bunları takip eden 

sorular sorar. Çoğunlukla da cevaplarını bildiği şeyleri sorarlar. Karşı taraf hukukçusu 

uzman tanığın kontrolünü psikolojik olarak ele almak için çalışır.178 

                                                
177 Okumuş, “Mahkemeye Yönelik Danışmanlık Hizmetleri”. 
178 Okumuş, “Mahkemeye Yönelik Danışmanlık Hizmetleri”. 
* Uzmanın kredibilitesinin sarsılması ve verdiği ifade ile mahkeme önünde tanıklığının geçersiz olmasının 
sağlanmasıdır. Bu ancak uzman tanığın geçmişte veya halen önemli ölçüde önyargılı hareket ettiği, 
sabıkalı olduğu, rüşvet aldığı, ahlaki olmayan hareketlerde bulunduğu, tutarsız ifadeler verdiği ve 
niteliklerini abarttığının gösterilmesi ile olur. 
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Uzman tanık olarak görevlendirilen uzman muhasebecinin ifade verirken 

dikkat etmesi gereken temel prensipler sıralanacak olursa:179 

1. Doğruyu söylemek, dürüst olmak, önyargılardan kaçınmak 

2. Odaklanmak ve konsantre olmak, 

3. Basit kelimeler kullanmak 

4. İfade süresinde profesyonel duruşu ve tutarlılığı bozmamak ve sakin 

olmak 

5. Konudan konuya geçmemek, 

6. Soruyu dikkatle dinlemek ve “cevaplandırmak”, 

7. İfade alan ya da çapraz sorgulamada bulunan avukata saygılı davranmak, 

8. Kesin konuşmak, 

9. Profesyonel standartlara sahip olmak, 

10. İtirazları dinlemek, 

11. Tahminde bulunmamak, spekülasyon yapmamak, 

12. İfadeyi planlamak 

13. Tam anlamıyla bilmek, hazırlanmak ve tekrarlamak. 

2.3.2 Uzman Tanıkların Sahip Olması Gereken Özellikler 

Bilgi, yetenek, eğitim gibi özelliklerin yanı sıra yasal bir zeminde gerçekleri 

ortaya çıkartmak için avukatlara ve müşterilere danışmanlık verme açısından 

profesyonel tecrübe gerekmektedir. Bunun yanında adli muhasebecinin aldığı ödüller, 

lisansları/sertifikaları, alınan teknik eğitim, yayınlanmış kitap ve makaleleri, 

                                                
179J.Walter Pagano, Persvectivies of an Accounting Expert as an Expert Consultant and Testifying 
Witness, USA: Edwards Inc.,  2005, s.24 Aktaran: Akyel, s.161. 
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profesyonel sivil toplum kurumlarındaki görevleri de sahip olması gereken ve 

görevlendirilmesinde etkili olan unsurlardır.180 

Bir uzman tanık bağımsız ve objektif tavsiye ve görüşlerini sunabilmek için 

uzmanlık anlayışına sahip olmalıdır. Uzman tanıklar farklı taraflarda olsalar dahi 

muhasebe, finans ya da vergi ile ilgili sorunlarda aynı finansal bilgiyi inceler dolayısıyla 

yorumlamada ve uygulamada görüş farklılıkları olsa dahi gerçek tektir ve bu gerçeğe 

dayanarak görüşlerini şekillendirmelidirler.  

Bir uzman tanık muhasebe, finans ve vergi kanunlarıyla ilgili davalarda, 

yabancı kavram, teknik terim ve kelimeleri anlaşılır bir dilde ifade etmelidir. Uzman 

tanık teknik terimleri kullanmaktan ifadesinin kolay anlaşılır olabilmesi için kaçınmalı 

diğer taraftan ise ikna edici, inandırıcı ve akılda kalıcı olması açısından da teknik 

terimleri kullanmalıdır. Bu iki husus arasındaki ilişkiyi, dengeyi iyi tutturabilmelidir. 

Bir uzman tanığın sahip olması gereken özellikler aşağıdaki gibi 

sıralanmıştır:181 

1. Uzman olarak nitelendirilmesini sağlayacak özelliklere sahip olmak, 

2. İfadesini sağlam bir temele dayandırmak, 

3. Güvenilir ve tutumlu bir ifade vermek, 

4. Genel kabul görmüş teori ve teknikler kullanmak. 

Söz konusu özelliklere sahip olmayan uzman tanıklara güven 

duyulmamaktadır. Bir uzman tanığın sahip olması gereken en önemli özelliklerden bir 

tanesi kendisine duyulan güven, şöhreti ve kredibilitesidir.  

 

 

                                                
180 Okumuş, “Mahkemeye Yönelik Danışmanlık Hizmetleri”. 
181 Pagano, s.26 Aktaran: Akyel, s.160. 
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3. ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİN 6102 SAYILI 

TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN İNCELENMESİ 

3.1 GENEL OLARAK 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 

Prof. Dr. Hirsch tarafından hazırlanarak 29 Temmuz 1956 tarihinde kabul edilen 

ve 1 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe giren 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 54 

yıldır Türk ticaret hayatını düzenlemekte, ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin 

ihtiyaçlarına bugüne kadar cevap vermeye çalışmaktaydı. Ancak gerek ulusal gerekse 

uluslararası düzeyde ekonomik, ticari ve hukuki ilişkilerin gelişmesi, AB sürecine uyum 

sağlanması amacıyla değiştirilmesi, geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi ihtiyacı 

doğmuştur. Bu amaçla yapılan uzun çalışmalar sonucunda reform niteliğindeki, büyük 

ölçüde İsviçre ve Alman Bilânço Hukuku’nu kaynak alan yeni Türk Ticaret Kanunu  

13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 6102 

Kanun numarası ile kabul edilmiş ve 14 Şubat 2011 tarihli 27846 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanmıştır.182 

3.1.1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Gelen Yenilikler 

Globalleşme ile işletme faaliyetleri geniş bir alana yayılarak işletmeler arasında 

yeterli ve güvenilir finansal bilgi akışını gerekli ve önemli kılmıştır. Farklı ülkelerdeki 

farklı yasal düzenlemeler ve muhasebe ilke ve uygulamaları uluslararası düzeyde 

finansal tabloların hazırlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu sebeple tüm ülkelerde muhasebe 

ve denetim uygulamalarının uluslararası kabul görmüş belli standartlara dayanılarak 

hazırlanması gerekmektedir. AB süreci, Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulması, bilişim 

teknolojilerinde meydana gelen değişimler, bölgesel ve küresel diğer gelişmelerin 

ülkelerin sosyal, toplumsal, kamusal, ticari ve sınai yaşantılarını derinden etkilemesi; 

özellikle finans ve sermaye piyasalarını başta olmak üzere mal ve hizmet ticaretini 

bölgesel ve küresel etki alanlarına sokması nedeniyle mevcut 6762 Sayılı TTK ’da 

                                                
182 Ahmet Vecdican ve Süleyman Uyar, “Yeni TTK Tasarısı Faaliyet Denetimini mi Getiriyor?-II”, 
[Elektronik Versiyon] Yaklaşım Dergisi, Nisan 2009, Sayı.196, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090414210.htm(14.01.2010) ve 
Nuran Cömert, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kapsamında İç Denetim ve İçKontrol”, İç Denetim 
Dergisi, Kış, Sayı.21, 2008, s.24-27 ve Türk Ticaret Kanunu, İSMMMO Mevzuat Serisi 9, Yayın 
No:142, s.1. 
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değişikliği zorunlu kılmıştır. Özellikle AB süreci, işletmelerin finansal yapılarının 

gizlilik ilkesinden çıkarılarak kamuoyuna karşı şeffaf olması yönünde düzenleme 

yapılmasını zorunlu kılmıştır. 6102 Sayılı TTK, önemli birçok konuda günümüzü 

yakalayan ve AB müktesebatına uyum sağlayan, birçok çağdaş yenilik ve düzenlemeyi 

beraberinde getiren bir kanundur. Ayrıca muhasebe uygulamalarında birlik sağlamak ve 

finansal tablolara uluslararası platformda geçerlilik kazandırmak, denetim raporlarına 

güven duyulmasını sağlamak için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) 

ve Uluslararası Denetim Standartları’nı uygulayan, ticari yaşam boyutunda profesyonel 

meslek mensuplarına yetki ve sorumluluk yükleyen, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri 

çerçevesinde oluşturulacak sistemik bir yapı ile kurumsal yönetim anlayışı ile yeni bir 

açılım getirmiştir.183 

6762 sayılı TTK 5 kitaptan oluşmaktadır. Bunlar; ticari işletme, ticaret 

şirketleri, kıymetli evrak, deniz ticareti ve sigorta’dır. 6102 Sayılı TTK ile kitap sayısı 

5’ten 6’ya çıkarılarak taşıma işleri bağımsız bir kitaba alınmıştır. 6102 Sayılı TTK 1535 

maddeden oluşmaktadır. 6102 Sayılı TTK ile; AB Hukuku ile entegrasyon, uluslararası 

ticaret toplumunda Türk işletmelerinin güvenilir aktör olmasını sağlama, 50 yıllık 

uygulamada ortaya çıkan gelişmeleri dikkate alarak kanunu günümüz şartlarına 

uyarlama unsurları hedeflenmektedir.184 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun genel gerekçesinde bir ülkenin, sermaye 

ve kredi piyasalarının, uluslararası piyasaların bir parçası olabilmesi; ülkenin yabancı 

sermayeyi çekebilmesi, rekabet piyasasında güç olarak yer alabilmesi için, tam 

şeffaflığa dayalı, Uluslararası Muhasebe Standartları’na göre çıkarılmış finansal 

                                                
183 Ali Çelebi ve Fırat Çoşkun Güçlü, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve TMSK”,http://www.tmsk.org.tr/ 
(30.05.2011). 
184Mustafa Çeker, “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İş Dünyamıza Etkileri.ppt”, Çukurova Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:AQgnyqy2_G4J:www.cu.edu.tr/insanlar/mceker/T%25C3
%25BCrk%2520Ticaret%2520Kanunu%2520Tasar%25C4%25B1s%25C4%25B13.ppt+Yeni+T%C3%B
Crk+Ticaret+Kanunu+ve+%C4%B0%C5%9F+D%C3%BCnyam%C4%B1za+Etkileri&hl=tr&gl=tr&pid
=bl&srcid=ADGEEShOeRcIktm0RUqEKVRpuxqsPKMRRtYghsEVvwBVY0UgQ7nxIeFk8pnjXOVzpv
wDJUl5lTkJaj3yHNd8nmEQ58GJUXGrVGruHs28xy2GUL4BluoW0QViz35EjF2nGl0_gfm73b-
8&sig=AHIEtbSi82WJ9a1cQ-wF3tYSmAWb3spyxw&pli=1 (01.06.2011). 



 

64 

tablolara ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Kanunda da bu tür yeniliklere yönelik gerekli 

değişiklikler yapılmıştır.185 

Ticari İşletme Hukuku’nda; Ticaret Sicili düzenine ve ticari defterlere ilişkin 

değişiklikler getirilmiş; “Tacir Yardımcıları Hukuku” çerçevesinde özellikle acentalara 

özgü hükümler yeni bir bakış açısıyla işlenmiştir.  

Bu bölümün başka önemli bir yeniliği, haksız rekabetle ilgili düzenlemelere 

ilişkin reformdur. Şirketler Hukuku, mevcut 6762 Sayılı TTK’ ya göre en çok 

dönüşüme uğrayan bölümlerden birisidir. Bu bölümde Anonim Ortaklıklar Hukuku 

yepyeni bir bakış açısıyla düzenlenmiş; limited ortaklıkların sermaye ortaklığı niteliği 

ise eski Kanun’a nazaran daha güçlü bir şekilde işlenmiştir. Şirketler Hukuku’na ilişkin 

bölümün önemli yeniliklerinden biri, genel hükümler kısmında bu hukuk alanına özgü 

temel ilkelerin ve yeni müesseselerin ele alınmasıdır. Şirket bölünmeleri maddi hukuk 

yönünden ilk kez bu kanun ile düzenlenmektedir.1866762 sayılı TTK’ da özellikle şirket 

denetimi konusunda uzman olması zorunluluğu olmayanlar denetim faaliyetlerini 

gerçekleştirmektedirler. Ancak, 6102 Sayılı TTK ile birlikte şirketlerin denetimi, 

konusunda uzman olanlara bırakılmaktadır. 6102 Sayılı TTK’ ya göre, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı’nın denetimi dışında, şirketlerin mali tabloları, yönetim kurulu 

faaliyet raporları şirketlerin ölçeklerine göre bağımsız denetim kuruluşları veya YMM 

ile SMMM’ler tarafından, şirketlerin belirli özellikteki işlem ve faaliyetleri ise işlem 

denetçileri tarafından denetlenecektir. Kanun’da kendilerine verilen görevler dikkate 

alındığında işlem denetçiliğinin şirket denetiminde önemli bir işlevi olacağı 

görülmektedir.187 

Örneğin anonim ortaklıklarda sermaye artırımın yapılabilmesi için, işlem 

denetçisinden artırım açısından gereken koşulların oluştuğuna dair rapor alınması 

                                                
185 BIC Behrendt International, “Yeni Türk Ticaret Kanunu ile TMS-TFRS Uygulaması Zorunlu Hale 
Geldi, Peki Sorunsuz Geçiş Nasıl Olur?”,http://www.behrendt.com.tr/assets/oth/TMS-TFRS-
Donusumunun-Sirketler-Uzerindeki-Etkisi.pdf (18.04.2011). 
186Deloitte, Karakteristik Çizgileriyle Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/Local%20Assets/Documents/turkey-
tr_audit_TTKtasarisi_261207.pdf(13.05.2011). 
187Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş, Yeni TTK Şirketler Hukukuna Yönelik Olarak Getirdiği 
Yenilikler, http://www.huseyinust.com/Thread-YENI-TTK-SIRKETLER-HUKUKUNA-YONELIK-
OLARAK-GETIRDIGI-TEMEL-YENILIKLER(06.06.2011). 
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zorunlu kılınmıştır. Türk Limited Ortaklıklar Hukuku’nun en çarpıcı düzenlemelerinden 

birisi, bu şirketlerin de anonim şirketler gibi bağımsız dış denetime tabi kılınmasıdır. 

Anonim ortaklıklar için getirilen özel denetim ve işlem denetimi de limited ortaklıklar 

için öngörülmektedir. Bu düzenleme, bağımsız dış denetim sektörü için oldukça kritik 

ve yenilikçi etkiler doğuracaktır. Diğer yandan, bu hüküm, uygulamada hesapları keyfi 

bir şekilde tutulan limited ortaklıkların kurumsallaşması açısından dikkat çekici bir 

düzenlemedir. Organların genel kurula katılımları ortaklıklar hukukunda murahhas 

üyelerin, en az bir yönetim kurulu üyesinin, denetçinin ve kendisini ilgilendiren 

noktalarda işlem denetçisinin genel kurula katılması zorunlu kılınmıştır. Düzenleme, 

organlar arasında eşgüdümün sağlanması ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi açısından 

olumludur. Kıymetli evrakla ilgili hükümlerde önemli bir değişiklik yapılmamıştır. 

Taşıma hukuku ve deniz ticaret hukuku, bu alana egemen olan uluslararası anlaşmaların 

yansıttığı bakış açısı ışığında kapsamlı bir düzenlemeye tabi tutulmuş; taşıma hukuku 

ilk kez bağımsız bir bölüm olarak Kanun’da yer bulmuştur. Sigorta hukuku da, modern 

gelişmeler ve Türk Sigorta Hukuku’nun güncel sorunları dikkate alınarak işlenmiştir.188 

3.1.2 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Geçiş Süreci  

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 Sayılı TTK'nın Türkiye 

Muhasebe Standartları (TMS) ile ilgili hükümlerinin yürürlük tarihleri aşağıdaki şekilde 

olacaktır. 6102 Sayılı TTK’nın:189 

 1523.Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan büyük ölçekli sermaye 

şirketleri ile bunların konsolidasyon kapsamına giren bağlı şirketleri, iştirakleri 

ve şirketler toplulukları; 

 Sermaye Piyasası Kanunu'na göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları 

borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı 

kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer 

işletmeler; 

                                                
188 Deloitte, Karakteristik Çizgileriyle Türk Ticaret Kanunu Tasarısı,  
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/Local%20Assets/Documents/turkey-
tr_audit_TTKtasarisi_261207.pdf , (13.05.2011). 
189 Deloitte, Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kabul Edildi, 
http://www.denetimnet.net/Pages/yeni_turk_ticaret_kanunu_tasarisi_kabul_edildi.aspx, (30.05.2011). 
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 Bankacılık Kanunu'nun 3. Maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları; 

 3 Haziran 2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda tanımlanan sigorta 

ve reasürans şirketleri; 

 28 Mart 2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 

Sistemi Kanunu'nda tanımlanan emeklilik şirketleri; bakımından 1 Ocak 2013 

tarihinde yürürlüğe girecektir.  

Küçük ve orta ölçekli sermaye şirketleri ile yukarıda sayılanlar dışında kalan 

her ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi tacirler için yayımlanan ve yayımlanacak olan özel 

TMS 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

Kanun'un anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin 397 ila 406.Maddeleri  

1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.190 

TMS ile Uluslararası Denetim Standartları’nın uygulanması ve bağımsız 

denetim uygulanma tarihi 1 Ocak 2013’tür. Ayrıca 31 Aralık 2012 tarihli kapanış mali 

tablolarının şirketler tarafından son kez Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanması 

gerekmektedir. 1 Ocak 2013 tarihinde ise şirketlerin açılış mali tablolarını Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları (UFRS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na 

(TFRS) göre yeniden düzenlemeleri gerekmektedir. Bağımsız denetçi seçimi için en son 

tarih 1 Mart 2013’tür. Eğer bu tarihte hala bir bağımsız denetçi seçilmemiş ise 

mahkemeler tarafından bağımsız denetçiler atanacaktır. Web sitesi bulunması ve 

gereken içeriği barındırması yükümlülüğü 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe 

girecektir.191  

 

 

 

                                                
190Deloitte, Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kabul Edildi,  
http://www.denetimnet.net/Pages/yeni_turk_ticaret_kanunu_tasarisi_kabul_edildi.aspx, (30.05.2011). 
191 Deloitte, Yeni TTK Zaman Çizelgesi,  
http://www.deloitte.com/view/tr_TR/tr/fikirlervecozumler/ttkgerisayimbasladi/yenittkyahazirmisiniz/yeni
ttkzamancizelgesi/index.htm , (13,05.2011). 
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3.2 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN ADLİ 

MUHASEBECİLİK MESLEĞİ 

Adli muhasebe, 6102 Sayılı TTK ile birlikte mahkemelerde tanıklık, 

bilirkişilik, ihtilaflı işler için rapor hazırlanması, tespit yapılması, ceza davalarında mali 

açıdan muhasebe desteği sağlanması şeklinde düşünülmektedir.192 

6102 Sayılı TTK, denetim üzerine kurulmuş bir kanundur. Tamamen 

muhasebe, müşavirlik ve denetim mesleğini ön plana çıkarmaktadır. Pay sahiplerine, 

ortaklara, yatırımcılara doğru ve güvenilir finansal tablolar sunmak ve piyasa ile işlem 

disiplinini sağlamak esas amacını oluşturmaktadır. 6102 Sayılı TTK sermaye 

şirketlerinin denetiminde, üçlü bir denetim yapısını öngörmektedir. Bunlar işlem 

denetimi, özel denetim ve denetimdir. Anonim şirketlerin denetime, işlem denetimine 

ve özel denetime ilişkin hükümleri limited şirketlerde de uygulanacaktır. Bu durum 

6102 Sayılı TTK’nın 635.Maddesinde belirtilmektedir.193 

Çalışmanın önceki bölümlerinde de bahsedildiği gibi adli muhasebe; ihtilaflı, 

adliyeye intikal etmiş ya da hukuken ihtilafa neden olmuş muhasebe işlemlerinin 

çözülmesini sağlayan bir disiplindir.  

Bu bölümde 6102 Sayılı TTK ‘da yer alan bağımsız denetim, işlem denetimi ve 

özel denetim adli muhasebe açısından incelenecektir. 

3.2.1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda İşlem Denetiminin Adli 

Muhasebe Açısından İncelenmesi 

“İşlem denetçisi” kavramı 6102 Sayılı TTK ile hayatımıza giren yeni bir 

kavramdır. İşlem denetçisini Nuran Cömert şu şekilde tanımlamaktadır: “İşlem 

denetçileri esas olarak şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, birleşmeyi, 

bölünmeyi, tür değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer şirket işlem 

ve kararını denetleyecek olan denetçilerdir.” Şirket işlemleri ile ifade edilmek istenen, 
                                                
192İSMMMO Akademi Açıldı, http://www.turmob.org.tr/Arsiv/turmobwebdb/dosyalar/haber278.pdf , 
(13.05.2011). 
193 Yahya Deryal ve Mehmet Durgut, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Anonim Şirketlerinin Denetimine 
Getirilen Yenilikler: Hukuksal Bir Bakış”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı.96, (Kasım-Aralık 2009), sf.57 ve 
Ünal Tekinalp, Tek Kişilik Ortaklık 1, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2011, s.313. 
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bir genel kurul kararı bağlamında yürütülerek kanunda öngörülen sonuca ulaşan çok 

taraflı hukuki işlemlerin oluşturduğu hukuki süreçtir. Bu hukuki süreci takip eden ve 

kanunlara uygunluğunu menfaat sahipleri adına denetleyen denetçi işlem denetçisidir. 
194 

Ticari şirketlerle ilgili bazı hukuki durumların ortaya çıkması durumunda; bu 

işlemlerin açıklık ve alenilik içerisinde gerçekleşmesini sağlamak, menfaat sahiplerini 

korumak, şeffaflığı sağlamak, yolsuzluğu önlemek için şirketler işlem denetçilerini 

görevlendireceklerdir. Esasen 6102 Sayılı TTK denetim ile alakalı tüm düzenlemelerde 

şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kurumsal yönetim (corporate governance) ilkeleri 

açısından ticaret hayatına yenilikler sağlamaktadır.195 

6102 Sayılı TTK ile ticaret hayatına giren işlem denetçisi ile ilgili olarak 

Kanun’da başlı başına bir madde olarak tanım, açıklama ya da düzenleme yer 

almamaktadır. 6102 Sayılı TTK 554.Maddesinde; denetçi ve özel denetçiler ile işlem 

denetçilerinin de sorumluluğu açıklanmaktadır. Buradan hareketle işlem denetçisi şu 

şekilde anlaşılmaktadır: “şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, 

birleşmeyi, bölünmeyi, tür değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer 

şirket işlem ve kararını denetleyen işlem denetçisidir. (m.554)” 

6102 Sayılı TTK ‘da işlem denetçilerinin niteliksel özellikleri ayrıntılı bir 

şekilde açıklanmamış sadece işlem denetçisi olabilecek kişiler esas olarak şirketin mali 

tablolarını ve yönetim kurulunun yıllık raporlarını denetleyecek denetçiler için 

düzenlenmiş olan 400.maddenin 3. fıkrasında ve maddenin gerekçesinde bu hükümlerin 

işlem denetçileri için de uygulanacağı belirtilmiştir. Denetçi olabilmenin koşulları işlem 

denetçileri açısından da geçerlidir ve ancak ortakları, YMM veya SMMM unvanını 

taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilecektir. Orta ve küçük ölçekli anonim 

şirketler ise, bir veya birden fazla YMM’yi veya SMMM’yi işlem denetçisi olarak 

seçebileceklerdir.196 

                                                
194 Erdoğan Arslan, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre ‘Denetçinin’ Niteliği”, Mali Çözüm Dergisi, 
Sayı.104, Mart-Nisan 2011, s.87-88. 
195 Deryal ve Durgut, sf.41-61. 
196 Cömert, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kapsamında İç Denetim ve İçKontrol”, s.24-27. 
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Diğer taraftan, denetçilerin kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme 

elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bakanlar 

Kurulu’nca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenecektir. Kanunda veya esas 

sözleşmede aksi öngörülmemişse, işlem denetçisinin atanması ve görevden alınması 

genel kurul tarafından yapılacaktır. 6102 Sayılı TTK’nın 505. maddesi çerçevesinde 

genel kurul herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasını, hükümleriyle şartlarını 

saptamak ve bununla ilgili işlem denetçisi seçmek yetkisini, en çok on beş ay için 

yönetim kuruluna bırakabilecektir. Dolayısıyla, böyle bir yetkiye istinaden yönetim 

kurulu da işlem denetçisini seçebilecektir.197 

Yine, 6102 Sayılı TTK’nın 458. maddesinde olduğu gibi belirli konularda 

yönetim kurulu doğrudan da işlem denetçisi atayabilecektir. 

Ayrıca, 6102 Sayılı TTK’nın 310. maddesinde belirtildiği üzere mahkeme 

tarafından da işlem denetçisi atanabilecektir. 

İşlem denetçileri, anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına eğer kendilerini 

ilgilendiren bir konu var ise katılmalıdır. 

İşlem denetçileri tarafından yapılan denetim faaliyetlerine işlem denetimi 

denir. İşlem denetimi 6102 Sayılı TTK ’ya göre her zaman yapılan bir denetim türü 

olmayıp sadece belirli hukuki durumların oluşması halinde yapılmaktadır. İşlem 

denetçisinin denetiminin gerekli olduğu hukuki durumlar ise şöyledir: 

• Şirket Kuruluşu 

• Şirket Birleşmeleri 

• Şirket Bölünmeleri 

• Tür Değiştirmeleri 

• Sermaye Artırılması 

                                                
197Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş, Yeni TTK Şirketler Hukukuna Yönelik Olarak Getirdiği 
Yenilikler, http://www.huseyinust.com/Thread-YENI-TTK-SIRKETLER-HUKUKUNA-YONELIK-
OLARAK-GETIRDIGI-TEMEL-YENILIKLER, (06.06.2011). 
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• Sermaye Azaltılması 

• Menkul Kıymet İhracı 

İşlem denetimi, denetimin hukuki alanı ile ilgilenmektedir. Yukarıda sayılan 

durumların varlığı halinde yani süreklilik arz etmeyen sadece bu durumların 

gerçekleşmesi halinde işlemlerin usullerine uygun olarak yapılıp yapılmadığına dair 

işlem denetçisi rapor hazırlayarak ilgili mercilere sunacaktır. İşlem denetçisinin 

vereceği raporlar daha çok hukuki işlerde, hilenin ve yolsuzlukların önüne geçmek, 

şeffaflığı sağlamak menfaat sahiplerini korumak amacı ile hazırlanacaktır.198 İşlem 

denetçisinin söz konusu hukuki durumların varlığı halinde uzmanı olduğu işlemleri 

denetleyen uzman kişi olmasından ve bu özelliklerinden ötürü işlem denetiminin adli 

muhasebenin niteliklerini taşımakta olduğunu söyleyebiliriz. İşlem denetçisi, finansal 

tabloları ya da işletmenin yıllık raporlarını denetleyen bir uzman değil 6102 Sayılı TTK 

‘da kendisine tanımlanan alanları denetleyen bir uzmandır ancak denetleme işleminin 

bu alanlar ile sınırlı kalacağı konusunda bir hüküm bulunmamaktadır dolayısıyla işlem 

denetçisinin söz konusu görevlerine yenilerinin eklenmesi de mümkündür.199 

6102 Sayılı TTK ‘da işlem denetçilerinin tıpkı adli muhasebeciler de olması 

gerektiği gibi tarafsız ve bağımsız olması hususuna son derece önem verilmektedir. 

İşlem denetçisinin, işlemini denetlediği kurumdan bağımsız olması, işletmenin bir 

organı olmaması ve ortakları, çalışanları, iştirakleri ile ilişki içinde olmaması, üçüncü 

bir kişi olması gerekmektedir. İşlem denetçisinin görevlerinin bir bağımsız denetçi 

tarafından yapılabilmesine ise Kanun, gerek her iki denetçinin görev tanımlarına ve 

göreve atanmalarına göre gerekse görevden ayrılma durumlarına getirdiği hükümler ile 

(Madde.554 ve Madde.399) izin vermemektedir.200 

İşlem denetçilerinin denetlemesi ve rapor hazırlaması gereken işlemleri kısaca 

incelemek istersek: 

                                                
198 Tolga Erdoğan, “Türk Ticaret Kanunu’nda İşlem Denetçisi ve Uygulaması”, (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi SBE, 2009), s.33. 
199 Aslı Elif G. Usluel, “Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Ticaret Oratklıklarının Birleşme, 
Bölünme ve Tür Değiştirmesinde İşlem Denetçisi ve Hukuki Sorumluluğu”, Banka ve Ticaret Hukuku 
Dergisi, Cilt.17, Sayı.2, (Haziran 2011), s.125-126. 
200 Usluel, s.130-134. 
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Şirketlerde birleşme ile ilgili iki spesifik durum bulunmaktadır. Bunlar tasfiye 

halinde olan şirketlerin birleşmeye katılması ile sermayenin kaybı veya borca batıklık 

hâlinde olan şirketlerin birleşmeye katılması durumudur. İşlem denetçisi burada devreye 

girer, her iki durumda birleşmenin geçerli olabilmesi için işlem denetçisinin söz konusu 

durumları doğruladığı rapora ihtiyaç vardır.  

Birleşmenin geçerli sayılabilmesi için işlem denetçisi raporunun, devralan 

şirketin merkezinin bulunduğu yerin sicil müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İşlem 

denetçileri tarafından birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi 

gerekmektedir.  

Bu durum 6102 Sayılı TTK’nın 148.Maddesinde belirtilmiştir. Birleşmenin 

denetlenmesi bu konuda uzman olan bir işlem denetçisi tarafından yapılır. Birleşmenin 

denetlenmesi; birleşme sözleşmesinin, birleşme raporunun ve birleşmeye esas oluşturan 

bilançonun denetlenmesi demektir. Birleşmeye esas oluşturan bilanço en az bir şirket 

sona erse de, şirketin devamlılığı esasına göre düzenlenir. Birleşmeye katılan şirketler, 

birleşmeyi denetleyecek işlem denetçisine amaca yardımcı olacak her türlü bilgi ve 

belgeyi vermek zorundadır. İşlem denetçisi, denetleme raporunda; devralan şirket 

tarafından yapılması öngörülen sermaye artırımının, devrolunan şirketin ortaklarının 

haklarını korumaya yeterli bulunup bulunmadığı, değişim oranının ve ayrılma akçesinin 

adil olup olmadığı, değişim oranının hangi yönteme göre hesapladığı; en az üç farklı 

genel kabul gören yöntem ile karşılaştırma yapılarak, uygulanan yöntemin adil olduğu, 

diğer genel kabul gören yöntemlere göre hangi değerlerin ortaya çıkabileceği, 

denkleştirme varsa, bunun uygun olup olmadığı, değişim oranının hesaplanması 

yönünden payların değerlendirilmesinde dikkate alınan özellikler hususunda inceleme 

yapıp görüş açıklamakla yükümlüdür. İşlem denetimi; ortakların, azınlığın ve 

alacaklıların korunması amacına yöneliktir.  
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6102 Sayılı TTK’nın 148.Maddesine göre; denetimden vazgeçilmesi hakkı 

hüküm altına alınmıştır. Ayrıca birden fazla şirket olması halinde, şirketlerden birinin 

denetlemeden vazgeçmesi yalnızca kendisini bağlayacak diğer şirketlere yönelik 

denetleme hükmü saklı kalacaktır. 6102 Sayılı TTK, küçük ve orta ölçekli şirketlere de 

bir istisna tanımaktadır; tüm ortakların onaylaması halinde birleşme raporu 

düzenlemekten ve denetlemeden vazgeçilebilmektedir.201 

Birleşme işlemlerinde işlem denetçisinin bir görevi de alacakların teminat 

altına alınmasındaki yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüğü 6102 Sayılı Kanun’un 

157.Maddesinde belirtilmektedir. Bu madde alacaklıların korunması üzerine 

yapılandırılmıştır. Birleşme kararının ilan tarihinden üç ay sonra hüküm ifade etmesi, 

alacaklıları koruyucu bir önlem olarak düşünülmüş ve bu süre içinde alacaklılara itiraz 

hakkı tanınmıştır. Devralan şirket birleşmeye katılan şirketlerin alacaklarını güvence 

altına alabilmektedir. Bunun için alacaklarını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve 

tirajı elli binin üzerinde olan ve yurt içinde yayınlanan üç gazetede yedişer gün ara ile 

üç defa ilan vermek sureti ile yayınlamalıdır. Ancak birleşmeye katılan şirketlerin 

serbest mal varlıklarının, ödenmesine yetmeyecek bir alacaklarının bulunmadığını veya 

alacak istemi olmadıklarını işlem denetçisine onaylatırlarsa ilan yükümlülüğü ortadan 

kalkabilmektedir. Ayrıca devralan şirketin alacağın birleşme sebebiyle tehlikeye 

düşmeyeceğini işlem denetçisinin hazırlayacağı bir raporla ispatlaması durumunda bu 

alacağa karşılık bir teminat göstermek zorunda da kalmayacaktır. İşlem denetçisinin 

denetimi sonucunda diğer alacaklıların zarara uğramayacakları sonucuna varılırsa 

yükümlü şirket borcu ödeme yolunu da izleyebilir.  

İşlem denetçilerinin uygunluğunu denetlemesi gereken işlemlerden bir diğeri 

bölünme işlemleridir. 

 

                                                
201 Bumin Doğrusöz, Öznur Onat ve Funda T. Töralp, “Türk Ticaret Kanununun Ticari İşletme, 
Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak Hükümleri”, İSMMMO Yayın No:141, (Mart,2011),  s.271-273 ve 
Kadir Özdemir, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre İşlem Denetçiliği-1”, [Elektronik Versiyon], 
Yaklaşım Dergisi, Şubat 2011,Sayı.218, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20110218612.htm(01.06.2011). 
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Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının denetlenmesi birleşme 

işleminde olduğu gibi işlem denetçisi tarafından yapılır ancak tüm ortakların 

onaylaması durumunda küçük ve orta ölçekli şirketler bölünme raporunun 

düzenlenmesinden ve denetlenmesinden vazgeçebilirler. İşlem denetçisi şirket bölünme 

sözleşmesi ve planını denetler. Bölünme işlemleri ile ilgili olarak işlem denetçisinin 

diğer görevi de alacaklıların teminat altına alınmasıdır. İşlem denetçisi bölünme 

sonucunda alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğini ispatlayan bir denetim 

raporu düzenleyecektir. İşlem denetçisi tarafından hazırlanacak bu rapor bölünmeye 

katılan şirketleri alacaklılarının alacaklarını teminat altına alma yükümlülüğünden 

kurtaracaktır. İşlem denetçisinin bu görevleri Kanun’un 157. Maddesinde birleşme 

bölümünde düzenlenmiştir.  

Şirketlerin tür değiştirme işlemlerinin tamamlanabilmesi için işlem denetçisi 

raporu istenmektedir. 

6102 Sayılı TTK’nın 187. maddesine göre şirketler, tür değiştirmek için 

hazırlayacakları planlarını, tür değiştirme raporunu, tür değiştirmede esas alınan 

bilânçoyu işlem denetçisine onaylatmak, denetlettirmek zorundadırlar. Şirket, işlem 

denetçisine, yapılacak denetlemenin amacına hizmet edebilecek bütün bilgi ve belgeleri 

vermekle yükümlüdür. İşlem denetçisi yapacağı denetimler sonucunda tür değiştirmek 

için gerekli şartların sağlandığını, bilançonun gerçeğe uygun olduğunu ve tür değişimi 

sonrasında ortakların hukuki durumlarının korunduğuna dair vereceği olumlu rapor ile 

tür değiştirme işlemi gerçekleşebilecektir. Ortakların tamamının onaylaması durumunda 

küçük ve orta ölçekli şirketler denetimden vazgeçebilmektedir. 

İşlem denetçisinin şirketler topluluğu açısından görevi 6102 Sayılı TTK’nın 

207. Maddesinde düzenlenmiştir. Şirketler topluluğu 6102 Sayılı TTK ile ilk defa 

düzenlenmiş bir konudur. Bu maddeye göre, bağlı şirketin hakim şirketle ya da diğer 

bağlı şirketlerle ilişkilerinde hile veya dolanın varlığı hakkında denetçi, işlem denetçisi, 

özel denetçi, riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi tarafından bir görüş 

bildirebilir.  



 

74 

İşlem denetçisinin komandit şirketlerde de görevli olduğu konular 

bulunmaktadır. Komandit şirketlerde bilindiği üzere iki tür ortak vardır; komandite 

ortak, şirket borçlarına karşı sınırsız sorumlu iken komanditer ortak sınırlı sorumludur. 

Kanun’un 310.Maddesinde komandit şirketlerde 6762 Sayılı TTK’daki adı ile 

murakabe yeni adı ile denetleme alanı dili güncelleştirilerek aynen düzenlenmiştir. Buna 

göre; her komanditer, iş yılı sonunda ve iş saatleri içinde şirketin envanterlerini, 

bilânçosunu, diğer finansal tablolarını ve bunların doğruluğunu ve geçerliliğini 

incelemeye yetkilidir. Komanditerler bu incelemeyi kendileri yapabilecekleri gibi bunu 

bir uzmana da yaptırabilirler ancak bu uzmanın şahsı hakkında bir itirazın ileri 

sürülmesi halinde komanditerin istemi üzerine mahkeme tarafından bir işlem denetçisi 

atanmasına karar verileceği ve bu kararın kesin olduğu belirtilmiştir. 

6102 Sayılı TTK’da, anonim şirketlerde işlem denetçisi ile ilgili görev, hak 

ve sorumlulukları aşağıdaki konularda yer almaktadır: 

 Şirket kuruluşu 

 Sermaye artırımı  

 Sermaye azaltılması 

 Menkul kıymet ihracı  

Anonim şirketlerin kuruluşunun denetlenmesi; aleniliğin sağlanması, gizli 

sözleşme yapılmasının önlenmesi, pay sahipleri sözleşmesini kuruluşun ve şirketler 

hukukunun dışında tutulması amacını gütmektedir.202 

Şirket kuruluşunun denetimi işlem denetçisi tarafından yapılır ve işlem 

denetçisi görüşünü bir rapor hazırlayarak belirtir.  

6102 Sayılı TTK’nın “İşlem Denetçisi Raporu” başlıklı 351. Maddesine göre; 

kurulacak olan şirketin kuruluş ile ilgili işleri bir veya birkaç işlem denetçisi tarafından 

denetlenerek bir rapor hazırlanması gerekmektedir. Orta ve küçük ölçekli şirketler ile 

                                                
202Doğrusöz, Onat ve Töralp, s.438. 
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halka açık olmayan anonim şirketler için işlem denetiminin bir YMM veya SMMM 

tarafından yapılması mümkündür. Şirket kuruluşu işlem denetçisi tarafından denetlenir, 

sonuçlar bir raporla belirlenir. İşlem denetçisi tarafından düzenlenecek kuruluş 

raporunda, payların tamamının taahhüt edildiği; kanunda veya esas sözleşmede 

öngörülmüş bulunan pay bedellerinin en az tutarlarının kanuna uygun olarak bankaya 

yatırıldığı; buna ilişkin banka mektubunun kuruluş belgeleri arasında yer aldığı; bu 

yükümlülüğün herhangi bir şekilde dolanıldığına ilişkin bir belirti bulunmadığı; aynî 

sermaye ve devralınan ayınlar için mahkemece atanan bilirkişilerce değerleme yapıldığı, 

mahkemece bir kararla onaylanan raporun dosyaya sunulduğu; kurucu menfaatlerinin; 

kanuna uygun olduğu; kurucular beyanı ile ilgili açık bir uygunsuzluğun, aşırı 

değerlemenin, işlemlerde görünür bir yolsuzluğun bulunmadığı ve diğer kuruluş 

belgelerinin mevcut olduğu, gerekli noter onaylarının ve izinlerin alındığı gerekçeleriyle 

ve hesap verme ilkesinin gereklerine uygun olarak açıklanacaktır. Kuruluş belgesi 

sayılan kuruluş raporu yeni bir düzenleme olmakla birlikte kuruluşla ilgili tüm 

işlemlerde kanunlara ve sözleşmelere aykırı hareket edilip edilmediğini, yanıltma, 

yolsuzluk, hile gibi işlemlerin bulunup bulunmadığını tespit ve  inceleyip 

belirtmektir.203 

6102 Sayılı TTK’nın 458.Maddesi sermaye artırımında yönetim kurulu 

tarafından atanmış işlem denetçisinin rapor hazırlanmasını öngörmektedir. İşlem 

denetçisi sermaye artırım işlemlerini ve yönetim kurulu beyanını inceleyip 

denetlemektedir. Bu raporda işlem denetçisi tarafından, artırım işlemlerine ve yönetim 

kurulu beyanına ilişkin inceleme ve denetleme sonuçlarının açıkça gösterilmesi, 

Kanun’a ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygunluk veya aykırılık hususlarında 

görüş açıklanması gerekmektedir. İç kaynaklar*yoluyla sermaye artırılması durumunda 

da uygulanacak işlem, işlem denetimine tabidir. İç kaynaklar yolu ile yapılan sermaye 

artırımında, kullanılan iç kaynağın şirkette gerçekte var olup olmadığı esas 

denetlenmesi gereken sorundur ve hem bağımsız denetçi hem de işlem denetçisi 

tarafından açık ve yazılı bir rapor ile ispat edilmelidir. Bağımsız denetçinin beyanının 

alınması işletmeyi tanıyor olmasından kaynaklanmaktadır. İç kaynağın ve miktarının 
                                                
203Doğrusöz, Onat ve Töralp, s.459-460. 
*İç kaynak; esas sözleşme ve/veya genel kurul kararıyla ayrılmış (isteğe bağlı) yedek akçeler ile kanuni 
yedek akçelerin serbest kısımlarıdır. 
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belirlendiği bilançonun tarihi ile raporların tarihi arasında en çok altı ay bulunabilir. 

Aksi takdirde iç kaynağın işlem denetçisinin onaylamış olduğu bir bilanço ile 

doğrulanması gerekmektedir.204 

Sermaye artırımı gerçekleştikten sonra uygunluğunun doğrulanması 

gerekmektedir. Hesap döneminin kapanmasından sonra veya yönetim kurulunun istemi 

üzerine daha önce, bir işlem denetçisi yeni payların ihracının kanuna, esas sözleşmeye 

ve gereğinde ihraç izahnamesine uygun olup olmadığını inceler. Uygunluk hâlinde 

işlem denetçisi bunu yazılı olarak doğrular. Hüküm esas ve kayıtlı sermaye sisteminden 

farklı ve şarta bağlı sermayeye özgü bir denetleme öngörmüştür. Denetleme hem şirket 

hem de banka nezdinde yapılır. Denetimin konusu alım ve değiştirme haklarının 

kullanılma şartları ile ödeme ve takas işlemleridir. Bu sebeple, denetim bazı noktalarda 

sadece hesapların incelenmesi ile sınırlı kalmaz, hukuki nitelik de taşır. Denetleme kural 

olarak hesap döneminin kapanmasından sonra işlem denetçisi tarafından yapılır. 

Denetimin amacı yıl içinde çıkarılan payların kanuna, esas sözleşmeye ve gereğinde 

izahnameye uygunluğunu saptamaktır. Denetleme raporu hatalara ve aykırılıklara işaret 

ederse bunun sonuçları yönetim kurulu tarafından, aksaklıkların niteliklerine göre 

belirlenir. Yönetim kurulunun talebi üzerine denetim hesap dönemi kapanmadan önce 

de yapılabilir. Yönetim kurulunun, pay ihracında bankanın bazı usulsüzlükler ve hatalar 

yaptığı kanaatine varması veya bildirimler alması vaktinden önce yapılacak denetim 

için haklı bir gerekçedir yani bu tür sebeplerle yönetim kurulu denetimi erken talep 

edebilir. Aksaklık ve hataların önünün kesilmesi, bankanın ikaz edilmesi, değiştirilmesi, 

sorumluluğuna gidilmesi ve diğer önlemlerin alınabilmesi erken denetimi zorunlu 

duruma getirebilir. Denetçi raporunu yönetim kuruluna sunar. Çekincesiz ve şartsız bir 

işlem denetçisi raporu tescile dayanak oluşturur. Sermaye artırımının işlem denetçisi 

tarafından uygunluğu denetlenip doğrulandıktan sonra, yönetim kurulu esas 

sözleşmesini mevcut sermaye durumuna göre yeniden uyarlar. Bu karar genel kurulun 

onayına sunulamaz. Ayrıca yönetim kurulunun bir diğer görevi de işlem denetçisinin 

yazılı doğrulamasını alınca bir beyanname düzenlemesidir. Şarta bağlı sermaye konusuz 

kalmış, yani hak kullanımlarıyla genel kurul kararında öngörülen tutara ulaşılmış, başka 

bir deyişle o tertibe ilişkin şarta bağlı sermaye artırımı gerçekleşmişse, yönetim kurulu 

                                                
204 Doğrusöz, Onat ve Töralp,  s.620-621. 
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bu artırımın dayanağı olan hükmü esas sözleşmeden çıkarır. Değiştirme ve alım 

haklarının sona erdiği işlem denetçisi tarafından da doğrulanmalıdır. Yönetim kurulu 

hazırlayacağı beyannamede işlem denetçisinin raporunun gerekli kayıtları içerdiğini 

tespit eder. Çıkarma tescil ve ilan olunur.205 

6102 Sayılı TTK’nın 473.Maddesine göre;  anonim şirketlerde sermaye artırımı 

işlem denetçisi tarafından denetlendiği gibi sermaye azaltılması da işlem denetçisi 

tarafından denetlenmektedir. Anonim şirketlerde sermayenin azaltılabilmesi için şirket 

alacaklarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı 

belirlenmiş olduğunun bir işlem denetçisi raporuyla doğrulanması gerekmektedir, bu 

doğrulama yapılmadığı takdirde sermaye azaltılması gerçekleştirilemez. Bu uygulama 

ile alacaklıların haklarının korunması sağlanmaktadır. Bir anonim şirket sermayesini 

azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar 

çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara 

bağlar. İşlem denetçisinin raporuyla, sermayenin azaltılmasına rağmen şirket 

alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı 

belirlenmiş olmadıkça sermayenin azaltılmasına karar verilmez. 

Anonim şirketler her çeşit tahvili, finansman bonosunu, varlığa dayalı senedi, 

diğer borçlanma senetlerini, alma ve değiştirme hakkına haiz senetleri ve her çeşit 

menkul kıymeti ancak genel kurul kararı ile çıkarabilme yetkisine sahiptir. Genel kurul 

kararını yönetim kurulu yerine getirir. Anonim şirketlerin genel kurulu, yönetim 

kuruluna en fazla on beş ay için menkul kıymetlerin ihraç edebilmesi ve menkul kıymet 

ihracının hükümleri ile koşullarının sağlanması ve işlem denetçisinin seçilmesi 

konusunda yetki verebilir. Herhangi bir menkul kıymet çıkarılması ve bunun şartlarının 

belirlenmesi esnasında işlem denetçisi raporuna ihtiyaç duyulmaktadır.  

6102 Sayılı Kanun’da, limited şirketler için de işlem denetçilerinin görev, hak 

ve sorumluluklar bulunmaktadır. 6102 Sayılı TTK’nın 635.Maddesinde,anonim şirketin 

denetçiye ve işlem denetçileriyle denetime ve özel denetime ilişkin hükümlerinin 

limited şirketler için de uygulanacağı belirtilmiştir. Buna ek olarak: 

                                                
205 Doğrusöz, Onat ve Töralp, s.629-631. 
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Ek ödemenin206 kısmen veya tamamen geri verilebilmesi için ek ödemeye 

ilişkin tutarın, serbestçe kullanılabilecek yedek akçeler ile fonlardan karşılanabilir 

olması ve bunun işlem denetçisi tarafından rapor ile doğrulanması gerekmektedir. 

Şirketin finansal durumu, yerine getirilmiş bulunan ödemelerin kısmen veya tamamen 

geri verilmesine müsait duruma gelmiş, şirketin ek ödemelerden yararlanmasına ilişkin 

şartlar ortadan kalkmışsa, bunların şirkette alıkonulmaları amaca olduğu kadar ek 

ödemelerin niteliğine de aykırıdır. Ancak ek ödemelerin iadesi kötüye de kullanılabilir, 

şirket şartları doğmadığı halde bunlar iade edilebilir. Bu durumun oluşmasının 

engellenmesi için söz konusu hüküm ödeme kaynağının serbestçe tasarruf edilebilecek 

nitelik taşıması ve bunun işlem denetçisi tarafından doğrulanması gerekmektedir. İşlem 

denetçisinin geri ödeme konusundaki görevi budur.207 

Ortaklıktan ayrılan ortağın ne kadar ayrılma akçesi alacağı işlem denetçisinin 

hazırlayacağı rapor ile belirlenir. Ayrılma akçesinin belirlenmesi için öncelikli olarak 

kullanılabilir öz sermayenin belirlenmesi gereklidir. Bu iş işlem denetçisi tarafından 

yapılacaktır. Ayrılma akçesi kullanılabilir öz sermayeden ödenecektir. İşlem 

denetçisinin belirleyeceği öz sermaye tutarı ayrılma akçesinin ödenmesine yetmiyorsa, 

işlem denetçisinin esas sermayeden ne oranda indirim yapılması gerektiğini tespit 

etmesi gerekir. İşlem denetçisinin belirleyeceği oranda sermayeden indirim yapılarak 

ayrılma akçesi ödenecektir. Şirketin ortaklarından birinin ortaklıktan ayrılması 

durumunda ayrılan bu ortağın şirketin sermayesine göre ayrılma akçesi isteme hakkı 

vardır. 

Tüm bu durumların varlığı halinde işlem denetçisinin onayı ve raporu 

gerekmektedir. Önceden de bahsedildiği gibi işlemlerin gerçekleşmesinde meydana 

gelmiş herhangi bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak, menfaat sahiplerini korumak, 

işlemlerde şeffaflığı sağlamak üzere işlemin gerçekleşmesi için onay veren raporu 

                                                
206 Şirket sözleşmesinde öngörülmesi ve kanunda yer alan şartların gerçekleşmesi halinde, ortaklara 
sadece şirkete nakdi ödemelerde bulunmaları borcunu yükler. Amaç finansal yönden kötü duruma düşen, 
bilanço ağı bulunan şirkete ortakların yapacakları ek ödemelerle yardımcı olmalarıdır. Ek ödeme temelde 
bilanço açıklarını kapatmak amacıyla öngörülmüş bir araçken, son zamanlarda amaçtaki bu sınırlama 
kalkmıştır. Böylece limited şirket hayatını sürdürebilmesi, ödeme darlığından çıkabilmesi için yeni bir 
olanağa kavuşmuştur. Ek ödemeler, sermaye açığını kapamak için şirkete verilen karşılıksız sermaye 
değil geçici zararı gideren bir ek finansman aracıdır. 
207 Doğrusöz, Onat ve Töralp,  s.773. 
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hazırlamak  işlem denetçisine düşmektedir. İşle denetiminin 6102 Sayılı TTK’da yer 

alan bu özellik ve niteliklerinden ötürü net bir şekilde adli muhasebe özellikleri taşıyan 

bir denetim türü olduğunu söylemek de bir sakınca bulunmamaktadır.  

3.2.2 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Özel Denetimin Adli 

Muhasebe Açısından İncelenmesi 

6102 Sayılı TTK’da yeniden düzenlenen özel denetim 207.Maddeye göre; 

bağlı şirketin, hâkim şirketle veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin varlığını 

belirtir şekilde görüş bildirilmesi durumunda pay sahiplerinin bu konunun açıklığa 

kavuşturulması için özel denetçi talebinde bulunarak yaptırdığı denetimdir. Denetçi, 

sınırlı olumlu görüş veya görüş bildirmekten kaçınma raporunu şirketin hakim şirketle 

veya topluluk şirketlerinden biri ile ilişkileri sebebiyle vermiş olabilir. Söz konusu 

ilişkiler kanunlara aykırı bulunabilir, bu ilişkilerden şirket kayba uğradığı halde pay 

sahiplerinden saklanmış olabilir veya yönetim kurulu kayba işaret edip denkleştirme 

tazminatının ödenmediğini ifade etmiş olabilir. Özel denetim, şirketin hakim şirketle ya 

da topluluk şirketleri ile ilişkilerinin hukuksal nitelik açısından aydınlatılması ve 

sorunun çözümlenmesi amacı ile yapılmaktadır.208 Durumun açıklığa kavuşturulması 

için her pay sahibine özel denetçi atanması hakkı tanınmaktadır. Özel denetçinin niteliği 

hakkında 6102 Sayılı TTK’da herhangi bir madde bulunmamakta sadece kendisi için 

bağımsız uzman ifadesi kullanılmaktadır. 

Özel denetçi, inceleme ve bilgi alma hakkı209 önceden kullanılmış ise her pay 

sahibi tarafından belirli olayların özel denetim ile açıklığa kavuşturulması istenmesi 

halinde mahkeme tarafından atanır. 

                                                
208 Arslan, s.91. 
209 6102 Sayılı TTK 437.Madde:  Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık 

faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun 

toplantısından en az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır 

bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay 

sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla 

bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; 

denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. 
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Bağlı şirketin her pay sahibi, ihtilaflı konunun açıklığa kavuşturulması 

amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel 

denetçi atanmasını isteyebilir. 

6102 Sayılı TTK’da özel denetçi seçilmesi yöntemi oldukça ayrıntılı ve 

kapsamlı şekilde düzenlemiştir. 6762 Sayılı Mevcut TTK sadece bir madde (m.348) ile 

özel denetçi seçilmesi hakkını düzenlemişken 6102 Sayılı TTK’da “özel denetim isteme 

hakkı”na yedi madde ayrılmıştır. (m.438-444).  

 Hileli bir durumun açıklığa kavuşturulması, araştırılması için bağımsız bir 

uzman tarafından konuya ilişkin kanıtlar toplanması saptamalar ve değerlendirmeler 

yapılması, hileli durumun açıklığa kavuşturulması için özel denetçinin şirketten bilgi 

almaktan ziyade şirkette bizzat inceleme yapması ve sonucu ilgililere raporlaması 

açısından özel denetim faaliyeti nitelikleri itibariyle bir adli muhasebe uygulamasıdır.

 6102 Sayılı TTK’nın 406.Maddesine göre; denetçi tarafından, şirketin hâkim 

şirketle veya topluluk şirketleriyle ilişkileriyle ilgili olarak sınırlı olumlu görüş veya 

kaçınma yazısı yazılmışsa veya yönetim kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı belirli 

hukuki işlemler veya uygulanan önlemler dolayısıyla kayba uğratıldığını ve bunlar 

dolayısıyla denkleştirme yapılmadığı açıklanmışsa, herhangi bir pay sahibinin istemi 

üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından 

şirketin, hâkim şirketle veya hâkim şirkete bağlı şirketlerden biriyle olan ilişkisini 

incelemek üzere özel denetçi atanabilir. 

6102 Sayılı TTK sisteminde özel denetim isteme hakkı iki durumda 

kullanılabilmektedir: 

Ya her bir pay sahibinin özel denetçi talebinin genel kurulda onaylanması 

üzerine atanması tarafsızlığın sağlanması adına mahkemeden istenir ya da genel kurulun 

özel denetçi talebinin reddi üzerine azınlığın mahkemeye başvurması ile mahkeme 

tarafından özel denetçi atanır. 

6102 Sayılı TTK’nın 439.Maddesine göre; talebin genel kurulca reddedilmesi 

durumunda azınlık, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticari davalara bakmakla 

görevli mahkemeye müracaat ederek özel denetçi tayin ettirebilir.  
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6102 Sayılı TTK’da özel denetim sistemi talebin genel kurulca reddedilmesi 

halinde bu talebin etkisiz kalmasına olanak sağlamayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Gerçekten bir pay sahibi özel denetim talebinde bulunmuşsa genel kurulun bu talebi 

reddetmesi mekanizmayı durdurmadığı gibi genel kurul talebi kabul edip istediği kişiyi 

özel denetçi seçerek denetimin istediği gibi yapılmasını sağlayamayacak böylece özel 

denetim mekanizmasına işlerlik kazandırılmış olacaktır. Pay sahibinin genel kurulda bu 

talepte bulunması için gündemde bu maddenin bulunması zorunluluğu da 

bulunmamaktadır. Bu husus da özel denetime işlerlik kazandırılması içindir. Talebin 

genel kurul tarafından onaylanması halinde herhangi bir süre sınırlaması 

öngörülmemiştir. Genel kurul, iki yılı geçmiş olan dönemlere ait hususların da özel 

denetçi tarafından tetkikini karara bağlayabilecektir. Buna karşılık, 6102 sayılı TTK, 

özel denetçi talebinin azınlıktan gelmiş olması durumunda, denetim istenecek süreye bir 

sınırlama getirmiştir. Bu sınırlama; son iki yıl içinde şirketin kuruluşuna veya idare 

işlerine ilişkin bir suiistimalin gerçekleştirildiği yahut kanun veya ana sözleşme 

hükümlerine önemli bir surette aykırı hareket edildiği iddiasını veya bilançonun 

gerçekliğini tahkik talebini içermesi gerekliliğidir. Ancak bu şekilde şirketin söz konusu 

süre içerisinde gerçekleşen işlemleri, kararları, finansal durumu veya yöneticilerin 

şirkete verdikleri kayıp ve zararlar, özel denetçi talebine konu olabilecektir. Azlığın, 

özel denetçi tayini konusunu mahkemeye taşıyabilmesi için gerekli bir diğer şart da; 

gerekli masrafları peşin olarak ödemesi ve dava sonucuna kadar pay senetlerini bir 

bankaya teminat olarak tevdi etmesi gerekliliğidir. Ancak en önemli şart azlığın 

mahkemeye müracaatında iddia edilen durum hakkında yeterli delil ve emare 

göstermesi gerekmesidir. 

SMMM ve YMM’lerin, anonim şirketlerin belirli iş ve işlemlerini özellikle, 

bilanço, muhasebe kayıtları ve vergi mevzuatına ilişkin ihtilafları incelemek üzere 

görevlendirilmesi mümkündür. Bununla birlikte, ister genel kurul tarafından seçilmiş, 

ister ise mahkeme tarafından atanmış olsun, özel denetçi sadece, kendilerinin seçilme ve 

atanmalarına sebep olan hususları incelemekle yetinmesi gerekmektedir. Bunun 
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haricinde bir hususu inceleme yetkileri bulunmamaktadır. Şayet inceleyip raporlarına 

yazmış iseler, fazladan incelenen bu hususlar dikkate alınmaz.210 

Mahkeme şartların mevcut olup olmadığına bakarak bir karar verir, 

incelemenin dosya üzerinden yapılması gerekir. Mahkeme kararını vermeden önce 

dilekçe sahip ya da sahiplerini dinlemek zorunda olduğu gibi bütün maddi ve şekil 

şartlarını da aramakla yükümlüdür. Dilekçenin ikna edici olma özelliği burada 

değerlendirilir. Mahkeme mesleki bilgi ve deneyimine göre ikna edici olma unsurunun 

gerçekleşip gerçekleşmediğine karar verir. Mahkemenin talebi yerinde görmesi 

durumunda talep çerçevesinde özel denetimin konusunun belirlemesi zorunludur. 6102 

Sayılı TTK’da özel denetimin yararlı bir süre içerisinde yapılması, amaca yararlı 

olabilecek bir süre içinde bitirilmesi, aynı süre içinde raporunun verilmesidir. Çünkü 

raporun gecikmesi özel denetimden beklenen yararın ortadan kalkmasına sebep olabilir. 

Özel denetimin şirketin faaliyetlerini aksatmaması diğer uyulması gereken 

koşullardandır. Özel denetçinin görevini yapabilmesi, bilgi almasından daha çok şirkette 

bizzat inceleme yapabilmesini gerektirmektedir. Özel denetim belli bir konu ile 

çerçevelendiği için inceleme ve bilgi alma hakkı da bu konu ile sınırlıdır. Özel 

denetçinin şirkette incelemesini yaparken ve bilgi alırken güçlükle karşılaşmasının 

görev çerçevesi ihtilafına dayandırılması mümkündür. Ancak bu halde özel denetçiye 

görevini yapabilmesi için mahkemeye başvurması hakkı da tanınmıştır. Yanlış 

anlamaları ve yönlendirilmeleri önlemek için raporun verilmesinden önce özel denetçi 

saptadığı sonuçları şirketle görüşür ve bu sonuçların doğru olup olmadıkları, yanlış 

anlamalara dayanıp dayanmadıkları, hatalı belirlemeler içerip içermedikleri karşılıklı 

tartışılır, şirket yönetim kurulunun görüşü alınır.211 

Özel denetçi kendisine verilen görev çerçevesinde her şeyi inceler fakat her 

bilgiyi ve tespiti raporuna koyamaz, şirket sırlarını ve şirketin korunacak menfaatlerini 

gözetmek durumundadır. Müşteri ve tedarikçi firmaları listesi, maliyetler, fiyat 

oluşumları, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları ile ilgili bilgiler şirket sırlarının 

başında yer almaktadır. Şirket sırları, özel denetimin amacı ve konusu yönünden eğer 
                                                
210 Soner Altaş, “Şirketler YMM ve SMMM’leri Özel Denetçi Olarak Atayabilirler mi?, 
http://www.huseyinust.com/Thread-ANONIM-SIRKETLER-YMM-VE-SMMM-LERI-OZEL-
DENETCI-OLARAK-ATAYABILIRLER-MI(09.06.2011). 
211Doğrusöz, Onat ve Töralp, s.593-597. 
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zorunlu ise sadece zorunlu oldukları ölçüde açıklanabilir. Nelerin açıklanıp nelerin 

açıklanmayacağı hüküm ile özel denetçiye değil şirketin talebi üzerine mahkemeye 

bırakılmıştır. Mahkeme şirket sırları ve korunmaya değer menfaatler için raporda bir 

ayıklama işlemi yaptırır. Mahkemece gerçekleştirilen bu ayıklama usulü menfaatler 

dengesini sağlayan bir diğer unsurdur. Çünkü özel denetim sistemi özel denetçinin 

raporu yazıp vermesine, şirketin ve dilekçe sahiplerinin bir sürprizle karşılaşmalarına 

izin veren bir sistem değildir. Mahkeme, şirket ve dilekçe sahiplerine, ayıklanmış rapor 

hakkında değerlendirmeleri beyan etmek ve ek soru sormak olanaklarını tanıyarak 

amaca hizmet eder ve şirkete zarar verebilecek bir rapor verilmesine engel olmuş olur. 

Genel kurul özel denetim talebini kabul etmemiş dahi olsa yönetim kurulu raporu ve 

mahkeme aşamasında verilmiş olan değerlendirmeleri ilk genel kurula sunar. Rapor, 

yönetim kurulunun veya azlık talep etmedikçe bir genel kurur kararına konu olamaz. 

Çünkü rapor bir yönlendirme, başvuru ve bilgi alma kaynağıdır, bağlayıcı değildir. Bu 

durumun görüşüldüğü toplantıda özel denetçinin de genel kurulda bulunması 

gerekmektedir.212 

Yargılama giderleri avans olarak şirket tarafından ya da özel şartların haklı 

göstermesi halinde giderler kısmen ya da tamamen dilekçe sahiplerine 

yüklenilebilecektir.213 

6102 Sayılı TTK 635.Maddeye göre anonim şirketin özel denetime ilişkin 

hükümleri limited şirkete de uygulanır. Özel denetçiye ilişkin hükümler topluluk 

şirketlerinde de kıyas yoluyla uygulanır. 

 

 

 

 

                                                
212Doğrusöz, Onat ve Töralp, s.598. 
213Doğrusöz, Onat ve Töralp, s.547-548. 
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3.2.3 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Bağımsız Denetimin Adli 

Muhasebe Açısından İncelenmesi 

6102 Sayılı TTK, mali denetimin dış denetçiler tarafından gerçekleştirilmesi, 

finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanması ve 

bunun şirketin ölçeğine göre bağımsız denetim kuruluşu veya SMMM’ler ve YMM’ler 

tarafından yapılması, önemli gelişmeleri beraberinde getirmektedir. İşletme içerisinde 

gerçekleşen işlemlerin daha rasyonel ve gerçekçi şekilde topluma ve çıkar gruplarına 

sunulacağı düşünülmektedir. Bu şekilde yatırımcıların ve karar vericilerin yanlış bilgiler 

ile yanıltılması engellenmektedir. 

 6102 Sayılı TTK’nın 398.Maddesine göre denetim; şirketin ve topluluğun 

finansal tabloları ile topluluğun konsolide finansal tablolarının, yönetim kurulunun 

yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin denetlenen finansal tablolar ile 

tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, envanterin, muhasebenin ve 

Türkiye Muhasebe Standartlarının öngördüğü ölçüde iç denetimin, yıllık raporların, tüm 

muhasebenin uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim 

Standartlarına göre denetçinin denetleme sırasında elde ettiği bilgilerle uyum içinde 

olup olmadığını belirtip açıklayacak şekilde yapılır. Denetçi, yapılan denetimin türü, 

kapsamı, niteliği ve sonuçları hakkında, gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille 

yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, finansal tabloları konu alan 

bir rapor düzenler. Bundan başka ayrı bir rapor hâlinde, yönetim kurulunun, şirketin 

veya topluluğun durumu hakkındaki yıllık faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri, 

denetçi tarafından, finansal tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu açısından 

değerlendirilir. Denetçi, değerlendirme yaparken şirketin, denetliyorsa ana şirket ile 

topluluğun finansal tablolarını esas alır.  

 6102 Sayılı TTK’nın 402.Maddesine göre; raporda öncelikle, şirketin ve 

topluluğun finansal durumuna dair yönetim kurulunun değerlendirmesi hakkında görüş 

açıklanır. Bu görüşte, özellikle şirketin ve ana şirketin finansal tablolarının denetimi 

bağlamında, şirketin ve topluluğun varlığını sürdürebilmesine ve gelecekteki 

gelişmesine ilişkin analiz yanında, şirket yönetim kurulunun raporu ile topluluk yıllık 

faaliyet raporu bu belgelerin verdiği olanak ölçüsünde şirketin finansal durumu 
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irdelenir. Denetim raporunun esas bölümünde; defter tutma düzeninin, finansal 

tabloların ve topluluk finansal tablolarının, kanun ile esas sözleşmenin finansal 

raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı, yönetim kurulunun denetçi 

tarafından denetim kapsamında istenen açıklamaları yapıp yapmadığı ve belgeleri verip 

vermediği, açıkça ifade edilir. Ayrıca, finansal tablolar ile bunların dayanağı olan 

defterlerin; öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığı, Türkiye Muhasebe 

Standartları çerçevesinde, şirketin malvarlığı, finansal ve kârlılık durumunun resmini 

gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı, belirtilir. Denetim 

çerçevesinde, 398.Maddenin 4.fıkrası uyarınca bir değerlendirme yapılmışsa, bunun 

sonucu ayrı bir raporda gösterilir. Denetçi, raporunu imzalar ve yönetim kuruluna sunar.  

 6102 Sayılı TTK Madde 403’e göre denetçi; denetimin sonucunu görüş 

yazısında açıklar. Bu yazı, geçici 3.maddede öngörülen kurumun belirlediği esaslar 

çerçevesinde, denetimin konusu, türü, niteliği ve kapsamı yanında denetçinin 

değerlendirmelerini de içerir. Denetçi, olumlu görüş verdiği takdirde yazısında, 

öncelikle 398.madde ve Türkiye Denetim Standartları uyarınca yapılan denetimde, 

Türkiye Muhasebe Standartları ve diğer gereklilikler bakımından herhangi bir aykırılığa 

rastlanmadığını; denetim sırasında elde edilen bilgilerine göre, şirketin veya topluluğun 

finansal tablolarının doğru olduğunu, malvarlığı ile finansal duruma ve kârlılığa ilişkin 

resmin gerçeğe uygun bulunduğunu ve tabloların bunu dürüst bir şekilde yansıttığını 

belirtir.  

 Görüş yazısında, yönetim kurulunun finansal tablolara ilişkin konular 

bakımından sorumluluğunu gerektirecek bir sebebin mevcut olmadığına, varsa buna 

işaret edilir. Görüş geçici 3.maddede öngörülen kurumun belirlediği şekilde ve herkesin 

anlayabileceği bir dille yazılır. Çekinceleri varsa denetçi, olumlu görüş yazısını 

sınırlandırabilir veya olumsuz görüş verebilir. Sınırlandırılmış olumlu görüş, finansal 

tabloların şirketin yetkili kurullarınca düzeltilebilecek aykırılıklar içerdiği ve bu 

aykırılıkların tablolarda açıklanmış sonuca etkilerinin kapsamlı ve büyük olmadığı 

durumlarda  verilir. Sınırlamanın konusu, kapsamı ve düzeltmenin nasıl yapılabileceği 

sınırlandırılmış olumlu görüş yazısında açıkça gösterilir. Şirket defterlerinde, 

denetlemenin bu bölüm hükümlerine uygun bir şekilde yapılmasına ve sonuçlara 
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varılmasına olanak vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunması veya şirket tarafından 

denetlenecek hususlarda önemli kısıtlamaların yapılması hâlinde denetçi, bunları  

ispatlayabilecek delillere sahip olmasa bile, gerekçelerini açıklayarak görüş vermekten 

kaçınabilir. Kaçınma olumsuz görüşün sonuçlarını doğurur. Geçici 3.maddede 

öngörülen kurum, kaçınmanın sebep ve usulü ile buna dair gerekçenin esaslarını bir 

tebliğ ile düzenler. Olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan 

durumlarda genel kurul, söz konusu finansal tablolara dayanarak, özellikle açıklanan 

kâr veya zarar ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilgili olan bir karar alamaz. Bu 

hâllerde yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine teslimi tarihinden itibaren dört iş 

günü içinde, genel kurulu toplantıya çağırır ve görevinden toplantı gününde geçerli 

olacak  şekilde istifa eder. Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçer. Yeni  yönetim 

kurulu altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun  finansal tablolar 

hazırlatır  ve bunları denetleme  raporu ile birlikte genel kurula sunar. Sınırlı olumlu 

görüş verilen hâllerde genel kurul, gerekli önlemleri ve düzeltmeleri de karara bağlar. 

 Denetim, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmenin 

finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar. 

Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık 

faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılır. Kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Denetim 

Standartları Kurulu kuruluncaya kadar, Türkiye Denetim Standartları; TÜRMOB ile 

ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olarak belirlenir. 

Kurulun, hangi kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacağı ile çalışma usul ve 

esasları, TÜRMOB tarafından hazırlanacak ve Adalet Bakanlığı’nın uygun görüşü 

üzerine yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Kamu adına denetleyici tüzel kişiliği 

haiz bir Denetleme Üst Kurumu’nun kurulup faaliyete geçmesine kadar denetçiler, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenir. Denetleme bu bahsedilen kurul  ve 

kurumun belirlendiği esaslar bağlamında, denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine 

uygun bir şekilde ve özenle gerçekleştirilir. 

 Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel 

kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine 

getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, 
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gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir 

ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ileinternetsitesinde ilan eder. Bir bağımsız denetleme 

kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya 

o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az iki yıl için değiştirilir. Denetçi, 

denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık 

veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz. 

 Şirketin yönetim kurulu, finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet 

raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye verir. Yönetim kurulu, 

şirketin defterlerinin, yazışmalarının, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, 

kıymetli evrakının, envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli 

imkânları sağlar. Denetçi yönetim kurulundan, kanuna uygun ve özenli bir denetim için 

gerekli olan bütün bilgileri kendisine vermesini ve dayanak oluşturabilecek belgeleri 

sunmasını ister. Yılsonu denetiminin hazırlıkları için gerektiği takdirde, denetçi birinci 

fıkranın ikinci ve bu fıkranın birinci cümlesinde öngörülen yetkileri finansal tabloların 

çıkarılmasından önce de haizdir. Özenli bir denetim için gerekli olduğu takdirde denetçi 

bu fıkranın birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan yetkileri yavru ve ana şirketler için de 

kullanabilir. 

 Denetim, şirketlerin varlığını ve geleceğini tehdit eden yakın tehlikeleri teşhis 

sistemlerinin şirkette bulunup bulunmadıklarını ve gerekli önlemlerin alınıp 

alınmadığını da kapsar. Denetçinin bağımsızlığı konusunda çok titiz olan kanun, denetçi 

ile denetlenecek olan şirket arasında her türlü ilişkiyi denetçiliğe ve etiğe aykırı 

görmektedir. Denetim, mesleğin gereklerine ve etiğine uygun olarak ve gelecekteki 

risklerin tespitini de kapsayacak şekilde yapılmalıdır.214 

 Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, 

uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre 

denetlenir hükmü ile bu noktada Uluslararası Denetim Standartlarına yönelmek ve adli 

muhasebe ile ilgi kurulabilecek standartları irdelemek gerekmektedir. 

                                                
214Yahya Arıkan, “Yeni Dönem’de Denetim Mesleğine Hazır mıyız?”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı.90, 
(Kasım-Aralık 2008), sf.7-11. 
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 6102 Sayılı TTK’da da belirtildiği gibi kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye 

Denetim Standartları Kurulu kuruluncaya kadar, Türkiye Denetim Standartları; 

TÜRMOB ile ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu 

olarak belirlenir.  

 IFAC tarafından yayınlanan Uluslararası Denetim Standartları (International 

Standards on Auditing - ISA) ve ABD’de Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları 

(United States Generally Accepted Auditing Standards - US GAAS) dünyada en yaygın 

kullanılan denetim standartlarıdır. Denetçinin görüşüne güvenen bilgi kullanıcıları, mali 

tablolardaki bilgilerin doğruluğuna ve güvenilirliğine dayanarak kararlarına yön 

vereceklerinden denetçinin yapacağı denetim faaliyetinin belirli bir kalitede yürütülmesi 

gerekir. Mesleki faaliyetlerin yürütülmesi aynı zamanda, mesleğin daha kaliteli olarak, 

mesleki bilinci içerisinde, kusursuz bir şekilde yapılması gerekliliğini de ortaya 

çıkarmıştır. Bu gereklilikler sonucu, meslekler ve mesleki faaliyetler ile ilgili yasal 

düzenlemeler yapılmıştır. Yasa ile oluşturulan meslek örgütleri de meslek mensupları 

ile ilgili olarak mesleki faaliyetlerin, belirlenen kurallara ve standartlara uygun 

yürütülmesi açısından denetim mekanizmaları geliştirmişlerdir. Bu standartlar da 

denetim ve güvence hizmetlerinin kalitesini belirleyen standartlardır. Türkiye'de ise 

halka açık şirketlerin bağımsız denetiminde uyulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ (Seri 

X, No:22) yayınlanmıştır. Şu anda geçerli olan bu tebliğ büyük oranda Uluslararası 

Denetim Standartları ile uyumludur.215 

 6102 Sayılı TTK’da bağımsız denetim sisteminin adli muhasebe ile ilgisini 

anlatmak amacıyla söz konusu uluslararası denetim standartlarındaki iki standart 

özellikle incelenmelidir. Bunlar; 240 Numaralı, Finansal Tablo Denetimlerinde 

Yolsuzluk ve Hileye İlişkin Denetçi Sorumluluğu Standardı ile 620 Numaralı Bir 

Uzman Çalışmasından Yararlanılması Standardıdır. 

                                                
215 Deloitte, Uluslararası Denetim Standartları,  
http://www.denetimnet.net/Pages/uluslararasi_denetim_standartlari.aspx (27.06.2011) ve Gürhan Zorbay, 
“Uluslar arası Denetim Standartlarının 3568 Sayılı Kanun’da Görünümü”, [Elektronik Versiyon] 
Yaklaşım Dergisi, Ekim 2004, Sayı.15,  
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004104886.htm (27.06.2011). 
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240 Numaralı Finansal Tablo Denetimlerinde Yolsuzluk ve Hileye İlişkin 

Denetçi Sorumluluğu Standardının Adli Muhasebe Açısından İncelenmesi: 

 Bu standarda göre finansal tablolardaki şüphe uyandıran rakamlar, yolsuzluk, 

hile ya da hatadan kaynaklanabilir. Finansal tablodaki şüpheli durum kasıtlı ise hatadan 

söz etmek mümkün değildir. Bu durumda karşı karşıya kalınan durum hile ya da 

usulsüzlüktür. Yolsuzluk ve hile, yönetim kurulunca görevlendirilmiş yönetim 

kademesindeki bir ya da birden fazla çalışanın veya çalışanların kasıtlı olarak örtbas 

ettiği ya da haksız kazanç elde etmesidir. Bu standardın amacı denetçinin finansal 

tablolardaki yanılsamalara neden olan yolsuzluk ve hile üzerine yaptığı çalışmaları ifade 

etmektir. 216 

Bu standart ile bağımsız denetçiden istenen, profesyonel bir yaklaşımla 

yolsuzluk ve hileden kaynaklanan olası yanlış beyan riskini fark etmesi, yolsuzluk ve 

hileden kaynaklanan yanlış beyan riskini ortaya çıkarmaya yönelik prosedürleri 

uygulaması, yolsuzluk ve hilenin şüpheli olduğu ya da yolsuzluk ve hileden kaynaklı 

usulsüzlük durumunda çözüme ilişkin yol göstermesi, denetim riskini kabul edilebilir 

düşük seviyelere çekebilmek amacıyla planlama ve yürütme faaliyetlerini yürütürken 

yolsuzluk ve hileden kaynaklanan yanlış beyan riskini sürekli göz önünde bulundurması 

istenir. Denetçi yolsuzluk ve hileden kaynaklanan yanlış beyan riskini analiz ederken bu 

riski, finansal tablo düzeyinde ve riskin kabul düzeyinde tanımlamalıdır.  

240 Numaralı Standarda göre; denetçi, yolsuzluk ve hileden kaynaklanan riski 

tanımlamalı, işletme içi kontrol mekanizmalarının oluşturulması, ilgili kontrollerin 

yapılması ve bu kontrollerin devreye girip girmeyeceğinin kararını vermelidir. 

Yolsuzluk ve hileden kaynaklanan yanlış beyan riskine karşı alınacak tavrı 

belirlemelidir. Asılsız olduğu ortaya çıkarılan belgelerin yolsuzluk ve hileden kaynaklı 

olup olmadığı üzerine araştırma yapmalıdır. Yolsuzluk ve hile ile ilgili yönetimsel 

beyanları elde etmelidir.  

Standardın çıkış noktası olan yolsuzluk ve hilenin önlenmesi ve tespitinde 

birincil ve esas sorumluluk yönetim kurulu ve yöneticilere aittir.  
                                                
216 UDS 240, Uluslararası Denetim Standartları, IFAC ve TÜRMOB, Ankara, 2008, s.191-247. 
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Yolsuzluk ve hile ile sonuçlanan yanlış beyanın denetçi tarafından tespit 

edilememe riski hatadan kaynaklananlardan fazladır çünkü yolsuzluk ve hile, kasıt, 

kayıtları değiştirme, denetçiyi yanıltma, sahte belge düzenleme gibi unsurları olan bir 

suçtur.  

Denetçinin yolsuzluk ya da hileyi tespit etmesi denetçinin yeteneklerine, 

manipülasyonların sıklıklarına ve ölçeğine, olaya karışan kişilerin sayı ve 

pozisyonlarına bağlıdır. Denetçi yolsuzluk ve hileye zemin hazırlayan fırsatları ortaya 

çıkarsa dahi bunların hatadan mı hileden mi kaynaklandığı konusunda emin olamaz. 

Diğer taraftan denetçinin, yönetim tarafından yapılan yolsuzluk ve hileleri tespit 

edememe riski, çalışanlar tarafından yapılanları tespit edememe riskinden büyüktür. 

Çünkü yönetim konumu itibariyle yaptığı yolsuzluk ve hileleri gizlemekte ve kayıtları 

değiştirmekte avantaj sahibidirler.217 

Uluslararası denetim standartlarına uygun bir denetim yürüten denetçi durum 

hata, hile ya da yolsuzluk ile sonuçlansa da yanlış beyandan arınmış bir finansal tablo 

elde edebilir. Denetçi finansal tablolar üzerinde yanlış beyanları ortaya çıkarma 

garantisi veremez. Bu da alınan kararların etkisinden, iç kontrolün getirdiği doğal 

sınırlamalardan ve daha çok denetçinin tam anlamıyla objektif olamamasından 

kaynaklanmaktadır. 

240 numaralı standarda göre; denetçi mesleki ilkeler gereği temkinli olmak 

adına konuya mesleki şüphe ile yaklaşır. Mesleki şüphe sorgulayıcı bir düşünce tarzı ve 

denetimde elde edilen kritik kanıtların değerlendirilmesini içerir. Denetçi, mesleki 

şüphe ile yürütülen soruşturma sırasında elde edilen kanıtların yolsuzluğun varlığına 

işaret edip etmediği konusunun açıklığa kavuşmasını amaçlar. Diğer taraftan denetimi 

yürütürken, yolsuzluk ve hileye neden olan yanlış beyanların tespiti adına etkin 

olmadığına ve yetkili mercilerin görevi kötüye kullanmış olması olasılığına yer verir. 

Denetçi, denetim süresince mesleki şüpheyi taşımalı, işletme ve yönetim hakkında 

geçmişe dayanan tecrübe ve izlenimleri ne olursa olsun yolsuzluk ve hileye neden olan 

yanlış beyanın var olması olasılığını daima gözetmelidir. 

                                                
217 UDS 240, s.191-247. 
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Bir denetim nadiren belgelerin doğruluğunun ispatını içerir çünkü denetçi bu 

belgelerin değerlendirilmesi konusunda bir uzman kadar eğitilmemiştir dolayısıyla 

yetkin olması beklenemez. Denetçi belgelerin içeriğinde yapılan değişiklikleri de fark 

etmeyebilir. Sadece denetim süresince denetim kanıtı niteliği taşıyan bilgilerin 

doğruluğunu inceler. Denetçi geçerli nedenleri olmadıkça genellikle kayıt ve belgelerin 

yasallığını kabul eder. Ancak denetçi belge içeriklerine ve kayıtlara müdahale gibi 

denetimi sırasında şüphelerini haklı çıkaran belirtiler ile karşılaştığında denetimi ileri 

safhaya taşıyarak hile konusunda eğitim almış yetkin bir uzman ile denetim 

çalışmalarını sürdürebilir. Bu ifadeden adli muhasebecinin, bağımsız denetçi ile birlikte 

bağımsız denetimi gerçekleştirmesi anlaşılmaktadır.218 

620 Numaralı Bir Uzman Çalışmasından Yararlanılması Standardının Adli 

Muhasebe Açısından İncelenmesi: 

 620 Numaralı Uluslararası Denetim Standardına göre; bu standart ile uzman 

çalışmalarının bir denetim kanıtı olarak kullanılmasına rehberlik etmek ve kullanım 

standartları oluşturmak amaçlanmıştır. Bu standart da kendisinden uzman olarak 

bahsedilen ve bağımsız denetçinin çalışmalarında uzmanlığına başvurduğu kişiyi adli 

muhasebeci olarak kabul edebiliriz. Çalışmanın ilk bölümlerinde bahsedildiği üzere bir 

adli muhasebecinin sahip olması gereken nitelikler, özellikler, devreye girdiği durumlar 

ile bu standartta bahsedilen uzman kişi birbiri ile örtüşmektedir.219 

 Bir uzman tarafından hazırlanan çalışma kullanılırken bağımsız denetçi söz 

konusu çalışmanın denetim için uygun olup olmadığını gösteren uygun ve yeterli 

kanıtları toplamalıdır.  

 Uzman kişi muhasebe ve denetim dışı belirli bir alan hakkında gerekli yetenek, 

bilgi ve tecrübeye sahip olan kişi ve kurum anlamındadır. Bağımsız denetçinin tecrübesi 

ve eğitimi, denetçinin genel işletme konuları hakkında bilgi elde etmesini sağlar. Fakat 

denetçiden muhasebe ve denetim dışında başka bir alanda, o eğitimi almış birisinden 

beklenen uzmanlık beklenemez. 

                                                
218 UDS 240, s.191-247. 
219 UDS 620, Uluslararası Denetim Standartları, IFAC ve TÜRMOB, Ankara, 2008, s.569-575. 
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 Söz konusu uzman, işletme tarafından sözleşme yapılmış, denetçi ile yapılan 

sözleşme ile denetim çalışmalarına katılmış, işletme tarafından istihdam edilmiş ya da 

denetim firması tarafından istihdam edilen bir personel olabilir. İşletmenin 

tanınmasında ve faaliyetlerinin anlaşılması aşamasında belirlenmiş risklere yönelik ileri 

prosedürlerin gerçekleştirilmesi için denetçi işletme ile beraber ya da bağımsız olarak 

bir uzmanın rapor, görüş, değerleme veya beyanat şeklindeki çalışmalarını denetim 

kanıtı elde etmek durumunda kalabilir. Bir uzman çalışmasından faydalanılması 

durumunda denetçi söz konusu uzmanın mesleki yeterliliğini değerlendirmelidir. 

Uzmanın uygun bir mesleki kuruluştan almış olduğu ruhsatı, lisansı ya da kuruluş 

üyeliği ile alanında tecrübesi, ünü, şöhreti denetçi tarafından göz önünde tutulmalı ve 

bunlara göre değerlendirmelidir.  

 Uzman denetlenen işletmenin bir personeli ise ya da herhangi bir şekilde 

denetlenen işletme ile ilgili ise tarafsızlık bozulur. Denetçinin, uzmanın sahip olduğu 

tarafsızlığı da değerlendirmesi gerekmektedir. Denetçinin uzman ile alakalı yeterlilik ve 

tarafsızlık konusunda herhangi bir şüphesi varsa bu durumu işletme yönetimi ile 

görüşmeli ve uzmanın çalışmalarından yeterli denetim kanıtı elde edip etmeyeceğini 

değerlendirmelidir.220 

 Bağımsız denetçi uzmanın çalışmasının kapsamının denetim amaçları 

açısından yeterli olduğunu belirleyecek uygun kanıtları elde etmelidir. Bunu da 

genellikle uzman ile yapılan sözleşme maddelerini inceleyerek elde etmektedir. 

Uzmanla yapılan bu sözleşmede; uzman çalışmasının amaç ve kapsamı, denetçinin 

uzmanın raporunda belirtmesini beklediği özel hususların ana hatları, denetçinin 

uzmanın kimliği ile katılım derecesinin üçüncü taraflarla paylaşılması da dahil uzman 

raporunu kullanma amacı, uzmanın gerekli kayıt ve dosyalara ulaşma derecesi, eğer var 

ise uzmanın denetlenen işletme ile olan ilişkisinin açıklaması, işletme bilgilerinin 

gizliliği, uzman tarafından kullanılacak olan yöntem ve varsayımlarla bunların daha 

önceki dönemlerde kullanılanlarla tutarlılığına ilişkin bilgiyi içermektedir. Bu hususlar 

sözleşmede net olarak belirtilmemiş ise denetçi uzmanla doğrudan temasa 

geçebilmektedir. 

                                                
220 UDS 620, s.569-575. 
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 Söz konusu standarda göre; bağımsız denetçi uzmanın çalışmalarının denetim 

kanıtı olarak uygunluğunu değerlendirmekte, uzman raporunda yer alan hususların 

finansal tablolara uygun bir şekilde yansıtıldığın veya yönetimin beyanlarını 

desteklediğini araştırmaktadır. Denetçi bu araştırmayı yaparken elbette uzmanın sahip 

olduğu derecede uzmanlık sahibi olmadığı için kullanılan varsayım ve yöntemlerin 

uygunluğu uzmanın sorumluluğundadır. Denetçinin değerlendirmesi gereken uzmanın 

işletme hakkındaki bilgi düzeyini ve diğer denetim teknikleri ve yöntem ışığında 

kullanılan varsayım ve yöntemleri anlamalı, uygun ve makul olup olmadığını 

değerlendirmelidir. Bu değerlendirme sonucunda eğer uzmanın ulaştığı sonuçlar 

denetçiye yürüttüğü denetim çalışması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlamıyor 

ise ya uzmanın sonuçları diğer kanıtlar ile tutarlı değilse denetçi konuyu çözmelidir. 

Bunu da ya işletme ya uzmanla görüşerek, başka uzmanları görevlendirerek, ek denetim 

yöntem ve teknikleri uygulayarak veya denetim raporunu değiştirerek yapabilir. 

  Son olarak bağımsız denetçi çalışmasında bir uzmandan faydalanmış ve 

değişikliğe uğratmış görüş düzenlemeye karar vermiş ise bu değişikliğin içeriği 

açıklanırken uzmanın da çalışmasına uzmanın kendisinden izin alınarak referans 

vermeli ya da söz konusu uzman çalışmasını açıklamalıdır. Bu referans ya da açıklama 

uzmanın kimliğini ve çalışmaya katılma derecesini de içermelidir. Uzmanın bu 

çalışmasının açıklanmasına ya da referans verilmesine karşı çıktığı ama denetçinin de 

açıklama fikrinde olduğu durumlarda denetçi yasal görüş almayı düşünebilir.221 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

                                                
221 UDS 620, s.569-575. 
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4.  6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE ADLİ 
MUHASEBENİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ 

 

Türkiye’de muhasebeciler sadece defter tutma ve beyanname düzenleme 

işlemleri ile ilgilenmektedir ancak bu, muhasebenin sadece tek bir fonksiyonudur. 

Bunun yanında muhasebenin bilgi verme, yönetime yardımcı olma, analiz ve 

yorumlama fonksiyonları da olduğu halde, bu fonksiyonlar geri planda kalmış 

durumdadır.Tüm bu gerçeklerden dolayı, Türkiye’de muhasebecilerin artık defter ve 

belgelerin sadece rakamları ile uğraşmak yerine rakamların arkasında kalan dünya ile 

uğraşmaları önemli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla ortaya çıkan adli 

muhasebenin, Türkiye’de de uygulanmasıyla muhasebeciler daha yetenekli hale gelecek 

ve artık işletme kararlarında, denetimde ve davalara destek verme konusunda daha etkin 

rol oynayacaklardır.222 

 6102 Sayılı TTK ile Türkiye’nin gireceği yeni döneme ne kadar hazır olduğu 

irdelenmelidir. Bilgi ve deneyimlerin bu konudaki yetkinliklerin gözden geçirilmesi, 

mevcut durum ve bu yeni sürece uyum sağlanabilmesi için alınacak önlemler, 

uygulamalar tartışılmalıdır. 

Türkiye’deki mevcut uygulamalardan biri olan bilirkişilik müessesinin 

revizyona olan ihtiyacı ile 6102 Sayılı TTK’da düzenlenen özel denetim, işlem denetimi 

ve bağımsız denetim açısından adli muhasebenin uygulanabilirliği incelenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
222 Kaya, s.60. 



 

95 

4.1 TÜRKİYE’DE ADLİ MUHASEBENİN MEVCUT DURUMU 

Adli muhasebe, gerek ülke düzeyinde hukuk sisteminin sorunlarının çözümüne 

ve gerekse işletme düzeyinde görülen bir takım hile ve yolsuzlukların tespiti ve 

önlenmesine katkı sağlaması açısından tüm ülkelerde ihtiyaç haline gelmiş bir uzmanlık 

alanıdır.  

Kuzey Amerika ve İngiltere’de uzman adli birimler 90’lı yıllardan itibaren 

gelişmeye başlamıştır. ABD’de, adli muhasebe ile ilgili düzenlemeler yapan, ACFE 

1988’de kurulmuş ve günümüzde 55.000 üyesi olan mesleki bir birlik haline gelmiştir. 

ACFE, adli muhasebecilik, hile denetçiliği ve hile araştırmacılığı konularında yaygın 

hizmetler veren, eğitimler ve seminerler düzenleyen, yayınlar yapan, meslekte uyulması 

gereken kuralları yayınlayan, gerekli ruhsatlandırma işlemlerini gerçekleştiren, dünyada 

bu alanda faaliyet gösteren kurumlar arasında en önemlisi olarak kabul edilmektedir. 

Teksas merkezli bir organizasyon olan Ulusal Hile Denetçileri Birliği (NACFE) ise 

üyelik için deneyim ve çalışmanın gerekli olduğu, yolsuzlukları ortaya çıkarmayı 

amaçlayan, avukat, muhasebeci, sanayi çalışanları ve bankerler gibi geniş yelpazede 

meslek gruplarını kapsayan kar amaçlı özel bir kuruldur. Kanada’da ise meslek üzerinde 

söz sahibi olan, üyelik, kural ve stratejilerin güçlü bir sponsoru ve koruyucusu olan 

CICA (The Canadian Institute of Chartered Accountants), adli muhasebe ile ilgili 

çalışmalarını sürdürmektedir. Kanada’da adli muhasebe alanında üyelik herhangi bir 

yasal temele dayanmamakla birlikte adli muhasebecilerin görevlendirilmesindeki temel 

faktör; adli muhasebe uzmanın sahip olduğu mahkeme tecrübesi ve kişisel özellikleridir. 

Avustralya da adli muhasebe alanında ilk düzenlemelere sahip olan ülkelerdendir. 

Avustralya’da ICCA (The Institute of Chartered Accountants in Australia) adli 

muhasebe ile ilgili standartlar yayınlamıştır.223 

Dünyada 1980’li yıllardan itibaren yoğun olarak uygulanmaya başlayan ve hile 

denetimi, davalara verilen teknik destekler, işletme değerlemeleri gibi hizmetleri gibi 

hizmetlerin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan adli muhasebe, 2000’li yıllarda da 

önemini artan bir ivmeyle korumaktadır. Adli muhasebe ile ilgili gelişmiş ülkelerde 

ciddi çalışmalar yapılırken Türkiye’de konuyla alakalı çalışmalar yavaş yavaş 

artmaktadır. Konu hakkında makaleler, yüksel lisans ve doktora tezleri yazılmaktadır.  

                                                
223 Akyel, s.91-111. 
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Ayrıca Türkiye’de merkezi Teksas olan ACFE’nin temsilcisi olarak 2007 

yılında resmi statüsüne kavuşan Uluslararası Suiistimal İnceleme Uzmanları Derneği 

(USİUD) Türk mevzuatına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir dernektir. 

Türkiye'de CFE unvanına sahip 140 kişi bulunmaktadır. USİUD, suiistimal inceleme 

faaliyetlerinin yürütülmesinde, bu alanda çalışacak meslek mensubunun yetişmesinde, 

suiistimal inceleme faaliyetleri ile ilgili etik ve hukuk düzeninin oluşturulmasında ve 

geliştirilmesi süreçlerinde ülke içinde referans kurum kimliğini sağlamaktadır. 

Suiistimal inceleme uzmanlığının bir meslek olarak kabul edilmesi için lobi ve tanıtım 

girişimlerinde bulunmakta bu amaçla gerekli hukuk düzeni, mesleki standartlar ve etik 

kurallarının oluşturulması ile birlikte mesleği icra etmek isteyen veya hali hazırda 

faaliyetlerde bulunan profesyonellere eğitim faaliyetleri vasıtasıyla destek 

vermektedir.224 

İhtilafli, hukuki işler muhasebesi ya da hukuken ihtilafa neden olmuş 

muhasebe işlemleri ile ilgilenen adli muhasebecilik mesleği ortaklar arasındaki, 

personel-işveren arasındaki işlemlerde, alıcı ve satıcılarla olan işlemlerde, üçüncü 

kişilerle, kamu kuruluşları ve özel sektördeki kuruluşlarla olan işlemlerde ortaya çıkan 

ihtilaflarin giderilmesi amacıyla muhasebe işlemlerinin ve faaliyetlerinin incelenerek, 

ihtilafli meselenin araştırılması ve giderilmesi ile uğraşmaktadır. 

Adli muhasebenin mesleki faaliyetleri hile denetçiliği ve hile araştırmacılığı, 

dava desteği ve uzman tanıklık olmak üzere üçe ayrılmakta olup bu mesleki 

faaliyetlerden uzman tanıklık ve dava desteği işin yargıya intikal eden kısmı ile hile 

denetçiliği ise işletme yönetimi ile ilgili kısmı ile ilgilenmektedir.  

Türkiye’de henüz yeni yeni duyulan adli muhasebe iş hayatında da son 

zamanlarda yerini almaya başlamıştır. Adli muhasebe kavramı özellikle ilgili bilim 

dallarındaki akademik çevrelerde bilinirliğe sahip olmakla birlikte uygulamada az 

sayıdaki sertifikalı hile denetçileri tarafından, uluslararası denetim şirketlerinin adli 

muhasebe servisleri tarafından, kurumsal şirketlerin adli muhasebe alanındaki 

                                                
224 USİUD, http://www.usiud.org/index.php?ktg=nav&syf=main, (30.06.2011). 
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yöneticileri tarafından, adli bilişim alanında görev yapanlar tarafından 

uygulanmaktadır.225 

Uluslararası denetim firmalarının Türkiye temsilciliklerinde adli muhasebe 

servisleri tarafından hizmet talebinde bulunan müşterilere adli muhasebe destek hizmeti 

sağlamaktadır. Adli muhasebe kapsamında bir şirket ya da bireyin mali raporları ile 

ilgili incelemeler yapılmakta ve mahkemede kullanılmaya uygun bir muhasebe analizi 

hazırlanmaktadır. Bu tür incelemeler ve ticari ihtilaflara odaklı olarak çalışan bir ekip 

ile Türkiye’de çoğunlukla suistimal davalarında ve yasal denetim organları ile ilgili 

incelemelerde çalışılmaktadır.226 

Dava desteği faaliyetinin ülkemizde uygulanmasında mevzuat açısından bir 

engel görülmemektedir. Avukatlar, muhasebe uzmanları ile işbirliği yaparak, onların 

uzmanlık bilgilerinden faydalanıp iddialarını ya da savunmalarını güçlendirmekte, 

dayanak sağlamaktadırlar. Mevcut genel hukuk kuralları buna imkan sağlamaktadır. 

Herhangi bir ihtilafli konuda muhasebe faaliyetlerine dayanak teşkil eden bir dava 

açılmak istenildiğinde avukat tarafından tespit davası açılır. Avukat, tespit davası için 

bir bilirkişi aracılığıyla davaya esas bilgilerin dava konusu firmanın muhasebe 

kayıtlarını inceleyerek o kayıtlar üzerinden rapor tahsis edilmesini, dolayısıyla bilirkişi 

tayinini ister. Mahkeme gözetimi altında çıkarılan bilirkişi raporu ile avukat, davasının 

çerçevesini çizer. Tespit davasını açan taraf muhasebe defterlerini ve ilgili belgeleri 

elinde bulunduruyorsa tespit aşamasında sorun çıkmayacaktır ancak tespiti istenen 

işletmenin defter kayıtlarının ihtilafli olan tarafin elinde bulunması durumunda yargıç 

aracılığıyla ve baskın yoluyla defter ve kayıtlara el konulması gibi birtakım zorluklar 

yaşanabilmektedir. Açılan tespit davasına dayanarak bilirkişiye evraklar teslim edilir ve 

oluşturulan bilirkişi raporuna istinaden de dava tesis edilir. Günümüzde gelişen ve hızla 

değişen ihtiyaçlar ve ilişkiler açısından yargı gücünün her konuda uzmanlığa sahip 

olması olası değildir. Bununla birlikte Türkiye’de hukuk sistemi içinde yeterli ve 

sürdürülebilir meslek içi eğitimin olmaması, atanma ve terfilerde başarı, ödül, 

motiyasyon gibi uygulamaların değil de mesleki kıdemin esas alınması; aynı özellikteki 
                                                
225 Bahar Öztop, “ Yeni Tür Dedektif Adli Muhasebeci”, Turkishtime, Nisan 2010, Sayı.96,  s.86-89, 
http://www.dijimecmua.com/turkishtime/1019/index/956443_hukuk-adli-muhasebeci-haber-bahar-oztop/ 
(01.05.2011). 
226 Bu İşte Gelecek Var, http://www.vsdergi.com/200805/04/04.asp (28.12.2009). 
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davalara karşı karar vericilerin farklı ve birbiri ile çelişkili usul ve kararlar almasına 

neden olduğu görülmektedir.227 Mahkemeler, taraflar arasındaki uyuşmazlıkları 

çözümleme aşamasında teknik bilgi gerektiren konularda, konunun uzmanı olan 

kişilerin görüşlerine başvururlar. Bu  sebeple  bilirkişilik müessesesi; hakimin hakkında 

yeterli bilgiye sahip olmadığı bir davada taraflar arasındaki anlaşmazlığa ilişkin gerekli 

bilgiyi elde etmesi için ortaya çıkmıştır.228 

3568 sayılı Meslek Kanununun “Yasaklar” başlıklı 45. Maddesi bilirkişiliği, 

“Meslekle bağdaşmayan işlerden sayılmaz” olarak nitelemiştir. Bu açıdan 3568 sayılı 

Kanun çerçevesinde unvana sahip meslek mensuplarından olan “ Serbest Muhasebeci” , 

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ve “Yeminli Mali Müşavir” ler meslekleri ile ilgili 

olarak bilirkişilik yapabilmektedirler. Meslek Mensubu, 1086 Sayılı Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 275. Maddesinde bulunan “ Mahkeme çözümü 

özel ve teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına 

karar verir” hükmü uyarınca bilirkişi olarak atanmaktadır.  

Bir meslek mensubu,  

 Muhasebe Hukuku’na 

 Muhasebenin Temel Kavramları’na 

 Mali Tabloların İlkeleri’ne göre incelemesini yapmak ve tecrübelerini de 

katarak raporunu hazırlamak durumundadır.229 

Bir adli muhasebeciden kendi uzmanlık alanında bilirkişi olarak fikirlerini 

sunabilir, mahkemeye dava ile ilgili tarafsız bir rapor sunar. Mali müşavir sıfatı ile 

görevlendirilen bilirkişinin aynı zamanda hukukçu olması gerekmez. Ancak bilirkişi 

olarak görevlendirilecek kişinin görevlendirildiği alanda genel kültür düzeyinde de olsa 

hukuki bilgi sahibi olmasında yarar vardır. Mali yönü olmayan hemen hemen hiçbir suç 

yok gibidir. Mali yönü olmadığı düşünülen cinayetlerin bile bir çıkar çekişmesine 

                                                
227 Erhan Bakırcı, “ Türk Adli Sisteminde Bilirkişilik Uygulamaları, Sorunları ile Yakın ve Uzak Dönem 
için Çözüm Önerileri“, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_115.htm(26.05.2011). 
228Özkol, s.70. 
229 Rüknettin Kumkale, “Bilirkişilik ve Mali Müşavirlik Mesleği”, 15.06.2005, Ankara,  
www.alomaliye.com(22.12.2009). 
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dayandığı düşünülürse, mali müşavirlere bütün ceza hukuku alanında ihtiyaç 

duyulabileceği söylenebilir. 

Mevcut 6762 Sayılı TTK’ya göre muhasebe uzmanlarının, bilirkişi olarak 

görevlendirilmeleri durumunda, kendilerinden aşağıdaki konularda yardım talep 

edilmektedir:230 

 Tarafların defter ve belgelerinin incelenmesi,  

 Diğer belgelerin incelenmesi, 

 Ayın olan sermayenin ve devir alınacak işletmenin değerinin tespiti,  

 Ayın olarak konulacak demirbaşın değerinin tespiti, 

 Borçların sermayeye ilavesinde yapılacak tespiti, 

 Bilanço usulü defter tutan mükelleflerin işletmelerin şirketine 

dönüştürülmesi, 

 Şirket birleşmelerinde yapilacak tespit, 

 Şirketlerin nevi değiştirmesi halinde yapılacak tespit,  

 Faaliyet tespiti, 

 Tasfiye için tespit,  

 Sermayenin azaltılması, gibi durumlarda, şirketin belli şartları taşıyıp 

taşımadığının tespiti gibi konularda bilirkişi raporu istenmektedir. 

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek 6102 Sayılı Yeni TTK’da mevcut 

Kanun’da bilirkişilerin yaptığı bir takım görevler işlem denetçileri tarafından 

yapılacaktır.  

                                                
230Akyel, s.215. 
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Bilirkişilik, kendi mesleğinden ötürü sahip olduğu teknik bilgiye dayalı olarak 

mahkemeler tarafından maddi vakalara ilişkin sorular hakkında hukuki yorumdan 

arınmış bir şekilde cevap veren, sunduğu rapor hâkim açısından takdiri delil olan, 

gerçek kişi ve kanunla kurulmuş kurumlardır. Ülkemizde, vergisel uyuşmazlıkların 

farklı ve karmaşık nitelikte olması, teknik ve mesleki bilgiyi gerektirmesi ve hâkimin 

uyuşmazlık konusu olayla ilgili, bazı hallerde, tam bilgi sahibi olamaması gibi 

nedenlerden dolayı faydalanılmakta olan Bilirkişilik Kurumu’na ilişkin temel 

düzenlemeler 1086 Sayılı HUMK’da yer almaktadır. 6100 Sayılı Yeni HMK (Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu) ile 1086 Sayılı HUMK’un günün koşullarına uygun hale 

getirilmesi hedeflenmektedir.  

Adli muhasebenin mesleki faaliyetlerinden bir diğeri olan uzman tanıklık 

uygulamasına Amerikan yargı sistemi izin vermektedir. Uzman tanıklık Türk Yargı 

sisteminde uygulaması pek olmayan bir sistemdir çünkü ülkemiz uygulamalarında 

“tanık” ifadesi sadece olayı kendi gözleriyle gören kişiler için kullanılmaktadır. Uzman 

görüşüne ihtiyaç duyulduğunda mahkeme heyetinin ataması ile görevlendirilen 

bilirkişiler konu hakkında inceleme yaparak görüşlerini yazılı ve sözlü olarak 

sunabilmektedirler. Mevcut uygulamada, araştırılan konu hakkında uzman tarafından 

açıklanan teknik bilgilerin yer aldığı raporda ifadelerin muğlak olması, çok fazla teknik 

kavram ve terimlerin kullanılması, Türkçe dilbilgisi kurallarının tam olarak 

kullanılmaması gibi sebeplerle anlatılmak istenilen mesaj mahkemeler tarafından 

anlaşılmayıp, yorumlanmasında yanlışlıklar olabilmektedir. Bu tip durumlarda hakim,  

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

benzer sıkıntılar devam etmektedir. Dolayısıyla yargı sistemimizde var olan bilirkişilik 

müessesesinin yaşadığı sorunlar da göz önüne  alındığında bilirkişilik sisteminin revize 

edilerek, tüm davalar için olmasa dahi bazı ihtilaflı davalarda bilirkişi raporu hazırlayan 

uzmanın “tanık” sıfatı ile mahkemede yer alması konusuna işlerlik kazandırılması ve 

dava sürecinde ortaya çıkabilecek sorulara cevap vermesi yargının doğru karar 
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verebilmesi ve sürecin hızlandırılması, bilirkişilik sisteminde yaşanan sorunların bir 

kısmının da çözümlenmesi açısından son derece yararlı olacaktır.231 

1086 Sayılı HUMK’da uygulamadan kaynaklanan aksaklıkları gidermek, 

davaların hızlı, basit, en  az giderle ve etkin bir biçimde görülmesi ve bir kısım 

uyuşmazlıkların nizasız kaza,  sulh ve uzlaşma gibi yöntemlerle çözümünü sağlamak 

üzere ve de karşılaştırmalı  hukuktaki gelişmeleri hukuk yargılamasına yansıtmak 

amacıyla 1927 yılından beri  yürürlükte olan 1086 Sayılı HUMK yerine Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu 12 Ocak 2011 tarihinde yasalaşmış olup 4 Şubat 2011 tarihli 

27836 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun (HMK) yürürlüğe giriş tarihi ise 1 Ekim 2011’dir. Kanun’un bilirkişilik 

kurumuna yönelik düzenlemeleri mevcut düzenlemelere paraleldir.  

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 67. maddesinde yer alan 

düzenlemeye paralel olarak, 6100 Sayılı yeni HMK ile Anglo-Sakson bir kurum 

olan “taraf bilirkişisi” veya “uzman tanık” kurumu olarak da tanımlanabilen Uzman 

Görüşü Kurumu “Uzman Görüşü” başlıklı 293. Maddesinde şu şekilde yer almaktadır:  

“(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 kişinin 

davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada 

hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir. 

(3) Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, 

hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz. (m.293)” 

Kanun maddesi gerekçesine göre, uzman görüşüne başvurulması bilirkişilikten 

farklıdır. Gerekli hallerde bilirkişiye başvurulmasına mahkeme kendiliğinden veya talep 

üzerine karar verebilir. Ancak, tarafların bilirkişi dışında uzmanından bilimsel nitelikli 

görüş almaları da mümkündür. Böylelikle, özel ve teknik konularda da tarafların uzman 

                                                
231 Selçuk Gülten, “Adli Muhasebe Kavramı ve Adli Müşavirlik Mesleği”, Ankara Barosu Dergisi, 
Cilt.68, Sayı.3, 2010, s..317. 
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görüşünden yararlanmaları ve iddia veya savunmalarını bu görüşlerle desteklemeleri 

mümkün olacaktır. Bu gerekçelerle maddenin birinci fıkrada, ihtiyaç duyulduğunda 

uzman görüşüne başvurulmasına imkân tanınmıştır. Fakat taraflara sırf bu sebeple yeni 

bir süre verilemez ve yargılama ertelenemez. Hâkim dosyaya sunulan uzman görüşünü 

serbestçe takdir edecektir. Uzman görüşüne başvuracak tarafın bu konudaki gerekli 

masrafları kendisinin karşılayacağı doğaldır. Mahkemeden veya karşı taraftan bu 

giderlere ilişkin herhangi bir talepte bulunulamaz ve bu giderler yargılama giderleri 

içerisinde sayılamaz. Uzman Görüşüne ilişkin maddenin ikinci fıkrayla duruşmalarda 

uzman kişinin dinlenmesi imkânı getirilmiştir. Böylece, bir yandan uzmanlık gerektiren 

konuların daha iyi aydınlatılabilmesi, diğer yandan da çelişkili ya da eksik veya yanlış 

bilgilerle yargılamanın olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Uzman 

Görüşüne ilişkin maddenin üçüncü fıkrasında uzman kişinin çağrıldığı duruşmaya 

geçerli bir özrü olmaksızın gelmemesi halinde, yargılamanın gecikmesini önlemek 

amacıyla hâkimin hazırlanan raporu değerlendirmeyeceği hususuna vurgu yapılmıştır. 

Ayrıca, hazırlanan raporla ilgili şüpheler ancak ilgili uzman dinlenerek 

giderilebileceğinden ve kendisi de gelmediğinde bu rapora dayanmak doğru 

olmayacağından böyle bir yaptırım düzenlenmiştir 

6102 Sayılı TTK’da Türkiye Denetim Standartları Kurulu ve Denetleme Üst 

Kurumu’nun kurulmasından bahsedilmektedir. Sermaye şirketlerinde, kurumsal   

denetim kalitesinin yükseltilerek sonuçlarının açık, anlaşılabilir ve kamunun doğru   

bilgilendirilmesi ilkeleri uyarınca düzenlenecek finansal raporların tespit edilecek  

denetim standartları uyarınca düzenlenmesinin sağlanması ile bağımsız denetim  

sisteminin gözetimi ve denetimine ilişkin esasların tespit edilmesi amacıyla Maliye  

Bakanlığı tarafından hazırlanarak T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğü tarafından 3 Temmuz 2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 

sunulan  25 Haziran 2008 tarihli “Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi 

Kurumu Kanunu  Tasarısı”, yasal mali denetim ve kamu gözetimi mekanizmalarının 

tesisinin önem ve  gereğini ortaya koymaktadır.232 

                                                
232 Mehmet Abanoz, “Yasal Mali Denetim ve Kurumsal Gözetim Mekanizmasının Tesisi  Süreci: 
“Türkiye’de Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunu Tasarısı” Özelinde 
Değerlendirme-1”, Elektronik Versiyon] Yaklaşım Dergisi, Ekim 2009, Sayı.202 
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4.2 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE ADLİ 

MUHASEBENİN UYGULANABİLİRLİĞİ 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda denetimin; işlem denetimi, özel denetim 

ve bağımsız denetimden oluştuğu belirtilmişti. Bahsedilen her bir denetim türünde de 

adli muhasebenin uygulanabilirliğine tamamen olmamakla birlikte kısmen 

rastlanmaktadır. 

6102 Sayılı TTK maddelerinde işlem denetimi ve özel denetimle ilgili direkt 

olarak adli muhasebe kavramı telaffuz edilmese de bu denetimlerin içeriği 

incelendiğinde, yapılacak uygulamalar açısından işlem denetçisi, denetimin hukuki 

alanı ile ilgilendiğinden, özel denetim de ihtilaflı durumların açıklığa kavuşturulması 

için uygulandığından adli muhasebe niteliklerini taşımaktadırlar.  

 Bağımsız denetim de ise durum, denetçinin anonim şirketin ve şirketler  

topluluğunun finansal tablolarının uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye 

Denetim Standartlarına göre denetlenir hükmü sebebi ile daha farklıdır. Bunun da  

sebebi söz konusu standartlardaki denetçinin finansal tablo denetimlerinde yolsuzluk ve 

hileye ilişkin sorumluluğu ile denetçinin denetim çalışmalarında bir uzman 

çalışmasından faydalanması konularıdır. Her iki standartta da denetçinin işletmede hile  

ya da yolsuzluk ile karşılaşması ve şüphelerinden ötürü denetimini bir uzman yardımı 

ile gerçekleştirmek istemesinden bahsedilmektedir. Zira denetçi bu istekte kendi  

mesleki bilgi, tecrübe ve yetkinliği hile ve yolsuzluk konusunda yeterli olmadığı için 

bulunmaktadır. Bu durumda bir uzmanda faydalanılmaktadır ve bu uzmanın da bir adli 

muhasebeci olması mümkündür. 

 Bu sebeplerle birlikte 6102 Sayılı TTK ile adli muhasebenin Kanun’un 

öngördüğü üçlü denetim yapısında uygulanabilirliği söz konusudur. 

 

 

                                                                                                                                          
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20091015453.htm (27.06.2011). 
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4.3 TÜRKİYE’DE ADLİ MUHASEBENİN DAHA İYİ 
UYGULANABİLMESİ İÇİN ÖNERİLER 

Adli muhasebenin uygulanabilmesi için Türkiye‘de yeterli alt yapı birikimi 

mevcut olmakla birlikte yapılması gerekenler bulunmaktadır. Bu eksiklik iyi bir 

organizasyon ile giderilebilir.  

Adli muhasebe eğitimi, mesleki faaliyetler ve yasalar açısından 

uygulanabilirliğinin ışığında adli muhasebenin Türkiye’de geliştirilebilmesi için 

aşağıdaki çalışmaların yapılması önerilebilir. 

Adli muhasebecilik faaliyetinin etkin olarak yapıldığı ülkelerde, adli muhasebe 

eğitiminin nasıl verilmesi gerektiği konusunda hala tartışmalar yapılmaktadır. Söz 

konusu tartışmalarda, adli muhasebe konusunda üniversitelerde yeterli eğitimin 

verilmediği konusunda görüş birliğine varılmış durumdadır. Ayrıca adli muhasebeyi 

uzun zamandan beri uygulayan ülkelerde, hem üniversitelerdeki eğitim programlarında 

hem de denetim standartlarında özellikle hile denetçiliğiyle ilgili yeni düzenlemeler 

yapılmaya çalışılmaktadır.  

Adli muhasebeyle ilgili eğitimin nasıl verileceği konusunda farklı yaklaşımlar 

etrafında birleşilmiştir:233 

 Mevcut lisans programına gerekli derslerin eklenmesi (mevcut muhasebe 

derslerinin içine monte edilmesi, ayrı bir muhasebe dersi olarak okutulması, 

denetim konuları arasında ayrı bir konu olarak gösterilmesidir.) 

 Ayrı bir yüksek lisans programı oluşturulması, 

 Bir kurs programı oluşturulması ve sertifika verilmesi 

Bir adli muhasebe eğitiminden beklenen hedeflere ulaşmak için eğitim 

sisteminin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerektiği ileri sürülmektedir:234 

                                                
233 Rezaee Zabihollah ve Gerald H.Lander, “Integrating Forensic Accounting into the Accounting 
Curriculum”, Accountant Education (JAI), Cilt.1, No.2, (1996), s.147 Aktaran: Bozkurt , “Muhasebe ve 
Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan ‘Adli Muhasebecilik’ ”, s.60-61. 
234 E.Lester Heitger ve Dan L.Heitger, “Incorporating Forensic Accounting and Litigation Advisory 
Services into the Classroom “, Issues in Accounting Education, Cilt.23, No.4, (2008), s.570-571 
Aktaran: Pehlivan, s.108-109. 
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(a) Vaka çalışması: Adli muhasebe öğrencisi, bir dava sürecini daha öğrencilik 

yıllarında yaşayarak görmelidir. Bu nedenle, gerçekmiş gibi varsayılan durumlardan 

hareketle hazırlanılacak ödevler, projeler adli muhasebe eğitiminde yer almalıdır.  

(b) Öğrenci etkileşimleri ve sunumları: Çok sayıda öğrencinin karmaşık bir 

dava sürecinde rol almaları ve her bir öğrencinin, rolünün gerektirdiği çalışmaları 

yapmaları önerilmektedir. Öğrenci, bir iddiayı nasıl ileri sürebileceğini veya nasıl 

çürütebileceğini öğrenmekte; her iki durumda, iki taraf arasındaki etkileşime ve 

iletişime dayalı bir yargılama hakkında fikir sahibi olmaktadır. Ayrıca bir yargılama 

sürecinde dava dilekçesinin yazımı esnasında yazma, davayı savunma veya iddiaları 

çürütme esnasında da konuşma becerisinin ne kadar önemli olduğunu görmektedir. 

(c) Dışarıdan misafir konuşmacılar: Adli muhasebe öğrencileri, şahit olarak 

çağrılabilecek kişileri de yaptıkları bu pratik çalışmalara dahil edebilirler. Bu şahitler, 

özel bir konuda uzmanlığı olan kişilerse -örneğin adli muhasebecilerse- öğrenciler, 

bunlarla davanın diğer tarafları arasındaki ilişkilerin hâkim tarafından değerlendirilmesi 

sürecinde bir kavrayışa sahip olacaklardır.  

(d) Deneyim paylaşımları: Adli bilimler, adli muhasebecilerin de içinde yer 

aldığı daha kapsayıcı bir kavramdır. Adli muhasebe öğrencilerinin diğer adli bilim 

dallarından kişileri (özellikle de mesleğini belirli bir kurumda icra edenleri) dinlemesi, 

bu öğrencilerin, öğrendikleriyle gerçek hayat arasında daha kolay bağlantı kurmalarını 

kolaylaştıracaktır. Kendi içinde de oldukça karmaşık tarafları olan adli muhasebe 

mesleğini icra edenlerin deneyimlerini paylaşmalarının eğitim programlarına dahil 

edilmesi bir zorunluluktur. 

Türkiye’de lisans eğitimindeki ilgili bölümün dersleri adli muhasebeci olmaya 

yetmemektedir. Lisans eğitimi sırasında verilecek adli muhasebe eğitiminin özellikle 

lisans eğitiminin son senesinde örneğin muhasebe denetimi alanını destekleyecek 

şekilde programa monte edilmesi, hile ve denetimi, soruştuma, hukuk ve mesleki etik 

konularını içeren bir modülün verilmesi şeklinde sağlanabilir. Bir diğer seçenek ise, 

YÖK ile irtibata geçilmek suretiyle hukuk veya iktisadi idari bilimler fakülteleri 

bünyesinde Adli Bilimler Anabilim Dalı oluşturulması ve burada ağırlıklı olarak hile 

denetimi ve adli muhasebe alanında uzmanlaşmaya yönelik dersler verilmesidir. Adli 

muhasebe konusu daha çok uzmanlaşmayı gerektiren özellikli bir konu  olduğu için 

eğitiminin bir yükseklisans programında verilmesi de seçeneklerden bir tanesidir. Adli 



 

106 

muhasebe, hukuk kuralları, muhasebe sistemi ve suç bilimi olmak üzere  üç temel yapı 

taşının üzerine inşa edilmesi gereken bir disiplindir. Dolayısıyla adli muhasebe 

eğitimini belirli bir egitimi almış konularında uzmanlaşmış, avukat, savcı, yargıç, 

emniyet görevlisi gibi meslek mensuplarına vermek yerine farklı alanlarda hukuk 

eğitimi almış, muhasebe meslek elemanlarının yetiştiği, işletme, muhasebe, iktisat 

temelli lisans eğitimi mezunlarına verilmesi daha uygun olacaktır. Yüksek lisans 

programlarının denetim ile ilgili ders içeriklerine adli muhasebe konusu dahil edilebilir, 

ya da başlı başına adli muhasebe dersi verilebilir. Ayrıca kurulabilecek bir Adli Bilimler 

Enstitüsü bünyesinde adli muhasebe ile yakından ilişkili diğer bilimlerle ortak derslerin 

yer alabileceği müstakil bir Adli Muhasebe Anabilim Dalı oluşturulabilir. Yükseklisans 

programı, üniversiteler ve TÜRMOB arasında yapılacak bir protokol ile  mezunların 

“Adli Muhasebeci” statüsünde tanınmalarına imkan sağlayacak şekilde planlanmalı ve 

eğitimi alacak kişilere “Adli Muhasebeci” Sertifikası/ Meslek Belgesi verilmesi 

sağlanabilmelidir.235 

Adli muhasebenin etkin olduğu ülkelerde, adli muhasebeci olma diğer bir 

ifadeyle adli muhasebecilik belgesine sahip olma işlemi bazı prosedürlere bağlanmıştır. 

Örneğin ABD’de bu süreç şu şekilde işlemektedir:236 

1. Lisans eğitimi: Burada kast edilen lisans eğitimi özellikle muhasebe ağırlıklı 

olarak alınmış olmalıdır.  

2. CFE belgesini almak: Bu belge ACFE tarafından verilmektedir. Burada 

vurgulanması gereken önemli nokta şudur: CFE belgesi, CPA belgesi ya da 

Türkiye’deki adı ile mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik belgesi gibi bir 

faaliyet izni vermemektedir. Herhangi bir CFE belgesini almış muhasebecinin zaten bir 

CPA belgesi olmalıdır. Bu nedenle CFE belgesi, belge sahibinin adli muhasebecilik 

konusunda kalifiye olduğunu gösteren bir belgedir. Bu belgeye sahip kişiler özellikle 

büyük firmalarca sadece CPA belgesi olan muhasebecilere göre daha çok tercih 

edilmektedir. 

3. İki yıl süreyle mesleki deneyim. 
                                                
235Akyel, s.219-232 ve Pehlivan, s.147-153. 
236 David D.Jarnigan, Lisa M.Shafer ve Ronald M.Mano, “Forensics: The Hotbed in the Accounting 
Profession”, New Accountant, Glen Head, Cilt.11, No.2, (Ekim, 1995), s.25 Aktaran: Bozkurt , 
"Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan Adli Muhasebecilik”, s.60-61. 
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Bunların dışında;237 

 Adli muhasebe eğitimi için gerekli temel ders kitabı ve materyal 

geliştirilebilir, muhasebe ve denetim kitaplarında adli muhasebe konularına yeteri kadar 

yer verilebilir. 

 TÜRMOB ve İSMMMO gibi kuruluşların ortaklaşa verdiği eğitim 

programlarının sayısı arttırılabilir, konferans vb. etkinliklerle adli muhasebe eğitiminin 

gerekliliği akademisyenlere ve uygulayıcılara kavratılabilir. 

 

Mesleğin adının “adli” kelimesini içermesi öncelikle işin hukuka aksetmiş  

ihtilafli konularda uzmanlık boyutunu ön plana çıkartmaktadır. Ülkemizde mahkemeye 

intikal etmiş olaylarda, ihtilafli konuların çözümü için avukatlar, savcılar ve yargıçlar   

özellikle vergi ve muhasebe konularında gerekli ve yeterli bilgiye sahip olmayıp, vergi 

ve muhasebe kayıtlarına bakarak karar verilmesi gereken ya da davanın seyrinde önemli 

etkisi olacağı düşünülen özellikli durumlarda, hatta hemen hemen her konuda 

bilirkişilerin uzmanlığına başvurmaktadırlar.238 

Bilirkişilik hizmeti veren adli  muhasebeciler, adli muhasebe departmanının 

resmi bir statüsünün olmaması sebebiyle mahkemelerde resmi olarak 

tanınmamaktadırlar. Bu sebeple hızlı müdahale edilmesi gereken olaylarda ya da delil 

toplamada soruşturma dışında bırakılmaktadırlar. Bu durum yolsuzlukların tespitinde 

gecikmeye yol açmakta aynı zamanda delillere zamanında ulaşma şansları engellendiği 

için bu esnada bazı bilgilerin de kasti ya da bilinçsizce yok edilmesi söz konusu 

olmaktadır.  

Bilirkişilik, günümüzde tam anlamıyla uygulanamayan bir müessese 

durumundadır. Sorunlardan bir tanesi; hakimin konuya yabancı olması sebebiyle 

bilirkişi tarafından teknik bir anlatımla, yazılı olarak hazırlanıp mahkemeye sunulan 

raporun anlaşılmamasıdır. Dolayısıyla mahkemelerde özellikle vergi ve muhasebe 

kayıtları konusunda profesyonel bir desteğe ihtiyaç olduğu açıktır. Tüm davalar için 

olmasa dahi bazı ihtilafli davalarda bilirkişilerin tanık sıfatıyla mahkemede yer alması 

ve dava sürecinde mahkeme heyeti, yargıç ya da taraflardan birinde oluşacak sorulara 

sorulara cevap vermesi, konu hakkında tereddüdün giderilmesi yargının doğru ve 
                                                
237 Pehlivan, s.147-153. 
238Akyel, s.219. 
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sağlıklı karar verebilmesi açısından uygun olacaktır. Aynı zamanda mahkemeye intikal 

etmiş ticari anlaşmazlıklara ait duruşmalarda adli muhasebecilerin avukat sıfatıyla 

sorgulama yapabilmelerine imkan tanınabilmesi, davanın seyrinde olumlu değişiklikler 

yaratabilecektir.  

Bilirkişilik ile ilgili bir diğer sorun ise şu şekildedir: Hâkimlerin bilirkişi 

talebinde bulunurken özel uzmanlık alanı belirtmeden daha genel ifadeler ile bilirkişi 

talebinde bulunmaktadırlar. Bu da bazı durumlarda bilirkişi raporlarından istenilen 

sonucun alınmasını engellemektedir. Söz konusu sorunun çözümü için; hâkimler, 

bilirkişi talebinde bulunurken daha detaylı bilgiler vermelidirler.  

Adli muhasebecilik uygulamasının hayata geçirilmesi sonucunda, belli  

muhasebe bilgisinin yanı sıra özellikle hukuk ve hile uygulamaları konularında ayrıntılı 

eğitim almış ve bunu belgelendirmiş meslek mensuplarının ilgili meslek odaları 

tarafından listeleri oluşturulmalıdır. Bu şekilde uzmanlığa duyulan güven ve uzman 

görüşünün geçerliliği korunabilir. Ya da davalarda desteğine başvurulacak kişilerin 

seçiminin hakim yerine adli muhasebe konusunda yetkilendirilmiş kurul tarafından 

yapılması sağlanabilir. 

Adli muhasebe yasal düzenlemeleri kendisine dayanak alarak yürüyen bir 

meslektir dolayısıyla adli muhasebenin ilgilendiği alanlardan biri olan hile eylemleri ve 

finansal boyuttaki suçlar kanunlar tarafından suç olarak tanımlanmalıdır. Bu durumda 

yaptırımlar ile birlikte adli muhasebe de kendisine faaliyet alanını bulmuş olacaktır.239 

Adli muhasebenin mesleki faaliyet olarak tanımlanabilmesi için; belirli bir 

eğitim süreci sonunda meslek mensubu olunması, mesleğe ilişkin belirlenmiş standart, 

ilke ve etik kuralların olması, mesleğin uygulandığı yerde hukuksal dayanağını 

oluşturan kanun, yönetmelik gibi yasal düzenlemelerin varlığıdır. Bu hususlar Gelir 

Vergisi Kanunu’nda belirtilmiştir. Türkiye’ de söz konusu şartlar henüz 

bulunmamaktadır. Adli muhasebecilik mesleğine özel bir kanun, belgelendirme, 

standartlar ve ilkeler bulunmamaktadır.240 

Eğitim ve öğretimin, denetimle ilgili yeni standartlar ve kanunlar tarafından 

getirilmesi düşünülen yeni duruma uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi 

                                                
239 Merve Altınsoy, “Adli Muhasebecilik ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi SBE, 2011), s.133. 
240 Gülten, s.313-314. 



 

109 

gerekir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve diğer yetkili kurumların, işletmelerin faaliyet 

raporlarına ve mali tablolarına yönelik adli denetim yapılmasını zorunlu kılacak gerekli 

yasal düzenlemeler yapılabilir. Türkiye’de adli muhasebe uzmanlığına yönelik mesleki 

alt yapının geliştirilebilmesi için Adalet Bakanlığı’na yetki verilebilir ve bu yetki 

kapsamında gerekli mesleki standartlar ve eğitim standartları belirlenebilir. Bu 

standartlara göre adli muhasebe uzmanı olabilecek meslek mensuplarının, belirlenen 

görev tanımlarına göre mesleklerini icra etmeleri mümkün olabilir. 

Adli muhasebe konusunun hassasiyetini göz önüne alarak Adalet Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, TÜRMOB ve bu konularda çalışan akademisyenlerin yer aldığı bir 

komisyon oluşturularak, adli muhasebenin uygulanabilirliği için gerekli düzenlemelerin 

yapılması gereğine inanılmaktadır.241 

Adli muhasebe uzmanlığı sertifika programlarından mezun olabilecek meslek 

mensuplarının sertifikaları yapılacak düzenlemelerle birlikte geçerliliğe sahip 

olabilecektir. Bu konuda düzenleme yapma yetkisi verilebilecek olan Adalet Bakanlığı, 

adli muhasebe uzmanlığına yönelik mesleki standartları ve eğitim standartlarını 

belirlemelidir. Bu standartlar ile meslek mensuplarının aldıkları sertifika ile belirlenmiş 

görev tanımlarına göre Türkiye’de adli muhasebe mesleklerini resmen icra etmeleri 

mümkün olabilecektir.242 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
241 Akyel, s.224-232 ve Pehlivan, s.147-153. 
242 Pehlivan, s.43. 
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SONUÇ 

Dünyada son yüzyılda yaşanan muhasebe ve denetim skandalları, işletme 

yöneticileri ve finansal tablo kullanıcılarının, finansal raporlara bakışını ve finansal 

raporların güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemiştir. Bununla birlikte dünya üzerindeki 

ticaret anlayışı değişmiş teknolojik gelişmelerin ışığında küresel bir boyut kazanmıştır. 

Küreselleşme ile işletmenin çevresi genişlemiş, bilginin önemi artmış ve bunun 

sonucunda yönetim kararlarına ve muhasebe bilgileriyle ilgili taraflara faydalı 

olunabilmesi için finansal tablolarda yer alan bilgilerin doğru ve güvenilir olması 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Artan yolsuzluk, usulsüzlük ve hileli işlemler işletmeleri zor 

durumda bırakmıştır. Bu gelişmeler sonucu adli muhasebe olarak adlandırılan yeni bir 

meslek doğmuştur. 

Adli muhasebeciler, adli konularda muhasebeci, denetçi ve araştırmacı 

yeteneklerini birleştirerek hizmet vermek suretiyle adli kararların alınmasına yardımcı 

olurlar. Bununla birlikte; ihtilaflı, hukuki işler muhasebesi ya da hukuken ihtilafa neden 

olmuş muhasebe işlemleri, şeklinde tanımlanabilecek olan adli muhasebecilik mesleği, 

ortaklar arasındaki kar paylaşımı ve benzeri sorunlarda, çalışan-işveren işlemlerinde, 

alıcılarla ya da satıcılarla olan borç-alacak işlemlerinde, üçüncü kişilerle, kamu 

kuruluşları ve özel kuruluşlarla olan işlemlerde ortaya çıkan ihtilafların giderilmesi 

amacıyla muhasebe faaliyetlerinin incelenerek, ihtilaflı konunun araştırılmasını ve 

ihtilafın giderilerek sonuca ulaşılmasını amaçlamaktadır.  

Adli muhasebe mesleği uygulandığı ülkelerde kabul gören bir meslektir. 

Günümüzde Türkiye’de özellikle ABD örneğinde olduğu şekliyle adli muhasebe 

mesleği uygulanamamaktadır. 

Diğer taraftan Türkiye’de 6102 Sayılı TTK, finansal raporlama standartları, ve 

denetim standartları ile denetim mesleği hedeflenen konumuna ulaşmış olacaktır.6102 

Sayılı TTK ile adli muhasebe, kanunda yer alan işlem denetimi, özel denetim ve 

bağımsız denetimde tamamen olmasa da kısmen uygulama alanı bulacaktır. 6102 Sayılı 

TTK’da adli muhasebe değişik maddelere dağılmış şekilde kısmen yer almaktadır.  
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İşlem denetimi, sadece belirli hukuki durumların oluşması halinde yapılmakta 

ve denetimin hukuki alanı ile ilgilenmektedir. Şirket kuruluşu, şirket birleşme ve 

bölünmeleri, tür değiştirmeleri, sermaye artırılması ve azaltılması, menkul kıymet ihracı 

ile ilgili kanun hükümlerinde işlem denetçisinin sorumluluğundan bahsedilmektedir. Bu 

maddelerde işlem denetçisi, söz konusu işlemlerin usullerine uygun olarak yapılıp 

yapılmadığına dair, hilenin ve yolsuzlukların önüne geçmek, şeffaflığı sağlamak 

menfaat sahiplerini korumak amacı ile işlem denetçisi rapor hazırladığından adli 

muhasebe ile ilişkisi kurulabilmektedir. 

Özel denetim, şirketin hakim şirketle ya da topluluk şirketleri ile ilişkilerinin 

hukuksal nitelik açısından aydınlatılması ve sorunun çözümlenmesi amacı ile hileli bir 

durumun açıklığa kavuşturulması, araştırılması için bağımsız bir uzman tarafından 

konuya ilişkin kanıtlar toplanması saptamalar ve değerlendirmeler yapılması şeklinde 

uygulandığından adli muhasebe ile ilişki kurulabilmektedir. 

 Bağımsız denetimin ise, anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal 

tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye 

Denetim Standartlarına göre denetlenir hükmü ile adli muhasebe ile ilişkisi 

kurulabilmektedir. Çünkü uluslararası denetim standartlarında bağımsız denetçinin 

yolsuzluk ve hileye ilişkin sorumluluğuna göre hileli işlemi denetlemek üzere 

çalışmasını ileri bir boyuta taşıması durumunda bir uzmandan faydalanması gerektiği  

belirtilmektedir. Bir diğer uluslararası denetim standardında ise bağımsız denetçinin 

denetimi esnasında bir uzmandan faydalanması, uzman çalışmalarının bir denetim kanıtı 

olarak kullanılması düzenlemesi ile adli muhasebe ile ilişki kurulabilmektedir. 

Dünyada meslek haline gelmiş ve kabul edilmiş adli muhasebenin Türkiye’de 

de uygulanabilmesi; adli muhasebe konusunda üniversitelerde eğitim verilmesi ve 

meslek mensubu olunduktan sonra da devam edecek yetkinliklerin, bilgi ve 

deneyimlerin geliştirilmesi ile sağlanmalıdır. Ayrıca adli muhasebecilik mesleğinin 

uluslararası anlamda kabul edilirliği olan bir sertifikaya bağlanmasının sağlanması bu 

yeni alanın büyümesi ve gelişmesi için son derece önemlidir. Adli muhasebecilik 

mesleği, bu işe gerekli profesyonelliği katabilecek kişiler tarafından yapılmalı, belli bir 
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meslek grubunun uzantısı olmamalı, toplum; adli muhasebeci olan uzmanın farkını, 

profesyonelliğini açık ve net olarak görebilmelidir. 

Diğer taraftan şirketlerin hileye bakış açısı ve aldığı tavır profesyonel değildir. 

Böyle durumlarda ya kendi içlerinde durumu çözmeye çalışmakta ya da kendi müşavir 

ve denetçilerden bu hizmeti sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu bakış açısının değişmesi 

gerekmektedir. Türkiye’deki işletmeler ya ortaklarından ya da hükümetten gelen 

baskılar ve talepler nedeniyle finansal faaliyetlerini yakından inceleme gereği 

hissettiklerinde, adli muhasebeye olan talepleri ihtiyaçları doğrultusunda artacak ve 

daha çok işletme adli muhasebeciden yararlanma yoluna gidecektir. 
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