
T.C
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI 

MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI

FİNANSAL RAPORLAMADA

 HİLE-MANİPÜLASYONLAR 
VE 

ÖNLENMESİ

Doktora  Tezi

İSMAİL KÜÇÜK

İstanbul, 2008



T.C
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI 

MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI

FİNANSAL RAPORLAMADA

 HİLE-MANİPÜLASYONLAR
 VE

 ÖNLENMESİ

Doktora  Tezi

İSMAİL KÜÇÜK

DANIŞMAN : PROF.DR. H.EMRE BURÇKİN

İstanbul, 2008





İÇİNDEKİLER

Sayfa No.
TABLO LİSTESİ………………………………………………………………………. iii
KISALTMALAR………………………………………………………………………… iv

0.GİRİŞ………………………………………………………………………………………..… 1

1. İŞLETMELERDE YAPILAN HİLELER, NEDENLERİ VE ÖZELLİKLERİ 3

1.1. HİLENİN TANIMI………………………………………………………………… 3
1.2. HİLENİN TÜRLERİ…………….…………………………………….………….. 4

1.2.1. Çalışanlar Tarafından Yapılan Hileler …...…………………… 9
1.2.2. Yönetim Hileleri ……………………………….…………………….. 10
1.2.3. Mali Tablolar Üzerinde Yapılan Hileler………………………… 12

1.3. HİLENİN NEDENLERİ…………………….……………………………………. 15
1.4. HİLE YAPANLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ…………………. 25
1.5. HİLEYE MARUZ KALAN ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ……………….. 30
1.6. HİLELERİN ORTAYA ÇIKARILMASINA NEDEN OLAN BELİRTİLER 33

1.6.1. Muhasebe İle İlgili Anormallikler……………………………….. 33
1.6.2. İç Kontrol Zayıflıkları ………………………………………………. 35
1.6.3. Analitik Anormallikler ………………………………………………. 35
1.6.4. Aşırı Yaşam Biçimleri ………………………………………………. 36
1.6.5. Olağan Olmayan Davranışlar…………………………………….. 37
1.6.6. Şikayetler - Uyarılar – İmalar……………………………………. 38

2. ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA HİLE İLE İLGİLİ GELİŞMELER 39

2.1. ULUSLAR ARASI ALANDA HİLE İLE İLGİLİ GELİŞMELER…………. 39
2.1.1.  Hile İle İlgili Yayınlanan SAS’ lar……………………….……… 41

2.1.1.1. SAS NO: 82 Ve Getirdiği Yenilikler…..………........ 43
2.1.1.2. SAS NO: 99 Ve Getirdiği Yenilikler………………….. 48

2.1.2. SARBANES-OXLEY Kanunu..……………………………………… 53

2.2. ULUSAL ALANDA HİLE İLE İLGİLİ GELİŞMELER……………………… 59
2.2.1. Yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağı ve Getirdiği Yenilikler. 60
2.2.2. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Denetim Alanında 

     Yapılan Yenilikler…………………………………………………….. 65
2.2.3  Bankacılık Denetleme Ve Düzenleme Kurumu Tarafından

     Denetim Alanında Yapılan Yenilikler…………………………… 74

2.3. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ALANDA HİLE İLE İLGİLİ DİĞER
 GELİŞMELER……………………………………………………………………… 77

2.3.1. Adli Muhasebecilik………..…………………………………………. 77
2.3.1.1. Adli Muhasebecilik Mesleğinin Kapsamı…………… 78



2.3.1.2. Adli Muhasebecilerin Özellikleri………………………. 80
2.3.1.3. Adli Muhasebecilik Alanına Giren Konular………… 82
2.3.1.4. Adli Muhasebe İşleminin Aşamaları………………… 84
2.3.1.5. Adli Muhasebecilik Eğitimi ve Meslek Mensubu Olma 85
2.3.1.6. Türkiye Uygulamasındaki Bilirkişilik ile A.B.D. 

     Uygulamasındaki Adli Muhasebecilik’ in Karşılaştırılması 86
2.3.2. Sürekli Denetim…..………………………………………………….. 91
2.3.3. Bilgi Teknolojisi ve Denetim……………………………………… 96

3. FİNANSAL RAPORLAMADA HİLE VE MANİPÜLASYONLARIN 
    ÖNLENMESİ…………………………………………………………….….. 107
 

3.1. HİLELERİN ORTAYA ÇIKMASI VE ÖNLENMESİNDE KULLANILAN
  TEKNİKLER .…………………..………………………………………………….. 107

3.1.1. Analitik Yöntemler…………………………………………………… 107
3.1.2. Benford Yasası………………………………………………………… 108
3.1.3. Doğrulama, İstisna ve Doğruluk/Eş-Kopya Testleri……... 112
3.1.4. Yeniden Hesaplama…………………………………………………. 113
3.1.5. Uzman Sistemler…………………………………………………….. 113
3.1.6. Yapay Sinir Ağı……………………………………………………….. 114
3.1.7. Veri Analizi……………………………………………………………… 115
3.1.8. Fiziki Sayım…………………………………………………………….. 116
3.1.9. Gözlem Yapma……………………………………………………….. 116

3.2. FİNANSAL TABLO HİLELERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER …………..
117

3.2.1. Bilanço İle İlgili Olarak Yapılan Hileler…………………..…… 117
3.2.2. Gelir Tablosu İle İlgili Olarak Yapılan Hileler………………. 180

4. UYGULAMA…………………………………………………………………. 205

5. SONUÇ…………………………………………………………………..…… 228

6. KAYNAKÇA………………………………………………………………….. 234



TABLO LİSTESİ

Sayfa No.

Tablo 1 : UDS, AB 8.Direktifi ve Yeni TTK Tasarısında Adı Geçen Denetim

  Türlerinin Karşılaştırılması……………………………………………….….…   63

Tablo 2 : Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Hazırlanarak Yürürlüğe 

  Konan Bağımsız Dış Denetleme İle İlgili Yayımlanan Tebliğler…..   66

Tablo 3 : Benford Yasasına Göre En Solda Yer Alan Rakamların Kuramsal 

  Ortaya Çıkış Frekansları …………………………………………………..….. 111

Tablo 4 : Alacak Senetleri Reeskont Uygulamasının Karşılaştırılması ………. 144

Tablo 5 : Doğrudan Veya Dolaylı Sermaye Payı ve Oy Haklarının

  Karşılaştırılması ………………………,………………………………………... 158

Tablo 6 : SPK ve Bankalar Kanunundaki Mali Duran Varlık Değerleme

  Yöntemlerinin Karşılaştırılması…….………………………………………... 161



KISALTMALAR

AB : Avrupa Birliği

ABD : Amerika Birleşik Devletleri

ACFE : Association of Certified Fraud Examiners

APB : Accounting of Principles Board

ASB : Auditing Standards Board

AICPA : American Institute of Certified Public Accountants 

BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

BİS : Bilgi İşlem Sistemi

C/H : Cari Hesap

CAP : Committee on Accounting Procedure

CPA : Certified Public Accountant

çev. : Çeviren

ERP : Kurumsal Kaynak Planlaması

FASB : Financial Accounting Standards Board

GAAS : Generally Accepted Auditing Standards

HUMK : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

IASB : International Accounting Standarts Board

IAS : International Accounting Standards

IASC : International Accounting Standarts Committee

IAPC : International Auditing Practices Committee

IFA : International Federation of Accountants

ISA : International Standards on Auditing

İSMMMO : İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

JIT : Just In Time

KDV : Katma Değer Vergisi

md. : Madde

MPM : Milli Prodüktivite Merkezi



MSUGT : Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliği

p. : page

par. : Paragraf

s. : Sayfa

SAS : Statements on Auditing Standards

SEC : Securities and Exchange Commission

SPEs : Special Purpose Entities

SPK : Sermaye Piyasası Kurulu

T.C. : Türkiye Cumhuriyeti

THP : Tek Düzen Hesap Planı

TMS : Türkiye Muhasebe Standartları

TTK : Türk Ticaret Kanunu

TÜDESK : Türkiye Denetim Standartları Kurulu

UDS : Uluslararası Denetim Standartları

USD : Amerikan Doları

vol. : Volume

VUK : Vergi Usul Kanunu

YTL : Yeni Türk Lirası



0. GİRİŞ

Hazırlamış bulunduğum doktora tezimin konusu FİNANSAL RAPORLAMADA 

HİLE-MANİPÜLASYONLAR VE ÖNLENMESİ’ dir.

Bu  çalışmanın  amacı,  işletmelerde  çeşitli  kişi  ve  kurumlarca  yapılan 

muhasebe  hileleri  ve  bunların  neden  olduğu  ekonomik  kaybın  büyük  cesametlere 

(boyutlara) ulaşması, ticari ve ekonomik anlaşmazlıklar gibi nedenlerle yapılan hilelerin, 

mali tablo kullanıcılarını yanıltmaya yönelik uygulamaların artması sonucunda, yapılan 

hilelerin temel mali tablolarda raporlama açısından değerlemesi yapılarak, mali tablolar 

yoluyla  mali  tablolardan  bilgi  edinenlerin  hile  ve  manipülasyonlar  konusundaki 

yanılmalarının nelerden kaynaklandığı ile birlikte nasıl önlenebileceği ortaya çıkartılmaya 

çalışılmıştır.

Bu fikir bir uygulama ile değerlendirilip denetlenerek, önlemlerin uygulanması 

ile yapılan bu hukuk dışı işlemlerin (irregolarite) mali tabloları nasıl etkilediği üzerinde 

durulmuştur.

Çalışma toplam beş bölümden oluşmaktadır.

Çalışmanın birinci bölümünde, genel olarak işletmelerde yapılmakta olan 

hileler ile hile kavramının genel tanımı yapılarak, hilenin türleri, hilenin nedenleri, hile 

eylemini yapanların karakteristik özellikleri, hileye maruz kalan şirketlerin özellikleri ve 

hilelerin ortaya çıkarılmasına neden olan belirtiler ele alınıp incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci  bölümünde, ulusal ve uluslar arası alanda hile ile ilgili 

gelişmelere yer verilerek, adli muhasebecilik mesleğinin kapsamı, dünyadaki ve Türkiye’ 

deki  durumu ve bu mesleğin  geliştirilmesi  için  yapılması  gerekenler  incelenerek  bu 

bağlamda  adli  muhasebecilik  mesleğinin  hile  denetimi  konusundaki  önemi  ortaya 

konulmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın üçüncü bölümünde, hilelerin ortaya çıkması ve önlenmesinde 

kullanılan  teknikler  ile  bilanço  ve  gelir  tablosu  hesaplarında  yapılan  hileler  ayrıntılı 

olarak  ele  alınmış,  muhasebe  hilelerinin  önlenmesi  için  uygulanacak  tedbirlere  yer 

verilmiştir.



Çalışmanın  dördüncü  bölümünde,  bir  anonim  şirketin  bilanço  ve  gelir 

tablosu ele alınarak, bu şirketin temel mali tabloları üzerinde hileleri bulmada kullanılan 

denetim teknikler yardımıyla ne gibi gerçek dışı işlemlerin yapılmış olduğu ve hileli mali 

tablolar ile gerçek mali tablolar arasındaki farklar ortaya çıkarılarak, hileler yoluyla mali 

tablo kullanıcılarının nasıl  yanıltıldığı/yanıltılmış olabileceğini  gösteren bir uygulamaya 

yer verilmiştir.

Çalışmanın beşinci bölümünde, hazırlanan bu çalışma boyunca elde edilen 

sonuçlar ve bulgular “sonuç” başlığı altında açıklanmıştır.
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1.  İŞLETMELERDE  YAPILAN  HİLELER,  NEDENLERİ  VE 

ÖZELLİKLERİ 

1.1. HİLENİN TANIMI

Yöneticiler, ortaklar, yatırımcılar, çalışanlar, devlet gibi işletme ilgilileri, genel 

olarak işletmelerden farklı beklentilere sahip olsalar da, işletmelerin varlık ve kaynakları 

daima tüm ilgililerin ortak ilgi noktası olmuş, işletmelerin sahip oldukları bu varlık ve 

kaynaklara göre, işletme ilgililerinin farklı  beklentileri karşılanmaya çalışılmıştır.  Farklı 

beklentiler ise, işletmelerde hileli işlemlerin yapılması için zemin hazırlamaktadırlar.

Bu nedenle  hile,  işletme varlık  ve  kaynaklarının  çeşitli  nedenlerle,  gerçekte 

olduğundan farklı  gösterilmesi veya hiç gösterilmemesi,  yasa dışı yollarla işletmeden 

çekilerek  kişisel  çıkarlar  için  kullanılması  şeklinde  tanımlanabilir.  Hileler  bilinçli  bir 

şekilde, önceden planlanarak yapılan eylemlerdir.

Manipülasyon kavramı ise sözlükte “elle işletmek, ustalıkla idare etmek, 

hile  karıştırmak,  manevra  yapmak,  suni  işlem  yaparak  pazarı  etkileme, 

suiistimal  etme”  olarak  tanımlanmaktadır.  Sözlük  anlamı  “birini  aldatmak, 

yanıltmak  için  yapılan  düzen,  dolap,  oyun”  olarak  tanımlanan  hile  kavramı, 

işletmelerde her geçen gün önemini artıran bir kavram haline gelmektedir. Şöyle ki;

Hile,  hileli  işlemler  ve  sonuçları  sadece  yöneticiler  ve  çalışanları  değil, 

işletmeyle ilgili herkesi yakından ilgilendiren ve etkileyen bir olaydır. 

Hile  ve  manipülasyonlar,  işletme  yönetimindekiler  ile  yönetimden  sorumlu 

kişilerin,  işletme  çalışanlarının  veya  üçüncü  şahısların  kasıtlı  olarak  adil  veya  yasal 

olmayan bir  menfaat sağlamak amacıyla aldatma içeren davranışlarda bulunmalarını 

ifade eder.1

1 12.06.2006 tarih ve 26196 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sermaye Piyasasında 
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ, Seri : X, No: 22, Altıncı Kısım, Birinci 
Bölüm, Madde 4/4.
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1.2. HİLENİN TÜRLERİ

İşletme hileleri, mesaiyi erken bırakma veya mesai saatinde işyeri kurallarına 

aykırı olarak yapılan basit bir haberleşmeden (işyeri telefonu, internet v.s kullanmak 

suretiyle)  işletme  mal  ya  da  parasının  zimmete  geçirilmesi  veya  işletme  sırlarının 

satılmasına  kadar  uzanan  geniş  bir  yelpazeyi  kapsamaktadır.  Önemli  olan  kişilerin 

kendilerine ait olmayan bir şeyi (zaman, eşya, para v.s.) izinsiz ve bilerek kullanmaları, 

gasp etmeleridir. Burada daha da kötü olan ve olaya daha ciddi boyutlar katan asıl 

unsur,  kişilerin  bunu  yaparken  işletmede  bulundukları  pozisyonun  onlara  sağladığı 

imkanları sonuna kadar kullanmalarıdır.

İşletme hileleri, çalışanların işletme varlıklarını kendi çıkarları için kullanmaları 

şeklinde  ortaya  çıkabileceği  gibi,  işletme  yöneticileri  tarafından,  faaliyet  döneminde 

ortaya  çıkan olayların  mali  tablolara  gerçeğe  aykırı  şekilde  yansıtılması  şeklinde  de 

gerçekleştirilebilir. 

Hile en basit anlatımla, adil olmayan veya yasa dışı avantajlar elde etmek veya 

diğer bazı yollarla zarara sebebiyet vermek için bir kişi veya işletmeyi sahip olduğu 

varlıklardan mahrum bırakmak amacıyla kasıtlı olarak aldatmaktır.2

Hata “istenmeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, yanılma, yanılgı”dır.

Bu nedenle, hileyi hatadan ayıran birincil etken, hareketin kasıtlı veya kasıtsız  

olması dır. Başka bir anlatımla, hileden söz edebilmek için ortada mutlaka kasıtlı bir 

davranış ve kasıt unsuru bulunmalıdır.

Ancak,  bir  hareketin  kasıt  unsuru taşıyıp  taşımadığı  her  durumda  kesin 

olarak tespit edilemeyebilir. Uzmanlık gerektiren bir işte, aynı iş yerinde beş yıl veya 

daha uzun süre çalışan bir kişi ile işe yeni başlamış bir kişinin yapacağı aynı türden 

hatalı bir davranış için aynı şekilde karar vermek ve her ikisini de hata yada her ikisini 

de kasıtlı olarak değerlendirmek her zaman doğru olmayabilir. Karar verebilmek için ise 

fiili  gerçekleştiren  kişinin  yaptığı  davranışın,  yaş,  iş  tecrübesi,  işyerindeki  konumu, 

uzmanlık alanı gibi diğer özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekmekte, bu 

aşamada da iş veya meslek ahlakı, etik gibi kavramlar devreye girmektedir.

2 Robert S.Miller, “Employee Fraud-An Old but Persistent Enemy of Business”, CPA Review 
Online, http://www.mscpaonline.org/resources/onlinereview.php?id=234, (08.05.2005), par.2.
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İşletmelerde  yapılan  hilelerin  etkisi  mutlaka  muhasebe  kayıtlarına 

yansıyacaktır. Kaldi ki; işletmelerde hile doğrudan muhasebe iş ve işlemleri üzerinden 

de yapılmaktadır. Bu nedenle, çalışmamızın diğer bölümlerinde hile hakkında daha fazla 

bilgi verileceğinden, öncelikle muhasebe hataları ve muhasebe hileleri kısaca gözden 

geçirilecektir.

Muhasebe Hataları ve Muhasebe Hileleri

Muhasebe hataları, unutkanlık, dikkatsizlik veya bilgisizlik yüzünden muhasebe 

ile ilgili işlem, kayıt ve hesaplarda yapılan yanlışlıklardır. Muhasebe hatası kasıt unsuru 

taşımayan yanlışlık3 4 olarak tanımlanmaktadır.

İşletmelerde  istenmeyen  durumlardan  hata  ve  hileyi  ayırmada  en  önemli 

kıstas, kasıt unsurudur. Değerlemesi oldukça zor olan kasıt unsurunda, bir düzensizlik 

kasıtlı olarak yapılıyorsa hile kapsamına girmektedir.5

Belli bir amaçla işletmenin işlem, kayıt ve belgelerinin bilerek tahrif edilmesine 

muhasebe hilesi  denir.  Muhasebe hatalarının  bilgisizlik  ve dikkatsizliğe dayanmasına 

karşın muhasebe hileleri bilinçli olarak (kasden) yapılır. 6 7

Muhasebe  hataları  kayıtlar  üzerinden  yapılırken,  muhasebe  hileleri  ağırlıklı 

olarak  belgeler  üzerinde  yapılmaktadır.  Hilenin,  belgeler  üzerinde  ve  bilinçli  olarak 

yapılması  nedeniyle  muhasebe  sistemi  içinde  kendiliğinden  ortaya  çıkarılması 

beklenmemekte,  bilerek yapıldığından tespit  edilip, ortaya çıkarılması da son derece 

güç olmaktadır.

Muhasebe hileleri beş unsurdan oluşmaktadır 8

3 Denetim İlke  ve Esasları  1.Cilt,  3.Baskı,  İstanbul:  Hesap  Uzmanları  Derneği,  Temmuz 
2004, s.148.
4  Mehmet Altındağ, Vergi ve Revizyon Rehberi, Ankara:Yaklaşım Yayınları, 2001, s.685.
5 Nejat Bozkurt,  “Mali  Tablolarda İşletme Yönetimleri  Tarafından Yapılan Muhasebe Hileleri”, 
T.C.Marmara Üniversitesi Muhasebe Uygulama ve Araştırma Merkezi Muhasebe ve 
Finansman Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 12, (Nisan 2000), s.15. 
6 Denetim İlke ve Esasları 1.Cilt, s.151.
7 Altındağ, s.687.
8 R.Howard Davia ve Diğerleri, Management Accountant’s Guide to Fraud Discovery and 
Control. John Wiley & Sons Inc., 1992, s.49.
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1- Hileyi gerçekleştiren suçlu kişi,

2- Suçlunun hile yapmadaki isteği (kasıt),

3- Birinin bir varlığın değerini gözardı etmesi,

4- Varlığı gözardı eden kişinin suçun oluştuğu zamanda bunu fark etmemesi,

5- Suçlunun bu hareketten çıkar sağlaması.

Muhasebe hileleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir.

1 -Kasti hatalar : Bilgisizlik ve dikkatsizlik sonucu ortaya çıktığı varsayılan 

muhasebe  hatalarının,  belli  bir  amaçla  sistematik  olarak  yapılmaları 

halinde, olay hata veya yanlışlık olmaktan uzaklaşmaktadır. Çünkü, artık 

kasıt  unsuru  devreye  girmiştir.  Buradaki  diğer  bir  güçlük  ise  kasıt 

unsurunun  ispatlanabilirliğidir.  Eğer  kastın  varlığı  ispatlanamıyorsa 

hileden  söz  etmek  mümkün  olmayabilir.  Kasti  hatalarda  hata  ve  hile 

ayırımını yapabilmek zorlaşmaktadır. 

2-Kayıt dışı işlemler : Mali denetimlerde hata ve suiistimal tespit etme işi 

genel  olarak  muhasebe  belgeleri  üzerinde  yapılmaktadır.  Oysa 

yolsuzlukların bir çoğu belgelere yansımamaktadır. Özellikle rüşvet, ihaleye 

fesat karıştırma ve adam kayırma gibi yolsuzlukların büyük bir bölümünü 

oluşturan fiillerin evrak üzerinden tespiti imkansız gibidir. 9

Muhasebede her türlü işlemin yasal belgelere dayanması esas olup, alım ve 

satım  işlemlerinde  belge  düzenlenmemesi  halinde  bu  işlemler  muhasebe  kayıtlarına 

yansıtılamayacağı için kayıt dışına çıkılmış olunmaktadır. Belge kullanmamak zincirleme 

bir  olaydır.  Şöyle  ki;  satış  belgesiz  yapıldığında  alışlar  belgeli  yapılırsa  stoklar  fazla 

görüneceğinden problem ortaya çıkmakta, tam tersi durumda, yani satışın belgeli alışın 

belgesiz olduğu durumda ise olmayan bir mal satılmış gibi görünür ki bu da olumsuz bir 

durum ortaya koymaktadır. Ki; aslolan tüm alış ve satışların belgeli yapılmasıdır. Ancak 

9 Cengiz Aytar, “Kamu Kesiminde Yolsuzlukla Mücadele ve Bağımsız Denetim”, İktisat, İşletme 
ve Finans Dergisi, Mayıs-1998, s.23.
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ülkemizde kayıt dışı ekonomi hala ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü 

çeşitli nedenlerle insanlar hala belgesiz işlem yapma yolunu seçmektedirler.

3-İşlemden önce veya sonra kayıt  : İşlemin gerçekleştiği  tarih  ile  bu 

işlemin  muhasebe  kayıtlarına  aktarıldığı  tarih  arasında  farklılık  olması, 

muhasebenin  özellikle  raporlama  aşamasında  büyük  öneme  sahiptir. 

İşlemden  önce  veya  sonra  kayıt  nedeniyle  oluşacak  sonuçlardan, 

düzenlenen mali tablolara göre yatırım yapacak yatırımcı, kar payı alacak 

hissedar, şirketin durumunu değerlendiren kredi verenler ve alacağı vergi 

nedeniyle  devlet,  öncelikli  olarak  etkilenen  gruptur  ve  hepsi  yanıltılmış 

olmaktadır. 

4 -Uydurma hesaplar : Gerçek işlemleri gizlemek için kullanılan ve özellikle 

zimmete geçirme suçu için en çok tercih edilen yöntemdir. Belgesiz veya 

kayıt  dışı  olarak  gerçekleştirilen  işlemler  uydurma  hesaplar  ile  kayıtlara 

alınarak, kaydi olarak mevcut ancak fiili olarak mevcut olmayan tutarlar en 

uygun  zamanda,  genellikle  sonuç  hesaplarına  aktarılması  gereken  bir 

hesaba virman yapılmaktadır. Tutar dikkat çekecek bir büyüklüğe sahipse 

parçalar  halinde  veya  virman  yapılan  hesaptan  başka  hesaba,  oradan 

başka  hesaba  aktarılmak  suretiyle  hesaplardan  takip  edilmesi  mümkün 

olmayacak aşamaya kadar dolaştırılıp, en son olarak da sonuç hesaplarına 

aktarılarak kayıtlardan tamamen çıkarılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

5- Belgede sahtecilik : Gerçekte olmayan bir işlemi olmuş gibi göstermek 

için düzenlenen belgeler, sahte belgeyi düzenleyen ve kullanan için ayrı 

ayrı  menfaat  oluşturmak için kullanılmaktadır.  Sahte belgeyi  düzenleyen 

belli  bir  komisyon  karşılığında  bu  işi  yapmakta,  kullanan  ise  özellikle 

maliyetleri şişirerek vergi ödemeden kaçınmaktadır.

6- Belgelerin  muhasebe  kayıtlarına  alınmaması  veya  mükerrer 

kaydedilmesi  : Faaliyet  döneminde  gerçekleştirilen  iş  ve  işlemlere  ait 

doğru  ve  gerçek  belgeler  muhasebe  kayıtlarına  alınmayabilir.  Giderlerin 

olduğundan az gösterilmek istenmesi, hukuki bir işlem veya dava ile ilgili 

olması,  bilanço dipnotlarında açıklama yapılması  gereken bir  hususa  ait 
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olması,  işletme  ilgililerinin  işletme  ile  ilgili  kararlarını  olumsuz 

etkileyebilecek bir olayın varlığı gibi sebeplerle işlem ve belgeler kayıtlara 

hiç alınmamış olabilmektedir.

Bununla  birlikte  belgeler  kasıtlı  olarak  muhasebe  kayıtlarına  mükerrer 

kaydedilmiş olabilmektedirler. Burada da amaç, gelir ve giderlerin olduğundan yüksek 

gösterilmek suretiyle işletme ilgililerinin yanıltılmak istenmesi olmaktadır.

7 -Bilgisayar  hileleri  : Bilgisayarın  sahip  olduğu  özellikler,  kayıtların 

istendiği  anda düzeltilebilmesini  ve yasal  sınırlara uyulmaksızın  keyfi  bir 

kayıt düzeninin işletilmesini kolaylaştırmaktadır.10 Bilgisayar kayıtlarının bu 

özelliği,  her  zaman  muhasebe  hata  ve  hilelerinin  yapılmasına  olanak 

tanıdığı  gibi,  hatalı  formüllerin  uygulanması  gibi  nedenlerle  defter 

kayıtlarının veya mali tabloların gerçeğe aykırı düzenlenmesine de neden 

olmaktadır. 

8 -Özel giderlerin işletmeye aktarılması : İşletmeye ait olmayan giderler 

işletmelerin  mali  kar  ve  zarar  hesaplarında  olsun,  ticari  kar  zarar 

hesaplarında olsun bir gider olarak yer almamalıdır.  Genellikle ödenecek 

vergiyi  azaltmak  amacı  ile,  bazen  de  ihmal  ve  aldırmazlık  yüzünden, 

işletme sahibinin şahsını ilgilendiren özel alışlar ve giderlerin (ev giderleri, 

şahsi  giderler,  mali  giderler)  işletmeye  ait  giderlere  karıştırıldığı 

görülmektedir. Bu giderler genel olarak işletmeye, genel yönetim giderleri 

hesabı üzerinden aktarılırlar.

Muhasebe hilesine başvurmanın amaçları çok çeşitli olabilir. 11 12 13

- Zimmetlerin gizlenmesi

- Ortakların birbirini yanıltma istekleri

10 Osman Altuğ, Muhasebe-Hukuk İlişkileri, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 1999, s.164.
11 Denetim İlke ve Esasları 1.Cilt, s.151.
12 Altındağ, s.687.
13 Ömer Duman, Muhasebe Denetimi ve Raporlama, Ankara: TESMER Yayınları, Yayın No:
37, 2001,s.136.
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- Daha az kar dağıtma isteği

- Hisse senedi fiyatlarının olduğundan farklı gösterilmek istenmesi,

- İşletme ilgililerinin kararlarını etkilemek, (olumlu yada olumsuz)

- Yolsuzlukların gizlenmesi

- Hak edilmeyen teşviklerden yararlanma isteği

- Vergi kaçırma düşüncesi

Ancak,  muhasebe  hilelerinin  genel  olarak,  çeşitli  yolsuzlukları  gizlemek, 

işletmenin  gerçek  durumunu  farklı  göstermek  ve  vergi  kaçırmak  amaçları  üzerinde 

yoğunlaştığı  görülmektedir.  Bu  bölümü  ilgilendiren  konular  çalışmamızın  üçüncü 

bölümünde  finansal  tablo  hileleri  ve  alınacak  önlemler  başlıklı  bölümünde  hesap 

bazında  ayrı  ayrı  ele  alındığından,  tekrarın  önlenmesi  açısından  bu  bölümde  fazla 

ayrıntıya girilmemiştir. 

İşletmelerde  yapılan  hileleri,  hilelerin  yapıldığı  yerlere,  hileyi  yapanın 

konumuna göre gibi çeşitli  başlıklar altında toplamak mümkündür. Hile türleri ayrıca 

mesleki hileler, işletme ile ilgili hileler, özgüvene dayalı hileler şeklinde de ayrıma tabi 

tutulabilir.  Ancak,  daha  yaygın  bir  şekilde  kabul  görmüş  ve  bu  saydıklarımızı  da 

kapsayacak şekilde, hile türleri, çalışanlar tarafından yapılan hileler, yönetim hileleri ve 

mali tablolar üzerinde yapılan hileler başlıkları altında incelenmiştir.

1.2.1. Çalışanlar Tarafından Yapılan Hileler

Çalışanlar niçin hile yaparlar? Cevap çok basit “çünkü yapabilirler”. Yapılan hile 

araştırmalarında yaygın olan bir gerçek daha vardır: Bütün hileler küçük çaplı başlar ve 

zamanla büyürler.14

Her gün şirketler bilerek veya bilmeyerek nakit, envanter, çekler, ticari sırlar 

ve diğer hayati bilgileri tam çalışanların gözü önünde bir yerlere koyarlar ve çalışanların 

14 Frank A.Wisehart, “Why People Commit Fraud?”,
 http://www.wisehart-wisehart.com/peoplefraud.html , (13.06.2005), par.6.
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şirketin bütün sahip olduklarına karşı dürüst olacakları ve öyle korumaları gerekeceğini 

farzederler.15

İşverenlerin  işçi  çalıştırırken  göz  önünde  bulundurdukları  en  önemli  şey 

“güven” unsurudur. İşyerlerinin sürekliliği göz önünde bulundurulduğunda, uzun süreli 

çalışan  kişilerle  diğer  çalışanlar  ve  işverenler  arasında ister  istemez  bir  güven bağı 

oluşmaktadır. 

Herkesin birbirini iyi şekilde tanıdığı küçük bir iş yerindeyseniz, burada güven 

seviyesi  inşa  edilmiştir.  İşyeri  sahipleri  sık  sık,  çalışanlarının  bir  aile  gibi  olduklarını 

söylemekten  hoşlanırlar.  Ancak,  bu durumda hile  için  de daha çok fırsat  yaratılmış 

olmaktadır.16

Hile yaparken yakalanan çalışanlar genellikle en az şüphelenilenlerdir. Sürekli 

olarak işyerinde uzun saatler çalışır, hafta sonu işe gelir ve yıllık izinlerini kullanmazlar. 

Amaç  yaptıkları  hileyi  örtbas  etmek  ve  diğerlerinin  yaptıkları  işi  öğrenmelerini 

engellemektir.  Bunları  yaparken de en büyük kozları işyerinde oluşturdukları  güven 

olmaktadır.  Ortaya  çıkan  hileli  işlemlerin  sorumlusu  ise,  “güven  denetimi  

engellemez”  kuralının ihlal edilmesidir. 

Çalışanlar  tarafından  yapılan  hileler  sonraki  bölümlerde  detaylı  olarak 

işlendiğinden burada daha fazla ayrıntıya girilmemiştir.

1.2.2. Yönetim Hileleri

İşletmelerin  bünyelerinde  meydana  gelen  hilelere  veya  yolsuzluklara 

bakıldığında  tepe  yöneticilerinin  ve  işletme  sahiplerinin  yaptıkları  hilelerin,  işletme 

çalışanlarının  yaptıkları  hilelerden  anlamlı  bir  biçimde  daha  fazla  olduğu  ortaya 

çıkmaktadır17. Hile yapanlar genellikle yönetici seviyesindedir – bütün şirket hilelerinin 

% 55’ i yönetim tarafından gerçekleştirilir.18

15 Miller, par.3.
16 Mell Duvall, “Dirty Deeds”, Priority-A Pitney Bowes Publication, 
http://www.prioritymagazine.com/jan03/dirtydeeds0103.html, (08.05.2005), s.2.
17 Davia ve Diğerleri, s.25.
18 How to: Tackle fraud, http://www.yourpeoplemanager.com/common/print.aspx?a=b17c803, 
(14.06.2005), par.7.
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Yönetim hilesi,  yöneticinin  finansal  bilgilere  hayali,  sahte  kayıtlar  ekleyerek 

yanlış, kasdî düzenlemeler yapmasıdır.19

Hile araştırmaları, hilenin temel nedenleri olarak zayıf iç kontrol yapısı, işletme 

çalışanları  ve  üçüncü  kişiler  arasındaki  gizli  anlaşma  ve  yönetimin  kontrole  önem 

vermemesini ortaya koymaktadır. Yönetim tarafından sürdürülen hileler kişisel kullanım 

için alma, çıkar çatışması, harcama kayıtları, kardan hisse alma, gereksiz harcamalar, 

yanlış  finansal  tablolar,  kredi  kartı  hileleri,  satış  ve  bilgileri  saptırma  şeklinde 

olmaktadır.20

Yönetim  tarafından  yapılan  hileler,  yapanın  özellikleri  ve  yapma  biçimi 

açısından  diğer  hile  türlerinden  ayrılmaktadır.  Yönetim  hileleri  ağırlıklı  olarak  tepe 

yöneticileri  tarafından işletmenin mali  tabloları  üzerinde yapılan düzenlemeler  olarak 

ortaya çıkmaktadır. Yönetim hilelerinin aşağıdaki şekillerde gerçekleştiği söylenebilir.

  Finansal  tabloların  hazırlanmasını  sağlayan  muhasebe  kayıtlarının  veya 

belgelerin değiştirilmesi, evrakta sahtecilik veya usulsüz belge kullanımı

  Yönetimin bilgisi dahilinde kasıtlı olarak, işletme ile ilgili önemli bazı iş ve 

işlemlerin,  olayların  veya  açıklamaların  saklanması,  bilgi  vermekten 

kaçınılması. Örneğin, devam eden ve şirket aleyhine sonuçlanabilecek bir 

davanın mevcudiyeti gibi,  bilanço tarihinden sonra ortaya çıkacak ancak 

bilanço  tarihinde  mevcut  olan  önemli  olayların  finansal  tablolarda  yer 

almaması veya açıklanmaması. 

  Finansal tablolarda yer alması gereken bilgilerdeki miktar, sınıflandırma 

veya açıklayıcı notlarla ilgili kayıt ve bilgilerin kasıtlı olarak saklanması veya 

yanlış  bilgi  verilmesi.  Örneğin,  bilanço dipnotlarında yer  alması  gereken 

bilgilerin açıklanmaması, eksik ya da yanlış açıklanması.

  Amortisman, stok değerleme,  karşılık  ayırma gibi  işlemlerde uygulanan 

yöntemlerin  yıllar  itibariyle  farklılık  göstermesi,  bu  bilginin  bilanço 

dipnotlarında  yer  almaması,  muhasebe  politikalarının  ve  yasal 

19 Jack E. Kige ve James H. Scheiner, Auditing, Houghton Mifflin Company, 1994, s.205.
20  Graham W. Cosserat, Modern Auditing, John Wiley & Sons Inc., 1999, s.83.
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düzenlemelerin, kasıtlı olarak şirket lehine ihlal edilmesi suretiyle çıkar elde 

edilmesi, bu yolla üçüncü kişilere yanlış bilgi verilmesi. 

Yöneticileri  bu  gibi  iş  ve  işlemleri  yapmaya  iten  nedenlerin  bazıları  şöyle 

sıralanabilir.

 Yaptıkları işlemler nedeniyle kendilerine bir çıkar sağlamaları.

 Yöneticilerin, bulundukları konum gereği, kayıtlar üzerindeki düzenlemeleri, 

çeşitli muhasebe hileleri ile kolayca yapabilmeleri .

 Yaptıkları  hileli  işlemler  nedeniyle  muhtemelen  yakalanmayacaklarını 

düşünmeleri .

 Aşırı rekabete dayanan baskılarla yüz yüze kalmaları.

1.2.3. Mali Tablolar Üzerinde Yapılan Hileler

Mali tabloları önemli derecede yanlış etkileyecek, yönetimin yaptığı kasıtlı ya 

da dikkatsiz düzenlemeler, mali tablolar üzerinde yapılan hileli düzenlemelerdir. 21 Sahte 

mali  tablolar  çoğunlukla,  gelir  ve  varlıkların  olduğundan  fazla  gösterilmesi  veya 

harcama ve yükümlülüklerin olduğundan az gösterilmesi şeklinde olmaktadır.22

İşletmeyi  olduğundan  iyi  ya  da  olduğundan  kötü  gösterecek  hileli  finansal 

tablo düzenlemelerinin nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir 23

21 Donald H.Taylor,G.William Glezen, Auditing, John Wiley & Sons Inc., 6th Edition,1994,s.195.
22 Spathis,  Doumpos  Ve  Zopounidis,  ,  “Detecting  Falsified  Financial  Statements  Using 
Multicriteria Analysis: The Case of Greece”, s. 3-4.
23 Davia ve Diğerleri, s.10.
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1- Şirket  hisselerinin  pazar  değerini  yükseltme  isteği  : Böylece 

yatırımcı  beklentileri  tatmin  edilir,  varolan  finansal  sorunlarla  uğraşma 

ertelenir ya da tazminat ve terfi gibi kişisel kazanç elde edilir.

2- İşletmenin pazar  değerinde ya da satışlarda ani  düşüş  isteği  : 

Gerçekçi  olmayan bütçe  isteği  ya  da  kısa  vadeli  ekonomik  performans 

hedefleri.

3- İç kontrol sisteminin ve iç kontrol elemanlarının zayıflığı, karışık kayıtlar ya 

da muhasebe tahminleri, dikkatsiz yönetim kurulu.

Mali tablo hileleri (hileli finansal raporlama), hırsızlık ve zimmete para geçirme 

gibi değildir, ama bu tür hileler, hırsızlık ve zimmete para geçirmeyi gizlemek için de 

kullanılabilir.24

Mali tablo hileleri, yatırımcıların veya işletme ilgililerinin karar ve düşüncelerini 

etkileyecek  veya  değiştirecek  nitelikte,  muhasebe  verilerinin  ya  da  önemli  iş  ve 

işlemlerin kasıtlı ve bilinçli olarak yanlış/eksik açıklanması veya hiç açıklanmamasıdır. 

Buna göre mali tablolar üzerinde yapılan hileli işlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1 -Karın  yüksek  gösterilmesi  için  gelir  ve  gider  rakamları  ile 

oynanması.  Belirli dönemlerde karı yüksek göstermek için ve genellikle 

genel kabul görmüş muhasebe standartları zorlanarak yapılan işlemlerdir. 

Örneğin, satış işlemi kesinleşmeden alınan siparişlerin teslim edilmiş gibi 

gelir kaydedilmesi, yapılan iadelerin gelir kaydedilmesi, konsinye satışların, 

proforma  faturaların  ve  alınan  avansların  gelir  kaydedilmesi  yoluyla 

gelirlerin artırılması ve aynı dönemde gelir olarak kaydedilen faaliyetlere ait 

harcama  ve  giderlerin  sonraki  dönemlere  aktarılması  yoluyla  karlılığın 

artırılması suretiyle gerçekleştirilebilir.

2-Gelir  ve  karların  yıllar  itibariyle  istikrarlı  olduğu  izleniminin 

yaratılması.  İşletmede karlılığın yıllar itibariyle istikrarlı bir seyir izlediği, 

dolayısıyla  işletmenin  karlılığına  ilişkin  risk  bulunmadığına  dair  işletme 

24 Taylor ve Glezen, s.195-197.
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ilgilileri  üzerinde  olumlu  izlenim  yaratılarak  onların  yanıltılması  suretiyle 

gerçekleştirilir.25 Amortismanlar  ve  karşılıklar  gibi  çeşitli  muhasebe 

uygulamalarının  yıllar  itibariyle  farklı  uygulanması,  faaliyetlerle  ilgili 

kararların değiştirilmesi vb. şeklinde uygulanabilir.

3-Bir  kerelik  kazanç  operasyonları  ile  geliri  arttırmak. Örneğin, 

düşük  değerlenmiş  bir  varlığı  yüksek  bir  değerle  satmak.  Gereksiz  bir 

biçimde borçları erken ödeyerek iskonto geliri sağlamak.

4 -Cari dönem gelir ve giderleri ile oynamak. Cari döneme ait gelir ve 

giderlerin,  faaliyet  döneminde mali  tablolarla  ilgili  istenen sonucun elde 

edilebilmesi  (kar  yada  zarar  oluşması)  için  dönem  gelir  ve  gider 

hesaplarından  çıkarılarak,  sonraki  dönemlere  aktarılması  suretiyle 

gerçekleştirilebilir.

5-Faaliyet gelir ve giderleri ile olağanüstü gelir ve giderlerinin yer 

değiştirilmesi. Faaliyet  döneminde  işletme  ilgililerinin  işletme  ile 

ilgilendikleri alana göre elde edilen gelirler ile yapılan harcamaların, faaliyet 

gelir  ve  giderleri  ile  olağanüstü  gelir  ve  giderleri  arasında  gösterilmesi 

suretiyle gerçekleştirilebilir. 

6-Bilanço  varlık  ve  kaynaklarının  vadelerinin  yer  değiştirilmesi. 

Bilançonun  kısa  vadeli  varlık  ve  kaynak,  uzun  vadeli  varlık  ve  kaynak, 

dönen  varlıklar  ve  kısa  vadeli  yabancı  kaynaklar  oranları  gibi  temel 

oranların  iyi  olduğu,  dolayısıyla  işletmede  her  şeyin  yolunda  olduğu 

izleniminin verilmesi için varlık ve kaynaklara ait kısa ve uzun vadelerin yer 

değiştirilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

7 -İşletme  varlık  ve  kaynaklarının  gerçekten  farklı  gösterilmesi. 

İşletmeye ait varlıkların ve kaynakların gerçekte olduğundan az veya fazla 

gösterilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Faaliyet dönemi ve mali tablolarla ilgili 

olması istenen amaç için işletmede varolmayan varlık ve kaynaklar veya 

25 Cemal Küçüksözen ve Güray Küçükkocaoğlu, “Finansal Bilgi Manipülasyonu: İMKB Şirketleri 
Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, http://www.baskent.edu.tr/_guray/kisisel_calismalar.html 
(04.10.2007) s.5.
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borçlar varmış gibi veya gerçekte olduğundan fazlaymış gibi gösterilmek 

suretiyle gerçekleştirilebilir. 

1.3. HİLENİN NEDENLERİ

Çalışanları Hile Yapmaya İten Nedenler

Şirketin büyüklüğü veya iç kontrol yapısı ne kadar güçlü olursa olsun dürüst 

olmayan insanların her yerde var olabileceği bir gerçektir. Ve bu nedenle hile riski her 

zaman  mevcuttur.26 Hile  suçunu  işleyen  insanlar,  bu  suçu  işlemeyen  insanlardan 

görünüşte  pek  farklı  değillerdir.  Hatta  birçok  suçlu  iş  ortamında  en  çok  sevilen 

insanlardır. Hileyi yapan kişi kirli sakalından, dağınık saçlarından, simsiyah gömleğinin 

üzerine beyaz kravat takmasından, alaycı tavırlarından anlaşılmaz. Hileyi yapan kişiler 

genelde en az şüphelenilen kimselerdir.27

Bir insan neden çalma ihtiyacı hisseder? Kişi paranın satın alabileceği güzel 

şeyleri ister, bunu da ancak çalarak karşılayabileceğini düşünmektedir. İstediği şeyleri 

çalmak  birçok  yoldan  daha  kolay  görünmektedir.  İkinci  neden,  çalmanın  verdiği 

heyecan, salgılanan adrenalin ve özellikle de popüler olma, dikkat çekme isteğidir. Bir 

başka neden ise oldukça sıradandır ve baştaki iki nedenle ilintilidir. Çalmak kişi için bir 

hobi  olmuş,  bunu  yaşam  biçimi  haline  getirmiştir.  Ayrıca  kişi  kendini  toplumdan 

dışlanmış  hissedebilir;  çalmakla  hem  diğerlerini  cezalandırır,  hem  de  kendini  özel 

hisseder. Kişinin toplumun dikkatini  çekme isteği başarı ile sağlanamayınca, farkında 

olunmak ihtiyacı başarısızlık yoluyla sağlanmaktadır. Bu tıpkı yabancı bir dili konuşmaya 

benzemektedir.  Dili  konuşan,  ama  o  dilde  düşünemeyen  insanlarda,  daima  diğer 

konuşanları  kavrayamama  durumu  hakimdir;  çünkü  dil  anlayarak  değil,  ezbere 

öğrenilmiştir.  Çalmanın  psikolojik  rahatsızlık  nedeni  de,  toplumla  aynı  dili 

konuşamamaktan, topluma yabancı olmaktan kaynaklanabilir.28

İşletme çalışanları kendileri farklı düşünseler farklı algılasalar bile toplumun bir 

parçasıdırlar ve insandırlar. İşletmelerin çalışanlarla yaşadıkları sorunların kökeninde ise 

insan olmaktan kaynaklanan unsurlar yer almaktadır. Her çalışan farklı ailelere sahiptir, 

26 H.Neil Fishman, “Signs of Fraud:A Case by Case Review”, CPA Journal , March 2001, s.2.
27 Davia ve Diğerleri, s.50.
28 Ray Stevens,”Why I Am a Thief”,  New Statesman, Vol :9, No:418, (London- August 30, 
1996), s.33. 
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farklı  ortamlarda  yetişmiş,  farklı  eğitimler  almışlardır,  farklı  yöresel,  farklı  kültürel 

gelenek  ve  inanışları  vardır  ve  farklı  kişilik,  farklı  karakter,  farklı  düşünce  yapısına 

sahiptirler. Bu farklılıklara rağmen, ortak paydanın insan olması nedeniyle yapılan 

araştırma  ve  incelemeler  sonucunda,  sorunun  çözümüne  yönelik  sınıflandırmalar 

yapmak da mümkün hale gelmiştir.

İşletmede  kimlerin  hile  yapabileceği  ile  ilgili  bir  sınıflandırma 

yapmak istediğimizde şu sonuçları elde etmek mümkündür.29

 Bazı çalışanlar her zaman dürüsttür.

 Bazı çalışanlar (yukarıdaki gruptan daha az) her zaman dürüst değildir.

 Bir çok çalışan bazen dürüsttür.

 Bazı çalışanlar çoğu zaman dürüsttür.

Yukarıdaki  sınıflandırmayı,  elde  edilen  istatistiki  bilgilere  göre 

oranlamak mümkündür. 30 31 

 Çalışanların  %  5’i  koşullar  ne  olursa  olsun  hile  yapmaya  kararlı 

durumdadır. 

 Çalışanların  % 10’u  koşullar  ne  olursa  olsun  hile  yapma  eğilimi  içinde 

değildir.

 Çalışanların  %  85’i  uygun  ortam  koşullarında  hile  yapma  eğilimine 

girebilmektedir.

29 Nejat Bozkurt, “İşletmelerde Çalışanların Yaptıkları Hileler, Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesi” 
Marmara Üniversitesi Seminer Notları, s.5. 
30 Bozkurt, Seminer notları, s.5.
31 Nejat  Bozkurt,  “Kobi’  lerde  Yapılan  Hileler,  Ortaya  Çıkartılması  ve  Önlenmesi”,  Yaklaşım 
Dergisi, Yıl:8, Sayı:96, (Aralık-2000), s.41-42.

- 16 -



Çalışanları hile yapmaya iten nedenlerden önce, insanların neden çalıştıkları, 

çalışma ihtiyacı hissettikleri ve çalışma hayatından neler beklediklerini de göz önünde 

bulundurmakta fayda vardır. Çalışmayı hobi haline getirmiş, çalıştığı işyerinden aldığı 

ücret  olmasa da hayatını  rahatlıkla  sıkıntı  çekmeden sürdürebilecek bölümü dikkate 

almazsak,  toplumda hemen  her  kesimin  toplumda yer  edinmek,  ayakta  durmak  ve 

yaşamını daha iyi şartlarda sürdürmek çabası ile çalıştığını görürüz. 

Gelir  düzeyi  ne olursa olsun,  her  insan öncelikle  sahip  olduklarını  koruyup, 

temel  ihtiyaçlarını  karşılamak,  daha  sonra  da  mevcut  şartlarını  daha  iyi  seviyelere 

çıkarmak istemektedir. Bu aşamada ihtiyaçlar teorisi karşımıza çıkmaktadır. 

İhtiyaç  teorisine  göre  iş  tatminini  belirleyen  ana  neden,  işin  çalışanın 

ihtiyaçlarını  karşılayıp  karşılamamasıdır.  Kişi  ihtiyaçlarının  karşılandığı  ölçüde  işinden 

tatmin olabilir. 32

Dört tür iş tatmininden bahsedilebilir 33

1- Kişinin işiyle sahip olduğu yetenek, ilgi ve değerler arasındaki uyumla aldığı 

tatmin,

2- Kişinin  iş arkadaşlarının  (veya aynı  iş  içinde olanların)  başarısı  ile kendi 

başarısını karşılaştırıp elde ettiği tatmin

3- Kişinin beraber çalıştığı insanların özelliklerinden dolayı elde ettiği tatmin,

4- Kişinin içinde bulunduğu örgütün özellikleri (işte baskı hissetmemesi gibi) 

nedeniyle kazandığı tatmin

İnsanlar çalıştıkları süre içinde hayatlarının önemli bir bölümünü işyerlerinde 

ve çalışma arkadaşları ile birlikte geçirmektedirler. Bu açıdan bakıldığında iş hayatının 

ve  işyerinde  geçirilen  sürenin  ne  kadar  önemli  olduğu  görülmektedir.  Dolayısıyla 

çalışma  hayatında  iş  tatmini  sağlanamamış  veya  işinden  çeşitli  nedenlerle  tatmin 

32 İlker H.Çarıkçı, “Çalışanlarda İş Tatminini Etkileyen Kişisel Özellikler ve Örgütsel Sonuçları – 
Süpermarket Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma-“, MPM Verimlilik Dergisi, 2001/4, s.162.
33 S.  Osherson,  D.  Dill,  “Varying  Work  and  Family  Choices:  Their  Impact  on  Men’  s  Work 
Satisfaction”,  Journal of Marriage and the Family, May, 1983, s.339-346, Aktaran: İlker 
H.Çarıkçı,  “Çalışanlarda  İş  Tatminini  Etkileyen  Kişisel  Özellikler  ve  Örgütsel  Sonuçları  – 
Süpermarket Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma“, MPM Verimlilik Dergisi, 2001/4, s.165.
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olmayan bir  insanın  o iş  ve  işyerine yapacağı  katkı,  o  iş  ve işyerinden sağlayacağı 

menfaat göz önüne alınırsa ortaya çarpıcı sonuçlar çıkabilmektedir. Bu nedenle hileyi 

yapan  insandan  çok,  onu  hile  yapmaya  iten  nedenlerin  dikkatle  incelenmesi 

gerekmektedir. Hilenin önlenmesinde asıl önemli olan konu hileyi yapan kişinin bulunup 

yargılanmasından  ziyade,  hilenin  ortaya  çıkmasına  neden  olan  faktörlerin  ortadan 

kaldırılmasıdır.

Buraya  kadar  anlatılanlar  bir  araya  getirildiğinde  çalışanları  hile 

yapmaya iten nedenleri aşağıdaki şekilde gruplandırabiliriz. 

1- Çalışanın psikolojik yapısı : Çalışanın genel ahlak kurallarına duyarsız, 

bencil  bir  kişilik  yapısının  olması,  kişide  ahlak  kavramının  tam veya hiç 

yerleşmemiş olması, çalışmadan kazanma arzusu, bireysel çıkarların daima 

ön planda  olması  gibi  tutum ve  davranışlar  sergileyen kişiler,  işyeri  ve 

toplum açısından tehlikeli bir grup oluştururlar. Ayrıca, ancak tedavi olarak 

geçmesi mümkün ve genellikle önceden pek anlaşılamayan, kleoptemani 

gibi psikolojik bir rahatsızlığın olması da hile yapma ya da çalma eylemi için 

bazen kişinin kontrol dışı davranış sergilemesine neden olabilir.

2- Eğitim ve yetişme tarzı : Yanlış eğitim ve yetiştirme tarzı da çalışanları 

hırsızlığa sürükleyen sebeplerden birisidir. Aileden alınan eğitim sonucunda 

kişisel çıkarları maksimize etmeyi normal karşılamak şeklinde ortaya çıkar. 

Özellikle ABD’ de görülmektedir.34

3- İntikam alma duygusu : Yaşadığı toplumu ve içinde bulunduğu sosyal 

şartları kabullenemeyen ve bu durumu bir haksızlık olarak algılayan kişi, 

çalma  eyleminde  bulunur.  Böylece,  maddi  durumunun  düzeleceğini  ve 

sosyal  adaletin  yerine  geleceğini  düşünür.  Ayrıca  bu  intikam  duygusu 

sadece işletmeye yönelik de olabilir. Örneğin, işletmede gerçekten varolan 

ya da kendisinin hissettiği bir eşitsizliğin varlığı, hak edildiğinden daha az 

maaş aldığının düşünülmesi,  diğerlerinden farklı  davranıldığının sanılması 

durumlarında kişi,  bunu haksızlık  olarak  algılar  ve  bu haksızlığı  ortadan 

34 Gross  Arthur Schaefer  ve  Diğerleri,  “Ethics  Education  in  The  Work  Place”,  Journal  of 
Business Ethics, Dordrecht 2000, s.20-22 .
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kaldırmanın tek yolunun hileye başvurmak olduğunu sanır.  Bu durumda 

kişilerin “hak ettiğimi alıyorum”, “bu şartlarda herkes bunu yapar”, 

“kimse zarar görmedi” gibi bahaneleri her zaman mevcuttur.

4- Şirket  etiğinin  varlığı  : Şirketin  etik  ortamının  bozuk  olması  ve  bu 

konuda tedbir alınmaması halinde, bu ortamda hırsızlık, çalışanlar arasında 

öğrenilen ve sistemli  bir  davranış  haline gelir  ki,  genelde ahlaki  ve etik 

kurallara uymak isteyen çalışanlar bile bir takım baskılar altında kalarak, 

etik olmayan davranışlara itilebilirler.

5- Piyasa koşulları : Şirketin içinde bulunduğu sektör ve yoğun rekabetin 

yaşandığı  piyasa  koşulları  bu  baskıların  en  çok  yaşandığı  ortamlardır. 

Yoğun  rekabet  ortamı  işletmeleri,  düşük  maliyetle  yüksek  kalitede 

çalışmak,  tüketiciler  tarafından  artan  baskılara  boyun  eğmek,  aynı 

zamanda  ayakta  kalabilmek,  büyümek ve  kar  edebilmeyi  de  aynı  anda 

başarabilmek zorunda bırakmaktadır.  Bu şartların  hepsinin  birden ve eş 

zamanlı  olarak  gerçekleşmesi  yasal  sınırlar  içerisinde  genellikle  pek 

mümkün olmadığından özellikle üst düzey çalışanlar tarafından genellikle 

daha kestirme yol olan hileye başvurulmuş olunmaktadır. 

6- Organizasyonel baskılar : Yanlış yönetim, şirketin verdiği düşük maaşlar 

ve farklı  çıkarların oluşması nedeniyle çalışanların iş ve parasal anlamda 

tatmin edilememeleri, azalan iş güvencesi ve idari ilgisizliklerin çalışanları 

düş  kırıklığına  uğratması  gibi  nedenlerin  varlığı  ve  bu  nedenlerin  kısa 

vadede  ortadan  kaldırılabileceğine  dair  belirtilerin  olmaması  sonuçta 

hırsızlık eyleminin ortaya çıkmasına neden olabilir.

7- İç  kontrol  sisteminin  yetersizliği  : Her  işletme  potansiyel  hile 

hedefidir. İç kontrol yapısının zayıflığı nedeniyle “Fırsat” sağlandığında ve 

“Görevlerin Ayrılığı” ilkesinin yokluğunda çalma eylemi kendini gösterir. 

Nitekim  işletmede  böyle  bir  suç  işlendiğinde  bunun  belirtileri  çalışanın 

davranışlarında ve şirket kayıtlarında kendini göstermektedir. Görünüş ve 
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yaşam  tarzının  değişmesi,  yöneticiyi  tetiklemesi  gereken  bir  araştırma 

nedenidir. 35

8- Şirketin  ödüllendirme ve cezalandırma politikaları  : Bu aşamada 

şirket kültürü ve değeri ile personel politikaları önemli rol oynamaktadır. 

Şirket, organizasyon şeması, yetki ve sorumluluk zinciri ile birimler arası 

iletişim gibi fonksiyonları nedeniyle çalışanlarının ahlak dışı davranışlarda 

bulunmasına zemin hazırlayabilmektedir. 

Aşağıdaki  şartların  mevcut  olması  hileli  işlemlerin  varlığının  birer 

işareti olarak sıralanabilir. 

 Çalışanların  gelir  elde  etmek  için  mesai  saatleri  dışında  başka  iş  ve 

işyerlerinde çalışmasına izin ve olanak verilmesi

 Şirketin üst düzey yönetiminde yer alan yöneticilerin şirketin sahip olduğu 

imkan ve varlıklardan kişisel olarak faydalanabiliyor olmaları

 Çalışanların periyodik olarak kontrol ve denetime tabi tutulmamaları

Hile Üçgeni (Fırsat, Baskı, Bahane Döngüsü)

Hileyi  önleme  ve  bulmada  etkili  olabilmek  için,  kişileri  hile  yapmaya  iten 

nedenleri  öncelikle anlamak gerekmektedir.  Fırsat,  baskı  ve bahane üç elzem unsur 

olarak bütün hile tiplerinin sınıflandırılmasında yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır.36

Yapılan anket çalışmaları değerlendirildiğinde  fırsat, baskı, bahane ve hile 

yapabilme yeteneğinin  bulunması  durumunda halkın  % 80’inin  hile  yapmaya yatkın 

olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.37 

35 Edwin C. Bliss, “Are Your Employees Stealing You Blind”, The Internal Auditor, Vol:54, No:
2, Altmante Springs, (April-1997), s.23.
36 Thomas  A.Buckhoff,  “Employee  Fraud:Petpetrators  and  Their  Motivations”,  The  CPA 
Journal, November 2001, s.72.
37 Mark  R.  Simmons,  “Profiling  an  Internal  Fraudster”,  http://facilitatedcontrols.com/fraud-
investigation/fraudstr.htm (25.10.2006), s.1-2.
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Fırsat 

Hile üçgeninin en kritik unsuru fırsattır. Bir hile yapabilmek, hatta bir çalışanın 

hileyi düşünmesi ve belki de daha önemlisi yakalanmayacağına inanması için bile fırsat 

orada olmalıdır.38 Başka bir deyişle fırsat neredeyse, hile de orada olacaktır.

İşletmeler farkında olmadan ve istemeyerek, çalışanlarına hile yapılması için 

birçok  fırsat  sağlayabilirler  ki,  fırsat  aynı  zamanda,  çalışanın  onunla  kaçabileceğini 

düşündüğü bir yolu temsil etmektedir. İşletmelerde ortaya çıkabilecek fırsat unsurları 

aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 şirketin iç kontrol sisteminin zayıf olması veya hiç olmaması, 39

 çalışan davranışlarının yeterli şekilde gözlenememesi,

 zayıf ahlak politikaları,

 üçüncü kişilerle ve ortaklarla yapılan gizli anlaşmalar,

 çalışanların yaptıkları işlerin kalitesini değerlemede yetersizlik,

 hile yapanların cezalandırılacağı disiplinli bir ortamın sağlanmaması,

 işletmede çalışanlar arasında bilgi akışının zayıf olması,

 tepe yönetiminde var olan cahillik, umursamazlık ve yetenek eksikliği,

 sağlıklı denetim çalışmalarının olmaması,

Baskı (İhtiyaç) 

İşletmelerde var olan fırsatların farkına varan her çalışan hile yapma cesaretini 

gösteremeyecektir. Bu nedenle, bir çalışanı hile yapmaya iten, bir diğerinin ise dürüst 

kalmasını  sağlayan unsur baskı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu baskı unsuru, gelir, 

38 Duvall, s.3.
39 Nejat Bozkurt, “İşletme Çalışanları Tarafından Yapılan Hileleri Doğuran Nedenler”, Yaklaşım 
Dergisi, Yıl:8, Sayı:92, (Ağustos-2000), s.65-66.
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servet  veya  bir  şeye  sahip  olmama  ile  sınırlandırılamayıp,  çalışanın  zaman  içinde 

giderek artan bir şekilde bastırılmış, meslektaşları, arkadaşları hatta bazen en yakın aile 

ferdi  ile  bile  paylaşılmayarak  içe  atılmış  ve  orada  biriktirilmiş  olabilir.  Baskı  kişisel 

finansal problemler şeklinde olabileceği gibi, kişinin işinin tehlikede olduğunu hissettiği 

durumlarda da ortaya çıkabilir, amaçlar veya umutlarla da çakışıyor olabilir.

Finansal  baskılar  gerçekte  var  olup  olmama ile  ilgili  olmayıp,  kişinin  kendi 

hissettikleri  doğrultusunda  kişisel  özellikler  göstermekle  birlikte,  aşağıdaki  gibi 

sıralanabilir.

 daha yüksek standartlarda yaşama isteği

 açgözlülük,

 yüksek faiz oranları, kazançla sonuçlanmayan yatırımlar, iş kayıpları gibi

ekonomik nedenler

 para hırsı,

 sahip oldukları ile karşılanamayacak derecede daha iyi yaşama isteği,

 yüksek tutarlarda kişisel borçlar,

 yüksek tutarlı sağlık harcamaları,

 beklenmeyen mali gereksinimler,

 kumar, uyuşturucu veya alkol bağımlılığı,

 çalışanın, işten beklentilerinin karşılanamamış olması (ücret, terfi vs)

Bahane (Haklı Gösterme Çabası)

Hile  yapanın,  psikolojik  olarak  yaptığı  hileyi  haklı  çıkarma  çabası  ise  hile 

üçgeninin üçüncü unsuru olan bahane olarak karşımıza çıkmaktadır.  Hileli  davranışa 

bahane bulunduğu zaman, baskı ve fırsat arasında bir köprü görevi görecektir.
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Hile yapan insanların büyük çoğunluğu ilk zamanlarda suçlu olup, genellikle 

kendilerini suçlu gibi görme eğiliminde değildirlerdir ki, neredeyse hepsinin yaptıkları 

davranış  için  geçerli  bir  nedene  sahip  oldukları  gözlenebilir.  Bahane  olarak 

sıralanabilecek cümlelerden bazıları şöyle sıralanabilir.

 parayı sadece borç almıştım, geri ödeyeceğim,

 bu işletmeye yaptıklarımın karşılığıdır,

 bu olay sonucu hiç kimse incinmedi,

 bu parayı iyi bir amaç için almıştım,

 yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum,

 işletme bunu hak etmişti.

 onlar bana ait, daha fazlasını hak ettim.

 herkes yapar, kimseye zarar vermedim.

 ne yaptıysam şirket için yaptım.

 eğer o yapabilse ve kimseye fark ettirmeden başarabilseydi, 

ben de yapacaktım.

 sadece bir kerelik ihtiyacım vardı.

 onu hak ettim, sadece kendi payımı istiyorum.

Hileyi yapan kişi, bulduğu fırsatı değerlendirdiğinde başarılı olmuşsa, zamanla 

alışkanlık  haline  gelmesi  kaçınılmaz  olmakta,  elde  edilen  paranın  harcanmaya 

başlanması durumunda ise artık geri dönüşü imkansız bir yola girilmiş olunmaktadır. 

Normal çalışanların yakalanmayacağı inancına sahip olan beyaz yakalılar, beklenmedik 

bir  zamanda  karşılaşılan  beklenmedik  bir  olay  nedeniyle  yakalanmaları  halinde  ise 
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genellikle hoş görülü veya yumuşak huya sahip olmalarının ya da öyle tanınmalarının 

ardına sığınmaktan çekinmeyeceklerdir.

Beyaz Yakalılar

Amerikan  işgücü  terminolojisine  göre  beyaz  yakalı  çalışanlar  beş  grupta 

tanımlanmaktadırlar. 40

1- Profesyonel  ve  Teknik  Çalışanlar  : Bunlar  çok  yüksek  eğitimli 

gruplardır.  Bilim  uzmanları,  mühendisler,  öğretim  görevlileri,  doktorlar, 

sosyal etkinlik uzmanları, yazarlar, mali müşavirler gibi.

2- Yöneticiler ve İdareciler : Şirket yöneticileri, okul ve sağlık hizmetleri 

yöneticileri, serbest çalışan işadamları gibi.

3- Satış  Çalışanları  : Perakendeci  ve  toptancı  firmalarda,  imalatçı 

kuruluşlarda, sigorta ve emlak kuruluşlarında çalışanlar gibi.

4- Ofis Çalışanları : Beyaz yakalı çalışanların en büyük ve en hızlı çoğalan 

kesimidirler.

5- Hizmet  Çalışanları  : İmalatçı  olmayan,  tarım dışı  alandaki  meslekler, 

tıbbi  bakım,  profesyonel  temizlik,  bakım,  onarım  hizmetleri,  koruma 

hizmetleri gibi.

Beyaz yakalıların çalışmaları genelde kalıplaşmış, sıralı, düzenli işler değildir ve 

sayılabilir, gözle görülebilir ürünlerle sonuçlanmaları her zaman olanaklı değildir. 41

Bugünün  ofis  çalışanları  oldukça  rafine  olmuş,  karmaşık  bir  gruptur,  iyi 

eğitilmişlerdir, özendirilmişlerdir, açık görüşlüdürler, gelişmeci ve uzlaşmacıdırlar, eskiye 

40 A.Leth Stwen, “White Collar Productivity, A Survey of Current Efforts” Productivity Brief 19, 
APC,  White  Collar  Pruductivity  Improvement,  Zühal  Akal  (çev.)  “Beyaz  Yakalı  Çalışanların 
Verimliliği” MPM Verimlilik Dergisi, 1995/4, s.66.
41 Stwen, s.68.
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göre kuruluşlarından daha çok şey istemekte ve beklemektedirler, çalışmaları, görevleri 

ve  kullandıkları  yöntemler  konusunda  söyleyecekleri  çok  şey  olduğuna 

inanmaktadırlar.42

1.4. HİLE YAPANLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

İşletmede  gerçekten  dürüst,  hile  yapmayan  insan  azınlıktadır.  Çalışanların 

yaklaşık % 75’i  mutlaka bir  kere çalar ve bu oranın yarısı  da suçu tekrar eder. Bu 

nedenle çalışanlar tarafından yapılan işletme hileleri, dışarıdaki soyguncu, dükkan hırsızı 

gibi kimselerin yaptıklarından daha maliyetli ve zarar vericidir.43

Her  işletme  potansiyel  hile  hedefidir.44 İşletme  hilelerinin  baş  aktörleri  de 

insanlardır. İşletmenin hangi kademesinde, hangi iş ve sorumluluk safhasında oldukları 

ikinci plandadır. Öncelikli olan insan ve insan olmaktan kaynaklanan fiziksel, kişisel vs. 

özelliklerdir. 

Hile  unsuru  insan  faktörü  nedeniyle  ortadan kaldırılamadığına  göre  en  aza 

indirgeyebilmek  için  neler  yapılması  gerektiği  konusunda  yapılan  çalışmalar  bizi 

öncelikle,

- iç kontrol sistemlerinin güçlendirilmesi,

- hile yapanların karakteristik özelliklerinin tanınması,

- hilelerin ortaya çıkarılabilmesi için işletmelerin plan ve politika 

geliştirmeleri, 

42 Stwen, s.68.
43 Bliss, s.22.
44 Bozkurt, “İşletme Çalışanları Tarafından Yapılan Hileleri Doğuran Nedenler”, s.64.
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konusunda uyarmaktadır. Bu konu, üzerinde her geçen gün daha titizlikle durulan bir 

husustur ve geçmişte olduğu kadar gelecekte de önemini koruyacaktır. 

Çoğu  zaman  yakından  tanıdığımız  ve  çok  güvendiğimiz  insanlar  olan  hile 

yapanların ortak özellikleri şu şekilde sıralanabilir. 45 46 47 48 49

 Eğitim  Düzeyleri  Yüksektir  : Hile  yapan  insanlar  hile  yapmak  için 

gerekli teknik bilgi, beceri ve eğitim düzeyine sahip insanlardır.

 Erkektirler : Yapılan toplam hilelerin ¾ ‘nün erkekler tarafından yapıldığı 

tespit  edilmiştir.  Erkek  hilekarlar  genelde  kolej  eğitimli  ve  beyaz 

insanlardır.  Bunda  erkeklerin  kadınlara  göre  daha  yüksek  pozisyonlarda 

görev almaları  ve daha yüksek maaşlarla çalışıyor  olmalarının  da büyük 

önemi vardır.

 Evlidirler : Hile eğiliminde olan ya da hile yapanların çoğunun evli olduğu 

gözlenmiştir. Bekarlara oranla 3 katı daha fazla hile eğilimindedirler. Daha 

da  ilginç  olan  olay,  çocuk  sahibi  olmaları  ve  mutlu  bir  evliliklerinin 

olmasıdır.

 Oldukça Zekidirler : Zeka düzeyleri oldukça yüksek olduğundan, günlük 

olağan şirket işleri onlara sıkıcı gelmekte, zeka düzeyleri ve yaratıcılıklarını 

45 Bozkurt, seminer notları, s.6-7-8.
46 Nejat  Bozkurt,  “İşletmede  Hile  Yapan  Çalışanların  Karakteristik  Özellikleri”,  Yaklaşım 
Dergisi, Yıl:8, Sayı:93, Eylül-2000, s.58-61.
47 ABD’ de faaliyet gösteren Diplomalı Hile Araştırmacıları Birliği (ACFE-Association of Certified 
Fraud  Examiners)  tarafından  2000  hile  denetçisi  ile  yapılan  araştırmada   hile  yapanların 
özellikleri  ortaya konmuştur.  “The Demographics  of Fraud”,  (ACFE -  Association  of Certified 
Fraud Examiners ) Controller Magazine, May-1998 s.57-59.
48 Lisa Eversole, “Profile of a Fraudster”,
             http://www.bus.lsu.edu/accounting/faculty/lcrumbley/fraudster.html  ,  (28.06.2005),  s.
1-7.
49 Nick Brignola, “Fraud Perpetrator Profile : A Short Story”,
             http://www.bus.lsu.edu/accounting/faculty/lcrumbley/fraud1.htm  , (25.06.2005), s.1-4.
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göstermek  için,  kendisi  gibi  insanlar  tarafından  yapılmış  olan  şirket  iç 

kontrol  ve  güvenlik  sistemine  meydan  okuma  eğiliminde  olmaktadırlar. 

Güvenlik şifrelerini ve sistemi kırmak onlar için kendilerini tatmin etmenin 

en iyi yoludur.

 Kendini  beğenen  (bencil)  tiplerdir  : Hilekarlar  kendi  kusurlarının 

kontrol edilmesini aşağılayıcı davranış olarak görürler. Kendilerini beğenir, 

dolayısıyla  şirkette  bulundukları  noktayı  kendilerine  layık  görmezler. 

Üstlerini küçümser ve yetersiz bulurlar. Kendilerini göstermelerinin tek yolu 

hile yapmaktır. 

 Meraklıdırlar : Kişi, işi veya şirketle ilgili tüm olaylara karşı aşırı derecede 

meraklıdır. Yeni gelişmeleri yakından takip eder. Yeni bir şey yaratmak için 

çok isteklidir. 

 Risk almayı sever : Önlerine fırsat çıktığı zaman bunu değerlendirmek 

için  kuralları  hiçe  sayarak,  riske  girmeyi  severler.  Başarısızlıktan  asla 

korkmazlar  ve  yakalanmayacaklarını  düşünürler.  Fırsatı  kaçırıp 

üzülmektense,  fırsat  varken  yüksek  risk  almanın  daha  iyi  olduğunu 

düşünürler. 

 Çalışkandırlar  : Genellikle  işe herkesten erken gelir  ve  herkesten geç 

çıkarlar. Fazla izin kullanmaz ve ofisten uzaklaşmayı göze alamazlar.

 Kurallara  uymazlar  : Kurallar  zaman  kaybettirir.  Onlar  kestirmeden 

gitmeyi her zaman tercih ederler. Kuralları çiğnerken de kendilerini haklı 

çıkaracak bir bahaneleri her zaman vardır.

 Stresli  bir  yaşam  sürmektedirler  : Hile  yaptıkları  dönemlerde,  bu 

kişilerin  maddi  sıkıntı  içinde  oldukları,  evliliklerinin  yolunda  gitmediği, 

kumar vs. aşırı borçları bulunduğu, uykusuzluk problemleri olduğu ve ilaç 

kullanma eğilimlerinin yoğun olduğu görülmüştür.

 Hayat  tarzları  değişmiştir  : Aldıkları  maaşla  yaşadıkları  hayat  tarzı 

arasında uyum yoktur.  Genellikle  içinde bulundukları  yaşam şartlarından 

şikayetçi olan ve daha iyi şartlarda yaşamayı kendine hedef seçmiş olanlar 
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sonunda  bu  amaçlarını  gerçekleştirmek  için  hileye  başvururlar.  Kişinin 

hayat tarzı ve yaşam standardında ani değişiklik hemen göze çarpar. Bu 

kişi çok pahalı araba ile işe gelmeye ve çok lüks giyinmeye başlar ama hala 

işi bırakmayıp düşük ücret ile çalışmayı sürdürür. Aldığı ücret ise asla bu 

standartları karşılayabilecek düzeyde değildir. 

 Şirkette  üst  düzey  görevlerde  bulunmaktadır  : İşletmelerin 

bünyelerinde meydana gelen hilelere veya yolsuzluklara bakıldığında, tepe 

yöneticilerinin yaptıkları  hilelerin,  çalışanların yaptıkları  hilelerden anlamlı 

bir biçimde fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Bulundukları konum nedeniyle 

işletme  ile  ilgili  zayıf  noktaları  iyi  bilirler  ve  yine  konumları  nedeniyle 

kendileri  üzerindeki  denetim işlevi  azalmıştır.  O pozisyona gelene kadar 

işletmede  birçok  alanda,  birçok  anlamda  önemli  başarılar  elde  etmiş, 

çalışanların ve diğer üst düzey yöneticilerin güvenini sağlamışlardır. Ancak, 

o göreve gelmeleri  aynı  zamanda hile  yapmaları  için de uygun fırsatlar 

yaratmıştır.

 Beklentileri  vardır  : Kişi  işverenin  kendisine  hak  ettiğini  vermediğini 

düşünmektedir.  Çalışan  almış  olduğu  sorumluluklar  ve  yaptığı  işlerin 

karşılığında  aldığı  ücreti  yetersiz  bulmaktadır.  Çalışmalarının  sonucunda 

terfi, yüksek ücret gibi beklentileri vardır ancak, bu beklentilerine karşılık 

bulamamış ve hayal kırıklığına uğramıştır. Şirkette umduğunu bulamayan 

kişi hileye başvurarak zaten hak ettiği şeyi elde etmektedir. Hile ile elde 

ettikleri zaten kendisine verilmesi gereken şeylerdir ve verilmemiştir.

Hile yapan kişiler yaptıkları işin de etkisiyle çeşitli davranış örnekleri sergilerler. 

Bu  davranışları  takip  ederek  de  hile  olup  olmadığını,  kişinin  hileye  başvurup 

başvurmadığı ile ilgili bilgiler elde edebiliriz.

Hile ile ilgili yapılan araştırma sonuçları birlikte değerlendirildiğinde hile yapan 

insanların genelde davranışsal açıdan bazı ortak özellikler sergiledikleri sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Buna göre hileye başvuranlar, 
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 Şahsi çıkarlarına düşkündürler.

 Açgözlüdürler. Her zaman sahip olduklarından fazlasını elde etmek isterler.

 Aşırı  kıskançtırlar.  Başkalarının  sadece  işyerindeki  başarıları  değil,  iş 

dışındaki yaşantılarını da kıskanmaktadır.

 Çok önemli olsun veya olmasın her şeye çabuk sinirlenirler ve hoşgörüleri 

azdır.

 Hayatta  umdukları  ideal  amaçlarına  ulaşamadıklarını  düşündüklerinden 

kendilerini değersiz hissederler.

 İşle ilgili normal bilgi talebine bile karşı çıkar veya isteksiz davranırlar.

 Raporların sunulmasında normal olmayan gecikmelere neden olurlar. 50

 Sevimli, yardımsever görüntülerinin altında, hoşgörüsüz ve şiddet eğilimli 

bir kişilik barındırırlar. 

 Duygusal  ve  alıngandırlar.  Örneğin,  topluluk  ortamında söylenen şeyleri 

kendilerine karşı bir saldırı olarak algılarlar.

 Kendi kusurları ile ilgili başkalarını suçlu görürler. Hiçbir şey onların hatası 

değildir,  başkalarının  hatası  nedeniyle  kendileri  böyle  bir  sorunla  karşı 

karşıya kalmıştır. Her zaman bir suçlu bulunur.

 Arkadaşları  ve  ailesini  her  zaman  diğer  tanıdıklarından  uzak  tutmaya 

çalışırlar. 

 Gizlilikten  hoşlanırlar.  Bu  nedenle  çalışma  masasının  veya  eşyalarının 

başkaları  tarafından karıştırılmasından hiç  hoşlanmazlar,  tuhaf bir  gizlilik 

içindedirler.

 Olaylar hızlı  gelişmektedir. Birkaç günde evlenebilir,  evini  değiştirebilirler 

v.s.

50 Nick Hodson, “Fraud Profiling”, Canadian Manages, Summer 93, s.25-27. 
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 Alkole bağımlılıkları giderek artmaktadır.

 Çocuk ve hayvanlara karşı hoşgörüsüz ve şiddete yatkındırlar.

 Başkalarını kontrol etmek için etraflarına tehditler savururlar.

 Giderek kendi içlerine kapanır ve başka personel ile ilişkilerini minimuma 

indirirler.

 Yaptıkları  hilenin  ortaya  çıkmaması  için  başkaları  tarafından  yapılması 

gereken işleri de ısrarla kendileri üstlenmek ister.

 Önemli  gibi  görünmeye  çalışır  ve  diğerlerinin  kendisi  hakkında daha  iyi 

düşünceye sahip olmalarını arzulamaktadırlar.

1.5. HİLEYE MARUZ KALAN ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ

Bazı  şirketlerde  hile  yapılma  riski  doğal  olarak  yüksek  olmaktadır.  Örneğin 

finans ve emlakçılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde hile  yapılma riski  diğer 

sektörlere göre daha yüksektir.  Bu risk ortadan kaldırılamaz ama gerekli  önlemlerin 

alınması halinde aza indirilebilir. Bununla birlikte bazı şirketlerde ihmalkarlıktan dolayı 

hile  riski  yükselmektedir.  Yapılan  araştırmalara  göre  aşağıdaki  niteliklere  sahip 

şirketlerin hileye kurban gitmesi daha muhtemel gözükmektedir.51

• 100 ve daha az çalışana sahip şirketler.

• Hilenin risk olarak algılanmadığı veya değerlendirilmediği şirketler.

• Şirkette yapılan ihmalkarlıkların yönetim tarafından itibara alınmadığı

şirketler.

• Ahlak seviyesinin düşük olduğu şirketler.

• Mal sürümünün hızlı olduğu şirketler .

51 Brignola, s.3. 
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• Kar artışının yüksek olduğu şirketler.

• Karın nihai ve vazgeçilmez amaç olduğu şirketler.

• Primli maaş sisteminin geçerli olduğu şirketler.

• Çok güçlü ve bencil yöneticilerin hakim olduğu şirketler.

Diğer taraftan bir işletmede hilenin doğmasını sağlayan fırsat unsurları 

aşağıdaki gibi sıralanabilir.52 

• İşletmede hileli  hareketleri  önleyecek veya ortaya çıkartabilecek kontrol 

yapısının zayıf olması,

• Zayıf ahlak politikaları,

• Üçüncü kişilerle veya ortaklarla yapılan gizli anlaşmalar,

• Çalışanların yaptıkları işlerin kalitesini değerlemede yetersizlik,

• Hile yapanların cezalandırılacağı disiplinli bir ortamın sağlanmaması,

• İşletmede çalışanlar arasında bilgi akışının zayıf olması,

• Tepe yönetiminde var olan cahillik, umursamazlık ve yetenek eksikliği,

• Sağılıklı denetim çalışmalarının olmaması.

Bu fırsat unsurlarına,

1- İç kontrol sisteminin zayıf olması

52 Ayşe Pamukçu, “Muhasebedeki Hata ve Hilelerin Raporlama İlkeleri Yönünden 
Değerlendirilmesi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2000), s.8.
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2- Sorumlulukların yetersiz şekilde dağıtılması, ödeme ve alacak gibi birbiriyle 

bağlantılı  ve oto kontrolün sağlanabileceği işlerin aynı kişide toplanarak, 

oto kontrolün ortadan kaldırılması

3- Fire ve stoklar üzerindeki denetim ve kontrolün yeterince sağlanamamasını 

da ilave edebiliriz.

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants)’ın yayımladığı “Mali 

Tablo Denetiminde Hile” adlı 82 nolu Denetim Standardı raporunda (SAS – Statements 

on  Auditing  Standards   No:82)  şirket  çalışanlarının  mali  tablolar  üzerinde  hile 

yapmalarında  etkili  olan  ve  şirket  özelliklerinden  kaynaklanan  bazı  hususlar 

açıklanmıştır. Bu raporda yer alan ve aşağıda yazılı olan sorulara ne kadar “evet” cevabı 

verilirse denetçilerin o şirkette hile vakasını ortaya çıkarabilmek için daha da dikkatli 

olmaları gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.53

1- Şirketteki yöneticilerin kıdem tazminatı şirketin değerine bağlı mıdır ?

2- Yönetim tek bir kişinin veya küçük bir grubun etkisi altında mıdır ?

3- Yönetim şirketteki düzensizlik ve kontrol sisteminin zayıflığına göz yumuyor 

mu ?

4- Yönetim denetçilerin belgelere veya personele ulaşımını kısıtlıyor mu ?

5- Yönetim gerçek dışı (ulaşılması güç) amaçlar saptamış mıdır ?

6- Yönetimin geçmişte illegal biçimde davranış örnekleri mevcut mudur ?

7- Genel olarak çalışanlar tatminsiz midir ?

8- Şirket çalışanlarının geçmişteki hile olayları ile ilişkisi var mıdır ?

53 Joseph  T.  Wells,  “Why  Emploees  Commit  Fraud  -  Psychological  Factors”,  Journal  of  
Accountancy,  Feb 2001, 
             http://findarticles.com/p/articles/mi_m6280/is_2_191/ai_70423174/print   , 
(29.06.2005),  s.4.
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9- Bu çalışanların bilinen ağır borç yükü, vergi ipoteği gibi mali sıkıntıları var 

mıdır ?

10- Şirket  çalışanlarının  hayat  tarzında  veya  davranışlarında  gözle  görünür 

değişme var mıdır ?

Genel olarak otoriter bir yönetim yapısına sahip, güce dayalı yönetim anlayışını 

benimseyen  şirketlerde,  daha  katılımcı  ve  güce  dayalı  olmayan  yönetim  anlayışını 

benimseyen şirketlere nazaran hile riskinin daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bunun 

yanı sıra kesin katı kuralların uygulandığı, etik değerlerin değişken olduğu, teknolojinin 

ikinci planda kaldığı şirketlerde, değişen koşullara uyarlanabilir esnek kuralların olduğu, 

etik değerlere sahip çıkılan, teknolojik gelişmelerin takip edildiği, adil ve teşvik edici 

ödüllendirme  sistemlerine  sahip  ve  şeffaf  bir  yönetim  anlayışının  hakim  olduğu 

şirketlere nazaran yüksek hile riski taşıdığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

1.6. HİLELERİN ORTAYA ÇIKARILMASINA NEDEN OLAN BELİRTİLER

İşletmede küçülmeye gidilmesi, düşük iş güvenliği, işsizlik oranlarının giderek 

artması  çalışan  üzerindeki  baskıyı  artırmaktadır.  Hile  belirtileri  (red flags)  dediğimiz 

hilelerin  ortaya  çıkarılmasında  uyarıcı  sinyaller  mevcutsa,  o  işletmede  hile  yapılma 

potansiyeli de yüksek demektir.54

Çalışanlar tarafından yapılan hilelerin belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir 55

1- Muhasebe ile ilgili anormallikler

2- İç kontrol zayıflıkları

3- Analitik anormallikler

54 Jim Kaplan, “Red Flags of Fraud and Other Common Situations”, jim.kaplan@fcps.edu . 
55 W.Steve Albrecht,  Gerald W. Wernz, Timothy L. Williams,  FRAUD: Bringing Light to the 
Dark Side of Business, USA : McGraw-Hill, 1995, s.56.
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4- Aşırı yaşam biçimleri

5- Olağan olmayan davranışlar

6- Şikayetler, uyarılar, imalar

1.6.1. Muhasebe İle İlgili Anormallikler

Muhasebe kayıtlarındaki anormallikler (uyumsuzluklar) şunları içerir 56

• Tam  ve  zamanında  kaydedilmiş  işlemler  ile  miktar,  muhasebeleştirme 

süreci, sınıflama veya varlık politikasına göre hatalı kaydedilmiş işlemler,

• Yetkilendirilmemiş veya desteklendirilmemiş bakiyeler veya işlemler

• Varlıkla  ilgili,  finansal  sonuçları  önemli  derecede  etkileyen  son  dakika 

düzeltmeleri 

• Kayıp belgeler,

• Orijinal formda olması beklenen belgeler yerine, fotokopi belgelerin mevcut 

olması,

• Uzlaşma üzerinde açıklanmamış maddeler bulunması.

• Analitik prosedürler veya araştırmalardan doğan, yönetimin ve çalışanların 

belirsiz, çelişkili veya makul olmayan cevapları,

• Varlıklara  ait  kayıtlar  ile  doğrulama yanıtları  arasındaki  olağan olmayan 

uyumsuzluklar.

• Önemli miktarda kayıp envanter ve fiziksel aktifler.

• Büyük miktarda nakit varlığı

• Düşük miktarda, yüksek değerde veya yüksek talepte envanter özellikleri

56 Mali Tablo Denetiminde Hile Standardı (SAS No: 82), paragraf 19 ve 25.
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• Hamiline  senetler,  elmaslar,  bilgisayar  çipleri  gibi  kolay  el  değiştirilebilir 

aktifler.

• Düşük  miktarda  pazarlanabilirlik  veya  mülkiyet  teşhisinde  eksiklik  olan 

sabit varlıklar

• Suiistimale açık aktifler ile ilgili yetersiz kayıt tutma

• Nakit, yatırım, envanter veya sabit varlıklarla ilgili noksan fiziksel koruma

• İşlemlerin zamanında ve uygun belgelendirilmesinde eksiklik.

1.6.2. İç Kontrol Zayıflıkları 

Hileyi  önleyen,  azaltan  en  önemli  faktörlerden  biri,  iyi  işleyen  iç  kontrol 

yapısıdır. Aşağıda sıralanan durumlarda hile yapma olasılığı artmaktadır. 57

• Görevlerin ayrılığında eksiklikler,

• Varlıkların fiziksel korumasında zayıflıklar,

• Bağımsız gözlemlerde zayıflık,

• Yetersiz yetkilendirme,

• Yetersiz belgelendirme sistemi,

• Varolan kontrollere gereken önemi vermeme,

• Yetersiz muhasebe sistemi

57 Bozkurt, seminer notları, s.17.
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Örneğin, ücretleri veren departman görevlisi aynı zamanda yeni işçi alımlarını 

da yürütmektedir. Departman sorumlusu(yönetici) bu kişiye güvendiğinden onu kontrol 

etmez.  Görevlerin  ayrılığı  ilkesi  olmadığı  için  yeni  işçi  alımı  oldukça  kolay 

yapılmaktadır.58

1.6.3. Analitik Anormallikler 

Bazı hesaplamalarda çıkan dengesiz sonuçlar önemli hile belirtileridir. 59

• Açıklanamayan stok noksanlıkları ve düzeltmeleri,

• Tanımlama ve belirlemelerden sapmalar,

• Atık ve döküntülerde artış,

• Aşırı satın almalar,

• Hesap bakiyelerinde anlamlı artış veya azalmalar,

• Fiziki anormallikler,

• Nakit fazlalık veya noksanlıkları,

• Anlamsız gider veya ödemeler,

• Alacaklar azalırken gelirlerin artması,

• Nakit artışı azalırken artan gelirler,

• Stok azalırken artan borçlar,

• Hacim artarken artan birim maliyetleri,

• Hacim artarken azalan atık ve döküntüler,

• Satışlar azalırken artan stoklar

58 Fishman, s.3.
59 Bozkurt, seminer notları, s.17. 
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1.6.4. Aşırı Yaşam Biçimleri 

Çalınanın,  harcanmaya  başlanmadan  ortaya  çıkarılması  çok  zordur.  Aşırı 

harcamalar kendini gösterince bu durumdan şüphelenmek gerekir.

Aşırı yaşam biçimleri de aşağıdaki gibi sıralanabilir. 60

• Çok pahalı eşya kullanımı,

• Pahalı araba kullanımı ve ev ikameti,

• Üst düzey sosyal kulüplere üyelik,

• Pahalı seyahatler.

1.6.5. Olağan Olmayan Davranışlar 61

Hile yapmaya başlayan kişilerin birçoğunda psikolojik olarak korku ve suçluluk 

duygusu başlar. Kişide farklılaşmayı getiren süreç aşağıdaki sırayı izler: 

Suç,

Korku,

Stres,

Davranış Değişiklikleri.

Olağan olmayan veya tanımlanamayan “davranış bozukluklarını” aşağıdaki 

gibi sıralabilir.

• Uykusuzluk,

• Artan içki bağımlılığı,

60 Bozkurt, seminer notları, s.17.
61 Bozkurt, seminer notları, s.18. 
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• Uyuşturucu kullanımı,

• Olağan olmayan alınganlıklar ve şüpheler,

• Rahat bir görünüm sağlayamama,

• Hastalanma korkusu,

• Arkadaşları arasında aşırı sıkıntılı davranışlar sergileme,

• Olağan olmayan münakaşa ortamları yaratma,

• Aşırı sinirlilik,

• Sürekli düşünceli bir görünüm sergileme.

1.6.6. Şikayetler - Uyarılar - İmalar 62  

Hile  sürecinin  ayakları  hırsızlık  eylemi,  yapılanın  gizlenmesi  ve  çalınanların 

harcanması  aşamalarıdır.  Bu  aşamalarda  yapılan  şikayet  ve  uyarılar  önemli  ortaya 

çıkarma görevi görmektedir.

Her  hile,  hırsızlık  eylemi,  gizleme  eylemi  ve  dönüşüm  süresi  olarak  üç 

unsurdan oluşmaktadır.

HIRSIZLIK EYLEMİ: Elle,  bilgisayarla  ya  da  telefonla  işletmenin  nakdini, 

stoğunu, bilgisini veya diğer varlıklarını ele geçirmedir. Bu aşamada denetçiler, yapılan 

eylemi ortaya çıkarma şansına sahip değillerdir. Nadiren bir denetçi, varlığın çalınma 

aşamasında o ortamda bulunur. Hırsızlık aşamasının en iyi görgü tanıkları, hile yapanın 

çalışma arkadaşları, yöneticiler ve diğer çalışanlardır.

GİZLEME EYLEMİ : Finansal kayıtların değiştirilmesi, kasa veya stoğun yanlış 

sayımı,  kanıtların  imha  edilmesi  şeklinde,  hile  yapanın  yaptıklarını  diğerlerinin 

görmemesi  için  saklamasıdır.  Denetçiler  bu  aşamada  hilenin  ortaya  çıkarılmasında 

62 S.Burat Arzova, “İşletmelerde Çalışanlar Tarafından Yapılan Hilelerin Kırmızı Bayraklar Yoluyla 
İzlenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi MUFAD, Sayı:20, (Ekim-2003), s.124-125.
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önemli rol oynarlar. Ayrıca işletme muhasebecileri ve çalışma arkadaşları hilenin açığa 

çıkarılmasında etkili olabilmektedirler.

DÖNÜŞÜM AŞAMASI : Çalınanların harcanmasıdır. Bu aşamada hile yapan 

kişinin  yaşam  düzeyinde  değişiklikler  oluşmaya  başlar,  Bu  dönüşüme  hile  yapanın 

çalışma arkadaşları, kişisel arkadaşları ve yöneticileri tanık olduklarından hilenin ortaya 

çıkarılmasında önemli rol oynarlar. Denetçi bu dönüşümü o anda göremeyebilir. 

Hilenin ortaya çıkartılması açısından olaya baktığımızda, işletme çalışanlarının, 

yöneticilerin, işletme dışı kişilerin ve işletme ile ilgili üçüncü kişilerin önemli rolleri göz 

ardı edilemez. Bu kişilerden gelen şikayetler, uyarılar ve imalar çok önemli araçlardır. 

Bir kişinin “işletmede bir şeyler yanlış gidiyor” şeklinde uyarısı dikkate alınmalıdır. 

Bir  büyük işletmede  bir  yıl  boyunca  yapılan hilelerin  % 43’ü  müşteri  şikayetleri  ve 

çalışan uyarıları ile ortaya çıkartılmıştır. 63

2. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ALANDA HİLE İLE İLGİLİ 
GELİŞMELER

2.1. ULUSLAR ARASI ALANDA HİLE İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Uluslar  arası  alanda  hemen  her  ülkenin  muhasebe  ve  denetim konusunda 

standartların  oluşturulması  ve uygulamalarla  ilgili  kamu veya özel  sektör  kuruluşları 

olmakla  birlikte,  bu  alanda  en  yetkin  ve  etkin  çalışmaların  ABD  (Amerika  Birleşik 

Devletleri)’ nde gerçekleştirildiği bilinmektedir.

Tarihsel gelişimi incelendiğinde ise ABD’ de, 1920’ lerin sonlarına doğru hileli 

tablo ve bilgilere güvenerek aldanan binlerce yatırımcının zarar etmesi sonucu ortaya 

çıkan ekonomik buhran nedeniyle,  devletin bir  dizi  önlem almak zorunda kaldığı  bir 

dönemde,  çıkarılan  kanunların  yürütme  yetkisi  ile  birlikte  muhasebe  standartlarını 

oluşturma yetkisinin de oluşturulan ABD Sermaye Piyasası Kurulu’ na (SEC – Securities 

and Exchange Commission) verildiği görülür.

Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA -American Institute 

of Certified Public Accountants) ise kamudan bağımsız olarak bu alanda çalışmalarını 

63 Bozkurt, seminer notları, s.19.
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yürütmektedir. AICPA’ nın amacı üyelerine kaynak, bilgi sağlamak ve onlar için önderlik 

görevi  yapmak  olup,  bir  yandan  üyelerinin  mesleki  davranışlarının,  performans  ve 

uzmanlıklarının  sürekli  geliştirilmesini  desteklemeye  gayret  ederken,  bir  yandan  da 

denetim standartlarına uyulup uyulmadığını gözlemlemektedir.  64 SEC tarafından kabul 

görecek  bir  düzenleyici  otorite  kurulmaması  halinde  muhasebe  standartları 

oluşturulması  rolünün  bir  devlet  kurumu  olan  SEC  tarafından  üstlenileceğinin 

anlaşılması  üzerine 1939 yılından itibaren AICPA’  nın çalışmaları  ve etkinliği  giderek 

artmıştır. 65 66

Çağdaş denetim standartları döneminin ise 1939 yılında AICPA’nın  Denetim 

Komitesi’ ni oluşturması ve onun da denetim prosedürü hakkında ilk standardı (CAP – 

Committee on Accounting Procedure) yayınlaması ile başladığı görülmektedir. 67 1939 – 

1959 yılları arasında çalışan komite, 1959 – 1973 yılları arasında Muhasebe Prensipleri 

Kurulu (APB – Accounting of Principles Board) adı ile çalışmalarını yürütmüştür. 1973 

yılında APB deneyiminde farkına varılan yetersizliklere çözüm getirmek amacıyla FASB 

(Financial Accounting Standards Board) kurulmuştur.

FASB,  1973  yılından  bu  yana  Amerika’  da  özel  sektördeki  kurumlar  için 

finansal muhasebe ve raporlama standartlarını oluşturmaktadır. Bu standartlar, 

finansal  raporların  hazırlanmasını  yönlendirmektedir  ve  FASB  düzenlemelerinin  etkili 

olması bir hükümet kuruluşu olan SEC’ in bunları onaylamasından kaynaklanmaktadır. 

1967 yılında Paris’te toplanan Uluslar arası Muhasebeciler Kongresi’ nde alınan 

karar 1973’ de hayata geçirilerek, Uluslar arası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC – 

International  Accounting  Standarts  Committee)  kurulmuştur.  IASC’ ın  amacı,  mali 

tabloların hazırlanmasında izlenecek muhasebe standartlarını belirlemek ve bunların 

dünyada kabulünü ve kullanımını sağlamaktır. 

64 www.aicpa.org
65 A.R.Zafer Sayar ve Saim Üstündağ, “Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ve ABD. Kanada, 
İngiltere ve Japonya Örnekleri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi-MUFAD, Sayı:18 (Nisan 
2003), s.49-57.
66 Ümit Gücenme, “Küreselleşmede Muhasebe Standartları”, Muhasebe ve Finansman 
Dergisi-MUFAD, Sayı: 5 (Ocak 2000), s.7-11.
67 Oktay Güvemli, Muhasebe Tarihi – Türk Devletleri, Cumhuriyet Dönemi, XX.Yüzyıl, 
4.Cilt, İstanbul-2001, s.614.
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IASC yeniden yapılandırılarak IASB (International Accounting Standarts Board) 

adıyla  çalışmalarına  devam  etmektedir.  IASC’  den  farklı  olarak  çalışmalarını  ulusal 

kurullarla formel biçimde bağlantı kurarak yürütmek üzere organize olan IASB’ nin ana 

hedefi muhasebe standartlarının dünya çapında birbirlerine yakınlaştırılmasıdır. 68 FASB 

ve  IASB  arasında  18  Eylül  2002  tarihinde  Amerikan  standartları  ile  uluslar  arası 

standartları yakınlaştırma ve mevcut yada gelecekte ortaya çıkabilecek muhasebe ile 

ilgili meselelere yüksek kaliteli ve birbirleriyle uyumlu çözümler üretme taahhüdü ile bir 

anlaşma imzalanmıştır.

Denetim  standartları ise  AICPA’  ya  bağlı Denetim  Standartları  Kurulu 

(ASB - Auditing Standards Board) tarafından, 1972 yılından beri Denetim Standartları 

Açıklamaları (SAS - Statements on Auditing Standarts) adı altında yayınlanmaktadır. 

AICPA,  Denetim  Standartları  Açıklamalarının  (SAS)  Genel  Kabul  Görmüş 

Denetim Standartları’  nın (GAAS-Generally Accepted Auditing Standards) bir  yorumu 

olduğunu belirtmektedir. 69 

Uluslar  arası  Denetim  Standartları (ISA  –  International  Standards  on 

Auditing)  ise  Uluslar  arası  Muhasebeciler  Federasyonu’  nun  (IFA -  International 

Federation  of  Accountants)  Uluslar  arası  Denetim  Uygulamaları  Komitesi  (IAPC  - 

International  Auditing Practices  Committee)  tarafından yayınlanmaktadır.  Yayınlanan 

toplam 30 adet ISA bulunmaktadır.

Bu  bölümde  adı  geçen  kuruluş  ve  mesleki  örgütlerin  tarihsel  gelişimi  ve 

işleyişleri  oldukça kapsamlı  incelenebilecek bir konudur. İnceleme konumuzun dışına 

çıkmamak  için  daha  fazla  detaya  girilmemiştir.  Konu  ile  yakından  ilgisi  nedeniyle 

yayınlanmış  olan  SAS’  lardan  hile  ile  ilgili  olanlar  sonraki  bölümlerde  daha  detaylı 

incelenecektir.

2.1.1. Hile İle İlgili Yayınlanan SAS’ Lar

68 İdil Kaya, “FASB-IASB Anlaşması ve Global Finansal Muhasebe Standartlarına Doğru”, 
VI.Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu, İSMMMO Yayın No: 49, İstanbul-2004, s.
223.
69 www.aicpa.org AICPA, Professional Standards, SAS No:1, “Generally Accepted Auditing 
Standards”, AU Section 150.
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SAS’ lar yetkilerini AICPA’ nın Mesleki Davranış Kuralları (Code of Professional 

Conduct)’ nda tanımlanan 202 nolu ilkeden (rule 202) almaktadır. GAAS ve SAS’ lar 

denetçilerin  performansları  için  gerekli  olan  minimum  standartları  içermektedir. 

Standartlarla  ilgili  yayınlar,  AICPA’  nın  Professional  Standards  başlıklı  yayınlarında 

denetim ile ilgili bölüm olan AU kod ve alt bölümlerinde toplanmıştır. 

SAS  numaralandırılması,  Muhasebe  Standartları  Kurulu  (ASB)  tarafından 

belirlenen bir düzende oluşturulur. 

Denetim Standartları Kurulu (ASB) tarafından 1972 yılından günümüze toplam 

114 adet Denetim Standartları Açıklamaları (SAS) yayınlanmıştır.

Yayınlanan hile ile ilgili SAS’ lar aşağıdaki gibidir.

Yayınlandığı SAS

        Yıl           No Açıklama

1977 SAS no: 16 Bağımsız  Denetçinin  Hata  ve  Düzensizlik  Tespit  Etme  

Sorumluluğu

1988 SAS no: 53 Denetçinin Hata ve Düzensizlikleri Tespit ve Rapor Etme 

Sorumluluğu

1997 SAS no: 82 Finansal Tablo Denetiminde Hilelerin Göz Önünde 

Bulundurulması 

2002 SAS no: 99 Finansal Tablo Denetiminde Hilelerin Göz Önünde 

Bulundurulması 
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SAS no:53, kendinden önce yayınlanan SAS no:16’ nın, SAS no:82 SAS no: 

53”ün, SAS no:99 ise SAS no:82’ nin yerini almıştır. Bu değişikliklerde zaman içerisinde 

ortaya çıkan gelişmeler, denetim mesleğinin güvenilirliğinin artırılma çabaları, kamuyu 

aydınlatma  konusunda  meslek  mensuplarının  sorumluluklarının  belirlenmesi, 

değiştirilmesi veya açıklanması gibi hususların etkisi yadsınamaz.

SAS  no:82,  denetçinin  hileleri  ortaya  çıkarmadaki  sorumluluğunu 

arttırmamakla  birlikte,  hile  nedeniyle  finansal  tabloların  yanıltıcı  beyan  (material 

misstatement)  içermesi  riskinin  özel  olarak  belirlenmesini  zorunlu  kılarak  bu 

sorumluluğu açıklamaktadır. 70

SAS  no:53  hata  ve  düzensizlikleri  tanımlar  ve  düzensizliklerin  hem  hileli 

finansal  raporlamayı  hem  de  varlıkların  haksız  edinimini  içerirken,  SAS  no:82 

düzensizlik yerine  hile kavramını  kullanarak hileyi  geniş şekilde tanımlar ve hileli 

finansal raporlama ve yanlış beyanları kapsar. 

SAS no:53 denetçinin önemli hata ve düzensizliklerin olma riskini, denetimin 

planlanması aşamasında dikkate alması ve denetim planını finansal tabloları etkileyen 

hata ve düzensizliklerin ortaya çıkarılmasında mantıklı güvenilirliği sağlayacak şekilde 

dizayn etmesi gerektiğini vurgular. SAS no:82 ise denetçinin mali tabloların önemli hata 

ve hilelerden kaynaklanan yanlış veya yanıltıcı beyanlardan arınmış olduğunu mantıklı 

güvenilirlikte  saptamak  doğrultusunda  denetimi  planlama  ve  yürütme  sorumluluğu 

olduğunu  vurgular.  Denetçi  hilenin  olma  riskini  tayin  etmeli  ve  denetimin  her 

aşamasında  ortaya  çıkabileceğini  göz  önünde  bulundurarak  denetim  prosedürlerini 

uygulamalıdır. Bu husus 25.paragrafta  “hileye bağlı maddi yanlış beyan riskinin 

belirlenmesi,  tüm  denetim  boyunca  devam  eden  kümülatif  bir  süreçtir” 

şeklinde belirtilmiş,  bu cümle denetim test sonuçlarının değerlendirilmesi bölümünde 

33.paragrafta da aynen tekrar edilmiştir.

2.1.1.1. SAS No:82  Ve Getirdiği Yenilikler

70 Nurten Erdoğan, “Hileler Karşısında Denetçinin Sorumluluğu ve SAS No:82”  Muhasebe ve 
Denetime Bakış Dergisi, Yıl 2, Sayı 6, (Şubat 2002), s.18.
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SAS no:82 ile bağımsız denetçilere hata ve düzensizlikleri bulma görevlerinin 

yanı sıra yapılan hileleri de bulma görevi getirilmiştir. Denetim faaliyetlerinde özellikle 

hile konusuna ilk kez yoğunlaşan standart, denetçilere mali tablo denetiminde hileyi 

dikkate alma sorumluluklarında rehberlik sağlayarak işin yürütülmesinde, profesyonel 

şüphecilik  uygulama  ihtiyacı  ve  “mantıklı  güvenilirlik”  dahil  gerekli  profesyonel 

performans çalışması hakkında kılavuzluk sağlar. 71

SAS  no:82’  nin  giriş  bölümü72 1.paragrafında,  hileye  yönelik  denetimlerde 

denetçinin  sorumluluğunu  yerine  getirmesine  rehberlik  eden  bir  düzenleme  olduğu 

belirtilmiş ve düzenlemenin içeriği aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

1- Hile ve hilenin özellikleri

2- Denetçinin  değerlendirmesi  sırasında  dikkate  alması  gereken  hile  risk 

faktörlerinin kategorileri ,

3- Değerleme sonuçlarına denetçinin yanıtının nasıl olacağı,

4- Denetleme  test  sonuçlarının  hileye  bağlı  maddi  yanıltıcı  beyan  riskiyle 

değerlenmesi,

5- Belgelendirme gereksinimleri,

6- Denetçinin  hile  konusunda,  yönetim,  denetim  kurulu  ve  diğerleri  ile 

iletişimi.

SAS no:82 paragraf 3’ de iki tür hile tanımlanmıştır.

1- Hileli finansal raporlama

2- Varlıkların suiistimali 

Hileli finansal raporlama şu eylemleri içerir. (paragraf 4)

71 Paul Munter ve Thomas A.Ratcliffe, “Auditors Responsibilities for Detection of Fraud-Part I”, 
The National Public Accountant, Vol.43, Sayı 6, (August 1998), s.38-39.
72 www.aicpa.org
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- Muhasebe kayıtlarının ve bu kayıtları destekleyen belgelerin değiştirilmesi, 

tahrif edilmesi veya manipülasyon,

- Olaylar, işlemler veya diğer önemli bilgilerden saptırmalar

- Miktarlar,  sınıflandırma,  sunuş  biçimi  veya  açıklamalarla  ilgili  muhasebe 

ilkelerinin kasıtlı olarak yanlış uygulanması

Varlıkların  suiistimali, (paragraf  5)  işletme  varlıklarında  yapılan 

hırsızlıklardır. Zimmete geçirme, varlıkların çalınması,  alınmayan bir mal veya hizmet 

için ödeme yapılmasına neden olunması  gibi  yollarla yapılabilir.  Varlıkların suiistimali 

yanlış ve yanıltıcı kayıt ve belgeler yoluyla yapılabilir ve yönetimin içinden, çalışanlardan 

ve üçüncü şahıslardan bir veya daha fazla kişiyi içine alabilir.

Hileli  finansal  raporlamadan  kaynaklanan  yanıltıcı  beyanlarla  bağlantılı  risk 

faktörleri paragraf 16’ da sıralanmıştır.

1- Yönetimin özellikleri ve kontrol ortamı üzerindeki etkisi 

2- Endüstriyel şartlar

3- Faaliyet özellikleri ve mali istikrar

Varlıkların  kötüye  kullanımından  doğan  yanıltıcı  beyanlarla  bağlantılı  risk 

faktörleri paragraf 18 ve 19’ da sıralanmıştır.

a) Suiistimale duyarlı varlıklar

- eldeki büyük miktarda nakit

- küçük hacimli, yüksek değerli veya talepli stoklar

- hamiline yazılı  senetler ve tahviller, kıymetli  taşlar veya bilgisayar çipleri 
gibi kolaylıkla değiştirilebilir varlıklar

- küçük hacimli, pazarlanabilir sabit varlıklar

b) Kontroller ile bağlantılı risk faktörleri

- uygun yönetim gözetimindeki eksiklik
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- suiistimale duyarlı varlıklara ulaşabilecek personelin iş başvurularını izleme 

prosedüründeki eksiklikler

- suiistimale duyarlı varlıklarla ilgili yetersiz kayıt tutma

- uygun görev dağılımı veya bağımsız kontrollerdeki eksiklik

- işlemler için yetki ve sorumluluk sistemindeki eksiklikler

- nakit,  menkul  kıymet,  stok  veya  sabit  varlıkların  fiziksel  olarak 

korunmasındaki eksiklikler

- işlemlerin zamanında ve uygun belgelendirilmesindeki eksiklikler

- anahtar  kontrol  fonksiyonlarını  yerine  getiren  çalışanların  zorunlu  izin 

uygulamasındaki eksiklikler.

SAS no:82’ deki hile risk faktörleri sadece örneklerdir. İki hile cinsinin birçok 

varyasyonunu ve farklı varlıkların hüküm sürdüğü endüstriyel koşulların tamamını içine 

alacak  bir  liste  hazırlamak  imkansız  olmasa  bile  kesinlikle  pratik  ve  kullanışlı 

olmayacaktır. 73

Denetçi,  çalışanların  finansal  baskı  belirtilerini  veya  varlık  ve  çalışanlar 

arasındaki ters ilişki  hakkındaki bilgiyi  ortaya çıkarmak üzere denetimi planlamak ile 

yükümlü  değildir.  Bununla  birlikte  denetçi  bu  tür  bir  bilgiden  haberdar  olabilir.  Bu 

bilgiler şunları içerebilir. (paragraf 20)

a) gelecekte olacağı varsayılan işten çıkarmalar

b) suiistimale  duyarlı  varlıklarla  bağlantısı  olan  ve  iş  tatmininin  olmadığı 

bilinen çalışanlar

c) suiistimale  duyarlı  varlıklarla  bağlantısı  olup,  davranışları  ile  hayat 

tarzlarında sıra dışı değişiklikler olan çalışanlar

73 William J. Read, James E. Brown ve Andrew H. Barnett, “Changing The Way Auditors Detect 
Fraud”, A Practical Accountant, Vol:29, Sayı:6, (June 1996), s.28.
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d) suiistimale duyarlı varlıklarla bağlantısı olup, kişisel finansal baskı altında 

olduğu bilinen çalışanlar.

Hilenin  önlenmesinde  ve  ortaya  çıkarılmasındaki  başarının  ilerletilmesinde 

uzman kişinin(denetçinin) aklında tutması gereken 3 nokta vardır. 74

1- işbirliği : diğer ilgili gruplarla işbirliği yapmak

2- araştırma : hile denetimindeki anlayışımızın geliştirilmesi için hayati önem 

taşıyan unsur olan araştırma, 

3- yöntem  geliştirme  :  yapılan  faaliyetle  ilgili  ilerleme  çabalarının 

desteklenmesi için yöntem geliştirme çabalarının devam ettirilmesi 

İşte  bu  üç  kategoriye  bağlı  olarak  bazı  risk  faktörleri  ortaya  çıkmaktadır. 

Yönetimin kontrol çevresi  üzerindeki yapısı  ve etkisi  nedeniyle ortaya çıkan risklerin 

işaretleri şöyledir; 75

 Yönetimin,  şirket değerini  yüksek göstermek için aşırı  agresif  muhasebe 

politikaları uygulaması veya tam tersi olarak vergisel avantajlar sağlamak 

için kazançların minimize edilmesi.

 İşletme değerlerinin ve etiğin hiçe sayılması.

 İşletmenin, yönetim kurulu ve denetim komitesinden bağımsız olarak tek 

bir kişi veya küçük bir grup tarafından yapılması

 Yönetimin  çalışan  personel  için  ulaşılamayacak  finansal  hedefler  ve 

beklentiler içine girmesi

 Düzenleyici yetkilere uygunsuz davranışlar sergilemesi

74 McConnell Jr., Donald K. ve George Y.Banks, “The New Fraud Audit Standard”, CPA Journal, 
Vol:67, Sayı:6, (June 1997), s.22.
75 “Statement  on auditing standards  no.  82--consideration of  fraud in  a  financial  statement 
audit” Journal of Accountancy; New York; (April 1997), s.10-15.
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 Yönetimin sürekli olarak yetersiz ve verimsiz muhasebe, bilişim teknolojileri 

ve iç denetim elemanlarını çalıştırması

 İşletmedeki kıdemli yönetim elemanlarının, avukatların ve yönetim kurulu 

üyelerinin sürekli değişmesi

 Yönetim ve denetçi arasındaki yakın ilişkiler

 Denetçilerle, muhasebe, denetim ve raporlama konusunda sık sık tartışma

 Denetçiye  sürekli  denetimini  sonlandırılması  ve  raporun  yazılması  için 

yapılan zaman baskıları

 Denetçilerin bilgi kaynağı olan kişi, belge vb. ne erişimde yapılan formal 

veya informal kısıtlamalar.

 Denetçinin çalışmalarını kısıtlayıcı baskılar

 Daha önceden bilinen kanunların ihlalleri vb.

SAS no:82 denetçinin, hile riskini minimize etmek için gerçekleştirilen geniş ve 

kapsamlı  çabaların bir parçası olduğunu kabul eder. Yönetim, hilelerin önlenmesi ve 

ortaya  çıkarılmasından  sorumludur  ve  pozitif  bir  kontrol  çevresi  ile  birlikte  uygun 

kontrol  faaliyetlerini  oluşturarak  hilelerin  önlenmesinde  önemli  bir  rol  oynar.  Temel 

olarak denetçi ve yönetim hile kontrolünün birkaç alanı veya yönteminden sorumludur. 
76 

2.1.1.2.  SAS No:99  Ve Getirdiği Yenilikler

76 Nurten Erdoğan, s.20.
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SAS no: 99, SAS no: 82 ile aynı adla 15 Aralık 2002 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere yayınlanmıştır.77 Genel  hatları  ile  SAS no:  82’  ye  sadık  kalınmış  ancak 

gelişen olaylar neticesinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

SAS no:99 4.paragrafta, “finansal tabloların denetiminde, denetçinin hileyi göz 

önünde bulundurmasına odaklanmış olmasına rağmen hileyi önlemek, ortaya çıkarmak 

ve  caydırmak  için  program  ve  kontrollerin  tamamlanması  ile  planlanmasının 

sorumluluğu  yöneticilere  aittir.  finansal  tablolarda  düzenlenmiş  yönetici  iddiaları  ile 

başlangıç, kayıt, süreç ve raporlama işlemleri ile diğer şeyler arasındaki uyum (olaylar 

ve  durumlar  gibi)  iç  kontrol  sisteminin  kurulması  ve  sürdürülmesi,  muhasebe 

politikalarının benimsenmesi için yönetim sorumludur.” şeklinde tanımlanarak yönetim 

ve denetçinin yetki ve sorumluluk alanları belirtilmiştir.

SAS no:99” un giriş bölümü 1.paragrafında, tıpkı SAS no:82’ de olduğu gibi 

denetçinin mali tabloların önemli hata ve hilelerden kaynaklanan yanlış veya yanıltıcı 

beyanlardan arınmış olduğunu mantıklı güvenilirlikte saptamak doğrultusunda denetimi 

planlama ve yürütme sorumluluğu olduğu vurgulanmıştır. 

2.paragrafta düzenlemenin içeriği aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

1- Hilenin karakteri ve tanımı

2- Mesleki tutuculuk uygulamasının önemi

3- Hileye  bağlı  yanıltıcı  beyan  riskleri  hususunda  personel  bağlantıları  içinde 

tartışma,

4- Hileye bağlı yanıltıcı beyan risklerini tanımlamak için ihtiyaç duyulan bilgiyi elde 

etmek,

5- Hileye bağlı yanıltıcı beyan olarak sonuçlanabilen risk tanımlamaları,

77 http:/antifraud.aicpa.org/Resources/Auditors/Regulatory+Cnsiderations/SAS+No.+99 
+Guidance.

- 49 -



6- İşletmenin program ve kontrollerinin değerlendirilmesi hesaba katıldıktan sonra 

tanımlanmış risklerin değerinin saptanması,

7- Değerlendirilmiş sonuçlara cevap verilmesi,

8- Denetim kanıtlarının değerlendirilmesi,

9- Hile konusunda, yönetim, denetim komitesi ve diğerleri ile iletişim kurulması

10- Denetçinin hileyi göz önünde bulundurmasında belgelendirme,

Denetçinin  göz  önünde  bulundurması  gereken  iki  çeşit  yanıltıcı 

beyan bulunmaktadır.

 Hileli  finansal  raporlamadan  doğan  yanıltıcı  beyan  :  finansal  tabloların 

hazırlanmış  olduğu  belgeleri  destekleyiciler  veya  muhasebe  kayıtlarının 

değiştirilmesi,  tahrif  edilmesi  ve  manipülasyon,  finansal  tablolarda  olayların, 

işlemlerin  veya  diğer  önemli  bilgilerin  kasıtlı  olarak  atlanması  veya  yanlış 

sunulması, açıklama, sunuş biçimi, sınıflandırma veya miktarla ilgili muhasebe 

prensiplerine kasıtlı olarak başvurulmaması,

 Varlıkların suiistimalinden doğan yanıltıcı beyan : alınmamış mal veya hizmetler 

için  ödemeler  yapılması,  varlıkların  çalınması,  zimmete  geçirme  gibi  çeşitli 

yollarla gerçekleştirilmiş olabilir.

Hile gerçekleştiğinde üç şart aynı anda bulunur. (paragraf 7)

 Yönetim veya diğer çalışanların bir  dürtüye sahip olması veya  baskı  altında 

olmaları hile yapmak için bir neden sağlar.
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 Hile yapmak için  fırsat sağlanması. Örneğin, yönetimin kontrolleri hiçe sayma 

kabiliyeti, etkin olmayan kontroller, kontrollerin yokluğu/olmayışı gibi durumların 

varlığı.

 Hileli davranışı gerçekleştirmek için bahanenin olması gerekir. Olaylar, işlemler 

veya diğer önemli bilgilerden saptırmalar.

Yönetimin içinde bulunacağı hileler aşağıdaki gibi sıralanabilir

 Yönetim tek başına hile yapma yeteneğine sahiptir. Çünkü, muhasebe kayıtlarını 

doğrudan veya dolaylı olarak manipüle edebilecek bir pozisyondadır.

 Yönetim personele  doğrudan hile  yaptırabilir  veya  bunda  başarılı  olmak  için 

onların yardımını rica ederek isteyebilir.

 Yönetici ve personel hile yapmak için anlaşabilir ve denetçiler, içerideki diğerleri 

ve dışarıdaki organizasyonlardan hileyi gizlemek için tedbir alabilirler.

 Yönetim, çalışanlar veya 3.kişiler arasında işbirliği/danışıklı dövüş yoluyla hileli 

işlemler gizlenebilir.

Mesleki Tutuculuk: Mesleki tutuculuk kavramı üzerinde önemli durulmuş ve 

denetim  kanıtlarının  kritik  değerlemesi  ve  şüpheci/sorgulayıcı  zeka  kavramını  da 

kapsayan  bir  davranıştır.  (paragraf  13)  Mesleki  tutuculuk  uygulamasında  denetçi, 

toplanmış  ve  değerlendirilmiş  kanıtlara  göre  yönetimin  dürüstlüğüne  olan  inancına 

rağmen, kanıtlarla ikna edilmiş olmadıkça sonuca varmamalı, ikna edici ilave kanıtlara 

ulaşmalıdır.  Mesleki tutuculuk kavramı aynı zamanda  mesleki sağduyu kavramı ile 

birlikte değerlendirilmelidir.

Denetim bir takım çalışmasıdır (paragraf 14 ve 15)
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SAS no:99 un getirdiği en önemli yeniliğin denetimin bir takım işi olduğunun 

vurgulanmasıdır.  Denetim bir takım çalışmasıdır  ve beyin fırtınası  / fikirlerin karşılıklı 

değişimi yoluyla takım üyeleri aralarında tartışma yapmalıdırlar. Bu tartışmalar

- işletme varlıklarının nasıl suiistimal edilmiş olabileceği,

- yönetimin  nasıl  hile  yapabileceği  ve  hileli  finansal  raporlamayı 

gizleyebileceği,

- hileye  dayalı  risk  için,  işletmenin  finansal  tablolarının  nasıl  ve  nerede 

hassas olabileceği inancı,

- yönetim veya hile yapacak diğerleri için dürtü/baskı yaratılabilmesi için 

bilinen iç veya dış faktörlerin varlığı ve bu varlığın etki derecesi,

- hile yapılması için fırsatlar,

- işlenen  hilenin  bahanesi  için  yönetim  tarafından  imkan 

verilen/kolaylaştırılan çevresel veya kültürel göstergeler,

- yönetimin kontrolleri hiçe sayma riski,

- hileye  dayalı  yanıltıcı  beyan  için  işletme  finansal  tablolarının 

hassasiyetine denetçinin nasıl cevap vereceği,

gibi konuları kapsamalıdır ve denetçinin görüşünü bildirmeden önce, takım çalışması ve 

tartışmalar tamamlanmış olmalıdır. 

Denetçi  hileye  dayalı  yanıltıcı  beyan  risklerini  tanımlamak  için  kullanacağı 

bilgiyi elde etmek için aşağıdaki prosedürleri uygulamalıdır. (paragraf 19)

 Yönetim ve işletme içindeki diğerleri tarafından nasıl yapılabileceği ve hile 

riskleri hakkında görüşlerini almak için sorgulanmaları,

 Denetim planlamasında analitik prosedür uygulamasında tanımlanmış olan 

sıra dışı veya beklenmedik ilişkilerin göz önünde bulundurulması,

- 52 -



 Bir veya daha fazla hile risk faktörlerinin varolup olmadığının göz önünde 

bulundurulması,

 Hileye dayalı yanıltıcı beyan risklerinin tanımlanmasında yardımcı olabilecek 

diğer bilgilerin göz önünde bulundurulması,  

SAS  no:99  denetçiye  sorumluluk  yüklerken,  onun  bu  sorumluluğu  yerine 

getirirken  neler  yapabileceği  hakkında  denetçiye  yol  göstermekte,  tavsiyelerde 

bulunmaktadır. Denetçinin, kanıt toplarken gerekli görmesi halinde ise,

 Yönetimi sorgulamalıdır.

 iç kontrol ve iç denetim uygulayıcılarını sorgulamalıdır.

 denetim komitesi üyelerini ( en azından onların şefini) sorgulamalıdır.

 Çalışma alanını genişletebilir.

 Hileye dayalı  yanıltıcı  beyan risklerini  tanımlamadan önce, bu konuda 

ona  yardımcı  olabilecek  bilgiyi  sağlayabilecek  işletme  içinden  veya 

dışından diğerleri olup olmadığını da göz önünde bulunduracaktır.

Denetçinin  yönetimi  ve  işletme  içindeki  diğerlerini  sorgulaması  önemlidir. 

Çünkü hile  genellikle  sorgulamalarda  alınmış  cevaplardaki  bilgi  doğrultusunda  açığa 

çıkarılmıştır. Bu sorgulamaların olumlu bir etkisi de denetçiye bilgi vermek için kişilere 

fırsat sağlamasıdır.  

Denetçi  hile  risk  faktörlerinin  izini  takip  etmelidir.  Hile  risk  faktörlerini 

tanımlarken mesleki sağduyusunu kullanmalıdır. Hile risk faktörlerinin hilenin varlığını 

göstermesi  gerekmez ancak,  onlar  sık  sık  hilenin  varolduğu durumlarda her  zaman 

mevcutturlar.

Denetçinin denetim çalışmaları sırasında mutlak güvence elde edemeyeceği ve 

denetim çalışmalarının  doğru  bir  şekilde  planlanmış  ve  uygulanmış  olsa  bile  hileye 

dayalı yanıltıcı beyanların her zaman ortaya çıkarılamayacağı, hatayı ortaya çıkarmak 
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için etkili olan denetim prosedürünün hilenin ortaya çıkarılması için etkili olmayabileceği 

gerçeği  standartta  kabul  edilmekle  birlikte,  denetçinin  bulgularını  “mantıklı  

güvenilirlik” le de ifade edebilmesi istenmektedir.

 Denetçi  denetimin  planlanması  ve uygulanması  aşamasında hile  faktörünü 

hep göz önünde bulundurmalı, ancak bulgular mantık çerçevesi içerisinde izah edilebilir 

olmalıdır. 

2.1.2.  SARBANES-OXLEY KANUNU

Büyük  beşli  (big  five)  olarak  bilinen  uluslar  arası  denetim  firmalarının 

denetiminde bulunan, faaliyet gösterdiği sektörde büyük pazar payına sahip güçlü ve 

köklü firmaların teker teker iflas aşamasına gelmesi, denetim firmalarına olan güveni 

oldukça sarsmıştır. Hemen her iflas sonrası skandal olarak nitelendirilmiş ve skandalın 

patlak vermesinde ilk suçlu denetim firmaları olarak gösterilmiştir. 

Özellikle Enron olayının patlak vermesinden sonra, denetim alanında mevcut 

düzenlemelerin bu tür skandalları önlemeye yeterli olmadığı görüşünün ağır basması ve 

denetim  firmaları  ile  denetim  faaliyetlerinin  kaybettikleri  itibarlarının  yeniden 

kazanılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların en çok ses getireni 

ise Sarbanes-Oxley Kanunu’ dur.

Dış  denetim ve muhasebe uygulamasına  ilişkin  olarak ABD’ de Aralık  2001 

tarihinde Enron firmasında başlayan ve Worldcom, Xerox gibi  dev firmalarla devam 

eden  denetim  usulsüzlükleri  sonrasındaki  iflaslar  üzerine,  Amerikan  sermaye 

piyasasında  oluşan  güven  bunalımını  aşmak  üzeren  30  Temmuz  2002  tarihinde 

“Sarbanes-Oxley Kanunu” yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 78

Sarbanes-Oxley Kanunu bir muhasebe kanunu değil onun çok ötesinde şirket 

yöneticileri ile ilgili çok ciddi bir takım suçların tanımlandığı ve cezaların öngörüldüğü, 

şirketlerin  karar  verme  sisteminde  etkili  olan  diğer  kişilerle  ilgili  bir  takım  yeni 

78 Salih Tanrıkulu, “Sarbanes-Oxley Kanunu Sonrası  Denetçi  Bağımsızlığı  Konusunda ABD’ de 
Yapılan Düzenlemelerin  Türkiye’  ye Yansımaları”  Vergi  Sorunları  Dergisi,  Sayı  176, Mayıs 
2003, s.90.
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yükümlülüklerin  getirildiği  ve  bu  kişilerin  yükümlülüklerini  yerine  getirmedikleri 

durumlarda uygulanacak yaptırımların düzenlendiği bir “kurumsal yönetim kanunu” dur. 

Kanun’  un  gerisinde  yatan  düşünce  de  doğru  bilgiyi  zamanında,  en  hızlı  şekilde 

sunabilme gayretidir. 79

Kanun’  un  temelinde,  yöneticilerin  ve  şirket  çalışanlarının  şirkete  ilişkin 

görevlerinde sadakat ve bağlılık ilkelerine uygun hareket etmelerini sağlamak ve buna 

uygun davranmayanları çok ciddi şekilde cezalandırmak yatmaktadır. Şirket yöneticileri 

ve çalışanları açısından oldukça ağır para ve hapis cezaları öngörülmüştür. Kanun, yeni 

federal suçlar yaratarak ve mevcut federal suçlar için ise cezaları artırarak muhasebe ve 

denetime  ilişkin  düzenlemeleri  artırmış,  mali  tablolara  ilişkin  açıklama  ve  dipnot 

gereklerini çoğaltarak kurumun mali sorumluluğunu artırmayı ve muhasebenin gözden 

geçirilmesini güçlendirmeyi amaçlamıştır. 80

Kanun metni 11 ana ve 66 alt başlıktan oluşmaktadır.  Kanun metninin ana 

başlıkları şunlardır,

1- Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu

2- Denetçi Bağımsızlığı

3- Kurumsal Sorumluluk

4- Kapsamı Genişletilmiş Mali Bildirimler

5- Analist Çıkarlarının Çatışması

6- Komisyonun Kaynakları ve Yetkileri

7- Çalışmalar ve Raporlar

8- Kurumsal ve Kriminal Hile Sorumluluğu

9- Beyaz Yakalı Suçlara Ait Cezaların Arttırılması

10- Kurumsal Vergi Beyanı

79 Batuhan Güvemli, s.94.
80 www.aicpa.org, AICPA, Brief Summary of Sarbanes-Oxley Act of 2002.
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11- Kurumsal Hile ve Sorumluluk

Kanunun diğer önemli bazı maddeleri şöyledir. 81

Madde 201 : denetçilerin uygulama alanları dışında kalan hizmetler 

1- Aynı  zamanda  denetim  hizmeti  verilen  müşterilere,  defter  tutma, 

muhasebe kayıtları veya mali tablolarla ilgili diğer hizmetler

2- Finansal bilgi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi

3- Değerleme  hizmetlerinin  verilmesi  veya  aynı  tür  raporlara  katkıda 

bulunmak

4- Aktüerya hizmetleri

5- İç denetim hizmetleri

6- Yönetim fonksiyonları ve insan kaynakları danışmanlığı

7- Borsada aracılık  ve menkul  kıymet hizmetleri,  yatırım danışmanlığı  veya 

yatırım bankacılığı hizmetleri

8- Denetimle ilgisi bulunmayan uzmanlık konularında bilirkişilik hizmetleri

9- Halka  Açık  Şirketler  Muhasebe  Gözetim  Kurulu  tarafından  yönetmelikle 

belirlenen diğer hizmetler.

Bağımsızlığı  ortadan  kaldıran  hizmetler  olarak  belirtilen  bu  hizmetler  için 

önemli olan aynı denetim müşterisine aynı dönemde verilmesi halidir. Aynı dönemde ve 

aynı  denetim  müşterisi  olmamak  kaydıyla  bir  denetim  firmasının  bu  hizmetlerinde 

kısıtlama yapılması sözkonusu değildir.

Madde 203 : Denetçi Ortağın Rotasyonu

81 www.aicpa.org .
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Denetimde yer alan sorumlu ortak baş denetçi veya denetimin gözetiminden 

sorumlu ortak denetçinin,  aynı müşteri  şirkete önceli  beş yıllık hesap dönemi içinde 

denetim  hizmeti  sunmuşsa,  bir  sonraki  dönemde  aynı  denetçilerin  denetimi 

gerçekleştirmeleri  yasaklanmıştır.  Denetim aynı denetim firması ile devam edecekse, 

denetim  faaliyeti,  aynı  denetim  firmasının  farklı  denetçileri  tarafından 

gerçekleştirilmelidir.  Şirkete  ilişkin  denetimlerde  görev  alacak  denetçilerin  rotasyona 

tabi tutulması esastır.

Madde 403 : Şirket Yöneticilerine ve Pay Sahiplerine İlişkin Kamuya 

Yapılacak Açıklamalara İlişkin Hususlar

Şirket yönetim kurulu üyeleri, şirket çalışanları ve şirket sermayesine doğrudan 

veya dolaylı % 10’ una sahip olan pay sahiplerinden şirket hissesi alım satımı yapmaları 

halinde, işlem yapılan günü izleyen 2. işgünü sonuna kadar kamuya açıklama yapılması 

gerekmektedir.

PARMALAT,  ENRON,  AHOLD Skandallarının  Perde  Arkasında  Yatan 

Nedenler 

Şirket iflaslarının özellikle basına yansımasından sonra, iflasın perde arkası ile 

ilgili  gerçekler  teker  teker  günışığına  çıkartılmış,  uzun  süre  gündemi  meşgul  eden 

açıklamalar  yapılmıştır.  Yapılan  açıklamalar  özellikle  birkaç  nokta  üzerinde 

yoğunlaşmakta, bu açıklama ve araştırmalar bir arada değerlendirildiğinde, şirketlerin 

giderek artan hızla büyümekte olduğu ancak bu büyümenin kontrolden çıkma noktasına 

doğru ilerlediği  anlaşılmaktadır.  Bu durum ise,  içeriden  ve dışarıdan  birçok  kesimin 

iştahını kabartmaktadır. Denetim firmalarının ise bazı olaylara müdahalede gecikmesi 

veya önemsememesi ise olayı daha da çarpıcı hale getirmektedir.

Olayların bütününe baktığımızda ise tek bir suçlunun bulunmadığı, şirketlerle 

ilgili hemen tüm ilgililerin şirketlerin sonunun hazırlanmasında küçük de olsa katkısının 

olduğu görülmektedir.

En çok ses getiren ve iflasları sonunda en fazla kesime zarar veren şirketler 

olan,  Parmalat,  Enron  ve  Ahold  olayları  birlikte  incelendiği  ve  sona  giden  süreçte 

yaşananlar  birlikte  değerlendirildiğinde  ortak  özelliklerin  bulunduğu  görülmektedir. 
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Sarbanes-Oxley Kanunu’ nun kabulüne kadar giden süreçte yaşanan skandalların ortak 

özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.82 83 84 85 86 87 88

 Analistler, spekülatörler v.b. tarafından çizilen pembe tablolar

 Firmaların  büyümek  adına  ana  faaliyet  konuları  dışındaki  alanlara  yatırım 

yapmaları, 

 Düşük sermaye getirisine rağmen, hisse başına getirisinin daha yüksek oranlarla 

kamuoyuna açıklanması

 Cirodaki olağanüstü artışa rağmen, çalışma sermayesinin azalması, 

 Şirkette işlerin iyi  gitmediğinin  farkında olan yöneticiler  tarafından ellerindeki 

şirket hisselerinin satılması, 

 Üst düzey sorumlu şirket müdürlerinin hileye bulaşması ve zimmetlerine para 

geçirmeleri

 Ortak  girişim  paylarının  satışların  bir  yüzdesi  olarak  kaydedilmesine  olanak 

tanınması, 

 Toptan hizmetlerle  ilgili  kontratların  mark to market muhasebe metodu ile 

kaydedilmesi,  (kontrat  fiyatını  piyasa  fiyatı  ile  karşılaştırarak  piyasa  fiyatına 

ayarlamak)

82 Cemal Çakıcı, Ahold: Avrupa’ nın Enron’ u mu?, (Tercüme-Accountancy, Nisan-2003, s.42-43) 
Muhasebe ve Finansman Dergisi, MUFAD, S:20, (Ekim-2003), s.152-153.
83 Cengiz  Toraman,  “Muhasebe Denetiminde Etik  ve  Enron  Örneği”,  Mali  Çözüm Dergisi, 
İSMMMO Yayınları, Yıl:12, Sayı:59, s.164-177.
84 Cengiz  Toraman,  “Enron:  Dolandırıcılık  Sistemi  Nasıl  Çalışır”  (Çev.Brian  Singleton-Green, 
Accountancy, Mayıs-2002) Muhasebe ve Finansman Dergisi, MUFAD, Sayı:16,(Ekim-2002), 
s.55-57.
85 Cengiz Toraman, “Enron Olayı ve Bu Olaydan Çıkarılması Gereken Dersler”,  Muhasebe ve 
Finansman Dergisi, MUFAD, Sayı:15, Temmuz-2002, s.84-90.
86 Bilanço Dergisi, TÜRMOB Aylık Yayın Organı, Sayı:88, (Şubat-2004), s.2-4.
87 Ayça Zeynep Süer, “Profesyonel Muhasebe Mesleğinde Enron Skandalı ve Sonrası Gelişmeler”, 
VI.Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu, İSMMMO Yayın No: 49, İstanbul-2004, s.
112-126.
88 Ayça  Zeynep Süer,  Muhasebe Mesleğinde Enron Vak’ası  ve Getirdikleri,  İstanbul  : 
İSMMMO Yayınları, 2004, s.44-72.
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 Sermaye Piyasası kurallarının, halka açık şirketlerin bağımsız denetim kuruluşları 

tarafından  denetlenmesini  zorunlu  kılması  nedeniyle,  olumlu  denetim 

raporlarının yatırımcıların yönlendirilmesindeki etkisini kullanmak isteyen şirket 

yönetimi  tarafından,  karlı  olmayan  bir  şirket,  karlı  gösterilerek  hisselerin 

değerliliği arttırılmaya çalışılmış ve bu işe denetim firmalarının da alet edilmiş 

olması, 

 Özel  amaçların  yaygınlığına  bağlı  olarak,  yeni  fonların  oluşumunu cazip  hale 

getirmek,  yeni  yatırımcıları  çekebilmek,  yabancı  faaliyetlerden  oluşan  karları 

ayırmak gibi  özel  amaçlarla  şirketler  tarafından sıkça kullanılan  araçlar  olan, 

Özel  Amaçlı  Ortaklıklar/Girişimler (Special  Purpose  Entities-SPEs) 

kullanılarak, maliyetlerin gizlenmesi ve böylece şirket karlılığının şişirilmesi, 

 Özel  Amaçlı  Ortaklıklar  ile  iş  yapılması,  faaliyette  bulunulmasına  rağmen  bu 

ilişkilerin  ve  faaliyetlerin  muhasebe  kayıtlarına  yansıtılmaması  nedeniyle 

bilançoda hiç yer almaması,

 Denetim firmasının aynı zamanda danışman firma olması,

 Yönetim  kurulunda  eski  denetçilerin  yetkisiz  yönetici (non-executive 

manager) olarak çalışmaları,

 Şeffaf raporlama ve yasalarla uyumu engelleyen, karmaşık mali yapı ve vergi 

cennetlerinin bulunuyor, biliniyor ve kullanılıyor olmasının engellenememesi,

 Karşılığı  olmayan,  ancak  yatırımcı  tarafından  bilinmeyen,  şirket  senetlerinin 

satılarak malvarlığının şişirilmesi,

 Vergi cennetleri olarak bilinen ülke ve bölgelerin kullanılarak, yolsuzluk ve kara 

para aklama ile ilgili para transferlerinin izlenmesinin zorlaştırılması, bazen de 

ortadan kaldırılması, 

 İç denetim komitesi tarafından gündeme getirilen bulguların dikkate alınmaması
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 Herkesin işlerin iyiye gittiğine dair  inancının  yüksek olması  nedeniyle,  ortaya 

çıkan sorunlar ve olumsuzluklarla ilgili bilgi veya iddiaların kötüye gidişin işareti 

ya da başlangıcı olabileceği konusunda hiç dikkate alınmamaları,

2.2. ULUSAL ALANDA HİLE İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Ulusal alanda hile ile ilgili  gelişmelerin ele alındığı bu bölümde 2002 yılında 

yürürlüğe giren Sarbanes-Oxley Kanununun yayım tarihi esas alınmıştır. Bu bölümde, 

Sarbanes-Oxley Kanunu sonrası tüm dünyada muhasebe ve denetim alanında yaşanan 

gelişmelerin Türkiye’ ye yansımasının etkisi ile yapılan düzenlemeler ele alınmıştır. Konu 

ile  ilgili  olmasına  rağmen  halen  yürürlükte  bulunan  VUK,  3568  Sayılı  Serbest 

Muhasebecilik,  Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik ve Yeminli  Mali Müşavirlik Kanunu, 

Bankalar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemelere yer verilmemiştir.

2.2.1. Yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağı ve Getirdiği Yenilikler

09.07.1956 tarih ve 9353 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, kabul tarihinden günümüze kadar önemli değişiklikler 

geçirmemiş,  dolayısıyla  dünyada  ve  ülkemizde  yaşanan  hızlı  gelişmelere  ayak 

uyduramamıştır.  Bu  taslak  çalışma bu konudaki  önemli  bir  açığı  gidermeye  yönelik 

olması açısından geç kalmış ancak oldukça olumlu bir adımdır.

Altı kitap ve 1514 maddeden oluşan yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağı, çağdaş 

dünyanın paylaştığı ortak muhasebe raporlama dilini esas almış, Avrupa Birliği hukuk 

düzenine uyumlu olarak hazırlanmış,  uluslar  arası  finansal  raporlama standartları  ve 

uluslar arası denetim standartlarının uygulanması kurallara bağlanmıştır. Böylece hem 

Avrupa Birliği ülkeleri uygulaması ile paralellik sağlanmış hem de bu paralelliğin devamı 

garanti altına alınmış olmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu Taslak metninde öngörülen 

önemli değişiklikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.
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“İşletme hesabı esası” yürürlükten kaldırılmaktadır. Tasarının Ticari İşletme 

başlıklı birinci bölüm beşinci kısım 64-88.maddeleri ticari defterlere ayrılmıştır. Tasarının 

64.maddesinde “her tacir, ticari defterlerini tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle  

mal  varlığı  durumunu  açıkça  görülebilir  bir  şekilde  ortaya  koymak  zorundadır. 

Tutulacak  defterler  Türkiye  Muhasebe  Standartları  Kurulu  tarafından  bir  tebliğ  ile  

belirlenecektir” denmektedir.

Taslak  metin  madde  66’ya  göre,  her  tacir,  ticari  işletmenin  açılışında 

taşınmazlarını,  alacaklarını,  borçlarını,  nakit  parasının  tutarını  ve  diğer  varlıklarını 

eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerini teker teker 

belirten bir envanter çıkaracaktır. Madde 68’ e göre ise tacir, ticari faaliyetlerin başında 

ve her faaliyet döneminin sonunda, varlık ve borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren 

finansal tabloyu çıkarmak zorundadır. Başka bir deyişle, bu maddelere göre tasarının 

yasalaşması halinde tüm tacirler zorunlu olarak bilanço esasına göre kayıt tutacaklardır.

Finansal Tablolar

Yeni Ticaret Kanunu taslağında, aksine yasal hükümler saklı kalmak kaydıyla, 

yıl sonu finansal tablolarında ticari işletmenin tüm varlıklarının, borçlarının peşin ödenen 

giderler ile peşin tahsil edilen gelirlerinin bütün gelir ve giderlerinin doğru bir şekilde 

değerlendirilmiş olarak gösterilmesi zorunludur. 

Taslak metin madde 69’a göre finansal tablolar,

- Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenecektir.

- Açık ve anlaşılır olacaktır.

- Düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerek kıldığı sürelerde çıkartılacaktır.

Denetim

Yeni  Ticaret  Kanunu taslağında halka açık  olsun veya olmasın tüm anonim 

şirketlerde finansal tabloların denetimi ile birleşme, bölünme, tür değiştirme, sermayeni 

artırılması, azaltılması gibi işlemlerin denetimlerini , 3568 sayılı Yasa’ ya göre denetim 
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yetkisi  almış Serbest Muhasebeci Mali  Müşavir,  Yeminli  Mali  Müşavir  unvanlı  meslek 

mensupları  ile  bunların  oluşturdukları  Bağımsız  Denetim Kuruluşlarına,  Uluslar  arası 

Standartlara göre yaptırılması öngörülmektedir.89

Taslak metin 397.maddesine göre, anonim şirketin ve şirketler topluluğunun 

finansal tabloları ile yıllık raporu denetçi tarafından denetlenir. Denetçinin denetiminden 

geçmemiş finansal tablolar ve yıllık rapor düzenlenmemiş hükmünde olup, bu hüküm 

yılılk ve altı aylık finansal tablolar için öngörülmüştür.

397.maddenin  1.fıkrasına  göre,  finansal  tablolar  ile  yıllık  raporların 

denetlenmesi, bu belgelerin kağıt üzerinden olmayıp, envanter de dahil olmak üzere 

tüm muhasebenin,  kayıtlar  ve  kayıtların  dayandığı  belgeler  ile  denetlenmesidir.  Bu 

denetleme özel değil geneldir, kısmi veya bazı işlemlerin ya da halka açılma, menkul 

değer  çıkarma,  sermaye  artırım  gibi  bazı  olayların  denetimi  olmayıp,  bütünsel  bir 

denetimdir. Gerekçeye göre, Genel Kabul Görmüş Denetim İlkeleri, Türkiye Muhasebe 

Standartları  ve  Uluslar  arası  Finansal  Raporlama  Standartları  izin  vermiş  olsa  dahi 

denetim sondaj usulü ile yapılamaz.90

Taslak metinin 565.maddesinin atfı ile sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketlerin  ve  635.madde  atfı  ile  de  limited  şirketlerin  denetimine,  anonim  şirketin 

denetimi  hakkındaki  hükümler  uygulanacağı  için,  sadece anonim şirketler  değil  aynı 

zamanda  sermayesi  paylara  bölünmüş  komandit  şirketler  ve  limited  şirketler  de 

bağımsız denetime tabi tutulacaktır.91

Taslak metinin 400.maddesine göre ise, denetçi ancak bir bağımsız denetleme 

kuruluşu olabilir. Küçük anonim şirketler, en az iki yeminli mali müşaviri veya serbest 

muhasebeci  mali  müşaviri  denetçi  olarak seçebilir.  Bağımsız  denetleme kuruluşunun 

kuruluş ve çalışma esasları ve denetleme elemanlarının nitelikleri Bakanlar Kurulu Kararı 

ile düzenlenecektir.

89 Mehmet  Özbirecikli,  “Bağımsız  Denetçinin  Müşteri  Firmanın  Yolsuzluk  Eylemi  Karşısındaki 
Tutumu:Şirket  Yolsuzluk  Vakaları  ve  Yasal  Düzenlemeler  Çerçevesinde  Bir  İnceleme”, 
Muhasebe ve Denetime Bakış, Nisan-2006, s.15-16.
90 Özbirecikli, s.16.
91 Yasin Ulusoy, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Dış Denetim, Ankara: Seçkin 
Yayınevi, 2007, s.73.
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Taslak  metin  Avrupa Birliği  hukuk düzenine uyum ve uluslar  arası  finansal 

raporlama standartları ve uluslar arası denetim standartlarının dikkate alınması suretiyle 

hazırlanmış  olmakla  birlikte  denetim  ve  denetçi  türleri  arasında  farklılıklar  göze 

çarpmaktadır. Taslak metinde adı geçen denetim türleri ile AB 8.direktifi ve UDS’ de 

(Uluslar  arası  Denetim Standartları)  adı  geçen denetim türleri  karşılaştırmalı  olarak 

aşağıdaki tablo 1’ de yer almaktadır.

Denetçi türleri açısından bakıldığında ise TTK Taslak metninde geçen denetçi 

türlerinin şunlardan oluştuğu görülmektedir. İşlem denetçisi, kuruluş denetçisi, hesap 

denetçisi,  topluluk denetçisi, özel denetçi, uzman ve denetçi yardımcısı.  Buna karşın 

denetçi türleri, hem UDS’ de hem de AB 8.yönergesinde bağımsız denetçi ve iç denetçi 

şeklinde ikili bir tasnife tabi tutulmaktadır.92

Taslak  metine  göre  denetlenecek  olan,  şirketin  finansal  tabloları  ile  yıllık 

raporları  ve  bunlar  bağlamında  tüm  şirket  muhasebesidir.  Bir  başka  anlatımla 

“denetim  noktasal  değil  bütünsel  olacak”,  “zaman  zaman  değil  sürekli 

yapılacaktır”. 93

Tablo 1

UDS, AB 8.Direktifi ve Yeni TTK Tasarısında Adı Geçen Denetim 
Türlerinin Karşılaştırılması

UDS’ de geçen denetim 
türleri

AB 8.direktifinde geçen 
denetim türleri

TTK tasarısında geçen 
denetim türleri

- bağımsız denetim, 
(muhasebe ve mali tablo 
denetimi)

- bağımsız denetim, 
(muhasebe, mali tablolar 
ve faaliyet denetimi)

- bağımsız denetim, 
(muhasebe ve mali tablo 
denetimi)

92 Tamer Aksoy, “Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Işığında Denetim ve Muhasebe Yasal 
Düzenleme Çerçevesine İlişkin Analitik Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Denetime Bakış, 
Eylül 2005, s.119.
93 Veysi Seviğ, “Kayıt Tutma ve Denetim Açısından Yeni Ticaret Yasa Tasarısı”, Mali Çözüm 
Dergisi, Yıl:15, Sayı:70, Ocak-Şubat-Mart 2005, s.21.
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- faaliyet denetimi,

- iç denetim,

- uygunluk denetimi,

- özel amaçlı denetim.

----

- iç denetim,

- uygunluk denetimi,

- özel amaçlı denetim.

- faaliyet denetimi,

----

- uygunluk denetimi,

- özel amaçlı denetim,

- kuruluş denetimi,

- topluluk denetimi.

Uluslar arası Standartlarla Uyum

Taslak metin madde 88’ de, “uygulamada, Türkiye Muhasebe Standartlarında 

hüküm  bulunmayan  hallerde,  fıkrada  belirtilen  ayrıntı  düzenlemelere,  anılan 

düzenlemelerde de hüküm bulunmadığı hallerde dünyada yaygın uygulaması bulunan 

genel  kabul  gören  muhasebe  ilkelerine  uyulur” hükmü  yer  almaktadır.  Böylece, 

tasarının yasalaşması halinde dünya uygulamaları ile paralellik sağlanması ve kanunun 

sürekli olarak kendini yenilemesi mümkün olabilecektir.

Taslak  metinin  geçici  1.maddesinde  ise,  “Türkiye  Muhasebe  Standartları  

Kurulu Türk Ticaret Yasası’ nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde, gerçek  

ve tüzel kişi tacirlerle her ölçekteki işletmelerin, ticaret şirketleri topluluklarının ticari  

defterleri ile münferit ve konsolide finansal tablolarına doğrudan doğruya uygulanacak 

olan Uluslar arası Raporlama Standartlarına veya bunun yerine geçen standartlara tam 

uygunluk  içerisinde  hazırlanmış  bulunan  Türkiye  Muhasebe  Standartlarının  tam 

metninin Türkçe’sini Resmi Gazete’ de yayımlar. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu  

ayrıca,  Uluslar  arası  Finansal  Raporlama  Standartlarında  veya  yerlerine  geçen 

standartlarda  yapılacak  her  türlü  değişikliği  hemen  Türkiye  Muhasebe  Standartları  

olarak yayımlar” hükmü yer almaktadır.

Başka bir anlatımla, taslak metin ile

- denetçilerin  şirketin  iç  organı  olmaktan  çıkarılıp,  denetim  görevinin 

bağımsız denetim şirketlerine ve meslek mensuplarına verilmesi,
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- uluslar  arası  muhasebe  standartları,  uluslar  arası  finansal  raporlama 

standartlarının hemen Türkiye Muhasebe Standardı olarak yayımlanacak 

olması

dış  dünya  ile  rekabette  Türk  firmalarına  oldukça  büyük  bir  katkı 

sağlayacaktır.

2.2.2. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Denetim Alanında Yapılan 

Yenilikler

2001  yılından  itibaren  Avrupa  ve  Amerika’  da  art  arda  ortaya  çıkan  şirket 

usulsüzlükleri Türkiye’ de de yankı bulmuş ve Sermaye Piyasası Kurul’ unca Sermaye 

Piyasası Kanunun 1.maddesinde yer alan kanunun konusuna uygun bir şekilde sermaye 

piyasasının  güven,  açıklık  ve  kararlılık  içinde  çalışması,  tasarruf  sahiplerinin  hak ve 

yararlarının korunmasını düzenlemek94 için çalışmalar yapılmıştır.

Bu  çalışmalar  sonucunda  Sermaye  Piyasası  Kurulu  tarafından  hazırlanarak 

yürürlüğe  konan  ve  konumuzla  ilgili  olan  bağımsız  dış  denetleme  ile  ilgili  tebliğler 

aşağıdaki tablo 2’ de yer almaktadır.

04.03.1996  tarih  ve 22570 sayılı  Resmi  Gazete’  de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Seri : X ve 16 nolu Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ”, 

tablo 2’ den de görüleceği gibi, 

05.10.1997 tarih ve 23141 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Seri :X No: 17,

94 30.07.1981 tarih ve 17416 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu’ nun 

konu  ve  amaç  başlıklı  1.maddesinde  kanunun  konusu,  “tasarrufların  menkul  kıymetlere 

yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla,  

sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve 

yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek” olarak tanımlanmıştır.
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29.06.2002 tarih ve 24800 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Seri :X No:18,

02.11.2002 tarih ve 24924 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Seri :X No:19,

18.02.2003 tarih ve 25024 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Seri :X No:20,

20.03.2003 tarih ve 25054 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Seri :X No:21,

tebliğler ile değişikliğe uğramış ve 12.06.2006 tarih ve 26196 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Seri  :  X  ve  22  nolu  Sermaye  Piyasasında  Bağımsız 

Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile de yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğde göze 

çarpan hususlar aşağıda açıklanmıştır.

Tablo 2

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Hazırlanarak Yürürlüğe Konan 

Bağımsız Dış Denetleme İle İlgili Yayımlanan Tebliğler

BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME
SERİ : X

NO T E B L İ Ğ İ N   A D I
RESMİ GAZETE

Tarihi Sayı

12

Sermaye  Piyasasında  Bağımsız  Dış  Denetleme  Hakkında 
Yönetmelik  Hükümlerine  Göre  Sürekli  ve  Sınırlı  Denetlemeye 
Tabi Ortaklık ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Tebliğ 
(Yürürlükten kaldırılmıştır.) 18.02.1992 21146

13

Sermaye  Piyasasında  Bağımsız  Dış  Denetleme  Hakkında 
Yönetmelik  Hükümlerine  Göre  Özel  Denetlemeye  Tabi 
Ortaklıkların  Belirlenmesi  Hakkında  Tebliğ'de  Değişiklik 
Yapılması Hakkında Tebliğ 18.02.1992 21146

14

Bağımsız  Sınırlı  Denetlemeye İlişkin İlke ve Kurallar  Hakkında 
Tebliğ 
(Yürürlükten kaldırılmıştır.) 18.02.1992 21146

15

Bağımsız  Denetleme  Kuruluşlarının  Kamuya  Duyurulması 
Hakkında Tebliğ 
(Yürürlükten kaldırılmıştır.) 07.06.1994 21953

16
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ 
(Yürürlükten kaldırılmıştır.) 04.03.1996 22570

17
Sermaye  Piyasasında  Bağımsız  Denetim  Hakkında  Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.10.1997 23141

18

Sermaye  Piyasasında  Bağımsız  Dış  Denetleme  Hakkında 
Yönetmelik  Hükümlerine  Göre  Sürekli  ve  Sınırlı  Denetlemeye 
Tabi Ortaklıklar ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29.06.2002 24800
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19
Sermaye  Piyasasında  Bağımsız  Denetim  Hakkında  Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 02.11.2002 24924

20
Sermaye  Piyasasında  Bağımsız  Denetim  Hakkında  Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.02.2003 25024

21
Sermaye  Piyasasında  Bağımsız  Denetim  Hakkında  Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.03.2003 25054

22
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında 
Tebliğ 12.06.2006

26196 
(Mükerrer)

23
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27.07.2006 26241

Kaynak : http://www.spk.gov.tr. (25.12.2007)

Tebliğin Kapsamı

Uluslar arası bağımsız denetim standartları esas alınarak hazırlanmış olan 22 

nolu tebliğin kapsamı başlangıç hükümleri 2.madde de  “ihraç ettiği sermaye piyasası  

araçları  bir  borsada  ve/veya  teşkilatlanmış  diğer  piyasalarda  işlem  görenler  dahil,  

ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ile Kurulun finansal raporlama standartlarına 

ilişkin  düzenlemeleri  kapsamında  konsolidasyona  dahil  edilen  işletmeler  ile  bağlı  

ortaklık,  müşterek  yönetime  tabi  teşebbüs  ve  iştirak  niteliğindeki  diğer  işletmelerin 

finansal tabloları ve diğer finansal bilgilerinin incelenmesi dahil bağımsız denetiminde 

uygulanır” olarak belirtilmiştir.

22 nolu tebliğde bağımsız denetime ve incelemeye (sınırlı bağımsız denetime) 

tabi işletmeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

- Aracılık faaliyetlerine münhasır olmak üzere bankalar,

- Aracı kurumlar,

- Portföy yönetim şirketleri,

- Yatırım fonları,

- Emeklilik yatırım fonları,

- Yatırım ortaklıkları,

- Konut finansmanı fonları,
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- Varlık finansmanı fonları,

- İpotek finansmanı kuruluşları,

-  Hisse  senetleri  menkul  kıymet  borsalarında  ve/veya  teşkilatlanmış  diğer 
piyasalarda işlem gören anonim ortaklıklar,

- Hisse senetleri halka arz edilmiş olan ve ars edilmiş sayılan ortaklıklar,

- Kanun’ da düzenlenmiş ve anonim şirket olarak faaliyette bulunan borsalar, 
teşkilatlanmış diğer piyasalar ve takas ve saklama kuruluşları ve

- Kurul tarafından finansal tablolarının bağımsız denetimi gerekli görülen diğer 
işletmeler.

Bağımsız Denetimin Amacı

Tebliğde bağımsız denetimin amacı, “finansal tabloların bağımsız denetiminin 

amacı, finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin 

finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir 

biçimde  gösterip  göstermediği  konusunda  bağımsız  denetçinin  görüş  bildirmesini 

sağlamak”  olarak  açıklanmıştır.  Bağımsız  denetçinin  görüşü,  finansal  tabloların 

güvenilirlik  derecesini  yükseltmekle  beraber,  bu  görüş  finansal  tabloları  bağımsız 

denetime tabi tutulan işletmenin gelecekteki durumu hakkında ve işletme yönetiminin 

işletmenin  faaliyetlerini  etkin  ve  verimli  bir  biçimde  yönettiğine  dair  bilgi  sağladığı 

şeklinde değerlendirilmez.

Mesleki Şüphecilik

Tebliğde mesleki şüphecilik “bağımsız denetçinin, sorgulayıcı bir yaklaşımla,  

kanıtların geçerliliğini incelemesi ve kanıtların, işletme yönetiminin açıklamaları ve diğer  

bilgi  ve  belgeler  ile  çelişki  içinde  olup  olmadığını  değerlendirmesidir” şeklinde 

tanımlanmıştır.  Bağımsız  denetçinin  mesleki  şüphecilik  anlayışıyla  hareket  etmesinin, 

bağımsız  denetim  sürecinde  şüpheli  olayların  gerekli  özen  gösterilmeden 

değerlendirilmesi,  bağımsız  denetim kanıtlarından sonuca ulaşırken gereğinden fazla 

genelleme  yapılması,  bağımsız  denetimin  mahiyet,  zamanlama  ve  kapsamının 
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belirlenerek  bağımsız  denetim  yöntem  ve  tekniklerinin  seçimi  ve  sonuçlarının 

değerlendirilmesinde yanlış varsayımların kullanılması  gibi  bağımsız denetim risklerini 

azaltacağı belirtilmiştir.

Makul güvence 

Tebliğde  makul  güvence “bir  bütün  olarak  finansal  tabloların  nitelik  ve  

nicelik bakımından önemli bir yanlışlık içermediğine dair bir sonuca varmada yeterli ve 

uygun bağımsız denetim kanıtının toplanması” olarak tanımlanmış ve makul güvencenin 

bağımsız  denetimin  tüm  aşamalarında  göz  önünde  bulundurulması  gerektiği 

vurgulanmıştır.  Makul güvence kavramı,  bağımsız denetçi tarafından verilen görüşün 

uygun görüş olmama riskini de içermektedir.

Bağımsız denetim riski ve önemlilik

İşletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirirken karşı karşıya kaldıkları ticari risklerin 

ortaya  çıkarılması  ve  bunlara  karşı  gerekli  önlemlerin  alınmasının  öncelikle  işletme 

yönetiminin  sorumluluğunda  olduğu  belirtilmiştir.  Ancak,  finansal  tabloları  etkileyen 

risklerin ortaya çıkarılarak, finansal tablolara doğru olarak yansıtılıp  yansıtılmadığının 

kamuya açıklanmasından bağımsız denetçiler de sorumlu tutulmuştur.

Bağımsız denetim riski ise“finansal tabloların önemli bir şekilde hatalı veya 

yanlış  sunulduğu  hallerde,  bağımsız  denetçi  tarafından  uygun  olmayan  bir  görüş  

verilme riski” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan yola çıkarak, bağımsız denetim riskini 

en aza indirgemek için denetçinin ne yapması gerektiği hususlar 1.Kısım 7.maddede 

detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartları

Tebliğin bağımsız denetim faaliyetinde bulunma şartları başlıklı ikinci kısmının 

3.maddesinde kuruluş şartları sıralanmıştır. Buna göre işletmelerin finansal tablolarının 
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bağımsız  denetimi  ile  görevlendirilecek  bağımsız  denetim  kuruluşlarının  aşağıdaki 

şartları taşımaları zorunlu kılınmıştır.

- Anonim şirket şeklinde kurulmuş olması ve hisse senetlerinin nama yazılı 
olması,  

- Ticaret unvanlarında “bağımsız denetim” ibaresinin bulunması,

- Ortaklarının  4.maddede  sayılan  yönetici  ve  bağımsız  denetçi  olma 
şartlarını taşımaları,

- Esas sermayenin en az % 51’  inin  sorumlu ortak baş denetçilere ait 
olması,

- Sadece bağımsız denetim ve mesleki alanda faaliyet göstermeleri,

- Organizasyon,  mekan,  teknik  donanım,  belge  ve  kayıt  düzeninin 
bağımsız denetim işini yürütecek düzeyde bulunması,

- Hazine  Müsteşarlığı  ve  Hazine  Müsteşarlığının  bağlı  olduğu  Bakanlık 
tarafından belirlenen usul  ve esaslar çerçevesinde mesleki  sorumluluk 
sigortası yaptırmaları.

Bağımsızlık

Bağımsız  denetim kuruluşları  ve  bağımsız  denetçilerin  denetim faaliyetlerini 

yürütürken bağımsız olmaları gerektiği vurgulanarak bu konuda bağımsız denetçilerin 

ne yapmaları  gerektiği  sıralanmıştır.  (İkinci  kısım,  üçüncü bölüm,  madde: 12) Buna 

göre bağımsız denetçiler,

- çalışmaları sırasında mesleki şüphecilik anlayışıyla hareket etmek,

- ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak,

- karşılaştığı  etik  çatışmaların  çözümünü  sağlayabilmek  için  en  yakın 

amirinden  başlayarak  çatışmaya  konu  olan  hususu  üstlerine  taşımak, 

konu Kuruluş içinde çözümlenemezse ilgili  yasal düzenleyici kurumlara 

ve Kurula başvurmak,

- dürüstlük  ve  tarafsızlıklarını  etkileyebilecek  hiçbir  müdahaleye  imkan 

vermemek,
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- bağımsız  denetim  sonucunda  ulaştıkları  görüşlerini,  başkalarının 

doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin raporlarında açıklamak,

zorundadırlar.

Hile ve Usulsüzlükler

Hile ve usulsüzlükler tebliğin altıncı kısmında ele alınmıştır. Altıncı kısım birinci 

bölüm  4.maddede  hata  ve  usulsüzlük,  “işletme  yönetimindekiler  ile  yönetimden 

sorumlu kişilerin, işletme çalışanlarının veya üçüncü şahısların kasıtlı olarak adil veya  

yasal  olmayan  bir  menfaat  sağlamak  amacıyla  aldatma  içeren  davranışlarda 

bulunmaları” olarak tanımlanmıştır.

Tebliğe  göre  bağımsız  denetçiler  hile  ve  usulsüzlüğün  gerçekleşip 

gerçekleşmediğine dair yasal saptama yapmazlar, ancak bağımsız denetçilerin finansal 

tablolarda  önemli  yanlışlıklara  sebep  olabilecek  hileli  ve  usulsüz  iş  ve  işlemleri  göz 

önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Tebliğde iki tür hile ve usulsüzlükten bahsedilmektedir.

1- Kasıtlı olarak, finansal tablolarda olması gereken tutarların veya 

açıklamaların  yer  almaması  veya  yanlış  beyan  edilerek  finansal  tablo 

kullanıcılarının  yanıltılması  şeklinde  yapılan  hileli  finansal  raporlama. 

Aşağıdaki durumların varlığı halinde bu tür hileli finansal raporlamadan söz edilebilir.

 Finansal tabloların hazırlanmasına dayanak olan muhasebe kayıtlarının 

veya  destekleyici  dokümanların  tahrif  edilmesi  (evrak  sahtekarlığı), 

değiştirilmesi,  manipüle  edilmesi  ve/veya  gerçeğe  aykırı  belge 

düzenlenmesi,

 Finansal  tablolara  yansıtılması  gereken  olay,  işlem  ve  diğer  önemli 

bilgilerin kasıtlı olarak atlanması veya yanlış yansıtılması,

 Finansal  tablolara  yansıtılması  gereken  olay,  işlem  ve  diğer  önemli 

bilgilerin,  kayda alınması,  değerlenmesi,  sınıflandırılması,  sunumu ve 
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dipnotlarda  açıklanması  ile  ilgili  muhasebe  ilkelerinin  kasıtlı  olarak 

yanlış uygulanması.

2-  İşletme yönetiminin etkin olarak işletilmesi  gereken kontrolleri 

göz  ardı  etmesinden  kaynaklanan  hileli  finansal  raporlama. Aşağıdaki 

durumların varlığı halinde bu tür hileli finansal raporlamadan söz edilebilir.

 Faaliyet  sonuçlarını  değiştirmek  ya  da  başka  amaçlara  ulaşmak  için 

özellikle hesap dönemi sonuna yakın bir tarihte fiktif yevmiye kayıtları 

yapmak,

 Hesap  bakiyelerini  tahmin  etmede  kullanılan  varsayımları  uygun 

olmayan biçimde oluşturmak ve kanaatleri değiştirmek,

 Raporlama  döneminde  meydana  gelen  işlem  ve  olayları  finansal 

tablolara yansıtmamak, zamanından önce yansıtmak veya ertelemek,

 Finansal tablolarda yer alan tutarları etkileyebilecek bilgileri gizlemek 

veya açıklamamak,

 İşletmenin  finansal  durumunu  veya  finansal  performansını  yanlış 

sunmak amacıyla karmaşık işlemlere girişmek,

 Önemli ve olağandışı işlemlere ilişkin kayıtları ve koşulları değiştirmek.

İşletme yönetimi ve yönetimden sorumlu kişilerin sorumlulukları

Tebliğ’  de  hilelerin  önlenmesi  ve  ortaya  çıkarılmasında  esas  sorumluluğun 

işletme  yönetimi  ve  yönetimden  sorumlu  kişilere  ait  olduğu  vurgulanarak,  işletme 

yönetimi ve yönetimden sorumlu kişilerin sorumlulukları,

1 - Hile ve usulsüzlükleri önlemek üzere gerekli tedbirlerin alınması ve 

uygulanacak yaptırımların belirlenmesi,
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2- Finansal  raporlama  sisteminin  güvenilirliği,  faaliyetlerin  etkinliği, 

verimliliği  ve  hukuka uygunluğu gibi  hususlarda gerekli  kontrolleri 

sağlayan bir iç kontrol sistemi kurmak ve devam ettirmek,

3- İşletme  faaliyetlerinin  düzenli  ve  etkin  bir  şekilde  yürütülmesini 

sağlayacak bir kontrol ortamı yaratmak ve bunun için gerekli politika 

ve prosedürleri geliştirmek,

Olarak belirtilmiştir.

Seri  :  X ve 22 nolu tebliğde bağımsız denetçilerin  yapmaları  veya 

yapmamaları ile ilgili aşağıdaki hususlar dikkat çekmektedir.

- Bağımsız  denetçiler,  bağımsız  denetimin  planlanması,  yürütülüp 

sonuçlandırılması  ve  bağımsız  denetim  raporunun  hazırlanması 

safhalarında gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadırlar.

- Bağımsız denetçiler tebliğde yer alan mesleki faaliyetler dışında ticari, 

sınai  ve  zirai  hiçbir  işle  uğraşamaz,  başka  bir  bağımsız  denetim 

kuruluşunda  ortak  olamaz,  yönetici  ve  bağımsız  denetçi   olarak 

çalışamaz,  meslek  ve meslek  onuru ile  bağdaşmayan faaliyetlerde ve 

davranışlarda bulunamazlar.

- Bağımsız denetçiler işleri dolayısıyla sahip oldukları sırları açıklayamaz, 

bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatlerine kullanamazlar.

- Bağımsız  denetçiler  bağımsız  denetim  standartlarına  aykırı  olarak 

bağımsız denetim yapamaz, bağımsız denetim raporu düzenleyemezler.

- Bağımsız  denetçiler  finansal  tablolarda  hile,  usulsüzlük  veya  hatadan 

kaynaklanabilecek önemli yanlışlıkların bulunmadığına dair makul ölçüde 

güvence sağlamak zorundadırlar.
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- Bağımsız  denetçiler,  bağımsız  denetim  süresince  mesleki  şüphecilik 

tutumu içerisinde çalışmalarını yürütmek zorundadırlar

- Bağımsız  denetçiler,  bağımsız  denetim  çalışması  süresince  mesleki 

şüphecilik tutumu içerisinde, hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli 

bir  yanlışlığın  olabileceğini  ayrıca  göz  önünde  bulundurmak 

zorundadırlar.

2.2.3.  Bankacılık  Denetleme  ve  Düzenleme  Kurumu  Tarafından 

Denetim Alanında Yapılan Yenilikler

Bankalarda  Bağımsız  Denetim Gerçekleştirecek  Kuruluşların  Yetkilendirilmesi 

ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanmış olup, bu yönetmeliğin bazı maddeleri,  24.07.2007 tarih ve 26592 sayılı 

Resmi  Gazete’  de  yayımlanan  Bankalarda  Bağımsız  Denetim  Gerçekleştirecek 

Kuruluşların  Yetkilendirilmesi  ve  Faaliyetleri  Hakkında  Yönetmelikte  Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelikle değiştirilmiştir.

Bu  bölümde,  yönetmelikle  getirilen  değişiklikler  genel  şartlar  itibariyle 

incelenmiş olup, bankacılık faaliyetine özgü düzenlemeler konumuz dışında olduğundan 

ele alınmamıştır.

Yönetmeliğin  5.maddesinin  4.fıkrası  Yeni  Türk  Ticaret  Kanun  Taslağı  ile 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelikle paralellik arzetmektedir. 

Bu fıkraya göre, bağımsız denetim faaliyetleri Kanun ve Kanuna ilişkin düzenlemeler, 

diğer  ilgili  düzenlemeler  ile  uluslar  arası  denetim  standartları  dikkate  alınarak 

gerçekleştirilecektir.

Mesleki İlkeler ve Yasaklar
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Yönetmeliğin 11.maddesinde düzenlenmiştir. 11.maddenin 1.fıkrasında “yetkili  

denetim kuruluşları, ortakları ve bağımsız denetçileri, 3568 sayılı  Kanun ve TÜRMOB 

tarafından  belirlenen  ilkeler  ile  uluslar  arası  denetim  standartlarında  benimsenen  

meslek ilkelerine uymakla yükümlüdür.  Bu yükümlülük asgari  olarak, yetkili  denetim  

kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin faaliyetlerin yürütürken gösterecekleri mesleki  

özen  ve  titizlik  ile  bağımsızlıklarına,  doğruluk  ve  tarafsızlıklarına,  gizliliğe,  mesleki  

şüpheciliğe, mesleki itibarın zedelenmemesine ve mesleki yeterliliğin kazanılmasına ve 

korunmasına dair tüm sorumlulukları kapsar” denilmektedir. 

Yönetmeliğin 11.maddesinin 2.fıkrasında, yetkili denetim kuruluşları, ortakları, 

yönetim  kurulu  başkan  ve  üyeleri,  denetçileri  ve  yöneticileri  ile  istihdam  ettikleri 

bağımsız denetçilerin, iş elde etmek için dolaylı veya dolaysız reklam yapamayacakları, 

reklam  sayılabilecek  faaliyetlerde  bulunamayacakları  ve  iş  öneremeyecekleri 

belirtilmiştir.

Bağımsızlık İlkesi ve Bağımsızlığı Ortadan Kaldıran Haller

Yönetmeliğin  12.maddesinin  1.fıkrasında  bağımsızlık,  yetkili  denetim 

kuruluşlarının  ortakları,  yönetim  kurulu  başkan  ve  üyelerinin,  denetçileri  ile 

yöneticilerinin ve istihdam ettikleri bağımsız denetçilerin mesleki faaliyetlerini doğruluk, 

tarafsızlık  ve  mesleki  şüphecilik  ilkeleri  çerçevesinde  yürütmelerini  sağlayacak 

davranışlar ve anlayışlar bütünü olarak tanımlanmıştır. Maddenin geri kalan fıkralarında 

ise bağımsızlığı ortadan kaldıran haller sıralanmıştır. Buna göre bağımsız denetçiler,

- çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek menfaat ilişkisinden uzak kalmak, 

dürüstlük  ve  tarafsızlıklarını  etkileyebilecek  hiçbir  müdahaleye  imkan 

vermemek,  bağımsız  denetim  sonucunda  ulaştıkları  görüşlerini, 

kendilerinin  ya  da  başkalarının  doğrudan  veya  dolaylı  menfaatlerini 

düşünmeksizin raporlarında açıklamak zorundadırlar.

- Bağımsız denetimin etkin bir şekilde yapılmasını engelleyecek herhangi 

bir  menfaat  ilişkisine  giremezler.  Herhangi  bir  menfaat  ilişkisinin 

oluşması  ya  da menfaat  ilişkisi  oluşmasına  yol  açacak bir  teklif  veya 
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vaatte  bulunulması  halinde,  sorumlu  ortak  baş  denetçiler  tarafından 

yetkili  denetim kuruluşunun yönetim kuruluna ve Kuruma yazılı  olarak 

bildirilmesi gerekmektedir.

- Bankanın  ve  bankanın  doğrudan  ya  da  dolaylı  olarak  kontrol  ettiği 

ortaklıkların yönetimi ile ilgili karar alma sürecine katılamaz, bunlar ile 

bağımsızlık ilkesini zedeleyecek mali, ticari veya herhangi bir ilişki içinde 

ise bağımsız denetim faaliyetinde görev alamaz.

- yetkili denetim kuruluşları ile ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, 

denetçileri,  yöneticileri  ve  bağımsız  denetçileri  ile  bunların  üçüncü 

derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşleri ve bu 

kuruluşlarla  hukuki  bağlantısı  bulunan  yurt  içinde  kurulu  diğer 

kuruluşlar, aynı yetkili  denetim kuruluşunun denetlediği  bankaya veya 

bankanın  doğrudan  ya  da  dolaylı  olarak  kontrol  ettiği  ortaklıklara, 

bağımsız denetim faaliyetleri ve 3568 sayılı Kanun çerçevesinde finansal 

tabloların  ve  vergi  beyannamelerinin  vergi  mevzuatı  hükümlerine 

uygunluğu bakımından incelenmesi, uygunluğunun tasdik edilmesi veya 

yazılı  görüş  verilmesi  faaliyetleri  ile  eğitim faaliyetleri  hariç,  aşağıdaki 

hizmetleri veremezler.

1- Finansal bilgi sisteminin tasarımının yapılması ve uygulanması, 

2- Bilirkişi raporu hazırlanması,

3- Aktüeryal hizmetler verilmesi,

4- Yönetim veya insan kaynakları yönetimi ile ilgili hizmet verilmesi,

5- Yatırım danışmanlığı hizmeti verilmesi.

- denetim ücretinin ödenmemesi, denetim ücretinin denetim sonuçları ile 

ilgili  şartlara  bağlanmış  olması  veya  denetim  işleminin 

tamamlanmasından  sonra  belirlenmesi  durumunda  bağımsız  denetim 

faaliyetinde bulunamaz.
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- Bağımsızlıklarını  ya  da  yasal  düzenlemelere  uygunluğu  tehlikeye 

düşürecek  hususları  ve  bunları  önleyici  tedbirleri  çalışma  kağıtlarına 

aktarmak ve sorumlu ortak baş denetçileri bilgilendirmekle yükümlüdür.

- Görevden ayrıldıktan sonra iki yıl geçmeden, denetledikleri banka veya 

bankanın  doğrudan  ya  da  dolaylı  olarak  kontrol  ettiği  ortaklıkların 

yönetiminde görev alamazlar.

- Bağımsız  denetçiler  aynı  bankanın  bağımsız  denetim  çalışmalarında 

birbirini izleyen azami beş hesap dönemi için görev alabilirler.

- Yetkili denetim kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, 

denetçileri,  yöneticileri  ve  istihdam  ettikleri  bağımsız  denetçiler  bir 

bankada yönetim kurulu başkanı,  üyesi,  denetçe, genel  müdür,  genel 

müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz banka personeli olamaz.

- yetkili denetim kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, 

denetçileri,  yöneticileri  ve  bağımsız  denetçileri  başka  bir  bağımsız 

denetim  kuruluşunda,  değerleme  veya  derecelendirme  hizmeti  veren 

kuruluşlarda, yönetim kurulu başkanı ya da üyesi, denetçi, yönetici veya 

ortak  olamaz,  bağımsız  denetim,  derecelendirme  veya  değerleme 

faaliyeti ile iştigal eden personel olarak çalışamazlar.

2.3.  ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ALANDA HİLE İLE  İLGİLİ  DİĞER 

GELİŞMELER

2.3.1. Adli Muhasebecilik

Küreselleşmenin  doğal  sonucu  olan  çok  uluslu  şirketler  nedeniyle  ticari 

işlemlerin daha karmaşık bir hal alması, içinde bulunduğumuz teknoloji ve bilgi çağında 

yaşanan  ve  her  alanda  kendini  hissettiren  değişim  rüzgarı,  muhasebe  ve  denetim 
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alanını  da  etkilemiştir.  Son  yıllarda  ardı  ardına  ortaya  çıkan  denetim  skandalları, 

işletmelerde meydana gelen hile ve yolsuzluklardaki artış, pazardaki rekabetin giderek 

daha çetin bir  hal  almasının  da etkisiyle,  ticari  davalarda önemli  bir  artış  meydana 

gelmiş,  muhasebe ve denetim alanında farklı  bir  bakış  açısına ve yeni  bir  uzmanlık 

alanına  ihtiyaç doğmuştur.

Orijinal  ismi  “Forensic  Accounting” ,  sözlük  anlamı  “mahkemeye ait”, 

“adli  davalarda  bir  standart  olarak  kabul  edilme” olan  ve  henüz  ülkemizde 

uygulaması  ve  yasal  düzenlemesi  bulunmayan  adli  muhasebecilik,  adli  yargı 

kurumlarının kararlarına yardımcı olmak üzere muhasebe ve finans konularında ortaya 

çıkan  anlaşmazlık  ve  uyuşmazlıkların  çözüme  kavuşturulması  için  özellikle  ticari 

davalarda muhasebe ve hukuk arasında bir köprü görevi üstlenmektedir.

Yapılan  muhasebe  hileleri  yalnızca  şirket  sahiplerini  ve  yatırımcıları  değil, 

çalışanlar, kredi kurumları, devlet ve denetim firmaları gibi pek çok kesimin de zarar 

görmesine  neden  olmaktadır.  Bilanço  çıkarma,  muhasebe  defterleri,  faturalar  vb. 

konularda uzman olan bazı kötü niyetli  kişiler hileyle rakamları manipile edebilir,  bir 

anda binler milyonlara, karlar zarara, zararlar kayba dönüşebilir. Satışlar yöneticilerin 

veya patronların isteğine göre yükselip düşebilir. Bu konularda neye ve nereye dikkat 

edilmesi  gerektiğini  ancak  bir  hesap  kontrolörü  (denetçisi)  söyleyebilir.  AICPA 

muhasebecilerin  davalarda  sunduğu  desteği,  “hiçbir  avukatın  diğerine 

sağlayamayacağı profesyonel destek” olarak açıklar.95 

2.3.1.1. Adli Muhasebecilik Mesleğinin Kapsamı

Adli  muhasebecilik,  muhasebe,  denetim  ve  hukuk  kavramlarının,  ilkelerin, 

teorilerin,  standart  ve  tekniklerin,  hukuki  meselelerin  çözümünde  ele  alınan  gerçek 

veya hipotezlere uygulanmasıdır.  Adli  muhasebeci genel finansal tablo kullanıcılarına 

odaklanmaktansa, hukuki meseleleri destekleyecek bilgiyi araştırır, derler ve hazırlar. 

95 Selim  Yüksel  Pazarçeviren,  “Adli  Muhasebecilik  Mesleği”,  Zonguldak  Karaelmas 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:2005, Cilt 1, Sayı:2 , s.2.
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Adli  muhasebe  uygulamaları  devlet  sektörü  ve  özel  sektör  muhasebe  ve  denetim 

faaliyetlerinde kullanılabilir.96

Adli muhasebecilik konusu 3 bölümde incelenebilir. 97 98 99

 Dava Destek Danışmanlığı : Dava desteği, bir adli dava öncesinde veya 

dava  esnasında  ilgili  avukata  sağlanan  muhasebe  desteğidir.  Daha  çok 

ekonomik kayıpla ilgilidir. Örneğin bir sözleşme ihlalinin sonucunda ortaya 

çıkan mali kaybı hesaplamak tipik bir dava desteğidir.

Adli  muhasebecilerin  davalarda  sağlayacağı  destek  konuları  aşağıdaki  gibi 

sıralanabilir.100

 iddiaları  çürütmek  veya  desteklemek  için  gerekli  belgelerin  elde 

edilmesine yardım etmek,

 maddi kayıpların tanımlandığı alanlar, konular ve olayların başlangıç 

değerlemesini şekillendirmek için ilgili belgelerin gözden geçirilmesi,

 finansal kanıtlarla ilgili sorulacak soruların formüle edilmesini içeren 

araştırma ve incelemelerde yardım etmek,

 sorulacak  sorulara  ilave  edilecek  hususlar  ve  finansal  konuların 

anlaşılmasına  yardım  etmek,  leh  veya  aleyhte  yapılmış  ispatların 

gözden geçirilmesi için yapılacak inceleme ve denetlemelerde hazır 

bulunmak, 

 yapılan iddialarla ilgili olayın güçlü ve zayıf yanlarının birlikte rapor 

edilmesi ve uzmanların zarar raporlarının karşılaştırılması,

96 Rezaee Zabihollah, Gerald H.Lander, “Forensic Accounting : Challenges and Opportunities”, 
Ohio CPA Journal, Colombus, October-1992, s.33-34.
97 Justin De Lorenzo, “Forensic Accounting”, Australian Accountant, Vol:63, No:2,

 (Melbourne, March-1993), s.23.
98 Pazarçeviren, s.4-10.
99 Nejat Bozkurt, “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan “Adli Muhasebecilik”, 
Yaklaşım Dergisi, Yıl:8, Sayı:94, (Ekim-2000), s.58-60.
100 www.forensicaccounting.com  (25.01.2008)
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 tartışma ve müzakerelerin sonuca bağlanmasına yardım etmek,

 karşıt inceleme ile sağlanan yardım ve uzman görüşlerinin, leh veya 

aleyhte  ispat  için  kullanılacak  davanın  görülmesi  sırasında  hazır 

bulunmak.

 Uzman Şahitlik : Bir adli muhasebeci mahkemede uzman şahit olarak, 

duygusallıktan uzak ve sakin bir şekilde, karmaşık muhasebe sorunlarına 

ilişkin uzman fikirlerini sunar. Önemli olan muhasebe problemlerini açık ve 

anlaşılır bir dille sunulmasıdır.

 Hile  Denetçiliği  Veya  Araştırmacı  Muhasebecilik  : Araştırmacı 

muhasebecilik  genelde  cezai  konuların  incelenmesiyle  ilgilenir.  Örneğin, 

işgören  hırsızlığı,  gayrimenkul  dolandırıcılığı,  sigorta  dolandırıcılığı, 

rüşvetçilik, suç tatbikatına ilişkin soruşturmalar v.b. 

Adli muhasebecilerin, araştırmacı muhasebecilik yoluyla yardımcı olabilecekleri 

konular şöyle sıralanabilir. 101

 Yapıldığından şüphe duyulan hileli işlemleri kanıtlarıyla birlikte ortaya 

çıkarmak, 

 Mevcut  durumun  analizi  ve  yapılacaklara  ilişkin  önerilerin 

düzenlenmesi,

 Aktiflerin  geri  alınması,  korunması  ve  iyileştirilmesinde  destek 

sağlanması,

 konu ile ilgili diğer alanlardaki uzmanlarla koordineli çalışma

 adli  kovuşturma  açma  veya  dava  açma  yoluyla  varlıkların  geri 

alınmasına yardımcı olmak

Adli  muhasebeciler,  bu konular  kapsamında,  her  türlü  yolsuzluk  ve hile  ile 

mücadele  davasından,  iflas  ve  boşanma  davalarına  varıncaya  kadar  mahkemelere 

101 Pazarçeviren, s.9.
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intikal etmiş her türlü ticari davalar ile alacak ve anlaşmazlık davalarında dava destek 

danışmanlığı, uzman şahitlik ve hile denetçiliği yapabilirler. 

2.3.1.2. Adli Muhasebecilerin Özellikleri

Adli  muhasebe,  finansal  durumların  hukuki  problemlerle  ilgisini  ve  hukuki 

problemlere uygulanmasını ele alan bir bilim dalıdır.  102 Standart olarak kayıtlarda yer 

alan sayıların ön yüzü ile uğraşan muhasebeciler, bu meslek ile birlikte sayıların arkada 

kalan dünyasına bakmaya ve sorgulamaya başlamışlardır. 103

Sayıların arka dünyasının muhasebe mesleğine getirdiği yeni boyut nedeniyle, 

adli  muhasebecilerin  muhasebe  mesleğinin  gerektirdiği  görev  ve  sorumlulukları 

taşımaları yanında, ilave bazı özelliklere de sahip olmaları gerekir. 104 105 106

 MERAK : Adli muhasebeci, konuyla ilgili tüm alanda ilgili ve meraklı olmalı, 

faaliyetlerinde mesleki şüpheciği ön planda tutmalıdır

 ISRARCILIK : Adli muhasebeci, üzerine aldığı işi tümüyle tamamlayana 

kadar,  genel  kabul  görmüş  muhasebe  ve  denetim  standartlarının  da 

ötesine  geçerek  olayı  her  boyutuyla  değerlendirmeli,  araştırmalı  ve 

incelemelidir.

 YARATICILIK  : Adli  muhasebeci,  genel  kabul  görmüş  muhasebe  ve 

denetim standartlarına hakim olmanın yanı sıra bu kalıpların ötesine geçip, 

olayı bir dedektif gibi mercek altına alarak tüm ayrıntıları gözden geçirmeli, 

olayın bütününü göz önüne alarak çözüme ulaşma yolunu denemelidir.

 SEZGİ : Adli muhasebeci, her olayı bağımsız olarak değerlendirmeli, her 

olayın kendine özgü özelliklerini dikkatle gözden geçirmeli, iyi bir işletme 

102 Norman Inkser, “Forensic Accounting”, CPA Journal, April-1996, s.11.
103 Nejat Bozkurt, “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan “Adli Muhasebecilik” ”, s.57.
104 James Hunter,  “Forensic  Accounting-How to  Investigate  Financial  Fraud”,  The Internal 
Auditor, Altamonte, Vol:52, No:2, (Springs, April-1995) s.14.
105 Zabihollah ve Lander, s.33.
106 www.forensicaccounting.com (25.01.2008)
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sezgi ve yargısına sahip olabilmeli, kararlarında mantıklı, net ve analitik bir 

düşünceyi hakim kılmalıdır.

 İLETİŞİM  KURMADAKİ  HÜNER  : Adli  muhasebeci  çalışmalarının 

sunumu aşamasında yazılı ve sözlü iletişimde etkili ve başarılı olmalı, insan 

ilişkilerini sağlıklı bir biçimde kurabilmelidir.

 MESLEKİ KARAR VEREBİLME YETENEĞİ : Adli muhasebecinin yeterli 

mesleki  donanıma sahip olmasının  yanı  sıra  özgüveninin  de tam olması 

gerekir. Adli muhasebecinin vereceği bilgi ve kararlar dava ve davaya taraf 

olanları  yakında  ilgilendirdiği  için  kimsenin  etkisi  altında  kalmadan, 

araştırmaları  sırasında  elde  ettiği  bilgilere  göre  karar  vermeli  ve 

verebilmelidir.  

Bir adli muhasebeci, klasik muhasebe mantığı dışında bir dedektif gibi olayları 

her açıdan değerlendirmeli, bütün alternatifleri göz önünde bulundurmalı, detayları en 

ince  ayrıntısına  kadar  dikkatle  incelemeli,  doğru  sonuca  ulaşabilmek  için  de  dava 

konusu  olmuş  olay  ve  olayın  taraflarından  her  zaman  bir  adım  önde  olabilmeyi 

başarabilmelidir.

Adli muhasebecilerin, aynı anda resmin bütün parçalarını bir araya getirebilme, 

bütün halinde görebilme yeteneğine sahip olabilmesi için, yeterli mesleki bilgiye ilave 

olarak, finans ile hata ve hileler konusunda da yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaları 

gerekmekle beraber, hukuk, adli sistemin çalışma biçimi, insan psikolojisi, suç bilimi gibi 

dallarda da yeterli bilgi birikimine ihtiyaçları vardır.

2.3.1.3. Adli Muhasebecilik Alanına Giren Konular

Aşağıdaki mesleki gruplar tarafından adli muhasebecilere ihtiyaç duyulabilir.

- avukatlar,
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- polis teşkilatı, 

- sigorta şirketleri,

- hükümet,

- bankalar,

- mahkemeler,

- sivil toplum örgütleri,

- mesleki örgütler.

Adli  muhasebeciler  ticari  davalarda, ticari  hayatta meydana gelen ve içinde 

muhasebe-finans iş ve işlemlerinin bulunduğu her adli olay, adli muhasebecinin ilgi ve 

kapsama  alanına  girmektedir.  Buna  göre  adli  muhasebecilik  alanına  giren  konular 

aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 ihtilaf davaları,

 alacak veya borca itiraz davaları

 hakemlik gerektiren davalar,

 arabuluculuk ve tahkim davaları,

 şirket tasfiyeleri,

 şirket birleşmeleri, 

 şirket dönüşümleri,

 öz varlık tespit davaları,

 muhasebe-finans analizleri,

 ortaklık ve hissedar davaları,
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 işin durması, işi bırakma – işten çıkarma davaları,

 işletme/işgören hile soruşturmaları,

 trafik  kazaları,  yangın,  su  basması  vs.  sigorta  konusuna  giren 

davalar,

 boşanma davalarındaki mali anlaşmazlıklar,

 işletmenin zarara uğratılması ile ilgili davalar,

 mesleki ihmal davaları,

2.3.1.4. Adli Muhasebe İşleminin Aşamaları

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

işlemine yaklaşım ve izlenecek yollar da özel olacaktır. Bunun yanında genel olarak, adli 

muhasebe işlemi aşağıdaki adımları içerir. 107

 Müşteri  ile  buluşma : Bu  işlem mevcut  durumun,  olayın  içindeki 

aktörlerin ve sorunların anlaşılması açısından yardımcı olacaktır.

 Çatışmanın  tespiti  : Taraflar  ortaya  çıkar  çıkmaz,  hemen  bir 

uyuşmazlık kontrolü yapılmalıdır.

 Başlangıç Araştırması : Detaylı bir eylem planı yapmadan önce, ön 

bir  araştırma  yapmak  her  zaman  faydalıdır.  Sorunun  daha  iyi 

anlaşılması  açısından,  bu  öncül  araştırma  sonraki  planlar  için  örnek 

olacaktır.

 Bir Eylem Planı Hazırlanması : Bu plan müşteri  ile görüşerek ve 

başlangıç  araştırması  yapılarak  elde  edilen  verilerin,  hedeflerin  ve 

hedeflere  ulaşmak  için  yararlanılacak  metodolojinin  en  iyi  şekilde 

kullanımını sağlar.

107 www.forensicaccounting.com (25.01.2008)
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 Doğru  Kanıtların  Elde  Edilmesi  : Davanın  niteliği  temel  alınmak 

koşuluyla,  ilgili  belgelerin  tespit  edilmesi,  sayısal  veriler,  işletme 

varlıkları, kişi, kurum veya olayın gerçekleştiğine dair kanıt veya bilirkişi 

raporlarının incelenmesi bu kapsamda değerlendirilir.

 Analiz : Analiz davanın niteliğine göre, aşağıdaki maddeleri içerebilir.

o Mali kaybın hesaplanması

o İşlemlerin özeti

o Aktiflerin takibe alınması

o İskonto oranlarından faydalanılarak cari değerlerin bulunması

o Analizin grafik ve tablolarla açıklanması

 Raporun  Hazırlanması  : Rapor,  görevin  niteliğine,  araştırmanın 

kapsamına, uygulanacak yaklaşıma, kapsamın bulguların veya fikirlerin 

sınırlarına  göre  çeşitli  bölümlere  ayrılarak  hazırlanmalıdır.  Raporda, 

bulguların uygun bir şekilde desteklenmesi ve açıklanması için tablolar 

ve grafikler de bulunacaktır.

2.3.1.5  Adli Muhasebecilik Eğitimi ve Meslek Mensubu Olma 108

Adli muhasebeci olabilmek için normal bir lisans eğitimi yeterli olmayıp, sadece 

bir ön koşuldur. Amerika Birleşik Devletleri’ nde belgeli bir adli muhasebeci olabilmek 

için çeşitli aşamalardan geçilmektedir.

- lisans eğitimi,

- iki yıl süre ile mesleki deneyim

- ABD’ de faaliyet gösteren “Diplomalı Hile Araştırmacıları Kuruluşu (ACFE)” nin 

sınavlarında başarılı olmak.

108 Bozkurt, “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan “Adli Muhasebecilik” ”, s.60-61.
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ACFE,  dünyada  bu  meslekle  ilgili  faaliyet  gösteren  kurumlar  arasında  en 

önemlisi  olarak  kabul  edilmektedir.  25.000  civarında  kayıtlı  meslek  mensupları 

bulunmaktadır.  ACFE,  adli  muhasebecilik  ve  hile  denetçiliği  konularında  yaygın 

hizmetler  vermekte,  eğitimler  ve  seminerler  düzenlemekte,  yayınlar  yapmaktadır. 

Dolayısıyla mesleği başarılı bir biçimde yönlendirmektedir.

ACFE, meslek sınavlarını dört ana bölümde yapmaktadır.

- finansal işlemler,

- araştırmacılık,

- yasal unsurlar,

- suç bilimi.

Bu açıdan bakıldığında normal koşullarda bir  lisans eğitimi  gören bir  kişinin 

aldığı dersler ve bilgiler bu mesleğin üyesi olmasına yetmemektedir. Bu nedenle bir ek 

eğitimin  sisteme  bir  biçimde  monte  edilmesi  gerekmektedir.  Örneğin  ABD’  de 

muhasebe eğitimindeki değişimler ve adli muhasebecilik veya hile denetçiliğine artan 

talep  yüksek  eğitim  kurumlarının  programlarını  gözden  geçirmeye  itmiştir.  Bunun 

sonucu  adli  muhasebe  eğitimi  normal  muhasebe  eğitimine  monte  edilmeye 

başlanmıştır.

Muhasebe  ve  denetim  konularında  uluslar  arası  alanda  meydana  gelen 

gelişmeler ülkemizi de etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Ülkemizde bütün uygulamalar 

için kanun çıkarılması gerektiğinden, adli muhasebecilik konusu bu nedenle henüz yasal 

uygulama  alanı  bulamamıştır.  Ülkemizde  adli  konulardaki  gereksinim  halen  geçerli 

bulunan bilirkişilik müesseseci ile ve mahkemece uygun bulunması halinde bilirkişiler 

tarafından  gerçekleştirilmektedir.  Bu  nedenle  aşağıdaki  bölümde  ülkemiz 

uygulamasındaki bilirkişilik müessesesi ele alınmıştır.

2.3.1.6.  Türkiye  Uygulamasındaki  Bilirkişilik  ile  A.B.D. 

Uygulamasındaki Adli Muhasebecilik’ in Karşılaştırılması
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Bilirkişi bir şey hakkında noksansız bilgisi olan, o işi çok iyi bilen, yetkili kimse 

anlamına gelmektedir.109

Bilirkişilik  müessesesi  ağırlıklı  olarak  HUMK  (Hukuk  Usulü  Muhakemeleri 

Kanunu)’  nun  275  ve  286.  maddeleri  arasında  düzenlenmiştir.  HUMK md.275  ‘  de 

“mahkeme, çözümü özel veya teknik bir  bilgiyi  gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve 

görüşünün alınmasına karar verir” ibaresine yer verilerek, hangi hallerde bilirkişilere 

başvurulacağı belirtilmiştir. 

Bilirkişi, yargılama süreci içinde hakimin yerine kaim olmamakla birlikte, onun 

alacağı  kararda  büyük  ölçüde  belirleyici  ve  etkin  bir  rol  oynamakta,  hakimin  yetki 

sahasına  giren faaliyetin  önemli  bir  kısmını  üstlenmek  suretiyle  yargı  işlevinin  daha 

genel çerçevede de klasik kamu hizmetleri arasında yer aldığı tartışmasız kabul edilen 

adalet hizmetinin işleyişine katkıda bulunmakta, yani bir kamu görevi yapmaktadır.110

Bilirkişiye  başvurmanın  yasal  bir  zorunluluk  olduğu  hallerde  bile,  bilirkişi 

görüşü, hakim tarafından değerlendirilecek ve somut olayın çözümüne ne ölçüde katkı 

yaptığı  hakim  tarafından  denetlenecektir.  Bu  bakımdan,  bilirkişinin  yaptığı  iş, 

fonksiyonel  anlamda  “yargısal  nitelikte  görev  ve  yetkilerle  donatılmış” bir 

“danışmanlık hizmeti” olarak da nitelendirilebilir. 111

Bilirkişilik müessesesi, hakime, önüne gelen bir ihtilafı çözmek için gerekli olan 

özel  ve teknik bilgiyi  sağlamak amacı ile  ortaya çıkmıştır.  Yoksa,  bilirkişi  raporunun 

sonucu,  davayı  sona  erdirecek nitelikte  bir  karar  değildir.  Uyuşmazlığı  çözen kararı 

verme görev ve yetkisi sadece hakime aittir.  112 Nitekim bu husus HUMK md.286’ da 

“bilirkişilerin  görüş  ve  kanaatları  hakimi  takyit  etmez” ,  aynı  kanunun 

240.maddesinde  ise  “bu kanunun  tayin  ettiği  haller  müstesna  olmak üzere 

hakim ikame olunan  delilleri  serbestçe  takdir  eder” denilerek,  dava  ile  ilgili 

yetkinin hakimde olduğu belirtilmiştir. 
109 Ahmet  Gürel,  “Bilirkişinin  Etik,  Hukuki  ve  Cezai  Açılardan  Sorumluluğu,  Bilirkişilik 
Sempozyumu, Samsun Barosu-Türkiye Barolar Birliği 9-10 Kasım 2001, Şen Matbaa, s.467
110 Süha  Tanrıver,  “Bilirkişinin  Etik,  Hukuki  ve  Cezai  Açılardan  Sorumluluğu,  Bilirkişilik 
Sempozyumu, Samsun Barosu-Türkiye Barolar Birliği, 9-10 Kasım 2001, Şen Matbaa, s.
407-408.
111 Yahya Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri, İstanbul: Beta 
Yayınları, 2001, s.4.
112 Namık Kemal Uyanık, “Bilirkişilik Müessesesi ve Vergi İncelemeleri”,  Vergi Dünyası, Yıl:20, 
Sayı:240, (Ağustos,2001), s.43.
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Bilirkişilik müessesesi ile ilgili öne çıkan bazı hususlar aşağıda başlıklar halinde 

sıralanmıştır. 

1-  Bilirkişi  atanamayacak  konular  : HUMK’nun  275.maddesinde 

“hakimlik  mesleğinin  gerektirdiği  genel  ve  hukuki  bilgi  ile  çözümlenmesi  

mümkün  olan  konularda  bilirkişi  dinlenemez” denilerek,  bilirkişi  tayin 

edilemeyecek konular belirlenmiştir. Ayrıca Aynı kanunun 77.maddesinde “hakim dava 

sürecinin mümkün olduğunca kısa sürede ve usulünce sonuçlandırılması ve gereksiz  

masrafların önlenmesi   hususuna dikkat etmekle mükelleftir” ibaresine yer verilerek, 

özel veya teknik bilgi gerektirmeyen konular için gereksiz yere dava süresinin uzatılması 

ve  ilave  masrafların  yapılmasının  önüne  geçilmek  istenmiştir.  Ayrıca,  Anayasanın 

141/son  maddesinde  “davaların  en  az  giderle  ve  mümkün  olan  süratle  

sonuçlandırılması yargının görevidir” ibaresi yer almaktadır.

2-  Bilirkişilik  görevinin  kabulü  : Kural  olarak  bilirkişilik  görevini  kabul 

etmek zorunlu değildir. Bilirkişilik teknik ve özel bilgi gerektirdiği için, herkesin bilirkişi 

olabilmesi  ve  dolayısıyla  herkesin  bilirkişiliği  kabule  zorlanması  mümkün  değildir.113 

Ancak,  bilirkişilik  görevini  kabul  eden kişiler,  mahkemeye  gelmek  ve  verilen  görevi 

yapmak zorundadırlar. Aksi halde HUMK’nun 253, 271 ve 278. maddeleri gereği para 

ve  hapis  cezası  ile  cezalandırılırlar.  Ancak,  adalet  işlerinde  resmi  bilirkişilik  görevi 

yapmak üzere kurulan, Adli Tıp Kurumu, Yüksek Sağlık Şurası gibi kuruluşların, kuruluş 

ve görev alanına giren konularda başka bir kişinin bilirkişi olarak ataması yapılamaz, 

resmi bilirkişiler olarak adlandırılan bu kurumlara mensup bilirkişiler, bilirkişilik yapmak 

zorundadırlar.

3- Bilirkişi sayısı : HUMK’ nun 276.maddesine göre bir davada yalnız bir kişi 

bilirkişi olarak seçilebilir, ancak aynı dava için üçten fazla kişinin bilirkişi olarak seçilmesi 

imkansızdır. 

4- Bilirkişinin seçilmesi : Bilirkişinin seçilmesi davada taraf olanların talebi 

ile olabileceği gibi, hakim kendi takdir yetkisini kullanarak da bilirkişi seçilmesini talep 

edebilir.  Davanın  tarafları  aralarında  anlaşarak  bilirkişi  tayin  edilecek  kişiyi  kendileri 

teklif edebilirler. Teklif edilen kişinin bilirkişi olarak kabulü, tarafların bilirkişinin seçimi 

113 Deryal, s.20.
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konusunda  anlaşamamaları  veya bir  teklifte  bulunmamaları  halinde,  bilirkişi  ataması 

hakimin takdiri ile gerçekleşecektir.

5- Bilirkişinin sorumluluğu : Bilirkişinin  gerçeğe aykırı  rapor  düzenlemiş 

olmasından dolayı zarar görenler (bilirkişi raporunun verildiği hukuk davasının tarafları) 

haksız fiil hükümlerine (Borçlar Kanunu md.41) göre, bilirkişiye (veya bilirkişilere) karşı 

tazminat  davası  açabilirler.  Bilirkişi  yalnız,  kasten  (bile  bile)  gerçeğe  aykırı  rapor 

düzenlemiş  olması  halinde tazminatla  sorumlu tutulabilir.  Başka bir  deyimle,  bilirkişi 

ihmal (savsama) ile gerçeğe aykırı rapor düzenlemiş ise, haksız fiil hükümlerine göre 

tazminatla sorumlu tutulamaz.114

6- Hakem-Bilirkişiler  : Hakem-bilirkişi  sözleşmesi  ile  taraflar,  aralarındaki 

belli bir uyuşmazlık konusunun miktarının veya niteliklerinin belirli kişiler veya kurullar 

(hakem-bilirkişiler) tarafından tespit edileceğini ve hakem-bilirkişilerce yapılacak tespiti 

kabul edeceklerini kararlaştırırlar. Münhasır delil sözleşmesi olan bu anlaşma nedeniyle, 

hakem-bilirkişi  raporları  normal bilirkişilerin (md.275-286) raporlarından farklı  olarak, 

gerek tarafları, gerek mahkemeyi bağlayıcı niteliktedir.115 Burada taraflar, aralarındaki 

hukuki ilişkide mevcut belirsizlik ve çekişmeyi üçüncü kişinin tespit etmesini, bunun da 

bağlayıcılığını  kararlaştırmaktadırlar.  Yani,  olayları  veya  olguları  çekişmesiz  yapmak 

istemektedirler.  Hakem-bilirkişi,  hakemin,  hakimin  veya  bilirkişinin  çalışmasına 

benzeyen ancak bazen de bunlardan tamamen farklı  yöntemlerle olay veya olguları 

tespit edecektir.116 

7- Bilirkişi ile tanık arasındaki farklar : 

- herkes  bilirkişiliği  kabul  etmeye  zorlanamaz,  ancak  tanıklık  HUMK 

253.maddesine göre zorunludur.

- tanık, dava konusu olay ve olaylarla ilgili  bilgi ve gözlemlerini  aktarırken, 

bilirkişi, mesleki uzmanlık bilgisine(ve birikimine) dayalı ve çoğu kez bilimsel 

bir değer içeren araştırma sonuçlarını ortaya koyar. 

114 Baki Kuru,  Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6.Baskı, Demir Demir Yayınevi, Cilt:3, 2001, s.
2797.
115 Kuru, s.2899.
116 Sema  Taşpınar,  Medeni  Yargılama Hukukunda  İspat  Sözleşmeleri,  Ankara:  Yetkin 
Yayınevi, 2001, s.149.
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- tanık sadece taraflarca belirlenir, bilirkişi hakim tarafından da tayin edilebilir.

- davalı tarafların belirlediği tanıklar reddedilemez, fakat bilirkişi reddedilebilir. 

- tanık,  yol  ve  ikamet  masrafından  başka  ücret  isteyemez,  fakat  bilirkişi 

ücretleri HUMK 285.maddeye göre hakim tarafından takdir olunur. Bilirkişi 

ücretleri bilirkişi talebinde bulunan taraf tarafından karşılanır.

8- Bilirkişilerde olması gereken nitelikler

 uzmanlık  : Yargılamada,  hakim  özel  ve  teknik  bilgi  gerektiren 

konularda bilirkişi  tayin edebildiğine göre, bilirkişilik  yapacak kişilerin 

konunun uzmanı olmaları gerekir. Kimlerin uzman oldukları ise, meslek 

odalarına bağlı  meslek mensupları  ile üniversiteler ve ilgili  kurum ve 

kuruluşlar yardımıyla tespit edilebilir. 

 tarafsızlık  ve  bağımsızlık  : Bilirkişinin  bağımsızlığının 

gerçekleşebilmesi için öncelikle, onun taraflarla kişisel, hukuki ve/veya 

ekonomik nitelikli herhangi bir bağının bulunmaması ve bu durumunun 

da  görevinin  sona  ermesine  kadar  devam  etmesi  gerekir.  Yine 

bilirkişinin tarafların etkisinde kalmaması  ne kadar elzem ise, hakimin 

etkisinde kalmaması da o kadar elzemdir.117

 dürüstlük  : Bilirkişi  üstlendiği  görevde  dürüst  olmalı,  doğruluktan 

ayrılmamalı,  herhangi  bir  menfaat  beklentisi  içinde olmadan,  sadece 

mesleki bilgisine dayanarak görevini yerine getirmelidir.

 hukuki ve mesleki ehliyet : Bilirkişilik yapacak kişi, öncelikle medeni 

hakları kullanma ehliyetine sahip olmalıdır. Hukuki ehliyete sahip olma 

yanında  mesleki  ehliyete  sahip  olmak  da  şarttır.  Örneğin,  mesleki 

ehliyete sahipken süreli ya da süresiz meslekten men edilmiş kişilerin 

mesleki ehliyetlerinin varlığından söz edilemez.

117 Tanrıver, s.410-411.
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Ayrıca bilirkişilik yapacak kişiler görevlerini yerine getirirken,

 duygularıyla  değil,  mesleki  bilgi  ve becerilerini  dikkate  alarak 

olaylara yaklaşmaları, 

 sadakat ve özenle görevlerini yerine getirmeleri,

 görevlerinin icrası  sırasında elde ettikleri  bilgiler  nedeniyle sır 

saklama kuralına sadık kalmaları ,

gerekmektedir.

2.3.2. Sürekli Denetim

Geleneksel  muhasebe  sisteminde  finansal  raporlar  belli  dönemlerde,  rapor 

dönemi belirtilmek suretiyle, olay ve işlemler tamamlandıktan sonra hazırlanmaktadır. 

Raporun  düzenlendiği  tarihte  gerçekleşen  tüm  işlemlerin  muhasebe  kayıtlarına 

yansıtılması gerektiği mantığıyla hareket edilmekte, dolayısıyla ilgili tarihin sona ermesi 

beklenmektedir. Olay ve işlemler sona erdikten sonra düzenlenen raporların denetimi 

de genellikle raporların düzenlenmesinden sonra yapılmakta, dolayısıyla muhasebe ve 

denetim işlemleri  hep geçmişte  hareket  etmekte,  bu  ise  günceli  ve  anı  yakalamayı 

engellemekte  ancak  hata  ve  hilelerin  ortaya  çıkarılması  ve  önlenmesini 

engelleyememektedir. 

Ayrıca,  finansal  raporların  geçmişe  yönelik  olarak  sunulmasının,  işletmeler 

hakkında çeşitli nedenlerle karar vermek durumunda olanların katlandıkları riskler ve 

özellikle Enron skandalından sonra, işletme ilgililerinin işletmeler ve denetim firmalarına 

olan  güvensizliklerindeki  artış  denetim  alanında  farklı  tekniklere  ihtiyacı  ortaya 

çıkarmıştır. Bu ihtiyaç teknoloji ile birleşince sürekli denetim kavramı ortaya çıkmıştır. 

Sürekli  denetim,  fiziki  belge  olmaksızın  gerçek  zamanlı  muhasebe  bilgi 

sisteminde  üretilmiş  olan  finansal  tablolarda  yer  alan  finansal  karakterli  bilgilerin 

doğruluğuna ve güvenilirliğine ilişkin bir görüş oluşturmak amacıyla bilgisayar destekli 

denetim tekniklerini  ve analitik  prosedürleri  kullanarak elektronik denetim kanıtlarını 
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toplamaya  ve  toplanan  kanıtlardan  ulaşılan  görüşü  bir  denetim  raporu  ile  bilgi 

kullanıcılarına sunmaya yönelik sistematik bir süreçtir.118

Geleneksel  denetim  geçmiş  tarihli  iş  ve  işlemler  üzerinden  yapıldığı  için 

denetim süreci boyunca bazı olumsuz durumlarla karşılaşılmaktadır. Sürekli  denetim, 

denetim  kurallarına  uyulduğunda  geleneksel  denetimin  olumsuz  taraflarının  çoğunu 

ortadan kaldıracaktır. Söz konusu olumsuzluklar şöyle sıralanabilir. 119

- Aşırı  denetim  : Denetim  riskine  ve  önemlilik  düzeyine  göre  belirlenen 

denetim düzeyinin üzerine çıkılması, yalnızca zaman ve maliyet artışına yol 

açmaktadır.

- Bekleme : Denetçi, bilgi ve insan kaynağının yetersizliği nedeniyle ihtiyaç 

duyduğu bilgileri zamanında temin edemediği için denetim aksamaktadır.

- Gecikmeler : İlk iki olumsuzluk da zamanla ilgiliydi. Geleneksel denetimde 

zaman gereksinimleri oldukça fazladır. Bu gecikmelerden dolayı raporlama 

dönemi ve denetim raporlarının düzenlenmesi arasında süre büyümekte bu 

ise ilgilileri olumsuz etkilemektedir.

- Denetim Süreci : Denetim sürecinin bizzat kendisinde yani planlamadan 

denetim  raporunun  hazırlanmasına  kadar  olan  süreçte  ortaya  çıkan 

tecrübesiz  personel,  yetersiz  bilgi  ve  gereksiz  denetim  adımları  gibi 

olumsuzluklardır.

- Çalışma  Süreci  : Denetim  sürecinde  başlangıcından  bitişine  bir  çok 

duraklama ve yeniden başlama yaşanmaktadır.

- Gözden  Geçirme  : Genellikle,  denetim  ekibinin  kıdemsiz  elemanları 

tarafından  yürütülen  denetimde,  üst  yöneticilerin  ve  partnerlerin  kalite 

kontrol  amacıyla yaptıkları  gözden geçirme faaliyeti  için harcanan sürenin 

uzunluğu, sürekli denetim ile kısaltılabilir.

118 Rezaee  Zabihollah  ve  Diğerleri,  “Continuous  Auditing:  Building  Automated  Auditing 
Capability” Auditing: A Journal of Practice and Theory, (2002),  Vol:21, No:1, s.150.
119 L.DeWayne  Searcy ve Jon B.Woodroof, “Continuous Auditing: Leveraging Technology”, The 
CPA Journal, 2003, Vol:73, No:5, s.49-51.
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- Hata ve Yanlışlar  : Gözden geçirmeye rağmen denetim sürecinde ortaya 

çıkan hata ve yanlışları düzeltmek, ekstra bir çaba gerektirmektedir.

Sürekli denetimin yapılması için olmazsa olmaz şart tüm işlemlerin elektronik 

bir ortamda gerçekleştirilmesi ve işlemlerin gerçekleştiği anda sisteme kaydedilmesidir. 

Bu nedenle geleneksel denetime göre oldukça hızlı ve pratiktir.

Sürekli  denetimin  geleneksel  denetime  göre  üstünlükleri  şu  şekilde 

sıralanabilir120

o işlemlerin manuel  testlere göre çok daha büyük bir  oranda (%100’  e 

değin)  ve  daha  hızlı  ve  etkili  bir  şekilde  analizine  imkan sağlayarak, 

denetim maliyetlerini göreceli olarak düşürmektedir.

o işlemlerin ve hesapların manuel olarak incelenmesi için gereken süreyi 

büyük ölçüde azaltmaktadır.

o denetçiye,  kurumun  dış  yapısı,  sektörü  ve  iç  kontrol  yapısı  üzerinde 

yoğunlaşma  imkanı  verdiği  için  denetim  raporlarının  kalitesi 

yükselmektedir.

o kontrol ve asıl  testlerin uygulanacağı sürekli  işlemlerin nasıl  seçileceği 

önceden  belirlenmiş  seçim  kriterlerine  tabidir.  Kontrol  testleri  ile 

sağlanan  denetim  kanıtları,  analitik  prosedürler  ile  işlem  ve  hesap 

bakiyeleri ayrıntılarına ilişkin daha maliyetli  olan asıl  testler için temel 

olarak kullanılabilmektedir.

Sürekli  denetim çalışmasının  yapılabilmesi  için muhasebe sisteminin  de ona 

uygun  olması  gerekir.  Geleneksel  muhasebe  sistemi  ile  sürekli  denetim  yapılmaya 

çalışması  sistemden  istenenleri  karşılayamaz.  Bu  nedenle  muhasebe  sisteminin  de 

sürekli  denetim  yapılmasına  uygun  hale  getirilmesi  yani  gerçek  zamanlı  muhasebe 

sisteminin kurulması gerekir.

120 Rezaee Zabihollah ve Diğerleri, s.155-158. 
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Gerçek zamanlı muhasebe sisteminde tüm işlemler on-line olarak ve elektronik 

ortamda  gerçekleştirilir.  Ayrıca  tüm raporlar  elektronik  ortamda  ve  otomatik  olarak 

alınacak şekilde sisteme yüklenir. Yeterli ve etkin bir iç kontrol sisteminin de kurulmuş 

olması gerekir. 

Gerçek zamanlı muhasebe sistemlerinde aşağıdaki gibi riskler görülebilir 121

 Sisteme girilen verilerin sürekli olarak güvenilir olamayan veriler şeklinde ve 

hatalı  olarak  girilmesi  bu  tür  sistemlerin  ürettiği  bilgilerin  güvenilirliğini 

azaltıcı etki yaratır.

 Kayıtlara sistem dışından yetkisiz kişilerce erişim ve bu nedenle kayıtların 

bozulması veya uygun olmayan şekilde düzeltilmesi,

 Yetkisiz olarak bilgisayar programlarının değiştirilmesi,

 Yapılmak zorunda olunan değişiklikler nedeniyle bilgisayar programlarındaki 

değişimlerin başarısızlıkla sonuçlanması,

 Verilerin kaybolma olasılığı,

 Verilerin, sisteme uygun olmayan bir şekilde elle girilmesi.

Sürekli  denetim  için  öncelikle  teknoloji  yatırımlarının  ve  denetçilerin 

kabiliyetlerinin  arttırılması  gerekmektedir.  Çünkü,  sürekli  denetim  uygulamasının  ön 

şartı,  denetim ekibinin  bilgi  teknolojileri  konusunda  yeterli  bilgi  ve  tecrübeye  sahip 

olmalarıdır.122

Sürekli  denetim  ile  geleneksel  denetim  anlayışı  arasındaki  farklılıkları  ise 

aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.123 

121 Thomas A. RATCLIFFE, Paul Munter, “Information Technology, Internal Control and Financial 
Statement Audits”, The CPA Journal, Vol:72, Sayı:4, (April-2002) s.43.
122 İsa Cankar, “Denetimin Yeni Paradigması: Sürekli Denetim”,  Sayıştay Dergisi, Sayı:61, s.
76.
123 Seval  Kardeş  Selimoğlu,  “Denetim  Olgusunun  Kurumsal  Kaynak  Planlaması  (ERP) 
Sistemleriyle  Bütünleştirilmesi”,  7.Türkiye  Muhasebe  Denetimi  Sempozyumu, 
Antalya-2005, s.9.
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 Sürekli denetimde, yapılan denetimlerin kalitesi daha yüksektir çünkü 

denetçi müşterisinin işi, sektörü ve iç kontrol yapısına ilişkin elde edilen 

bilgilerinin  güvenilirliği  de  yüksektir.  Çünkü  elektronik  ortamda 

hazırlanmış veriler, kayıtlar ve belgelere dayanmaktadır.

 Sürekli  denetimde  denetçi  gerçek  zamanlı  muhasebe  sistemi  gereği 

bilgilerin  güvenilirliği  ve  geçerliliği  daha  yüksektir  ki  işlemlerin 

kaydedilişi ve bunların ilgili kontrol prosedürleri daha açık ve net olarak 

belirlenmiştir.

 Sürekli denetimde, gerçek zamanlı muhasebe sistemlerinde elektronik 

belgelere  ve işlemlere  ilişkin  maddi  doğruluk  testlerine  daha az  yer 

verilirken temelde iç kontrol işlemlerine daha etkin ve yeterli düzeyde 

yer verilerek, bir kontrol riski ağırlıklı denetim programı yapılır.

 Sürekli  denetim,  denetçinin  kendisinin  geliştireceği  veya bir  denetim 

paket  programıyla  bilgisayar  yardımıyla  piyasadan  temin  edeceği 

denetim paket programı vasıtasıyla denetim yapılmasını öngörmektedir. 

Bu paket programlar riskleri belirleyen, iç kontrol sistemini değerleyen, 

elektronik olarak denetim prosedürlerini  yapan, analitik inceleme için 

gerekli  bilgileri  indirebilen,  kayıtları  hesaplayan,  büyük  defterleri 

listeleyen,  maddi  doğruluk  ve  kontrol  testlerine  ilişkin  örneklemeleri 

seçebilen  normal  olmayan  işlemleri  ve  farklılıkları  dışında 

tanımlayabilen ve doğrulamaları yapabilen içerikte olmalıdır.

Sürekli denetimin olumlu yönleri ise şu şekilde sıralanabilir124

 Geleneksel denetime göre maliyeti daha düşüktür.

 Geleneksel denetime göre daha az zamanda yapılır.

 Sürekli denetimin çıktılarının kalitesi daha yüksektir.

124 Selimoğlu, s.11.
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 Sürekli denetimde denetçi maddilik testlerini kontrol testlerini yaparken aynı 

anda  yapmaktadır  ki  bu  da  işlem testlerinin  ve  analitik  prosedürlerin  yıl 

içinde  yapılmasına  imkan  tanırken  yıl  sonunda  yapılan  hesap  kalanı 

testlerinin azaltılarak yapılmasına neden olur.

2.3.3. Bilgi Teknolojisi Ve Denetim

Muhasebe tekniğinde son yıllarda görülen hızlı değişim, ekonomide meydana 

gelen önemli değişim ve gelişmelerin bir sonucudur. Ekonomide son yıllarda meydana 

gelen önemli değişimlerin nedenleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. 125

- Elektronik  teknolojisindeki  gelişme  ve  buna  bağlı  olarak  bilgisayar 

teknolojisindeki gelişmeler,

- Enformasyon  teknolojisindeki  gelişme  ve  dünya  üzerindeki  iletişimin 

inanılması güç boyutlara ulaşması,

- Ulusal ve uluslararası rekabetin güçlenmesi,

- Müşteri tercih ve isteklerinin ön plana çıkması

- Büyük  üretim  işletmelerinin  üretim  faaliyetlerini  taşeronlara 

(müteahhitlere)  bırakarak  (outsourcing)  birer  tasarım  ve  pazarlama 

işletmesi biçimine dönüşmeleri

- Özellikle  küçük  ve  orta  ölçekli  işletmelerde  görev  alan  profesyonel 

yöneticilerin artmasıyla bilgi gereksiniminin farklılaşması

- Potansiyel yatırımcıların ve ortakların bilinçlenerek işletmelerden daha çok 

değil fakat daha kaliteli, doğru ve güvenilir bilgi talep etmeleridir.

Muhasebede bilgisayarlardan yararlanılması sonucu, geleneksel muhasebenin 

temel basamaklarını oluşturan belgeleme, kaydetme, defterlere nakil ve doğrulama gibi 

125 M.Selçuk Uslu, “Muhasebe Tekniğinde Gelişmeler”,  XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi, 
Muhasebe, Vergi ve Denetimde Yeni Yaklaşımlar, 10-12 Ekim 2002 İstanbul, TÜRMOB Yayınları, 
No:199, s.168-169.
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işlemlerin hepsi değişikliğe uğramıştır. Örneğin, ciltli defterler ve yorucu nakil işlemleri 

tarihe karışmış, hesapların yerini manyetik ortamlar almıştır.126

Günümüzde, her ne kadar uygulamada oldukça yaygın bir şekilde bilgisayar 

kullanılmakta ise de, uygulama ancak bilgisayar destekli muhasebe* düzeyindedir. 

Ancak  çok  büyük  ölçekli  şirketlerin  kendileri  tarafından  geliştirilmiş  yazılım  ve 

donanımlarda muhasebe işlemlerini gerçekleştirdikleri ve kendilerine has tedrici bir iç 

kontrol  sistemi  geliştirmiş  oldukları  gözlemlenmektedir.  Bunların  dışında  kalan  ve 

muhasebelerini  bilgisayar  destekli  olarak  tutan  şirketler  çoğunlukla  hazır  yazılım 

paketleri kullanmaktadırlar.127

Bilgisayar teknolojisi sürekli kendini yenilemektedir. Ancak, 

- donanım, 

- yazılım,

- işletim,

üçlüsünden oluşan bilgisayarlar, bu üçlü bir araya gelmeden bir anlam ifade etmezler. 

Oldukça karmaşık yapıları nedeniyle, çoğunlukla hazır yazılım paketlerinin kullanılması, 

muhasebe  alanında  kullanıcılar  ve  denetçiler  açısından  oldukça  büyük  kolaylıklar 

sağlamaktadırlar.

Ancak,  bilgisayarlı  denetimde  sadece  kullanılan  program  değil,  bilgisayar 

donanımı ve işletimden kaynaklanan sorunlar da bulunmaktadır. Bu nedenle denetçiler, 

mesleki bilgisi yanında bilgisayarlarla ilgili  gerekli teknik bilgiye de sahip olmalıdırlar. 

Muhasebe işlemlerinde bilgisayar kullanılıyor olmasının sağladığı zaman tasarrufu, hız 

ve kolaylıklar beraberinde risk unsurunu da taşımaktadır. 
126 Fahir Bilginoğlu, “Bilgi İşlem Sistemine Dayalı Muhasebe Denetimi”  İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Yıl:15, Sayı:57-58, s.37.

*  "bilgisayar  ortamında muhasebe" (computerbased  accounting);  muhasebe ve 
muhasebe ile ilgili işlemlerin bilgisayar yazılım yoluyla ve donanım desteği ile gerçekleştirilmesi, 
ilgili  verilerin  veri  taşıyıcılarda  saklanması,  işlenmesi,  resmi  ve  özel  makamlara  iletilmesi, 
"bilgisayar  destekli  muhasebe" (computer  supported  accounting)  ise  muhasebe  ve 
muhasebe ile ilgili işlemlerin bilgisayar yazılım ve donanımı yardımıyla gerçekleştirildiği ve ilgili 
verilerin  yürürlükteki  mevzuatın  öngördüğü  şekilde  yazıcıdan  tasdikli  kağıtlara  aktarılarak 
saklandığı, resmi ve özel makamlara hazır tutulduğu uygulamadır. 
127 Serhat Kutlan, “Bilgisayar Ortamında Muhasebe Denetimi”,  Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:
155, (Temmuz 1995), s.53.
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Bu riskler, hem çıktılardan elde edilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği, hem 

de  sistemin  hile  ve  hileli  işlemlere  karşı  ne  kadar  güvenli  olduğu  konusunda 

yoğunlaşmaktadır. Denetçinin bilgisayar sisteminin işleyişini çok iyi bilmesi, bilgisayar 

hilelerinin oluşması veya ortaya çıkarılmasında faydalı olacak, denetim riskinin en az 

düzeyde oluşmasına yardımcı olacaktır. 

Bilgisayar Hileleri Ve Alınacak Tedbirler

Bilgisayarların  yüksek  hızı,  işlemlerin  büyük  bir  çabuklukla  yapılabilmesini 

sağlamaktadır. İşlemlerin yavaş yapıldığı tek yer, giriş birimleridir. İşlemlerin ana işlem 

biriminde gerçekleşmesi, ekranlı yazıcının kullanma hızıyla karşılaştırılamayacak kadar 

çabuk olmaktadır. Bilgisayarın çıkış birimlerinden elde edilecek bilgiler ise, yine büyük 

bir hızla elde edilebilmektedir. Muhasebe verileri işlenerek yasal düzenlemeye uygun bir 

biçimde ve sıra  numarası  izleyerek,  günlük  kasa,  yevmiye  defteri,  büyük defter  ve 

envanter defteri yaprakları olarak yazıcıdan anında elde edilebilirken, finansal tabloların 

ve  raporların  elde  edilmesi  elle  yürütülen  muhasebede  olduğu  gibi  sadece  dönem 

sonlarında değil,  istenen her  an için mümkün olabilmektedir.  Yapılan işlemler  kesin 

doğruluktadır.  Eğer  hata  yapılıyorsa  bu  bilgisayardan  değil,  insan  faktöründen 

kaynaklanıyordur.  Yani  hata,  bilgilerin  verilmesi  sırasında  veya  programların  yanlış 

yazılmasından ortaya çıkmaktadır.128 

İşlemler  bilgisayarla  bile  yapılıyor  olsa,  yine  karşımıza  insan  faktörü 

çıkmaktadır. Hata ve hilelerin önlenmesinde öncelikli yapılması gereken hata ve hileler 

ortaya çıkmadan önce tedbir almaktır.

Bilgisayar  hilelerinin  önlenmesinde  ilk  alınacak  tedbirler  aşağıdaki  gibi 

sıralanabilir

- işe alınacak personelin özenli seçimi

- personele gerekli eğitimin verilmesi,

128 Melih  Erdoğan,  Bilgisayar  Kullanılan  Muhasebe  Sistemlerinde  Denetim  Süreci, 
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No:276, 1988, s.25.
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- bilgisayar kullanıcılarının, kıdem, yaş, yapılan iş ve sorumluluklarına göre 

yetkilendirilmeleri ve yetkilere göre şifrelendirme yapılması,

- verilen şifrelerin belli sürelerde değiştirilmesi 

- personelin birbirlerinin şifrelerini bilme ve kullanmalarının önlenmesi 

- verilen şifrelerin sadece çalışılan servis veya bölümde kullanılabilir olması

- işletmedeki  servis  veya  bölümlerin  birbirlerinin  alanına  müdahalesinin 

önlenmesi, hatta başka servislere ait işlemlerin görülmesinin önlenmesi

- hatalı işlemlerin silinme yöntemi ile değil, ters kayıtla kapatılarak iptal 

edilmesi şeklinde düzeltilmesi yönteminin seçilmesi,

- kişisel  veya  işletme  içi  problemleri  olan  personele  karşı  dikkatli 

davranılması,  personelin  işyerine  yeniden  verimli  bir  şekilde 

kazandırılmaya çalışılması,

- problemi  çözülemeyen  personelin  etkisiz  hale  getirilmesi,  yetki  ve 

sorumluluklarının  azaltılarak  işyerine  zarar  vermesinin  engellenmesi, 

alınan tedbirlerin işe yaramaması halinde işine son verilmesi

- sebebi  ne  olursa  olsun  işten  ayrılacak  personelin  işyerine  zarar 

vermeden  ayrılmasını  sağlamak  amacıyla  gerekli  tedbirlerin  alınması, 

şifrelerin iptal edilmesi, mümkünse gözetim altında tutulması

Ancak  bu  tedbirler,  büyük  oranda  işletimden  yani  kullanım  ve  kullanan 

personele  karşı  alınması  gereken  tedbirlerdir.  Bilgisayar  donanımı  ve  yazılımı 

kullanılarak  yapılacak  hilelere  karşı  daha  büyük,  daha  etkili,  daha  teknik  tedbirler 

alınmalıdır.  Yasal düzenlemeler,  mevcut uygulamalar sonucu ortaya bir  sorun çıktığı 

yada çıkma ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda bu sorunların giderilmesi amacıyla 

yapılmaktadırlar.  Bilgisayar  teknolojisinin  sürekli  kendini  yenilemesi  nedeniyle, 

yenilenen  teknolojinin  ortaya  çıkardığı  sorunun  giderilmesi  için  yasalar  değişinceye 

kadar, teknoloji kendini yenilemektedir.  Bu nedenle hilelerin önlenmesi  ve bilgisayar 
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suçları  ile  ilgili  yasal  düzenlemeler,  teknolojiyi  daima  en  az  bir  adım geriden  takip 

etmekte, dolayısıyla hile ile mücadelede yetersiz kalabilmektedir.

Bilgisayar Hile Teknikleri

Muhasebe  hilelerinin  bilgisayar  kullanılarak  gerçekleştirilmesi  olan  bilgisayar 

hileleri,  işletme  varlıklarının  bilgisayarlar  kullanılarak  işletme  çıkarları  dışında 

kullanılması yoluyla gerçekleştirilir. 

Bilgisayarların donanım, yazılım veya işletim zaafından yararlanarak geliştirilen 

bilgisayar hile tekniklerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır.  129

 Truva Atı : Bir program içine, önceden belirlenmiş zaman veya hallerde meşru 

olmayan fiillerde bulunmak üzere yerleştirilmiş yetkisiz komutlar dizisidir.

 Yuvarlama  Tekniği  : Finansal  kuruluşların  faiz  ödemelerinde  avantaj 

sağlamak için kullanılan bir tekniktir. Örneğin, bilgisayara faiz hesaplamalarında 

kesirden  sonraki  iki  desimal  haneye  kadar  aşağı  tabana  yuvarlama  komutu 

verilir ve bu şekilde biriken tutarlar bir hesaba aktarılır.

 Salam Tekniği  : Küçük  artışlarda  para  çalmak  için  kullanılan  bir  tekniktir. 

Örneğin, bir muhasebecinin bilgisayarda ürünün maliyetlerinde birkaç ayda bir 

artışlar göstermek suretiyle aradaki farkı hayali bir müşteri hesabına naklederek 

zimmetine geçirmesi.

 Tuzak Kapıları : Kullanıcıya bilgisayarın normal sistem kontrollerini aşma izni 

veren bir dizi bilgisayar komutlarıdır.

 Üstün Güç Verme : IBM firmasınca felç olmuş bir sistemin onarılması gibi acil 

durumlarda kullanılmak üzere üstüngüç (superzap) adında bir yazılım geliştirildi. 

Genellikle sistem çökmelerinde, verileri, kütükleri ve kayıtları kurtarmak amacına 

yönelik  olarak  geliştirilen  bu  yazılım  (üstüngüç)  amacına  uygun  olmayan 

hallerde de kullanılabilir. Üstüngüç verme tekniği de üstüngüç gibi özel sistem 

129 Selman  Aziz  Erden,  “Bilgisayarlı  Muhasebe  Ortamında  Bağımsız  Denetim”,  Süleyman 
Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl:1996, Sayı:1, s.24-25,
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programlarının,  düzenli  sistem  kontrollerini  aşmak  ve  gayri  meşru  fiillerde 

bulunmak için yetkisiz kullanılması işlemidir.

 Yazılım Korsanlığı : İzinsiz olarak yazılımların kopyalanmasıdır.

 Veri  Dolandırıcılığı  : Veri  sisteme  girilmeden  önce,  sonra  veya  girilirken 

verinin silinmesi, değiştirilmesi veya ilavelerin yapılması hallerini içerir.

 Veri Sızıntısı : Verinin izinsiz olarak kopyalanmasıdır.

 Sırtta Taşıma : Bu teknikte bir telekomünikasyon hattı ile bağlantı kurularak 

kendi  bilgisayar  sisteminde  işlem  yapmakta  olan  meşru  kullanıcı  elde  edilir. 

Meşru kullanıcı farkında olmadan bu tekniği kullanmakta olan kişiyi kendisi ile 

birlikte taşır ve sisteme girmesine izin vermiş olur.

 Maskelenme  : Bu  teknikte  yetkisiz  kullanıcı  sisteme  girmek  için  meşru 

kullanıcının tanıtım numarası ile şifresinin kullanır.

 Yontma : Genellikle  bir  kişisel  bilgisayar  ve  telekomünikasyon ağı  kanalıyla 

bilgisayar sistemine izinsiz olarak girme ve sistemi kullanma tekniğidir.

 Çöpçülük  : Gizli  bilgilere  ulaşabilmek  amacıyla  kayıt  ve  bilgi  kütüklerinin 

yetkisiz bir şekilde taranması tekniğidir.

 Kulak Misafiri Olma : Bir başkasına aktarılmak istenenleri dinleme ve daha 

sonra elde edilen bilgileri kullanma tekniği olarak izah edilebilir.

Bilgisayarlı Denetimde Denetim Kanıtı Ve Denetim İzi

Denetim konusunda, denetçinin raporunu yazmasını sağlayacak ve raporunu 

destekleyecek denetim kanıtları büyük öneme sahiptir. Bulunan her bulgu kanıt niteliği 

taşıyamayacağı gibi, her bilginin de gerekli ve güvenilir olarak kullanılması da mümkün 

değildir.  Denetçi,  geçerli,  doğru  ve  güvenilir  kanıtlar  elde  etmeli  ve  bu  kanıtları 

sunabilmelidir.
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Elde edilen bir bilginin bağımsızlığı  güvenilirliğiyle doğrudan ilişkilidir.  Ayrıca 

denetçinin  denetim  kanıtına  katkıda  bulunabilme  yeteneği  de  önemlidir.  Denetim 

kanıtının  doğruluğu  ve  geçerliliği  açısından  aşağıdaki  gibi  özellikler  örnek  olarak 

gösterilebilir. 130

- Herhangi  bir  işleme  ait  dokümanların  eksiksizliği  ve  zaman  açısından 

geçerliliği

- Elde  edilen  kanıtın  anlaşılabilmesine  ve  değerlendirilebilmesine  yardımcı 

olması açısından, denetim kanıtının kullanım kolaylığı,

- Aynı amaca sahip farklı denetçilerin, elde edilen kanıtla ilgili olarak, aynı 

sonuca varmasını sağlayan, açıklık ve doyuruculuk gibi özelliklerin denetim 

kanıtında bulunmasıdır. 

Denetim  kanıtı  olması  açısından  yukarıda  sayılan  özelliklerin  denetimin 

bilgisayarla  yapılıp  yapılmaması  açısından önemi  bulunmamaktadır.  Ancak  bilgisayar 

ortamında elde edilecek elektronik kanıtların belgelenmesi  konusunda zaman zaman 

sorunlar yaşanmaktadır.

Elektronik kanıtın oluşturulma amacı, geleneksel kanıtın oluşturulma amacı ile 

aynıdır. Ancak, elektronik kanıtta, kanıtın geçerliliği, eksiksizliği ve güvenilirliği ile ilgili 

soruların  cevaplanmasında,  geleneksel  kanıt  için  gerekenden  daha  fazla  kontrole 

gereksinim duyulur. 131

Denetçi finansal tablolara sonuç veren hesapları analize tabi tutar. Bu analizi 

yaparken hesaplara etki eden çeşitli unsurları belirler ve hesaplara yansıyan rakamlarla 

ilgili olarak denetim teknikleri yardımıyla kanıt toplar. Denetçi kimi zaman bu rakamların 

her  biri  ile  ilgili  kanıtları,  kimi  zaman  ise  sadece  önemli  gördüğü  rakamlarla  ilgili 

kanıtları toplamak suretiyle inceleme yapar. Kimi zaman da örnekleme yöntemlerinden 

birini  kullanmak suretiyle seçtiği  rakamlarla ilgili  kanıtlar toplayarak inceleme yapar. 

İşte denetçinin bu şekilde takip ettiği yola denetim izi adı verilmektedir. 132

130 Cengiz Toraman , “Gelişen Bilgi Teknolojilerinin Denetime Olan Etkisi”, Mali Çözüm Dergisi, 
İSMMMO Yayın Organı, Sayı:60, s.108.
131 Toraman, “Gelişen Bilgi Teknolojilerinin Denetime Olan Etkisi” s.109.
132 Erden, s.8.
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Bir  denetim  izinin  korunması  bilgi  işleme  kontrollerinin  önemli  bir  amacı 

olmalıdır. Bilgisayar kullanılan bir sistemde her bir işlem, kaynak işlemlerden finansal 

tablolara yansıyışına dek bilgi işlemenin her aşamasında izlenebilir olmalıdır. Bilgisayar 

destekli  bilgi  sistemi  ortamında  denetim izleri  farklı  parçalar  halinde  farklı  yerlerde 

olabilir ve bu nedenle bunları izlemek de güçleşir. 133

Elektronik Ortama Özgü Sorunlar

Bilgisayarların hayatımızı oldukça kolaylaştırmasına, teknolojinin imkanları sınır 

tanımamasına  rağmen,  bu  kolaylık  ortamının  beraberinde  getirdiği  kendine  özgü 

sorunları  bulunmaktadır.  Muhasebe ve denetim alanında yaşanan bu sorunları  şöyle 

sıralayabiliriz.

- işlemlerin meydana  geldiği  tarih : Muhasebe ve denetim alanında 

oldukça önemli  olan tarih konusunda, elektronik ortamda işlemlerin hızlı 

akışı  ve sürekli  değişikliğe uğraması  nedeniyle,  işlemin meydana geldiği 

tarihin  tam olarak  tespit   edilebilmesi  konusunda  sıkıntı  yaşanmaktadır. 

Özellikle, elektronik bilginin oluştuğu zaman ile elektronik bilginin ortaya 

çıktığı  tarih  önemlidir.  Bilginin  oluştuğu  tarihin  hileli  işlemler  nedeniyle 

bilgisayar ortamında iyi saklanması nedeniyle, elektronik ortamda bilginin 

ortaya çıkartıldığı tarihte artık o bilginin geçerliliğini kaybetmiş olma riski 

mevcuttur.

- yedekleme işlemi : En güçlü yazılımlarda bile yazılımın kırılması, sisteme 

dışarıdan müdahale edilebilir hale getirilmesi ihtimali her zaman mevcuttur. 

Aynı zamanda yetersiz donanım nedeniyle elektrik kesilmesi, sistemde hata 

oluşması,  bilgisayara  virüs  bulaşması  gibi  nedenlerle  mevcut  bilgilere 

ulaşmak veya ulaşılan bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi imkanı ortadan 

kalkabilir.  Bu  tür  risklerin  önlenmesi  amacıyla  yedekleme  sistemleri 

geliştirilmiştir.  Ancak  yedek alınmaması  veya yedeklerin  de çalışmaması 

133 Melih  Erdoğan,  “Bilgisayar  Ortamında  Muhasebe  Denetimindeki  Gelişmeler”,  21.yy’a 
Girerken Muhasebe Denetimi Mesleği ve Teknolojik GelişmelerIV.Türkiye Muhasebe 
Denetimi Sempozyumu,  Kemer-Antalya:  Magic Lif  Der Club World Kiriş,  5-9 Mayıs  1999, 
İSMMMO Yayınları, No:30, s.267.
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gibi  sebepler  bilgiye  ulaşımı  engeller  ve  geri  dönüşü  imkansız  hale 

gelebilirler. 

- Güvenilirlik  : Yapılan  kayıtların,  şifreleme,  onaylama  gibi  sistemlerle 

geriye  dönük  işlem  yapılmasını  sağlayıcı  önlemler  alınmadığı  sürece, 

bilgilerin  geriye  dönük  olarak  değiştirilme  ve  silinme  ihtimali  vardır.  Bu 

durum  ise  geç  bazen  de  hiç  tespit  edilemeyebilir.  Bu  ise  bilgisayar 

ortamındaki bilginin güvenilirliğine gölge düşürür.

- Yasal Destek : Muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması ve 

muhafaza  edilmesini  sağlayacak  yasal  bir  düzenleme  henüz  ülkemizde 

mevcut  değildir.  Mevzuatımızda  sadece,  bilgisayarın  defter  ve  kayıtların 

tutulmasında  bir  araç  olarak  kullanılması  öngörülmekte,  yasal  süresi 

içerisinde  notere  tasdik  ettirilmiş  defterler  delil  olarak  kullanılmakta  ve 

yasal belge olarak kabul edilmektedir. Ancak, sadece elektronik ortamda 

kayıtlı  bilgilerin  VUK  (Vergi  Usul  Kanunu)  açısından  delil  olarak  kabulü 

mevcut şekliyle mümkün bulunmamaktadır. 

- Veri  Aktarımının Mümkün Olması : Bu durum hem olumlu hem de 

olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Olumsuz yanı, mevcut bilgilerin izinsiz bir 

şekilde ve kötü niyetli kullanılmak üzere çeşitli  şekillerde kopyalanabilme 

ve silinme özelliklerinin bulunmasıdır. 

- Disket, CD Gibi Araçların Yeterince Güvenilir Olmaması : Giderek 

daha korumalı hale getirilseler bile, kapasitelerinin sınırlı olması ve özellikle 

dışarıdan gelen müdahalelere karşı dayanıksız olmaları, içlerinde taşıdıkları 

bilgilere  erişebilmek  için  güvenlik  önlemlerinin  yeterince  alınamaması 

nedeniyle, özellikle bilgilerin taşınması ve yedeklenmesi işlemlerinde sıklıkla 

kullanılan bu araçların yarattığı sıkıntılar gözardı edilemez.

- Virüs Sorunu : Özellikle internet bağlantıları nedeniyle birçok bilgisayar 

virüs girme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu ise virüsün gücü ve 

etki alanına göre oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir. 
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- Kullanıcı  Kalitesinin  Düşüklüğü  : Birçok  insan,  birçok  çalışan 

bilgisayarlar konusunda temel bilgiye sahip olduğunu sanan ve “operatör” 

denilen  bilgisayar  kullanıcısından  ibarettir.  Oysa  bilgisayar  ortamında 

oluşacak  birçok  sorun  aslında  çok  da  teknik  bilgi  gerektirmeyen ancak 

temel  bilgisayar  mantığı  ve  işleyişinin  iyi  kavranması  yoluyla 

çözümlenebilecek sorunlardır. Ancak bilgisayar konusunda yeterince bilgi 

edinilememesi  nedeniyle  çoğu  zaman  maddi  külfetle  karşı  karşıya 

kalınmaktadır.  Aslında  personele  bu  konuda  verilecek  eğitim  daha  az 

masraflı olacak ve daha az zamana mâlolacaktır.

Uluslar arası Denetim Standardı (UDS) 401 : Bilgi İşlem Sistemleri 

Ortamında Denetim 134

UDS 401’ e göre, herhangi bir türde ve boyutta bir bilgisayarın, şirket ya da 

üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucu, denetim açısından önem arzeden finansal 

bilgilerin  oluşturulmasında  rol  oynaması  durumunda  bir  bilgi  işlem  sistemi  (BİS) 

ortamının var olduğu kabul edilir.

UDS 401’ e göre denetçi,

- BİS ortamının denetimi nasıl etkileyebileceğini dikkate almalıdır.

- Denetçinin denetim faaliyetlerinin planlamasını, yönetimini ve kontrolünü 

yapabilmesi  için  BİS’  e  ilişkin  bilgi  sahibi  olması  gerekir.  Denetçi, 

denetim sırasında BİS konusunda ileri düzeyde deneyim sahibi olunması 

gerektiğini göz önünde bulundurmalıdır.

- Muhasebenin  manuel  veya  bilgisayarla  takip  edilmesi,  denetçinin  asıl 

denetim hedeflerini değiştirmez. Denetçi, yeterli denetim kanıtı toplamak 

amacıyla  manuel  denetim  tekniklerini,  bilgisayar  destekli  denetim 

tekniklerini veya her ikisini birlikte kullanabilir.

134 Uluslar arası Denetim Standartları, TÜDESK Türkiye Denetim Standartları Kurulu, 
Türmob Yayınları No:238. 
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Standartda  tüm  hesapları  ya  da  belirli  hesapları  önemli  ölçüde  etkileyen 

hatalara neden olabilecek BİS ortamındaki doğal riskler ve kontrol riskleri aşağıdaki gibi 

sıralanmıştır.

- Riskler, bilgisayar programlarını geliştirilmesi ve bakımı, sistem yazılım 

desteği,  operasyonlar,  fiziksel  BİS  güvenliği  ve  özel  programlara 

erişiminin  kontrolü  gibi  BİS  aktivitelerindeki  yetersizliklerden 

oluşmaktadır.  Bu  yetersizlikler  bilgisayarda  kullanılan  tüm  işletim 

sistemlerinin çalışmasını etkileyebilir.

- Riskler,  belirli  uygulamalarda,  veri  tabanlarında,  ana  dosyalarda veya 

belirli bazı işletme faaliyetlerinde oluşabilecek muhtemel yolsuzluk ya da 

hata  olasılığını  arttırmaktadır.  Örneğin,  karmaşık  mantık  yürüten, 

hesaplamalar yapan veya birçok istisnai durum içeren sistemler hatalara 

açıktır.  Kasa  veya  diğer  nakit  hesaplarını  kontrol  eden  sistem 

kullanıcılarının veya BİS personelinin yolsuzluk yapma riski daha fazladır.
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3. FİNANSAL RAPORLAMADA HİLE VE 

MANİPÜLASYONLARIN ÖNLENMESİ 

3.1.  HİLELERİN ORTAYA ÇIKMASI VE ÖNLENMESİNDE KULLANILAN 

TEKNİKLER 

3.1.1. Analitik Yöntemler

Analitik  inceleme  mali  tablolarda  yer  alan  verilerin  karşılaştırılması  ve 

aralarındaki ilişkilerin araştırılması esasına dayanmaktadır.135 Bu tekniğin amacı, veriler 

arasında anlamlı  ilişkilerin varolduğunu doğrulamak ve bunlar arasında olağan kabul 

edilmeyecek farklılıkları bulup ortaya çıkarmaktır.136

Analitik yordamlar, finansal ve finansal olmayan verilerin ve bunlar arasındaki 

geçerli  ilişkilerin  incelenmesiyle  elde  edilen  finansal  bilgilerin  değerlemesinden 

oluşurlar.  Analitik  yordamların,  kanıt  toplamada çok önemli  bir  yeri  vardır.  Denetçi, 

işletmenin  birden  fazla  hesap  dönemine  ilişkin  mali  durumundaki  ve  faaliyet 

sonuçlarındaki  gelişmeleri  ve  değişimleri  karşılaştırarak,  bunların  sonuçlarını  kendi 

içinde  ve/veya  sektörel  olarak  değerlendirebilir.  Analitik  inceleme,  gelişmiş  analitik 

teknikleri  bilgisayarlar  yardımıyla  çok etkin  olarak yapılabilir  ve elde edilen kanıtlar, 

finansal sonuçların doğruluğunu ortaya çıkarmanın ötesinde işletmenin faaliyetlerinin 

135 Seval  Kardeş,  Denetimin  Etkinliğinin  Artırılmasında  Analitik  İnceleme 
Prosedürlerinin  Kullanımı  ve  Türkiye’  deki  Denetim  Firmalarına  Yönelik  Bir 
Araştırma, Ankara-1996, SPK Yayını, No:29, s.19-20.
136 www.aicpa.org.  “Analitik  Procedures”,  Statements on Auditing Standarts,  No:56 (AU 
329.02)
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etkinliğini ve verimliliğini ortaya koyar. Analitik yordamlar, özellikle denetim sürecinin 

planlama ve tamamlama evrelerinde çok önem taşırlar.137

Analitik yordamların uygulanmasının altında yatan varsayım, veriler arasındaki 

mantıklı ilişkilerin var olduğu ve ilişkiyi olumsuz etkileyen koşulların mevcut olmaması 

halinde bu ilişkilerin var olacağıdır. Bu ilişkilerde sapmalara neden olan bazı koşullar, 

olağandışı  işlemler  ve  olayları,  muhasebe  yöntemlerindeki  değişiklikleri,  iş 

değişikliklerini veya finansal tablolarda yapılan hata ve hileleri kapsar.138

Analitik inceleme tekniğinin kullanım amaçları,  müşterinin işine ve faaliyette 

bulunduğu sektöre ilişkin bilgi  temin edilmesi,  işletme faaliyetlerinin  devamını  temin 

gücünün  saptanması,  hesap  bakiyelerinin  incelenmesine  duyulan  gereksinimi 

azaltması139 olarak sayılabilir.

3.1.2. Benford Yasası

Benford Yasasının Tarihsel Gelişimi.140

Amerikalı astronom ve matematikçi Simon Newcomb, 1881 yılında American 

Journal  of  Mathematics’  de  yayımlanan makalesinde logaritma kitaplarında dikkatini 

çeken bir olgudan söz etmiştir. Newcomb’un gözlemlerine göre logaritma kitaplarının ilk 

sayfaları diğer sayfalara göre daha kirli, dolayısıyla daha fazla kullanılmaktaydı. Bilim 

adamları 1 ile başlayan sayılara 2’ den daha fazla bakmışlar, 2 ile başlayan sayılara 3’ 

den  daha  fazla  bakmışlar  ve  bu  süreç  sonunda,  en  az  9  ile  başlayan  sayılara 

bakmışlardı. Newcomb, bu kısa argümanından sonra, sıfırdan farklı anlamlı bir rakamın, 

sayının  ilk  basamağında olma olasılığını  aşağıdaki  şekilde  ifade etmiştir.  Olasılık  (ilk 

basamaktaki rakam) = log10(1+1/d),

d = 1,2,3,4,5,6,7,8,9

137 Melih  Erdoğan,  Denetim Kavramsal  ve  Teknolojik  Yapı,  Maliye  ve  Hukuk  Yayınları, 
Mart-2006,  s.63-64.
138 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, 2.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1996, s.34
139 Tamer  Aksoy,  Tüm  Yönleriyle  Denetim,  AB  ile  Müzakere  ve  Uyum  Sürecinde 
Denetimde Yeni Bir Paradigma, Ankara : Yetkin Yayınları, 2006, Cilt :1, s.427-428.
140 C.Mustafa Türkyener, “Benford Yasası ve Mali Denetimde Kullanımı”, Sayıştay Dergisi, Sayı:
64, s.111-112.
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Newcomb’ un makalesi o zamanlar dikkate alınmamış ve unutulmuştur. Aradan 

57 yılı  geçtikten sonra Fizikçi Frank Benford, logaritma kitapları hakkında benzer bir 

gözlem yapmış ve aynı logaritmik kanunu ifade etmiştir. Frank Benford, argümanını, 

toplanması büyük çaba gerektiren çeşitli alanlardan elde ettiği birçok istatistiki veri ile 

test  etmiştir.  Topladığı  kanıtlar,  Frank Benford’  un birçok yılını  veri  elde etmek için 

harcadığını göstermektedir. 

Benford’ un 1938 yılında Proceedings of The American Philosophical Society’ 

de yayımlanan makalesi 20.229 adet araştırmadan elde edilen verilere dayanmaktadır. 

Bu gözlemlerini,  nehir  uzunlukları,  amerikan beyzbol  istatistikleri,  elementlerin atom 

ağırlıkları,  şehirlerin  popülasyonları  gibi  coğrafi  bilimsel  ve  demografik  çeşitli 

kaynaklardan meydana getirmiştir. 

Benford’ un bulgularına göre ortalama olarak 1 rakamının anlamlı ilk rakam 

olma oranı % 30,6 ; 2 rakamının anlamlı ilk rakam olma oranı % 18,5’ dir. 9 rakamının 

ilk  rakam  olma  oranı  ise  sadece  %  4,7  olmaktadır.  Benford  bu  verilerin  dağılımı 

hakkında  fizik  ile  ilgili  bazı  varsayımlarda  bulunmuş,  bu  varsayımlarda  integral 

hesaplamalarından  yararlanmış,  basamak  ve  basamak  kombinasyonlarının  beklenen 

ortaya çıkış sıklıklarını hesaplamıştır. 

Atlanta Georgia Teknoloji Enstitüsü Matematik Profesörü Ted Hill, 1996 yılında 

Statistic  Science’  da  yayımlanan makalesinde,  Benford  Yasasını  matematiksel  olarak 

kanıtlamıştır.  Ted  Hill  Benford  Yasasını  kanıtlarken  verilerin  değişmezliği  ölçüsünü 

kullanmış,  yasada  sayıların  ifade  edildikleri  birimden  bağımsız  olduklarını 

göstermiştir.Örneğin, YTL olarak hesaplanmış bir veri kümesi, eğer Benford dağılımına 

uyuyorsa  dolar  yada  euroya  çevrildiğinde  yasa  geçerliliğini  korumaya  devam 

etmektedir.  Ayrıca  Ted  Hill,  Newcomb’  un  denklemini  basamak  kombinasyonlarını 

içerecek şekilde genişletmiştir.

P(d1,d2,d3……) = log10(1+(d1,d2,d3………..dk)-1)

Benford  yasasının  muhasebe  hilelerinin  ortaya  çıkarılmasında  bir  yöntem 

olarak  kullanılabileceğini  ilk  düşünen  Southern  Methodist  Üniversitesinde  muhasebe 

profesörü olan Mark Nigrini olmuştur. Nigrini, bu kullanımı ve sonucunu doğrulayan çok 

sayıda ampirik kanıt  topladı,  çok sayıdaki  gözlemde anlamlı  ilk ramın frekansı  etkin 
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olarak Benford yasasını izliyordu. 1992 yılında yayımladığı muhasebe doktora tezinde 

Benford yasasının benzetimine dayalı bir kullanım önerdi. Tezinde, satışlardan giderlere 

kadar  muhasebenin  birçok  alanındaki  verilerin  Benford  yasasını  izlediğini  ve  bu 

alanlarda  yasadan  sapmaların  standart  istatistiksel  testlerin  kullanılmasıyla  hızlı  bir 

biçimde  ortaya  çıkarılabileceğini  gösterdi.  Benford  modeline  uygun  olarak 

ölçümlendiğinde,  muhasebenin  normal  verileriyle,  hileli  verileri  arasında  çok  güçlü 

farklar ortaya çıkıyordu.141

Benford Yasasının Geçerli Olabilmesi İçin Gerekli Özellikler142

Herhangi bir örneklem içerisinde Benford yasasının geçerli olabilmesi için belirli 

şartlar gereklidir. 

 Veri  kümelerindeki  sayılar  artan  şekilde  sıralandığında  bu  sayılar  kabaca 

geometrik ir devamlılık takip etmelidir. Örneğin, bir firmada 10.000 işçi çalıştığı 

düşünülür ve işçi sayısının yılda % 10 arttığı varsayılırsa, 25 yıl boyunca her yıl 

işçi  sayılarına  baktığımızda,  ilk  basamak  8  kere  “1”  olur.  Daha  sonra  2  ile 

başlayan işçi  sayıları  başlar  ve  “2”  ilk  basamakta  4  kere  yer  alır.  9  rakamı 

25.yılda ilk basamakta ver alır. 26.yıl yüz binli sayılara ulaşılır ve ilk basamak 

tekrar “1” ile başlar.

 Veriler en üst yada en alt limite sahip olmamalıdır. Örneğin, kamu kurumlarında 

ödenen harcırahlara bakıldığında Benford Yasasına uymaz çünkü devlet belirli 

bir üst limit tespit etmesi nedeniyle belirlenen bu sayının ortaya çıkış sıklığı fazla 

olacaktır.

 Verilerin kodlanmamış veriler olması gerekir. Örneğin, kimlik numaraları, posta 

numaraları, telefon numaraları belli bir kod ile dağıtıldığında, Benford Yasasına 

göre bir dağılım izlememektedir.

141 Melih Erdoğan, “Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında Benford Yasası”, Muhasebe ve 
Denetime Bakış, Yıl:1, Sayı:3, Ocak-2001, s.3-4.
142 Türkyener, s.115-116.
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 Veri kümelerinin homojen birimlerden oluşması gerekir. (Şehir popülasyonları, 

göllerin alanları, şirket payları gibi) Benford Yasasına uyan bir veri topluluğu, 

sıfır  olmayan  bir  sabitle  çarpıldığında,  yeni  veri  kümesi  de  bu  kanuna 

uymaktadır. Böylece, para birimi veya değer ölçüsü farklı  olan kümeler, eğer 

yasaya uyuyorsa,  birimlerinde  yapılan  değişiklikler  dağılımı  etkilememektedir. 

Fakat  bu  yasa  loto,  piyango  bileti  gibi  verilere  uygulanmaz,  çünkü  burada 

sayılar  aynı  şansa  sahiptir.  Bilet  ya  da  benzeri  şeyler  aslında  sayılarla 

isimlendirilmişlerdir,  sayılar  yerine  herhangi  başka  bir  şeyle  de 

isimlendirilebilirler.  Kısaca  Benford  yasası  tekdüze  dağılımlara 

uygulanmamaktadır.

Benford Yasasına göre, herhangi bir sayıda ilk rakamın 1 olma frekansı, 9 olma 

frekansından daha fazladır. Bunun gibi 1’ den 9’a kadar bütün rakamların olasılıkları 

yoğun araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda Benford Yasasına göre 

en solda yer alan rakamların kuramsal ortaya çıkış frekansları yer almaktadır.

Tablo 3

Benford Yasasına Göre En Solda Yer Alan Rakamların Kuramsal 

Ortaya Çıkış Frekansları

Bir sayının ilk 

değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9

İlgili frekanslar

% 

30,1

% 

17,6

% 

12,5 % 9,7 % 7,9 % 6,7 % 5,8 % 5,1 % 4,6

Kaynak : Melih Erdoğan, ““Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkartılmasında Benford Yasası” , 
Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:1, Sayı:3, Ocak-2001, s.2.

Denetçi  her  şeyden  önce  elindeki  verilerin  sayısal  bir  analiz  tekniği  olan 

Benford Yasasına uygun olup olmadığı konusunda bir yargıya varmalıdır. Denetçinin bu 

yöntemi kullanmayı uygun görmesi her tür verinin analizinde bu yöntemin kullanılacağı 
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anlamın gelmemelidir.  143 Benford yasasını kullanarak yapılan sayısal analizler, ortaya 

çıkartıcı  özelliklerinden  dolayı,  hile  olasılığını  belirlemede  kullanışlı  bir  araçtırlar. 

Tanımlanmış veri, beklenen sayı frekansını karşılamazsa denetçi, bu alanda yüksek hile 

riski  olduğunu  düşünüp  ek  denetim  çalışmaları  yapabilir.  Örneğin  ticari  alacaklar 

hesaplarının  dökümü  yapılırsa  Benford  Yasasından  önemli  sapmalar  bulunduğunda, 

denetçi doğrulama düzeyini artırabilir, ek işlem taraması yapabilir, kayıtlanmış kredili 

satışları destekleyen belgeleri daha fazla inceleyebilir. 144

3.1.3. Doğrulama, İstisna ve Doğruluk/Eş-Kopya Testleri

Bilgisayar  destekli  denetim  teknikleri  denetçiye,  aşırı  büyük  maaşlar,  fazla 

mesai, ikramiyeler ve izinler gibi olağanüstü-sıra dışı- kalemleri tanımlamada yardımcı 

olabilir.  145 İstisna testleriyle denetçi, işletmedeki hile yapılma olasılığı olan olağandışı 

kalemler veya istisnai durumlar/olaylar üzerine yoğunlaşabilir. Doğruluk ve eş (kopya) 

testleri, hayali veya ayrılmış çalışanları belirlemede kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli 

denetim  teknikleri  programı  aracılığıyla  çalışanların  sosyal  güvenlik  numaraları  ve 

adlarının uygun olup olmadığı kontrol edilebilir veya doğrudan kullanılan banka hesap 

numarası için bu kontrol yapılabilir.146

Özellikle alıcılar ve satıcılar gibi hesaplar için ise doğrulama/mutabakat teyitleri 

ile sağlıklı kontroller yapılabilir. İlgili firmadan C/H dökümü ve/veya belli tarih itibariyle 

hesap  bakiyesi  yazılı  olarak  istenir.  Herhangi  bir  hile  ve  usulsüzlüğün  varolması 

olasılığına karşılık cevabın da yazılı  olarak ve yönetim kurulu üyeleri  veya doğrudan 

denetçinin adresi gibi işletme dışında farklı bir adrese gönderilmesi istenir. Bu şekilde 

143 David G.Coderr, “Computer Assisted Fraud Detection”, Internal Auditor, Volume 57, Sayı:
4, August 2000, s.25-28.
144 Philip D.Dreck, Mark J.Nigrini, “Computer Assisted Analytical Procedures Using Benford’s 
Law”, Journal of Accounting Education, June 2000, s.129.
145 Nita Crowder. “Fraud Detection Techniques”, Internal Auditor, Volume:54, Sayı :2, 
April-1997, s.17-21.
146 Murat Kiracı, “Hile Riski Değerlemesinin ve Hileleri Bulmanın Denetimin Etkinliğindeki Rolü ve 
Türkiye’ deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:
4, Sayı:14, Ocak-2005, s.110.
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elde edilen bilgiler,  işletme kayıtları  ile  kontrol  edilerek,  varsa tutarsızlıkların nedeni 

araştırılır.

3.1.4. Yeniden Hesaplama

Yeniden hesaplama tekniği, daha önce işletme tarafından yapılarak muhasebe 

kayıt sistemine aktarım sağlanmış hesaplamaya dayalı matematiksel bilgilerin, bir kez 

de denetçi tarafından tekrar hesaplanarak doğruluğunun teyit edilmesi işlemidir. 147

Ücret  bordroları,  amortismanlar,  karşılıklar,  kur  farkları  gibi  iş  ve  işlemler 

yeniden hesaplama yoluyla kontrol edilebilir.  Yeniden hesaplanan tutarlar ile işletme 

kayıtları arasında fark olup olmadığı karşılaştırılarak hile ve usulsüzlük olup olmadığı 

ortaya çıkarılmaya çalışılır.

3.1.5. Uzman Sistemler

Uzman sistem, insanın düşünme sürecini taklit eden bir bilgisayar programıdır. 

Kullanıcının  görevlere  ilişkin  gerekli  yetenek  ve  kararlarına  yönelik  performansını 

artırmak  bu  programların  amacıdır.  Bu  sistemler  kural  yürütür  ve  bu  yüzden 

hesaplamadan ziyade mantığı (düşünmeyi) temel alırlar. Bu sistemler, belirli bir alanda 

kişisel deneyim kazanacak kadar çalışmış ve uzman olmuş bir kişinin düşünme sürecini 

taklit eder.148

Uzman sistem, bellek biriminde sakladığı bilgileri işleyerek, uzmanlık gerektiren 

sorunlara çözüm önerileri üretebilen bir bilgisayar yazılımıdır. Ancak, bir uzman sistem, 

bir  uzmanın  belirli  bir  alanda  öznel  olarak  yapabildiklerini  değil,  nesnel  olarak 

yapabildiklerini yapabilen bir sistemdir. Bilindiği gibi  uzmanlık gerektiren bir sorunun 

çözümü tek değildir. Farklı uzmanların farklı ve birbirinden gelişmiş çözümleri olabilir. 

Uzman  sistem yazılım  haline  getirilmiş  uzman  görüşlerinin  (çözümlerinin)  belirli  bir 

147 Aksoy, Cilt:1, s.381.
148 Crowder, s.17-21.
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soruna uygulanarak, karar alıcının en iyi kararı almasına yardımcı olmaktadır. Uzman 

sistem,  istendiğinde  gerçekleştirdiği  işler  ve  vardığı  sonuçlar  hakkında  açıklamalar 

yapabilen ve gerekçelerini de verebilen bir sistemdir. Uzman sistem, kendisine daha 

önce belirtilmemiş veya gerçekleşmemiş bir problem verilince önce belleğindeki ilgili 

verileri tarar ve bunlara bağlı ilişkileri inceler, Bundan sonra, doğru cevabı bulduğundan 

emin oluncaya dek döngü içinde sistemin çözümleriyle problemdeki öğeleri eşleştirir. 

Uzman  sistemden  doğru  ve  anlamlı  sonuçlar  alınabilmesi  için,  verilen  kurallar  ve 

bilgilerin, o konudaki uzmanların karar verme ve yorumlama mekanizmasını doğru ve 

sistematik biçimde yansıtması  gerekir.  Yani  bir  uzman sistemin başlıca amacı,  karar 

vericiler  için  bazı  alanlardaki  uzmanların  deneyimlerini  ve  bilgilerini  işe  yarar  hale 

getirmektir.149

3.1.6. Yapay Sinir Ağı

İlk ticari yapay sinir ağının geliştiricisi olan Robert Hecht-Neilsen(1989), yapay 

sinir ağını “dışarıdan gelen girdilere dinamik olarak yanıt oluşturma yoluyla bilgi işleyen, 

birbiriyle  bağlantılı  basit  elemanlardan  oluşan  bilgi  işlem  sistemi”  olarak 

tanımlamaktadır. Başka bir ifade ile yapay sinir ağları, her biri kendi belleğine sahip 

olan, işlem yapabilen ve tek yönlü sinyal kanalları ile birbirlerine bağlanmış birçok basit 

işlem elemanından (yapay nörondan) oluşan, paralel ve dağınık tek veya çok katmanlı 

bir bilgi işlem sistemi olarak tanımlanır.  Bir yapay sinir ağının yapısında, birbirleriyle 

bağlantılı sinirlerin yer aldığı girdi katmanı, çıktı katmanı ve gizli katman olmak üzere 

temelde üç katman bulunmaktadır.150 

Yapay  sinir  ağları  biyolojik  zekanın  benzetimi  kavramını  temel  almaktadır. 

Gerçekleştirilen,  insan  zekasının  beyindeki  nöronların  diğer  nöronlara  sinyal 

göndermesiyle  etkileşiminden  ortaya  çıkması  kuramına  dayanarak,  bilgisayar 

sistemlerinin  tasarımında  insan  beyninin  fonksiyonunun  (yeteneklerinin)  taklit 

edilmesidir. Yapay sinir ağları düğümlerden ve bu düğümler arasındaki bağlantılardan 

oluşmaktadır.  Bu  yapı,  insan  beynindeki  nöronlar  ve  sinapslar  arasındaki  ilişkiye 

149 Melih Erdoğan, Denetim Kavramsal ve Teknolojik Yapı, s.179.
150 Güray  Küçükkocaoğlu,  Yasemin  Keskin  Benli,  Cemal  Küçüksözen,  “Finansal  Bilgi 
Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı”, İMKB Dergisi, Sayı:36, Yıl:
9, s.8.
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benzemektedir. Bu sistemler, belirli bir sürecin girdiler ve çıktılar arasındaki fonksiyonel 

ilişkilerini öğrenebilme ve daha sonra açıklayabilme yeteneğine sahiptirler.151

Yapay sinir ağını kullanma sürecini kısaca şu şekilde belirtebiliriz. Yapay sinir 

ağı  modeli  ilk  olarak  verilerle  eğitilir.  Bu  eğitim  sürecinde  yapay  sinir  ağı  modeli 

oluşturmaya yarayan bilgisayar programları kullanılabilir. Bilgisayar aracılığıyla çok kısa 

sürede sonuç alınabilir. Yapay sinir  ağı bu eğitim verileri arasındaki ilişkileri  öğrenir, 

onları  işler, çözümlemeler  yapar. Daha sonra kendisinden karar vermesini  istedikleri 

konuyla ilgili veriler yapay sinir ağına girilir. Son olarak da yapay sinir ağı bu verilere 

göre karar verir.152

Yapay sinir ağları uzman sistemlerden farklı olarak, bilgileri verinin kendisinden 

çıkarırlar,  uzman  sistem  ise  uzmanlardan  elde  ettiği  bilgiyi  kullanarak  karar 

vermektedir.  Yapay  sinir  ağları,  tarihsel  veri  örneklerini  tekrar  tekrar  inceleyerek 

öğrenir, yani bilgisini örneklerden çıkarır.153

3.1.7. Veri Analizi

Veri analizi, bir soruşturma sürecinde (bu bir mali denetim olduğu kadar bir 

yolsuzluk araştırma süreci de olabilir) iç ve dış kaynaklardan elde edilen verilerden daha 

önce görülemeyen ve açık olmayan sonuçlara ulaşma sürecidir. Yani kısaca veri analizi, 

verilerden anlam çıkarma tekniğidir.154

Veri analizi, mali denetimlerde, yolsuzluk araştırmalarında, pazarlamada, risk 

analizinde ve kriminal soruşturmalarda kullanılır.  Veri analiz teknikleri tıpkı  bir sağlık 

taraması  sırasında çeşitli  tıbbi  yöntemlerle bulgulara ulaşmak ve teşhis  koymak gibi 

verileri kullanarak deliller elde etme esasına dayanırlar. Bu amaçla kullanabileceğiniz 

çeşitli teknikler vardır. Bunlardan bazıları, nümerik analiz, istatistiki analiz, ilişki analizi, 

olay akış analizi, kimlik tespiti ve kimlik eşleştirmesi, coğrafi analiz, grafik analiz gibi 

tekniklerdir.155

151 Melih Erdoğan, Denetim Kavramsal ve Teknolojik Yapı, s.181.
152 Kiracı, s.110.
153 Melih Erdoğan, Denetim Kavramsal ve Teknolojik Yapı, s.181. 
154 Kiracı, s.111.
155 Kiracı, s.111.
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3.1.8. Fiziki Sayım

Bu teknik, işletme bilançosunun aktifinde yer alan maddi varlıkların, işletmede 

fiilen  var  olup  olmadıklarının,  mevcut  olduklarının  anlaşılması  halinde  de  varlıkların 

kalitesinin ve son fiziki durumlarının (faal, sağlam, hurda, bozuk, atıl vb.gibi) tespitini 

mümkün kılar. Bir başka anlatımla,işletmenin mali tablolarında yer alan ve fiziki varlık 

gösteren, kasa, stok ve maddi varlıkların fiziki envanter sonucu, var olma özelliği taşıyıp 

taşımadıkları ve fiziksel açıdan ne durumda oldukları hakkında kanıt sağlanır.156 Ancak, 

fiziksel inceleme, finansal tablolarda yer alan varlıkların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını 

anlamak ya da kesin kanıtlar elde etmek için yeterli değildir.157

3.1.9. Gözlem Yapma

Denetçinin  denetim  süresi  boyunca,  işletme  faaliyetlerini  veya  bu  faaliyet 

zinciri içindeki münferit işleri ve iş akımlarını gözleyip izlemesi, gözlem tekniği olarak 

isimlendirilir.  Bu  teknik  sayesinde,  denetçi  işletmede  iç  kontrol  sisteminin  olup 

olmadığını, mevcutsa etkin çalışıp çalışmadığını, çalışanların birbirleriyle ilişkileri, genel 

verimlilik ve iş ölçümlemesi, prosedürlere ve kurallara uyum derecesi, işlemlerin şekil ve 

usul  esasları  doğrultusunda  çapraz  kontrol  prensiplerinin  uygulamada  yerini  bulup 

bulmadığını test etme ve kanaat getirme imkanına sahip olur.158 

Fiziki  inceleme  ve  fiziki  envanter  tekniğinde,  işletmede  var  olan  maddi 

mevcutların fiilen ve bizzat ve/veya nezarette sayımı söz konusu iken, gözlemde olaya 

müdahale edilmeden uzaktan, stokların nasıl ve ne şekilde sayıldığı, sayıma ciddiyetle 

yaklaşılıp yaklaşılmadığı, sayım kuralları ve prosedürlerine uyulup uyulmadığı, sayımın 

156 Ersin Güredin, Denetim, Beta Yayınları, 9.Baskı, No:369, İstanbul, Eylül-1999, s.123. 
157 Melih Erdoğan, Denetim Kavramsal ve Teknolojik Yapı, s.62.
158 Aksoy, cilt:1, s.379.
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en az maliyetle, en az personel ve en kısa ve etkin şekilde yürütülüp yürütülmediği159 

gibi  hususlar  izlenerek  sonuç  elde  edilir.  Ayrıca  bu  teknik  işletmedeki  diğer  iş  ve 

işlemlerin işleyişi için de geçerlidir.

3.2. FİNANSAL TABLO HİLELERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde mali tablolar,

1- Bilanço

2- Gelir Tablosu

3- Satışların Maliyeti Tablosu

4- Fon Akım Tablosu

5- Nakit Akım Tablosu

6- Kar Dağıtım Tablosu

7- Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

olarak sıralanmış, bilanço ve gelir tablosu temel mali tablolar, diğer tablolar ise 

ek mali tablolar olarak sınıflandırılmıştır. Ek mali tabloların düzenlenmesi için bilanço ve 

gelir tablolarının düzenlenmesi gerektiğinden finansal tablo hileleri konusu incelenirken 

bilanço  ve  gelir  tablosu  ile  ilgili  hileler  ele  alınmış,  diğer  tablolar  tekrar  niteliğinde 

olacağından çalışmamızda inceleme kapsamı dışında tutulmuştur.

3.2.1. Bilanço İle İlgili Olarak Yapılan Hileler

Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların 

sağlandığı  kaynakları  gösteren  mali  tablodur.  Başka  bir  tanımla  bilanço,  işletmenin 

159 Aksoy, cilt:1, s.379.
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finansal durumunun belli bir tarihteki fotoğrafı niteliğindedir.160 Bilançonun muhasebe 

ilkelerine ve bilanço ile ilgili ilkelere uygun olarak oluşturulması gerekmektedir. Ancak 

bu  ilkelere,  bazen  bilmeyerek,  bazen  de  bilerek  aykırı  davranmalar  olmakta,  bu 

aykırılıklara  bilanço  hileleri denilmektedir.  Uygulamada  rastlanan  bilanço  suçları  tür 

ve  sayı  açısından  çok  çeşitli  olmakla  birlikte,  bunlara,  bilanço  örtülmesi,  bilanço 

değiştirilmesi ve bilanço süslemesi gibi adlar verilmektedir.161

Bilançonun değiştirilmesi, bilançonun doğruluk ilkesine aykırı davranış olup, 

bilançonun muhasebe kayıtlarından saptırılarak düzenlenmesiyle yapılmaktadır.162.

Bilançoyu etkileyen hata işletmeyi olduğundan kötü göstermek için yapılırsa 

“bilanço örtülenmiş (maskelenmiş)” olmakta, diğer taraftan işletmenin durumunu daha 

iyi göstermek için bilançoda yapılan düzensizliklere “bilanço süslemesi” 

denilmektedir.163.

Bilançonun  maskelenmesi,  belli  bir  amaca  dönük  olarak  bilançonun 

olduğundan farklı düzenlenmesidir. Bilanço maskelemenin amacı, işletmenin ekonomik 

ve mali yapısı ile karlılık ve likiditesi hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermek veya imaj 

yaratmakta olup, bilanço çıkarmak envanter çalışmalarının bir parçası ve son aşaması 

olduğundan,  bilançonun maskelenmesine  yönelik  işlemler  genellikle  dönem sonunda 

değerleme sırasında yapılmaktadır. Değerleme yapılırken işletmenin mevcut kıymetleri, 

stokları  olması  gerekenden  yüksek  değerlenirse  veya  amortisman  ile  karşılık 

ayrılmasından  vazgeçilirse  bilanço  iyileştirilmiş  olmaktadır.  Kıymetlerin  düşük 

değerlenmesi halinde ise bilanço olumsuz maskelenmiş demektir.  Bilançonun olumlu 

yönde maskelenmesine aynı zamanda bilanço güzelleştirmesi adı verilmektedir. 164 165

160 T. Charles Horngren, T. Walter(Jr) Harrison, Accounting, U.S.A.: Prentice Hall Inc., 1989, s.
75.
161 Kaymak, s.124.
162 Ahmet Hayri Durmuş ve Mehmet Emin Arat,  İşletmelerde Mali Tablolar Tahlili İlkeler 
Uygulamalar, 5.Baskı, İstanbul: Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı, 2000. s. 24.
163 Hasan Gürbüz, Muhasebe Denetimi, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi, 1995, s. 60.
164 Denetim İlke ve Esasları 1.Cilt, s.154.
165 Altındağ, s.689-690.
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Varlıklarla İlgili Olarak Yapılan Hileler

Dönen  Varlıklar  işletmenin  brüt  işletme  sermayesini  oluştururlar.  İşletme 

sermayesi  bir  işletmenin  çalışabilmesi,  çalışmalarını  aksatmadan  yürütebilmesi  için 

gerekli olan döner varlıkların tümünü kapsar. Klasik anlamdaki,

Nakit – hammadde – üretim – satış – alacaklar – nakit

döngüsünün aksamadan yürüyebilmesi işletme sermayesinin yeterli  düzeyde 

kalmasının  korunması  suretiyle  gerçekleşecektir.  Net  işletme  sermayesi  ise  dönen 

varlıklardan kısa vadeli kaynaklar çıkarıldıktan sonra kalan tutardır. İşletmelerde dönen 

varlıklar  ile  kısa  vadeli  borçlar  arasında  uygun  bir  oran  sağlanmadıkça  işletmelerin 

ayakta  kalabilmeleri  mümkün  olmamaktadır.  İşletme  ilgililerinin,  özellikle  kredi 

verenlerin, işletme ile ilgili karar verirken ilk inceledikleri bölüm işletmenin net işletme 

sermayesi  düzeyidir.  Net  işletme sermayesi  aynı  zamanda işletmede bir  şeylerin  iyi 

gitmediğinin  de  göstergesidir.  İşletme  çok  yüksek  değerde  tesislere,  makine  ve 

teçhizata  sahip  olabilir,  faaliyet  dönemi  karla  sonuçlanmış,  yüksek  karlılık  düzeyi 

yakalanmış olabilir. Ancak, yeterli düzeyde işletme sermayesi yoksa kısa süreli borçlarını 

ödemede  güçlük  çekecek,  daha  ileri  düzeylerde  iflasa  kadar  gidebilecektir.  Son 

yaşadığımız krizler sonrası çok köklü firmaların iflas aşamasına gelme nedeni aslında 

döviz kurlarının kısa sürede ani yükselişi karşısında işletme sermayelerinin kısa vadeli 

borçlarını  ödeme  kabiliyetini  kaybetmiş,  net  işletme  sermayesinin  eksi  (negatif) 

seviyeye düşmüş olmasından kaynaklanmaktadır.

Net işletme sermayesinin bu özelliği nedeniyle, işletmeler üçüncü kişilere karşı 

işletmenin  durumunu  daha  iyi  göstermek  amacıyla  hileli  işlemlere  sık  sık 

başvurmaktadırlar. Bu işlemlerin bir bölümünde olumsuz sonuçlarla karşılaşılmadığı gibi 

kimsede zarar görmemekte olup, bu istisnai durumların her zaman böyle sonuçlanacağı 

anlamına gelmemektedir. Sonuç olarak hile hiledir. İyi niyetli – kötü niyetli, beyaz – 

siyah, bilerek yada bilmeyerek yapılmış olsun, sonuçta hepsi hiledir, hepsinin altında 

yatan neden karşı tarafı yanıltmak olmaktadır. 
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Çalışmamızın  bu  bölümünde,  bilanço  hesapları  arasında  ortaya  çıkan  veya 

çıkma  ihtimali  olan  hesaplar  veya  hesap  grupları  detaylı  olarak  incelenecektir.  Bu 

inceleme  hile  ve  hileli  işlem  bakış  açısıyla  olacağından,  hileli  işlemlerin  sıkça 

karşılaşıldığı  veya karşılaşılma  ihtimalinin  yüksek olduğu hesaplar,  tek  düzen hesap 

planında  yer  aldıkları  sıra  ve  hesap  kodları  takip  edilerek  yapılacaktır.  Bu  nedenle 

çalışmamızda,  hileli  işlemlerin  yapılma  ihtimalinin  olmadığı  hesaplar  dikkate 

alınmamıştır.  Hesaplar öncelikle tek düzen hesap planında yer alan açıklamalar esas 

alınarak  incelenmiş,  daha  sonra  hesabın  özelliğine  göre  diğer  kanunlardaki 

uygulamalara yer verilmiştir.

Kasa Hesabında Yapılan Hileler

100 Kasa hesabı, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların YTL  
karşılığının  izlenmesi  için  kullanılır.Tahsil  olunan  para  tutarları  borç,  ödemeler  ve  
bankaya yatırılan para tutarları alacak kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya  
sıfır olur. Hiçbir şekilde alacak bakiyesi vermez.

Kasa hesabı işletmenin en likit hesabı olması açısından hile ve hileli işlemler 

açısından en cazip hesaptır. Taşınması en kolay, ispatı ise neredeyse en zor varlıklardan 

biridir.  Kişinin  üzerinde  bulunan  paranın,  çok  dikkat  çekici  bir  özelliği  olmaması 

durumunda, üzerinde bulunan kişi dışında bir kişi ya da kuruma ait olduğunun ispatı, 

seri numaralarının alınması dışında pek mümkün olmayabilir. Nakit olarak alınıp başka 

bir  varlık  haline  getirilmesi,  örneğin  bir  taşınmaz  alımı,  kimi  durumlarda  bankaya 

yatırılması, kiralık kasalarda saklanması veya başkasına verilmesi gibi durumlarda ise 

ispatı daha da güçleşmekte, imkansız hale gelmektedir. Bu özelliği nedeniyle de zaten 

paranın sıcak yüzü, icadından bu yana insan oğlunun her zaman ilgisini çekmiştir.

Kasa  hesabı  işletmelerde  eldeki  nakit  mevcudunu  gösteren  bir  hesaptır. 

Ödemeler  en fazla  kasa  mevcudu kadar  yapılabilir.  Kasada mevcut  bakiyeden fazla 

harcama yapılması  olmayan paranın  harcanması  anlamına  gelir  ki,  özellikle  karşılığı 

alınmadan mal veya belge verilmesi ispat yükümlülüğü nedeniyle veren taraf açısından 

olumsuz sonuçlar doğuracağından, pek tercih edilmez.

Ancak,  “kasa kırmızı bakiye” de denilen,  kasa hesabının alacak bakiye 

vermesi  durumu,  uygulamada  sıkça  karşılaşılan  bir  durumdur.  Kasa  hesabının 

kırmızı bakiye vermesi durumu aşağıdaki nedenlerle gerçekleşmiş olabilir.
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1- Fiilen gerçekleşen bir tahsilatın muhasebe kayıtlarına geçirilmemiş olması

2- Tahsilat tutarının eksik veya yanlış kayıtlara geçirilmiş olması

3- Harcamaların fazla veya yanlış kayıtlara geçirilmiş olması

4- Harcamaların kayıtlara mükerrer geçirilmiş olması

5- Tahsilat  veya  harcamaların  gerçekleştikleri  tarihten  farklı  bir  tarihte 

kayıtlara alınmış olması.

Bu  şartlarda  gerçekleşen  kırmızı  bakiye  muhasebe  hatası  kapsamında 

değerlendirilir. Dolayısıyla tespiti ve düzeltilmesi kolaydır. Ancak kasa hesabı hatadan 

çok hile yapılmasına elverişli bir hesaptır. 

Kasa  hesabı  ile  ilgili  diğer  bir  ayrıntı  yabancı  para  cinsinden  olan  nakit 

mevcutlardır.  Burada  da  özellik  gösteren  husus  yabancı  paraların  değerlemesi  ile 

ilgilidir.

Kasa  hesabında  karşılaşılan  ya  da  karşılaşılması  muhtemel  hileli 

işlemler

Kasa  hesabında  karşılaşılan  ya  da  karşılaşılması  muhtemel  hileli  işlemler 

aşağıdaki gibi sayılabilir.

1 -Küçük çaplı zimmete geçirme için ideal bir hesaptır. Özellikle kasadan 

sorumlu veznedar, tahsildar veya muhasebe elemanları tarafından yapılan 

hile  olaylarıdır.  Ancak  genellikle  tamamen  zimmete  geçirme  değil,  söz 

konusu personel tarafından geçici sürelerle kendi çıkarları için kullanıldıktan 

sonra yerine koyma şeklinde gerçekleşir. Dolayısıyla büyük çaplı bir zarar 

söz konusu olmaz. 

2-Küsuratların alıkonulması : Yine veznedar, tahsildar veya muhasebe 

elemanları  tarafından başvurulan ve küsuratların  bozuk yok bahanesiyle 

verilmeyerek  alıkonulması  yoluyla  yapılır.  Birinci  maddeden  farkı  bu 
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küsuratların  çalışılan  kuruma  verilmeyerek  ilgili  personel  tarafından 

alıkonulmak suretiyle gerçekleşmesidir. 

3-Anlaşmalı  hırsızlık  : Özellikle  yüklü  miktarda  nakit  tahsilat  veya 

ödemenin  yapılacağı  durumlarda  dışarıdan  insanlarla  anlaşarak,  paranın 

çalındığı  görüntüsü altında yapılan hırsızlık  türüdür.  Riske değer tutarlar 

için, genellikle bir kez denenebilen ve riskli bir yöntemdir. 

4 -Harcama belgeleri  üzerinde  oynanarak  yapılan  hileli  işlemler  : 

Harcama belgelerinin suretleri üzerinde çeşitli  yollarla oynanarak, gerçek 

belge  tutarı  ile  tahrif  edilen  belge  tutarı  arasındaki  farkın  zimmete 

geçirilmesi  suretiyle  gerçekleştirilir.  Scanner  ile  tarama,  karşı  firma 

muhasebe  servisi  ile  anlaşarak  ortaklaşa  gerçekleştirme  veya  tutarlar 

üzerinde  özellikle  sıfır  (0)  rakamları  ile  oynamak  suretiyle 

gerçekleştirilmektedir.  Bu  durumda  asıl  belge  içerik,  tutar  ve  diğer 

yönleriyle tamamen gerçek bir belge olmakta, ancak firmada muhasebe 

kayıtlarına  aktarılan  belge  sahte  veya  muhteviyatı  itibariyle  yanlış  veya 

yanıltıcı bir belge özelliği taşımaktadır. Böyle bir durumun tespiti halinde 

firma yetkilileri  de sahte veya muhteviyatı  itibariyle yanlış  veya yanıltıcı 

belge kullanmak suçu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Dolayısıyla bu durum 

erken tespit edilmezse yaptıkları yapanın yanına kar kalmakta, olan firma 

sahipleri ile yetkililerine olmakta, hem paraları bilgileri dışında çalınmakta, 

hem de yüklü miktarda cezai müeyyideyle karşı karşıya kalabilmektedirler. 

5-Ödeme  belgeleri  üzerinde  tahrifat yapılarak  gerçekleştirilen  hileli 

işlemler.  Özellikle  çekle  veya  bankaya  verilen  talimatlarla  yapılan 

ödemelerde scanner  ile  tarama veya tutarlar  üzerinde  özellikle  sıfır  (0) 

rakamları  ile  oynamak suretiyle gerçekleştirilir.  Bu durumda imzayı atan 

kişi ödeme tutarı kadar bir belgeyi imzaladığını sanırken, aslında bankadan 

çekilen tutar  çok daha yüklü  bir  tutar  olmakta,  aradaki  tutar  ise işlemi 

gerçekleştiren  personelin  zimmetine  geçmektedir.  Bu  tür  hileli  işlemler 

genellikle muhasebe servisindeki işlemlerin tek veya çok az kişi tarafından 

gerçekleştirildiği  firmalarda ve genellikle firmada yetkili  kişilerin güvenini 

kazanmış  personel  tarafından  gerçekleştirilmekte  ve  sürekli  olarak 
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yapılmakta,  fark  edildiğinde  ise  ne  kadar  paranın  bu  şekilde  firmadan 

çekildiğinin tespiti oldukça zor olabilmektedir. 

6-Yabancı  paraların  değerlemesinde  kullanılan  kurlarda  hileli 

işlemler : Özellikle işlemlerin çoğunun yabancı paralar üzerinden yapıldığı 

firmalarda  yabancı  paraların  düşük  kurlarla  değerlenerek  aradaki 

değerleme  farklarının  zimmete  geçirilmesi  suretiyle  gerçekleştirilirler. 

Ayrıca yine sıfır (0) rakamı üzerinde oynama yapılarak da döviz cinsinden 

zimmete geçirme gerçekleştirilebilir. 

7 -Rakamlar üzerinde oynayarak yapılan hileli işlemler : 3 ve 8, 5 ve 6, 4 

ve  9  gibi  özellikle  el  yazısı  ile  yazıldığında  birbirine  kolaylıkla 

dönüştürülebilen sayılar üzerinde oynama yapılarak gerçekleştirilir. Hata ve 

hile ayırımının en zor yapılabildiği bölümdür. 

Kasa hesabında hileli işlemlerin önlenebilmesi için alınacak tedbirler 

Kasa hesabında hileli işlemlerin önlenebilmesi için alınacak tedbirler ise şöyle 

sıralanabilir.

1 -Elemanların  işe  alınması  aşamasında  seçici  davranılmalı  ve  özellikle 

parasal işlemleri yapacak personeller için deneme süresi uzun tutulmalıdır.

2-Kasanın  fiili  sayımı  sık  sık  ve  önceden  haber  verilmeyen  zamanlarda 

gerçekleştirilmelidir.

3-Tahsilat ile ödeme farklı kişilere yaptırılmalıdır. 

4 -Muhasebe servisinde belli  dönemlerde işler  ve  personel  rotasyona tabi 

tutulmalı,  ancak  personel  rotasyon  zamanından  ve  yerinden  haberdar 

olmamalıdır.
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5-Özellikle  kasa  hesabı  için  günlük  kapanışın  yapılması  zorunlu  hale 

getirilmeli, yetkililerce onaylanmalı ve böylece günlük kontrolün yapılması 

sağlanmalıdır.

6-197 Sayım ve Tesellüm Noksanları  ve 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları 

hesaplarının detayları düzenli aralıklarla kontrol edilmeli, hesabın işleyişi, 

zamanlaması ve ortaya çıkış nedenleri yakından takip edilmelidir.

7 -Türk Lirası dışında başka cinsten yabancı paraların da kullanılıyor olması 

durumunda  muhasebe  kayıtları  mutlaka  her  para  cinsi  ayrı  ayrı 

detaylandırılarak  kayıtlara  alınmalıdır.  Bu  kayıtlar  sırasında  paraların 

bulunduğu yer,(şube vs) kullanılış veya bulundurma amacı da göz önüne 

alınarak hesap planında detaylandırılmalıdır.

8 -Bordro  üzerinden  yapılacak  hilelere  karşı,  maaş  ödemeleri  sırasında 

bordrolar ve bordroda yazılı isimlerinin firmada fiilen çalışan kişiler olduğu 

ve  ücretlerinin  doğruluğu  kontrol  edildikten  sonra  ödemeler  için  onay 

verilmeli,  onaylar  mutlaka  yazılı  olarak  ve  belgeye  dayalı  olarak 

yapılmalıdır. 

9 -Bordroların  düzenlendiği  ve  maaş  ödemelerinin  yapıldığı  birimler 

birbirinden ayrılmalı, gerekirse her iki birimin onaylayan birim veya kişileri 

de farklı olmalıdır.

1 0 -Yıl sonlarında özel gider indirimi dönemlerinde belgeleri teslim eden ile 

özel gider indirimi tutarından yararlanan kişilerin aynı kişiler olduğu kontrol 

edilmeli, özellikle muhasebe servislerinde çalışanlardan bazılarının, bu yolla 

fazladan ve haksız özel gider indiriminden yararlanmaları önlenmelidir.

1 1 -Bilgisayar  üzerinde  yapılan  kayıtlarda  oluşan  hataların  düzeltilmesi 

aynı kayıt üzerinde düzeltme şeklinde değil, yeni bir kayıtla ve düzeltilecek 

kayıt referans gösterilmek suretiyle düzeltme şeklinde yetkilendirilmeli ve 

bu  düzeltme  kayıtları  mutlaka  daha  üst  bir  makamın  onayına  tabi 

tutulmalıdır.
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1 2-En çok güvenilen kişilerin bile insan oldukları ve hata yapabilecekleri göz 

önünde  bulundurulmalı  ve  güvenin  denetimi  engellemesine  izin 

verilmemelidir.

1 3-Birimler  arası  bilgi  ve belge akışının  kesintisiz  ve aksamadan devam 

etmesi  için  gerekli  özen  gösterilmeli,  bu  yolla  çapraz  denetimin  yolu 

açılmalıdır.

1 4 -Özellikle  muhasebe  servisinde  sistem,  personelin  yorumuna  gerek 

bırakmayacak şekilde net ve anlaşılır bir biçimde kurulmalıdır.

1 5-Sistemdeki ufak aksamalar bile ihmal edilmeden dikkatle incelenmelidir.

1 6-Kasa  hesabında  ortaya  çıkan  bir  tutarsızlığın  işletmede  bir  şeylerin 

kötüye gittiğinin habercisi olabileceği göz ardı edilmemelidir.

Ayrıca çift taraflı kayıt tekniği nedeniyle, kasa hesabında ortaya çıkan hata ve 

hilelerin  sadece nakit  boyutu değil,  diğer  taraf  işleminin  ne olduğu da çok dikkatle 

izlenmeli,  olay  sadece  kasadaki  nakit  mevcudun  fiilen  ortadan  kalkması  gibi 

düşünülmemelidir.  Örneğin,  harcama  belgesi  üzerinde  oynama  yapılmak  suretiyle 

zimmete  para  geçirme  fiili  işlenmişse,  bu  harcama  belgesinin  içeriği  de  zimmete 

geçirilen para kadar önem kazanmaktadır.  Bu harcama belgesi,  hammadde alımı ile 

ilgili bir belge ise, doğrudan üretim ve stok maliyetlerini, dolaylı olarak da satış fiyatı ve 

satış  miktarını  etkileyecektir.  Bu  harcama  belgesi  demirbaş  alımı  ile  ilgiliyse,  hem 

amortismanlar  yoluyla  giderleri  arttıracak,  dolaylı  vergi  kaçağına  neden  olacak, 

bilançoda maddi duran varlık grubunun daha yüksek tutarla yer almasını sağlayacak, 

dolayısıyla  aktif  toplamının  artmasını  sağlayacaktır.  Bunların  sonucu  olarak  da  mali 

tablolar gerçeği yansıtmayacak, hileli  raporlama yapılmış olacaktır.  Harcama türü ne 

olursa olsun, bu işlemden firma her türlü zarar görmüş olacaktır. 

Firma Kasasının Ortaklar Tarafından Kullanımı
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Firma  sahiplerinin  kişisel  harcamalarını  firma  kasasından  yapmaları  da 

uygulamada sık  karşılaşılan  bir  olaydır.  Bu durumda da  kasada önemli  ve  anormal 

sayılabilecek derecede yüklü paralar kaydi olarak mevcuttur. Firma sahiplerinin şahsi 

harcamaları firma kasasından karşılanmasına rağmen, yasal açıdan geçerli ve firma ile 

ilgili  kayıtlara  alınabilecek  belge  mevcut  olmadığından  kasada  kaydi  paralar 

görülmektedir.

Bu durumda, kasa hesabı bakiyesi gerçeği yansıtmadığı gibi, ortaklara faizsiz 

para kullandırılmakta veya kar yıl içinde dağıtılmaktadır. 166 Kasa hesabında kaydi ve fiili 

sayım  sonucunda  ciddi  farklar  varsa  ve  bu  geçerli  bir  nedenle  açıklanamıyorsa, 

ortaklara  verilmek  suretiyle  örtülü  kazanç  dağıtılmış  olması  ihtimali  de  göz  önünde 

bulundurulmalıdır.

Bankalar Hesabında Yapılan Hileler

102 Bankalar hesabı,  işletmece yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans 
kurumlarına  yatırılan ve çekilen paraların  izlenmesini  kapsar.  Bankalara  para  olarak 
veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği  
anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir.

Kasa  hesabından  sonra  likiditesi  en  yüksek  hesaplardan  birisi  Bankalar 

hesabıdır. Bu nedenle de hileli işlemler için çok uygun bir hesaptır.

İşletmelerin  kasada  önemli  tutarda  nakit  bulundurması  hem  nakdin  iyi 

değerlendirilmediği ve iyi yönetilmediğinin göstergesidir, hem de yüksek risk taşır. Aynı 

zamanda hileli işlemlerin yapıldığının da göstergesidir. Bunun kaydi veya fiili olmasının 

bir önemi de bulunmamaktadır. Bu risklerin ortadan kalkması için kullanılan alternatif 

hesap ise bankalar hesabıdır.

166 Denetim İlke ve Esasları 1.Cilt, s.406.
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Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan VUK genel tebliği ile 8.000,00 YTL ‘nı 167 

aşan tahsilat ve ödemelerin banka veya özel finans kurumları aracı kılınarak yapılması 

ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunlu 

hale getirilmiştir.  Bu düzenlemenin  amacının  “ticari  işlemler  ve  finansal  hareketlerin 

taraflarının  izlenmesi  ve vergiyi  doğuran olayların mali  kurumların kayıt  ve belgeleri 

yardımıyla tespit edilmesi” olmakla beraber, kasa ve bankalar üzerinden yapılacak hileli 

işlemler üzerinde de etkili ve caydırıcı olacağına inanmaktayız.

Bankalar hesabı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

Bankalar hesabı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz.

1- İşlemlerin  içeriği  : Bu  hesapla  ilgili  olarak  test  edilmesi  gereken 

hususların  en  önemlisi,  bu  hesaba  borç  kaydedilen  havaleler  ile  çek 

tahsilleri  ve alacak kaydedilen ödeme emirleri  ile  üçüncü kişilerce tahsil 

edilen çeklerin,  işletmenin mal  hareketleriyle ilişkilendirilmesi  ve böylece 

nakit anlamıyla mal ve hizmet akımının tutarlılığının ölçülmesidir. 

2- Faiz  gelirleri  : Banka  hesabının  türüne  göre  faiz  gelirleri  izlenmelidir. 

Vadesiz mevduat hesaplarında bankaca tahakkuk ettirilip hesaba geçirilen 

faiz gelirleri için herhangi bir işlem yapmadan doğrudan 642 Faiz Gelirleri 

hesabına kaydedilirken, yatırım fonları gibi hesaplara aktarılan tutarlar için 

mevcut fon adedinin dönem veya yıl sonu fiyatına göre değerleme yaparak 

alış  fiyatı  ile  satış  fiyatı  arasındaki  farkı  642  Faiz  Gelirleri  hesabı  ile 

ilişkilendirmek gerekir.

3- Faiz giderleri : Banka hesabının normal mevduat hesabı,  vadeli hesap 

veya  kredi  hesabı  gibi  hesaplar  olmasına  göre  farklı  değerlendirme 

yapılacaktır. Dönem sonlarında özellikle kredi hesaplarında, spot kredilerde 

167 04.07.2003 tarih, 25158 sayılı R.G. 01.08.2003 tarihinden itibaren    5.000,00 YTL.(VUK 320)
     01.08.2003 tarih, 25186 sayılı R.G. 01.08.2003 tarihinden itibaren  10.000,00 YTL.

(VUK 323)
     27.04.2004 tarih, 25445 sayılı R.G. 01.05.2004 tarihinden itibaren    8.000,00 YTL.

(VUK 332)
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kredi süresinin bitiminde, rotatif kredilerde ise üçer aylık dönemler halinde 

tahakkuk  ettirilip,  noter  marifetiyle  bankalar  tarafından  posta  yoluyla 

gönderilen  kredi  faizlerinde  faizlerin  tahakkuk  ettikleri  tarih  ile  tahsil 

edildikleri tarih dikkatle incelenmelidir. Devre veya yıl sonlarında, devrenin 

veya  yılın  son  gününün  hafta  sonuna  denk  gelmesi  nedeniyle  kredi 

tahakkuk ettirilmekte, tahsilat ise sonraki devre veya yıla kalmaktadır. Bu 

durumda  yapılan  işlemlerin  dönem  sonu  mali  tablolarını  doğrudan 

etkilemesi  nedeniyle  dikkatli  davranılmalı,  son  günler  dikkatli 

incelenmelidir.

4- Yabancı  paralı  mevduat  hesaplarında  değerleme  : Yabancı  para 

cinsinden mevduatın  Vergi  Usul  Kanunu hükümlerine  göre  değerlemeye 

tabi tutulup tutulmadığı araştırılmalıdır.

Bankalar hesabında karşılaşılan ya da karşılaşılması muhtemel hileli 

işlemler

Bankalar hesabında karşılaşılan ya da karşılaşılması  muhtemel hileli  işlemler 

aşağıdaki gibi sayılabilir.

1 -Farklı işlemler için farklı hesaplar kullanılması : İşletmenin banka 

hesaplarının işleyişi, çalışılan banka ve bu bankalara ait kullanılan hesap 

sayısı  hileli  işlemler  için  bir  gösterge  olabilir.  Yüksek  tutarlı  işlemlerin 

bankalar aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirilmiştir  ancak, bankacılık 

işlemleri  nedeniyle  ödenen  faizler,  komisyonlar  ve  pul  bedelleri  de 

işletmeler için ayrı bir maliyet unsurudur. Dolayısıyla, özellikle sürekli alım-

satım yapılan firmaların çalıştığı  bankalarda ayrı  hesap açtırılması  banka 

işlemlerinin maliyetini bir ölçüde azaltacaktır. Ancak, farklı işlemler için ayrı 

ayrı  hesaplar  açılması,  aynı  şubede  açılmış  hesap  varken  yenilerinin 

açılması, bankacılık işlemlerinden yararlanılmayan ve genellikle bir ya da 

birkaç  işlem  için  açılmış  hesapların  bulunması  gibi  işlemler  Bankalar 

Hesabında  hile  ve  yolsuzluk  yapılma  ihtimalinin  yüksek  olduğunun 

göstergesidir. İşletme sahip ve yöneticileri tarafından çok fazla banka ile 
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çalışmak ve çok fazla hesap açtırmak için geçerli kabul edilecek açıklamalar 

yapılamadığı sürece Bankalar Hesabı her yönden dikkatlice incelenmelidir.

2-İşlemin yapıldığı tarih ile ekstrenin geliş tarihinin farklı olması : 

Bankalar hesabı ile ilgili işlemler ancak bankadan gelecek ekstre ile kontrol 

edilerek  netleştirilir  ve  mutabakat  sağlanır.  Ancak,  farklı  bankaların  bu 

konuda farklı çalışma şekilleri mevcuttur. Bazı bankalardan günlük ekstre 

almak mümkünken, bazıları ancak aylık ekstre göndermektedirler. Bunda 

ekste gönderilecek hesabın türünün de önemi vardır. Bankalar hesabında 

yapılan  hileli  işlemlerde  en  çok  işlem  tarihi  ile  ekstre  tarihi  arasındaki 

farklılığın kullanıldığı  dikkat çekmektedir.  Hileli  işleme başvuran personel 

ekstre gelip diğerleri durumu öğreninceye kadar kendini kurtaracak gerekli 

tedbiri alacak zamanı yaratmaktadır. 

3-Sahte  imza  veya  sahte  imza  sirküleri  kullanılması  : Sahte  imza 

kullanılması  küçük  ve  orta  boy  işletmelerde,  firma  sahipleri  tarafından 

firmada güvendikleri elemanlarının, kendileri tarafından teşvik edildiği bir 

yöntem sayılır.  Acil  işler  nedeniyle bulunamadıkları  zamanlarda evrakları 

elemanlarına  imzalatmakta  hemen  hiç  sakınca  görmedikleri  durumlara, 

uygulamada sıkça karşılaşılmaktadır. Ancak, yaşanan ekonomik krizler ve 

bu durumdan çıkış yolları nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde çek v.b. 

kıymetli  evraklarla  yapılan ödemelerde ciddi  müeyyideler  getirilmesi,  bu 

gibi  işlemlerin  azalmasını  sağlamıştır  düşüncesindeyim.  Firma  sahibi 

tarafından kendi imzasının taklit edilmesi teşvik edilen kişi bir gün bunu 

firma sahibi aleyhine kullanabilmekte veya firmadaki durumdan bir şekilde 

haberdar olan personel art niyetli davranarak bu yola başvurabilmektedir. 

Aynı şekilde imza sirkülerinin fotokopi ve diğer yollarla değiştirilmesi ve bu 

yolla hileye başvurulması da yine sıkça karşımıza çıkan hususlardır. 

4 -Telefon,  faks  gibi  cihazlar  kullanılarak  yapılan  işlemler  : Uzun 

zamandır  firmada  çalışan  ve  banka  personeli  tarafından  tanınan  ve 

kendisine güven oluşmuş kişiler tarafından sonradan imzalattırılmak üzere 

veya imzanın  sahte  olduğunun ilk  etapta  anlaşılmayacağı  faksla  talimat 
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vermek  v.b.  yollarla  firma  hesabından  kendi  hesabına  para  transferi 

yaptırması ve bunu alışkanlık haline getirmesi mümkündür. 

5-İşten  ayrılmayı  düşünen  personel firmadakiler  harekete  geçmeden 

bankadan parayı alarak kayıplara karışabilir  :  Anlık veya uzun süreli  bir 

plan  dahilinde  gerçekleşebilir.  Firma  veya  firmadakilerden  intikam alma 

içgüdüsü ile yapılabilir. Genellikle ödemelerle ilgili kişi tarafından, firma çeki 

veya  talimatla  bankadan  yüklü  miktar  paranın  çekilerek  kayıplara 

karışılması şeklinde olur. 

6-Ödeme araçları üzerinde oynanarak yapılan hileler : Kasa hesabında 

anlatıldığı  gibi  ödeme  aracı  üzerindeki  rakamlar  değiştirilmek  suretiyle 

aradaki farkın kendi adına zimmete geçirilmesi şeklinde yapılır.

Bankalar  hesabında  hileli  işlemlerin  önlenebilmesi  için  alınacak 

tedbirler

Bankalar  hesabında hileli  işlemlerin  önlenebilmesi  için  alınacak tedbirler  ise 

şöyle sıralanabilir.

1- Banka hesapları düzenli bir şekilde kontrol edilmelidir.

2- Ödeme emirlerini düzenleyen birim veya kişi ile ödemelerin gerçekleştiği 

birim veya kişi farklı olmalıdır.

3- İşlemler arasında bütünlük olup olmadığı takip edilmelidir. Örneğin banka 

hesabından çek koçanı için masraf düşülmüşse, firma bankadan o hesaba 

ait yeni bir çek koçanı almış olmalıdır. Bu durumun tespiti halinde eldeki 

çek  koçanları  gözden geçirilmeli  gerçekten çek koçanı  ihtiyacı  ve  talebi 

olup olmadığı tespit edilmelidir.

4- Döviz  cinsinden  hesapların  dönem  sonlarında  değerlemesinin  yapılıp 

yapılmadığı  ve  hangi  değerleme  kurunun  dikkate  alındığı  kontrol 

edilmelidir.
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5- Ücretlerin,  personel  adına  açılan  banka  hesabına  ay  sonlarında  verilen 

talimatla yatırıldığı durumlarda, bankaya talimat verilmeden önce düzenli 

olarak bordrolar ve bordrolarda yazılı tutar ve isimlerin doğru olup olmadığı 

kontrol edilmelidir.

Çekler Hesabında Yapılan Hileler

Çek  hesapları  : Kullanılış  amaçları  ve  nitelikleri  farklı  olsa  bile  alınan  ve 

verilen çekler  hesapları  hileli  işlemlere  eşit  mesafededir.  Bu nedenle  burada birlikte 

değerlendirilmişlerdir.

101. Alınan Çekler Hesabında Yapılan Hileler 

Alınan çekler hesabı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup,  
henüz  tahsil  için  bankaya verilmemiş  veya  ciro  edilmemiş  olan çeklerin  izlenmesini  
sağlar.  Alınan  çekler  yazılı  değerleri  ile  borç,  bankadan tahsil  veya ciro  edildiğinde 
alacak kaydedilir.

103. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabında Yapılan Hileler

İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı 
ödemeler bu hesapta izlenir. Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak,  
çek  ve  ödeme  emirlerinin  bankadan  tahsil  edildiği  anlaşıldığında  bu  hesaba  borç,  
bankalar hesabına alacak kaydedilir.

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri aktifte yer almasına rağmen pasif karakterli 

bir hesaptır ve işletmenin ödenecek safhaya gelmiş yükümlülüklerini gösterir. “Banka 

hesaplarından  çekle  veya  ödeme  emri  ile  yapılacak  ödemeler”  ifadesinden  vadesi 

gelmiş ve hemen ödenmeye hazır çekler ve ödeme emirlerinin anlaşılması gerekir. 

Alınan çekler ile verilen çeklerin vadeli olması halinde, vadeli çekler senetler 

hesabında izlenecektir. Aksi takdirde verilen vadeli çekler nedeniyle, bankalar hesabı 

sürekli  olarak  eksi  (negatif)  tutarlarda  olabilir  ve  dönem  sonlarında  düzenlenen 

bilançoların  yanlış  yorumlanmasına  ve  yanlış  analiz  sonuçlarına  ulaşılmasına  yol 
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açabilirler. Özellikle net işletme sermayesini olumsuz etkileyeceğinden işletme için kısa 

sürede telafi edilemeyecek olumsuz sonuçların doğmasına yol açabilir.

Verilen  çekler  hesabının  bankalar  hesabı  ile  birlikte  ele  alınması  ve  aktifi 

düzenleyici  olma  özelliği  nedeniyle,  hile  ve  suiistimallere  açık  bir  hesaptır.  Özellikle 

muhasebe defterlerine kayıt işlemi ile tahsilatların kontrolünün aynı kişi ya da kişilerce 

yapılıyor olması hileye zemin hazırlayıcı bir unsurdur. 

Ayrıca,  işletmenin kendi  ihtiyaçları  için bankalardan çekilecek nakitlerde çek 

yerine daha çok ödeme emri kullanması günümüz uygulamasında çok sık karşılaşılan 

bir husustur. Bunda çek yapraklarının kıymetli evrak olmasının gereği harca tabi olması 

nedeniyle işletmeye ayrıca bir maliyet yüklemesinin ve bankaların çek karnesi verirken, 

özellikle  üst  üste  yaşanan ekonomik  krizler  sonrası  oluşan  olumsuzluklar  nedeniyle, 

daha seçici ve ketum davranmalarının da etkisi büyüktür. Ancak bu durum da özellikle 

tahsilatla  ilgilenen  personelin  tahsilatlarda  hile  ve  yolsuzluk  yapma  olasılığını 

arttırmaktadır. Burada birkaç personel profili karşımıza çıkmaktadır.

1- Yüklü  miktarda  parayı  alarak  ortadan  kaybolmak  için  zemin 

hazırlayanlar. Genellikle uzun süreli çalışan ve kendine güven sağlamış 

kişiler  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  Bunlar  işyerinde  kendilerine 

sağladıkları güven nedeniyle kontrolleri azalmış, belki de tamamına yakını 

ortadan kalkmış kişilerdir. Kendilerine uygun fırsatı  bulduklarında gerekli 

transfer  işlemini-  ödeme  emri,  çek,  telefon  talimatı  vs.  ile 

gerçekleştirdikten sonra ortadan kaybolurlar. 

2- İşyerini veya işyerindeki üstlerini cezalandırmak isteyenler : Yine 

belli  bir  güven oluşmuştur.  Ancak,  bir  zaman sonra  kendisine  haksızlık 

yapıldığını veya hak ettiği ücretin kendisine verilmediğini, aynı konumdaki 

başkalarının  daha  iyi  şartlara  sahip  olduğunu  düşünüp,  kendince  bu 

haksızlığın giderilmesi için gerekli olan yüklü bir miktar para ile uzaklaşmak 

ve onları  zor  durumda bırakmaktır.  Bu durumda genellikle,  ilgili  ödeme 

emri veya çekle işletme ile ilgili herhangi bir ödeme gerçekleştirilecektir, 

durum işletme açısından ciddi ve acildir. Ama personel için de bulunmaz 

fırsattır ve gerekli parayı temin ettikten sonra ilgili yere teslim etmez ve bu 
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parayla  birlikte  kaybolur.  Yakalanıp  yakalanmamak  konusunda  veya 

sonuçları  hakkında  fazlaca  düşünmemiştir,  önemli  olan  işletme  veya 

işletme ilgililerinin zor durumda bırakılmasıdır ve amaç gerçekleşmiştir. 

3- Küçük partilerle  sürekli  hale  getirenler  : Güven  her  zamanki  gibi 

vardır. İşlem sürekli hale getirilmiştir. Sık sık ama genellikle küçük partiler 

halinde  gerçekleştirilir.  Yine  güvenin  verdiği  kontrol  eksikliğinden 

yararlanma  durumu  söz  konusudur.  İşlemler  genellikle  tek  elden 

gerçekleştirildiğinden  olası  şüpheler  karşısında  savunma  mekanizması 

hazırdır. Zaten işlem yapılırken kılıf hazırlanmıştır.

4- Teknolojiyi kullananlar : Çeklerle ilgili bir husus da çeklerin düzenlenip, 

ilgili  ve yetkili  kişilerden imzalar alındıktan sonra scanner gibi teknolojik 

aletlerden  yararlanarak,  çekler  üzerinde  tahrifat  yapılmasıdır.  Burada 

scanner de taranarak çekin kopyası çıkarılarak şirket işlemlerinde bu kopya 

kullanılır, çek ise çek tutarının baş veya son tarafına rakam ilavesi yoluyla 

gerçeğinin  çok  üzerinde  tutarların  bankadan  çekilmesi  suretiyle 

gerçekleştirilir.  Genellikle  çekleri  hazırlayan ve çek  ile  banka raporlarını 

hazırlayanlar tarafından gerçekleştirilen hile ve yolsuzluk örneğidir.

5- Kayıp ve çalıntı : Özellikle cirolu çeklerin bankaya teslimi veya tahsili için 

görevli  kişilerin  anlaşarak  çaldırmaları  halinde,  anlaşılan  kişiler  hırsızlık 

sonrası  bankaya ve ilgili  yerlere haber verilinceye kadar geçen süreden 

yararlanarak parayı alırlar. Diğerlerine göre daha riskli  olmasına rağmen 

yakalanmama durumunda daha etkili bir yol olarak karşımıza çıkar. 

Verilen  çekler  ve  ödeme  emirleri  hesabında  yapılan  hile  ve  yolsuzluklar, 

hesabın bankalar  hesabıyla  birlikte değerlendiriyor  ve eksi  bakiyeli  olması  nedeniyle 

daha geç fark edilmekte ve yine bu özelliği nedeniyle alınan çekler hesabına göre daha 

çok ve sık gerçekleşmektedir.

Çekler  hesabında  hileli  işlemlerin  önlenebilmesi  için  alınacak 

tedbirler

- 133 -



Çekler hesabında hileli işlemlerin önlenebilmesi için alınacak tedbirler ise şöyle 

sıralanabilir.

1-  Portföye alınan  veya  portföyden verilen  çeklerin  takibi  için  kendi  içinde 

birbirini takip eden sıra numaralı evrak kullanılmalıdır.

2- Porföydeki çekler için sık sık ve habersiz sayımlar yapılmalıdır.

3-  Çekleri  muhafaza  eden  ve  çekleri  tanzim  eden  kişiler  birbirinden  ayrı 

olmalıdır.

4- Özellikle verilen çekler kullanılırken, çekler sıra numarası dikkate alınarak 

kullanılmalıdır.

5- Çekleri imzalamaya yetkili kişi ile çek karnesini muhafaza eden ve gerekli 

işlemlerden sonra ilgililere teslim eden kişilerin farklı  olması halinde, gerekli evraklar 

görülmeden,  çekin  teslim  edileceği  kişi  ya  da  kurum belirtilmeden,  önceden çekler 

imzalanıp bırakılmamalıdır.

6- İmzalanması için getirilen çeklerde yazılı bilgiler imzalanmadan önce kontrol 

edilmelidir.

7- Banka hesapları ile çekler düzenli olarak karşılaştırılmalıdır.

8- Ödemelerin genellikle çekle yapıldığı işletmelerde, farklı türden işlemler için 

-örneğin hammadde alımları diğer alımlardan ayrılabilir- farklı banka veya banka hesabı 

kullanılmalıdır. Böylece yapılan işlemler ile çek ve banka kayıtlarının karşılaştırılmasında 

kolaylık sağlanmış olur.

9-  Çeklerden  sorumlu  personelden  alınan  raporlar  ile  banka  kayıtlarının 

karşılaştırılması aşamasında herhangi bir olumsuz duruma karşı, bankadan ekstrelerin 

işyeri dışında bir adrese –mesela eve- gönderilmesi ve bundan diğer personele haber 

verilmemesi istenmelidir. 

Diğer Hazır Değerler Hesabında Yapılan Hileler
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Nitelikleri  itibarıyla hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil  
edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar gibi) değerleri kapsar. Bu değerler  
elde edildiğinde hesabın borcuna, elden çıkarıldığında da hesabın alacağına kaydedilir.

Herhangi bir varlığın diğer hazır değerler grubunda ele alınabilmesi için, 

- Her an nakde çevrilebilme özelliğine sahip olabilmeli,

- Nakde çevirme sırasında herhangi bir değer kaybına uğramamalı,

- Kasa, banka ve çek hesapları arasında değerlendirilebilir nitelikte olmaması 

gerekmektedir.

Bu  grupta  özellikle  dikkat  edilmesi  gereken  kredi  kartı  ile  yapılan 

işlemlerdir.  Taşıma  kolaylığı,  nakit  yerine  hemen  her  yerde  kullanılabilirliği,  çeşitli 

taksit ve indirim imkanları sunması, hediye ve indirim puanlarının olması gibi nedenlerle 

kredi kartı kullanımı ayrıca teşvik edilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle kredi kartları, 

özellikle  perakende  satış  yapılan  hemen  tüm sektörler  tarafından  artık  günümüzde 

vazgeçilmez ödeme araçlarından biri haline gelmiştir.

Kredi kartı ile satış yapan işletmeler ilgili bankalar ile sözleşme imzalamakta, 

bu  sözleşmeye  göre  de  banka  kendi  P.O.S  cihazlarını  ücretsiz  olarak  satış  yapılan 

mağaza,  dükkan  vs.  bağlamaktadır.  Telefon  hattına  bağlanarak  veya  bağlanmadan 

çalışan bu cihazlar, kredi kartı ile alışveriş imkanını sağlamakta, anında kredi kartları 

merkezi ile bağlantı kurularak, kartla ilgili limitin dolması, kullanım süresinin geçmesi 

vb.  sorunların  olmaması  halinde  müşterinin  hesabına  yapılan  alışveriş  tutarını  borç 

olarak  kaydederek,  P.O.S  cihazının  bağlı  bulunduğu  yerin  banka  hesabına  alacak 

kaydedilmesini  sağlamaktadır.  Banka  bu  işlem  için  sözleşmede  belirlenen  oranda 

komisyon kestikten sonra kalan tutarı ilgili işletmenin kendi hesabına aktarmaktadır.

P.O.S. cihazlarının kullanılması ile bankalar yapılan işlem üzerinden komisyon 

almakta,  işletmeler  ise satışlarını  artırmaktadır.  Ancak, bankaya ödenen komisyonlar 

maliyet  oluşturmaktadır.  Kredi  kartı  kullanımının  yaygınlaşması  nedeniyle  işletmeler 

artık bu maliyetten vazgeçme lüksüne sahip değillerdir, aksi halde satış yapamama riski 

ile karşı karşıya kalacakları açıktır.
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Özellikle kurumsallaşmamış işletmelerde daha belirgin şekilde gözlemlenebilen, 

vergisel  kaygılarla vergi matrahını  olduğundan daha düşük gösterme çabası içindeki 

işletmeler kredi kartı ile yapılan satışları bu amaç için kolaylıkla kullanabilmektedirler. 

Burada kredi  kartı  ile  yapılan satışlar,  satış  hesabına kaydedilmemiş  olabileceği  gibi 

kredi  kartı  ile  yapılan  satışların  denetiminin  daha  kolay  olacağını  düşünen  işletme 

yönetimi sadece kredi kartı ile yapılan satışları yasal defterlere aktarmış da olabilir. 

Hangi  surette  olursa  olsun  satış  hasılatının  gizlenmesi  stoklar  hesabını  da 

doğrudan ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, kredi kartı ile yapılan satışlarda sadece satışlar, 

satış  hasılatı  ve  satışların  maliyeti  hesapları  değil,  aynı  zamanda  stoklar  hesabı  da 

dikkatle  incelenmeli,  fiili  stoklarla  kaydi  stokların  birbirini  tutup  tutmadığı  kontrol 

edilmelidir. 

Kredi  kartıyla  satış  yapan  veya  satışlarının  önemli  bir  kısmı  kredi  kartı  ile 

yapılan işletmelerde bu hesap bakiye olarak yüksek değerlere ulaşmasa da işlem hacmi 

olarak önemli tutarlar verebilecektir.

Kredi kartı ile yapılan satışlar haricinde bu hesap çok fazla hareketli bir hesap 

olmaması  nedeniyle  hata  ve  hilelerin  çok  sıklıkla  yapıldığı  hesaplardan  olmamakla 

birlikte özellikle vadesi  gelmiş kuponlar ile  kredi kartı  ile yapılan satışlar konusunda 

dikkatli olunması gerekir. Diğer taraftan posta ve banka havalelerinin de hileli işlemler 

için uygun olduğunu söylemek mümkündür168. 

Menkul Kıymetler Hesap Grubunda Yapılan Hileler

Menkul Kıymetler, faiz geliri ve kâr payı sağlamak veya fiyat değişmelerinden 
yararlanarak kârlar elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan 
hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi kâr  
zarar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı senedi gibi menkul kıymetler ile bunlara ait değer 
azalma karşılıklarının izlenmesi amacıyla kullanılır.

Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşmaktadır :

168 Mevlüt Özer, Denetim Cilt 1-2, Ankara: Özkan Matbaacılık, 1997, s. 773-780.
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110 Hisse Senetleri : Geçici olarak elde tutulan hisse senetleri bu hesapta  

izlenir.

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 409.maddesine göre hisse senetleri hamiline 

veya  nama  yazılı  olur.  Aynı  kanunun  415.  maddesine  göre  hamiline  yazılı  hisse 

senetlerinin  devri  şirket  ve  üçüncü  şahıslar  hakkında  ancak  teslim  ile  hüküm ifade 

ederken, 416. maddeye göre de nama yazılı hisse senetlerinin devri şirkete karşı ancak 

pay  defterine  kayıtla  hüküm  ifade  eder.  Buna  göre  hisse  senetleri  üzerinde  hileli 

işlemler kasa, banka ve çeklerde olduğu gibi sık ve büyük boyutlarda gerçekleşmez.

Hisse  senetleri  fiyat  değişimlerinden  yararlanarak  kar  elde  etmek  amacıyla 

geçici bir süre elde tutulmak üzere alındığından hazır değerler hesap grubunda yer alır. 

Amaç  kar  elde  etmek  olduğundan,  hisse  senedinin  alındığı  tarihteki  döviz,  yatırım 

fonları veya faiz gibi diğer yatırım araçlarından daha cazip bir teklif sunulmuş olması 

gerekir. Bu nedenle de alış tarihi ve alış tutarı önemlidir. 

Bu gruptaki hileli işlemler daha çok borsaya kayıtlı şirketlere ait hisse senetleri 

ile  ilgilidir.  Hisse  senetleri  sahibine  ortaklık,  yönetime  katılma,  yeni  pay  alma  gibi 

özellikler  de  sağladığından  karlılığın  yanı  sıra  ortaya  çıkacak  zarara  da  ortak  olma 

özelliğine sahiptir. Dolayısıyla borsaya kayıtlı hisse senetlerine kısa süreli de olsa kar 

elde etme beklentisiyle yatırım yapmak her zaman yüksek risk taşır. Borsa, piyasadaki 

her  tür  olumlu  ve  olumsuz  şarttan  anında  etkilenen  ve  spekülatörlerin  her  zaman 

devrede olduğu bir sistem olma özelliği nedeniyle dikkatli yatırım yapılması gereken bir 

yatırım aracıdır.  Yüksek risk yüksek getiri gibi algılandığından, işletme çalışanları 

işletme varlıklarını borsaya kısa süreli yatırım yaparak değerlendirmek ve bunu işletme 

kayıtları  ve  yetkililerinin  bilgisi  dışında  yapmak  suretiyle  hileli  işleme  başvurmuş 

olabilirler. Böylece işletmenin parasıyla borsadan yüksek paralar kazanacak, işletmenin 

parasını yerine koyup, aradaki karı kendisi alacaktır. Yüksek risk her zaman yüksek 

risktir. Yüksek getiri getirmediği zamanlarda yüksek kayıplara da neden olacaktır. 

Menkul kıymetler hesap grubunda dikkat edilmesi gereken hususlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir.
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1- Hisse senedi  alımı  sırasında  ne kadar süre ile elde tutulmak üzere 

alındığı ve alınış amacı iyi tespit edilmeli ve ona göre kayıtlara alınmış 

olmalıdır.  Bu  nedenle  başka  bir  şirkete  iştirak  amacıyla  alınmış  hisse 

senetlerinin  bu  gruba  kaydı  doğru  değildir,  İŞTİRAKLER hesabına 

kaydedilmelidir.

2- Şirketin menkul  kıymet alım ve değerlendirme konusundaki politikaları 

önemlidir.  Eğer  sürekli  olarak  hisse  senetleri  fiyat  değişimlerinden 

faydalanarak  karlılık  niyeti  varsa,  alım  satım  konusunda  bir  sirkülasyon 

gerçekleştirilecekse  bu  konu  ile  ilgili  bir  birim  oluşturulup  bu  işle  ilgili 

yetkililerin belirlenmesi uygun olur. Bir sefere mahsus karşılaşılan fırsatın 

değerlendirilmesi için gerçekleştirilmiş bir işlemse buna gerek olmayacağı 

açıktır. 

3- Hisse senetlerinin alımında tutulan kayıtlar, önceki yıl sonunda yapılan 

envanterden  itibaren  izlenmeli, önceki  dönemlerde  alınarak  dönen 

varlıklara  kaydedilen  ancak,  satış  tarihi  henüz  belli  olmayanlar  ile  uzun 

vadeli  elde  tutulmasına  karar  verilen  hisse  senetleri  dönen  varlıklar 

grubundan çıkarılarak Bağlı Menkul Kıymetler Hesabına aktarılmalıdır.

4- Satın  alınan  hisse  senetlerinin  borsaya  kayıtlı  şirketlere  ait  olup 

olmadığı özellikle  değerleme  konusunda  özellik  arzeden  ve  alındığı 

tarihten satış tarihine kadar olan sürecin dikkatle izlenmesini gerekli kılan 

önemli bir husustur. Borsaya kote edilmiş hisse senetlerinde alış bedeli, 

borsa rayici ve pazar değeri olmak üzere üç farklı rakam söz konusudur 

ve hangi  rakamla değerlendiğine bağlı  olarak hileli  işlem gerçekleşebilir. 

Bunun önlenmesi için VUK ve SPK’ nda hisse senetlerinin değerlemeleri ile 

ilgili  yasal  düzenlemeler  mevcut  olmakla  birlikte,  kayıtlardaki  hata  ve 

hilelerin ancak detay incelemeler sonucunda ortaya çıkarıldığını, inceleme 

yapılmadığı  sürece  bu  tür  olayların  ortaya  çıkma  olasılığının  çok  düşük 

olduğu  gerçeğini  de  gözardı  etmemek  gerekir.  Borsaya  kayıtlı  olmayan 

hisse  senetlerinde de  nominal  bedel ile  alım bedeli olmak üzere  iki 

farklı değerleme kriteri karşımıza çıkmaktadır. 
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5- Hisse  senetlerine  yönelik  hileli  işlemler  değerleme  kriterleri ile 

oynanarak  gerçekleştiğine  göre,  hisse  senetleri  hesabında  yapılabilecek 

hileli  bir  işlemin  ortaya  çıkartılabilmesi  için  hisse  senetlerinin  elden 

çıkarılmasıyla ilgili olarak düzenlenen belgeler ve kayıtlar karşılaştırılmalıdır. 

Kayıtlarda yer  alan çıkış  tarihiyle  fiili  elden çıkış  tarihinin  aynı  olmasına 

özen gösterilmelidir. 

6- Hisse  senetlerinin  hesaben  varlığı  yanında  fiilen  işletmede  mevcut 

olması da  önemli  bir  husustur.  Bu  nedenle  dönem  sonlarında  hisse 

senetlerinin  fiili  sayımı  yapılarak  envanteri  çıkarılmalıdır.  Hisse  senetleri 

aracı  kurumlardan  alınmış  ve  alış  sırasında  hisse  senetlerinin 

muhafazasının  aracı  kurum  tarafından  yapılacağına  dair  bir  taahhüt, 

sözleşme vs.  varsa,  bu durumda envanter  çalışması  buradaki  şartlar  ile 

muhasebe  kayıtları  karşılaştırılarak  gerçekleştirilecektir.  Yabancı  para 

cinsinden olan hisse senetlerinde ayrıca değerleme işleminin doğru yapılıp 

yapılmadığı, değerlemede esas alınan döviz kurunun doğruluğu da defter 

kayıtları ile karşılaştırılarak kontrol edilmelidir.

7- Hisse senetlerinin borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde 

ya da sürekli  olarak değer azalması durumunun ortaya çıkması 

halinde karşılık ayrılmalıdır. Karşılık ayrılmadığı durumlarda, mali tabloları 

kullananlar yanıltılmış, yanlış bilgilendirilmiş olur ki, bu da bir çeşit hiledir. 

Üstelik bu durumda 3.kişiler dediğimiz işletmeyle ilgili kişi ya da gruplar, 

işletme  sahip  ve  yöneticileri  tarafından aldatılmaktadır  ve  zarar  işletme 

dışında  ancak  işletmeyle  ilgili  kişilere  yönelmekte  ve  zarar  daha  ciddi 

boyutlara ulaşabilmektedir. Ayrıca karşılıkların gerçekten ihtiyaç duyularak 

ayrılması  ve  değerlemede  kullanılan  kriter  de  yine  dikkatle  incelenmesi 

gereken bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

8- Hisse  senetleri  satın  alınan  şirketlerin  veya şirket  sahip  ve 

yöneticilerinin, hisse senetlerini satın alan işletme ile veya işletme 

sahip ve yöneticileri ile herhangi bir bağları olup olmadığı konusu 

da araştırılması gereken önemli bir husustur. Hisse senetlerinin alış-satışı 

yoluyla  spekülasyon  yaratmak,  şirketin  içinde  bulunduğu  zor  durumdan 
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çıkmasını  sağlamak,  hisse  senetlerinin  değerini  artırmak  veya  azaltmayı 

istemek gibi nedenlerle işletme ile olan ticari ilişki veya işletme sahip ve 

yöneticilerinin  akrabalık,  her  iki  şirkette  yöneticilik  yapmak,  şirketlerin 

hissedarı olmak gibi durumlardan yararlanarak çıkar sağlamak amacıyla bu 

işlemler gerçekleştirilmiş olabilir. Bu da üçüncü kişilere karşı yapılmış bir 

çeşit hileli işlemdir. İşletme faaliyetleri sürdürülürken öncelikle işletmenin 

kendi çıkarları düşünülmelidir. Başka çıkarlar devreye sokularak işletmenin 

geleceği veya kaynakları riske edilmemeli, böyle işlemlerle üçüncü kişiler 

ve işletme ilgilileri aldatılmamalı, yanlış bilgilendirilmemelidir.

Ticari Alacaklar Hesap Grubunda Yapılan Hileler

Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve işletmenin ticari ilişkisi  
nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda 
gösterilir. Ticari ilişkilerden dolayı ana kuruluş, iştirak ve bağlı ortaklıklardan 
olan alacaklar varsa, bu gruptaki ilgili hesapların ayrıntılarında açıkça gösterilir.

Ticari  Alacaklar  hesap grubu işletmenin  ticari  ilişkisi  nedeniyle  ortaya çıkan 

senetli ve senetsiz alacakların izlendiği bir hesap grubu olduğundan bu gruptaki tüm 

hesapların değerlendirilmesi, 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR 

601 YURTDIŞI SATIŞLAR

602 DİĞER GELİRLER 

hesapları ile birlikte yapılmalıdır. Başka bir deyişle ticari alacaklarla ilgili yapılan 

hata  mutlaka satışlarla  miktar  veya tutar  olarak  bağlantılı  olacaktır.  Bu grupla  ilgili 

hilelerin  satışlarla  hangi  aşamalarda  bağlantılı  olabileceği,  hangi  hususlara  dikkat 

edilmesi gerektiği  aşağıda açıklanan bu hesap grubunda yer alan hesaplarla birlikte 

anlatılacaktır. 

120  Alıcılar  : Bu  hesap,  işletmenin  faaliyet  konusunu  oluşturan  mal  ve 
hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz alacaklarının izlenmesi için kullanılır. Senetsiz  
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alacağın doğması ile bu hesaba borç, tahsil edilmesi halinde (ödemeler, aktarmalar ve 
hesaben mahsuplar dahil) alacak kaydedilir.

Senetsiz alacaklar, işletmelerin faaliyet konularını oluşturan mal ve hizmetleri, 

bu mal ve hizmetleri satın alan alıcılardan senet vb. herhangi bir ödeme aracı almadan, 

çoğu zaman belli bir vade tanıyarak satmaları sonucu doğan alacaklardır. 

İşletmelerin herhangi bir ödeme aracı kullanmadan satış yapmaya iten 

nedenler şöyle sıralanabilir.

1- Alıcı  tarafa  yapılan satışlar  sık  aralıkla  gerçekleşmektedir  ve 

genellikle  uzun  süredir  ticari  faaliyet  devam  ettirildiğinden 

karşılıklı  belli  bir  güven  oluşmuştur.  Bu  tür  satışlarda,  uygulamada  ay 

içerisinde gerçekleşen satışlar  toplamı  için öncelikle  mutabakat  sağlanır, 

daha sonra mutabakat sağlanan bu toplam tutar çek, senet gibi bir ödeme 

aracı ile tahsil edilir. Alıcılara tanınan süre kısa ise bu tahsilat nakit olarak 

da yapılabilir.

2- Alıcı  firma aynı  zamanda satıcı  firmadır. Ancak genel  olarak  satış 

tutarı  fazla  olduğu  için  ALICILAR hesabında  takip  edilmektedir.  Bu 

durumda da genellikle ay sonlarında mutabakat yapılır, hangi tarafın borcu 

o  ay  çok  gelmişse  o  taraf  karşı  tarafa  herhangi  bir  ödeme  aracı  ile 

ödemesini yapar.

3- Sözleşme düzenlenmiştir. Mal veya hizmet satışı ile ilgili alıcı taraf ile 

sözleşme  imzalanmış  ve  sözleşme  şartları  gereği,  belli  bir  ödeme  planı 

hazırlanmış  veya işin  bitiminde  ödeme koşulu  kabul  edilmiş  olabilir.  Bu 

durumda da sözleşme şartları ne ise ona göre hareket edilir.

4- Yapılan  satış  çek,  senet  gibi  ödeme  aracı  kullanılmasını 

gerektirmeyecek  kadar  yüklü  miktar  ve  tutarda olmayabilir. Bu 

durumda  da  tahsilat  belli  dönemlerde  nakit  olarak  gerçekleştirilir  veya 

ödeme  aracı  kullanmayı  gerektirecek  büyüklüğe  gelene  kadar  beklenir. 

Özellikle  son  düzenlemeler  ve  çeklerle  ilgili  yaşanan  olumsuzluklardan 

sonra,  çek  kullanmak  ve  bankalardan  çek  koçanı  almak  zor  ve  biraz 
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maliyetli  hale  gelmiştir.  Bu nedenle  firmalar,  çek  kullanırken  artık  daha 

dikkatli davranır hale gelmişlerdir.

Ülkemizdeki  ticari  faaliyet  anlayışının,  kurumsallaşmış  firmalar  haricinde, 

yaşadığımız ekonomik krizlerden biraz ders almış olsak da genellikle eski alışkanlıklar 

gereği güven esasına dayalı devam ettiği söylenebilir. 

Ancak  bu  güven  aynı  zamanda  alacakların  tahsil  edilememe  riskini  de 

beraberinde taşımaktadır. Güvenilir olan firma zaman içerisinde ödeme güçlüğü çeker 

hale gelebilir, alıcı firma iflas edebilir, alıcı firma ile ihtilafa düşülebilir, firma kötü niyetli 

davranarak  ödemeleri  geciktirebilir  v.s.  .  Nedeni  ne  olursa  olsun  alacakların  tahsil 

süresinin uzaması firmalar açısından olumlu sonuçlar doğurmaz. Özellikle alacaklarının 

büyük  bölümü  senetsiz  alacaklardan  oluşan  firmalar  bu  nedenle  kendi  ödemelerini 

yapmakta güçlük çeker hale gelebilirler.

Senetsiz  alacakların izlendiği  120 ALICILAR hesabı  bu nedenlerle firmalar 

açısından  önemlidir.  Bu  hesap  yine  aynı  nedenlerle  hileli  işlemler  için  de  oldukça 

elverişli bir yapıdadır. Bu hesaba ilişkin hileli işlemler sadece personel tarafından değil, 

mali tabloların düzenlenmesi sırasında firma ile ilgili bilgilerin gizlenmesi ve daha iyi bir 

durumda olduğunun  gösterilmesi  amacıyla  yönetim tarafından da  gerçekleştirilebilir. 

Ayrıca yine mali  tablolara yönelik  olarak alacaklardaki,  dönemsellik  ilkesi  nedeniyle, 

uzun ve kısa vadeli ayrımı üçüncü kişileri yanıltmak amacıyla yönetim tarafından kötüye 

kullanılabilir.

Yabancı  para  cinsinden  olan  alacaklar  için  dönem  sonlarında  değerleme 

ilkelerine uyulup uyulmadığına dikkat edilmelidir. Yabancı paraların değerlemesi ile ilgili 

hileli işlemler bu grup için de geçerlidir.

Alıcılar hesabı, satışlar hesabı ile bağlantılı olarak kontrol edilmesi gereken bir 

hesap  olduğundan  bu  hesap  grubunda  ortaya  çıkabilecek  hileli  işlemler,  gelir 

tablosunda ortaya çıkabilecek hileler bölümünde, satışlar hesabının işlenmesi sırasında 

birlikte değerlendirilmiştir.

Alacak Senetleri Hesabında Yapılan Hileler
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121  Alacak  Senetleri  : İşletmenin  faaliyet  konusunu  oluşturan  mal  ve  
hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacaklarını kapsar.

Alacak senetleri TTK’ nun 688. maddesinde, 

bono veya emre muharrer senet,

1- Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek va’dini,

2- Vadeyi,

3- Ödeme yerini,

4- Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını,

5- Senedin tanzim edildiği gün ve yeri

6- Senedi tanzim edenin imzasını,

İhtiva eder.

TTK’ nun 689. maddesinde ise,

Aşağıdaki  fıkralarda  yazılı  haller  mahfuz  kalmak  üzere,  bundan  önceki  
maddede gösterilen unsurlardan birini ihtiva etmeyen bir senet bono sayılmaz.

Vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono  
sayılır.

Sarahat bulunmadığı takdirde senedin tanzim edildiği yer, ödeme yeri ve aynı  
zamanda tanzim edenin ikametgahı sayılır.

Tanzim  edildiği  yer  gösterilmeyen  bir  bono,  tanzim  edenin  ad  ve  soyadı  
yanında yazılı olan yerde tanzim edilmiş sayılır.

denilmektedir.

Çekten farklı olarak vadenin bulunması ve düzenlemesinin TTK’ nda yapılmış 

olması nedeniyle ödeme aracı olmasına rağmen, müeyyidesi çekler kadar ağır değildir. 

Üstelik  çekler  üzerinde  yazılı  bankanın  ilgili  şubesinden  belli  şartlarla  alınabilirken, 

senetlerin  temini  çok  daha  kolaydır.  Vergilendirmede  her  bir  çek  yaprağı  dikkate 

alınırken,  senetler  üzerinde  yazılı  tutarın  belli  yüzdesi  oranında  damga  vergisine 

tabidirler ve uygulamada eğer senetler bankaya tahsile verilmeyecekse, genellikle bu 

damga vergisi şartı ilave masraf gerektireceğinden pek dikkate alınmaz.
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Alacak senetleri hesabı incelenirken, 

1- Hesap planında senetlerin vadelerine göre detaylandırılmış olmasına,

2- İşletmede kullanılış amacına göre,

- tahsile verilen senetler

- teminata verilen senetler

- protestolu senetler

şeklinde senetler hesabında gerekli aktarmaların ve detaylandırmanın yapılmış 

olmasına,

3- Vadeli çeklerin bu grupta, yine vadelerine göre ayrıca detaylandırılmış olmasına,

4- Hatır  senetlerinin  bu  gruptan  çıkarılarak  nazım  hesaplarda  takip  edilmiş 

olmasına,

5- Alacak senedinin dayanağının gerçek bir alacak olmasına

6- Yabancı  paralı  senetlerin  dönem  sonu  değerleme  işleminin  doğru  yapılmış 

olmasına,

7- Alacak senetleri hesabının işlem yükünün miktar ve tutar olarak fazla olmasına 

rağmen  hesabın  detaylandırılmadan  kullanılıyor  olması  halinde  bu  durumun, 

hileli işlem olabileceğine dair işaret kabul edilmesine, dikkat edilmelidir.

Alacak  senetleri  hesabında  karşılaşılan  ya  da  karşılaşılması 

muhtemel hileli işlemler aşağıdaki gibi sayılabilir.

1-  Senedin  geçerli  bir  senet  olmasını  sağlayacak  unsurlarında 

noksanlık olması: Bu durum özellikle vadesinde tahsil edilemeyen senetlerin hukuki 

yollarla  tahsili  aşamasına  gelindiğinde  sorun  olmaktadır.  TTK’nun  688.maddesindeki 

şartları  taşımadan düzenlenen bir  senet  hukuken geçerli  bir  senet  olmayacağından, 
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ihtilaf  durumunda  yasal  yollardan  tahsili  de  mümkün  olmayacaktır.  Şekil  şartları 

tamamlanmak suretiyle hileli işlem yapılabilir. Vadesi geldiğinde ödenmeyen senet, şekil 

şartlarındaki noksanlık nedeniyle geçersiz olacak ve yasal yollara başvurulamayacak, 

dolayısıyla  alacağın  tahsili  imkansız  hale  gelecektir.  Böylece  firmadan  bedeli 

ödenmeden  mal  satın  alınmış,  bir  anlamda  firma  dolandırılmış  olacaktır.  Üçüncü 

kişilerce bağımsız olarak gerçekleştirilebileceği gibi, firma içinden personelle anlaşarak 

da bu işlem gerçekleştirilebilir. 

2-  Geçerli  olan  senedin,  sonradan  geçersiz  olan  sahtesiyle 

değiştirilmesi : Alıcı firma satın aldığı mal veya hizmet için şekil şartlarını taşıyan bir 

senet  düzenleyerek firmaya vermiştir.  Ancak daha sonradan personel  tarafından bu 

senet  eksik  şekil  şartlı  sahte  bir  senetle  değiştirilir.  Gerçek  senet  firmadan  tahsil 

edilerek,  tutar  zimmete  geçirilir.  Sahte  olan  ise  firmada  kalır.  Kısa  süreli  para 

kullanıldıktan  sonra  tahsilat  hesaplara  aktarılır.  Aksi  durum,  yani  sahtenin  firmada 

kalması ve yetkililerin olayı fark etmeleri hileyi yapan personel için risklidir.

3-  İmzaların  taklit  edilmek  suretiyle  sahte  senet  düzenlenmesi  : 

Özellikle ticari olmayan alacaklar için sık karşılaşılan bir durumdur. Herhangi bir nedenle 

karşı  tarafın  zor  durumda  bırakılmak  istendiği  durumlarda  gerçekleşir.  Senet  şekil 

şartlarını  taşıyan  geçerli  bir  senet  görünümündedir,  ancak  senet  üzerindeki  imza 

sahtedir.  Senedin  borçlusu  görünen  kişinin  imzası  taklit  edilerek,  kişi  borçlu  hale 

getirilmiştir.  Hukuki aşamaya gelinmesi  halinde,  grafolog raporu ile imzanın sahte 

olup olmadığının tespiti yaptırılarak, sorunun çözümü yoluna gidilmelidir. 

4- Tahsil edilen senet bedelinin kayıtlara geçirilmemesi : Vadeli çek ve 

senet kullanımının çok olduğu firmalarda, dikkat çekmeyecek derecede küçük tutarların 

banka  kanalıyla  değil  de  elden  tahsil  edilerek,  muhasebe  kayıtlarına  geçirilmeden 

tahsilatı yapan personel tarafından zimmete geçirilmesidir. 

Alacak Senetleri Reeskontu Hesabında Yapılan Hileler
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122 Alacak Senetleri Reeskontu (-) : Bilanço gününde, senetli alacakların 

tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont  

tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

Tablo 4

Alacak Senetleri Reeskont Uygulamasının Karşılaştırılması

İLGİLİ
 MEVZUAT AÇIKLAMA DAYANAK

MSUGT Uygulama zorunluluğu yok 6 sıra nolu tebliğ

SPK

-Vadeli çekler ve poliçeler,
-1  aydan  uzun  vadeli  senetsiz  ticari 
alacaklar  ve  borçlar  için  uygulama 
zorunlu,
-avans,  depozito  ve  teminat 
niteliğinde olanlar kapsam dışı

Seri X, No:1 bölüm 
I/A-3

VUK

Vadesi  gelmemiş  senede  bağlı 
alacaklar  değerleme  günü  kıymetine 
dönüştürülebilirler.Bu takdirde senette 
faiz  oranı  açıklanmışsa  bu  oran, 
açıklanmamışsa TC Merkez Bankasının 
resmi iskonto haddi uygulanır. 

Madde 281 ve 285

TTK
Bütün  aktifler,  en  çok  bilanço 
gününde  işletme  için  haiz  oldukları 
değer üzerinden kaydolunur.

Madde 75

VUK  238  nolu  genel  tebliği’ne  göre169 reeskont  hesaplamaları  iç  iskonto 

yöntemine  göre  yapılacaktır.  Tebliğde,  çok  uzun  vadeler  taşıyabilecek  senetlerin 

reeskont  hesaplamalarında  dış  iskonto  yönteminin  kullanılmasının  teknik  olarak 

mümkün  bulunmadığı,  bu  nedenle  iç  iskonto  yönteminin  uygulanması  gerektiği 

vurgulanmaktadır.

F= reeskont tutarı

A= nominal değer

n= vade

169 02.03.1995 tarih ve 22218 nl.Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
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t= faiz oranı, olmak üzere

iç iskonto yöntemi  =  F =  A -       A  x  360

          360 x n x t

dış iskonto yöntemi =  F =     A x n x t

          360

Reeskont ile ilgili hileli işlemler genellikle ,

- reeskont tutarının yanlış hesaplanması,

- yanlış değerleme oranı ile hesaplanması,

- veya  senet  üzerindeki  vadenin  dikkate  alınmaması  nedeniyle  reeskont 

hesaplanmaması gereken tutarlar için de reeskont hesaplanması (ör.vadesi 

1 aydan az veya sonraki yıla sarkmayan senetler gibi) şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır.

Reeskont uygulaması ile ilgili dikkat edilmesi gereken diğer hususlar 

ise şöyle özetlenebilir.

 Reeskont  uygulanacak  senedin,  değerleme  günü  itibariyle  vadesinin 

dolmamış olması gerekir.

 Değerleme günü itibariyle vadesi dolmamış olan senedin işletme bünyesinde 

olması gerekir. Bu nedenle, bankaya tahsile veya teminata verilen senetler 

için reeskont hesaplanmaz.

 VUK’nda “senede bağlı alacak (borç)” ibaresi bulunmaktadır. Çekler vade 

içermeyen, görüldüğünde ödenmesi gereken kıymetli evraklar olduğundan, 
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uygulamada  bu  özellikleri  gözardı  edilerek  senetler  gibi  vadeli  şekilde 

düzenlenmiş olmaları onlara senet vasfını kazandırmamaktadır. Ayrıca 6 sıra 

nolu  MSUGT’  nde  “muhasebe  standartları  yürürlüğe  girinceye  kadar 

mükelleflerin Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde ileri tarihli çekler  

ile alacak ve borç senetlerini reeskonta tabi tutmaları ve kıdem tazminatı  

için karşılık ayırmaları ihtiyaridir” denilmektedir. 

 Çeklerle  ilgili  yasal  düzenleme  TTK’  nun  692-735.  maddeleri  arasında 

düzenlenmiştir. TTK’nun 707.maddesinde “Çek görüldüğünde ödenir. Buna 

aykırı  herhangi  bir  kayıt  yazılmamış  hükmündedir.  Keşide  günü  olarak  

gösterilen  günden  önce  ödenmek  için  ibraz  olunan  bir  çek  ibraz  günü 

ödenir.”  denilmektedir.  Yine  aynı  kanunun  688.maddesinde  vadenin 

senetlerde  mutlaka  bulunması  gereken  unsurlar  arasında  sayılması 

nedeniyle, yasa hükümlerinin ancak bir başka yasa ile değiştirilebileceğine 

göre,  TTK’nun  çeklerle  ilgili  maddelerinde  değişiklik  yapılmadan  vadeli 

çekler için reeskont hesaplanmaması gerektiği görüşündeyim.

 Senet  bedelinin  KDV  tutarını  da  içermesi  halinde  reeskont  hesaplaması 

sırasında KDV tutarı reeskont hesaplanacak tutardan arındırılmalıdır. 

Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında Yapılan Hileler

126 Verilen Depozito ve Teminatlar : İşletmece, üçüncü kişilere karşı bir  
işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak  
geri  alınmak  üzere  verilen  depozito  ve  teminat  niteliğindeki  değerlerin  izlendiği  
hesaptır.

Verilen  Depozito  ve  Teminatlar  Hesabı  ile  ilgili  dikkat  edilmesi 

gereken hususlar

Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında dikkat edilmesi  gereken hususlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir;
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1- Verilen depozito ve teminat kısa süreli olmalıdır.

2- Verilen depozito ve teminatlar gerçek anlamda depozito ve teminat niteliği 

taşımalı, tutarlar doğru olmalıdır.

3- Uzun  süreli  verilenler  ile  kısa  süre  için  verilmiş  olmasına  rağmen uzun 

süreli hale gelmiş olan depozito ve teminatlar bu hesaptan çıkarılarak 226 

nolu  hesaba  aktarılmalı,  uzun  süreli  olanlardan  bu  niteliğini  kaybetmiş 

olanlar da bu hesaba aktarılmalıdır.

4- Yabancı  para  cinsinden  verilen  depozito  ve  teminatların  dönem  sonu 

değerleme işlemleri dikkatle incelenmelidir.

5- Depozito  veya  teminat  olarak  verilen  ancak  taahhüdün  yerine 

getirilmemesi,  ihalenin  kazanılamaması,  depozitolu  alınan  malların  zarar 

görmesi  nedeniyle  iade  edilemez  duruma  gelmesi  gibi  nedenlerle  iade 

alınamayacak  başka  bir  deyişle  depozito  ve  teminat  olma  niteliğini 

kaybederek zarar haline gelmiş olan tutarların bu hesaptan çıkarılarak, ilgili 

kar  /  zarar  hesaplarına  oradan  da  dönemin  gelir  tablosuna  aktarılması 

gerekmektedir.

Verilen  depozito  ve  teminatlar  hesabında  karşılaşılan  yada 

karşılaşılması muhtemel hileli işlemler

Verilen  depozito  ve  teminatlar  hesabında  yapılabilecek  hileli  işlemleri  de 

aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 depozito veya teminatın verildiği  tarihte hesaplara düşük bedelle  aktarılması, 

iade  alındığı  dönemde  ise  hesapta  görünen  tutar  ile  gerçek  depozito  veya 

teminat tutarı arasındaki bakiyenin zimmete geçirilmesi. 

 özellikle  uzun  yıllar  hesaplarda  kalan  depozito  ve  teminat  tutarlarının 

değerlenmeyerek düşük tutarda hesaplarda izlenmesi, tutar küçük olduğundan 
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dönem  sonunda  kar/zarar  hesapları  ile  ilişkilendirilerek  hesap  kalanının  yok 

edilerek, asıl tutarın zimmete geçirilmesi,

 yabancı para cinsinden depozito ve teminat bedelinin Türk Lirasına çevrilmeden 

yabancı para tutarı üzerinden Türk Lirası imiş gibi kayıtlara aktarılarak, dönem 

sonunda yuvarlama farkları hesaplarına aktarılmak suretiyle hesabın kapatılması 

ve gerçek depozito ve teminat bedelinin tamamının zimmete geçirilmesi  (Ör. 

1.000 USD olarak verilen teminat tutarının muhasebe kayıtlarına 1.000,00 YTL. 

olarak aktarılması gibi)

 depozito ve teminat tutarının hiç kayıtlara alınmaması, 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabında Yapılan Hileler

128 Şüpheli  Ticari Alacaklar : Ödeme süresi  geçmiş bu nedenle vadesi  
birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava  
veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakları kapsar.

Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto 

edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış olmaları 

nedeniyle, normal alacak sıfatını kaybetmiş senetli ve senetsiz alacaklar artık şüpheli 

alacak haline gelmişlerdir ve kendi gruplarından çıkarılarak bu hesaba aktarılıp burada 

takip edilmeleri gerekir. 

Şüpheli hale gelen alacaklar

- esas itibariyle gerçek alacak niteliğinde olan alacak olmalı

- alacak gerçek anlamda şüpheli hale gelmeli,

- ticari bir alacak nedeniyle doğan alacak olmalıdır.

Şüpheli hale gelen alacaklar, 121 ALACAK SENETLERİ hesabında anlatıldığı gibi 

senette  sahtecilik  yapılarak  oluşmuş  alacaklardan  olmamalıdır.  Ayrıca  şüpheli  hale 

gelmekle birlikte hala normal bir alacakmış gibi kayıtlarda yer alması yanlış ve yanıltıcı 
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mali  tabloların  düzenlenmesine  neden  olacak  ve  üçüncü  kişiler  bu  yolla  aldatılmış 

olacaktır. Bu durum yönetim tarafından mali tabloların düzenlenmesi sırasında şirkette 

işlerin yolunda gittiğini göstermek için tercih ettikleri bir yöntemdir.

Tahsil imkanı tamamen ortadan kalkan alacaklar ise değersiz alacaklar olarak 

nitelendirilir.

Diğer Alacaklar Hesap Grubunda Yapılan Hileler

13.  Diğer  Alacaklar  :Bu  hesap  grubu,  herhangi  bir  ticari  nedene  dayanmadan 
meydana gelmiş  ve en çok bir  yıl  içinde tahsil  edilmesi  düşünülen senetli,  senetsiz  
alacaklar ile bu gruba ait şüpheli alacak ve şüpheli alacak karşılığının izlenmesini sağlar.  
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

131 Ortaklardan Alacaklar

132 İştiraklerden Alacaklar

133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

135 Personelden Alacaklar

136 Diğer Çeşitli Alacaklar

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

138 Şüpheli Diğer Alacaklar

139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

- Harcamaları şirket tarafından karşılanan ortak için kullanılan C/H kayıtları, 

bu kayıtlar veya kayıtlara esas teşkil eden harcamalar ile ödemeleri yapan 

personel  tarafından  kendi  kişisel  harcamalarına  ait  belgeler  firmaya 

getirilmek suretiyle hileli işlem gerçekleşebilir. Bu durumda hileyi yapan kişi 

hem kişisel  harcamasını  yapmış hem de üstüne bu harcamanın parasını 

almış olacaktır. Bu tür işlemler bir veya birkaç kişi tarafından ortaklaşa da 

yapılabilir.  Hileli  işlem için C/H’ ı  kullanılan ortak harcamalar konusunda 

çok  dikkatli  değilse,  personele  çok  güveniyorsa  veya  yapılan  harcama 

dikkat çekecek büyüklükte ve çeşitlilikte değilse fark edilmesi uzun zaman 

alacak belki de fark edildiği halde bir şekilde göz yumulduğundan böyle 

sürüp gidecektir.
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- Hileli  işlemler  bağlı  ortaklıklar  veya  iştiraklerden  alacaklar  hesabı 

kullanılarak  da  gerçekleştirilebilir.  Formalitelerin  yoğun  ve  karmaşık 

yaşandığı, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan işlemlerin düzenli ve süratli 

yaşanmadığı ve personel arasında yoğun birbirini çekememe, birbirinden 

hoşlanmama nedeniyle karşı tarafın yaptığının tersini yapar hale gelme gibi 

sorunların  yaşandığı  işletmelerde ve bu durumu iyi  analiz  etmiş  ve  her 

tarafın güvenini kazanmış kişiler tarafından kolaylıkla gerçekleştirilebilecek 

hileli bir yoldur.

- Hesaplarda fazla gizlenemeyen tutar daha az dikkat çekici olan ve detay 

incelemeyle ortaya çıkabilecek, personelden alacaklar hesabına aktarılarak 

yok edilme yolu seçilebilir.

- Alacaklarla ilgili hileli  işlemler gerçekleştirilmişse, bu işlemin yok edilmesi 

için  alacak  hesapları  arasına  bu  tutar  tek  kalem veya  parçalar  halinde 

aktarılarak sonunda yok etme yöntemi uygulanabilir. Örneğin, 

120 Alıcılar

127 Diğer Ticari Alacaklar

128 Şüpheli Ticari Alacaklar

138 Şüpheli Diğer Alacaklar

arasında gezdirilen tutar, son olarak kar/zarar hesaplarına aktarılarak kapatılıp, 

hesaplardan tamamen yok edilebilir.

Stoklar Hesap Grubunda Yapılan Hileler

Bu grup, işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla 
edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve 
hurda gibi bir yıldan az bir sürede kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde 
çevrilebileceği düşünülen varlıklardan oluşur. Faturası gelmemiş stoklar ilgili  
bulundukları kalemin içinde gösterilir. Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir :

150 İlk Madde ve Malzeme

151 Yarı Mamuller-Üretim

152 Mamuller
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153 Ticari Mallar

157 Diğer Stoklar

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

159 Verilen Sipariş Avansları

Stoklar, firmanın üretim ve satış politikaları doğrultusunda oluşan ve firmalar 

için her açıdan, her yönüyle önem arzeden varlıklardır. Stoklar üretim ile doğrudan 

bağlantılı olup, miktarları firmanın satış politikasına göre belirlenir. 

Ticari işletmelerin alıp sattıkları mal ile üretim işletmelerinin üretip sattıkları 

mamuller, ana faaliyet konularını oluşturduklarından, denetimleri zaman alıcı, maliyetli 

ve risklidir. 

Stokların denetimini önemli kılan unsurlar şöyle özetlenebilir 170

- Stoklar varlık yapısı içinde başlıca kalemlerden biridir. İşletmenin çalışma 

sermayesi içinde nitelik ve nicelik olarak önemli bir yer tutarlar.

- Stokların denetiminde fiziki sayım ve gözlem işlemleri önemli bir yer tutar. 

Bu işlemler zaman alıcı ve maliyetli prosedürlerdir.

- Stoklar çok sayıda türden oluştuğundan, denetimleri güçtür.

- Tanınmaları ve değerlemeleri denetçiler için zorluk doğurduğundan, çoğu 

zaman uzman yardımına gereksinim vardır.

- İşletmenin  ana  faaliyet  konularını  oluşturduklarından,  kâr  veya  zarar 

tutarını  doğrudan etkilerler.  Bu  nedenle  yapılabilecek  herhangi  bir  hata 

veya  yolsuzluk  kâr  veya  zarar  tutarının  azalmasına  veya  çoğalmasına 

neden  olurlar.  Mal  alım  ve  satımında  düzenli  çalışmak  zorunda  kalan 

işletmeler,  stokların miktar ve maliyetlerinde oynama yoluna gidebilirler. 

Dönem  sonu  maliyetlerinde  ve  satışların  maliyetinde  yapılacak 

düzenlemeler,  gelir  tablosunu  etkileyeceğinden  denetçinin  önemli  bir 

zamanı bu incelemelere ayrılır. Özellikle üretim işletmelerinde maliyetlerin 

170 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, 3.Baskı, İstanbul:Alfa Yayınları, 2000, s. 307-308.
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hesaplanması oldukça karışık olduğundan denetçinin olaya hakim olması 

oldukça güçleşir.

Stoklar sadece denetim süreci ve denetçi açısından değil, çoğu zaman firma 

çalışanları için de oldukça karışık ve zordur. Özellikle çok fazla çeşit ürünün üretildiği 

firmalarda ürün çeşitliliğinin üretim ve stoklar açısından ayrı ayrı takip edilip 

değerlendirilmeleri aynı zamanda satışın da aksamadan devam etmesinin sağlanması 

yoğun çaba ve emek gerektirir. 

Stoklar depolama ve depolama maliyetlerini de beraberinde getirir. 

Üretimin türüne göre yaş sebze ve meyve gibi kısa sürede tüketilmesi gereken ürünler, 

cam ve kristal eşya gibi çok kolay kırılabilecek ürünler, yüksek teknoloji ile üretilmiş 

hassas alet ve makineler gibi birbirinden farklı ürünler, farklı stok miktarı ve depolama 

tekniğine sahip olacaklardır. Bu özelliği nedeniyle yatırım kararlarında da önemli etkiye 

sahip olan stoklar, esas faaliyet konusu dışında yeni bir alanda üretim kararı alan 

işletmeler için oldukça büyük maliyet anlamına da gelmektedir.

Ürün çeşitliliği, depolama sorunu, üretim ve satış aşamasında köprü olma gibi 

özellikleri nedeniyle stoklar hileli işlemler için oldukça cazip ve savunmasızdır. 

    dönem başı stok+dönem içi alışlar-satıştan iadeler  

dönem içi satışlar+ alıştan iadeler+ fire + dönem sonu stok 

her dönem bu eşitlik sağlanabilmelidir. Eşitlik sağlanamıyorsa mutlaka bir sorun 

vardır, bu sorun denetçi tarafından hile belirtisi olarak algılanmalı ve mutlaka 

araştırılmalıdır.

Stoklar hesabında karşılaşılan ya da karşılaşılması muhtemel hileli 

işlemler

Stoklar  hesabında  karşılaşılan  ya  da  karşılaşılması  muhtemel  hileli  işlemler 

aşağıdaki gibi sayılabilir.
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1- mevcut stok sayımları bilinçli bir şekilde, olduğundan düşük veya yüksek 

gösterilmektedir.

2- stok sayımının yapılması bilinçli olarak geciktirilmektedir.

3- üretimden  depoya  veya  depodan  satışa  sevklerde  gerçek  sevkiyat  ve 

mevcutlar  dışında  ikinci  bir  kayıt  tutulmakta  ve  muhasebe  kayıtlarına 

gerçek  olmayan  bu  ikinci  kayıtların  yansıtılması  sağlanarak,  ürünlerin 

çalınması şeklinde yolsuzluk yapılmaktadır.

4- stok listeleri değiştirilmektedir.

5- depoya  giriş  çıkışlarda  kullanılan  belgeler  tahrip  edilmekte  yada  yok 

edilmektedir.

6- sağlam ürünler defolu gibi gösterilerek atılmak üzere depodan çekilmekte 

ve bu işi yapan kişiler nam ve hesabına, firma dışında, gerçek bedelinin 

çok altında satış yapılarak elde edilen tutar zimmete geçirilmektedir.

7- ürünler  firma  deposu  yerine  başka  bir  yerde  depolanarak,  fiili  stok 

sayımından gizlenmekte daha sonra kişisel çıkarlar için kullanılmaktadır.

8- üretim veya satış için depodan çekilen stoklar için düzenlenen kağıtlarda 

sevk edilen stok türü veya miktarı ile sevk evraklarına yazılan stok türü 

veya miktarı birbirinden farklıdır.

9- yetkililerden veya firma sahiplerinden, dolayısıyla kayıtlardan gizli  üretim 

yapılmaktadır.

10- yetkili imzalar taklit edilmektedir.

11- ilk madde ve malzeme stokları, daha düşük kaliteli ve ucuz olan taklitleri 

ile  değiştirilmekte,  üretime verilen bu düşük kaliteli  malzeme nedeniyle 

fireler artmakta, ancak stoklardaki azalış bu şekilde izah edilebilmektedir. 

Kaliteli üretim malzemesi ise firma dışında satılmakta ve elde edilen tutar 

zimmete geçirilmektedir.
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Bu tür hileli işlemler sonucunda,

- Üretim maliyetleri artarak, satış fiyatı olumsuz etkilenir.

- Hatalı maliyet hesapları yapılır.

- Firmanın marka imajı zedelenerek, pazar payı olumsuz etkilenir.

- Fireler artacağından firmanın katlandığı maliyetler oldukça artar.

- Depodan  çıkışlarda  aksamalar  olacağından  üretim  ve  satış  olumsuz 

etkilenir.

- Stok rakamları gerçeği yansıtmadığından hatalı kararlar alınmasına neden 

olur.

- Dağıtım  ölçüsü  veya  dağıtım  anahtarlarının  yanlış  belirlenmesine  neden 

olur.

- Üretim  ve  stoklar  ile  satış  rakamları  arasında  tutarlılık  bulunmaz  ve 

mutabakat sağlanamaz.

Stoklar hesabı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar 

Stoklar hesabı incelenirken ,

- kayıtlara doğru aktarıldığının, 

- stokların fiziken varolduğunun

- stokların fiziken işletme sahasında ve kontrolünde bulunduğunun,

- fiziken varolan stokların muhasebe kayıtlarında yer aldığının

- fiziki stoklar ile kaydi stokların birbirini teyit ettiğinin,
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- stokların kullanılabilir veya satılabilir durumda olduğunun

- doğru biçimde fiyatlandırıldığının

- bozulan,  modası  geçen  ve  sürümü  az  olan  stokların  ayrı 

değerlendirildiğinin,

- konsinye v.b.nedeniyle henüz satışı gerçekleşmemiş, ancak fiilen stoklarda 

bulunmayan malların sayımlarda ne şekilde yer aldığının iyi kontrol edilmiş 

olduğunun,

tespit edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, JIT (Just In Time-Tam Zamanında Maliyetleme), Faaliyet Tabanlı 

Maliyetleme gibi çağdaş maliyet muhasebesi sistemlerinden haberdar ve işletme varlık 

ve kaynak yapısı buna uygunken, varsa-uygulanmamasının nedenlerinin araştırılması da 

önemlidir. Günümüz maliyet muhasebesi anlayışı, maliyet sistem ve politikalarını farklı 

boyutlara taşımış, klasik maliyetlemeden farklı bir bakış açısı getirmiştir. Özellikle 

maliyet sistem ve politikaları bu yönden de araştırılmalı, hala klasik sisteme hiç 

değiştirmeden bağlı kalınmasının nedenleri araştırılmalıdır. 

Mali Duran Varlıklar Hesap Grubunda Yapılan Hileler

24 Mali Duran Varlıklar : Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar  
nedeniyle elde tutulan uzun vadeli menkul kıymetlerle, paraya dönüşme niteliğini  
kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetler bu grupta izlenir. Ayrıca, diğer bir işletmeye 
veya bağlı ortaklığa ortak olmak amacıyla edinilen sermaye payları da bu grupta yer 
alır.

240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER : İştiraklerdeki sermaye payları  
hesabında aranan asgari yüzdeleri taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen,  
ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında 
kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği  
kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetler bu hesapta izlenir.

242 İŞTİRAKLER : İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin 
yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse 
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senetleri veya ortaklık paylarının izlendiği hesaptır. İştirakler hesabı, bir ortaklıktaki en 
fazla % 50 oranında olan sermaye payları veya oy haklarının izlenmesinde kullanılır. 

İştirak edilen ortaklıklarda iştirak ilişkisinden bahsedebilmek için sermaye payı  
dikkate alınmaksızın sahip olunan oy hakkı veya yönetime katılma hakkının en az % 10 
oranında bulunması gerekir.

245 BAĞLI ORTAKLIKLAR : İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak % 50 
oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu 
seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır. Bağlı  
ortaklığın sahipliğinin belirlenmesinde yukarıdaki kıstaslardan, yönetim çoğunluğunu 
seçme hakkı esas alınır. 

Mali duran varlıklar grubundaki yukarıdaki sınıflama esas itibariyle önemli 

etkinlik ve kontrol gücü kavramlarına dayanır. 

Kontrol gücü, bir işletmenin faaliyetlerinden yarar sağlamak amacıyla, 

işletmenin finansal politikalarının ve faaliyet politikalarının yönetilmesidir. Eğer işletme, 

yatırım yapılan işletmede doğrudan veya dolaylı olarak % 50’ den fazla sermaye veya 

oy hakkına sahip ise, aksi açıkça belirtilmedikçe işletmenin bu işletme üzerinde kontrol 

gücünün olduğu kabul edilir. (Yatırım yapılan işletmede sermayenin tabana yayılması 

sonucunda % 50’ den daha düşük bir oy hakkıyla da kontrole sahip olunabilir) 171

Kontrol gücü 6 nolu Türkiye Muhasebe Standardının (TMS) 2.maddesinde, 

ana ortaklığın, iştirak veya bağlı menkul kıymet kapsamındaki şirketlerin yönetim 

çoğunluğuna sahip olma yada yasa veya bir anlaşma sonucu yönetim kararlarında 

tamamen etkin rol oynama gücü olarak tanımlanmıştır.

Uluslar arası Muhasebe Standardı 28’e göre (IAS – International Accounting 

Standards No:28) önemli etkinlik, yatırım yapılan şirketin mali ve faaliyet 

politikalarına katılma gücü olarak tanımlanır. Ancak bu, politikaları kontrol 

etmemektedir. Yatırım yapılan şirketin yönetim kurulunda temsil edilmek, şirket 

politikalarının saptanmasına katılmak yatırımcı ile yatırım yapılan şirket arasında 

171 Nalan Akdoğan, “IAS 39 nolu Standart Hükümlerine Göre Menkul Kıymetler ve Finansal Duran 
Varlık İşlemlerinde Uygulanacak Muhasebe Politikaları” Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:
2, Sayı:3, s.62.
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malzeme alış verişi, yönetici personel alışverişi ya da teknik bilgilerin sağlanması söz 

konusuysa önemli etkinlik var demektir. 172

TMS 6 da ise önemli etkinlik 2.maddede tanımlanmıştır. TMS 6’ ya göre 

önemli etkinlik, yatırım yapılan ortaklığın finansal ve işletme politikalarının 

belirlenmesine katılma gücüdür. Ancak bu politikaların uygulanmasında kontrol gücü 

olduğu anlamına gelmez. 

Doğrudan veya dolaylı sahip olunan sermaye payı veya oy hakkı veya yönetim 

çoğunluğunu seçme, hakları kullanabilmek açısından menkul kıymetler grubunda 

oluşturulan sınıflama MSUGT dışında uluslararası muhasebe standartları ile Türkiye 

muhasebe standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Bankalarca uygulanacak 

Muhasebe standartları Tek Düzen Hesap Planı (THP) ve İzahnamesinde de yapılmıştır. 

Menkul kıymetlerin sınıflandırılması her kurul veya kurum tarafından kendi sektör veya 

ilgi grubunun özellikleri dikkate alınarak yapılmıştır. Genel olarak aralarında benzerlik 

olsa da bazı konularda farklılıklar göze çarpmaktadır. 

172 Başak  Ataman  Akgül  ve  Hüseyin  Akay,  Uluslararası  Muhasebe  Standartları  ve 
Türkiye’de Uygulama Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma, İstanbul:Türkmen Kitabevi, 2003, 
s.138.
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Tablo 5

Doğrudan Veya Dolaylı Sermaye Payı ve Oy Haklarının 
Karşılaştırılması

Açıklama Doğrudan veya dolaylı sermaye payı veya oy hakkı Yatırım yapılan işletme 
üzerinde

 

IAS 39

%10’ un altı Bağlı menkul 
kıymet

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

%10’ un üzerinde ancak %20’ nin altında İştirak Önemli etkinlik alanı dışında

%20’ nin üzerinde ancak %50’ nin altında İştirak Önemli etkinlik alanı içinde

%50’ nin üzerinde Bağlı ortaklık

Önemli etkinlik alanı dışında

ancak kontrol gücü var

IAS 28

%20 veya daha fazla --------- Önemli etki var

Ana şirket tarafından kontrol edilebilen şirket Bağlı ortaklıktır ------------

TMS 6

En az %10 en fazla %50 İştirak ------------

%50’ den fazla

-hisse

-oy hakkı

-yönetim çoğunluğunu seçme hakkından 
en az birine sahip olunan şirket Bağlı ortaklık

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

En az %20 veya daha fazla oy gücüne sahip ve 
tersi açıkça belirtilmemişse -----------

Önemli etki var

Bankalar

En az %10 ile en fazla % 50 arasında paya veya 
bu oranlar arasında yönetime katılma hakkına sahip 
olunan ortaklıklar İştirak

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

%50’ den fazla paya veya en az bu oranda 
yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olunan 
ortaklıklar Bağlı ortaklık

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

İştirak ve bağlı ortaklık niteliğini taşımadığı için 
iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesaplarında izlenmeyen 
ancak bankanın yetkili organlarınca iştirak niyeti ile 
uzun vadeli olarak elde tutulması yazılı bir şekilde 
kararlaştırılan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında 
kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya çeşitli nedenlerle 
kısa vadede paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için 
elde tutulan menkul değerler ve mülkiyeti bankada 
kalmak kaydıyla teminata verilen, rehnedilen veya 
bloke edilen menkul değerler

Bağlı menkul 
kıymetler

---------------
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Menkul  kıymetlerin  sınıflandırılmasını  topluca  değerlendirirsek,  bu 

sınıflandırmanın  sadece isim koymak ve hesap planında kayıt  edilecek yerini  doğru 

tespit  etmekten  öte  bir  amacı  olduğunu  görürüz.  Menkul  kıymetler  çok  yönlü 

incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken varlıklardır. Çünkü  onlara sahip olanlara 

sahip oldukları miktar oranında güç sağlarlar. Bütün bu çalışmaların, ayırımların 

asıl  kaynağı  ise  sahip  olunacak  bu  güçtür.  Güç  doğru  ellerde  doğru  şekilde 

kullanıldığında doğru sonuçlar verir. Güç aynı zamanda, bazı kişiler için paradan çok 

daha  öte,  çok  daha  cezbedici  bir  kavramdır  ve  ne  zaman  ne  kadar  sürede  sahip 

olunduğu çok önemlidir. Muhasebede bu gücün hissedildiği ve yaşandığı hesap grubu 

ise 24 MALİ DURAN VARLIKLAR grubudur. Bu grup personelden daha çok yöneticiler ve 

firma sahipleri için anlam taşır ve çok önemlidir. Bu nedenle menkul kıymetler grubu 

aşağıdaki anlamları da göz önünde bulundurularak dikkatle irdelenmelidir.

- elde etme amacı 

- elde bulundurma amacı

- sahip olunan miktar

- sahip olunan tutar

- sahip olunan miktarın sağladığı imkanlar

- sahip olunan miktarın sahip olunduğu süre içerisindeki getirisi  

                ( bazen de götürüsü)

- satış anındaki fiyatı

- alış ve satış fiyatı arasındaki fark

- alış ve satış arasındaki süre

- sahip  olunan  süre  içerisinde,  sahiplerin  sahip  olduğu  diğer  varlıklar  ve 

diğer menkul kıymetler

- sahip  olunan  süre  içerisinde,  sahiplerin  sahip  olduğu  diğer  varlıklar  ve 

diğer menkul kıymetlerin birbiri arasındaki her türlü ilişki 
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Bu grupta güç ve gücün kullanımı nedeniyle, pek de muhasebe kayıtlarına 

yansımayan iş ve işlemler söz konusu olduğundan, denetimi ve kontrol altına alınması 

diğer gruplardakinden daha da zordur. Yönetim kurulu veya firma sahipleri,  menkul 

kıymetlerin verdiği önemli etkinlik ve kontrol gücünü kullanarak,

- asıl sahip olunan şirket lehine iş ve işlemlerin yapılması konusunda baskı 

unsuru oluşturabilirler

- asıl  şirket,  iştirak  veya  bağlı  ortaklıkla  birlikte  hareket  ederek  haksız 

rekabete yol açabilirler

- işlerin  kötü  gittiği  taraf  lehine  diğer  şirket  ve  iştiraklerin  varlıkları  ve 

kaynaklarını  yasal  olmayan veya muhasebe kayıtlarına yansıtılmayan bir 

şekilde kullanabilirler

- iştirak veya bağlı ortaklığa tamamen sahip olabilmek amacıyla, asıl sahip 

olunan şirket kaynaklarını kötüye kullanabilirler

Bu grupla ilgili diğer önemli bir özellik, yine menkul kıymetlerin sınıflandırılması 

ile ilgili olan değerleme esasları ve muhasebeleştirme yönteminin belirlenmesidir. 

Mali Duran Varlıklarda Değerleme

Mali duran varlıkların farklı kesimler tarafından farklı şekillerde yorumlandığı ve 

işlem gördüğü yukarıdaki bölümde anlatılmıştı.  Bu farklı  yorumlama ve işlem görme 

mali  duran  varlıkların  değerleme  yöntemlerine  de  yansımaktadır.  Bu  nedenle 

mevzuatımızda  da  kullanıcıların  ve  kullanım  amaçlarının  farklılığına  göre  farklı 

değerleme yöntemleri yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda SPK ve Bankalar Kanunu’ nda 

yer alan değerleme yöntemleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 
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Tablo 6

SPK ve Bankalar Kanunundaki Mali Duran Varlık Değerleme 
Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Menkul Kıymetin Türü Değerleme Yöntemi

SPK

Geçici amaçlarla iktisap edilen menkul kıymetler Elde etme maliyeti

Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 
işlem gören hisse senetleri

Bilanço gününden önceki 5 işgünü boyunca 
oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların 
ortalaması üzerinden.

Bilanço gününden önceki 5 işgünü içinde elde 
edilen hisse senetleri

Elde etme maliyeti ve bilanço gününde oluşan 
ağırlıklı ortalama fiyatın düşük olanı ile

Borçlanmayı temsil eden diğer menkul kıymetler Bilanço tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatları 
üzerinden

Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 
işlem görmeyen menkul kıymetler

Rayiç değerle

İştirakler, bağlı ortaklıklar ve bağlı menkul 
kıymetler

Elde etme maliyeti ile

Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem 
görmeyen iştirakler, bağlı ortaklıklar ve bağlı 
menkul kıymetler

Net defter değerleri elde etme maliyetlerinden 
düşük olduğu takdirde, net defter değerleri 
üzerinden

Bankal
ar Kanunu

Alım satım amaçlı menkul değerlerden borsaya 
kote edilmiş ve borsada yada teşkilatlanmış diğer 
piyasalarda aktif olarak işlem gören hisse senetleri Rayiç değerle

Hisse senetleri bankaca iktisap edildikleri anda Elde etme maliyetleri üzerinden

Bağlı ortaklıklar ve iştirakler -Rayiç değer

-özsermaye yöntemi ile bulunan değer

-elde etme maliyeti’ nden biri ile

Borsaya kote edilmemiş ve borsada yada 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda aktif olarak işlem 
görmeyen bağlı ortaklık ve iştirak mahiyetindeki 
hisse senetleri

-özsermaye yöntemi ile bulunan değer veya 
elde etme maliyeti ile

Borsada yada teşkilatlanmış diğer piyasalarda 
aktif olarak işlem gören tahvil, bono gibi 
borçlanmayı temsil eden bağlı menkul değerler

-Elde etme maliyeti veya 

-rayiç bedelle
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Mali Duran Varlıklarda Muhasebeleştirme

TMS  6  İştiraklerdeki  Yatırımların  Muhasebeleştirilmesi  Standardı’  nın 

6.maddesine  göre,  önemli  etkinliğin  var  olduğu  saptanan  iştiraklerin 

muhasebeleştirilmesi  özkaynak yöntemi  ile yapılır.  Bu  yöntemde,  iştirak  önce 

maliyet  bedeli  ile  muhasebeleştirilir.  Daha sonra bu tutar,  yatırım yapılan ortaklığın 

özkaynağından yatırımcının payına düşen kısmı gösterecek şekilde, artırılır veya azaltılır. 

Bu işlem yapılırken, ana ortaklığın payına düşen net kar veya zarar gelir tablosunda, 

diğer özkaynak kalemlerindeki artışlar ise niteliklerine göre sermaye yedeklerinin ilgili 

hesabında  gösterilir.  Yatırım  yapılan  ortaklıktan  alınan  kar  payları  iştirak  tutarından 

düşülür.

TMS  6’nın  7.maddesinde  ise,  konsolidasyon  ve  özkaynak  yöntemiyle 

muhasebeleştirme  kapsamı  dışında  kalan  şirket  yatırımları  maliyet  yöntemiyle 

muhasebeleştirilir. Bu yöntemde, yatırımcı, yatırım yaptığı ortaklıktaki yatırımı maliyet 

bedeli  ile  muhasebeleştirir.  Yatırımdan  sağlanan  kar  payları  ise  ilgili  dönemin  gelir 

tablosunda  gösterilir.  Dağıtılmayan  kar  payları  ile  ilgili  herhangi  bir  kayıt  yapılmaz 

denilmektedir.

TMS’ na uyulması zorunlu olmadığından, uygulamada zorunlu olan ve vergisel 

amaçların  ön  planda  bulunduğu  VUK’  ndaki  esaslara  göre  değerleme  yapıldığı  ve 

muhasebe kayıtlarında da VUK hükümlerinin öncelik taşıdığı görülmektedir. Bu şekilde 

vergisel amaçlı muhasebe tutulması firmalar açısından dönem sonunda ikinci bir işlem –

ki bu ek zaman, ek personel külfeti ve ilave maliyet anlamına da gelmektedir- demek 

olduğundan daha kısa ve onlara göre daha az maliyetli olan yolu tercih etmektedirler. 

Dolayısıyla konumuz olan mali duran varlıkların değerlemesi ve kayıtlara alınmasında da 

VUK  esasları  benimsendiğinden  -Burada  kurum  kültürünün  yerleşik  olduğu  grup 

şirketler ile çokuluslu şirketleri diğerlerinden ayırt etmekte fayda bulunmaktadır- diğer 

hesaplama şekilleri tercih edilmemekte daha doğrusu uygulanmamaktadır. Bu nedenle 

de  daha  gerçekçi  hesaplamalar  içeren,  olaya  vergisel  açıdan  değil  muhasebe  ve 

muhasebenin  kamuyu aydınlatma ilkesini  ön  plana  çıkararak  hazırlanan  esasların  –

zorunlu değil, ihtiyari – savunmasının arkasına sığınarak gözardı edilmemesi gerektiğini 

düşünüyorum.  Muhasebenin  öncelikli  işlevi  doğru  bilgileri  zamanında  ve  

güvenilir bir şekilde ilgililere ulaştırmaktır, vergi ödemek değil. Ancak burada 
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vergi  verilmemesi  veya bu konunun  gözardı  edilmesi  savunulmamakta,  aksine  elde 

edilen  kazanç  üzerinden  en  doğru  verginin  muhasebe  ilkeleri  dikkate  alınarak 

hazırlanmış  mali  tablolarla  hesaplanabileceği  ve  vergi  ödeme  isteğinin  kurum 

kültürünün bir parçası olduğu vurgulanmak istenmektedir.

Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubunda Yapılan Hileler

25  Maddi  Duran  Varlıklar  :  İşletme  faaliyetlerinde  kullanılmak  üzere 
edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve  
bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği hesap grubudur.

250 Arazi ve Arsalar 

251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 

252 Binalar 

253 Tesis, Makine ve Cihazlar 

255 Demirbaşlar 

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 

Maddi  duran  varlıklar  grubunda  ilk  dikkat  edilmesi  gereken  husus  varlığın 

kayıtlara alınacak değeri, başka bir deyişle maliyetidir. 

VUK’nun 270.maddesine göre maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka 

aşağıda yazılı giderler girer.

1- Makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri

2- Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden  
mütevellit giderler

Ayrıca,  noter,  mahkeme,  kıymet  takdiri,  komisyon  ve  tellaliye  giderleri  ile  
emlak  alım  ve  özel  Tüketim  Vergilerini  maliyet  bedeline  ithal  etmekte  veya  genel 
giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.
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Ayrıca VUK’ nun 271, 272, 273, 274, 275. maddelerinde de maliyet bedelini 

oluşturacak unsurların nelerin olduğu belirtilmektedir.

Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubu ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar

Maddi duran varlıklar hesap grubu ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken 

hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

- Şirketin varlık satın alma politikasının var olup olmadığı

- Varlık satın alma prosedürünün nasıl işlediği

- Duran varlığın satın alma bedelinin doğru tespit edilip edilmediği, 

- Alış  bedeline  ilave edilen  maliyet  unsurlarının  doğru ve gerçeği  yansıtır 

nitelikte olup olmadığı

- Yatırım  indirimi  gibi  teşvik  vs.  kapsamında  değerlendirilip 

değerlendirilmediği

- Varlığın ömrünün tespitinde hangi hususlara dikkat edildiği

- Varlığın satın alma bedeli ( demirbaş sınırının altında ise doğrudan gider 

yazılabilir)

- Yabancı  para ile  satın alınan varlığın maliyetini  oluşturan kur  farklarının 

nasıl ve hangi değerleme ölçeğine göre tespit edildiği,

- Varlığın satın alındığı tarih ile kullanılmaya başlandığı tarih arasında fark 

olup  olmadığı,  varsa  bu  durumun  varlığın  kullanım  ömrünün  tespiti  ve 

varlığın muhasebe kayıtlarına aktarılmasında ne şekilde dikkate alındığı ve 

nedenlerinin tespiti

- Varlıkla birlikte kullanılan parçaların varlığın teferruatı mı yoksa mütemmim 

cüzi mi olduğunun iyi tespit edilmiş olması
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- Varlığın amortismana tabi olup olmadığı

- Amortisman  yönteminin  doğru  tespit  edilip  edilmediği,  yıllar  itibariyle 

yöntem değişikliği olup olmadığı,

- Varlık satılmışsa satış fiyatının neye göre belirlendiği

- Varlığın satışı sırasında oluşan satış kar veya zararının ne şekilde kayıtlara 

yansıtıldığı

- Muhasebe kayıtlarında yer alan varlıkların fiilen işletmede de varolduğunun 

tespit edilmiş olup olmadığı

- Kullanılan arsa ve arazilerin gelir getiren sabit kıymetler olması durumunda 

gelirlerin  gerçek  tutarlarıyla  ve  doğru  bir  şekilde  kayıtlara  yansıtılması 

önemli bir husustur. Özellikle tarımsal amaçlı kullanılan arsa ve arazilerde 

bu bilgilere ulaşılmasının zor ve zahmetli olması, bu alandaki çalışmaların 

diğer  sektörlere  göre  kısıtlı  olması  gibi  nedenler  de  göz  önünde 

bulundurulmalıdır. Arsa ve arazinin değerini, bulunduğu yer, iklim şartları 

ve  verimlilik  gibi  etkenler  doğrudan etkilemekte,  büyüklüğü daha sonra 

gelmektedir.  Bu  özelliği  nedeniyle,  diğer  varlıklara  göre  daha  göreceli 

olması bu alanda hile yapılma olasılığını da o oranda artırmaktadır. 

- Varlıkların  ne  şekilde  satın  alındığı  ve  satın  alış  şekline  uygun  biçimde 

kayıtlara aktarılıp aktarılmadığı, (nakit, banka kredisi kullanılarak, leasing 

yoluyla vs)

Maddi duran varlıklar hesap grubunda karşılaşılan ya da 

karşılaşılması muhtemel hileli işlemler

Maddi duran varlıklar hesap grubu ile ilgili ortaya çıkması muhtemel hileli 

işlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 Geçerli  ve  doğru belgelerle  satın  alınan varlıklar  işletmede bırakılmayıp, 

şirket  çalışanları  tarafından  kişisel  amaçları  için  kullanılmak  üzere 
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alıkonurlar. Bu tür hile ve hırsızlıklar en sık karşılaşılan olaylardır.  Şirket 

adına  kayıtlı  telefonların  kişilerin  kendi  ikametlerinde  kullanılıyor  olması, 

faks,  hesap  makinesi,  bilgisayar  gibi  eşyaların  yine  kişinin  kendi 

ikametgahına  kendi  kişisel  işlerinde  kullanılmak  üzere  götürülmesi  gibi. 

Buradaki  bir  özellik  götürülen  bu  varlıkların  bir  daha  işletmeye  hiç 

getirilmemek üzere götürülmesi yani çalınmasıdır. Büyük bir olasılıkla bu 

durum  için  şirket  yetkililerine  ya  hiç  haber  verilmemekte  yada  haberli 

götürülenlerin  ise  “unuttum,  kaybettim,  yarın  getiririm” gibi  bahanelerle 

süreye yayılarak varlığın  götürüldüğünün unutturulması  sağlanır.  Burada 

bahsedilen  durum,  şirket  kararı  ve  çalışan  personelin  işi  gereği  şirket 

tarafından kişinin şirkette çalıştığı  süre ve varlığın ömrü ile sınırlı  olmak 

üzere çalışanların kullanımına tahsis edilen varlıklarla ilgili değildir. 

 Alım  ve  satımla  ilgili  personel  tarafından satın  alınan  varlığın  değerinin 

gerçek değerinden daha yüksek gösterilmek suretiyle şirketten tahsil edilen 

tutarın kendi zimmetine geçirilmesi. Bu durumda genellikle karşı firmanın 

personeli  ile işbirliği  yapılması ve fazla tahsil  edilen tutarın paylaşılması, 

şirkette birden fazla kişi ile birlikte yapılması söz konusu olabilir.

 Varlık  envanter  listelerinde  yer  aldığı  halde  muhasebe  kayıtlarına 

aktarılmamış olabilir

 Varlık  muhasebe  kayıtlarında  yer  aldığı  halde  envanter  listelerinde 

bulunmayabilir.  Veya muhasebe kayıtlarında ve envanter listelerinde yer 

aldığı halde fiili sayımda bulunamayabilir.

 Şirket kayıtlarında yer alan arsa, bina gibi varlıklar şirketin bilgisi dışında, 

personel tarafından kiralanmış olabilir. Doğal olarak kira geliri şirkete değil 

bu işi yapan personelin cebine girecektir.

 Varlık  maliyet  bedeli  kasıtlı  olarak  yüksek  gösterilmiş  olabilir.  Genellikle 

mali  tablolarda varlık  tutarının  yüksek,  dolayısıyla  şirket  aktifinin  yüksek 

görülmesi amacıyla yönetim veya firma sahipleri tarafından gerçekleştirilen 

hileli  işlemlerdir.  Bu  işlem  bilançonun  süslenmesi  grubunda 

değerlendirilebilir.
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 Kişisel  işlemleri  için  kullanılmak  üzere  satın  alınan  varlıkların  belgesinin 

şirket adına düzenletilerek, muhasebe kayıtlarına alınması sağlanmış, fiili 

sayımda  bulunamama  sebebi  bu  olmuş  olabilir.  Bu  da  genellikle  mali 

tabloların  daha  iyi  görünmesini  sağlamak  amacıyla  yönetim  veya  firma 

sahipleri tarafından tercih edilen bir yöntemdir.

 Şirket kasasının yöneticiler veya firma sahipleri tarafından kişisel çıkarları 

doğrultusunda  kullanılması  sonucu  kasada  görülen  aşırı  şişkinliğin 

giderilmesi amacıyla, özellikle arsa, bina, daire, dükkan gibi taşınmazların 

firma  adına  alınması  ve  satıcı  ile  anlaşılarak,  noterde  düzenlenen  satış 

belgesinin kasıtlı olarak yüksek gösterilmesi, böylece kasada biriken tutarın 

buraya aktarılmış gibi gösterilerek, kişisel harcamalar için kılıf hazırlanmış 

olması

 Arsa ve araziler üzerinde en çok spekülasyon yapılan konu  rayiç bedel’ 

dir.  Uygulamada belediyelerin  belirlediği  rayiç  bedeller  genellikle  normal 

alım satım değerinden düşük olmaktadır.  Alım satım sırasında bu rayici 

kullananlar, daha sonra sigorta aşamasında, zarara uğramamak için gerçek 

değerine yakın bir değerle sigorta ettirmekte, ancak vergisel yükümlülük 

yine belediye rayiç bedeli üzerinden olmaktadır. Tapu kayıtlarında ve alım 

satım sırasında belgelerin gerçeğinin çok altında düzenlenmesi bu konuda 

en sık görülen hileli işlem özelliğini taşımaktadır.

 Varlıkların  sigorta  ettirilmesi  konusu  da  hileli  işlemlerin  kolayca 

gerçekleştirilebileceği bir alandır. Sigorta konusu malların gerçekte şirkette 

var  olup  olmadığı,  sigorta  bedelinin  gerçek  varlık  bedelini  yansıtıp 

yansıtmadığı,  varlıkların  hasar  riski  taşıyıp  taşımadıkları,  varlıklarda 

meydana gelen hasarın sigorta poliçesi düzenlendikten önce mi sonra mı 

yapıldığı  gibi  konular  önemlidir.  Bu  konular  zaten  sigorta  acentelikleri 

tarafından poliçenin düzenlenmesi sırasında gözden geçirilmektedir, ancak 

acente ile firma çalışanları veya yönetici ile sahipleri arasında sigortadan 

alınacak tazminat nedeniyle anlaşmaya varılmış ve varlıklar kasten zarara 

uğratılmış olabilir.
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Ayrıca, taşıtlarla ilgili olarak

- döneme  ilişkin  toplam  bakım  onarım  ve  yakıt  giderleri  ile  yapılan  işin 

uyumlu olup olmadığı,

- taşıtlarla  ilgili  harcamaların  mevcut  taşıtların  marka,  model,  güç  ve 

amaçlarına uygun olup olmadığı,

- harcamalarla,  harcamaya  esas  olay  ve  taşıt  arasında  bir  bağlantının 

bulunup bulunmadığı,

- makine ve taşıt ayrımının doğru yapılıp yapılmadığı,

araştırılmalıdır.

Harcamalarla varlıklar arasında mantıklı bağ kurulmalıdır. Örneğin, Marka ve 

modeli nedeniyle sadece kurşunsuz veya süper benzin kullanılan bir taşıt için normal 

benzin veya motorin alınması, harcamalarla taşıt arasında bağlantı kurulmasını 

güçleştirecektir. Aynı şekilde işletme aktifine yeni kaydedilmiş son model sıfır kilometre 

bir aracın bakıma alınarak, yüksek tutarlı bakım onarım masrafının yapılmış olması da 

yine işin doğal akışına aykırı bir durumdur. Uygulamada en çok karşılaşılan durum ise 

fazla miktarda akaryakıt belgesinin alınması ve bu belgelerin muhasebe kayıtlarına 

yansıtılmasıdır. Taşıtın deposunun ne kadar akaryakıt alacağı belli olmasına ve kaç 

kilometre içinde deponun boşalabileceği bilinmesine rağmen, çok yüklü miktarda veya 

çok sık aralıklarla belge alındığı ve kayıtlara geçirildiği gözlenmektedir. Benzin 

istasyonlarındaki yetersiz denetimlerin de bu olaylarda katkısı bulunduğundan, bunun 

önüne geçebilmek için verilen belgeye araç plakasının yazılması gibi benzin istasyonları 

ile ilgili yeni yasal düzenlemeler de yürürlüğe konmuştur.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesap Grubunda Yapılan Hileler

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar : Herhangi bir fiziksel varlığı  
bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği  
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aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve 
şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.

260 Haklar : İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel  
ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli  
alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları  
kapsar.

261 Şerefiye : Bu hesap bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz 
konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri  
arasındaki olumlu farkların izlenmesinde kullanılır. Şerefiye hesaplanırken rayiç bedelin  
tespit edilmemesi halinde, net defter değeri esas alınır. Ödenen şerefiye bedellerinin  
tamamı bu hesabın borcuna kaydolunur. Yok edilmeleri amortisman yoluyla 5 yıl içinde 
eşit taksitlerle yapılır.

262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri : İşletmenin kurulması, yeni bir  
şubenin açılması, işlerin sürekli olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi  
bir değer elde edilmeyen giderlerin aktifleştirilmeleri durumunda izlendiği hesaptır.

Ticari işletmelerin, sahibi olduğu maddi unsurların yanı sıra ve hatta üzerinde, 

işletmenin, itibar ve teşkilatının, zamanla edindiği tecrübelerin, ticari sırlarının, 

işletmenin bulunduğu yerin ve nihayet müşteri çevresinin yarattığı bir iş değeri vardır. 

Genellikle uluslar arası literatürde “goodwill” olarak adlandırılan ve ülkemizde 

“peştemaliye” diye bilinen bu gayri maddi değer, ancak bir işletmenin devralınması 

sırasında ortaya çıkar. 173

Bir işletmenin sahip olduğu varlıklardan şerefiyeyi ayıran belirgin özellikler şu 

şekilde özetlenebilir. 174

 Şerefiye işletmenin tümüne bağlıdır. Ayrıca satılamaz. Bu yüzden, maddi 

olmayan duran varlıklardan farklıdır. Çünkü maddi olmayan duran varlıklar da 

işletmenin diğer varlıkları gibi işletmeden ayrı olarak satılabilir, kiraya verilebilir 

veya işletme yararına bir başka varlık ile değiştirilebilir.

173 Bülent Üstünel, Mali Tablolar, İstanbul: Denet Yayıncılık A.Ş., 1995,  s.314.
174 David Alexander,  Anne Britton,  Financial  Reporting,  Third Edition,  Chapman and Hall, 
Great  Britain,  1994,  s.328,  Aktaran  :  İsmail  Ufuk  Mısırlıoğlu,  Türkiye  ve  Uluslar  arası 
Muhasebe Uygulamalarında Şerefiye, İstanbul: Yaylım Yayıncılık, 2001, s.12.
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 Şerefiyenin  değeri çok esnektir. Bu yüzden iç ve dış olaylara karşı oldukça 

duyarlıdır.

 Şerefiye  değeri,  oldukça  sübjektif  bir  değerdir.  Bu  yüzden  şerefiye  için 

oluşturulan değerler değerleyicinin tekelindedir.

Şerefiye, gelecek kazançların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Onun değeri 

gelecekte beklenen kazançların bir ölçüsüdür. Gelecek kazançlarda ortaya çıkabilecek 

bir azalma şerefiyenin değerinde bir azaltma yaratabileceği gibi, kazançlarda bir artışın 

olması şerefiye değerini yükseltecektir. 175

Şerefiyenin saptanmasında kullanılan veriler, bilanço ve gelir tablolarından elde 

edilir. Bu nedenle, muhasebe uygulamalarına yön veren, muhasebe kavramları ve genel 

kabul görmüş muhasebe ilkeleri, şerefiyenin hesaplanmasına veri teşkil edecek bilgilerin 

oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. 176

Haklar  grubuna  dahil  varlıklar  kullanım  sürelerine  göre  amorti  edilirken, 

şerefiyenin 5 yıl içinde amorti edileceği belirtilmiştir. Şerefiye işletme varolduğu 

sürece  işletmede  varlığını  sürdürecek  olan,  işletmeden  ayrılamayan  bir  unsur 

olduğundan,  kullanım ömrü gibi  bir  kavram şerefiye için söz konusu olamayacaktır. 

Çünkü, işletmelerin ömrünün sınırsız olduğu kabul edilir ve işletmenin sürekliliği esastır. 

Bu özelliği nedeniyle şerefiyenin amortismanı için 5 yıl süre belirlenmiştir.

Yabancı Kaynaklarla İlgili Olarak Yapılan Hileler

3 Kısa vadeli yabancı kaynaklar :  Kısa vadeli yabancı kaynaklar, dönen 
varlıkların ayrılmasında kullanılan ölçüye uygun olarak, en çok bir yıl veya işletmenin  
normal faaliyet dönemi sonunda ödenecek yabancı kaynakları kapsar.

Kısa vadeli  yabancı  kaynaklar, net işletme sermayesinin  bir  unsuru olmaları 

nedeniyle  özellikle  üçüncü  kişiler  tarafından,  işletmenin  dönen  varlıkları  ile  birlikte 

dikkatle incelenen hesap grubudur. Kısa vadeli yabancı kaynaklar hem pasifte kaynaklar 

175 Ömer  Lalik,  İşletmelerde  Firma  Değerinin  (Şerefiye)  Muhasebe  Açısından 
İncelenmesi, Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Yayın No 80, 1975, 
s.35.
176 Lalik, s.38.
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içinde uygun bir oranda olmalı, hem de dönen varlıklardan her zaman daha düşük bir 

oranda olmalıdır. Dönen varlıklarla eşit tutarda olması,

Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar = 0 (sıfır) 

düzeyinde  olacağından  tercih  edilmeyen  bir  durumdur.  Aynı  şekilde  dönen 

varlıklardan  daha  yüksek  tutarda  olması  da  net  işletme  sermayesi  düzeyinin  eksi 

(negatif) düzeye gelmesi anlamına gelir ki bu daha da kötü bir durumdur ve işletmenin 

geleceğinin tehlikede olduğunun göstergesidir. 

Dolayısıyla,  kısa  vadeli  yabancı  kaynaklar  tutarının,  işletmenin  faaliyetlerini 

aksatmadan sürdürebilmesi, hatta kendi sürekliliğini sağlayabilmesi için belli seviyede 

tutulması zorunluluğu vardır. Aksi durumda, 

 işletme ticari itibarını ve kredibilitesini kaybedebilir.

 borçlarını zamanında ödeyemez hale gelebilir

 olağanüstü durumlara karşı savunmasızdır

 alış  ve  satışlarda  tanınan  vadeler  kısalacağından,  giderek  faaliyet  tehlikeye 

düşebilir

 planlanan yatırımların geleceği tehlikeye girebilir

 peşin  satışlarda  yüksek  oranlı  indirimler,  kampanyalar  gibi  cazip  fırsatların 

değerlendirilmesine imkan tanımaz

bu durumda tedbir  alınmazsa, firma uzun süre ayakta kalamaz ve 

iflas kaçınılmaz hale gelir.

Üçüncü kişilere karşı işletmenin durumunu iyi göstermek için özellikle yönetim 

ve firma sahipleri tarafından kısa vadeli borçların düşük gösterilmesi için mali tablolarda 

hileli  işlemlere  başvurmaları  sıkça  karşılaşılan  olaylardır.  Bunu  yaparken  amaç 

işletmenin kredibilitesini  korumaktır,  ancak bunu yaparken yatırımcıları  da yanıltmış, 

aslında çok da iyi sayılmayacak durum hakkında yanlış bilgi verilmiş olunacaktır.

Kısa vadeli borçların düşük gösterilmesi için, 
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 borçlanma ile ilgili işlemler muhasebe kayıtlarına yansıtılmaz,

 bankalardan alınan krediler firma sahiplerinden biri veya birkaçı adına alınarak, 

alınan  bu  krediler  firma  ihtiyaçları  için  karşılanır,  böylece  dolaylı  yoldan 

hesaplardan gizlenmiş olmaktadır.

 krediler  gerçekte  firma  ile  bağlantılı  diğer  firmalar  adına  alınır,  banka  ile 

bağlantısı  bu  firma  aracılığı  ile  yapılır,  geri  ödemeler,  faiz  tahakkukları  gibi 

işlemlerin tümü bu bağlantılı  firma tarafından gerçekleştirilir. Ancak alınan bu 

kredinin nakit olarak kullanımı nakit sıkıntısı çeken asıl firma tarafından içinde 

bulunduğu durumdan kurtulmak amacıyla  kullanılır.  Bu durum genellikle  aile 

şirketleri  arasında  yada  iştirak,  bağlı  ortaklık  gibi  firmalar  kullanılarak 

gerçekleştirilir. Görünürde her şey yasal ve kurallara uygundur.

 firma  sahiplerinin  şahsi  mal  varlıkları  firmayı  içinde  bulunduğu  durumdan 

kurtarmak için kullanılır. Örneğin işletme sahibinin kendi arabası satılarak, nakit 

işletmenin finansmanında kullanılır. İşletmede işler düzelince de işletme adına 

yeni bir araç alınır, ancak araç işletme sahibinin hizmetindedir. İşletme adına 

kayıtlı  olduğu  için  de  benzin,  bakım  onarım  masraflarının  tümü  işletme 

tarafından karşılanır. Böylece işletme diyetini ödemektedir. Ama bu arada diğer 

vergi mükelleflerinin haklarının ihlal edildiği de unutulmamalıdır.

 firma sahipleri veya ortaklarının çevreleri ve güçlerinin kullanılmasıdır. İşletmede 

işler her zaman yasal veya toplumsal kurallara göre işlemez. Ticari veya kişisel 

dostluklar, ticari veya sosyal çevre ve bu çevrenin sağladığı güç ile dostların 

dostları aracılığı ile de birçok sorun halledilebilmektedir. Her zaman ve her yerde 

olduğu  gibi  güç  doğru  kullanıldığında  doğru  şeylerin  yapılması  ve  doğru 

sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olabilir. Ancak yanlış ellerde yanlış kullanımın 

sonucu her  şart  altında  felakettir.  Güç  her  zaman doğru  kullanılmalı,  doğru 

ellerde olmalıdır. Bu, firmalar için de değişmez bir kuraldır.

Yukarıda  anlatılan  hususlar  dikkatle  incelendiğinde,  bu  tür  hileli  işlemlerin 

çoğunlukla aile şirketlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Bu durumda aslında bize 

şirket olamadığımızı,  halen  aile olarak şirket adı altında ticaret yaptığımızı 

göstermektedir. 
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Mali Borçlar Hesap Grubunda Yapılan Hileler

30 Mali Borçlar : Kredi kurumlarına olan kısa vadeli borçlar ile kısa vadeli  
para ve sermaye piyasası araçları ile sağlanan krediler ve vadesine bir yıldan daha az 
bir süre kalan uzun vadeli mali borçların ana para taksit ve faizlerini kapsar.

Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır :

300 Banka Kredileri 

303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri

304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri

305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 

306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 

308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)

309 Diğer Mali Borçlar 

Mali Borçlar Hesap Grubu ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 Banka kredilerinin usulüne uygun alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir.

 Alınan  banka  kredilerinin  işletme  ihtiyaçları  için  kullanılıp  kullanılmadığı 

kontrol edilmelidir.

 Bankadan alınan kredilerin muhasebe kayıtlarına doğru biçimde aktarılmış 

olduğu kontrol edilmelidir.

 Faiz  ve  kur  farklarının  doğru  hesaplanıp  hesaplanmadığı  ve  doğru 

hesaplara kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilmelidir.

 Menkul  kıymet ihraç farklarının  doğru olarak hesaplanıp  hesaplanmadığı 

kontrol edilmelidir.
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Ticari Borçlar Hesap Grubunda Yapılan Hileler

32 Ticari Borçlar : Kuruluşun ticari ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan senetli ve 
senetsiz borçların kaydedildiği hesapları kapsar. 

Bu gruba dahil hesaplar şöyle sıralanabilir :

320 Satıcılar 

321 Borç Senetleri 

322 Borç Senetleri Reeskontu (-)

326 Alınan Depozito ve Teminatlar 

329 Diğer Ticari Borçlar 

İşletmelerde borcun türünün ticari veya mali olmasından ziyade, önemli olan 

tutarının  yüksek  olmamasıdır.  Ancak  borçlanmanın  kaldıraç  etkisinden  de 

faydalanılması gerekir. Dolayısıyla işletmenin durumunun iyi gösterilme çabası adına hiç 

borçlanmaya gidilmeden öz  kaynaklarla  faaliyetlerin  devamına  çalışmak günümüz  iş 

hayatının ve şirket olma gerekleriyle pek bağdaşmaz. Üstelik öz kaynak kullanmanın 

maliyeti çoğu zaman borçlanma maliyetinin çok daha üstündedir. Burada önemli olan 

borçlanmanın  kaldıraç  etkisinden  faydalanmak  ancak  borçlanmayı  belli  bir  düzeyde 

kontrol altında tutabilmektir.

Ticari Borçlar Hesap Grubu ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 borç  senetleri,  ticari  borçların  düşük  görünmesinin  istenmesi  nedeniyle 

muhasebe kayıtlarına alınmamış olabilir

 personel  kendi  adına  sahte  senetler  düzenleyerek  kayıtlara  almış  ve  vadesi 

geldiğinde gerçek bir senetmiş gibi senedi tahsil etmiş olabilir.
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 satıcıların  kestikleri  faturalar  özellikle  tabloların  düzenleneceği  dönemlerde 

kasıtlı olarak kayıtlara alınmayarak, dönem atlatılmış olabilir. Bu durum Katma 

Değer  Vergisi  (KDV)  açısından  Aralık  ayı  için  özellik  arzetmektedir.  KDV 

Kanunu’nun 29.maddesi 3.fıkrası’ na göre “indirim hakkı vergiyi doğuran olayın  

vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere 

kaydedildiği  vergilendirme döneminde kullanılabilir” .  Buna göre,  faturalar ve 

diğer gider belgeleri, üzerlerinde yazılı yıl içerisinde olmak üzere sonraki aylarda 

kayıtlara alınıp indirim konusu yapılabilirler. Ancak, yıl geçtikten sonra bu tutarın 

KDV  matrahından  indirilme  şansı  yoktur.  Belgeler  sonraki  yıllarda  kayıtlara 

alınsa bile KDV kanunen kabul edilmeyen giderler olarak kayıtlara alınacaktır. 

Dolayısıyla böyle bir uygulama sadece ilgili ay için avantajlı görünmekte, ancak 

yıl atlanılması halinde avantaj dezavantaja dönüşmektedir.

 satıcılar  hesabının  kalanı  gerçek  durumu  göstermeyebilir.  Bunun  bir  nedeni, 

önceki  maddede  belirtilen  nedenle  faturaların  kayıtlara  alınmamasıdır.  Diğer 

neden ise, hileli işlem için gerçekte olmayan kişi veya şirketler adına C/H ‘lar 

açılıp,  şirketin  borcu  varmış  gibi  gösterilmiş  olabilir.  Muhasebe  kayıtlarında 

göründüğü için de gerçek olmayan kişi  veya şirketler adına ödeme yapılarak 

hesap kapatılır ancak bu tutar bu işi düzenleyen kişinin cebinde kalacaktır.

 satışların  yoğun  olduğu  firmalar  tarafından  gerçekte  olmayan  alışlar  veya 

harcamalar için belli  bir bedel karşılığında –genellikle fatura tutarının belli  bir 

yüzdesi  şeklinde  anlaşılır-  fatura  temin  edilerek  bu  faturalar  muhasebe 

kayıtlarına aktarılmakta, böylece ödenecek KDV tutarında alınan bu fatura veya 

faturalarda belirtilen KDV tutarı kadar düşüş sağlanmaktadır. Bu durumda da 

gerçek olmayan satıcı  firmalar  oluşmaktadır.  Bu durum firma sahiplerinin  ve 

yöneticilerinin bilgisi dahilinde olmakta, hem ödenecek KDV tutarı ödenmeyerek 

firmada kalmakta, hem maliyet veya giderler arttığından vergiden kaçınılmakta, 

hem de genellikle bu tür işleme başvuran firmalarda sıkça rastlanan kasadaki 

şişkinlik, gerçekte olmayan firmalara ödenmiş gibi gösterilerek azaltılmaktadır. 

Ancak  bu  uygulama  sahte  ve  muhteviyatı  itibariyle  yanıltıcı  evrak  kullanma 

suçuna  girmekte  olduğundan  ve  tespiti  halinde  cezai  müeyyidesi  oldukça 

ağırdır.
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Öz Kaynaklarla İlgili Olarak Yapılan Hileler

Özkaynaklar  :  İşletme sahip  veya ortaklarının  bilanço tarihinde  işletmeye 
yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile Sermaye  
Yedekleri, Kar Yedekleri, Geçmiş Yıllar Karları ve Geçmiş Yıllar Zararları ve Dönem Net  
Kar veya Zararını kapsar.

İşletme  sahip  veya  ortaklarının  sahip  veya  ortak  sıfatıyla  işletme  varlıkları 

üzerindeki  hakları  öz  kaynaklar  grubunu  oluşturur.177 Diğer  bir  deyişle,  işletmenin, 

işletme  sahibine  veya  sahiplerine  olan  borcunu  belirtir.  Bilanço  eşitliğine  göre  net 

aktifler  toplamı  ile  borçlar  arasındaki  farktır.  Belirtilen  bu  fark  ise  işletmenin  öz 

sermayesini ifade etmektedir. 178

Bilanço ise işletmenin belirli bir tarihteki varlık ve kaynaklarını gösteren mali 

tablodur. Bilançonun yapısı  gereği,  varlık ve kaynak başka bir  deyişle aktif  ve pasif 

toplamları birbirine eşit olmalıdır. Bu özelliği nedeniyle bilanço için, varlık ve kaynaklar 

arasındaki denge oluşumunun tabloya aktarılmış şeklidir de denebilir. Bilanço ve gelir 

tablosu  temel  mali  tabloları  oluşturmaktadırlar.  Her  işletme  tabi  olduğu  yasaların 

(bankalar-  bankalar  kanununa,  halka  açık  şirketler  SPK’  ya  gibi)  öngördüğü  şartlar 

çerçevesinde temel mali tablolarını düzenlemek ve ilan etmek zorundadır. Dolayısıyla 

bilanço ve gelir tablosu işletme ilgililerinin tümü için önemli bir tablo niteliğindedir.

Burada  vurgulanmak  istenen  nokta  herkes  için  önemli  olan  bu  temel  mali 

tablonun denge unsurudur. İşletme varlıkları kaynaklara dengeli bir şekilde dağılmalıdır 

ki,  bilançonun  dengesi  bozulmasın,  dolayısıyla  işletme  faaliyetlerinde  aksama 

oluşmasın.  Bilançonun dengesinin bozulmasından kastımız varlık ve kaynak (aktif  ve 

pasif)  toplamlarının  tutarsızlığı  değildir.  Örneğin  işletme  kaynaklarının  büyük 

çoğunluğunun  duran  varlıklara  (uzun  vadeli)  aktarılması,  dönen  varlık  dengesini 

bozacak,  dolayısıyla  net  ve  brüt  işletme  sermayesi  zor  durumda kalacak,  eğer  net 

işletme sermayesi eksi (negatif) hale gelirse de zaten işler çığırından çıkmış olacaktır. 

177 Durmuş ve Arat, s.13. 
178 Osman  Altuğ  ve  Hanifi  Ayboğa,  Örneklerle  Uygulamalı  Şirket  Kuruluşları,  2.Basım, 
İstanbul 1996, Evrim Yayınevi, s.214.
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Sonuç  itibariyle  işletmenin  kaynakları  yine  işletme için  kullanılmış  olacak ancak, 

varlıklar  arasındaki  denge  gözetilmediği  için  bilançonun  dengesi  bozulacaktır.  Aynı 

şekilde  kaynakların  dağılımı  da  çok  önemlidir.  Sadece  öz  kaynaklarla  finansman 

sağlanması  halinde  borçlanmanın  kaldıraç  etkisini  ortadan  kaldıracaktır.  Yabancı 

kaynaklarla  borçlanma yoluyla  finansman  yolunun  seçilmesi  ise  özellikle  kısa  vadeli 

borçlanmalarda net işletme sermayesini zor durumda bırakacak, firma borçlarını ödeme 

zorluğu çektiği gibi aşırı faiz yükü ile de karşı karşıya kalabilecektir. 

Bütün  bu  unsurların  aynı  anda  ve  dengeli  bir  şekilde  yönetilmesi  ve 

kullanılması  halinde  işletme sorunsuz  bir  şekilde  varlığını  sürdürebilir.  İşletmeler  de 

varlıklarını  sürdürürken  özellikle  işletme  dışı  etkiler,  vergilerin  tutar  ve  oran  olarak 

değişmesi,  hükümetlerin  yatırım ve  teşvik  politikalarını  değiştirmeleri,  doğal  afetler, 

savaşlar  veya  savaş  tehditleri  gibi  çeşitli  nedenlerle  karşı  karşıya  kalabilir  ve  bu 

nedenlerle dönem dönem zor  günler  yaşayabilirler.  Bütün bunlar  doğal  ve önceden 

öngörülemez olaylardır.

Bu durumun konumuzla  ilgili  kısmı ise,  gerek işletme çalışanlarının gerekse 

işletme  sahip  veya  yöneticilerinin  hileli  yollara  başvururken  bilançoda  oluşacak  bu 

dengeyi  çoğu  zaman  gözardı  etmeleridir.  Hiçbir  hile  veya  hileli  olay  kusursuz 

değildir, mutlaka bir şekilde bir açık söz konusu olacaktır. 

Öz kaynaklarla ilgili asıl tehlike ise, uzun süreler bilinçli bir şekilde yapılan hileli 

işlemler sonucunda öz kaynakların yok olma tehlikesidir.  İşletmede yapılan her olay 

aslında işletmedeki her varlık ve kaynakla doğrudan ilgilidir. Örneğin, vergi yükünden 

aşırı  şikayetçi  olan  firma  sahipleri  vergi  ödememek  için  satışları  belgesiz  veya 

olduğundan düşük  tutarlı  gerçekleştirirler.  Stok  girişlerinin  de buna  karşılık  belgesiz 

gerçekleştirerek,  üretim  aşamasında  bu  hilenin  ortaya  çıkmasının  bir  şekilde 

engellendiğini  düşünelim.  Kayıtlara  yansıtıldığı  şekliyle  gerçekleşen  karlılık  daha 

doğrusu  zarar  nedeniyle  firma  vergi  ödememiş  olacaktır.  İlk  yıl  için  firma  sahipleri 

istediklerini  gerçekleştirmiş olurlar. Ancak,  zarar rakamının yüksek tutulması ve 

zararlı faaliyetlere devam etmeleri halinde, 

 zararlı  faaliyet,  daha doğrusu kayıtlarda olmayan satışlar  için  atıl  personel  istihdam 

edilmiş görüntüsü oluşacaktır.
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 zarar  eden  firmanın  işten  çıkarmayıp  halen  işyerinde  istihdam  ettiği  personel  için 

katlandığı işçilikler maliyet unsurudur ve zarar rakamının artmasını sağlar.

 gelir gerçekleşmese de işletme faal göründüğünden, elektrik, su, yakıt, kira, sigorta gibi 

giderler devam edecek ve zarar rakamının artmasını sağlayacaktır.

 zarar öz kaynaklar grubu içerisinde öz kaynaklar tutarını azaltıcı etki yapan unsurdur. 

Bir müddet sonra öz kaynaklar eksi (negatif) hale gelecektir. Bu da şirketin iflasının 

yaklaştığı anlamına gelir.

 Öz  kaynakları  eksi  (negatif)  hale  gelen  işletmeler  sermaye  artırımına  giderek  öz 

kaynakları  artı  hale  getirmek  zorundadırlar.  Ya  da  karı  artırarak  da  geçmiş  yıllar 

zararlarının etkisini azaltabilirler. 

Böylece  önceki  yıllarda  gerçekleşen  hileli  işlem,  birkaç  yıl  içinde  intikamını 

alacak, önceki yıllarda ödenmekten imtina edilen vergiler, sermaye artırımının zorunlu 

hale gelmesine neden olabilecektir.

Bu arada firmanın kredibilitesi, ticari itibarı iyice zayıflayacağı için bankalardan 

teminat, çek koçanı vs. alımı da zorlaşacaktır.  Satışı  olmayan bir  firmanın alışlarının 

yüksek  olması,  dolayısıyla  ödemelerini  çekle  yapması  ve  bunun  süreklilik  arzetmesi 

işletmeye kuşkulu yaklaşılmasına neden olacaktır.

Öz  kaynaklar  işletmeler  için  her  dönem  önem  arzeden  kaynak  grubudur. 

İşletmede hileli işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediği konusundaki sinyaller bu grubu 

oluşturan  hesapların  detaylı  ve  yıllar  itibariyle  seyrinin  incelenmesi  sonucunda 

alınabilecektir.

Ödenmiş Sermaye Hesap Grubunda Yapılan Hileler

500 Sermaye : İşletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde  
yer alan ve Ticaret Siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı bu hesapta yer alır.  
Kayıtlı  sermaye  sistemine  alınan  ortaklıklarda  çıkarılmış  sermaye  gösterilir.  Kayıtlı  
sermaye tavanı ayrıca dipnotlarda belirtilir.
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501 Ödenmemiş  Sermaye (-)  : İşletmeye tahsis  edilen veya ortaklarca 
yüklenilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmıdır.

Sermaye işletmenin kuruluşunda ilk sahip olduğu kaynaktır. Bu ilk kaynak yani 

sermaye  kullanılarak,  işletmenin  kuruluş  amacına  yönelik  faaliyetler  gerçekleştirilir, 

yatırımlar yapılır. 

TTK’ nun 139.maddesine göre ,

Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak,

1- para, alacak, kıymetli evrak ve menkul şeyler

2- imtiyaz ve ihtira beratları ve alameti farika ruhsatnameleri gibi sınai haklar

3- her nevi gayrimenkuller

4- menkul ve gayrimenkullerin faydalanma ve kullanma hakları

5- şahsi emek

6- ticari itibar

7- ticari işletmeler

8- telif hakları, maden ruhsatnameleri gibi iktisadi değeri olan sair haklar 

konabilir.

Sermaye  hesabı  niteliği  gereği  çok  fazla  hareketli  olmayan  bir  hesap 

olduğundan personel tarafından hileli işlemlerin gerçekleştirilmesi için uygun bir hesap 

değildir.  Daha  çok  mali  tabloların  iyi  görülmesi  için  yönetim  veya  firma  sahipleri 

tarafından hileli işlemler için kullanılırlar. 

Ödenmiş Sermaye hesap grubunda karşılaşılan ya da karşılaşılması 

muhtemel hileli işlemler

Bu grupta karşılaşılabilecek hileler ve hileli işlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir
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 hesap planında taahhüt edilen sermayenin tamamı görüldüğünden, sermayenin 

ödenmemiş  bölümünün  dönem  içinde  ödeneceğinin  sözlü  olarak  taahhüt 

edilmesi ve bu yolla karşı firmalar veya bankalardan çıkar sağlanması,

 ayni  olarak  taahhüt  edilen  sermayenin  kayıtlara  alınırken  yapılacak 

değerlemesinin,  üçüncü  kişileri  yanıltacak  veya  sermaye  hesabının  olması 

gerekenden daha yüksek görünmesini sağlayacak şekilde yapılması,

 sermaye olarak konulması taahhüt edilen diğer şirketlerin mali tablolarının hileli 

olması nedeniyle, taahhüt edilen tutarın gerçek değerinin üstünde görünmesi 

sağlanmış olabilir

 maddi veya maddi olmayan varlıkların taahhüdünde, taahhüt eden kişi ile diğer 

sermayedarlar  arasında  ihtilaf  çıkması  halinde  bu  varlıkların  kullanılması  vs. 

haklarının kısıtlanması gibi nedenlerle şirketin zor durumda bırakılması 

3.2.2. Gelir Tablosu İle İlgili Olarak Yapılan Hileler

Gelir  tablosu,  işletmenin  belli  bir  dönemde elde  ettiği  tüm gelirler  ile  aynı 

dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde 

ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsar.

İşletmeyi oluşturan kişilerin, varlık yapısı üzerinde, sermayeden ayrı haklarında 

değişme yaratan işlemler, hakları arttıran ve azaltan işlemler olarak iki farklı yöndedir. 

Gelir  ve  gider  hesapları  aracılığıyla  belirlenen  bu  işlemler,  ait  oldukları  hesapların 

nitelikleri  nedeniyle  bilançoda  yer  almaları  mümkün  değildir.  Bu  nedenle  işletme 

gelirlerinde ortaya çıkan değişmelerin yapıları ve dinamizmi hakkında gerekli bilgi ilk 

bakışta elde edilememektedir.  Bu amaçla,  gelir  tablosu işletmenin dönem sonucunu 

oluşturan  işlemlere  ilişkin  verileri  yönetimde  karar  alma  amacına  yönelik  biçimde 

gruplandırarak verir. Bu görünümüyle gelir tablosu bir yandan dönem sonucunun hangi 

tür faaliyet ve işlemlerden meydana geldiğini açıkça göstermekte, öte yandan da bu tür 
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faaliyet ve işlemler ile karar fonksiyonu arasındaki ilişkilerin kurulmasını kolaylaştırıcı bir 

işlevi yerine getirmektedir. 179

Gelir tablosunun düzenlenmesi ve sunumu ile ilgili, tanımında da yer alan bazı 

kavramlar  ön  plana  çıkmaktadır.  Bunlar  maliyet,  masraf,  harcama  ve  gider 

kavramlardır.

Harcama  : İşletmelerin  para  ve  benzeri  araçlarla  yaptıkları  ödemelerdir. 

Harcama için temel unsur ödemedir. Bir başka anlatım biçimiyle, bir varlığı elde etmek, 

bir  hizmet  sağlamak  veya  bir  zararı  önlemek  amacıyla  yapılan  ödemeler  ve 

borçlanmalar harcama kavramı ile tanımlanır. 180

Masraf  : Kurumun bir  hesap dönemi  içinde  amacına uygun ya  da  uygun 

olmadan tükettiği mal, hizmet ve öteki değerlerin para ile ifadesidir.181

Maliyet  : Belirli  bir  amaca  ulaşmak  için  katlanılan,  parasal  olarak  ifade 

edilebilen ve bir değer birikiminin oluşmasına olanak veren fedakarlıkların tümüdür.182

Gider : Belirli bir zaman dilimi içinde kullanılmış ve faydası tükenmiş varlıkların 

para ile ifade edilen bölümüdür.

Tanımlardan  yola  çıkarsak,  öncelikle  bir  harcamanın  yapılmış  olması 

gerekmektedir. Harcama sonucunda, bir varlığı elde etmek, bir hizmet sağlamak veya 

bir zararı önlemek gibi harcamanın yapıldığı amaç dikkate alınarak, harcamanın gider 

veya  maliyete  dönüşmesi  söz  konusu  olacaktır.  Ödeme  yapılmadan  gerçekleştirilen 

harcamalar  gelir  tablosuna  yansıtılacak  bir  unsur  oluşturmazlar.  Bunlar  gider 

tahakkukları hesabında ödemeleri gerçekleştirilinceye kadar bekletilirler.

Ancak, Tek düzen hesap planında tahakkuk esası geçerlidir. Buna göre işlemin 

yapıldığı  tarih  esas  alınarak  olay  muhasebe  kayıtlarına  aktarılır,  ödemenin  yapılıp 

yapılmadığı muhasebe kayıtlarından takip edilir. Bu nedenle de bu tutarlar temel mali 

tablolar içerisinde yer almakla birlikte, fon yaratan bir unsur olmadıklarından ek mali 
179 Emre  Burçkin,  Temel  ve Ek Mali  Tabloların  Düzenlenmesi,  İstanbul:  M.Ü.Muhasebe 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Yayın No: 1995/4, 1995, s.91.
180 Necmettin Erdoğan, Maliyet Muhasebesi, İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, 1999, s.
37.
181 Durmuş ve Arat, s.76.
182 Osman Altuğ, Maliyet Muhasebesi, 12.Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 1999, s.15.
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tablolarda fon çıkışı  gerektirmeyen giderler  başlığı  altında kâra  olan  etkileri  elimine 

edilmiş olur. 

Giderler  ise  maliyetlerin,  zaman içerisinde kullanma,  yıpranma,  aşınma gibi 

nedenlerle faaliyet döneminde faydaları tüketilmiş kısımlarıdır. 

Örneğin amortismanlar maliyet unsurudurlar. Üretimde kullanılan makinelerin 

yıpranma,  aşınma  payı  olan  amortismanlar  dönem  sonunda  üretim  maliyetine 

aktarılırlar.  Üretim maliyeti,  Gelir  Tablosunda  Satılan  Malın  Maliyeti  olarak  yer  alan 

grubun bir unsurudur. Dönem karının belirlenmesinde kullanılan bu tutar aslında bir 

maliyet olmasına rağmen, faydası tükenmiş ve gidere dönüşmüştür. Aynı şekilde, direkt 

ilk  madde  malzeme,  direkt  işçilik  ve  genel  üretim  giderlerinin  toplamı  da  üretim 

maliyetini oluşturur. Dolayısıyla faaliyet dönemi süresince giderler maliyete, maliyetler 

gidere dönüşmüş olmaktadır. Bu da bize farklı kavramlar olmalarına rağmen aslında çok 

da iç içe kavramlar olduklarını göstermektedir.

Maliyet ve gider kavramları iç içe kavramlar olmasına rağmen, gelir tablosunun 

amacına tam olarak hizmet edebilmesi için doğru bölümde doğru şekilde yer almaları 

gerekir. Örneğin yine en çarpıcı örnek amortismanlardır. Üretimde kullanılan makine 

amortismanı  eğer  makine  tam kapasite  çalışmamışsa,  eksik  kapasiteye  isabet  eden 

amortisman gideri gelir tablosunun olağandışı gider ve zararlar bölümünde çalışmayan 

kısım giderleri  adı  altında yer  alacaktır.  Üretimde kullanılan bölüm ise eğer üretilen 

ürünlerin tamamı satılmışsa satılan malın maliyetine, satılmayan kısım olması halinde 

ise,  ürün  stoklarında  ürünün  maliyet  unsuru  olarak  ancak,  gelir  tablosunda  değil, 

ürünler satılıncaya kadar bilançoda yer alacaktır. 

Gider-maliyet ayrımının gözetilmemesi, gelir tablosu kullanıcılarının işletme ile 

ilgili yanlış fikir sahibi olmalarını ve yanlış kararlar almalarını sağlayacaktır. Böylece ya 

satılan  malın  maliyeti  olduğundan  yüksek  olacak,  böylece  brüt  satış  karı  düşük 

hesaplanacak, ya da faaliyet giderleri  yüksek olacak, böylece brüt satış karı  yüksek 

olmasına rağmen faaliyet karı olması gerekenden düşük çıkacaktır. Gelir tablosunda yer 

alan her bir kar rakamı farklı  anlamlar ifade etmekte ve farklı  yorumlar yapılmasına 

neden olmaktadır. 
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Dolayısıyla bu grupta öncelikle dikkat edilmesi  gereken husus,  gelir  tablosu 

unsurlarının  ayırımının  dikkatli  bir  şekilde  yapılması  ve  tablonun  doğru  ve  gerçek 

bilgileri yansıtmasının sağlanması olacaktır.

Aşağıda gelir  tablosu unsurlarından hile  ve hileli  işlemlerin nerelerde ve ne 

şekilde yapıldığı veya yapılabileceği konularına açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

Brüt Satışlar İle İlgili Olarak Yapılan Hileler

60 Brüt Satışlar : İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da 
hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan  
mal ya da hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili  
dönem içinde ortaya çıkan kur farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir. Brüt  
satışlara  “katma  değer  vergisi”  dahil  edilmez.  Brüt  satışlar;  yurtiçi  satışlar,  yurtdışı  
satışlar ve diğer gelirler şeklinde bölümlenir.

Brüt Satışlar hesabı ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar 

Brüt satışlar hesabı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki şekilde 

sıralanabilir.

 satışla ilgili belgeler sadece tutar yönünden değil,

+ ürün adı

+ ürün kodu

+ miktar

+ fiyat

+ fiyat x miktar = tutar şeklinde, ayrıca kontrol edilmelidir.

 sevk irsaliyelerine ait faturaların düzenlenmiş olduğu kontrol edilmelidir.

 sevk irsaliyelerinden satış  ve  taşıma  amaçlı  olanlar  dikkatli  incelenmeli,  iptal 

edilmiş olanların iptal nedenleri soruşturulmalıdır.
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 faturaların siparişlerle bağlantısı kontrol edilmelidir.

 irsaliye  düzenlenmeden  kesilen  faturalarda  şekil  şartına  uyulup  uyulmadığı 

kontrol edilmelidir.

 satışların  ne şekilde  gerçekleşeceğine dair  şirket  politikalarının  olup  olmadığı 

araştırılmalı, varsa uyulup uyulmadığı kontrol edilmelidir.

 ürünlerin işletmeden ne şekilde sevk edildiğine dikkat edilmelidir.

 paketleme, satış faturasının kesimi, sevkiyat işlemlerinin hangi sırayla ne şekilde 

yapıldığı kontrol edilmelidir.

Burada kontrol edilmesi  gereken diğer bir  husus,  kullanılan belgelerin yasal 

şekil  şartını  taşıyıp  taşımadıklarıdır.  VUK’  de fatura,  sevk irsaliyesi  gibi  yasal  olarak 

kullanılması gereken evraklarda bulunması gereken asgari bilgiler sayılmıştır. Ayrıca bu 

evrakların  nasıl  temin  edileceği  de  şekil  şartına  bağlanmıştır.  Fatura  ve  irsaliyeler 

noterden tasdik ettirilerek ya da anlaşmalı matbaalarda bastırılarak kullanılabilmektedir. 

Uygulamada  karşılaşılan  ilginç  bir  örnek, anlaşmalı  matbaada 

bastırılmadan  kullanılan  sevk  irsaliyesidir. İlk  bakışta  gerçek  bir  irsaliye 

görünmektedir. Şekil şartları uygundur. Sevk adresi, irsaliye no, düzenleme tarihi v.s. 

mevcut  olup,  sevk  edilen  ürünle  birlikte  gönderilmiş,  gönderilen  ürünlerle  birebir 

bağdaşmaktadır. Ancak, sevk irsaliyesi,  gider pusulası,  fatura gibi evraklar anlaşmalı 

matbaada basılırken üzerlerine maliye bakanlığının mührü basılır. Bu örnekteki sevk 

irsaliyesi  anlaşmalı  matbaada basılmadığından mühür  bulunmamaktaydı.  Satıcı  firma 

yetkilisi  tarafından,  “ürünlerin  iadeli  çalışılması  nedeniyle  sürekli  satış  –  satış  iade 

faturası düzenlemekten pratik, üstelik malların sevki sırasında yoldaki aramalara karşı  

bir tedbir” şeklinde açıklama yapılmıştır. Söz konusu irsaliye iade ürünlerle birlikte daha 

sonra teslim alınmakta, satılan ürünlere ait fatura alıcı firmaya daha sonra gönderilerek 

işlemin gerçekleştirilmekte olduğu ortaya çıkmıştır.
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Brüt Satış hesabında karşılaşılan ya da karşılaşması muhtemel hileli 

işlemler

Brüt  satışlar  hesabı  ile  ilgili  karşılaşılması  muhtemel  hilelerden  bazıları  şu 

şekilde açıklanabilir :

1. Satış  Hasılatının  Gerçekte  Olduğundan  Farklı  Gösterilmeye 

Çalışılması  :  Satışlar  ve  satış  hasılatı  işletme  ile  ilgili  birçok  alanda 

önemlidir. Özellikle kar payı almayı bekleyen yatırımcılar ve diğer ilgililer 

için karlılık  analizleri  satışlar  dikkate alınarak yapılmaktadır.  Burada brüt 

satışlar  ile  net  satışlar  arasındaki  fark  da  önemlidir.  Ancak  yüksek  kar 

beklentisi  içinde olan yatırımcılara karşılık,  kar  payı  veya vergi  ödemesi 

yapmak  istemeyen  yöneticiler  de  olabilir.  İşletmede  işlerin  iyi  gittiğini 

göstermek için satış rakamları özellikle yüksek gösterilmek istenebilir. Tüm 

bu istekler ise hileli işlemlere yeşil ışık yakmaktadır. Sebebi ne olursa olsun 

satış hasılatının gerçekte olduğundan farklı gösterilmek istenmesi, gerçekte 

yapılan satışlar  ile  muhasebe kayıtlarına yansıtılan satışlar  arasında fark 

olması  anlamına  gelecektir.  Bu  ise  aşağıdaki  şekillerde 

gerçekleştirilmektedir.

a )Faturasız Satış : Satış işlemi gerçekleşmiş olmasına rağmen, satışla ilgili 

belgeler  düzenlenmez.  Belge  düzenlenmediği  için  söz  konusu  satışlar 

muhasebe  kayıtlarına  aktarılamaz  ve  satış  gizlenmiş  olur.  Satışı  yapılan 

ürün  uzak  bir  mesafeye  taşınacak  veya  kargo  şirketleri  gibi  aracı 

kullanılarak gerçekleştirilecekse, ürünün hacim veya miktar olarak dikkat 

çekici  büyüklüğü  olması  halinde,  taşıma  esnasında  inceleme  ve  kontrol 

sırasında yakalanma riskine karşılık,

- fatura kesilerek ürünle beraber gönderilir, ürünler teslim edildikten 

sonra  fatura  firmaya  iade  edilir  ve  firmada  iptal  edilerek  muhasebe 

kayıtlarına satışın gerçekleşmemesi gerekçesiyle alınmaz.

- sadece  irsaliye  düzenlenir. Aynı  şekilde  iade  alınan  irsaliye  iptal 

edildiğinden  fatura  düzenlenmesine  gerek  olmaz.  Böylece  yasal  kılıf 

hazırlanmış olur.
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- risk  nedeniyle  fatura  düzenlenir  ancak, fiyat  veya  miktar  olarak 

gerçeği  yansıtmaz  veya  fiyat  ve  miktar  olarak  gerçek  olsa  bile  yüklü 

iskonto  nedeniyle  fatura  bedeli  düşüktür.  Faturanın  iptal  gerekçesi  bu 

şekilde oluşturulur.

Ürün kolay taşınabilir  nitelikteyse zaten herhangi  bir  sorun yaşanmaz, 

satış  gerçekleştirilir,  müşteri  ürünü teslim alır-satıcı  parasını,  belge düzenlenmez  ve 

muhasebe kayıtlarına yansıtılmaz.

b )Gerçekleşen şeklinden farklı belge düzenlenerek yapılan satışlar : 

Satışların tamamen belgesiz yapılması mümkün olmadığından bazı satışlar 

gerçekte  olduğundan  farklı  gösterilerek  kayıtlara  alınırlar.  Bu  grup 

aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

- Fatura  bedelini  gerçekte  olduğundan  düşük  göstererek 

yapılan satışlar : Uygulamada oldukça sık rastlanan satış hasılatını 

gizleme yöntemlerinden birisidir. Burada her şey gerçektir. Gerçekte 

satış yapılmıştır ve işlemlerin tümü gerçektir. Ancak, faturada fiyat 

veya  tutar  gerçeği  yansıtmayacak  derecede  düşük  gösterilmiştir. 

Burada  amaç  satışlar  toplamını  düşük  göstererek  KDV  ve  diğer 

vergileri  daha  az  ödemek,  daha  düşük  karlılık  hedefidir.  Düşük 

bedelli satış kayıtlara alınır. Bu durumda genellikle stoklarda problem 

oluşmaz.

- Satışı  yapılan  ürünün  miktarı  farklı  gösterilerek  yapılan 

satışlar  : Bu  tür  satışlarda  amaç  stoklardır.  Belgesiz  satışlar 

nedeniyle  stoklarda  fazla  miktarda  ürün  görünmekte  ancak  fiilen 

ürünler mevcut bulunmamaktadır. Stokların dengelenmesi için satılan 

ürün adedi  gerçekte  olduğundan yüksek gösterilerek  satış  belgesi 

düzenlenir.  Bu  durumda  ürünün  gerçek  fiyatının  uygulanması  bu 

sefer de belge tutarını dolayısıyla satışları ve hesaplanan KDV tutarını 

artıracağından bu olumsuzluk

• satış fiyatı düşük gösterilerek
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• yüklü miktarda iskonto uygulanarak

     ortadan kaldırılmaya çalışılır. 

2. Alıcı  dışındaki  kişi  ya  da  kurumlar  adına  belge  düzenleyerek 

yapılan satışlar : Satışın gerçekleştirildiği kişi, çeşitli nedenlerle belgenin 

kendi  adına  düzenlenmesini  istemez.  Bu  nedenle  satış  faturası  alıcının 

istediği kişi ya da firma adına düzenlenir. 

 kişi  yaptığı  kişisel  harcamayı  çalıştığı  firma adına  almış  gibi  belge 

düzenlenmesini ister. Amaç, kişisel harcama tutarının firmadan tahsil 

edilmesidir. 

 kişi yaptığı kişisel harcamayı sahibi ya da ortağı olduğu firma adına 

almış gibi  belge düzenlenmesini  ister.  Amaç, firmanın maliyetlerini 

arttırarak az vergi ödemek ve kasadaki şişkinliğin azalmasına katkıda 

bulunmaktır.

 kişi yaptığı kişisel harcamayı aile bireylerinden birisi adına almış gibi 

belge düzenlenmesini ister. Amaç, adına belge düzenlettirilen kişiler 

tarafından işyerlerinde bu harcamanın masraf  olarak kullanılmasını 

sağlamaktır. Uygulama kaldırılmadan önce, yaygın olarak vergi iadesi 

alan  kişiler  adına  belge  düzenletilerek  bu  kişilerin  devletten  daha 

fazla vergi iadesi almaları sağlanıyordu.

3. Paravan  firmalar  adına  satış  yapmak  : Buradaki  amaç  ise  satış 

hasılatının yüksek görünmesini  sağlamak amacıyla gerçekte olmayan kişi 

yada firmalar adına belge düzenlenerek, satış yapılmış gibi gösterilmeye 

çalışılmaktadır. Bu durumda genellikle firmanın kesilen bu fatura nedeniyle 

katlanması  gereken  ilave  KDV  problemi  yoktur.  Başka  deyişle  yüklü 

miktarda devreden KDV vardır  ve kesilen bu fatura nedeniyle ödenecek 

KDV oluşmaz.

4. Fatura aslı ile suretlerinin birbirinden farklı düzenlenmesi : Fatura 

usulsüzlüklerinin en riskli olanı fatura nüshalarının birbirinden farklı bilgiler 

içerecek şekilde düzenlenmesidir. Bu tür hileli işlemde, 
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 gerçek  satışı  gösteren  nüsha  alıcıya  verilir,  surette  düzeltme 

yapılarak daha düşük tutarlı gösterilir. Düşük tutarlı nüsha muhasebe 

kayıtlarına alınır ve vergi avantajı sağlamada kullanılır,

 gerçek satışı gösteren nüsha 2.nüshadır ve firmada kalır. İlk nüsha 

alıcı firmaya gerçek tutarın çok üzerinde bir tutarla gönderilir ve bu 

tutar üzerinden tahsilat yapılır. Firma hesaplarında alacak tutarı daha 

düşük olduğundan tahsilat da düşük tutarla kayıtlara alınır, aradaki 

fark personelin zimmetine geçer. Bu tür işlem genellikle karşı firma 

personeli ile anlaşmalı olarak gerçekleştirilir ve aradaki fark iki taraf 

arasında paylaştırılır.  Ancak gerçek şudur  ki  her  iki  taraf  firmanın 

sahip veya ortaklarının bu işten haberi olmaz.

5. Geçmiş yıl zararlarının firmalar arasında paylaşılması : Geçmiş yıl 

zararları  5  yıl  süre  ile  dönem  karından  mahsup  edilebilir.  Ancak  5  yıl 

geçtikten  sonra  mahsup  etme  imkanı  ortadan  kalkar.  Zararını  mahsup 

etme  süresi  dolmakta  olan  işletmeler  yüksek  tutarlı  fatura  keserek 

gerçekte olmayan satışlar yapmakta, satışın yapılmış göründüğü firma bu 

faturayı  muhasebe  kayıtlarına  aktararak  vergisel  avantaj  sağlamaktadır. 

Böylece zararlı firma karlı hale gelerek zararlarını mahsup etme imkanını 

sağlamakta,  diğer  firma  ise  şişirilen  maliyetler  nedeniyle  karlılığını 

azaltmakta,  hatta  zarar  etmektedir.  Böylece  geçmiş  yıl  zararları 

muhteviyatı  itibariyle  sahte  ve  yanıltıcı  belge  düzenleyerek  zararların 

kardan  mahsup  etme  imkanını  sonuna  kadar  kullanmış  olmaktadırlar. 

Adına  belge  düzenlenen  firmanın  paravan  firmadan  farkı  yasal  olarak 

mevcut ve faaliyetine devam etmekte olan bir firma olmasıdır.

6. Satışın  gerçekleştiği  tarihte  yapılan  hileler  : Satışın  gerçekleştiği 

tarih ile bu satışın kayıtlara aktarıldığı tarih arasında fark olması ve bu yola 

sık sık başvurulması hileli işlemlerin işareti olabilir. 

İşlemin,  gerçekleşme  tarihinden  önce  veya  sonraki  bir  tarih  itibariyle 

kaydedilmesi gizli bir amacın varlığını gösterir. Mal stoklarının fazla görünmemesi için yıl 

sonlarında  alınan  malların  kaydının  bilanço  gününden  sonraya  bırakılması  veya 
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işletmenin likit durumunu iyi  göstermek amacıyla bilanço kapandıktan sonra gelecek 

naktin önceden kaydedilmesi gibi 183

Satış İndirimleri İle İlgili Olarak Yapılan Hileler

61 Satış İndirimleri : Net satış hasılatına ulaşabilmek için brüt 
satışlardan indirilmesi gereken değerleri kapsar. Satıştan iadeler, satış  
iskontoları ve diğer indirimler şeklinde bölümlenir.

Satıştan iadelerle ilgili olarak yapılan hileler

610 Satıştan İadeler : (-) Satılan malların iade edilen bölümünün fatura 
tutarlarını kapsar.

Tekdüzen Hesap Planı’ nda satıştan iadeler için Satışlar hesabından bağımsız 

ayrı  bir  hesap  tanımlanarak,  iadelerin  doğrudan  satışlar  hesabından  düşülmesi 

engellenmiştir. Böylece gerçek satış tutarı ile satışlardan iadelerin net olarak görülmesi 

sağlanmış, iadeler yoluyla yapılacak olası hileli işlemlerin de önüne geçilmesi sağlanmış 

olacaktır.

İadelerle ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar 

İadelerle ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralanabilir.

1 -İç kontrol  sistemi ve firmanın iade prosedürü : Özellikle  yüksek 

stokla çalışan işletmeler ile sık aralıklarla yüksek sipariş üzerine alım yapan 

işletmeler başta olmak üzere, her işletmenin kendi bünyesinde oluşturduğu 

mal  alım  ve  iade  prosedürü  ayrıdır.  Burada  alınan  malların  sayım  ve 

kontrolü, depoya aktarma, üretime sevk ve hatalı ürünlerin tespit edilerek 

iade  edilmesi  işlemleri  belli  kurallara  bağlanmıştır  ve  bu  işlemlerden 

sorumlu personel genellikle fazlaca inisiyatif kullanmaz. İadeler konusunda 

183 Denetim İlke ve Esasları 1.Cilt, s.152.
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öncelikle  bu  prosedür  ve  işlem akışı  incelenerek,  genel  bilgi  edinilmeli, 

gerekirse gözlem yoluyla denetim yapılmalıdır.

2-Personelin  sorumluluk  alanı  : Malın  siparişinin  verilmesi,  satın 

alınanların  sayım  ve  kontrolü,  depoya  sevk,  hatalı  ürünlerin  tespiti, 

depodan üretime sevk işlemleri farklı personel tarafından yapılmalıdır. Eğer 

bu işlemleri yapan personelin yetki ve sorumluluk alanları yeterli kontrol 

edilemiyor veya zaten tek kişi tarafından yapılıyorsa bu aşamada hile ve 

yolsuzluk yapılması için zemin hazır demektir. İş sadece personelin niyetini 

bozmasına kalır. Genellikle uzun yıllar firmada çalıştığı için yeterli güveni 

sağlamış, bu nedenle de denetimin azaltıldığı personel ve zaman için bu 

durumun daha da ciddi bir aşamada olduğu kabul edilerek, daha dikkatli 

olunmalıdır.

3-İadeler  gerçek bir işlemi yansıtıyor mu? İadelerin hangi  firmaların 

hangi  ürünleri  üzerinde  ve  hangi  sıklıkla  gerçekleştiği  tespit  edildikten 

sonra, genellikle bu alanın ne kadarlık bir risk taşıdığı ortaya çıkar. Aynı 

firma veya aynı ürün için sık aralıklarla iade söz konusu ise bu olay detaylı 

incelenmelidir.  Uygulamada  özellikle  Hesaplanan  KDV’  nin  fazla  olduğu, 

dolayısıyla KDV ödenmesi gereken aylarda, bu tutarı kapatacak bir fatura 

ile alım yapılmış gibi gösterilmesi ve takip eden ayda ise aynı bilgilerin iade 

faturası  kesilerek  hesabın  kapatılması,  böylece  herhangi  bir  borç 

yükümlülüğünün  doğmasının  önlenmesi  işlemi  sıklıkla  karşılaşılan  bir 

durumdur.  Böylece  hem  KDV  yükümlülüğünden  kaçınılmış,  hem  de 

herhangi  bir  borç  yükümlülüğü  doğmamış  olması  nedeniyle  iki  kez 

kazanılmış  olunmaktadır.  Bu  nedenle  iadelerin  gerçek  iadeler  olup 

olmadıkları önem kazanmaktadır.

4 -Yeterli ve etkin bilgi – belge akışının varlığı : İade faturalarında açık 

bir şekilde hangi tarihte, hangi fatura ile alınan ürünlere ait iadeler olduğu 

görülüyor, dolayısıyla şeffaf bir prosedür izleniyorsa bu aşamada hile değil 

belki  hata  olma olasılığından  söz  edilebilir.  İşlemlerdeki  açıklık,  şeffaflık 

hileden kaçınılması için önemli uygulamalardır. Ancak, iadelerin ne zaman, 

hangi  fatura ile  hatta bazen kimden alındığı  tespit  edilemiyorsa burada 
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şeffaflıktan  söz  etmek  mümkün  olmadığı  gibi,  hileli  işlem olma olasılığı 

hayli yüksektir.

5-İade,  stoklardaki hileli  işlemlerin kapatılması amacıyla yapılmış 

olabilir. Stoklarda meydana gelen kayıp ve çalıntıların gizlenmesi amacıyla 

mallar iade edilmiş gibi gösterilerek hem stoklar gerçek değerine getirilmiş 

hem  de  hileler  örtülmüş  olmaktadır.  Bu  durumda  düzenlenen  iade 

faturaları gerçeği yansıtmadığı gibi, genellikle karşı firma ya hayali bir firma 

olmakta ya da firmanın bu işlemden haberi olmamaktadır.

6-Hizmet satışı iadeleri : Hizmet satışlarına ilişkin olarak düzenlenen iade 

faturaları işin icabı olağan değildir. Bu nedenle muvazaa içeriyor olması ve 

gerçeği  yansıtmaması  kuvvetle  muhtemeldir.  Zira  hizmet  faturası  VUK 

hükümleri  gereği  hizmet  yapıldıktan  sonra  düzenlendiğine  ve  hizmetin 

iadesi fiilen mümkün olmadığına göre, hizmet satış faturalarının iadesine 

ilişkin  olarak  düzenlenen  faturalar  vergi  kaçırmaya  yönelik  bir  işlem 

olabilir.184

Satış iskontoları ile ilgili olarak yapılan hileler

611  Satış  İskontoları  : Satışla  ilgili  faturanın  düzenlenip  satışın 
gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer 
alır.

Kasa  iskontosu,  kredili  satışlarda  alıcının  mal  bedelini  vadesinden  önce  
ödemesi  dolayısıyla,  bu  peşin  ödeme  karşılığında  alıcıya  belirli  oranlarda  indirim 
yapılmasıdır.

Miktar iskontosu ise alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının  
mal  sürümüne  katkıda  bulunmasından  dolayı  kendisine  belli  oran  ya  da  tutarlarda  
yapılan indirimdir.

Nakit  veya  kasa  iskontosu,  fatura  üzerinde  gösterilen  ve  gerçek  satış 

tutarının belli bir oran veya tutarla azaltılmasını sağlayan iskontolardır. Bu iskontolarda 

184 Denetim İlke ve Esasları 1.Cilt, s.437.
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KDV matrahı iskontodan sonraki tutardır. Dolayısıyla vergisel bir avantaj da sağlanmış 

olmaktadır. 

Burada iskontoyu yapan veya iskonto yapılan taraf olunmasına göre muhasebe 

kayıtları  farklılık  gösterecektir.  Şöyleki,  iskotoyu yapan taraf için  bu iskonto  Brüt 

Satış Karını azaltıcı bir unsurdur ve Satışlar hesabından ayrı olarak 611 Satış İskontoları 

hesabına kaydedilerek takip edilir.  Böylece faaliyet dönemi içerisinde ne kadarlık bir 

iskonto yapıldığı ve bu iskontonun Net Satışları nasıl etkilediği açık bir şekilde görülür.

İskonto yapılan taraf içinse bu bir indirimli alış işlemidir ve satın alınan ürün 

iskonto sonrası değerle stoklar veya diğer ilgili hesaba kaydedilir. Böylece alıcı istediği 

ürünü  daha  az  para  ödeyerek,  başka  bir  deyişle  ucuza  almış  olmaktadır.  Özellikle 

iskontoların fatura üzerinde gösterilerek yapıldığı durumlarda iskontodan sonraki miktar 

değil, iskonto öncesi tutar dikkate alınmak suretiyle de maliyetlerin artırılması şeklinde 

muhasebe hileleri ile karşılaşılmaktadır. 

Miktar  ya  da  yıl  sonu  iskontosu  ise  faaliyet  dönemi  içinde  gerçekleşen 

satışların,  o  yıl  için  kararlaştırılan  satış  ve  pazarlama  politikalarının  sonucu  olarak 

uygulanan iskontolardır. Genellikle bayilik anlaşmaları ile çalışılan firma ve ürünler için 

sıklıkla uygulanır. O yıl için belirlenen satış rakamı hedefine ulaşanlar ile aşanlar için bir 

nevi ödül olarak uygulanan iskontolardır.  En sık karşılaşılan uygulama bedelsiz  satış 

şeklinde yapılanlardır.

İskontolarla  ilgili  dikkat  edilmesi  gereken  önemli  bir  husus  da  işletmenin 

pazarlama ve satış politikalarıdır. İskonto yapılırken bu politikalara uyulup uyulmadığı 

incelenmeli, sapmalar varsa nedenleri araştırılmalıdır.

Firmalara  sürekli  yapılan  iskontolarda  farklılık  olup  olmadığı  da  kontrol 

edilmelidir. Örneğin sürekli olarak % 3 ‘lük bir iskonto uygulanan firmaya % 30 ‘luk bir 

iskontonun yapılmış olması dikkat çekici bir husustur ve araştırılması gerekir.

Ayrıca,  iskontonun  belirlenmesi  ve  faturanın  kesilmesi  aşamalarını 

gerçekleştiren personel ve iç kontrol sistemi de yine dikkatle incelenmelidir.
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İskontolarla ilgili mükerrer kayıt yapılması hileler için uygun ortamlardır. Daha 

sonra bu mükerrer kayıtlar diğer hesaplara virman yoluyla aktarılarak firma C/H olması 

gereken düzeye getirilirken, stoklardaki hileler de örtülmüş olacaktır.

Satışların Maliyeti İle İlgili Olarak Yapılan Hileler

62 Satışların Maliyeti : İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan  
mamul, yarı mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan  
hizmetlerin maliyetini  kapsar. Başka bir  deyişle  dönem içinde alıcılara satılan ya da  
devredilen mal ve hizmetlerin üretimi (imalatı) ya da satın alınması için yapılan tüm 
giderleri içerir.

620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

622 SATILAN HİZMET MALİYETİ

623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ

Satışların maliyetlerinin  hesaplanmasında ilk  dikkat  edilmesi  gereken husus, 

maliyet  hesaplarının  doğru  yapılıp  yapılmadığıdır.  Özellikle  satış  hasılatının  yüksek 

olduğu durumlarda dönem karının çok yüksek çıkmaması için başvurulan hile satışların 

maliyetinin yüksek gösterilmesidir.

Satışların maliyetinin yüksek gösterilmesi için başvurulan yöntemler 

şöyle sıralanabilir.

 maliyet  hesaplarının  farklı  değerleme  ölçeği  kullanarak  olduğundan  yüksek 

hesaplanması

 maliyet  hesaplamasında maliyet  unsuru olmayan harcamaların  maliyete dahil 

edilmesi
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 kanunda mükellefin seçimine bırakılan değerleme ölçülerinin en yüksek maliyeti 

oluşturacak şekilde tercih edilmesi

 değerleme ölçülerinin yıldan yıla izah edilemeyen bir şekilde farklılık göstermesi

 maliyeti oluşturan girdilere ait alış faturalarının gerçek değerinin çok üzerinde 

olacak şekilde düzenlenmesi ve bu şekilde kayıtlara alınması

 gerçekte  yapılmayan bir  harcamanın  maliyetleri  düşürmek  amacıyla  kayıtlara 

alınması

 alış  iskontolarının  maliyet  unsuru  olarak  dikkate  alınması  ve  bu  şekilde 

muhasebe kayıtlarına yansıtılması

Faaliyet Giderleri İle İlgili Olarak Yapılan Hileler

63 Faaliyet Giderleri : İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim 
maliyetlerine yüklenmeyen araştırma geliştirme giderleri, pazarlama satış dağıtım 
giderleri ve genel yönetim giderlerinden oluşan hesap grubudur. 7. grupta izlenen esas 
faaliyet dönem giderleri, yansıtma hesapları aracılığı ile dönem sonlarında bu grupta 
yer alan hesaplara devredilir. 

630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 

631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Araştırma Geliştirme (Ar-ge) yatırımları  ile ilgili  yatırım indirimi,  istisna veya 

teşvik  uygulaması  kapsamında  olunup  olunmadığı  önemlidir.  Bu  durumda  Ar-ge 

harcamaları dışındaki ilgisiz harcamaların da bu hesaba aktarılarak takip edilmesi ve 

maliyet artırıcı unsur olarak değerlendirilmesi mümkündür.

Bu bölümde dikkatle incelenmesi gereken hususlar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir.
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 Harcama belgeleri, doğru ve geçerli belgeler olmalıdır.

 Harcama belgeleri,  VUK’  na  göre gider  olarak kaydedilebilecek nitelikte  olan 

belgeler  olmalıdır.  Buna uygun değil  ancak niteliği  ve  içeriği  gereği  mutlaka 

kayıtlara  alınması  gereken bir  belge  ise,  bu  belgenin  ayrıca  Kanunen  Kabul 

Edilmeyen Giderler olarak Nazım Hesaplarda takip edilmesi ve dönem sonunda 

vergi matrahına ilave edilmesi gerekir

 Giderler, gelir tablosunda en doğru bilgiyi yansıtacak şekilde sınıflandırılmalı ve 

ona göre kayıtlara alınmalıdır. 

 Birden fazla gider yerini ilgilendiren bir harcama söz konusu ise, harcama tutarı 

ilgili gider yerlerine ilgisi ve kullanımı ölçüsünde dağıtılmalıdır.

 KDV tutarları  giderlerin tespitinde dikkate alınmamalı,  ilgili  KDV hesaplarında 

takip edilmelidir

 Giderlerin dağıtımı  sırasında dönemsellik  ilkesine uyulmalı,  sonraki dönemlere 

ait giderler bilanço hesaplarına yansıtılmalıdır.

 Amortismanların ilgili gider yerlerine doğru dağıtılması sağlanmalıdır.

 Giderler detay incelemeyi kolaylaştıracak şekilde mümkün olduğunca detaylı bir 

şekilde  alt  hesaplarda  izlenmelidir.  Gizliliğin  hile  belirtisi  olabileceği 

unutulmamalıdır. 

Diğer Faaliyetler İle İlgili Olarak Yapılan Hileler

64 Diğer Faaliyetler : İşletmenin esas faaliyeti dışında iştiraklerden ve bağlı  
ortaklıklardan elde edilen temettü gelirleri ile faiz ve diğer temettü gelirleri, temerrüt 
faizleri,  kambiyo  kârları,  kira  gelirleri,  menkul  kıymet  satış  kârları  gibi  diğer  
faaliyetlerden elde edilen olağan gelir ve karlardan oluşur.

640 İŞTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ

641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ

642 FAİZ GELİRLERİ
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643 KOMİSYON GELİRLERİ

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

646 KAMBİYO KARLAR

649 FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR

Bu grupta oluşabilecek hileli işlemler doğrudan bu hesaplar kullanılarak 

gerçekleşmezler. Bu grupta bulunan hesaplar için bilançoda yer alan 

- iştirakler,

- bağlı ortaklıklar

- bankalar

- tüm alacak hesapları ile özellikle şüpheli alacaklar ve karşılık hesapları

- yabancı paralı işlemlerin yapıldığı tüm hesaplar

- dönen varlıklarda yer alan menkul kıymet hesapları’ nda 

gerçekleşen işlemler önemlidir. 

Dönem içinde  alacaklar  hesabında  gerçekleştirilen  hileli  bir  işlem genellikle 

şüpheli  alacaklar  hesabına aktarılacak,  bir  müddet  bekledikten sonra  bu alacak için 

karşılık ayrılacak, daha sonra da bu hileli  işlemin ortadan kaldırılması  için en uygun 

zaman  olan  dönem  sonunda  konusu  kalmayan  karşılıklar  hesabına  aktarılarak 

kapatılacak, böylece bu hileli işlem kayıtlardan çıkarılmış olacaktır. Bankalar hesabında 

gerçekleştirilen  hileli  işlemler  ise  faiz  gelirleri  hesapları  kullanılarak  dönem  sonu 

işlemleri sırasında kayıtlardan çıkarılırlar. 

Diğer Faaliyetler Hesap Grubunda Karşılaşılan ya da Karşılaşılması 

Muhtemel Hileli İşlemler
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Diğer faaliyetler hesap grubunda karşılaşılabilecek hileli işlemler şöyle 

sıralanabilir,

 Dönem  içerisinde  belgesiz  satış  tutarları  yasal  banka  hesaplarına 

yansımış olabilir. Hata, unutma vs. nedeniyle, yasal şirket hesabına belgesiz 

satış  yapılan  müşteri,  aldığı  malın  bedelini  havale  eder.  Bu  durumda ya bu 

müşteriye  hesaba  geçen  tutar  kadar  fatura  kesilir,  ya  da  yıl  sonuna  kadar 

bekletilir  ve bankalar hesabı ile ilgili  dönem sonu faiz tahakkukları ile birlikte 

değerlendirilir, banka tarafından kesilen komisyon vs. düşüldükten sonra kalan 

faiz gelirleri adı altında kaydedilir.  Bu durumda hesapla ilgili  giderler (dönem 

veya yıl  sonunda bankaların hesaplardan çektiği  hesap kullanım giderleri  vs) 

gider hesaplarına yansıtılmaz.

 Şirket hesapları aynı zamanda şirket yönetici veya sahipleri tarafından 

da kullanılmaktadır.  Burada da yukarıdaki maddeye benzer bir  durum söz 

konusu olmakla  birlikte,  hesaba yatan paralar  yönetici  veya sahiplerin  kendi 

şahsi  işlemleri  sonucu  gerçekleşmiş  gibi  açıklanarak,  fatura  vs.  ile 

belgelendirilme yoluna gidilmez.  Dönem sonunda açıklanamayan tutarlar hep 

birlikte  değerlendirilir.  Bu  arada  yönetici  veya  sahipler  tarafından  kullanılan 

hesap nedeniyle katlanılan havale vs. giderler şirket tarafından karşılanır.

 Şirketin bankacılık  işlemleri  yönetici  veya sahiplerin  şahsi  hesapları 

kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bankacılık krizinden sonra ayakta kalan 

bankalar müşterilerine daha iyi hizmet sunma adı altında özellikle gişe işlemleri 

için  kendi  müşterilerine  büyük  ölçüde  öncelik  sağlayan  sistemler 

geliştirmişlerdir.  Bu nedenle her alıcı,  satın aldığı  malın bedelini  ödemek için 

firmalardan kendi çalıştıkları bankalara ait bir hesap istemekte, böylece aldıkları 

mal  için  ilave  havale  vs.  masraflara  katlanmak  istememektedir.  Birden  çok 

banka ile çalışmak da yıl içerisinde belli oranda bir cironun sağlanması sorununu 

gündeme getirmektedir ki bu sefer de satıcı firmalar yüklü banka işlem faizi vs. 

ödemek zorunda kalmaktadırlar. Bu banka işlem masraflarını azaltabilmek için 

de  şirket  adına  açılan  hesaplar  dışında  özel  durumlar  için  yönetici  veya 

sahiplerin şahsi banka hesaplarının kullanılması tercih edilmektedir. Bu durumda 
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da yine dönem sonunda banka kayıtlarındaki tutarlar (artı bakiyede olanlar) faiz 

gelirleri hesabına aktarılarak kapatılırlar.

 Personel  kendi  adına  açtığı  hesabı  kullanmaktadır. Bu  durumdan 

genellikle yönetici veya ortakların haberi olmaz. Personel yada şirkette bu iş ve 

işlemleri takip eden kişi veya kişiler, şirketin parasını bankada, şirket hesabının 

bulunduğu  banka  şubesinde  kendi  adlarına  açtırdıkları  hesapta 

değerlendirmekte,  çek  ödemesi  vs.  durumlarında  kendi  hesaplarından  şirket 

hesaplarına  virman  yaptırmak  suretiyle,  ödeme  işlemini  gerçekleştirmiş 

olmaktadırlar. Bunun için olası olumsuz durumlarda haber verilmesini sağlayan 

bankada  çalışan  ve  hesaplarla  ilgilenen  bir  kişi  mutlaka  bulunmaktadır. 

Genellikle  banka  çalışanının  da  bu  hileli  işlemden  uzun  süre  haberi  olmaz. 

Şirketin  parası  öncelikle  personelin  hesabında bulunduğundan  paranın  vadeli 

hesap, döviz, repo gibi işlemlerde değerlendirilmesi halinde elde edilecek gelirler 

personelin kendi hesabında kalacağından şirket hesaplarına yansıyan bir gelir 

söz  konusu  olmaz.  Ancak  hesaptan  yapılacak  gönderiler  şirket  hesabı 

kullanılarak yapıldığı için masraflar şirkete yükletilmiş olmaktadır.

Yabancı  para  cinsinden  gerçekleştirilen  işlemler  nedeniyle  oluşan  kambiyo 

karları ve diğer gelir ve karlar da bu grupta yer alır. Şirket genel olarak yabancı paralı 

işlemler gerçekleştiriyor veya ithalat – ihracat faaliyetleri sıkça gerçekleşiyor, dolayısıyla 

şirkette  hesaplar  ve  işlemler  bu  yabancı  para  cinsinden  gerçekleşiyor,  sadece 

muhasebe  kayıtlarına  yansıtılırken  Türk  Lirası  cinsinden  ifade  ediliyorsa,  yabancı 

paralarla ilgili hileli işlemlerin erken fark edilmesi olasılığı yükselir. Şöyle ki, asıl faaliyet 

nedeniyle  yabancı  paranın  kullanıldığı  yerlerde,  ithalat  işlemleri  için  döviz  kurunun 

düşük, ihracatın yapılacağı dönem yada zamanlar için ise döviz kurunun yüksek olduğu 

tarihlerin seçilmesi, Türk Lirasına çevrilme sırasında daha yüksek karlar elde edebilmek 

için, mümkünse bu tarihlerde işlemlerin gerçekleştirilmesi arzu edilir. Dolayısıyla kurlar 

düzenli olarak takip edilmektedir. Bu nedenle dikkatin bu yöne yönelmesini  önlemek 

amacıyla, makul veya gerçeğe yakın tutarlarda kambiyo karının hesaplara yansıtılması 

veya tam tersi varsa da kayıtlardan çıkarılması gerekebilir.
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Kambiyo karları hesabı ile ilgili olarak ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlar 

ise şöyle sıralanabilir.185

- fiili ve kaydi yabancı para tutarında farklılık olup olmadığı,

- efektif  yada döviz  kurlarındaki  artış  veya azalış  nedeniyle  yabancı 

para alacaklarının YTL değerinde olması gereken artış veya azalış ile 

alacaklarda meydana gelen artış veya azalış tutarının birbiri ile aynı 

olup olmadığı,

- efektif  yada döviz  kurlarındaki  artış  veya azalış  nedeniyle  yabancı 

para borçlarının YTL değerinde olması gereken artış veya azalış ile 

borçlarda meydana gelen artış  veya azalış tutarının birbiri  ile aynı 

olup olmadığı,

- kasa veya bankalarda, nakit yabancı para tutarında, alınan yabancı 

para çeklerinde, yabancı para alacak ve borç senetlerinde, yabancı 

para banka kredilerinde ve diğer yabancı para borç ve alacaklarda 

yapılan değerlemelerde esas alınan yabancı  para türü ile  alınması 

gereken yabancı para türünden farklı olup olmadığı,

- banka ve kasa hesabına borç kaydedilen yabancı para efektif tutarına 

ilişkin  düzenlenmiş  döviz  alım  belgesi  ve  banka  dekontunun,  bu 

belge karşılığında alınan efektif tutar ya da türünden farklı  bilgiler 

içerip içermediği,

- kasa ve banka hesabına borç kaydedilen yabancı para efektif tutarına 

ilişkin düzenlenmiş döviz alım belgesi ya da banka dekontunun ilgili 

firma adına düzenlenmiş olup olmadığı,

- banka ve kasa hesabına alacak kaydedilen yabancı para efektifinin 

karşılığında  alınan  bir  belge  olup  olmadığı,  varsa  belgenin  olması 

gereken yasal belgelerden olup olmadığı,

185 Selim Şen, Hatalı ve Hileli İşlemlerin Tespiti İçin Denetim Teknikleri, Yaklaşım 
Yayıncılık, 2007, s.468-469.
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hususları ayrıca ve dikkatlice incelenmelidir.

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar ile İlgili Olarak Yapılan 

Hileler

65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar : İşletmenin esas 
faaliyetleri dışında kalan olağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararları içerir.

652 REESKONT FAİZ GİDERLERİ

653 KOMİSYON GİDERLERİ

654 KARŞILIK GİDERLERİ

659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR

Bu gruptaki iş ve işlemler için ise 64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR 

VE KARLAR hesabında açıklanan hususlarının tam tersi söz konusudur. 

Bu grupta özellik gösteren husus Menkul Kıymet Satış Zararlarıdır. VUK’ nda 

zarar olarak tanımlanmadığından bir gider unsuru olarak ticari karın tespitinde yer alır, 

ancak  mali  karın  tespiti  sırasında  kanunen  kabul  edilmeyen  gider  olarak  ilaveler 

kısmında yer almalıdır. 

Ayrıca MSUGT’ nde yer alması nedeniyle o şekilde muhasebeleştirilen ve ticari 

karın  oluşumunda  gider  unsuru  olarak  yer  alan,  ancak  VUK’  nda  indirilebilecek 

giderlerden sayılmadıklarından kanunen kabul  edilmeyen gider  niteliğinde olup, mali 

karın  tespit  edilmesi  sırasında  ilaveler  kısmında  yer  alması  gereken  diğer  gider 

unsurlarının olup olmadığı konusu dikkatli incelenmelidir. Aksi takdirde vergi ziyaı suçu 

ile karşı karşıya kalınabilir.

Finansman Giderleri İle İlgili Olarak Yapılan Hileler

66  Finansman  Giderleri  :  İşletmenin  borçlandığı  tutarlarla  ilgili  olarak 
katlanılan  ve  varlıkların  maliyetine  eklenmemiş  bulunulan  faiz,  kur  farkları,  kredi  
komisyonları ve benzeri diğer giderleri kapsar.
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İşletmeler  kaynak  ihtiyaçlarını  karşılamak  üzere  banka  veya  diğer  finans 

kuruluşlarından kredi kullanırlar. Uygulamada en sık kullanılan bu krediler, 

 spot kredi : tutarı, vadesi, geri ödemesi kredinin kullanıldığı tarihte belli olan 

ve  bu  bilgilere  göre  faiz  oranı  değişkenlik  gösteren  kredilerdir.  Vadenin 

bitiminde faiziyle birlikte ana para ödemesi de yapılarak hesap kapatılır.

 rotatif krediler : işletmenin mali  tabloları,  banka ile daha önceden çalışma 

koşulları, içinde bulunduğu sektör gibi etkenlere bağlı olarak banka ile yapılan 

sözleşme  ile  tahsis  edilen  limit  dahilinde  ilgili  şube  tarafından  şirket  adına 

kullanıma  açılan,  limitleri  daha  sonra  genellikle  artan  oranlı  değişebilen, 

ödemelerde  problem yaşanmadığı  sürece  genellikle  sınırsız  süreli  olan,  limit 

içerisindeki  hareketleri  firma  ihtiyacına  göre  firma  tarafından  belirlenen, 

kullanım  süresi  ve  kullanılan  limite  göre  dönem  sonlarında  faiz  tahakkuk 

ettirilmek suretiyle işleyen kredilerdir. Faiz tahakkukları genellikle ay sonlarında 

yapılır.

 ticari hesap, açık hesap vs. adlar altında kullandırılan krediler : şirket 

tarafından  kullanılan  normal  vadesiz  mevduat  hesabının  acil  durumlarda, 

önceden  belirlenen  limite  kadar  eksi  (-)  bakiyeye  düşmesine  izin  verilmek 

suretiyle kredilendirilen hesaplardır. Otomatik fatura ödemeleri vs. kullanımında 

hesapta  para  olmaması  nedeniyle  faturaların  ödenememe  riskini  ortadan 

kaldırmak amacıyla bankaların sağladığı kolaylıklardan biridir. Kullanılışına göre 

ay sonlarında faiz tahakkuk ettirilir.

 ticari krediler : şirketin bünyesinde bulunan alınan çekler, alacak senetleri ile 

menkul veya gayri menkul ipoteği verilmek ve teminat gösterilmek suretiyle, 

teminata  verilen  bu  varlıkların  bankaca  belirlenen  oranı  dahilinde  kullanılan 

kredilerdir. Teminata verilen varlığın, vadesinin dolarak tahsil edilmesi, ipoteğin 

kaldırılması vs. durumunda yeni bir varlık teminat olarak verilinceye veya yeni 

bir ipotek tesis ettirilinceye kadar yeniden kullanım imkanı olmayan kredilerdir. 

Uygulamada  tahsil  edilen  çek  veya  senetlerin  yerine  yenilerinin  bankaya 

verilmesi  suretiyle  genellikle  rotatif  kredi  şeklinde  kullanıldığı  görülmektedir. 

Bankalar da ellerinde teminat olduğu için herhangi bir sakınca görmemektedir. 
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Zaten  bu  krediyi  kullanan  müşteriler  bankanın  uzun  süreli  müşterileri 

olduğundan genellikle problem olmamaktadır.

İşletmelerin kredi kullanma yolunu seçmelerindeki nedenler ise 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 uygun  şartlarda  yeni  yatırım  imkanının  nakit  olmaması  nedeniyle  kaçırılmak 

istenmemesi,

 eski borçların ödenerek, bir nevi borcun borçla takasının sağlanarak, vadenin bir 

müddet daha uzatılması

 borçlanmanın kaldıraç etkisinden yararlanmak istenmesi

 sermaye artırımı işleminin formalitesinden kaçınma,

 çek veya senetlerin elden tahsilinin bankanın alacağı komisyondan daha pahalı, 

zor ve zahmetli olması

 diğer bankacılık hizmetlerinden daha ucuza faydalanma

 işletmenin ticari itibarının korunması

 içinde bulunulan sıkışık dönemde kendini güvence altına alma

Aslında sebep ne olursa olsun artık bankacılık sektörü pahalı bir sektör haline 

gelmiştir.  Ancak,  yine  günümüz  şartları  gereği  bankacılık  sektörü  büyük  kolaylıklar 

sağladığından, bu sektörü dışlayarak ticaret yapmak imkansızdır denebilir. 

Bankacılık ve diğer finans sektörlerinin konumuzla ilgili kısmı ise banka kayıtları 

ile işletme kayıtlarının karşılıklı birbirini teyit etmesi hususudur.
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Finansman  giderleri  ile  ilgili  olarak  öncelikle  incelenmesi  gereken  hususlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir.186

- Banka  kredi  sözleşmelerinde  kefaleti  olanların  işletmeyle  ortaklık 

ilişkileri,

- Bankanın  işletmeye  kullandırdığı  kredi  tutarının  işletmenin  hangi 

hesabına aktarıldığı,

- Bankanın  işletmeye  kullandırdığı  kredi  tutarının  işletmenin  faaliyet 

konusuna  giren  işlerin  finansmanında  kullanılıp  kullanılmadığının 

tespiti,

- Bankanın  işletmeye  kullandırdığı  kredi  tutarının  işletme  sahibine 

aktarılıp aktarılmadığı, 

- Bankanın işletmeye kullandırdığı kredi tutarının işletmenin kasasında 

bekletilip bekletilmediği,

- Bankanın  işletmeye kullandırdığı  krediye  ilişkin  finansman giderleri 

hesaplara  gider  olarak  işlenmesine  rağmen  firmanın  kredi  tutarını 

aşacak tutarda yabancı para ya da YTL olup olmadığı,

- Bankanın işletmeye kullandırdığı kredinin maliyetini oluşturan faiz ve 

komisyon  tutarının  kredi  sözleşmesinde  belirlenmiş  olan  oran  ve 

tutarda olup olmadığı,

- Yabancı  para  kredilerinde  tahakkuk  eden  yabancı  para  faiz  ve 

komisyonların  merkez  bankası  döviz  alış  kuruyla  YTL’  ye  çevrilip 

çevrilmediği,

Finansman giderleri hesap grubu ile ilgili yapılacak hileli işlemler ve 

nedenleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 Yönetici veya sahiplerin bilgisi doğrultusunda, işletmenin mali tablolarının daha 

iyi  görünmesi  amacıyla  alınan  krediler  muhasebe  kayıtlarına  hiç 

186 Şen, s.578.
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yansıtılmamış  olabilir. Bu  durumda  ay,  dönem  ya  da  yıl  sonu  faiz 

hesaplarının da kayıtlara yansıtılmaması  gerekir. Ancak, muhasebe kayıtlarına 

yansıtılmadan kullanılan kredi karşılığında harcamalar firma için yapılacaksa, çift 

taraflı  kayıt  fonksiyonu gereği  bu  paranın  kaynağının  bir  şekilde  hesaplarda 

gösterilmesi  gerekecektir.  Eğer  bu  kredi  kasada  görülen  ve  nedeni  izah 

edilemeyen  şişkinliğin  giderilmesi  için  kullanılacaksa,  hile  ile  gizlenmeye 

çalışılıyor denebilir. Bu durumda banka faizleri de hesaplara yansıtılamayacak, 

yine kasadaki para kullanılmış  ve yine nedeni  izah edilememiş  olacak ve bu 

döngü  bu  şekilde  dönmeye  devam  edecektir.  Aksi  durumda,  yani  kredinin 

hesaplara  alınmayıp,  kredi  faizlerinin  yansıtılması  ve  kaynağının  da  diğer 

hesaplarmış gibi muhasebe kayıtlarına yansıtılması ise hileli  işlem olması yanı 

sıra, vergisel açıdan da sakıncalıdır.

  Yönetici veya firma sahiplerinin kişisel hesaplarının şirket işlemleri 

için  kullanılması  gerekçe  gösterilerek,  bu  hesaplarla  ilgili  tahakkuk 

eden  faizlerin  şirket  kayıtlarına  yansıtılması  : Sebebi  ne  olursa  olsun 

şirketin kendi hesapları dışında bir hesapla ilgili gider ve zarar unsurunun şirket 

muhasebe kayıtlarına yansıtılması  hileli  bir  işlemdir.  Mali  tablolar ile ticari  ve 

mali kar olumsuz etkilenecek, üçüncü kişiler yanıltılmış olacaktır.

 P.O.S. cihazları kullanılarak, yönetici veya firma sahiplerine ait kişisel 

kredi kartlarından para çekilerek, işletme ihtiyaçları için kullanılması : 

Bankalardan kredi  alınamadığı,  kredi  limitlerinin  dolu olduğu veya kısa süreli 

ihtiyaçların  karşılanması  amacıyla  zaman  zaman  başvurulan  bir  yöntemdir. 

Ancak, bu konuyla ilgili banka kayıtları ile mükellef kayıtlarının karşılaştırılması 

sırasında  fark  tespit  eden  maliye  teşkilatının  bu  konuya  sıcak  baktığı 

söylenemez. Gerçek bir satış işlemi olmadan, sebep ne olursa olsun bu şekilde 

bir para tahsilatı örtülü kazancın geri işleyişidir diyebiliriz. Bu durum kayıtlara 

alınsa bile bu işlem için tahakkuk edecek faiz kanunen kabul edilemeyen bir 

giderdir. Gider olarak kayıtlara alınması doğru değildir.

 Kişisel  hesaplara  ait  faizlerin  işletme  hesaplarına  yansıtılması  : 

Yönetici,  firma  sahibi  veya  personel  tarafından  kendi  adlarına  kayıtlı  kişisel 

hesapların işletme ile ilgili işlerde kullanıldığı durumlarda, bu kişisel hesaplara 
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tahakkuk ettirilen faiz,  hesap işletim ücreti  vs.  giderlerin işletme hesaplarına 

gider olarak aktarıldığı görülür. İşletme ile ilgili  işlemlerin yalnızca işletme ile 

ilgili  hesaplarda  yapılması  işletmenin  ayrı  kişiliğinin  olduğu  ilkesi  gereğidir. 

Dolayısıyla  bu  tür  işlemlerin  yapılıyor  olması  bir  hile  belirtisidir  ve  dikkatle 

incelenmesi gerekir.
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4.UYGULAMA
CİHAN A.Ş.

2005-2006 YILLARI
KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

   2005 2006

1

 DÖNEN VARLIKLAR           12,242,574.92           14,371,966.30    

A

HAZIR DEĞERLER             1,306,628.56             2,575,413.41    
1- Kasa                  48,089.38             1,526,529.43    
2- Alınan Çekler                941,941.09                506,250.12    
3- Bankalar                276,342.66                502,378.43    
4- Ver.Çekler ve Öd.Emirleri                               -                              -      
5- Diğer Hazır Değerler                  40,255.43                  40,255.43    

B MENKUL KIYMETLER                               -                              -      

C

TİCARİ ALACAKLAR             4,306,929.72           10,022,682.74    
1- Alıcılar             4,306,929.72           10,022,682.74    
2- Alacak Senetleri                               -                              -      
3- Verilen Dep.ve Teminatlar                               -                              -      

 4- Diğer Ticari Alacaklar                               -                              -      

D 
DİĞER ALACAKLAR                161,629.24                161,244.24    
1- Ortaklardan Alacaklar                               -                              -      
2- Diğer Çeşitli Alacaklar                161,629.24                161,244.24    

E

STOKLAR             6,098,311.83             1,165,001.69    
1- İlk Madde ve Malzeme             4,340,145.45                559,509.90    
2- Yarı Mamüller             1,730,253.07                              -      
3- Mamüller                  27,913.31                594,780.97    
4- Ticari Mallar                               -                  10,710.82    
5- Diğer Stoklar                               -                              -      
6- Verilen Sipariş Avansları                               -                              -      

F GEL.AYL.AİT GİD. VE GELİR TAH.                       249.90                       249.90    
1- Gelecek Ayl.Ait Giderler                       249.90                       249.90    

 2- Gelir Tahakkukları                               -                              -      

G

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR                368,825.67                447,374.32    
1- Devreden KDV                349,600.29                423,703.46    
2- Diğer KDV                  19,225.38                  23,670.86    
3- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar                               -                              -      

     

2

 DURAN VARLIKLAR             4,733,766.49             4,286,321.76    

A

TİCARİ ALACAKLAR   
1- Alıcılar                               -                              -      
2- Alacak Senetleri                               -                              -      
3- Verilen Depozito ve Teminatlar                               -                              -      

B DİĞER ALACAKLAR                               -                              -      
C MALİ DURAN VARLIKLAR                               -                              -      

D

MADDİ DURAN VARLIKLAR             4,666,958.84             4,190,950.20    
1- Arazi ve Arsalar                158,308.18                158,308.18    
2- Binalar             4,119,776.69             4,119,776.69    
3- Tesis, Makine ve Cihazlar                584,676.24                584,676.24    
4- Taşıtlar                105,894.33                135,302.80    
5- Demirbaşlar                113,341.70                117,354.17    
6- Diğer Maddi Duran Varlıklar                  28,923.88                  28,923.88    
7- Birikmiş Amortismanlar (-) -              443,962.18 -             953,391.76    
8- Yapılmakta Olan Yatırımlar                               -                              -      

 9- Verilen Avanslar                               -                              -      

E

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR                       345.20                       172.60    
1- Haklar                               -                              -      
2- Özel Maliyetler                    1,726.14                    1,726.14    
7- Birikmiş Amortismanlar (-) -                  1,380.94 -                 1,553.54    
8- Verilen Avanslar                               -                              -      

F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR                               -                              -      

G GEL.YILLARA AİT GİD.VE GELİR TAH.                  66,462.45                  95,198.96    
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler                  66,462.45                  95,198.96    

H DİĞER DURAN VARLIKLAR                               -                              -      
  AKTİF TOPLAMI           16,976,341.41           18,658,288.06    
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CİHAN A.Ş.
2005-2006 YILLARI

KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

   2005 2006

1

 KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR           10,018,853.05           11,326,366.86    

A
MALİ BORÇLAR             5,064,876.31             4,886,609.86    
1- Banka Kredileri             4,989,382.93             4,767,088.80    
2- Diğer Mali Borçlar                  75,493.38                119,521.06    

B

TİCARİ BORÇLAR             4,564,797.03             4,988,455.63    
1- Satıcılar             3,112,968.97             3,270,067.71    
2- Borç Senetleri             1,451,828.06             1,718,387.92    
3- Alınan Depozito ve Teminatlar                               -                               -      
4- Diğer Ticari Borçlar                               -                               -      

C
DİĞER BORÇLAR                               -                841,495.50    
1- Ortaklara Borçlar                               -                841,495.50    
2- Personele Borçlar                               -                               -      

 3- Diğer Çeşitli Borçlar                               -                               -      

D ALINAN AVANSLAR                               -                               -      
1-Alınan Sipariş Avansları                               -                               -      

E

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                155,078.53                375,704.69    
1- Öd.Vergi ve Fonlar                  55,588.86                116,534.38    
2- Öd.Sosyal Güv.Kes.                  99,489.67                259,170.31    
3- Vd.Geçmiş, Ert.Tak.Ver.ve Diğ.Yük.                               -                               -      
4- Diğer Yükümlülükler                               -                               -      

F BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                               -                               -      
1- Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yük.                               -                               -      

 2- Dönem Karının Peş.Öd.Ver.ve Diğ.                               -                               -      

G
GEL.AYL.AİT GEL.VE GİD.TAH.                234,101.18                234,101.18    
1- Gelecek Ayl.Ait Gelirler                               -                               -      
2- Gider Tahakkukları                234,101.18                234,101.18    

H 

DİĞER KISA VD.YAB.KAYNAKLAR                               -  
1- Hesaplanan KDV                               -                               -      
2- Diğer KDV                               -                               -      
3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları                               -                               -      
4- Diğer Çeşitli Yab.Kaynaklar                               -                               -      

     

2

 UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR             2,178,324.44             2,496,740.66    

A MALİ BORÇLAR             2,047,250.61             2,365,666.83    
1- Banka Kredileri             2,047,250.61             2,365,666.83    

B TİCARİ BORÇLAR                               -                               -      
C DİĞER BORÇLAR                               -                               -      
D ALINAN AVANSLAR                               -                               -      
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                               -                               -      

F GEL.YILLARA AİT GEL.VE GİD.TAH.                131,073.83                131,073.83    
2- Gider Tahakkukları                131,073.83                131,073.83    

G DİĞER UZUN VD.YAB.KAYNAKLAR                               -  
     

3

 ÖZKAYNAKLAR             4,779,163.92             4,835,180.54    
A ÖDENMİŞ SERMAYE             2,000,000.00             2,000,000.00    
B SERMAYE DÜZ.OLUMLU FARKLARI                722,008.94                722,008.94    

C
SERMAYE YEDEKLERİ                  82,699.17                  82,699.17    
1- Yasal Yedekler                  81,557.02                  81,557.02    
2- Olağanüstü Yedekler                    1,142.15                    1,142.15    

D KAR YEDEKLERİ                               -                               -      
E GEÇMİŞ YILLAR KARLARI             1,618,677.27             1,618,677.27    
F GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)                               -                               -      
G DÖNEM  NET KARI (ZARARI)                355,778.54                411,795.16    

  PASİF TOPLAMI           16,976,341.41           18,658,288.06    

CİHAN A.Ş.
2005-2006 YILLARI
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KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU

  2005 2006

A-

BRÜT SATIŞLAR            9,184,566.05               12,967,552.33 
   Yurtiçi Satışlar            6,164,668.76                  8,113,244.22 
   Yurtdışı Satışlar            2,987,780.53                  4,822,191.35 
   Diğer Gelirler                  32,116.76                       32,116.76 

B-

SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -             189,013.86 -                   267,300.77 
1-Satıştan İadeler (-) -             160,913.12 -                   217,151.16 
2-Diğer İndirimler (-) -                28,100.74 -                     50,149.61 

    
C- NET SATIŞLAR            8,995,552.19               12,700,251.56 

D-

SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -          8,414,309.82 -             11,216,570.42 
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-) -          8,292,374.00 -             10,959,570.42 
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -             121,935.82 -                   257,000.00 
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)                                 -                                      - 

    
 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI                581,242.37                  1,483,681.14 
    

E-

FAALİYET GİDERLERİ (-) -             375,123.39 -               1,208,389.17 
1-Araştırma Geliştirme Giderleri                                 -                                      - 
2-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri -             207,561.08 -                   402,278.38 
3-Genel Yönetim Giderleri -             167,562.31 -                   806,110.79 

    
 FAALİYET KARI VEYA ZARARI                206,118.98                     275,291.97 
    

F-

DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR                502,483.20                     528,006.62 
   Menkul Kıymet Satış Karları                                 -                                      - 
   Kambiyo Karları                452,530.55                     475,157.07 
   Kira Gelirleri                  49,952.65                                      - 
   Yuvarlama Farkları                                 -                       52,849.55 

    

G-

DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZAR. (-) -             204,928.11 -                   225,420.92 
   Kambiyo Zararları -             204,928.11 -                   225,420.92 
   Yuvarlama Farkları                                 -                                      - 

    

H-
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -             144,300.00 -                   158,730.00 
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri -             144,300.00 -                   158,730.00 

    
 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR                359,374.07                     419,147.67 
    

I-
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR                                 -                                      - 
 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                                 -                                      - 

    

J-
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -                  3,595.53 -                       7,352.51 
 -Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler -                  3,595.53 -                       7,352.51 

    
 DÖNEM KARI VEYA ZARARI                355,778.54                     411,795.16 
    
K- DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-)                                 -                                      - 
    
 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                355,778.54                     411,795.16 
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Cihan A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Cihangir Bey bir haftalık yurtdışı gezisinden 

döndükten  sonra  masasında  biriken  postaları  incelerken  adreste  bulunamadığı 

gerekçesiyle iade edilen zarfı açar. İade edilen zarftan Şirket müşterilerinden Mim Metal 

A.Ş. adına kesilen ve önceki aya ait bir satış faturası çıkar. Cihangir beyin masasına 

konan postalar, sabah iki saat izin aldığı için işe geç gelen sekreterin olmadığı saatte 

postaları teslim alan güvenlik görevlisi tarafından Cihangir beyin masasına bırakılmış ve 

sekreter bundan haberdar edilmemiştir. Aynı zamanda finans işlerinden sorumlu olan 

Cihangir bey, böyle bir şirketten haberdar değildir. Bilgisayardan muhasebe ve finans 

bilgi giriş yetkisi sadece ilgili bölümdeki personele aittir. Ancak, bilgi girişi yapamamakla 

beraber, Cihangir beyin bu bölümdeki iş ve işlemleri bilgisayardan takip etme yetkisi 

vardır. Bunun üzerine olaylar şöyle gelişmiştir.

-  Cihangir  bey bilgisayardan ilgili  firmanın  C/H dökümlerini  inceler.  Son üç 

yıldır firma ile çalışılmakta ve tahsilatlar nakit yapılmaktadır. Ancak önceki yıl haziran 

ayından itibaren hiç tahsilat yapılmamıştır. 

- C/H ödeme takip işlemleri finansman servisi tarafından yapılmaktadır. Ancak 

finansman servisi bilgisayardan muhasebe servisinin işlemlerini görme yetkisine sahip 

olmadığı için muhasebe servisinden gelen aylık listeye göre işlem yapmaktadır. 

-  İlgili  firmanın  ismi  son  iki  yıldır  bu  listelerde  yer  almamaktadır.  Faaliyet 

raporlarına  yansıyan  tutarla  finansman  servisine  iletilen  liste  tutarının  farklı  olması 

muhasebe  müdürü  tarafından,  takibe  değer  büyüklükte  olmayan  firmaların  bakiye 

toplamı  olarak  izah  edildiğinden  finansman  servisi  tarafından  üzerinde  fazla 

durulmamıştır.

- 2005 yılı iç denetim raporunda ilgili firmanın tahsilatlarında gecikme olduğu 

ve  takip  edilmesi  gerektiği  belirtilmiş,  ancak  2005  yılında  bakiye  çok  yüksek 

olmadığından fazla üzerinde durulmamış,  rapordan sonra konu ile ilgili  işlem yapma 

talimatı verilmediğinden takip yapılmamıştır.

-  Cihan  A.Ş.  2005  yılında  yatırım  yaparak  büyüme  kararı  almıştır.  Bunun 

kaynağı ise yurtdışından firmaya yabancı ortak alınması sonucu elde edilecek nakit girişi 

ile yeni fabrika binası inşa edilerek kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla yapılması 

planlanmıştır. 
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-  Yabancı  ortak  için  finansal  tablolar  üzerinde  yönetimin  bilgisi  dahilinde 

oynama yapılmıştır. Bu ise kısa vadeli banka kredisi borçlarının uzun vadeli imiş gibi 

görünmesi  yoluyla  yapılmış  ve  bu  işlem  muhasebe  müdürü  haberdar  edilerek 

yapılmıştır.

Kısa bir araştırmadan sonra şüpheleri artan Cihangir bey, yabancı ortak alımı 

işleminden önce bağımsız denetim yapılması için diğer yönetim kurulu üyelerini de ikna 

eder.  Ancak bu bağımsız  denetimden ilk  aşamada firmada hiçbir  personel  haberdar 

edilmemiş, bağımsız denetçiler firmada yeni işe başlayan personel olarak tanıtılmıştır.

Üç  aylık  sürenin  sonunda  elde  edilen  bilgilere  göre  düzenlenen 

raporda yer alan bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

Denetim sırasında kullanılan teknikler şunlardır.

a) gözlem

b) doğrulama ve mutabakat teyitleri

c) yeniden hesaplama

d) fiziki sayım

e) analitik yöntemler

Gözlem

Bütün denetim çalışması boyunca işletmedeki iş ve işlemler gözlenmiş, gözlem 

sonucunda dikkate değer bir veri elde edildiğinde ya da şüphe uyandıran bir gözlem 

yapıldığında  konu  detaylı  incelemeye  alınmış,  inceleme  denetim  sınırlarını  aşıyorsa 

yönetime rapor şeklinde sunulmuştur.
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Doğrulama ve mutabakat teyitleri

İşletmenin alış ve satış yaptığı tüm firmalarla yazışmalar yapılarak yazılı bilgi 

istenmiş, cevapların doğrudan yönetim kuruluna iletilmesi sağlanmıştır.Bu şekilde elde 

edilen  veriler  işletme  kayıtları  ile  karşılaştırılarak  mutabakat  yapılmıştır.  Mutabakat 

sağlanamayan firmalarla ilgili detaylı çalışmalar başlatılmıştır.

Ayrıca bordrolarda yer alan isimler hakkında detaylı araştırma yapılmış, isimler, 

kimlik  numaraları,  sosyal  sigorta  numaraları,  aldıkları  ücretler  teker  teker  kontrol 

edilerek doğrulama yapılmıştır.

Yeniden hesaplama

Bilgisayar  ve  yazılım  programları  kullanılarak,  ücret  bordroları,  amortisman 

kayıtları gibi bilgiler yeniden hesaplanmış ve yeniden hesaplanan tutarlar ile muhasebe 

kayıtları karşılaştırılmıştır. 

Fiziki Sayım

Çekler, senetler,  stoklar gibi  kalemler  fiziki  varlık olarak adet, miktar,  ebat, 

ağırlık, uzunluk, tutar v.s. olarak sayılmıştır.

Analitik Yöntemler

2005  ve  2006  yıllarına  ait  bilanço  ve  gelir  tablosu  dikey  yüzdeler  ve 

karşılaştırmalı mali tablolar analizi yöntemi ve oran analizi yöntemleri kullanılarak analiz 

edilmiştir.  Ayrıca,  manipüle  edilen  bilanço  ve  gelir  tablosu  kalemleri  düzeltilerek 

manipüle edilen 2006 yılı bilanço ve gelir tablosu ile gerçek verilere göre düzenlenen 

bilanço ve gelir tablosu dikey yüzdeler yöntemi uygulanarak ve karşılaştırmalı olarak 

analiz edilmiştir.
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CİHAN A.Ş.
2005-2006 YILLARI

KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU
DİKEY ANALİZİ

   2005 2006

1

 DÖNEN VARLIKLAR 12,242,574.92  100.00 72.12 14,371,966.30  100.00 77.03

A

HAZIR DEĞERLER 1,306,628.56 100.00 10.67  2,575,413.41 100.00 17.92  
1- Kasa 48,089.38 3.68   1,526,529.43 59.27   
2- Alınan Çekler 941,941.09 72.09   506,250.12 19.66   
3- Bankalar 276,342.66 21.15   502,378.43 19.51   
4- Ver.Çekler ve Öd.Emirleri 0.00 0.00   0.00    
5- Diğer Hazır Değerler 40,255.43 3.08   40,255.43 1.56   

B MENKUL KIYMETLER 0.00    0.00    

C

TİCARİ ALACAKLAR 4,306,929.72 100.00 35.18  10,022,682.74 100.00 69.74  
1- Alıcılar 4,306,929.72 100.00   10,022,682.74 100.00   
2- Alacak Senetleri 0.00    0.00    
3- Verilen Dep.ve Teminatlar 0.00    0.00    
4- Diğer Ticari Alacaklar 0.00    0.00    

D 
DİĞER ALACAKLAR 161,629.24 100.00 1.32  161,244.24 100.00 1.12  
1- Ortaklardan Alacaklar 0.00 0.00   0.00 0.00   
2- Diğer Çeşitli Alacaklar 161,629.24 100.00   161,244.24 100.00   

E

STOKLAR 6,098,311.83 100.00 49.81  1,165,001.69 100.00 8.11  
1- İlk Madde ve Malzeme 4,340,145.45 71.17   559,509.90 48.03   
2- Yarı Mamüller 1,730,253.07 28.37   0.00 0.00   
3- Mamüller 27,913.31 0.46   594,780.97 51.05   
4- Ticari Mallar 0.00    10,710.82 0.92   
5- Diğer Stoklar 0.00    0.00 0.00   
6- Verilen Sipariş Avansları 0.00    0.00 0.00   

F

GEL.AYL.AİT GİD. VE GELİR 
TAH. 249.90 100.00 0.00  249.90 100.00 0.00  
1- Gelecek Ayl.Ait Giderler 249.90 100.00   249.90 100.00   
2- Gelir Tahakkukları 0.00    0.00    

G

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 368,825.67 100.00 3.01  447,374.32 100.00 3.11  
1- Devreden KDV 349,600.29 94.79   423,703.46 94.71   
2- Diğer KDV 19,225.38 5.21   23,670.86 5.29   
3- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 0.00 0.00   0.00    
         

2

 DURAN VARLIKLAR 4,733,766.49  100.00 27.88 4,286,321.76  100.00 22.97

A

TİCARİ ALACAKLAR 0.00    0.00    
1- Alıcılar 0.00    0.00    
2- Alacak Senetleri 0.00    0.00    
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 0.00    0.00    

B DİĞER ALACAKLAR 0.00    0.00    
C MALİ DURAN VARLIKLAR 0.00    0.00    

D

MADDİ DURAN VARLIKLAR 4,666,958.84 100.00 98.59  4,190,950.20 100.00 97.77  
1- Arazi ve Arsalar 158,308.18 3.39   158,308.18 3.78   
2- Binalar 4,119,776.69 88.28   4,119,776.69 98.30   
3- Tesis, Makine ve Cihazlar 584,676.24 12.53   584,676.24 13.95   
4- Taşıtlar 105,894.33 2.27   135,302.80 3.23   
5- Demirbaşlar 113,341.70 2.43   117,354.17 2.80   
6- Diğer Maddi Duran Varlıklar 28,923.88 0.62   28,923.88 0.69   
7- Birikmiş Amortismanlar (-) -443,962.18 -9.51   -953,391.76 -22.75   
8- Yapılmakta Olan Yatırımlar 0.00    0.00    
9- Verilen Avanslar 0.00    0.00    

E

MADDİ OLM.DURAN VARLIKLAR 345.20 100.00 0.01  172.60 100.00 0.00  
1- Haklar 0.00    0.00    
2- Özel Maliyetler 1,726.14 500.04   1,726.14 1,000.08   

7- Birikmiş Amortismanlar (-) -1,380.94
-400.0
4   -1,553.54 -900.08   

8- Verilen Avanslar 0.00    0.00    
F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARL. 0.00    0.00    

G GEL.YILL.AİT GİD.VE GELİR TAH. 66,462.45  1.40  95,198.96 100.00 2.22  
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 66,462.45 100.00   95,198.96 100.00   

H DİĞER DURAN VARLIKLAR 0.00    0.00    
 AKTİF TOPLAMI 16,976,341.41   100.00 18,658,288.06   100.00

CİHAN A.Ş.
2005-2006 YILLARI

KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU
DİKEY ANALİZİ
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   2005 2006

1

 KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR 10,018,853.05  100.00 59.02 11,326,366.86  100.00 60.70

A
MALİ BORÇLAR 5,064,876.31 100.00 50.55  4,886,609.86 100.00 43.14  
1- Banka Kredileri 4,989,382.93 98.51   4,767,088.80 97.55   
2- Diğer Mali Borçlar 75,493.38 1.49   119,521.06 2.45   

B

TİCARİ BORÇLAR 4,564,797.03 100.00 45.56  4,988,455.63 100.00 44.04  
1- Satıcılar 3,112,968.97 68.20   3,270,067.71 65.55   
2- Borç Senetleri 1,451,828.06 31.80   1,718,387.92 34.45   
3- Alınan Depozito ve Teminatlar 0.00    0.00    
4- Diğer Ticari Borçlar 0.00    0.00    

C

DİĞER BORÇLAR 0.00    841,495.50 100.00 7.43  
1- Ortaklara Borçlar 0.00    841,495.50 100.00   
2- Personele Borçlar 0.00    0.00    
3- Diğer Çeşitli Borçlar 0.00    0.00    

D ALINAN AVANSLAR 0.00    0.00    
1-Alınan Sipariş Avansları 0.00    0.00    

E

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 155,078.53 0.00 1.55  375,704.69 100.00 3.32  
1- Öd.Vergi ve Fonlar 55,588.86    116,534.38 31.02   
2- Öd.Sosyal Güv.Kes. 99,489.67    259,170.31 68.98   
3- Vd.Geç., Ert.Tak.Ver.ve Diğ.Yük. 0.00    0.00    
4- Diğer Yükümlülükler 0.00    0.00    

F
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0.00    0.00    
1- Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yük. 0.00    0.00    
2- Dön.Karının Peş.Öd.Ver.ve Diğ. 0.00    0.00    

G
GEL.AYL.AİT GEL.VE GİD.TAH. 234,101.18 0.00 2.34  234,101.18 100.00 2.07  
1- Gelecek Ayl.Ait Gelirler 0.00    0.00    
2- Gider Tahakkukları 234,101.18    234,101.18 100.00   

H 

DİĞER KISA VD.YAB.KAYNAKLAR 0.00        
1- Hesaplanan KDV 0.00    0.00    
2- Diğer KDV 0.00    0.00    
3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları 0.00    0.00    
4- Diğer Çeşitli Yab.Kaynaklar 0.00    0.00    

           

2

 UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR 2,178,324.44  0.00 12.83 2,496,740.66  0.00 13.38

A MALİ BORÇLAR 2,047,250.61 100.00   2,365,666.83 100.00   
1- Banka Kredileri 2,047,250.61 100.00   2,365,666.83 100.00   

B TİCARİ BORÇLAR 0.00    0.00    
C DİĞER BORÇLAR 0.00    0.00    
D ALINAN AVANSLAR 0.00    0.00    
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0.00    0.00    

F
GEL.YILLARA AİT GEL.VE 
GİD.TAH. 131,073.83 100.00   131,073.83 100.00   
2- Gider Tahakkukları 131,073.83 100.00   131,073.83 100.00   

G DİĞER UZUN 
VD.YAB.KAYNAKLAR 0.00        

           

3

 ÖZKAYNAKLAR 4,779,163.92  100.00 28.15 4,835,180.54  100.00 25.91
A ÖDENMİŞ SERMAYE 2,000,000.00  41.85  2,000,000.00  41.36  
B SERMAYE DÜZ.OLUMLU FARKL. 722,008.94  15.11  722,008.94  14.93  

C
SERMAYE YEDEKLERİ 82,699.17 100.00 1.73  82,699.17 100.00 1.71  
1- Yasal Yedekler 81,557.02 98.62   81,557.02 98.62   
2- Olağanüstü Yedekler 1,142.15 1.38   1,142.15 1.38   

D KAR YEDEKLERİ 0.00    0.00    
E GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 1,618,677.27  33.87  1,618,677.27  33.48  
F GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0.00    0.00    
G DÖNEM  NET KARI (ZARARI) 355,778.54  7.44  411,795.16  8.52  

  PASİF TOPLAMI 16,976,341.41   100.00 18,658,288.06   100.00

CİHAN A.Ş.
2005-2006 YILLARI

KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU
DİKEY ANALİZİ

  2005 2006
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A-

BRÜT SATIŞLAR 9,184,566.05 100.00 102.10 12,967,552.33 100.00 102.10
   Yurtiçi Satışlar 6,164,668.76 67.12  8,113,244.22 62.57  
   Yurtdışı Satışlar 2,987,780.53 32.53  4,822,191.35 37.19  
   Diğer Gelirler 32,116.76 0.35  32,116.76 0.25  

B-
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -189,013.86 100.00 -2.10 -267,300.77 100.00 -2.10
1-Satıştan İadeler (-) -160,913.12 85.13  -217,151.16 81.24  
2-Diğer İndirimler (-) -28,100.74 14.87  -50,149.61 18.76  

        
C- NET SATIŞLAR 8,995,552.19  100.00 12,700,251.56  100.00
        

D-

SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -8,414,309.82 100.00 -93.54 -11,216,570.42 100.00 -88.32
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-) -8,292,374.00 98.55  -10,959,570.42 97.71  
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -121,935.82 1.45  -257,000.00 2.29  
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0.00   0.00   

        
 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 581,242.37  6.46 1,483,681.14  11.68
        

E-

FAALİYET GİDERLERİ (-) -375,123.39 100.00 -4.17 -1,208,389.17 100.00 -9.51
1-Araştırma Geliştirme Giderleri 0.00   0.00   
2-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri -207,561.08 55.33  -402,278.38 33.29  
3-Genel Yönetim Giderleri -167,562.31 44.67  -806,110.79 66.71  

        
 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 206,118.98  2.29 275,291.97  2.17
        

F-

DİĞER FAAL.OL. GEL.VE KARLAR 502,483.20 100.00 5.59 528,006.62 100.00 4.16
   Menkul Kıymet Satış Karları 0.00   0.00 0.00  
   Kambiyo Karları 452,530.55 90.06  475,157.07 89.99  
   Kira Gelirleri 49,952.65 9.94  0.00 0.00  
   Yuvarlama Farkları 0.00   52,849.55 10.01  

        

G-
DİĞER FAAL.OL.GİD.VE ZAR. (-) -204,928.11 100.00 -2.28 -225,420.92 100.00 -1.77
   Kambiyo Zararları -204,928.11 100.00  -225,420.92 100.00  
   Yuvarlama Farkları 0.00   0.00   

        

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -144,300.00 100.00 -1.60 -158,730.00 100.00 -1.25
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri -144,300.00 100.00  -158,730.00 100.00  

        
 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 359,374.07  4.00 419,147.67  3.30
        

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0.00  0.00 0.00  0.00
 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0.00   0.00   

        

J-
OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARARLAR 
(-) -3,595.53 100.00 -0.04 -7,352.51 100.00 -0.06
 -Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler -3,595.53 100.00  -7,352.51 100.00  

        
 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 355,778.54  3.96 411,795.16  3.24
        

K- DÖN.KARI VER.VE 
DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-) 0.00   0.00   

        
 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 355,778.54  3.96 411,795.16  3.24

CİHAN A.Ş.
2005-2006 YILLARI

KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLOLAR ANALİZİ
 (BİLANÇO)

   2005 2006 ARTIŞ/AZALIŞ DEĞİŞİM % 
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1

 DÖNEN VARLIKLAR 12,242,574.92 14,371,966.30 2,129,391.38 17.39

A

HAZIR DEĞERLER 1,306,628.56 2,575,413.41 1,268,784.85 97.10
1- Kasa 48,089.38 1,526,529.43 1,478,440.05 3,074.36
2- Alınan Çekler 941,941.09 506,250.12 -435,690.97 -46.25
3- Bankalar 276,342.66 502,378.43 226,035.77 81.80
4- Ver.Çekler ve Öd.Emirleri 0.00 0.00 0.00 0.00
5- Diğer Hazır Değerler 40,255.43 40,255.43 0.00 0.00

B MENKUL KIYMETLER 0.00 0.00 0.00 0.00

C

TİCARİ ALACAKLAR 4,306,929.72 10,022,682.74 5,715,753.02 132.71
1- Alıcılar 4,306,929.72 10,022,682.74 5,715,753.02 132.71
2- Alacak Senetleri 0.00 0.00 0.00 0.00
3- Verilen Dep.ve Teminatlar 0.00 0.00 0.00 0.00
4- Diğer Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00

D 
DİĞER ALACAKLAR 161,629.24 161,244.24 -385.00 -0.24
1- Ortaklardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
2- Diğer Çeşitli Alacaklar 161,629.24 161,244.24 -385.00 -0.24

E

STOKLAR 6,098,311.83 1,165,001.69 -4,933,310.14 -80.90
1- İlk Madde ve Malzeme 4,340,145.45 559,509.90 -3,780,635.55 -87.11
2- Yarı Mamüller 1,730,253.07 0.00 -1,730,253.07 -100.00
3- Mamüller 27,913.31 594,780.97 566,867.66 2,030.81
4- Ticari Mallar 0.00 10,710.82 10,710.82 0.00
5- Diğer Stoklar 0.00 0.00 0.00 0.00
6- Verilen Sipariş Avansları 0.00 0.00 0.00 0.00

F
GEL.AYL.AİT GİD. VE GELİR TAH. 249.90 249.90 0.00 0.00
1- Gelecek Ayl.Ait Giderler 249.90 249.90 0.00 0.00
2- Gelir Tahakkukları 0.00 0.00 0.00 0.00

G

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 368,825.67 447,374.32 78,548.65 21.30
1- Devreden KDV 349,600.29 423,703.46 74,103.17 21.20
2- Diğer KDV 19,225.38 23,670.86 4,445.48 23.12
3- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 0.00 0.00 0.00 0.00

      0.00

2

 DURAN VARLIKLAR 4,733,766.49 4,286,321.76 -447,444.73 -9.45

A

TİCARİ ALACAKLAR   0.00 0.00
1- Alıcılar 0.00 0.00 0.00 0.00
2- Alacak Senetleri 0.00 0.00 0.00 0.00
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 0.00 0.00 0.00 0.00

B DİĞER ALACAKLAR 0.00 0.00 0.00 0.00
C MALİ DURAN VARLIKLAR 0.00 0.00 0.00 0.00

D

MADDİ DURAN VARLIKLAR 4,666,958.84 4,190,950.20 -476,008.64 -10.20
1- Arazi ve Arsalar 158,308.18 158,308.18 0.00 0.00
2- Binalar 4,119,776.69 4,119,776.69 0.00 0.00
3- Tesis, Makine ve Cihazlar 584,676.24 584,676.24 0.00 0.00
4- Taşıtlar 105,894.33 135,302.80 29,408.47 27.77
5- Demirbaşlar 113,341.70 117,354.17 4,012.47 3.54
6- Diğer Maddi Duran Varlıklar 28,923.88 28,923.88 0.00 0.00
7- Birikmiş Amortismanlar (-) -443,962.18 -953,391.76 -509,429.58 114.75
8- Yapılmakta Olan Yatırımlar 0.00 0.00 0.00 0.00
9- Verilen Avanslar 0.00 0.00 0.00 0.00

E

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKL. 345.20 172.60 -172.60 -50.00
1- Haklar 0.00 0.00 0.00 0.00
2- Özel Maliyetler 1,726.14 1,726.14 0.00 0.00
7- Birikmiş Amortismanlar (-) -1,380.94 -1,553.54 -172.60 12.50
8- Verilen Avanslar 0.00 0.00 0.00 0.00

F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 0.00 0.00 0.00 0.00

G GEL.YILLARA AİT GİD.VE GELİR TAH. 66,462.45 95,198.96 28,736.51 43.24
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 66,462.45 95,198.96 28,736.51 43.24

H DİĞER DURAN VARLIKLAR 0.00 0.00 0.00 0.00
  AKTİF TOPLAMI 16,976,341.41 18,658,288.06 1,681,946.65 9.91

CİHAN A.Ş.
2005-2006 YILLARI

KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLOLAR ANALİZİ
 (BİLANÇO)

   2005 2006 ARTIŞ/AZALIŞ DEĞİŞİM %
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1

 KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR 10,018,853.05 11,326,366.86 1,307,513.81 13.05

A
MALİ BORÇLAR 5,064,876.31 4,886,609.86 -178,266.45 -3.52
1- Banka Kredileri 4,989,382.93 4,767,088.80 -222,294.13 -4.46
2- Diğer Mali Borçlar 75,493.38 119,521.06 44,027.68 58.32

B

TİCARİ BORÇLAR 4,564,797.03 4,988,455.63 423,658.60 9.28
1- Satıcılar 3,112,968.97 3,270,067.71 157,098.74 5.05
2- Borç Senetleri 1,451,828.06 1,718,387.92 266,559.86 18.36
3- Alınan Depozito ve Teminatlar 0.00 0.00 0.00 0.00
4- Diğer Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00

C

DİĞER BORÇLAR 0.00 841,495.50 841,495.50 0.00
1- Ortaklara Borçlar 0.00 841,495.50 841,495.50 0.00
2- Personele Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
3- Diğer Çeşitli Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00

D ALINAN AVANSLAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1-Alınan Sipariş Avansları 0.00 0.00 0.00 0.00

E

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 155,078.53 375,704.69 220,626.16 142.27
1- Öd.Vergi ve Fonlar 55,588.86 116,534.38 60,945.52 109.64
2- Öd.Sosyal Güv.Kes. 99,489.67 259,170.31 159,680.64 160.50
3- Vd.Geçmiş, Ert.Tak.Ver.ve Diğ.Yük. 0.00 0.00 0.00 0.00
4- Diğer Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00

F
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yük. 0.00 0.00 0.00 0.00
2- Dönem Karının Peş.Öd.Ver.ve Diğ. 0.00 0.00 0.00 0.00

G
GEL.AYL.AİT GEL.VE GİD.TAH. 234,101.18 234,101.18 0.00 0.00
1- Gelecek Ayl.Ait Gelirler 0.00 0.00 0.00 0.00
2- Gider Tahakkukları 234,101.18 234,101.18 0.00 0.00

H 

DİĞER KISA VD.YAB.KAYNAKLAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Hesaplanan KDV 0.00 0.00 0.00 0.00
2- Diğer KDV 0.00 0.00 0.00 0.00
3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları 0.00 0.00 0.00 0.00
4- Diğer Çeşitli Yab.Kaynaklar 0.00 0.00 0.00 0.00

     0.00  

2

 UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR 2,178,324.44 2,496,740.66 318,416.22 14.62

A MALİ BORÇLAR 2,047,250.61 2,365,666.83 318,416.22 15.55
1- Banka Kredileri 2,047,250.61 2,365,666.83 318,416.22 15.55

B TİCARİ BORÇLAR 0.00 0.00 0.00 0.00
C DİĞER BORÇLAR 0.00 0.00 0.00 0.00
D ALINAN AVANSLAR 0.00 0.00 0.00 0.00
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0.00 0.00 0.00 0.00

F GEL.YILLARA AİT GEL.VE GİD.TAH. 131,073.83 131,073.83 0.00 0.00
2- Gider Tahakkukları 131,073.83 131,073.83 0.00 0.00

G DİĞER UZUN VD.YAB.KAYNAKLAR 0.00 0.00 0.00 0.00
     0.00  

3

 ÖZKAYNAKLAR 4,779,163.92 4,835,180.54 56,016.62 1.17
A ÖDENMİŞ SERMAYE 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
B SERMAYE DÜZ.OLUMLU FARKLARI 722,008.94 722,008.94 0.00 0.00

C
SERMAYE YEDEKLERİ 82,699.17 82,699.17 0.00 0.00
1- Yasal Yedekler 81,557.02 81,557.02 0.00 0.00
2- Olağanüstü Yedekler 1,142.15 1,142.15 0.00 0.00

D KAR YEDEKLERİ 0.00 0.00 0.00 0.00
E GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 1,618,677.27 1,618,677.27 0.00 0.00
F GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
G DÖNEM  NET KARI (ZARARI) 355,778.54 411,795.16 56,016.62 15.74

  PASİF TOPLAMI 16,976,341.41 18,658,288.06 1,681,946.65 9.91

CİHAN A.Ş.
2005-2006 YILLARI

KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLOLAR ANALİZİ
 (GELİR TABLOSU)

  2005 2006 ARTIŞ/AZALIŞ  DEĞİŞİM % 
A- BRÜT SATIŞLAR      9,184,566.05      12,967,552.33      3,782,986.28          41.19 
    Yurtiçi Satışlar      6,164,668.76        8,113,244.22      1,948,575.46          31.61 
    Yurtdışı Satışlar      2,987,780.53        4,822,191.35      1,834,410.82          61.40 
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    Diğer Gelirler           32,116.76             32,116.76                        -               -      
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -       189,013.86 -         267,300.77 -         78,286.91          41.42 
 1-Satıştan İadeler (-) -       160,913.12 -         217,151.16 -         56,238.04          34.95 
 2-Diğer İndirimler (-) -         28,100.74 -           50,149.61 -         22,048.87          78.46 
      
C- NET SATIŞLAR      8,995,552.19      12,700,251.56      3,704,699.37          41.18 
      
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -    8,414,309.82 -    11,216,570.42 -    2,802,260.60          33.30 
 1-Satılan Mamüller Maliyeti (-) -    8,292,374.00 -    10,959,570.42 -    2,667,196.42          32.16 
 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -       121,935.82 -         257,000.00 -       135,064.18        110.77 
 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)                        -                          -                        -               -      
      
 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI         581,242.37        1,483,681.14         902,438.77        155.26 
      
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) -       375,123.39 -      1,208,389.17 -       833,265.78        222.13 
 1-Araştırma Geliştirme Giderleri                        -                          -                        -               -      
 2-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri -       207,561.08 -         402,278.38 -       194,717.30          93.81 
 3-Genel Yönetim Giderleri -       167,562.31 -         806,110.79 -       638,548.48        381.08 
      
 FAALİYET KARI VEYA ZARARI         206,118.98           275,291.97           69,172.99          33.56 
                           -  
F- DİĞER FAAL.OLAĞ.GEL.VE KARLAR         502,483.20           528,006.62           25,523.42            5.08 
    Menkul Kıymet Satış Karları                        -                          -                        -               -      
    Kambiyo Karları         452,530.55           475,157.07           22,626.52            5.00 
    Kira Gelirleri           49,952.65                          - -         49,952.65 -     100.00    
    Yuvarlama Farkları                        -             52,849.55           52,849.55               -      
      
G- DİĞER FAAL.OLAĞ.GİD.VE ZAR. (-) -       204,928.11 -         225,420.92 -         20,492.81          10.00 
    Kambiyo Zararları -       204,928.11 -         225,420.92 -         20,492.81          10.00 
    Yuvarlama Farkları                        -                          -                        -               -      
      
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -       144,300.00 -         158,730.00 -         14,430.00          10.00 
 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri -       144,300.00 -         158,730.00 -         14,430.00          10.00 
      
 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR         359,374.07           419,147.67           59,773.60          16.63 
      
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR                        -                          -                        -               -      
  - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                        -                          -                        -               -      
      
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARL. (-) -           3,595.53 -             7,352.51 -           3,756.98        104.49 
  -Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler -           3,595.53 -             7,352.51 -           3,756.98        104.49 
                           -  
 DÖNEM KARI VEYA ZARARI         355,778.54           411,795.16           56,016.62          15.74 
      
K- DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-)                        -                          -                        -               -      
      
 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI         355,778.54           411,795.16           56,016.62          15.74 

CİHAN A.Ş.
2006 YILLI BİLANÇOSU

   MANİPÜLE EDİLEN 2006 BİLANÇOSU GERÇEK 2006 BİLANÇOSU
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1

 DÖNEN VARLIKLAR 14,371,966.30  100.00 77.03 12,316,915.36  100.00 74.61

A

HAZIR DEĞERLER 2,575,413.41 100.00 17.92  1,481,663.41 100.00 12.03  
1- Kasa 1,526,529.43 59.27   322,529.43 21.77   
2- Alınan Çekler 506,250.12 19.66   616,500.12 41.61   
3- Bankalar 502,378.43 19.51   502,378.43 33.91   
4- Ver.Çekler ve Öd.Emirleri 0.00    0.00    
5- Diğer Hazır Değerler 40,255.43 1.56   40,255.43 2.72   

B MENKUL KIYMETLER 0.00    0.00    

C

TİCARİ ALACAKLAR 10,022,682.74 100.00 69.74  7,485,682.74 100.00 60.78  
1- Alıcılar 10,022,682.74 100.00   7,485,682.74 100.00   
2- Alacak Senetleri 0.00    0.00    
3- Verilen Dep.ve Teminatlar 0.00    0.00    
4- Diğer Ticari Alacaklar 0.00    0.00    

D 
DİĞER ALACAKLAR 161,244.24 100.00 1.12  161,244.24 100.00 1.31  
1- Ortaklardan Alacaklar 0.00 0.00   0.00 0.00   
2- Diğer Çeşitli Alacaklar 161,244.24 100.00   161,244.24 100.00   

E

STOKLAR 1,165,001.69 100.00 8.11  2,645,751.69 100.00 21.48  
1- İlk Madde ve Malzeme 559,509.90 48.03   1,559,509.90 58.94   
2- Yarı Mamüller 0.00 0.00   0.00 0.00   
3- Mamüller 594,780.97 51.05   1,075,530.97 40.65   
4- Ticari Mallar 10,710.82 0.92   10,710.82 0.40   
5- Diğer Stoklar 0.00 0.00   0.00 0.00   
6- Verilen Sipariş Avansları 0.00 0.00   0.00 0.00   

F
GEL.AYL.AİT GİD. VE GELİR TAH. 249.90 100.00 0.00  95,198.96 100.00 0.77  
1- Gelecek Ayl.Ait Giderler 249.90 100.00   95,198.96 100.00   
2- Gelir Tahakkukları 0.00    0.00    

G

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 447,374.32 100.00 3.11  447,374.32 100.00 3.63  
1- Devreden KDV 423,703.46 94.71   423,703.46 94.71   
2- Diğer KDV 23,670.86 5.29   23,670.86 5.29   
3- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 0.00    0.00    

           

2

 DURAN VARLIKLAR 4,286,321.76  100.00 22.97 4,191,122.80  100.00 25.39

A

TİCARİ ALACAKLAR 0.00    0.00    
1- Alıcılar 0.00    0.00    
2- Alacak Senetleri 0.00    0.00    
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 0.00    0.00    

B DİĞER ALACAKLAR 0.00    0.00    
C MALİ DURAN VARLIKLAR 0.00    0.00    

D

MADDİ DURAN VARLIKLAR 4,190,950.20 100.00 97.77  4,190,950.20 100.00 100.00  
1- Arazi ve Arsalar 158,308.18 3.78   158,308.18 3.78   
2- Binalar 4,119,776.69 98.30   4,119,776.69 98.30   
3- Tesis, Makine ve Cihazlar 584,676.24 13.95   584,676.24 13.95   
4- Taşıtlar 135,302.80 3.23   135,302.80 3.23   
5- Demirbaşlar 117,354.17 2.80   117,354.17 2.80   
6- Diğer Maddi Duran Varlıklar 28,923.88 0.69   28,923.88 0.69   
7- Birikmiş Amortismanlar (-) -953,391.76 -22.75   -953,391.76 -22.75   
8- Yapılmakta Olan Yatırımlar 0.00    0.00    
9- Verilen Avanslar 0.00    0.00    

E

MADDİ OLM.DURAN VARLIKLAR 172.60 100.00 0.00  172.60 100.00 0.00  
1- Haklar 0.00    0.00    
2- Özel Maliyetler 1,726.14 1,000.08   1,726.14 1,000.08   
7- Birikmiş Amortismanlar (-) -1,553.54 -900.08   -1,553.54 -900.08   
8- Verilen Avanslar 0.00    0.00    

F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARL. 0.00    0.00    

G GEL.YILL.AİT GİD.VE GELİR TAH. 95,198.96 100.00 2.22  0.00 0.00 0.00  
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 95,198.96 100.00   0.00 0.00   

H DİĞER DURAN VARLIKLAR 0.00    0.00    
  AKTİF TOPLAMI 18,658,288.06   100.00 16,508,038.16   100.00

CİHAN A.Ş.
2006 YILLI BİLANÇOSU

   MANİPÜLE EDİLEN 2006 BİLANÇOSU GERÇEK 2006 BİLANÇOSU
1  KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR 11,326,366.86  100.00 60.70 13,230,142.85  100.00 80.14
 A MALİ BORÇLAR 4,886,609.86 100.00 43.14  7,252,276.69 100.00 54.82  
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  1- Banka Kredileri 4,767,088.80 97.55   7,132,755.63 98.35   
  2- Diğer Mali Borçlar 119,521.06 2.45   119,521.06 1.65   
 B TİCARİ BORÇLAR 4,988,455.63 100.00 44.04  4,988,455.63 100.00 37.71  
  1- Satıcılar 3,270,067.71 65.55   3,270,067.71 65.55   
  2- Borç Senetleri 1,718,387.92 34.45   1,718,387.92 34.45   
  3- Alınan Depozito ve Teminatlar 0.00    0.00    
  4- Diğer Ticari Borçlar 0.00    0.00    
 C DİĞER BORÇLAR 841,495.50 100.00 7.43  379,604.66 100.00 2.87  
  1- Ortaklara Borçlar 841,495.50 100.00   379,604.66 100.00   
  2- Personele Borçlar 0.00    0.00    
  3- Diğer Çeşitli Borçlar 0.00    0.00    
 D ALINAN AVANSLAR 0.00    0.00    
  1-Alınan Sipariş Avansları 0.00    0.00    
 E ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 375,704.69 100.00 3.32  375,704.69 100.00 2.84  
  1- Öd.Vergi ve Fonlar 116,534.38 31.02   116,534.38 31.02   
  2- Öd.Sosyal Güv.Kes. 259,170.31 68.98   259,170.31 68.98   
  3- Vd.Geç., Ert.Tak.Ver.ve Diğ.Yük. 0.00    0.00    
  4- Diğer Yükümlülükler 0.00    0.00    
 F BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0.00    0.00    
  1- Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yük. 0.00    0.00    
  2- Dön.Karının Peş.Öd.Ver.ve Diğ. 0.00    0.00    
 G GEL.AYL.AİT GEL.VE GİD.TAH. 234,101.18 100.00 2.07  234,101.18 100.00 1.77  
  1- Gelecek Ayl.Ait Gelirler 0.00    0.00    
  2- Gider Tahakkukları 234,101.18 100.00   234,101.18 100.00   
 H DİĞER KISA VD.YAB.KAYNAKLAR         
  1- Hesaplanan KDV 0.00    0.00    
  2- Diğer KDV 0.00    0.00    
  3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları 0.00    0.00    
  4- Diğer Çeşitli Yab.Kaynaklar 0.00    0.00    
           
2  UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR 2,496,740.66  0.00 13.38 131,073.83  0.00 0.79
 A MALİ BORÇLAR 2,365,666.83 100.00   0.00 0.00   
  1- Banka Kredileri 2,365,666.83 100.00   0.00 0.00   
 B TİCARİ BORÇLAR 0.00    0.00    
 C DİĞER BORÇLAR 0.00    0.00    
 D ALINAN AVANSLAR 0.00    0.00    
 E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0.00    0.00    

 F
GEL.YILLARA AİT GEL.VE 
GİD.TAH. 131,073.83 100.00   131,073.83 100.00   

  2- Gider Tahakkukları 131,073.83 100.00   131,073.83 100.00   
 G DİĞER UZUN VD.YAB.KAYNAKLAR         
           
3  ÖZKAYNAKLAR 4,835,180.54  100.00 25.91 3,146,821.48  100.00 19.06
 A ÖDENMİŞ SERMAYE 2,000,000.00  41.36  2,000,000.00  63.56  
 B SERMAYE DÜZ.OLUMLU FARKL. 722,008.94  14.93  722,008.94  22.94  
 C SERMAYE YEDEKLERİ 82,699.17 100.00 1.71  82,699.17 100.00 2.63  
  1- Yasal Yedekler 81,557.02 98.62   81,557.02 98.62   
  2- Olağanüstü Yedekler 1,142.15 1.38   1,142.15 1.38   
 D KAR YEDEKLERİ 0.00    0.00    
 E GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 1,618,677.27  33.48  1,618,677.27  51.44  
 F GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0.00    0.00    
 G DÖNEM  NET KARI (ZARARI) 411,795.16  8.52  -1,276,563.90  -40.57  
  PASİF TOPLAMI 18,658,288.06   100.00 16,508,038.16   100.00

CİHAN A.Ş.
2006 YILI GELİR TABLOSU

  
MANİPÜLE EDİLEN 2006 GELİR 

TABLOSU GERÇEK 2006 GELİR TABLOSU

A-

BRÜT SATIŞLAR 12,967,552.33 100.00 102.10 10,817,552.33 100.00 102.53
   Yurtiçi Satışlar 8,113,244.22 62.57  5,963,244.22 55.13  
   Yurtdışı Satışlar 4,822,191.35 37.19  4,822,191.35 44.58  
   Diğer Gelirler 32,116.76 0.25  32,116.76 0.30  
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B-

SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -267,300.77 100.00 -2.10 -267,300.77 100.00 -2.53
1-Satıştan İadeler (-) -217,151.16 81.24  -217,151.16 81.24  
2-Diğer İndirimler (-) -50,149.61 18.76  -50,149.61 18.76  

        
C- NET SATIŞLAR 12,700,251.56  100.00 10,550,251.56  100.00
        

D-

SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -11,216,570.42 100.00 -88.32 -10,754,679.58 100.00 -101.94
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-) -10,959,570.42 97.71  -10,497,679.58 97.61  
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -257,000.00 2.29  -257,000.00 2.39  
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0.00   0.00   

        
 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 1,483,681.14  11.68 -204,428.02  -1.94
        

E-

FAALİYET GİDERLERİ (-) -1,208,389.17 100.00 -9.51 -1,208,639.07 100.00 -11.46
1-Araştırma Geliştirme Giderleri 0.00   0.00   
2-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri -402,278.38 33.29  -402,278.38 33.28  
3-Genel Yönetim Giderleri -806,110.79 66.71  -806,360.69 66.72  

        
 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 275,291.97  2.17 -1,413,067.09  -13.39
        

F-

DİĞER FAAL.OL. GEL.VE KARLAR 528,006.62 100.00 4.16 528,006.62 100.00 5.00
   Menkul Kıymet Satış Karları 0.00 0.00  0.00 0.00  
   Kambiyo Karları 475,157.07 89.99  475,157.07 89.99  
   Kira Gelirleri 0.00 0.00  0.00 0.00  
   Yuvarlama Farkları 52,849.55 10.01  52,849.55 10.01  

        

G-

DİĞER FAAL.OL.GİD.VE ZAR. (-) -225,420.92 100.00 -1.77 -225,420.92 100.00 -2.14
   Kambiyo Zararları -225,420.92 100.00  -225,420.92 100.00  
   Yuvarlama Farkları 0.00   0.00   

        

H-
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -158,730.00 100.00 -1.25 -158,730.00 100.00 -1.50
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri -158,730.00 100.00  -158,730.00 100.00  

        
 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 419,147.67  3.30 -1,269,211.39  -12.03
        

I-
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0.00  0.00 0.00  0.00
 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0.00   0.00   

        

J-
OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARARLAR (-) -7,352.51 100.00 -0.06 -7,352.51 100.00 -0.07
 -Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler -7,352.51 100.00  -7,352.51 100.00  

        
 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 411,795.16  3.24 -1,276,563.90  -12.10
        

K-
DÖN.KARI VER.VE 
DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-) 0.00   0.00   

        
 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 411,795.16  3.24 -1,276,563.90  -12.10

Gerçek mali tablo verileri ile manipüle edilen bilanço ve gelir tablosu kalemleri 

ile tutarları aşağıdaki gibidir.

1 -fiili sayım sonunda bulunan 110.250,00 YTL tutarındaki çekler alınan 

çekler hesabına ilave edilmiştir.

2-Banka kredileri  uzun vadeden kısa  vadeli  yabancı  kaynaklar  grubuna 

alınmıştır.

- 219-



3-Hayali  satış  tutarı  olan  2.150.000,00  YTL  yurtiçi  satışlar  tutarından 

çıkarılmıştır.

4 -Yurtiçi  satışlar  tutarına  %  18  KDV  edilerek,  2.150.000,00  x 

%18=2.537.000,00 YTL. alıcılar hesabından düşülmüştür.

5-Satışlardan  çıkarılan  tutara  ait  olan  1.480.750,00  YTL.  satılan  malın 

maliyeti tutarından düşülmüştür.

6-Fiili sayım sonucu bulan kasa tutarı 322.529,43 YTL.’ dir.

7 -Gelecek yıllara ait giderler toplamı olan 95.198,96 YTL. gelecek aylara 

ait  giderlere,  gelecek aylara  ait  giderler  toplamı  olan  249,90  YTL  ise 

genel yönetim giderlerine aktarılmıştır.

8 -Aradaki bakiye fark ortaklar C/H’ dan düşülmüştür.

Öz Sermaye Karlılığı rasyosu

2005 yılı Net Kar / Öz Sermaye = 355.778,54 / 2.000.000,00 = 0,1778

2006 yılı Net Kar / Öz Sermaye = 411.795,16 / 2.000.000,00 = 0,2059

gerçek 2006 yılı Net Kar / Öz Sermaye =  - 0 -

Varlık Yapısına İlişkin Rasyolar

2005 yılı Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar =

12.242.574,92 / 16.976.341,41 = 0,7212

2006 yılı Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar =

14.371.966,30 / 18.658.288,06 = 0,7703
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gerçek 2006 yılı Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar

12.316.915,36 / 16.508.038,16 = 0,7461

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

2005 yılı Duran Varlıklar / Toplam Varlıklar = 

4.733.766,49 / 16.976.341,41 = 0,2788

2006yılı Duran Varlıklar / Toplam Varlıklar = 

4.286.321,76 / 18.658.288,06 = 0,2297

gerçek 2006 yılı Duran Varlıklar / Toplam Varlıklar = 

4.191.122,80 / 16.508.038,16 = 0,2539

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

2005 yılı Maddi Duran Varlıklar / Toplam Varlıklar =

4.666.958,84 / 16.976.341,41 = 0,2749

2006 yılı Maddi Duran Varlıklar / Toplam Varlıklar =

4.190.950,20 / 18.658.288,06 = 0,2246

gerçek 2006 yılı Maddi Duran Varlıklar / Toplam Varlıklar =

4.190.950,20 / 16.508.038,16 = 0,2538

2005 yılı Maddi Duran Varlıklar / Toplam Özkaynaklar =

4.666.958,84 / 4.779.163,92 = 0,9765

2006 yılı Maddi Duran Varlıklar / Toplam Özkaynaklar =

4.190.950,20 / 4.835.180,54 = 0,8667

gerçek 2006 yılı Maddi Duran Varlıklar / Toplam Varlıklar =
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4.190.950,20 / 3.146.821,48 = 1,3318

Kaynak Yapısına İlişkin Rasyolar

2005 yılı K.V.Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar =

10.018.853,05 / 4.779.163,92 = 2,096

2006 yılı K.V.Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar =

11.326.366,86 / 4.835.180,54 = 2,3425

gerçek 2006 yılı K.V.Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar =

13.230.142,85 / 3.146.821,48 = 4,2042

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

2005 yılı K.V.Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynaklar =

10.018.853,05 / 16.976.341,41 = 0,5902

2006 yılı K.V.Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynaklar =

11.326.366,86 / 18.658.288,06 = 0,6070

gerçek 2006 yılı K.V.Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynaklar =

13.230.142,85 / 16.508.038,16 = 0,8014

2005 yılı U.V.Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynaklar = 

2.178.324,44 / 16.976.341,41 = 0,1283

2006 yılı U.V.Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynaklar = 

2.496.740,66 / 18.658.288,06 = 0,1338

gerçek 2006 yılı U.V.Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynaklar = 
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131.073,83 / 16.508.038,16 = 0,0079

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

2005 yılı Toplam Borçlar / Toplam Kaynaklar

10.018.853,05+2.178.324,44 / 16.976.341,41 = 0,718

2006 yılı Toplam Borçlar / Toplam Kaynaklar

11.326.366,86+2.496.740,66 / 18.658.288,06 = 0,7408

gerçek 2006 yılı Toplam Borçlar / Toplam Kaynaklar

13.230.142,85+131.073,83 / 16.508.038,16 = 0,809

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

2005 yılı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar

2.178.324,44 / 4.779.163,92 = 0,4558

2006 yılı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar

2.496.740,66 / 4.835.180,54 = 0,5163

gerçek 2006 yılı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar

131.073,83 / 3.146.821,48 = 0,0416

Cari Oran

2005 yılı Dönen Varlıklar / K.V.Yabancı Kaynaklar =

12.242.574,92 / 10.018.853,05 = 1,22

2006 yılı Dönen Varlıklar / K.V.Yabancı Kaynaklar =

14.371.966,30 / 11.326.366,86 = 1,27
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gerçek 2006 yılı Dönen Varlıklar / K.V.Yabancı Kaynaklar =

12.316.915,36 / 13.230.142,85 = 0,93

Asit-Test Oranı

2005 yılı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/K.V.Yabancı Kaynaklar =

(12.242.574,92-6.098.311,83) / 10.018.853,05 = 0,61

2006yılı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/K.V.Yabancı Kaynaklar =

(14.371.966,30-1.165.001,69) / 11.326.366,86 = 1,166

gerçek 2006 yılı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/K.V.Yabancı Kaynaklar =

(12.316.915,36-2.645.751,69) / 13.230.142,85 = 0,73

Hazır Değerler Oranı

2005 yılı Hazır Değerler / K.V.Yabancı Kaynaklar =

1.306.628,56 / 10.018.853,05 = 0,13

2006 yılı Hazır Değerler / K.V.Yabancı Kaynaklar =

2.575.413,41 / 11.326.366,86 = 0,227

gerçek 2006 yılı Hazır Değerler / K.V.Yabancı Kaynaklar =

1.481.663,41 / 13.230.142,85 = 0,11

Diğer Rasyolar

2005 yılı Ticari Alacaklar / Net Satışlar

4.306.929,72 / 8.995.552,19 =0,4787

2006 yılı Ticari Alacaklar / Net Satışlar

10.022.682,74 / 12.700.251,56 =0,7891
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gerçek 2006 yılı Ticari Alacaklar / Net Satışlar

7.485.682,74 / 10.550.251,56 =0,7095

DENETİM ÇALIŞMALARI 

SONUCUNDA ULAŞILAN SONUÇLAR İSE AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

-  Muhasebe müdürü,  yönetim kurulunun bilgisi  dahilinde bu manipülasyonu 

yaparken, yönetim kurulunun bilgisi olmadan gerçekte olmayan firmalara satış yapmış 

gibi  faturalar  düzenleyerek  muhasebe  kayıtlarına  almıştır.  Böylece  2005  yılına  göre 

2006  yılı  satışlar  ve  kar  rakamları  artırılmıştır.  Yapılan  satışlara  göre  de  stoklar 

maliyetlere aktarılmıştır. Postadan geri gelen fatura da bu hayali satış yapılan firmaya 

aittir. Muhasebe servisinde yeni işe başlayan eleman o gün kesilen bütün faturalarla 

birlikte bu faturayı da postaya vermiş ve olay böyle gerçekleşmiştir.

-  Yapılan  stok  sayımında  stokların  muhasebe  kayıtları  ile  tuttuğu  tespit 

edilmiştir.

-  Muhasebe müdürü şirkette 15 yıldır  çalışmaktadır.  Bunun son beş yılı  ise 

muhasebe  müdürü  kadrosunda  geçmiştir.  Şirketin  iç  denetçileri  tarafından  uzun 

zamandır eleştirilen ve çözüm bulunamamış sorunu üretim ve depo sorumlularının aynı 

kadrodan oluşmasıdır. Bu kadrodaki personelin en yenisi 4 yıldır şirkette çalışmaktadır. 

- Şirkette kalite ve müşteri memnuniyetine çok önem verilmekte, bu nedenle 

hatalı  ürünler  asla  satılmamakta,  reyonlarda  yer  almamakta,  herhangi  bir  hata 

olmaması  için  de  aynı  gün  imha  edilmekte,  başka  türlü  değerlendirilmesine  izin 

verilmemektedir.  Üretimden çıkan sağlam ürünler,  üretim hatası  olduğu gerekçesiyle 

ayrılmakta,  imha  edilmek  üzere  depoya  konulmadan  şirketten  çıkarılarak  anlaşılan 

yerlere satılmakta ve ücreti nakit alınarak paylaşılmaktadır. Bu paylaşım üretim müdürü 

ile muhasebe müdürü arasında olmakta, diğer personele ise cüzi bir pay verilmektedir. 

Ancak  üretim  müdürü  ile  muhasebe  müdürünün  başka  bir  nedenden  dolayı 

anlaşamamaları üzerine üretimden muhasebeye stoklarla ilgili sağlıklı bilgi gelmemekte, 
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gelen bilginin doğruluğu ise sorgulanamamaktadır.  2006 yılında bu sorun çözülmüş, 

ancak stoklarla muhasebe kayıtları arasında ciddi fark olduğu tespit edilmiştir. 

- Yönetim kurulunun aldığı kararı fırsat bilen muhasebe müdürü hayali firmalar 

yaratarak bu firmalara hayali satışlar yapmış ve kayıtlara almış, böylece hem yönetim 

kurulunun  aldığı  mali  tabloların  güzelleştirilmesi  kararına  katkı  sağlamış  hem  de 

stokların gerçek seviyesine gelmesini sağlamıştır. 

- Hayali satışlar yapıldığından tahsilatlar nakit olarak kasaya alınmakta, ancak 

kasadaki  rakam gerçek  olmadığından  nakit  ihtiyacı  ortaklar  C/H  ‘  dan  karşılanarak 

gerçekleştirilmektedir.

- 2006 yılında yapılan hayali satışların toplam tutarının 2.150,00 YTL olduğu 

muhasebe müdürü tarafından beyan edilmiştir.

-  Karın  düşmesini  önlemek  için  2006  yılında  yapılan  tüm  sigorta  giderleri 

dönem gideri ve gelecek aylara ait giderler yerine, gelecek aylara ve gelecek yıllara ait 

giderler olarak kayıtlara alınmıştır.

- Yapılan fiili sayım sonucunda, alınan çekler içerisinden hangi firmadan alındığı 

tespit  edilemeyen  ve  kayıtlarda  bulunmayan  toplam 110.250,00  YTL.  tutarında  çek 

bulunmuştur. Olayın tespit edildiği gün muhasebe müdürünün işine son verildiğinden 

evraklara erişimi engellendiğinden, bu fazla çeklerin depodan yapılan hırsızlık sonucu 

alınan çekler olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, çeklerin çoğu ciro yoluyla geldiği için 

gerçek tespit yapılamamıştır.

-  Depodan  alınan  ürünlerin  ne  kadar  olduğu  ve  ne  kadar  zamandır  bu 

hırsızlığın yapıldığı tespit edilememiştir.

-  Muhasebe  müdürü  tarafından  hazırlanan  rapora  göre  yönetim  kurulu 

tarafından kabul edilen sermaye artırımı teklifi askıya alınmıştır. Muhasebe müdürünün 

şirketin yatırım kararını  fırsat bilerek böyle bir  teklifte bulunduğu, gerçekte olmayan 

nakit para ile sermaye artırımına gidilmesi halinde ileride nakit sıkıntısı yaşanacağı tespit 

edilmiştir.
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-  Stoklardan satılan mamul  maliyetine  aktarılan tutar  için satışların maliyeti 

tablosu  düzenlenmediği,  işlemin  sadece  yevmiye  kayıtları  üzerinden  yapıldığı  tespit 

edilmiştir.

- Muhasebe müdürünün oğlunun 2 yıldır yurtdışında öğrenim gördüğü kızının 

ise 2006 yılında yurtdışında eğitime başladığı öğrenilmiştir.

- Muhasebe müdürü ile üretim ve depolama işinde çalışan tüm personelin işine 

son verilmiştir.

Bu olaydaki hileli işlemin tepe yönetimin etkisi olduğu kuşkusuzdur. İşletmede hile ve 

hileli işlemin yapılması için yaratılan fırsatlar ise şöyle sıralanabilir.

- Çalışanlarla arada oluşturulan güven bağı nedeniyle denetimler azaltılmıştır.

-  Yönetim kurulunun hileye meyilli  olması  ve çalışanlarını  da bu hile  için kullanması 

muhasebe müdürü için bir fırsat yaratmıştır.

-  Üretim  ve  depolama  bölümlerinde  farklı  personel  çalıştırılmaması  hile  için  ortam 

hazırlamıştır.

- İç denetçilerin denetim raporlarında belirtilen üretim ve depolama bölümlerinde farklı 

personel çalıştırılması  ile ilgili  hususlar  dikkate alınmamıştır.  Bu durum daha öncede 

yaşandığı için iç denetçiler ısrarcı olmamıştır.

-  Muhasebe müdürünün çocuklarının  yurt  dışı  eğitim parası  bir  baskı  unsuru olarak 

karşımıza çıkmaktadır.
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5. SONUÇ

Finansal  raporlamada  yapılan  hile  ve  manipülasyonlar  bir  anlamda  bilanço 

süslemesidir. Bu ise, şirketi olduğundan karlı ya da olduğundan daha az karlı gösterme 

çabası için gerçekleştirilmektedir.

Temel olarak bakıldığında, şirketlerin bilançolarında değişiklik yaparak, karlarını 

yüksek göstermelerinin başlıca nedeninin kredibiliteyi yükseltmek olduğu açık ve nettir. 

Yüksek kar açıklayan şirketin, bankalarda kredi bulma olanağı ve sektörde iyi bir yer 

edinmesi olasılığı daha yüksek olmaktadır.

Hile-manipülasyonların  önlenmesi,  ortaya  çıkarılması  ve  caydırılması 

konusunda asıl  sorumluluk işletme yönetimine ve yönetimden sorumlu kişilere aittir. 

İşletmenin yönetimi ise yönetim kuruluna aittir ve yönetim kurulu işletmenin kanuni 

temsilcisidir.

Yönetim  kurulu  bir  şirketin  en  önemli  stratejik  organı  olup  uzun  vadede 

hissedarlarına sürekli  kazanç yaratmak amacıyla, üst  düzey karar alma, yürütme ve 

temsil mercii olarak şirketi faal bir şekilde yönlendirir. Yönetim kurulu aynı zamanda 

şirketin müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine ve toplumdaki diğer çıkar sahiplerine 

karşı da sorumludur. Yönetim kurulunu oluşturan üyelerin nitelikleri ve bağımsızlıkları 

kurumların  başarısını  doğrudan  etkiler.  Bu  nedenle,  yönetim  kurulu  üyelerinde 

bulunması istenilen asgari yetenek, beceri ve deneyimlere çok özen gösterilmelidir.

Mali  tablolarda şeffaflık sağlanmalıdır.  İşletmelerin kamuyu aydınlatma aracı 

olarak  kullandıkları  mali  tablolar,  işletmeler  ile  finansal  piyasalar  arasında bir  köprü 

görevi  görürler.  İşletmelerden,  şeffaf,  güvenilir  ve karşılaştırılabilir  bilgiyi  zamanında 

alan ilgililer doğru zamanda doğru karar verebilecekler ve piyasaların düzgün ve doğru 

işlemesinde önemli katkı sağlanacaktır. Ancak, şirket yönetim kurulu üyelerinin dürüst 

davranma konusunda gerçekten ve gerçekçi istekleri olmadığı sürece, etkin güvenlik 

önlemlerinin sağlanması ve mali tablolarda şeffaflığın sağlanması zordur. 

İşletme  yönetimi  ve  yönetimden  sorumlu  kişiler  tarafından  yapılan  hile  ve 

manipülasyonlar için özellikle mali tabloları kamuya açıklanan ve halka açık şirketler için 

kamunun ve kamuoyunun aldatılması ciddi bir suç sayılarak tespiti halinde ağır cezai 
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sorumluluklarının  olacağı  ilgili  tüm  yasalarda  değişiklik  yapılarak  açıkça  belirtilmeli, 

böylece caydırıcılık sağlanmalıdır.

İyi  organize  edilmiş  ve  kendini  yenileyen  bir  iç  kontrol  sistemi sadece 

işletmelerdeki  hile  ve  manipülasyonların  önlenmesi  için  değil,  işletmenin 

faaliyetlerindeki  başarıya  da  önemli  katkı  sağlayacaktır.  Her  şirketin,  kendi  faaliyet 

alanı, organizasyon yapısı, personel sayısı gibi etkenleri dikkate alarak kendi iç kontrol 

sistemini kendine göre kurması gerekir. İç kontrol sistemi şirketin kendi kurum kültürü 

ile yöneticilerin bakış açısından doğrudan etkilenerek şekillenecektir.  Sistemin işleyişi 

düzenli  olarak  kontrol  edilmeli,  gelişen  olaylara,  teknolojiye  v.b.  ne  göre  gözden 

geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

İşletmeler  yönetim  kurulu  ve  yöneticiler  tarafından  yönetildiklerinden 

yöneticilerin  olaya  bakış  açıları  ve  yorumlamaları da  büyük  önem 

kazanmaktadır.  Bireysel  olarak  sahip  olunan  davranış,  karakter  veya  etik  değerler, 

bilerek ve isteyerek dürüst olmayan bir davranışı  yapmaya izin verebilir. Çalışanların 

insan olduğu ve insanların hata yapabilecekleri, her zaman göz önünde bulundurulmalı, 

oldukça dürüst bilinen bireylerin bile, üzerlerine yeterli baskı uygulayan bir çevrede hile 

yapabilecekleri unutulmamalı dolayısıyla hile üçgeni asla göz ardı edilmemelidir. Çünkü 

çok büyük dürtü ve baskı, büyük olasılıkla bir bireyin, hile yapmanın kabul edilebilirliği 

bahanesine  sahip  olmasını  sağlayabilir.  İşletmeler  bu  üçgenin  oluşmasını 

sağlayacak  tüm  etken,  uygulama  ve  unsurlardan  uzak  durmalı ve  gerekli 

tedbirleri almalıdırlar. 

Şirket yönetiminde, muhasebe ve denetim mesleğinde profesyonelliğin sadece 

kelime  anlamı  ile  değil  tüm  yönleriyle  benimsetilmesi  ve  iş  hayatında  profesyonel 

davranış için gerekli eğitimin alınarak mesleki tecrübe kazanılması sağlanmalıdır.

Sarbanes-Oxley Kanunu sonrası Ülkemizde de yapılan yasal düzenlemeler, Yeni 

Türk Ticaret Kanunu Taslağı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanın yönetmelik 

ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan yönetmelikler ve 

diğerleri  birlikte  ele  alındığında,  düzenlemelerde  kapsam  itibariyle  özellik  arzeden 

hususlar  dışında  genel  hatları  ile  bir  paralellik  göze  çarpmaktadır.  Düzenlemelerde 

uluslar arası standartların dikkate alınması, hem ulusal hem de uluslar
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arası  işlemlerde uzun yıllardır  özlenen mevzuatta birlik ve paralelliği  de beraberinde 

getirmektedir.  Muhasebe  ve  denetim  konusunda  her  alanda  mevzuatta  birlik 

uygulaması kararlılıkla sürdürülmelidir.

2005  yılında  taslak  metin  olarak  kamuoyunun  bilgisine  sunulan  yeni  Türk 

Ticaret Kanunu Taslak Tasarısının artık  tasarı olmaktan çıkarılıp, tasarıya getirilen 

eleştiriler  de  dikkate  alınarak  yapılacak  düzeltmelerden  sonra,  kısa  zamanda 

yasalaşması için çalışmalara hız verilmelidir.

Küreselleşmenin  bir  sonucu olarak  oldukça hızlı  gelişme gösteren  çokuluslu 

şirketler ve artan rekabet koşulları ticari davalarda da aynı hızda bir artış göstermiştir. 

Ancak, mevcut hukuk sistemimiz ve avukatlık mesleği ticari davaların adil bir şekilde ve 

makul  bir  sürede  sonuçlanmasına  müsaade  etmemektedir.  Ticari  davalar  uzmanlık 

gerektiren bir alandır. Ticari davalar genellikle, dava konusunun mahkeme heyeti ve 

savunma avukatları tarafından iyi anlaşılamaması, konunun iyi bilinmemesi, gerekli bilgi 

ve belgelere ulaşılamaması, ulaşılması gerektiğinin farkına varılmaması gibi nedenlerle 

kaybedilmemekte,  bu  da  ticari  faaliyette  bulunan  taraflarca  hukuk  sistemine  olan 

güveni  sarsmaktadır.  Bu  alandaki  boşluk  ise  bilirkişilik  müessesi  ile  kapatılmaya 

çalışılmıştır.

Mevcut  şekliyle  birçok  suiistimale  uğramış  ve yıpratılmış  bir  müessese  olan 

bilirkişilik müessesesinin,  amacına uygun yeni bir  düzenleme ile yetki  ve sorumluluk 

alanının  genişletilmesine,  suiistimaller  karşısında  yüksek  yaptırımları  olan,  adli 

muhasebecilik  alanına  doğru  yeniden  yapılandırılmaya  ihtiyacı  vardır.  Ülkemiz 

uygulamasındaki bilirkişilik müessesesinden çok daha geniş kapsamlı ve bilgi ve eğitime 

dayalı  bir  alan  olan  adli  muhasebecilik,  üzerinde  ciddi  çalışmalar  yapılması  ve 

ülkemizde de yasal bir zemin hazırlanarak acilen uygulamaya geçirilmesi gereken bir 

konudur. 

Adli muhasebecilik meslek olarak tanınmalı, mevcut bilirkişilik müessesi 

ortadan kaldırılarak adli muhasebecilerin bu alanda görev almaları yolunda gerekli yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır. Ancak, tek başına bir adli muhasebecilik düzenlemesi yeterli 

olmayacaktır. Diğer kanunlardaki konu ile ilgili değişiklik ve düzenlemelerin de aynı 
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anda yapılması, bilirkişilik müessesesinden adli muhasebeciliğe geçiş için istenen amaca 

ulaşılabilmesi için şarttır. Aksi takdirde sadece isim değişikliği yapılmış olacaktır.

Ayrıca, küçük çaplı ticari anlaşmazlıklar dışındaki ve yüksek tutarlı  tüm ticari 

davalarda  adli  muhasebeci  görevlendirilmesi yasal  olarak  güvence  altına 

alınmalıdır. Böylece, ticari hayatın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hileli raporlama ve 

manipülasyonların  önlenmesine  de  önemli  katkı  sağlanacaktır.  Bunun  için  yasal 

düzenlemelerle birlikte üniversitelerde  adli  muhasebecilik  ayrı bir  ders ve/veya 

bölüm konusu olarak ele alınarak bu konudaki eğitim çalışmalarına hız verilmelidir. 

Adli muhasebeci olma şartları yasalarda açıkça belirtilmeli ve bu konuda  muhasebe 

meslek örgütleri ile üniversitelerin ortak çalışma yapmaları sağlanmalıdır.

Teknolojik  gelişmelerin  çok  hızlı  yaşandığı  günümüzde,  teknoloji  alanındaki 

gelişmelere ayak uydurabilecek yasal düzenlemelere de acilen ihtiyaç bulunmaktadır. 

Günümüzde istisnai durumlar haricinde, muhasebe iş ve işlemleri elektronik ortamda 

gerçekleştirilmektedir.  Bununla  birlikte,  belgeye  dayalı  sistem  halen  geçerliliğini 

korumakta,  elektronik  ortamda  gerçekleştirilen  iş  ve  işlemlerin  elektronik  ortamda 

saklanması ile ilgili yasal düzenlemeler bulunmadığından, bu durum özellikle denetim iş 

ve işlemlerinin  hızlı  gerçekleşmesini  engellemektedir.  Böylece muhasebe ve denetim 

işlemleri  sürekli  olarak  geçmiş  tarihler  ve  bitmiş  işlemler  üzerinden 

gerçekleştirilmektedir.  Bu ise,  hata  ve  hilelerin  tespiti  ve  ortaya  çıkarılması, 

hatta önlenmesi ile ilgili ciddiyeti ortadan kaldırmaktadır.

Yoğun  rekabet  ortamında  şirketlerin  varlıklarını  sürdürebilmeleri,  sermaye 

piyasalarının sağlıklı bir şekilde işlemesi için doğru, güvenilir, tam ve zamanlı finansal 

raporlama  sisteminin  olması  şarttır.  Bunun  için  teknolojik  imkanlar  kullanılmalı, 

muhasebe ve denetim alanında yapılan iş ve işlemlerin elektronik ortamda saklanması 

ile  ilgili  yasal  düzenlemeler  gerçekleştirilmelidir.  Belgeler,  muhasebe  ve  denetim 

konusunda  vazgeçilmez  unsurlardır.  Dolayısıyla  teknoloji  ne  kadar  gelişirse  gelişsin 

evrak  ve  belgelerin  saklanması  hususundan  vazgeçilmesi  savunulmamakla  birlikte, 

sürekli  denetime geçilmesinin artık  kaçınılmaz olduğu gerçeğinin  kabul  edilmesi 

gerekmektedir.  Ayrıca, muhasebe ve denetim standartlarının olması gerektiği şekilde 

uygulanması  ve  etkin  bir  denetim  sisteminin  kurularak  uygulamada  sürekliliğin 

sağlanması da zorunludur.
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Yasal denetimlerin öncelikle  elektronik ortamda saklanmış kayıtlar 

üzerinden  ve  sürekli  denetim  amacıyla  yapılması,  gerekli  görüldüğü  hallerde 

belgelere  müracaat  edilmesi  konusunda  yasal  düzenlemeler  kademeli  olarak 

gerçekleştirilmelidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek yasal denetimlerle kayıt dışı 

uygulamalar ve işsizlik gibi kronik ve temel sorunların çözüme ulaşmasında da önemli 

adımlar atılmış olacaktır.

Denetim işlevi, sadece belirli bir tarihte çıkarılmış mali tabloların doğru olup, 

gerçek bilgileri içerdiği, mevzuat hükümleri ve denetim standartlarına uygun olduğunun 

tasdiki  işlemi  kimliğinden  çıkarılarak,  şirketin  geleceğine  yönelik  bilgileri  de 

içerecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

3568  sayılı  yasaya  göre  ruhsat  almış  meslek  mensuplarına  müteselsil 

sorumluluk  verilmeli,  böylece  meslek  mensuplarının  öncelikle  kendilerinin  mesleğin 

gelişmesinde  katkıda  bulunmaları  sağlanmalıdır.  Ayrıca,  meslek  mensubunun  işini 

yaparken aynı zamanda kendini geliştirmesi de sağlanmış olacaktır.

Ekonomide kayıt dışılık önlenemediği ve engellenemediği sürece mali tabloların 

şeffaf,  doğru,  güvenilir,  tam  ve  gerçek  olmalarının  sağlanması  mümkün 

görünmemektedir. Bunun önüne geçebilmek için ise  vergi için muhasebe anlayışı 

terk  edilerek  bilgi  için  muhasebe  anlayışı  benimsenmeli  ve  öyle  de 

uygulanmalıdır.  Maliye Bakanlığı’  nın bu konudaki yetkileri azaltılarak, burada asıl  işi 

yapan grup olan muhasebe meslek örgütlerini  artık yetki  ve sorumluluk da almaları 

sağlanmalı ve yaptırım yetkisi verilmelidir.

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımı yoluyla yapılan hilelerin 

önüne geçebilmek için, muhasebe iş ve işlemlerinde kullanılan fatura ve diğer yasal 

belgelerin basım ,  kullanım ,  kontrol  ve denetim yetkisi Maliye Bakanlığı  ve 

Maliye Bakanlığı’ nın yetkili kıldığı matbaalardan alınarak  Yeminli Mali Müşavirlere 

verilmelidir.

Meslek  mensupları,  bağımsızlık  ilkesinden  ödün  vermeden,  mesleki  etik 

unsurlarını da dikkate alarak mesleklerini icra ederlerken bu mesleğin kendileri için 

değil toplum çıkarlarının gözetilmesi için yapılması gerektiği gerçeğini gözardı 

- 232-



etmemelidirler. Böylece,  meslek mensubu=güvenilir insan olarak bilinir ve kabul 

edilir hale gelmeleri sağlanmalıdır.

Finansal raporlamanın her kaleminde her çeşit hile yapılabileceği hiçbir zaman 

göz ardı edilmemeli ve güvenin denetimi engellemeyeceği ilkesi herkes tarafından 

benimsenmelidir.
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