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Bilindiği gibi teknolojik gelişmeler ve ticari işlemlerin çeşitliliğinin artması, 

muhasebe sistemi içerisinde ortaya çıkan hata ve hileleri daha da artırmaktadır. 
Buda bilgi kullanıcılarının kararlarında yanılmalarına sebep olmaktadır. 
Muhasebe denetiminde iç kontrolün hata ve hilelerin önlenmesindeki rolü başlıklı 
bu çalışmada, muhasebe denetimi, iç kontrol sistemi ve sıkça karşılaşılan 
muhasebe hata ve hileleri konularına değinilmiştir. Ayrıca muhasebe sistemi 
içerisinde karşılaşılan hata ve hilelerin önlenmesi veya asgariye indirilmesi için 
etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve çalıştırılmasından bahsedilmektedir. 
Daha sonra iç kontrol sisteminin önemi ve etkinsine yönelik bir anket çalışması 
yapılmıştır. Bu çalışmada etkin bir iç kontrol sisteminin işletme için önemi ortaya 
çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe denetimi, İç kontrol sistemi, muhasebe hata ve 
hileleri
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As it is known; technological developments and increase in variety of 
business operations have raised the mistakes and frauds in Accounting System. 
This situation has caused mistakes in the decisions of the information users. In this 
research with the title of “The Role of the Internal Control in Preventing the 
Mistakes or Frauds in Accounting Control” Accounting control, internal control 
system and commonly encountered mistakes or frauds were handled. On the other 
hand the subjects of establishing an active internal control system and operate it to 
prevent the mistakes or frauds in accounting control, decreasing them to minimum 
level have also been mentioned in this work. Then a questionnaire research has 
been done about the importance of internal control system and its influence. In this 
research the importance of an active internal control system for the enterprise has 
been emerged.

Keywords: Accounting Control, Internal Control System, Accounting mistakes 
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ÖN SÖZ

Teknolojinin hızla gelişmesi, ekonomik faaliyetlerin ulusal ve uluslar arası 
düzeyde hızla değişmesi, ticari faaliyetlerin çeşitliliğinin artmasına ve karmaşık hale 
gelmesine sebep olmuştur. Bu gelişmeler özellikle işletmelerde iç kontrol sistemine olan 
ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Özellikle muhasebe sisteminde iç kontrol sisteminin 
etkisini öne çıkaran bu çalışmamda, bana yol gösteren ve yardımlarını esirgemeyen 
danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLUNA teşekkürlerimi 
sunarım.
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1

1. GİRİŞ

Muhasebe, bir örgütün kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların kullanılma 
biçimini, örgütün işlemleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış veya 
azalışları; kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme görevlerini yerine getiren bir 
bilgi sistemidir (Sevilengül, 1997: 9).

Muhasebe sistemi, yukarıdaki tanımda belirtilen işlevlerini yerine getirirken bir 
takım hatalı ve hileli işlemler ile karşılaşmaktadır.  Bu hatalı ve hileli işlemlerin 
neticesinde işletmenin sunmuş olduğu bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.  Bu durum 
işletme içinde ve dışındaki çıkar gruplarının alacakları kararlarında yanılmalarına sebep 
olmaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu bilgiler ile işletme içinde alınacak kararlar 
işletmenin amaçlarına ulaşmasını engellediği gibi, varlıklarının kaybolmasına da sebep 
olmaktadır. Ayrıcı işletme dışında bulunan bilgi kullanıcıları bu bilgilere göre karar 
yatırım kararları vereceklerinden verdikleri kararlarında yanılmaları nedeniyle 
ekonomik varlıklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarıdır.

Yukarıda belirttiğimiz, işletme varlıklarının ve tasarruf sahiplerinin 
tasarruflarının güvence altına alınmasını ve gelişip büyümesini amaçlayan yeni Türk 
Ticaret Kanunu Tasarısı kamuoyunda bilinmekte ve tartışılmaktadır. Bu tasarı 
şirketlerin denetimi ve muhasebe standartlarına ilişkin hükümler içirmektedir.

Muhasebe Denetiminde İç Kontrolün Hata ve Hileleri Önlemedeki Rolü başlıklı 
bu çalışmanın amacı; etkin bir iç kontrol sisteminin, işletmelerde sıkça karşılaşılan 
muhasebe hata ve hilelerinin önlenmesindeki etkisini vurgulamaktır.

Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır.
İkinci bölümün başlığı muhasebe denetimidir. Bu bölümde muhasebe 

denetimine duyulan ihtiyaç, denetim standartları, denetim türleri ve amaçlarından 
bahsedilmiştir.

Üçüncü bölümün başlığı iç kontrol sistemidir. Bu başlık altında, iç kontrol 
sisteminin gerektiren nedenler, iç kontrol sisteminin önemi, iç kontrol sisteminin 
amaçları, unsurları, türleri ve ilkelerinden bahsedilmektedir.

Dördüncü bölümün başlığı muhasebede yapılan hata ve hilelerdir. Bu bölümde 
muhasebede karşılaşılan hata ve hilelerin kavramlarından ve ortaya çıkma 
nedenlerinden bahsedilmiştir. Ayrıcı sıkça karşılaşılan hata ve hileler ile ilgili örnekler 
verilmiştir.

Beşinci bölümün başlığı iç kontrol yardımıyla hata ve hilelerin önlenmesi. Bu 
bölümde ise; işletme yönetiminin sahip oldukları varlıklarını korumak ve belirledikleri 
amaçlara aksamadan ulaşmak için;

 Mal ve hizmet alımları,
 Mal ve hizmet satımları,
 Nakit sistemi,
 İşletme içi işlemler ile ilgili etkin bir iç kontrol sistemi kurmaları ve 

işlerliğinin sağlanması gerektiğine yer verilmiştir.
Son bölümde ise alan çalışmasının amacı ve anket çalışması sonucunda elde 

edilen verilerin değerlendirme yönteminden bahsedilmiştir. Ayrıca değerlendirme
sonuçları tablolar halinde gösterilmiş ve değerlendirmelere tabloların altında yer 
verilmiştir. Bu bulgulara dayanarak iç kontrol sisteminin işletmeler için öneminden 
bahsedilmiş ve önerilerden bulunulmuştur.
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2.  MUHASEBE DENETİMİ

2.1. Denetimi Gerekli Kılan Nedenler Ve Denetim Kavramı

İşletmelerin temel hedefi ellerindeki kıt kaynaklarla servetlerini artırmak, 
yatırımcıların temel hedefi ise paralarını en kârlı olanlara yatırmaktır. İşletmelerin veya 
yatırımcıların yatırım kararlarını finansal bilgilere dayanarak belirlemeleri, hedeflerine 
ulaşmaları açısından büyük önem taşır. Ayrıca işletme yönetimi, finansal bilgileri 
faaliyetlerinin başarı düzeyini ölçmek için bir araç olarak kullanır. Yatırımcılar ile diğer 
çıkar grupları ise, işletme aktiflerinin ne şekilde kullanıldığını, bunların verimli olanlara 
yatırılıp yatırılmadığını yine bu bilgilere dayanarak değerlendirir (Selimoğlu, 2008: 2).

Finansal tabloların güvenilir ve inandırıcı olması yatırımcıların tercihlerini 
rasyonel bir şekilde ortaya koymasına yardımcı olur. Eksik, yanlış, kötü bir şekilde 
hazırlanmış finansal tablolar bir yandan ekonomik gelişmeyi önlerken bir yandan da 
yatırımcıların piyasalara olan güvenini sarsmaktadır (Alptürk, 2008: 4).

Son yıllarda ekonomik faaliyetlerin daha da artması sonucu işletmelerin 
faaliyetlerinin daha karmaşık hale gelmesi, verilerin çokluğu ve bilgi sağlayanların yanlı 
tutumları nedeniyle işletmelerin sunduğu bilgilerin güvenilirliği daha fazla 
sorgulanmakta ve bilgi kullanıcılarının güvenilir bilgiye olan ihtiyaçları daha da 
artmaktadır (Selimoğlu, 2008: 1).

Bu güvenilir bilgi ihtiyacı muhasebe kayıtlarının önemini artırmaktadır. 
Muhasebe kayıtlarının doğruluğuna ticari faaliyette bulunan bilgi kullanıcılarının veya 
karar vericilerinin ihtiyaç duyması denetim olgusunu ortaya çıkarmıştır. İşletme ile ilgili 
çıkar gruplarının denetime duydukları ihtiyacı bir şekil yardımıyla gösterebiliriz.

Şekil 2.1. Denetime Duyulan İhtiyaç (Durmuş ve Taş, 2008: 4)

Şekil 2.1’de görüldüğü gibi işletme dışındaki çok sayıdaki bilgi kullanıcıları, 
işletme yönetimi tarafından düzenlenerek sunulan finansal bilgileri yeterince güvenilir 

Güvenilir Bilgi
İhtiyacı

FİNANSAL

RAPORLAR

DENETİM Güvenilir ve Doğru Bilgi

İşletme İle İlgili 
Kesimler

 Yöneticiler
 Kredi kuruluşları
 Hissedarlar
 Devlet
 Satıcılar
 Müşteriler
 Yatırımcılar
 Çalışanlar
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bulmaya bilir. Bu noktada isabetli karar verebilmek için finansal tabloların doğruluk ve 
güvenilirliğini araştırmaları gerekir. Ancak bilgi kullanıcılarının işletme dışında 
olmaları nedeniyle bu araştırmaya yapacak ne imkânları, ne de deneyim ve yetkileri 
vardır. Bu nedenle sunulan finansal bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak 
için, bu konuda deneyim ve yetkiye sahip üçüncü kişilere ihtiyaç duyulmaktadır 
(Selimoğlu, 2008: 2). Bu kişiler denetim faaliyetini yürüten bağımsız denetçilerdir. 
Denetçi, yaptığı denetim çalışmaları sonucunda bir rapor hazırlayarak elde ettiği bilgi 
ve bulguları ihtiyacı olan bilgi kullanıcıları veya karar vericilerin ilgisine sunar (Durmuş
ve Taş, 2008: 4). Bu kişiler sunulan bu bilgileri hedefledikleri amaçları doğrultusunda 
kullanırlar.

Amaçlara uygun ve tutarlı karar verebilmek için karar işleminde yararlanılan 
bilgilerin geçerli ve güvenilir olması gerekir. Toplumun her geçen gün daha 
karmaşıklaşması karar alıcıya sunulan bilgilerin güvenilir olma olasılığını da 
azaltmaktadır (Güredin, 2000: 4). Bu karmaşıklığın neticesinden, işletmeler tarafından 
sunulan bilgilerin güvenilir olmamasını etkileyen birçok faktör, işletme bünyesinde 
bulunmakta ve bu faktörler denetimi zorunlu kılmaktadır.

Şekil 2.2. Denetimi Gerekli Kılan Unsurlar (Durmuş ve Taş, 2008: 6)

Denetimi zorunlu kılan bu faktörler şekil 2.2’de olduğu gibi genel olarak dört 
başlık altında açıklanmaktadır. Bunlar (Durmuş ve Taş, 2008: 6);
 Çıkar çatışması: Mali tabloların kullanıcıları ile mali tabloların 

hazırlanmasından sorumlu olan şirket yöneticileri arasında çıkar çatışması 
olabilmektedir. Aynı şekilde çıkar çatışması şirketi yöneten ve mali tabloların 
hazırlanmasından sorumlu yöneticilerle hissedarlar arasından da meydana 
gelmektedir. Diğer taraftan, şirket hissedarları şirketlerinin kredi alımında veya 
satımında değerini olduğundan daha fazla veya finansal yapıyı olduğundan daha 
iyi gösterme gayreti içersinde olabilmektedirler.

Çıkar Çatışması

Karmaşık Muhasebe Sistemi

Karar ile bilgi arasındaki ilişki

Diğer Nedenler

YÖNETİCİLER HİSSEDARLAR

HİSSEDARLAR KRED KUR.

DENETİM

Denetimi Zorunlu Kılan Faktörler
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 Muhasebe sistemlerinin karmaşıklığı: Muhasebe işlemleri ve mali tabloların 
hazırlanması süreci, işletmeler büyüdükçe ve teknoloji ilerledikçe daha karmaşık 
hale gelmektedir. Bu durum hazırlanan finansal tabloların hatalı olma olasılığını 
artırmaktadır. Bu durum da denetimi zorunlu hale getirmektedir.

 Bilgilerin alınacak kararlar ile ilgili olması: Bilginin alınacak kararı 
etkilemesi veya kararın bilgiyle doğrudan ilişkili olması, alınacak kararların 
bilgiye dayandırılarak alınması sebebiyle kullanılacak bilginin doğruluğu önemli 
hale gelmektedir. Bu da denetimi kaçınılmaz hale getirmektedir.

 Diğer nedenler: Bilgi kullanıcıları ile firmanın farklı yerde olması ve ilgili 
şirkette doğrudan kendilerinin denetim yapma yetkisi ve imkânı olmaması gibi 
nedenlerden dolayı denetime ihtiyaç duymaktadırlar.

Yukarıda belirtilen nedenler ile ortaya çıkan denetimi aşağıda olduğu gibi birçok 
şekilde tanımlamak mümkündür.

Genel anlamda denetim, sunulan bilgi ile kabul edilen ölçütler arasındaki 
uygunluğun derecesinin belirlenmesi ve raporlanması için bilgi hakkında kanıt 
toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçların ilgili kullanıcılara iletilmesidir (Erdoğan, 
2007: 5).

Diğer bir ifadeyle denetim, bağımsız bir kişi tarafından işletmenin belli bir döneme 
ait bilgilerin toplanıp, sonuçların değerlendirildiği ve bu sonuçların da rapor 
düzenlenerek açıklandığı bir kontrol mekanizmasıdır (Dalak, 2000: 66).

Denetimi ayrıca tüm iddia ve eylemlerin yasaya ve yürürlükte bulunan mevzuata 
uygunluk derecesini irdeleyen, sonuçlar çıkaran bir süreçtir (Güçlü, 2008: 1).

Hukuki anlamda denetleme ise “gerek devlet daire ve teşkilatının ve gerek özel 
hukuk hükümlerine göre kurulmuş müesseselerin kamu menfaati noktasından kanun, 
nizamname ve statüleri hükümlerine göre çalışıp çalışmadıklarının tetkik edilmesidir
(Alptürk, 2008: 3).

Türk Dil Kurumunun yaptığı tanıma göre ise denetim, “Denetleme işi, 
murakabe, kontrol” olarak tanımlamaktadır. Kontrol ise; Bir işin doğru ve usulüne 
uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme olarak 
tanımlanmaktadır (TDK, 1988: 354).

Denetim kavramı genel olarak kontrol, murakabe ve teftiş gibi sözcüklerin 
yerine kullanılabilmekte, çoğu zamanda birbiriyle karıştırılarak birbirinin yerine 
kullanılmaktadır. Oysaki

 Kontrol, bir iş ya da faaliyet devam ederken önceden belirlenen ölçütlere 
uygunluğunun incelenmesidir. Denetim ise işlemler bittikten sonra, 
işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığının incelenmesi veya 
araştırılmasıdır.

 Kontrol işlem ve kayıtlar yapıldığı esnada yapılırken, denetim işlemler 
bittikten veya tamamlandıktan sonra incelenmesini kapsar.

 Denetim bir defa, kontrol sürekli yapılır.
 Denetim zihni ve analitik bir uygulamadır, kontrol insanlar tarafından 

yapılması gerekmez.
 Denetim genellikle işletmenin dışındaki bağımsız kişiler tarafından 

yapılırken, kontrol işletmeye bağlı birimler tarafından yapılmaktadır        
( Durmuş ve Taş, 2008: 8).

Belirtilen nedenler ile ortaya çıkan denetim faaliyeti bağımsız bir denetçi 
tarafından yürütülmektedir. Denetçi denetim görevini yerine getirirken daha önceden 
belirlenmiş olan kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara denetim standartları 
denilmektedir.
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2.2. Denetim Standartları

Denetim çalışmaları esnasında denetim yapabilmek için uyulması gereken 
kurallar vardır. Bu kurallar denetim standartları olarak adlandırılmaktadır. Bu 
standartlar genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;

 Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları
 Uluslar arası Denetim Standartları dır

Genel kabul görmüş denetim standartları genel taslağı ifade etmekte iken, 
uluslararası denetim standartları alt ilke ve uygulamaları kapsamaktadır (Alptürk, 2008:
6–7)

2.2.1. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları 

Denetim kavramından genel olarak yapılanların ve elde edilen sonuçların 
önceden belirlenmiş ölçütlere, standartlara uygunluğunun araştırılması ve tespit edilen 
durumun yorumlanarak açıklanması anlaşılır. Sağlıklı ve güvenilir bir denetimin 
yapılabilmesi; denetimin kim tarafından, ne şekilde yapılacağının ve denetim 
sonuçlarının nasıl ortaya konulacağının belirlenmiş olması gerekmektedir. Mali 
tablolarda yer alan muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin belirlenmesi ile 
ilgili olarak belirlenmiş olan bu genel çerçeveye, genel kabul görmüş denetim 
standartları denir (Kaya, 2007: 15).

Yukarıda kısaca belirtmiş olduğumuz bu Genel Kabul Görmüş Denetim 
Standartları üç ana grup altında toplayabiliriz.

1. Genel Standartlar
2. Çalışma Alanı Standartları
3. Raporlama Standartları

2.2.1.1. Genel Standartlar

Genel standartlar denetimi meslek edinmiş denetçinin nitelikleri ile denetim 
çalışmasındaki kalite ve verimlilikle ilgilidir. Bu standartlara kişisel standartlar da denir 
(Güçlü, 2008: 13).

Genel standartlar üç noktadan oluşur. Bunlar:
1. Mesleki eğitim ve yeterlilik standardı
2. Bağımsızlık, dürüstlük ve meslek etik standardı
3. Mesleki dikkat ve özem standardı

2.2.1.1.(1). Mesleki Eğitim ve Yeterlilik Standardı

Bu standart denetimin yeterli eğitim görmüş ve deneyime sahip bağımsız 
muhasebe uzmanlarınca yapılmasını öngörür. Uzmanlık sertifikalarını alabilmek için 
yüksek öğrenimini bitirip bir uzmanın yanında staj yaptıktan sonra mesleki yeterlilik 
sınavının başarılması gerekir. Yüksek öğrenimde hukuk, iktisat, maliye, muhasebe gibi 
disiplinlerden teorik bilgilerin kazanılmış olması beklenir. Staj sırasında teorik bilgiler 
uygulama ile pekiştirilir ve yanında çalışan uzmanın mesleki bilgi ve deneyimlerinden 
yararlanılır. Bu aşamalardan sonra ilgili odalar birliğince açılacak yeterlilik sınavında 
başarı göstermesi üzerine uzmanlık sertifikası almaya hak kazanırlar. Diğer taraftan 
mesleğe giren bir uzmanın günün gelişen şartlarını ve ilgili yeni yayınları çok yakından 
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izlemesi ve bunların uygulayıcısı olması gerekir. Ayrıcı kanunlardaki değişikliklerin 
günü gününe takip edilmesi de şarttır (Selimoğlu, 2008: 10).

2.2.1.1.(2). Bağımsızlık, Dürüstlük ve Meslek Etiği Standardı

Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir 
davranış ve anlayışlar bütünüdür (Duman, 2008: 49). Bağımsızlık standardına göre, 
müşterilere olan sorumluluklarının yanı sıra kamuoyuna karşı, kaliteli ve güvenilir bir 
denetim çalışması yerine getirme sorumlulukları bulunmaktadır. Denetim faaliyetini 
yerine getiren kişiler, yaptıkları iş ile ilgili tüm konularda bağımsız düşünme mantığı 
içinde olmalı, denetim sırasında denetimi yapılan firmanın ortakları veya yetkililerinin 
etkisi altında kalmadan bağımsız davranabilmelidir (Dönmez vd., 2005: 55).

Dürüstlük, mesleğin gerektirdiği dikkat ve özenin gösterilmesi ve bilgi 
kullanıcılarını yanıltmamaktır. Tarafsızlık, denetçinin herhangi etki alanında kalmadan, 
kendi kararını kendisinin vermesidir. Günümüzde bağımsız olmak için, denetçinin 
dürüst ve tarafsız davranmadığı sonucu çıkacak müşteri ilişkilerinden kaçınması 
gerekir. Bilgi kullanıcıları denetçinin bağımsızlığını kuşku ile karşıladıkları durumlarda 
denetçinin görüşü bir değer taşımayacaktır. Kuşkuları gidermek için denetçinin müşteri 
ile ekonomik ve iş ilişkisinin olmaması gerekir. Denetçi şirketin ortağı, yönetim kurulu 
üyesi veya memuru olmamalıdır (Kepekçi, 2004; 18-19).

2.2.1.1.(3). Mesleki Dikkat ve Özen Standardı

Denetimin yapılmasında ve raporların yazılması aşamasında gerekli mesleki, 
özen ve titizlik gösterilmelidir (Akbıyık, 2005: 57).

Bağımsız denetçinin yeterli mesleki eğitim ve deneyime sahip olması ve de 
bağımsız davranması yeterli olmamaktadır. Denetçinin denetim çalışmalarında, işine 
gereken önem ve özeni göstermesi gerekmektedir. Denetimin dolayısıyla denetçinin 
başarısı, yapılan işlerin kalitesi ile ölçülmektedir. Denetçiler mesleki sorumluluklarını 
her aşamada taşımak zorundadırlar. Yeterli sayı ve kalitede kanıt toplamada, çalışma 
kâğıtlarının tümünün düzenlenmesinde ve denetim raporunun hazırlanmasında yeterli 
özen gösterilmelidir (Bozkurt, 2006: 39).

Yukarıda üç bölüm halinde açıkladığımız genel standartlar ile birlikte, insanların 
topluma karşı taşıdıkları sosyal sorumluluk duygusunu içeren, bireyin davranışlarında 
doğru-yanlış, iyi-kötü ayırımını zorunlu hala getiren mesleki davranış kurallarına da 
dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü bu meslek, bağımsız karar verebilme, analitik 
inceleme yeteneği, dürüstlük, güvenilirlik gibi bazı özel etik değerlerin varlığı üzerine 
kurulmuştur (Kırlıoğlu ve Akyel, 2003; 59-68).

2.2.1.2. Çalışma Alanı Standartları

Çalışma alanı standartları, genel standartların aksine denetçinin kişiliğiyle ilgili 
olmayıp, denetim çalışmasına başladığında en azından neler yapılması gerektiğini 
ortaya koymaktadır ( Bozkurt, 2006: 39).

Çalışma alanı standartları kendi içinde üç bölümden oluşmaktadır:
1. Denetimi planlama ve gözetim 
2. İç kontrol sisteminin incelenmesi 
3. Yeterli sayıda ve kalitede kanıt toplama
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2.2.1.2.(1). Denetimi Planlama ve Gözetim

Denetçi, denetlediği işletmenin finansal tablolarına ilişkin bir karara varmak 
istemektedir. Bu amaçla, bir dizi denetim adımından oluşan bir süreci tamamlamak 
zorundadır ( Erdoğan, 2006: 12).

Denetçi denetleyeceği alan ve işyeri hakkında ön bilgi sahibi olarak denetimi 
önceden planlamalı ve ani gelişmeler karşısında da bu planında değişiklikler 
yapabilmelidir. Ayrıca denetçi işe başlamadan önce (Güçlü, 2008: 15-16); 

 Yardımcı denetim elamanı alıp almayacağına, 
 Denetimde yararlanacağı diğer yardımcı elamanların özelliklerine,
 Denetim süresine,
 Öncelikle iç denetim mi dış denetim mi yapacağına,
 Denetim sürecinde ulaşması gereken kişi ve kanıtlara karar vermesi, 

Denetimin nasıl başlayacağı, hangi aşamalardan geçeceği, hangi belge ve işlemlerin 
inceleneceği, kimlerin bilgisine başvurulacağı önceden belirlenmek durumundadır.

2.2.1.2.(2). İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Standardı

Çalışma alanı standartlarından ikincisi denetçinin iç kontrol sistemini gözden 
geçirip bir değerleme yapmasını öngörmektedir. Bu standarda göre iç kontrol sisteminin 
gözden geçirilip değerlemesinin yapılmasında iki amaç bulunmaktadır. Birinci amaç, 
sisteminin kendisine olan güveninin araştırılarak sistemin etkinliğinin saptanmasıdır. 
Denetçiler denetlenen dönemde meydana gelmiş her bir kıymet hareketine ilişkin 
muhasebe kayıtlarını baştan sona tek tek ele alıp inceleyemezler. Denetçiler işletmedeki 
iç kontrol sisteminin etkinliğini araştırarak, olayların uygun biçimde muhasebe 
kayıtlarına aktarıldığına ve düzenlenen finansal tabloların bu olayların sonucunu 
yansıttığına genel olarak güven getirmek isterler. Kurulup işletilen sistem ne kadar etkin 
çalışıyor ise, denetçinin güveni o kadar fazla olacak ve buna bağlı olarak da denetimin 
riski azalacaktır. İç kontrol sistemini denetlemenin ikinci nedeni, uygun bir denetim 
görüşüne ulaşmada uygulanacak denetim işlemlerinin kapsamını ve ayrıntı derecesini 
belirlemektir. Bilindiği gibi denetçinin hazırlayacağı denetim programı büyük ölçüde 
müşteri işletmedeki iç kontrol sisteminin etkinliğine veya zayıflığına bağlıdır (Güredin,
2000: 30).

Denetimi planlamak ve yapılacak testlerin niteliğini, zamanını ve büyüklüğünü 
belirlemek için iç kontrol yapısı hakkında yeterli bilgi edinilmelidir. Bu Standart ta üç 
önemli unsur bulunmaktadır (Kepekçi, 2004: 21);

 Denetçi denetimi planlamak için iç kontrol sistemi hakkında bilgi edinir.
 Denetçi, iç kontrol sistemi hakkında edindiği bilgiye bağlı kalarak, 

yapacağı testlerin niteliğini, zamanını ve büyüklüğünü belirler.
 İç kontrol sistemi hakkında bilgi elde etme süreci denetimin tamamı 

değildir.

2.2.1.2.(3). Yeterli Sayıda ve Kalitede Kanıt toplama Standardı

Kanıt denetimin en önemli unsurudur. Kanıt iddia ve olayların önceden 
saptanmış kıstaslara uygunluğunu ya da uyumsuzluğunu belgeleyen, test eden fiziki, 
sözel, yazılı ve görsel belgelerdir. Kanıta dayanmayan ve tartışmasız kanıtlar içermeyen 



MUHASEBE DENETİMİ                                                                         Nurettin KOCA

8

denetim raporlarının bizzat kendisi tartışmalı belgelerdir. Bu bağlamda denetçi, iddia ve 
tezlerini kanıtlarla desteklemek zorundadır. Bu bağlamda kanıt (Güçlü, 2008: 17);

 Geçerli olmalıdır. Hukuken kanıt niteliği taşımalıdır.
 Nesnel olmalıdır.
 Denetlenen dönemin zaman dilimiyle uyuşmalıdır.
 Süreklilik arz etmelidir. Tek bir olay ya da belge değil süreklilik arz eden 

bir belge olması gerekir. 

2.2.1.3. Raporlama Standartları

Denetim çalışmaları (maddi doğrulama testleri) tamamlandıktan ve rapor öncesi 
ek çalışmalar yerine getirildikten sonra denetim görüşü verilecek şekle gelinmiştir ve 
sıra denetim raporunun düzenlenmesine gelmiştir (Kaval, 2005: 171).

Kaliteli bir denetim son bölümü iyi hazırlanmış bir denetim raporudur. Mali 
tablolardan istifade edecek olan bilgi kullanıcıları, mali tablolar ile birlikte denetçi 
raporunu görürler. Denetçi, kanaatini çok kısa, yalın anlaşılır bir dille ve ayrıca yorum 
gerektirmeyecek açıklıkta ortaya koymalıdır. Bu nedenle raporlama standartları, diğer 
iki grup standarda göre daha kesin ve özellikli standartlardır. Raporlama standartları 
denetçinin, denetlenen mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri 
karşısındaki durumu ve bu tablolarda yer alan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği 
hakkındaki görüşünü nasıl açıklayacağını belirleyen dört standarttan oluşur. Bunlar
(Kaya, 2007: 22);

1. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk
2. Muhasebe İlkelerinde Tutarlılık
3. Yeterli Açıklama
4. Görüş Bildirme

2.2.1.3.(1). Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı

Bu standart, denetlenen işletmenin mali tablolarının genel kabul görmüş 
muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına denetim raporlarında 
değinilmesi gerektiğini belirtir. Denetçi, işletmenin finansal işlemlerini tümüyle 
belgelemiş, muhasebe ilkelerine uygun bir şekilde kaydedilmiş ve mali tablolara 
yansıtmış olup olmadığını araştırarak o tabloların doğruluk ve güvenilirliğini belirler ve 
bunun denetim raporunda açıklar (Selimoğlu, 2008: 12)

2.2.1.3.(2). Muhasebe İlkelerinde Tutarlılık (Değişmezlik) Standardı

Bu standart, işletmenin denetlendiği yıl ile önceki döneme ait mali tablolarında 
yer alan bilgilerin karşılaştırılabilir özellik taşıyıp taşımadıklarını kontrol altına 
almaktadır. Denetçiler denetim sonunda hazırlamış oldukları denetim raporunda 
işletmelerin uyguladıkları muhasebe politikalarında karşılaştırma yapmayı, önleyici 
değişikliklerin bulunup bulunmadığını belirtmek durumundadırlar. İşletme bu 
değişikliklerin etkilerini mali tablolarında açıklamış ise sorun bulunmamaktadır. 
Denetçiler açıklığa kavuşmamış olan değişikliklere dikkat etmek zorundadırlar
(Bozkurt, 2006: 41).
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2.2.1.3.(3). Yeterli Açıklama Standardı

Mali tablolar, çeşitli gruplara alacakları ekonomik kararlar için gerekli olan 
geçerli bilgiler sunarlar. Mali tablolar bilgi kullanıcıların işletmeyle ilgili karar 
almalarına temel oluşturdukları için, mali tablolar kullanıcıların anlamalarına imkân 
sağlayacak biçimde hazırlanmalı ve yeterli bilgiyi içermelidir. Bu bilgiler kimler 
tarafından kullanılacağı ve hangi tür ekonomik kararlara dayanak olacakları dış denetçi 
tarafından bilinemez (Duman, 2008: 56). Bu nedenle denetçi, mali tablolardaki bilgileri 
kullanacak kişi ve kuruluşların bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde mali tablolarda 
açıklama yapılıp yapılmadığına kendi meslek yargısını kullanarak karar verecektir. 
Denetçi bu kararını verirken, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri 
hükümlerini de göz önünde bulundurur. Açıklamaları, denetçi yeterli bulduysa, bunu 
raporunda belirtemez; yetersiz bulursa, yetersiz bulduğu konulara ilişkin açıklamalara 
raporunda yer verir (Kepekçi, 2004: 23).

2.2.1.3.(4). Görüş Bildirme Standardı

Denetim raporunda, denetim faaliyetinin sonucunu ortaya koyacak şekilde, mali 
tabloların bütünü ile ilgili bir yargıya ulaşılmalı ve bu görüş: olumlu, şartlı ya da 
olumsuz olarak açıklanmalı, görüş bildirmekten kaçınacaksa bu durumun nedenleri 
ayrıntılı olarak raporda yer almalıdır. Ayrıca yapılan incelemelerin özellikleri ve 
denetçinin sorumluluğunun derecesi raporda açık olarak belirtilmelidir (Kaya, 2007: 24)

2.2.2. Uluslararası Denetim Standartları

Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayınlanan Uluslar 
arası Denetim Standartları (ISA) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Genel Kabul 
Görmüş Denetim Standartları (US GAAS) dünyada en yaygın kullanılan denetim 
standartlarıdır. Son on yılda tüm dünyada ortaya çıkan muhasebe skandalları ve 
sonrasında yaşanan şirket iflasları, itibar zedelenmeleri sonucunda ulusal muhasebe 
standardı belirleyicileri ve hükümetler tarafından yeni kanunlar ve düzenlemeler 
oluşturulmuştur. Bu düzenlemeler denetim mesleğini düzenleyici ve kontrol edici yeni 
kurulların, örgütlerin oluşmasına ve mevcut otoritelerin yeniden yapılanmalarına 
sebebiyet vermiştir (01.09.2009, www.denetimnet.net).

Uluslar arası denetim standartlarının birincisi, uluslar arası muhasebeciler 
federasyonuna bağlı alarak çalışan ve 2002 yılının ortalarında Uluslar arası Denetim ve 
Güvenlik Standartları Kurulu olarak yeniden adlandırılan Uluslar arası Denetim 
Uygulamaları Komitesi tarafından 1991 yılında yayınlanmıştır. Uluslar arası denetim 
standartları içeriği itibariyle, denetimin başlangıcından itibaren sonuna kadar bütün 
aşamaları ayrıntılı olarak ele almaktadır (Dönmez vd., 2005: 52-58).

2.3. Denetim ve Muhasebe İlişkisi

Muhasebe dönem başındaki varlıklarla yabancı ve öz kaynaklarda dönem içinde 
meydana gelen münferit değişmeleri kaydeden ve dönem başına göre dönem sonunda 
onlarda meydana gelen net nihai değişmeleri finansal tablolar şeklinde raporlayan bir 
bilgi sistemidir. Muhasebe bilgi sistemi Girdi-İşlem-Çıktı aşamalarından oluşur
(Selimoğlu, 2008: 3).
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Muhasebe sisteminin çıktısı olan finansal tablolar, denetimin girdisidir. Mali 
tabloların hazırlandığı muhasebe sürecinin amaçları ve yöntemleri arasında önemli 
farklılıklar vardır. Muhasebe, denetlemenin temel dayanağı; denetleme ise, 
muhasebenin yasalara, kurallara, ilkelere ve yöntemlere uygunluğunun sağlanmasıdır. 
Muhasebe denetimi, muhasebenin eksiklerini ve aksayan yönlerini ortaya çıkaran bir 
fonksiyon görevini yerine getirmektedir. Sonuç itibari ile muhasebesiz denetleme 
dayanaksız; denetimsiz muhasebede sağlamasızdır. Bu bağlamda, Denetim ve 
Muhasebe arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (Erdoğan, 2002: 56-61).

Şekil 2.3. Denetim İle Muhasebe Arasındaki İlişki (Erdoğan, 2002: 56-61)

2.4. Muhasebe Denetiminin Tanımı

Günümüz toplumunu oluşturan bireyler ya da kuruluşlar işletmelerle yakından 
ilgilenmektedirler. Bu bilgi kullanıcıları alacakları kararlarda kullanmak için 
işletmelerin sunmuş oldukları bilgilere ihtiyaç duyarlar. Ancak günümüzde ekonomi ve 
teknolojinin gelişmesi ile işletmelerin büyük boyutlara ulaşması, işletme hakkında karar 
vermek isteyen kişilerin daha güvenilir bilgilere ihtiyacı olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
İşletmeden elde edilen bilgilerin güvenilir olmaması yanlış kararlara neden olup, 
toplumun tümünü etkileyen zararlara neden olabilir.

MUHASEBE DENETİM

Olayların ve İşlemlerin Tahsili

Kıymet Hareketleri İle İlgili
Bilgilerin Muhasebe Kayıtlarına

Aktarılması ve Özetlenmesi

Mali Bildirimlerde Bulunulması

GKGMİ Işığında Mali Tabloların
Hatırlanması

Mali Tablolar ve Denetim
Raporunun Yıllık Faaliyet Raporu

İle ortaklara sunulması

Yönetimin Hazırladığı Mali
Tabloların Elde Edilmesi

Bu Tablolardaki Bildirimler ile
İlgili Delili Toplama ve Bu Delilleri 

Değerlendirme

GKGMİ Açısından Bildirimlerin
Dürüstlüğünün Saptanması

Bulgularla İlgili Bir Denetim
Raporunun Hazırlanması

Denetim Raporunun Müşteriye
Takdim Edilmesi
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Bir işletmede bilgilerin güvenilir olmama olasılığını artıran etkenler; muhasebe 
işlerinin çokluğu ve karmaşıklığı, bilgiye ulaşmak isteyenlerin işletme dışından olması 
ya da yetkisiz olması, bilgiyi sağlayanların işletme içinden olması ve yanıltıcı bilgiler 
verebilme durumları olabilmesidir. Bu riskleri azaltmanın bir yolu yanlış bilgi 
kullanımından kaynaklanan zararların bir kısmının işletme yönetimine yüklenmesidir. 
Ancak böyle bir çözüm yöntemi uygulanması açısından çok zor bir seçenek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun varlığı, işletmelerde muhasebe denetimi yapılması 
gerçeğini ortaya koymuştur (13.09.2008, www.muhasebetr.com).

Bu gerçeğin ortaya çıkardığı muhasebe denetimi hakkında birçok tanım 
yapılmıştır. Aşağıda bu tanımlardan bazılarını burada belirteceğiz.

Genel olarak kabul görmüş muhasebe denetimi tanımı şöyledir;               
muhasebe denetimi, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış 
ölçütlere uygunluk derecesini araştırma ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla 
tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir (Güredin,
2000: 5).

Bir başka tanımda Muhasebe Denetimi, belli bir ekonomik birim veya döneme 
ait rakamlarla ifade edilebilir bilgilerin önceden tespit edilmiş kıstaslara uygunluk 
derecesini belirlemek ve bu konuda bir rapor vermek amacıyla bağımsız bir uzman 
tarafından yapılan delil toplama ve değerleme sürecidir (Gürbüz, 1995: 5).

Yukarıda çeşitli şekillerde bahsedildiği gibi denetim, ticari ve mali olayların 
tarihi ile başlamıştır. Nerede bir ticari faaliyet ve mali olay meydana gelmişse, bugünkü 
anlamda olmasa da, orda bir denetim söz konusudur. Pek çok kişi ve kaynak tarafından 
çeşitli şekillerde ifade edilmekte olan denetim için geniş kapsamlı bir tanım söz konusu 
olduğunda; Muhasebe Denetimi,

 Denetimin konusunu oluşturan muhasebe verilerini-Gerçekleşmiş ekonomik 
faaliyet ve olayların o anki sonuçlarını-diğer bir deyişle olanı belirlemek,

 Olması gereken ile tamamlılık, gerçeklik, doğruluk, kanunilik, açıklık ve 
tarafsızlık olarak adlandırılan denetim ilkelerine göre genel kabul görmüş 
denetim standartları çerçevesinde delillere dayanak karşılaştırmak,

 Gelecekteki hataların önlenmesine yardımcı olmak maksadıyla yapılmakta 
olan denetime özgü ölçütler ve standartlar geliştirerek, kişi ve kuruluşların 
geleceği konusunda bilgilendirilmeleri ve mali kontrol sistemlerinin diğer bir 
deyişle muhasebe denetiminin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine 
rehberlik edecek şekilde denetim tekniklerini kullanarak, olan ile olması 
gereken arasındaki sapmaları belirlemek,

 Elde edilen sonuçları ve bulguları kullanarak tarafsız bir yargı veya sonuca 
ulaşmak ve sonuçta, denetçinin ilişkide bulunduğu gruplara iletmek için 
kullanılan sistematik bir süreç olarak ifade edilebilir.

Nasıl ifade edilirse edilsin, denetimin tanımının temelinde, herhangi bir nedenle 
kendilerine kaynak tahsis edilen kişi veya birimlerin, kaynakları nasıl kullandıklarının 
muhasebesi niteliğinde olan hesap verme sorumluluğu kavramı vardır (Erdoğan, 2002:
55-56).

2.5. Muhasebe Denetiminin Özellikleri

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi denetimin özelliklerini aşağıdaki 
gibi sıralayıp kısaca açıklayabiliriz.
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2.5.1. Denetim Bir Süreçtir

Denetim faaliyeti çeşitli evreler halinde gerçekleştirilir. Birbirini izleyen bu 
evrelerin başlangıç ve sonucu arasındaki faaliyetler belirli bir plan dâhilin de sürdürülür 
(Kaval, 2005: 5).

2.5.2. Denetim, İktisadi Faaliyet ve Olaylarla İlgilidir

Denetim sürecinin özü bu ifade içinde aranmalıdır. Uzman denetçi bir denetim 
faaliyetini yürütmeye başlarken denetleyeceği işletmenin finansal tabloları ve iktisadi 
faaliyetleri hakkındaki raporlar kendisine sunulur. Bu raporlar o işletme yönetiminin 
belirli bir döneme ait iktisadi faaliyetler hakkındaki bildirim ve iddialarını yansıtır. 
Uzman denetçi gerekli incelemelerini yaparak işletme yönetimin kendisine sunduğu bu 
raporlardaki iddiaların doruluğunu ve güvenilirliğini araştırır ve onaylar (Güredin, 
2000: 5).

2.5.3. Denetim Önceden Belirlenmiş Ortak Esaslara Dayanır

Bu özellik denetçinin bilgiyi değerlendireceği standartlardır. Kullanılan kıstaslar 
denetimin amacına göre farklıdır. Örneğin, denetimin amacı, mali tabloların 
doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ise, kısıtlaştırma kıstasları genel kabul görmüş 
muhasebe ilkeleridir. Kriterler, örgüt yönetimi tarafından belirlenmiş kararlar veya 
mevzuat hükümleri de olabilir (Kepekçi, 2004: 2).

2.5.4. Denetim Tarafsız (Bağımsız) dır

Denetçi ön yargıya dayanmadan bağımsız olarak inceleme yapmakta ve elde 
ettiği sonuçları titizlikle ve tarafsız olarak topladığı delillere dayandırarak ilgililere 
sunmaktadır (Erdoğan, 2002: 56).

2.5.5. Denetim İleriye Dönüktür

Denetim geçmişteki olay, işlem ve faaliyetleri ele alarak bir sonuca ulaşmakta 
ise de, asıl amaç, geçmişe ait zararı gidermekten ziyade gelecekte olabilecek zararları 
önleyici tarz da ortama özgü tedbirleri belirlemektir. Diğer bir deyişle denetim bir 
gelecek sigortası niteliğindedir (Erdoğan, 2002: 56).

2.5.6. Denetim Var olan Yasa ve Mevzuata, İncelenen Olayın Uygunluğunu Test 
Eder

Yönetim tarafından ileri sürülen iddia ve bildirimlerin önceden saptanmış 
ölçütlere uygunluğunu belirleyen bir ölçüdür. Bu ölçü sayısal olabileceği gibi sapma 
oranları (şartların %10”nun belgesiz yapıldığı gibi) ya da niteliksel (finansal tabloların 
ya da raporların güvenilir olmadığı gibi) de olabilir (Duman, 2008: 12).

2.5.7. Denetimin En Temel Unsuru Kanıt Toplamak ve Bunları Değerlendirmektir

Kanıt denetlenen bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk derecesini 
belirlemede, denetçi tarafından kullanılan her türlü bilgi, belge ve kayıttır. Her denetim 
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çalışmasında denetçiler belirli bir görüşe ulaşabilmek için yeterli sayı ve kalitede kanıt 
toplamak zorundadırlar. Çeşitli denetim prosedürleri yardımıyla toplanan bu kanıtlar, 
denetçi tarafından değerlendirilerek sonuçta bir denetim görüşü oluşturulmaktadır
(Bozkurt, 2006: 24).

2.5.8. İlgi Duyanlara (Bilgi Kullanıcıları) Bildirme ve Raporlama

İşletmeye ilgi duyanları; işletmenin mevcut ortakları ile sermaye koymak isteyen 
potansiyel ortaklar, işletmenin yöneticileri, vergi almak durumunda olan devlet, 
sendikalar ve tüm kamuoyu olarak sıralayabiliriz (Duman, 2008: 13).

2.6. Muhasebe Denetimi Türleri

Muhasebe denetiminin tanımında anlaşıldığı üzere amaç, işletme ilgililerine 
ilgilendikleri bilgileri güvenilir olup olmadığı konusunda görüş bildirmektir. İşletme 
ilgililerinin ilgi alanlarına göre yapılan denetim çalışmaları çeşitlilik göstermektedir
(Bozkurt, 2006: 27).

Buna rağmen tüm denetimler belli özelliklere sahiptir. Denetimler, işletmenin 
başarısını analiz ederler ve işletme dışında tecrübeli insanlar tarafından yerine 
getirilirler. Muhasebe denetimi türleri çeşitli açılardan sınıflandırılabilir (Dalak, 2000:
68).

1. Amaçları Bakımından Denetim Türleri
 Mali tablolar denetimi
 Uygunluk denetimi
 Faaliyet denetimi
 Özel amaçlı denetimler

     2. Kapsamına Göre Denetim Türleri
 Genel denetim
 Özel denetim  

     3.Yapılma Nedenlerine Göre Denetim Türleri
 Yasal denetim 
 İsteğe bağlı denetim

     4. Uygulama Zamanına Göre Denetim Türleri
 Devamlı denetim
 Ara denetim 
 Son denetim

      5. Denetçinin Statüsü Bakımından Denetim Türleri
 Bağımsız denetim
 İç denetim
 Kamusal denetim

2.6.1. Amaçları Bakımından Denetim Türleri

Amaçlarına göre denetim türleri; Mali Tablolar Denetimi, Uygunluk Denetimi 
ve Faaliyet Denetimi olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Aşağıda bu denetim türleri 
kısaca açıklanmıştır.
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2.6.1.1. Mali Tablolar Denetimi

Bir işlemin mali tabloları olan bilânço, gelir tablosu, kâr dağıtım tablosu gibi 
belgelerin önceden belirlenmiş kıstaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, bu 
tablolarda yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı, muhasebe ile ilgili bilgileri içeren 
belgelerin defterlere doğru yansıtılıp yansıtılmadığı, defterlerdeki bilgilerin mali 
tablolara doğru aktarılıp aktırılmadığı gibi denetimdir. Geleneksel anlamda denetim 
denilince ilk akla gelen denetim, mali tabloların denetimidir. Bu şekilde tanımlanan 
mali tablolar denetimin genel özelliklerini ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Duman,
2008: 13).

 Bu denetim türünde amaç, önemli hataların olup olmadığını tespit ederek 
incelenen mali tablolara güvenilirlik kazandırmaktır.

 Denetim tamamen bağımsız kişi veya kişiler tarafından yapılır.
 Denetim sonunda; mali tablolar hakkında tek bir görüş oluşturulur, hataların 

neler olduğu ile uğraşılmaz.
 Oluşturulan görüş mantıklı bir güvenilirlik temeline oturtulur, hiçbir zaman 

mali tablolar hakkında %100 güvenilirdir sonucuna varılmaz.

2.6.1.2. Uygunluk Denetimi

Uygunluk denetiminin amacı, işletmenin finansal ve finansal olmayan 
işlemlerinin üst yönetimce belirlenmiş kontrol ve yöntemlerine uygunluğunu 
araştırmaktır. Burada bütün işlemler denetimin konusunu, bütün kontrol önlem ve 
yöntemleri de denetimin ölçütünü oluşturmaktadır. Anlaşıldığı üzere uygunluk 
denetimi, iç denetimin iç kontrol sisteminin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi 
ile ilgili yönüdür (Elitaş, 2004: 222).

2.6.1.3. Faaliyet Denetimi

Faaliyet denetimi, işletmelerin çalışmalarında etken ve etkin çalışıp 
çalışmadıklarını anlamaya yönelik bir denetim türüdür. Etkenlik bir işletmenin 
amaçlarına ulaşmada başarılı olup olmadıklarını ölçmeye yaramaktadır. Etkinlik ise, 
işletmenin amaçlarına ulaşmada kaynaklarını verimli bir şekilde kullanıp 
kullanılmadığını ölçme görevini yerine getirmektedir (Ataman vd., 2001: 20).

2.6.1.4. Özel Amaçlı Denetimler

Özel amaçlı denetimler, bilgi kullanıcılarından herhangi biri için belirli bir 
konuda yapılan denetimdir. Örneğin, bankaların kredi vermeden önce yaptırdıkları 
denetim, vergi denetimi özel amaçlı denetimlerdir. Yapılan denetim sonucunda, talepte 
bulunan bilgi kullanıcısına denetim yapılan konu hakkında bir rapor verilir. İlgili bilgi 
kullanıcısı bu rapor doğrultusunda karar verir. Özel amaçlı denetimlerde denetlenecek 
bilgiler ve bunların karşılaştırılacakları ölçütler, denetimin amacına göre değişeceği için 
her denetim farklı konularda uzmanlık gerektirmektedir. Bu sebepten dolayı bu denetim 
faaliyetini yerine getirecek olan personelin alanlarında uzman kişiler olması 
gerekmektedir (Erdoğan, 2007: 8).
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2.6.2. Kapsamına Göre Denetim Türleri

Bu denetim türleri Genel denetim ve Özel denetim olmak üzere iki bölüme 
ayrılmaktadır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır (Gürbüz, 1995: 14);

2.6.2.1. Genel Denetim

Bir işletmenin her türlü işlem ve kayıtları ile muhasebe çalışmalarının tümünü 
kapsayan denetim çalışmasıdır. Bu tür denetimde işletmenin durumunun ve 
muhasebedeki görüntüsünün gerçek ve düzgün olup olmadığı araştırılır. Bir işletmede 
yapılan muhasebe çalışmaları, bilânço ve gelir tablolarında özetlenir. Bu nedenle mali 
tabloların denetimi, bir anlamda genel denetimdir.

2.6.2.2. Özel Denetim

Özel denetim, muhasebe işlemlerinin tamamının değil, belli bir konusunda 
yapılan ve sadece bu konuda kanaat açıklamayı amaçlayan denetim türüdür.

2.6.3. Yapılma Nedenine Göre Denetim Türleri

Yapılma nedenine göre denetim türleri; yasal denetim ve isteğe bağlı denetim 
olmak üzere iki başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar kısaca aşağıda açıklanmıştır.

2.6.3.1. Yasal Denetim

Yasal hükümler gereğince yapılan denetim çalışmalarına zorunlu denetim denir. 
Bu denetim türünde çalışmaların nasıl, ne zaman ve kim tarafından yapılacağı kanun, 
yönetmelik ve genelgelerle açıkça belirtilmiştir (Gürbüz,1995: 15).

2.6.3.2. İsteğe Bağlı Denetim

Herhangi bir yasal zorunluluk olmaksızın işletmeyle ilgili çeşitli çıkar 
gruplarının isteği üzerine yapılan denetim çalışmalarına isteğe bağlı denetim adı verilir. 
İşletmeyle ilgi çıkar grupları ise; yöneticiler, yatırımcılar, kredi kurumları, işçi ve 
işveren kuruluşları, devlet ve mali analistler gibi ilgili kimseler olmaktadır (Dalak,
2000: 69).

2.6.4. Uygulama Zamanına Göre Denetim Türleri

Bu denetim türleri devamlı denetim, ara denetim ve son denetim olarak üç 
bölüm olarak ele alınmaktadır. Bu denetim türleri aşağıda olduğu gibi kısaca 
açıklanmıştır (Gürbüz, 1995: 16).

2.6.4.1. Devamlı Denetim

Denetimin yıl boyunca aralıksız olarak yapılmasıdır. Denetim esnasında varsa 
hata ve yanlışlıklar tespit edildiğinde düzeltme yoluna gidilir. Buda hatalı durumların 
herhangi bir gecikmeye uğramadan düzeltilmesine olanak tanımaktadır.
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2.6.4.2. Ara Denetim

Bu denetim türünde yapılan denetim, çeşitli zaman aralıklarıyla yapılan 
denetimlerdir. Bunlar üçer, dörder ve altı aylık dönemlerde yapılır.

2.6.4.3. Son Denetim

Bir işletmenin cari döneminin bitiminden sonra yapılan denetimdir

2.6.5. Denetçinin Statüsü Bakımından Yapılan Denetim Türleri

Bu denetim türlerini Bağımsız Denetim, İç Denetim ve Kamusal Denetim olmak 
üzere üç bölüm halinde inceleyebiliriz. Aşağıda bunlar kısaca açıklanmıştır.

2.6.5.1. Bağımsız Denetim

Kamu adına davranan ancak kamuda maaş ya da ücret almayan, denetçiliği 
meslek edinmiş kişi ya da kurumların 3568 sayılı yasa ve diğer mevzuata dayanak özel 
kişi ya da kurumların talepleri doğrultusunda yaptıkları denetime bağımsız denetim 
denir (Güçlü, 2008: 7).

Yukarıda yaptığımız bağımsız denetimin tanımını bir başka şekilde ifade edecek 
olursak; Bağımsız Denetim; ortakların ve yardımcı kuruluşların hesap ve işlemlerinin 
bağımsız denetleme kuruluşlarınca görevlendirilen yetkili denetleme elemanları 
tarafından bu kuruluşlar adına denetleme ilke, esas ve standartlarına göre incelenmesi 
ve bu inceleme sonuçlarına dayanılarak, düzenlenmiş mali tabloların, gerçeği yansıtıp 
yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasıdır (Coşkun, 2008: 540).

2.6.5.2. İç Denetim

İşletme içinde oluşturulan ve doğrudan yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan, 
işletme faaliyetleri ile hesap ve işlemlerini incelemek, değerlendirmek ve raporlamak 
amacıyla kurulmuş, bağımsız bir değerleme fonksiyonudur. İç denetimin kapsamına 
hem finansal nitelikteki işlemler, hem de finansal nitelikte olmayan işlemler 
girmektedir. Başka bir ifade ile iç denetim çalışmaları finansal denetimi, uygunluk 
denetimini ve faaliyet denetimini kapsamaktadır (Akbıyık, 2005: 41).

2.6.5.3. Kamusal Denetim

Görev ve yetkilerini yasalardan alan, devlete bağlı denetçiler tarafından kamu 
kurumlarının veya özel sektöre ait kurumların kanunlara, yönetmeliklere, politikalara ve 
yordamlara uyup uymadıklarının araştırılması amacıyla yapılan denetim türüne kamusal 
denetim denir (Erdoğan, 2007: 9)

2.7. Muhasebe Denetiminin Amaçları

Yukarıda belirttiğimiz muhasebe denetiminin tanımı ve özelliklerinden de 
anlaşıldığı üzere, muhasebe denetiminin amacı; işletmenin bilgi kullanıcılarına, 
ilgilendikleri bilginin güvenilir olup olmadığı hakkında görüş bildirmektir (Bozkurt,
2006: 27).
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İlgili kişiler tarafından hazırlanmış olan işletmeye ait mali tabloların genel kabul 
görmüş muhasebe ilkelerine göre gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespit edilmesi, bu 
tespitlerin bir rapor halinde ilgililere sunulmasının muhasebe denetiminin asıl amacı 
olduğunu söyleyebiliriz.

Denetim asıl amacını yerine getirirken, doğal olarak beraberinde aşağıda 
sayacağımız amaçları da yerine getirmektedir. Bunlar aşağıda sıra ile belirtilip 
açıklanmıştır (Gürbüz, 1995: 28).

 Mali Tablolar Hakkında Rapor Vermek: Denetim faaliyetini sürdüren 
bağımsız denetçilerin bu görevlerini yerine getirmekteki asıl amacı, 
denetlediği finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmektir. Her denetim 
çalışmasında olduğu gibi mali tabloların denetimi de bir karşılaştırma 
sürecidir. 

 Hata ve Hileleri Ortaya Çıkarmak: Denetçiler muhasebe hakkında 
kanaatini oluştururken denetlenen işletmenin muhasebe kayıtlarındaki hata 
ve hileleri ortaya çıkarabilir. Hata ve hilelerin ortaya çıkarılmasında en etkili 
yöntem ise denetlenen işletmenin muhasebe düzeni ile iç kontrol sistemini 
eleştirisel bir gözle incelemek ve değerlendirmektir. Muhasebe uygulamaları 
esnasında bilerek veya bilmeyerek bazı hata ve hileler yapılabilir. Bu tür hata 
ve hileler işletmenin iç kontrol sistemi ile tespit edilebileceği gibi asıl olarak 
yapılacak muhasebe denetimleri ile tespit edilmektedir (Turançiftçi, 1998:
24-25).

 Hata ve Hileleri Önlemek: Denetçi, denetim işlemini gerçekleştirmeye 
başlamadan önce denetim sürecini planlamak durumundadır. İyi planlanmış 
ve etkin bir biçimde uygulanmış bir denetim çalışmaları sadece hata ve 
hileleri ortaya çıkarmakla kalmaz, bunun yanında hata ve hileleri 
önleyebilmektedir (Kaymak, 1996: 27).

 Yönetime Öneride Bulunmak: Denetim çalışmalarının diğer bir faydası, 
denetlenen işletmenin yönetimine yardımcı olmaktır. Denetçi, mali tabloları 
denetlerken yaptığı çalışmalar hakkında, denetlenen işletmenin iç kontrol 
sistemi ve diğer faaliyetlerin aksayan yönleri hakkında çeşitli bilgilere sahip 
olur. Çalışma boyunca elde edilen bu bilgiler, denetçiye bazı önerilerde 
bulunma imkânı sağlar. Denetim çalışmalarının sonunda denetçi, bu 
önerilerini bir rapor halinde işletmenin yönetimine sunar. Denetçi bu 
raporunda çeşitli önerilerde bulunur.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi, denetimin genel amacı, bir bütün olarak 
mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu araştırmak 
olduğundan, her işlem grubu için ve bir işlem grubunda yer alan hesapların her biri için 
denetim amaçlarının belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşılması, denetimin genel amacına 
da ulaşılmasını sağlar (Kepekçi, 2004: 55).

Finansal tablolara ilişkin ileri sürülen bilgilerin test edilmesi için denetçi, 
öncelikle her bilgi için denetim amaçlarını belirleyecektir. Denetçinin belirlemiş olduğu 
denetim amaçlarını şu başlıklar altında sıralayabiliriz (Erdoğan, 2006: 59);

 Geçerlilik: Bu amaç, var olma ve oluşma savıyla ilgilidir. Denetçinin, 
işlemlerin geçerli hesapları içerip içermediğini ve bunların finansal 
tablolarda yer aldığını belirmesini öngörür. Örneğin, gerçekdışı tutarlar veya 
mevcut olmayan stokların, finansal tablolara yansımış olup almadığı 
araştırılmalı ve kanıtları elde edilmelidir.

 Tamlık: Tamlık amacı, yönetimin tamlık savıyla ilgilidir. Mali tablolardaki 
kalemlerin, bütün hesapları ve işlemleri içerdiğini belirlemeyi öngörür. 
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Örneğin, satışlara ilişkin kayıtlarda eksiklikler varsa, finansal tablolar 
gerçeği ifade etmiyor demektir.

 Dönemsellik: Bu amaç ise, tamlık savı ile ilgilidir. Mali tabloların içerdiği 
hesapların işlemlerin ilgili döneme ait olup olmadığını belirlemeyi amaçlar. 
Örneğin denetçi,31.12.2009 tarihinden önceki cari döneme ait ve sonraki cari 
döneme ait satış faturalarını inceleyerek, 2009 cari dönemine ait bir faturanın 
2010 yılı işlemleri gibi kayıt altına alınıp alınmadığına bakar.

 Sahiplik: Sahiplik amacı, varlıkların ve borçların işletmeye ait olup 
olmadığına bakar. Yönetimin haklar ve yükümlülükler savı ile ilgilidir. 
Örneğin, bağımsız denetçi, işletmenin stokları arasında fiziksel olarak yer 
alan bazı kalemlerin konsinye mallar olduğunu saptayabilir.

 Doğruluk: Bu amaç, değerleme ve dağıtım savıyla ilgilidir. Bilindiği gibi 
muhasebe bilgi sistemi kayıtlar, hesaplar ve işlemler olarak birbirini 
doğrulayan ve oto kontrolü sağlayan bir mekanizma oluşturur. Mekanik 
doğruluk amacı bu mekanizmanın işleyişi içinde, hesapların içerdiği 
tutarların ve işlemlerin, yevmiye defterinde, defteri-kebirde ve mizanlarda
toplanıp toplanmadığını belirlemeyi öngörür.

 Değerleme: Değerleme amacı, yönetimin değerleme ve dağıtım savıyla 
ilgilidir. Mali tabloların kalemlerini oluşturan hesaplara ilişkin kayıtlarının 
tutarlarının uygunluğunu belirlemeyi amaçlar. Burada denetçi için temel 
ölçüt, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleridir. Örnek verecek olursak 
denetçi, şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkların uygunluğunu, önceki 
dönemlere ilişkin şüpheli alacak deneyimlerini inceleyerek ve ilgili 
tutarlarını değerleyerek belirleyebilir

 Sınıflandırma: Sunma ve açıklama savıyla ilgili olan bu amaç, işlemlerin 
doğru hesaplarda yer aldığını ve finansal tablolarda gerektiği gibi 
sunulduğunu belirlemeyi öngörür. Bu hesapların doğru ve uygun biçimde 
sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını araştırmayı gerektirir. Örneğin denetçi, 
personelden alacaklarla ticari alacakların ayrı sınıflandırılmış olduğunu 
görmek isteyebilir ve bu amaçla alacaklar hesabının ayrıntısına iner.

 Açıklama: Burada amaç, sunma ve açıklama savı ile ilgilidir. Denetçi, 
finansal tablolarda yer alan bilgilerin nitelik ve nicelik olarak bu tabloların 
anlaşılmasına yeterli ölçüde olup olmadığı üzerinde duracaktır. Muhasebenin 
kayıt altına alamadığı bilgilerinde finansal tabloları destekleyen ve açıklığa 
kavuşturan biçimde ek raporlar ve ek açıklamalar ve dipnotlarla sunulduğunu 
görmek isteyecektir.

Günümüzde ekonomi ve teknolojinin hızla değişmesi ve gelişmesi ticari 
faaliyetlerin çeşitliliğini de artırmıştır. Bu çeşitlilik para ile ifade edilebilir faaliyetlerin 
kayıt altına alınmasını, doğru ve güvenilir sonuca ulaşılmasını güçleştirmiştir. Bu 
durum muhasebe denetimi ihtiyacını ortaya çıkarmış ve her geçen gün önemi de 
artmıştır.

Ancak muhasebe denetiminin beklenen doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması; 
işletmelerde etkin bir iç kontrol sisteminin olup olmamasına bağlıdır. Bu da İç Kontrol 
Sisteminin önemini ortaya çıkarmıştır.
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2. İÇ KONTROL SİSTEMİ

3.1. İç Kontrol Sistemini Gerektiren Nedenler

İşletmeler gelişen ekonomik ilişkilerin etkisiyle fiziki olarak büyüdükçe, 
faaliyetlerin ve meydana gelen değer hareketlerinin sayısı ve karmaşıklığı artıkça, 
işletme yönetiminin işletme faaliyetlerini doğrudan doğruya kontrol etme olanağı 
ortadan kalkmaktadır (Aksoy, 2005: 138). İşletmenin bu karmaşık yapısı içinde 
varlıkların korunması, kayıtların doğru ve güven altında yürütebilmesinde iç kontrol 
sistemi oldukça önemlidir. İşletme yönetimi gerek yetki göçerimi gerek bu 
sorumlulukların kontrolünü sağlama vb. uygulamalarla işletme varlıklarının hem 
korunmasını hem de bu varlıkların ve kaynakların verimli kullanımını sağlamaktadır
(Durmuş ve Taş, 2008: 53).

Özellikle 1940’lı yıllardan sonra işletme yapılarında meydana gelen büyümeler, 
karmaşık işlemler, faaliyetlerin aşırı artması çeşitli sorunları doğurmaya başlamıştır. 
İşletme yönetimi ve sahipleri açısından yukarıda belirttiğimiz gelişmelerin olması 
işletmelerde iç kontrol sistemine duyulan ihtiyacı daha da artırmıştır.

3.2. İç kontrol Sisteminin Tanımı

Kontrol kavramı, muhasebe denetiminden farklı olup, olaylara, faaliyetlere ve 
kişilere etki edebilme gücüne sahip olma anlamında kullanılmaktadır. Kontroller. 
Muhasebe ile ilgili olabileceği gibi muhasebe dışında da olabilir. İşletme içinde var olan 
kontrolleri, işletme dışındaki denetimden ayırmak için iç kontrol kavramı 
kullanılmaktadır. İç kontrol ile ilgi ilk kapsamlı araştırma 1949 yılında yapılmıştır. 
Denetim yordamları komitesinin yayınladığı özel raporda iç kontrol şu şekilde 
tanımlanmıştır. İç kontrol, örgütün planı ile işletmenin varlıklarını korumak, muhasebe 
bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini araştırmak, faaliyetlerin verimliliğini 
arttırmak, saptanmış yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek amacıyla kabul edilen 
ve uygulamaya konulan tüm önlem yöntemlerini içerir (Köroğlu ve Uçma, 2006:).

Kontrol, mevcut iş başarısının ölçülmesi ve bu başarının belirlenen hedefleri 
gerçekleştirme olasılığının saptanması iken, iç kontrol, bir işletmenin, işletmeye ait 
politikaların ve hükümet programlarının istenilen sonuçlara ulaşması; bu program içinde 
kullanılan kaynakların, belirlenen kurumsal amaç ve hedeflere uyumlu olması 
programların israf, hile ve kötü yönetimden korunması, güvenilir ve zamanında bilginin 
elde edilmesi, koruması, rapor edilmesi ve gerektiğinde karar alma mekanizmalarında 
kullanılması amacıyla oluşturulan organizasyon, politika ve prosedürlerin bütünüdür. İç 
kontrolün tanımı üç başlık altında incelenmektedir. İşlemler açısından; İç kontrol, 
standartlaşmış süreçler yardımıyla işlemlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırmaktadır. 
Kontrol aktiviteleri aracılığıyla varlıkların korunmasını sağlamaktadır. Finansal açıdan;                     
Ticari kararlarda kullanılan verilerin doğruluğunu arttırmaktadır. Hilenin önlenmesine 
ve tespitine yardımcı olmasının yanında bağımsız denetim için de kanıt oluşturmaktadır. 
Uygunluk açısından;  Periyodik kontroller sayesinde kanunlar ve düzenlemeler ile ilgili 
uygunluğun sağlanmasına yardımcı olmaktadır (Keskin, 2006: 12).

İç kontrol bir sistem olarak tanımlayacak olursak iç kontrol sistemi, işletme 
faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi muhtemel hata, hile ve noksanlarının 
engellenebilmesi için işletme yönetimi veya bir başka otorite tarafından belirlenen 
uyulması gerekli kurallardır (Alptürk, 2008: 14).
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Diğer bir şekilde tanımlayacak olursak iç kontrol sistemi; örgüt planı ile birlikte 
varlıkları korumak, bilginin doğruluk ve güvenilirliğini sağlamak, faaliyetlerin 
verimliliğini ve etkinliğini artırmak ve personelin uyumunu sağlamak amacıyla alınan 
önlemler ve belirlenen yöntemler bütünüdür (Elitaş ve Özdemir, 2006: 146).

Sonuç olarak, benimsenen biçimiyle iç kontrol aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır
(Erdoğan, 2006: 83).

İç kontrol; bir işletmenin yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve diğer personel 
tarafından etkilenen ve

 Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği,
 Finansal raporların güvenilirliği,
 Uygulanabilir yasa ve düzenlemelerle uygunluk amaçlarına ulaşmada 

dikkate alınacak yeterli güveni sağlamak üzere tasarlanmış bir süreçtir.

3.3. İç Kontrol Sisteminin Önemi

İç kontrol sisteminin önemi, amacından kaynaklanmaktadır. Bir işletmede iç 
kontrol sistemi öncelikle mali tabloların güvenilirliğini ve anlaşılabilirliğini sağlamayı 
hedefler. İşletme varlıklarının korunmasına, ilgili mevzuata uygunluğunu ve 
verimliliğin artırılmasına destek olur (Dabbağoğlu, 2007: 160-161).

Ayrıca iyi bir iç kontrol sisteminin sağlayacağı ortam, çalışanların bilgi 
eksikliklerinin getireceği zararlara karşı işletmeyi koruyacak ve olası hata ve hilelerin 
azalmasına neden olacaktır (Bozkurt, 2006: 121).

Ayrıca, yetki ve sorumlulukların belirlendiği, birimler arası koordinasyonu 
sağladığı ve iç kontrol sisteminin var olduğu işletmelerde, iç kontrol sisteminin etkin 
olup olmadığını etkinlik derecesinin ve işletme politika ve amaçlarına uygunluğunun 
belirlenmesi de önem taşır. Amaçları ulaşabilmesi için, iç kontrol sistemine gerek 
olmadığı, iç kontrol olmaksızın da faaliyetlerin sürdürülebileceği hususu yakın geçmişte 
genel kabul gören bir görüştür. Bununla beraber günümüzde artık, iç kontrolün bu 
konularda bir güvence mekanizması oluşturduğu, faaliyetlerin etkinliğini sağladığı ve 
belirlenen işletme hedeflerine ulaşmada itici bir güç oluşturduğu genel kabul 
görmektedir. İç kontrolün olmadığı ve veya etkinliğinin sağlanmadığı durumlar, şirket 
varlığının kaybına, yönetim eksik ya da hatalı kararlar almasına, suiistimallere ve çeşitli 
kayıplara(müşteri, kârlılık, verimlilik vb.)sebebiyet verir (Aksoy, 2005: 139-140).

Diğer taraftan denetçinin çalışmalarının kapsamını belirlemede en önemli 
dayanaklardan birisi işletmenin iç kontrol sistemidir. İç kontrol sisteminin yeterliliği 
kontrol riskini düşürecek, bunun sonucu olarak ta denetçi daha az örnek üzerinde 
çalışacaktır buda denetçiye daha kısa sürede denetimini tamlamasına olanak 
sağlayacaktır (Kaval, 2005: 132).

3.4. İç Kontrol Sisteminin Amaçları

İç kontrol sistemi kurmak isteyen işletme sahipleri veya üst yönetim, önce 
işletmenin finansal risklerini ve muhasebe risklerini belirlemelidirler. Daha sonraki 
aşamada, bu risklerden kaçınmak için veya bu riskleri asgaride tutmak için politikalar 
ve prosedürler kabul edilmeli ve ilgili personele iletilerek, personel bilgilendirilmelidir. 
Bu politikalar ve yöntemler işletmenin muhasebe risklerini azaltmak veya ortadan 
kaldırmak için kurulduğundan, risklerin genelde ve ayrıntıda ele alınışına göre sistemin 
amaçları üç düzeyde incelenebilir. Bunlar (Kepekçi, 2004: 70);
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 İç kontrolün esas amaçları,
 İç kontrolün genel amaçları,
 İç kontrolün özel amaçlarıdır.

3.4.1. İç Kontrolün Esas Amaçları

İç kontrol sisteminin esas amaçları tanımından da anlaşılacağı gibi şöyle 
sıralamak mümkündür.

1. İşletmenin varlıklarını korumak ve her türlü kayıpları önlemek
2. Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğini sağlamak
3. Faaliyetlerin politikalara ve yasalara uygunluğunu sağlamak
4. Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak
5. Belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak

3.4.1.1. İşletmenin Varlıklarını Korumak ve Her Türlü Kayıpları Önlemek

Genel anlamda, işletmenin varlıklarının korunması, istenmeyen durumlar 
nedeniyle varlıklarda olabilecek azalmalara karşı yönetim tarafından önceden tedbirler 
alınmasıdır. Bir işletmenin varlıkları her zaman amaç dışında kullanılabilir ya da bu 
varlıklara istenmeyerek zarar verilebilir. Aynı zamanda yine işletme varlıkları 
çalınabilir ya da kaybolabilir. Belirttiğimiz bu durumların varlığı işletmenin hem fiziki 
mal varlıkları hem de işletme kayıtları için söz konusudur. Söz ettiğimiz bu gibi 
durumların önlenmesi ve varlıkların korunması için uygun kontrollere gerek vardır. 
İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin bulunması, bu tür korumaların gerçekleşmesine 
önemli ölçüde yardımcı olur ve gereklidir. Yine gereksiz ya da yetersiz duran varlık 
harcamalarına, ürünün kalitesini bozan hammadde harcamalarına, satılmayacak mal 
alışlarına, etkisi olmayan reklam harcamalarına ilişkin yönetim kararları da işletmenin 
varlıklarını korumak amacı kapsamında iç kontrol sisteminin süzgecinden geçmelidir
(Duman, 2008: 69).

3.4.1.2. Muhasebe Bilgilerinin Doğruluk ve Güvenilirliğini Sağlamak

İşletme sahipleri, ortakları ve yönetimin işletmedeki bilgi sistemi aracılığıyla 
alacakları kararlarda muhasebe verileri önemli bir dayanaktır. Sağlıklı karar almanın 
yolu, doğru ve güvenilir bilgiyi elde etmekten geçmektedir. Birçok nedenden dolayı 
muhasebe verilerinin hatalı olma, bir başka deyişle güvenilir olmama olasılığı vardır. 
Bu sebepten dolayı iç kontrol sisteminde oluşturulan politika ve kurallar olabildiğince 
bu bilgilerin doğru ve güvenilir olmasını sağlamaya yönelmektedir (Bozkurt, 2006:
122).

3.4.1.3. Faaliyetlerin, Politikalara ve Yasalara Uygunluğunu Sağlamak

İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına, planlara ve yasalara uygunluğunu 
sağlayacak kontrol usul ve yöntemlerinin kabul edilmesinden, yönetim sorumludur. Bu 
amaca sorumlulukların işletme, bölüm ve kısım düzeyinde ayırımının yapılmasıyla bir 
ölçüde ulaşılır. İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde, yasaların belirlediği usullere 
uyulması yönetimin sorumluluğundadır. İşletme yönetimi, yasalara uygunluğu sağlamak 
ve işletme amaçlarını yasaların çizdiği sınırlar içinde gerçekleştirmek için yönetim 
politikaları kabul eder. Yönetim, kendi politikasını uygulamak ve ne ölçüde 
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gerçekleştiğini izlemek için kontrol usul ve yöntemleri kabul ederek bu usul ve 
yöntemleri işletme personeline bildirir. İşletme çalışanı, bölüm ve kısım yöneticileri, 
faaliyetlerin yürütülmesinde bu kontrol usul ve yöntemlerine bağlı kaldığı ölçüde, 
yönetim politikalarına ve yasalar uygunluk sağlanır. Bu bakımdan, işletme faaliyetlerini 
ilgilendiren yasalarda değişiklik yapıldıkça, kontrol usul ve yöntemlerinde de değişiklik 
yapılması gerekir (Kepekçi, 2004: 73-74).

3.4.1.4. Kaynakların Ekonomik ve Verimli Kullanımını Sağlamak

Bilindiği gibi her işletme belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulur. Bu 
amacı gerçekleştirmekte ancak; mevcut imkânları ekonomik ve verimli kullanmakla 
mümkündür. Bu imkânların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak etkin bir iç 
kontrol usul ve yöntemleri uygulanmalıdır. Kaynakların ekonomik kullanımı; amaçlara 
ve hedeflere, riske uygun olan bir maliyetle ulaşmak demektir. Kaynakların verimli 
kullanımı ise; tüketilen kaynaklar ile elde edilen fayda arasındaki ilişkidir. Doğru ve 
uygun zamanda en az kaynak kullanılarak amaçlara ulaşılmışsa, verimlilik sağlanmış 
demektir. İşte bu verimliliğin sağlanıp sağlanmadığı kurulan iç kontrol sisteminin iyi bir 
şekilde işlemesine ve bu sistem içinde işletme faaliyeti ile ilgili teknik personelin 
bulunup bulunmadığına bağlıdır (Duman, 2008: 70).

3.4.1.5. Belirlenmiş Amaç ve Hedeflere Ulaşılmasını Sağlamak

İç kontrol sisteminin planlandığı gibi uygulanması, sistemin etkinliğini ifade 
eder. İşletme yönetimi, işletmenin belirlenmiş amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasını 
sağlayacak şekilde sistemi yönlendirdiğinde, etkin kontrol mevcuttur. Sistemi 
yönlendirme, belirlenmiş amaçlara ulaşmaya ek olarak işlemleri yürütmek için yetki 
vermeyi, faaliyetlerin gözetimini, incelemeyi ve sorumlu kişilere raporlamayı, 
planlanmış faaliyetlerle gerçekleşmiş durumu karşılaştırmayı ve sistemin planlandığı 
gibi işlediğini kanıtlayacak, işlemlerin yürütülmesine ilişkin belge düzenini kurmayı 
kapsar. İşletmenin faaliyet sonuçlarının belirlenmiş amaçlarla ve hedeflerle tutarlı 
olmasını sağlayacak ve faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini gerçekleştirecek 
kontrol usul ve yöntemleri kabul edilmelidir. Belirlenmiş amaçlara ve hedeflere ulaşma 
derecesi, işletme faaliyetlerinde “etkinlik” olarak adlandırılır. Bir işletme, belirlenmiş 
amaçlara ve hedeflere ne ölçüde ulaşmışsa, faaliyetlerde etkinlikte o derece sağlanmış 
demektir (Kepekçi, 2004; 74).

3.4.2. İç Kontrol Sisteminin Genel Amaçları

  İç kontrolün amaçları, denetim amaçları ile aynı değildir. Denetim amaçları, 
kontrol amaçlarının yeterli olup olmadığını ve bu amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını 
değerlemeyi hedefler. Kontrol amaçları yönetim amaçlarının aynısı olarak 
düşünülmelidir. İç kontrolün kurallarını yönetim belirlemektedir. Bu, özellikle iç 
denetim çalışmalarında doğrudur. Aslında, kontrol amaçlarının doğru tanımlanması, 
kaliteli bir denetim çalışmasının ön koşuludur (Kepekçi, 2004: 75).

3.4.3. İç Kontrol Sisteminin Özel Amaçları

Genel kontrol amaçları, bir işletmenin belirli işlem gruplarını yürütmek için
gerekli kontrol usul ve yöntemlerine sahip olup olmadığını göz önünde
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bulundurulmasında genel bir çerçeve oluşturur. Belirli bir işlem grubunu yürütmek için, 
genel kontrol amaçlarına paralel olarak özel kontrol amaçlarının belirlenmesi gerekir. 

Özel kontrol amaçlarını belirlemeden önce, işlem gruplarını bölümler düzeyinde, 
işletme fonksiyonlarına göre, mali tablolar sınıflandırılmasına göre veya faaliyet 
döngülerine göre bölümlemek gerekir. İkinci adımda, işlemlerin bölümlendirilmesine 
uygun olarak, genel kontrol amaçları, özel amaçlarına dönüştürülmelidir. Üçüncü 
adımda, özel kontrol amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlayacak kontrol usul ve
yöntemleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır (Kepekçi, 2004: 75).

3.5. İç Kontrol Sisteminin Temel Unsurları

İç kontrolün yukarıda belirttiğimiz amaçlara ulaşması için, iç kontrolün aşağıda 
sıralayacağımız beş temel unsur bakımından yeterli olması gerekir. Başka bir şekilde 
ifade edecek olursak, iç kontrol bu amaçlar ve birbiriyle ilintili beş temel unsurdan 
oluşur.

Şekil 3.1. İç Kontrol Sisteminin Temel Unsurlar (Yılancı, 2007: 61 (Coso Report, 1992,
13)

Bunlar (Yılancı, 2007: 61);
 Kontrol Çevresi(ortamı)
 Risk Değerleme
 Kontrol eylemleri(faaliyetleri)
 Bilgi ve iletişim
 İzlemedir.

Bu beş bileşen, her işletme için uygulanabilir özelliktedir. Ancak yine de işletmeden 
işletmeye farklılık gösteren şu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır (Erdoğan, 2006:
86-87).

 İşletmenin büyüklüğü,
 İşletmenin örgütsel ve sahiplikle ilgili karakteristikleri,
 İşletmenin faaliyet yapısı,
 İşletmenin işlemlerinin çeşitliliği ve karmaşıklığı,

İzleme

Bilgi ve İletişim

Kontrol Eylemleri

Risk Değerleme

Kontrol Çevresi
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 Yasal ve düzenleyici zorunluluklar,
 İşletmenin iç kontrolünün parçası olan hizmet organizasyonlarının 

kullanımını içeren sistemlerin yapısı ve karmaşıklığı. İç kontrol 
sisteminin unsurlarını açıklamadan önce önemle şunu belirtmek 
gerekecektir. İç kontrolün iki ana öncülü vardır. Bunlar yönetimin 
sorumluluğu ve yeterli ölçüdeki güvencedir.

Yukarıda sıraladığımız iç kontrol sisteminin temel unsurlarını aşağıda olduğu 
gibi açıklayabiliriz.

3.5.1. Kontrol Çevresi(ortamı)

Yönetim ve çalışanlar, bütün bir organizasyon içinde, iç kontrole ve yönetime 
yönelik olarak pozitif ve destekleyici bir ortam oluşturmalı ve sürdürmelidir (Demirbaş,
2005: 169). İşletme içi ve dışı unsurların oluşturduğu bu ortama, “iç kontrol ortamı” adı 
verilmektedir (Bozkurt, 2006: 123).

Kontrol çevresi, bir işletmenin geçmişinde kültüründen etkilenen, işletmede 
çalışan kişilerde kontrol bilinci oluşturmasını sağlayan tüm faktörlerdir. Bu faktörleri 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Yılancı, 2007: 61).

 Dürüstlük ve etik değerler
 Uzmanlığın dikkate alınması
 Yönetim kurulu veya denetim komitelerinin katılımı
 Yönetim felsefesi ve faaliyet yaklaşımı
 Örgütsel yapı
 Yetki ve sorumluluk verme yöntemleri
 İnsan kaynakları politikaları ve uygulamalarıdır

3.5.2. Risk Değerleme

İç kontrol, kuruluşun hem iç hem de dış nedenler dolayısıyla karşılaştığı 
risklerin bir değerlendirmesini yapmalıdır. Risk değerlendirmesinin ön koşulu, kuruluş 
amaçlarının açık ve tutarlı bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir. İşletme üst yönetimi 
işletmeyi yakın ve uzak zamanda tehdit eden riskleri belirlemek ve önleyici tedbirler 
almak durumundadır (Demirel,  2007: 55).

 Burada söz edilen risk iki türlüdür. Bunlardan birincisi iş veya işletme riskleri 
olup, işletmenin yaşamını, kârlılık, büyüme, gelişme gibi hedeflerini etkileyen 
risklerdir. İşletme bu risklere karşı önlem alabilmek için, işletmesinin risklerinin ne 
olduğunu bilmeli, arasındaki ilişkileri kurmalı, onları sınıflandırarak gerekli önlemlerini 
almalıdır. Bunlar işletmenin dış çevresinde kaynaklanan risklerdir. Bu nedenle 
ekonominin gelişmesinden ve hukuki düzenlemelerden etkilenirler. İkinci tip riskler ise 
işletme içi risklerdir. Bu riskler Özellikle personelin kasıtlı ve kasıtsız hareketleri ile 
yeterli bilgi ve eğitim eksikliğinden kaynaklanır. Yani iç kontrol sisteminin yetersizliği 
nedeniyle, hata, hile, kaçak, kayıp gibi durumların olmasını önleyici tedbirlerin 
alınmamasından kaynaklanan riskler ile değişen çevre koşullarına uygun, yeni ürünler 
üretmemekten, uygun kalite ve fiyatlı ilk madde ve malzeme bulamamaktan 
kaynaklanan risklerdir. Etkin bir kontrol sistemi olmadığı zaman bu tür verimsizliklerin 
olması kaçınılmaz olduğu gibi aynı zamanda finansal tablolarda hatalı veya yanlış 
gösterim, yanlış raporlama ve denetçi açısından da yanlış görüş verme riski artacaktır. 
İşte bu tür risklerin ne olduğu bilinmeli, risklere karşı önlemler alınmalı işletmede 
kurumsal bir şekle getirilmeli ve sistematik çalışan bir erken uyarı sistemi kurulmalıdır. 
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Bu sistem işletmenin tüm fonksiyonel birimlerine sağlayabileceği gibi, ayrı bir birim 
olarak ta kurulabilir. Veya hem ayrı bir birim hem de bu birimle matriks örgüt tipinde 
çalışan birimler içinde bütünleşmiş birimler olabilir (Kaval, 2005: 127).

3.5.3. Kontrol Eylemleri (Faaliyetleri)

Kontrol eylemleri, işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyecek risklerin 
önlenmesine yardımcı olan politikaların ve yordamların uygulanmasıdır. Kontrol 
eylemleri karşımıza değişik türlerde çıkmaktadır. Bunları şöyle sıralayabilir (Yılancı,
2007: 64).

 Üst yönetim kademelerinin, değişik alanlardaki performans sonuçlarını 
incelemesi

 Faaliyetsel veya eylemsel düzeydeki yöneticilerin kendi bölüm veya 
birimleriyle ilgili performans sonuçlarını izlemeleri

 Fiziksel kontroller 
 Bilgi süreçleme ve bilgi sistemleri üzerindeki kontroller
 Amaçlar ile fiili sonuçları karşılaştırmamızı sağlayan performans 

göstergelerinin oluşturulması
 Görevlerin ayırımı

Belirtildiği gibi iç kontrol sistemi aslında birbiriyle uyumlu, birbirlerini 
destekleyen önlemlerden oluşan bir sistemdir. Bu sistem içinde, tamamen işletmeyi 
yönlendirmeyi (planlama, uygulama, yönlendirme faaliyetleri) amaçlayan sistemler ile 
kurulan bu sistemleri gözetim altında tutmaya yönelik sistemler mevcuttur. Bu 
sistemlerin veya önlemlerin bir kısmı iş süreçlerine bağlı bir şekilde geliştirilmiş iken, 
bir kısmı bu iş süreçlerinden bağımsız faaliyet gösterir. Bu faaliyetleri;

1. Önleyici
2. Saptayıcı
3. Yönlendirici
4. Tamamlayıcı faaliyetler olarak sınıflandırabilir ve aşağıdaki şekilde 

açıklayabiliriz (Kaval, 2005: 128).

3.5.3.1. Önleyici Kontroller

İstenmeyen durumların önlenmesini sağlamak için alınan önlemlerdir. Bu 
önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz.

 Görevlerin ayrılığı ilkesi
 Bölümsel yetkilendirme ilkesi
 Erişimin sınıflandırma ilkesi
 Yetki limitlerinin belirlenmesi ilkesi
 Kişisel yetkilendirme ilkesi
 Fiziksel koruma önlemlerinin alınması
 Genel gözetimler

3.5.3.2. Saptayıcı Kontroller

Bunlar her bir personelin ne miktarda işletmenin varlıklarını zimmetinde 
tuttuğunu, işletmeye ne ölçüde borçlu veya alacaklı olduğunu saptamaya, bunun 
sonucunda da yapılan hata veya hilelerin nerede ve kim tarafından yapıldığını kolayca 
saptamaya yönelik önlemledir. Bu önlemleri şu şekilde örneklendirebiliriz.



İÇ KONTROL SİSTEMİ                                                                           Nurettin KOCA

26

 Ambarlarda giriş/çıkış fişleri ve stok kartlarının, veznede tahsil/tediye 
fişlerinin kullanılması

 Demirbaş niteliğindeki malzemelerin personele zimmetlenmesi
 Stok kartları ile depodaki mal varlıkların karşılaştırılması
 Düzenli aralıklarla sayım yapılması 
 Bütçelenen ile gerçekleşen durum karşılaştırılması

3.5.3.3. Yönlendirici Kontroller

Personelin belirli hedeflere yönlendirilmesi, üst yönetimin isteklerinin alt 
kademelere iletilmesini sağlayıcı önlemlerdir. Bunlar şöyledir;

 İşletme çapında bütçe sistemi uygulanması
 Belirli hedefleri tutturanlara ödül verilmesi
 Belirli günlerde kutlama programlarının ve iş gezilerinin düzenlenmesi
 Rutin işlerin yönetmeliklere bağlanması

3.5.3.4. Telafi Edici (Tamamlayıcı) Kontroller

Bu kontroller aksayan veya stratejik konularda yönetimin bizzat işe karışması, 
ek örgüt birimleri kurulması gibi önlemlerin alınmasıdır. Bunları;

 Bankalarda olduğu gibi aktif/pasif yönetim komitesi
 Risk yönetim komitesi kurulması
 Personelin eğitim programlarına gönderilmesi, olarak sıralayabiliriz.

3.5.4. Bilgi ve İletişim

Bilgi ve iletişim, bir işletmenin iç kontrol sisteminin merkezi sinir sistemidir. Bu 
sistemi sayesinde yönetim hedeflerini, politikalarını çalışanlarına iletir. Bir işletmenin 
muhasebe bilgi ve iletişim sisteminin asıl amacı, işlemlerin başlatılması, gerçekleşmesi, 
kaydedilmesi ve raporlanması ile ilgili sorumluluğun korunmasını sağlamaktır. 
İşletmenin muhasebe bilgi sistemi, her bir döngü veya hesap kalemine ilişkin daha önce 
açıklanan denetim hedeflerine yönelik doyurucu bilgi sağlamalıdır. Muhasebe 
sisteminin bunu sağlayacak şekilde tasarlanması gerekir (Uzay, 2008: 100).

3.5.5. İzleme

İşletmenin amaçlarına ulaşmada çok önemli bir yere sahip olan iç kontrolün, 
işleyişi sırasında gerçekten bu işleve sahip olup olmadığının, yani iç kontrolün 
kalitesinin belirlenmesi için izlenmesi gerekir. Bu amaçla;

 Kontrol faaliyetlerinin ve tasarımının uygun personel tarafından ve 
zamanında yapılıp yapılmadığı,

 Tanımlanmış alanlarda iyileştirilme ve düzeltme faaliyetlerinin yapılıp 
yapılmadığı,

 Gerekli faaliyetlerin tamamlandığını belirlemek için belirli yordamların 
sonuna kadar yürütülüp yürütülmediği izlenmelidir.

Bu izleme etkinliği, özellikle iç denetim fonksiyonunun önemli bir görevidir       
( Erdoğan, 2006: 98).
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3.6. İç Kontrol Sisteminin Kurulmasında Göz önünde Bulundurulması Gereken 
Faktörler

İşletme yönetimi, işletmenin varlıklarını korumak ve kayıpları önlemek isterler. 
Bunu da etkili bir iç kontrol sistemi kurarak gerçekleştirmeye çalışırlar. Bir işletmede 
etkin bir iç kontrol sistemi kurulurken bazı faktörlerin göz önünde bulundurması 
gerekmektedir. Bu faktörler;

 Risk Faktörü ve
 Maliyet faktörü olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.

3.6.1. Risk Faktörü

İşletmeler amaçlarına ulaşmada bir takım risklerle karşı karşıyadır. Risk işletme 
faaliyetlerinin planlandığı gibi gerçekleşmeme olasılığıdır. Kâr bu risklere katlanmanın 
bir sonucudur. Güçlü bir işletme yönetimi, bu risklerin belirlenmesini ve mümkün 
olduğu ölçüde bu riskleri azaltmak için muhasebe ve işletme faaliyetlerine ilişkin 
kontrol prosedürlerinin uygulanmasını gerektirir. İç kontrol sistemi kurulmadan önce, 
işletme yönetimi mevcut risklerin türlerini ve önemlilik derecesini belirlemelidir. 
Yönetim tarafından bu riskleri azaltmak için iç kontrol sistemi kurulmalıdır (Kepekçi,
2004: 66-67).

İşletme yöneticilerinin karşılaşabilecekleri iki türlü risk vardır. Bunlar (Durmaş
ve Taş, 2008:53 );

 Finansal Riskler: İşletmede uygun olmayan yönetim politikalarının 
uygulanması ve yolsuzluklar neticesinde işletme varlıklarının kaybı veya 
zarar görme olasılığıdır.

 Muhasebe Riskleri: Varlıklarla ilgili hesap verme yükümlülüğünün 
yerine getirildiği raporlarda ve kayıtlarda yapılacak hata olasılığıdır. 
Muhasebe kayıtlarında ve raporlarında bilerek veya bilmeyerek yapılan 
yanlışlıklar, bu bilgi kullanıcılarının yanılma riskini ortaya çıkarır.

3.6.2. Maliyet Faktörü

İç kontrol sistemi kavramının işletmeye elbette bir maliyeti vardır. İşletmeye 
kurulan bu iç kontrol sisteminin maliyeti, hiçbir zaman elde edilecek olan faydayı 
aşmamalıdır. Fayda, yönetimde yanlış kararların alınmasının ve hırsızlık, yolsuzluk ve 
savurganlığın önlenmesiyle doğmasına engel olunan zarar miktarıdır. İşletmede iç 
kontrol usul ve yöntemlerinin gittikçe daha fazla önem kazanması ve uygulanması ile 
yolsuzluk ve savurganlıktan doğabilecek zararlarda giderek azalır. Ama hiçbir şekilde 
bu zarar ve yolsuzluklar sıfıra inmez, mutlaka tahmin edilmeyen ve engellenemeyen 
kayıplar olacaktır. Fayda ve maliyet ilişkisi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (Kepekçi,
2004: 69).



İÇ KONTROL SİSTEMİ                                                                           Nurettin KOCA

28

      
Şekil 3.2. İç Kontrol ile Katlanılan ve Tasarruf edilen Maliyetler  

İç kontrol prosedürleri ile tasarruf edilen ve katlanılan maliyetlerin kesiştiği 
noktaya(A) kadar iç kontrol sisteminin kurulmasına devam edilmelidir. Çünkü bu 
noktaya kadar iç kontrol usul ve yöntemlerinin maliyeti, bunların sağladığı faydadan 
düşüktür. Kesişme noktasından sonra sisteme eklenen kontrol usul ve yöntemlerinin 
maliyeti, bunların sağladığı faydadan düşüktür. Kesişme noktasından sonra sisteme 
eklenen kontrol usul ve yöntemlerinin maliyeti bunların faydasını aşmaktadır ve giderek 
eklenen iç kontrol usul ve yöntemlerinin maliyeti ile faydası arasındaki fark 
büyümektedir. Kesişme noktası, iç kontrol için yapılacak harcamaların en uygun 
noktasıdır

3.7. İç Kontrol Sisteminin Türleri

Yukarıdaki bölümden yapmış olduğumuz iç kontrol sisteminin tanımından da 
anlaşıldığı üzere iç kontrol sistemi kendi içersinde iki tür olarak ele alınmaktadır. 
Bunlar (Güredin, 2000: 167);

1. Muhasebe Kontrolleri
2. Yönetsel Kontrollerdir.

3.7.1. Muhasebe Kontrolleri

Bir işletmenin finansal ve muhasebe prosedürleri ile ilgili olup, varlıkların 
korunması ve finansal kayıtların güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik olan iç kontrol 
sistemidir. İşletme içerisinde bu tür kontroller genel olarak, yetkilendirme ve onaylama; 
kayıt tutma ve muhasebe raporlarının hazırlanması ile ilgili görevlerin, faaliyetler veya 
varlıkların korunması, varlıklar üzerindeki fiziki kontroller ve iç denetim ile ilgili 
görevlerden açıkça ayrılması şeklindeki kontrol önlemlerini içermektedir (Gürbüz,
1995: 46)

Maliyet

Optimal harcama
Noktası

İç Kontrol usul ve 
yöntemlerinin 

maliyeti

Yolsuzluk, hırsızlık 
ve savurganlıktan 
doğan maliyetler

İç kontrol Derecesi

A
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3.7.2. Yönetsel Kontroller

Bu tür kontroller ise; organizasyon planı, faaliyetlerin verimliliği ve yönetim 
politikalarına bağlılıkla ilgili tüm yöntem ve yordamları kapsamaktadır. Finansal 
kayıtlarla dolaylı olarak ilgili olan yönetsel kontroller genel olarak istatistikî analizler 
zaman ve hareket araştırmaları, başarı raporları, işgören eğitim programları ve kalite 
kontrollerini kapsamaktadır (Gönen ve Ergün, 2008: 183–204).

3.8. İç Kontrol Sisteminin Temel Kavramları

İç kontrol sisteminin temel kavramlarını aşağıda olduğu gibi sıralayabiliriz. 
Bunlar (Kepekçi, 2004: 69);

1. Bilgi işleme yöntemleri
2. Yönetimin sorumluluğu
3. Sistemde mevcut sınırlamalar
4. Sistemin yeterli güvence vermesi

3.8.1. Bilgi İşleme Yöntemleri

Bir işletmede verileri işleme yöntemleri ne olursa olsun, iç kontrol sisteminden 
beklenen amaçlar değişmez. Ancak veri işleme yöntemleri, belirlenen amaçlara ulaşmak 
için tasarlanmış kontrol prosedürlerini etkileyebilir. Bilgi işleme yöntemleri elle ve 
bilgisayar destekli olmaktadır. Elektronik bilgi işleme yöntemleri kontrol teknikleri 
açısından elle bilgi işleme yönteminden farklı özelliklere sahiptir. Bunlardan bazıları 
aşağıda belirtilmiştir (Keten, 2002: 64).

 İşlemlerin Tek Düze Proses Edilmesi: bilgisayar kullanıldığında, bütün 
benzer işlemlerin tek düze proses edilirler. Örneğin ücret bordroların 
hazırlanmasında, bütün ücretler aynı şekilde kullanılan programa göre tek 
düze hesaplanır. Böylece dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar ortadan 
kalkmış olur.

 Fonksiyonların Ayırımı: Elle tutulan sistemlerde görevlerin ayırımı ile 
gerçekleştirilebilen kontroller bilgisayarlı sistemlerde ortadan kalkmaktadır. 
Bilgisayarlarda birçok fonksiyonun bir arada yapılabilmesinden dolayı bu 
türdeki sistemlerde on-line terminaller yoluyla hem varlık hem de kayıtlara 
erişebilecek kişilerin yolsuzluk yapmalarını önlemek için şifrelerin 
kullanılması mümkündür.

 Potansiyel Hata ve Düzensizlikler: Yetkilendirilmemiş kişilerin varlıklara 
ve kayıtlara ulaşabilmesi olasılığı bilgisayarlı sistemlerde daha fazladır. Bu 
sistemlerde karşılaşılabilecek bir başka sorun da kayıtların gözle görülür bir 
kanıt bırakılmaksızın değiştirilebilmesidir. Bu tip yolsuzlukları önleyebilmek 
için terminallerin kilitlenmesi ve şifrelerin kullanılması gibi çözümler 
geliştirilmiştir.

 Diğer Kontrollerin Bilgi İşleme Kontrollerine Bağımlı Olması: Başka 
kontrollerde kullanılacak dokümanların hazırlanmasında kullanılan 
yazılımlar ve bu yazılımlardaki kontroller denetçiler tarafından dikkatlice 
incelenmelidir.
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3.8.2. Yönetimin Sorumluluğu

İşletmeler büyüdükçe ve daha karmaşık bir hale geldikçe, iç kontrolün önemi 
artmaktadır. Büyük işletmelerde üst düzeydeki yöneticiler işletme faaliyetleri ile 
doğrudan ilişkiye sahip olma olanağını bulamamaktadırlar. Bu nedenle yöneticiler 
savurganlıkları ve yolsuzlukları en aza indirecek, verimliliği artıracak, bilgilerin doğru 
ve güvenilir raporlanmasını sağlayacak, işletmenin yapısına ve büyüklüğüne uygun 
etkin bir iç kontrol yapısının kurulmasından ve işlerliğinin kazandırılmasından birinci 
dereceden sorumluluğa sahiptirler. Bu sorumluluk, örgüt planının yapılmasında, her 
bölüm içinde görev dağıtımının gözden geçirilmesinde, onaylanmasında ve iç kontrol 
usul ve yöntemlerinin karşılıklı ilişkilerinin kurulmasında görülür (Kepekçi, 2004: 69-
70)

Yönetim, sistemi sürekli gözetim altında bulundurmalıdır. Zaman içerisinde 
faaliyet koşullarında meydana gelen değişmeler sisteme etki yapar. Çalışanların 
dikkatsizliği ve kayıtsızlığı sistemde önemli derecede bozulmalara yol açar. Bu tür 
aksaklıkların meydana gelmemesi için iç kontrol sistemi uygun aralıklarla gözden 
geçirilmeli, gözetim altında tutulmalıdır (Güredin, 200: 172).

3.8.3. Sistemde Mevcut Sınırlamalar

İşletme yönetimi, iç kontrol sistemini değerlemede sistemin kendisinde mevcut 
sınırlamaları göz önünde bulundurmalıdır. Bu sınırlamalardan birincisi bir çok kontrol 
usul ve yönteminde mevcut olan insan faktörüdür (Kepekçi, 2004: 70).

Çoğu zaman kontrollerin etkinliği yanlış anlama, yargılama hataları, dikkatsizlik 
ve yoğunluk gibi nedenlerle önemli ölçüde zayıflamış olabilir. Diğer taraftan 
çalışanların akıllıca düzenledikleri hata ve yolsuzluk tuzakları da sistemin etkinliğinin 
yitirilmesine neden olabilmektedir (Güredin, 2000: 173). İkinci bir sınırlama, iç kontrol 
usul ve yöntemlerinin işletmenin tüm işlemlerini kapsamamasıdır. İç kontrol usul ve 
yöntemleri, her zaman karşılaşılmayan işlemlerde ve muhasebe raporlarının 
hazırlanmasında yöneticilerin sübjektif yargılarına dayanan tahminlerin yapılmasında 
uygulanmayabilir. Üçüncü bir sınırlama, işletmelerin içinde bulunduğu çevrenin statik 
olmamasıdır. Değişken koşullar yüzünden kontrol usul ve yöntemleri yetersiz kalabilir. 
Örneğin, kilit düzeydeki bir personelin istifası veya emekli olması, bilgisayar sistemine 
geçilmesi veya bilgisayar sisteminde değişiklikler yapılması mevcut iç kontrol 
sisteminde de büyük değişiklik yapılmasını gerektirir (Kepekçi, 2004: 70).

3.8.4. Sistemin Yeterli Güvence Vermesi

İç muhasebe kontrol sistemi kurulurken sistemin kendinden beklenen amaçlara 
ulaşmada yeterince güvence vermesi esas alınır. İç kontrol sisteminin yüzde yüzlük bir 
güvence vermesi beklenemez. Yeterince uygun güvence verme kavramı sistemden 
beklenen yararın sistemin maliyetinden fazla olması esasına dayanır. İç kontrol 
sisteminin sağlayacağı yarar amaçlara ulaşmada riskin azaltılmasıdır. Ancak riskin ne 
pahasına olursa olsun azaltılması düşünülmemelidir (Güredin, 2000: 172).
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3.9. İç Kontrol Sisteminin Temel İlkeleri

İşletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak olan iç kontrol sisteminin etkin 
olarak çalışması için, iç kontrol sistemi kurarken dikkat edilmesi gereken temel ilkeler 
şunlardır (İsmmmo, 2008: 62);

1. Görevlerin ayırımı ilkesi
2. Kıymet hareketlerinin yetkilendirilmiş olması ilkesi
3. Uygun belgeleme ve muhasebe kayıt düzeninin var olması ilkesi
4. Varlıkların ve muhasebe kayıtlarının fiziki korunması ilkesi
5. Bağımsız mutabakatların yapılması ilkesidir. 

Yukarıda belirttiğimiz iç kontrol temel ilkeleri ile iç kontrol amaçları 
arasındaki ilişkiler aşağıda ki tabloda kısaca özetlenmiştir.

Tablo 3.1. İç Kontrol Sistemi İçin Temel İlkeler (Güredin, 2001: 136).

TEMEL İLKE MUHASEBE KONTROLÜ 
AMAÇLARI

Görevlerin Ayırımı Tüm amaçlar açısından geçerli

Yetkilendirme Kıymet hareketlerine neden olması ve 
varlıkları elleme

Belgeleme ve muhasebe kayıt 
düzeni

Kıymet hareketlerine neden olması ve 
kıymet hareketlerinin kayıtlara 
geçirilmesi

Fiziksel kontroller Kıymet hareketlerine neden olunması, 
kayıtlara geçirilmesi ve varlıkları elleme

Bağımsız mutabakat Kıymet hareketlerine neden olunması, 
kayıtlara geçirme ve kayıtlar ile varlıklar 
arasında mutabakat sağlanması

3.9.1. Görevlerin Ayırımı İlkesi

Görevlerin ayırımı ilkesi geniş kapsamlı olup muhasebe kontrolü ile ilgili tam 
amaçları içermektedir. Bu ilke bir kıymet hareketinin başlangıcından tamamlanmasına 
ve muhasebe kayıtlarına tabi tutulmasına kadar olan sorumluluğun tek kişi tarafından 
değil de; Birden fazla görevli arasında paylaştırılmasını öngörmekledir. Bu şekilde kasti 
ve kasti olmayan hataların önlenmesi ve yapılmış olan hataların en kısa zamanda ortaya 
çıkarılması sağlanmış olacaktır (Güredin, 2000: 179). Herhangi bir işletmede görevlerin 
işlevsel olarak ayrılması şekil 3.3’de gösterilmiştir (Bozkurt, 2006: 128).

Görevlerin ayrımı ilkesini dört grup altında ele alabiliriz (Güredin, 2000: 179).
 Varlıkların korunması ile muhasebe kayıtlarına aktarılması görevi 

birbirinden ayrılmış olmalıdır.
 Kıymet hareketine neden olunmasının onaylanması ile varlıkların 

korunması görevleri birbirinden ayrılmış olmalıdır.
 Muhasebe kayıt ortamına yapılan kayıtlama görevleri birbirinden 

ayrılmış olmalıdır.
 Faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili sorumluluklar kayıt tutma 

sorumluluğundan ayrılmış olmalıdır.
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Şekil 3. 3 Görevlerin Ayrılığı İlişkisi (Bozkurt, 2006: 128)

3.9.2. Kıymet Hareketlerinin Yetkilendirilmiş Olması İlkesi

Her işlem mutlaka görevlendirilmiş kişiler tarafından ve yetkileri dâhilinde 
yapılmalıdır. Kişilere verilen yetkiler genel ya da özel olabilir. Genel politika 
kapsamında yürütülen yetkiler genel niteliktedir. Genel yetkilere, liste de belirtilen 
fiyatlar üzerinde satış yapılmasını genel yetkiye bir örnek olarak verebiliriz. Özel bir 
alım veya ödeme için gerekli olan yetki ise özel bir yetkidir. Özel yetki gerekli olan her 
defasında tekrardan alınmalı ve bir belge ile kanıtlanmalıdır. Bu kanıt niteliğindeki 
belgeler o kıymet hareketini yürüten ve muhasebe kayıtlarına geçiren yetkililere 
sunulmalıdır. Burada bilinmesi gereken husus yetkilendirme ile onay vermenin farklı 
olduğudur. Onaylama yetkilinin kendine verilmiş yetki kapsamında bir kıymet hareketi 
için olur vermesi işlemidir. Yetkilendirme ilkesi ise varlıklara dokunma açısından da 
önemlidir. Varlıkların yanına girme ve onlara el sürme sadece bu konuda yetkisi olan 
görevliler tarafından yapılabilmelidir (Güredin, 2000: 180).

3.9.3. Uygun Bir Belgeleme ve Muhasebe Kayıt Düzeninin Var olması İlkesi

Etkili bir kontrolün yapılabilmesi için uygun bir belgeleme düzenin var olması 
gerekir. Kıymet hareketine neden olunması ve bunu muhasebe kayıtlarına geçilmesi 
ancak belge ile gerçekleştirilir ve sorumluluk belge üzerinde izlenir. Kayıt işlemini 
gerçekleştiren kişi her işlem kaydını bir belgeye dayandırılmalıdır. Bu belgelendirme 
işlemi; fatura, ödeme belgesi, tesellim belgesi, imza, paraf, mühür ile onay şeklinde 
olabilir. Belgeler ve kâğıtlar, kaybolan belgelerin hesabının sorulabilmesi için mutlaka 

İşlemin Fiilen
Yapılması Görevi

Varlığı Koruma
Görevi

İşlemi Kayda
Alma Görevi
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sıra numaralı olmalı ve kıymet hareketi meydana geldiği andan itibaren hazırlanmalıdır
(Keten, 2002: 66).

3.9.4. Fiziki Koruma İlkeleri

İşletmeye ait varlıkların ve muhasebe kayıt ve belgelerinin her türlü istem dışı 
gelişmelere karşı korunması için yönetim tarafından tedbir alınmalıdır. Bu istem dışı 
gelişmeler; doğal afetler, hırsızlık, kaybolma vb gibi sıralanabilir.

3.9.5. Bağımsız Mutabakatların Yapılması İlkeleri

İşletmede kurulmuş olan iç kontrol sistemi unsurlarının etkin olarak çalıştırılıp 
çalıştırılmadığını tespit etmek için iç mutabakatların yapılması zorunludur. Bu 
mutabakatlar gerekli muhasebe kaydının yapılmasında sorumlu olan kişiler dışındaki 
görevliler tarafından, belirli dönemlerde ilgili kişileri haberdar etmeden yapılmalıdır. 
Mutabakat neticesinde ortaya çıkan durum yönetime rapor edilmelidir (Güredin, 2000:
181).

Etkin bir iç kontrol sistemi amacına ulaşmak isteyen bir işletmenin 
vazgeçilmezidir. İşletmenin ticari faaliyeti muhasebe sistemi içerisinde kayıt altına 
alınırken hatalı ve hileli işlemler yapılabilir. Bu durumda işletmenin varlıklarının 
kaybedilmesine sebep olmaktadır. Görevini yerine getiren etkin bir iç kontrol sistemi 
yardımı ile bu hata ve hileler engellenebilir.
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4. MUHASEBEDE YAPILAN HATA VE HİLELER

4.1. Muhasebede Yapılan Hata ve Hileler

Günümüz toplumunda ekonominin ve teknolojinin gelişmesi ve işletmelerin 
büyümesi işletmelerin yapılarını karmaşık hale getirmiştir. Bu karmaşık yapı içerisinde, 
muhasebe işlemlerini yapan kişilerin, dikkatsizliği, tecrübesizliği, bilgisizliği ve 
yanılması gibi çeşitli nedenlerle yaptığı işlemlerde hatanın olması kaçınılmaz hala 
gelmektedir (Taş, 2008: 133).

Muhasebede yapılan hata ve hileler genel olarak, önceden belirlenmiş olan 
standartlara uymayan uygulamaları içeren işlemlerdir. Muhasebede yapılan işlemler 
sonucunda ortaya çıkan bilgiler sadece o işletmeye sahip olanları ve ortakları 
ilgilendirmemektedir.

Finansal tablolarda yapılan hatalar, finansal tablolardaki bilgileri kullananların 
bu bilgiler ışığında karar alırken yanılmalarına neden olmaktadır. Bu bilgi kullanıcıları 
aşağıdaki şekilde belirtilmeye çalışılmıştır.

Şekil 4.1. Finansal Tablo Kullanıcıları (Demir, www.tmsk.org.tr)

Bu bilgi kullanıcıları verecekleri ekonomik kararların isabetli olabilmesi için, 
kullanmış oldukları finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olması gerekmektedir. Bu da 
muhasebe sisteminde hata ve hilelerin ortadan kaldırmakla mümkündür. Fakat birçok 
nedenlerden dolayı elimizde bulunan finansal bilgilerinin doğru ve güvenilirliğini 
olumsuz yönden etkileyen hata ve hilelerin ortaya çıkması kaçınılmaz bir gerçektir.

Mali tablolarımızın güvenilirliğini etkileyen bu sebepleri ortadan kaldırmak, 
ancak iyi bir muhasebe denetimi ve etkin bir iç kontrol sisteminin işletmemizde 
kurulmuş olmasına bağlıdır.   

FİNANSAL
TABLO

KULLANICILARI

    KAMU

YATIRIMCILARR

ÇALIŞANLAR

DEVLET VE 
KAMU 

İŞLETMELER
İ

BORÇ 
VERENLER

MÜŞTERİLER
SATICILAR 

VE 
TEDARİKÇİLER
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4.2. Muhasebe Hataları

4.2.1. Muhasebe Hatalarının Tanımı ve Özellikleri

Muhasebe denetçisinin, denetim esnasında karşılaşacağı sorunların başında, 
muhasebede sık sık karşımıza çıkan muhasebe hata ve hileleri gelir (Güçlü, 2008; 73).
Muhasebe hata ve hileleri, genelde, muhasebe kavram ilke ve kurallarına uygun 
olmayan düzensizlikleri ifade etmektedir. Her iki düzensizliği birbirinden ayıran unsur 
ise, yapılan işlemlerde kasıt unsurunun olup olmadığıdır

Yapılan muhasebe düzensizliklerinin hata mı hile mi olduğunun tespit edilmesi 
kayıt unsurunun ortaya çıkarılmasına bağlı olduğundan bu ayırımın yapılması her 
zaman kolay değildir. Hata ve hile, her zaman birbirinden ayrılamaz, bu iki kavram çok 
nadir durumlarda birbirinden ayırt edilebilir. Hileli işlemlerin çoğu hatalı işlemler 
yardımıyla yapılır. Ya da hatalı işlemlerle gizlenir. Hataların hileli bir nitelik 
kazanması, işlenmiş olan yollardan değil, bunların kasıtlı oluşlarından kaynaklanır
(Kaymak, 1996; 63).Hata şirket çalışanının bilmeyerek veya istemeyerek yapmış olduğu 
yanlışlıklardır. Bu hatalar (Pamukçu, 2000; 4-5);
 Şirket personelinin finansal tabloların hazırlanmasına temel teşkil eden 

muhasebe belgelerini yanlış veya eksik olarak işlemiş olmasıdır. Bu tip olaylara 
örnek verecek olursak, sene sonuna doğru bazı satıcılardan gelen faturaların 
gözden kaçarak hiç kayıtlara girmemesi veya satış fiyatlarının yanlış girilerek 
satış veya alacaklar rakamlarının eksik veya fazla olması durumunun ortaya 
çıkmasıdır.

 Şirket çalışanının olayları veya bazı durumları yanlış yorumlayarak, bir takım 
tahminlerin yanlış yapılmasına neden olabilir. Örneğin, teknolojik olarak 
eskiyen ve satılamayacak durumda olan bazı envanterin hala satılabilecek 
durumda olduğunu düşünerek gerekli karşılıkların ayrılmaması olabilir.

 Şirket çalışanı hesapların tasnif edilmesinde yanlışlıklar yapabilir. Örnek 
verecek olursak, bazı masraf kalemi sayılabilecek harcamalar duran varlık 
hesabına kaydedilebilir. Veya kısa ve uzun vadeli borçlar birbirinin yerine 
yazılabilir.
Yukarıda örnek olarak belirtilenlere göre muhasebe hataları; unutkanlık, 

dikkatsizlik, ihmal, bilgisizlik veya tecrübesizlik nedeniyle muhasebe işlemi ve 
kayıtlarında yapılan yanlışlıklardır. 

Muhasebe hataları genel olarak kanunlara, yönetmelik ve yönerge gibi yasal 
mevzuata, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile işletme politikalarına ve doğruluğu 
kabul edilen diğer ilke ve prensiplere aykırı ancak kasıt unsuru içermeyen fiil ve 
davranış olarak tanımlanabilir (Kirik, 2007; 39).Tanımdan da anlaşıldığı üzere, 
muhasebe hataları daha önce belirlenmiş olan kurallarla ve yasal mevzuata aykırı olsa 
da, isteyerek veya bilerek yapılan yanlış işlemler değildir. Kasıt unsur olmadan yapılan 
hatalı işlemlerdir.

4.2.2. Muhasebe Hatalarının Nedenleri

Muhasebe hataları genelde bilgisizlik veya ihmal gibi nedenlerden ortaya çıksa 
da bunların yanında başka sebeplerden de ortaya çıkabilir.  Bu bölümde bu hatalardan 
ayrıntılı olarak bahsedilecektir.



MUHASEBEDE YAPILAN HATA VE HİLELER                                  Nurettin KOCA

36

4.2.2.1. Bilgisizlik

Muhasebe departman’ından çalışan muhasebe personelinin, muhasebe kavram 
ilke ve esasları ve bu konuda düzenlenen yasal mevzuatı ve işletmenin muhasebe 
sistemi hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması bir takım düzensizliklere yol açar.

Teknik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak işlemlerin muhasebeleştirilmesi, 
güç ve karışık hale gelmiştir. Bu gibi nedenlerden dolayı işletmelerin ilgili 
bölümlerinde, iyi yetişmiş, kaliteli, dürüst ve bilgili personelin çalıştırılması işletmeler 
için büyük önem kazanmıştır. Uygulanmakta olan muhasebe kavram ilke ve esaslarını 
ve bu konudaki yasal düzenlemeleri bilip takip eden personelin seçimi ve istihdamı 
işletmelerin muhasebe işlemlerinde yapılabilecek hataların önlenmesinde ilk adımı 
olacaktır. Bunun yanında işletme içi eğitime tabi tutularak yetiştirilmeleri, gerektiğinde 
seminer panel gibi bilgi düzeyini artırıcı faaliyetlere gönderilmeleri de alınabilecek 
çeşitli önlemlerdir (Turançiftçi, 1998; 44-45).

4.2.2.2. İşletmenin Gerçek Durumunu Farklı Gösterme

İşlemlerin kaydedilmesinde ve mali tabloların hazırlanmasında işletme 
yönetiminin yanlı tutumu, çeşitli düzensizliklere yol açabilir. Bunu bir örnekle 
açıklayacak olursak, işletme sahipleri fazla kredi sağlamak, yeni ortak almak, fazla kâr 
dağıtmak, şirketin hisse senetlerinin fiyatını yükseltmek ve diğer bazı faydalar sağlamak 
amacıyla işletmenin bilançosunu süsler. Diğer taraftan, ayrılan ortakla veya mirasçılarla 
ve alacaklılarla avantajlı anlaşmalar yapmak, az kâr dağıtmak veya hiç dağıtmamak, 
işletmenin hisse senetlerinin fiyatlarını düşürmek gibi birçok nedenlerden dolayı bilanço 
örtülenir (Gürbüz, 1995; 61).

4.2.2.3. Dikkatsizlik ve İhmal

Muhasebeye ait işlem ve olaylar kayıt altına alınırken, bilgi kadar önemli olan 
diğer konuda gerekli olan dikkat ve özenin gösterilmesidir. Eğer gerekli olan bu özen ve 
dikkat gösterilmez ise; unutkanlık, ilgisizlik ve ihmal sonucu yapılan işlemler muhasebe 
sistemi içerisinde hatalı işlemler olarak ortaya çıkacaktır. Muhasebe hatalarının 
oluşmasındaki söz konusu ihmal ve dikkatsizlikler ay sonlarında düzenlenen mizanlarla 
ve bu hatalardan zarar gören üçüncü şahısların itirazlarıyla ortaya çıkmaktadır. Bunun 
yanında sağlıklı ve düzenli muhasebe sisteminin olduğu işletmelerde hataların 
oluşmasına sebep olan söz konusu ihmal ve dikkatsizlikler yapıldıktan kısa bir süre 
sonra tespit edilip düzeltme yoluna gidilmektedir (Kirik, 2007; 40).

4.2.2.4. Vergi Kaçırmak

Günümüzde vergi yükünün yüksek olması ve diğer başka nedenlerle işletme 
sahipleri, daha az vergi ödemek için çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Örnek verecek 
olursak, kayıt dışı işlemler, uydurma hesaplar, belge sahtekârlığı gibi yollarla vergi 
kaçırılması(Gürbüz, 1995; 61).

4.2.2.5. Çeşitli Yolsuzlukları Gizlemek

İşleme çalışanı, özel ve gayri meşru bir çıkar sağlamak amacıyla hırsızlık, ihtilas 
ve dolandırıcılık şeklinde yapmış oldukları yolsuzlukları gizlemek amacıyla kayıt, 
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hesap ve belgeler üzerinde bazı gerçek dışı düzenlemeler yapabilirler (Gürbüz, 1995;
61).

4.2.3. Muhasebe Hatalarının Çeşitleri

Muhasebe sistemi içerisinde sık sık karşılaşmış olduğumuz hatalar aşağıda 
belirtilmiştir.

4.2.3.1. Matematik Hataları

Matematiksel hatalar, fiş girişi sırasında ek belgelerin toplamlarında, ikinci 
kırdırma, faiz, karşılık gibi hesaplar nedeniyle muhasebe dışında yapılan matematiksel 
işlemlerde yapılan yanlışlıklardır (Erol, 2008; 229-237). Ancak günümüzde birçok 
işlem bilgisayar destekli yapıldığından dolayı aritmetik işlemleri bilgisayarda 
kullanılan paket programlar kendiliğinde hesapladığı için matematik hatalarını çok 
fazla rastlanılmamaktadır.

4.2.3.2. Kayıt Hataları

Kayıt hatalarını genel olarak, rakam hataları, hesap hataları ve hesapların borç ve 
alacak tarafların karşılaştırılması olmak üzere üç başlık altında sıralayabiliriz.

4.2.3.2.(1). Rakam Hataları

Bu tür hatalarda, aritmetik işlemlerin ve kullanılan hesap isimlerinin doğru 
olmasına karşılık, belgedeki rakamların deftere kayıt edilirken yanlış yazılmasıdır. Bu
tür hatalar çoğunlukla rakamda yer alan sıfırların eksik veya fazla yazılması, takdim-
tehir olarak adlandırılan rakamların yer değiştirmesi olarak kendini göstermektedir
(Duman, 2008; 148).

Yukarıda belirttiğimiz söz konusu rakam hataları ile ilgili örnekler aşağıda 
gösterilmiştir.

Örnek 1:

Tutarı 580 TL olan bir alış faturasının kayıtlara geçirilirken 850 TL olarak 
geçirilmiştir.

Bu örnekte, takdim-tehir olarak adlandırdığımız bir hata yapılmıştır. Yapılan bu 
hata sonucunda alış faturası kayıtlara 270 TL fazla geçirilmiş olmaktadır.

Örnek 2:

Satıcılardan, Can ticaret işletmesine olan 2000 TL borca karşılık,20.01.2010 
tarihinde,750 TL ödeme yapılmış ve kalan tutar için A Bankası üzerine keşide edilmiş 
çek verilmiştir (Eryılmaz ve Suer, 2009; 73). Bu örneğin kaydı şöyle yapıldığını 
düşünelim.
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        80                                                 20.01.2010

320 SATICILAR H.
                  320.01 Can Ticaret 20.000

100 KASA H.
       100.01 TL Kasası 7.500
103 VERİLEN ÇEKLER VE
        ÖDEME EMİRLERİ H.
        103.01 A Bankası Çekleri        12.500

Yukarıdaki kayıtta görüldüğü gibi yevmiye kaydı yapılırken örnekte verilen 
bütün tutarlara bir sıfır fazladan atılmıştır. Bu durumda satıcılara 18.000 TL fazla 
ödeme yapılmış gibi gözükmektedir. Bu hatalı kayıt şu şekilde düzeltilebilir.

100 KASA H.
                   100.01 TL Kasası            6.750
            103 VERİLEN ÇEKLER 
                    VE ÖD. EMİRLERİ
                    103.01 A Bankası Çek.  11.250

320 SATICILAR H.
   320.01 Can Ticaret                   18.000

 80. maddenin düzeltme kaydı

Örnek 3:

Koca Ticaret işletmesinin, 05.01.2010 tarihinde 296 no’lu fatura ile 2.600 + %18 
KDV bedelle ticari mal satın almış, KDV bedeli nakit ödenmiş, kalan kısmı için senet 
düzenlenmiştir.

Yukarıda ki örneğin aşağıdaki şekliyle kayıt altına alındığı tespit edilmiştir.

        45             05.01.2010

        153 TİCARİ MALLAR H. 26.000
        191 İND. KDV H.                  468
                           

                                      100 KASA H.
                                             100.01 TL Kasası 468

                           321 BORÇ SNT. H.        26.000

               
Kayıttan anlaşıldığı üzere 2.600 TL olması gereken ticari mal alışı, kayıt altına 

alınırken 26.000 TL olarak yazılmıştır. KDV tutarı doğru yazılmasına rağmen, Ticari 
mallar hesabı ile Borç senetleri hesabı tutarları yanlış yazılmıştır. Bu durumda işletme 
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olması gerekenden fazla borç senetleri hesabına ve ticari mallar hesabına fazla 
yazılmıştır.

Bu hatalı kaydın düzeltme kaydı aşağıdaki gibi olur.

321 BORÇ SNT. H. 23.400

153 TİCARİ MALLAR      23.400
45 No lu kaydın düzeltilmesi

Örnek 4:

İşletme,30.01.2010 tarihinde alıcı A işletmesinden olan 5.000 TL alacağına 
karşılık,60 gün vadeli bir alacak senedi almıştır. Bununla ilgili yapılan kayıt şöyledir.

        42        30.01.2010 

121 ALACAK SNT. H. 500

                                    120 ALICILAR H.
        120.01 A İşletmesi 500

Bu kayıtta, sıfırın eksik yazılmasından kaynaklanan bir hata yapılmıştır. Bu 
tespitten sonra yapılması gereken düzeltme kaydı şöyle olur

121 ALACAK SNT. H. 4.500

                 120 ALICILAR H. 4.500

42 no lu kaydın düzeltilmesi

4.2.3.2.(2). Hesap Hatası

Muhasebe, mali işlemler ve olaylar kaydedilirken belirli prensiplere uyulur. 
Böylece, muhasebe uygulamaları belirli kurallara dayanmış ve uygulamada ortaya 
çıkabilecek karışıklıklar önlenmiş olur (Eryılmaz, ve Suer, 2009; 4). Kayıtları yapılan 
işlemlerin muhasebeleştirilmesi yapılırken işlemin ait olduğu hesaba kaydedilmesi 
esastır. Bu işlemler kayıt altına alınırken, yanlış algılanması sonucu ait olduğu değil de, 
başka bir hesaba yazılması hesap hatasını ortaya çıkarmaktadır.

Bu hesap hataları ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.
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Örnek 1:

Daha önce ticari mal satışından dolayı alınmış olan 500 TL’lik senedin tahsili 
sonrası yapılan kayıt şöyledir.

        12                                         01.02.2010

100 KASA H.
       100.01 TL Kasası 500

600 Y.İ.S H. 500

Yukarıda yapılan kayıtta, Ticari mal satışı yapılmış gibi düşünülerek hatalı bir 
kayıt yapılmıştır. Eğer burada yeni bir mal satışı olmuş olsaydı, yine de bu kayıt hatalı 
olurdu. Çünkü mal satışından kaynaklanan KDV dikkate alınmamıştır.

Oysaki burada daha önce mal satışından dolayı işletmenin portföy’ünde bulunan 
senedin tahsili söz konusudur. Tekrardan yeni bir ticari mal satışı yoktur. Yapılan bu 
hatalı kayıt aşağıda olduğu gibi ters kayıt yapılarak kapatılır.

600 Y.İ.S. H. 500

100 KASA H.
       100.01 TL Kasası 500

12 nolu kaydın düzeltilmesi kaydı

Yukarıdaki düzeltme kaydını yaptıktan sonra, olması gereken doğru kayıt şu 
şekilde yapılır.

01.02.2010
100 KASA H.

              100.01 TL Kasası 500

121 ALACAK SNT. H. 500

Örnek 2:

Müşteri A dan 05.02.2010 tarihinde borcuna karşılık 5.000 TL değerinde senet 
alınmıştır. Bu işlemin muhasebe kaydı şu şekilde yapılmıştır.
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        14        05.02.2010

120 ALICILAR H. 5000

321 BORÇ SNT. H. 5000

Yukarıdaki işlem tamamen yanlış algılanarak, yanlış bir kayıt yapılmıştır. 
Yukarıdaki kayıtta hem müşteriler borçlanılmış hem de işletme borç senedi vererek 
borçlanılmıştır. Yukarıdaki hatalı kayıt, ters kayıt yapılarak şu şekilde kapatılır.

321 BORÇ SNT. H. 5000

120 ALICILAR H. 5000
14 nolu kaydın düzeltilmesi kaydı

Yukarıdaki ters kayıttan sonra asıl olması gereken kayıt aşağıdaki olduğu gibi 
yapılır.

             05.02.2010

121 ALACAK SNT. H. 5000

120 ALICILAR H. 500

Örnek 3:

İşletmenin portföyünde bulunan 1.500 TL yazılı bedelli çek tahsil için, 
20.04.2010 tarihinde muhatap bankaya gönderilmiştir. Bu işlemin kaydı şu şekilde 
yapılmıştır.

        16 20.04.2010

100 KASA H.
       100.01 TL Kasası 1500

101 ALINAN ÇEK H. 1500

Yukarıdaki kayıt, çekin tahsil edildiği düşünülerek hatalı yapılmıştır. Oysaki çek 
henüz tahsil edilmemiş, sadece tahsil için muhatap bankaya gönderilmiştir. Bu hatalı 
kayıt önce şu şekilde ters kayıtla kapatılır.
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        16

101 ALINAN ÇEK H. 1500

100 KASA H.
       100.01 TL Kasası 1500

Yukarıdaki ters kayıt yapılarak hatalı kayıt iptal edildikten sonra, asıl yapılması 
gereken kayıt aşağıda olduğu gibi yapılır.

                                                     20.04.2010

101 ALINAN ÇEK H.
       101.02 Tahsildeki Çekler 1500

101 ALINAN ÇEK H.
        101 01 Portföydeki Çekler 1500

Örnek 4:

İşletme, 21.04.2010 tarihinde 417 nolu fatura ile 1.000 + %18 KDV bedelle 
kullanılmak üzere buzdolabı satın alınmıştır. Bedelini bankadan ödemiştir. Bu işlemle 
ilgili şu şekilde kayıt yapılmıştır.

       20 21.04.2010

153 TİCARİ MALLAR H. 1000
191 İND. KDV H.   180

100 KASA H.
        100.01 TL Kasası 1180

Yukarıdaki kayıt, yanlış algılama sonucunda hatalı yapılmıştır. Alınan buzdolabı 
satmak için değil işletmede kullanılmak için alındığından 255 Demirbaşlar hesabına 
kaydedilmesi gerekirdi. Ayrıca ödeme kasadan değil bankadan yapılmıştır.

Bu hatalı kayıt aşağıda olduğu gibi önce ters kayıtla kapatılır.

100 KASA H.
       100.01 TL Kasası 1180

153 TİCARİ MALLAR H. 1000
191 İND. KDV. H.   180

20 nolu kaydın düzeltilmesi kaydı
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Yukarıdaki gibi ters kayıtla hatlı madde düzeltildikten sonra, asıl olması gereken 
kayıt aşağıda olduğu gibi yapılır.

21.04.2010
255 DEMİRBAŞLAR H. 1000
191 İND. KDV. H.     180

102 BANKALAR H. 1180

Örnek 5:

İşletmenin 31.12.2009 tarihinde yapılan inceleme sonucunda,31.01.2010 vadeli 
5.000 TL alacak senedinin tahsili için bankaya gönderilmesi sonucunda yapılan 
muhasebe kaydının şu şekilde yapıldığı belirlenmiştir.

      30                                                20.12.2009 
102 BANKALAR H.
       102.01 İş Bankası 5.000

121 ALACAK SNT. H. 5.000

Yukarıdaki kayıt yanlış bir kayıttır. Kayıtta alacak senedi tahsil edilip banka 
hesabına aktarılmış gibi bir durum gözükmektedir. Ancak, senet henüz tahsil edilmemiş, 
tahsil için ilgili bankaya gönderilmiştir. Bu hatalı kayıt ters kayıtla kapatılır. Olması 
gereken kayıt aşağıdaki gibi yapılır.

121 ALACAK SNT. H.
        121.02 Tahsildeki senetler 5.000

121 ALACAK SNT. H.
       121 Cüzdandaki senetler 5.000

Örnek 6:

İşletme 30.01.2010 tarihinde 2 yıllığına depo olarak kiraladığı binanın kullanılır 
hale getirmek için 8.000 TL tutarında harcama yapmıştır. Bu işleme ait muhasebe 
kaydının şöyle olduğu tespit edilmiştir.

30.01.2009
770 GENEL YÖN. GİD. H. 8.000
191 İND. KDV. H. 1.440

100 KASA H.
                    100.01 YTL Kasa 9.440
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Bu kayıtta depo için yapılan harcama gider olarak düşünülmüş, bu yüzden genel 
yönetim giderlerine atılmıştır. Ancak bu masraf gider değil Özel maliyettir. Bu hatalı 
kayıt şu şekilde ters kayıtla kapatılır.

100 KASA H.
       100.01 YTL Kasa 9.440

770 GENEL YÖN. GİD. H. 8.000
191 İND KDV. H. 1.440

Hatalı kayıt bu şekilde ters kayıtla kapatıldıktan sonra, doğru olan kayıt şu 
şekilde yapılır.

264 ÖZEL MALİYTELER H. 8.000
191 İND. KDV. H. 1.440

100 KASA H.
       100.01 YTL Kasa 9.440

Örnek 7:

 Aralıklı envanter yöntemini kullanan işletme daha önce 10.000 TL değerinde 
kredili olarak satmış olduğu ticari malın, 5.000 TL’lik kısmı işletmeye iade edilmiştir. 
Bu işlemle ilgili kayıt şu şekilde yapılmıştır.

600 YURTİÇİ SATIŞLAR H. 5.000
191 İND. KDV. H.    900

120 ALICILAR H. 5.900

Yukarıda yapılan kayıt hatalıdır. Bu hatalı kayıt ters kayıtla kapatılır. Daha sonra 
doğru olan kayıt aşağıdaki gibi yapılır.

610 SATIŞTAN İADE 5.000
191 İND. KDV. H.    900

120 ALICILAR 5.900
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4.2.3.2.(3). Hesapların Borç ve Alacak Tarafların Karşılaştırılması

Muhasebe kayıtları çift taraflı kayıt esasına göre yapılmaktadır. Muhasebeye 
konu olan işlemler doğru olarak algılanmasına rağmen ve hesapların isimleri doğru 
olarak kullanılmasına rağmen alacaklı kayıt edilmesi gereken yerde borçlu, borçlu 
olması gereken yerde ise alacaklı olarak yazılması sonucu ortaya çıkan hatalardır.

Bu durumla ilgili örnekler aşağıda verilmiştir

Örnek 1:

30.04.2010 tarihinde, alıcılardan (müşterilerden) ışık ticaret işletmesinden, 1500 
TL tutarındaki alacağa karşılık, aynı miktar da çek alınmıştır. Bu işlemle ilgili şöyle 
kayıt yapılmıştır.

        25 30.04.2010

120 ALICILAR
       120.04 Işık Ticaret 1.500

101 ALINAN ÇEKLER H.
       101.01 Portföydeki Çekler 1.500

Bu kayıtta hesapların ismi ve tutarları doğru olmasına rağmen, borç ve alacak 
ilişkisinde hata yapılmıştır. Alacaklı olması gereken hesap borçlu, borçlu olması 
gereken hesap ise alacaklı olarak yazılmıştır.

Hatalı olan bu yevmiye maddesi yazılı olan tutarın iki katı ters kayıtla düzeltilir. 
Ya da önce aynı tutarla ters kayıtla kapatılıp, daha sonra olması gereken doğru kayıt 
yapılarak düzeltilmiş olur

101 ALINAN ÇEKLER H.
       101.01 Portföydeki çekler 3.000

120 ALICILAR H.
       120.04 Işık Ticaret 3.000

25 nolu kaydın düzeltilmesi kaydı

Örnek 2:

İşletme 01.05.2010 tarihinde İş bankası Elbistan şubesinde bulunan ticari 
mevduat hesabında 2.575 TL çekmiştir. Bununla ilgili yapılan kayıt şöyledir.
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      30                                         01.05.2010

102 BANKALAR H.
       102.01 İş bankası 2.575

100 KASA H.
       100.01 TL Kasası 2.575

Bu kayıtta da, hesaplar doğru ancak alacaklı hesap borca, borçlu hesap alacağa 
yazılarak hata yapılmıştır. Bu hata tutarların iki katı ters kayıtla düzeltilir.

100 KASA H.
       100.01 TL Kasası 5.500

102 BANKALAR H.
       102.01 İş Bankası 5.500

30 nolu kaydın düzeltilmesi kaydı

4.2.3.2.(4). Nakil Hataları

Yevmiye defterindeki muhasebe kayıtlarının başka bir sahifeye ve defteri kebire 
geçirirken yapılan yanlışlıklara, nakil hataları denir (Duman, 2008; 149). Nakil hataları 
manüel(elde yapılan) muhasebe kayıtlarında karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde ise; 
muhasebe işlemleri bilgisayar destekli paket programları ile kayıt altına alındığı için pek 
karşımıza çıkmamaktadır.

4.2.3.2.(5). Unutma ve Tekrar Hataları

Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, gelir ve karların 
aynı döneme ait gider ve zararla karşılaştırılması dönemsellik ilkesi gereğidir
(Sevilengül, 1997; 24).

İşletmeye ait olup; alış, satış, gider gibi işlemlerin ilgili döneme kaydedilmemesi 
veya kayıt altına hiç alınmaması unutma hatasıdır. Satış faturalarının bir veya bir 
kaçının kaydedilmesinin unutulması, bir den fazla dönemi ilgilendiren giderlerin tek bir 
döneme yansıtılması gibi hatalarda unutma hatası olarak tanımlanabilir (Duman, 2008;
150).

Tekrarlama ise; unutmanın tersine bir işlemin kayıtlara iki defa geçirilmesidir. 
Mükerrer kayıt denilen bu hata çoğunlukla ödemesi sonradan yapılan işlemlerin hem 
belge aslı hem de ödeme sırasında olmak üzere iki defa muhasebeleştirilmesi şeklinde 
ortaya çıkar. Proforma fatura kullanan işletmelerde sık sık rastlanılır (22.11.2008,
www.stratejikboyut.com)

Örneğin, işletme sipariş aldığı ticari malı işletmeye gelmeden deftere kayıt 
yapar; daha sonra işletmeye malın tesliminden sonda yine muhasebeleştirirse aynı ticari 
mala ait mükerrer kayıt yapılmış olur. Bu da tekrarlama hatasını ortaya çıkarır. 
Düzeltilmesi ise tespit edilmesinden sonra ters kayıtla yapılır.
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4.2.3.2.(6). Bilanço Hataları

Bilanço hatalarını üç grup halinde inceleyebiliriz. Bunlar (Alptürk, 2008; 398);
 İşletmenin aktif ve pasifinde bulunan kıymetlerin değerlemesi ile amortisman ve 

karşılık ayrılması konularında muhasebe ilkelerine, ticari kurallar ve yasa 
hükümlerine uygun hareket edilmemesi sureti ile ortaya çıkan hatalardır. Kısaca 
bu tür hatalara değerleme hataları da denilebilir. Dönem sonundaki mal 
mevcudunun yüksek veya düşük değerlenmesi, aktifleştirilip amortismana tabi 
tutulması gereken harcamanın doğrudan gider yazılması ile amortisman ve 
karşılıkların yanlış ayrılması belli başlı değerleme hatalarıdır.

 Bilançoda niteliği belirsiz ve kapalı hesapların bulunmasıdır. Mahiyeti 
anlaşılmayan hesaplar gibi. Bu tür durumlar bilançonun açık anlaşılır olma 
niteliğine uymaz. Bilanço üzerinde işletme ile ilgili sağlıklı analiz yapılmasını 
önler, tek düzen hesap planı uygulanmasında bu sakınca büyük ölçüde 
giderilmiştir.

 Aktif ve pasif hesapların karşılaştırılarak tek bir hesapta birleştirilmesidir. 
Alacaklar ve borçlar hesabının karşılaştırılarak tek bir hesapta birleştirilmesidir. 
Bu hataların dönem sonucuna hiçbir etkisi olmaz ama bilançonun açıklık, 
sadelik, anlaşılır olma ilkelerine aykırıdır. Bilanço analizini güçleştirir, yanıltıcı 
olabilir.

4.3. Muhasebe Hileleri

4.3.1. Muhasebe Hilelerinin Tanımı ve Özellikleri

Bir işletmenin muhasebe kayıtlarında ve dolayısıyla mali tablolarında yapılan 
olağan olmayan düzenlemeler, maskelemeler, yolsuzluk, hileler küçük bir kesime fayda 
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 akmaktadır (Bozkurt,
2000: 15).

Bu kapsamda hile, bir personelin yanlış olduğunu bildiği veya doğruluğuna 
inanmadığı bir takım yanlışlıkların ve kanuna aykırı hareketlerin maksatlı olarak veya 
yanlış sunma niyetiyle yapmasını kapsar. Mali tablolarda hatalar, hile ve usulsüzlükten 
veya hatadan kaynaklanmaktadır. Hile ve usulsüzlükleri hatadan ayıran temel unsur, 
finansal tablolarda yanlışlığa sebep olan hareketin kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığıdır
(Emir, 2008: 88).

Muhasebe hataları kayıtlar üzerinde yapılırken muhasebe hileleri ağırlıklı olarak 
belgeler üzerinde ve isteyerek yapılır. Hilelerin belgeler üzerinde ve bilinçli olarak 
yapılması nedeniyle muhasebe sistemi içerisinde kendiliğinden ortaya çıkarılması 
beklenemez (Alptürk, 2008: 402).

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında hilelin tanımını yapacak olursak hile; bir 
işletmenin kaynaklarının veya varlıklarının kasıtlı olarak yanlış kullanımı veya 
uygulanması ile o faaliyeti yürüten personelin kişisel yarar sağlama gayreti olarak 
tanımlanabilir (Sipahi, 2004:..).
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4.3.2. Muhasebe Hilelerini Ortaya Çıkaran Nedenler

Yukarıda hile kavramının tanımından anlaşıldığı üzere hile, işletmede çalışan 
kişilerin veya işletme sahip ve yöneticilerinin kişisel eğimleri neticesinde ortaya 
çıkmaktadır. Hilenin yapılma nedenleri birçok açıdan ele alınmaktadır. Bu nedenleri şu 
şekilde sıralanabilir (Kaymak, 1996: 92);

1. Yolsuzlukları gizlemek
2. Vergi kaçırmak
3. İşletmenin gerçek durumunu farklı göstermek
4. Diğer nedenler

Yukarıda dört madde halinde sıralamış olduğumuz, muhasebe hilelerinin 
yapılma nedenlerini aşağıda kısaca açıklayacağız.

4.3.2.1. Yolsuzlukları Gizlemek

İşletme çalışanı, özel ve gayrimeşru çıkar sağlamak amacıyla hırsızlık, ihtilas ve 
dolandırıcılık şeklinde yapmış oldukları yolsuzlukları gizlemek amacıyla kayıt, hesap 
ve belgeler üzerinde bazı düzensizlikler yapabilir (Gürbüz, 1995: 61).

Bu tür hareketlerin ortaya çıkması, kurumsal kimliği oluşamamış küçük çapta 
faaliyetlerini sürdüren işletmelerin vezne, muhasebe ve depo gibi bölümlerde çalışan 
personellerinin kişisel eğilimlerinin bir sonucudur. Ayrıca faaliyetlerini büyük çapta 
yürüten işletmelerde de gözükebilir. Bu tür firmaların üst kademelerinden çalışan 
personelin, kişisel zaaflarından dolayı düştükleri maddi sıkıntılarında kurtulmak için, 
kendi çıkarlarına olsa da işletmenin zararına olan bazı hileli işlere katıldıkları 
görülmektedir. Birçok işletmede genellikle, para ve stoklar gibi değerleri korumakla ve 
idare etmek ile sorumlu olan çalışanlar tarafından bir kısmını veya tamamını zimmetine 
geçirerek işletmeye ait bu değerleri ortadan kaldırmaktadır.

 Belirttiğimiz bu durumları açıklayacak olursak; işletmenin kasasında çalışan ve 
ödeme yapmakla yükümlü olan personelin elindeki yetkiyi kötüye kullanarak zimmete 
para geçirebilmektedir.  Örnek verecek olursak; işletmeye ait yapılan gider kalemleri 
vardır. Bu gider kalemlerini karşı tarafla anlaşarak bu kalemlere ait belgelerin(fatura 
vb.)yüksek gösterilmesi sunucunda yolsuzluk yapabilirler. Diğer taraftar sorumlu 
kişinin şahsına geçirmiş olduğu parayı gizlemek için, ticari mal alışları esnasında 
alımları fatura üzerinde yüksek gösterebilmektedir.

Yukarıda kısaca değinmiş olduğumuz bu tür yolsuzlukların ortaya çıkması, 
işletmelerin; belirli bir çalışma politikası ve düzeninin olamamasından 
kaynaklanmaktadır. Diğer bir şekilde ifade edecek olursak; kurumsal kimliği içerisinde 
etkin bir iç kontrol sistemi kurumamış ise bu tür fiillerin önüne geçmesi pek mümkün 
değildir. Ancak bu tür filler tesadüfler sonucunda tespit edilebilir.

4.3.2.2. Vergi Kaçırmak

Vergi Kaçırmak, çeşitli sebepler öne sürerek muhasebe işlemlerinde ve belge 
üzerinde hile yapmanın en önde gelen sebebidir diyebiliriz. Günümüzde vergi yükünün 
fazla yüksek olması nedeniyle işletme sahipleri tarafından, daha az vergi vermek için 
çeşitli yollara başvurulmaktadır. Örneğin; kayıt dışı işlemler, uydurma hesaplar, belge 
sahtekârlığı gibi yolları sayabiliriz (Gürbüz, 1995: 61).

Vergi kaçırma, yasalar uyarınca kendilerine vergi yüklenen gerçek veya tüzel 
kişilerin, yasa hükümlerine uymamak suretiyle verginin hiç oluşmamasına ya da eksik 
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oluşmasına neden olmalarıdır. Tanımdan da anlaşıldığı gibi, vergi kaçırma, yasanın 
yüklediği ödevleri yerine getirmemek suretiyle gerçekleşen bir işlemdir. Bu işlemlere 
gösterilen nedenleri aşağıda olduğu gibi sıralayabiliriz (Pamukçu, 2000: 10).
 Vergilerin yüksek oluşu
 Vergi adaletsizliği
 Çabuk köşeyi dönme isteği
 Vergi kaçırarak zengin ol anlayışının yaygınlaşması
 Para değerinde meydana gelen fiktif artışların vergilenmesine tepki
 Vergi kaçıran işletme ile kaçırmayan işletme arasındaki haksız rekabet nedeniyle 

işletmelerin rekabet güçlerin kendiliklerinden koruma amacıyla zorunlu olarak 
vergi kaçırmaya yönelmeler

 Başkalarının vergi kaçırmasını görenlerin, kendilerinin de özenmesi
 Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için vergi kaçırılması
 Tüketim ekonomisine geçiş nedeniyle büyümeye duyulan açlık. Çabuk büyümek 

isteyen işletmelerin, gelirlerini kayıt dışına çıkartarak vergi kaçırmaya 
yönelmesi

 Yetirince caydırıcı nitelikte vergi denetiminin olamaması

4.3.2.3. İşletmenin Gerçek Durumunu Farklı Göstermek

İşlemelerin kaydedilmesinde ve mali tabloların hazırlanmasında işletme 
yönetiminin taraflı davranışı, çeşitli düzensizliklere yol açabilir. Örneğin; fazla kredi 
sağlamak, yeni ortak almak, fazla kar dağıtmak, şirketin hisse senetlerinin fiyatını 
yükselmek ve diğer bazı yararlar sağlamak amacıyla işletmenin bilançosu süslenir. 
Buna karşılık ayrılan ortakla ve mirasçılarla ve alacaklılarla avantajlı anlaşmalar 
yapmak, az kar dağıtmak veya hiç dağıtmamak, işletmenin hisse senetlerinin fiyatlarını 
düşürmek gibi amaçlarla bilanço örtülenir (Gürbüz, 1995; 61).

Bir işletmenin muhasebe kayıtlarında ve dolayısıyla mali tablolarında yapılan 
olağandışı düzenlemeler, maskelemeler, yolsuzluklar, hileler küçük bir kesime yarar 
sağlarken toplumun önemli bir kesimi üzerinde olumsuz etkilenmeye sebep olmaktadır. 
Yapılanlarda makro düzeyde yatırımcılar, borç verenler, çalışanlar, satıcılar zarar 
görürken, makro düzeyde de toplum kaynakların yanlış yere akmasından 
etkilenmektedir (Pamukçu, 2000: 11).

4.3.2.4. Diğer Nedenler

Yukarıda ilk üç maddede kısaca açıkladığımız nedenler ile birlikte birçok 
nedenlerden dolayı hile yapılmaktadır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;
 Zimmetlerin gizlenmesi,
 Ortakların birbirlerini yanıltma isteği,
 Hak edilmeyen teşviklerden yararlanma isteği,
 Daha az kar dağıtma isteğidir.

4.3.3. Muhasebe Hilelerinin Türleri

İşletmenin kayıt ve belgelerinin bilerek ve isteyerek tahrif edilmesi olarak 
tanımladığımız muhasebe hileleri, işletmenin sahip ve yöneticileri, çalışanları tarafından 
yukarıda belirtmiş olduğumuz birçok amaçla yapılmaktadır.
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Bu amaçlarla yapılan muhasebe hileleri, bağımsız denetçiyi yoran ve zor 
durumda bırakan bir durumdur. Denetçilerin karşılaştıkları bu hilelerin çok sayıda 
sıralamak mümkündür. Teknolojinin gelişmesi, bilginin hızla değişip kendini 
yenilemesi gibi durumların etkisiyle karşılaşılan hilelerin çeşitliliğini artırmaktadır. Biz 
burada hilelerin türlerinden bahsederken, genel olarak karşılaşılan hile türlerinden 
bahsedeceğiz. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

1. Kasti Hatalar,
2. Kayıt Dışı İşlemler,
3. İşlemlerden Önce veya Sonra Kayıt,
4. Uydurma hesapların Kullanılması,
5. Belge Sahtekârlığı,
6. Bilanço Hileleridir.

Yukarıda sıraladığımız muhasebe hile türlerini kısaca açıklamaya çalışalım.

4.3.3.1. Kasti Hatalar

Önceki bölümlerden belirttiğimiz gibi; muhasebe hataları bilgisizliğe, 
dikkatsizliğe dayanır. Söz konusu yanlışlıklar belli bir amaçla ve bilerek yapılırsa kasti 
hata olur ve muhasebe hilesi denir.

Ancak yapılan yanlışlığın kasıtlı olup olmadığını ortaya koymak genellikle çok 
zor olduğundan, yapılan yanlışlığın hata mı yoksa hile mi olduğuna karar vermek 
güçtür. Kastın varlığa ispat edilemiyorsa o yanlışlığı muhasebe hatası olarak kabul 
etmek gerekir (Duman, 2008; 152).

4.3.3.2. Kayıt Dışı İşlemler

Bilindiği gibi işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken her türlü ekonomik işlem ve 
kayıtlarının belgelere dayanması gerekir. Bir takım işlemlerin belgesiz yapılması ve 
defterlere yansıtılmamasına kayıt dışı işlem denir. Kayıt dışı işlem faturaların 
alınmaması veya alınsa da gizlenmesi; diğer taraftan satış faturalarının düzenlenmemesi 
suretiyle yapılır (Alptürk, 2008: 423).

Belirtilen bu işlemler sonucunda, elde edilen kaynaklar kayıt dışı bir ekonominin 
oluşmasına sebep olmaktadır. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerinin kapsamının çok geniş 
olması, kayıt dışı ekonomi ile ilgili kapsamlı bir tanımın yapılmasını güçleştirmektedir. 
Kesin ve genel kabul görmüş tek bir tanımdan söz etmek mümkün değildir. Buna 
rağmen şöyle bir tanım yapılabilir: Kayıtdışı Ekonomi, ya hiç belgeye bağlanmayarak 
ya da içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilen ekonomik olayın(alım-
satım) devletten ve işletme ile ilgili öteki kişilerden tamamen ya da kısmen gizlenerek, 
kayıtlı ekonominin dışına taşmasıdır (Işık ve Acar, 2003: 117-136).

4.3.3.3. İşlemlerden Önce veya Sonra Kayıt

İşlemlerin ne zaman kaydedileceği aşağıdaki vergi usul kanununda belirtilmiştir.

(2365 sayılı Kanunun 32’inci maddesiyle değişen madde) Muameleler defterlere 
zamanında kaydedilir. Şöyle ki;

a. Muameleler işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve 
vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi 
kayıtların 10 günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.
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b. Kayıtların devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili 
amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürütülen 
müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. 
Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal 
ettirilmesine cevaz vermez.

c. Günlük kasa, günlük perakende satış ve hâsılat defterleri ile serbest meslek 
kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir (VUK. Md.219).
İşlemin, gerçekleşme tarihinde önce veya sonraki bir tarih itibariyle 

kaydedilmesi gizli bir amacın varlığını gösterir. Mal stoklarının fazla görünmemesi için 
yılsonlarında alınan malların kaydının bilanço gününden sonraya bırakılması veya 
işletmenin nakit durumunu iyi göstermek amacıyla bilanço kapandıktan sonra gelecek 
nakdin önceden kaydedilmesini örnek olarak verebiliriz (Duman, 2008: 152).

4.3.3.4. Uydurma Hesapların Kullanılması

Muhasebe hilelerinden bir diğeri olan, uydurma hesapların kullanılması, hâsılatı 
gizlemek veya maliyeti şişirmek maksadıyla itibari kişiler adına uydurma ve yanıltıcı 
hesap açma işlemidir. Bu hesaplar aracılığıyla işlemler olduklarından farklı şekilde 
kayıtlara yansıtılmış olur. Bu maksatla açılmış olan uydurma hesaplar daha uygun bir 
hesapla karşılaştırılarak kapatılır. Uydurma hesaplar belgesiz ve kayıt dışı olarak 
yapılan işlemleri denkleştirmek amacı ile kullanılır. Burada işlem ve belgenin olmasana 
rağmen, belge ile işlemin içeriği birbirinden farklıdır. Gerçekte birisine yüksek bedelle 
ancak faturasız satılan mal, itibari bir isme düşük bir bedelle satılmış gibi fatura 
edilebilir. Yapılan bu işlem ile aradaki hâsılat farkı gizlenmiş olur. Yine, imalata verilen 
ve mamul şeklinde faturasız olarak yapılan satış işlemi, uydurma bir kişi adına 
hammadde olarak satılmış gibi fatura kesilebilir. Gerçek satışla elde edilen hâsılat ile 
faturadaki satış bedeli arasında oluşan fark, uydurma hesaplar aracılığıyla kayıt dışı 
bırakılmış olur. Uydurma hesaplar aracılığıyla maliyet artırılması yolunu gidilmektedir. 
Bu yöntemde, belgesiz olarak alınan üretime veya alım satıma konu olan malın veya 
yararlanılan hizmetin, gerçekten olmayan bir kişi veya var olan başka bir kişi adına 
yüksek bedelle fatura ettirilmektedir (Duman, 2008: 152-153).

4.3.3.5. Belge Sahtekârlığı

Sahte muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin tanımı ile ilgili olarak 01.08.1988 
tarihli 28 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde değinilmiş “D” bölümünde 
sahte belge aşağıdaki gibi tanımlanmıştır (28.08.2009, www.muhasebenet.net);

Hukuki geçerliliğini sağlayan zorunlu ve yeterli unsurlara sahip olmayan 
belgeler sahte belgelerdir. Bu çerçevede;
 Bir mal hareketi veya hizmet söz konusu olmadığı halde düzenlenen belgeler,
 Belge düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen belgeler,
 Başkası adına bastırılıp kullanılan belgeler, sahte belge olarak kabul 

edilmektedir.
Yukarıda açıklamaların yanında Vergi Usul Kanunu madde 359’un “B” 

bendinde sahte belgeyi şu şekilde tanımlamıştır;
Sahte Belge,gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi 

düzenlenen belgedir (VUK 359, www.gib.gov.tr).
Yukarıdaki tanımlamalardan da anlaşıldığı gibi bu işlem birçok şekilde 

yapılabilmektedir. Faaliyetini sürdüren firmalar, gerçekte bir mal veya hizmet satışı 
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olmadığı halde satmış gibi belge düzenleyebildikleri gibi, gerçekte olmayan ya da ticari 
faaliyetlerini sonlandırmış firmalar adına da belge düzenlenebilmektedir. Son 
zamanlarda bazı firmalar adına firmanın haberi olmadan matbaada fatura bastırıldığı ya 
da ele geçirilen boş bir fatura örneğinin renkli fotokopiyle çoğaltılarak düzenlendiği de 
görülebilmektedir. Diğer taraftan kimliğini kaybetmiş olan kişilerin adına kurulan 
gerçekte olmayan firma kurulmakta ve bu firma adına belge bastırılarak 
kullanılmaktadır (Güçlü, 2008: 77).

Yanıltıcı belge ise; gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu 
muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan 
belgelere yanıltıcı belgelerdir (Duman, 2008: 153).

4.3.3.6. Bilanço Hileleri

Bilanço, VARLIKLAR=SERMAYE+BORÇLAR eşitliğinde oluşmaktadır. 
İşletmenin varlıkları, faaliyet konularına göre farklılık gösteren çeşitte ve büyüklükte 
birçok iktisadi değerlerden oluşur. Borçları ise değişik nitelikteki borçlardan oluşur. 
İşletmenin mali yapısının bu ifadesi Bilanço adını verdiğimiz bir mali tablo ile 
gösterilmektedir. 

Bu duruma göre bilanço; işletmenin belirli bir tarihteki mali 
yapısını(durumunu) gösteren bir mali tablo şeklinde tanımlanabilmektedir. 
Dolayısıyla bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihte(31 Aralık) sahip olduğu varlıklar ve 
bu varlıkların kaynağını oluşturun sermaye ve borçların unsurlarını türlerini ve 
tutarlarını gösteren bir mali tablodur (Cemalcılar, 2004: 24). Bu tanımdan ve eşitlikten 
de anlaşıldığı üzere bilanço bir işletmenin mali yapısını ortaya koymaktadır. Bu hem 
işletme sahipleri ve yöneticileri açısından bir önem arz ettiği gibi, bu bilgileri 
kullanacak kişiler açısından da önem taşımaktadır. 

Ancak işletme sahipleri ve bilançoyu hazırlayanlar yukarı bölümlerden 
belirttiğimiz nedenlerden dolayı işletmenin gerçek durumunu farklı gösterecek çeşitli 
yöntemlere başvurmaktadırlar. Biz burada bilançoda başvurulan bu yöntemlerden kısaca 
bahsedeceğiz. Bu yöntemler (Alptürk, 2008: 399);
 Bilanço Maskelenmesi
 Bilanço Güzelleştirilmesi olarak iki bölümde incelenebilir.

4.3.3.6.(1). Bilanço Maskelenmesi

Bilanço maskelenmesini, belli bir amaca dönük olarak bilançonun olduğundan 
farklı düzenlenmesi olarak tanımlamak mümkündür. Bilanço maskelemenin amacı 
işletmenin ekonomik ve mali yapısı ile karlılık ve likiditesini ilgilileri yanıltıcı bir 
şekilde bilgi vererek olduğundan farklı imaj yaratmaktır (Duman, 2008: 154).

Bilanço çıkarmak envanter çalışmalarının bir parçası ve son aşaması 
olduğundan, bilançonun maskelenmesine yönelik işlemler dönem sonunda değerleme 
sırasında yapılmaktadır. Değerleme yapılırken işletmenin mevcut kıymetleri, stokları 
olması gerekenden yüksek değerlenirse veya amortisman ile karşılık ayrılmasından
vazgeçilirse bilanço iyileştirilmiş olur. Kıymetlerin düşük değerlenmesi halinde ise 
olumsuz yönden bir maskeleme söz konusudur.
Bilançonun olumsuz yönde maskelenmesinin amacı;
 Vergi Kaçırmak,
 Kar dağıtmamak veya az dağıtmak
 Hisselerin borsa değerini düşürerek spekülasyon yapmak olabilir.
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Bilançoyu olumsuz yönde maskeleme işlemleri dönem kazancını da etkilemişse, 
vergi incelenmesi sırasında göz önüne alınır ve düzeltilir.

4.3.3.6.(2). Bilançonun Güzelleştirilmesi

Bilançonun olumlu yönde maskelenmesine bilanço güzelleştirilmesi denir. 
Bilanço güzelleştirmenin bilinen amaçlarını şu şekilde sıralayabiliri (Duman, 2008:
154).
 Daha fazla kredi alabilmek,
 Çok ortaklı şirketlerde ortakları tatmin etmek için fazla kar dağıtmak,
 İşletmenin kamuoyundaki imajını güçlendirmek,
 Borsada hisselerin fiyatlarını arttırmak,
 Vergi ödeyebilmek,

Bilanço güzelleştirme, çoğunlukla bankalara karşı daha fazla kredi almak ve 
işletmenin imajını, görüntüsünü güçlendirmek ya da yabancı firmalara ortaklık 
anlaşmalarından avantaj sağlamak için başvurulur. Nadiren de olsa, bazı hallerde vergi 
ödeme arzusu da amaç olabilmektedir. Bilanço güzelleştirme işlemlerinin dönem 
kazancını olduğundan fazla gösterilmesi halinde, vergi incelemelerinde gerekli 
düzeltmelerin yapılması istenir. Çünkü vergi incelemesi ödenmesi gereken verginin 
doğruluğun araştırma ve sağlamayı amaçlar. Ancak bilanço maskelemesi amacıyla 
amortisman karşılık ayırmayan işletmelerde bu işlemler ile ilgili bir düzeltme yapılmaz. 
Zira, vergi hukukumuzda amortisman ve karşılık ayırma bir zorunluluk değil, 
mükelleflerin seçimine bırakılmış haklarıdır. Seçimini ayırmamak yönünden kullanılan 
işlemlerin amortisman ve karşılık ayrıma hakkı ortadan kalkar (Duman, 2008: 154).

İşletme yönetimi tarafından yapılmış olabilecek, yukarıda belirtmiş olduğumuz 
bilanço hilelerini ortaya çıkarmada yararlanılacak faaliyetlerle ilgili anormallikler 
işletmenin mali tablolarının ve diğer raporlarının analiz edilmesi ile görülebilir. 
Denetçinin dikkatini çekebilecek anormallikler genel olarak şu şekilde 
sıralanabilmektedir (Alptürk, 2008: 425).

1. Mali tablo bakiyelerinde açıklanamayan değişmeler,
2. Dönem sonlarına yakın tarihlerde olağan olmayan büyük tutarlı ve yüksek karlı 

işlemler,
3. Kazançlarında kalite düzeyinde kötüye gidiş,
4. Yetersiz öz kaynak yapısı,
5. Yüksek borçlanma ve yüksek oranlı faiz yapısı,
6. Alacakların tahsilinde sıkıntılar veya nakit akış sorunları,
7. Gelirlerden daha fazla artan giderler,

4.3.4. İşletmelerde Sık Karşılaşılan Hileler

Günümüz işletmeleri kendilerince birçok amaçla hileli işlemlere müracaat 
etmektedir. Çok sık olarak karşılaşılan bu hileli işlemleri aşağıda olduğu gibi 
sıralayabiliriz (Alptürk, 2008: 425).

 Çeşitli biçimlerde yapılan para tahsilâtının kayıtlara yansıtılmadan zimmete 
geçirilmesi

 Müşteriden yapılan tahsilâtların geciktirilmesi, yapılan tahsilâtın eksik 
bildirilmesi,

 Çift tahsilât makbuzu veya tahsilât makbuzlarında rakam değiştirilmeleri,
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 Banka kayıtları ile oynanarak parasal yarar sağlanması,
 Belgeler üzerinde yapılan sahtekârlıklar ile yarar sağlanması,
 İşletmeye gerçek borçlar yaratılarak lehte ödemenin sağlanması
 Sahte satışlar yaratılarak lehte ödeme sağlanması,
 Stok ve hurda hırsızlıkları,
 Gerçek olmayan harcamalar yaratılarak ödemelerin elde edilmesi,
 Gider kalemlerinin şişirilmesi,
 Gereğinden fazla alım yapılması,
 Fazla mesai ücretleri yaratılarak menfaat sağlanması,
 Şirketteki dolandırıcıların hesaplarla oynayıp çok sayıda giriş, çıkış ve hesap 

hareketi yaparak kafa karıştırmaları, paraya oradan oraya aktarıp, mal girdi 
çıktıları gibi hareketlerle sürekli para transferi göstermeleri ve bu nedenle para 
sürekli bir başka kaynağa aktarılmış gösterildiği için hesaplarda olağan dışı bir 
para çıkışının kısa dönemde fark edilmemesi,

 Şirket gider ve harcamalarında alışılmışın dışında yükselme,
 Mal stokunda açıklanamayan eksilmeler

Yukarıda muhasebe hilelerini ortaya çıkaran nedenlerden ve hile türlerinden 
bahsedilmiştir. İşletmelerde sık sık karşılaşılan bu muhasebe hileleri ile ilgili örnekler 
aşağıda verilmiştir.

Örnek 1 (Şentürk, Alpaslan, 2009:137):

X işletmesinin Ocak 2010 dönemine ait; Devreden KDV 25.000 TL borç, 
İndirilebilecek KDV 150.000 TL borç ve Hesaplanan KDV hesabı ise 300.000 TL 
alacak bakiyesi vermektedir. Bu duruma göre işletmenin 125.000 TL KDV ödemesi 
gerekmektedir.

Ancak işletme sahipleri bu KDV”yi ödemek istememektedirler. Bunun için şu 
şekilde hileli bir kayıt yapmışlardır.

191 İNDİRİLECEK KDV 200.000

331 ORTAKLARA BORÇLAR 200.000

Yukarıda yapılan kayıtla ödenmesi gereken 125.000 TL bir andan ortadan 
kaybolmuştur. Yapılan hileli kayıtla işletme 75.000 TL devreden KDV ye sahip 
olmuştur.

Örnek 2(Şentürk, Alpaslan, 2009: 137):

X işletmesinin Ocak 2010 dönemine ait; Devreden KDV 25.000 TL borç, 
İndirilebilecek KDV 150.000 TL borç ve Hesaplanan KDV hesabı ise 300.000 TL 
alacak bakiyesi vermektedir. Bu duruma göre işletmenin 125.000 TL KDV ödemesi 
gerekmektedir.



MUHASEBEDE YAPILAN HATA VE HİLELER                                  Nurettin KOCA

55

Ancak işletmenin finans sorumlusunun çok fazla kredi kartı borcu vardır ve bir 
türlü aşamadığı sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için bu onun için bir fırsat 
olabilecektir. Muhasebe sorumlusu arkadaşıyla birlikte şu şekilde bir yöntem 
geliştirmişlerdir.

191 İNDİRİLECEK KDV 200.000

335 PERSONELE BORÇLAR 200.000

Yukarıda yapılan kayıtla ödenmesi gereken 125.000 TL bir andan ortadan 
kaybolmuştur. Yapılan hileli kayıtla işletme 75.000 TL devreden KDV ye sahip 
olmuştur.

İlgili personel vergi ödenmesi için yazılan ve işletme yöneticisi tarafından 
imzalanan banka talimatı üzerinde oynama yaparak ödemenin kendi şahsi hesaplarına 
aktardıktan sonra, bankadan çıkan parayı şu şekilde gizlemişlerdir.

335 PERSONELE BORÇLAR 200.000

102 BANKALAR 200.000

Burada vergi hukuku açısından hesap ve muhasebe hilesi yapılmıştır. 
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5. HATA VE HİLELERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK İÇ KONTROL 
SİSİTEMİ

Bilgi kullanıcılarının işletmenin sunduğu finansal tablolara olan güvensizlikleri 
bağımsız muhasebe denetiminin önemini artırmıştır. Bu öneme, bağımsız muhasebe 
denetçilerinin çalışmalarının önemli bir kısmını, mali tabloları hakkında görüş 
oluşturmaya çalıştıkları işletmenin iç kontrol yapısı üzerinde yoğunlaştırmalarına sebep 
olmuştur. Çünkü denetçinin, doğrulu ve güvenilirliği konusunda görüş oluşturmaya 
çalıştığı mali tablolar işletmenin iç kontrol sisteminin bir sonucudur. İç kontrol, bir 
işletmenin finansal bilgilerinin doğruluğu ve güvenilirliği ile doğrudan ilgilidir. Bu 
sebepten dolayı denetçiler öncelikle işletmenin iç kontrolünü anlamaya çalışmalı ve 
burada edindikleri bilgilere göre denetim faaliyetini yönlendirmelidirler (Yılancı, 2007:
57).

İşletmenin finansal verilerinin doğru olması ve işletme içindeki hata ve hilelerin 
ortadan kaldırılması veya asgariye indirilmesi etkin bir iç kontrol sistemi ile 
mümkündür. Ancak etkin bir iç kontrol sistemi kurulması için muhasebe sistemi 
içerisindeki hile riskinin belirlenmesi gerekmektedir. 

5.1. Muhasebe Sistemi İçerisinde Hile Üçgeni

Muhasebe sistemi, muhasebenin kontrol, kayda alma, raporlama ile analiz ve 
yorumlama fonksiyonlarını kapsayan ve personel, yazılım-donanım, belge-kayıt düzeni, 
hesap planı ve raporlama unsurlarından oluşan bir bütündür. Bu nedenle, muhasebe 
sisteminin ilk işlevi işletmede gerçekleşen sayısız mali olay arasında ilgileneceği 
işlemleri seçip derlemek ve sistematik olarak kaydını parasal terimler ile yapmaktır
(Dabbağoğlu, 2007: 165).

Muhasebe bilgi sisteminin güvenliğini sağlamak için öncelikle sistemi tehdit 
eden unsurların neler olduğunu belirlemek gerekmektedir. Muhasebe bilgi sisteminde 
yer alan ve dolaşan her türlü veri ve bilgi, hataların ve özellikle de hilelerin tehdidi 
altındadır. Hile, üç temel bileşenden oluşmakta ve hile üçgeni olarak 
atlandırılmaktadır. Hilenin ortaya çıkmasını sağlayan bu üç unsur; Baskı, Haklı 
Gösterme ve Fırsat başlıkları altında incelenebilmektedir (Erdoğan, 2006: 146-147).

BASKI

FIRSAT HAKLI GÖSTERME

  Şekil 5.1. Hileyi Oluşturan Unsurlar (Demir, 2008: 117)



İÇ KONTROLYARDIMIYLA HATA VE…                                           Nurettin KOCA

57

5.1.1. Baskı

Genelde yöneticiler finansal sonuçların iyi gözükmesini isterler. Çünkü 
alacakları ücretler, primler ve işlerini sürdürmeleri buna bağlıdır. Bu tür bir baskı, bu 
kişilerin muhasebe bilgileri üzerinde hileye başvurmaları ve finansal raporların gerçek 
olmayan biçimde üretilmesi sonucunu yaratabilir. Diğer taraftan bu tür baskılar kişisel 
parasal çıkarlar için ortaya çıkabilmektedir. İşletmede bazı çalışanların kumar borçları, 
kredi kartı borçları ve çeşitli sebeplerle ortaya çıkan para gereksinimleri, üzerlerinde 
baskı oluşturarak hileli yollara başvurmalarına yol açmaktadır (Erdoğan, 2006: 147).

İşletme çalışanları üzerinde ki baskıları azaltmak için, işletme yönetimi 
aşağıdaki tedbirleri almalıdır (Demir, 2008: 118-119):
 Yönetim tarafından oluşturulan “şirket üst yönetiminin etik kurallara ve 

profesyonel ilkelere uygun çalışılması kuralının” yönetimi kurul tarafından etkin 
bir şekilde denetlenmesini sağlayacak bir sistem kurulmalıdır.

 Erişilmesi mümkün olmayan finansal hedefler belirlenmesinden kaçınılmalıdır.
 Hedeflere erişilmesi için baskı uygulamaktan kaçınılmalıdır.
 Değişen piyasa koşullarının gerektirmesi durumunda hedefler değiştirilmelidir.
 Ücretlendirme sisteminin adil olması sağlanmalı ve sahtekârlık yapılmasını 

teşvik edebilecek ortam ve fırsatlar oluşturulmamalıdır.
 Şirketin gelecekteki performansına yönelik aşırı dış beklentileri teşvik etmemeli 

ve bu tür dış beklentilerin olmasını engellemelidir.

5.1.2. Fırsat

İşletmede etkin bir iç kontrol sistemi olmamasından kaynaklanan boşluğu fırsat 
bilen herhangi bir çalışanın yakalanmayacağı düşüncesi ile hileli işlemlere 
başvurabilmektedir. Ancak işletmede var olan etkin bir iç kontrol sistemi hileli işlem 
yapma fırsatını kısıtlar.

Hiyerarşi kademesinde daha alt unvanlarda çalışanların göz yumması veya 
yetersiz kontrol sistemlerinin izin vermesi nedeniyle kuralların boşluklarında yararlanan 
ve yetkili makamlarda bulunan kişiler mevcut kontrol sistemlerini etkisiz hale getirecek 
veya geçersiz kılacak fırsatları oluşturabilir. İşletmede kontrol noktasında bulunan 
yöneticiler bu fırsatları azaltmak için aşağıda belirtilenleri yapmalıdırlar (Demir, 2008:
117-118):
 İşletmenin iç muhasebe kayıtlarını doğru ve tam zamanında tutulmalı
 Faaliyetlerinizle ilgili işlemleri ve tedarikçiler, alıcılar, satın alma temsilcileri, 

satış mümessilleri ve mali birimler arasındaki ilişkilerde ilgi ve etkileşimi 
bulunan diğer kişiler arasındaki kişisel ilişkileri dikkatli bir şekilde izlenmeli ve 
denetlenmeli

 Mamul mallar, nakit mevcutlar, duran varlık, sermaye teçhizatı, araçlar ve diğer 
değerli kalemlerde dâhil olmak üzere şirketin aktif değerlerinin korunması için 
fiziki bir güvenlik sistemi kurulmalı

 Yeni işe giren çalışanlarının geçmişleriyle ilgili kontrollerinde yapılması dâhil
olmak üzere çalışanlarla ilgili doğru ve düzenli kayıt sistemi kurulmalı

 Muhasebe kayıt ve prosedürlerinin uygulanmasının sağlanması için gruplar 
içinde güçlü denetleme ve yöneticilik ilişkileri teşvik edilmeli ve güçlendirilmeli

 İstisnai koşul ve maddeler içermeyen net,açık ve yeknesak niteliklere haiz 
muhasebe ve kayıt prosedürleri oluşturulmalı
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5.1.3. Haklı Gösterme

Kişiler kendilerini dürüst olarak algılarlar. Suç davranışına girdiklerinden de 
bunu haklı kılmaya çalışırlar. Yaptıkları hileyi doğrulamak içinde kendilerini ikna 
etmeye çalışırlar. Nakit hırsızlığı yapan çalışanların bu davranışlarıyla ilgili ortak tavrı 
bu parayı daha sonra yerine koyma niyetinde olduklarıdır. Onlar için bu bir hırsızlık 
değil, ödünç almadır. Bazen de çalışanlar bu tip davranışlarını işletmeye kızdıkları için 
bir öç alma olarak görürler. Bu davranışlar için birçok bahane bulmak mümkün 
olabilmektedir (Erdoğan, 2006: 148):

Saymış olduğumuz bu tip haklı gösterme tutumlarını ortadan kaldırmak veya 
azaltmak için yöneticiler aşağıda belirtilenleri yapmalıdırlar (Demir, 2008: 120):
 Kurum hemen her bölümünde geçerli olmak üzere, güvenilirlik üstüne inşa 

edilmiş güçlü değerleri teşvik etmeli
 Muhasebe,kayıt sistemi ve finansal tablolardaki sahtekârlıklarla ilgili olarak 

yasaklanan davranış ve tutumları açık ve net bir şekilde tanımlayan politika ve 
kurallara sahip olmalı

 Yasaklanan davranış ve tutumların tüm çalışanlara aktarılması ve anlatılması 
için düzenli eğitimler düzenlenmeli

 Uygun olamayan tutum ve davranışların gizli olarak ihbar edilmesi ve 
raporlanmasını sağlamak için sistemler kurmalı

 Dürüst ve ahlaki davranışın öncelik olduğunu ve hedeflerin hiçbir zaman ve 
hiçbir şekilde sahtekârlık veya hile yapılarak erişilemeyeceğini anlatmak içir üst 
düzey yöneticiler bulundurulmalı

 Muhasebe alanında dürüstlüğü verilen örneklerle teşvik ve telkin eden yönetim 
uygulamalarının olması sağlanmalı

 Kural ve kaideleri ihlal etmenin etki ve sonuçlarını ve ihlal edenlerin ne şekilde
cezalandırılacağını mümkün olan her ortam ve fırsatta açık ve net bir şekilde 
iletilmeli

5.2. Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Kurulması Ve Çalıştırılması

İç kontrol sistemi, örgütsel hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda ve 
özellikle, faaliyetlerin etkinliği, kaynakların ekonomik ve verimli kullanımı, 
yürürlükteki politikalara, prosedürlere, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğu, 
sahtecilik, kanuna aykırılık veya yolsuzluk sonucu ortaya çıkanlar da dâhil olmak üzere 
varlıkların ve menfaatlerin her türlü kayba karşı korunması, bilgilerin, hesapların ve 
verilerin doğruluğu ve güvenilirliği hususlarında makul güvence sağlamak üzere örgüt 
bünyesinde tesis edilmiş sistemler ağının bütününü kapsar. Bu bütünlüğü sağlayacak 
etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, bu sistemin gerektiği şekilde işletilmesi ve 
izlenmesi yönetimin sorumluluğundadır. Yöneticilerin eylemleri, politikaları ve 
iletişimleri aracığıyla yarattıkları atmosfer ya gevşek, ya da pozitif bir kontrol kültürü 
ile sonuçlanmaktadır. İç kontrolün temel süreçleri planlama, uygulama, nezaret etme ve 
izlemedir (Keskin, 2006: 13):

Yöneticiler, varlıkların korunması ve işletmenin belirlenen hedeflere aksamadan 
ulaşması için, belirtilen şu işlemlere ilişkin bir kontrol yapısı oluşturmalı ve işletmelidir.

1. Mal ve Hizmet Alımları
2. Mal ve Hizmet Satımları
3. Nakit Sistemi İşleyişi
4. İşletme İçindeki İşlemler
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5.2.1. Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve 
Çalıştırılması

Satın alma, çeşitli mal ve hizmetlerin işletme dışındaki üçüncü kişilerden; 
satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek için temin edilmesi işleminden oluşur. Bu 
işlemlerin sonucunda alınan mal veya hizmetler aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Bozkurt,
2006: 279):
 Ticari mal
 İlk madde ve malzeme
 Yardımcı malzemeler ve işletme malzemeleri
 Maddi duran varlıklar
 Maddi olmayan duran varlıklar
 Pazarlama ve satış ile ilgili alınan mal ve hizmetler
 Yönetim faaliyetleri ile ilgili alının mal ve hizmetler
 Araştırma ve geliştirme ile ilgili alınan malzemeler

Yukarıda belirttiğimiz satın alma işlemleri daha önceden belirlenmiş olan iç 
kontrol yapısı içerisinde gerçekleştirilmelidir. Bu yapı şu aşamalardan oluşmaktadır.

1. Mal veya hizmet satın alma isteğinde bulunulması
2. Siparişin verilmesi
3. Mal veya hizmetin satın alınması
4. Depolama
5. Satın alma işleminin kaydedilmesi

5.2.1.1. Mal Veya Hizmet Satın Alma İsteğinde Bulunulması

İşletme personeli tarafından mal veya hizmet satın alma talebinin yapılması satın 
alma işleminin başlangıç aşamasıdır. Böyle bir talep özellikle mal alımı yönünden 
işletmenin deposunda veya başka bir bölümünde istenen malın olmaması ile başlar. 
Talebin yapılmasındaki yetkilendirme işletmenin politikasına göre değişir (Bozkurt,
2006: 285)

Mal veya hizmet satın alama isteğinde bulunma işlemleri belirtilen İç kontrol 
yapısı içerisinde gerçekleştirilmelidir. Bunlar (Kepekçi, 2004: 184):
 Satın alma işlemleri, yetki verilen personelin, satın alma ihtiyacını belirlemesiyle 

başlatılmalıdır.
 Stok, üretim, kullanım veya satış amacıyla hammadde, malzeme ve ticari mal 

satın alınması ihtiyacını belirleyen personelin bir üst yöneticisi tarafından satın 
alma isteği onaylanmalıdır.

 Satın alma isteğinin belirlenmesi işletmeler arasında farklı şekillerde olabilir. 
Örneğin, hammadde ve malzeme satın alınması isteği, eldeki stok miktarı sipariş 
ver noktasına indiğinde bir kişi tarafından veya otomatik olarak bilgisayar 
sistemi aracılığıyla belirlenebilir. 

 Satın alma istek fişinde, satın alınacak hammadde ve malzemelerin teknik 
özellikleri ve miktar belirtilmeli.

 Ekonomik sipariş miktarı ve sipariş verme noktası önceden belirlenmiş olmalı.
 Satın alma istek fişleri, bütçe kısmı tarafından ayrıca onaylanmalıdır.
 Belirli bir parasal tutarın üzerindeki satın alma işlemlerinin başlatılması yetkisi 

üst düzey yöneticilerine verilmelidir.
 Satın alma istek fişleri kaybolmaması için, istekte bulunan bölüm veya kısım 

tarafından numaralandırılmalıdır.
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 Satın alma istek fişleri, satın alınacak malzemenin kullanılmasından sorumlu 
olan yönetici tarafından onaylanmalıdır.

 Satın alınacak malzemenin işletmede gerekli olacağı zaman, istek fişinde 
belirtilmelidir.

 Satın alma fişi onaylandığında, bir nüsha fişi düzenleyen birimde kalır, diğer 
nüshası satın alma bölümüne gönderilir,

5.2.1.2. Siparişin Verilmesi

Belirli bir büyüklüğe ulaşmış her işletmede oluşturulan satın alma bölümü, 
kendisine onaylı talep formu geldikten sonra harekete geçer. Satın alma bölümünün 
temel işlevi, uygun malı veya hizmeti uygun fiyatla ve zamanında alabilmektir
(Bozkurt, 2006: 285):

Satın alma işleminin ikinci aşaması olan sipariş verme işlemi aşağıda belirtilen 
iç kontrol prosedürleri çerçevesinde yapılmalıdır. Bunlar (Kepekçi, 2004: 185):

 Satın alınması istenilen mal ve hizmetlerin satıcılara sipariş verilmesi yetkisi, 
satın alma bölümüne verilmelidir.

 Satın alma bölümü, onaylanmış satın alma istek fişine dayanarak sipariş fişi 
düzenlemelidir.

 Siparişi düzenleyen personelin bir üst yöneticisi tarafından sipariş fişi 
onaylanmalıdır.

 Sipariş fişi kullanılmadan önce numaralandırılmalıdır.
 Sipariş fişlerinin tümünün onaylı olup olmadığı ve numara sırasına göre 

kullanılıp kullanılmadığı başka bir personel tarafından zaman zaman kontrol 
edilmelidir.

 Sipariş fişleri ile bu fişlerin dayanağı olan satın alma fişleri, bu fişleri 
düzenlemeyen personel tarafından karşılaştırılmalıdır.

 Sipariş fişlerine, satın alma memurunun satın alacağı malın teknik özellikleri 
tam olarak yazılmalıdır.

 Piyasadan yapılan alımlarda, satın alma memuruna satın alma yetkisi ile beraber 
gerekli piyasa araştırması yapmasına yetecek zaman verilmelidir.

 Satın alınacak mal ve hizmetin fiyat, kalite, miktar ve diğer satın alma 
koşullarını düzenleyen satın alma şartnameleri hazırlanmalıdır.

 Satıcılardan teklif mektubu alma, açık eksiltme ve kapalı zarf usulü ile ihale gibi 
rekabete dayanan satın alma usulleri kabul edilmelidir.

 Satın alma fonksiyonunun yerel birimlere devredildiği işletmelerde, her yerel 
birimde neyin satın alınacağı önceden belirlenmeli, birimler arasında rekabet 
ortamı yaratılmamalıdır.

 Satın alınacak malın miktarı ile satıcının satabileceği miktara ilişkin bilgilerin, 
satın alma personeline verilmesiyle Pazarlık koşulları işletme lehine 
kolaylaştırılmalıdır.

 Satın alma bölümü, satıcıların teslim etme, kalite ve maliyet gibi koşullara 
ilişkin yeterliliğini belirlemek amacıyla satıcı değerleme dosyaları tutmalıdır.
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5.2.1.3. Mal veya Hizmetin Satın Alınması

Özellikle satıcıdan gelen malın teslim alınması aşaması işletme açısından önem 
gösteren bir noktadır. Çünkü mal işletmeye girdiği andan itibaren işletmenin borç 
yükümlülüğü çalışmaya başlar. Gelen malın satın alınması politikası ve organizasyonu 
işletmenin büyüklüğüne veya bakış açısına göre değişebilir (Bozkurt, 2006: 285).

Satın alma işleminin üçüncü aşaması olan teslim alma işlemi, işletmeden 
işletmeye çeşitlilik gösterse de aşağıda belirtilen iç kontrol yapısı içerisinde 
gerçekleşmelidir. Bunlar (Kepekçi, 2004: 185-186):
 Sipariş edilen ve satıcı tarafından işletmeye gönderilen malzemeler, yönetimin 

belirlediği yetkilere uygun olarak yetkili tarafından teslim alınmalı ve kabul 
edilmelidir.

 Teslim alma işlemleri, satın alma ve muhasebe bölümlerinden ayrı bir kısım 
tarafından yerine getirilmeli.

 Teslim alma bölümü, satıcılardan gelen malzemelerin, sipariş fişinde yazılı olan 
miktar, kalite ve teknik özelliklere uygun olup olmadığını araştırmaktan sorumlu 
olmalıdır.

 Teslim alma bölümü, gelen malzemeleri inceleyip, sipariş fişi ve satıcının 
gönderdiği sevk irsaliyesi ile karşılaştırdıktan sonra teslim alma raporu 
hazırlamalıdır.

 Teslim alma raporları önceden basılı seri numarasına göre kullanılmalıdır.
 Teslim alınan malzemenin, sipariş miktarından az veya fazla olması durumunda 

malzemenin kabul edilmesi ve reddedilmesi konusunda bir kural 
benimsenmelidir.

 Sipariş fişi düzenlenmeden gelmiş olan mallar kabul edilmemelidir.
 Teslim alma raporlarının numara sırasına göre kullanılıp kullanılmadığı ve iptal 

edilenlerin nedenleri bir başka personel tarafından incelenmelidir.
 Teslim alma raporları ile sevk irsaliyesinin ve sipariş fişlerinin karşılaştırılıp 

karşılaştırılmadığı bir başka personel tarafından gözden geçirilmelidir.
 Teslim alma raporlarında malzemenin teslim alma tarihi, satıcıya ilişkin bilgiler, 

malzemenin türü, miktarı ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
 Teslim alma raporlarının bir nüshası malzeme ambarına, bir nüshası alış 

bordrosu düzenleme kısmına gönderilmeli, bir nüshası da dosyalanmalıdır.

5.2.1.4.Depolama

Depolama işlemi satın alma işleminin dördüncü aşamasıdır. Depolama 
fonksiyonuna ilişkin kontrol prosedürleri, teslim alma fonksiyonuna ilişkin kontrol 
prosedürlerine benzemektedir. Ambar personeli teslim aldığı malzemeleri incelemeli ve 
saymalı, teslim aldığı malzemeyi sipariş fişi ve teslim alma raporu ile karşılaştırmalıdır. 
Bunun yanında ilgili personel aşağıda belirtilen prosedürlere de uymalıdır. Bunlar 
(Kepekçi, 2004: 186-187):
 Ambara sadece satın alma istek fişi, sipariş fişi ve teslim alma raporu olan 

malzemeler kabul edilmelidir.
 Ambar personeline satın alma ile ilgili belgeleri düzenleme ve onaylama yetkisi 

verilmelidir.
 Ambar personeli teslim alma raporlarını imzalamalı, malzeme giriş ve çıkışı 

sadece ambar memurunun düzenleyeceği ve yöneticisini onaylayacağı belgelere 
dayandırılmalıdır.
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 Ambardan, malzeme ve diğer varlıkların ilgili bölümler tarafından istenmesi, 
yetkili bölüm personelinin imzasının bulunduğu, ambar istek fişine 
dayandırılmalıdır.

 Ambardan malzeme ve diğer varlıklar teslim edildiğinde, teslim alan istekte 
bulunan bölümden olmalı ve ambar çıkış fişini imzalamalıdır.

 Ambar personelinin mevcut olmadığı zamanlarda ambardan malzeme alınması 
ve ambara girilmesi yasaklanmalıdır.

 Ambardaki malzemelerin çalınması ve yetkisiz kişiler tarafından alınmasını 
önleyecek kilit, alarm sistemi ve güvenlik görevlisi bulundurma gibi önlemler 
alınmalıdır.

5.2.1.5. Satın Alma İşleminin Kaydedilmesi

Satın alma işleminin önemli aşamalarından birisi, gerekli muhasebe kayıtlarının 
doğru ve zamanında yapılmasıdır. Muhasebe genellikle düzenlenen alım dosyasındaki 
bilgilere göre kayıt yapmaktadır. Alımda iki aşama vardır. Malın fiilen işletmeye 
gelmesi ve alış faturasının sonra gelmesidir. Bu nedenle kayıtlar iki aşamada 
gerçekleştirilebilir. Bu işletmenin muhasebe politikasına göre değişiklik gösterir
(Bozkurt, 2006: 286).İşletmelerin politikalarına göre kayıt altına alma işlemleri farklılık 
gösterse de genelde aşağıda belirteceğimiz prosedürlere göre yapılmalıdır. Bunlar
(Kepekçi, 2004: 188-189):
 Tüm satın alma işlemleri kaydedilmelidir.
 Alış faturalarının ilgili sipariş fişleri ve teslim alma raporlarıyla 

karşılaştırılmadan, satın alınan mallar kaydedilmemelidir.
 Alış faturasıyla diğer belgeler karşılaştırıldıktan sonra alış işlemi mahsup fişine 

ve alış bordrosuna kaydedilmelidir.
 Satın alma ile ilgili yevmiye maddeleri alış faturalarına ve diğer destekleyici 

belgelere dayandırılmalıdır.
 Satın alma ile ilgili yevmiye maddelerinin alış faturalarına ve diğer destekleyici 

belgelere uygunluğu, bu kayıtları yapmayan personel tarafından kontrol 
edilmelidir.

 Satıcılar hesabı ile satıcı hesabının uygunluğu, bu kayıtları tutmayan personel 
tarafından gözden geçirilmelidir.

 Genel muhasebe bölümü, faturaları ve diğer belgeleri karşılaştırarak yevmiye ve 
büyük defter kayıtlarını yapmalıdır.

 Büyük defter hesabı ile yardımcı defter hesapları arasında uygunluk her ay 
sonunda sağlanmalıdır.

 Büyük defter ve yardımcı defter hesaplarına aktarmaların yeniden hesaplanması 
ve yevmiye maddelerine uygunluğunun gözden geçirilmesi, bu kayıtları 
tutmayan personel tarafından yapılmalıdır.

 Stok muhasebesi kısmı veya personeli, alış faturalarını ve ek belgeleri incelerek, 
stok kayıtlarını güncellemelidir.

 Satıcı hesapları tutan personel, alış faturalarını ve ek belgeleri inceleyerek, satış 
hesaplarını güncellemelidir.
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5.2.2. Mal Ve Hizmet Satışlarına İlişkin İç Kontrol Sisteminin Kurulması Ve 
Çalıştırılması

Satış işlemleriyle ilgili kontrol prosedürlerin oluşturulması ve değerlendirilmesi 
için satış işlemlerini aşağıdaki gibi bölümlere ayrılabilir (Kepekçi, 2004: 171):

1. Müşteriden sipariş alınması
2. Müşteriye kredi açılması
3. Alınan siparişin gönderilmesi
4. Faturanın düzenlenmesi
5. Satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

5.2.2.1. Siparişin Alınması

Müşteri işletmeden gelen satın alma isteği mal ve hizmet satışının ilk aşamasıdır. 
Gelen siparişler yönetim tarafından yetkilendirilmiş bir birim tarafından değerlendirilir 
ve kabul veya ret edilir (Bozkurt, 2006: 254).

Müşteri siparişinin kabul veya ret edilmesi süreci işletmenin belirlemiş olduğu iç 
kontrol yapısından şu aşamalardan oluşur. Bunlar (Kepekçi, 2004: 172):
 Müşterilerden siparişler, yönetimin belirlemiş olduğu yetkilere uygun olarak 

kabul edilmelidir.
 Müşterilerden siparişler, satış personeli tarafından müşteri ile yüz yüze görüşme 

veya mektup, telefon, faks ile alınabilir. Müşterilerden alınan siparişlerin işleme 
konulması yetkisi satış fişi düzenleme memuruna verilmelidir.

 Satış fişi düzenleme personeli, sipariş veren müşterinin adını, onaylanmış 
müşteri listesi ile karşılaştırdıktan sonra satış fişini düzenler. Böylece hayali 
veya istenmeyen müşterilere satış yapılması ilk adımda önlenmiş olur. Müşteri 
yeni bir müşteri ise, müşterinin kredili satın alma başvurusu kredi açma bölümü 
tarafından incelendikten ve onaylandıktan sonra, yeni müşteri onaylanmış 
müşteri listesine alınır ve bu müşteri için satış fişi düzenlenir.

 Satış fişleri; önceden basılı seri numarası taşımalı ve sıra numarasına göre 
kullanılmalıdır.

 Satış fişinin bir nüshası onaylanması için kredi açma kısmına gönderilir, diğer 
nüshası dosyada kalır.

5.2.2.2. Müşteriye Kredi Açılması

Satış işlemleri vadeli olarak yapılacaksa, yetkili kredilendirme bölümü 
tarafından müşteriye tanınacak kredi onaylanmalıdır. Müşteri sipariş formu, 
kredilendirme bölümüne geldiğinde incelemeye alınır. Müşteri önceden çalışılan bir 
işletme ise kendisine tanınan kredi limitine bakılır ve uygunsa onay verilir. Müşteri yeni 
bir işletme ise hakkında araştırma yapılır. Özellikle işletme dışı kaynaklardan müşteri 
hakkında bilgi toplanır ve uygun bir kredi limiti belirlenir (Bozkurt, 2006: 254)

Kredili satış yapılacak müşteriler, bu müşterilere tanınan kredi limitleri ve vadesi 
yönetimin devrettiği yetkilere uygun olarak belirlenmelidir. Bu belirlenirken de iç 
kontrol prosedürlerine göre hareket edilmelidir. Bunlar (Kepekçi, 2004: 172):
 Krediyi onaylayacak olan personel, kredinin koşulları, vadesi ve limiti önceden 

belirlenmelidir.
 Kredi açma kısmı; kredi açılabilecek müşteriler için onaylanmış müşteri listesi 

oluşturur. Bu listeyi oluşturmada, müşterinin ticari itibarı, mali durumu, 
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geçmişteki borç ödeme alışkanlığı ve yasal kısıtlamalar gibi özel durumları 
dikkate alır.

 Kredi açma kısmı tarafından satış fişinin onaylanması, müşteriye kredili satış 
yapılması iznini verir. Kredi onaylama işlemi yapılması; şüpheli ve değersiz 
alacaklar bakımından aşırı bir risk oluşacaktır.

 Onaylanmış satış fişi, müşterinin sipariş fişi ile birlikte satış mağazasına veya 
mamul ambarına gönderilir.

 Müşterilere tanınan kredi limitleri zaman zaman gözden geçirilir.

5.2.2.3. Alınan Siparişin Gönderilmesi

Alınan siparişin gönderilmesi satış işleminin önemli bir aşamasını 
oluşturmaktadır. İşletmeler çoğunlukla görevlerin ayrılığı ilkesini dikkate alarak 
yükleme işi için ayrı bir birim oluştururlar. Bu birim depoda gelen malların içeriği ile 
kendisinde bulunan müşteri sipariş formunu karşılaştırarak kontrol görevini yapar. 
Böylece olabilecek hata veya yolsuzlukların önlenmesi amaçlanır (Bozkurt, 2006: 254).

Siparişlerin müşterilere gönderilmesi, yönetimce belirlenmiş olan prosedürlere 
ve yetkilere uygun olmalıdır. Bu yetki ve prosedürler şöyledir (Kepekçi, 2004: 173):
 Satış mağazası veya depo görevlileri; müşterinin sipariş fişi ile onaylanmış satış

fişini karşılaştırmalıdır. Böylece, satış fişinin, gönderilecek siparişlerin miktar ve 
kalite yönünden, müşterinin sipariş fişinden farklı olma durumu ortadan 
kaldırılmış veya aza indirilmiş olur.

 Satış mağazası veya mamul ambarı; ambar çıkış fişi düzenler ve malları sevk 
kısmına teslim eder

 Sevk kısmı; siparişin ambalajlanması, gönderilmesi, sevk irsaliyesinin 
düzenlenmesi ve gönderilecek mallar ile onaylı satış fişinin karşılaştırılmasında 
sorumlu tutulur.

 Sevk noktası; işletmenin stok kontrolünü bıraktığı yer olduğu için önemlidir. 
Burada yapılacak hatalar ve yolsuzlukları, hayali müşterilere veya kredisi 
olmayan müşterilere malların sevk edilmesi veya satış fişi ile uyuşmayan 
malların sevk edilmesi şeklinde olabilir. Bunu önlemek için sevk irsaliyesi 
düzenleyen memura, satış fişini düzenleme, onaylama, fatura düzenleme ve 
muhasebe kayıtlarını yapma yetkilerinin verilmememsi gerekir.

 Sevk irsaliyesinin önceden basılı seri numarası taşıması ve numaranın sırasına 
göre kullanılması, yasal zorunluluk olduğu kadar, iç kontrol gereğidir.

 Onaylı satış fişinin ve sevk irsaliyesinin, gönderilmeye hazır mallarla 
karşılaştırılması, bu belgeyi düzenlemeyen ve sevk işleminden sorumlu olmayan 
bir personel tarafından yapılmalıdır.

5.2.2.4. Faturanın Düzenlenmesi

Faturanın düzenlenmesi aşamasında yükleme belgesine dayanılarak satış faturası 
düzenlenir ve zamanında müşteriye gönderilir. Faturalama aşamasında iç kontrol yapısı 
açısında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar (Bozkurt, 2006:
255):
 Yapılmış olan her yüklemenin faturası kesilmiş olmalıdır. Yüklemesi 

yapılmamış ve gerçeği yansıtmayan faturalar düzenlenmemelidir. Bu amaçla, 
müşteri sipariş formu, yükleme belgesi ve satış faturası karşılaştırmaları bu 
belgeleri düzenlemeyen bir yetkili tarafından yapılmalıdır.
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 Satış faturalarının düzenlenmesinde onaylı fiyat listesi kullanılmalıdır. Bu 
amaçla faturalar ile fiyat listesi karşılaştırılması ayrıca yapılmalıdır. Faturalarda 
yer alan işlemler yeniden hesaplanmalıdır.

 Yükleme belgelerinin toplamı ile satış faturalarının toplamları 
karşılaştırılmalıdır.

5.2.2.5. Satış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Satış faturalarının düzenlenmesinden bir sonraki aşama, yapılan satışların 
kaydının yapılmasıdır. Yapılan kayıt işlemi ile satış, ticari alacak ve stok hesapları 
değişim gösterir. İç kontrol sistemi açısından bakıldığında kayıt işlemi 
gerçekleştirilirken aşağıda belirtilen unsurlara dikkat edilmesi gerekmektedir (Bozkurt,
2006: 255-256):
 Müşteri sipariş formu, yükleme belgesi ve satış faturası olan işlemlerin satış 

kaydı yapılmalıdır. Bu belgeler ile kayıtlar karşılaştırılarak kontrol edilmelidir.
 Belli bir sıra numarasına dayanan faturalar kayda alınmalıdır.
 Kayıt işlemi sırasında tek düzen hesap planında bulunan uygun hesaplar 

kullanılmalıdır.
 Kayıt işlemi, bu aşamaya kadar olan işlemleri gerçekleştiren kişilerden bağımsız 

bir kişi tarafından yapılmalıdır.
 Muavin hesaplar ile ana hesaplar belirli zaman dilimlerinden karşılaştırılarak 

kontrol edilmelidir.
 Aylık müşteri borç raporları periyodik olarak düzenlemeli ve müşterilere 

gönderilmelidir.

5.2.3. Nakit Sistemine İlişkin İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Çalıştırılması

Nakit sistemine ilişkin iç kontrol sistemi iki şekilde kurulmalıdır:
1. Ödemelere ilişkin iç kontrol sistemi
2. Tahsilâtlara ilişkin iç kontrol sistemi

5.2.3.1. Ödemelere İlişkin İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Çalıştırılması

Ödeme işlemleri, dar anlamda, alacaklılara para olarak yapılan ödemeleri kapsar. 
Geniş anlamda, çek ve senetlerin ciro edilerek veya keşide edilerek alacaklılara 
verilmesi işlemini kapsamaktadır. Ödeme yapmaya neden olan borçlar; ticari 
işlemlerden doğabileceği gibi, ücretler, vergiler ve sigorta primi kesintilerinin 
ödenmesi, ortaklara kâr payı ödenmesi, tahvil faizlerinin ve anaparaların ödenmesi gibi 
çeşitli ödemeye konu olan olaylardan da doğabilir (Kepekçi, 2004: 191).

Belirttiğimiz nakit ödemeleri ile ilgili etkin bir iç kontrolün sağlanabilmesi için 
iyi bir örgüt yapısına sahip olmak gereklidir. Ödeme faaliyetleri örgüt içinde uygun 
bölümler arasında paylaştırılmalıdır.  Kasandan yapılan önemsiz ödemeleri dışında tüm 
ödemeler banka hesabından çek ile yapılmalıdır. Ödemeler sadece teslim alındığı veya 
tamamlandığı bilinen mal veya hizmetler için ve uygunluk onayı alınmış işlemler için 
yapılmalıdır. Bu ödemeleri yapabilmesi için ilgili kaynak belgelerin düzenlenerek 
gerekeli onayların alınmış olması aranmalıdır. Muhasebe bölümü, onaysız ödemelerin 
yapılmasını engelleyecek biçimde örgütlenmelidir. Ödeme belgelerinin hazırlanması 
sorumluluğu çeklerin hazırlanması sorumluluğundan ayrılmalıdır. Ödeme çekini 
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hazırlayan kişi bir hata yapmamak için ödeme belgesini gözden geçirmelidir (Güredin,
2000: 226-227).

Bir başka şekilde ifade edecek olursak çek ve senetlerin keşide edilmesi ve ciro 
edilmesi işlemleri, yönetimin belirlediği prosedürlere ve verdiği yetkilere göre 
yapılmalıdır. Bu kuralları şu şekilde sıralayabiliriz (Kepekçi, 2004: 192):
 Çek ve senetleri keşide eden ve ciro eden personel satın alma işlemlerinden, 

satın alama ile ilgili belgelerin düzenlenmesinden sorumlu olmamalıdır. Çek ve 
senetleri hazırlama ve imzalama yetkisi finansman bölümü personeline 
verilmelidir.

 İşletmenin kontrol prosedürleri ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olan kişilere 
çek ve senetleri imzalama yetkisi verilmelidir.

 Çek ve senetler birden fazla kişi tarafından imzalanmalıdır.
 Çek ve senetler, gerektiği şekilde düzenlenmiş ve onaylanmış belgelere 

dayanılarak hazırlanıp hazırlanmadığı incelendikten sonra imzalanmalıdır.
 Çek ve senetlerin imzalanması sırasında ilgili belgelerin tekrar çek ve senet 

düzenlenmesinde kullanılmaması için, imzalayanlar tarafından belgeler üzerine 
imzalar konmalıdır.

 Çek ve senetlerin, satıcıya gönderilmesi veya teslim edilmesi amacıyla çek ve 
senet bordosu düzenleniyorsa, imzaya yetkili olanlar tutarlar ve ödeme yapılacak 
kişi bakımından bordroları incelemeli ve belgelerle karşılaştırılmalı.

 Çek ve senetlerin alış bordrosu ve mahsup fişlerine uygunluğu bu belgeleri 
düzenlemeyen ve imzalamayan bir personel tarafından doğrulanmalıdır.

5.2.3.2. Tahsilâtlara İlişkin İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Çalıştırılması

Nakit tahsilâtı ile ilgili etkin bir iç kontrol yapısının olmasının temel koşulu, iyi 
bir örgüt yapısının var olmasıdır. Örgüt içindeki her bölümün görev ve sorumluluğu 
açıkça tanımlanmış olmalıdır. Bir bölüm diğer bölümün faaliyetlerine karışmamalıdır. 
Her bölümün yetki ve sorumlulukları kesin olarak belirlenmelidir (Güredin, 200: 221).

Bölümler arası örgütleme kadar bölüm içi örgütleme de çok önemlidir. 
Muhasebe bölümünde iyi bir organizasyonun kurulmuş olması gereklidir. Muhasebe 
bölümünde çalışanlara yüklenen görev sorumluluklar o şekilde dağıtılmalıdır ki, 
çalışanların kasti veya kasti olamayan hata yapmaları, yolsuzluklara başvurmaları 
mümkün olduğu kadar önlenebilsin. Bu amaçla aşağıdaki şekilde bir görev ayırımı 
yapılmalıdır (Güredin, 2000: 222);

5.2.3.2.(1). Koruma ve Kayıtlama Sorumluluğu

Tahsilâtı yapan, paraya el süren kişilerin muhasebe kaydı yapmaları 
engellenmelidir. Nakit üzerindeki fiziki kontrol finansman bölümüne ait olmalı, 
muhasebe kayıtları ise bu varlığa el sürmeyen muhasebe bölümü tarafından 
yapılmalıdır.

5.2.3.2.(2). Muhasebe Kayıtlama Sorumluluğu

Muhasebe bölümünde alacaklar ana hesabın tutulması görevi ile alacaklar 
yardımcı hesapların tutulması görevi birbirinden ayrılmalıdır. Bu iki görevin aynı kişi 
tarafından yürütülmesi halinde, karşılaştırma yapılarak bir kontrol yapılması imkânı 
ortadan kaldırılmış olur.
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5.2.3.2.(3). Tahsilâtın Yapılması

Etkin bir iç kontrol sistemi parayı sadece yetkili kişilerin tahsil etmesini öngörür. 
Tüm tahsilât günlük olarak eksiksiz bir biçimde banka hesabına yatırılmalıdır. Böyle bir 
yolun izlenmesi tahsilâtlarla ilgi etkin bir iç kontrolün sürdürülmesine yardımcı olur. 
Tüm tahsilâtların anında bankaya yatırılması ve ödemelerin çek aracılığıyla yapılması, 
işletmedeki tüm nakit hareketlerini hem işletme ve hem de banka tarafından kayıtlara 
geçilmesine sebep olacaktır. Böylece nakit hareketlerinde karşıt kontrol 
gerçekleştirilmiş olacaktır.

5.2.3.2.(4). İşlemlerin Kayda Geçirilmesi

Tahsilât ait olduğu dönemin kayıtlarına doğru olarak geçirilmelidir. Tahsil 
edilen nakit kontrol altına alınmalı ve zaman geçirmeden bankaya yatırılmalıdır. 
Kontrolün sağlanması için alınan tutarlar tahsilât sırasında listelenmelidir. Tahsilâtların 
muhasebe kayıtları, tahsilâtı yapan kişiden farklı bir kişi tarafından yapılmalıdır. Tahsil 
edilip bankaya yatırılan tutar ile muhasebe kayıtlarındaki tutarlar arasında mutabakat 
aranmalıdır. Mutabakat işlemi tahsilâtı yapan ve muhasebe kayıtlarını yapan kişilerin 
dışında üçüncü bir kişi tarafından yapılmalıdır.

5.2.3.2.(5). Varlıklara Erişim

Tahsilât işlemini yapan kişi ile tahsil edilen varlıkları koruma ve saklama işlemi 
farklı kişiler tarafından yapılmalıdır.

5.2.3.2.(6). Defter Kayıtları ile Karşılaştırma

Belirli dönemler itibariyle bu varlık kalemi ile muhasebe kayıtları arasında 
karşılaştırmalar yapılmalıdır. Göze çarpan farklılıklar araştırılmalı, gerek görüldüğünde 
iç kontrol kurallarında değişiklik yapılmalıdır. Belirli dönemlerde banka ile işletmedeki 
muhasebe kayıtları arasında mutabakat yapılmalıdır. Nakit ile ilgili kontrolü 
pekiştirmek amacıyla belirli zamanlarda hesap özetleri hazırlanmalıdır.

5.2.4. İşletme İçindeki İşlemlere İlişkin İç Kontrol Sistemi Kurulması ve 
Çalıştırılması

Bu bölümde işletme içindeki stok ve ücret işlemleri ile ilgili iç kontrol 
sisteminin kurulması ve çalıştırılmasından bahsedeceğiz.

1. Stok ile ilgili iç kontrol sisteminin kurulması ve çalıştırılması
2. Ücret ile ilgili iç kontrol sisteminin kurulması ve çalıştırılması

5.2.4.1. Stok İle İlgili İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Çalıştırılması

İşletmedeki örgütsel yapı stokların onaylanıp satın alınması, stok hareketlerinin 
muhasebe kayıtlarına geçirilmesi ve stokların fiziki olarak korunması sorumluluklarının 
birbirinden ayrılmasına olanak tanımalıdır. Bu türde bir organizasyon yapısı stoklarla 
ilgili etkin bir iç kontrol yapısının oluşturulmasına yardımcı olur. Stoklarla ilgili iç 
kontrol prosedürleri aşağıda belirtilen aşamalardan oluşur (Güredin, 2000: 275-276).   

1. Stok alımlarının yapılması
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2. İşlemlerin kayıtlara geçirilmesi
3. Varlıklara erişim
4. Defter kayıtları ile karşılaştırma

5.2.4.1.(1). Stok Alımlarının Yapılması

Satın alma isteği doğrudan ilgili birimden ya da stok kontrol biriminden 
gelmelidir. Bu talep için gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bir satın alma isteği 
hatırlanmalı ve satın alma bölümüne gönderilmelidir. Satın alma bölümü istenilen 
kalitede malı almak için bir satın alma emri hazırlanır. Satın alma emri en az üç nüsha 
hazırlanır, nüshanın biri satın alma bölümüne, biri teslim alma bölümüne ve diğer bir 
nüshası da muhasebe bölümüne gönderilir. Mallar işletmeye geldiğinde teslim alınması 
bağımsız bir birim olan teslim alma bölümü tarafından yapılır. Bu bölüm gelen malları 
teslim alma raporu karşılığında teslim alır. Teslim alma raporunun bir nüshası ile 
birlikte ambara gönderir ve ambarın malı teslim aldığı rapor üzerine işlenir. Teslim 
alma raporunun birer nüshası da satın alma ve muhasebe bölümüne gönderilir.

5.2.4.1.(2). İşlemlerin Kayıtlara Geçirilmesi

İşletmedeki iç kontrol sistemi, alımı yapılan stokların ait olduğu muhasebe 
döneminde doğru tutar üzerinden doğru hesaplara kaydedilmelerini sağlayacak biçimde 
tasarlanmış olmalıdır. İşlemlerin muhasebe kayıtlarına geçirilmesi sorumluluğu 
muhasebe bölümüne aittir. Muhasebe bölümü kendisine iletilen onaylı belgelere göre 
kayıt işlemini yapar.

5.2.4.1.(3). Varlıklara Erişim

Varlıkların korunması ve varlıklara erişim yönetimce belirlenmiş kişilere 
verilmelidir ve sadece onlar bu varlıklara ulaşmalıdır.

5.2.4.1.(4). Defter Kayıtları İle Karşılaştırma

İç kontrol sistemi, kayıt altına alma işlevi ile varlıkların korunması işlevinin 
birbirinden ayrılmasını öngörür. Bu işlevi yerine getiren stok bölümünün tutmuş olduğu 
kayıtlar ile muhasebe bölümünün yapmış olduğu kayıtlar karşılaştırılarak işletmenin 
elinde bulunan stoklar doğrulanmış olur.

5.2.4.2. Ücret İle İlgili İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Çalıştırılması

Personel ve ücret döngüsünün iç kontrol yapısı aşağıdaki aşamalardan 
oluşmaktadır (Bozkurt, 2006:335):

 Personelin işe alınması
 Çalışma sürelerinin belirlenmesi ve ücret bordrolarının hazırlanması
 Ücretlerin ödenmesi
 Vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin ödenmesi işlemleri ayrı bölüm ve 

kişiler tarafından yapılmalıdır.
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6. İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN MUHASEBE HATA VE 
HİLELERİNİ ÖNLEMEDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI

Çalışmamızın bu bölümünde uygulama kısmını oluşturan anket çalışması yer 
almaktadır. İşletmelerdeki iç kontrol sisteminin muhasebe hata ve hilelerini önlemedeki
etkisini ortaya koymaya yönelik bu araştırma; amacı, verilerin değerlendirme 
yöntemleri ve bulguların değerlendirilmesi bölümlerinden oluşmaktadır.

6.1. Çalışmanın Amacı

İşletmeler üzerinde yaptığımız bu anket çalışmasında, işletmelerin iç kontrol 
sisteminin hatalı ve hileli muhasebe işlemlerini önlemedeki etkisini ölçmeyi 
amaçlanmıştır.

6.2. Verilerin Değerlendirme Yöntemleri

Anketi katılan işletmelerin anket sorularına verdikleri cevaplar, SPSS 11.5 For 
Windows programı ile analiz edilmiştir. Sonuçların analiz edilip değerlendirilmesinde 
“Tanımlayıcı İstatistikleri” menüsü altında frekanslar analizi kullanılmıştır.

6.3. Bulguların Değerlendirilmesi

İşletmelerin muhasebe sistemi açısında iç kontrol sisteminin önemi tartışılmaz 
bir gerçektir. Etkin olarak çalışacak bir iç kontrol sisteminin kurulması için dikkat 
edilmesi gereken beş temel ilke vardır. Bunlar; görevlerin ayırımı, yetkilendirme, 
belgeleme ve muhasebe kayıt düzeni, fiziki kontroller ve bağımsız mutabakat olarak 
sıralanmaktadır. Yaptığımız anket çalışmasında bu beş temel ilkeye dikkat edilerek 
oluşturulan iç kontrol sisteminin varlığını tespit etmeye yönelik sorular sorulmuştur.

Bu sorular bu temel ilkelere göre gruplandırılmıştır. Ayrıca, muhasebe sistemi 
içerisinde hatalı ve hileli işlemler ile karşılaşıp karşılaşmadıklarını tespit etmeye yönelik 
sorulmuştur. 8 ilde 45 ayrı işletmenin vermiş oldukları cevapların frekans analizi 
sonucu elde edilen yüzdelik dağılımı tablolar halinde bu bölümde incelenecek ve 
cevaplara ilişkin değerlendirmeler tabloların altında yer alacaktır.

6.3.1. İç Kontrol Sistemi İle İlgili Bulguların Değerlendirilmesi

Tablolar oluşturulurken katılımcı işletmelerin önermelere vermiş oldukları 
cevapların yüzdelik olarak ortalamaları alınmıştır. Ayrıca ilgili önermeye kaç işletmenin 
cevap verdiği tabloda yer almaktadır.
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Tablo 6.1. Mal ve Hizmet Alımları İle İlgili Önermeler

ÖNERMELER EVET
(%)

HAYIR
(%)

KISMEN
(%)

N.

İşletmemizde, mal ve hizmetler ile ilgili olarak 
talepte bulunma, onay verme, kayıt altına alma ve 
muhafaza etme işlevleri bağımsızdır

45,6 25,6 27,9 43

Satın alma istek fişi, satın alınacak malzeme 
kullanılmasından sorumlu yönetici tarafından 
onaylanmaktadır

81,4 11,6 7 43

Teslim alma işlemi, satın alma ve muhasebe 
bölümünden bağımsız bir birim tarafından 
yapılmaktadır

59,1 31,8 9,1 44

Mal ve hizmet teslim alınması ile ilgili rapor 
düzenlenmektedir

65,1 18,6 16,3 43

Dosyalara ve kayıtlara erişimde personel 
yetkilendirmesi vardır

59,1 22,7 18,2 44

Alış faturalarının kaydedilmesinde, sipariş fişi ve 
teslim alma raporuyla karşılaştırma yapılmaktadır 81,8 11,4 6,8 44

Satın alma ile ilgili yevmiye maddelerinin, alış 
faturaları ve diğer destekleyici ve belgelere 
uygunluğu, kayıt işlemini yapmayan bağımsız bir 
kişi tarafından kontrol edilmektedir

44,2 41,9 14 43

ORTALAMA 62,33 23,37 14,18

Etkin bir iç kontrol sisteminde, mal ve hizmet alımları ile ilgili olması gereken 
kurallara ilişkin sormuş olduğumuz önermelere katılımcı işletmeler %63,33 oranında 
‘evet’ cevabını vermiştir. Bu oran, işletmelerin iç kontrol sistemi temel ilkelerini 
dikkate aldıklarını göstermektedir. Ayrıca işletmeler %23,37 oranında ‘hayır’ ve 
%14,18 aranın da da ‘kısmen’ cevabını vermiştir.

Tablo 6.2 Mal ve Hizmet Satımı İle İlgili Önermeler

ÖNERMELER EVET
(%)

HAYIR
(%)

KISMEN
(%)

N

İşletmemizde, müşterilerden gelen siparişlerin kabul 
veya reddedilmesi işlevini yerine getiren bir birim 
bulunmaktadır 

62,8 23,3 14 43

İşletmemizde sipariş alma ve mal gönderme 
birimleri ayrılmıştır

57,1 33,3 9,5 42

Sipariş fişi, satış fişi ve fatura karşılaştırması bunları 
düzenlemeyen bağımsız bir görevli tarafından 
yapılmaktadır 

45,2 52,4 2,4 42

Siparişin alınması, siparişin gönderilmesi ve 
faturanın düzenlenmesi işlemini yapanlar farklı 
kişilerdir 

53,7 31,7 14,6 41

Kayıt işlemini yapan kişinin dışındaki bir yetkili, 
kayıtlar ile kayıtların dayandığı belgeleri 
karşılaştırmaktadır 

59,1 27,3 13,6 44

ORTALAMA 55,58 33,6 10,82

Mal ve hizmet satımları ile ilgili önermelere, çalışmamıza katılan işletmelerin 
%55,58’i ‘evet’ cevabını vermiştir. %10,82’si ‘kısmen’, %33,6’sı ise ‘hayır’ cevabını 
vermiştir. 
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Tablo 6.3 Nakit Sistemi İle İlgili Önermeler

SORULAR EVET
(%)

HAYIR
(%)

KISMEN
(%)

N

İşletmenizde ödeme birimi ile tahsilât birimi 
birbirinden ayrı birimlerdir  39,5 53,5 7 43

Ödemeler ile ilgili olarak ödeminin onaylanması 
ile kayıtlara geçirilmesi işlemleri birbirinden 
bağımsızdır

50 43,2 6,8 44

Alınan mal ve hizmetin ödeme onayı alınmadan 
ve ödemesi yapılmadan önce işletmeye girmiş 
olması sağlanmaktadır

72,7 11,4 15,9 44

Çek ve senetler birden fazla kişi tarafından 
imzalanmaktadır

32,6 60,5 7 43

Tahsilâtlar günlük olarak bankaya yatırılmaktadır 53,5 27,9 18,6 44
Banka kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında 

mutabakat yapılmaktadır 88,6 6,8 4,5 44

Ödemelerimizde banka hesabı kullanılmaktadır 81,8 6,8 11,4 44
ORTALAMA 59,81 30,01 10,17

Çalışmamıza katılan işletmelerin %59,81’i nakit sistemi ile ilgili iç kontrol 
sisteminde olması gereken önermelere ‘evet’ vardır cevabını vermiştir. İşletmeler %30 
oranında ‘hayır’ cevabını verse de, ‘kısmen’ cevabı da göz önünde bulundurulduğunda 
bu kuralları benimsediklerini göstermektedir.

Tablo 6.4 İşletme İçi İşlemler İle İlgili Önermeler

SORULAR EVET
(%)

HAYIR
(%)

KISMEN
(%)

N

Satın alma bölümü işletmeye gelen alış 
faturalarını, teslim alma raporu ve satan alma emri 
ile karşılaştırarak onaylamaktadır

71,1 15,6 13,3 45

Ödemenin yapılabilmesi için alış faturaları bir 
yetkili tarafından incelerek onaylanmaktadır 80 8,9 11,1 45

Kayıtlama işlevi ile koruma işlevi birbirinden 
bağımsızdır

52,3 29,5 18,2 44

Stok giriş ve çıkışları düzenli olarak muhasebe 
bölümüne bildirilmektedir 80 4,4 15,6 45

Ücret ödemesinin onaylanması, muhasebe 
kayıtlarına geçirilmesi ve ücret ödeme çeklerinin 
dağıtımı işlemleri birbirinden bağımsızdır

50 43,2 6,8 44

İşçilik takip bölümü, tahakkuk bölümü ve 
muhasebeleştirilme bölümü bağımsızdır 57,8 37,8 4,4 45

Tahakkuklar yetkili kişilerce kontrol edilmektedir 82,2 6,7 11,1 45
ORTALAMA 67,62 20,87 11,5

Katılımcı işletmeler, işletme içi işlemler ile ilgili sorularımıza %67,62 oranında 
‘evet’ cevabını vermiştir. Bu durum işletmelerin bu iç kontrol sistemi ile ilgili kuralları 
benimsediklerini göstermektedir.
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Tablo 6.5 Stok ve Üretim İle İlgili Önermeler

SORULAR
EVET

(%)
HAYIR

(%)
KISMEN

(%)
N

Hammadde, yarı mamul ve mamullerin stokları 
ayrı ayrı tutulmaktadır 71,4 25,7 2,9 35

Depodan çıkışlar sadece yazılı talepler üzerine 
yapılmaktadır 80 17,5 2,5 40

Stok kayıtları ambar personelinden bağımsız bir 
kişi tarafından tutulmaktadır 51,3 48,7 0 39

Hammadde ve malzeme alımları satın alma 
birimi tarafından onaylanmış sipariş pusulalarına 
dayanılarak yapılmaktadır

63,2 21,1 15,8 38

Hammadde ve malzeme alımı için “istek fişi” 
düzenlenmektedir 68,4 26,3 5,3 38

Stokların dönem sonu sayımı yapılmakta ve 
kontrol edilmektedir 90 5 5 40

Dönem içinde stokların fiziki sayımı 
yapılmaktadır

85 7,5 7,5 40

Ambar sorumlusu her türlü stok giriş ve çıkışını 
muhasebeye bildirmektedir 80,5 7,3 12,2 41

ORTALAMA 73,72 19,88 6,4

Stok ve üretim ile ilgili önermeler en az sayıda katılımcı tarafından 
cevaplanmıştır. En az sayıda katılımcı tarafından cevaplanmasına rağmen bu 
önermelere evet cevabının oranı en yüksektir. %73,72 oranında ‘evet’ cevabını veren 
işletmelerde bu kuralların uygulandığı görülmektedir.
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6.3.2. Muhasebe Hata ve Hileleri İle İlgili Bulguların Değerlendirilmesi

Tablo 6.6 Muhasebe Hata ve Hileleri İle İlgili Önermeler

ÖNERMELER
EVET

(%)
HAYIR

(%)
KISMEN

(%)
N.

Muhasebe kayıtlarında dönem dönem rakamsal hatalar 
ile karşılaşılmaktadır 37,8 28,9 33,3 45

İşlemlerin muhasebeleştirilmesi yapılırken, işlemin ait 
olduğu hesaba değil de başka hesaba kaydedilmesi 
durumuyla dönem dönem karşılaşılmaktadır  

33,3 33,3 33,3 45

Hesapların ismi doğru algılanmasına rağmen alacaklı 
olması gereken hesabın borca, borçlu olması gereken 
hesabın alacağa yazılması durumuyla dönem dönem 
karşılaşılmaktadır  

28,9 46,7 24,4 45

Hatalı ve hileli düzenlenmiş belgeler dönem dönem 
karşılaşılmaktadır  

20 55,6 24,4 45

Mükerrer kayıtla dönem dönem karşılaşılmaktadır  31,8 36,4 31,8 44
Siparişi verilen ve teslim alınan malların, istekte 

bulunulan mallardan farklı olması durumuyla dönem 
dönem karşılaşılmaktadır  

29,5 40,9 29,5 44

İşletmemizde müşterilerimize dönem dönem yanlış mal 
gönderildiği sorunu ile karşılaşılmaktadır  27,3 52,3 20,5 44

Uygun olmayan ve gerçek olmayan kişilere ödeme 
yapılması durumuyla dönem dönem karşılaşılmaktadır  4,4 88,9 6,7 45

Hatalı tahakkuk ile dönem dönem karşılaşılmaktadır  15,9 59,1 25 44
Konusu olmayan bir ödeme ile dönem dönem 

karşılaşılmaktadır  
6,8 77,3 15,9 44

Gider kalemlerinde ve alımlarda anormal bir artış ile 
dönem dönem karşılaşılmaktadır  25 59,1 15,9 44

Düzenlendiği dönemlerde kaydı yapılmayan belgeler ile 
dönem dönem karşılaşılmaktadır 20,5 45,5 34,1 44

Faturalar açık olmasına rağmen, kapalı fatura gibi 
kaydedilmesi durumuyla dönem dönem 
karşılaşılmaktadır  

11,1 61,4 27,3 44

Belgesiz kayıtla dönem dönem karşılaşılmaktadır  15,9 65,9 18,2 44
Belgelerdeki rakamlar ile oynanarak yapılan kayıtla 

dönem dönem karşılaşılmaktadır  13,6 79,5 6,8 44

Sahte belgeye dayalı kayıtla dönem dönem 
karşılaşılmaktadır  

6,8 86,4 6,8 44

Vergi dairesine düzeltme beyannamesi verilmesi durumu 
ile dönem dönem karşılaşılmaktadır 25 50 25 44

Ortaklara veya personele hayali avans kaydı yapılması 
durumuyla dönem dönem karşılaşılmaktadır  9,1 79,5 11,4 44

İşletmemizde defter kayıt ve belgeleri üzerinde hile 
yaptığını tespit ettiğimiz personelimiz olmuştur 6,8 86,4 6,8 44

Hatalar nedeniyle GV ve SSK gibi konularda dönem 
dönem ceza alınmaktadır 18,6 58,1 23,3 43

ORTALAMA 19,40 59,56 21,02

Muhasebe sisteminde sıkça karşılaşılan hata ve hileler ile karşılaşılıp 
karşılaşılmadığı çalışmamıza katılan işletmelere sorulmuştur. Katılımcı işletmeler; 
%59,56 oranında ‘hayır’ karşılaşmıyoruz cevabını vermiştir. %21,02’si ‘kısmen’
karşılaştıklarını belirtirken,%19,40’ı ‘evet’ karşılaşıyoruz cevabını vermiştir.
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6.3.3. İç Kontrol Sistemi İle İlgili Önermeler İle Muhasebe Hata ve Hileleri İle 
İlgili Önermelerin Karşılaştırılması

Tablo 6.7 İç Kontrol Sistemi İle İlgili Önermeler İle Muhasebe Hata ve Hileleri İle İlgili 
Önermelerin Karşılaştırılması

İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÖNERMELER EVET(%)

MAL HİZMET ALIMLARI 62,32

MAL HİZMET SATIMLARI 55,58

NAKİT SİSTEMİ 59,81

İŞLETME İÇİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER 67,63

STOK VE ÜRETİM 73,73

ORTALAMA 63,81

Tabloda elde edilen sonuçlara bakıldığında; iç kontrol sistemi ile ilgili 
önermelere ortalama %63,81 oranında ‘evet’ diyen işletmeler, hata ve hileler ile 
karşılaşılıp karşılaşılmadığı önermelerine %59,6 oranında ‘hayır’ demişlerdir. Bu 
durumda işletmelerde iç kontrol sisteminin varlığı muhasebe hata ve hilelerini önlemede 
etkili olduğunu göstermektedir.

MUHASEBE HATA VE HİLELERİ İLE İLGLİ 
ÖNEMELER

HAYIR(%)

                 ORTALAMA 59,6
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bir bilgi sistemi olan muhasebe, bir işletmenin kaynaklarının oluşumunu, bu 
kaynakların kullanım biçimini, işletmenin faaliyetleri sonucunda bu kaynaklardan 
meydana gelen değişmeleri kaydetme, sınıflandırma ve ilgili bilgi kullanıcılarına sunma 
işlemini yerine getiren bir süreç olarak tanımlanabilir.

Kuşkusuz bu süreç sonucunda ortaya çıkan finansal verilerin doğruluğu ve 
güvenilirliği işletme ile ticari ve ekonomik çıkar ilişkisi içinde olan bilgi kullanıcıları 
(işletme sahipleri, yöneticiler, yatırımcılar, kredi verenler, devlet, satıcılar, alıcılar, 
toplum vb.) için önem arz etmektedir. Konuya bu açıdan bakıldığında, işletme 
tarafından düzenlenen mali tabloların içerdiği bilgilerin doğru, anlaşılır ve güvenilir 
olması gerekmektedir. Bu da işletmede kurulmuş ve etkin bir şekilde işletilen iç kontrol 
sistemi ile mümkündür. 

İç kontrol sistemini; bir işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyen veya 
zorlaştıran bir takım düzensizlikleri ortadan kaldırmak için, üst yönetim veya işletme 
sahipleri tarafından yasalar çerçevesinde belirlenmiş kurallar bütünü olarak tanımlamak 
mümkündür. 

Günümüzde meydana gelen teknolojik ve ekonomik gelişmeler ile yasal 
düzenlemelerin de etkisiyle, işletmeler için iç kontrol sisteminin önemi her geçen gün 
artmaktadır. Girişte de kısaca belirttiğimiz Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Anonim 
şirketlerde yönetim ve temsil ile ilgili esaslar başlığı altında yönetim kurulunun görev
ve dağılımını düzenleyen 366.maddesinde: Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, 
kendine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim 
amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler kurabilir 
hükmü ile denetim komiteleri kurulması konusunda, zorunluluk olmamakla beraber 
yönetim kuruluna yetki verilmiştir.Tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda
İşletmede etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı, işletme varlıklarının korunmasını, 
işletme politikalarına uyulmasını ve muhasebe sistemi içerisinde sıkça karşılaşılan hatalı 
ve hileli işlemlerin önlemesini sağlayacaktır. Bu durum işletme içerisindeki faaliyetlerin 
zamanında, doğru ve eksiksiz yapılmasını sağladığı gibi, işletmeye olan güven ve itibarı 
da artıracaktır. 

İşletmelerde kurulmuş olan etkin bir iç kontrol sisteminin muhasebe hata ve 
hilelerini önlemedeki etkisini ölçmek amacıyla hazırladığımız anket formu, sekiz ayrı 
ilde kırk beş işletme üzerinde uygulanmıştır. Bulgular değerlendirildiğinde, anket 
formunda iç kontrol sisteminin varlığını ölçen sorulara evet cevabını veren işletmelerde 
muhasebe hata ve hilelerine az oranda rastlanılmaktadır. Bu da temel ilkeleri göz 
önünde bulundurularak kurulan etkin bir iç kontrol sistemi, muhasebede hatalı ve hileli 
işlemleri azaltmakta ya da tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, işletme sahiplerinin iç kontrol 
sisteminin (görevlerin ayırımı, yetkilendirme, belgeleme ve muhasebe kayıt düzeni, 
fiziksel kontroller ve bağımsız mutabakat) ilkelerini göz önünde bulundurarak 
işletmelerinde aşağıda belirtilen aşamalardan oluşan etkin bir iç kontrol sistemi 
kurmalıdırlar,

 Mal ve hizmet alımlarında;
 Mal hizmet satın alma isteğinde bulunma,
 Siparişin verilmesi,
 Mal ve hizmetin alınması,
 Depolama,
 Satın alma işleminin kaydedilmesi 
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 Mal ve hizmet satımlarında;
 Müşterilerden siparişin alınması,
 Müşteriye kredi açılması,
 Alınan siparişin gönderilmesi,
 Faturaların düzenlenmesi,
 Satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

 İşletmenin nakit sisteminde,
 Ödemelere ilişkin,
 Tahsilâtlara ilişkin,

 İşletme içi diğer işlemlerde;
 Stok ile ilgili 
 Ücret ile ilgili

İşletmenin bünyesinde kurulmuş olan etkin bir iç kontrol sistemi işletmenin 
varlıklarını koruduğu gibi, işletmenin amaçlarına ulaşmasını da kolaylaştırır.

Ayrıca biz bu çalışmamızda muhasebe hata ve hilelerini iç kontrol sistemi 
açısından değerlendirirken hata ve hileleri ayrı ayrı değerlendirmedik. Bundan sonraki 
yapılacak olan çalışmalarda hata ve hileler ayrı ayrı önermeler bazından işletmelere 
sorularak, işletmelerde hatalı ve hileli işlemlerin ağırlıkları ayrı ayrı tespit edilmeye 
çalışılabilir.



KAYNAKLAR                                                                                          Nurettin KOCA

77

KAYNAKLAR

AKBIYIK, S., 2005. Vergi Uygulamaları Yönüyle Denetim ve Raporlama, Etkin                                  
Kitabevi, Ankara, 268s.

ALPTÜRK, E., 2008. Muhasebe ve Vergi Boyutlarında İç Denetim Rehberi, Maliye ve 
Hukuk Yayınları, Ankara, 501s.

ATAMAN, Ü., HACIRÜSTEMOĞLU, R., BOZKURT, N., 2001. Muhasebe Denetimi 
Uygulamaları, Alfa, İstanbul, 355s.

 ACAR, D., 2007. “İmalat İşletmelerinde Stokların Denetimi: Muhasebe ve Vergi 
Denetimi Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara

ALTAY, A., 2008. “İşletmelerde Riske Yönelik Denetim ve Raporlama”, Doktora 
Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

AKSOY, T., 2000. “Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç 
Kontrol Gerekliliği: Analitik Bir İnceleme”, Mali Çözüm, 72,ss. 138-163.

 BOZKURT, N., 2006. Muhasebe Denetimi, Alfa, İstanbul, 379s.
 BAYDAROL, O., 2007. “İç Kontrol Sistemi Etkinliğinin Muhasebe Denetimindeki 

Önemi ve Kontrol Riskinin Belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

 BOZKURT, N., 2000. “Mali Tablolarda İşletme Yönetimleri Tarafından Yapılan 
Muhasebe Hileleri”, Muhasebe Finans Dergisi, 12, ss.15-22.

COKUN, M., 2008. Sermaye Piyasaları, Gane Copy Center, Eskişehir, 623s
CEMALCILAR, Ö., ve SÜRMELİ, F.(ed). 2004. Genel Muhasebe, Anadolu 
Üniversitesi, Eskişehir, 370s.
DURMUŞ, N., TAŞ, O., 2008. Spk Düzenlemeleri ve 3568 Sayılı Mevzuat Kapsamında    

Denetim, Alfa, İstanbul, 242s.
DUMAN, Ö., 2008. Muhasebe Denetimi ve Raporlama,Siyasal Kitabevi, Ankara, 275s.
DEMİREL, A., 2007. “Bağımsız Denetimde İşletme İç Kontrol Yapısının İncelenmesi 

ve Bir Uygulama Örneği”,Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul

DEMİR, V., 2010. “SPK Muhasebe Standartları Çerçevesinde Hata  Kavramı ve 
Düzeltilmesi-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplama Örneği-, 
http://www.tmsk.org.tr/makaleler (10.06.2010)

DEMİR, M., 2008. “Hile Riskinin Denetim İle İlişkisi”, Mali Çözüm, 88, ss.87-96.
DÖNMEZ, A., BERBEROĞLU, P.B., ERSOY, A., 2005. “Ülkemiz Bağımsız Dış 

Denetim Standartlarının ABD Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları-AB 
Sekizinci Yönergesi ve Uluslar arası Denetim Standartlarıyla Karşılaştırılması”,
Akdeniz İ.İ.B.F.Dergisi, 9, ss.52-78.

DALAK, G., 2000. “Denetim ve Kalite Denetimi”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi , 
1(1), ss. 65-79.

DABBAĞOĞLU, K., 2007. “İç Kontrol Sistemi”, Mali Çözüm, 82, ss.159-169.
ERDOĞAN, M., 2006. Denetim Kavramsal ve Teknolojik Yapı,Maliye ve Hukuk 

Yayınları, Ankara, 313s.                                                             
ERDOĞAN, N., ve ÇÖMLEKÇİ, F.(ed), 2004. Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz,

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 316s.
ERYILMAZ, C. Ve SUER, C., 2009. Genel Muhasebe Problemleri,Ekin, Bursa, 598s.
ERDOĞAN, M., 2002. “Muhasebe,Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği”,

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5, ss.51-63.



KAYNAKLAR                                                                                          Nurettin KOCA

78

ELİTAŞ, C., 2004. “İç Denetçinin Verdiği Raporların Üst Yönetim Tarafından 
Değerlendirilmesi”, Mali Çözüm, 69, ss.220-230.

ELİTAŞ, C., ÖZDEMİR, Y., 2006. “Bankada İç Kontrol Sistemi”,Ticaret ve Turizm 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, ss.143-154.

EMİR, M., 2008. “Hile Denetim”, Mali Çözüm, 86, ss.109-121
EROL, M., 2008. “İşletmelerde Yaşanan Yolsuzluklara(Hata ve Hile) Karşı 

Denetimden Beklentiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F, 13(1), ss.228-
237.

GÜREDİN, E., 2000. Denetim, Beta, İstanbul, 470s.
GÜRBÜZ, H., 1995. Muhasebe Denetimi,Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir, 258s.
GÜÇLÜ, F. 2008. Muhasebe Denetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, 209s.
GÜRDİN, E. Ve SÜRMELİ, F.(ed),2001. Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Anadolu 

Üniversitesi, Eskişehir, 433s.
GÖĞER, T., 2006. “Türkiye de Bağımsız Denetim Uygulamalarında Bağımsız Denetim 

Kalitesini Belirleyen etkenler ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir 
Araştırma,Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul

GÖNEN, S., 2007. “Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonu ve İç Kontrol 
Ssteminin Etkinliğinin Araştırılmasına Yönelik Bir Uygulama”, Doktora Tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

GENÇ,G., 2009. “Hileli Finansal Raporlama”,Yüksek Lisans Tezi, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

GÖNEN, S., ERGÜN, Ü., 2008. “Otel İşletmelerinin Yiyecek İçecek Bölümünde İ
ç Kontrol Sisteminin Etkinliliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama”,
Ege Akademik Bakış Dergisi, 8(1)ss.183-204.

GÜLER, M.A., 2008. “İşletmelerde Muhasebe Denetimi ve Türleri”,
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/mehmet/001/ (13.09.2008)

IŞIK, N., ACAR, M., 2003. “Kayıt Dışı Ekonomi:Ölçme Yöntemleri,Boyutları,Yarar ve 
Zararları Üzerine Bir Değerlendirme”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Dergisi, 21,ss.117-136.

İREN, G., 2007. “Firma Başarısızlıklarını Önlemede Muhasebe ve Muhasebe 
Denetiminin Rolü”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara

İSMMMO (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası),Muhasebe Denetimi, 
İstanbul, 527s.

KAYA, E.ve ÇÖMLEKÇİ, F.(ed),2007. Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Anadolu 
Üniversitesi, Eskişehir, 316s.

----------------,2004
KEPEKÇİ, C., 2004. Bağımsız Denetim, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 311s.
KESKİN, D. A., 2006. İç Kontrol Sistemi Kontrol Öz Değerlendirme, Beta, 173s.
KAVAL, H., 2005. Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 607s.
KAYMAK, C., 1993. “Muhasebede Yapılan Hata ve Hilelerin Muhasebe ve Muhasebe 

Denetimi Yönünden Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

KİRİK, Z., 2007. “Muhasebe Hata Ve Hileleri İle Muhasebe Mesleğinde Etik: 
Afyonkarahisar da Muhasebeciler Üzerinde Bir Araştırma”, Yüksek Lisans 
Tezi,Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir



KAYNAKLAR                                                                                          Nurettin KOCA

79

KETEN,B., 2002. “Muhasebe Denetiminde İç Kontrol Riskinin İncelenmesi ve 
Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul

KATKAT, M., 2007. “Muhasebede Vergi Yönünde Denetimin Kayıt Dışı Ekonomi 
Üzerindeki Başarısı”,Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Erzurum

KARA, M., 2008. “Yaygın Muhasebe Hata ve Hileleri Nelerdir?”,
http://www.stratejikboyut.com/haber/yaygin-muhasebe-hata-ve-hileleri-nelerdir-
-28342.html (22.11.2008)

KIRLIOĞLU, H., AKYEL, N., 2003. “Mesleki Etik ve Ülkemizde Muhasebe 
Denetimi”, Muhasebe Finans Dergisi, 17, ss.59-68.

KÖROĞLU, Ç., UÇMA, T., 2006. “İşletmelerdeki İç Kontrol Sisteminin Etkinliği ve 
Dış Denetimdeki Önemi”, Mevzuat Dergisi, 103,ss…..

ÖZÇELİK, H., 2008. “İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması ve İç Denetim 
İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul

PAMUKÇU, A., 2000. “Muhasebedeki Hata ve Hilelerin Raporlama İlkeleri Yönünden 
Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisan Tezi,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul

TDK (Türk Dil Kurumu), 1988. Türkçe Sözlük, Ankara, 1679s.
SELİMOĞLU, S. K., SELİMOĞLU, S. K.(ed) ve UZAY, Ş.(ed), 2008, Muhasebe 

Denetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 348s.
SEVİLENGÜL, O.1997. Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara, 668s.
SİPAHİ,B., 2004. “SAS 82 Çerçevesinde Muhasebe Denetiminde Hile Riskini Ortaya 

Çıkaran Faktörler”, Mali Çözüm Dergisi, 67,ss….
ŞENTÜRK, A. G., ve ALPASLAN, M., “Hesap ve Muhasebe Hileleri”, Etki, 2009.

İzmir
TURANÇİFTÇİ, B., 1998. “Muhasebede Yapılan Hata ve Hilelerin Vergi Kanunları 

Yönünden Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi,Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü,İstanbul

UZAY, Ş.ve SELİMOĞLU, S.K.(ed),2008. Muhasebe Denetimi, Gazi kitabevi, 348s
YILANCI, M.ve ÇÖMLEKÇİ, F.(ed),2007. Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, 

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 316s.
YILMAZ, G., 2007. “Muhasebe Denetiminde Bilgisayar Destekli Denetim 

Tekniklerinin İncelenmesi ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

YATAĞAN, G., 2006. “Muhasebe Denetiminde Kullanılan İstatistiki Teknikler ve Bir 
Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul

YILDIRIM, M., 2006. “Gümrük İşlemlerine Özgü Muhasebe Denetim Modeli”,
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

YİĞİTTOP, V. M., 2008. “Özel Hastane İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları ve İç 
Kontrol Sistemi”, Yüksek Lisans Tezi,Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara

VUK 359, “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları”, http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028     
(28.08.2009)

YAMAN, T., 2008. “Finansal Raporlar Aracılığı İle Kullanıcılara Yanıltıcı Bilgi 
Sunulması ve Sonuçları”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul



KAYNAKLAR                                                                                          Nurettin KOCA

80

ZORLUOĞLU, Ö. F., 2003. “İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve 
Muhasebe Denetimindeki Yeri”, Yüksek Lisans Tezi,Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

http://www.denetimnet.net/printpage.aspx?pgID=344 (01.09.2009)
http://www.muhasebenet.net/devami_agustos_2_2009.html (28.08.2009)



ÖZ GEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler
Adı – Soyadı : Nurettin KOCA
Doğum Yeri ve Tarihi : Elbistan- 1975

Eğitim Durumu
Lisans Öğrenimi : İnönü Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrenimi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doktora Öğrenimi :
Bildiği Yabancı Diller :
Bilimsel Faaliyetleri :

İş Deneyimi
Stajlar :
Projeler :
Çalıştığı Kurumlar :

İletişim
E-Posta Adresi : kocanurettin@mynet.com
Tel. : 0 505 303 95 46
Tarih :



EKLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN ÖNEMİNE YÖNELİK ANKET

Sayın Yönetici,
Bu çalışma TTK yasa tasarısı ile önemi artan iç kontrol sisteminin işletmelerde etkinliğinin 

belirlenmesi ve muhasebe sisteminde sıkça karşılaşılan hata ve hileleri önlenmesindeki etkinliğinin tespiti 
amacıyla yapılmıştır. 

Tamamen bilimsel amaçla yapılan bu araştırmaya verilecek cevaplar kesinlikle gizli tutulacak; 
işletmenin ve görevlinin ismi araştırma sonuçlarında yer almayacaktır. Çalışmamıza anketi cevaplayarak 
yapmış olduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ederiz. 

Yrd.Doç.Dr. Zeynep HATUNOĞLU                             Nurettin KOCA
zhatunoglu@hotmail.com            
kocanurettin@mynet.com

İŞLETME İLE İLGİLİ BİLGİLER

1. İşletmenizin hukuki yapısı nedir? ( ) A.Ş. a) Halka açık   b) Halka açık değil         ( ) Ltd. Şti
           ( ) Kolektif                ( ) Adi komandit                ( ) Diğer…………

2. İşletmeniz ne tür bir kuruluştur?  ( )Özel ( )Kamu

3. İşletmenizin ana faaliyet alanı nedir?   ( ) Ticaret ( ) Üretim ( 
)Hizmet

4. İşletmenizin faaliyette bulunduğu sektör nedir?     
( ) Tekstil ( ) Gıda     ( ) Demir-Çelik      ( ) İnşaat ( ) Dayanıklı tüketim malları   ( ) 
Enerji     ( ) Taşımacılık    ( )Diğer……..
. 

5. İşletmeniz kaç yıldan beri faaliyet göstermektedir?
( ) 1-5 ( ) 6-11 ( ) 12-17 ( ) 18-24 ( ) 25 ve üstü

6. İşletmenizde çalışan sayısı?
( ) 1-49 ( ) 50-99 ( ) 100-499 ( )  500-1999 ( ) 2000 ve üstü

ANKETİ CEVAPLAYAN GÖREVLİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1. Eğitim Durumunuz: ( ) Lise ( ) Ön Lisans  ( ) Lisans  ( )Y.Lisans          ( ) 
Doktora

2. Hangi bölümde çalışmaktasınız:  ………………………………………

3. Göreviniz ve Ünvanınız nedir?   ………………………………………..

4. Kaç yıldan beri bu görevdesiniz:
(    ) 1-5 (    ) 6-11 (    ) 12-17 (   ) 18 ve üzeri



İÇ DENETİM BİRİMİNE İLİŞKİN SORULAR

1. İşletmenizde İç Denetim Birimi var mı?  ( ) Evet ( ) Hayır

2. İç Denetim Birimi hangi yönetim kademesine bağlı olarak çalışmaktadır?
( ) Yönetim Kurulu  ( ) Genel Müdür . ( )Diğer…………………..(lütfen belirtiniz)

3. Hazırlanan denetim raporları üst yönetime hangi sıklıkta sunulmaktadır (lütfen belirtiniz) 
?.....................

İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ YARGILARA KATILMA 
DERECENİZİ LÜTFEN İŞARETLEYİNİZ

        MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE İLGİLİ SORULAR EVET HAYIR KISMEN

1
İşletmemizde, mal ve hizmetler ile ilgili olarak talepte bulunma, onay verme, 

kayıt altına alma ve muhafaza etme işlevleri bağımsızdır (  ) (  ) (  )

2
Satın alma istek fişi, satın alınacak malzeme kullanılmasından sorumlu 
yönetici tarafından onaylanmaktadır (  ) (  ) (  )

3
Teslim alma işlemi, satın alma ve muhasebe bölümünden bağımsız bir birim 

tarafından yapılmaktadır (  ) (  ) (  )

4 Mal ve hizmet teslim alınması ile ilgili rapor düzenlenmektedir (  ) (  ) (  )

5 Dosyalara ve kayıtlara erişimde personel yetkilendirmesi vardır (  ) (  ) (  )

6
Alış faturalarının kaydedilmesinde, sipariş fişi ve teslim alma raporuyla 

karşılaştırma yapılmaktadır (  ) (  ) (  )

7

Satın alma ile ilgili yevmiye maddelerinin, alış faturaları ve diğer destekleyici 
ve belgelere uygunluğu, kayıt işlemini yapmayan bağımsız bir kişi tarafından 
kontrol edilmektedir (  ) (  ) (  )

        MAL VE HİZMET SATIMI İLE İLGİLİ SORULAR EVET HAYIR KISMEN

1
İşletmemizde, müşterilerden gelen siparişlerin kabul veya reddedilmesi 

işlevini yerine getiren bir birim bulunmaktadır (  ) (  ) (  )

2 İşletmemizde sipariş alma ve mal gönderme birimleri ayrılmıştır (  ) (  ) (  )

3
Sipariş fişi, satış fişi ve fatura karşılaştırması bunları düzenlemeyen bağımsız 

bir görevli tarafından yapılmaktadır (  ) (  ) (  )

4
Siparişin alınması, siparişin gönderilmesi ve faturanın düzenlenmesi işlemini 

yapanlar farklı kişilerdir (  ) (  ) (  )

5
Kayıt işlemini yapan kişinin dışındaki bir yetkili, kayıtlar ile kayıtların 

dayandığı belgeleri karşılaştırmaktadır (  ) (  ) (  )

      NAKİT SİSTEMİ İLE İLGİLİ SORULAR EVET HAYIR KISMEN

1 İşletmenizde ödeme birimi ile tahsilât birimi birbirinden ayrı birimlerdir  (  ) (  ) (  )

2
Ödemeler ile ilgili olarak ödeminin onaylanması ile kayıtlara geçirilmesi 

işlemleri birbirinden bağımsızdır (  ) (  ) (  )

3
Alınan mal ve hizmetin ödeme onayı alınmadan ve ödemesi yapılmadan önce 
işletmeye girmiş olması sağlanmaktadır (  ) (  ) (  )

4
Ödeme belgeleri, bu belgeleri düzenleyen personelin dışında bir yetkili 
tarafından onaylanmaktadır (  ) (  ) (  )



5 Çek ve senetler birden fazla kişi tarafından imzalanmaktadır (  ) (  ) (  )

6 Tahsilâtlar günlük olarak bankaya yatırılmaktadır (  ) (  ) (  )

7 Banka kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında mutabakat yapılmaktadır (  ) (  ) (  )

8 Ödemelerimizde banka hesabı kullanılmaktadır (  ) (  ) (  )

        İŞLETME İÇİ İŞLEMLER İLE İLGİLİ SORULAR EVET HAYIR KISMEN

1
Satın alma bölümü işletmeye gelen alış faturalarını, teslim alma raporu ve 

satan alma emri ile karşılaştırarak onaylamaktadır (  ) (  ) (  )

2
Ödemenin yapılabilmesi için alış faturaları bir yetkili tarafından incelerek 

onaylanmaktadır (  ) (  ) (  )

3 Kayıtlama işlevi ile koruma işlevi birbirinden bağımsızdır (  ) (  ) (  )

4 Stok giriş ve çıkışları düzenli olarak muhasebe bölümüne bildirilmektedir (  ) (  ) (  )

5
Ücret ödemesinin onaylanması, muhasebe kayıtlarına geçirilmesi ve ücret 

ödeme çeklerinin dağıtımı işlemleri birbirinden bağımsızdır (  ) (  ) (  )

6
İşçilik takip bölümü, tahakkuk bölümü ve muhasebeleştirilme bölümü 

bağımsızdır (  ) (  ) (  )

7 Tahakkuklar yetkili kişilerce kontrol edilmektedir (  ) (  ) ( )

STOK VE ÜRETİM İLE İLGİLİ SORULAR EVET HAYIR KISMEN

1 Hammadde, yarı mamul ve mamullerin stokları ayrı ayrı tutulmaktadır (  ) (  ) (  )

2 Depodan çıkışlar sadece yazılı talepler üzerine yapılmaktadır (  ) (  ) (  )

3 Stok kayıtları ambar personelinden bağımsız bir kişi tarafından tutulmaktadır (  ) (  ) (  )

4
Hammadde ve malzeme alımları satın alma birimi tarafından onaylanmış 
sipariş pusulalarına dayanılarak yapılmaktadır (  ) (  ) (  )

5 Hammadde ve malzeme alımı için “istek fişi” düzenlenmektedir (  ) (  ) (  )

6 Stokların dönem sonu sayımı yapılmakta ve kontrol edilmektedir (  ) (  ) (  )

7 Dönem içinde stokların fiziki sayımı yapılmaktadır (  ) (  ) (  )

8 Ambar sorumlusu her türlü stok giriş ve çıkışını muhasebeye bildirmektedir (  ) (  ) (  )

 MUHASEBE HATA VE HİLELERİ İLE İLGİLİ SORULAR EVET HAYIR KISMEN

1 Muhasebe kayıtlarında dönem dönem rakamsal hatalar ile karşılaşılmaktadır (  ) (  ) (  )

2
İşlemlerin muhasebeleştirilmesi yapılırken, işlemin ait olduğu hesaba değil de 

başka hesaba kaydedilmesi durumuyla dönem dönem karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )

3

Hesapların ismi doğru algılanmasına rağmen alacaklı olması gereken hesabın 
borca, borçlu olması gereken hesabın alacağa yazılması durumuyla dönem 
dönem karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )

4 Hatalı ve hileli düzenlenmiş belgeler dönem dönem karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )

5 Mükerrer kayıtla dönem dönem karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )



6
Siparişi verilen ve teslim alınan malların, istekte bulunulan mallardan farklı 

olması durumuyla dönem dönem karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )

7
İşletmemizde müşterilerimize dönem dönem yanlış mal gönderildiği sorunu 

ile karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )

8
Uygun olmayan ve gerçek olmayan kişilere ödeme yapılması durumuyla 

dönem dönem karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )

9 Hatalı tahakkuk ile dönem dönem karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )

10 Konusu olmayan bir ödeme ile dönem dönem karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )

11
Gider kalemlerinde ve alımlarda anormal bir artış ile dönem dönem 

karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )

12
Düzenlendiği dönemlerde kaydı yapılmayan belgeler ile dönem dönem 

karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )

13
Faturalar açık olmasına rağmen, kapalı fatura gibi kaydedilmesi durumuyla 

dönem dönem karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )

14 Belgesiz kayıtla dönem dönem karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )

15
Belgelerdeki rakamlar ile oynanarak yapılan kayıtla dönem dönem 

karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )

16 Sahte belgeye dayalı kayıtla dönem dönem karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )

17
Vergi dairesine düzeltme beyannamesi verilmesi durumu ile dönem dönem 
karşılaşılmaktadır (  ) (  ) (  )

18
Ortaklara veya personele hayali avans kaydı yapılması durumuyla dönem 

dönem karşılaşılmaktadır  (  ) (  ) (  )

19
İşletmemizde defter kayıt ve belgeleri üzerinde hile yaptığını tespit ettiğimiz 

personelimiz olmuştur (  ) (  ) (  )

20
Hatalar nedeniyle GV ve SSK gibi konularda dönem dönem ceza 

alınmaktadır (  ) (  ) (  )

ANKETİMİZE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ


