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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

Hile Denetiminde Benford Yasası’nın Kullanılmasına İlişkin Bir Uygulama 

Mithat RASGEN 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İşletme Anabilim Dalı 

Muhasebe Programı 

 

İşletmeler sahip oldukları organizasyon yapısı gereği hile ve su istimale 

her zaman açık olmaktadır. Dolayısıyla işletmeleri ve yatırımcıları korumak 

için denetim çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi ve günümüz 

ekonomik yapıları nedeniyle karmaşık bir yapıya dönüşen organizasyonların 

risk unsurları hesaplanarak denetim hedeflerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Dönem içindeki işlem sayısının artması sebebiyle veri sayısının fazla olduğu 

işletmelerde, denetim çalışmalarını matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle 

birlikte bilgi teknolojilerini kullanmadan gerçekleştirmek oldukça zor, zaman 

ve maliyet açısından verimsiz bir çaba olacaktır. 

 Bu çalışmada istatistiksel bir yöntem olan Benford Yasası kullanılarak, 

yasaya uygun olmayan veri setlerinin hile denetiminde hedef haline getirilmesi 

incelenmektedir. Rakamların dağılım sıklıklarını belirleyen bu yasa, veri 

tabanına müdahale edilerek oluşturulmuş sayıları tespit etmede 

kullanılmaktadır. 

 Çalışmada hile denetimi ve Benford Yasası hakkında açıklamalara yer 

verilmiş, ardından uygulama bölümü ele alınmıştır. Uygulama bölümünde 

Borsa İstanbul A.Ş’ den elde edilen 2014 yılına ait 359.377 adet veri 

incelenmiş, şüphe duyulan iki ayrı şirketin testleri ve uygunluk analizleri 

yapılarak Benford Yasası’nın hile denetimindeki etkinliği gösterilmeye 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hile Denetimi, Rakamsal Analiz, Benford Yasası, Ki-Kare 

Testi.   
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ABSTRACT 

Master’s Thesis 

An Application Related to The Use of Benford’s Law in Fraud Auditing 

Mithat RASGEN 

 

Dokuz Eylül University 

Graduate School of Social Sciences 

Department of Business Administration 

Accounting Program 

 

Businesses are always vulnerable to fraud and abuse because of their 

organizational structures. Therefore, audit activities should be regularly 

performed to businesses and investors and audit objectives should be 

determined by measuring risk factors of organizations which have complex 

structures because of today's economic conditions. In the businesses, which 

have more number of data due to the increase of the number of transactions 

during the period, it is very difficult to perform audit activities with 

mathematical and statistical methods rather than using information 

technologies, so it would be an unfruitful effort in terms of time and cost. 

In this study, Benford's law was used as a statistical method and being 

a target of data set, which is in non-compliance with the law, on fraud 

investigation was examined. This law which determines the frequency 

distribution of figures was used to determine the figures created by interfering 

database. 

In this paper, explanations about fraud investigation and Benford's law 

were given and thereafter, the section of application was discussed. In the 

section of application, 359.777 pieces of data for the year 2014 obtained from 

Borsa İstanbul were examined and it was aimed to reveal the effectiveness of 

Benford's law on fraud investigation by testing and carrying out compliance 

analysis of two different companies regarded as suspected. 

 

Keywords: Fraud investigation, digital analysis, Benford's law, chi-
square test 
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GİRİŞ 

  

 

Dünya üzerinde yaşanan ekonomik gelişmeler, ülke sınırlarının ticari 

işlemler için ortadan kalkması, yapılan anlaşmalar sonucunda üretilen malların 

dünya üzerinde serbest dolaşımı, işletme organizasyonlarını önemli ölçüde 

değiştirmiş, firmalar üretim, yönetim ve pazarlama departmanlarını farklı ülkelere 

taşıyacak kadar büyük yapılar haline gelmiştir. Bu tip organizasyonlar, karmaşık bir 

yapıya sahip olmalarının yanı sıra dönem içinde çok fazla işlem gerçekleştirerek 

denetim çalışmalarının güçlükle kontrol edilmesine sebep olmuştur. Yaşanan bu 

kontrol sorunları nedeniyle işletme içinde yolsuzluk ve hileler artmış, aynı zamanda 

yatırımcıların şirketlere olan güveni azalmıştır. Ancak yapılan bu çalışmalar 

sayesinde alınan önlemlere rağmen dünya üzerinde gerçekleştirilen üretimin önemli 

bir kısmı hile ve suistimal yüzünden kaybedilmektedir. Dolayısıyla yaşanan bu 

kayıpları önlemek için birçok bağımsız kurum ve araştırmacı çalışmalar yapmış, 

yeni denetim teknikleri kullanarak hile denetimini gerçekleştirmeye çalışmıştır. 

 Hile ve hataların tespiti için yapılan denetimlerde çok sayıda matematiksel 

yöntem kullanılarak sayısal analizlerden yararlanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri 

olan Benford Yasası, sayılarda bulunan rakamların bulunduğu sayı hanesindeki 

rakam sıklıklarını belirleyerek dağılım oranlarını ortaya çıkartmaktadır. Bu yasa ile 

yapılan çalışmalarda elde edilen verilerin büyük çoğunluğu, yasaya uygun bir 

dağılım göstermektedir. Dolayısıyla denetçi, inceleyeceği veri tabanlarının 

rakamsal dağılımlarında Benford Yasası’na uyumsuz bir durum gözlemlediğinde, 

yüksek oranda hileli işlem olasılığını göz önünde bulundurarak sapma gösteren 

verileri denetim hedefi haline getirebilmekte, zaman açısından tasarruf ederek 

planlanan  denetim sürecini kısaltabilmekte ve verilerin tamamını incelediği için 

hileyi kaçırma riskini de ortadan kaldırabilmektedir. Denetçinin bu çalışmaları 

gerçekleştirebilmesi için bilgi işlem teknolojisinden yaralanması ve bilgisayar 

destekli denetim programlarını kullanması gerekmektedir. 

  

 

 1 



Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, hile ve hatanın 

ayrımına, hile denetimi kavramına,  hileyi oluşturan unsurlara ve önlenebilmesi için 

alınan kararlara yer verilmiştir. İkinci bölümde de Benford Yasası’nın tarihsel 

oluşumu, yasaya dönüşmesi için yapılan araştırmalar ve hile denetiminde 

kullanılması için gerekli olan şartlar ile uygulanan testlerin dijital analizde nasıl 

yorumlanacağı açıklanmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise yasa ile ilgili 

uygulama yapılarak sonuçları analiz edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Benford 

Yasası’nın hile denetiminde kullanılarak hileyi tespit etmedeki tahmin seviyesini 

ölçmek ve literatüre katkı sağlamaktır.   
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BİRİNCİ BÖLÜM 

HİLE TEORİSİ VE HİLE DENETİMİ 

 

1.1 HATA KAVRAMI VE HİLE TEORİSİ 

 
 İnsanoğlunun parayı icat eder etmez hile ve manipülasyon yapmaya başladığı 

varsayılmaktadır. Mal veya hizmet değiş̧ tokuşunda kullanılan sığır, tütün, balina ve 

fil dişi gibi değerli sayılan mallar ile çok kapsamlı hileler ve manipülasyonlar 

yapamamasına rağmen, altın ve gümüşten yapılan sikkeler ilk kez para olarak 

kullanılmaya başlandıktan sonra “kırpma” ve “ayar bozma” yöntemleri ile hile ve 

manipülasyon çağı olağanüstü hız ve boyut kazanmıştır.1 

 Küreselleşme, artan rekabet ve bilgi teknolojilerinde meydana gelen 

gelişmeler iş çevrelerinde de önemli değişikliklere neden olmuş,̧ ve söz konusu bu 

değişiklikler bir taraftan ticaretin büyümesine ve gelişmesine yol açarken diğer 

taraftan finansal anlamda tüm kayıt ve işlemlerin karmaşıklaşmasına, kontrol 

güçlüklerine ve hile yapmak isteyenler için yeni yol ve yöntemlerin oluşmasına yol 

açmıştır.2 

 Günümüzde işletmeler bir takım mesleki hile ve güveni kötüye kullanma 

yöntemleriyle çalışanları tarafından çeşitli kayıplara uğratılmaktadır. Bu duruma 

düşen işletmeler, ya hilenin varlığını uzun zaman sonra fark etmektedirler ya da 

hiçbir zaman böyle bir hilenin varlığından haberdar olmamaktadırlar. 

 Özellikle XX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren finansal skandal 

haberlerindeki artış,̧ ilgili çevrelerin işletmelerde meydana gelen mesleki hilelere 

ilgisini artırmıştır. Hemen her gün günlük iş yaşamında meydana gelen ve 

1 Canol Kandemir ve Şenol Kandemir. '' Muhasebe Hilelerini Önlemede Çözüm Yolu Olarak 

Kullanılacak Stratejilerin Bileşenleri '', Mali Çözüm Dergisi, Sayı:111, 2012, s.17. 
2 Tamer Karausta ve Adnan Dönmez. '' Mesleki Hile ve Bir Çözüm Olarak Adli Denetim Türkiye'de 

SPK'dan Yetki Almış Denetim Firmalarina Yönelik Bir Araştırma'', Mali Çözüm Dergisi, Sayı:115, 

2013, s. 60. 
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benimsenmiş görünen başka bir deyişle çalışanlar tarafından hile olarak 

algılanmayan pek çok eylem uzman çevrelerce hile olarak adlandırılmaktadır.3 

 Görüleceği üzere, hile kavramı insanlığın varoluşundan başlayarak 

günümüze  kadar gelmiştir. Günümüzde dünya ülkelerinin içinde bulunduğu sistem 

itibariyle ülke sınırlarının ticari işlemler için ortadan kalkması ve ülke 

ekonomilerinden daha büyük şirketlerin ortaya çıkması, karmaşık bir yapıya sahip 

muhasebe organizasyonlarının kurulmasına neden olmuştur. Bu organizasyonların 

yapısı itibariyle çalışan sayılarının fazla olması ve denetim faaliyetlerinin doğru bir 

şekilde yürütülememesi işletmeyi zarara uğratan hilelere sebep olmuş ve hilelerin 

birçoğu açığa çıkarılamamıştır.   

1.1.1 Hatanın Tanımı ve Özelikleri 
 

 Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde hata '' istenmeyerek veya bilmeyerek yapılan 

yanlış, yanılma ve yanılgı '' olarak tanımlanır. Yasalarla da tanımı yapılan hata, 

Borçlar Kanunu'nda dar anlamda; gerçek hakkında bilinçli olmayan yanlış veya 

eksiklik halidir. Geniş anlamda ise, bilgisizliği de ihtiva eder, yanı bilgisizlik hatayı 

meydana getirir. TMS 8 ise hatayı şu şekilde tanımlamaktadır:4 

“Hatalar, finansal tablo kalemlerinin tanınması, ölçülmesi, sunulması ve 

açıklaması sırasında ortaya çıkar. Eğer finansal tablolar, önemli bir hata veya 

işletmenin finansal durumunu, finansal performansını veya nakit akışlarını yanlış 

göstermeye yönelik önemsiz de olsa kasıtlı yapılmış ön bir hatayı içeriyorsa, 

TFRS’ye uygun değildir. Cari dönemde yapılan hatalar finansal tablolar 

onaylanmadan önce saptanırsa cari dönemde düzeltilmelidir. Ancak bazı 

durumlarda hatalar, sonraki dönemlerde fark edilir ve bu geçmişe yönelik hatalar 

karşılaştırmalı bilgilerde izleyen dönemlere ilişkin finansal tablolarda düzeltilir.” 

3 Adnan Dönmez ve Tamer Karausta. '' Çalışanların Mesleki Hile Algısı ve İhbar Hattı Kullanarak 

Rapor Etme Eğilimleri Üzerine Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Yapılan 

Bir Araştırma'', Mali Çözüm Dergisi, Sayı:104, 2011, s.18. 
4  Türkiye Muhasebe Standartları: TMS 8 - Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde 

Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı. Ankara: Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu Yayınları.2005. 
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SPK ise hatayı; finansal tablolarda kasıt olmaksızın yapılan, bir tutarın veya 

açıklamanın atlanması gibi yanlışlıklar olarak tanımlamıştır.5 

 Muhasebe işlemleriyle ilgili kontrollerin ana hedefi ve konusunu; muhasebe 

çalışma sistemini incelemek, düzensizlik ve yolsuzlukları tespit etmek olarak ifade 

edilmektedir.6  Muhasebe hataları, genelde, muhasebe kavram ilke ve kurallarına 

uygun olmayan düzensizliklerden oluşmaktadır.7 Bir kıymet hareketinin defterlere 

kaydedilmemiş olması, kıymet hareketinin ait olduğu döneme değil, bir başka 

döneme kaydedilmiş olması, yanlış bir tutarın kullanılmış olması, ya da yanlış bir 

hesaba borç veya alacak kaydedilmiş olması sonucu ortaya çıkar.8 

 Muhasebe hataları; unutkanlık, dikkatsizlik veya bilgisizlik yüzünden 

muhasebe ile ilgili işlem, kayıt ve hesaplarda yapılan ve kasıt unsuru taşımayan 

yanlışlıklardır.9 Bu hataların yapılma nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Bilgisizlik: Muhasebe bölümünde çalışan personelin, muhasebe kavram 

ilke ve esasları, yasal mevzuatı ve işletmenin muhasebe sistemi hakkında yeterli 

bilgiye sahip olmaması bir takım düzensizliklere yol açar. Teknik ve ekonomik 

gelişmelere paralel olarak işlemlerin muhasebeleştirilmesi, zor ve karışık hale 

gelmiştir. Dolayısıyla işletmelerin ilgili bölümlerinde, iyi yetişmiş, kaliteli, dürüst 

ve bilgili personelin çalıştırılması işletmeler için büyük önem kazanmıştır. 

Uygulanmakta olan muhasebe kavram ilke ve esaslarını ve bu konudaki yasal 

düzenlemeleri bilip takip eden personelin seçimi ve istihdamı işletmelerin 

5  Sermaye Piyasası Kurulu Seri: X No:22 sayılı Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim 

Standartları Hakkında Tebliğ, 26196 sayılı mükerrer Resmi Gazete.12.06.2006 
6 Hüseyin Bayraklı, Mehmet Erkan ve Cemal Elitaş. Muhasebe Hata ve Hileleri, Ekin Basım 

Yayın Dağıtım, Bursa, 2012, s.19 
7 Zeynep Hatunoğlu, Nurettin Koca ve Mustafa Kıllı. '' İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata 

ve Hilelerin Önlenmesinde Rolü Üzerine Bir Alan Çalışması'', Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:20, 2012, s. 179. 
8 Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Arıkan Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 2007, 

s.133. 
9  Şeref Demir, Muhasebe Hataları ve Hileleri ile Bunlara Dair Yaptırımların Yasal Mevzuat 

Kapsamında Değerlendirilmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Sayı: 1, 2014. s.170. 
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muhasebe işlemlerinde yapılabilecek hataların önlenmesinde önemli rol oynar.10 

• İhmal ve Dikkatsizlik: Muhasebe elemanının, en önemli 

özelliklerinden birisi de dikkat ve özendir. İhmal ve dikkatsizlikten doğan hatalar, 

irade dışı yapılmak üzere, muhasebe ile ilgili olayların kayıtlara eksik geçirilmesi 

ya da hiç kaydedilmemesinden ileri gelir. İhmal nedeniyle olan hataların bazıları da 

bu gibi hatalardan zarar gören şahısların bildirimleri ile ortaya çıkar. Örneğin; 

kredili alış ve satış nedeniyle, ilgili müşterilerin ya da satıcıların gerçek alacak 

miktarında azalma veya gerçek borç miktarında artış meydana gelebilmektedir.11 

 
 Hatalar, kasıt unsuru taşımayan yanlışlıklardır. İşletmelerin muhasebe 

kayıtlarında belli başlı muhasebe hataları ”5” başlık altında toplanabilir.12 

• Matematik hataları: Muhasebeleştirme sürecinde yapılmak durumunda kalınan 

hesaplama işlemlerindeki yanlışlıklardır. Genellikle hesapların bakiyeleri 

hesaplanırken yapılan toplama veya çıkarma hataları şeklinde ortaya çıkar. 

• Kayıt hataları: Belgeleri muhasebeleştirirken kayıtlarda yapılan rakam ve hesap 

yanlışlıklarına denir. Kayıt hatalarını üç grupta toplamak mümkündür: 

1-Belgelerdeki rakamın defter kayıtlarına yanlış yazılmasıdır. Bu hata çoğunlukla 

rakamda yer alan sıfırların eksik ya da fazla yazılması veya ‘takdim tehir’ diye 

adlandırılan rakamların yer değiştirmesi şeklinde kendini gösterir. 

2- Bir işlemin yanlış algılanması sonucunda ait olduğu hesaba değil başka bir 

hesaba kaydedilmesidir. 

3- Muhasebeleştirme sırasında ilgili hesabın borç ve alacağının karşılaştırılması 

biçiminde ortaya çıkar. 

• Nakil hataları: Yevmiye defterlerindeki muhasebe kayıtlarının başka bir sayfaya 

veya defter-i kebir gibi başka bir deftere aktarılırken yapılan yanlışlıklardır. 

Nakil hataları iki şekilde yapılmaktadır. 

1- Yevmiye defterindeki muhasebe kaydının başka bir sayfaya veya deftere 

aktarılırken rakamda hata yapılması şeklinde olur. 

10 Nurettin Koca, Muhasebe Denetiminde İç Kontrolün Hata ve Hileleri Önlemedeki Rolü ve 

Bir Alan Çalışması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş, 2010. s.36. 
11 Bayraklı, s.21. 
12 Bayraklı, s.22. 
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2- Nakil sırasında ilgili hesapta yanlışlık şeklinde olur. 

• Unutma ve tekrarlama: İşletmeye ait alış, satış, gider gibi işlemlerin ilgili 

döneme kaydedilmemesi veya kayıtlara hiç alınmaması unutma hatasıdır. 

Tekrarlama ise unutmanın tersine bir işlemin defter kayıtlarına iki defa 

kaydedilmesidir. Mükerrer kayıt da denilen bu hata çoğunlukla ödemesi sonradan 

yapılan işlemlerin hem belge aslı ile hem de ödeme sırasında kayıt edilerek iki 

defa muhasebeleştirilmesi olarak görülür. 

• Bilanço hataları: Bilanço hataları iki grup halinde ele alınabilir. 

1- İşletmenin aktif ve pasifinde bulunan kıymetlerin değerlemesi ile amortisman ve 

karşılık ayrılması konularında muhasebe ilkelerine, ticari kurallara ve yasa 

hükümlerine uygun hareket edilmemesi suretiyle ortaya çıkan hatalardır. Bu tür 

hatalara değerleme hataları da denilebilir. Dönem sonundaki mal mevcudunun 

yüksek veya düşük değerlenmesi, aktifleştirilip amortismana tabi tutulması gereken 

harcamanın doğrudan gider yazılması ile amortisman ve karşılıkların yanlış 

ayrılması belli başlı değerleme hatalarıdır.13 

2- Alacaklar ve borçlar hesabının karşılaştırılarak tek bir hesapta birleştirilmesidir. 

Bu hataların dönem sonucuna hiçbir etkisi olmaz ama bilançonun açıklık, sadelik, 

anlaşılır olma ilkelerine aykırıdır. Bilanço analizlerini güçleştirir, yanıltıcı 

olabilir.14 

 Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere muhasebe hataları kasıt unsuru 

içermeyen, dikkatsizlik ya da bilgisizlikten dolayı oluşan hatalardır. Hatayı da 

hileden ayıran en önemli unsur, işlemin istemeden yanlış yapılmasıdır. 

1.1.2 Hile Teorisi 

 Hile teriminin yaygın olarak kullanılan bir çok tanımı olmasına rağmen, bu 

tanımların her biri birbirinden oldukça farklıdır. Bir çalışanın çocukları için 

işyerinden ofis malzemesi getirmesi, çalışanın ofis malzemesini çalması ya da 

kişisel amacı için ofis malzemesini iş yerinde kendisi için kullanarak tüketmesi 

13 Serap Açık, ''Muhasebede Hata ve Hilelerin Vergi Hukuku Açısından İncelenmesi'', Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt:16, Sayı:3, 2012, s.353. 
14  Kısacık, Harun. Denetimde Hata ve Hileler: Çorum Sahasında Bir Araştırma, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, 2013. 

s.39. 
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konuya örnek olarak gösterilebilir. Söz konusu bu örnekler farklı yöntemlerle aynı 

durumu ortaya koymaktadır.15 

 Yasadışı olarak birilerinden bir şey almanın iki farklı yöntemi 

bulunmaktadır. Söz konusu yöntemlerin birincisi, fiziksel gücün kullanılarak 

istenilenin zorla elde edilmesidir. İkinci yöntem de ise; istenileni almak için karşı 

tarafın zayıflıkları ve dikkatsizliği kullanılarak fark ettirmeden elde edilir.  İlk 

yönteme hırsızlık, ikincisine ise hile adı verilmektedir. Hırsızlık genellikle daha 

şiddetlidir ve medya ilgisini üzerine çeker, ancak hilede yaşanan kayıplar daha 

fazladır.16 

 Hile kavramının genel olarak değerlendirilmesi, Türk Hukuku ve muhasebe 

düzenlemelerinde anılan kavramın ve hata kavramı ile arasındaki farkın 

incelenmesi ile mümkün olabilecektir. 

 İşletmelerin kuruluş amaçlarından biri faydalı olmaktır. Bu fayda sahibine, 

çalışanlara, devlete ve diğer üçüncü kişilere olabilir. Fayda maddi (maaş, ücret, 

gelir, vergi vb.) ve manevi (unvan, mevki vb.) anlamda olabilir. Bu faydadan 

yararlanmak ilgili kişilerin hakkıdır. Ancak yararlanılacak fayda sınırları, işletme 

veya mevzuat tarafından çizilmiştir. Bu sınırlar aşılınca başkasının elde etmesi 

gereken fayda birileri tarafından gasp edilmiş olur. Başkalarının elde etmesi 

gereken faydaya etik olmayan, istenmeyen ve yanlış olan birtakım eylemlerle 

müdahale edildiği zaman düzen bozulur ve birileri hak ettiğinden daha fazlasını 

elde etmiş olur. İşte hile de başkalarının hakkını gasp etmeye yönelik eylemlerden 

biridir. Dolayısıyla hile yapmak da düzen bozucu bir eylemdir ve yasalarla 

düzenlenmiştir.17 

 Borçlar Hukuku’nda hilenin açık tanımı yer almamaktadır. Ancak Borçlar 

Hukuku’nda hile sözleşmede iradeyi sakatlayan unsurlardan biridir. Sözleşme 

tarafların irade beyanları üzerine kurulur ve taraflardan biri diğerinin hilesi ile 

sözleşmeyi icra ederse bu sözleşme ile bağlı kalma yükümlülüğü yoktur. Bu durum 

15 Stephen Pedneault. Fraud 101, John Wiley&Sons Inc, New Jersey, 2009. s.2. 
16  W.Steve Albrecht, Chad O. Albrecht, Conan C. Albercht ve Mark F. Zimbelman. Fraud 

Examination, South Western Cengage Learning,Ohio,  2012. s.6. 
17 Varıcı, İdris. Hile Riski ve Denetçinin Sorumluluğu: Hile Riskinin Ölçülmesine Yönelik Bir 

Uygulama, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Trabzon, 2011. s.25. 
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Borçlar Kanunu’nun 28’nci maddesinde yerini bulmuş olup madde de “Diğer 

tarafın hilesiyle akit icrasına mecbur olan tarafın hatası esaslı olmasa bile o akit 

ile ilzam olunmaz” denilmektedir.18 

  

Sertifikalı Hile Araştırmacıları Kurulu’nun (Association of Certified Fraud 

Examiners - ACFE) tanımına göre ise hile, başkalarını yanıltarak gelir elde etmek 

ya da işletme çalışanlar tarafından varlık ve kaynaklarının kasti olarak zimmetine 

geçirilmesine denilmektedir.19 

 Yapılan tanımlardan anlaşıldığı üzere hileyi gerçekleştiren kişinin bir kişi 

veya kurumu kasten kandırması, bu faaliyetten hakkı olmayan bir çıkar elde etmesi 

ve hilenin mağduru olan kişi veya kurumu zarara uğratması hileyi oluşturan en 

önemli özelliklerdir. Bu noktada ise hilenin neden yapıldığı, hangi yöntemin 

kullanıldığı ve hangi unsurların hilenin oluşumuna zemin hazırladığı konuları önem 

kazanmaktadır. 

1.2 HİLEYE NEDEN OLAN UNSURLAR 

 Hilelere karşı alınacak önlemlerin etkili olması isteniyorsa ilk olarak 

hilelerin hangi nedenlerden ortaya çıktığını ve hile türlerini bilmekte fayda vardır. 

Hileler işletmelerde çok farklı türlerde karşımıza çıkmaktadır. Hilelerin 

sınıflandırılmasına geçmeden önce hile denetimi literatürüne giren “Hile üçgeni” 

kavramına kısaca göz atmak gerekmektedir.20 

 Hilenin oluşması için 3 temel unsur gerekmektedir. Hile üçgeni adı verilen 

bu unsurları ilk ele alan sosyolog ve kriminolog Donald Cressey'dir. 21 Teoriye 

göre; hilenin gerçekleşmesi için hilenin işlendiği ortamlarda üç durumunda varlığı 

söz konusudur. Ancak SAS No:99'daki yaklaşıma göre ise, hilenin gerçekleştiği 

ortamlarda genellikle bu üç durumun var olduğu ileri sürülmekle birlikte, hile 

potansiyelinin oluşabilmesi için hile üçgenindeki tek bir durumun var olması da 

18 Borçlar Kanunu md.28. 

19 Terzi, Serkan. Hileli Finansal Raporlama Önleme ve Tespit, Beta, İstanbul, 2012. s.26. 
20Murat Kiracı, ''Hileye Yönelik Uluslararası Kuruluşların Hazırladığı Raporların Bağımsız Denetim 

Açısından Değerlendirilmesi'' Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Sayı:3, 2013, ss.87-106. 
21 Murat  Emir, ''Hile Denetimi'', Mali Çözüm Dergisi, Sayı:86, 2008, s.116. 
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yeterlidir. 22  Bu durumlara; baskılar, fırsat ve haklı gösterme olarak aşağıdaki 

şekilde yer verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Şekil 1.1 : Hile Üçgeni 

Kaynak: Joseph R. Petrucelli, Detecting Fraud in Organizations, John Wiley&Sons Inc, New 

Jersey, 2008. s.31. 
 

Şekil 1.1'deki unsurlara ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir; 

 - Baskılar: Bireyin organizasyon içinde ya da kendi hayatında meydana 

gelen olaylardır. Baskılar sonucunda, bireyin kişisel ihtiyaçları, kişisel etik 

duygularından ve organizasyonun ihtiyaçları ve hedeflerinden daha önemli hale 

gelir. 23 Baskılar genellikle yaşanan mali zorluklardan, uyuşturucu kullanımından 

veya kumar, kredi kartı gibi karşılaması zor borçlardan dolayı oluşur. 24 Ayrıca 

yüksek rekabet, müşteri taleplerindeki önemli azalmalar, işletmenin finansal 

22 Mehmet  Erkan, ve Nuray Demirel Arıcı, Hata ve Hile Denetimi: Sermaye Piyasası Kuruluna 

Kayıtlı Halka Açık Anonim Şirketlere İlişkin Düzenlemeler'', Muhasebe ve Denetime Bakış 

Dergisi, Ocak 2011, s. 37. 
23 Leonard W. Vona, Fraud Risk Assessment, John Wiley&Sons Inc, New Jersey, 2008. s.8. 
24  Goldmann, Peter D. Financial Services Anti-Fraud Risk and Control Workbook, John 

Wiley&Sons Inc, New Jersey, 2010. s.14. 
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başarısızlıkları gibi ekonomik tehlikeler veya yöneticilerin finansal beklentileri 

karşılaması konusunda yapılan baskılar işletme çalışanlarının hileli işlem 

yapmasına neden olabilmektedir.25 

 Çalışanların yukarıdaki gerekçelerle her durumda hile yapma eğilimi 

olabilir. Ancak hilenin varlığı için ikinci risk faktörü fırsatlardır. Eğer çalışanlara 

hile için fırsatlar da sunuluyorsa veya başka bir ifade ile teşvik ve baskılar 

nedeniyle ortaya çıkan hile risk faktörlerine uygun birer karşılık verilemiyorsa 

çalışanın hile yapmasına fırsat verilmiş olur.26 

 -Fırsat: Bir çalışanın hile yapabilmesi için bunu yapacak uygun bir 

konumda bulunması gerekir. Genellikle çalışan, bir varlığın gözetimi veya varlıkla 

ilgili işlemleri başlatma yetkisine sahiptir. 27  Özellikle işletmelerde kontrollerin 

zayıf ve işletme çalışanlarının işletmedeki kontrol zayıflığının farkında olduğu 

durumlar ile işletme çalışanlarının işletme varlıklarına kolayca erişebildiği ve 

yakalanma riskinin olmadığını düşündüğü durumlarda fırsat unsuru ortaya 

çıkmaktadır.28 Özellikle güvenilir pozisyonda bulunan çalışanlar dışında fırsatları 

yakalanmadan kullanmak oldukça zordur. Ancak iç kontrollerin düzensiz ve 

özensiz yapıldığı ortamlarda motivasyon ile fırsatlar birleştiğinde hile potansiyeli 

artış gösterir. 29 

 -Haklı gösterme: Kişiler kendilerini dürüst olarak algılarlar. Suç 

işlediklerinde bunu haklı çıkarmaya çalışırlar ve yaptıkları hileyi doğrulamak içinde 

genellikle kendilerini ikna ederler. Örneğin; nakit hırsızlığı yapan çalışanların bu 

25 Evren Dilek Şengür, İşletmelerde Hile, Hilelerin Önlenmesi, Hileli Finansal Raporlama İle 

İlgili Düzenlemeler ve Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010. s.7. 
26  Ercüment  Okutmuş, ve Süleyman Uyar, ''Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek 

Departmanında Yapılan Bir Hilenin Tespiti: Vaka Analizi'', Mali Çözüm Dergisi, Sayı:121, 2014, 

s.40. 

27 Melih Erdoğan, Denetim Kavramsal ve teknolojik Yapı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 

2006. s.148. 
28 Gökhan Kaya, Muhasebe Hilelerinin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa Göre 

Değerlendirilmesi ve Mali Analiz Etkileri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013. s.  8. 
29 Tommie W. Singleton, ve Aaron J. Singleton, Fraud Auditing and Forensic Accounting, John 

Wiley&Sons Inc, New Jersey, 2010. s.46 
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davranışlarıyla ilgili ortak tavrı bu parayı daha sonra yerine koyma niyetinde 

olduklarıdır. Onlar için bu bir hırsızlık değil, ödünç almadır. 30  Haklı gösterme 

unsuru bir çalışanın zihninde olup biten faaliyet olduğu için işletme yönetimin 

doğrudan etki etme şansı bulunmamaktadır. Ancak çalışanlara hile ve etik kurallar 

hakkında eğitim verilirse, bu gerekçelerin büyük ölçüde önüne geçebilmek 

mümkündür.31 

 Özetle, üzerinde çeşitli baskılar bulunan kişiler, işletme içinde bulunan 

zayıflıklardan yararlanarak elde ettikleri fırsatları hile yoluyla kendi çıkarları için 

kullanmaktadırlar ve suçluluk duygularını ortadan kaldırmak için haklı sebepler öne 

sürmektedirler. 

1.3 HİLE TÜRLERİ 

 Günümüz dünyasında ve iş hayatında yapılmış veya yapılabilecek hilelerin 

tümünü kayıt altına almak veya sınıflandırmak son derece güçtür. Bunun nedeni, 

yeni bir hile türünü ortaya çıkmasında insan beyninin önemli bir rol oynamasıdır. 

İnsan yaratıcılığının sınırının olmadığı düşünüldüğünde, neyle karşı karşıya 

olunduğu ve işin zorluğu açıkça ortaya çıkmaktadır.32 

1.3.1 Hile Grupları 

 Hilenin türlerini incelediğimizde karşımıza beş temel grup çıkmaktadır. 

-Çalışan Hileleri: Dikkatsizlik nedeniyle yapılmış olduğu sanılan birçok hata 

personelin kasıtlı olarak yaptığı dolandırıcılığı gizlemek için yapılmaktadır. 33 

Çalışan hileleri işletme çalışanlarının işletmenin varlıklarına el koyarak ya da 

kuraldışı kullanarak işverene zarar vermesi olarak tanımlanabilir.34 

-Yönetim Hileleri: Hileli finansal raporlama ya da finansal tablo hileleri olarak da 

adlandırılır. Yönetim hilelerinde kurban finansal tablo ilgilileri iken hileyi yapan ise 

30 Hatunoğlu, s.179. 
31 Çağla Akdemir, İşletmelerde Hile Riski ve Türk İşletmelerinde Hile Riskinin Ölçülmesi ve 

Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul, 2010. s.46 
32 Bozkurt, Nejat. İşletmenin Kara Deliği Hile, Alfa Yayınları, İstanbul, 2011. s.64. 
33 Emir, s.114. 
34 Mengi, Banu Tarhan. '' İşletme İçi Hilelerin Ortaya Çıkarılmasında ve Sorgulanmasında Bir Araç 

Olarak Beden Dili '', Mali Çözüm Dergisi, Sayı:117, 2013, ss.47. 
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tepe yöneticileridir. İşletmenin tepe yöneticileri tarafından işletmenin finansal 

tablolarının değiştirilmesiyle yapılmaktadır. Yönetim hileleri, çalışan hileleri ile 

karşılaştırıldığında yapılma sıklığı az ancak verdiği zarar çok daha fazladır. Çünkü 

büyük tutarlarda zararın doğmasına neden olurlar.35 

-Yatırım Hileleri: Yatırım hilesi, yönetim hilesi ile çok yakından ilgilidir. Bu 

hilelerde, hileli ve genellikle değersiz yatırımlar, şüphe duymayan yatırımcılara 

satılmaktadır.36 

-Satıcı Hileleri: Satıcı hilelerinin kapsamı oldukça geniştir. Satıcı hileleri işletmeye 

yüksek tutarda faturalama yapılması, anlaşılan malın altında kaliteye sahip bir 

malın teslim edilmesi, aynı satış işlemine ilişkin birden fazla faturalama yapılması, 

faturada belirtilen malın eksik teslim edilmesi ve gerçekte sipariş edilmemiş veya 

sevk edilmemiş mallar için fatura düzenleyerek işletmeye gönderilmesi gibi 

şekillerde gerçekleştirilmektedir. 37 

- Müşteri Hileleri: Müşterilerin mal veya hizmet satın aldıkları işletmelere karşı 

yaptıkları hilelerdir. Düşük fiyatla mal veya hizmet satın alınması, ödeme 

yapılmadan mal alınması, ödeme yapılmadığı halde yapılmış olarak gösterilmesi 

konuya örnek olarak gösterilebilir.38 

 Şirketler genellikle kendi işletmelerinde hilenin olmayacağını düşünürler 

ancak birçoğu hileye maruz kalmaktadırlar. Hilelerin büyük kısmı tespit edilemez 

ve devamlılık kazanır. Genellikle küçük miktarlarda başlar ve giderek artış gösterir. 

En önemlileri yönetim tarafından yapılır ve işletmeyi en çok etkileyen hilelerdir. 

Aşağıdaki şekilde hilenin potansiyel katılım sayısı ve işletmeye etkisi 

gösterilmiştir.39 

 

35 Terzi,  s.45 
36 Albercht ve Zimbelman, s.12. 
37 Banu Tarhan Mengi, Satıcı Hileleri, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:39, 2013. s.128. 
38 Bozkurt, s.66 
39  Dilek Çilingir, ''Suistimal ve Yolsuzluk Denetimi'', 9. Türkiye Muhasebe Denetimi 

Sempozyumu Kitabı,  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, , 

İstanbul, 12-13.10.2009, s.180. 
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 Şekil 1.2 : Hile Etkisi 

Kaynak: Dilek Çilingir, ''Suistimal ve Yolsuzluk Denetimi'', 9. Türkiye Muhasebe Denetimi 

Sempozyumu Kitabı,  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, , 

İstanbul, 12-13.10.2009, s.180. 

 

 Şekil 1.2'deki verilere göre işletme çalışanlarının büyük çoğunluğu hile 

yapma potansiyeline sahip olmasına rağmen işletmeye verdikleri zarar, ara 

yönetimin ve üst yönetimin yaptığı hile sebebiyle oluşan zararın maliyeti açısından 

oldukça az bir miktardadır. Üst yönetimin hile yapma olasılığı oldukça düşük 

olmasına rağmen şirket kaynaklarının tamamını kontrol etme yetkisine sahip 

oldukları için hile maliyetleri çok daha büyük rakamlara ulaşmaktadır. 

 

1.3.2 Kasti Hatalar 

 Muhasebe hataları bilgisizliğe, dikkatsizliğe dayanır. Ancak yapılan 

muhasebe hataları belli bir amaçla sistematik olarak yapılıyorsa kasti hata olarak 

kabul edilir ve muhasebe hilesi sayılır. Fakat muhasebe işlemlerinde kasıt unsurunu 

tespiti ise oldukça zordur.40 

40 Bayraklı, s.77 
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1.3.3 Kayıt Dışı İşlemler 

 Kayıt dışı işlem, genel olarak, kamu otoritelerinin denetimi dışında kalan 

her türlü ekonomik işlem olarak tanımlanmaktadır. Kayıt dışı işlemlerin kapsamı 

içine hem yasalarla yasaklanmış ekonomik faaliyetler, hem de yasalarla 

yasaklanmadığı halde bilinçli olarak kayıtlara geçirilmeyen, belgelendirilmeyen 

ekonomik faaliyetler girmektedir.41 Bir işletmede bu gibi işlemlerin yapılması o 

işletmenin defterlerinin gerçek durumunu göstermemesine neden olmaktadır. 

 Kayıt dışı işlem, işletme için yapılan alımlarda fatura alınmaması, alınan 

faturayı muhasebe kayıtlarına işlenmemesi ya da işletmeden yapılan satışların bir 

kısmının faturasız olarak yapılmasıdır. Kayıt dışı işlemler çoğunlukla satış 

gelirlerini gerçekten daha az göstererek vergi kaçırma amacı ile yapılır.42 

 

1.3.4 Zamanından Önce veya Sonra Kayıt 

 İşletme faaliyetleri düzenli bir şekilde ve zamanında defterlere 

kaydedilmelidir. İşlemin yapıldığı tarih önemlidir ve kayıtların o tarih itibariyle 

yapılması gerekir. İşlemin oluş zamanı ile kayıt zamanı karıştırılmamalıdır. 

 İşlemin, gerçekleşme tarihinden önce veya sonraki bir tarih itibariyle 

kaydedilmesi gizli bir amacın varlığını gösterir. Mal stoklarının fazla görünmemesi 

için yılsonlarında alınan malların kaydının bilanço gününden sonraya bırakılması 

veya işletmenin likit durumunu iyi göstermek amacıyla bilanço kapandıktan sonra 

gelecek nakdin önceden kaydedilmesi konuya örnek olarak gösterilebilir.43 

 

1.3.5 Sahte Hesaplar Açma 

 İşletmelerde karşılaşılan hilelerden birisi de hasılatı gizlemek veya 

maliyetleri olduğundan daha fazla göstererek gerçek olmayan kişiler adına 

uydurma, yanıltıcı hesap açılmasıdır. Uydurma hesapların gerçek amacı belgesiz ve 

41  Okay, Suat. Muhasebe Hata ve Hilelerinin Meslek Etiği Açısından İrdelenmesi, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Karaman, 2011. s.59. 
42 Bayraklı, s.78. 
43 Kısacık, s.50. 
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kayıt dışı olarak yapılan işlemleri denkleştirmektir. Bu hesaplar aracılığıyla 

işlemler olduklarından farklı şekilde yansıtılmıştır. Bu hesapla açılmış olan 

uydurma hesaplar daha sonra uygun bir hesapla karşılaştırılarak kapatılır. 

 İşletmeler gerçek bir kişiye faturasız olarak yüksek bir bedelle satılan bir 

mal, gerçek olmayan bir isime düşük bir bedelle satılmış gibi fatura edilir. Burada 

elde edilen hasılat ile fatura edilen tutar arasındaki fark gizlenmiş olur. Bununla 

birlikte faturasız satılmış bir mamul, gerçek olmayan bir kişiye hammadde olarak 

satılmış gösterilebilir. Böylece gerçek satış bedeli ile tutar arasındaki fark, uydurma 

hesaplar aracılığı ile kayıt dışı bırakılmış olur.44  

 

1.3.6 İşletme Varlıklarının Kişisel Amaçla Kullanımı 

 Bir çalışanın işletmenin varlıklarını çalması veya kendi yararı 

doğrultusunda haksız bir biçimde kullanmasıdır. Bu tanım, hırsızlık veya zimmete 

para geçirmekten daha geniş bir anlam taşımaktadır. Örneğin çalışanın işletmenin 

bir bilgisayar veya bir programını kendi yararı doğrultusunda kullanması hırsızlık 

kapsamına girmemektedir. Ancak yukardaki belirtilen tanımın içinde yer 

almaktadır.  

 İşletme varlıklarının kişisel amaçlı kullanımı ile ilgili olarak yapılan hile 

eylemleri üç farklı aşamada ve biçimde gerçekleşebilmektedir. Bunları ''varlıkların 

işletmeye erişmesinden önce'', ''varlık işletmedeyken'' ve ''varlığın işletmeyi terk 

etmesinden sonra'' olarak sıralayabiliriz. 

 İşletme varlıklarının kişisel kullanımı genel bir tanım olarak kabul 

edildiğinde, tür olarak iki ana bölüme ayrılmaktadır.45 

 -Nakdi Varlıklara Dayanan Hileler: Çalışanın işletmenin nakit varlıkları 

üzerinde yaptığı hilelerdir. Nakit hilelerinin yapılma biçimleri Kayıt Sonrası Hile, 

Hileli Ödeme ve Kayıt Öncesi hileler olarak üç gruba ayrılabilmektedir. 

 -Nakdi Olmayan Varlık Hileleri: Genelde yapılan işletme hilelerinde, nakde 

dayanan hileler sıklık açısından %90'larda seyreden ezici bir üstünlüğe sahip 

görünmektedir. Ancak verilen zarar açısından ise nakde dayanmayan hileler 

oldukça önde gitmektedir. Dolayısıyla az yapılması nedeniyle nakde dayanmayan 

44 Bayraklı, s.80 
45 Bozkurt, s.72 
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hilelere gereken önemin verilmemesi ve önlem almakta yetersiz kalınması yanlış 

bir davranıştır. Çünkü bu tür hileler oluştuğunda oldukça fazla zarar vermektedir. 

Stok, menkul kıymet, demirbaş ve bilgi hırsızlığı bu kapsama girmektedir. 

 Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere,  işletme ile bağlantısı olan kişilerin 

hileyi oluşturan unsurlara sahip olduğunda hile yapma riski bulunmaktadır.  

Özellikle çalışan ve yönetim hileleri, işletme içi bilgilere daha kolay ulaşabildiği 

için ortaya çıkarılması daha zor olup zararı daha fazladır. Yapılan kasti hatalar, 

kayıt dışı işlemler ve işletme varlıklarının kişisel amaçla kullanımı en çok görülen 

hile türleridir.  

 1.4 HİLE BELİRTİLERİ 

 Hile unsurlarına ilişkin yapılan araştırmalarda, şüpheli görülen noktaların 

ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu şüpheli noktaların belirlenmesi 

''kırmızı bayrak'' adı verilen yaklaşım yardımı ile bulunur. Bu yaklaşım 

kapsamındaki esas; şüpheli noktaların tespit edilebilmesi için hilenin farkında 

olmak ve ilgili hesapların kontrol edilmesini sağlamaktır. 46  Kırmızı bayraklar 

dolandırıcıların parmak izleri gibidir. Hile ortaya çıktığında, tıpkı suçlunun suç 

mahallinde bıraktığı parmak izleri gibi dolandırıcı da parmak izlerini bırakmış 

olur.47 

 Kırmızı bayraklar, doğasında sıra dışı veya normal faaliyetten farklı olan bir 

koşullar dizisidir. Kırmızı bayraklar bir şeyin sıra dışı ve daha fazla araştırılmasını 

gerektirebilecek bir sinyaldir. Unutmamak gerekir ki, kırmızı bayraklar suçlu veya 

masum belirteci değildir, sadece olası hile uyarı sinyalleri sağlamaktır. 

 Şüpheli durumların tespitinde kırmızı bayraklar yöntemi son derece etkin ve 

verimli bir yöntemdir. Denetçi tek başına önemli görülmese de topluca 

değerlendirildiğinde hata, hile ve yolsuzluğun göstergesi olan kırmızı bayraklarla 

anlamlı sonuçlara ulaşmaktadır. Hile denetimi yapan kişiler tarafından gözlemleme 

46  Göçgüner, Sedat. Tekstil Sektöründe Hile Riskinin Ölçülmesi- Değerlendirilmesi ve Bir 

Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İstanbul, 2013. s.16. 
47 Singleton, s. 95. 
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ve araştırma ile belirlenen kırmızı bayraklar denetim elemanlarınca bilinmesi 

gerekli olan hile belirtileridir.48 

 Her hile belirtisi doğasında bir anormallik, olağan olmayan bir durum veya 

olması gerekenden önemli bir sapma görüntüsü taşımaktadır. Bir çalışanın şüpheli 

hareketlerde bulunması, yaşam düzeyinin olağan olmayan biçimde yükselmesi, 

önemli bir belgenin kayıp olması, hesaplar arasında anormal dalgalanmalar olması 

ya da bir ihbar olması konuya örnek olarak gösterilebilir. 

 Görülen hile belirtilerinin sonucunda, kesinlikle fiili bir hile eyleminin 

ortaya çıkartılması şeklinde bir kabul bulunmamaktadır. Çalışanın yaşam düzeyinin 

yükselmesinin bir açıklaması olabilir ya da bulunamayan belge doğal nedenlerle 

kaybolmuştur, aynı şekilde yapılan ihbar asılsız da çıkabilir. 

 Kısaca hilelerin kırmızı bayraklarını 'Anormallikler' oluşturmaktadır. 

Anormallikler, ''Davranış biçiminde önceden tahmin edilebilirliğindeki bir 

sapmadır. Anormallikler, davranışsal, istatistiki ve örgütsel biçimde olabilmektedir. 

Davranışsal anormalliklere örnek olarak, olağanın ötesinde yaşamak veya birinin 

faaliyetlerindeki ani değişiklikleri gösterebilir. İstatistiki anormallikler, işletmenin 

muhasebe kayıtlarından gelen olağandışı değer hareketlerinden oluşmaktadır. 

Örgütsel anormallikler ise bir işletmenin olağan örgüt yapısından anlamlı sapmaları 

içermektedir. Mali kontrol sistemlerinin olmaması veya gerçekçi olmayan satış ve 

kar hedefleri örnek olarak verilebilir.49 

 Kırmızı bayraklar işletmede yönetim tarafından yapılan hile belirtileri ve 

çalışanlar tarafından yapılan hile belirtileri şeklinde iki başlık altında aşağıda 

incelenmiştir. 

1.4.1 Yönetim Tarafından Yapılan Hile Belirtieri 

 İşletmelerde, özellikle tepe yönetimleri tarafından yapılan hileli finansal 

raporlamalara yönelik hileleri ortaya çıkarmada, çeşitli anormal durumlardan veya 

çeşitli hile belirtilerinden yararlanılmaktadır. Buradaki amaç, ters giden durumu 

ortaya çıkarabilecek veya bunu farketmeye yarayacak belirtilerden faydalanmaktır. 

48 Terzi, s.83 
49 Bozkurt, s.131 
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Genel olarak yönetim tarafından yapılan hile belirtileri şu şekilde 

sınıflandırılmaktadır. 50 

• Faaliyetlerle ilgili anormallikler, 

• Yöneticilerin özellikleri ile ilgili anormallikler, 

• Örgütsel yapı anormallikleri, 

• Üçüncü kişilerle olan ilişkilerdeki düzensizlerdir. 

 Hile belirtilerine ilişkin açıklamalar aşağıdaki başlıklar dahilinde 

incelenmiştir. 

1.4.1.1 Faaliyetlerin Yürütülmesi İle İlgili Anormallikler 

 Faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili anormallikler, işletmenin finansal 

tablolarında yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan belirtilerdir. Bu belirtiler 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Finansal tablo rakamlarındaki açıklanamayan değişiklikler, 

• Kriz ortamında faaliyetleri devam ettirme, 

• Kazançların kalite düzeyinde azalma. 

• Yanlış işletme stratejileri, 

• Stratejilerin sağlıklı bir şekilde çalışanlara aktarılamaması, 

• Sektör ortalamalarına göre satışlarda ve kârlarda meydana gelen çok hızlı 

artışlar. 

• Sektörde çok kötü bir ünvana sahip olma, 

• Yetersiz, öz kaynak yapısı, 

• Sürekli olarak yüksek düzeylerde nakit sıkıntıları, 

• Yüksek borç ve faiz ödemeleri, 

• Alacakların tahsilinde yaşanan problemler veya diğer nakit akış sorunları, 

• Giderlerin hızla artış göstermesi, 

• Bir veya iki ürüne bağımlılık, 

•  İşletme hakkında açılmış önemli davalar veya incelemeler.  

1.4.1.2 Yönetim Özellikleri İle İlgili Anormalliler 

 Yönetim özellikleri, yöneticilerin ahlak dışı davranışlarını ve oluşan hile 

risklerini ortaya koyan belirtileri içermektedir: 

50 Bozkurt, s.132. 
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• Yüksek tutarlarda kişisel borçlu olan yöneticiler, 

• Yöneticilerin ahlaki ve finansal sorunları, 

• Sabıkalı yöneticiler, 

• Dürüst olmayan ve etik davranmayan yönetim, 

• Çok fazla güven sağlamış yöneticilerin varlığı, 

• Kalitesiz yönetim kadrosu, 

• Sık sık işletmenin çalıştığı bankaların değiştirilmesi, 

• Denetçilere gereksiz yere zaman baskısı yapan yönetim, 

• Finansal başarıları, işletmenin başarısına bağlı yöneticiler, 

• Ayrıntılara gereken dikkati göstermeyen yöneticilerin varlığı, 

• Çalışanların düşüncelerine ve yorumlarına saygı duymayan bir yönetim 

biçimi,  

1.4.1.3 Örgüt Yapısı İle İlgili Anormallikler 

 İşletmenin örgüt yapısında bulunan anormallikler, hilelerin yapılma 

olasılığını arttırmaktadır. Aşağıda bu belirtiler sıralanmıştır: 

• Yönetim kurulu ve denetim komitesi üyelerinin sağlıklı bir biçimde organize 

edilmemiş olması  

• İşletmede etik kuralların ve örgüt kültürünün oluşmaması, 

• İşletmede personele yeterli eğitimin verilmemesi, 

• Zorbalığa veya diktatörlüğe dayanan yönetim biçimleri, 

• Denetlenmeyen veya başka denetim şirketleri tarafından denetlenen bağlı 

işletmeler ile yapılan anlamlı işlemler, 

• Yönetimin veya denetimin etkinliğini azaltan örgüt yapıları  

• Özellikle yılsonlarına yakın zamanlarda yapılan anlamlı, olağanüstü ve 

karmaşık işlemler, 

• Ortaklık ilişkisi olan diğer şirketler ile anlamlı ve olağan olmayan işlemler, 

•  İşletmede kurumsal yapının (iç denetim, iç kontrol, kurumsal kültür) 

olmaması, 

• Riskli sektörlerde faaliyet göstermek, 

• Kullanılmayan veya teknolojisi eskimiş varlıkların çokluğu, 

• Tepe yönetimlerinde meydana gelen sık değişmeler, 

•        İşletmeyle ilgili taraflarla anlamlı ilişkiler. 
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1.4.1.4 Üçüncü Kişiler İle Olan İlişkilerde Anormallikler 

 İşletmenin yöneticileri ile sürekli iletişim halinde olan üçüncü kişiler, dürüst 

olmadıkları takdirde iyi ilişkilerini kullanarak yöneticilerle birlikte hile yapma 

riskini arttırmaktadırlar. Bu ilişkiyi kontrol etmenin ve önlemenin oldukça zor 

olmasının yanında bazı belirtileri aşağıda sıralanmıştır: 

•  İşletmenin önceki ve son denetçileri arasında muhasebe, denetim ve 

raporlama konularında sıkça tartışmalar çıkıyor olması, 

• Yönetimin bağımsız denetçilere sert bir davranış biçimi göstermesi, 

•  İşletmenin kurumlarla sürekli sorun yaşaması (denetçiler, kamu kurumları, 

kamu), 

•  İşletmenin geçmişinde sermaye piyasası kuruluşları ile ilgili olarak çeşitli 

sorunlar yaşanmış olması, 

• İşletmenin maliye idaresi ile problemler yaşıyor olması, 

• Denetçilere gerekli bilgileri vermede isteksizlik, 

• Denetimlerin tamamlanması konusunda denetçilerin önüne konulan zaman 

kısıtlamaları, 

• İşletmenin çalıştığı finans kuruluşları ile tepe yöneticileri arasındaki anlamlı 

ilişkiler, 

• İlişkili taraflarla yapılan işlemlerde yoğunluk, 

• Yönetimin şüpheli ve yetersiz kanıtlar sağlaması, 

• İşletme ortaklarına gerçekçi olmayan bilgilerin verilmesi, 

• Yatırımcılarla olağan olmayan davaların bulunması, 

• İlgililere mantıklı olmayan bir gecikme sonrası isteksizce bilgi verilmesi, 

•        Satış ve birleşme baskıları veya yönetimi ele geçirme kavgaları, 

 

1.4.2 Çalışanlar Tarafından Yapılan Anormallikler 

 İşletme çalışanları, kurum kaynaklarına daha rahat ulaşabildikleri için tepe 

yönetimiyle hile belirtileri büyük oranda benzerlik gösterse de kapsamı çok daha 

geniştir. Bu kapsamda çalışan tarafından yapılan hile belirtileri aşağıdaki gibi 

gruplanabilmektedir; 
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•   Muhasebe ile ilgili anormallikler,  

•          İç kontrol yapısı zayıflıkları,  

•   Analitik anormallikler,  

•   Üçüncü kişiler ile olan ilişkiler, 

• Şikâyet ve uyarılar ile ilgili anormallikler,  

• Davranış değişiklikleri,  

• Aşırı yaşam biçimi şekilleri,  

• Yüksek ve düşük hile riski içeren ortamlar. 

1.5 HİLENİN MALİYETİ VE EKONOMİK SONUÇLARI 

 Hile kelimesi kimsenin duymak istemediği bir kelimedir. Bu yüzden birçok 

işletme sahibi bu kelimeyi görmezden gelmek ister. Ancak bu çok büyük bir 

hatadır. Zaten ACFE (Association of Certified Fraud Examiners - Sertifikalı Hile 

Araştırmacıları Kurulu) 2012 yayınladığı şok edici raporla bunu kanıtlamıştır. 

Raporda hilelerin ortaya çıkışı %43 oranında ihbarla meydana gelmekte ve bu 

ihbarların %50 sini çalışanlar yapmaktadır. Yönetimin fark edebildiği hileler ise 

yalnızca %15 oranında almıştır. Kontrolün tamamıyla kendinde olduğu düşünen 

işletme sahibi aslında hiçbir şeyden haberdar değildir. Aynı şekilde şirketinin küçük 

bir işletme olduğunu ve risk altında bulunmadığını düşünen ve yüz kişinin altında 

çalışanı olan iş yerlerinde %32 oranıyla hilelerin en çok gerçekleştiği işletmeler 

olmuştur.51 

 Raporun bir diğer çarpıcı bulgusu ise uzun süre aynı yerde çalışan kişilerin 

hile yapma olasılıklarının artıyor oluşudur. Çünkü belirli bir zaman geçtikten  sonra 

güven kazanan çalışan, çoğu zaman işverenin güvenini kullanarak hile yapmaya 

başlıyor. Hile yapan çalışan rol model bir işçi olarak görüldüğü için hileyi ortaya 

çıkarmak daha da zor bir hal alıyor.52  

 ACFE’nin, 1996 yılında yayınlamış olduğu rapor hile maliyetleri açısından 

yapılan ilk çalışmadır. Rapor, ABD'de bulunan işletmelerde oluşan mesleki hileleri 

ve kötüye kullanımları incelemiş ve hile denetçilerinden elde ettikleri gerçek 

bilgileri kullanmışlardır.53   

51 Chris Gagliardi ''The Reality of Fraud Risk', The CPA Journal, 2014, s.11. 
52 Gagliardi, s.11. 
53 The ACFE Reports to Nations, http://www.acfe.com/rttn-report-archives.aspx, (20.01.2015) 
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- 1996 Raporu 

• İşletmeler yıllık gelirlerinin %6'sını hile yoluyla kaybetmişlerdir. 

• Hile ve suistimal ABD işletmelerine $ 400 milyar USD'a mal olmuştur. 

- 2002 Raporu 

• İşletmelerin yıllık gelirlerinin %6'sı hile ve suistimalle kaybetmişlerdir. 

• 2002 yılı için hile maliyeti 600 milyar $' dır. 

- 2004 Raporu 

• Raporda yıllık hile maliyeti 660 milyar $ olarak güncellenmiştir. 

- 2006 Raporu 

• Raporda  yıllık gelirlere oranı %1 azalarak %5  gerilemiştir. Fakat yıllık 

gelirlerin artması sebebiyle hile maliyeti 652 milyar $ 'dır. 

- 2008 Raporu 

• Rapor yılında elde edilen sonuçlara göre, yıllık gelir üzerinden hile yoluyla 

kayıp % 8 'e yükselmiştir. 

• Bu oran ise tutar olarak 994 milyar $ 'dır. Önceki yıllara göre oldukça 

yüksek bir artış göstermiştir. 

-2010 Raporu 

• İşletmelerin yıllık gelir kayıpları % 5 ile 2.9 trilyon $ yükselmiştir. 

İşletmelerin finansal tablo hileleri ile karşılaşma oranları düşük olsa da en 

büyük zararı bu hile türü vermektedir. Raporda kullanılan araştırma 

vakalarında finansal tablo hileleriyle karşılaşan işletmeler ortalama 4 

milyon $ zarara uğramıştır. 

• 2010 yılı raporunda Türkiye'de bulunmaktadır. Asya bölgesinde incelenen 

298 dosyanın 20 tanesi Türkiye'ye aittir ve ortalama dosya başına 274 bin 

$'lık bir kayıp oluşmaktadır. 

- 2012 Raporu 

• İşletmelerin yıllık gelir kayıpları %5 ile aynı oranda kalsa da hile maliyeti 

3.5 trilyon $' a ulaşmıştır. 

• Bu raporda Türkiye'den 11 dosya bildirilmiştir ve ortalama maliyeti 250 

bin $ 'dır. 
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- 2014 Raporu 

• İşletmeler yıllık %5 kayıpla hile ve suistimale 3.7 trilyon $ harcamışlardır. 

• Türkiye bu raporda Doğu Avrupa bölgesinde incelenmiş ve 78 dosya 

içinden 13 dosyayla ilk sırada yer almıştır. Dosyaların hile maliyeti 

ortalaması 200 bin $ 'dır. Konuyla ilgili şekil ve açıklamalar aşağıda 

sunulmuştur. 

 
Şekil 1.3 : Yıllar İtibariyle İşletmelerin Uğradıkları Hile Zararları 

Kaynak: ACFE Raporlarından uyarlanmıştır. 

 

 Şekil 1.3'deki verilere göre her yıl dünya üzerindeki işletmelerin hile 

nedeniyle yaşadığı kayıplar, yıllık gelirlerin düzenli şekilde artmasından dolayı 

gün geçtikçe çoğalmaktadır. Raporlardan elde edilen sonuçlar hilelerin 

tamamını ortaya çıkaramadığı için yaşanan kaybın daha fazla olduğu 

düşünülmektedir. Hilenin çalışan sayılarıyla ilişkisi ise aşağıdaki şekillerde 

incelenmiştir: 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1996 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Bi
lli

on
s

 24 



 

Şekil 1.4 : Yıllar İtibariyle İşletmelerin Uğradıkları Hile Zararları 

Kaynak: ACFE Raporlarından uyarlanmıştır. 

 

Şekil 1.5 : Yıllar İtibariyle İşletmelerin Uğradıkları Hile Zararları 

Kaynak: ACFE Raporlarından uyarlanmıştır. 

  Yukarıdaki şekillerde belirtilen verilere göre, hile maliyetleri ve hile 

yüzdeleri açısından bakıldığında en yüksek rakamlar 100 kişiden az olan 

işletmelerde görülmektedir. 10.000 kişiden fazla çalışanı olan işletmelerde hile 

maliyetleri, 100 kişiden az olan işletmelere göre daha düşük olduğu 
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görülmektedir. Bu durum küçük ölçekli işletmelerin önemli düzeyde hile riski 

ile karşı karşıya olduklarını göstermektedir. Dolayısıyla hileyi ortaya 

çıkarmanın yanı sıra hile oluşmadan önlem almak ve hile denetimini ilke ve 

esaslarına göre uygulamak dünya ekonomisindeki bu gizli kaybı önlemek adına 

oldukça önemlidir. 

1.6 HİLE DENETİMİ KAVRAMI 

 Günümüzde hileli işlemlerin kapsamı çok genişlemiş ve verdiği zararlar 

önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle işletmelerde meydana gelen hilelerin 

ortaya çıkarılması ve önlenmesi uzmanlık gerektiren işlerin başında gelmektedir. 

 Son zamanlarda ortaya çıkan muhasebe skandalları birçok yatırımcının 

fonlarını eritmesine ve yatırımcıların finansal piyasalara yatırım yapma güvenini 

yitirmesine sebep olmuştur. Bu olumsuz gelişmeler, işletmelerde hilelerin tespiti ve 

önlenmesine daha fazla önem verilmesi gerektiği düşüncesini güçlendirmiştir.54 

 Hile denetimi temelde bağımsız denetimden amaç yönünden ayrılmaktadır. 

Bağımsız denetimin amacı finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilke ve 

politikalarına uygunluğu hakkında bir görüş oluşturmaktır. Hile denetimi ise hileli 

işlemlerin ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir. 

 Bağımsız denetçi cari yılda meydana gelen finansal tablo kalemlerini 

ilgilendiren tüm işlemleri incelerken hile denetçisi kapsamını hile belirtisi ve 

soruşturmanın hedefine göre şekillendirir. 

 Hile denetiminin amacı hile şüphesi olan işlemlerin ortaya çıkarılması ve 

soruşturulmasıdır. Hile denetiminde özellikle şüpheli işlemler araştırılır. Hesap 

seçiminde genellikle ya bir tahmin ya da bir ihbar vardır. Hile denetçisi kapsam 

dahilindeki bütün işlemleri örnekleme hatalarını elimine ederek araştırır. Süreç; 

belge incelemesi, işletme dışı verilerin araştırılması ve mülakatlar şeklindedir.55 

 İyi bir denetim programının oluşturulması, denetim işlemi ile ilgili 

sorumlulukların belirlenmesini, görev paylaşımının düzgün yapılmasını ve bu 

54 Terzi, s.102 
55 Pehlivanlı, Davut, Hile Denetimi Metadolojisi ve Raporlama, Beta, İstanbul, 2011. s.9. 
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sayede önemli noktaların unutulmamasını sağlar. Dolayısıyla zamandan tasarruf  

edilir ve kaliteli bir denetim faaliyeti gerçekleştirilmiş olur.56 

 

1.6.1 Hile İnceleme Süreci 

 Şikayetler ve muhasebe kökenli veya diğer ipuçları ile başlayan süreç hile 

incelemelerinin ardından mülakatlar, belge incelemeleri ve gözlemler ile son 

bulmaktadır. 

 Sürecin ilk aşamasında iç kontrol değerlendirmeleri ön plana çıkmaktadır. 

Bu aşamada iç kontrol sisteminin hileli işlemleri önlemede ve ortaya çıkarmadaki 

rolü değerlendirilir. Eğer bu aşamada hile denetçisi hileli işlemlerin gerçekleşme 

ihtimalini yüksek görmekteyse ikinci aşamaya geçer ve hile teorisini oluşturur, 

kanıtların nerden toplanacağı ve kanıtların yeterlilikleri dahil bir takım hususları 

değerlendirir ve belge incelemeleri ve gözlemlerle hile inceleme süreci sona erer.57 

 Hangi büyüklükteki hata ve hilelerin bilgi kullanıcılarının kararlarını 

etkileyeceklerine karar vermek tamamen tecrübeye dayalı bir mesleki yargı 

konusudur. Her bir denetim alanı için önemlilik düzeyi belirlenir. Bu sınırın 

üzerindeki hata ve hileler denetçi için önemlidir.58 

1.6.2 Hile Denetimi Aşamaları 

 Hile denetiminde odak noktanın hileli işlemler üzerinde olduğuna ve genel 

olarak denetim amacının hileli işlemlerin ortaya çıkarılması olduğu daha önce 

belirtilmiştir. Hile denetimi; hile şemalarının tanımlanmasıyla başlayan ve hileli 

işlemlere ilişkin denetim sonucunun oluşturulması ile biten bir süreçtir. Bu 

aşamalar aşağıdaki gibidir; 

-İçsel Hile Şemaları Tanımlanması: Hile senaryosu, denetçiler tarafından hilenin; 

ne zaman, nasıl ve kimin tarafından gerçekleştirilebileceği soruları hile şemalarında 

gösterilmelidir. Bu soruların cevapları ancak hile senaryoları üretmekle bulunabilir. 

56  Oktay Taş ve Cem Durmuş, SPK Düzenlemeleri ve 3568 Sayılı Mevzuat Kapsamında 

Denetim, Alfa Yayıncılık, İstanbul, 2008. s.46. 
57  Pehlivanlı, s.10. 
58 Cemal Elitaş, Muhasebe Denetiminde Çalışma Kağıtları, Gazi Kitapevi, Ankara, 2011. s.54 
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-Hile Fırsatı: İnsanlar hileye karışabilirler ve hileli işlemleri organize edebilirler. 

Bununla beraber, denetçilerin hangi şartlarda insanların hileli işlemlere 

başvurabileceklerini belirlemeleri gerekmektedir. 

-Veri Hazırlığı: Anlaşılabilirlik faktörü; işletmenin faaliyetlerine uygun kontrol 

ortamı ve yapısı analitik ve sezgisel olarak incelenmelidir. Öncelikle kontroller 

belgelenir ve hile riskleri eşlenir. Daha sonra denetçi kontrollerin hile riskini kabul 

edilebilir seviyeye indirebilecek şekilde çalışıp çalışmadığını analiz eder. 

-Denetim Prosedürünün Tasarımı: Belge incelemeyle başlayarak işlemlerin 

gerçekleşip gerçekleşmediğini, bağımsız veri kıyaslamasını, mantıksal testleri ve 

trend analizlerini yaparak denetçi ekonomik bir model oluşturur ve mevcut durumla 

karşılaştırır. 

- Sonuçların Oluşturulması: Hile denetiminde iki sonuca ulaşılabilir. İlk sonuç; 

hileli işlemlere ait kanıt yoktur. İkinci sonuç ise; yeterli ve güvenilir ölçüde kanıt 

vardır ve işlemler soruşturulabilir.59 

 Görüleceği üzere, hile inceleme sürecinde belirlenen işlemler, denetimin 

odak noktası olarak belirlenir ve bu işlemler üzerinde eğer hileli bir durum fark 

edilirse hile şemaları oluşturularak hazırlanan verilerle birlikte denetim modeli 

belirlenir ve gerekli analizler yapılarak hile olup olmadığı sonucuna ulaşılır. Hileli 

işlem bulunması halinde soruşturma açılır. 

 

1.6.3 Hilenin Soruşturulması ve Yürütülmesi 

 Hile şüphesinin tespit edilmesinden sonra gelen aşama, hilenin 

soruşturulmasıdır. İşletmenin davranış kodlarına veya iç kontrollerine karşı 

herhangi bir uyumsuzluk, sapma veya diğer ihlaller meydana gelmişse, bunlara, 

kimler tarafından yapıldığına bakılmaksızın zamanında müdahale edilmesi gerekir. 

Bir hile belirtisi görüldüğü andan itibaren bu durumun, soruşturma sürecine alınıp 

alınmayacağına karar verilmesi gerekir. Hile belirtileri ilk anda bir şüphe 

doğurmaktadır. Kesinlikle bir hile eyleminin var olup olmadığı belli değildir. 

Soruşturma aşamasının amacı, hilenin varlığını doğrulamak veya reddetmektir.60 

59 Vona, s.36. 
60  Fatma Ulucan Özkul ve Zehra Almalı Özdemir, İşletmelerde Hile Riski Yönetimi, Beta, 

İstanbul, 2011. s.129 
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 Soruşturma ister dışarıdan yardım alınarak, ister işletme içinde yürütülsün, 

her şekilde soruşturmanın yürütülmesine dair ilkelerin ve kuralların yazılı bir 

şekilde düzenlenmesi ve üst yönetim tarafından onaylanması gerekmektedir. 

Gerekli düzeni oluşturulmayan soruşturmalar, eğitimsiz personel tarafından tahrip 

edilmiş kanıtlara, zarar verilmiş tanıklara ve zedelenmiş itibara neden olabilir.61 

 Soruşturma sırasında, hile şemasında en güvenilir personelin dahi 

olabileceği ve soruşturma boyunca denetçilerin yanlış yönlendirilebileceği göz ardı 

edilmemelidir. Bu durum hile denetiminin en temel özelliği olan ''denetçi işlemlere 

ve kişilere şüpheli- önyargılı davranmalıdır'' yaklaşımı ile de örtüşmektedir.62 

 Soruşturma öncelikle görüşmelerle başlamaktadır. Tarafsız şahitlerle, 

hilenin yapıldığını doğrulayan kişilerle, olası işbirlikçilerle ve suçlularla 

görüşülerek konu ile ilgili bilgi toplamaya çalışılmaktadır. Görüşmelerden sonra 

denetçi, iç ve dış kayıtlardan kanıtlar toplamaktadır ve kayıtların ilgililik, yeterlilik 

ve önemlilik ilkeleri doğrultusunda sıralama yapmaktadır. Toplanan kanıtlar analiz 

edilerek, soruşturmayı izleyen taraflara bulguları raporlamaktadır. Soruşturma 

tamamlandıktan sonra, işletme bu bulgulara karşılık nasıl bir tepki vereceğini 

belirlemektedir. Kişilerin işletmeden uzaklaştırılması, cezai dava başvurusu 

yapılması, verilen zarar için tazminat talebi ve soruşturmanın genişletilerek daha 

kapsamlı bir soruşturmaya dönüştürülmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.63 

1.6.4 Bilgi Kaynakları 

 Denetimin etkinliği ulaşılan kanıtların yeterliliği ile doğrudan ilişkilidir. 

Kanıtlar yeterli, güvenilir olmalı ve zamanında ulaşılmalıdır. Hile denetçisi de, hile 

belirtilerinin üzerindeki şüpheleri aydınlatmak üzere gerek belgeler üzerinde 

gerekse de bilgisayar yazılımları üzerinde yeterli ve güvenilir kanıta ulaşmak 

zorundadır.64 

 Denetim çalışmaları sırasında çok çeşitli türde kanıtlar toplanmaktadır. 

Aşağıda genellikle kabul görmüş denetim kanıt türleri sıralanmıştır:65 

61 Özkul, s.131 
62 Pehlivanlı, s.57 
63 Özkul s.138 
64 Pehlivanlı, s.67 
65 Bozkurt, Muhasebe Denetimi, s.59 
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• Fiziksel Kanıtlar: İşletmede fiziki varlık olarak bulunan aktif unsurların 

incelenmesi veya sayılması yoluyla elde edilen kanıtlardır. Fiziki kanıtlar 

güvenirlik derecesi yüksek olan kanıtlardır. 

• Doğrulama Kanıtları: Doğrulama, denetçinin işletmede bulunan bazı 

bilgileri, üçüncü kişilere sorarak kanıt toplaması işlemidir. Doğrulama, 

işletme yönetiminin etkisi altında olmayan kaynaklara yaptırıldığından, elde 

edilen kanıtlar güvenilirdir. 

• Belgelerden Elde Edilen Kanıtlar: İşletmede bulunan belgelerden oluşan 

kanıtlardır. İç ve dış belgeler olarak ikiye ayrılmaktadır. İşletme dışında 

düzenlenip, işletmeye gelen belgelere dış belgeler, işletme içinde 

düzenlenen belgelere ise iç belgeler denilmektedir. 

• Gözlem Sonucu Elde Edilen Kanıtlar: Denetçinin işletme faaliyetlerini 

gözlemesi sonucu elde edilen kanıtlardır. Gözlem faaliyeti fiziksel inceleme 

ile karıştırılmamalıdır. Fiziksel incelemede, denetçi doğrudan inceleme 

faaliyetinde bulunurken, gözlem faaliyetinde işletme çalışanlarının işlerini 

nasıl yaptıklarına bakarak kanıt toplamaktadır. 

Geleneksel muhasebe yaklaşımında, işlem girişleri ve muhasebe 

süreci bir belgeye dayandırılmak zorundadır. Ancak bilgi teknolojilerinin 

gelişmesi ile birlikte bir çok kayıt elektronik ortamda düzenlenir ve 

saklanır. 66  Dolayısıyla denetçi tek bir kanıtla yetinmemeli, mümkünse 

birden çok kanıt bulabilmelidir. Özellikle denetlenen tarafından sahte bir 

biçimde düzenlenmesi olanaklı olan belgelerin muhataplarının görüş ve 

bilgilerine başvurmasında yarar vardır. Kanıt denetim raporunu doğrudan 

etkileyen ve içerik ile sonucunu oluşturan en önemli unsurdur.67 

1.6.5 Soruşturma Teknikleri 

 Fiziki kayıtların incelenmesinin hile soruşturmasında büyük önemi vardır. 

Geleneksel denetimde denetçi belgelerin güvenirliğini hile denetimine kıyasla fazla 

sorgulamamaktadır. Fakat hile denetçisi ise öncelikle belgelerin tahrifata uğrayıp 

66  Süleyman Yükçü ve Seçkin Gönen, '' Fraud Auditing in Elektronic Accounting Practices '', 

African Journal of Business Management, Sayı:6(4), 2012, s.1232. 
67 Faruk Güçlü, Muhasebe Denetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005, s.88. 
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uğramadığını çoğunlukla bir uzman desteğiyle tespit etmek durumundadır. Hile 

soruşturmasında veri toplama ve analizi aşamalarında kullanılan teknikler aşağıdaki 

gibi sınıflandırılabilir;68 

-İşletme Geçmişinin Araştırılması; Kamu otoriteleri nezdinde işletmenin 

geçmişine yönelik bir araştırmanın yapılması gerekmektedir. Bu kurumlardan elde 

edilecek kanıtlar fazla olmakla birlikte orijinal bir bilgiye ulaşma ihtimali düşüktür. 

- Bireysel Geçmişin Araştırılması; Çalışanların geçmişlerine yönelik taramaların 

işe alım esnasında büyük titizlikle icra edilmesi gerekmektedir. Çalışanın bir önceki 

iş yerinden alınan teyitler oldukça önemlidir. 

- Gözetim; Hile şemasında yer alan muhtemel hilekarların izlenmesi ve gözetimi 

de bir diğer soruşturma tekniğidir. 

- Sayısal Veri Analizi; Teknolojideki değişim hileli işlemlerin gerçekleştirilmesini 

kolaylaştırdığı gibi hile soruşturmalarında denetçilere de çok sayıda avantaj 

sağlamaktadır. Bilgisayar yazılımlarıyla sistemin incelenmesi ve kontrolü 

yapılabilmektedir. 

- Tanıklarla ve Şüphelilerle Mülakat; Mülakat tekniği hile soruşturmalarının en 

önemli ve sonuca ulaştıran bir tekniğidir. Hile denetçisi yönelttiği sorular ve 

ulaştığı cevaplarla süreci, işletmeyi, ilgili departmanı, çalışanları ve şüphelileri 

analiz etmeye çalışır. 

- Müşterilerden ve Tedarikçilerden Teyit; Hesap mutabakatlarına geleneksel 

denetimde başvurulduğu gibi hile denetimlerinde de sıklıkla başvurulmaktadır. 

Hilekarın bağlantılı olabileceği ihmal edilmemekle birlikte işletme dışı taraflardan 

alınan veriler işletme içinde üretilenden daha güvenilirdir. 

1.6.6 Hile Denetiminde Raporlama 

 Hangi tür denetim olursa olsun raporlamanın ayrı bir önemi vardır. Söz 

konunu bu rapor, icra makamlarına yönelik bir eylem çağrısı olduğundan objektif 

ve güvenilir kanıtlara dayanan olayın kesinlik derecesine bağlı olarak da tavsiye 

edilen olayın gidişatını belirleyen önemli bir çıktıdır. 

 Hile denetim raporunun diğer raporlara göre daha farklı özellikler taşıması 

gerekmektedir. Hile denetiminde işletme yönetimi ya hileli işlemi hukuki süreçlere 

68 Tracy L. Coenen, Expert Fraud Investigation, John Wiley&Sons Inc, New Jersey, 2009. s.94 
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aktaracak ya da işletme teamüllerine göre çözecektir. Bundan dolayı hile denetim 

raporunun hukuki süreçlerde kullanılabilecek bir dilde yazılması gerekmektedir.69 

 Raporun doğru ve açık olması gerekir. Raporda, cümlenin ve fikirlerin 

rahatlıkla anlaşılacak ve herhangi bir karışıklığa yer bırakmayacak şekilde ifade 

edilmesi gerekmektedir. Rapor mümkün olduğu kadar kısa cümlelerle yazılmalıdır. 

Gerek fikir bakımından, gerek kelime ve cümleler itibariyle tekrara yer 

verilmemelidir. Raporun, olayın içinde bulunmayanlar tarafından okunacağı göz 

önünde bulundurularak kolay anlaşılabilir ve her soruya cevap verecek şekilde 

yazılması gerekmektedir.70 

 Denetim rapor süreci; taslak görüşün oluşturulması ve taslak raporun 

hazırlanması ile başlar ve izlemeler sonrasında durum raporlaması ile biten bir 

süreçtir. Belgelenen denetim kanıtlarına dayanan, denetim sınırları içinde hile 

şemalarını açıklayan ve denetçi görüşünü içeren bir taslak görüş hazırlanır. Saha 

çalışmasının tamamlanmasını takiben denetim görüşünün nihai halini ve tavsiyeler 

ile önemli belgeler içeren taslak rapor hazırlanır. Daha sonra denetlenen birime 

taslak rapor gönderilir. Taslak rapora denetlenen birimin görüşleri dahil edilir ve 

nihai rapor halinde yönetime sunulur. 71  Hile denetimi raporlama sürecinin 

tamamlanmasının ardından genellikle mahkeme süreci başlamaktadır. Hile 

denetçisi uzman tanık olarak mahkeme heyeti önünde ifade vermek durumundadır. 

Bu yüzden denetim faaliyeti sonunda bütün kanıtlar mahkemede kabul edilecek 

niteliklere uygun olmalıdır. 

1.6.7 Hile Denetimiyle İlgili Tarihteki Önemli Muhasebe Olayları 

 Muhasebe skandalları, finansal tablolarda yer alan finansal bilgilerin 

güvenilir, anlaşılabilir, karşılaştırabilir olmasına ve ihtiyaca cevap verebilmesine 

engel teşkil eden skandallar olarak ifade edilebilir. Bu skandalların temelinde 

yaratıcı muhasebe uygulamaları gelmektedir. Yaratıcı muhasebe, “finansal 

tablolarda çeşitli şekillerde düzenlemeler yaparak finansal tablo kullanıcılarının 

69 Pehlivanlı, s.89 
70 Tamer Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006. s.2209 
71 Coenen, s.179 
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yanlış kararlar almasına neden olan bir hileli finansal raporlama uygulamaları” 

şeklinde ifade edilebilmektedir.72 

 

Dünyada yaşanan muhasebe skandallarına ilişkin bazı vakalar şunlardır; 

Enron Vakası: Enron’dan önce de döneminin koşullarına ve ölçülerine göre büyük 

şirket skandalları yaşanmış, ancak bunların hiçbirinde Enron’daki kadar kapsamlı, 

ekonomik ve siyasi sistemin bütün unsurlarını içine alan zincirleme bir yolsuzluk 

olayı meydana gelmemiştir. Ancak sürekli yükselişte olan boğa piyasaları ve 

likidite bolluğu, skandalların maliyetlerini hafifletebildiği veya telafi edilebildiği 

için olağandışı bir dönem yaşandığı fark edilememiştir. 2001 yılının sonlarında 

başlayan ve 2002 yılının ortalarına kadar devam eden Enron’un çöküş süreci, 

deyim yerindeyse, dışarıdan sağlam görünen ancak, temelsiz bir binanın hızlı ve 

kontrolden çıkmış çöküşünü andırmıştır. Zamanında ABD’nin yedinci büyük şirketi 

olan ve yeni ekonominin simgelerinden biri olarak tanıtılan Enron’un çöküşünün 

aniden meydana gelmesi, ilgili kamuoyu ve özellikle yatırımcıları açısından büyük 

ölçüde beklenmeyen bir gelişme olarak nitelendirilmiştir. Kuruluşundan 2001 yılına 

kadar olan yaklaşık 16 yıllık dönem (1985-2001) süresinde, aktiflerini 10 milyar 

dolardan 63.4 milyar dolara çıkaran Enron’un yükselişi gibi çöküşü de çok hızlı 

yaşanmış ve o ana kadar ABD’de kaydedilen en büyük şirket iflası olarak tarihe 

geçmiştir. Enron’un kuruluşu ve genişlemesi, doğal gaz piyasaları ve ABD 

ekonomisindeki gelişmeler ile ilişkilendirilerek özetlenebilir. Buna göre Enron, 

1985 yılında iki doğal gaz dağıtım firmasının birleşmesi ile kurulmuş ve ABD’nin 

en uzun boru hattı şebekesine sahip olmuştur. Enron, özellikle enerji piyasalarının 

özelleştirildiği piyasalara girmiş, Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Çin, 

Orta ve Güney Amerika’da çeşitli enerji projeleri ve yatırımları gerçekleştirmiştir. 

Öte yandan, yeni ve gelişen pazarlar fırsatlarla birlikte siyasi riskler içermektedir. 

Söz konusu risklerle beraber, gaz piyasalarına rakiplerin hızla girmesi Enron’un 

hakimiyetini zayıflatmış, yaşanan rekabet karlılığı önemli ölçüde düşürmüştür. 

Enron’un çöküşü ulusal ve uluslararası piyasalardaki olumsuz gelişmelerden 

başlamış, şirket muhasebe hile ve manipülasyonları ile çöküşü ertelemeye 

72 Nermin Çıtak, '' Yaratıcı Muhasebe Hileli Finansal Raporlama Mıdır? '', Mali Çözüm Dergisi, 

Sayı:91, 2009, s.84. 

 33 

                                                        



çalışmıştır. Denetim raporlarının yatırımcıların kararlarında önemli bir etkiye sahip 

olduğunu bildiklerinden dolayı, finansal tablolar aracılığıyla karlarını olduğundan 

fazla göstererek borçlarını gizlemiş ve karmaşık bir mali yapı oluşturmuştur. 

Denetim şirketi ise kusurlu işlemleri tespit etmesine rağmen şirket hakkında olumlu 

rapor vermiştir. Bu sayede şirket 1997-2000 yılları arasında karlarını 586 milyon 

USD fazla göstermiştir. Denetim işlemlerini yürüten Artur Andersen şirketi ise 

çoğu danışmanlık ücreti olmak üzere bir yılda Enron 'dan 52 milyon USD 

kazanmıştır. Enron olayı, belki de ilk defa ekonomik ve mali skandalların sonuçları 

üzerinde değil, nedenleri üzerinde düşünülmesine yol açmıştır.73 

Parmalat Vakası: Temel gıda ve süt ürünlerini üretip satan Parmalat şirketi, 30 

ülkede, 250 şube ve 36.000 çalışanı ile dünya çapında faaliyet göstermektedir. 

Şirketin 1998-2003 döneminde elde ettiği 14.2 milyar Euro’luk finansal kaynağı; 

iştirak yatırımlarına, bankalara ve vergi idaresine ve şirketin faaliyetlerinin dışında 

yer alan offshore şirketlerine aktardığı tespit edilmiştir. Parmalat'ın 2002 yılı 

finansal tabloları için bağımsız denetim kuruluşu Deloitte Touche Tohmatsu (D&T) 

ile Parmalat’ın diğer ülkelerdeki bağlı ortaklıklarının denetimini yapan Grant 

Thornton herhangi bir şartlı görüş ya da şüphe belirtmeden olumlu görüş 

vermişlerdir. Bununla birlikte, bağımsız denetim raporunun açıklanmasını izleyen 

süreçte gelişen olaylar Şirketin finansal raporlamasının gerçeği yansıtmadığını 

ortaya koymuştur. Parmalat’ın finansal bilgi manipülasyonu yaptığının ortaya 

çıkması üzerine, Şirketin bağımsız denetimi için Aralık 2003’de görevlendirilen 

PwC göre, Parmalat’ın 2002 tarihi itibariyle finansal borcu 14,5 milyar euro, hazır 

değerleri ise önemsiz tutardadır. Dolayısıyla Şirket, PwC’nin tahminlerine göre 

2002 sonu itibariyle net finansal borcunu 11,7 milyar euro tutarında düşük olarak 

ve 21 aylık döneme ilişkin olarak satış hasılatını 2,6 milyar Euro tutarında daha 

yüksek olarak kamuya açıklamıştır. Yukarıda yer alan bilgilerden de anlaşıldığı 

üzere, Parmalat olayında hakim ortağın belirlediği yönetim yapısı, diğer bir ifade 

ile zayıf yönetim yapısı Parmalat’ın yıllarca yüksek tutardaki zararını gizlemesine, 

sonuç olarak şirkete hisse senedi ya da tahvil şeklinde fon sağlayan binlerce 

73 Jale Sağlar ve Canol Kandemir, '' Enron Olayı: Muhasebe Hilesi mi, Sistem Hatası mı? '', 

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 11, Sayı:1, 2007, s.23. 

 34 

                                                        



yatırımcının zarara uğramasına neden olmuştur.74 

Worldcom Vakası: Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Worldcom 

şirketi, muhasebe işlemlerinde usulsüzlüğü masraf kalemlerini varlık hesaplarına 

aktarmak suretiyle gerçekleştirmiştir. Bu şekilde şirket gelirlerini 3.8 milyar dolar 

yüksek göstermiştir. Hat maliyetlerine ilişkin tutarları sistematik biçimde varlık 

hesaplarına kaydeden şirket, vergi öncesi karını abartılı biçimde finansal 

tablolarında sunmuştur. Mali tablolarında yayınladıkları 2001'deki 1.4 milyar dolar 

ve 2002'nin ilk üç ayındaki 130 milyon dolar karın doğru olmadıgı ortaya çıkmıştır. 

Bu gelişmeler yaşanmasına rağmen şirketin denetim raporlarında şirket/denetçi 

arasında önemli bir görüş ayrılılığı yaratacak uyuşmazlığın olmadığına yer 

verilmiştir. Şirketten yapılan açıklamada, mali işlerden sorumlu genel müdür 

yardımcısının gider kayıtlarında yaptığı usulsüzlük nedeniyle işten çıkartıldığı 

belirtilirken, 2001 ve 2002 yılı birinci çeyrek sonuçlarını net zarar gösterecek 

şekilde yeniden açıklayacağını duyurmuştur. ABD'nin en büyük ikinci telefon 

şirketinin karını olduğundan fazla göstermesi üzerine şirketin hisse senetleri büyük 

ölçüde değer kaybetmiştir. Skandal, ayrıca borsada işlem gören diğer iletişim 

şirketlerinin hisse senetlerini de olumsuz etkilemiştir.75 

Xerox Vakası: Şirketin 2001 dönemine ilişkin ABD Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından (SEC-Security Exchange Commitee) denetim incelemeleri sonucunda 

mali kayıtlarında büyük tutarlarda manipülasyon tespit edilmiştir. Xerox, KPMG 

LLP adlı denetim şirketine hesaplarını kontrol ettiriyordu. Şirket bu denetim 

şirketiyle sözleşmesini feshederek, yeni denetimi ve bilanço raporlarını 

PricewaterhouseCoopers LLP denetim şirketine hazırlattı. Yeni bilanço raporu 

Xerox'un 1997-2000 yılları arasında 3 milyar dolar fazla gelir gösterdiğini ortaya 

koydu. Nisan ayında SEC ile uzlaşmaya varan Xerox, 10 milyon dolar ceza 

ödemeyi kabul etti. Xerox böylece ülke tarihinde benzer usulsüzlüklere verilen en 

yüksek cezayı ödemiş oldu. Ancak SEC 1997-2001 yılları arasındaki faaliyetleri 

incelemeye alınca Xerox'un çok daha büyük rakamlarda cirosunu yükselttiği ortaya 

74  Securities and Exchange Commission - (SEC) Parmalat Corporation , 28.06.2004, 

http://www.sec.gov/litigation/litreleases/lr18803.htm , (26.01.2015) 
75  Securities and Exchange Commission - (SEC) Arthur Anderson Dosyası, 19.06.2001, 

http://www.sec.gov/litigation/admin/34-44444.htm, (26.01.2015) 
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çıktı. SEC, Xerox'un cirosunu 5 yılda 3 milyar dolar değil, 6 milyar dolar şişirdiğini 

belirledi. Xerox’un usulsüz muhasebe işlemleriyle gelirlerini şişirmekle vergi 

öncesi kar rakamlarını olduğundan yüksek gösterdiği ve bu şekilde borsayı 

manipüle ettiği iddia ediliyor. Gözlemciler, söz konusu şişirme yapılmadığı 

takdirde Xerox’un söz konusu 5 yıl içinde üç aylık dönemler ve yıllar itibariyle 

açıkladığı kar rakamlarının piyasa beklentilerinin altında kalacağını ve şirket hisse 

senetlerinin değer kaybına uğrayacağını belirtiyorlar. Açıklamanın ardından 

Xerox’un New York Borsası’nın açılışından önce İnternet üzerinden işlem gören 

hisse senetlerinin değeri yüzde 28 değer yitirerek 8 dolardan 5.75 dolara düştü.76 

Sunbeam Vakası: Merkezi Florida'da bulunan şirket, finansal tablolarında geniş 

kapsamlı manipülasyonlar gerçekleştirmiştir. Faaliyet giderlerini cari dönemdeki 

olağan gelirlerinden çıkarmayan şirket, gelir rakamlarının azalmamasını 

sağlamışlardır. Ayrıca gerçekte satılmamış olan malların fatura edilerek satılmış 

gibi gösterilmesi gelirlerini olduğundan fazla göstermiştir. Bu şekilde 1997 yılı 

sonu itibariyle finansal tablolarında 189 milyon $ gelir görünmektedir. Ancak bu 

rakamın 62 milyon $' lık kısmı hileli işlemlerden kaynaklanmıştır. Şirketin CEO ve 

CFO'su tarafından oluşturulan bu hileli rakamlar sayesinde şirket hisseleri 1998 

yılında 12$ dan 52$ 'a yükselmiştir.77 

Cendant Vakası: Merkezi New York'da bulunan şirkette fonların manipülasyonu, 

gelirlerin usule aykırı tespit edilmesi ve giderlerin olduğundan az gösterilmesi 

hileleri gerçekleştirilmiştir. 49 milyon $ tutarındaki nakit dengesini 149 milyon $ 

olarak raporlamış ve bu tutar kadar banka hesaplarında işlem olmamasına rağmen 

Ernst&Young denetim firmasına bağlı denetçiler, finansal tablolarda herhangi bir 

sorun olduğunu fark etmediklerini beyan etmişlerdir.78 

Waste Management: Şirket, finansal tablolarını yanlış beyan etmesine rağmen 

şirketin denetim raporu olumlu görüş şeklinde düzenlenmiştir. Denetim şirketi, 

76 Hürriyet Gazetesi, ''Şimdi de Xerox'',(28.06.2002), http://webarsiv.hurriyet.com.tr/ 

2002/06/28/145083.asp , (20.01.2015) 
77  Securities and Exchange Commission - (SEC) Sunbeam Corporation , 15.05.2001, 

http://www.sec.gov/litigation/admin/33-7976.htm, (26.01.2015) 

78  Securities and Exchange Commission - (SEC) Cendant Corporation , 14.06.2000, 

http://www.sec.gov/litigation/admin/34-42933.htm, (26.01.2015) 
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şirketin toplam gelirlerinde %12’lik bir yanlışlık yapmasına rağmen bu işlem ve 

kayıtları önemli görmediğini beyan etmiş ve SEC, denetçi firmanın müşterisini 

korumaya yönelik bu işlemleri görmezlikten geldiğini belirtmiştir.79 

 Türkiye'de yaşanan önemli muhasebe hilelerine örnekler genellikle banka 

yolsuzluğu olarak gözümüze çarpmaktadır. 

İmar Bankası: 1984 tarihinde Uzan Grubu tarafından satın alınmış ve 1989 tarihli 

raporda kayıt dışı bankacılık sistemine vurgu yapılmıştır. 1994 yılında yakın 

gözetim dönemine alınmış ve 2003 tarihinde BDDK'ya devredilmiştir. İmar 

Bankası olayında, kayıt dışı mevduat toplama, yetkisiz DİBS satışları, paravan 

şirket üzerinden kaynak aktarma, kanuna aykırı şekilde aracılık yapma gibi 

usulsüzlükler bulunmuştur.80 

Etibank: Etibank, 1996 sonuna kadar kamuya ait bir bankaydı. Mevduatı ve 

kredileri sıfırlanarak, bağlı bulunduğu madencilikte faaliyet gösteren Eti 

Holding’ten ayrılarak özelleştirilmesi için ihale açılmıştır. Nergis Holding’in sahibi 

ve o dönem Bursa Milletvekili olan Cavit Çağlar, Medya Holding’in sahibi Dinç 

Bilgin ailesiyle yüzde 50-50 ortak olarak Özelleştirme İdaresi’nden satın almıştır. 

Ancak, 9 Ocak 1999’da Çağlar’ın sahibi olduğu İnterbank’a TMSF tarafından el 

konulmuştur. Bunun üzerine, Sabah Medya Grubu ve Bilgin Ailesi, sermaye 

artırımı yoluyla Etibank hisselerinin tamamına sahip olmuştur. Bankacılık 

piyasasında o zamanlar, yandaş şirketlerine kredi kaçma, basın-yayın kuruluşlarına 

reklam adı altında trilyonlar aktarma normal bir olaydı. Etibank’ı 112 milyon tl 

zarara uğratan Dinç Bilgin ve yöneticiler uzun bir süreçten sonra 

tutuklanmışlardır.81 

Emlakbank: Kemal Horzum Emlak Bankası’nı 80 milyon dolar dolandırmış ve bu 

olayda Fikret Öngen kilit rol oynamıştır. Fikret Öngen, Horzum kredilerini veren 

Kızılay Şubesi’nin müdürüydü. Kemal Horzum yabancı bankadan kredi istemiş ve 

Emlakbank'ı kefil göstermiştir. Kefaleti onayan banka müdürü, şirkete kredi 

79 Metin Atmaca, ''Muhasebe Skandallarının Önlenmesinde İç Kontrol Sisteminin Etkinleştirilmesi'', 

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: XIV, Sayı:1, 2012, s.194. 
80 Pehlivanlı, s.104 
81 Ahmet Bayraktar,  Türkiye'de Muhasebe Hileleri Tarihi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 2007. s.71. 
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verilmesini sağlamış fakat şirket kredi borcunu geri ödemeyince Türk bankası dış 

kredi itibarını yitirmemek için zorunlu olarak ödemeyi yapmıştır. Mahkeme Fikret 

Öngen'e on yıl hapis cezası vermiştir.82 

 Görüldüğü üzere dünya üzerinde yaşanan muhasebe skandalları sürecinde 

denetim şirketlerinin de rolü olduğu tespit edilmiştir. Türkiye'de ise yasal 

boşlukların sebep olduğu muhasebe skandalları yaşanmıştır. Bu tür gelişmeler, 

muhasebe skandalları yanında denetim skandallarının da ortaya çıkmasına neden 

olmuştur ve ulusal ve uluslararası sistemde yeni düzenlemeler yapılarak bu olaylara 

engel olunmaya çalışılmıştır. 

 

1.7 HİLENİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER 

 Tanımı ve özellikleri kapsamında hilenin sürekli olarak var olma 

potansiyeline sahip olması ve yaşanan muhasebe skandalları, hile ile ilgili ulusal ve 

uluslararası birçok düzenlemeye sebep olmuştur. 

1.7.1 Skandalların Uluslararası Düzeydeki Sonuçları ve Alınan Önlemler 

 Bağımsız denetim ile ilgili düzenlemelerde bugüne kadar ABD'deki 

muhasebecilik meslek örgütü olan AICPA etkili olmuş olup diğer dünya ülkeleri ve 

düzenleyici otoriteler hep bu mesleki örgütün standartlarını esas almışlardır. 

AICPA özellikle Enron skandalıyla büyük bir prestij kaybetmiş 2002 yılında çıkan 

Sarbanes Oxley Kanunu'yla bağımsız denetimdeki yetki gücü elinden alınmıştır.83  

  Sarbanes Oxley Kanunu: SOA'dan önce SEC (Securities and Exchanges 

Commission - ABD Sermaye Piyasası ve Borsa Kurulu), muhasebe hilelerinin 

ortaya çıkması sonucu halkın tekrar güvenini kazanmak için 1972 yılında 

yayınlamış olduğu bir tebliğ ile, yatırımcının korunması amacıyla, halka açık 

şirketlerde denetim komitesi kurmalarını desteklediğini açıklamıştır. Ancak bu 

kurallar yeterli olmamış başta Enron skandalı olmak üzere meydana gelen diğer 

olaylar, ABD'de Sarbanes Oxley Kanunu'nun yürürlüğe girmesine sebep olmuştur. 

Bu kanunla denetçilerin uygulaması gereken bir dizi kurallar belirlenmiş, benzer 

82 Bayraktar, s.72. 
83 Nermin Çıtak,  Hileli Finansal Raporlamada Yaratıcı Muhasebe, Türkmen Kitapevi, İstanbul, 

2009. s.117 
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skandalların yinelenmemesi ve toplumun güveninin yeniden kazanılabilmesi için 

cezalar önemli ölçüde artırılmıştır.84 

 Sarbanes Oxley Kanunu 11 adet ana başlıktan oluşmaktadır. Bu ana 

başlıklar; Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu ( Public Company 

Accounting Oversight Board - PCAOB) denetçi bağımsızlığı, kurumsal 

sorumluluk, kapsamı geliştirilmiş finansal açıklamalar, analist çıkarlarının 

çatışması, komisyon kaynakları ve otoritesi, çalışma ve raporlar, şirketin ve 

suçlunun hiledeki sorumluluğu, beyaz yakalıların cezalarının artırılması, kurumsal 

vergi beyanı, kurumsal hile ve sorumluluk olarak belirlenmiştir.85 

 Uluslararası platformda hile ile ilgili olarak yayınlanan SAS (Statements of 

Auditing Standards - Denetim Standartları Tabloları) 'lar mevcuttur, 82 ve 99 

Numaralı SAS’lar ile birlikte hile ile ilgili bir takım düzenlemeler ve yenilikler 

yapılmıştır. 

SAS No: 82 ilk bölümünde hilenin ortaya çıkartılmasına yönelik yapılan 

çalışmalara rehberlik edecek bir düzenlemeye yer vermiştir. Bu düzenlemede 

sıralanan maddeler aşağıda yer almaktadır: 

• Hile ve hilenin özellikleri  

• Denetçinin hile değerlendirmesi esnasında dikkate alması gereken risk 

faktörlerinin kategorileri, 

• Yapılan değerlemelerin sonucunda denetçi yanıtının ne olması gerektiği, 

• Belgelendirme gereksinimleri, 

• Denetçinin hile hususunda yönetim kurulu, denetim kurulu ve diğer kurullar 

ile olan ilişkileri, 

SAS No: 82 ile aynı adla yayımlanan SAS No: 99, gelişen olaylar sonucunda SAS 

No: 82’ye birtakım eklemeler yapılması ile yayımlanmıştır. SAS No: 99’daki temel 

fark, hile riskini bulmaya yönelik çalışmalar yapan denetçi ile yönetim kurulunun 

görev yetki ve sorumluluk alanlarının net bir şekilde tanımlanmasıdır.86 

84 Çıtak, s.118 
85  Nermin Çıtak, ''Uluslararası Şirket Skandalları Sonrasında Alınan Önlemlerin Hile Eylemine 

Etkilerinin İncelenmesi'', 1. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk 

Konferansı,  Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edirne, 11-14.06.2009, s.199. 
86 Göçgüner, s.18. 
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 Görüleceği üzere, Dünya üzerinde yaşanan bu skandallar, bağımsız denetim 

için uygulanan düzenlemelerin yetersiz olduğunu göstermiş ve yatırımcıların 

piyasadan uzaklaşmasına neden olmuştur. Sarbanes Oxley Kanunu, yatırımcıyı 

korumak için çıkarılmış ve yapılan düzenlemelerle toplumda bulunan güvensizliği 

yok etmeye ve tekrar piyasalara yönlendirmeye çalışmaktadır.  

1.7.2 Skandalların Ulusal Düzeydeki Sonuçları ve Alınan Önlemler 

 Dünya üzerinde yaşanan olayların yanı sıra ülkemizde de yaşanan 

yolsuzluklar ulusal düzeyde önlem alınmasına sebep olmuştur. SPK ( Sermaye 

Piyasası Kurulu), ABD'deki modeli örnek alarak halka açık şirketlerle ilgili 

düzenlemeler getirmiş ve standartların uygulanmasını sağlamıştır. Bununla birlikte 

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) da Bankalar Kanunu'nda 

gerekli düzenlemeleri yaparak kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesini 

sağlamıştır. 

-Sermaye Piyasası Kurulu'nda Yapılan Değişiklikler; Bu konuda öncelikle SPK, 

kurumsal yönetim ilkelerini halka açık şirketlerde yaygınlaştırabilmek amacıyla 

2003 yılında tavsiye amaçlı yayınlamış ve 2005 yılı itibariyle de güncellemiştir. 

 Ayrıca Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi yapacak derecelendirme 

şirketlerinin kurulabilmesi için gerekli finansal ve hukuki şartları açıklayan Seri: 

VIII No:40 numaralı tebliği yayınlamıştır. 

 Bununla birlikte 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle uluslararası finansal muhasebe 

standartlarının kullanımını halka açık şirketlerde zorunlu hale getirmiştir. 

- Bankacılık Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler; 2000 ve 2001 yıllarında 

yaşanan bankacılık krizlerinde iç kontrol sistemlerinin oluşturulmamış veya 

oluşturulanların etkili bir biçimde işletilmemiş olmasının bir sonucu olarak, 1 

Kasım 2005 tarihinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu yürürlüğe girmiş ve bu 

kanuna göre iç kontrol birimlerinin tüm bankacılık sisteminde kurulması zorunlu 

tutulmuştur.87 

- Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler; Büyük çoğunluğu yeniden 

düzenlenerek yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'yla birlikte özellikle 

anonim şirketlerin denetimi ile ilgili önemli  gelişmeler yaşanmıştır. Buna göre; 

87 Gürdoğan Yurtsever, Banka İçi Kontrol Birimleri, İç Denetim Dergisi, Kış 2007, Sayı:17, s.30. 
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Bakanlar Kurulu'nca belirlenen denetime tabi olan şirketlerin denetimden 

geçmemiş finansal tabloları ve yıllık raporları düzenlenmemiş hükmünde 

sayılmıştır.88 

  

Bu düzenlemelerle birlikte şirketlerde şeffaflık kavramı ön plana çıkarılmış 

ve hile riskleri yasal düzenlemelerle önlenmeye çalışılmıştır. Ancak uzun vadede 

hilelerin ortadan kaldırılması için kanuni düzenlemelerden çok mesleki ahlak ve 

etik kavramlarının şirket çalışanlarına ve tepe yönetimine benimsetilmesi ve bu 

yönde kurum kültürünün oluşturulması gerekmektedir. 

1.8 HİLELERİN TESPİT EDİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 

 Hilelerin tespit edilmesi, hile riskinin yüksek olduğu ve ayrıntılı inceleme 

yapılması gereken alanların tespit edilmesidir. Hile yapan kişiler genellikle zaman 

içerisinde yaptıkları hilenin ortaya çıkmadığına güvenerek daha geniş çaplı ve daha 

yüksek tutarlı hileler yapmaya başlarlar. Bu nedenle hilelerin önlenmesi ile ilgili 

etkin önleyici prosedürler oluşturulması ile birlikte hilelerin erken tespit edilmesi 

de çok önemlidir. 

 Hilelerin tespit edilmesinde reaktif ve proaktif olmak üzere iki yaklaşım 

vardır. Söz konusu yaklaşımlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 

1.8.1 Reaktif Yaklaşımlar 

 Reaktif yaklaşımlar hilenin ortaya çıkartılması konusunda pasif bir yaklaşım 

sergilemektedir. Pasif yaklaşımdan kasıt; geleneksel denetim anlayışında sadece 

işletmelerin iç kontrol sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi, hile 

araştırmasının ise sadece bu yönde bir istek veya ihbar olduğunda yapılmasıdır.89 

1.8.1.1 Hilelerin Tesadüfen Tespit Edilmesi 

Hilelerin tesadüfen tespit edilmesi, bir hile gerçekleştirildikten sonra hilenin 

tamamen şans veya tesadüf ile ortaya çıkartılmasıdır. Burada hile belirtilerinin fark 

edilmesi denetçilerin deneyimlerine veya çalışmalarına bağlı değildir. Bu konuya 

örnek olarak hile yapan kişinin masasında veya işyerinin ortak kullanım alanında 

88  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 397 
89  Yıldırım Ercan Çalış,, Emrah Keleş ve Ahmet Engin ''Hilenin Ortaya Çıakrtılmasında Bilgi 

Teknolojilerinin Önemi ve Bir Uygulama'', Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:63, 2014, ss.95. 
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unuttuğu bir doküman sonucunda hilenin ortaya çıkartılması veya hile yapan 

kişinin gizli anlaşma yaptığı ortağına atacağı elektronik postayı yanlışlıkla başka 

bir kişiye göndermesi sonucunda hilenin tespit edilmesi gibi durumlar verilebilir. 

 

1.8.1.2 Hile Belirtilerinin Tespit Edilmesi 

Hile yapmak bir suçtur, fakat hilenin diğer suç türlerinden farkı hilelerin açık bir 

şekilde gözlemlenememesidir. Örneğin, yapılan bir soygunda eşyası çalınan kişi ve 

etraftaki kişiler soygun eylemini gözlemleyebilmektedirler. Bir cinayet suçunda 

kesin delil olarak ortada bir ceset ve hatta belki görgü şahitleri bulunmaktadır. Bu 

örneklerde suçun işlendiğine dair kesin kanıtlar vardır ve suçun işlenip işlenmediği 

konusunda bir şüphe yoktur. Ancak hileler gizli olarak gerçekleştirilirler ve diğer 

kişiler tarafından gözlemlenebilmesi ve dolayısıyla somut ve net kanıtlar elde 

edilmesi çok güçtür. Hile eyleminde genellikle sadece hilelerin gerçekleştirildiğine 

dair şüpheli belirtiler bulunmaktadır. Bunlara belirti, gösterge ya da semptom 

denmektedir. Yabancı literatürde en yaygın kullanılan terim ise kırmızı bayraktır.90 

 Görüleceği üzere, reaktif yaklaşımlarda hile oluşmadan herhangi bir önlem 

alınmamaktadır. Bu yüzden pasif bir yaklaşım olarak değerlendirilmekte ve artan 

hileler nedeniyle günümüzde proaktif yaklaşımlar tercih edilerek hile oluşmadan ya 

da oluştuktan kısa süre sonra tespit edilmeye çalışılmaktadır. 

 

1.8.2 Proaktif Yaklaşımlar 

 
 Hilelerin tespit edilmesinde proaktif yaklaşımlar kullanılmasında denetçi, 

gerçekleştirilen bir hilenin belirtileri ile karşılaşmayı beklemez. Denetçi, denetim 

ekibindeki diğer denetçiler ile beyin fırtınası yaparak işletmede ne tür hilelerin 

meydana gelebileceğini ve bu hileler ile ilgili olası semptomları belirler. Daha 

sonra denetçi, bu belirtilerin işletme içerisinde mevcut olup olmadığını araştırır. Bu 

yaklaşım hipotez testi yaklaşımı olarak da düşünülebilir: denetçi hipotezler yapar 

ve bu hipotezlerinin her birinin doğru olup olmadığını inceler. Hilelerin tespit 

90 Şengür, s. 90. 
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edilmesinde proaktif tekniklerin kullanılmasının en büyük avantajı, hilelerin 

kendisini belli edecek kadar büyümeden tespit edilmesini sağlamasıdır.91 

1.8.2.1 Veri Madenciliği 

 Veri madenciliği; veri ambarlarında tutulan çok çeşitli verilere dayanarak 

daha önce keşfedilmemiş bilgileri ortaya çıkarmak, bunları karar vermek ve eylem 

planını gerçekleştirmek için kullanma sürecidir. Veri madenciliğiyle ilgili yazılım 

ürünleri ve uygulamalarında görülmektedir ki veri madenciliği esasen istatistiğin 

kullanıldığı bir tekniktir. 92 Bundan dolayı kendi başına bir çözüm değil, çözüme 

ulaşmak için verilecek karar sürecini destekleyen, problemi çözmek için gerekli 

olan bilgileri sağlamaya yarayan bir araçtır. Diğer bir ifadeyle veri madenciliği, 

verilerin içerisindeki örüntülerin, ilişkilerin, değişimlerin, düzensizliklerin, 

kuralların ve istatistiksel olarak önemli olan yapıların keşfedilmesidir.93 

1.8.2.2 Analitik İnceleme Prosedürleri 

Analitik inceleme prosedürlerinin tanımı AICPA tarafından 1988 yılında 

yayınlanan SAS No:56 “Analitik Prosedürler” yönetmeliğinde şu şekilde 

yapılmıştır; “çeşitli finansal ve finansal olmayan veriler ile işletmenin kayıtları 

arasındaki anlamlı ilişkilerin incelenmesiyle elde edilen bilgilerin, denetçi 

tarafından geliştirilen beklentilere uyup uymadığına bakılması işlemlerine analitik 

inceleme prosedürleri adı verilmektedir. Bu denetim tekniği, denetimin 

planlanması, denetim ve denetimin tamamlanması aşamalarında yararlanabilinecek 

bir tekniktir. Bu teknik sayesinde denetçi, işletmenin birden fazla hesap dönemine 

ilişkin mali durumundaki ve faaliyet sonuçlarındaki gelişmeleri ve değişimleri 

karşılaştırarak bunların sonuçlarını kendi içinde veya sektörel olarak 

değerlendirilebilir.94 

91 Şengür, s. 96. 
92 Özgür Çatıkkaş ve Yıldırım Ercan Çalış, ''Hile Denetiminde Proaktif Yaklaşımlar'', Muhasebe ve 

Finansman Dergisi, Sayı:45, 2010, ss.146-156. 
93 Serkan Terzi, ''Hile ve Usulsüzlüklerin Tespitinde Veri Madenciliği Kullanımı'', Muhasebe ve 

Finansman Dergisi, Sayı:54, 2012, s.54. 
94 Serhan Gürkan, Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin (BDDT) Muhasebe Denetimine 

Etkileri ve Türkiye’deki Bağımsız Denetim Kuruluşlarının BDDT Uygulamalarına İlişkin Bir 
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1.8.2.3 Veri Tabanının Dijital Analizi ve Benford Yasası 

 Benford Yasası, iç ve dış denetimde hatalı veya hileli verilerin tespit 

edilmesinde kullanılan bilgisayar destekli denetim tekniğidir. Denetimde Benford 

Kanunu'nun uygulanması, zaman ve maliyet faydası sağlamakta ve denetimin 

etkinliğini arttırmaktadır. Benford Yasası’na göre, rakamların dağılım sıklıkları 

belirli bir kural içermektedir. Muhasebe sistemi içerisinde rakamların ortaya çıkış 

sıklıkları yani frekansları, Benford Yasası’na uymayan biçimde değişiyorsa, bunu 

yaratan sistematik bir dış etken var demektir. Bu, muhasebe verileri üzerinde 

“kasıtlı” bir girişimin, yani verileri doğal akışlarının dışına çıkartmaya dolayısıyla 

bozmaya yönelik bir eylemin açık kanıtıdır. Bu durumu açıklayan sözcük de 

hiledir.95 

 Bu bölümde genel olarak hile denetimi kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. 

Bununla birlikte hata ve hileyi birbirinden ayıran kasıt unsurunun hileye neden 

olması ve kişilerin hile yapma sebepleri ile türleriyle birlikte belirtilerinin neler 

olduğu ve bu kavramın oluşturduğu ekonomik sonuçlar ortaya konmuştur. Hile 

denetiminin aşamaları ve soruşturmanın nasıl yürütüleceği hakkında bilgi verilmiş 

ve soruşturma tekniklerinin kullanılması ile oluşturulan raporların nasıl olması 

gerektiği anlatılmıştır. İkinci bölümde ise hilenin tespit edilmesinde kullanılan 

Benford Yasası’nın tanımı ve özellikleriyle birlikte veri tabanının analizinde 

kullanılabilinmesi için gerekli olan şartlar ve yapılan testler sonucunda elde edilen 

grafiklerin analiz ve yorumuna değinilecektir. 

 

 

 

 

 
 

Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Zonguldak, 2010. s.50. 
95 Şengür, s.110. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

BENFORD YASASI 
  
 Günümüzde ticari faaliyetler için ülke sınırlarının ortadan kalkması, üretim 

ve satış hacimleri çok yüksek olan işletmelerin oluşmasına neden olmuştur. Söz 

konusu işletmeler sistemi kontrol edebilmek için çok sayıda çalışana sahip ve 

karmaşık bir organizasyon kurmak zorunda kalmışlardır. İşletme faaliyetlerin 

yürütülmesi için gerekli olan bu karmaşık yapı, sistemin kontrol edilmesini 

zorlaştırdığı için suistimallere ve hilelere oldukça uygun bir hale gelmiştir. Dünya 

ekonomisinin önemli sayılabilecek oranda hileye maruz kalması, hilenin oluşmadan 

önlenmesine ve ortaya çıkarılmasına ilişkin yöntemlerin önemini arttırmıştır. Bu 

yöntemlerden biri de hile denetiminde Benford Yasası'nın kullanılmasıdır. 

2.1 BENFORD YASASI'NIN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 Simon Newcomb tarafından yazılan bir makale ile rakamların sayılar 

içindeki görünme sıklıkları hesaplanmış ve teoride Benford Yasası ilk kez gündeme 

gelmiştir. Çalışmanın yetersiz oluşu konunun göz önünde bulunmasına engel olmuş 

ve bir süre sonra unutulmuştur. Ancak Frank Benford, çok daha geniş bir veri 

kümesi kullanarak aynı sonuçlara ulaşmış ve teori Benford Yasası olarak 

adlandırılmıştır. 96  Teorinin yasalaşmasının ardından birçok araştırmacı farklı 

alanlarda yasanın kullanılabilirliği hakkında çalışmalar yapmıştır. 

2.1.1 Simon Newcomb ve Teorisi 

 Amerikalı astronom ve matematikçi Simon Newcomb 1881 yılında 

American Journal of Mathematics’te yayınlanan makalesinde kütüphanede bulunan 

logaritma kitaplarının ilk sayfalarının diğer sayfalara göre daha kirli ve daha fazla 

kullanıldığını fark etmiştir. Logaritma kitaplarını kullanan bilim adamları 1 ile 

başlayan sayılara 2’den daha fazla, 2 ile başlayan sayılara ise 3’ten daha fazla 

bakmışlardır. Bilim adamlarının söz konusu kitaplarda en az 9 ile başlayan sayılara 

96  Hakan Yıldırım ve Mehmet Nuri İnel , “Muhasebe Denetiminde Örnekleme Tekniklerinin 

Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi , Sayı:1 Yıl:2012, ss.266. 
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baktıklarını tespit eden Newcomb, sıfırdan farklı bir rakamın sayının ilk basamağı 

olma olasılığını hesaplayarak aşağıdaki formüle ulaşmıştır.97 

 𝑃𝑃(𝑑𝑑)  =  log10(1 + 1 ∕ 𝑑𝑑) 

 Newcomb makalesinde sayıların ilk iki hanelerinde rakamların bulunma 

olasılıklarını vermiştir. Sayıların üçüncü hanesinde ise rakamların kullanılma 

olasılıkların eşit sayılabilecek kadar birbirine yakın olacağını söylemiştir. 98 

Newcomb’un hesaplamalarına göre sayının ilk iki hanesinde rakamların bulunma 

olasılıklarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

 Tablo 2.1 : Rakamların İlk İki Basamaktaki Beklenen Sıklıkları 

Rakam 1. Basamak 2. Basamak 

0 - 0,1197 

1 0,3010 0,1139 

2 0,1761 0,1088 

3 0,1249 0,1043 

4 0,0969 0,1003 

5 0,0792 0,0967 

6 0,0669 0,0934 

7 0,0580 0,0904 

8 0,0512 0,0876 

9 0,0458 0,0850 

 Kaynak: Simon Newcomb , “Note on the Frequency of Use of the Different Digits in Natural 

Number”, American Journal of Mathematics , Vol:4, 1881, p.40. 

  

 Tablo 2.1'de görüleceği üzere herhangi bir sayıdaki ilk basamağın 1 olma 

olasılığı %30' dur ve 2 olma olasılığı ise %17'dir. Bu şekilde 9 rakamına kadar 

beklenen sıklıklar azalır ve sayıların ilk basamağında 9 rakamının gelme olasılığı 

%4.5 olarak belirlenmiştir. 2. basamaktaki beklenen sıklıklar ise birbirine oldukça 

yakın orandadırlar.  

97 Cindy Durtschi, William Hillison and Carl Pacini , “The Effective Use of Benford’s Law to Assist 

in Detecting a Fraud in Accounting Data”, Journal of Forensic Accounting, Vol:5, 2004, p.19. 
98 Simon Newcomb , “Note on the Frequency of Use of the Different Digits in Natural Number”, 

American Journal of Mathematics , Vol:4, 1881, p.40. 
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2.1.2 Frank Benford'un Çalışmaları 

  

 Frank Benford 1883 yılında Pennsylvania'da doğmuştur. Michigan 

Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği okumuş ve General Elektrik araştırma 

laboratuvarında fizikçi olarak çalışmıştır. 99  

 Newcomb'un yayınından 57 yıl sonra Frank Benford, The Proceeding of the 

American Philosophy Society'de ''The Law of Anomalous Numbers'' isimli 

makalesini yayınlamıştır. Çalışmada Benford logaritma kitabındaki yıpranma 

durumunu incelemiş ve Newcomb ile aynı sonuca varmıştır. Benford'un yaptığı 

çalışma Newcomb'dan daha fazla ilgi görmüştür. Çünkü Benford araştırmasında 

20.229 gözlem gibi çok geniş bir veri kümesini kullanmıştır. Gözlemlerin içeriği 

farklı alanlardan toplanan veri setlerinden oluşmaktadır. Bunlar; Amerikan Ligi 

beyzbol istatistikleri, elementlerin atom ağırlıkları ve Reader's Digest 

makalelerinde görülen numaralar gibi verilerden oluşmaktadır. Benford, 

Newcomb'un çalışması ile aynı logaritmik yasaya ulaşmıştır. Fakat, Newcomb'un 

logaritmik yasasının dikkat çekmemesi nedeniyle bu kanun günümüzde Benford 

Yasası olarak bilinmektedir.100 

 Benford'un yaptığı analizlerde kullandığı veri kümeleri ve rakam sıklıkları 

Tablo 2.2’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 Mark J. Nigrini, Benford's Law, John Wiley&Sons Inc, New Jersey, 2012. s.2 
100 Oğuzhan Aydemir ve Diğerleri, '' Hile Tespitinde Benford Kanunu: Afyonkarahisar İli Vergi 

Beyanları Üzerine Ampirik Bir Uygulama, 1. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve 

Sosyal Sorumluluk Konferansı,  Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edirne, 

11-14.06.2009, s.225. 
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Tablo 2.2 : Benford'un Gözlem Verileri 

 

Başlık 

 

İlk Basamaktaki Rakam Sıklıkları Veri 

Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nehirler, Yüz Ölçümü 31.0 16.4 10.7 11.3 7.2 8.6 5.5 4.2 5.1 335 

Nüfus 33.9 20.4 14.2 8.1 7.2 6.2 4.1 3.7 2.2 3259 

Sabit Değerler 41.3 14.4 4.8 8.6 10.6 5.8 1.0 2.9 10.6 104 

Gazete Tirajları 30.0 18.0 12.0 10.0 8.0 6.0 6.0 5.0 5.0 100 

Sıcaklık 24.0 18.4 16.2 14.6 10.6 4.1 3.2 4.8 4.1 1389 

Basınç 29.6 18.3 12.8 9.8 8.3 6.4 5.7 4.4 4.7 703 

H.P Lost 30.0 18.4 11.9 10.8 8.1 7.0 5.1 5.1 3.6 690 

Mol. Kütle 26.7 25.2 15.4 10.8 6.7 5.1 4.1 2.8 3.2 1800 

Drenaj 27.1 23.9 13.8 12.6 6.2 5.0 5.0 2.5 1.9 159 

Atomik Ağırlık 47.2 18.7 5.5 4.4 6.6 4.4 3.3 4.4 5.5 91 

n \ Jn~ 25.7 20.3 9.7 6.8 6.6 6.8 7.2 8.0 8.9 5000 

Dizayn 26.8 14.8 14.3 7.5 8.3 8.4 7.0 7.3 5.6 560 

Reader's Digest 33.4 18.5 12.4 7.5 7.1 6.5 5.5 4.9 4.2 308 

Maliyetler 32.4 18.8 10.1 10.1 9.8 5.5 4.7 5.5 3.1 741 

X,Ray Voltajları 27.9 17.5 14.4 9.0 8.1 7.4 5.1 5.8 4.8 707 

Amerikan Beyzbol L. 32.7 17.6 12.6 9.8 7.4 6.4 4.9 5.6 3.0 1458 

Kara cisimler 31.0 17.3 14.1 8.7 6.6 7.0 5.2 4.7 5.4 1165 

Adresler 28.9 19.2 12.6 8.8 8.5 6.4 5.6 5.0 5.0 342 

𝑛𝑛−1,𝑛𝑛−2 … . .𝑛𝑛! 25.3 16.0 12.0 10.0 8.5 8.8 6.8 7.1 5.5 900 

Ölüm Oranı 27.0 18.6 15.7 9.4 6.7 6.5 7.2 4.8 4.1 418 

Ortalama 30.6 18.5 12.4 9.4 8.0 6.4 5.1 4.9 4.7 20.229 

Muhtemel Hata± 0.8 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3   

 

Kaynak: Steven J.Miller, Theory and Applications of Benford's Law, Princeton University 

Press, New Jersey, 2010. s.11 

 Bir veri kümesindeki sayıların ilk rakamının 1 olma olasılığı 1/9 başka bir 

deyişle 0.111 olarak tahmin edilir. Ancak homojen bir dağılım göstereceği sanılan 

sayıların aslında logaritmik bir dağılım göstermesi, Frank Benford'un yaptığı 

gözlemler sonucu yukarıdaki tablonun oluşmasına sebep olmuştur. Gözlemlenen 

veri setlerinin %30.6'sı 1 rakamı ile başlamış ve bu oran giderek azalmıştır. 
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2.1.3 Mark J. Nigrini'nin Çalışmaları 

 Benford Yasası'nın hile denetiminde kullanılmaya başlanmasının en önemli 

örneği Mark Nigrini'nin 1992 yılında yazdığı doktora tezidir. Mark Nigrini, tezinde, 

satış ve harcama kalemleri gibi birçok muhasebe verisinin Benford Yasası'na uygun 

olduğunu ve bu yasada belirtilen rakamların beklenen görünme sıklıklarından 

sapmaların istatistiki testler ile ölçülebileceğini göstermiştir. Benford yaklaşımı, ilk 

olarak New York Brooklyn Gelir İdaresi'nde Nigrini tarafından uygulanmıştır. 

Daha sonra da Nigrini'nin geliştirdiği bilgisayar programı kullanılarak 7 şirkette 

daha uygulamalar yapılmış ve başarıyla sonuçlanmıştır. Bu çalışma sonuçlarının 

1995'te Wall Street Journal'da bir makale olarak yayınlanması ile bu yaklaşım, 

geniş iş çevreleri, muhasebe ve denetim dünyalarında da tanınmaya ve 

kullanılmaya başlanmıştır.101 

2.1.4 Benford Yasası ile İlgili Yapılmış Diğer Çalışmalar 

 Benford Yasası, 1938'de ortaya çıkışından 1960'lara kadar birçok 

matematikçi, fizikçi ve amatörler tarafından ispatlanmaya çalışılmıştır. Rutgers 

Üniversitesi'nde matematikçi olan Roger Pinkham, genel bir Benford Yasası var 

ise, bu kanunun ölçekten bağımsız olması gerektiğini öne sürmüştür. Pinkham'm 

yaptığı çalışmalar, Benford Yasası'nın ölçekten bağımsız olduğunu göstermiştir.102 

 Pinkham'ın çalışmalarını devam ettiren, Atlanta Georgia Teknoloji 

Enstitüsü'nde matematik profesörü olan Ted Hill, Benford Yasası'nın tabandan 

bağımsız olup olmadığını incelemiştir. Hill, 1996 yılında "Statistical Science" 

dergisinde yayımladığı makalesi ile Benford Yasası'nın ölçekten bağımsız olduğu 

gibi tabandan da bağımsız olduğunu göstererek, yasayı matematiksel olarak 

ispatlamıştır.103 

 Muhasebe verileri üzerinde Benford Yasası’nın kullanımı ile ilgili 

çalışmalar 1980’li yılların sonlarında gündeme gelmiştir. Charles Carslaw, 1988’ de 

101 Ali Alagöz ve Mustafa Ay , “Denetimde Benford Kanunu'nun Uygulanması”, Gazi Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Sayı:9/1 Yıl:2001, ss.63. 
102  Roger S. Pinkman , “On the Distribution of the First Significant Digits”, Annals of 

Mathematical Slatistic , Vol:32, 1961, p.1223. 
103 Theodore P. Hill, ''A Statistical Derivation of the Significant-Digit Law'', Statistical Science, 

Vol:10, 1996, p. 354. 
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yayımladığı “Gelir Rakamlarındaki Anormallikler” adlı makalesinde,  Yeni 

Zelanda’ da firmaların beyan ettikleri gelirler üzerinde yaptığı çalışmaların 

sonuçlarını açıklamıştır. Carslaw firma yöneticilerinin belirli hedefleri 

tutturabilmek amacıyla gelir rakamlarını yüksek gösterme eğiliminde olduklarını 

belirtmiştir. Bu iddiasını desteklemek amacıyla gelir tutarlarının ikinci hanesinde 

yer alan rakamların dağılımını incelemiş ve bu rakamların Benford Yasası’na göre 

beklenen dağılıma uymadığını belirlemiştir. Tutarların ikinci hanesinde 

beklenenden daha fazla 0 rakamı varken 9 rakamına daha az rastlanmıştır. Buradan 

firmaların kazançlarını yukarı yuvarlayarak örneğin 1.99 olan geliri 2.0 olarak 

gösterdikleri sonucuna varmıştır.104 

 Başta matematik olmak üzere istatistik, mühendislik ve denetim gibi birçok 

alanda Benford Yasası'ndan yararlanılmıştır. Avustralya'da, gümrük 

beyannamelerinin Benford Yasası aracılığıyla analiz edilerek kaçakçılıkla mücadele 

amaçlanmış, Ukrayna'da ise seçimlerdeki oy pusulası hilelerinin tespit edilmesinde 

Benford Yasası'ndan faydalanılmıştır. İngiltere'de ise çevreci bilim adamları 

hükümetin açıkladığı sera gazı değerlerini Benford Yasası ile test etmiştir.105 

 Görüleceği üzere Benford Yasası'nın ortaya çıkışı Newcomb'un yazdığı 

makale ile gerçekleşmiştir. Verilerin az oluşu ve çalışmanın yetersiz kalması yasa 

üzerindeki ilgiyi koruyamamış ve Benford, konuyu tekrar inceleyene kadar da göz 

ardı edilmiştir. Benford'un kullandığı geniş veri tabanı sayesinde araştırma tekrar 

gündeme gelmiş ve diğer araştırmacılar tarafından ilk olarak kanıtlanmaya 

çalışılmıştır. Kanıtların oluşmasından sonra çalışmalar yön değiştirerek yasanın 

farklı sektörlerde nasıl kullanılabileceği üzerinde yoğunlaşmış ve bir çok araştırma 

yapılmıştır. 

104  Charles Arslaw, Anomalies in Income Numbers: Evidence of Goal Oriented Behavior, 

Accounting Review,Vol: Nisan, 1988, p.321 

105 Murat Engin Akkaş, Denetimde Benford Kanunu'nun Uygulanması, Gazi Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Sayı: 9/1 Yıl:2007, s.197 
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2.2 BENFORD YASASI'NDA BEKLENEN RAKAM FREKANSLARI 

 Benford makalesinde; çok çeşitli kaynaklardan aldığı sayıları incelemesi 

sonucunda bu sayıların logaritmik bir dağılıma sahip olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 

sayıların alındığı kaynaklar çeşitlendikçe bu dağılım daha da belirgin hale 

gelmektedir. Bu dağılım günlük hayatta pek çok sayı grubu için geçerlidir. 

Dolayısıyla bu olasılık kuralının geniş bir geçerlilik alanı bulunmaktadır.106 

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

olma oranı %30,1 ; 2 rakamının anlamlı ilk rakam olma oranı % 17.6’tir. 9 

rakamının ilk rakam olma oranı ise sadece % 4,5 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.107 

 Yasa kısaca 1'den 9'a kadar olan rakamların bir sayının her bir hanesinde 

olma olasılıklarının matematiksel hesaplamalarına dayanır. Bütün rakamların 

meydana gelme olasılığının hesaplanmasıyla beraber ilk iki rakam olasılıklarının da 

hesaplanmasını sağlar. Yasanın logaritma fonksiyonları aşağıdaki gibidir;108 

 Sayıların ilk rakamı için; 

𝑃𝑃(𝐷𝐷1 = 𝑑𝑑1)  =  log(1 + (1 ∕ 𝑑𝑑1)) ;    𝑑𝑑1 ∈  {1,2,3, . . . . . ,9} 

  

 Sayıların ikinci rakamı için; 

𝑃𝑃(𝐷𝐷2 =  𝑑𝑑2)  =  ∑ log(1 + (1 ∕ 𝑑𝑑1𝑑𝑑2)) ;   9
𝑑𝑑=1 𝑑𝑑2  ∈   {1,2,3, . . . . . ,0}  

  

Sayıların İlk iki rakamı için ise: 

𝑃𝑃 (𝐷𝐷1𝐷𝐷2 = 𝑑𝑑1𝑑𝑑2)  =  log(1 + (1 ∕ 𝑑𝑑1𝑑𝑑2)) ;  𝑑𝑑1𝑑𝑑2 ∈  {10,11, . . . . . . . ,99} 

106 Engin Boztepe, ''Benford Kanunu ve Muhasebe Denetiminde Kullanılabilirliği'', Lefke Avrupa 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Sayı: 4/1 Yıl:2013, s.76 
107 Mustafa Türkyener, ''Benford Yasası ve Mali Denetimde Kullanımı, Sayıştay Dergisi,Sayı: 64 

Yıl:2007, s.114 
108  Nigrini, ss. 5. 
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 Bir sayının ilk rakamlarının rastlanma olasılıklarının dağılımı aşağıdaki 

grafikte görülmektedir. 

Tablo 2.3 Sayıların İlk Basamaktaki Beklenen Olasılık Dağılımları 

 
Kaynak: Mark J. Nigrini, Benford's Law, John Wiley&Sons Inc, New Jersey, 2012. s.5 

 Yukarıdaki tabloda sayıların ilk basamağında bulunan rakamların olasılık 

dağılımları gösterilmiştir. Benford Yasası'na göre veri kümesindeki sayıların ilk 

basamaklarındaki rakam %30.1 oranında 1'dir. Bu oran diğer rakamlara doğru 

azalarak gitmektedir ve %4.5 ile en az olasılığa sahip rakam 9'dur. 

 Benford Kanunu’nun nasıl işlediği konusunda Dr. Mark J. Nigrini aşağıdaki 

örneği vermiştir: 

 Dow Jones endeksinde ortalama endeksin 1.000 birim ve endeksin artış 

hızının da yılda %20 olduğu varsayılmaktadır. Endeks değerinin ilk rakamı 1 

olacaktır. Endeks değerinin 2 rakamı ile başlaması için 2.000 olması gerekecektir. 

Bu ise %100 ‘lük bir artış demektir ve %20 artış hızıyla 5 yıl sonra bu değere 

ulaşılabilmektedir. Oysaki endeks değerinin 5.000 olduğu düşünüldüğünde ilk 

rakamın “6” olması sadece 1 yıl alacaktır. Endeks 9.000’e geldiğinde ise sadece 

%11 artışla diğer bir deyişle yedi ayda değer 10.000 olacak ve endeks yeniden 1 

rakamı ile başlayacaktır. Bundan sonra 20.000 değerine ulaşmak için tekrar %100 
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artış olması gerekmektedir. Görüldüğü gibi 1 rakamı logaritmik bir sıralamayla her 

zaman en fazla kullanılan rakam olmaktadır.109 

 Benford Yasası sayıların yalnızca ilk basamaktaki dağılım olasılıklarını 

incelememektedir. Sayıda bulunan bütün basamakları analiz edebilmekte ve sayı 

üzerindeki basamaklar sağa doğru gittikçe rakamların dağılım olasılıkları 

birbirlerine yaklaşmaktadır. Benford Yasası'na göre birinci, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü basmaktaki rakamlar için hesaplanan olasılıklar aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.110 

 

Tablo 2.4 Benford Yasası'nda Rakamların Beklenen Sıklıkları 

Rakam Rakamın Yer Aldığı Basamak 

 İlk İkinci Üçüncü Dördüncü  

0  .11968 .10178 .10018 

1 .30103 .11389 .10138 .10014 

2 .17609 .10.882 .10097 .10010 

3 .12494 .10433 .10057 .10006 

4 .09691 .10031 .10018 .10002 

5 .07918 .09668 .09979 .09998 

6 .06695 .09337 .09940 .09994 

7 .05799 .09035 .09902 .09990 

8 .05115 .08757 .09864 .09986 

9 .04576 0.8500 .09827 .09982 

 

Kaynak: Mark J.Nigrini, '' A Taxpayer Compliance Application of Benford's Law'' , Journal of 

the American Taxation Association, Vol: 18/1, 1996, p.74 

 Tablo 2.4'te görüleceği üzere ilk basamaktaki beklenen sıklıklarda oluşan 

büyük fark, diğer basamaklarda birbirine çok yaklaşmaktadır. Dördüncü basamakta 

artık bütün rakamların basamakta bulunma olasılığı neredeyse aynı düzeydedir. 

109 Mark J. Nigrini, I've Got Your Number, Journal of Accountancy, Vol: 185, 1999, s.80 

110  Ramazan Yanık ve Tuna Han Samancı, ''Benford Kanunu ve Muhasebe Verilerinde 

Uygulanmasına Ait Kamu Sektöründe Bir Uygulama'', Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi,Sayı: 17/1 Yıl:2013, s.340 
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2.3 RAKAMLARIN OLASILIK DAĞILIMLARININ ÖZELLİKLERİ 

 Rastgele toplanan sayılardaki belirli rakamların diğerlerinden daha sık 

kullanıldığını belirleyen Benford Yasası'nın önemli iki özelliği bulunmaktadır. 

Bunlar olasılık dağılımının yapılabilmesi için gerekli olan veri kümesinin ölçeğe ve 

sayı tabanına göre değişmemesi olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 

 2.3.1 Ölçeğe Göre Değişmeme 

 Rutgers Üniversitesi'nde matematikçi olan Roger Pinkham, genel bir 

Benford Yasası var ise, bu kanunun ölçekten bağımsız olması gerektiğini öne 

sürmüştür ve yaptığı çalışmalar sonunda bu durumu kanıtlamıştır. 

 Benford Yasası'nın ölçekten bağımsız olmasının anlamı bir veri kümesinin 

hangi birimle ifade edildiğinin Benford Yasası'nın kullanımını etkilememesi 

anlamına gelmektedir.111 Dolayısıyla eğer bir sayı seti Benford Yasası'na uygun ise 

bu sayı setini sıfır haricinde başka bir katsayıyla çarptığımzda oluşan yeni sayı 

setinin yasaya uyumluluğu olumlu ya da olumsuz etkilenmeyecektir. Ölçekten 

bağımsız olma özellikle muhasebe verilerinin Benford Kanunu’na uygun dağılım 

göstermesinde de açıklayıcıdır. Buna göre, bir veri kümesi para birimi cinsinden 

ifade ediliyorsa Benford Kanunu’na uygun bir dağılım gösterecektir. Söz konusu 

verilerin hangi para birimi cinsinden ifade edildiğinin de analiz açısından bir önemi 

olmayacaktır.112 

2.3.2 Tabana Göre Değişmeme 

 Simon Newcomb, yazdığı makalede rakamların dağılım sıklıklarını 

incelerken sadece 10 tabanında bulunan sayılarla ilgilenmiştir. Oysa ki Theodore 

Hill tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Benford Yasası'nın tabandan 

bağımsız olduğu görülmüş, dolayısıyla 10 tabanı dışındaki başka bir sayı tabanıyla 

da oluşturulan veri setleri Benford Yasası'na uygun şekilde dağılım oranı 

göstermiştir.113  

111 Theodore P. Hill, '' The First Digit Phenomenon'', American Scientist, Vol: 86, 1998, ss. 359. 
112 Nigrini, (1999). ss.80. 
113 Michal Ryszard Wojcik ,Noted on Scale-Invariance and Base-Invariance For Benford's Law, 

13.06.2013, http://arxiv.org/abs/1307.3620, (22.04.2015), s.3. 
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 Benford Analizinin sahip olduğu ölçü ve taban bağımsızlığı özelliği, bu 

logaritmik olgunun bir matematik yasasına dönüşmesine ve farklı alanlarda bulunan 

veri setlerinin analizinde kullanılmasına sebep olmuştur. Ancak sahip olunan bu 

özelliklere rağmen, veri grubunun Benford Yasası'yla analiz edilmesi için verilerin 

taşıması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikleri taşımadıkları takdirde 

yapılacak analizin doğru sonuçlar vermesi mümkün değildir ve veri kullanıcını 

yanıltarak hatalı bir işlem yapmasına ya da yanlış bir karar vermesine neden 

olabilir. 

 

Tablo 2.5  Farklı Tabanlarda Rakamların Dağılım Sıklıkları 

 
Kaynak: http://www.mathpages.com/home/kmath302/kmath302.htm 

  

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere Benford Yasası farklı sayı tabanlarında 

da birbirine yakın rakam dağılım sıklıklarına sahiptir. Bu yüzden sayı tabanını 

önemsemeden kullanılacak bütün veri setleri yasaya uygun şekilde dağılacaktır.   
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2.4 BENFORD YASASI'NIN KULLANILDIĞI DURUMLAR 

 Gerçek hayattan alınan verilerin büyük çoğunluğu Benford Yasası’na uygun 

dağılım göstermektedir. Frank Benford’un da analizlerinde ortaya koyduğu şekilde 

büyük sayı listelerinden yapılan örneklemelerle oluşan veriler analize oldukça 

uygundur. Hisse senedi fiyatları, spor istatistikleri, nüfus rakamları, atom 

ağırlıkları, elektrik faturalarındaki tutarlar gibi daha pek çok gerçek hayattan elde 

edilmiş verilerle yaptığı analiz sonuçları Benford’un teorisini doğrulamıştır.114 

 Bütün veri kümelerinin Benford Kanunu’na uygun dağılım göstermeleri 

beklenemez. Benford Yasası'nın uygulanabilir olması için veri kümelerindeki 

sayılar artan şekilde sıralanırsa bu sayılar geometrik bir devamlılığı takip 

etmelidir.115 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 yer alır. 26. yıl yüz 

binli sayılara ulaşılır ve ilk basamak tekrar “1” ile başlar.116 

 En üst veya en alt limiti belirlenmiş olan veri toplulukları Benford Modeline 

uygulanamaz. Bazı durumlarda belirli bir sınır tespit edildiğinde belirlenen bu 

sayının ortaya çıkış sıklığı fazla olacaktır.117 Örneğin; kamu kurumlarında ödenen 

harcırahlara bakıldığında Benford Yasasına uygun olmadığı görülür. Çünkü devlet 

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

fazla olacaktır. Veri kümelerinin homojen birimlerden oluşması gerekir. Diğer bir 

değişle ortak bir birim cinsinden ifade edilmelidir. 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 

114  Malcolm W. Browne , Following Benford’s Law or Looking Out for No.1, 4.08.1998, 

www.rexswain.com/benford.html , (22.04.2015), s.1. 
115  Aydın Uyar ve Mustafa Talha Uzuner, '' Benford Yasası'nın Sermaye Piyasasında Faaliyet 

Gösteren Aracı Kurumların Konsolide Bilançolarına Uygulanması, Trakya Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, Sayı:16/1, Yıl:2014, ss. 92. 
116 Türkyener, ss.116 
117 Çubukcu, ss. 127. 
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aynı şansa sahiptir. Bilet ya da benzeri şeyler aslında sayılarla isimlendirilmişlerdir. 

Sayılar yerine herhangi başka bir şekilde de isimlendirilebilirler. Kısaca Benford 

yasası düzenli dağılımlara uygulanmamaktadır. 118  Yasanın uygulanabilmesi için 

verilerin kodlanmamış olması gerekir. Benford Yasası, sosyal güvenlik 

numaralarına, araba plakalarına veya telefon numaraları gibi atanmış sayılara 

uygulanamayacaktır.119  

 Muhasebe verilerinin çoğunun Benford Yasasına uyması beklenmektedir. 

Bu veriler dijital analizler için uygun kaynaklardır. Muhasebe işlemleri çeşitli 

rakamların bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Örneğin, satın alınan malların 

sayıları ile fiyatlarının çarpımı alıcılar hesabının eşitliğini göstermektedir. Satıcılar, 

gelir ve harcama hesapları da buna benzer şekilde oluşmaktadır. Hesabın bir kısmı 

değil de tümü seçildiğinde, Benford analizinin doğruluğu artmaktadır. Çünkü veri 

kümesinde işlem sayısı arttıkça analizin doğruluk şansı da artar. Ancak Benford 

analizi, hesabın temelini oluşturan çeşitli farklılıkları da ortaya çıkaracaktır. 120  

Dolayısıyla, uyumsuz olarak adlandırılan hesaplar her zaman için hilenin varlığını 

göstermemektedir.    

 Muhasebe verilerinden bazı gruplar Benford Yasasına uymamaktadır. 

Örneğin çek numaraları, satın almalar için verilen numaralar, ATM’lerden çekilen 

paralar gibi insan düşüncesinden etkilenmiş olan sayılar Benford dağılımı yerine 

düzenli bir dağılımı takip etmektedirler. Fiyatlar da genellikle psikolojik limitlerin 

altında kalacak şekilde belirlenmektedir. Örneğin, 10TL yerine 9,90TL tercih 

edilmektedir. Böyle bir durumda, 9 rakamı hesaplarda daha fazla görünecek ve 

Benford dağılımından sapma ortaya çıkacaktır. Görüldüğü gibi, burada bir hile söz 

konusu değildir. Benford dağılımına uyması beklenmeyen bir diğer hesap da 

maksimum ve minimum değerleri olan hesaplardır. Örneğin; kaydedilmesi için 

belli bir önem seviyesini aşmış olması gereken varlıkların listesi, minimum 

değerlerin çoğunluğundan oluşacağından muhtemelen Benford dağılımına 

uymayacaktır. Burada, denetçi açıklanan özellikleri göz önüne alarak hangi verileri 

Benford analizine tabi tutacağı konusunda karar verecektir. Denetçinin kararına ek 

118 Türkyener, ss. 116. 
119 Hill (1998), ss. 360. 
120 Türkyener, ss.119 
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olarak bazı testler de ortaya çıkmıştır. Bu testler belirli sayı gruplarına Benford 

Yasasının uygulanıp uygulanmayacağını açıklamaktadır. Örneğin, eğer bir sayı 

grubunun ortalaması orta değerinden büyükse ve eğrilik değeri pozitifse, veri grubu 

Bendford Yasasına uymaktadır. Ortalamanın orta değere bölünmesiyle bulunan 

oran arttıkça veri kümesi Benford Yasasına daha fazla uymaktadır.121  

 Bir veri kümesinin Benford Yasasına’na uyup uymadığı ile ilgili varacağı 

yargıya ek olarak verilerin Benford Analizi’ne uygunluğunu ortaya çıkartacak bazı 

testler de mevcuttur. Bu testler; Benford Yasası’nı uygulamadan önce ana kütlenin 

bazı istatistiksel özelliklerini öncelikle hesaplayarak analizi uygulama konusunda 

bir yargıya varmaya dayanır. Benford Yasası temelinde rakamsal analizi 

uygulamadan önce bu tip testlerin sonuçlarına güvenme konusunda bazı güçlükler 

vardır. Bu güçlüklerin nedeni yine verilerin içinde bulunan hatalı ve hileli 

tutarlardır. Bu tutarlar sebebiyle dağılım, ön değerlendirmede, Benford Kanunu’na 

uygun çıkmayabilir ve analiz gerçekte uygulanabilir iken bundan vazgeçilebilir.122 

Aşağıdaki tabloda Benford Analizinin kullanışlı olabileceği muhtemel durumlar 

özetlenmiştir. 

Tablo 2.6 : Benford Yasası'nın Kullanılabildiği ve Kullanılamadığı Durumlar 
Benford Analizinin Kullanılabildiği Durumlar Örnekler 

Sayıların matematiksel kombinasyonlarından 

oluşmuş olan sayı grupları 

Alıcılar Hesabı( Fiyat x Satılan Mal Miktarı 

Satıcılar Hesabı (Fiyat x Alınan Mal Miktarı 

İşlemsel Veri - Örnekleme ihtiyacı yok Masraf, Satışlar, Giderler 

Gözlem sayısı çok olan veri gruplarında Tüm yılın işlemleri 

Uygun görünen hesaplar, Bir sayı gurubunun 

ortalaması orta değerinden büyük ve eğrilik değeri 

pozitif olduğunda Muhasebe Verilerinin çoğu grupları 

Benford Analizinin Kullanışlı Olmadığı Durumlar Örnekler 

Atanmış Numaralardan Oluşan Veri Grubu Çek numaraları, Fatura numaraları 

İnsan düşüncesinden etkilenen sayılar  Psikolojik eşiğe göre belirlenen fiyatlar 

Minimum ve ya maksimum değeri olan hesaplarda Belli sınırı olan personel yemek gideri 

Şirkete özel rakamların olduğu hesaplar 100$'lık kayıt için açılan hesap 

İşlemlerin kaydedilmediği durumda Hırsızlık, Rüşvet 

 Kaynak: Durtschi ve diğerleri, ss. 24. 

121 Türkyener, ss. 119. 
122 Durtschi ve diğeleri, ss. 
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 Tablo 2.5'te görüleceği üzere bütün sayı setleri Benford Yasası ile uyumlu 

değildir. Özellikle büyük miktarda veriye sahip setler daha uyumlu sonuçlar 

göstermektedir. Ülkelerin nüfus sayıları, işletmelerin kayıt tuttukları hesapların 

birçoğu yasaya uyum gösterirken, örneğin her işlemden sabit kesinti yapan 

firmaların muhasebe kayıtları ya da yeni doğan bebeklerin ağırlık miktarları belirli 

sınırlara sahip oldukları için yasaya uyum göstermemektedirler. Verilen örneklere 

bakıldığında, yaşamımızda bulunan tüm sayı setleri Benford Yasası için örnek 

kütleyi oluşturabilmektedir. 

2.5 DİJİTAL ANALİZ UYGULAMALARINDA  KULLANILAN DENETİM 

TESTLERİ 

 

 İktisatçı Varian 1972 yılında, sosyal bilimlerdeki verilerin geçerliliğinin ve 

doğruluğunun test edilmesinde Benford Yasası'nın kullanılabileceğini önermiştir. 

Ancak, Benford Yasası 1980'lerin sonuna kadar muhasebeci veya denetçiler 

tarafından uygulanmamıştır. 1988 yılında Carlsaw'ın Yeni Zellanda'daki, 1989 

yılında ise Thomas'm Amerika'daki firmaların gelirlerinin doğru ve geçerliliklerini 

Benford Yasası ile test etmeleri, muhasebe ve denetim alanındaki ilk 

uygulamalardandır. Bu çalışmalardan esinlenen Nigrini, muhasebe hilelerinin tespit 

edilmesi için Benford Yasası'nı uygulayan ilk araştırmacı olmuştur.123 

 Nigrini, Benford Yasası üzerinde çalışarak, 1992 yılında yayımladığı 

muhasebe doktora tezinde Benford Yasası'nın kullanarak satışlardan giderlere kadar 

muhasebenin birçok alanındaki verilerin Benford Yasası'na uyumlu olduğunu ve 

kanundan sapmaların standart istatistiksel testlerin kullanılmasıyla hızlı bir biçimde 

ortaya çıkarılabileceğini belirtmiştir. Çünkü muhasebenin normal verileriyle hileli 

verileri arasında çok güçlü farklar ortaya çıkmıştır. Daha sonra Nigrini'nin 

testlerinin yardımıyla New York'taki Brooklyn hileler servisi bu modeli 

uygulayarak şehirdeki muhasebe hilelerini ortaya çıkartmıştır. Sonuçlara 

bakıldığında hile yapan kişiler, genelde 1 ile başlayan verileri çok az üretip, 6  ile 

başlayanları daha fazla üretmişlerdir. Bu ilk başarıdan sonra Amerika'nın çeşitli 

123  Akkaş, ss.117 
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eyaletlerindeki vergi servisleri Nigrini'den danışmanlık hizmeti almış ve modeli 

kullanmışlardır.124  

 Benford Yasası ve sayısal analiz için en uygun muhasebe verileri; ticari 

alacaklar, ticari borçlar, satışlar, giderler vb. ile ilgili muhasebe hesaplarıdır. 

Bunların yanı sıra, veri kümesi bir yıl gibi geniş bir dönem alındığında, 

muhasebenin hemen hemen tüm hesapları Benford Kanunu ve sayısal analiz ile test 

edilebilir. Bu değerlendirmelerin hepsi kayıt altına alman işlemler dâhilinde 

yapılmaktadır. Çünkü vergi kaçırma dâhil her türlü nedenden kaynaklanan kayıt 

dışılık, sayısal analizi etkin bir araç olmaktan uzaklaştıracağı açıktır.125 

 Benford Yasası ile birçok farklı türde test yapmak mümkündür. Bu testlerin 

bazıları basit hesaplarla yapılabilirken, çeşitli bilgisayar yazılımına ihtiyaç duyan 

karmaşık yapıda olan testlerde vardır. Benford testleri beş önemli basamak 

testleriyle tekrar ve yuvarlama testlerinden oluşur.126 Bunlar; 

• İlk Basamak Testi 

• İkinci Basamak Testi 

• İlk İki Basamak Testi 

• İlk Üç Basamak Testi 

• Son İki Basamak Testi 

• Tekrar ve Yuvarlama Testi’dir. 

 İlk ve ikinci basamak testleri veriler üzerinde genel bir fikir sahibi olmaya 

yararken, diğer testler daha detaylı taramalar yaparak veri setindeki denetimi 

gerçekleştirmektedirler. 127  Bu yüzden Benford Yasası, ekonomideki hile ve 

manipülasyonu ortaya çıkarmada oldukça kullanışlı bir araç haline gelmiştir.128 

124 Melih Erdoğan, Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkartılmasında Benford Yasası, Muhasebe ve 

Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 3 Yıl:2001, s.3 
125 Akkaş, ss.198 
126 Kürşat Taşkın, Yolsuzluğun Tespit ve Önlenmesinde Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri, 3. 

Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı Bildirisi, 

Nevşehir , 07 -11 Haziran 2011, ss.16. 
127 Carlos Gomes da Silva, '' Selecting Audit Sample Using Benford's Law , Auditing: A journal of 

Practice & Theory, Vol: 32/2, 2013, p. 56. 
128  Karl-Heinz Tödter, ''Benford's Law as an Indicator of Fraud in Economics'', German Economic 

Review, Vol:10/2, 2009 p.349. 
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2.5.1 İlk Basamak Testi 

 Herhangi bir analizde ilk görev tanımlayıcı istatistikleri toplamaktır. Bu 

herhangi bir hile veya anormalliği göstermeyecektir. Ancak araştırmada 

kullanılacak olan veriler hakkında bir başlangıç izlenimi verecektir. Örneğin, bir 

Benford sayı setinde, ortalama değer her zaman medyandan büyüktür ve çarpıklık 

değeri daima pozitiftir. Ortalama oranı medyandan ne kadar büyükse veri seti o 

kadar Benford Yasası'na uygundur.  

 İlk basamak testi sayısal analizin ana testidir. Bu test uygunluk testi olup, çok 

genel bir testtir. İlk basamak testleri, denetimde örnekleme için kullanılamazlar. Bu 

ön testlerden alınacak sonuçlar, verilerin Benford Yasası'na uygunluğunu 

belirleyecektir.129 İlk basamak testinde veri setinin Benford Yasası'na uymaması, 

verilerdeki bilgilerin anormallikler içerdiğinin sinyalidir. Bu nedenle ilk basamak 

testi, veri setindeki problemleri açığa çıkaran tahminleyici bir testtir.130 

 İlk basamak testinin Benford Yasası'na uyumluluğuna yönelik grafik 

çizildiğinde Z-testine bağımlı olarak alt ve üst sınırlar belirlenir. Bu sınırlar dışında 

yer alan kısımların Benford Yasası'ndan anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği 

söylenebilir.131 

 Verilen bir sapma miktarının önemli olup olmadığı ölçen diğer testler ise; Ki-

kare ve Kolmogorov-Smirnoff testleridir.132 

 

2.5.2 İkinci Basamak Testi 

 Sayıların ikinci hanesinde bulunan rakamlara ait sıklık dağılımlarının 

beklenen değerleri de Benford Kanunu ile bilinebilmektedir. İkinci rakam testi ile 

de sayıların beklenen dağılıma ne derece uydukları saptanmaya çalışılır. Olası 

sapmalar analiz edilerek veri kümesinin geneli ile ilgili bir sonuca varılır. Analizin 

yapılması ilk rakam dağılımlarına benzer şekilde yürütülür. 

129 Cemal Elitaş ve Diğerleri, Muhasebe Hilelerinin Denetiminde Benford Yasası, Gazi Kitapevi, 

Ankara, 2014, s.33.  
130  Allyn H.Haynes, Detecting Fraud in Bankrupt Municipalities Using Benford's Law, 

Claremont Colleges, California, 2012, s.24. 
131 Elitaş ve Diğerleri, ss.35 
132 Nigrini (2012), ss. 160. 

 61 

                                                        



 Birinci ve ikinci basamak testleri birer ön test olduklarından bu testlerin 

sonuçları verilerin Benford Yasası'na uygunluğunu belirleyecektir. Birinci ve ikinci 

basamak testleri denetimde örnekleme için kullanılmazlar. Fakat ikinci basamak 

testi verideki temel anormallikleri kolay bir şekilde bulabilir.133  

 

2.5.3 İlk İki Basamak Testi 

 Benford Yasası’na göre, sayısal verilerin ilk basamağında yer alan rakamların 

analizi ile, muhasebe hilelerini ortaya çıkarmanın mümkün olduğu görülmüştür. 

Bunun ardından veri setini oluşturan sayıların ilk iki basamağındaki rakamların 

gerçek ve beklenen sıklıklarının karşılaştırılmasıyla daha güçlü bir analiz 

gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği fikri akla gelmektedir. İlk iki basamakta yer 

alan rakamların gözlemlenen sıklıklarının, Benford Yasası'na göre beklenen 

sıklıklarının karşılaştırılmasıyla daha derinlemesine bir inceleme yapmak 

mümkündür. İlk iki basamağa ilişkin testler, ilk basamak testleri ile görülememiş, 

normal olmayan durumların belirlenmesi imkanı sağlamaktadır. 

Sayıların ilk iki basamakları incelenirken seçilmiş olan örneklemdeki veri daha 

fazla alt kümeye ayrılmış olur. Verinin çok daha iyi sınıflandırılmasını sağlar. Buna 

bağlı olarak da daha derinlemesine analiz edilebilmektedir. 

İlk iki basamağa ilişkin testlerin olasılık dağılımları ilk basamak testlerininki ile 

benzerdir. Yani sayıların ilk iki basamağını oluşturan sayılar için de, küçük 

sayıların görülme sıklığı büyük sayılarınkinden daha fazladır. Sayıların ilk iki 

basamağı incelenirken, 10’dan 99’a kadar olmak üzere, ilk iki basamakta yer 

alabilecek toplam 90 kombinasyon ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki tabloda ise 90 

kombinasyonun hesaplanan olasılıklarına yer verilmiştir.134 

 

133  Mustafa Talha Uzuner, '' Benford Yasası'nın Borsa İstanbul'da İşlem Gören Bankaların 

Konsolide Bilançolarına Uygulanması , Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 5, 

Sayı:10, Yıl:2014, ss. 77 

134 Sezen Çubukçu, '' Muhasebe Hilelerini Ortaya Çıkarmada Benford Modeli'nin İlk İki Basamak 

Yaklaşımı ile Kullanılması '' , Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Sayı:3, Yıl:2009, ss. 113 
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Tablo 2.7 : Sayının İlk İki Basamaktaki Beklenen Sıklıkları 

İlk İki 

Basmak 

Beklenen 

Sıklık 

İlk İki 

Basamak 

Beklenen 

Sıklık 

İlk İki 

Basamak 

Beklenen 

Sıklık 

10 0.04139 40 0.01072 70 0.00616 

11 0.03779 41 0.01047 71 0.00607 

12 0.03476 42 0.01022 72 0.00599 

13 0.03218 43 0.00998 73 0.00591 

14 0.02996 44 0.00976 74 0.00583 

15 0.02803 45 0.00955 75 0.00575 

16 0.02633 46 0.00934 76 0.00568 

17 0.02482 47 0.00914 77 0.0056 

18 0.02348 48 0.00895 78 0.00553 

19 0.02228 49 0.00877 79 0.00546 

20 0.02119 50 0.0086 80 0.0054 

21 0.0202 51 0.00843 81 0.00533 

22 0.01931 52 0.00827 82 0.00526 

23 0.01848 53 0.00812 83 0.0052 

24 0.01773 54 0.00797 84 0.00514 

25 0.01703 55 0.00783 85 0.00508 

26 0.01639 56 0.00769 86 0.00502 

27 0.01579 57 0.00755 87 0.00496 

28 0.01524 58 0.00742 88 0.00491 

29 0.01472 59 0.0073 89 0.00485 

30 0.01424 60 0.00718 90 0.0048 

31 0.01379 61 0.00706 91 0.00475 

32 0.01336 62 0.00695 92 0.0047 

33 0.01296 63 0.00684 93 0.00464 

34 0.01259 64 0.00673 94 0.0046 

35 0.01223 65 0.00663 95 0.00455 

36 0.0119 66 0.00653 96 0.0045 

37 0.01158 67 0.00643 97 0.00445 

38 0.01128 68 0.00634 98 0.00441 

39 0.011 69 0.00625 99 0.00436 
Kaynak: James A.Tackett, “Digital Analysis: A Better Way to Detect”, Inter Science. (2007), s. 33. 
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 Tablo 2.6'da görüleceği üzere, rakamların beklenen sıklıkları, ilk basamak 

oranlarına göre birbirlerine daha yakın, ancak 1 rakamı ile başlayan sayılarda oran 

diğer sayı değerlerine göre yine oldukça fazladır. Bu nedenle ilk ve ikinci basamak 

testlerinin açığa çıkaramadığı veri setlerindeki anormallikleri çok daha rahat bir 

şekilde açığa çıkarabilmektedir. Bu yüzden denetim hedeflerini seçmek için 

tasarlanan bir testtir. 

 

2.5.4 İlk Üç Basamak Testi 

 İlk üç basamak testi ise ilk iki basamak testinden daha özellikli bir testtir. İlk 

üç basamak testi; ilk basamak ve ikinci basamak testlerine oranla daha kapsamlıdır. 

Bu test veri tabanındaki her sayının ilk üç rakamının varoluş̧ sayılarını hesapla- 

maktadır. Bu toplamları tablo haline getirdikten sonra Benford Yasası'nın beklenen 

değerleriyle karşılaştırılır. Bu test genelde veri tabanının 10.000 kayıttan daha fazla 

veri olması durumunda uygulanır ve bu analizlerde anormallikler üzerine 

odaklanılır. 

 Bir veri kümesindeki sayıların aşağıda belirtilen birinci basamak, ikinci 

basamak ilk iki basamak testleri yapıldıktan sonra; veri kümesinin büyüklüğü 

elverişli ise, alt kümeler oluşturularak da tabakalama olarak da anılan testler 

yapılabilmektedir. Örneğin personel ücretlerinin Benford Yasası'na göre analizi için 

personelin çalıştığı bölümler bazında alt kümeler oluşturulabileceği gibi aylara göre 

alt kümeler de oluşturulabilmektedir.135 

2.5.5 Son İki Basamak Testi 

 Son iki basamak testi, üzerinde oynanmış sayıları ortaya çıkarmada 

kullanılan çok güçlü bir testtir. Teorik olarak son iki basamağın beklenen 

frekanslari eşit olarak dağılır ve bu sayede veri setindeki değiştrilmiş olan rakam 

kolayca bulunabilmektedir. Gider hesaplarında çok fazla kullanılamaz çünkü birçok 

fatura '' 00 '' son iki rakamıyla faturalandırılmaya çalışılır. Son iki rakam testi 

135 A. Curis Smith , Detecting Anomalies in Your Data Using Benford's Law, Sugi 27, Orlando,             

14-17.04.2002, http://www2.sas.com/proceedings/sugi27/p249-27.pdf, (17.03.2015), s.3. 
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genellikle büyük veri tabanlarında etkili sonuçlar elde edebilmektedir. Örnek veri 

tabanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:136 

• Nüfus sayımları 

• Seçim sonuçları 

• Envanter sayımı 

• Trol Teknesi ile balık yakalama ağırlıkları 

• Meteorolojinin sıcaklık istatistikleri 

• Bireysel vergi iadelerindeki kesintiler 

• Web site kullanıcı istatistikleri ve reklam sayıları 

Toplamda 100 adet son iki basamak kombinasyonu bulunmaktadır ve bu 

basamakların üst ve alt sınırları her rakam için eşittir. Çünkü beklenen sıklık 

oranları hepsi için 0.01 değerindedir. 

2.5.6 Tekrar ve Yuvarlama Testleri 

 İlk ve ikinci basamak testleri yüksek uygunluk testleridir. İlk iki ve ilk üç 

basamak testleri anormal basamak kombinasyonlarının tekrarını hedefleyen daha 

odaklanmış testlerdir. Son iki basamak testi bir veri seti içerisine yapay olarak 

enjekte edilmiş hileli sayılar ve yanlış sayıları arayarak sistematik sayı türetimlerini 

hedefler. Şayet enjekte etme kişisel bilinçaltı alışkanlıklarından dolayı veya 

kullanılan sistemden dolayı sistematik bir durum haline geldiyse bu sayılar aşırı 

kullanılmış olacaktır. Basamak testleri bu aşırılığı ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. 

Bu aşırılıklar ilk iki ve ilk üç basamak testlerinde anlamlı pozitif sapmalara neden 

olabilmektedir. 137 Sayı tekrarı ve yuvarlama testleriyle birlikte de şüphe duyulan 

ve sapmaya neden olan sayıların yerleri tespit edilmektedir. 

• Sayı Tekrarı: Sayı tekrarı testi bir veri setinde sayıların tekrarını 

analiz etmektedir. Bu test en fazla tekrarlanan sayıları belirtmektedir. Bu testin 

amacı kuşkulu sayıların küçük gruplarının yerini saptamaktır. Aşırı sayı durumunda 

ilk iki ve ilk üç basamak testinde anlamlı pozitif sapma veren sayılar denetim 

hedefini oluşturacaktır. Sayı tekrarı testi bir veri setindeki her bir sayı ve kaç kere 

tekrarlandığını listelemektedir. Sayılar listede tekrar sıklıklarına göre en fazladan 

136 Nigrini, (2012), ss. 130. 
137 Elitaş ve diğerleri, ss.37 
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en aza doğru sıralanmaktadır. Eğer aynı sıklıkta birden fazla sayı varsa ilk önce 

büyük sayı yazılır. Çünkü denetçi öncelikle önemli tutarlarla ilgilenmek zorundadır. 

Eğer bir veri setinde anormal tekrarlanan sayı mevcut değilse verinin özgün olduğu 

sonucuna varılır. İlk iki ve ilk üç basamak testleri ve sayı tekrarı testleri anlamlı 

pozitif sapmaların genellikle belirli sayıların tekrarından dolayı ortaya çıktığı için 

birbiriyle ilişkilidir.138 

• Yuvarlanmış Sayılar: Yuvarlanan sayılar testi yuvarlanan sayılar 

için anormal tekrarları bulmayı hedeflemektedir. Genellikle insanlar tahmin 

yaparken rakamları yuvarlamaktadırlar. Bundan dolayı yuvarlanan sayıların varlığı 

tahmin yapıldığının bir göstergesidir. Sayı tekrarı gibi testler yuvarlamanın 

varlığını ortaya koyabilmektedir fakat belirli bir biçimde nerede olduğunu 

gösteremez. Yuvarlanmış sayılar testi ise aşırı tahmini belirlemektedir. Bu test son 

iki basamak testi ile ilişkili olup bu teste destek vermektedir.139 

 Bu test satıcıların tanımlanmasında, tahmini gereksiz miktarlardaki faturalar 

ve ödemelerde kullanılır. Yuvarlanan rakamlar testi; 5, 10, 25, 50, 100 ve 1000‟in 

katları olan sayıların hesaplanmasında kullanılır. 10 ve 25‟in katı olan tutarların 

oranlarının yorumlanması yüksek seviyede bir mantıklılık testidir ve örnek 

seçiminde kullanılması uygun değildir. Bunun sebebi beklenen oranlardan fazla 

gerçekleşecek gözlenen tutarların özellikle büyük veri kümelerinde çok sayıda 

olabilmesidir. Bundan farklı olarak 100 ve 1.000‟in katları olan tutarlar ile daha 

küçük örneklemler ortaya çıkar. Yuvarlama ve son iki basamak testleri, hile veya 

hatalı sayılardan daha ziyade, tahmin edilmiş ya da türetilmiş sayıların ortaya 

çıkarılmasında kullanılmaktadır.140 

 Tam sayılarda ondalık virgülünden sonra sadece sıfır rakamları olacağı için 

bu tür sayıların 25'in katı olup olmadığını belirlemek çok kolay olmaktadır. Katlar 

veya misli testini yapmadan önce verilerimizin tam sayı veya ondalık sayı içerip 

içermediğini belirlemek gerekir. Buradaki amaç bir veri setindeki yuvarlak 

sayıların miktarında bir aşırılık olup olmadığını bulmak olduğu için yuvarlak sayı 

oluş sıklığının beklenen seviyesinin ne olduğunu bilmek gerekmektedir. Böylece 

138 Elitaş ve Diğerleri, ss.37. 
139 Elitaş ve Diğerleri, ss.38. 
140 Akkaş, ss. 199. 
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gerçek değer ile beklenen değeri kıyaslayarak istatistiksel olarak anlamlı bir 

sapmanın olup olmadığına karar verilebilmektedir.141 

2.6 DİJİTAL ANALİZ TESTLERİNİN YORUMLANMASI 

 Beklenen dağılımdan sapmaları ortaya koyduktan sonra bu sapmaların 

yorumlanması aşamasına gelinmektedir. Yorumlama aşamasında beklenen 

dağılımdan ne kadarlık bir sapmanın olduğunu ve mevcut sapmanın önemli kabul 

edilip edilmeyeceğini hesaplarken istatistiksel sınamalardan yararlanılır. Benford 

Yasası’na dayalı analizlerde sonuçların değerlendirilmesinde kullanılan istatistik 

sınamalarını; 

• Z- İstatistiği Testi 

• Ki-Kare Testi 

• Kolmogorov-Smirnoff Testi 

• Ortalama Mutlak Sapma Yöntemi şeklinde sıralayabiliriz. 

2.6.1 Z-İstatistiği Testi 

 Z-istatistiği, ki-kare sınamasından farklı olarak, belirli bir rakam veya 

rakam kombinasyonunun gözlemlenen rastlanma oranının Benford Kanunu’na göre 

beklenen orandan sapma derecesini ölçmekte kullanılır. Z-istatistiğinin 

hesaplanması şu şekildedir:142 

 

𝒁𝒁 =
|𝑨𝑨𝑨𝑨 − 𝑬𝑬𝑨𝑨|  −  ( 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐)

�𝑬𝑬𝑨𝑨(𝟏𝟏 −  𝑬𝑬𝑨𝑨)
𝟐𝟐

 

 Formülde yer alan AP değeri veri setinde gözlemlenen oranı, EP ise 

Benford Yasası'na göre beklenen oranı ifade etmektedir. N ise gözlem sayısını 

temsil eder.143 

  

141 Elitaş ve Diğerleri, ss.39. 
142 Matthew J. Hickman ve Stephen K. Rice, '' Digital Analysis of Crime Statistics: Does Crime 

Conform to Benford's Law'' , J quant Criminol, Vol:26, 2010, p. 337 

143 Emre Cengiz, '' Hile Risklerinin Tespitinde Benford Analizi: Vaka Çalışması '' , Muhasebe 

Bilim Dünyası Dergisi, Sayı:3, Yıl:2012, ss. 121 
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 Z-istatistiği değeri hesaplandıktan sonra belirli bir güvenilirlik derecesi için 

olasılık tablolarından bulunacak değerle karşılaştırılır. Örneğin 0,05 hata payı için 

z-istatistiği 1,96 olarak bulunur. Z-istatistiği bu değerin üzerinde olduğunda önemli 

bir sapmadan söz edilebilir. İncelenen tutarların sayısı arttıkça z-istatistiği daha 

hassas sonuçlar vermektedir. Bu sebeple mümkün olduğunca örnekleme 

yapmayarak veri kümesindeki tüm tutarlar analize dahil edilmelidir.144 

 Ancak Z-istatistik testi aşırı güç problemi ile karşılaşmaktadır. Diğer bir 

deyişle, geniş veri setleri için önemsiz görünen farklar dahi z-istatistik yönteminde 

anlamlı olarak görünmektedir. Örneğin, 100.000 birimlik bir gözlemde eklenen 

değerin %10 ve gerçek değerin %10.1 olduğunu varsayalım. Bu durumda z 

istatistik değeri 3,5 olacaktır ve bu değer anlamlı farklılığın olduğunu 

göstermektedir. Fakat gerçekte 10.000 birimlik bir beklentiye karşı 10.100 birimlik 

bir durum oluşmakta ve gerçek hayatta bu miktarlar çok fazla önem arz 

etmemektedirler. Kısaca açıklamak gerekirse aşırı güç probleminden dolayı z-

istatistik testi daha küçük farklılıklara tolerans göstermektedir. Bundan dolayı geniş 

veri setleri için üst ve alt sınırlar Benford Yasası'nın beklenen oranına çok yakın 

olacaktır.145 

 

2.6.2 Ki-Kare Testi 

 Ki-Kare dağılımı oldukça yaygın olarak ve bir çok maksatla kullanılan bir 

dağılımdır. Çoğu araştırmada çeşitli kategorilere giren deneklerin, nesnelerin veya 

cevapların sayısı ile ilgilenilir. Örneğin, bir grup insan belli bir anketin sorularına 

verdikleri cevaplara göre sınıflandırılabilirler. Araştırmacı belli bir tip cevabın 

diğerlerine kıyasla daha sık ortaya çıkıp çıkmayacağını belirlemek isteyebilir. Bu 

gibi durumlarda ve özellikle de sayımla belirlenen kalitatif özelliklerle ilgili 

testlerde daha çok Ki-Kare testi kullanılır. Ki-Kare dağılımı; uygunluk, 

bağımsızlık, varyans, homojenlik ve bağımlı grupların testinde oldukça sık 

kullanılır. Ki–Kare; aritmetik ortalaması sıfır ve varyansı bir olan normal bölünmeli 

bir ana kütleden her biri diğerinden bağımsız olarak seçilen n birimli bir örnekleme  

144 Durtschi ve Diğerleri, ss. 26. 
145 Elitaş ve Diğerleri, ss.57 
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ait değerlerin karelerinin toplamı demektir . 146 Uygunluk testinde ki-kare istatistiği 

için formül aşağıdaki gibidir: 

 

𝑲𝑲𝑲𝑲 − 𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲 =  �
(𝑨𝑨𝑨𝑨 −  𝑬𝑬𝑨𝑨 )𝟐𝟐

𝑬𝑬𝑨𝑨

𝑲𝑲

𝑲𝑲=𝟏𝟏

 

 

 Formülde AC gerçek sayı değerlerini, EC ise beklenen sayı değerlerini ifade 

etmektedir. Ki-kare istatistiği de Z-istatistik gibi aşırı güç problemi yaşamaktadır. 

Veri seti büyüdüğünde hesaplanan ki-kare sonucu büyük çoğunlukla eşik 

değerinden yüksek olacak ve veri setinin uygun olmadığına dair sonuç ortaya 

koyacaktır. Bu problem 10.000 gözlemin üzerindeki veri setlerinde ortaya çıkar. Bu 

durumda çok önemsiz farklar dahi veri setinin Benford Yasası'nı takip etmediği 

sonucuna ulaşmamıza neden olur. Bu yüzden büyük veri setleri üzerinde çalışan 

denetçiler için Ki-kare testi çok değer ifade etmemektedir.147 

 

2.6.3 Kolmogorov-Smirnoff Testi 

 Kolmogorow-Smirnov Uygunluk (K-S) testi, bir veri kümesinin 

normalliğinin belirlenmesinde kullanılan testlerden biridir. K-S test hipotezi 

aşağıdaki biçimde kurulur.  

H0 : F(x) = F0(x)  

 Elde edilen test istatistiğinin belirli bir örneklem büyüklüğü ve seçilen 

anlamlılık düzeyindeki Kolmogorov-Smirnov tablo değerinden büyük olması 

durumunda Ho reddedilmekte ve dağılımın normal olmadığı sonucuna 

ulaşılmaktadır.148 Geniş veri setlerinde denetçiye doğru bir kullanım sağlamaktadır. 

146  H.Bircan, Y. Karagöz, Y. Kasapoğlu, '' Ki-Kare ve Kolmogorov Smirnov Uygunluk Testlerinin 

Simulasyon ile Elde Edilmesi , Cumhuriyet Üniversitesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 4, 

Sayı:1, Yıl:2003, ss. 71 
147 Elitaş ve Diğerleri, ss.58 

148 Sedat Yenice ve Tuğba Dölen, '' İMKB'de İşlem Gören Firmaların Kurumsal Yönetim İlkelerine 

Uyumunun Firma Değeri Üzerindeki Etkisi '', Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt: 

9, Sayı:19, Yıl:2013, ss. 207. 
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2.6.4 Ortalama Mutlak  Sapma Yöntemi 

 Diğer üç uyum derecesi testinin tersine Ortalama Mutlak Sapma(OMS), veri 

setinin büyüklüğünden etkilenmez. Ayrıca ölçümü anlaşılması bakımından 

kolaydır. OMS denetim bağlamında en iyi uyum derecesi testi olarak 

görünmektedir. OMS üç bileşene sahiptir. İlk önce beklenen oran ile gerçekleşen 

oran arasındaki farklar hesaplanır. Farkların negatif veya pozitif olmaları önemli 

değildir. Çünkü tüm farkların mutlak değeri alınır ve daha sonra genel toplamı 

hesaplanır ve basamak sayısına bölünür.149 Aşağıdaki şekilde formülize edilmiştir. 

 

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 = �|𝑨𝑨𝑨𝑨 − 𝑬𝑬𝑨𝑨|
𝑲𝑲

𝑲𝑲=𝟏𝟏

 ∕  𝑲𝑲 

 Formülde yer alan AP değeri veri setinde gözlemlenen oranı, EP ise 

Benford Yasası'na göre beklenen oranı ifade etmektedir. K ise basamak  sayısını 

temsil eder. 

 

2.7 RAKAMSAL ANALİZ İLE YAPILACAK DENETİMİN KAPSAMI 

 Muhasebe verilerinin büyük çoğunluğu da gerçek hayatta oluşan tutarlar 

olduklarından Benford Yasası’na göre beklenen sistematiğe uygun şekilde rakamsal 

dağılımlara sahiptirler. İnsan davranışı ise bu sistematiğe uygun olmamaktadır. 

Muhasebe verileri arasında gerçek işlemlerden doğmayan, tamamen rastlantısal 

veya insanlar tarafından uydurulan tutarlar bulunduğunda verilerin genel anlamda 

rakamsal dağılımlarında beklenen dağılımdan bir sapma ortaya çıkmaktadır. 

Dolayısıyla verilerdeki herhangi bir hata veya yolsuzluğun ortaya çıkartılmasında 

Benford Yasası’ndan yararlanılabilir. Rakamların olasılık dağılımlarının analiz 

edilmesi sırasında denetçiler rakamların gözlenen dağılımlarını 

karşılaştırabilecekleri bir kritere ihtiyaç duyacaklardır. Benford Kanunu bir 

matematik kuralı olarak rakamların beklenen dağılımlarını vererek denetçilere 

ihtiyaç duydukları bu kriteri sağlar. Benford Yasası tek başına bir denetim aracı 

olarak kullanılmaktan ziyade hile ve hata içerme ihtimali olan kalemleri ve 

149 Elitaş ve Diğerleri, ss.59. 
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işlemleri ortaya koyarak denetçiyi doğru noktalara yönlendiren bir tekniktir.150 

 Gerçek işlemler neticesinde oluşmuş muhasebe verilerinin Benford 

Yasası’nda öngörülen dağılımlara uyması beklenmekle birlikte uyumun olmaması 

durumunda iki olasılık söz konusudur:151 

• İncelenen veri kümesi Benford Kanunu temelinde analiz edilmek için gereken 

özelliklere sahip değildir. 

• İncelenen veriler içinde uydurma tutarlar veya hatalar mevcuttur. 

 Denetçiler belirli periyotlarda belirli hesapların beklenen değerlerinden 

önemli sapmaları veya bu hesapların alışılmışın dışında olan değişimlerini 

incelemeye çalışmaktadır. Küçük farklılıklar verinin uygunluk testini geçtiğini 

gösterirken, büyük farklılıklar veri setinin içinde doğal olmayan verilerin sinyalini 

vermektedir. İncelenen değişimlerin mantıklı bir açıklaması olmadığı zaman, 

muhtemelen hatanın varlığı kendini gösterecektir. Denetçi bu durumda 

genişletilmiş testler ile bu hata ya da hileyi araştıracaktır. Kısacası inceleme iki 

aşamalı analitik prosedür içermektedir. İlk önce, eldeki verilerin Benford Yasası ile 

uyumlu olup olmadığını araştırmak için rakamlar incelenmektedir. Veri setindeki 

rakamlar yasa ile uyumlu değilse, denetçi açıklamalar için araştırma yapacak, daha 

ileri analitik işlemler uygulayacak veya test alanını genişletecektir. İkinci aşama, 

gerekli ise açıklamalar için araştırma yapmayı içermektedir. 

 İşletme verilerine Benford Yasası'nı uygulayarak, anormallikler kolaylıkla 

belirlenebilmektedir. Birinci ve ikinci basamak testleri bilgilerin yüksek derece 

değerlendirilmesini sağlarken, ilk iki basamak testi daha ayrıntılı analiz sağlar. 

Bununla birlikte ilk üç basamak testi de uygulanabilmektedir. Rakamsal analizin 

kapsamı ne olursa olsun, anormal rakam örnekleri çeşitli işletme verileri için  

yeniden incelenebilmektedir. Bu verileri:152 

 

 

 

150 Durtschi ve Diğerleri, ss.21. 
151 Mark Nigrini, Digital Analysis: A Computer Assisted Audit Technology For Internal Auditors, 

IT Audit Vol.1 December 15, 1998  
152 Elitaş ve Diğerleri, ss.55. 
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• Yatırım Satışları 

• Çek günlük defteri 

• Satış sicili 

• Stok birim maliyetleri 

• Gider hesapları 

• Elektronik havale bilgileri 

• Hayat sigortası poliçesi değerleri 

• Şüpheli alacak maliyetleri 

• Varlık ve borç hesapları şeklinde sıralayabiliriz. 

 Analiz edilecek verilerin Benford Kanunu’na uygun dağılım göstermek için 

gerekli özellikleri taşımaması durumunda da yine rakamsal analizin uygulanması 

mümkündür. Gözlemlediğimiz rakam dağılımlarını karşılaştırabileceğimiz başka 

kriterler de bulunabilir. Bunlar içerisinde genellikle geçmiş yıl verileriyle yapılacak 

karşılaştırmalar seçilmektedir. Sonuçta rakam dağılımlarının analiz edilmesi 

analitik bir prosedür olarak karşılaştırmalara dayanmaktadır. Bu şekilde 

yapılabilecek analizlerden bazılarını:153 

• Kullanılan kredi limitlerini geçmiş yıllarla karşılaştırmak 

• Satış fiyatlarının dönemler ve koşullar itibariyle karşılaştırılması 

• Önemli bir tarihten önceki ve sonraki satış tutarlarının karşılaştırılması 

(örneğin yıl sonlarındaki satışlar) 

• Ana gider kalemlerini dönemler itibariyle karşılaştırmak 

• Bölümlerinin giderlerinin karşılaştırılması  

• Tahsilatları satış faturalarıyla karşılaştırmak olarak çeşitlendirebiliriz. 

 

Rakamların olasılık dağılımlarının denetimde kullanımı ile ilgili aşağıda bir çek 

hilesi örneği verilmiştir.154 

 
 
 

 

153 Richard B. Lanza, Digital Analysis–Real World Examples, IT Audit, Vol.2 July 1999 
154 Dominique Geyer, Detecting Fraud In Financial Data Sets, Journal of Business & Economics 

Research, Vol: 8/7,  July 2010, p.77. 
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Hile tutarları şu şekildedir: 

Çek Tarihi Tutar ($) 

9 Ekim 1992   1.927,48  

   27.902,31 

14 Ekim 1992 86.241,90  

   72.117,46  

   81.321.75  

   97.473,96 

19 Ekim 1992 93.249,11 

   89.658,17  

   87.776,89  

   92.105,83  

   79.949,16  

   87.602,93  

   96.879,27  

   91.806,47  

   84.991,67  

   90.831,83  

   93.766,67  

   88.338,72  

   94.639,49  

   83.709,28  

   96.412,21  

   88.432,86  

   71.552,16 

  

  

 Burada yapılan yolsuzluk tutarlarında dikkati çeken pek çok konu vardır. 

İncelenen tutarlar içerisinde rakamlar şüphe uyandıracak niteliktedir. Bu konular şu 

şekilde sıralanabilir: 

• Pek çok yolsuzluk olayında olduğu gibi, yolsuzluk yapan kişi önce ufak 

tutarlarla başlamış daha sonra ise tutarı yükseltmiştir. 
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• Yapılan yolsuzluk tutarlarının tamamı 100.000 $’ın altındadır. Genellikle 

kişilerin işlem yetkilerinin bir üst limiti vardır. Burada da kişi bu limiti 

geçmemek için buna yakın tutarlara yer vermiştir. 

• Üst limiti geçmemeye çalışan bu şahıs bu sırada rakamların dağılımında 

sapmaya yol açmıştır. Tutarların %90’ından fazlası 7, 8 veya 9 ile 

başlamaktadır. 

• Yolsuzluk yapan bu şahıs farkında olmadan belirli rakam çiftlerini sürekli 

kullanmıştır. Örneğin ilk iki rakamda 87, 88, 93 ve 96 ikişer kez 

kullanılmıştır. Yine sayıların son rakam çiftlerinde 16, 67 ve 83 ikişer kez 

yer almaktadır. 

• Yüksek tutarlar tercih edilirken rakamların beklenen dağılımı önemli şekilde 

sapmıştır. Yazılan 23 çekte toplam 160 rakam kullanılmıştır. Bunların 26’sı 

9’dur. 1 rakamı ise sadece 7 kez kullanılmıştır. 

 Örnekte görüldüğü gibi özellikle yolsuzluk durumunda yolsuzluğu yapan kişi 

birtakım uydurma tutarları sisteme girmektedir. Ancak uydurma tutarlar kişinin 

kararlarından etkilendiğinden olasılık dağılımını bozmaktadır. Ayrıca yine 

rakamsal analizle tespit edilebilecek mükerrer tutarlar ve rakam kombinasyonları 

hile belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Rakamsal analiz olasılık temelinde geliştirilen istatistiksel bir yöntem olarak 

denetçiler tarafından etkili bir şekilde kullanılabilir. Benford Yasası’ndan 

yararlanmak örnekleme ve denetim riskini azaltır. Çünkü seçim kriteri işlem 

tutarları ve olasılıklara dayanır. Denetçiler rakamsal analizi diğer analitik 

prosedürler ve istatistiksel yöntemlerle birlikte koordineli olarak kullanabilirler. 

 Görüleceği üzere Simon Newcomb tarafından keşfedilen ve Frank Benford 

tarafından yapılan geniş veri incelemeleri sayesinde sayılarda bulunan rakamların 

basamaklara eşit olarak dağılmadığı ve belirli bir logaritmik sistem içinde hareket 

ettiği anlaşılmıştır. Buna göre sayılardaki ilk basamak rakamının '1' olma olasılığı 

%30.1'dir ve bu oran diğer rakamlara doğru azalan bir yol izlemektedir. Yapılan 

diğer çalışmalarla birlikte teorinin tabandan ve ölçekten bağımsız olması, Benford 

Modeli'nin yasalaşmasını sağlamış ve birçok veri setinde kullanılabilir hale 

gelmiştir. Hayatımızda doğal olarak oluşmuş sayılar Benford Yasası'na birebir 

uyum göstermektedir. Dolayısıyla Mark Nigrini, yasayı denetim alanında 
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kullanmaya çalışmış ve olumlu sonuçlar alarak muhasebe verilerinin doğal dağılım 

sıklıklarında Benford Yasası ile uyumlu olduğunu göstermiştir. Böylece hatalı veya 

hileli veri girişi yapılan setlerde yapılacak basamak testleri ile uyumsuzluğun 

sebebi olan veriler kolaylıkla bulunabilecektir. Benford Yasası, ilk basamak, ikinci 

basamak, üçüncü basamak, ilk iki basamak ve son iki basamak olmak üzere beş 

basamak testinden ve veri setlerindeki sayı tekrarlarını ve yuvarlama hesaplarını 

bulmak üzere düzenlenmiş tekrar testlerinden oluşmaktadır. Veri tabanın 

uygunluğunu belirledikten sonra yapılan basamak testleri sonucu dağılım 

sıklıklarının Benford Yasası'na uygunluğunu belirlemek için Z-İstatistik, Ki-kare, 

Kolmogorov-Smirnoff ve Ortalama Mutlak Sapma, kontrol testleri yapılmaktadır. 

Bu testler sonucunda veri setinin yasaya uyumluluğu belirlemektedir. 

 Küçük veri tabanlarında basit oransal analizler sayesinde yasanın uygulaması 

yapılsa da büyük veri tabanlarında bu mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla 

bilgisayar destekli denetim programları yardımıyla analizlerin yapılması ve 

sonuçların yorumlanması gerekir. Çalışmamızın diğer bölümünde IDEA denetim 

programının yardımıyla veri setinin Benford Yasası'na uyumluluğu araştırılacak ve 

analiz sonuçları açıklanacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BENFORD YASASI'NIN KULLANILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA 

 

 Çalışmanın bu bölümünde teorik olarak anlatılan Benford Yasası 

kullanılarak hile denetimi uygulaması yapılmaktadır. Kullanılan veri tabanı 

işletmelerin yıl içinde borsada yaptıkları işlemlerden oluşmaktadır. Uygulamada ilk 

olarak sayısal analiz testleri yapılmakta ve uygunluk testleri ile birlikte Benford 

Yasası'na uyumu karşılaştırılmaktadır. 

3.1 UYGULAMANIN AMACI 

 Dünya üzerinde hile nedeniyle yaşanan ekonomik kayıplar düzenli olarak 

artış göstermektedir. 2014 yılı itibariyle hilenin ekonomi dünyasındaki zararı 3.7 

trilyon $'dır. Bu da yaklaşık olarak toplam üretimin %5' lik payının hile nedeniyle 

kaybedildiğini göstermektedir. Bu rakamların ortaya çıkarılmış hilelerden 

oluşturulduğu düşünüldüğünde fark edilemeyen kayıpların çok daha fazla olduğu 

tahmin edilmektedir. 

 Bu kayıpların azaltılarak ortadan kaldırılması dünya ekonomisi için oldukça 

önemli bir gelişme olacak ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. 

Bu durumun gerçekleştirilebilmesi için hile denetimlerinin daha sık ve disiplinli bir 

şekilde, çalışan ayrımı gözetmeksizin uygulanması gerekmektedir. 

 Çalışmamızda, rakamların sayı basamaklarındaki sıklıklarını gösteren 

Benford Yasası kullanılarak hile denetimi üzerindeki etkisi tespit edilmeye 

çalışılacaktır. Bu şekilde yapılan denetimlerde, veri sayısının çok fazla olduğu veri 

tabanları kısa sürede denetlenebilmekte ve Benford Yasası'na olan uyumsuzluklar 

hileyi işaret etmede yardımcı olmaktadır. 

3.2 UYGULAMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ 

 Uygulamada, Borsa İstanbul'da 2014 yılı içerisinde girilmiş Birincil Piyasa 

emirlerindeki işlem hacimleri incelenmektedir. Verilerin birinci basamak ve ikinci 

basamak testleri yapılarak Benford Yasası'na uyumluluğu gözlenmektedir. 

 Verilerin yasaya uyumu ile birlikte, borsaya kote olmuş şirketlerin bu 

veriler ışığında hile denetimi gerçekleştirilmektedir. Şirket bazında yapılan 

incelemeler sonucunda borsada yapılan manipülatif işlemler Benford Yasası ile 
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ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Veriler Borsa İstanbul'dan yazılı izin alınarak 

elde edilmiştir ancak firmaların marka değerleri göz önünde bulundurularak firma 

isimleri değiştirilmiştir. 

 Benford Yasası ile yapılan analizin geçerliliği, veri sayısının fazlalığı ile 

doğru orantılıdır. Bu durum, incelemelerin karmaşık bir yapıya dönüşmesine ve çok 

sayıda hesaplamanın yapılmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla işlemlerin 

tamamının denetlenebilmesi için bilgisayar yazılımlarının kullanılması zorunludur. 

Aksi halde, denetimin gerçekleştirilmesi zaman ve maliyet açısından imkansız hale 

gelmektedir. 

 Uygulamada Microsoft Excel ve bilgisayar destekli denetim programı olan 

''IDEA'' birlikte kullanılmıştır. IDEA programı CaseWare International tarafından 

üretilmiş, muhasebecilerin, denetçilerin ve finans uzmanlarının kullanabileceği, 

denetimin gerçekleştirilmesi ve sistemdeki bozulmaları ortaya çıkarmada yardımcı 

olması için tasarlanan bir yazılımdır. Bu programlar sayesinde işlem sayıları fazla 

olan veri tabanları kısa sürede incelenmekte, herhangi bir verinin gözden kaçması 

önlenerek hile denetimi tam anlamıyla gerçekleştirilmektedir. 

3.3 UYGULAMANIN BULGULARI VE ANALİZLERİ 

 Çalışmamızın bu bölümünde, veri tabanlarının Benford Yasası'na 

uyumluluğu gözlenmektedir. Üç farklı şirket verileri analiz edilmiş ve 

uyumsuzluklar tespit edilmeye çalışılmıştır.  İlk incelememiz, Borsa İstanbul A.Ş.' 

den elde edilen, Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazarı, 

Gelişen İşletmeler Pazarı, Gözaltı Pazarı ve Serbest İşlem Platformu piyasalarının 

birinci ve ikinci seans işlem hacimlerinin bulunduğu toplamda 359.377 adet veriden 

oluşmaktadır. Bu veriler kullanılarak Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2014 yılındaki 

işlemlerinin ilk basamak, ikinci basamak ve ilk iki basamak testleri yapılarak 

mutlak sapmaları hesaplanmış ve Benford Yasası'na uyumluluğu karşılaştırılmıştır. 

 

- İlk Basamak Testi 

 Verilerin ilk basamaktaki dağılımlarını incelenmekte ve veri tabanının 

analize uygunluğunu kontrol etmektedir. Büyük miktarlarda hile bulunmayan veri 

kümelerinde çok fazla anormallik göstermesi beklenmemektedir.  
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Tablo 3.1 İlk Basamak Testi ve Benford Yasası 

İlk 
Basamak 

Rakam 
Sıklıkları Sıklık Oranı Benford Yasası 

Mutlak 
Sapma 

1 97.793 0.3113 0.301 0.0103 
2 56.166 0.1788 0.1761 0.0027 
3 38.798 0.1235 0.1249 0.0014 
4 29.854 0.0950 0.0969 0.0019 
5 24.250 0.0772 0.0792 0.0020 
6 20.361 0.0648 0.0669 0.0021 
7 17.298 0.0551 0.058 0.0029 
8 15.437 0.0491 0.0512 0.0021 
9 14.142 0.0450 0.0458 0.0008 

     Toplam 314.099 1 1 0.0261 
 

 Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere; veri tabanında bulunan sayıların ilk 

basamaklarındaki rakam sıklıkları belirlenerek Benford Yasası'yla 

karşılaştırılmıştır. Buna göre, 314.099 adet veriden 97.793 tanesi ''1'' rakamı ile, 

56.166 tanesi ''2'' rakamı ile başlamaktadır ve azalan bir oranla devam etmektedir. 

Rakamların toplam veri içindeki sıklık oranı hesaplanıp, Benford Yasası ile 

aralarındaki fark bulunarak iki oran arasındaki  mutlak sapma tespit edilmektedir. 

  

 Şekil 3.1 : Gözlem Oranlarının Benford Yasası ile Karşılaştırılması 

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

0,3000

0,3500

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gözlem 0,3113 0,1788 0,1235 0,0950 0,0772 0,0648 0,0551 0,0491 0,0450
Benford 0,301 0,1761 0,1249 0,0969 0,0792 0,0669 0,058 0,0512 0,0458

Gözlem

Benford
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 Şekil 3.1'e göre, veri tabanındaki sayıların ilk basamak sıklıkları Benford 

Yasası'na oldukça uyumlu bir şekilde dağılmıştır. Gözlemlenen verilerle 

yasanın oranlarının mutlak farkları toplamı 0.0261 olarak hesaplanmaktadır. 

Genel toplamı oluşturan bu farkın ortalamasını bulmak için 9 olan basamak 

sayısına bölmek gerekmektedir. Yukarıdaki verilere göre, gözlemlenen oran, 

Benford oranından (0.0261/9) binde 2.9 oranında sapma göstermektedir. 

Ortalama mutlak sapma yönteminin belirleyici bir alt ya da üst limiti 

bulunmamaktadır. Ancak 359.377 adet veriden oluşan bir veri tabanındaki 

binde 2.9 oranındaki sapma, denetim açısından yasaya oldukça uygun bir 

yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, yapılan incelemelerde 

tablo içindeki en yüksek sapmalar kontrol edilerek olası şüpheler tespit 

edilmeye çalışılmaktadır. Diğer uyumluluk testleri, bu büyüklükteki veri 

tabanlarında aşırı güç problemi yaşayacağından kullanılması yanlış sonuçlar 

elde edilmesine sebep olmaktadır. 

 

-İkinci Basamak Testi 

 İlk basamak testine göre daha detaylı bir inceleme olmakla birlikte, ilk 

basamak testi gibi denetim hedeflerinin seçiminde kullanılmamaktadır. İkinci 

basamak testinin amacı; veri tabanındaki temel sorunları fark ederek ortaya 

çıkarmaktır. 

 

Tablo 3.2 : İkinci Basamak Testi ve Benford Yasası 

İkinci 
Basamak 

Rakam 
Sıklıkları 

Sıklık 
Oranı 

Benford 
Yasası 

Mutlak 
Sapma 

0 39.260 0.1298 0.1197 0.0101 
1 34.014 0.1125 0.1139 0.0014 
2 33.087 0.1094 0.1088 0.0006 
3 30.501 0.1008 0.1043 0.0035 
4 30.239 0.1000 0.1003 0.0003 
5 29.774 0.0984 0.0967 0.0017 
6 27.643 0.0914 0.0934 0.0020 
7 26.520 0.0877 0.0904 0.0027 
8 26.112 0.0863 0.0876 0.0013 
9 25.302 0.0837 0.085 0.0013 

Toplam 302.452 1 1 0.0250 
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 Benford Yasası'nın ikinci basamak testinde rakam dağılım sıklıkları 

birbirlerine oldukça yakındır. Gözlem verilerimiz bu eğilime uygun bir şekilde 

dağılmaktadır. Veri tabanındaki 302.452 tane sayıdan 39.260 tanesinin ikinci 

basamağında  ''0'' rakamı, 34.014 tanesinde ''1'' rakamı ve 33.087 tanesinde ''2'' 

rakamı bulunmaktadır ve rakam sıklıkları azalan oranda dağılmaktadır.  

 

 
Şekil 3.2 : İkinci Basamak Gözlem Oranlarının Benford Yasası ile Karşılaştırılması 

 

 Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere; ikinci basamak testindeki rakam 

dağılım oranları birbirlerine çok yakın seviyede bulunmaktadır. Gözlem 

verilerimizdeki ''1'' rakamı, diğer verilerin aksine biraz daha yüksek oranda sapma 

göstermiştir. Ancak ikinci basamağında ''1'' rakamı bulunan tüm verileri denetim 

hedefi haline getirmek zaman ve maliyet açısından bakıldığında oldukça zordur. 

Bununla birlikte binde 2.5 (0.0250/10)  olarak hesaplanan ortalama mutlak sapma 

değeri, veri tabanının Benford Yasası'na uyumlu olduğunu kanıtlamaktadır. Bu 

yüzden bu aşamada denetim hedeflerini belirleyecek düzeyde anormallik 

bulunmadığı gözlenmiştir. 

 

 

 

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gözlem 0,130 0,113 0,109 0,101 0,100 0,098 0,091 0,088 0,086 0,084
Benford 0,120 0,114 0,109 0,104 0,100 0,097 0,093 0,090 0,088 0,085

Gözlem

Benford
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-İlk İki Basamak Testi 

 İlk iki basamak testi, ilk ve ikinci basamak testlerine göre sayıların üzerine 

daha çok odaklanmakta ve denetim hedeflerinin tespit edilmesinde 

kullanılmaktadır. 

 

Tablo 3.3 : İlk İki Basamak Testi ve Benford Yasası 

İlk İki Basamak Rakam Sıklıkları Sıklık Oranı Benford Yasası Mutlak Sapma 
10 13380 0.0443 0.0414 0.0029 
11 11255 0.0372 0.0378 0.0006 
12 10680 0.0353 0.0348 0.0006 
13 9486 0.0314 0.0322 0.0008 
14 9096 0.0301 0.0300 0.0001 
15 8730 0.0289 0.0280 0.0008 
16 7942 0.0263 0.0263 0.0001 
17 7352 0.0243 0.0248 0.0005 
18 7248 0.0240 0.0235 0.0005 
19 6750 0.0223 0.0223 0.0000 
20 7021 0.0232 0.0212 0.0020 
21 6171 0.0204 0.0202 0.0002 
22 5953 0.0197 0.0193 0.0004 
23 5489 0.0182 0.0185 0.0003 
24 5482 0.0181 0.0177 0.0004 
25 5301 0.0175 0.0170 0.0005 
26 4828 0.0160 0.0164 0.0004 
27 4724 0.0156 0.0158 0.0002 
28 4582 0.0152 0.0152 0.0001 
29 4353 0.0144 0.0147 0.0003 
30 4525 0.0150 0.0142 0.0007 
31 4142 0.0137 0.0138 0.0001 
32 4087 0.0135 0.0134 0.0002 
33 3814 0.0126 0.0130 0.0003 
34 3825 0.0127 0.0126 0.0001 
35 3671 0.0121 0.0122 0.0001 
36 3595 0.0119 0.0119 0.0000 
37 3396 0.0112 0.0116 0.0003 
38 3242 0.0107 0.0113 0.0006 
39 3266 0.0108 0.0110 0.0002 
40 3538 0.0117 0.0107 0.0010 
41 3124 0.0103 0.0105 0.0001 
42 3028 0.0100 0.0102 0.0002 
43 2958 0.0098 0.0100 0.0002 
44 2866 0.0095 0.0098 0.0003 
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İlk İki Basamak Rakam Sıklıkları Sıklık Oranı Benford Yasası Mutlak Sapma 
45 2878 0.0095 0.0096 0.0000 
46 2713 0.0090 0.0093 0.0004 
47 2652 0.0088 0.0091 0.0004 
48 2635 0.0087 0.0090 0.0002 
49 2651 0.0088 0.0088 0.0000 
50 2888 0.0096 0.0086 0.0010 
51 2542 0.0084 0.0084 0.0000 
52 2519 0.0083 0.0083 0.0001 
53 2276 0.0075 0.0081 0.0006 
54 2376 0.0079 0.0080 0.0001 
55 2374 0.0079 0.0078 0.0000 
56 2273 0.0075 0.0077 0.0002 
57 2152 0.0071 0.0076 0.0004 
58 2226 0.0074 0.0074 0.0001 
59 2128 0.0070 0.0073 0.0003 
60 2486 0.0082 0.0072 0.0010 
61 2048 0.0068 0.0071 0.0003 
62 2035 0.0067 0.0070 0.0002 
63 1991 0.0066 0.0068 0.0003 
64 2014 0.0067 0.0067 0.0001 
65 2005 0.0066 0.0066 0.0000 
66 1924 0.0064 0.0065 0.0002 
67 1873 0.0062 0.0064 0.0002 
68 1881 0.0062 0.0063 0.0001 
69 1804 0.0060 0.0063 0.0003 
70 1960 0.0065 0.0062 0.0003 
71 1735 0.0057 0.0061 0.0003 
72 1841 0.0061 0.0060 0.0001 
73 1604 0.0053 0.0059 0.0006 
74 1670 0.0055 0.0058 0.0003 
75 1824 0.0060 0.0058 0.0003 
76 1593 0.0053 0.0057 0.0004 
77 1583 0.0052 0.0056 0.0004 
78 1686 0.0056 0.0055 0.0000 
79 1548 0.0051 0.0055 0.0003 
80 1820 0.0060 0.0054 0.0006 
81 1592 0.0053 0.0053 0.0001 
82 1546 0.0051 0.0053 0.0001 
83 1462 0.0048 0.0052 0.0004 
84 1542 0.0051 0.0051 0.0000 
85 1526 0.0050 0.0051 0.0000 
86 1445 0.0048 0.0050 0.0002 
87 1496 0.0049 0.0050 0.0000 
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İlk İki Basamak Rakam Sıklıkları Sıklık Oranı Benford Yasası Mutlak Sapma 
88 1326 0.0044 0.0049 0.0005 
89 1416 0.0047 0.0049 0.0002 
90 1613 0.0053 0.0048 0.0005 
91 1383 0.0046 0.0048 0.0002 
92 1391 0.0046 0.0047 0.0001 
93 1414 0.0047 0.0046 0.0000 
94 1358 0.0045 0.0046 0.0001 
95 1462 0.0048 0.0046 0.0003 
96 1330 0.0044 0.0045 0.0001 
97 1287 0.0043 0.0045 0.0002 
98 1281 0.0042 0.0044 0.0002 
99 1379 0.0046 0.0044 0.0002 

Toplam 302.357 1 1 0.02970 
  

 Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere 302.357 veriden oluşan veri tabanında 

sıklık oranları ve Benford Yasası birbirleriyle uyumlu bir şekilde dağılım 

göstermektedir. İki oran arasındaki farkın mutlak değerleri alınarak hesaplanan 

mutlak sapma toplamı 0.02970 olarak belirlenmektedir. 

 

 
Şekil 3.3 :İlk İki Basamak Gözlem Oranlarının Benford Yasası ile Karşılaştırılması 

 

 Şekil 3.3'te görüleceği üzere, veri tabanı üzerinde yapılan testler, Benford 

Yasası'na uyumlu bir şekilde dağılım göstermektedir. İlk iki basamak testinin 
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ortalama mutlak sapması, bu sayıda bir veri tabanı için oldukça düşük rakamlara 

sahiptir. Veri tabanının uyumlu olması, hileli işleme maruz kalmadığı anlamına 

gelmemektedir. Ancak, rakamların yasaya uyumlu dağılımları, yüksek sayıda hileli 

işlemin olmadığını göstermektedir. Denetçi, sahip olduğu tecrübe ve deneyimlerle 

diğer testleri karşılaştırarak denetim hedeflerini belirlemek zorunda kalmaktadır. 

Yüksek sayıda veriye ait denetimlerde genel bir inceleme yapıldıktan sonra veri 

tabanını parçalayarak şüphe duyulan ya da diğer bölümlere oranla işlem eksiği ya 

da fazlası olan bölümlerin tekrar denetlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde Borsa 

İstanbul A.Ş verilerinde kayıtlı olan iki şirketin verilerini ayrı ayrı inceleyerek 

genel denetimin büyüklüğünden yararlanarak saklanan hileli işlemler ortaya 

çıkarılmaya çalışılmaktadır. 

• II. Uygulama 

 İkinci uygulamamızda, borsaya kote olmuş ikinci ulusal piyasada işlem 

gören X A.Ş firmasının 2013-2014 yılları arasında gerçekleştirdiği borsa 

hareketlerinin işlem hacimleri denetlenmektedir.  

-İlk Basamak Testi 

 Veri tabanın ilk basamaktaki dağılımları gözlenmektedir. 

Tablo 3.4 : II. Uygulama İlk Basamak Testi ve Benford Yasası 

İlk 
Basamak 

Rakam 
Sıklıkları 

Sıklık 
Oranı 

Benford 
Yasası 

Mutlak 
Sapma 

1 301 0.3019 0.301 0.0009 
2 183 0.1836 0.1761 0.0075 
3 122 0.1224 0.1249 0.0025 
4 104 0.1043 0.0969 0.0074 
5 80 0.0802 0.0792 0.0010 
6 51 0.0512 0.0669 0.0157 
7 56 0.0562 0.058 0.0018 
8 57 0.0572 0.0512 0.0060 
9 43 0.0431 0.0458 0.0027 

Toplam 997 1 1 0.0456 
 

 Veri tabanın ilk basamağında toplam rakamların %30'u ''1'' rakamından, 

%18'i  ''2'' rakamından oluşmaktadır. Bu sıklık oranları Benford Yasası'na uyumu 

göstermektedir. En yüksek sapma ilk basamakta bulunan ''6'' rakamıdır. Genel 

olarak bakıldığında büyük bir sapma olmamasına rağmen, denetçi tecrübelerine 

dayanarak belirli bir sayıda veriyi denetim hedefi haline getirilebilmektedir. 
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Şekil 3.4 : II. Uygulamanın Gözlem Oranlarının Benford Yasası ile Karşılaştırılması 

 

 Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere, veri tabanındaki rakamlar ilk basamak 

testinde Benford Yasası'na uyumlu bir şekilde dağılmıştır. ''6'' rakamı, yasanın 

değerlerinin altında kalmış olsa da ortalama mutlak sapmanın binde 5 ( 0.0456/9 ) 

oranında olması, ilk basamak testi için şüphe uyandıracak herhangi bir veriye sahip 

olunmadığını göstermektedir.  

 Sahip olduğumuz veri tabanındaki veri sayısı 10.000 adet verinin altında 

olduğu için diğer uygunluk testi olan Ki-Kare testinin aşırı güç problemi 

yaşamamasından dolayı uygulanması da mümkündür.  

 

Tablo 3.5 :  II. Uygulama İlk Basamak Ki-Kare Testi 

İlk 
Basamak 

Rakam 
Sıklıkları 

Sıklık 
Oranı 

Benford 
Sıklıkları 

Benford 
Yasası Ki- Kare 

1 301 0.3019 300,01 0.301 0.0027 
2 183 0.1836 175,57 0.1761 0.3142 
3 122 0.1224 124,52 0.1249 0.0512 
4 104 0.1043 96,61 0.0969 0.5653 
5 80 0.0802 78,96 0.0792 0.0136 
6 51 0.0512 66,70 0.0669 3.6952 
7 56 0.0562 57,82 0.058 0.0576 
8 57 0.0572 51,04 0.0512 0.6943 
9 43 0.0431 45,66 0.0458 0.1552 

Toplam 997 1.0000 997 1 5.4981 

0,0000

0,0500
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0,2000

0,2500

0,3000

0,3500

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gözlem 0,3019 0,1836 0,1224 0,1043 0,0802 0,0512 0,0562 0,0572 0,0431
Benford 0,301 0,1761 0,1249 0,0969 0,0792 0,0669 0,058 0,0512 0,0458

Gözlem
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 Tablo 3.5'te görüleceği üzere, gözlemlenen rakamlarla Benford rakamları 

arasında Ki-kare Testi uygulanmış ve 5,4981 değerinde bir sonuç elde edilmiştir. 

Ki-kare kritik değerler tablosuna göre 8 serbestlik derecesinde ve %5 anlamlılık 

düzeyinde bulunan kritik değer 15,51 olarak belirlenmiştir. Sahip olduğumuz veri 

tabanı kritik değerin oldukça altında bir seviyede bulunmaktadır ve bu durum 

gözlemlenen rakam dağılımlarının yasaya uyumlu olduğunu ifade etmektedir.  

 

-İkinci Basamak Testi 

 Veri tabanının ikinci basamak dağılımlarını gözlemleyerek veri seti 

hakkında bilgi toplamamıza olanak sağlamaktadır. 

 

Tablo 3.6 : II. Uygulama İkinci Basamak Testi ve Benford Yasası 

İkinci 
Basamak 

Rakam 
Sıklıkları 

Sıklık 
Oranı 

Benford 
Yasası 

Mutlak 
Sapma 

0 149 0.1264 0.1197 0.0067 
1 138 0.1310 0.1139 0.0171 
2 105 0.0952 0.1088 0.0136 
3 101 0.0989 0.1043 0.0054 
4 114 0.1108 0.1003 0.0105 
5 108 0.0943 0.0967 0.0024 
6 101 0.0870 0.0934 0.0064 
7 101 0.0778 0.0904 0.0126 
8 95 0.0852 0.0876 0.0024 
9 80 0.0934 0.085 0.0084 

Toplam 1092 1 1 0.0854 
 

 Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, rakam sıklıkları yasaya göre uyumlu 

bir şekilde dağılmıştır. İkinci basamak testinde oranların birbirine yakın olması, 

mutlak sapmaların daha belirgin şekilde oluşmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla veri 

tabanı hakkında daha detaylı bilgi elde edilebilmektedir. Tabloda, %1 'lik sapma 

gerçekleşmiş 3 adet değer bulunmaktadır. Toplam mutlak sapma oranının düşük 

seviyede olmasına rağmen denetçi ilk iki basamak testi ile birlikte bu değerlerin 

şüphe uyandıran bölümlerini denetim hedefi haline getirebilmektedir. 
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Şekil 3.5 : II. Uygulamanın İkinci Basamak Gözlem Oranlarının Benford Yasası ile 

Karşılaştırılması 

  

 Şekil 3.5'te bulunan verilere göre, 1,4 ve 9 rakamları yasadaki oranlardan sapma 

göstermektedir. Ortalama mutlak sapmanın binde 9 oranında olmasına rağmen düşük 

sayılabilecek bu oran  bazı şüpheleri de ortaya çıkartmaktadır. Ki-kare testinin  

uygulanması sonrasında elde edilecek sonuçlarla birlikte denetim hedefi haline getirilmesi 

denetçinin vermesi gereken bir karardır. Ancak bu sapmalara rağmen veri tabanı Benford 

Yasası'na uyumlu bir şekilde dağılmaktadır ve yüksek düzeyde anormallik içermemektedir. 

 

Tablo 3.7 : II. Uygulama İkinci Basamak Ki-Kare Testi 

İkinci 
Basamak 

Rakam 
Sıklıkları 

Sıklık 
Oranı 

Benford 
Sıklıkları 

Benford 
Yasası Ki- Kare 

0 149 0.1264 130.7 0.1197 2.5586 
1 138 0.1310 124.4 0.1139 1.4917 
2 105 0.0952 118.8 0.1088 1.6051 
3 101 0.0989 113.9 0.1043 1.4601 
4 114 0.1108 109.5 0.1003 0.1826 
5 108 0.0943 105.6 0.0967 0.0547 
6 101 0.0870 102.0 0.0934 0.0097 
7 101 0.0778 98.7 0.0904 0.0528 
8 95 0.0852 95.7 0.0876 0.0045 
9 80 0.0934 92.8 0.085 1.7707 

Toplam 1092 1 1092 1 9.1905 
 

0,000
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0,080
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0,140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gözlem 0,126 0,131 0,095 0,099 0,111 0,094 0,087 0,078 0,085 0,093
Benford 0,120 0,114 0,109 0,104 0,100 0,097 0,093 0,090 0,088 0,085

Gözlem

Benford
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 Yukarıdaki tablodan elde edilen verilere  göre, gözlem rakamlarının Ki-kare 

testi sonucu 9,1905'tir.  9 serbestlik derecesinde ve %5'lik anlamlılık düzeyinde 

kritik tablo değeri ise 16,92 olarak belirlenmiştir.  Gözlem değerleri kritik değerin 

çok altında bulunmaktadır. Bu yüzden her iki dağılımın birbirine eşit olduğu 

hipotezi kabul edilmektedir. Başka bir deyişle gözlemlenen dağılım Benford 

Yasası'na uyumludur. 

 

-İlk İki Basamak Testi 

 Veri tabanı hakkında ilk iki test sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda 

bu testle birlikte denetim hedefleri oluşturulmaktadır. 

 

Tablo 3.8 : II. Uygulama İlk İki Basamak ve Ki-Kare Testi 
İlk İki 

Basamak 
Rakam 

Sıklıkları 
Sıklık 
Oranı 

Benford 
Sıklıkları 

Benford 
Yasası 

Mutlak 
Sapma Ki-Kare 

10 32 0.3210 41.3 0.04139 0.27957 2.0805 
11 35 0.0351 37.7 0.03779 0.00268 0.1902 
12 33 0.0331 34.7 0.03476 0.00166 0.0791 
13 35 0.0351 32.1 0.03218 0.00293 0.2651 
14 40 0.0401 29.9 0.02996 0.01016 3.4354 
15 34 0.0341 27.9 0.02803 0.00607 1.3115 
16 25 0.0251 26.3 0.02633 0.00125 0.0596 
17 19 0.0191 24.7 0.02482 0.00576 1.3340 
18 23 0.0231 23.4 0.02348 0.00041 0.0072 
19 25 0.0251 22.2 0.02228 0.00280 0.3496 
20 8 0.0080 21.1 0.02119 0.01317 8.1558 
21 35 0.0351 20.1 0.0202 0.01491 10.9654 
22 15 0.0150 19.3 0.01931 0.00426 0.9391 
23 12 0.0120 18.4 0.01848 0.00644 2.2402 
24 25 0.0251 17.7 0.01773 0.00735 3.0339 
25 19 0.0191 17.0 0.01703 0.00203 0.2406 
26 19 0.0191 16.3 0.01639 0.00267 0.4327 
27 10 0.0100 15.7 0.01579 0.00576 2.0948 
28 15 0.0150 15.2 0.01524 0.00019 0.0025 
29 25 0.0251 14.7 0.01472 0.01036 7.2628 
30 17 0.0171 14.2 0.01424 0.00281 0.5533 
31 8 0.0080 13.7 0.01379 0.00577 2.4036 
32 8 0.0080 13.3 0.01336 0.00534 2.1248 
33 16 0.0160 12.9 0.01296 0.00309 0.7336 
34 10 0.0100 12.6 0.01259 0.00256 0.5189 
35 13 0.0130 12.2 0.01223 0.00081 0.0534 
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İlk İki 
Basamak 

Rakam 
Sıklıkları 

Sıklık 
Oranı 

Benford 
Sıklıkları 

Benford 
Yasası 

Mutlak 
Sapma Ki-Kare 

36 13 0.0130 11.9 0.0119 0.00114 0.1087 
37 9 0.0090 11.5 0.01158 0.00255 0.5611 
38 14 0.0140 11.2 0.01128 0.00276 0.6743 
39 14 0.0140 11.0 0.011 0.00304 0.8388 
40 17 0.0171 10.7 0.01072 0.00633 3.7279 
41 12 0.0120 10.4 0.01047 0.00157 0.2336 
42 9 0.0090 10.2 0.01022 0.00119 0.1388 
43 11 0.0110 10.0 0.00998 0.00105 0.1108 
44 10 0.0100 9.7 0.00976 0.00027 0.0075 
45 9 0.0090 9.5 0.00955 0.00052 0.0285 
46 13 0.0130 9.3 0.00934 0.00370 1.4606 
47 11 0.0110 9.1 0.00914 0.00189 0.3909 
48 4 0.0040 8.9 0.00895 0.00494 2.7162 
49 8 0.0080 8.7 0.00877 0.00075 0.0633 
50 10 0.0100 8.6 0.0086 0.00143 0.2371 
51 8 0.0080 8.4 0.00843 0.00041 0.0195 
52 13 0.0130 8.2 0.00827 0.00477 2.7420 
53 6 0.0060 8.1 0.00812 0.00210 0.5425 
54 6 0.0060 7.9 0.00797 0.00195 0.4766 
55 7 0.0070 7.8 0.00783 0.00081 0.0833 
56 5 0.0050 7.7 0.00769 0.00267 0.9277 
57 9 0.0090 7.5 0.00755 0.00148 0.2881 
58 10 0.0100 7.4 0.00742 0.00261 0.9154 
59 6 0.0060 7.3 0.0073 0.00128 0.2244 
60 3 0.0030 7.2 0.00718 0.00417 2.4157 
61 6 0.0060 7.0 0.00706 0.00104 0.1533 
62 4 0.0040 6.9 0.00695 0.00294 1.2382 
63 8 0.0080 6.8 0.00684 0.00118 0.2044 
64 5 0.0050 6.7 0.00673 0.00171 0.4357 
65 5 0.0050 6.6 0.00663 0.00161 0.3922 
66 3 0.0030 6.5 0.00653 0.00352 1.8928 
67 11 0.0110 6.4 0.00643 0.00460 3.2854 
68 3 0.0030 6.3 0.00634 0.00333 1.7448 
69 3 0.0030 6.2 0.00625 0.00324 1.6756 
70 9 0.0090 6.1 0.00616 0.00287 1.3304 
71 7 0.0070 6.1 0.00607 0.00095 0.1486 
72 2 0.0020 6.0 0.00599 0.00398 2.6418 
73 5 0.0050 5.9 0.00591 0.00089 0.1351 
74 4 0.0040 5.8 0.00583 0.00182 0.5652 
75 8 0.0080 5.7 0.00575 0.00227 0.8967 
76 5 0.0050 5.7 0.00568 0.00066 0.0776 
77 5 0.0050 5.6 0.0056 0.00058 0.0609 
78 6 0.0060 5.5 0.00553 0.00049 0.0429 
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İlk İki 
Basamak 

Rakam 
Sıklıkları 

Sıklık 
Oranı 

Benford 
Sıklıkları 

Benford 
Yasası 

Mutlak 
Sapma Ki-Kare 

79 5 0.0050 5.4 0.00546 0.00044 0.0362 
80 11 0.0110 5.4 0.0054 0.00563 5.8586 
81 4 0.0040 5.3 0.00533 0.00132 0.3249 
82 9 0.0090 5.2 0.00526 0.00377 2.6898 
83 3 0.0030 5.2 0.0052 0.00219 0.9204 
84 6 0.0060 5.1 0.00514 0.00088 0.1495 
85 2 0.0020 5.1 0.00508 0.00307 1.8545 
86 7 0.0070 5.0 0.00502 0.00200 0.7953 
87 2 0.0020 4.9 0.00496 0.00295 1.7540 
88 6 0.0060 4.9 0.00491 0.00111 0.2493 
89 7 0.0070 4.8 0.00485 0.00217 0.9689 
90 2 0.0020 4.8 0.0048 0.00279 1.6214 
91 6 0.0060 4.7 0.00475 0.00127 0.3375 
92 4 0.0040 4.7 0.0047 0.00069 0.1004 
93 5 0.0050 4.6 0.00464 0.00038 0.0302 
94 5 0.0050 4.6 0.0046 0.00042 0.0373 
95 3 0.0030 4.5 0.00455 0.00154 0.5203 
96 5 0.0050 4.5 0.0045 0.00052 0.0588 
97 4 0.0040 4.4 0.00445 0.00044 0.0430 
98 7 0.0070 4.4 0.00441 0.00261 1.5413 
99 2 0.0020 4.3 0.00436 0.00235 1.2671 

Toplam 997 1 997 1 0.53245 109 
 

 Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, rakam sıklıkları tespit edilerek 

Benford Yasası'na uygun rakam dağılımlarıyla karşılaştırılmaktadır. Rakam 

sıklıkları ile aralarındaki farklar mutlak sapma ve ki-kare yöntemiyle 

hesaplanmaktadır. Buna göre, genel toplamı 0.53245 olan veri tabanı mutlak 

sapmasının ortalaması binde 6 (0.53245/89) 'dır. Bu oran, diğer testlerle birlikte 

değerlendirildiğinde veri tabanın Benford Yasası'na eşit bir dağılım sergilediğini 

göstermektedir. 89 serbestlik derecesinde %5 anlamlılık düzeyindeki ki-kare kritik 

değeri 112.02 olarak hesaplandığında, veri tabanının değeri olan 109, kritik değerin 

altında kaldığı için dağılımın eşit olduğu hipotezi de kabul edilmektedir. Veri 

sayısının az olması sebebiyle aşırı güç problemi yaşamayan ki-kare testi, denetçi 

için oldukça önemli bir tespit aracı konumundadır. Kritik değerin altında bulunan 

veri tabanı, hilenin var olma ihtimalini oldukça düşük seviyelere çekmektedir.  
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Şekil 3.6 : II. Uygulama İlk İki Basamak Gözlem Oranlarının Benford Yasası ile 

Karşılaştırılması 

 

 Veri tabanının ortalama mutlak sapması ve ki-kare değerleri, Benford 

Yasası'na uyumlu bir dağılım göstermektedir. Denetçi, bu uyum sayesinde veri 

tabanında büyük bir hilenin meydana gelmediğini yorumlayabilmektedir. Ancak, 

tecrübe ve denetim yetenekleri doğrultusunda, yeterli zaman ve imkan varsa 

sapmaların yüksek olduğu rakam gruplarının şüphe uyandıran bölümleri denetim 

hedefi olarak belirlenebilmektedir. Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere, özellikle 

21,29 ve 80 ilk iki basamağıyla başlayan veriler, diğer verilere göre yüksek 

düzeyde sapma göstermektedirler. Dolayısıyla denetçi, karar alma yetkisini 

kullanıp, bu verileri denetleyerek yüksek sapmadan dolayı oluşan şüpheleri ortadan 

kaldırabilmektedir. 
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• III. Uygulama 

 Üçüncü uygulamamızda, ikinci ulusal piyasada işlem gören Y A.Ş 

firmasının 2013-2014 yılları arasında gerçekleştirdiği borsa hareketlerinin işlem 

hacimleri denetlenmektedir. Bu uygulamada bilgisayar destekli denetim programı 

olan IDEA kullanılmaktadır. IDEA programı, Microsoft Excel formatında eklenen 

veri tabanını analize uygun hale getirerek incelemektedir.  

 

 
Şekil 3.7 : Veri tabanının Programa Eklenmesi 

 

 Şekil 3.7'de, veri tabanı proje klasörüne eklenerek kullanıma hazır hale 

getirilmektedir. Veri girişleri ve takip işlemleri bu ekrandan yapılmaktadır. 

Firmanın 2013-2014 yılları arasında yapmış olduğu işlem hacimleri belirlenip 

analiz sekmesinde bulunan ''Benford Law'' seçeneği kullanılarak denetim programı 

çalıştırılmaktadır. 
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Şekil 3.8 : Benford Yasası Analizi 

 

 Şekil 3.8'de görüleceği üzere, Benford Yasası analizine başlamadan önce, 

denetimin yapılacağı alan seçilmektedir. Bununla birlikte analizin hangi testlerden 

oluşacağı ve şüpheli işlemlerin belirlenmesiyle ilgili ayarlar yapılarak analiz 

başlatılmaktadır.  

 Program başlatıldıktan sonra ilgili testlerin grafikleri ve yorumları rapor 

halinde sunulmaktadır. Bu uygulamada şirket verilerine ait ilk basamak, ikinci 

basamak ve ilk iki basamak testlerinin raporları analiz edilmektedir. 
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Şekil 3.9 : Benford Yasası Analizi İlk Basamak Testi Raporu 

 

 Yukarıdaki raporda görüleceği üzere, veri tabanı üzerinde yapılan analiz, üst 

sınır, alt sınır ve beklenen değerlerin veri tabanı üzerindeki sonuçlarını 

kapsamaktadır. Buna göre, binde 6 oranında bir sapmayla gerçek değerler, Benford 

Yasası'na uyumlu bir şekilde dağılmaktadır ve kabul edilebilir uygunluk sonucuna 

ulaşılmaktadır.  

 94 



 
Şekil 3.10 : Benford Yasası Analizi İkinci Basamak Testi Raporu 

 

 Şekil 3.10'da görülen ikinci basamak test raporunda, sapma oranı ilk 

basamak testine göre biraz daha yüksek bir seviyede bulunmaktadır. Ancak binde 8 

lik bir sapma oranı, ikinci basamak testi için yeterli görülmektedir. Dolayısıyla 

rapor, gözlem verilerinin Benford Yasası'na uyumluluğunu kabul edilebilir düzeyde 

olduğunu tespit etmektedir. 
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Şekil 3.11 : Benford Yasası Analizi İlk İki  Basamak Testi Raporu 

 

 Yukarıdaki raporda görüleceği üzere, ilk iki basamak testinin rapor 

sonuçlarında gözlem verilerinin Benford Yasası'na uyumsuz bir dağılım gösterdiği 

tespit edilmiştir. Başka bir deyişle, veritabanında şüpheli işlemlerin varlığına işaret 

eden yüksek oranlı sapmalar mevcuttur. Raporu incelediğimizde 23,71 ve 84 rakam 
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çiftlerinin sıklık oranları yasanın oldukça üzerinde bir dağılım göstermektedir. 

Dolayısıyla bu rakam çiftlerinin bulunduğu verilerle birlikte diğer verilere de 

detaylı bir incele yapılması gerekmektedir. 

 Benford Yasası ile tespit edilen verilerin uyumsuzluğu, SPK tarafından da 

farklı şekilde belirlenmiş ve firma hakkında inceleme başlatılmıştır. 2013-2014 

yılları arasında olağan dışı fiyat hareketleri gözlemleyen SPK, öz sermayesi 10 

milyon tl olan firmanın piyasa değeri 670 milyon tl’ye ulaşınca soruşturmayı 

büyütmüş ve çok sayıda manipülasyon yapıldığına karar vererek firmayı gözaltı 

pazarına almış, aynı zamanda piyasa işlemlerini gerçekleştiren kişiler hakkında suç 

duyurusunda bulunarak idari para cezası ile birlikte işlem yasağı getirmiştir.  

3.4 UYGULAMANIN SINIRLARI 

 
 Belli bir dönem içerisinde işletmelerin gerçekleştirdiği işlemler sonucu 

oluşan veri tabanlarını hile denetimi kapsamında incelemek, fazla sayıda işlem 

yapan firmalar için oldukça zordur. Dolayısıyla birden fazla denetim tekniği 

kullanılarak, hile denetimini en az hata payıyla gerçekleştirmek gerekmektedir. 

Yapılan bu çalışma, hile denetimi sırasında kaybedilen zamanın geri kazanılmasına 

katkı sağlamaktadır. Ancak Benford Yasası’nın kullanımına ilişkin birkaç sınır 

bulunmaktadır. 

 Öncelikle Benford Yasası’na uyumsuz oranlara sahip olan her veri tabanı, 

hileli işleme maruz kaldığı anlamını taşımamaktadır. Firmaların uyguladıkları 

politikalar sebebiyle oluşan veriler ya da sektörel fiyatlandırma dolayısıyla elde 

edilen gelirler büyük çoğunlukla aynı rakam grubunda bulunabilmektedir. 

Dolayısıyla Benford Yasası’nı tek başına hile denetiminde kullanmak, hatalı bulgu 

ve analizlerin oluşmasına sebep olmakla birlikte şirket yönetiminin karar alma 

sürecini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

 Kullanılan veri tabanının Benford Yasası’na uyumsuz oranlara sahip 

olabilmesi için veri seti büyüklüğünün belirli bir miktarda bozulması ve anormallik 

göstermesi gerekmektedir. Başka bir deyişle hilenin dönem içinde süreklilik arz 

ederek veri kümesini bozması, yasanın hileyi fark etmesini sağlamaktadır. Ancak 

belirli bir dönem içinde sayı bakımından az, tutar bakımından büyük bir işlemin 

gerçekleştirilmesi, veri tabanına yapılan testlerden saklanmayı sağlayabilmektedir. 
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Bu durum ise Benford Yasası’nın hileyi tespit edememesine neden olmaktadır. Elde 

edilen sınırlar doğrultusunda Benford Yasası’nı hile denetiminde yardımcı bir 

teknik olarak kullanmak, denetçinin zaman kazanmasını sağlamakta birlikte, hatalı 

sonuçlara ulaşmadan denetimin gerçekleştirilmesine olanak vermektedir.  

3.5 UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Yapılan çalışmada ilk olarak Borsa İstanbul A.Ş’nin sahip olduğu 2014 yılı 

verileri kullanılarak veri tabanının Benford Yasası’na uyumluluğu gözlenmiş, ikinci 

ve üçüncü uygulamalarda borsaya kote olmuş şirketlerin 2013-2014 yılı içerisinde 

gerçekleştirdiği işlem hacim tutarları incelenmiştir. 

 Borsa İstanbul A.Ş.’den elde edilen veri tabanına; ilk basamak, ikinci 

basamak ve ilk iki basamak testleri uygulanmış ve ortalama mutlak sapma 

yöntemiyle uygunluk testi gerçekleştirilmiştir. Buna göre; elde ettiğimiz veriler 

sonucunda Borsa İstanbul A.Ş’nin 2014 yılı içerisindeki işlem hacim tutarlarının 

rakam sıklıkları, Benford Yasası’na uyumlu bir şekilde dağılım göstermiştir. 

Ancak, veri sayısının çok fazla olduğu durumlarda açığa çıkan, yapılan hileli 

işlemin veri tabanı içerisinde saklanması sorunu sebebiyle şüphe duyulan iki farklı 

şirketin de yasaya uyumluluğu test edilmiştir. 

 İkinci uygulamada kullanılan firma verilerine de ilk basamak, ikinci 

basamak ve ilk iki basamak testleri uygulanmış, uygunluk testinde ise Ki-Kare 

yöntemi kullanılmıştır. Yapılan testlerle birlikte ortaya çıkan sonuca göre; analiz 

edilen veriler belirli oranda sapma göstermiş olsa da Benford Yasası’na uyumlu bir 

dağılım sergilemektedir. Dolayısıyla farklı yöntemler sonucu herhangi bir şüphe 

duyulmayan veri kümelerinin denetim hedefi haline getirilmesine gerek 

duyulmamaktadır. Ancak, denetçinin sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimi 

doğrultusunda, zaman ve maliyet miktarı göz önünde bulundurularak gerekli 

görülen veri kümelerinin incelenmesi, denetçinin alması gereken bir karardır. 

 Üçüncü uygulamamızda, bilgisayar destekli denetim programı kullanılarak 

ilk basamak, ikinci basamak ve  ilk iki basamak testleri uygulanmıştır. Elde 

ettiğimiz raporlara göre; veri tabanının ilk ve ikinci basamak testlerinde belirli 

düzeyde sapma oranı bulunmasına rağmen Benford Yasası’na uyumluluk 

gözlenmektedir. Ancak ilk iki basamak testi raporunda bulunan sapma oranı ve 

rakamların sıklık seviyeleri, kabul edilemez düzeyde Benford Yasası’na 

 98 



uyumsuzluk sergilemektedir. Dolayısıyla rakam sıklıkları anormallik gösteren 

veriler, denetim hedefi haline getirilmiştir. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçla 

birlikte, SPK tarafından yapılan araştırmalar incelenmiş, firma yetkililerin borsa 

manipülasyonu yaparak, hileli işlemlerden dolayı idari para cezasına çarptırıldığı ve 

firmanın gözaltı pazarına alındığı görülmüştür. 

SONUÇ 

 İşletmelerde etkin bir denetimin gerçekleştirilmemesi, çalışanların 

işletmeye, üst düzey yetkililerin ve firma sahiplerinin de yatırımcılara karşı hile 

yapma eğilimini arttırmaktadır. Hile üçgeninde bulunan unsurlardan en az birine 

sahip olan bir kişi, işletme kaynaklarını kendi yararına kullanmaktan 

kaçınmayacaktır. Bu durum, öncelikle işletmeyi, dolaylı olarak çalışanları ve 

çevresini, aynı zamanda ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyecektir. 

Küreselleşen dünyada, rekabetin hızla gelişmesiyle maliyetlerin oldukça önemli 

olduğu bir ortamda hile nedeniyle yaşanan kayıplar firmaların geleceğini risk altına 

almaktadır. Çalışan hilelerinin engellenmesi, etkin bir iç denetim sistemiyle kontrol 

altına alınabilirken, üst düzey yetkililerin ve firma sahiplerinin yaptığı hileleri 

ortaya çıkarmak çok daha zordur. Yönetim kademesinde bulunan bu kişiler, birçok 

bölüme ve alana giriş yetkisiyle birlikte, karar verme yetkisine de sahiptir. 

Dolayısıyla yatırımcılar, dış denetim raporlarına ve bağımsız kuruluşların denetime 

güvenmek zorundadırlar. Bu güven ortamını sağlayabilmek için etkin bir hile 

denetimi yapılmalı ve birden fazla denetim tekniği aynı anda kullanılarak hileyi 

önleyici tedbirler alınmalıdır.  

 Bilgisayar teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler, bilgisayarların 

kapasitelerinin yükselmesine ve birçok alanda kullanılmasına olanak tanımıştır. 

İşletmeler de zaman ve kağıt tasarrufu sağlamak amacıyla sistemlerini elektronik 

ortama taşıyarak bilgisayar üzerinden yönetmeye başlamıştır. Artık birçok kayıt, 

firmalar arası görüşmeler, faturalar, sözleşmeler kağıt kullanılmadan bilgisayar 

sistemi üzerinden gönderilebilmektedir. Dolayısıyla fiziki ortamda bulunmayan 

kayıtları denetlemek için bilgisayar destekli denetim programlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte üretilen bu programlar, fiziksel 

ortamda bir araya getirilemeyecek miktarlara ulaşan verileri tek bir dosya içinde 

muhafaza edebilmektedir. Programlar sayesinde yüksek miktarda veriye sahip 
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dosyalar, kısa süre içinde analiz edilebilmekte ve birçok matematiksel ve 

istatistiksel yöntemi kullanarak hilenin ortaya çıkmasını sağlayabilmektedir. 

 Denetim çalışmalarında hileyi tespit etmek için kullanılan bir çok yöntem 

bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de sayısal analize olanak sağlayan Benford 

Yasası’nın hile denetiminde kullanılmasıdır. Simon Newcomb’ın keşfettiği, Frank 

Benford tarafından yapılan araştırmalarla sonuca ulaştırılan bu teori rakamların 

sayılar içerisindeki görünme sıklıklarını incelemiş ve belirli oranlar elde edilmiştir. 

Doğal olarak sistematik şekilde dağılan bu rakamlar, dışarıdan müdahale 

edildiğinde ya da gerçek dışı sayılar eklendiğinde dağılımı bozmakta ve sapmalar 

görülmektedir. Böylece sayılara etki edildiği ortaya çıkmaktadır. 

 Benford Yasası, çok farklı alanlarda kullanılmış ve birçok araştırmaya konu 

olmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, rakamların dağılım sıklıkları her 

alanda benzer oranları verdiği için yasalaşmıştır. Yapılan bu çalışmaları takip eden 

Mark Nigrini, Benford Yasası’nı denetim alanında kullanmayı denemiş ve benzer 

sonuçlar elde etmiştir. Buna göre, firmaların yıl içinde gerçekleştirdiği işlemlere ait 

kayıtlarda bulunan sayılar, yasaya uyumlu bir şekilde dağılım göstermiştir. 

Dolayısıyla, dışarıdan yapılacak herhangi bir müdahale rakamların sıklık oranlarını 

değiştirecek ve beklenen dağılımdan sapmalar görülecektir. Böylece beklenen 

dağılımı bozan şüpheli işlemler kolay bir şekilde ortaya çıkartılacaktır.  

 Benford Yasası’nın en önemli özelliği, çok fazla veriye sahip olan veri 

tabanlarında denetim hedeflerini oluşturacak şüpheli işlem setlerini kısa süre içinde 

tespit edebilmesidir. Denetçinin, veri tabanından örneklem alarak kontrol etmeye 

çalıştığı durumlarda yapılan şüpheli işlemler gözden kaçabilecekken, yasa ile 

birlikte veri kümesinin tamamı incelenmektedir. Ancak, analiz sırasında veri tabanı 

çok iyi tanınmalı ve yasanın kullanılabilmesi için gerekli şartları taşımalı, hiçbir 

sınırlayıcı durum bulunmamalıdır. Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle firmaların 

sahip olduğu bilgisayar destekli denetim programları, bu işlemleri kısa sürede 

gerçekleştirerek analize hazır hale getirebilecek kapasitededir. 

 Borsa verilerinde yapılan manipülasyonları ve hileli işlemleri tespit etmede 

Benford Yasası’nın tahmin gücünü ortaya çıkarmak bu çalışmanın temel amacıdır. 

Çalışmada hilenin tanımı, hileye neden olan unsurlar, hilenin günümüze kadar ki 

etkileri ve dünya üzerindeki maliyeti araştırılmış, proaktif yaklaşımlarla birlikte 
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veri tabanı içinde saklanmış olan hilelerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Çalışmanın uygulama kısmında üç farklı şirket verileri incelenmiş ve analiz 

edilmiştir. Birinci uygulamada veri tabanının çok fazla sayıda veri içermesi 

sebebiyle olası hile belirtilerinin veri kümesi içinde saklanması göz önünde 

bulundurularak iki ayrı uygulama daha yapılmış ve şüphe duyulan şirketler 

incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ikinci uygulamada incelenen şirket 

verileri Benford Yasası’na uyumlu bir dağılım göstermiş ve herhangi bir hile 

belirtisine ulaşılmamıştır. Ancak borsa manipülasyonu yaptığı düşünülen şirket 

verilerinde Benford Yasası’ndan sapmalar görülmüş ve bu sapmalar test sürecinden 

geçirilerek analiz edilmiş, çeşitli hile belirtileri ortaya çıkarılarak denetim hedefi 

haline getirilen araştırma bu anlamda amacına ulaşmıştır. 

 Çalışmanın konusu olan Benford Yasası, farklı alanlarda yapılacak 

çalışmalarda kullanılarak muhasebe üzerindeki etkisi araştırılabilir. Firmaların 

maliyet ya da gelir hesaplarının Benford dağılımına uyumu ve ortalama mutlak 

sapması hesaplanarak yasanın denetim içindeki etkisi arttırılabilir. Yasanın bu 

şekilde denetim sürecinde kullanılması, denetçinin zaman ve maliyet açısından 

tasarruf etmesine ve hile belirtilerinin az olduğu veri tabanlarında hile risk 

analizinin daha kolay bir şekilde belirlenmesine yardımcı olacak, işletmelerin hile 

nedeniyle yaşadığı kayıpları mümkün olan en az seviyeye düşürmesini 

sağlayacaktır. 
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	Gerçek işlemler neticesinde oluşmuş muhasebe verilerinin Benford Yasası’nda öngörülen dağılımlara uyması beklenmekle birlikte uyumun olmaması durumunda iki olasılık söz konusudur:150F
	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
	BENFORD YASASI'NIN KULLANILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA
	3.1 UYGULAMANIN AMACI
	3.2 UYGULAMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ
	3.3 UYGULAMANIN BULGULARI VE ANALİZLERİ

	Şekil 3.3'te görüleceği üzere, veri tabanı üzerinde yapılan testler, Benford Yasası'na uyumlu bir şekilde dağılım göstermektedir. İlk iki basamak testinin ortalama mutlak sapması, bu sayıda bir veri tabanı için oldukça düşük rakamlara sahiptir. Veri ...
	 II. Uygulama
	İkinci uygulamamızda, borsaya kote olmuş ikinci ulusal piyasada işlem gören X A.Ş firmasının 2013-2014 yılları arasında gerçekleştirdiği borsa hareketlerinin işlem hacimleri denetlenmektedir.
	-İlk Basamak Testi
	Veri tabanın ilk basamaktaki dağılımları gözlenmektedir.
	Veri tabanın ilk basamağında toplam rakamların %30'u ''1'' rakamından, %18'i  ''2'' rakamından oluşmaktadır. Bu sıklık oranları Benford Yasası'na uyumu göstermektedir. En yüksek sapma ilk basamakta bulunan ''6'' rakamıdır. Genel olarak bakıldığında b...
	Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere, veri tabanındaki rakamlar ilk basamak testinde Benford Yasası'na uyumlu bir şekilde dağılmıştır. ''6'' rakamı, yasanın değerlerinin altında kalmış olsa da ortalama mutlak sapmanın binde 5 ( 0.0456/9 ) oranında olm...
	Sahip olduğumuz veri tabanındaki veri sayısı 10.000 adet verinin altında olduğu için diğer uygunluk testi olan Ki-Kare testinin aşırı güç problemi yaşamamasından dolayı uygulanması da mümkündür.
	Tablo 3.5 :  II. Uygulama İlk Basamak Ki-Kare Testi
	Tablo 3.5'te görüleceği üzere, gözlemlenen rakamlarla Benford rakamları arasında Ki-kare Testi uygulanmış ve 5,4981 değerinde bir sonuç elde edilmiştir. Ki-kare kritik değerler tablosuna göre 8 serbestlik derecesinde ve %5 anlamlılık düzeyinde buluna...
	-İkinci Basamak Testi
	Veri tabanının ikinci basamak dağılımlarını gözlemleyerek veri seti hakkında bilgi toplamamıza olanak sağlamaktadır.
	Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, rakam sıklıkları yasaya göre uyumlu bir şekilde dağılmıştır. İkinci basamak testinde oranların birbirine yakın olması, mutlak sapmaların daha belirgin şekilde oluşmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla veri tabanı hakk...
	Tablo 3.7 : II. Uygulama İkinci Basamak Ki-Kare Testi
	Yukarıdaki tablodan elde edilen verilere  göre, gözlem rakamlarının Ki-kare testi sonucu 9,1905'tir.  9 serbestlik derecesinde ve %5'lik anlamlılık düzeyinde kritik tablo değeri ise 16,92 olarak belirlenmiştir.  Gözlem değerleri kritik değerin çok al...
	-İlk İki Basamak Testi
	Veri tabanı hakkında ilk iki test sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda bu testle birlikte denetim hedefleri oluşturulmaktadır.
	Tablo 3.8 : II. Uygulama İlk İki Basamak ve Ki-Kare Testi
	Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, rakam sıklıkları tespit edilerek Benford Yasası'na uygun rakam dağılımlarıyla karşılaştırılmaktadır. Rakam sıklıkları ile aralarındaki farklar mutlak sapma ve ki-kare yöntemiyle hesaplanmaktadır. Buna göre, genel ...
	 III. Uygulama
	Üçüncü uygulamamızda, ikinci ulusal piyasada işlem gören Y A.Ş firmasının 2013-2014 yılları arasında gerçekleştirdiği borsa hareketlerinin işlem hacimleri denetlenmektedir. Bu uygulamada bilgisayar destekli denetim programı olan IDEA kullanılmaktadır...
	Program başlatıldıktan sonra ilgili testlerin grafikleri ve yorumları rapor halinde sunulmaktadır. Bu uygulamada şirket verilerine ait ilk basamak, ikinci basamak ve ilk iki basamak testlerinin raporları analiz edilmektedir.
	Şekil 3.10'da görülen ikinci basamak test raporunda, sapma oranı ilk basamak testine göre biraz daha yüksek bir seviyede bulunmaktadır. Ancak binde 8 lik bir sapma oranı, ikinci basamak testi için yeterli görülmektedir. Dolayısıyla rapor, gözlem veri...
	Yukarıdaki raporda görüleceği üzere, ilk iki basamak testinin rapor sonuçlarında gözlem verilerinin Benford Yasası'na uyumsuz bir dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Başka bir deyişle, veritabanında şüpheli işlemlerin varlığına işaret eden yüksek o...
	Benford Yasası ile tespit edilen verilerin uyumsuzluğu, SPK tarafından da farklı şekilde belirlenmiş ve firma hakkında inceleme başlatılmıştır. 2013-2014 yılları arasında olağan dışı fiyat hareketleri gözlemleyen SPK, öz sermayesi 10 milyon tl olan f...
	3.4 UYGULAMANIN SINIRLARI

	Belli bir dönem içerisinde işletmelerin gerçekleştirdiği işlemler sonucu oluşan veri tabanlarını hile denetimi kapsamında incelemek, fazla sayıda işlem yapan firmalar için oldukça zordur. Dolayısıyla birden fazla denetim tekniği kullanılarak, hile de...
	Öncelikle Benford Yasası’na uyumsuz oranlara sahip olan her veri tabanı, hileli işleme maruz kaldığı anlamını taşımamaktadır. Firmaların uyguladıkları politikalar sebebiyle oluşan veriler ya da sektörel fiyatlandırma dolayısıyla elde edilen gelirler ...
	Kullanılan veri tabanının Benford Yasası’na uyumsuz oranlara sahip olabilmesi için veri seti büyüklüğünün belirli bir miktarda bozulması ve anormallik göstermesi gerekmektedir. Başka bir deyişle hilenin dönem içinde süreklilik arz ederek veri kümesin...
	3.5 UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

	Yapılan çalışmada ilk olarak Borsa İstanbul A.Ş’nin sahip olduğu 2014 yılı verileri kullanılarak veri tabanının Benford Yasası’na uyumluluğu gözlenmiş, ikinci ve üçüncü uygulamalarda borsaya kote olmuş şirketlerin 2013-2014 yılı içerisinde gerçekleşt...
	Borsa İstanbul A.Ş.’den elde edilen veri tabanına; ilk basamak, ikinci basamak ve ilk iki basamak testleri uygulanmış ve ortalama mutlak sapma yöntemiyle uygunluk testi gerçekleştirilmiştir. Buna göre; elde ettiğimiz veriler sonucunda Borsa İstanbul ...
	İkinci uygulamada kullanılan firma verilerine de ilk basamak, ikinci basamak ve ilk iki basamak testleri uygulanmış, uygunluk testinde ise Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır. Yapılan testlerle birlikte ortaya çıkan sonuca göre; analiz edilen veriler beli...
	Üçüncü uygulamamızda, bilgisayar destekli denetim programı kullanılarak ilk basamak, ikinci basamak ve  ilk iki basamak testleri uygulanmıştır. Elde ettiğimiz raporlara göre; veri tabanının ilk ve ikinci basamak testlerinde belirli düzeyde sapma oran...
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