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KURUMSAL YÖNETİM VE HİLE DENETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
 

1. GİRİŞ 

Günümüzde şirketler ve hatta devletler artık finansman imkânları konusunda 

kendi iç pazarları ile sınırlı kalmamakta, uluslararası alanda dünya sermaye 

hareketlerinden pay kapma savaşı her geçen gün hızlanmakta, yatırımcıların 

seçenekleri gün geçtikçe genişlemekte, fonların ve yatırımcıların gittikçe uluslararası 

bir nitelik kazanması, beraberinde birçok yeniliği getirmektedir. Bu gelişmelere paralel 

olarak, karşılaşılan sorunlar ve düzenlenmesi gereken konular ise giderek 

karmaşıklaşmaktadır. 

Ülkeler küreselleşme ile birlikte artan rekabet koşullarında, büyümek ve 

büyümeyi sürdürülebilir kılmak için, uluslararası boyutta gerekli uyum çalışmalarını 

yapmak ve bunları bir dizi düzenleme şeklinde hayata geçirmek zorunda kalmaktadır. 

Böylesi bir ortamda, Türk sermaye piyasalarının küresel likidite sisteminin bir parçası 

olarak yapılandırılması, uluslararası finansal piyasalardan fon sağlama olanaklarının 

arttırılması hem ülkemiz, hem de şirketler açısından büyük önem taşımaktadır. 

Kurumsal yönetim kavramı, Barings (1995) ve Sumitomo (1996) gibi 

uluslararası finansal aracılık şirketlerindeki yönetsel yetersizlikler ile finansal 

muhasebeleştirmede kötüye kullanımlar nedeniyle, türev ürün piyasalarındaki 

işlemlerden kaynaklanan ve faaliyet içerisinde oldukları tüm gelişmiş ulusal pazarlara 

hızla bulaşan sistematik krizlerin ardından ilk olarak 1999 senesinde OECD 

tarafından uluslararası finans çevrelerinin dikkatine sunulmuş olmakla beraber ancak 

Enron, WorldCom, Parmalat gibi yatırımcıların topyekün sermaye piyasaları yoluyla 

satın almış olduğu halka açık şirketlerde baş gösteren finansal skandallar sonrası 

ciddi olarak tartışılır hale gelmiştir. Kurumsal yönetim kavramı ile aslında anlatılmak 

istenen, şirketlerde iyi yönetim olgusunun yerleştirilmesidir. Başka bir deyişle, şirket 

yöneticisinin doğru kararlar alabilmesi, demokratik katılım kanallarının açık olması, 

şirket yöneticilerinin aldığı kararlardan hissedarlar başta olmak üzere çıkarları 

etkilenebilecek herkesin şirket yönetimini denetleyebilmesi, şirketin keyfilikten uzak, 

hukuk ve kurallara bağlı, şeffaf bir biçimde yönetilmesidir. 
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İyi kurumsal yönetim uygulamalarının şirketler ve ülke açısından önemli 

yararları bulunmaktadır. Konuya şirketler açısından bakıldığında, kurumsal yönetim 

kalitesinin yüksek olması; düşük sermaye maliyeti, finansman imkânlarının ve 

likiditenin artması, krizlerin daha kolay atlatılması ve iyi yönetilen şirketlerin sermaye 

piyasalarından dışlanmaması anlamına gelmektedir. Konuya ülke açısından 

baktığımızda ise iyi kurumsal yönetim, ülkenin imajının yükselmesi, sermayenin yurt 

dışına kaçmasının önlenmesi, dahası yabancı sermaye yatırımlarının artması, 

ekonominin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünün artması, krizlerin daha az 

zararla atlatılması, kaynakların daha etkin bir şekilde dağılması, yüksek refahın 

sağlanması ve sürdürülmesi anlamına gelmektedir. 

Kurumsal Yönetim; İşletme yönetiminde, iş süreçlerinde ve paydaşlarla 

ilişkilerde; eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla işletme 

faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği, raporlama güvenilirliği, düzenlemelere uygunluk, 

paydaşların hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayan yaklaşım ve ilkeleri 

ifade eder. 

Günümüz iş dünyasında işletmelerin karşı karşıya kaldıkları en önemli 

sorunlardan biri çalışanlar tarafından yapılan hilelerdir. Genel olarak hile; çeşitli 

oyunlarla, sahtekârlıklarla, aldatma yöntemleri ile bir kişi veya kurumun varlığın elde 

edilmesi şeklinde tanımlanabilir.  Soygun hile eylemine göre daha sert bir biçimde 

ortaya çıksa ve daha fazla ilgi çekse de hile sonucu ortaya çıkan zararlar, soygundan 

çok daha fazladır. Günümüz modern toplumlarında hileli eylemler çok önemli bir 

sorun haline gelmiştir. 

Yönetim, hileyi minimize etmek için kontrol prosedürlerini oluşturmakla 

sorumludur. Hile, riski önleme, yıldırma ve ortaya çıkarma gibi tedbirlerin birleşimi 

aracılığıyla azaltılabilir.  Çünkü hileli, gizli anlaşmaları ve yanlış belgelemeyi ortaya 

çıkarmak zordur, hile önleme üzerine odaklanmak ve yıldırmak ise daha etkili ve 

daha az maliyetlidir.  Programlar ve kontroller hileye imkân verecek düzenlemeleri 

azaltmak için yönetim tarafından oluşturulur. Aynı zamanda program ve kontroller, 

ortaya çıkma ve ceza alma olasılığı yüzünden çalışanları hile yapmaktan yıldırmak 

amacıyla da oluşturulmuştur.   
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BİRİNCİ BÖLÜM 
KURUMSAL YÖNETİM 

 
2. KURUMSAL YÖNETİM 

Kurumsal yönetim (Corporate Governance) anlayışı, şirketlerinin idaresinde 

ve faaliyetlerinde kar elde etme ve pay sahiplerine dağıtma ana unsuru ve amacını 

taşıyan geleneksel yapılarının yanında, pay sahipleri dahil tüm menfaat sahiplerinin 

haklarının korumasını ve bu çerçevede söz konusu menfaat grupları arasındaki 

ilişkilerin kurallarının düzenlemesini hedefleyen bir kavramdır. 

Birçok farklı şekilde tanımlanabilecek kurumsal yönetim (corporate 

governance), en geniş anlamda modern yaşamda insanların bir amaca ulaşmak için 

oluşturduğu herhangi bir kurumun yönetiminin düzenlenmesidir. Daha dar anlamda 

ise, bir kurumun beşeri ve mali sermayeyi çekmesine, etkin çalışmasına ve böylece 

ait olduğu toplumun değerlerine saygı gösterirken uzun dönemde ortaklarına 

ekonomik değer yaratmasına imkân tanıyan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve 

uygulamaları ifade etmektedir (Dünya Bankası, Corporate Governance Manual). 

Kurumsal yönetimin evrensel kabul ve geçerliliği olan ana ilkeleri adillik, hesap 

verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluktur. Bu ilkeler ışığında kurumsal yönetim, kurumun 

en yüksek performansı göstermesini, en karlı, en başarılı ve en rekabetçi olmasını 

hedefler.1 

Kurumsal yönetim, insanların modern yaşamda bir amaca ulaşmak için 

oluşturduğu herhangi bir kurumun yönetiminin düzenlenmesidir. İyi bir kurumsal 

yönetim rejimi, şirketlerin sermayeyi verimli bir şekilde kullanmalarını garanti 

etmelerini sağlar. Kurumsal yönetim ile şirket performansı ve karlılığı arasında belirli 

bir ilişki kurulmaktadır. İyi kurumsal yönetim uygulamalarının temelinde, yönetimde ve 

karar alma süreçlerinde nitelikli ve yetkin bireylerin görev alması ve bu bireylerin her 

türlü çıkar çatışmasından uzak, bağımsız bir şekilde karar alabilmelerinin sağlanması 

yatmaktadır. Kurumsal yönetim hissedarlar ve çalışanlar dışında şirketin nasıl 

yönetildiğiyle ilgili tüm kreditörler, yatırımcılar, tedarikçiler ve müşteriler açısından da 

önemlidir. 

 

                                                                 
1 Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, “Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu” , Lebib Yalkın Yayımları, Yayın No. 
TÜSİAD-T/2002-12/336, Aralık 2002 
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Yönetim, belli amaçlara ulaşmak amacıyla yapılan planlama, örgütleme, 

yürütme, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesini ifade etmektedir. 

Kurumsal yönetim ise bütün bu faaliyetlerin yerine getirilmesinde menfaat gruplarının 

çıkarlarının, örgütsel amaçlara ne şekilde yansıtılacağı ve ne şekilde tatmin edileceği 

ile de ilgilenmektedir. Kurumsal yönetim, yönetim fonksiyonlarını da içeren ancak 

bununla sınırlı olmayan bir çatı kavramdır.2 

Kurumsal yönetimin temelini en güzel özetleyen söz ünlü iktisatçı Adam 

Smith’in “Başka insanların paralarını yönetenlerden, kendi paralarını yönetmekte 

gösterdikleri dikkat ve arzuyu bekleyemezsiniz. Bu sebeple az ya da çok, her şirket 

yönetiminde, özensizlik, dikkatsizlik ve kaynakların israfı söz konusu olacaktır” 

sözüdür. Her ne kadar o zaman kurumsal yönetim kavramı olmasa da ünlü iktisatçı 

bu sözle kurumsal yönetimin mantığını bundan iki yüz elli sene önce vurgulamıştır. 

Kurumsal yönetim çok yönlü bir konudur. Kurumsal yönetimin önemli bir 

bölümünü hesap verebilme, temsili görev ve denetleme ve kontrol mekanizmaları 

oluşturur. Bu anlamda herhangi bir kurumsal yönetim sisteminde yer alan bireyler, o 

sistemin tüm paydaşlarının çıkarları ve iyiliği için oyunun kurallarına uymak 

zorundadırlar. Diğer önemli odak noktası ise ekonomik verimliliktir.3 

2.1. Kurumsal Yönetim Kavramının Doğuşu 

İlk şirketler şahıs şirketleriydi. Kurucu hem sermayedar, hem de Yönetici 

oluyordu ve kurucunun ailesi işi ve şirketi sürdürüyordu. Bilgi, beceri babadan oğula 

(usta/çırak) geçiyor, şirketin sermayedarı, sahibi ve yöneticisi aynı olduğundan ilave 

bir kurumsal yönetim mekanizmasına ihtiyaç duyulmuyordu.4 

Zamanla işlerin ve şirketlerin gelişmesi ve büyümesi sonucu: 

• Kurucu ve ailesi şirket yönetimini, ücret karşılığında, profesyonel 

yöneticilere bırakmaya başladı. 

• Kurucu ve ailesi, artan sermaye ihtiyacını karşılamak için önce 

ortaklara sonra kurumsal yatırımcılara ve çok sayıda küçük yatırımcıya 

açıldı. 
 

                                                                 
2 Aydın Karapınar ve Rıdvan Bayırlı, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim,4.Basım, Ankara: Gazi Kitabevi,2009, s.408 
3 Haluk Alacaklıoğlu, Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri, 1.Basım, İstanbul:Matsis Matbaa,2009, s.47-48 
4 Hasan Subaşı, Kurumsal Yönetim Kavramının Doğuşu,www.ku.edu.tr/files/corporate/governance/HSubasi.ppt (27.04.2010),  
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Kurumsal yönetim, serbest rekabet şartlarının kurumsallaştığı gelişmiş 

ülkelerde 1930’lardan itibaren önem kazanmaya başlamış ve son yirmi yılda bir çok 

ülkede kurumların yönetiliş tarzını belirler hale gelmiştir. Günümüzde gelişmiş 

ülkelerde kurumsal yönetim tarzını uygulamayan halka açık bir şirket düşünülemez 

hale gelmiştir.5 

Kurumsal Yönetim Sistemini Oluşturan Öğeler; 

-İyi kurumsal davranışın ilke ve kuralları, 

-Kurumsal yönetimi düzenleyen ve denetleyen kurumlar, 

-Hukuki yapı ve 

-Yönetim Kurulu’dur. 

McKinsey tarafından hazırlanan ve dünyanın birçok ülkesinden bireysel ve 

kurumsal yatırımcıların katıldığı bir araştırma raporu, katılımcıların tamamına yakını 

etkin bir kurumsal yönetime sahip şirketlere daha fazla para ödemeye hazır 

olduklarını göstermiştir.6 

Peki, kurumsal yönetime olan ilgiyi bu şekilde arttıran etkenler nelerdir? Bu 

etkenler: 

 Dünyada kapitalizm ve özelleştirmenin yaygınlaşması 

 Şirketlerin giderek daha büyük boyutlara ulaşması 

 Globalleşme 

 Pay sahiplerinin giderek artan etkisi 

 Global krizler 

şeklinde sayılabilir. Son yıllarda hızla büyüyen bu etkenler, güçlü bir 

kurumsal yönetime olan ihtiyacını arttırmıştır. 

 

 

 

                                                                 
5 TÜSİAD, Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu, 2002, http://www.tusiad.org/FileArchive/kurumsalyonetim.pdf,                               
(18.04.2010), s.9 
6  Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kamunun Aydınlatılması, 2003, 
http://www.spk.gov.tr/yayin.aspx?type=yay02 (21.04.2010), s.4 
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2.2. Kurumsal Yönetimin Amacı 

Kurumsal yönetimin amacı; 

- Şirket içindeki ve makroekonomik anlamda ülke ekonomisindeki kaynakların 

etkin kullanımını sağlamak, 

- Sağlayacakları kaynakların kurumsal amaç doğrultusunda kullanılacağına ilişkin 

ulusal ve uluslararası yatırımcılara güvence sağlamak suretiyle, şirkete düşük 

maliyetli yatırım sermayesi temin etmek, 

- Şirket faaliyetlerinin; kanunlara, düzenlemelere ve toplumun beklentilerine 

uygunluğunu sağlamak 

- Yöneticilerin, kurumsal varlıkların kullanımında dikkatli ve özenli davranmalarını 

sağlamak, 

- Şirketlerin, piyasalardaki önceden tahmin edilemeyen değişikliklere ve 

önlenemeyen krizlere hızlı şekilde cevap vererek uyum sağlayabilmelerini temin 

etmek, 

- Başarısızlıkları durumunda yerlerine yenilerinin geleceğini bilen yöneticilerin, 

şirket performansını arttırmak için odaklanmalarını ve daha etkin çalışmalarını 

sağlamak, 

- Piyasa suiistimallerini ve piyasalardaki yasa dışı faaliyetleri azaltmak şeklinde 

sayılabilir. 

Etkin bir kurumsal yönetim için sağlam bir alt yapı gerekmektedir. Bunun için 

ise aşağıdaki unsurların mevcudiyeti şarttır: 

- Gelişmiş, iyi örgütlenmiş ve iyi yönetilen sermaye piyasaları, 

- Pay sahiplerinin şirketin yasal sahibi olduğunu öngören, azınlık pay sahiplerine 

ve yabancı pay sahiplerine eşit işlem yapılmasını öngören kanunlar, 

- Pay sahiplerinin haklarının korunmasını sağlayacak etkin mekanizmalar, 

- Şirketlerin birleşmelerinde, devralmalarında, nevi değiştirmelerinde ve hatta iflas 

prosedürlerinde uygulanabilecek etkin sermaye piyasası, iflas ve şirketler hukuku 

düzenlemeleri, 

- Yatırımcılara karşı işlenebilecek suçları ve piyasanın suiistimaline ilişkin yasa 

dışı fiilleri önleyecek hukuk düzenlemeleri, 

- Uzman mahkemeler ve iyi örgütlenmiş düzenleyici otoriteler, 

- Tecrübeli ve etkin bir denetim ve muhasebe sektörü, 
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Ayrıca gelişmiş piyasalarda etkin bir kurumsal yönetim için, yukarıdaki 

unsurların; kurumsal yatırımcı örgütleri, profesyonel yönetici örgütleri, derecelendirme 

şirketleri, menkul kıymet analistleri ve en nihayetinde seçkin bir finans medyası ile 

desteklenmesi gerekmektedir. 

2.3. Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Önemi7 

Kurumsal yönetim anlayışı yeni oluşmuş bir kavram olmayıp, sıkça dile 

getirilmeye başlanmadan önce de gerek politika üretenlerin gerekse de 

uygulayıcıların ilgilendiği bir konu olmuştur. Kurumsal yönetim, anonim ortaklıkların 

idaresinde ve faaliyetlerinde kar elde etme ve pay sahiplerine dağıtma ana unsuru ve 

amacını taşıyan geleneksel yapılarının yanında, gerek hissedarların gerekse 

yöneticilerin çıkarlarını gözeten, aynı zamanda diğer çıkar sahiplerinin haklarının da 

(ortaklık çalışanları, müşteriler, alacaklılar, fon sağlayanlar ve devlet) önemsendiği bir 

anlayıştır. Ortaklığın menfaat sahiplerinin temel hak ve sorumlulukları, sermaye 

piyasalarına yönelik düzenlemeler, ortaklıklar hukuku, borçlar hukuku ve icra ve iflas 

hukuku ile belirlenmekte ve korunmaktadır. 

Gerek kamunun aydınlatılması ve muhasebe alanındaki gelişmeler gerekse 

ortaklıkların ve yatırımcıların çabaları ile kurumsal yönetim konusunda olumlu adımlar 

atılmışsa da, son yıllarda gözlemlenen asıl gelişim süreci bu konunun hukukçuların, 

düzenleyici otoritelerin, finans uzmanlarının ilgilendikleri bir konu olmaktan çıkıp her 

gün gazete sayfalarında yer alan, üniversitelerde ders olarak okutulan, toplumun her 

kesiminin ilgilendiği bir konu haline gelmesi ile olmuştur. O halde üzerinde durulması 

gereken husus neden kurumsal yönetimin bu kadar önem verilip sıkça tartışılan bir 

konu haline geldiğidir. Shelton tarafından bu konuya açıklık getirilmiştir. Söz konusu 

çalışmaya göre nedenlerden biri ortaklıkların yönetiminde gözlemlenen yüksek profilli 

başarısızlık ve suiistimallerdir. Çok daha güncel olan ve kurumsal yönetim konusunu 

baş sayfalara taşıyan diğer neden ise, gelişmekte olan ekonomiler ve gelişen 

piyasalarda yaşanan finansal krizdir. Bunun yanında Emerging Markets Committee 

Rapor’unda da belirtildiği gibi, kurumsal yönetim anlayışının gelişmemesi ve iyi 

işlememesi, küçük ortakların zamanında yeterli ve doğru bilgiye ulaşamamaları ve 

dolandırılmaları krizde ciddi boyutlarda etkin olmuştur. Ayrıca, özellikle küçük 

                                                                 
7  Kübra Şehirli, Kurumsal Yönetim, Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi, 1999, www.econturk.org/spk2.pdf , 
(27.04.2010), s.11-12 
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ortakların kriz ortamlarında daha fazla zarar görmeleri daha sonraki aşamalarda 

bunların sermaye piyasalarına yatırım yapmalarını da engellemektedir. 

Ne kadar önemli olursa olsun, bu etkenler tek başlarına kurumsal yönetimin 

bu derece dikkat çekmesini, ses getirmesini ve geniş bir tabana yayılmasını 

açıklayamamaktadır. Kurumsal yönetim kapsamında ilgilenilen meseleler hakkında 

son dönemlerde oluşmuş bu ilginin sebebi, gelişmiş ya da modern ekonomiler olarak 

da tabir edilen ülkelerin ekonomilerinde yaşanan, son derece önemli, temel 

gelişmeler ile dolaylı olarak bağlantılıdır. Bu gelişmeler “yönetim” sorularının temel 

yapısını değiştirmemekle birlikte, kurumsal yönetim meselesini çok farklı alanlara 

taşıyarak, modern ekonomilerde ve toplumun tamamında çok daha önemli olmasını 

sağlamışlardır. Bu çerçevede, modern ekonomilerde kurumsal yönetimin öneminin 

artmasına neden olan gelişmeler, özel sektörün artan rolü, ülkelerin ekonomik olarak 

birbirlerine olan bağlılıklarının artması ve ortaklıkların içinde bulundukları yeni 

rekabet şartları olarak sıralanabilmektedir. 

2.4. Türkiye’de Kurumsal Yönetim Yaklaşımının Gelişimi8 

Küresel anlamda Kurumsal Yönetim kavramının hızlı gelişimi Türkiye’de de 

yankı bulmuş ve bu kavram hızlı bir şekilde işletme bilgisi olarak ülkemizde yeniden 

üretilmiştir. Daha sağlıklı ekonomiler, sürdürülebilir kalkınma, şeffaf bir ekonominin 

varlığı ve ekonomik faaliyetlerde daha adaletli bir paylaşım yapısını sağlamaya 

yönelik uygulanan kurumsal yönetim, Türkiye de faaliyet gösteren yabancı 

yatırımcıların daha yoğun olarak uygulamaya başlamasıyla ekonomik yapı içerisinde 

kendine yer bulmuştur. 

Öte yandan bankacılığın yeniden yapılanması, kısıtlı yabancı sermaye gibi 

faktörlerde Türk şirketlerini ve politika yapıcıları Türkiye deki mevcut kurumsal 

yönetim uygulamalarını sorgulamaya sevk etmiştir. Türkiye ye 1990’lar boyunca 

düşük seviyede doğrudan yabancı sermaye yatırımının gerçekleşmesi de şeffaflık, 

hissedar hakları ve yolsuzluk konularında Türkiye’nin uluslararası karşılaştırmalı 

çalışmalarda olumsuz puanlar almasıdır. 

Türkiye’de kurumsal yönetim çerçevesine ilişkin olarak literatürde yer alan 

çalışmalardan LLSV (1996) ve Klapper ve Love’ın (2003) çalışmaları öne 
                                                                 
8  Murad Kayacan, Küreselleşen Dünyamızda Yeni Şirket Gündemi: Kurumsal Yönetim, 1.Basım, İstanbul:Tasarım 
Matbaacılık, 2006, s.31-33 
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çıkmaktadır. LLSV’nin çalışmasında Türkiye 6 boyutun (Yargı Sisteminin Etkinliği, 

Hukuk Düzeni, Yolsuzluk, El Koyma Riski, Sözleşme İhlali Riski, Muhasebe 

Standartları Ölçüsü) 4’ünde (Yargı Sisteminin Etkinliği, Hukuk Düzeni, Yolsuzluk, 

Muhasebe Standartları Ölçüsü) örneklem ortalamasının altında kalmıştır.Klapper ve 

Love’ın (2003) çalışmasında ise LLSV ölçeğine ilave olarak konulan Yargı Süreci 

Etkinliği, Yönetim Kurulunu Kısıtlayan Haklar ve Hukuksallık Ölçüsü boyutlarında da 

örnekleme giren ülkelerin ortalamasının altında yer almıştır. 

Türkiye’nin kurumsal yönetim alt yapısında diğer ülkelere görece olarak zayıf 

olması ekonomiyi sağlıklı bir yatırım ortamından uzaklaştırmakta ve piyasanın 

kurumsal bir yapıda kendisini sürdürmesini engelleyici rol oynamıştır. Küresel 

anlamda kurumsal yönetim kavramının popüler bir yönetim uygulaması haline 

gelmesinin yanında Türkiye deki ekonomik çevrenin taşıdığı bu olumsuz 

özelliklerinde ortadan kaldırılma çabası normatif kurumları harekete geçirerek 2003 

yılında SPK kurumsal yönetim ilkelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Kurumsal yönetim kavramının literatür ve uygulamada Enron Worldcom, 

Parmalat gibi şirket çöküşleri nedeniyle daha ayrıntılı ele alınması sonrasında 

özellikle yatırımcılar tarafından satın alınmış halka açık anonim ortaklıklar ve benzeri 

işletmelerde güvenilirlik ve verimlilik açısından ortaya çıkan sorunların kaynağında 

hakim gücü elinde tutan kimi ortak ve/veya profesyonel yöneticilerin yönetim ve 

denetim süreçlerinin eksikliklerinden yararlanarak bu gücü, diğer paydaşların 

aleyhine kullanmalarının yattığı açıkça tespit edilmiş olup; çeşitli uluslararası gelişmiş 

piyasalarda ulusal mevzuat düzenlemeleri yoluyla kurumsal yönetim kavramının 

benzeri krizlerin önüne geçmek amacıyla hukuk sistemine sokulduğu görülmüştür. 

Küresel gelişmeler ışığında mali piyasalarında sık  sık  kriz ortamının 

oluştuğu ulusal ekonomimiz açısından ise para ve sermaye piyasalarımızda  da söz 

konusu krizlerin önüne geçebilmek için hem para piyasalarında hem de sermaye 

piyasalarında kanun koyucu tarafında sorumlu kılınmış öz düzenleyici otoriteler 

tarafından kurumsal yönetime, gönüllü olarak yönlendirici tavsiye kararları ve ön 

uygulamaların geliştirildiği yada tartışmaya açılan kanun taslakları yardımı ile mevcut 

hukuki açığın önüne geçmek için çalışmalar yapıldığı son zamanlarda görülmektedir. 

Gelişmelerin para ve sermaye piyasaları açısından ayrı ayrı incelendiğinde, 
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1) Para piyasaları açısından bakıldığında özellikle 2001 krizi ile beraber 

yönetsel hatalar ve iç ve dış denetimin yetersizliği yüzünden aralarında Sermaye 

Piyasası kanunu gereği halka açık olanların da bulunduğu birçok bankanın yönetim 

ve denetimi TMSF’ ye devredilmiş ve /veya bankacılık yapma ve mevduat kabul etme 

izinleri iptal edilmiş. Emanet edilen tasarrufların yanlış ve/veya kötüye kullanılması 

sonucunda risk yönetimi açısından sıkıntıya düşen ve tabi kamusal denetim 

yetersizliği dolayısıyla hızlanan çöküşleri sonucu verdikleri zararlarda mevduat 

sahipleri ile sınırlı kalmayıp tüm sisteme yayılmış ve ulusal ekonomiye çok ciddi bir 

darbe indirilmiş. 

Tasarruf mevduatının devlet güvencesinde olması nedeniyle hiçbir suçu 

olmayan vergi verenlerin sırtına inen ciddi yük de gelişmelerin diğer bir boyutudur. Ve 

tabi öte yandan yönetimlerine bırakılan bankalarının batışına kadar varan sürece 

mani olamayan profesyonel yönetici ve yönetim kurulundaki üyelerin hemen hiçbirisi 

için hukuksal manada bir sorumluluk takibi yapılmamıştır. Ve aynı uluslar arası 

örneklerinde olduğu gibi tasarrufçuların sisteme olan güveni ciddi bir şekilde 

zedelenmiştir. Söz konusu bu gelişmelerin hemen ardından ‘olmayan devlet tahvilleri 

’alım satımının üstelik tahvil alım-satım yetkisi bulunmaksızın bazı bankalarca 

yapılması ve bunun ortaya çıkmasından sonra yatırımcıların yine ciddi miktarda zarar 

görmesi ve devletin bu sefer mali sorumluluğu üzerine almaması ile bahsi geçen 

güvensizlik had safhaya ulaşmıştır. Bu noktada mevzuatın topyekun değişmesi 

amacıyla siyasi irade 4389 sayılı bankalar kanunu’ nun yerini alması için bankacılık 

düzenleme ve denetleme kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan ve önce kredi 

kuruluşları kanunu (KKK) olarak adlandırılmışken daha sonra finansal hizmetler 

kanunu (FHK) Tasarısı haline getirilen metinde, bankaların yönetim ve denetimine 

ilişkin yeni düzenlemeler yapmış ve kurumsal yönetim ilkelerinden biri olan yönetim 

kurullarında bağımsız üye bulundurulması zorunluluğu da metne eklenmiştir. Buna 

göre bir önceki taslak olan KKK taslağında  26.maddenin birinci ve ikinci fıkralarında 

yer alan hüküm uyarınca en az beş kişiden oluşabilecek bir banka YK’ n da  “yönetim 

kurulu üyelerinden en az ikisinin bağımsız üye niteliğini haiz olması şarttır ”ve ayrıca 

“Bağımsız YK üyesinin kendisine bağlı icra i mahiyette faaliyet gösteren bir birimin 

mevcut olmaması” gerekir denilmektedir.Öte yandan bağımsız üyenin “görevlerini 

layıkıyla yerine getirmesine engel olabilecek veya böyle bir şüphe uyandırabilecek, 

kuruluş veya hakim ortaklar yada yöneticiler ile iş,aile veya diğer yakın akrabalık 
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ilişkisinin bulunmaması zorunludur” denilmek suretiyle  de bağımsızlığın ölçütü 

belirlenmektedir. 

2) Sermaye piyasaları açısından bakıldığında ise öncelikle Sermaye Piyasası 

Kurulunun Kurumsal yönetim ilkelerini halka açık anonim şirketlerde 

yaygınlaştırabilmek için “iyi kurumsal yönetim” adı altında bir kısım ilkeleri tavsiye 

amaçlı olarak 2003 senesinde yayınlamış ve Şubat 2005 senesinde de 

güncellemiştir. Bahsi geçen tavsiye metnin hazırlanabilmesi için SPK, İMKB ve 

Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu uzmanları bir araya gelmiş ve birçok 

akademisyen kamu kurumu, özel sektör temsilcisi ve meslek örgütünün görüşleri 

ışığında bu çalışma tamamlanmıştır. 

Söz konusu metin incelendiğinde tespit edilen genel hususlar aşağıdaki 

gibidir: 

1) İlkelerde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmaması şimdilik isteğe 

bağlıdır. 

2) İlkelerde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına; uygulanmadı 

ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla 

meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında 

ilkelerde yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup 

olmadığına ilişkin açıklamaya, yıllık faaliyet raporunda yer verilmesi ve ayrıca 

kamuya açıklanması gerekmektedir. 

3) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak düzenlemeler 

çerçevesinde, kurumsal yönetim derecelendirmesi yapan derecelendirme kuruluşları 

ilkelerin uygulanma seviyesini halka açık anonim şirketler açısından 

saptayacaklardır.  

4) İlkelerde yer alan ana prensipler “uygula, uygulamıyorsan açıkla” 

prensipleridir. Ancak bu prensiplerin bazıları tamamen tavsiye niteliğinde olup; bu 

prensiplere uyulmadığı takdirde herhangi bir açıklama yapılmasına gerek 

bulunmamaktadır. 
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5) İlkeler mevcut düzenlemelerin ilerisinde prensipler içermekte olup, mevcut 

mevzuatta ve uygulamada kurumsal yönetim konusunda oluşan eksikliği gidermek ve 

boşluğu doldurmak amacıyla hazırlanmıştır. 

6) İlkeler, ileride mevzuatta yapılacak düzenlemeler için de yol gösterici bir 

özellik arz etmektedir. 

SPK tarafından duyurulan ilkelerde, uluslararası piyasalarda kurumsal 

yönetim kavramının halka açık anonim şirketler tarafından kullanılmasına yönlendirici 

mevzuatın yapılandırılmasında tetikleyici olan finansal skandallardan alınan dersler 

ışığında olası benzer bir gelişmenin ulusal sermaye piyasalarımızda önünü almak 

üzere de çeşitli tavsiyelerin kaleme alındığı görülmektedir. Bunlardan en önceliklileri 

Sarbanes – Oxley yasasında da ayrıntıları ile düzenlenmiş olan denetim işlevinin 

kurum içi ve kurum dışı bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılması ve yönetim 

kurullarının teşkili ile sorumlulukları konularıdır. Bu hususların ilkelerde nasıl 

incelendiğinin tek tek irdelenmesi yerinde olacaktır. 

A) Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim 

elemanlarının bağımsızlığı esas olup; bağımsızlık ilkesi; bağımsız denetim 

faaliyetlerinin, bağımsız denetçinin mesleki takdir ve tarafsızlığını zedeleyebilecek 

nitelikteki herhangi bir ilişki, çıkar veya etkiden azade yürütülmesini ifade etmektedir. 

Bu amaçla ilkelerde; 

1) Bağımsız denetim kuruluşlarının belirli aralıklarla rotasyona tabi tutulması 

gerektiği, 

2) Şirket yönetim kurulu tarafından bir bağımsız denetim kuruluşunun sürekli ve/veya 

özel denetimlerde en çok 5 hesap dönemi için seçilebileceği, 

3) Şirketin aynı bağımsız denetim kuruluşu ile yeniden sürekli ve/veya özel denetim 

sözleşmesi imzalayabilmesi için en az 2 hesap döneminin geçmesinin zorunlu 

olduğu, 

4) Bağımsız denetim faaliyeti ile danışmanlık faaliyetlerinin birbirinden ayrı olduğu, 

5) Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim 

elemanları ile diğer personelin bağımsız denetim hizmeti verdikleri şirketlere, 
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bağımsız denetim hizmeti verdikleri dönemde, bedelli veya bedelsiz olarak 

danışmanlık hizmetleri veremeyecekleri, 

6) Bağımsız denetim kuruluşunun yönetim veya sermaye bakımından doğrudan ya 

da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarının, bağımsız 

denetim kuruluşunun hizmet verdiği şirkete, aynı dönem için danışmanlık hizmeti 

veremeyeceği ve bu kapsama, bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve 

yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetlerinin de dahil olduğu açıkça 

belirtilmiştir.  

B) Yönetim kurulunda yer alan bağımsız üyelerin, şirketin, pay ve menfaat 

sahiplerinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutabilme ve kararlarda tarafsız olabilme 

avantajına doğal olarak sahip oldukları kabul edildiğinden bahis edilerek bağımsız 

üyelerin yönetim kurulunda çoğunlukta bulunması, bir şirkette kurumsal yönetimin 

doğru ve tarafsız olarak uygulanmasının önemli unsurlarından bir tanesi olduğu 

vurgulanmakta olup; Yönetim kurullarının teşkili ve işlevlerine ilişkin esaslar 

sıralanmıştır. 

Öte yandan yine şirket yönetim kurulları ile ilgili olup; ‘uygula, 

uygulamıyorsan açıkla’ tipinden ziyade sadece tavsiye olarak belirtilen ilkeler de 

şöyledir:  

1) Şirketin iflası halinde; iflasın istenmesinden önceki son üç yıl içinde her ne ad 

altında olursa olsun hizmetlerine karşılık aldıkları ve emsallerine göre bariz derecede 

farklı olan maddi menfaatin fazla olan kısmının şirkete iade edilmesi, 

2) Yönetim Kurulu üyelerinin, şirkette göreve başlamadan önce, mevzuata, esas 

sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uyacaklarını ve 

uymadıkları takdirde şirketin, pay ve menfaat sahiplerinin bu nedenle uğrayacakları 

zararları müteselsilen karşılayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri, 

3) Yöneticiler, görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri nedeniyle şirketin ve 

üçüncü kişilerin uğradıkları zararları tazmin ederler. 

4) Şirketin menfaatlerini korumak için yöneticilerin görevden ayrılmaları durumunda 

şirketin rekabet ettiği başka bir şirkette belli bir süre çalışmayacağı ve bu hükme 
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uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımların sözleşme maddelerinde belirtilmesi 

gerekmektedir. 

Öte yandan öz düzenleyici bir örgüt olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

da, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ışığında İMKB’de işlem görmekte olan halka 

açık anonim şirketleri söz konusu ilkeleri uygulama yönünde desteklemek için bir 

Kurumsal Yönetim Endeksi hesaplama çalışmalarına başlayarak; endeksin kurallarını 

ve nasıl çalışacağını belirlemiş ve İMKB Kurumsal Yönetim İlkeleri Temel Kuralları 

adlı bir metni yayınlamıştır. 

1) SPK tarafından yetkilendirilerek derecelendirme kuruluşları listesine alınan 

derecelendirme kuruluşlarınca yapılan kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

derecelendirmesinde, bir bütün olarak tüm ilkelere uyum notu en az 6 olan ve İMKB 

pazarlarında (Gözaltı Pazarı hariç) işlem gören şirketlerin hisse senetleri 

derecelendirme notunun Borsa’ya bildirildiği günü takip eden iş gününde endekse 

alınacağı belirtilmiştir. 

2) Endeksin, endekse alınma kriterlerini sağlayan şirketlerin sayısının 5’e ulaşması 

halinde Borsa Günlük Bülten’inde yapılan duyurudan 1 hafta sonra hesaplanmaya 

başlanacağı ve İMKB Ulusal 100 endeksinin ilan edilen en son değerinin Endeksin 

başlangıç değeri olarak alınacağı ifade edilmiştir. 

3) Fiyat endeksinin seanslar süresince, getiri endeksinin seanslar sonunda 

hesaplanıp ilan edileceği de açıklanmıştır. 

Görüldüğü üzere İMKB, ulusal sermaye piyasalarımızın tek düzenli menkul 

kıymetler borsası olarak kurumsal yönetim ilkelerinin ilgi çekmesi ve şirketlerce 

benimsenmesi için gelişmiş borsalardaki örneklerine benzer bir adım atmıştır.   

2.5. OECD ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Bakış 

OECD’nin 1999 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerini yayınlamasının ardından 

bu ilkeler Türkiye’de yankı bulmuş, çokuluslu ve küresel şirketlerde entegrasyonu 

sürekli artan ekonomik sistem içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine olan ihtiyaç 

artmıştır. SPK 2003 yılında kurumsal yönetim alanındaki bu boşluğu doldurma 

amacıyla “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni yayınlamıştır. OECD Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’nin temel alındığı çalışma Türkiye’nin yasal ve ekonomik niteliklerini de göz 
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önüne alarak yeni bir metin olarak yeniden üretilmiştir. OECD’nin ve SPK’nun 

yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne bakıldığında her iki metnin 

fonksiyonunun temelde benzer olmasına rağmen içeriğinde bir farklılık olduğu 

görülmektedir. OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri temelde iki bölümden ve 12 

başlıktan oluşmaktadır. Buna karşılık 2003 yılında hazırlanan ve kamuoyuna sunulan 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4 farklı bölüm altında 27 başlığı barındırmaktadır.9 

Tüzel kişilik ve sınırlı sorumluluk ilkelerinin sağladığı imkanlarla anonim 

ortaklıklar ilk ortaya çıktıklarından itibaren ekonomik ve sosyal hayatı etkileyen, 

büyük imkanlar yaratan, büyük başarılar yanında aynı derece büyük skandal ve 

yıkıntılara da yol açan kuruluşlar olmuşlardır. 

Anonim ortaklıkların bu sistem içindeki görev ve işlevleri aşağıdaki gibi 

özetlenebilir. İlk önce, anonim ortaklıklar kendi başlarına atalete mahkûm ve üretime 

elverişli olmayan küçük tasarrufları toplayarak büyük sermayelerin oluşması ve 

bunların üretim alanlarına aktarılmasında elverişli müesseselerdir. Küçük sermayeyi 

bir araya toplama ve toplum ekonomisi emrine verme işini, anonim ortaklıklar 

kuruluşlarında yapabildikleri gibi, kuruluşlarından sonra da pay satışları ve sermaye 

piyasası yolu ile de yapabilirler. Böylece kişisel sermayelerle girişilemeyecek büyük 

girişimler anonim ortaklıklar aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebilir. İkinci olarak, 

serbest rekabete dayanan ekonomi düzeninde, büyük sermayeli girişimler, üretim 

giderlerini düşürmek suretiyle piyasaya benzerlerine oranla daha ucuz ve daha iyi 

nitelikte emtia arz etmeye ve böylece sürümü artırmaya gayret ederek, sonuçta 

tüketicilere de yararlı olurlar, onların çıkarlarına da hizmet ederler. 

Üçüncü olarak, büyük sermayeli ortaklıklar yurdun doğal kaynaklarını daha 

kolaylıkla işleyebilir, bunları değerlendirebilir, yeni iş alanları açarak gerek kişisel, 

gerekse ulusal gelirin yükselmesine yol açarlar. Son olarak anonim ortaklıklar, büyük 

girişimlerin küçük tasarruf sahiplerinin kaynaklarıyla oluşmasını sağladığından, 

kazancın da sadece sınırlı bir grup tarafından değil, geniş halk kitleleri tarafından 

paylaşılmasını mümkün kılar. 

Ortaklıklar ekonomik aktivite içerisinde önemi gittikçe artan ve dünyanın 

refahını yaratan ve artıran lokomotifler konumundadırlar. Ortaklıkların iş imkanları 

                                                                 
9 Kayacan, s.34 
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yaratmaları, gelir sağlamaları ve vergi vermeleri, mal ve hizmet piyasaları 

oluşturmaları beklenir. 

Toplum özel kuruluşlara kendisi adına tasarruflarını değerlendirmesi, yatırım 

yapması ve emekli maaşını güvence altına alması konularında da güvenmektedir. 

Dünya çapında bu eğilimin en etkili yansıması doğu bloğu ülkelerinin piyasa 

ekonomisine dönüşümleridir. 

Ancak özel sektörün global ekonomik büyümenin temel unsuru olmasında, 

on yılı aşkın süredir bir çok ülkede uygulanan özelleştirme programları, gelişen 

rekabet politikası ve sermaye piyasasının liberalizasyonu çalışmalarının etkisi olduğu 

da bilinmektedir. 

Başarılı bir kurumsal yönetim anlayışı özel sektörü, dolayısıyla ortaklıkların 

performansını etkiler ve bunların sonucunda da iktisadi kalkınmayı sağlar. Tüm 

dünyada özel sektöre güvenin artmasıyla birlikte kurumsal yönetimin kalitesi hususu 

kanunlara uygunluğunun ve kamu güveninin oluşturulması ve tutunması açısından 

giderek daha önemli hale gelmektedir. Başarılı kurumsal yönetim uygulamaları 

sadece kaynakların boşa harcanmamasını sağlayan iyi bir muhafız olarak değil, aynı 

zamanda birçok ülkede talep edilen finansal şeffaflığın, ortaklıkların kontrol 

edilebilirliğinin ve yatırımcıların korunmasının da garantisi olarak görülmektedir.  

Bu nedenle gerek kamu sektörü gerekse özel sektör, yatırımcıların güvenini 

koruyabilmek amacıyla daha yüksek kamuyu aydınlatma standartları kadar başarılı 

kurumsal yönetim anlayışının şartlarını da oluşturmak ve geliştirmek durumundadır. 

Şeffaflığın ve kontrol edilebilirliğin geliştirilmesi, hükümet ve düzenleyici otoriteler ile 

kamuya ait diğer ortaklıkların kilit noktalardaki yöneticilerinden, özel sektör yönetim 

kurulu üyelerine, denetçilerine, finansal kurumlardaki üst düzey yöneticiler ve idareye 

kadar ekonominin her kesimini ilgilendirdiğinden, bu uğraş içindeki en can alıcı 

noktalardır. Bu sürecin, hükümetlerin ve finans otoritelerinin denetiminde 

sürdürülmesi gerekmektedir. 

Modern ekonomiler açısından ikinci önemli gelişme, finans sektörü de dahil 

olmak üzere, her alanda ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine olan bağımlılık 

düzeylerindeki artıştır. Günümüzde yatırımcılar hisse senedi yatırımı yaparken 

sadece kendi ülkelerinin ortaklıkları ile sınırlı kalmamakta, yerkürenin her köşesindeki 

yatırım araçları ile ilgilenmektedirler. Bu durumun gelişen piyasalara etkisi ise, 
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verimliliğin, yatırımların, gelirin ve ihracatın artması ile finans piyasalarının 

derinleşmesi, gelişen piyasalara uluslararası sermaye akışının hızlanması 

olmaktadır. Diğer taraftan artan uluslararası ekonomik bağımlılık gelişmekte olan 

piyasaların uluslararası fon kaynakları ve portföy yatırımları ile piyasalardaki 

dalgalanmalara karşı hassaslaşmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla ortaklıklar, 

uzun vadeli ve yatırımının karşılığını almak konusunda sabırlı olan sermayeyi 

kendilerine çekebilmek için güvenilir ve genel kabul görmüş kurumsal yönetim 

düzenlemeleri yapmak durumundadırlar. 

Ayrıca yatırımcılar denizaşırı ülke ortaklıklarına uzun vadeli yatırım 

yapabilmek için güven unsurunu ön planda tutmakta, yatırım yapmadan önce oyunun 

kurallarını anlamak istemektedir. Tüm dünyada yatırım yapmak için aranan güveni, 

başarılı kurumsal yönetim sistemi oluşturulmasına ve oluşturulan kurumsal yönetim 

sisteminin korunmasına yönelik temel prensiplerin belirlendiği uluslararası bir 

anlaşma sağlayabilir.  

Sonuç olarak, ülke ekonomilerin birbiri ile böylesine bağlı olduğu bir dünyada 

kurumsal yönetim anlayışı, ortaklıklar ve ülkelerin ihtiyaç duydukları uluslararası 

sermayeye ulaşmalarını ve dünya bazında kaynakların etkin kullanılmasını 

sağlamaktadır.  

Bugünün ortaklıkları geleneksel yapıdan uzaklaşarak, hızlı büyüyen ve 

yüksek başarı düzeyini yakalayan, yatırımcıların ilgisini çekebilen patent, marka, 

stratejik ittifak gibi maddi olmayan duran varlıklara bağlı olarak faaliyette bulunan 

teşebbüsler halini almışlardır. Aynı zamanda işçiler, iş ortakları ve diğer iştirakçiler ile 

çok daha esnek sözleşmeler ile çalışmaktadırlar. Söz konusu esnekliğe ve 

çoğulculuğa olan ihtiyaç, kurumsal yönetimin genel kabul görmüş standartları ile 

çelişmemektedir. Üretim metotlarının ve organizasyon yapısının sürekli değişim 

halinde olması nedeniyle, ortaklıklar kurumsal yönetim olgusu çerçevesinde başarı 

unsuru ve amacına yönelmek durumundadırlar Ancak, yapıları ve özellikleri itibariyle 

kurumsal yönetim anlamında gereken çabayı göstermek konusunda istekli 

olmayabilirler. Örneğin; kurumsal yönetim anlayışı içinde ortaklıklar ticari anlamda 

önem taşıyan, yatırımcıların ortaklığın gerçek değerini tespit edebilmeleri açısından 

önemli bir haber hakkında kamuya açıklama yapmak istemedikleri halde yapmak 

zorunda kalabilirler. 
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3. TÜRK MEVZUATINDA KURUMSAL YÖNETİM 
3.1. Kurumsal Yönetim ve SPKr Tarafından Yayınlanan Kurumsal Yönetim 

İlkeleri10 

Şirketlerin yönetim kalitesinin finansal durumlarının yanında yeni bir kriter 

olarak öne çıkması ve yönetim kalitesinin öneminin gitgide artması sonucunda iyi 

yönetim kavramının içeriği sorgulanmaya başlamıştır. 

Kurumsal yönetim kavramının tartışmaya açtığı belli başlı konular şunlardır; 

- Yönetim kurulu üyelerinin kendi içinde icracı, icracı olmayan ve bağımsız, bağımsız 

olmayan şeklinde gruplara ayrılması, 

- Yönetim kuruluna bağlı denetim komitesi gibi komitelerin kurulması ve bu 

komitelerin çalışma esasları, 

- Ortakların haklarının özellikle de azınlık konumundaki ortakların haklarının 

geliştirilmesi, yapısal değişikliklerde ve önemli kararlarda etkinliklerinin artırılması, 

- Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve diğer malî haklarının belirli bir politikaya 

bağlanması, 

- Mali tabloların uluslararası standartlara göre hazırlanması, uzman, bağımsız ve 

tarafsız denetçilerce uluslararası standartlara göre denetlenmesi, 

- Şirketler hakkında kamunun detaylı olarak aydınlatılması, şeffaflığın artması, 

- Şirketlerin tüm menfaat sahipleri için değer yaratmaya çalışması. 

İyi kurumsal yönetim kavramının içinin doldurulmasına yönelik çalışmalar 

sonucunda iyi yönetim kuralları veya kodları adı altında standartlar ortaya çıkmıştır. 

Birçok ülke ve kuruluş tarafından kendi kurumsal yönetim kodları yayınlanmış 

olup, çok sayıda uluslararası örgüt de kendi kurumsal yönetim ilkelerini yayınlamıştır. 

Uluslararası düzeyde kabul gören ve en yaygın olarak kullanılan kurumsal yönetim 

ilkelerinden biri ise OECD tarafından 1999 yılında yayınlanan ve son olarak 2004 

yılında revize edilen kurumsal yönetim ilkeleridir. 

                                                                 
10  Ayşe Sandıkcıoğlu, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirilmesi, Ankara, 2005, 
http://www.spk.gov.tr/yayingoster.aspx?yid=374&ct=f&action=displayfile&ext=.pdf   , (10.05.2010), s. 3 
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Ülkemizde ise SPKr tarafından 2003 yılının Temmuz ayında yayınlanan 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin hazırlanmasında birçok ülkenin düzenlemeleri 

incelenmiş, başta OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri olmak üzere, dünyada 

benimsenmiş ve tavsiye edilen genel esaslar ile Türkiye’nin kendine özgü koşulları 

dikkate alınmıştır. 

İlkeler esas olarak halka açık şirketler için hazırlanmış olup, “uygula, 

uygulamıyorsan açıkla” prensibine dayalıdır. Buna göre halka açık şirketler 

tarafından kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması zorunlu olmayıp, şirketler 

sadece ilkeler karşısındaki durumlarını, yani ilkelerin uygulanıp uygulanmadığına 

ilişkin bilgi ile uygulanmaması durumunda bunun gerekçesini, kamuya açıklamakla 

yükümlüdürler. İlkeler; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat 

sahipleri ve yönetim kurulu olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. 

İlk bölümde, pay sahiplerinin hakları ve eşit işleme tabi olmaları konusundaki 

prensipler yer almaktadır. Bu bölümde, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme 

hakkına, genel kurula katılım ve oy verme hakkına, kar payı alma hakkına ve azınlık 

haklarına yer verilmekte; ayrıca pay sahipliğine ilişkin kayıtların sağlıklı olarak 

tutulması ve payların serbestçe devri ve satışı konuları ile pay sahiplerine eşit işlem 

ilkesi ele alınmaktadır. 

İkinci bölümde, kamunun aydınlatılması ve şeffaflık kavramları ile ilgili 

prensipler yer almaktadır. Bu çerçevede, şirketlerin pay sahiplerine yönelik olarak 

bilgilendirme politikası oluşturmaları ve bu kurallar bütününe sadık kalarak kamuyu 

aydınlatmalarına yönelik prensipler belirlenmiş, ayrıca, periyodik mali tablo ve 

raporlarda yer alacak bilgiler bir standarda bağlanmıştır. 

Üçüncü bölüm, menfaat sahipleri ile ilgilidir. Menfaat sahibi, işletmenin 

hedeflerine ulaşmasında ve faaliyetlerinde herhangi bir ilgisi olan kimse, kurum veya 

çıkar grubu olarak tanımlanmıştır. Şirketle ilgili menfaat sahipleri, pay sahipleri ile 

birlikte çalışanları, alacaklıları, müşterileri, tedarikçileri, sendikaları, çeşitli sivil toplum 

kuruluşlarını, devleti ve hatta şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel 

tasarruf sahiplerini de içerir. Bu bölümde şirket ile menfaat sahipleri arasındaki 

ilişkinin düzenlenmesine yönelik ilkeler yer almaktadır. 
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Dördüncü bölümde ise yönetim kurulunun fonksiyonu, görev ve 

sorumlulukları, faaliyetleri, oluşumu ile yönetim kuruluna sağlanan mali haklar ve 

yönetim kurulunun faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere kurulacak komitelere ve 

yöneticilere ilişkin prensipler bulunmaktadır. 

3.2. Sermaye Piyasası Mevzuatı Dışında Türk Mevzuatında Yer Alan 
Kurumsal Yönetime İlişkin Hükümler11 

Sermaye piyasası mevzuatı dışında Türkiye’de kurumsal yönetim kavramının 

yer bulduğu diğer bir mevzuat bankacılık mevzuatıdır. 5411 sayılı BK’da3 kurumsal 

yönetim konusu ayrı bir kısım olarak incelenmiştir. Kurumsal yönetime ilişkin yapı ve 

süreçler ile bunlara ilişkin ilkelerin, SPKr ile kuruluş birliklerinin de görüşü alınarak 

BDDKr tarafından belirleneceğinin ifade edildiği BK’daki kurumsal yönetime ilişkin 

kısım bölümden oluşmaktadır. Bunlar yönetim, iç sistemler, yetkili kuruluşlar ve 

finansal raporlamadır. BK’da bankaların kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin 

gözetim, tahlil ve ölçümünün BDDKr tarafından yapılacağına ilişkin hüküm de yer 

almaktadır. 

BK’nın yeni yürürlüğe girmiş olması nedeniyle bankalar için geçerli olacak 

kurumsal yönetim ilkeleri henüz BDDKr tarafından belirlenmemiştir. 

BK’da yer alan hüküm doğrultusunda BDDKr tarafından bankalar için 

kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesinin, Türkiye’de kurumsal yönetim anlayışının 

yaygınlaşması açısından olumlu bir gelişme olduğu düşünülmekle birlikte, bu 

durumun halka açık bankalar açısından sorun yaratabileceği düşünülmektedir. 

SPKn’nun 50/a maddesinde kendi menkul kıymetlerini halka arz eden bankalar ile 

sermaye piyasası faaliyetinde bulunan bankaların, bunlarla sınırlı olarak SPKn 

hükümlerine tabi olduğu; bankaların kuruluş, denetim, gözetim, mali tablo ve rapor 

standartları konularında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabi oldukları ifade 

edilmektedir. Bu durumda halka açık bankalar SPKr değil BDDKr tarafından 

belirlenen kurumsal yönetim ilkelerini esas alacaklar, derecelendirme şirketleri de 

bankaların BDDKr tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesini 

tespit etmeye yönelik çalışmalar yapacaklardır. 

                                                                 
11 Sandıkcıoğlu, s. 5 
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Sonuçta İMKB’de işlem gören bankalar ile diğer şirketlerin kamuya 

açıklayacakları kurumsal yönetim uyum dereceleri farklı esaslara göre hazırlanmış 

olacak, piyasadaki şirketler arasında karşılaştırma yapma imkanı azalacaktır. Bunun 

önlenmesi için bankaların SPKr tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerine 

göre ayrı bir derecelendirme raporu hazırlatmaları mümkün olmakla birlikte, ek 

maliyet unsuru olacak bu tip bir yaklaşımın bankalarca benimsenmeyeceği 

düşünülmektedir. Ancak BDDKr tarafından bankalarca uygulanacak kurumsal 

yönetim ilkelerinin henüz belirlenmediği ve BK uyarınca SPKr’nun bu husustaki 

görüşünün alınması gerektiği dikkate alınarak, BDDKr’ye verilecek olan görüşte, 

bankalar için geçerli olacak kurumsal yönetim ilkeleri ve bu ilkelere uyum seviyesinin 

gözetim, tahlil ve ölçümü için kullanılacak metodoloji belirlenirken, SPKr tarafından 

belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin mümkün olduğunca dikkate alınmasının, bu 

ilkeler ile BDDKr’nın belirleyeceği ilkeler arasında farklılık bulunması halinde, 

kamunun aydınlatılmasını teminen, söz konusu farklılıkların kamuya açıklanması 

hususlarına yer verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye’de sermaye piyasası ve bankacılık mevzuatı dışında yürürlükteki 

hiçbir mevzuatta kurumsal yönetime ilişkin hükümler yer almamaktadır. Dolayısıyla 

kurumsal yönetimin Türkiye’de henüz sınırlı bir kesim için uygulanabilir olduğunu 

söylemek mümkündür. Ancak Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tüm anonim 

şirketler için geçerli olacak TTK Tasarısı’nda kurumsal yönetime ilişkin hükümler 

bulunmaktadır. 

TTK Tasarısı’nda kurumsal yönetime ilişkin olarak yer alan söz konusu 

hükümlerin iki grupta incelenmesi mümkündür. TTK Tasarısı kurumsal yönetim ile 

ilgili olarak bir taraftan ilkesel ve genel hükümler öngörmüş diğer taraftan da, çeşitli 

konularda anılan ilkelere uygun düzenlemeler yapmıştır. 

Aşağıdaki maddeler birinci grup kapsamında incelenebilir; 

• SPKr’ya tanınan, kurumsal yönetim ilkelerini, derecelendirme kural ve sonuçlarını 

belirleme yetkisine ilişkin 1507’nci madde (Halka açık anonim şirketlerin kurumsal 

yönetim ilkelerini, yönetim kurulunun buna ilişkin açıklamasının esaslarını ve 

şirketlerin bu yönden derecelendirme kural ve sonuçlarını Sermaye Piyasası Kurulu 

belirler. Başka kurumlar, kurullar ve kuruluşlar Sermaye Piyasası Kurulunun onayını 
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almak şartıyla, sadece kendi alanları için geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleri 

ile ilgili, ayrıntıya ilişkin sınırlı düzenlemeler yapabilirler.), 

• Kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesinin ve genel kurula sunulmasının 

yönetim kurulunun devredemeyeceği ve vazgeçemeyeceği görev ve yetkileri 

arasında sayıldığı 375’inci madde, 

• Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerde yönetim kurulunun şirketlerin 

varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi ve 

bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması amacıyla kurmak zorunda olduğu 

tehlikelerin erken teşhisi komitesine ilişkin 378’inci madde ile aynı konuda denetçiye 

verilen ikaz görevine ilişkin 398’inci madde, 

• Bağımsız ve ulusal standartlara göre yapılması gereken denetime ilişkin 397’inci ve 

izleyen maddeler. 

İkinci grup için ise aşağıda yer alan somut düzenlemeler örnek olarak gösterilebilir. 

• 357’nci maddede yer alan eşit işlem ilkesi (Paysahipleri eşit şartlarda eşitişleme tâbi 

tutulur.), 

• 359’uncu madde ile daha önceden TTK’da yer alan yönetim kurulu üyelerinin pay 

sahibi olma zorunluluğunun kaldırılması, 

• Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına ve azlığa yönetim 

kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilmesine ilişkin 360’ıncı madde, 

• 479’uncu madde ile oyda imtiyazın on beş oy ile sınırlandırılması ve belirli 

kararlarda (esas sözleşme değişikliği, işlem denetçilerinin seçimi, ibra ve sorumluluk 

davası açılması) kullanılmasının engellenmesi, 

• 1502’nci madde ile şeffaflığın sağlanmasını teminen her şirketin bir web sitesi 

oluşturmasının zorunlu kılınması ve web sitesinin içeriğinin belirlenmesi. 
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3.3. Türkiye’de Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanma Durumu12  

Kurumsal yönetim ilkelerinin genel olarak Türkiye’de uygulanma seviyesi 

incelendiğinde, mevzuatın kurumsal yönetime uyumu açısından önemli adımlar kat 

edildiği, özellikle yukarıda detayları açıklanan TTK tasarısı ile halka açık olmayan 

şirketlerin de kapsanacağı dikkate alındığında kurumsal yönetimin yasal altyapısının 

büyük ölçüde sağlanmış olacağı düşünülmekle birlikte, ilkelerin şirketler tarafından 

uygulanma seviyesinin henüz uluslararası standartlara erişmediği, uygulamada 

birtakım eksikliklerin olduğu kanaati edinilmiştir. 

Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketler tarafından uygulamada yerine 

getirilmeyen önemli kurumsal yönetim ilkeleri aşağıda kısaca özetlenmektedir6; 

- Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerin birçoğunda imtiyazlı hisseler 

bulunmakta ve bu hisselere birden çok oy hakkı ve halka açık payların sahiplerinin 

yönetimde temsilini engelleyecek şekilde yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaz 

tanınmıştır. 

- Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerin birçoğunun esas sözleşmesinde, 

şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren 

bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki varlık alım-satımı, kiralanması kiraya 

verilmesi veya bağış yapılması ile üçüncü kişiler lehine teminat verilmesine ilişkin 

kararların genel kurulda alınması yönünde hüküm bulunmamaktadır. 

- Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerin birçoğunda kamuya açıklanmış 

belirli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır. 

- Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerin birçoğunun yönetim kurulunda yer 

alan bağımsız üye sayısı Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen oranın altında 

kalmaktadır. Ayrıca bağımsız üye olarak atanan kişilerin bağımsızlıkları ve etkinlikleri 

konusunda detaylı bir araştırma yapılmamıştır. 

- Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerin birçoğu yönetim kurulu üyelerinin 

ücretlendirme ve ödüllendirme politikalarını kamuya açıklamamışlardır. Bu nedenle 

ödüllenme ve ücretlendirmenin, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda performans 

ile ilişkilendirilerek yapılıp yapılmadığı hakkında tereddütler bulunmaktadır. 

                                                                 
12 Sandıkcıoğlu, s. 7 
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Türkiye kurumsal yönetim konusunda erken davranan ülkeler arasında yer 

almaktadır. TÜSİAD Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu tarafından hazırlanan en iyi 

uygulama kodu 2002 yılında yayınlanmıştır. Ardından, 2003 yılında hazırlanan SPK 

Kurumsal Yönetim "İlkeleri ile halka açık şirketler için tavsiye niteliğinde olan ilkeler 

açıklanmıştır. 2004 yılında SPK’nın Uyum Beyanı düzenlemesi ile halka açık 

şirketler, bu ilkelere ne ölçüde uymakta olduklarını ve uymadıkları hususlar ile ilgili 

gerekçelerin neler olduğunu faaliyet raporlarında açıklamakla yükümlü tutulmuştur. 

“Uygula ya da açıkla” olarak adlandırılan bu yaklaşım, halka açık şirketlerin kurumsal 

yönetim ilkelerini uygulama konusunda teşviki açısından önemli bir gelişmedir. 

Ülkemizde, kurumsal yönetimi teşvik edici nitelikte diğer bir önemli gelişme 

de IMKB Kurumsal Yönetim Endeksinin oluşturulması olmuştur. Borsa Yönetim 

Kurulu, 23 Şubat 2005 Tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulayan 

şirketlerin dahil olacağı Kurumsal Yönetim Endeksi’nin, kurumsal yönetim 

derecelendirme notu 10 üzerinden en az 6 olan 5 şirketin Borsa’ya bildirilmesi 

halinde hesaplanmaya başlanmasına karar vermiştir. Bu yayının oluşturulduğu tarih 

itibariyle, gerekli başvuru sayısına ulaşılmadığı için henüz hesaplanmamış olan 

endeks, kurumsal yönetim ilkelerini basarıyla uygulayan şirketlerin yatırımcılar 

tarafından tanınması ve takdir edilmesini kolaylaştıracak bir mekanizma 

oluşturacaktır. 

Önümüzdeki dönemde, Türkiye’de kurumsal yönetim ilkelerinin 

yaygınlaşması açısından en önemli gelişme ise, yeni Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısı’nın yasalaşması olacaktır. Yeni yasa kurumsal yönetime ilişkin birçok 

çağdaş düzenleme ile hissedarlık ve azınlık haklarının güçlendirilmesini 

amaçlamaktadır. Birleşme, bölünme, tür değiştirme gibi önemli kararlarda olumsuz oy 

veren pay sahibinin ortaklıktan çıkma hakkına (kanuni satma hakkı) yönelik 

düzenleme buna örnek gösterilebilir. Aynı zamanda, mevcut yasa, eşit itibari 

değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı tanınmasını ifade eden oyda imtiyaz 

uygulamasına herhangi bir sınırlama getirmezken, yeni yasa ile bir paya en çok 15 oy 

hakkı tanınması gibi bir sınırlama oluşturulması tasarlanmaktadır. Şirket ana 

sözleşmesine eklenecek bir madde ile genel kurul toplantılarında online oy kullanma 

hakkının tanınması ile de, genel kurullarda oluşan güç boşluğu sorununun en aza 

indirgenmesi amaçlanmaktadır indirgenmesi amaçlanmaktadır. 
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İMKB 100 ŞİRKETLERİ KURUMSAL YÖNETİM ARAŞTIRMASI13 
Kurumsal yönetim ilkeleri pek çok ülkede giderek yaygınlaşarak 

uygulanmaktadır. Bu ilkelerin önemi menkul sermaye borsalarında işlem gören 

şirketlerin değeri ve bu şirketlerin hissedarlarının haklarının korunmasıyla sınırlı 

kalmamakta, hisse yatırımlarında (private equity), yabancı sermayeli ortaklıklarda ve 

nihayet BASEL II uygulamalarıyla bankaların kredi işlemlerinde gündeme 

gelmektedir. 

Ülkemizde bu alandaki gelişme maalesef yavaştır. Brezilya’da kurumsal 

yönetim kalitesi iyi olan şirketlerin işlem gördüğü borsadaki şirket sayısı 34’e 

yükselmiştir. Yunanistan’da özellikle aile şirketleri konuya artan önem vermektedir. 

Bunlar ve diğer “yükselen ülkeler” Türkiye’nin uluslararası piyasalarda sermaye 

temininde ulaşmağa çalıştığı seviye itibariyle önemli rakiplerdir ve rekabetin ana 

belirleyicisi kurumsal yönetim kalitesidir. 

Çalışmamız şirketimizin uluslararası uygulamaları ve SPK ilkelerini esas 

alarak belirlediği yöntemle yapılmıştır. 

I- METODOLOJİ  
A- İMKB 100 şirketlerinin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 

değerlendirildiği bu çalışmada şirketlerin web sitelerinde yer alan aşağıdaki 

belgelerden yararlanılmıştır. 

• Faaliyet raporu (2005 yılı) 

• Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (2005 yılı) 

• Şirket esas şözlesmesi (son hali) 

Şirketlere ilişkin bilgilere ulaşabilmek için şirketlerin web siteleri kullanılmıştır. 

Dolayısıyla web sitesi olmayan veya web sitesinde kurumsal bilgilerini açıklamayan 

şirketler seffaflık ilkesi doğrultusunda olumsuz olarak değerlendirilmişlerdir. 

B- Yapılan araştırma 15 ana kriteri kapsamaktadır. Bu kriterler; Kurumsal 

Yönetim ilkeleri açısından tüm dünyada olmazsa olmaz kabul edilen belli başlı 

hususları içermektedir. 

C- Bu çalışma 1 Ağustos 2006-25 Ağustos 2006 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 
                                                                 
13 “İyi Şirket”  Danışmanlık A.Ş  “İMKB 100 Şirketleri Kurumsal Yönetim Araştırması” 
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İKİNCİ BÖLÜM 
HİLE DENETİMİ 

 
4. HİLE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

4.1. Hile Kavramı 

Herhangi bir kişi veya kurumdan yasal olmayan bir biçimde bir değer 

alınması temelde iki farklı şekilde mümkün bulunmaktadır. Kişinin başına tabanca 

dayayarak kişinin varlığını zorla gasp edebilirsiniz. Bu duruma hırsızlık yada soygun 

adı verilmektedir veya çok çeşitli şekillerde; düzenlemeler, sahtekarlıklar, 

aldatmacalar vb. yöntemlerle kişi veya kurumların varlığının elde edilmesi söz konusu 

olabilmektedir. Bu duruma da hile veya yolsuzluk adı verilmektedir. İlk grupta yer alan 

yasa dışı eylemler daha şiddetli olmakta ve toplumun ilgisini daha fazla çekmesine 

karşın ikinci grupta yer alan hile veya yolsuzluklar, gerek işletmeler gerekse toplum 

üzerinde daha fazla miktarda zarar sebep olmaktadır14.  

Hile kavramını; bir işletmenin kaynaklarının veya varlıklarının kasıtlı olarak 

yanlış kullanımı veya uygulanmasıyla bir çalışanın kişisel yarar sağlamaya çalışması 

çabası şeklinde tanımlayabiliriz. Türkiye’de son zamanlarda ortaya çıkartılan hayali 

ihracat yoluyla büyük çaplı haksız KDV iadeleri alınması, çeşitli hilelerle, bazı özel 

bankaların içlerinin boşaltılması gibi olaylar toplumda bu tür yolsuzluklardan kimlerin 

ne derece sorumlu olduğu sorusunu akla getirmiştir15. 

Genel olarak hile olarak tanımlanabilen bu eylemler, kişilerin çalıştıkları 

işletmelerin varlıklarını kasıtlı uygulamalarla ele geçirerek haksız kazançlar elde 

etmeleri biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu kasıtlı uygulamalarla elde edilen kazançlar 

işletmenin parasını ya da malını doğrudan elde etme şeklinde olabileceği gibi, 

ödüllendirme, ikramiye alma gibi dolaylı yollarla da olabilmektedir.  

Bu bağlamda; belirli bir amaçla işletmenin işlem, kayıt ve belgelerinin bilerek 

tahrif edilmesine muhasebe hilesi adı verilmektedir. Hatalar, bilgisizlik ve dikkatsizliğe 

dayanmasına karşın hileler bilinçli (kasten) olarak yapılmaktadır. Hilenin, belge ve 

kayıtlar üzerinde bilinçli olarak yapılması nedeniyle muhasebe sistemi içinde 

                                                                 
14  Halil Söyler, İşletmelerde Yapılan Hileler, http://www.alomaliye.com/halil_soyler_isletmelerde_yap_hileler_3.htm 
(05.09.2010) 
15  Şaban Uzay, “Yolsuzlukların Ortaya Çıkartılmasında ve Önlenmesinde Denetçilerin Sorumluluğu”, V. Türkiye 
Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Türmob Yayınları, 2001 
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kendiliğinden ortaya çıkarılması beklenemez. Aksine bilerek yapıldığından tespit 

edilip, ortaya çıkarılması son derece güç bir durumdur. Bunun nedeni, insan 

zekasının sürekli olarak yeni yöntem ve usuller geliştirmesidir.  

Bu bağlamda hataları bulma olasılığı genellikle hileleri bulma olasılığından 

daha yüksektir. Çünkü hileyi gizlemek için özel şekilde planlanmış eylemlere girişilir. 

ABD’de gerçekleştirilen araştırma sonucu, hile raporlamanın son yılında verilen 

denetim raporları çeşitlilik göstermekle birlikte, %55’i olumlu görüş bildirdiği 

saptanmıştır16. 

Dolayısıyla işletmelerde yapılan çeşitli düzensizliklerin hata veya hile olup 

olmadığını birbirinden ayırt etmek kasıt unsurunun ortaya çıkarılmasına bağlı 

bulunduğundan, bu ayırımın yapılması her zaman kolay değildir.  

Genel olarak hilenin özelliklerine değinecek olursak17 ;  

1-Hile her organizasyonda ve organizasyonun her aşamasında olabilir.  

2- Hile hiçbir millete atfedilemeyeceği gibi kültürel sınırda taşımaz, 

3- Avrupa İç Denetim Enstitüsü Birliği (ECIIA) hileyi, bir iş riski olarak 

tanımlamakta ve iç denetçinin hilenin önlenmesinde etkin bir role sahip olduğunu 

söylemektedir,  

4- Hiçbir sistem hileyi tamamen ortadan kaldıramadığından amaç hep hilenin 

minimize edilmesi olmaktadır, 

5- Hilenin önlenmesine yönelik garantisi olan bir düzenleme yoktur. 

Özellikle son yıllarda işletme çalışanlarınca veya farklı alanlarda ve şekillerde 

yapılan hileler önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Çok farklı şekillerde yapılan 

hilelerin sayı ve tutarları gün geçtikçe artış göstermektedir. Yapılan hilelerin nedenleri 

ve yapanların özellikleri konuya ilişkin olarak önemli istatistikler ortaya koymaktadır. 

Şöyleki18;Çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalar, işletmelerin yıllık gelirlerinin % 6’sını 

bu gibi hileler nedeniyle kaybettiklerini göstermektedir.  

                                                                 
16  Şaban, Uzay. “Yolsuzlukların Ortaya Çıkartılmasında ve Önlenmesinde Denetçilerin Sorumluluğu”, V. Türkiye 
Muhasebe      Denetimi Sempozyumu, Türmob Yayınları, 2001 
17 Europeen Confederation of Institutes of İnternal Auditing, “The İnternal Auditor’s Role in the Prevention of Fraud, Ekim 
1999. 
18 Nejat, Bozkurt. “İşletmede Hile Yapan Çalışanların Karakteristik Özellikleri”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:93, Eylül 2003 
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ABD’de işletme çalışanları tarafından yapılan hilelerin tutarının yılda 400 

Milyar USD civarında olduğu tahmin edilmektedir. (2002 yılında yapılan çalışmalarda 

bu tutarın yaklaşık, 600 Milyar USD olduğu tahmin edilmektedir.)  

ABD Ticaret Odası'nın tahminlerine göre, başarısızlıkla sonuçlanan 

işletmelerin % 30'undan fazlasındaki kayıplar, çalışanların işyerini dolandırması 

yüzünden olmaktadır. Çalışanların, işverenlerini yılda ortalama tahminen 30-100 

Milyon USD arasında dolandırdığı tahmin edilmektedir.  

ABD’de çalışanların zimmete para geçirme amacı ile verdikleri zararın yıllık 

20-40 Milyar USD civarında olduğu tahmin edilmektedir. ABD’de çalışan başına 

düşen hileye dayanan zararların 9 USD civarında olduğu tahmin edilmektedir.  

KPMG adlı uluslararası bir denetim şirketinin 1999 yılında Avustralya’da 

yaptığı bir hile araştırmasında yanıt verenlerin % 57’si ilgili dönemde en az bir hile 

olayı bildirmişlerdir.  

Ernst&Young adlı uluslararası bir denetim şirketinin 1997 yılında 32 ülke 

üzerinde yaptığı hile araştırmasında büyük oranlarda hile rapor edilmiştir.  

Yukarıda verilen istatistikleri çoğaltmak mümkündür. Bununla birlikte ortaya 

çıkmayan, ortaya çıksa bile işletmeler tarafından çeşitli nedenlerle rapor edilmeyen 

çok sayıda hile olayı bulunmaktadır. Her ne kadar yukarıda genellikle işletme 

çalışanları tarafından yapılan hilelere ilişkin istatistiksel örnekler verilmiş olsa da, 

gerçek olan bir bütün halinde işletmelerde meydan gelen yolsuzluklar çok büyük 

boyutlara ulaşmıştır.  

Şirketlerde gerçekleşen hileler genel olarak beş ana kategoriye 

ayrılmaktadır19: 

1- Yolsuzluk (corruption): Yaptığı işle ilgili olarak bir şeyi yapması ya da 

yapmaması için bir kişiye yetkisiz bir menfaatin sağlanmasıdır. Örneğin, bir çalışanın 

verdiği kararı etkileyecek nakit parayı kabul etmesi yolsuzluk olarak 

nitelendirilmektedir. 

                                                                 
19 Michael J. Comer, Investigating Corporate Fraud, GBR: Gower Publishing Limited, 2003, s.4-6. 
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2- Çıkar Çatışması (conflict of interest): Çalışanların özel, açığa 

vurulmamış merakları söz konusuysa bu durum işleri ile ve yöneticilerine karşı 

başlıca yükümlülükleriyle çatışabilecektir. Örneğin, bir yere karşı hizmet yükümlülüğü 

söz konusuyken izin almadan part-time başka bir işte çalışmak ya da danışmanlık 

yapmak; şirket bilgilerini kendi menfaatleri için kullanmak ya da işteki performansını 

etkileyecek olan uyuşturucu ya da alkol kullanımı. 

3- Varlıkların Çalınması (theft of assets): Entelektüel sermaye ve bilgi de 

dahil olmak üzere varlıkların izinsiz şekilde ortadan kaldırılmasıdır. Örneğin, hırsızlık, 

zimmete geçirme, özel bilgilerin çalınması ya da kötüye kullanılması, hastalık 

numarası yaparak işten kaytarmak ve böylece işte geçen zamandan çalmak. 

4- Hileli Raporlama (false reporting): Hileli raporlama yapılması ve önemli 

bilgilerin örtbas edilmesidir. Örneğin, yetersiz performansı saklamak ya da prim 

almaya hak kazanmak için hesapların şişirilmesi; yatırımcılar, bankalar veya üçüncü 

kişileri aldatmak için yanlış hesapların kullanılması; mali sonuçlarla oynamak. 

5- Teknolojik Suiistimal (technological abuse): Bilgisayar sistemlerine 

yetkisiz giriş yapmak, virüs sokmak gibi faaliyetleri içermektedir.  

Şekil 1 
Şirket Hilelerinin Ana Türleri  

 

Kaynak: Michael J. Comer, Investigating Corporate Fraud, GBR: Gower Publishing Limited, 2003, s.5. 
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4.2. Hatanın Tanımı 

Hata kavramı Türkçe sözlükte kelime anlamı olarak “istenmeyerek ve 

bilmeyerek yapılan yanlış, yanılma, yanılgı” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla 

hatalar istem dışı yapılan yanlışlıklar olarak da tanımlanabilir. 

Hata kavramını hileden ayıran en temel özellik kasıt içermemesidir. Örneğin 

mali bir tablonun hazırlanışı sırasında herhangi bir değerin rakamsal olarak yanlış 

yazılması kasıt unsuru içermediği için bir hatadır. Ancak aynı durum, birinin kasıtlı 

olarak yanlış rakamları mali tablolara geçirerek yatırımcıları yanıltması hile kapsamı 

içerisine girer.  

Muhasebe bilimi için hata, finansal tablolarda ve muhasebe kayıtlarında 

yapılan matematiksel yanlışlıklar ya da muhasebe ilkelerinin uygulanmasında gözden 

kaçma ve gerçek verilerin yanlış beyanlarıdır.25 

Muhasebe açısından bakılacak olursa hataların yapılma nedenleri temelde 

ihmal, dikkatsizlik ve bilgisizlikten kaynaklansa bile, bu yanlışlıklar çeşitli faktörlerin 

etkisi altında yapılmaktadır. Yanlışlıkların rasyonel bir biçimde bölümlere ayrılması ve 

sıralanması oldukça güçtür26.  

Ağırlıklı olarak belgeler üzerinde yapılan hilelerin hatalardan ayıklanarak 

ortaya çıkarılması oldukça zordur ancak imkansız değildir. Deneyimli denetçiler, 

sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri ile hileleri ortaya çıkarabilirler27. Mükemmel suçun 

olmadığı gibi mükemmel hile de yoktur. Hileyi yapan kişi mutlaka arkasında iz bırakır 

ve deneyim sahibi denetçiler de bu izleri takip ederek hileyi ve suçlusunu tespit 

edebilirler. 

4.3. Hile Türleri 

Doğaldır ki insan zekasının olduğu bir ortamda çok farklı türlerde hile çeşidi 

olacaktır. Bunlar ortaya çıkartıldıkça yenileri arkadan gelecektir28. 

                                                                 
25 K.M., Glasser, Auditing Made Simple, 1. Baskı, Bungay: Richard Clay Ltd., 1990, s.255. 
26 Osman Fikret Arkun, İşletmelerde Muhasebe Denetimi, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Nihad Saya Yayın ve 
Yardım Vakfı Yayınevi İşletmesi, Yayın 252, Çelçüt Matbaacılık, İstanbul 1975, s .61. 
27 Arzova,S. B. ; “İşletmelerde Çalışanlar Tarafından Yapılan Hilelerin Kırmızı Bayraklar Yoluyla İzlenmesi”, Muhasebe ve 
Finansman Dergisi, MUFAD, Avcıol Basım-Yayın, Sayı:20, Ekim 2003, s:118 
28 Nejat, Bozkurt. “Kobi’lerde yapılan Hileler, Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:96, Aralık 2000 
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ABD’de başta enerji devi Enron olmak üzere büyük halka açık şirketlerde 

başlayan, daha sonra da Avrupa’da ortaya çıkan muhasebe kayıtlarındaki 

usulsüzlükler bağımsız denetim ve hilelerle ilgili düzenlemelerin tekrar gündeme 

gelmesine neden olmuştur29. 

Bir hile olayı meydana geldiğinde bundan hiç kimse yaralı çıkmaz. Çünkü 

hileyi yapan kişi öncelikle bir suçluluk duygusu duyar ve sonunda yasal yaptırıma 

çarptırılma olasılığı vardır. Hileye maruz kalan ise zarara uğrayan kişidir, toplum 

önünde kötü bir izlenime sahip olmuştur, olayın tespiti için zaman harcanacağı ve 

masraflar söz konusu olacağından hile olayından olumsuz etkilenecektir.  

Günümüzde işletme ile yakından veya uzaktan ilişki içerisinde bulunan ve 

işletme ilgilileri olarak tanımlayabileceğimiz (işletme sahip ya da ortakları, çalışanlar 

vb.) kişi veya kurumlar tarafından çeşitli alanlarda ve şekillerde hileler 

yapılabilmektedir. Bu tür hilelere aşağıdaki örnekleri verebiliriz:  

• İşletme çalışanları tarafından işletmelerine karşı yapılan hileler (zimmet, v.b),  

• Beyaz yakalılar tarafından yapılan hileler,  

• İşletme tepe yönetimlerinin işletme ilgililerini yanıltmaya yönelik olarak mali 

tablolarda üzerinde yaptıkları hileler,  

• Yatırımlarla ilgili yapılan hileler,  

• Ticari rüşvetler ve komisyonlar,  

• Banka işlemleri ile ilgili hileler,  

• Elektronik fon transferleri (EFT) ile ilgili yapılan hileler,  

• Kredi kartı hileleri,  

• Bilgisayar hileleri,  

• İnternet yoluyla yapılan hileler, 

 

                                                                 
29 Münevver, Yılancı. “Denetim Komitesinin İç Denetim Etkinliğini Sağlamadaki ve Hileleri Önlemedeki Rolü”, Muhasebe 
ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:8, Ocak 2003 
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Yukarıda maddeler halinde belirtilen hileli işlemlerin kapsam ve türleri 

genişlemiş gerek işletmeler ve gerekse toplum üzerindeki etkileri önemli boyutlara 

ulaşmıştır. Bu bağlamda bu tür hilelerin tespit edilmesi ve önlenmesi günümüzde 

uzmanlık gerektiren işler arasına girmiş bulunmaktadır.  

Yapılan hilelerin bir kısmı kayıtlara girmekte, bir kısmı ise kayıt dışı 

yürümektedir. Kayıt dışı kalan hilelerin ortaya çıkartılması diğerlerine göre daha zor 

olmaktadır. Ayrıca çalışanlarla, işletmeye mal ve hizmet satan ve alanlar arasındaki 

rüşvet ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan hile biçimleri de bulunmaktadır30. 

4.4. İşletme Çalışanlarını Hile Yapmaya İten Nedenler 
4.4.1. Konu İle İlgili Teorik Yaklaşımlar  

İşletme çalışanları hile yapmaya iten nedenler ile ilgili olarak iki teorik 

yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan ilki, Hollinger ve Clark tarafından 12.000 

çalışan ile gerçekleştirilen ve 20 yıl süren bir çalışmaya dayanmaktadır. Bu 

çalışmada görüşülen çalışanlardan üçte biri hırsızlık yaptıklarını kabul etmişlerdir.31 

Hollinger ve Clark tarafından gerçekleştirilen bu çalışmaya göre, çalışanların hile 

(hırsızlık) yapmalarının temel nedeni işle ilgili faktörlerdir. İş tatminsizliği ve kişinin 

çalıştığı işletmede sömürüldüğünü düşünmesi gibi faktörler, hile yapmasına neden 

olmaktadır. Adı geçen araştırmacılar, şaşırtıcı bir şekilde çalışanların yaptıkları 

hilelerde ekonomik problemlerinin çok az bir etkisinin olduğunu belirtmektedirler.  

İkinci yaklaşım ise Donald R. Cressey tarafından 1940’lı yılların sonlarında 

gerçekleştirilen çalışmaya dayanmaktadır. Cressey, çalıştığı işletmede hırsızlık 

yapmaktan dolayı tutuklanan 200 kişiyle görüşmeler yapmış ve söz konusu kişilerin 

büyük çoğunluğunun finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hile yaptıklarını tespit 

etmiştir. Diğer yandan araştırmacı, ileriki yıllarda yapmış olduğu çalışmalarda hile 

davranışında iki unsurun daha bulunduğunu ortaya koymuştur. Bunlar; hile 

yapabilmek için fırsat unsurunun doğması ve yapılan hileyi haklı gösterebilmektir.  

 

 

 
                                                                 
30 Bozkurt, Nejat. “Kobi’lerde yapılan Hileler, Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:96, Aralık 2000 
31 Joseph T. Wells, Why employees commit fraud. (psychological factors) 
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4.4.2. İşletme Çalışanlarını Hile Yapmaya İten Nedenler 

İşletme çalışanları tarafından hile yapılmasına neden olan pek çok unsur 

sayılabilir. Ancak söz konusu unsurları üç başlık altında toplamak mümkündür: 

1. Baskı unsurları 

2. Fırsat unsurları 

3. Yapılan hileyi haklı gösterme çabaları 

Yukarıda sayılan bu üç unsurun bir araya gelmesi hile üçgeni adı verilen 

olguyu oluşturmaktadır. 

       BASKI        

 

                 

 

                          FIRSAT        HAKLI GÖSTERME ÇABALARI  

Ateş, benzin ve oksijenin bir araya gelmesi durumunda yangın çıkması nasıl 

kaçınılmazsa bu üç unsurun bir araya gelmesi durumunda hilenin gerçekleşmesi de 

kaçınılmaz olmaktadır. 

Daha öncede belirtildiği gibi işletmelerde yapılan hileleri, çalışanlar tarafından 

yapılan hileler ve yönetim tarafından yapılan hileler olmak üzere iki grupta toplamak 

mümkündür. Çalışanlar tarafından yapılan hileler, doğrudan kendilerine başka bir 

ifade ile hile yapana fayda sağlamaya yöneliktir. Yönetim hileleri ise çoğunlukla 

işletmeye fayda sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Belirtmek gerekir ki; hile üçgenini 

oluşturan baskı, fırsat ve kendini haklı gösterme çabaları her türlü hile davranışının 

altında yatan ortak unsurlardır. Daha açık bir ifade ile bu unsurlar hem yönetim 

hilelerinde hem de çalışanlar tarafından yapılan hileler de görülmektedir.  
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4.4.2.1. Baskı Unsurları 

Çalışanları hile yapmaya iten baskı unsurları 4 ana grupta toplamak 

mümkündür:32 

1. Finansal (mali baskılar) 

2. Kötü alışkanlıklardan kaynaklanan baskı unsurları 

3. İşle ilgili baskılar 

4. Diğer baskılar 

4.4.2.1.1. Finansal (Mali) Baskılar 

Yapılan araştırmalar, hilelerin %95’inin mali veya kötü alışkanlıklardan doğan 

baskılardan kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Hileye neden olan mali baskıların 

bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Yoksulluk 

 Hırs ya da açgözlülük 

 Daha iyi bir yaşam isteği 

 Yüksek tutarda faturalar veya kişisel borçlar 

 Kişisel finansal kayıplar 

 Beklenmedik finansal ihtiyaçlar 

Yukarıda mali baskıların dar bir listesi verilmiştir. Bu listeyi genişletmek 

mümkündür. Örneğin, bir evliliği sona erdirmenin yani boşanmanın yol açtığı 

masraflar insanlar üzerinde mali baskılara sebep olabilmektedir. Yada kişilerin 

seçtikleri hayat tarzı da mali baskılar yaratabilmektedir. Örneğin kumar oynama 

alışkanlığı yada uyuşturucu bağımlılığı gibi.33Çalışanları hile yapmaya iten bu tür 

unsurlar kötü alışkanlıklardan kaynaklanan baskı unsurları başlığı altında 

incelenmiştir. 

                                                                 
32 Thomson Learning, Chapter Two, Who Commits Fraud and Why 
 
33 Grace Duffield and Peter Grabosky, ‘The Pyschology of Fraud’, Trends & Issues In Crime and Criminal Justice, Australian 
Institute of Criminology, Mart 2001. 
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Belirtmek gerekir ki; mali baskılar, kısa bir süreçte ortaya çıkabilecekleri gibi 

uzun bir süreçte de ortaya çıkabilmektedirler. Diğer yandan çok uzun yıllar bir 

işletmede dürüst bir biçimde çalışan bir kimse mali bir problemle karşılaştığında hile 

yapabilmektedir. Yapılan bir araştırma, işletme çalışanları tarafından yapılan hilelerin 

%30’unun işletmede çalışılmaya başlanan ilk üç yılda gerçekleştirildiğini, %70’inin ise 

çalışanların iş yaşamlarının 4 ile 35. yıllarında gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. 

Ayrıca 35 ile 44 yaşları arasındaki kişilerin en çok hile yapılan yaş grubunu 

oluşturduğunu göstermektedir. 

4.4.2.1.2. Kötü Alışkanlıklardan Kaynaklanan Baskı Unsurları 

Yukarıda belirtildiği gibi kumar alışkanlığı, alkol veya uyuşturucu madde 

bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar ve evlilik dışı pahalı ilişkiler işletme çalışanlarının 

hile yapmalarına neden olabilmektedirler. Zira bu tür alışkanlıklar nedeniyle kişiler 

mali güçlükler ile karşılaşabilmektedirler. Ayrıca bu tür alışkanlıklar, hileye neden olan 

baskı unsurları arasında en kötü tür olarak kabul edilmektedir. Çocuğuna uyuşturucu 

alabilmek için çalıştığı işletmede hırsızlık yapan bir çok kadın çalışanın var olduğu 

bilinmektedir. Yine başarılı bir yönetici olmasına rağmen ihtiyaç duyduğu uyuşturucu 

hapları satın alabilmek için zimmetine para geçiren, evlerde hırsızlık yapan ve diğer 

hırsızlık türlerini gerçekleştiren kişilerin var olduğu bilinmektedir. 

4.4.2.1.3. İşle İlgili Baskı Unsurları 

Hileye neden olan mali baskıların ve kötü alışkanlıklardan kaynaklanan 

baskıların yanı sıra çalışanların bir kısmı işverenlerine bir tepki olması (işverenleri ile 

başa çıkabilmek) amacıyla da hile yapabilmektedirler. Kişinin gösterdiği performansın 

karşılığını alamadığını düşünmesi, iş tatminsizliği, işini kaybetme korkusu, düşük bir 

ücretle çalıştırıldığını düşünmesi gibi faktörler çalışanların hile yapmalarına neden 

olabilmektedirler.  

Daha önce de belirtildiği gibi Hollinger ve Clark tarafından yapılan bir 

çalışmanın sonucuna göre çalışanlar tarafından yapılan hileler, en iyi işle ilgili 

faktörler tarafından açıklanmaktadır. Daha açık bir ifade ile hilelerin temel nedeni bu 

faktörlerdir. 

 Birçok işletme yöneticisi çalışanlar tarafından yapılan hırsızlıkları, düşük 

ücretlerin ve işle ilgili diğer problemlerin bir karşılığı olan bir ‘sosyal yardım’ olarak 
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görmektedirler. Bu nedenle çalışanlar tarafından yapılan hırsızlıkların önlenmesi için 

ücretlerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Ayrıca bunun tüketicilere olan maliyeti, 

hırsızlıkların maliyetinden daha düşük olacaktır. 

4.4.2.1.4. Diğer Baskı Unsurları 

Diğer bakı unsurları olarak daha çok psikolojik faktörler ele alınmıştır. Bu 

faktörlerden ilki “ego” ya da “güç elde etme isteği’dir. Başka kişi veya kişiler üzerinde 

güç sahibi olma duygusu, hile yapan bazı kişiler için güçlü bir güdü olarak 

görülmektedir. 

Çalışanları hile yapmaya iten bir başak psikolojik faktör, bu işten duyulan 

heyecandır. Zira hile yaparken yakalanma ihtimalinin bulunması, adrenalinin 

yükselmesine neden olmaktadır. Hırsızlık yapmanın bir alışkanlık ya da hobi haline 

gelmesi hileyi doğuran bir başka nedendir. Ayrıca insanlar bulundukları ortamda 

dikkat çekebilmek amacıyla da hırsızlık yapabilmektedirler.34  

Yine Hollinger ve Clark tarafından yapılan çalışmaya göre, çalışanlar 

arasındaki informal (formal olmayan) kurallar da çalışanların hile yapmasına neden 

olabilmektedir. Çalışanlar tarafından geliştirilen bu informal kurallar, bazen yapılacak 

işin miktarını belirledikleri kadar işletmede hırsızlık yapmayı da öngörmektedir. David 

Horning tarafından Amerika’nın orta batı bölgesinde yayın yapan bir televizyon 

şirketinde gerçekleştirilen bir çalışma, meşru olarak çalınabilecek araç-gereçler 

hakkında çalışanlar arasında bir takım formal olmayan kuralların olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu kurallara göre motorlu aygıtların, ağır makinelerin, test 

ekipmanlarının ve diğer pahalı ekipmanların şirketin malı oldukları açıktır ve bu 

nedenle bu tür varlıklar çalınamaz. Ancak bunlar dışında klan araç-gereçlerin 

parçalarının (örneğin ışıklandırama araçlarının, çivi veya vidaların) çalınması ise bir 

tabudur. 

 

 

 

                                                                 
34 Roy Stevens, ‘Why I am a Thief’, New Statesman, Volume 9 Issue 418, London; Aug 30, 1996   
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4.4.2.2. Fırsat Unsurları 

Hile üçgeninin diğer bir ayağını hile yapmayı kolaylaştıran fırsat unsurları 

oluşturmaktadır. Bir işletmede çalışanların hile yapmasını kolaylaştıran fırsat 

unsurlarının doğmasına neden olan faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:35 

1. İşletmede hile davranışını önleyecek ve/veya ortaya çıkartabilecek 

kontrol yapısının bulunmaması (iç kontrol yapısının zayıflığı) 

2. Çalışanların ortaya koyduğu performansın kalitesinin uygun bir biçimde 

değerlendirilmemesi 

3. Üçüncü kişilerle ve ortaklarla yapılan gizli anlaşmalar 

4. Hile yapanları cezalandırmada yetersizlik 

5. Gerekli bilgiye ulaşmada yetersizlik 

6. Cahillik, umursamazlık ve yetenek eksikliği 

7. Yönetimin çalışanlara duyduğu güven 

8. Yönetimin yapılan hileyi gizleme isteği 

9. Yönetimin hilelerin işletmeye olan maliyetini küçümsemeleri 

10. Yönetimin iç kontrol yapısının etkinliğine güvenmesi 

11. Uygun bir denetim sisteminin bulunmaması 

Yukarıda sayılan faktörleri daha da çoğaltmak mümkündür. Örneğin 

çalışanların işletme organizasyonu içinde bulundukları konum da hile yapmalarına 

imkan verebilmektedir. Norman Jaspan’ın başkanlığında yapılan bir çalışma, 

çalışanların neden olduğu stok kayıplarının %62’sinin işletmenin üst düzey 

yöneticileri tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır.36  

Yine de belirtmek gerekir ki yukarıda sayılan faktörler arasında fırsat 

unsurunu doğuran en önemli faktör, iç kontrol yapısının zayıflığıdır. Bu nedenle 

                                                                 
35Thomson Learning, Who Commits Fraud and Why, Bozkurt, Nejat, a.g.m. , W Steve Albrecht and  David J Searcy, ‘Top 10 
reasons why fraud is increasing in the U.S.’, Strategic Finance, May 2001, Volume 82 Issue 11 
 
36 Daniel J. Thompson, Work Place Theft As A Function of Opportunity 
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hilelerin önlenmesinde ve ortaya çıkartılmasında etkin bir kontrol yapısına sahip 

olunması en önemli unsur olarak görülmektedir. 

İşletmelerin iç kontrol yapılarının üç elemanı bulunmaktadır: 

 Kontrol ortamı (şartları) 

 Muhasebe sistemi 

 Kontrol prosedürleri 

Kontrol ortamı, işletmenin çalışanlarına sunduğu çalışma ortamını ifade 

etmektedir. Hilelerin önlenmesinde ve ortaya çıkartılmasında kontrol ortamı ile ilgili 

olarak aşağıdaki hususlara önem verilmelidir: 

i. Yöneticinin rolü ve çalışanlara örnek olması 

ii. Çalışanlar ile uygun bir iletişim ortamı yaratılması 

iii. İşletme çalışanlarının seçiminde titiz davranılması 

iv. Şeffaf bir organizasyonel ortam yaratılması 

v. Etkin bir iç kontrol bölümünün oluşturulması 

Kontrol yapısının ikinci elemanı olan muhasebe sisteminin, gerçek hile ile 

istenmeden yapılan hataların ayırt edilebilmesine imkan vermesi ve ayrıca yapılan 

hilenin gizlenmesini güçleştirmesi gerekmektedir. Kontrol yapısının üçüncü unsuru 

olan kontrol prosedürlerinin ise çeşitli hile riskleri ile uyumlu bir biçimde 

eşleştirilmelidir. İşletmelerde çalışanların hile yapmalarını kolaylaştıracak fırsat 

unsurlarının azaltılması için uygulanabilecek kontrol prosedürleri şu şekilde 

sıralanabilir: 

 İşbölümü 

 Yetkilendirme sistemleri 

 Çalışanların faaliyetlerinin gözlemlenmesi 

 Fiziksel koruyucular 
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Burada belirtmek gerekir ki; oluşturulan iç kontrol yapısının hileyi önlemeye 

yönelik ağırlıkta olması gerekmektedir.37Zira hilenin önlenmesinin maliyeti, ortaya 

çıkartılmasından çok daha az olabilmektedir. Ayrıca günümüzde bir çok işletme, 

önleyici hile denetimi yapan bilgisayar programlarına sahiptirler. Diğer yandan alınan 

önlemlerin hile yapanlar tarafından sürekli olarak aşılabileceği göz önünde 

tutulmalıdır. Çünkü hırsız işletmenin içindedir ve olayın bir parçasıdır. 

 İşletmelerde hile yapılmasını kolaylaştıran fırsat unsurlarının azaltılması için 

alınabilecek diğer önlemler şu şekilde sıralanabilir: 

 Çalışanlar ile müşteriler veya tedarikçiler arasındaki hilelerin önlenmeye 

çalışılması 

 Tedarikçilerin ve işletmenin ilişkide bulunduğu organizasyon dışındaki diğer 

kişilerin, işletmenin hileye karşı geliştirdiği politikalar hakkında bilgilendirilmesi 

Hile yapma fırsatının önlenmesi için getirilen bir başka öneri ise iş bölümü 

daha açık bir ifade ile sorumluluğun çalışanlar arasında dağıtımıdır. Örneğin, 

defterlerin ve varlıkların kontrolünün tek bir çalışan tarafından gerçekleştirilmesi 

durumunda hilenin yapılması tamamen çalışanın elindedir. Ancak bu faaliyette 

işbölümüne gidilirse çalışanın hile yapması güçleşecektir. Zira bir organizasyonda 

hile yapabilmek için başaksının yardımına ihtiyaç duyulması, fırsat unsurunu önemli 

ölçüde azaltmaktadır.38  

Belirtmek gerekir ki; işletme çalışanlarının hile yapmalarını önlemeye çalışan 

işletme yöneticileri, daha çok fırsat unsuru üzerinde durmaktadırlar. Çünkü etkin bir iç 

kontrol yapısının varlığının, çalışanların hile yapmalarını kolaylaştıracak fırsat 

unsurunun doğmasını engelleyeceğini düşünmektedirler. Gerçekten de işletmede sıkı 

bir kontrol olduğunu bilen, hile yaparsa yakalanma olasılığının yüksek olduğunu 

düşünen bir çalışan kolay kolay hile yapmaya yönelmemektedir. Tersine hile yapması 

için çalıştığı işletmede fırsatlar olduğunu bilen bir çalışan ise hile yapmaya daha fazla 

istekli olmaktadır. 

Son olarak belirtmek gerekir ki; kişinin hile yapmasında kişisel ahlaki değerler 

önemli bir rol oynamaktadır. Zira hile yapmayı kolaylaştıran fırsat unsurlarının 
                                                                 
37 Bozkurt, a.g.m., s.67. 
38 Grace Duffield and Peter Grabosky, ‘The Pyschology of Fraud’, Trends & Issues In Crime and Criminal Justice, Australian 
Institute of Criminology, Mart 2001 
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doğmuş olması, bütün çalışanların hatta çalışanların çoğunun hile yapacağı anlamına 

gelmemektedir.39 

4.4.2.3. Yapılan Hileyi Haklı Gösterme Çabaları 

Hile üçgeninin üçüncü ayağını yapılan hileyi haklı gösterme çabaları 

oluşturmaktadır. Hilenin çeşidi ne olursa olsun hile yapanların çoğunluğu yaptıkları 

davranışı haklı göstermeye çalışmaktadırlar. 

Yapılan hilenin çeşidine göre kendini haklı göstermek için ileri sürülen 

gerekçeler de farklılık göstermektedir. Örneğin büyük bir işletmede hile yapıldığında 

gerekçe olarak şirketin bunu karşılayabileceği öne sürülmektedir. Ya da yapılan hileyi 

önemsiz görerek büyük bir zarar verilmediği iddia edilmektedir. Bilerek yapılan bu tür 

hilelerde haklı bir neden göstermek kolaylaşmaktadır. Ayrıca bu tür hilelerde 

işletmenin bunu hak ettiğine inanmak da kolaylaşmaktadır. Diğer yandan dolandırılan 

kişinin sevilmemesi ya da saygı duyulmaması hile yapmaya iten önemli bir faktördür. 

Başka bir ifade ile hiç kimse dürüst bir kişi dolandırmaya yeltenmeyecektir. Bu 

gerekçede hile yapılmasının sorumluluğu dolandırılan kişiye yüklenmektedir. Ayrıca 

hileler için öngörülen cezaların yetersiz olması, bu davranışların normal davranışlar 

olarak görülmelerine neden olmaktadır. Bu da yapışan hileyi haklı göstermek için 

yeterli bir sebep oluşturmaktadır.40 

Yapılan hileyi haklı göstermek için yukarıda sayılanların dışında ileri sürülen 

gerekçelerden bazıları aşağıdaki gibidir:41 

i. İşletme bunu zaten bana borçluydu 

ii. Parayı sadece ödünç almıştım. Zaten geri verecektim 

iii. Hiç kimse incinmedi 

iv. Ben daha fazlasını hak ediyorum 

v. Bunu iyi bir amaç için yapmıştım 

                                                                 
39 John Dunkelberg,  Donald P. Robin,The Anatomy Of Fraudulent Behavıor  
40 Grace Duffield and Peter Grabosky, ‘The Pyschology of Fraud’, Trends & Issues In Crime and Criminal Justice, Australian 
Institute of Criminology, Mart 2001 
41 Thomson Learning, Chapter Two, Who Commits Fraud and Why ve  Daniel J. Thompson, Work Place Theft As A 
Function of Opportunity 
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vi. İçinde bulunduğumuz finansal güçlüğü atlatır atlatmaz, kayıtları 

düzeltecektik 

vii. İşletme zaten karlı bir işletme ve çok parası var 

viii. İşletme bana hak ettiğim ücreti vermiyor. 

İşletmelerin, çalışanlar tarafından ileri sürülen bu haklı gösterme çabalarını 

aşmaları gerekmektedir. Çalışanlara ahlaki kuralların anlatılması, hile yapanların 

kesinlikle cezalandırılacağının bildirilmesi, işletmede bir ahlak yasasının 

oluşturulması ve çalışanların gerektiği bir biçimde eğitilmesi, yapılması gereken 

işlemler arasında sayılabilir.42 

4.5. Yapılan Hilelerle İlgili İstatistiki Bilgiler 

Hilenin boyutu hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki istatisitiki veriler 

genel bir fikir verecektir: 

• ABD de çalışanların yaptıkları hilelerin işletmelere yılda 400 milyar dolara mal 

olduğu tahmin edilmektedir. 

• Gelişmiş ülkeler bazında yapılan araştırmalar, işletmelerin yıllık gelirlerinin %6 

sını hileli eylemler sonucu yitirdiklerini göstermektedir. 

• ABD de çalışan başına düşen hile zararının günlük 9 dolar civarında olduğu 

belirlenmiştir. 

• Yapılan araştırmalar işletmelerin müşterileri kanalıyla katlandıklarından daha 

fazla çalışan zararına katlanmak durumunda olduklarını göstermektedir. 

• Erkek çalışanlar 185.000$ lık ortalama kayıplarla kadınlardan(48.000$) 4 kat 

daha fazla kayba neden olmaktadır. 

• Çalışma pozisyonu ile kayıplar arasında doğrusal bir korelasyon vardır. 

• Çalışanların %5 i koşullar ne olursa olsun hile yapmaya kararlı durumdadır. 

• Çalışanların %10 u koşullar ne olursa olsun hile yapma eğilimi içinde değildir. 

                                                                 
42 Bozkurt, a.g.m., s.68. 
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• Çalışanların %85’i uygun ortam koşullarında hile yapma eğilimine 

girebilmektedir. 

Burada dikkate alınması gereken çalışan grubu %85 diliminde olandır. Hileye 

karşı alınan önlemlerde esas hedef kitle de bunlar olacaktır. 

4.6. Hile Yapanların Karakteristik Özellikleri 

Bu başlık altında işletmelerde hile yapan veya yapma olasılığı olan 

çalışanların ne gibi karakteristik özellikler taşıyabilecekleri irdelenecektir. Ancak 

sayılacak özellikleri taşımak kişinin hile yapacağı anlamına gelmemektedir. Bu 

özellikler hileleri ortaya çıkartmada denetçilere yol gösterici olacaktır. 

Cinsiyet 

Diplomalı Hile Araştırmacıları Birliği(ACFE) nin 2000 hile denetçisi ile yaptığı 

araştırma, hile yapanların birçok özelliğini ortaya koymuştur. Buna göre hile yapan 

işletme çalışanlarının dörtte üçünün cinsiyeti erkek olarak belirlenmiştir. Yapılan 

hilelerin parasal tutarında da bu fark görülmektedir. 

Medeni Durum 

Hileye teşebbüs eden işletme çalışanlarının medeni durumlarına bakıldığında 

evli olanların bekarlara göre daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Hile tutarları 

açısından evlilerle bekarlar arasında 1 e 3 fark bulunmaktadır. Ayrıca birçoğunun 

çocuk sahibi olduğu ve mutlu evliliklerinin olduğu da ortaya çıkmaktadır. 

Eğitim Durumu 

Genel olarak bakıldığında eğitim düzeyi attıkça yapılan hile sayısı ve tutarı da 

artmaktadır. Özellikle iyi eğitim almış olan çalışanların yaptıkları hile tutarları 

diğerlerine göre çok daha fazla olmaktadır.  

Zeka Düzeyi 

Zeka düzeyi yüksek veya bu iddalarda bulunan çalışanlarda hile yapma isteği 

daha fazla görülmektedir. Bunun nedeni bu tür kişilerin çalıştıkları işletmelerin 

oluşturduğu iç kontrol yapılarına ve güvenlik sistemlerine meydan okumaları ve 

bunları delerek kendilerini tatmin etmeleri olarak görülmektedir. 
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Yaş Düzeyleri 

Her yaştaki çalışan hileye teşebbüs edebilmekte ancak ileri yaşlarda yapılan 

hile sayısı ve tutarı artmaktadır. İleri yaşlarda yapılan hileler, genç yaşta yapılanlara 

göre 28 kat daha fazladır. 

Çalışma Koşulları 

Genelde işletmeye ilk önce gelen ve en geç giden kişiler arasında hile 

eylemleri daha fazla görülmektedir. Özellikle işinin bitmemesini neden olarak gösterip 

gece geç saatlere kadar ve yalnız başına çalışma istekleri hile yapma olasılığını 

artırmaktadır. Diğer taraftan hileli eylemler sonucu yakalanan yöneticilerin çoğunun 

zorunlu olmadıkça izin kullanmadıkları belirlenmiştir. Buna neden olarak izin 

yaptıklarında yerlerine bakacak olanların yaptıkları usulsüz işlemleri ortaya 

çıkartabilecek olmaları görülmektedir. 

İşletmedeki Yerleri 

İşletmede çalışanların tamamının bir biçimde yolsuzluk yapma olasılığı 

bulunmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar, hile tutarlarının yüksekliği açısından 

yönetici pozisyonunda olanların diğer çalışanlara göre uzak ara önde gittiğini 

göstermiştir. Çalışanların işletmede güvenilir bir konuma gelmesi ve bu nedenle fazla 

denetlenmemesi hileyi doğuran nedenlerden sayılmaktadır. Ayrıca bulundukları 

konum nedeniyle işletmenin iç kontrol yapısını ve açık noktalarını iyi bilmeleri daha 

rahat hile yapabilmelerine neden olabilmektedir. Ne yazık ki hile kurbanı olanların 

birçoğunun ilk tepkisi “Ondan bunu beklemezdim” şeklinde olmaktadır. 

İşletme Dışı İlişkileri 

İşletme çalışanlarının, işletme ile ilgili üçüncü kişilerle olan ilişkilerinin düzeyi 

diğer bir göstergedir. Çalışanın, özellikle işletmeye mal ve hizmet satanlar ve 

işletmeden mal ve hizmet satın alanlarla ilişkilerini çok içli dışlı bir duruma getirmesi 

yapılabilecek bir yolsuzluk açısından uygun bir ortam sağlanmaktadır. 

4.7. Hilenin Araştırılması 

Günümüz iş hayatında işletme çalışanları ve yöneticileri tarafından yapılan 

hileler, başka bir deyişle yolsuzluklar göz ardı edilemeyecek bir duruma gelmiştir. 
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İşletmelerin her yıl elde ettikleri 100 TL lık gelirin 6 TL sı yapılan hileler sonucu yok 

edilmekte, örneğin ABD’de, işletmelerin uğradıkları zarar yılda 400 milyar doları 

bulmaktadır. Bununla birlikte denetçiler ve işletme yöneticilerin yaptıkları anketler her 

geçen yıl hile tutarlarının daha da arttığını göstermektedir.43 

İşletmelerde yapılan hileler önemli ölçüde sorun olmakta ve büyüklükleri ne 

olursa olsun tüm işletmeler bu tehlike ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Hilelerin, 

yapıldıktan sonra tespiti maliyetli olduğundan ve işletmelere büyük kayıplar 

getirdiğinden, önlenmesi gerekmekte ve bu kapsamda hilelerin önlenmesinde ve 

ortaya çıkartılmasında yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Hilelerin araştırılması ve 

ortaya çıkartılması oldukça zor ve karmaşıktır.  

Hilenin araştırılması, hilenin önceden tahmin edilmesi varsayımına 

dayanmaktadır. Tahmin etme eylemi, basiret sahibi hile araştırıcısının geçmişte bir 

hilenin meydana geldiğini, şu an için işletmede bir hilenin gerçekleşmekte olduğunu 

ya da gelecekte bir hilenin meydana geleceğini öngörmesidir. Araştırmanın amacı, 

doğruyu bulmak, bir başka ifadeyle hile belirtilerinin gerçekten bir hilenin habercisi 

olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Bu noktada, hilenin araştırılması karmaşık ve 

hassas bir süreçtir. Araştırmanın uygun bir şekilde gerçekleştirilememesi halinde 

masum insanlar sebepsiz yere zarara uğrayacak, gerçek suçlular ise meydana 

çıkartılamayacaktır.44 

4.7.1. Hilenin Araştırılmasına Yönelik Yaklaşımlar 

Hilenin araştırılması maliyetli bir süreç olduğundan işletme yönetiminin onayı 

ile yapılmaktadır. Aynı zamanda, araştırmanın yapılması hilenin gerçekleştiğine veya 

gerçekleşeceğine dair bir nedenin veya hükmün bulunmasına bağlıdır. 

Hilenin araştırılmasına yönelik yaklaşımlar; 

• Kanıt türlerine yönelik yaklaşım  

• Hilenin elemanlarına (kim? nerede? ne zaman? neden? nasıl?) yönelik 

yaklaşım olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

                                                                 
43 Nejat Bozkurt, ‘‘KOBİ’lerde Yapılan Hileler, Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesi’’, Yaklaşım, Yıl: 8, Sayı: 96 (Aralık 2000), s.41 
 
44 W.Steve Albrecht and Chad O.Albrecht, Fraud Examination, Ohio: Thomson South-Werstern, 2003, s.70-71 
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Kanıt dörtgeni olarak adlandırdığımız kanıt türlerine yönelik yaklaşım ilk 

yaklaşımda kanıt türleri 4’e ayrılmaktadır. 

 

Beyana Dayalı Kanıt                                                                   Belgeye Dayalı Kanıt 

   

Fiziksel Kanıt                                                                                                                   Kişisel Gözlem 

 

Beyana dayalı kanıtlar, denetçinin işletme çalışanlarına sorduğu sorulardan 

aldığı yanıtlardan elde edilmekte; karşılıklı görüşme, sorgulama ve dürüstlük 

testlerinden oluşmaktadır. 

Belgeye dayalı kanıtlar, işletmenin muhasebe kayıtlarında ve mali 

tablolarında yer alan tutarların dayandığı belgelerin incelenmesi sonucu elde 

edilmekte ve her türlü belge ve kayıt ile bilgisayar kayıtlarının incelenmesini ve net 

değer hesaplamalarını kapsamaktadır. 

Fiziksel kanıtlar; fiziki varlıkların incelenmesi ve sayılması yoluyla elde 

edilmektedir. İşletmede bulunan aktif varlıklar ile çalınan varlıklar ve bu varlıkları 

tanımlayan numaralar,  parmak ve otomobil lastiği izleri en önemli fiziksel kanıtların 

başında gelmektedir. 

Kişisel gözlemler, denetçinin işletme faaliyetlerini gözlemesi sonucu elde 

edilen kanıtlardır. Araştırmacı tarafından yapılan veya yönetilen takip ve gizli 

operasyonlar ile invigilation bu grupta yer almaktadır. 

Hilenin araştırılmasına yönelik bir diğer yaklaşım ise hile elemanlarına 

yönelik yaklaşımdır ve hile elemanları üçgeni ile gösterilmektedir; 45 

 

 

 

                                                                 
45 Albrecht and Albrecht, a.g.k, s. 180 
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 -Belge İncelemesi         Gizleme                                                 Hırsızlık         -Takip ve Gizli  

 -Denetim             Operasyonlar 

 -Bilgisayar Araştırmalar           -Gözetlemek(Invigilation) 

              -Fiziksel Kanıt 

                  Değiştirme 

                                                              

                                                -Kayıt araştırma ve incelemeleri  

                                                -Net değer yöntemi 

Hırsızlık; nakit, stok, bilgi ve diğer varlıkların işletme çalışan ve yöneticileri 

tarafından alınması veya diğer bir ifade ile çalınmasını ifade etmektedir. Gizleme; hile 

yapan kişinin hilesini gizleme teşebbüslerini kapsamaktadır. Gizlemede, kayıtlar 

değiştirilmiş, nakit ve stoklar yanlış sayılmış veya hesaplanmış, kanıtlar ise yok 

edilmiştir. Değiştirme, hile yapan kişinin hile sonucu elde ettiği nakdi direkt 

harcaması, elde ettiği varlıkları ise satarak nakde çevirmesi ve daha sonra harcaması 

sürecidir. 

4.7.2. Hilelerin Belirlenmesi ve Kırmızı Bayraklar 

Denetçiler, hataların ortaya çıkarılması dışında kendilerine hilelerin tespiti 

görevi de verilince şüpheli durumların belirlenmesinde kırmızı bayraklar yöntemini 

kullanmaya başlamışlardır.   

Hilenin ortaya çıkartılmasında hile belirteçleri olan kırmızı bayrakların 

tanımlanması ile başlanır. Tanımlama sonrası kırmızı bayrakları kullanacak kişilerin 

bunları iyi bir şekilde öğrenmesi gerekir46. 

Örnek olarak bir tedarik-satın alma departmanına bakmak konunun 

başlangıcının kavranması için anlamlı olacaktır. Başarılı hilekarlar küçük hilelerle 

başlarlar, güven kazandıkça daha büyüğüne geçerler. Yoğun işlerinden dolayı 

                                                                 
46 S. Burak, Arzova. s:120-121 
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meşgul olan yöneticiler ise küçük farkları araştırmaya nadiren zaman bulurlar. Oysa 

ki bu küçük olaylar göründüğünden daha büyük olayların bir işareti olabilir. Çeşitli 

ödemeler ve gayri resmi komisyonların tespiti zordur ancak aşağıdaki durumlar uyarı 

sinyallerini çaldırır. Bunlar her zaman için hilenin var olduğu anlamına gelmese de 

durumla daha yakından ilgilenmenin gerekliliğine işaret eder. 

• Ticari açıdan anlamsız-saçma anlaşmalar 

• Rekabetçi pazar fiyatından farklı fiyatlar 

• Müzakere edilmemiş, üzerine tartışılmamış anlaşmalar 

• Sadece tercih edilen tedarikçinin karşılayabileceği gereksiz ve yüksek 

spesifikasyonlar 

• Ödeme koşullarında ayrıcalık tanınan tedarikçiler 

• Büyüklükleriyle orantısız ihaleler verilen tedarkçiler 

• Geç teslim edilip kabul edilen teklifler47 

Hilenin tespit edilmesine başlanırken kabul edilmesi gereken durumlar vardır. Bunlar: 

• Hile vardır 

• Her organizasyon hilenin kurbanı veya hazırlayıcısı olabilir 

• İç kontrol ve kişi karakterindeki belirgin zayıflıklar hileye geçirgen olabilir 

Etkin bir hile denetçisinin aşağıda sayılanları yeterli bir şekilde yerine getirmesi 

gerekir: 

• İç kontrolü gözden geçirme  

• İç kontrolün güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirme 

• Tanımlanan iç kontrol zaaflarına yönelik hile kayıp senaryoları tasarlamak 

• Şüpheli ve istisnai işlemleri tanımlamak 

• İşlemlerle ilgili belge akışını takip etmek 
                                                                 
47 Durant, A. ; “Procurement-The Soft Target for Fraud”, Internal Audit and Risk Management Community, 24 Ocak 2000 
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• Organizasyon hesaplarına giren ve çıkan fonların takibi 

• Şüpheli işlemlere temel olan belgelerin araştırılması 

Tüm bu durumlarla ilgili denetçinin aklında olan sorular şunlardır: 

• Sistemin kontrol zincirine ait en zayıf halka neresi? 

• Sistemde genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden sapma mümkün mü? 

• Off-line işlemlerin nasıl yapılıyor ve yetkili olan kişiler kim? 

• Sistemi tehlikeye sokacak en basit yol nedir? 

• Sisteme ait hangi noktalar üst düzey yetkililer tarafından atlanabilir? 

• İş çevresinin doğası nedir? 

4.7.3. Kırmızı Bayraklar 

Hilelere ait kırmızı bayraklar(hile belirteçleri) dokuz başlık altında incelenebilir: 

• Muhasebeyle ilgili anormallikler 

• İç kontrol zayıflıkları 

• Analitik anormallikler 

• Aşırı yaşam biçimleri 

• Olağan olmayan davranışlar 

• Olumsuzluk doğurabilecek olası yönetim özellikleri 

• Organizasyonel yapı anormallikleri 

• Üçüncü kişilerle ilişkilerde düzensizlikler48 

• Şikayetler, uyarılar, imalar49 

 

                                                                 
48 Bozkurt, N. ; a.g.e , s:5-6 
49 Arzova, S. B. ; a.g.e , s:121 
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4.7.3.1. Muhasebe İle İlgili Anormallikler 

• Zamanında, bütünüyle ve uygun biçimde kayda alınmayan işlemler 

• Yetkisiz ve dayanaksız işlemler ve bakiyeler 

• Sonuçları etkileyen son dakika düzeltmeleri 

• Kayıp belgeler 

• Belgeler üzerinde bulunan oynamalar 

• Orjinal belgenin yerine fotokopi biçimindeki belgelerin bulunması 

• İşletme kayıtları ile doğrulama yanıtları arasında görülen tutarsızlıklar 

• Önemli tutarlarda stok ve fiziki varlık kayıpları 

• Hurda ve firelerde artış 

• Kasada büyük tutarlı nakit tutulması ve buradan işlemlerin yapılması 

• Kasada eksik veya fazla tutarda paraların bulunması 

• Küçük hacimlerde ancak yüksek değerli ve fazla talepli stoklar 

• Vadesi geçmiş alacaklarda artış 

• Kolay el değiştirebilir ancak değerli hisse senedi, tahvil ve mücevherat gibi 

varlıklar 

• Mali tablolarda açıklanamayan değişmeler 

• Muhasebe dönemlerinde ve sınıflandırmalarda uygunsuz işlemler 

4.7.3.2. İç Kontrol Zayıflıkları 

• Görevlerin ayrılığında eksiklikler 

• Varlıkların fiziksel korunmasında zayıflıklar 

• Bağımsız gözlemlerde zayıflık 

• Yetersiz yetkilendirme 
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• Yetersiz belgelendirme sistemi 

• Var olan kontrollere gereken önemi vermeme 

• Yetersiz muhasebe sistemi 

4.7.3.3. Analitik Anormallikler 

• Açıklanamayan stok noksanlıkları ve düzeltmeleri 

• Tanımlama ve belirlemelerden sapmalar 

• Atık ve döküntülerde artış 

• Aşırı satın almalar 

• Hesap bakiyelerinde anlamlı artış ve azalmalar 

• Fiziki anormallikler 

• Nakit fazlalık veya noksanlıkları 

• Anlamsız gider veya ödemeler 

• Alacaklar azalırken gelirlerin artması 

• Nakit akışı azalırken gelirlerin artması 

• Stoklar azalırken artan borçlar 

• Hacim artarken artan birim maliyetleri 

• Hacim artarken azalan atık ve döküntüler 

• Satışlar azalırken artan stoklar 

4.7.3.4. Aşırı Yaşam Biçimleri 

• Çok pahalı eşya kullanımı 

• Pahalı araba kullanımı ve ev ikameti 

• Üst düzey sosyal kulüplere üyelik 

• Pahalı seyahatler 
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4.7.3.5. Olağan Olmayan Davranışlar 

Hile yapmaya başlayan kişilerin birçoğunda psikolojik olarak korku ve 

suçluluk duygusu başlar. Kişide farklılaşmayı getiren süreç aşağıdaki sırayı izler: 

• Suç 

• Korku 

• Stres 

• Davranış değişiklikleri50 

Olağan olmayan veya tanımlanamayan davranış bozukluklarını aşağıdaki 

gibi sıralayabiliriz: 

• Uykusuzluk 

• Artan içki bağımlılığı 

• Uyuşturucu kullanımı 

• Olağan olmayan alınganlıklar ve şüpheler 

• Rahat bir görünüm sağlayamama 

• Hastalanma korkusu 

• Arkadaşları arasında aşırı sıkıntılı davranışlar sergileme 

• Olağan olmayan münakaşa ortamları yaratma 

• Aşırı sinirlilik 

• Sürekli düşünceli bir görünüm sergileme51 

4.7.3.6. Olumsuzluk Doğurabilecek Olası Yönetim Özellikleri 

• Yüksek tutarda kişisel borcu olan veya finansal ihtiyaçları olan yöneticiler 

• Kumar tutkunu veya rizikolu işlemlere yönelen yöneticiler 

                                                                 
50 Bozkurt, N. ;  a.g.e , s:5 
51 Arzova, S. B. ; a.g.e , s:124 
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• Geçmişi karanlık veya suçlu yöneticiler 

• Dürüst olmayan veya etik davranış göstermeyen yönetim 

• Finansal başarıları işletmenin başarısına çok sıkı biçimde bağlı olan yöneticiler 

4.7.3.7. Organizasyonel Yapı Anormallikleri 

• Aşırı derecede karmaşık işletme yapısı 

• Etkili iç denetim kadrosunun olmaması 

• İşletmenin varlıklarında önemli derecede eskime  

• Yöneticilerde sık değişiklikler 

4.7.3.8. Üçüncü Kişilerle İlişkilerde Düzensizlikler 

• Denetçilerde sık sık değişmeler 

• Yönetim kurulu üyelerinde sık sık değişmeler 

• Kamu kurumları ile yaşanan sürekli sorunlar 

• Denetçilere gerekli verileri sağlamada isteksizlik 

• Çok fazla farklı banka kullanımı 

• Kredi bulma konusunda yaşanan sorunlar 

• Satıcılarla olağan olmayan ilişkiler 

• İşletmenin dış hukuk müşavirlerinde sık değişmeler 

4.7.3.9. Şikayetler, Uyarılar, İmalar  

Hile sürecinin ayakları hırsızlık eylemi, yapılanın gizlenmesi ve çalınanların 

harcanması aşamasıdır. Bu aşamalarda yapılan şikayet ve uyarılar önemli ortaya 

çıkarma görevi görür. 

Hırsızlık eyleminin gerçekleştiği aşamada denetçiler yapılan eylemi ortaya 

çıkarma imkanına sahip değillerdir.  
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Denetçiler gizleme eylemi aşamasında hilenin ortaya çıkarılmasında önemli rol 

oynarlar. 

Çalınanların harcandığı dönüşüm aşamasında hile yapan kişinin yaşam 

düzeyinde değişiklikler oluşmaya başlar. Denetçi dönüşümü görmeyebilir. 

Hilenin ortaya çıkartılması açısından olaya baktığımızda, işletme 

çalışanlarının, yöneticilerin, işletme dışı kişilerin ve işletme ile ilgili üçüncü kişilerin 

önemli rolleri gözardı edilemez. Bu kişilerden gelen şikayet, uyarı ve imalar çok 

önemli araçlardır. Bir büyük işletmede bir yıl boyunca yapılan hilelerin % 43’ü müşteri 

şikayetleri ve çalışan uyarıları ile ortaya çıkarılmıştır. 

4.8.  Mali Tablo Hileleri 

Bir işletmenin muhasebe kayıtlarında ve dolayısıyla mali tablolarında yapılan 

olağan olmayan düzenlemeler, maskelemeler, yolsuzluklar, hileler küçük bir kesime 

yarar sağlarken önemli bir kesim üzerinde zararlara neden olmaktadır. Yapılanlardan 

mikro düzeyde yatırımcılar, borç verenler, çalışanlar, satıcılar zarar görürken, makro 

düzeyde devlet ve kamuoyu etkilenmektedir. Kaynaklar yanlış yerlere 

aktarılmaktadır.52 

Yönetim tarafından yapılan ve salt kendilerine veya dar bir yapıda işletme 

sahiplerini avantajlı kılabilecek, bunun yanında diğer bütün üçüncü kişilere önemli 

zararlar verebilecek düzenlemeleri iki ana gruba ayırabiliriz: 

- İşletmeyi olduğundan iyi gösterebilecek düzenlemeler, 

- İşletmeyi olduğundan kötü gösterebilecek düzenlemeler. 

Özellikle işletmenin karını az göstererek örneğin daha az vergi ödemeye ve 

daha az kar payı dağıtmaya yönelik düzenlemeler, işletmeler büyüdükçe etkisini 

yitirmektedir. Bu gibi düzenlemeler orta ve daha küçük işletmelerde etkin olmaktadır. 

İşletmeler büyüdükçe kendilerini daha iyi göstererek işletme ile ilgili üçüncü kişileri 

yanıltma ve onlardan yaralanma yoluna gidilmektedir.53 

                                                                 
52 Bozkurt, N. s. 15.  
53 Bozkurt, N. s. 17. 
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Mali tabloları önemli ölçüde olumsuz etkileyecek yönetim tarafından yapılan 

kasıtlı düzenlemeler, mali tablolar üzerinde yapılan hileli düzenlemeler olarak 

tanımlanmaktadır. Hileli finansal tablolama, hırsızlık ve zimmete para geçirmeye 

benzemez ama bu tip hırsızlıklar ve zimmete para geçirmeleri gizlemek amacıyla da 

kullanılabilmektedir. Ulusal Diplomalı Hile Araştırmacıları Kuruluşu (NACFE) niçin 

hileli finansal raporlama yapıldığının nedenlerini bir liste ile ilan etmiştir. Bu 

nedenlerden bazıları:  

• Hisse başına kârı artırmak ve kâr payı ödemelerini artırmaya olanak 

vermek, 

• Şirketin amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak, 

• Finansal performansın baz alındığı durumlarda ikramiye elde etmek. 

Hile yöntemleriyle fail, karı yüksek göstermek için gelir ya da harcama 

kalemleriyle oynayarak, mali yapıyı iyi göstermek için aktifleri yükselterek ya da 

borçları düşürerek, likidite durumunu düzeltmek için uzun ya da kısa dönem aktifleri 

ya da borçları yeniden sınıflandırarak mali tabloları, dolayısıyla şirketin durumunu 

daha iyi göstermeye çalışır. Ayrıca hile oluşturmadan, mali tabloları daha iyi 

göstermek için kullanılan bazı yöntemler vardır. Örneğin hesapların, işlemlerin ya da 

mali bazı rakamların bir grup haline getirilerek olumsuz bazı hususların gizlenmesi, 

göze batmasının engellenmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Burada şunu 

belirtmek gerekir ki, hileli mali tabloları tesadüfi olma eğiliminde olan bilinçsiz 

hatalardan, personelin zimmetine para geçirmesi, çevre ya da ürün güvenliği 

düzenlemelerinin ihlal edilmesi ve mali tabloların doğruluğuna önemli bir halel 

getirmeyen diğer şirket içi sayılan uygunsuzluklardan ayırmak gerekir. 

İşletmelerde meydana gelen hile veya yolsuzluklara bakıldığında tepe 

yöneticilerin veya işletme sahiplerinin yaptıkları hilelerin, işletme çalışanlarının 

yaptıkları hilelerden anlamlı bir biçimde daha fazla olduğu bilinmektedir. Araştırmalar 

sonucu yönetici ve müdür olan kişilerin işletmede yapmış oldukları hileler dolayısıyla 

neden oldukları zararlar, normal çalışan kişilerin işletmelere vermiş oldukları 

zararlardan 16 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Ortaya çıkarılmasının güç olduğu kabul edilse bile, hileli mali tabloların 

hazırlanması genellikle tahmin edilebilen belirli yollar izlerler. Bu hileler çoğunlukla 

mali yıl sonuna doğru yapılan olağan olmayan işlemlerle oluşturulur ve genellikle hızlı 

değişimlerin olduğu endüstrilerde meydana gelir. Yapılan bir araştırma, hile 

olaylarının en çok meydana geldiği şirketlerin mali şirketler olduğunu göstermiştir. 

Aynı araştırmaya göre, satın almalar, nakit ödemeleri ve ücret, maaş ödemelerinden 

oluşan harcama hesabı hatalara ve hilelere en açık olan işlem türüdür. Gözden 

geçirilen hile olaylarının % 67'de bu hesap üzerinde işlem yapıldığı tespit edilmiştir. 

Hileli mali tablo hazırlanması belirli dışsal, kurumsal ya da bireysel güç ve 

fırsatların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Dışsal güçlere endüstrideki genel gerileme 

ya da pazar payındaki ani düşüş ya da zayıf iç kontrol mekanizması, bireysel 

davranışlara dürüst olmayan yönetim ya da yönetim içindeki menfaatlerin çatışması 

örnek olarak verilebilir. Bütün bunlar şirketler ya da bireylerin hileye başvurması için 

teşvik ve baskı yaratır.54 

4.8.1. Mali Tablo Hilelerinin Grupları 

İşletmelerin mali tablolarını bozan ve çeşitli zararlara neden olan hileli 

muhasebe düzenlemelerini 6 ana grupta toplamak mümkündür: 

1. Henüz son aşamaya gelmemiş ve gelir doğuracak işlemleri kayıtlara 

önceden gelir unsuru olarak kaydetmek. Örneğin satış işlemi sonlanmadan 

yüklemesi yapılan malları gelir kaydetmek, önemli belirsizlikleri varken bir unsuru 

gelir yazmak, gelecekte yapılacak bir hizmet için alınan bir avansı gelir yazmak gibi. 

2. Sahte gelir kalemleri yaratma. Örneğin işletmelerin aralarında benzer veya 

yakın değerde varlıklarını değiştirerek gelir yaratmaları, gelen iade paralarını gelir 

yazmaları, ara dönemlerde düzenlenen mali tablolarda düzmece tahminlerle geliri 

arttırmaları. 

3. Bir kerelik kazanç operasyonları ile geliri arttırmak. Örneğin düşük 

değerlenmiş bir varlığı yüksek bir değerle satmak. Gereksiz bir biçimde borçları erken 

ödeyerek iskonto geliri sağlamak gibi. 

                                                                 
54 Cihan, Terzi. “Amerika Birleşik Devletlerinde Denetçinin Sorumluluğu”, Vergi Dünyası Dergisi, 1995 
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4. Cari dönem giderlerini sonraki dönemlere aktarmak. Örneğin amortisman 

ayırmada düşük oranlar seçmek, değersiz duruma gelen aktifleri zarara atmama 

yolunu seçme gibi. 

5. Cari dönem gelirlerini sonraki dönemlere aktarmak. 

6. Gelecek dönem giderlerini cari döneme gider olarak kaydetmek. 

Yukarıda bir özet biçiminde saymaya çalıştığımız ve hileli raporlamalara 

neden olan düzenlemeleri geliri arttırıcı veya azaltıcı biçimde çoğaltma olanakları 

bulunmaktadır. Birilerinin yararlandığı ancak büyük bir kesimin bundan zarar gördüğü 

ve çoğunlukla tepe yönetimleri tarafından yapılan bu yönetim hilelerinin yapılan 

denetimlerde ortaya çıkartılması gerekmektedir. Aşağıda yapılan bu gibi hilelerin 

belirtilerinin neler olabileceği üzerinde durulmaya çalışılmıştır. 

4.8.2. Mali Tablo Hilelerinin Doğası 

Diğer hilelerde olduğu gibi mali tablo shileleri da kasıt ve hile ile teşebbüs 

edilmiş bir gizlemeyi ihtiva eder. Mali tablo hileleri, evrak sahtekarlığını da içeren 

tahrif edilmiş belgeler yoluyla idare, çalışanlar veya üçüncü taraflarca yapılan bir 

danışıklı dövüş vasıtasıyla gizlenebilmektedir. Ne yazık ki diğer hileler gibi mali tablo 

hileleri de nadiren farkedilebilirlerdir. Bu hilelerden önce, sahtekârlığın belirtileri – 

kırmızı bayraklar – fark edilmektedir. Ortaya çıkan bu belirtilerin varlığı daima hilenin 

mevcut olduğu anlamına gelmez. Belgeler bazen meşru şekilde kaybolabilir, büyük 

defter kasıtlı olmayan bir muhasebe hatası (ve gerçek) yüzünden dengeye 

gelmeyebilir ve temel ekonomik faktörlerde öngörülmeyen değişikliklerin olması 

beklenilmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Hileye ait imalar ortaya 

çıktığında dikkatli olunmalıdır zira kişi hata yapabilir veya kasti olarak yanlış iddalarda 

bulunuluyor olabilir.  

Hile belirtileri önem sırasına göre kolaylıkla sıralanamaz ya da etkin, önceden 

kestirilebilen modeller halinde sıralanamazlar. Önemleri geniş ölçüde değişiklik 

gösterir. Bazı faktörler, hile mevcut değilken ortaya çıkacak olup belirtilerin az 

sayıdaki kısmı, hile meydana gelmekteyken ortaya çıkabilir. Pek çok kez, hileyi 

ispatlamak zordur. Doğrulama yapmaksızın birilerini hileden dolayı suçlu bulmak 

zordur. Açıkça taklit edilmiş belgeler veya bir tekrar edilme sayısı, benzer hırsızlıklar 
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bir hile örneği anlamı verilebilir. Hileyi belirleme veya ispat etme zorluğu nedeniyle, 

hile soruşturması ele alınırken, hilenin boyutu belirlenirken ya da diğer araştırma 

faaliyetleri yürütülürken daima aşırı dikkat gösterilmelidir. 

4.8.3. Mali Tablo Hilelerinin Arkasındaki Güdü 

Hileli mali tabloların arkasındaki güdüler değişiklik arz etmektedir. Bazen 

failler yüksek bir hisse senedi bedelini veya bir bonoyu yahut da hisse senedi teklifini 

desteklemek isterler. Bazen şirketin hisse senetlerinin fiyatını yükseltmek isterler. 

Diğer zamanlarda da üst düzey yöneticiler şirket hissesini büyük tutarlarını 

sahiplenirler ve hisse senedi fiyatlarındaki bir azalış kişisel net varlıklarını önemli 

ölçüde azaltır.  

Tepe yönetimlerini bu gibi düzenlemelere iten çeşitli nedenler sayılabilir. 

Bunların bazılarını bölümler altında toplamak mümkündür: 

• Yaptıkları bu düzenlemelerden dolayı kendilerine bir yarar sağlamaları. 

Örneğin işletmelerin gelirlerinin iyi bir noktaya gelmesi sonucu ikramiye 

elde etmeleri gibi. 

• Yöneticilerin düzenlemeleri çeşitli muhasebe hileleri ile kolayca 

yapabilmeleri. Örneğin envanter değerleme yöntemleri ve amortisman 

uygulamaları ile çeşitli düzenlemeler yapmak oldukça kolay olmaktadır. 

• Yaptıkları bu düzenlemeler sonucu muhtemelen yakalanmayacaklarını 

düşünmeleri. Zayıf iç kontrol yapıları ve denetimler bu düşünceleri 

doğurmaktadır. 

• Aşırı rekabete dayanan baskılarla yüz yüze kalmaları.55 

Mali tablo hilelere ait güdüler farklılık gösterir, fakat sonuçları hep aynıdır ve 

yapılan bu hileden dolayı birileri zarar görmektedir. Ancak şirket, yöneticiler ve 

yatırımcılar açısından farklı sonuçlar ortaya çıkar.  

 

                                                                 
55 Bozkurt, N. s. 17. 
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4.8.4. Mali Tablo Hilelerini Tespit Etmenin Çerçevesi 

Mali tablo hilelerini tespit etmede, hile riskini veya hile fırsatlarını tanımlama 

en önemli adımlardan biridir. Riskleri doğru şekilde tanımlamak için endüstri ve 

rekabet edenleri olduğu kadar incelemekte olduğunuz işlemleri ve organizasyonun 

doğasını açıkça anlamanız gerekir. Organizasyonun yönetimi ile onları hileye itenin 

ne olduğunu anlamalısınız. Aynı zamanda şirketin nasıl organize edildiğini anlamalı 

ve şirketin diğer taraflarla olan ilişkileri ile her bir tarafın işletme üzerinde ve 

yetkililerinde sahip olduğu etkinin farkında olmalısınız. 

Mali tablo hileleri, sadece mali raporları analiz etmek suretiyle nadiren tespit 

edilir. Bilakis, bu hileler mali tablo rakamlarıyla gerçek dünya rakamlarını mukayese 

etme suretiyle tespit edilir. Raporlanan aktifler, pasifler, gelirler ve masraflardaki 

değişiklikler dönemden döneme incelenmelidir. Şirket performansı endüstri 

normlarıyla karşılaştırılmalıdır. 

4.8.5. Mali Tablo Hilesi Üzerine İstatistikler 

Ne kadar mali tablo hilesi meydana geldiğini bilmek zordur. Bunu ölçmenin 

bir yolu, Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) uygulama bültenlerinden 

(muhasebe ve denetim uygulama bültenleri – AAER’ler) birkaçına bakmaktır. 

AAER’ler, halka açık olan şirketlerde mali tablo hilesi meydana geldiğinde bunu 

yayınlarlar.  

Birkaç çalışma yayınlanan bu AAER’leri incelemiş durumdadır. Bunlardan ilki 

ve en kapsamlısı, Hileli Mali Raporlam (Treadway Komisyonu) üzerine Ulusal 

Komisyon Raporu’ydu. Bu rapor 1987’ yılına kadar 10 yıl süreyle  yapılan hileleri 

inceledi ve  mali tablo hilelerinin sık olmayan şekilde  meydana gelmesine rağmen, 

son derece yüksek tutarlı  hileler olduğunu ortaya koydu. 

1999 yılında Sponsorluk Yapan Organizasyonlar Komitesi (COSO) 1987 ile 

1997 yılları arasında meydana gelen mali tablo hilesina ait bir çalışma çıkardı. 

COSO, yaklaşık 300 mali tablo hilesinin bu süre boyunca AAER’ler de yayınlandığını 

tespit etmiştir. COSO bu hileli mali tablolamalardan  204’ünden  aşağıdaki bilgileri 

ortaya çıkardı: 



 
 

 
64 
 

1. Ortalama mali tablo hile süresi 23.7 aydı ve hileli eylemler sıklığı, süre boyunca 

oldukça sabitti. 

2. Bu hileler, en yaygın olarak uygunsuz gelir tasnifi, aktifleri şişirme, ve masrafları 

olduğundan düşük gösterme yoluyla işlendi. Gelir hileleleri en yaygın şekilde (1) 

hayali gelirler kaydetme ve (2) zamansız gelirleri kaydetme şeklinde işlendi. Envanter 

hilelerinde, gerçek aktifleri şişirme en yaygın olanıydı; hayali aktifler kaydetme veya 

sahip olunmayan aktifler ikinci sıradaydı ve sarf edilmesi gereken maddeleri 

sermayeye katma üçüncü olanıydı. Diğer yaygın mali tablo hileleri aktiflerin zimmete 

geçirilmesi (mali tabloları etkileyecek büyüklükte) ile uygunsuz açığa çıkarmaları 

içermekteydi. 

3.Alacak hesapları, envanter, aktif, demirbaş ve donanım, istikrazlar/alacak senetleri, 

nakit, yatırımlar, patentler ve doğal kaynaklar en sık yanlış beyan edilen aktiflerdi. 

4. Yanlış beyanda bulunma ortalama olarak 25 milyon $ civarındaydı. 

5. Olayların % 72’sinde, tepe yöneticisi suçu işleyen kimseydi. Sonraki en sık suç 

işleyenler (sıklığın azalan sırasıyla), Mali İşler Müdürü, Muhasebe Müdürü, İşletme 

Müdürü, başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, alt kademe personeli ve 

diğerleriydi. Olayların % 29’unda, bağımsız denetçinin bir AAER’de adı geçti.  

6. Olayların % 55’inde hile öncesinde en son denetim raporu, olumsuz bir denetim 

yargısı içermekteydi. Hilelerin % 24’ünde en son denetim raporu, devam eden bir 

hukuk davasına veya diğer belirsizliklere dikkat çekti. Olayların % 17’sinde,  

muhasebe ilkesindeki yada denetçilerdeki bir değişiklik ortaya çıkmıştı. Ve olayların 

% 4’ünde denetim alanı sınırlaması gibi diğer kısıtlamalar bulunmaktaydı. 

7. Hileli mali raporlamaya karışmış şirketlerin ortalama toplam aktifleri 532 milyon $, 

ortalama gelirleri 232 milyon $ ve ortalama hissedar öz varlıkları 86 milyon $ idi.  

8. Hilelerin en çok bulunduğu endüstriler, %12 ile bilgisayar donanımı / yazılımı, %12 

ile diğer üreticiler, %11 ile finansal hizmet tedarikçileri, % 9 ile sağlık bakımı ve sağlık 

ürünleri, her biri % 7 ile perakendeciler / toptancılar ile diğer hizmet tedarikçileridir. 

%3 veya daha fazla ile diğer endüstriler, madencilik / petrol ve gaz, 

telekomünikasyon, sigorta ve emlak sektörleriydi. 



 
 

 
65 
 

9. Hileye karışan şirketlerin % 78’i NASDAQ veya diğer borsa dışı piyasalarda kote 

edilmişti, şirketlerin hisse senetlerinin % 15’i New York Borsasında, % 7’si de 

Amerikan Borsasında işlem görmekteydi. 

10. Mali tablo hilesi yapan şirketler genellikle sert sonuçlarla karşı karşıya kaldılar: (1) 

%36’sı hakkında iflas açısından dava açıldı , (2) % 15’i aktiflerinin büyük bir kısmını 

satıp diğer bir şirketle birleşme yoluna gitti ya da yeni bir kontrol edici hissedara sahip 

oldu, (3) % 21’inin hisseleri hisselerin işlem gördüğü ulusal borsadan kaldırıldı, (4) % 

24’üne diğer tazminat davaları açıldı. 

11. Pek çok şirketin ya denetim komitesi yoktu ya da denetim komitesi yılda iki 

defadan daha az toplanıyordu. Şirketlerin % 75’inin şirket dışı yöneticilerden oluşan 

bir denetim komitesine sahip olmasına rağmen komiteler genellikle sadece yıllık 

olarak toplanıyordu. 

12. Yönetim Kurulu, içerideki kimseler ya da “gri giysili” müdürler (şirketle özel bağları 

bulunan yada diğer şirketlerin müdürleri olarak hizmet veren önemli sahiplikleri 

bulunan ve az deneyimli dışarıdan birileri) tarafından yönlendirilmekteydi.  

13. Şirketlerin yaklaşık %40’ında vekiller, müdürler ve/veya yetkililer arasındaki aile 

ilişkileri söz konusuydu. Kurucu, şirketin yönetim kurulundaydı ya da şirketlerin 

yaklaşık yarısında ilk tepe yöneticisi veya ilk başkanı hala görevdeydi. Şirketlerin 

%20’sinden fazlasında, yetkililerin uyumsuz iş fonksiyonları bulunuyordu (örneğin, 

hem tepe yöneticisi hem de mali işler müdürü aynı kişiydi). 

14. Bazı şirketler hile öncesi dönemlerde net zararla karşı karşıya bulunmaktaydı 

yada sadece başa baş noktasında faaliyette bulunuyordu. Finansal zorlama veya 

sıkıntı böylece hile açısından basınç faktörü oluşturdu. Şirketin hile periyodunun 

olduğu ilk yılda 175.000 $’lık net geliri vardı.  

15. Denetim firmalarının toplam büyüklükleri mali tablo hilesini yapan şirketlerle 

ilişkilendirildi. Örnekte, şirketlerin %56’sı hile dönemi süresince BİG 8  veya BİG 6  

denetçi olan denetim firmalarınca denetlendi ve % 44’ü 8 BİG / 6 BİG dışındaki 

denetçilerce denetlendi. 
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16. Mali tablo hileleri bazen bağımsız denetçiyi de bu işe karıştırdı. Denetçilerin 195 

hile davasının 56’sında adı geçti.  (56 davanın 30’u)  denetçiyle ilgili bireysel iddalar 

veya  (56 davanın 26’sı) denetim ihmali olduğunu ortaya koydu. AAER’lerde adı 

geçen denetçilerin pek çoğu (56’dan 46’sı)  BİG 8  ya da  BİG 6 denetçileri değildi. 

17. Bazı şirketler, hile boyunca denetçi değiştirdiler. Şirketlerin sadece %25’i, en son 

“temiz” mali tablo ve en son hile yapılan mali tablo arasındaki zaman çerçevesinde 

denetçi değiştirdi. Denetçi değişikliklerinin büyük bir çoğunluğu, hile dönemi boyunca 

meydana geldi (öyle ki hile boyunca iki farklı denetçi kullanıldı). 

18.Hileye ilişkili sonuçlar buna karışan kişiler açısından şiddetli oldu. Üst düzey 

yöneticiler kollektif davalarla ve şiddetli kişisel cezalarla sonuçlanan Sermaye 

Piyasası Kurulu (SEC) davalarına maruz kaldı. Önemli sayıda yöneticinin sözleşmesi 

sona erdirildi ya da istifaya zorlandı.  Bununla birlikte, nispeten pek az birey suçu 

kabul etti ya da hapis cezaları çektiler.  

Bu bulgular, İngiltere’deki Denetim Uygulamaları Kurulu’nca (APB) Birleşik 

Krallıkta yürütülen bir çalışmayla tutarlılık göstermektedir.  APB de mali tablo hilesine 

ait iki temel durum ortaya çıkardı: (1) Çoğunlukla hile eylemi şirket yönetimince 

işlenmekte ve (2) mali tablo hileleri gerçek bir hırsızlığı ilgilendirmemekte ve kanuni 

denetçiler tarafından tespit edilmeleri muhtemel görünmemektedir. APB tarafından 

gözden geçirilen hile davalarından 14’ü şirket hesaplarını finansal olarak etkiledi. Bu 

14 davada, üst kademe yönetimi önemli bir rol oynadı ve % 65’i hisse fiyatlarını 

artırmak veya zararları gizlemek için mali verileri yanlış olarak tablolara yansıttıklarını 

beyan ettiler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HİLE RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KURUMSAL YÖNETİM GÖZETİMİ 

5. HİLEYİ ÖNLEME VE HİLE DENETİMİ 
Hileyi önleme, hileden ortaya çıkan kayıpları azaltmak için en az maliyetli ve 

en etkin yoldur. Hile yapıldığında kazanan hiçbir taraf bulunmamaktadır. Failler 

(perpetrators), kaybedecektir, çünkü hem küçük düşeceklerdir hem de yasal 

sonuçlara katlanacaklardır. Ayrıca, hem vergi ve tazminat ödemeleri yapacaklar hem 

de diğer para cezalarına katlanacaklardır. Kurbanlar kaybedecektir, çünkü varlıkları 

çalınmıştır ve yasal ücretlere maruz kalacaklardır, zaman kaybedeceklerdir, negatif 

yönde tanınmış olacaklardır ve diğer olumsuz sonuçlara katlanacaklardır. 

Hissedilen baskı ve fırsatlar arttıkça, kişinin bahaneye daha az ihtiyacı 

olmaktadır. Hissedilen baskı ve fırsatlar azaldıkça, kişinin bahaneye daha çok ihtiyacı 

ortaya çıkacaktır. Ne yazık ki, bazen baskılar veya bahane bulma olanağı o kadar 

yüksektir ki örgüt hileyi ne kadar çok önlemeye çalışsa da hırsızlık yine de 

yapılmaktadır. Aslında, hilenin çoğunlukla maliyet etkin şekilde önlenmesi güçtür. Bu 

nedenle bir örgütün yapması gereken en iyi şey hilenin maliyetinin azaltılmasıdır. 

Araştırmalar, hemen hemen her örgütün hileye maruz kaldığını göstermektedir. 

Sadece hileye karşı risklerini gözden geçiren ve doğru ortamı oluşturmak için proaktif 

yöntem izleyen örgütlerin hileyi önleme konusunda başarı elde ettiklerini ortaya 

koymaktadır. 

Hile önleme iki ana faaliyeti kapsamaktadır56: 

1- Doğruluk ve dürüstlük kültürü yaratmak ve sürdürmek 

2- Hile riskini değerlendirmek ve riski minimize etmek ve fırsatı elimine etmek için 

somut tepkiler geliştirmek. 

5.1. Doğruluk ve Dürüstlük Kültürü Yaratmak ve Korumak 

Böyle bir kültür oluşturmak için birkaç yol söz konusudur: 

1-Üst yönetimden uygun davranış modeli istemek. 

2-Doğru kişileri işe almak. 
                                                                 
56 Albrecht ve Albrecht, s.66. 
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3-Beklentilerin örgüt genelinde iletilmesi ve periyodik olarak bu beklentilerin 

kabulünün yazılı olarak belgelenmesinin istenmesi. 

4-Pozitif iş ortamının yaratılması 

5-Hile ortaya çıktığında hileyi yapanların cezalandırılması için etkin politikalar/kurallar 

geliştirilmesi ve bunların sürdürülmesi. 

İlk unsur üst yönetimin uygun davranış modeli sergilemesidir. Yönetim, 

örgütteki kişilerden kendi davranışlarının dışında bir davranış bekleyemez. Yönetim 

kendi davranışlarıyla hilekar, şüpheli veya etik olmayan davranışların hoş 

görülemeyeceğini göstermelidir57. 

İkinci unsur doğru kişileri işe almaktır. İnsanlar eşit derecede dürüst 

olmadıkları gibi iyi gelişmiş kişisel ahlak kurallarına sahip değildirler. Gerçekte 

araştırmalar bir çok kişinin önemli baskı ve fırsatla karşılaştıklarında dürüst olmanın 

negatif sonuçlarına katlanmaktansa (örneğin, kota tutturamama, beklentilere 

ulaşamama, borçları ödeyememe gibi) hilekar davranışlarda bulunacağını 

göstermektedir. Bir örgüt hileyi önlemede başarı kazanmak istiyorsa, özellikle yüksek 

risk taşıyan pozisyonlarda, etik olan ve olmayan kişileri ayırt edebilen etkin işe alma 

politikalarına sahip olmalıdır. Proaktif işe alma prosedürleri potansiyel çalışanlara 

ilişkin olarak referansların kontrol edilmesini, detaylı özgeçmiş araştırması 

yapılmasını, dürüstlük testleri yapılmasını v.b. kapsamaktadır. 

Üçüncü unsur olarak beklentilerin örgüt genelinde iletilmesi gerekmektedir. 

Bu aşamada, 

1- Uygun değer yargısı ve ahlak kurallarının belirlenmesi 

2- Çalışanların potansiyel sorunlar karşısında nasıl çözüme gidecekleri ve bunları 

nasıl raporlayacaklarına ilişkin olarak hile bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi 

3- Kurallara aykırı davrananların uygun şekilde cezalandırılması gibi konularda 

çalışılmalıdır. 

Ahlak kurallarının etkin olması için yazılı olmaları ve çalışanlara, müşterilere 

iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu kurallar geliştirilirken yönetimin ve diğer 

                                                                 
57 Albrecht ve Albrecht, s.67. 
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çalışanların bu kuralları sahiplenmesine dikkat edilmelidir. Çalışanlardan örgütün 

beklentilerini anlayıp anlamadıklarının teyidi amacıyla yazılı bir belge almak da 

dürüstlük kültürü oluşturulmasında önemli bir unsurdur. Birçok örgüt, yıllık olarak 

alınan yazılı onayın hilenin önlenmesinde ve bunun daha da büyümeden meydana 

çıkarılmasında etkili olduklarını görmüştür. Ayrıca üst yönetimin herhangi bir hile 

olayının kesinlikle hoş görülmeyeceği ve hile yapanların işlerine son verileceği ve 

aleyhlerinde dava açılacağı gibi bir açıklama yapmaları hilenin önlenmesinde etkili 

yollardan biridir.  

Dördüncü unsur, pozitif iş ortamının yaratılmasıdır. Araştırmalar, çalışanların 

kötü muamele gördüklerini, tehdit edildiklerini veya örgüt tarafından 

önemsenmediklerini hissettiklerine nazaran, örgüt tarafından benimsendiklerini 

hissettiklerinde daha az hile yaptıklarını ortaya çıkarmıştır. Kötü çalışma ortamında 

hileyi destekleyen faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir58: 

- Uygun davranışları önemsemeyen ve buna dikkat etmeyen bir üst yönetim 

- İş performansının önemsenmemesi veya negatif geri besleme 

- Örgütte eşitsizlik sezmek 

- Katılımcı yönetim yerine otokratik yönetim uygulanması 

- Düşük örgütsel sadakat 

- Mantıksız bütçe beklentileri 

- Gerçekçi olmayan düşük ödeme 

- Eğitim ve terfi sisteminin zayıflığı 

- Yüksek devir hızı ve/veya devamsızlık 

- Açık şekilde belirlenmiş örgütsel sorumlulukların azlığı 

- Örgüt içinde zayıf iletişim uygulamalarının olması. 

Son unsur, hile ortaya çıktığında bununla baş edebilmek için örgütün mevcut 

politikaları veya kurallarıdır. Örgüt içinde ne kadar iyi dürüstlük doğruluk kültürü 

                                                                 
58 Albrecht ve Albrecht, s.67. 
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geliştirilse de örgütte hile gerçekleşebilmektedir. Örgütün hile olayına ne tepki verdiği 

gelecekte karşılaşılacak hile olaylarının oranı hakkında sinyal vermiş olacaktır. 

Çünkü hileye karşı etkili bir politika ayrıntıların daha iyi araştırıldığını, faillere karşı 

gerekli önlemleri alındığını, risk ve kontrollerin değerlendirildiğini ve iletişim ve 

eğitimin devam ettiğini göstermektedir. 

5.2. Hile Riskinin Değerlendirilmesi ve Azaltılması 

Üst yönetimce ister örgüt adına ister örgüte karşı yapılsın, hileler fırsat 

olmadan gerçekleşemeyecektir. Örgütler mevcut fırsatları ortadan kaldırmak için 

aşağıdaki unsurlara dikkat etmelidir59: 

1- Hile kaynaklarını doğru olarak belirlemek ve riski ölçmek 

2- Uygun önleyici ve tespit edici kontrolleri uygulamak 

3- Çalışanlarca yaygın şekilde denetim yapılmasının sağlanması 

4- Bağımsız denetim uygulanması. 

Hile kaynaklarının belirlenmesi ve riskin ölçülmesi, bir örgütün büyük risk 

alanlarını tanımlaması ve bu riskleri azaltmak için değerlendirme ve kontroller 

yapması gerektiğidir. Risklerin belirlenmesi sırasında örgütler örgütsel, sektörel ve 

bulundukları ülkenin özeliklerini dikkate almalıdır.  

Bir örgütün çevresine özgü riskler uygun bir kontrol sistemi ile belirlenebilirler. 

Risk değerlendirildiğinde örgüt riskleri azaltacak süreçleri, kontrolleri ve diğer 

prosedürleri belirleyebilecektir. Uygun iç sistemler iyi geliştirilmiş kontrol çevresi, etkin 

muhasebe sistemleri ve uygun kontrol sistemlerini kapsamaktadır.  

Araştırmalar, birçok hile vakasını denetimcilerin değil, çalışanların ve 

yöneticilerin meydana çıkardığını göstermektedir. Örneğin bir çalışmada belirtilen 

oranlar aşağıdaki gibidir60: 

 

 

                                                                 
59 Albrecht ve Albrecht, s.68. 
60 Durant, Andrew. “Fraud Preventions: The Latest Techniques-Developing a Strategy to Fight Fraud”, ACFE’s 15th 
Annual Conference, Las Vegas, July, 2004, http://www.acfe.com/fraud/view.asp?ArticleID=307, (25.10.2005). 
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ACFE’nin 2002 yılında hazırlanan raporuna göre, çalışanların şüphelendikleri 

hileleri yönetime raporlayabilmelerini sağlamak için açık iletişim kanalları 

yaratılmasının işletmelerde hileyi önlemede büyük etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, 

çalışanlar ve yöneticiler hileyi nasıl gözleyecekleri ve tespit edecekleri konusunda 

eğitilmelidirler. Çalışanların bu önemli sürece dahil edilmeleri için iletişim kuralları 

oluşturulmalıdır. Bu tür kurallar çalışanların şüphelendikleri hile olayını kime ya da 

nereye bildirmeleri gerektiğini içermelidir. Ayrıca bu kurallar gizlilik teminatı vermeli ve 

cezanın hoş görülmediği vurgulanmalıdır. Hile önleme konusunda ciddi olan örgütler 

çalışanlar ve yöneticilerin hileyi ortaya çıkarmasını kolaylaştırmalı ve bunu ortaya 

çıkardıkları için onları ödüllendirmelidir62. 

5.3. Hile Soruşturması/Araştırması 

Denetçilerin müvekkillerinin gelirlerini abartıp abartmadıklarını belirlemeleri 

üç nedenle gereklidir. Birincisi şirketin hissedarları önemli kayıplarla yüzleşebilirler. 

İkincisi denetçinin bu abartmayı ortaya çıkaramaması yasal sonuçlar doğurabilir. Son 

olarak da, belki de en önemlisi, gelirlerin abartılması şirket yönetiminin dürüstlüğü 

konusunda şüphe doğuracaktır. 

Hile soruşturmaları hile hükmü (predication of fraud) olmadan yürütülemez. 

Burada sözü geçen “hüküm”, basiretli bir profesyonelin hilenin gerçekleştiğine, 

gerçekleşeceğine ya da gerçekleşebileceğine inanması durumudur. Böyle bir hüküm 

söz konusu olduğunda, hilenin var olup olmadığını belirlemek için soruşturma 

yapılacaktır. Soruşturmanın amacı, gerçeği bulmaktır. Soruşturma ile belirtilerin 

gerçekten hileyi mi gösterdiği, yoksa kasıt olmadan yapılan hatalardan mı ortaya 

çıktığı belirlenecektir. Soruşturma uygun şekilde yürütülmezse, masum kişilerin 

itibarları tamir edilmez şekilde zarar görebilecek, gerçekte suçlu olan kişiler ise hile 

eylemlerine devam edeceklerdir63. 

5.4. Hilenin Önlenmesi 

Hilede kazanan hiçbir taraf yoktur. Sadece hile yapan kişi bir süreliğine 

yüksek hayat standardına sahip olacaktır. Sonuçta, işledikleri suç onlara acıya ve 

kedere mal olacaktır. Hilenin kurbanları da kaybedecektir. Örneğin, bankadan emekli 

olduktan sonra zimmetine para geçirdiği anlaşılan birinin tüm yaşamı alt üst olmuştur. 
                                                                 
62 Albrecht ve Albrecht, s.68. 
63 Albrecht ve Albrecht, s.70-71. 
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Hem eşinin hem de kendisinin banka hesaplarına, evlerine el koyulmuş, ayrıca bir yıl 

hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu olay gazetelere de yansımış ve bankanın adı 

geçtiği için bankaya olan güven sarsılmış, müşterilerin paralarının güvende olmadığı 

izlenimi yaratılmıştır.  

Bu nedenle hilenin önlenmesi büyük kazanç sağlayacaktır. Hile olmadığında 

soruşturma maliyetleri de olmayacaktır. Örgütün ünü karalanmayacak ve örgüt 

mensuplarının moralleri bozulmayacaktır. Yönetim dava açmak gibi bir sonuca 

varmak zorunda kalmayacaktır. 

5.4.1. Herkes Dürüst Değildir 

Kabul edebileceğimizden daha çok sayıda insan hile yapmaya eğilimlidir. 

Ayrıca, doğruluğun azaldığı, kontrollerin seyrek olduğu ya da yüksek baskı hissedilen 

ortamlarda kişilerin daha az dürüst davrandıkları görülmektedir. 

Örgütlerin iki alternatif arasından seçim yapmaları gerekmektedir. Bunlar, 

düşük hile ortamı ya da yüksek hile ortamı yaratmaktır. 

5.4.1.1. Dürüstlük, Açıklık ve Yardım Kültürünün Yaratılması 

Bu tür bir kültürün oluşturulmasında dört faktör önem taşımaktadır: 

1- Dürüst kişilerin işe alınması ve bu kişilerin hileden sakınacak şekilde eğitilmesi. 

2- Pozitif iş ortamının yaratılması. 

3- İyi anlaşılan ve benimsenen kuralların ya da ahlak kurallarının oluşturulması. 

4- Çalışan yardım programları (EAPs- Employee Assistance Programmes) 

oluşturulması. 

5.4.1.2. Dürüst Kişileri İşe Alma Ve Hileye Karşı Bilinçli Olmaları İçin 
Eğitim Verme 

Araştırmalara göre, Amerika’lıların yaklaşık %31’i hile yapan, %30’u duruma 

göre hile yapan, %40’ı da hiçbir durumda hile yapmayan yapıdadır. Ayrıca yine 

araştırmalara göre, hilelerin %25’i şirkete üç yıl ya da daha az süredir çalışan 

personel tarafından yapılmaktadır. Kumar, uyuşturucu, finansal konularda suç işlemiş 

olan kişiler işe alınmamalı, işe alınsalar bile özgeçmişlerindeki olumsuz her türlü 

bilgiye sahip olunmalıdır. 
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Şirketler çalışanlarını en iyi şekilde ön elemeden geçiren politikalar 

geliştirmelidir. Yüksek düzeyde kontrol edilen çevrelerde bile dürüst olmayan 

çalışanlar büyük baskılar altında hile yapmaktadır.  

Örgütler işe alma sürecinde yaratıcı olmalıdır. Birçok banka potansiyel 

çalışanları ve müşterilerinin geçmişlerinde kredi problemi yaşayıp yaşamadıklarını 

anlamak için kredi raporlama şirketlerinden ya da diğer yöntemlerden 

faydalanmaktadır. Bankaların yeni çalışanlarının ve müşterilerinin parmak izlerini 

aldıkları ve kanuni kayıtlarla bunları karşılaştırdıkları görülmektedir. Ayrıca işe 

almada dürüstlük testlerinin yapılması yine işe alma sürecinde kullanılan 

yöntemlerden biridir. 

Yöneticiler kişileri işe almadan önce kendilerine “Bu kişiye güvenebilecek 

kadar onu tanıyor muyum?” sorusunu sormalıdır. Yapılan bir anket çalışmasının 

sonuçları şu şekildedir: 

- Çalışanların %30’u iş başvurusu sırasında yalan söylediklerini kabul etmektedir. 

- Çalışanların %18’i özgeçmişlerinde abartma yapmaları gerektiğini düşünmektedir. 

- Yöneticilerin %34’ü adayların özgeçmişlerini kontrol etmemektedir. 

- Örgütlerin %36’sı özgeçmişlerdeki gerçek olmayan bilgilerin önemli zaman ve para 

kaybına neden olduğunu belirtmektedir. 

Aynı çalışmada, hile suçlularının karışık geçmişlerinin olduğunu ve bunun işe 

alımları sırasında belirtilmediği ifade edilmektedir. Hile söz konusu olduğunda 

soruşturma ve yasal işlemlerin maliyetini azaltmanın en iyi yolu işe alım aşamasına 

daha çok zaman ve para ayırmaktır. 

İşletmelerin çoğu kıdemli personeli işe alırken daha gevşek davranmaktadır. 

Personelin kıdemli olması ve gerekli özenin gösterilmesi derecesi arasında ters ilişki 

söz konusudur. Önceki işverenin gerekli kontrolleri yaparak bu kişiyi işe aldığı 

varsayılmaktadır. Oysa ki bu hatalı bir davranıştır.  
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Örgütler her adayı baştan sona kontrol etmelidir. Kıdemli personelin hile 

yapmaya daha çok fırsatı olacaktır. Çünkü daha güvenli bir pozisyondadır, ödemeler 

ve sözleşmeler konusunda yetki sahibidirler. Ayrıca örgütlerini ebediyen zarara 

uğratacak türde hileler gerçekleştirebilirler.  

Kontroller adayın tüm iş yaşamını kapsamalıdır. Bu tür bir kontrol ile adayın 

önceki işvereninin onu yedinci haftanın sonunda işten çıkarmış olduğu gibi bir 

gerçeğe ulaşılabilir. Personel alımı sırasında sabıka kayıtları incelmesi dışında ayrıca 

aşağıdaki kontroller de yapılabilir: 

- İsim ve adres doğrulama 

- Eğitim durumunun doğrulanması 

- Profesyonel kuruluşlara üyeliklerin doğrulanması 

- İş geçmişinin doğrulanması 

- Finansal durumunun kontrol edilmesi 

- Yöneticilik yaptığının onaylanması. Ayrıca herhangi bir ehliyetsizliğinin olup 

olmadığının doğrulanması 

- Medya ve internet araştırması. 

Güvenlik kontrolleri sadece yeni işe alınan adaylara değil tüm örgüt 

genelinde yapılmalıdır. Çünkü personel yıllar önce, güvenlik kontrolleri daha nadir 

yapılıyorken işe başlamış olabilir ya da personelin durumu değişmiş ve finansal 

güçlük çekmeye başlamış olabilir. Araştırmalara göre, işletmede on yıldan uzun 

süredir çalışan personelin yaptığı hileler tüm hilelerin üçte birini oluşturmaktadır. 

Personelin işe alınması sırasında dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki 

tablodaki gibi özetlenebilir64: 

 

 

 

 

                                                                 
64 Durant, http://www.acfe.com/fraud/view.asp?ArticleID=307. 
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Şekil 6 
Personelin İşe Alınması Sırasında Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler 

Yapılması Gerekenler Yapılmaması Gerekenler 

Tüm çalışanlardan detaylı başvuru formu 

doldurmalarının istenmesi 

Sadece adayların doldurduğu başvuru 

formuna güvenmek 

İş yaşamına ilişkin bilgilerdeki açıkların 

incelenmesi 
Sadece son on yılın kontrolünü yapmak 

Referans istenmesi ve bunların telefonla 

kontrol edilmesi 

“İlgili kişiye (to whom it may concern)” ile 

başlayan referans mektuplarını kabul 

etmek 

Tüm niteliklerin kontrol edilmesi Kopya sertifikaları kabul etmek 

Kıdemli çalışanlara kapsamlı inceleme 

yapılması 

Önceki işverenin tam ve uygun inceleme 

yaptığını farz etmek 

Mümkünse sabıka kaydı detaylarının elde 

edilmesi 
Sözlü beyanı kabul etmek 

Geçici ve sözleşmeli personelin kontrol 

edilmesi 
  

 

Personel devir hızının artışı ile yeni personelin tedariki ve onun eğitilmesi 

işletmeler açısından masraflı bir süreçtir. Bunu önlemenin en iyi yolu, işe alım 

sürecinde etkin olmaktır. 

Günümüze kadar çok sayıda personel değerlendirme yöntemi geliştirilmiştir. 

Bunlardan birisi; Prof. Dr. Alec Rodger tarafından geliştirilen “Yedi nokta (The seven 

point)” yöntemidir. Bu yöntem sorularla kişinin portresini ortaya koymaya 

çalışmaktadır. Bu yöntem kişinin aşağıda belirtilen yedi alanını sorgulamaktadır65:  

 

                                                                 
65 Michael J. Bloomquist ve Brian H. Kleiner, “How to Reduce Theft and Turnover Through Beter Hiring Methods”, 
Management Research News, Vol. 23, No. 7/8, 2000, s.80. 
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1- Fiziksel görünüm (davranış ve konuşma) 
2- Beceriler (eğitim ve deneyim) 
3- Zeka düzeyi 
4- Özel yetenek 
5- İlgi alanları 
6- Karakter yapısı 
7- Durumu (hayat görüşü, ev hayatı gibi) 

Bu alanları içerecek şekilde sorular sorularak mülakat gerçekleştirilir ve aday 

değerlendirilir. Mülakat tekniği olarak adayla farklı zaman ve yerlerde görüşmeler 

yapılarak aday hakkında daha sağlıklı sonuçlar alınacaktır. Çünkü ofis ortamı 

mülakat sırasında çok formel bir yapı oluşturmakta ve aday kendisini rahat 

hissedememektedir. Etkin bir mülakat için66; 

• Değerlendirmede eğitimli bir mülakatçı olmalıdır. Bu insan kaynakları temsilcisi 

olabilir, 

• İyi bir iş tanımlaması yapılmalıdır bu suretle ne yapacağını bilen personel istihdam 

edilmelidir, 

• Konuşmacı dinlenmeli ve onun konuşması için gerekli ortam yaratılarak fikirleri 

öğrenilmelidir, 

• Mülakata alınan kişi hakkında ön yargılı bir tutum sergilenmeden değerlendirme 

yapılmalıdır. 

Yapılan bu değerlendirmeler zaman ve kaynak maliyetine neden olsa da bu 

sayede işletme de hırsızlık ve hile olayları azalacak geleceğin maliyeti bugünden 

telafi edilecektir. 

Personel seçiminde önemli bir unsur da referanslardır. Kişinin geçmiş 

performans düzeyi gelecek için en iyi göstergedir. İnsanların davranış kalıpları genç 

yaşlarda kazanıldığında bu önemlidir. Bu bağlamda referansların 

değerlendirilmesinde üç yöntem kullanılmaktadır: 

• Telefon görüşmesi 

• Mektup 

• Kişisel görüşme 

                                                                 
66 Bloomquist ve Kleiner, s.80. 
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Şekil 7 
Referans Değerlendirme Yöntemleri 

YÖNTEM AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR 

TELEFON GÖRÜŞMESİ • Hemen sonuç alınır 

• Masrafsızdır 

• Zamanın etkin kullanılmasını 

sağlar 

• Ortalama sonuçlar alınır 

MEKTUP • Masrafsız 

• Kolay iletişim kurulur 

• Cevap alma süresi uzun 

• Dava olasılığı nedeniyle şirketler 

yazılı belgelere karşı isteksiz 

davranırlar 

• Genelde sadece olumlu cevaplar 

verilir 

KİŞİSEL GÖRÜŞME • Hemen sonuç alınır 

• Üç yöntemin en iyisidir 

• Eski işverenin övgüsü daha 

iyi değerlendirilebilir 

• Zaman alıcıdır 

• Masraflıdır 

• Yüksek düzeydeki iş başvuruları 

için kullanılır. 

 

İşe almada kullanılabilecek bir araç da kişiye testlerin uygulanmasıdır. 

Uygulanan testlerde amaç kişinin gelecekteki davranış modellerini tahmin etmektir. 

Yapılan testlerin mülakattan farkı yaş, cinsiyet, ırk gibi değerlerde objektifliği 

sağlamaktır. İşe alım sürecinde birçok test çeşidi mevcuttur. Psikometrik 

(psychometric) testler son derece etkilidir. Bu tür testler sayesinde kişinin67; 

     • Yeteneği değerlendirilir, 

     • İş performansı ölçülür, 

     • Kişilik analizi yapılır. 

                                                                 
67 Bloomquist ve Kleiner, s.82. 



 
 

 
79 
 

Kişiler işe alındıklarında onlara neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez 

olduğunu, birinin hile yapması durumunda nasıl sorunlar yaşayabileceklerini, hile 

yapan birini fark ettiklerinde nasıl davranmaları gerektiğini öğreten çalışan 

bilinçlendirme programlarına katılmalarını sağlamak gerekmektedir. Ayrıntılı 

bilinçlendirme programları çalışanları hilenin ne kadar maliyetli olduğu konusunda 

bilinçlendirecektir. Örneğin bir şirkette çalışanlar hile konusunda eğitilmiş ve 

kendilerine cüzdanlarında taşımaları için küçük kartlar verilmiştir. Kartlarda 

çalışanların hileden şüphelendikleri anda nasıl hareket edebilecekleri konusunda 

seçenekler sunulmuştur. Buna göre;  

1-Yönetimle konuşabilirler,  

2-Şirket güvenliğini arayabilirler,  

3-İç denetimi arayabilirler,  

4-800 sıcak hat numarasını arayabilirler.  

Ayrıca çalışanlar kimliklerini açıklayıp açıklamama konusunda serbest 

bırakılmışlardır. Buna ek olarak bilinçlendirme programı ile ilgili tanıtıcı posterler 

şirkete asılmıştır. Bu program ile şirkette görülen hile vakalarında azalış olmuştur68. 

5.4.1.3. Pozitif İş Ortamı Yaratılması 

Dürüstlük, açıklık ve yardım programının oluşturulması için pozitif bir iş 

ortamına ihtiyaç vardır. Böyle bir ortam kendi kendine ortaya çıkmayacaktır. Örgütleri 

şu iki unsur hileye karşı hazırlayacaktır: Açık kapı politikaları ve işletme (operating) 

politikaları. Açık kapı politikaları, hileyi iki yoldan önlemektedir. Öncelikle, birçok kişi 

kimseyle konuşamadığı için hile yapmaktadır. İnsanlar sorunlarını kendilerine 

sakladıklarından davranışlarının uygunluğuna ilişkin bakış açılarını yitirmektedirler. 

İkinci olarak, açık- kapı politikaları yöneticilerin çalışanlarının üzerinde hissettikleri 

baskıları anlayabilmelerini sağlayacaktır. Bunu bilmeleri yöneticilerin hileyi 

engellemek için proaktif adımlar izleyebilmelerini sağlayacaktır. Araştırmalar yapılan 

hilelerin çoğunun (bir çalışmada % 71 oranında) tek kişi tarafından gerçekleştirildiğini 

ortaya koymaktadır. Konuşabilecek kişilerin olması ile hileler önlenebilecektir.  

                                                                 
68 Albrecht ve Albrecht, s.87. 
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Örneğin, bir şirkette 212.000$’ı zimmetine geçiren kişi, şirkette kimseyle 

konuşamadığını, kendisine haksız muamele yapıldığını, kaba davranıldığını 

söylemiştir.  

Araştırmalar personel ve işletme politikalarının şirketlerdeki hileleri önlemede 

ana faktörler olduğunu ortaya koymaktadır. Şirketlerde yüksek hile ortamını 

(highfraud environment) yaratan personel ve işletme koşulları aşağıdaki gibidir69:  

- Dürüstlüğü önemsemeyen yöneticiler 

- Yetersiz ödeme 

- İş performansının dikkate alınmaması 

- Mantıksız bütçe beklentilerinin varlığı 

- Çalışanların bazı hayat tarzlarına sahip olmaları beklentisi (örneğin, bir şehir 

kulübüne üye olmak) 

- Örgütte eşitsizlik algılaması 

- Otokratik veya diktatör yönetim 

- Düşük işletme bağlılığı (sadakati) 

- Kısa dönemli işletme hedefi 

- Kriz yönetimi 

- Katı/sıkı kurallar 

- Negatif geri besleme ve pekiştirme (reinforcement) 

- Farklılıkların önlenmesi 

- Düşük terfi fırsatları 

- Düşmanlık gösteren çalışma ortamı 

- Yüksek devir hızı ve devamsızlık 

- Nakit akım problemleri veya diğer finansal problemler 

                                                                 
69 Albrecht ve Albrecht, s.88. 
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- Proaktif yerine reaktif yönetim 

- Kurnaz, düşüncesiz, duygusuz, duygusal ya da baskıcı kişilikteki müdürler 

- Destekleyici ilişkiler yerine rekabet içeren ilişkiler 

- Düşük eğitim 

- Açık örgütsel sorumlulukların azlığı 

- İletişim uygulamalarının azlığı 

Yukarıdaki unsurların varlığı şirkette yüksek hile ortamı yaratacaktır. Örneğin, 

kriz ortamında ya da acele sipariş gerçekleştirilecekse, normal kontrollerin yapılması 

genellikle ihmal edilecektir70. 

5.4.1.4. Şirket Kuralları ve Ahlak Kuralları Geliştirilmesi 

Soruşturma sırasında genellikle “bunun yanlış olduğunu bilmiyordum-bunu 

yapmam gerektiği nerede yazıyor?” gibi sözler duyulmaktadır. Bu nedenle örgütün 

nelerin yapılabilir, nelerin yapılamaz olduğunu belirten kurallar oluşturması 

gerekmektedir. Bu tür kurallar ile hem şirket çalışanlarına hem de şirket dışındaki 

kişilere hileye karşı önlem alındığı gösterilmiş olacaktır. Böylece hile yapmaktan 

caydırılacaktır71. 

Dürüstlük, açıklık ve yardım kültürü oluşturulması için, iyice açıklanmış ahlak 

kurallarına ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırmalara göre, dürüst davranmasını istediğimiz 

kişilere karşı kendimiz dürüst olarak model oluşturmamız gerekmektedir. İyi 

açıklanmış ahlak kuralları, neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduğunu 

ortaya koyacaktır. Dönemsel olarak çalışanlara imzalatılacak ahlak kuralları, sadece 

çalışanların neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduğunu ortaya koymayacak 

ayrıca bu kuralların şirket için önem taşıdığı izlenimi de yaratacaktır72.  

Ahlak kuralları ve şirketin hile ve hırsızlıklara karşı tutum ve davranışları 

üzerine genel politika beyanı yapılmalıdır. Ayrıca aşağıdaki noktalara dikkat 

edilmelidir73: 

                                                                 
70 Albrecht ve Albrecht, s.88. 
71 Durant, http://www.acfe.com/fraud/view.asp?ArticleID=307. 
72 Albrecht ve Albrecht, s.89. 
73 Durant, http://www.acfe.com/fraud/view.asp?ArticleID=307. 
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- Politika çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler v.b. tarafından yapılan hileler arasında 

ayrım yapıyor mu? 

- Politika tüm çalışanlara bildiriliyor mu? (Örneğin işe alımları sırasında, eğitimleri 

sırasında) 

- Çalışanların politikayı anlaması ve her bakımdan bu politikaya uymaları isteniyor 

mu? 

- Politika, yöneticiler de dahil olmak üzere tüm çalışanların uyması gerektiği 

konusunda yeterince açık mı? 

- Politika işletmenin tüm şubelerinde uygulanıyor mu? 

5.4.1.5. Çalışan Yardım Programlarının Uygulanması 

Hile üçgeninin elemanlarından biri baskı hissetmektir. Kişileri hile yapmaya 

iten baskılar çoğunlukla hile yapan kişilerin başka seçenek olmadığına inanmasıdır. 

İşte bu noktada EAPs devreye girmektedir. EAPs çalışanların alkol ya da uyuşturucu 

bağımlılığı, kumar oynama, parayı yönetme ve sağlık, aile ve kişisel problemleriyle 

başa çıkmalarında yardımcı olmaktadır.  

Fortune 500 şirketlerini içeren bir araştırma bu şirketlerin %67’sinin EAPs’a 

sahip olduklarını göstermiştir. 

5.4.1.6. Hileye İlişkin Fırsatların Yok Edilmesi 

Hile üçgenindeki üç unsur bir araya geldiğinde (baskı, fırsat, haklı gösterme) 

hile vakaları çoğalmaktadır. Aşağıda açıklanacak olan yedi yöntemin daha önce 

açıklamış olduğumuz çevresel faktörlerle birleştirilerek uygulanması ile hile fırsatı 

azaltılacaktır. 

5.4.1.6.1. İç Kontrollerin Yapılması 

Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü’ne (AICPA) göre iç 

kontrol, finansal tabloların güvenilirliği, işlemlerin etkinliği, faaliyetlerin yasa ve 

yönetmeliklere uygunluğunu sağlama konusunda sınırlı bir güvence vermek üzere 

işletme yönetimi ya da yönetim kurulu tarafından oluşturulan ve kontrol edilen bir 

yöntemdir 74 . İç kontrol sistemleriyle ilgili olarak değişik modeller oluşturulmuştur. 

                                                                 
74 Orhan Akışık, “İç Kontrol Sistemi ve Bağımsız Denetim İçindeki Yeri”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak, 2005, s.91. 
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Bunlar COSO (Sponsor Organizasyonlar Komitesi), CobiT (Bilgi Teknolojisi Kontrol 

Amaçları), eSAC (Elektronik Sistemler Güvence ve Kontrol) ve SysTrust(Güven 

Sistemi) olarak isimlendirilmiştir.  

Hileden caydırmanın en çok kullanılan yolu iyi bir kontrol sisteminin varlığıdır. 

İç Denetimciler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors)’nün hile konusundaki 

standardı şunu belirtmektedir: 

Hileden caydırma konusundaki ana mekanizma kontroldür. Kontrolün 

uygulanmasının ana sorumluluğu yönetime aittir. İç denetim, hileden caydırılmasında 

kontrolün yeterliliğinin denetlenmesinden sorumludur. Bu sorumluluğunu 

gerçekleştirirken de; 

- Örgütsel ortamda kontrol bilincinin olup olmadığını belirler. 

- Realist örgütsel hedeflerin belirlenip belirlenmediğini araştırır. 

- Yazılı şirket politikalarının olup olmadığını (ahlak kuralları gibi) belirler. 

- İşlemlere ilişkin yetki politikalarının belirlenip belirlenemediği ve bunların uygulanıp 

uygulanmadığını belirler. 

- Faaliyetlerin izlenmesinde politikalar, uygulamalar, raporlar ve diğer mekanizmaların 

geliştirilip geliştirilmediğini belirler. 

- Uygun ve güvenilir bilgi ile yönetim sağlayan iletişim kanallarının olup olmadığını 

belirler. 

- Hilelerin caydırılmasında, yapılması gereken maliyet etkin kontrolleri önerecektir. 

Hilelerin çoğu işletmede iyi bir iç kontrol sisteminin eksikliğinden ortaya 

çıkmaktadır. Yönetimin aşağıdaki kontrolleri içeren bir kontrol süreci oluşturması 

gerekmektedir75: 

- Önleyici Kontroller: Bu tür kontroller hileyi önleyici en önemli kontrollerdir. Hile ile 

ilgili açıklanan politikalar, yetkilerin ayrılması, iç denetim incelemeleri, iyi bir kontrol 

çevresinin varlığı, iyi bir sistemin oluşturulması gibi unsurları içermektedir. Bu tür 

kontroller hilenin daha yapılmadan önlenmesini sağlayacaktır. Bu kontroller ile 

                                                                 
75 K.H. Spencer Pickett, The Internal Auditing Handbook, UK: John Wiley & Sons, 2000, s.620-621. 
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yönetimin asıl işletme amaçlarına ulaşırken herhangi bir kayıp yaşanmayacağına dair 

güvence sağlanmış olmaktadır. 

- Ortaya Çıkarıcı Kontroller: Bu tür kontroller herhangi bir olumsuz durumu en kısa 

zamanda ortaya çıkarmayı sağlayan türdeki kontrollerdir. Uyarı yönetimi (alert 

management), trend analizleri, habersiz yapılan ani denetimler gibi teknikleri 

içermektedir. 

- Düzeltici Kontroller: Hile tespit edildiğinde bunun düzeltilmesi gerekecektir. 

Düzeltici kontroller hile soruşturmacılarının belirlenmesi, yönetimin nasıl hareket 

edeceği, sigorta poliçeleri, sistemin düzeltilmesi ve etkin disiplin cezasının mevcut 

olmasını içermektedir. Yönetim hile vakası karşısında kiminle iletişim kuracağını, 

neler yapılacağını ve soruşturma sürecini nasıl destekleyeceğini kararlaştırmalıdır. 

Bir örgütün iç kontrol yapısı; iyi bir kontrol çevresi, iyi bir muhasebe sistemi, 

iyi iletişim ve izlemeyi de içeren kontrol faaliyetlerini kapsamaktadır. Kontrol çevresi, 

bir örgütün havasını, tavrını belirtmektedir ve çoğunlukla, çalışanların kontroller 

konusunda tetikte olmasından sorumludur. Kontrol çevresinin ana faktörleri doğruluk, 

ahlaki değerler, işletmedeki çalışanların rekabeti, yönetimin felsefesi, yönetimin yetki 

devri ile diğer çalışanların geliştirilmesi, iyi işe alım uygulamaları ve iyi iç denetim 

bölümünün varlığıdır. İyi bir muhasebe sistemi muhakkak ki ana faktördür. Bilgi 

doğru, tam ve zamanlı olmalıdır.  

İyi kontrol prosedürleri (faaliyetleri), varlıkların fiziksel kontrolleri, uygun 

yetkilendirmenin yapılmasının kontrolü, görevlerin ayrımı, bağımsız denetim ve uygun 

belgelemenin yapılmasını sağlayan politika ve uygulamalardır. Bir örgütte sadece iyi 

bir iç kontrol sisteminin uygulamasıyla etkili bir hile önleme programı 

uygulanamayacaktır. Diğer yöntemlerle birlikte uygulandığında kontrollerin hile 

önleme programlarında önemli yerleri söz konusu olmaktadır.  

Örgütte ne tür kontrol prosedürlerinin uygulanacağı belirlenirken söz konusu 

risklerin doğasının belirlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde, belirlenen riskler 

kontrollerle azaltılacaktır. Hangi kontrollerin uygulanacağına ilişkin verilecek 

kararlarda etkili olan faktörlerden biri de kontrollerin maliyet/fayda analizlerinin 

yapılmasıdır. Risk perspektifinden bakıldığında en uygun kontrol görevlerin 

ayrılmasıdır. Ancak bu kontrol pahalı bir yöntemdir. Az sayıda kişinin çalıştığı 
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örgütlerde, görevlerin ayrılması maliyetli olabilecektir. Tazmin edici (compensating) 

alternatifler de söz konusudur. Örneğin, sekiz kişinin çalıştığı bir hizmet işletmesinde 

işletme sahibi tüm çekleri imzalayıp, banka kayıtlarıyla uzlaştırma işini kendi 

yapabilir76. 

Çoğunlukla sorun kontrollerin eksikliği değil, mevcut kontrollerin yönetim ya 

da diğer personel tarafından önemsenmemesidir77. 

5.4.1.6.2. Gizli Anlaşmaların Önlenmesi 

Yapılan hilelerin bir kısmı tek kişi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bir kısmı 

ise gizli anlaşmalarla yapılmakta ve sadece ortaya çıkarılmasında zorlanılmamakta, 

ayrıca büyük hırsızlıklarla söz konusu olmaktadır. Gizli anlaşmalarla yapılan hileler 

yavaş yavaş gelişecektir. Çünkü tarafların birbirini tanıması ve birbirlerine 

güvenmeleri uzun zaman alacaktır. Bu nedenle, bu tür hilelerin önlenmesinde zorunlu 

tatillerin yaptırılması ya da iş transferlerinin gerçekleştirilmesi yöntemleri 

kullanılmaktadır. 

Bir çalışanın aynı satıcı veya müşteri ile uzun süre iletişim halinde 

çalışmasına izin verildiğinde bu kişilerin ortaklaşa çalışarak hile yapma riskleri 

artacaktır.  

Günümüzde gizli anlaşma hilelerinin yapılma sıklığı iki işletme trendi 

nedeniyle artmaktadır. İlk trend, işletme çevresinin gittikçe daha karmaşık hale 

gelmesidir. Karmaşık (komplex) çevrelerde, çalışanlar ayrı veya uzmanlaşmış şekilde 

çalışırlar. İkinci trend ise tedarikçi anlaşmalarının artmasıdır. Bu şekilde sözlü 

anlaşmalar yerlerini yazılı anlaşmalara bırakmaktadır78.  

Sürücü alacak olan bir şirketin adaylarla yaşadığı mülakat sırasında onlara 

sorduğu “dağda giderken düşmemek için uçuruma en çok ne kadar yaklaşırsınız” 

sorusuna ilk aday 6 inçte herhangi bir problem yaşamadan manevra yapabileceğini, 

ikinci aday 3 inç yaklaşabileceğini, son aday ise kendisini riske atmasına gerek 

olmadığını, bunun aptalca olacağını söylemiştir. Hile de bu örnekteki gibi “uçuruma 

ne kadar yaklaşmalıyız” durumuna çok benzemektedir. Risk yükseldikçe, daha çok 

problem ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, önleyici ve ortaya çıkarıcı kontrollerin az 
                                                                 
76 Albrecht ve Albrecht, s.91. 
77 Albrecht ve Albrecht, s.92. 
78 Albrecht ve Albrecht, s.93. 
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olduğu ya da hiç olmadığı ortamlarda çalışanlar muntazam olarak yeniden gözden 

geçirilmeli, periyodik olarak transfer edilmeli veya uzun süreli periyotlarla tatile 

çıkmaları sağlanmalıdır79.  

Çalışanlar büyük sözleşmelerden sorumluysa rüşvet alma olasılığı 

yükselmektedir. Satın alma ve satma hileleri bu konuda en çok görülen olaylardır. 

5.4.1.6.3. Satıcıları Şirket Politikaları Konusunda Uyarmak 

Bazen masum satıcılar ve müşteriler merkezden hile yapmaya sürüklenirler. 

Çünkü hile olayına katılmadıklarında tüm iş ilişkilerini kaybetmekten korkarlar. Bu 

kişiler genellikle yasal olmayan bahşişler ya da diğer menfaatleri isteyen kişilerce 

korkutulurlar. Satıcılara periyodik olarak gönderilecek hediye veya diğer benzeri 

şeylerin verilmemesi gerektiğini belirten mektuplar ile hile önlenebilecektir80. 

5.4.1.6.4. Çalışanların İzlenmesi 

Hile yapanların elde ettikleri kazançları biriktirdiklerini görmek neredeyse 

imkansızdır. Hile yapanlar çoğunlukla çaldıkları paraları pahalı zevklerini gidermek 

için harcarlar. Hile yapanların çalışma arkadaşları bu harcamalar ile artan hayat 

standardını gözleyerek hilenin erken ortaya çıkarılmasını sağlayabilirler. 

5.4.1.6.5. Sıcak Hatların Oluşturulması 

İleri teknolojilerde bile, hile çoğunlukla gizli bilgilerle ortaya çıkarılmaktadır. 

Bir şirketin belirttiğine göre hilelerin %33’ü gizli bilgilerle, %18’i ise denetimle ortaya 

çıkarılmıştır. Çalışanlar işletmede etkili bir ihbar sisteminin olduğunu bildiklerinde hile 

yapmaktan daha çok çekinecektir81. 

5.4.1.6.6. Cezalandırma Beklentisi Yaratma 

Cezalandırılma korkusu, hile yapmaktan caydırıcı bir unsurdur. Uygun bir 

cezalandırma, çalışanların hile yapmaya teşebbüs etmelerini önleyecektir. Ancak 

cezalandırma konusunda önemli olan, sadece onun işine son vermek değil hile 

yapan kişinin özellikle yakın çevresini bu durumdan haberdar etmektir. Çünkü, hile 

                                                                 
79 Albrecht ve Albrecht, s.93-94. 
80 Albrecht ve Albrecht, s.94. 
81 Albrecht ve Albrecht, s.95. 
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yapanlar çoğunlukla ilk kez suçlu durumuna düşecekler ve ailelerine, arkadaşlarına 

bir hırsız olduklarının söylenmesinde hoşlanmayacaklardır82. 

5.4.1.6.7. Proaktif Hile Denetimi 

Çalışanların ve yöneticilerin çoğu örgütün karşı karşıya olduğu risklerden 

habersizdir. Bu risklerin bilincinde olmadan ne tür bir harekette bulunmaları 

gerektiğini bilemeyeceklerdir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler daha çok hile riski 

altındadır. Bunun nedeni: 

- Bu şirketler genellikle sahipleri tarafından yönetilirler ve ortaklar/yöneticiler, 

gerçekleştiğinde hileyi tespit edebilecek kadar işletmeye yakın olduklarını düşünürler. 

- Ortaklar/yöneticiler işe alım sürecine dahil olurlar ve bundan dolayı da kendileri için 

çalışan kişilere güvenirler. 

- İşletmeler nispeten daha küçüktür ve bu nedenle görevlerin ayrılması daha nadir 

görülür. 

- İşletmenin iç denetim fonksiyonunun olmaması söz konusudur. 

Çok az sayıda örgüt hile denetimi yapmaktadır. Bu denetimi yapmak yerine 

denetçiler finansal, operasyonel ve diğer denetimleri gerçekleştirmektedirler. Hile 

denetimi ise sadece şüphelenildiğinde yapılmaktadır. Proaktif hile denetiminin 

yapılması, çalışanlar üzerinde hareketlerinin sürekli denetlendiği izlenimi yaratacaktır. 

Yakalanma korkusunun arttırılması ile hile vakaları azalacaktır. 

İyi bir hile denetimi dört aşamadan oluşmaktadır83: 

1- Riske açık olan kısımların belirlenmesi 

2- Her kısımda hile belirtilerinin belirlenmesi 

3- Hile belirtilerini proaktif olarak gözlemleyecek denetim programı oluşturulması 

4- Belirtilerin araştırılması 

Hile denetçisi öncelikle yüksek riskli alanları belirleyecektir. Bu çalışma 

sırasında farklı alanlarda çalışan (muhasebe, depolama, pazarlama gibi) yönetici ve 
                                                                 
82 Albrecht ve Albrecht, s.96. 
83 Albrecht ve Albrecht, s.96. 
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çalışanlar da katkıda bulunacaktır. Çünkü her bir katılımcının farklı bakış açısı 

olacaktır. Risk alanları belirlendikten sonra (örneğin bilişim teknolojisi parçalarının 

tedarik edilmesi gibi) hile denetçisi görev ayrımının olup olmadığı, fiziksel güvenliğin 

olup olmadığı, bağımsız denetimin olup olmadığı, yetkilendirmenin olup olmadığı, 

mevcut kontrollerin üstünlüğünün olup olmadığı, muhasebe sisteminin yeterli olup 

olmadığı konularında incelemeler yapacaktır84. 

İşletmenin yönetilmesinde en önemli eleman veridir. Veriler birçok kaynaktan 

toplanabilir. Birçok sistemde depolanabilir. Potansiyel hile faaliyetlerinin belirlenmesi 

olasılığı veri madenciliği ile geliştirilmiştir. Ancak bunlar kusursuz değildir ve hile 

riskini azaltmak için oluşturulan diğer faaliyetlerle birlikte kullanılmaları 

gerekmektedir. Hile yapanlar genellikle örgütün sisteminde uyarıcı sinyaller 

bırakmaktadır. Örgütlerin iş yapma kapasitelerini arttırmak için muhasebe, satış, satın 

alma ve bordrolama fonksiyonlarına ait büyük miktarlı işlemlerini depolamalarını 

sağlayan veri tabanları geliştirilmiştir. Bunlar nadiren hileyi ortaya çıkarmada 

kullanılmaktadır85. 

Örneğin, bir işletmede bilgisayarlı denetim teknikleri kullanılarak, çalışanların 

ve satıcıların telefon numaraları karşılaştırılmıştır. Araştırma telefon numaralarının 

eşleştiği 1.117 örnek ortaya koymuştur. Böylece şirketin, çalışanlarından mal ve 

hizmet aldığı ortaya çıkmıştır. Bu da çıkar çatışmasına örnektir.  

Bir çalışmada hilenin önlenmesinde etkili olabilecek iki unsur 

gösterilmektedir86: 

- Örgüte denetim aşamasından önce anti-hile uzmanının kullanılması 

- Üst düzey yöneticiler için finansal şeffaflık 

Hileden caydırma ve muhasebe birbiriyle ilişkili olmasına rağmen farklı 

disiplinlerdir. Hemen hemen tüm ünlü muhasebe firmalarının bu tür uzmanları 

istihdam ettiği görülmektedir. Böylece bağımsız denetim firmaları denetçilerinden 

önce hile soruşturmacılarını (fraud examiners) işletmeye gönderip, işletmenin hile 

yapmadığından emin olabilecektir. Hile yapması nedeniyle hapiste yatmakta olan bir 

kişi bu yöntemin kendisini hile yapmaktan caydırabileceğini belirtmiştir. Üst düzey 
                                                                 
84 Durant, http://www.acfe.com/fraud/view.asp?ArticleID=307 
85 Durant, http://www.acfe.com/fraud/view.asp?ArticleID=307 
86 Joseph T. Wells, “New Approaches to Fraud Deterrence”, Journal of Accountancy, February, 2004, s.74. 
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yöneticiler de en çok hile yapabilecek kişiler arasında olduğu için bu kişilerin 

servetlerinin takip edilmesi de caydırıcı bir unsur olarak gösterilmektedir. 

Hile önleme konusunda söylenebilecek bir unsur da hileye tepki verme 

planının oluşturulması gerektiğidir. Hile açığa çıktığında ilk birkaç saatte, birkaç 

günde ya da haftada yapılan hareketler hasarı azaltmada ana faktördür. Plan en 

azından hilenin kime rapor edileceğini kapsamalıdır. Bu kişiler yedi gün yirmi dört 

saat ulaşılabilir kişiler olmalıdır. Çalışanların kiminle nasıl iletişim kuracaklarını 

bilmeleri gerekmektedir. Hilenin ilk rapor edilmesinden sonra şirket hilenin 

soruşturulmasından sorumlu kişilerin ya da grubun kim olacağına karar verebilir. 

Özetleyecek olursak, hileler dürüstlük, açıklık ve yardım kültürünün 

yaratılması ve hilenin yapılmasına ilişkin fırsatların ortadan kaldırılması ile 

önlenecektir. 

6. DENETİM KOMİTESİ 

Yönetim her zaman için muhasebe prensiplerinin seçiminden ve 

uygulamasından ve bunun yanısıra, bu esasları uygulamada kulanılan tahmin ve 

kararların alınmasından sorumlu olmuştur. Dolayısıyla, kazançların kalitesi 

konusunda nihai sorumluluk yönetime aittir. 

Bununla birlikte, denetim komitelerinin görev ve sorumlulukları zaman 

içerisinde gelişim göstermiştir. Bu gelişimin etkilerini Türkiye’de de belirgin bir şekilde 

görmekteyiz. SPK Mevzuatına göre; hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıkların, 

yönetim kurulunca kendi üyeleri arasında seçilen ve en az iki üyeden oluşan denetim 

komitesi kurmaları zorunludur. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile bankaların yönetim 

kurullarınca yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine 

yardımcı olmak üzere denetim komitesi oluşturulması yasal bir zorunluluk haline 

gelmiştir. Yeni belirlenen kural ve standartlarda denetim komitesinin, yönetim ve 

bağımsız dış denetçiler arasında kurumların mali tablo ve bildirimlerine uygulamakta 

oldukları muhasebe prensiplerini yalnızca kabul edilebilirlikleri yönünden değil fakat 

aynı zamanda kaliteleri yönünden irdelemesi, diğer kriterlerle birlikte amaçlanmıştır. 

Muhasebe prensiplerinin kalitesi, elde edilen kazançların kalitesi ile aynı olmamakla 

birlikte bu gibi esaslarla ilgili yapılacak seçim ve uygulamaların kazançların kalitesi 
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üzerinde doğrudan yaratacağı etkilerin tayininde kullanılabilecek birbirleri ile sıkı 

sıkıya bağlantılı iki husus olduğunu tespitte yarar vardır87. 

6.1. Denetim Komitesinin Yapısı ve Üyelerinin Nitelikleri88 

Denetim komitesi, üyeleri yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen ve şirket 

iç ve dış denetiminden sorumlu olan komitedir. Bazı ülkeler, denetim komitesinin 

büyüklüğüne ilişkin düzenleme getirmektedir. Ülkemiz Kurumsal Yönetim Rehberi 

Taslağında denetim komitesi üye sayısı en az iki olarak öngörülmekle birlikte, diğer 

ülke düzenlemelerinde bu sayı en az üç olarak düzenlenmektedir. 

Şirket denetim komitesi üyeleri tamamen bağımsız ve icracı olmayan 

yöneticilerden oluşur. Bunun sağlanması mümkün değilse, denetim komitesi başkanı 

bağımsız yönetici olmalıdır. 

Denetim komitesi üyelerinin, finansal konularda ehil olmaları ve şirketin 

bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu gibi temel mali tablolarını anlayıp 

yorumlayabilecek finansal bilgiye sahip olmaları gerekir. En az bir denetim komitesi 

üyesinin finansal konularda uzman olması gerekmektedir. 

Denetim komitesinin görev ve yetkilerini belirleyen yazılı kurallar 

bulunmalıdır. Bu sebeple denetim komitesi tarafından bir Denetim Komitesi İç 

Tüzüğü yayımlanmalıdır. 

6.2. Denetim Komitesi İç Tüzüğü 

Denetim Komitesi İç Tüzüğünün, denetime ve denetim komitesinin görev ve 

sorumluluklarına ilişkin aşağıdaki unsurları içermesi gerekir: 

- Denetim komitesinin bağımsız dış denetçilerle ilişkisi ve bağımsız dış denetçilerin 

bağımsızlığının sağlanması 

- Denetim komitesinin şirket iç denetçileriyle olan ilişkisi 

- Denetim komitesinin şirket iç denetim sistemi üzerindeki gözetim ve denetim yetkisi 

- Şirkete ilişkin finansal bilgilerin kamuya açıklanması 

                                                                 
87  Deloitte Kurumsal Seri, Kazançların Kalitesi, Mali Raporlama Sisteminin Odak Noktası  
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/turkey-tr_ks_KazanclarinKalitesi_180407(1).pdf 
88  Cengiz Alp Eroğlu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kamunun Aydınlatılması, Ankara ,2003 
http://www.spk.gov.tr/yayinlar/kye/2003_CengizAlpEroglu.pdf  
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- Denetim komitesinin kendi faaliyet alanına ilişkin önemli gördüğü konular veya 

yönetim kurulu tarafından denetim komitesinin görevine verilen konular 

Denetim Komitesi İç Tüzüğünde, bağımsız dış denetçinin, pay sahiplerinin 

temsilcisi olan yönetim kuruluna ve denetim komitesine karşı sorumlu olduğuna ilişkin 

bir ifade yer almalıdır. 

Yönetim kurulu tarafından, Denetim Komitesi İç Tüzüğünün yeterli olup 

olmadığına ilişkin değerlendirme yapılması ve iç tüzüğün gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. 

6.3. Denetim Komitesinin Görev ve Sorumlulukları 

Denetim komitesinin, şirket iç kontrol sistemi, şirket içi bilgi akışı, bağımsız 

dış denetim, şirket tarafından kamuya açıklanacak mali tablolar gibi konular dahil 

olmak üzere, genel olarak şirketin denetimini ilgilendiren her konuda sorumluluğu ve 

görevleri söz konusudur. 

Denetim komitesi, şirket mali tablolarının kamuya açıklanmasından 

sorumludur. 

Ayrıca şirket mali tablolarının ve konsolide mali tablolarının genel kurulun 

onayına sunulmasına ilişkin görüş bildirir. 

Denetim komitesi şirket iç ve bağımsız dış denetçi adaylarına ilişkin bir 

değerlendirme yapar. 

Denetim komitesi, bağımsız dış denetçiyle şirketin muhasebe prensiplerinin 

kalitesini tartışır. Denetim komitesinin, düzenli olarak yönetim kurulunun yokluğunda, 

bağımsız dış denetçilerle toplantı yapması gerekir. 

Denetim komitesi, bağımsız dış denetçilerin performansından ve bunlara 

yapılacak ödemelerden sorumludur. Bağımsız dış denetçilere ödenen ücretlerin 

ayrıntıları kamuya açıklanır. Yıllık genel kurul toplantısında onaya sunulacak 

bağımsız denetim raporu da öncelikle onay için denetim komitesine sunulur. 

Denetim komitesinin gerektiğinde, şirketin her türlü kayıtlarına girme ve 

bunları inceleme yetkisi vardır. 
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Denetim komitesi seçimlerinin yapılacağı genel kurul toplantısından önce, 

adaylara ilişkin kapsamlı kişisel ve mesleki bilgiler, şirket merkezinde yatırımcıların 

incelemesine hazır tutulur. 

Denetim komitesi olağan şekilde ayda en az bir kez toplanır ve görev alanına 

giren konularda, yönetim kuruluna tavsiye ve raporlar hazırlamak suretiyle, şirket 

faaliyetlerinin devamı sırasında ortaya çıkan ihlaller ve hatalar konusunda yönetim 

kuruluna görüş sunar. 

6.4. Denetim Komitesi Odağı 

Günümüz ortamında denetim komitesinin görev ve sorumluluklarının 

genişlediği tartışma götürmez bir gerçektir. Kamuoyu kazançların kalitesine, niteliğine 

yoğunlaşmakta, dolayısıyla denetim komitesinde de aynı yönde ihtiyaç doğmaktadır. 

Aşağıda denetim komitelerinin kazançların kalitesini tespit etmesinde 

yürütebilecekleri bir sürecin çerçevesi çizilmektedir. Bu sürenin yürütülme sıklığı her 

bir komitece ayrı olarak yapılacak belirlemelere göre değişmekle birlikte, tavsiye 

edilen sürecin düzenli olarak üç aylık dönemde ya da bu mümkün değilse yılda en az 

bir kez yürütülmesidir. 

1) Mali tabloların, yılsonu faaliyet raporunun ve ara dönem bildirimlerin okunması. 

2) Şirketin dönem içi mali performans ve icraatlerine ilişkin güncel basın haber ve 

bildirileri hakkında bilgi edinilmesi. 

3) Şirkete ait en son dönem mali analiz raporlarının okunması. 

4) Kazancı oluşturan bileşenlerin kazançların devamı yönünden değerlendirilmesi. 

5) Kazanç kalitesine ait tüm göstergelerin toplu değerlendirilmesi. 

6) Gelir kaynaklarının anlaşılarak, kazancı oluşturan muhtelif bileşenlerin kalitesine 

etki eden özelliklerin değerlendirilmesi.  

7) Yönetim ve bağımsız dış denetçilerle irtibata geçip kazançların kalitesi konusunda 

açık diyaloglar yürütmek suretiyle kalite konusundaki anlayışın geliştirilmesi. 

Ekte yer alan sorular, yönetim, denetim komitesi ile bağımsız dış denetçilerce 

bu süreç zarfında yapılacak tartışma ve görüş alışverişlerine ilişkin bir çerçeve 
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sunmaktadır. Bu süreçten elde edilen bilgi ve tecrübeler, denetim komitesi içerisinde 

kapalı kalmamalıdır. Aksine, tüm tarafların en yüksek menfaatlerine hizmet amacıyla, 

tüm yönetim kurulu ile paylaşılmalıdır. 

6.5. Denetim Komitesinin Hile Denetimindeki Rolü89 

Denetim komitesi, kurumun finansal raporlamalarından ve iç kontrol sürecinin 

denetlenmesinde birincil sorumluluğa sahiptir. Bu sorumlulukları yerine getirmede, 

denetim komitesi hileye karşı programlar ve kontrollerin yanında, yönetimin iç kontrol 

sistemini önemsemeyebileceğini göz önünde tutmalı ve yönetimin hile riski belirleme 

sürecini gözlemlemelidir. Ayrıca denetim komitesi, denetimin hile konusunda sıfır 

tolerans’ını destekleyerek dürüstlüğün önemi ve etik davranışlar hakkında etkili bir 

“tone at the top” yaratılmasını desteklemelidir. Denetim komitesinin gözetimi ayrıca 

üst yönetim tarafından yapılabilecek hilelerin caydırılmasını da sağlar.  

Denetim komitesi, uygun “tone at the top” kurmakta ve yönetimin 

hareketlerini gözlemleme de  önemli bir rol oynar., PCAOB (The Public Company 

Accounting Oversight Board ,Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu) 2. 

standardı, halka açık şirketlerin denetçilerinden, iç kontrolün finansal raporlama 

üzerindeki etkinliğini değerlendirirken,bunun bir parçası olarak denetim komitesinin 

etkinliğinin değerlendirilmesine talep ediyor. Değerlendirmelerinin bir parçası olarak, 

denetçiler denetim komitesinin yönetimden bağımsızlığını, yönetim ve denetim 

komitesi arasında denetim komitesinin sorumluluğunun anlaşılma düzeyini kontrol 

etmeli.  Denetim komitesi, iç denetçi ve dış denetçi arasındaki etkileşim, finansal 

raporlama sürecinin gözetiminde denetim komitesinin sorumluluk düzeyi hakkında 

yararlı bir anlayış sağlayabilmeli. PCAOB 2. standardı açıklıyor ki, etkili olmayan 

denetim komitesi gözetimi önemli bir eksiklik ve finansal raporlamada iç kontrol içinde 

maddi zayıflığın en güçlü belirtisi olabilir. 

 

 

 

 
                                                                 
89 Arens A. Alvin, Randal J:Elder ve Beasley Mark S. “Auditing And Assurance Services” ,Pearson Yayıncılık,11. Basım  
2006 
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7. SONUÇ 

Anonim ortaklık; pay sahiplerinden, sermaye piyasası yatırımcılarından, 

ortaklıkla ticari münasebete girişen veya girişecek olan kişilerden, işçi ve 

memurlardan, vergi alacaklısı ve topluma daha iyi bir hayat sağlama yükümünü 

yüklenmiş devletten oluşan ve anonim ortaklığın başarılı işleyişinden yararlanabildiği 

gibi, başarısızlığından ve kötü idaresinden de olumsuz yönde etkilenebilen ve zarar 

görebilen büyük bir sosyal topluluğu ilgilendirmektedir. Kurumsal yönetim (Corporate 

Governance), anonim ortaklıkların idaresinde ve faaliyetlerinde söz konusu 

topluluğun haklarını gözeten, diğer bir ifadeyle, kar elde etme ve ortaklarına dağıtma 

ana unsuru ve amacını taşıyan geleneksel yapılarının yanında, pay sahipleri dahil 

tüm menfaat sahiplerinin haklarının korumasını ve bu çerçevede söz konusu menfaat 

grupları arasındaki ilişkilerin kurallarının düzenlemesini hedefleyen bir anlayıştır. 

Türkiye’de kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi faaliyetinin 

yaygınlaşmamasının temel nedenlerinin kurumsal yönetim kavramının yeni olması ve 

menfaat sahipleri tarafından öneminin yeterince anlaşılmaması olduğu 

düşünülmektedir. Çalışmanın önceki bölümlerinde de açıklandığı üzere, Türkiye’de 

yönetim kurulu yapısı, eşit ortaklık hakları ve şeffaflık konusunda atılması gereken 

önemli adımlar bulunmaktadır. Türk şirketlerinin aile şirketi olması kurumsal yönetim 

ilkelerinin birçoğuna uyumu zorlaştırmaktadır. Ancak sorun sadece şirketlerin 

kurumsal yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan yapısından kaynaklanmamakta, piyasanın 

özellikle de küçük yatırımcının bu yönde bir talebi bulunmamaktadır. Yatırımcıların 

kurumsal yönetim konusundaki ilgisizliği, şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarını 

hayata geçirmek için istekli davranmamasına sebep olmaktadır. Yurtdışında 

kurumsal yönetim uyum derecelerini aslen talep eden büyük kurumsal yatırımcıların 

da Türkiye’de az olmasının ve yabancı yatırımların seviyesinin düşük olmasının da, 

şirketlerin kurumsal yönetim uyum raporu hazırlatmakta isteksiz olmasının başka bir 

nedeni olduğu düşünülmektedir. Bu durumda Türkiye’de kurumsal yönetim uyum 

derecelendirmesi faaliyetinin yaygınlaşması için esas olarak yapılması gereken 

derecelendirmenin dayanağı olan kurumsal yönetim kavramının hak ettiği öneme 

kavuşturulmasıdır. Bu tek başına SPKr veya diğer bir düzenleyici otorite tarafından 

tek başına gerçekleştirilebilecek bir olgu değildir. Yatırımcıların, hatta tüm menfaat 

sahiplerinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmekte olup, bu uzun zaman alacak bir 

süreçtir. Ancak bu şekilde yatırımcılar şirketleri kurumsal yönetim uyum 
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derecelendirmesi yaptırmaya teşvik edecek, şirketler de piyasada alacakları olumlu 

kurumsal yönetim uyum derecelerinin karşılığını bulabilecekleri düşüncesiyle 

derecelendirme işleminin maliyetine katlanmayı kabullenecektir. Piyasanın 

bilinçlendirilmesi için SPKr’nun, yapılacak yatırımcıyı bilgilendirme seminerlerinde 

kurumsal yönetim ve kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi konusuna yer 

verilmesi, bu konuya ilişkin toplantı ve seminerlerin düzenlenmesi, basın açıklamaları 

ve sair yollarla kurumsal yönetim konusunu kamuoyunda daha sık gündeme 

getirmesi gerekmektedir. 
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