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ÖZET 

 

 

PERAKENDE MARKETÇİLİK SEKTÖRÜNDEKİ HİLE 

RİSKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ-DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR 

UYGULAMA 

 

Tuğçe BAYRAK 

 

 

Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Nejat BOZKURT 

 

Ocak , 2017 - 175 sayfa 

 

 

 Her işletmede ve her sektörde  ortaya çıkan hile riski önemli derece 

sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışan personellerden şirket  yöneticilerine 

kadar , uygun  pozisyon olması halinde hile risk hali kaçınılmazdır. 

 

 Bu tezimizde perakende marketçilik sektöründeki  hile riski ile alakalı 

bir takım gelişmeleri ve neticelerini ortaya koyacağız.Perakende marketçilik 

sektöründe hile riskini önleyebilmek ve zamanında  müdahale  ederek bu riskin 

ortadan kalkmasını önlemeye çalışmaktır. Şirketlerdeki iyi bir iç kontrol 

mekanizması  ve dahil edilen iç denetim biriminin önemini kapsamaktadır. 

 

 Bu tez çalışmasının temel amacı; perakende marketçilik sektöründe hile 

riskinin ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Risk unsuru taşıyan  alanları 

değerlendirilebilir ve raporlanabilir düzeye getirmek başlıca amacımdır. Bu 

riskin büyüklüğü yada küçüklüğü arasında bir fark olmadığını ve küçük bir risk 

gibi görünen olayların ileride doğabilecek neticelere yol açmasını 

gösterebilmektir. 

 

 Uygulama olarak ise  anketlere ve şirket yetkilileri ile birebir 

görüşmelere, risk raporlamalarına yer verilecektir. Şirketlere konulan 

prosedürler hileden cayma sebepleri arasındadır.En güvenilir risk, önlenebilir 

olan risktir. 

 

Anahtar Kelimeler :Perakende, Perakende Marketçilik, Risk,Hile, Hile Riski 
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ABSTRACT 

 

 

MEASURİNG- ASSESSİNG  THE FRAUD RİSK İN RETAİL MARKET 

SECTOR AND AN APPLİCATİON 

 

Tuğçe BAYRAK 

 

Master Thesis, Business Department 

 

Supervisor:  Prof. Dr. Nejat BOZKURT 

 

Ocak, 2017 - 175 page 

 

 Every business and the risk of fraud occur in each sector is emerging as 

a significant problem. Employees of the company as management personnel, 

risks are inevitable fraud state, where appropriate position. 

 

 This is associated with the risk of fraud in the retail grocery sector in 

our thesis will put forward a number of developments and consequences. 

To prevent fraud in the grocery retail sector risk and this risk is to try to 

intervene in time to prevent the disappearance. And the company covers the 

importance of a good internal control mechanisms and internal audit unit 

included. 

 

 The main objective of this thesis; In the retail grocery industry to 

measure and assess the risk of fraud. considered areas at risk factors and bring 

the reportable level is our main goal. This is not a difference between the 

magnitude of risk or a small risk appears to be small, and the event is to show 

the cause consequences that may arise in the future. 

 

 

 As to the application by the choice of survey and interview company 

officials will be given to the risk report. The procedures imposed on companies 

are among the reasons for withdrawal from cheating. And the most reliable risk 

is the risk that can be avoided. 

 

 

 

 

Key Words:  Retail, Retail market, Risk, Fraud, Fraud Risk 
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1. BÖLÜM 

 

GİRİŞ 

 

 

 

       Dünya'da ve ülkemizde yaşanan bir çok ekonomik kriz neticesinde 

meydana gelebilen hile  vakalarında önemli artışlar görülmektedir.Yaşanan ve 

yaşanmakta olmaya devam eden çeşitli skandallar neticesinde , hile kavramının 

nasıl önlenebilirliği konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Çalışmanın çeşitli 

yerlerinde ACFE' nin raporundan edinilen bilgilere yer verilecektir. 

 

       Hilenin doğasında var olan aldatma ve kasıtlı dolandırma amacı tüm şirket 

sahiplerini derinden etkileyen bir olgudur. Hile yapan bireylerin en 

güvendikleri kişilerden meydana geldiği gerçeği de değişmemektedir. Hile bir 

virüs gibi yayılmakta olup, önce güven kazandırmakta  sonra yok etmektedir. 

 

       Perakende marketçilik sektörü zincir halkaları olarak kendini 

göstermektedir. Sürekli büyüme çabası içerisinde olan bu sektör teknolojinin 

hızla gelişmesi ,sektör pazarına hakim olma çabası ,çevre tarafından itibar 

sahibi olabilme , topluma hizmet sunabilmek ve müşteriyi memnun edebilme 

ve  sadakatini kazanmak bu sektörün vazgeçilmezleri arasındadır. Buradan yola 

çıkacak olursak sektörde hızla kendini geliştirmek ve çevre koşullarına ayak 

uydurmak gerekmektedir.  Perakende sektöründe yer alan rekabet süreci hile 

olasılığını geniş çapta etkilemektedir. 

 

       Hile işlemini yapan bireylerin şirketi daha iyi nasıl katkı sağlarımdan çok, 

nasıl kendime fayda sağlarım amacı yattığı gerçektir. Yaratmış oldukları hileli 

işlemler sadece maddi anlamda meydana gelmemektedir. Bu tür vakaları 

önlemek için ise şirketlerde hile eğitimleri verilmesi , iç denetim departmanı 

oluşturulması ya da dışarıdan sağlanacak denetim desteği  şarttır. 

 

       Bu tez çalışmasının esas amacı; şirketlere ve hile konusunda araştırma 

yapan bireylere , hile konusunda  bilgi verme ve hileden korunmak için 

uygulama, analiz, hile değerlendirme alanlarında yön verme hedefi vardır. 
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 Çalışma beş bölümden oluşmaktadır.  İlk dört  bölümde teorik , beşinci 

(son) bölümde uygulama ve araştırma bölümleri sırasıyla izlemektedir.  

 

 Çalışmamın ilk bölümü;''giriş bölümü'' olarak belirlenmiştir.Bu 

bölümde bu çalışmanın neden yapıldığı, çalışmada hangi bölümde nelerden 

bahsedildiği açıklanmıştır. 

 

 İkinci bölümünde;  ''risk'' kavramını detaylıca ele alınmıştır. Risk 

konusu dikkatlice gözden geçirilmiş, kurumsal risk yönetimine geçiş 

yapılmıştır. Risk türlerinin incelenmesi,kurumsal risk yönetimi kavramı, 

risklerin tanımlanması , analiz edilmesi bölümlerine yer verilmiştir. 

 

 Üçüncü bölümünde; genel olarak hile kavramı ve sınıflandırılmasına 

yer verilmiştir. Bu bölüm bir nevi bilgi verilme amacı güder.Hileyi doğuran 

faktörlere ,bir şirkette hilenin hangi alanlarda ve nasıl yapılabilirliği 

incelenmiştir.  

 

 Dördüncü  bölümünde ise; hile riski yönetimi ve hile değerlendirilmesi 

konusu irdelenmiştir. Hilenin azaltılması için yapılan çalışmalardan , hangi 

yöntemlerle hilenin önlenebilirliği  başlıklar halinde incelenmiştir. 

 

 Beşinci ve son bölümde ise; bir perakende marketçilik şirketinde hile 

riski uygulamasına yer verilmiştir.Dört bölümde ele almış olunan konularda  

uygulama ve araştırma yapılmıştır. Hile sadece muhasebe alanında olmayacağı, 

aynı zamanda satın alma, insan kaynakları, bilgi işlem ,stok kalemlerinde de 

yapılabilirliği gerçeği anlatılmaya çalışılmıştır.Swot analizi, risk matrisi ve hile 

riski analizi ve değerlendirmelerde bu çalışmayı destekleyen unsurlar 

arasındadır. 

 

       Bu tez çalışmamda yardımlarını esirgemeyen hocam Sayın  Prof. Dr. Nejat 

Bozkurt'a teşekkür ederim. 

 

 TUĞÇE BAYRAK 

     İSTANBUL  - 2017 
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2. BÖLÜM  

 

2.  RİSK VE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 

 

 

2.1. Risk Tanımı 

 

       Risk sözcüğü ,Arapça  rızık/ rısk (risg) , Latince riziko (risicum) 

sözcüklerinden dilimize girmiştir. İtalyanca adı “risco” , Almancası “risiko”, 

İngilizcesi  ise “risk” tir.Rızık kelimesi , iyi bir sonuç olarak tanımlanır. Riziko 

ise, istenmeyen kötü sonuç anlamına gelir. Türkçe'de  ise risk ; kayıp, tehlike 

olasılığı, belirsizlik olarak tanımlanır (Aysan , 2007: 4-5). 

 

       Risk, belirli bir amaca etkisi olacak olayın meydana gelme ihtimali olup, 

etki ve olasılık cinsinden hesaplamasıdır (C. Bozkurt, 2010 : 19). 

 

       Alınacak kararların ve  yapılan yatırımların ve yürütülen faaliyetlerin 

gelecekte hangi sonuçları yaratacağının kesin olarak bilinmesi durumunda 

belirlilik ortamında bulunulduğu ve hiçbir riskin söz konusu olmadığı 

söylenebilecektir. 

 

       Ancak, herkesin kolayca kabul edebileceği gibi , özellikle iş hayatında 

böyle ortamlara pratikte pek rastlanamayacağı aşikardır. Genellikle rastlanılan 

durum, gerçekleşen sonuçların ve planlanan yada tahmin edilenlerden , olumlu 

ya da olumsuz yönde sapmalar göstermesidir ki en genel anlamıyla risk 

kavramı zaten bu durumu temsil etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken 

nokta; gerçekleşen sonuçlar ile beklenen sonuçlar arasındaki sapmanın her 

zaman olumsuz olması gerekmediği, olumlu yönde sapmaların da 

gözlenebileceği ve risk kavramının her iki durumla beraber temsil ettiğidir 

(Bolak , 2004 :3). 

  

       Riskin tanımlanması;  geleneksel ve yeni bakış açıları, karşılaştırmalı tablo 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni bakış açısında  risk; “Kurumunun 

hedeflerine ulaşmasına engel olan herhangi bir olay veya durum” olarak 

tanımlanabilir (PricewaterhouseCoopers,2006:6-7). 

 

                  Tablo 2.1. : Geleneksel ve Yeni Bakış Açısıyla Risk 
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GELENEKSEL BAKIŞ YENİ BAKIŞ

• Risk kontrol edilmesi gereken 

olumsuz bir faktördür
• Risk bir fırsattır.

• Risk organizasyonel silolarda 

yönetilir.

•Risk bir bütün olarak kurum çapında 

yönetilir.

• Risk yönetiminin sorumluluğu aşağı 

seviyelere delege edilir.

• Risk yönetiminin sorumluluğu üst 

yönetim ve kısım yönetimleri tarafından 

kabul edilir.

• Risk ölçümü subjektiftir. • Risk ölçülebilir.

• Yapılanmamış ve tutarsız risk 

yönetim fonksiyonları bulunur.

• Risk yönetimi bütün kurum yönetim 

sistemlerine kurulur.

• Yönetim kurulunun iç kontrolünü 

sağlayan bir denetleme komitesi vardır.

• Yönetim kurulunun , etkili risk 

yönetimi yapısını sağlayan bir risk 

komitesi vardır.

 

Kaynak: Pricewaterhouse Coopers Türkiye Danışmanlık Hizmetleri:7 

 

       Risk işletmelerde alınan kararlarının sonuçlarını doğuran neticedir. Riskin 

etki eden olumlu ve olumsuz yönleri de mevcuttur. 

 

Olumlu risk   ;  Alınan karardan sonraki durumun iş yaşamı bakımından 

olumlu bir şekilde (kârla) sonuçlanmasıdır. 

Olumsuz risk;Bu düşüncenin tam tersidir. Kararın kötü  sonuçlara yol 

açması ve zararla son  bulmasıdır. 

 

       Daha farklı bir ifade ile; risk almadan başarı sağlanmaz. Burada önemli 

olan nokta , risklerin belirlenmesi , ölçülmesi,  istenmeyen risklere karşı 

koruma geliştirilmesi ve risklerin istenen düzeyde tutulmasıdır . 

 

       Riski en özet şekilde; ‘gelecekte karşılaşabilecek olan ve amaçların 

gerçekleştirmesini engelleyebilecek tehditler veya amaçlara ulaşmayı 

kolaylaştırabilecek fırsatlar’ olarak tanımlayabiliriz. Bu tanım, riskle ilgili iki 

kilit unsuru içermektedir.Birincisi; ‘gelecekte olma ihtimali’, diğeri ise ‘fırsat 

veya tehdit’tir (Derici, Tüysüz  ve Sarı , 2007 : 152). 
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       IIA  riski şöyle tanımlamıştır: “Hedeflere ulaşmak üzerinde bir etkisi 

olabilecek bir olayın oluşmasına dair belirsizliktir”(Institute of Internal 

Auditors , www.theiia.org). 

 

       İşletmelerin  karşılaşmış olduğu riskleri ''kalıtsal risk'' ve ''artık risk'' olarak 

iki başlık altında incelenebilir. 

 

 Kalıtsal Risk 

Yönetim tarafından herhangi bir konuda önlem alınmayan durumlarda 

meydana gelme olasılığının ve etkisinin değiştirilemeyen durumlarda 

oluşan risktir. 

 

 Artık Risk  

Yönetimin meydana gelme olasılığını ve etkisini azaltmak için almış 

olduğu önlemlerden sonra arta kalan risktir (C. Bozkurt ,2010 :19). 

 

       Bunun yanı sıra farklı risk tanımlamaları mevcuttur.Bunlar; 

 

 Ortalama Sonuç Olarak Risk: Sigorta uzmanları olayların riskini, söz 

konusu olaylardan beklenen sonuç olarak ifade etmektedirler. 

Faaliyetler için genellikle söz konusu sonuç, “zarar” olmaktadır. 

Ortalama sonuç kavramı potansiyel sonuçların nerelere kadar 

uzanabileceği konusunda oldukça sınırlı bir bilgi vermektedir. Başka bir 

ifade ile bu anlamda risk sadece beklenen sonuçların gerçekleşip 

gerçekleşmemesi ile ilgilidir (TÜSİAD,2008: 15). 

 

 Sonuçlar Arasındaki Farklılık Olarak Risk : Risk ile ilgili genel 

tanımlama, riskin, olaylarla ilgili sonuçların istatistiksel değişimini 

veya standart sapmasını ifade ettiğidir. Bu tanım çerçevesinde risk 

yönetiminin amacı; beklentiler ile potansiyel sonuçlar arasındaki 

farklılığı mümkün olduğu derecede aza indirgemektir (TÜSİAD ,2008: 

16). 

 

 Kayıp Olarak Risk:Riskin en dar kapsamlı tanımlamalarından biri 

riskin kayıp olarak kabul edilmesidir. Bu tanımlamaya göre risk; 
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müşterilerin neden olduğu zararlar, yolsuzluk, doğal sebeplerden veya 

insan hatalarından meydana gelen sorunlar gibi büyük olumsuz etkiye 

sahip olayların meydana gelmesidir. 

 

 Potansiyel Kazanç Faktörü Olarak Risk:Kurumlarda ki  mevcut 

riskleri kazanca çeviren risk türüdür.Riskten sonraki başarı olarak 

adlandırılan risk çeşididir ( TÜSİAD,2008: 16). 

 

 İlgili Oldukları Alanlara Göre Risk: Piyasa riskleri, faaliyet riskleri, 

yasal riskler, çevresel riskler, kredi riskleri, ülke riski, temel iflas ile 

ilgili riskler, fiyat riskleri, bilgi riski ,doğal riskler, finansal raporlama 

riskleri, kontrol riski. Bu riskler farklı tanımlamalara sahiptir. Nedeni 

ise farklı neticeler içermesidir. 

 

 Kurum ile ilgili Taraflar Açısından Risk : Kurumda şirket geneli için 

risk yönetimi sistemlerinin ve genel risk terminolojisinin oluşturulması, 

oldukça önemlidir.Her risk kategorisi ve tüm menfaat grupları için aynı, 

anlaşılacak açık ve kesin tanımlamalar üretmelidir (TÜSİAD,2008: 16). 

 

       Riskler  genellikle ;bir işletmenin varlıklarının borçlarını karşılamaması, 

sorumluluklarını yerine getirememesi, işletmenin varlıklarının azalma 

ihtimalini, finansal araçların yanlış fiyatlandırma olasılığı gibi karşımıza çıkar. 

 

       Dolayısıyla  riskler (Usul ve Mizrahi,  2016:11); 

 

 Her zaman tehditkardır, 

 Bu tehdit bir işlemle ilgilidir, 

 Bu işlem işletmenin amaçlarının yerine getirilmesini olumsuz yönde 

etkiler. 

 

       Bahsinin  geçmiş olduğu risk türlerinin belirli bir yönünü gösterir. Bugün 

bile  tüm dünya üzerinde kabul görmüş risk ve risk yönetimi tarifi 

bulunmamaktadır. Kabul görmüş kurallar ve kavramlar mevcuttur.  
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       İşletmeler farklı şekillerde risklerle karşılaşabilir. İşletmelerin 

karşılaşabileceği bu riskler; fırsatların kaçırılmasından, tehditlerin 

gerçekleşmesinden  veya hata yapılmasından dolayı ortaya çıkabilir.  

 

       İşletmelerin karşı karşıya kalabileceği riskler , işletmeden işletmeye 

farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar; işletmenin faaliyet yapısı , işletme kültürü, 

iç kontrol sisteminin etkinliği, işletmenin büyüklüğü ve sahipliliği gibi konuları 

içerir (Usul ve Mizrahi,  2016:11). 

 

 

2.2. RİSK TÜRLERİ 

 

       Bir kurumun karşı karşıya kalabileceği riskler farklı şekillerde 

sınıflanabilir. İşletmelerin  yapısal ve sektörel özellikleri bu sınıflandırmayı 

önemli ölçüde etkileyecektir. Riskleri sınıflandırmanın birçok yolu vardır. 

Ancak bunların en önemli olanı  ve şirketi direk etkileyen sınıflandırma 

metodu riskleri dört ana başlık altında toplamaktadır.Bu riskler başlıca; 

finansal riskler, operasyonel riskler, stratejik riskler ve dış çevre riskleri 

gibidir. Bu risk kategorilerini birbirlerinden ayırmak doğru değildir. Örnek 

olarak;  kredi riski; sonuçları itibari ile finansal risk, nedenleri itibari ile 

operasyonel bir risktir.  
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Şekil 2.1: Risk Türleri (Usul ve Mizrahi , 2016) 

 

2.2.1. Finansal Riskler:İşletmelerin finansal faaliyetlerine , finansal 

piyasalarda meydana gelen dalgalanmalara ve ya ekonomik değişmelere bağlı 

olarak karşılaştıkları risktir (Bolak, 2004 :9). 

 

2.2.2. Operasyonel Riskler: Kurumun temel iş faaliyetlerini yerine 

getirmesini engelleyen riskleri gösterir (TÜSİAD,2008:19-20) .  

 

       İşletmenin süreçlerindeki veya yönetim sistemlerindeki düzensizlikler 

nedeniyle meydana gelebilecek finansal kayıplar olarak tanımlanmaktadır 

(Bolak, 2004 :12). 

 

2.2.3. Stratejik Riskler: İşletmelerin uzun dönemde değişen piyasa 

koşullarına rağmen gerekli esnekliği gösterememeleri veya farkına 

varamamalarıdır. Örnek;işletme portföyünde değişmeler,rekabet koşullarında 

değişmeler v.b.) (Usul ve Mizrahi ,2016 : 13). 

 

2.2.4. Dış Çevre Riskleri:Kurumla herhangi bir  şekilde ilişkisi bulunmayan, 

tamamen işletme dışı etkenlerden dolayı karşılaşılan risklerdir.Örnek; hizmet 

alımlarında aksaklık, doğal afet oluşma halidir (Usul ve Mizrahi ,2016 : 14). 
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Tablo 2.2. : Operasyonel Riskler 

PERSONEL RİSKİ TEKNOLOJİK RİSKLER 

Yönetim ve personelin yetersiz olması 

Bilgisayar ve iletişim 

sistemlerindeki teknik sorunlar ve 

aksamalar 

Görevlerin gerektiği gibi yapılmaması Virüs problemleri 

Görevlerin kötüye kullanılması 
Yetersiz ya da eskimiş sistemlerden 

kaynaklanan sorunlar 

Kasıtlı olarak suç sayılan eylemlerde 

bulunulması 
  

ORGANİZASYON RİSKİ İŞ RİSKİ 

Örgüt içerisindeki kademeler 

arasındaki bilgi akışının yetersiz 

olması 

Ürün–talep (ürünlere olan talebin 

belirsiz olması) 

Yetki sınırlarının kesin olmaması 

Fiyatlama (ürünler için belirlenecek 

fiyatlar) 

Yapı- işleyiş değişikliklerinden doğan 

belirsizlikler 

Maliyet (üretim ve dağıtım için 

yapılacak giderler) 

KURUM KÜLTÜRÜ YASAL RİSKLER 

İnsan kaynakları Hukuki düzenlemelere uygunluk 

Eğitim Ekonomik ve politik değişiklikler 

    

HİLE RİSKİ 

Hileli Finansal Raporlama  

Varlıkların Kötüye Kullanılması 

Rüşvet ve Yolsuzluk 

 

Kaynak: TÜSİAD, Kurumsal Risk Yönetimi,2008 

       Risk ; sonucun tahmin edilemez olmasını ifade eder ve iyi şekilde yapılan 

risk yönetimi kuruma şunları sağlar (SGB: 20); 

 

 Kurumun isteği sonucu elde etmesine artan güven, 

 Tehditleri kabul edilebilir seviyede sınırlamak, 

 Fırsatlardan yararlanma konusunda elde edilen gerekli bilgiye 

dayanarak kararlar almak, 

 Paydaşların kurumun yönetimine ve hüküm verme yeteneklerine olan 

güvenlerinin artmasıdır. 
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2.3. GEÇMİŞTEN  GÜNÜMÜZE RİSK  EVRİMİ 

 

       Geçmişten günümüze kadar risk kavramı ,işletmeler için çeşitli risk türleri 

eklenerek kendisini göstermiştir.  

 

• Fırsat olarak risk

• Temel araç olarak kendi kendini 

• Finansal araçlar spesifik zararların 

• Yönetim girişimleri araştırmayı teşvik 

• Tehdit olarak risk

• Ticari çekince

• Azaltıcı kontroller ve gereğinden fazla 

kontrol

2005

1990

1980

 
 

Şekil 2.2 :Risk Tarihsel Gelişimi - TİDE (www.tide.org.tr) 

 

 

 1980’lerde ise risk, sigortacılık ve finans alanı ile ilişkisinin yanında 

sosyolojik bir kavram olarak da karşımıza çıkmaktadır.1980’lerin sonu ve 

1990’ların başı işletmeler açısından gem karşılaşılacak risk türlerinin arttığı 

hem de risk yönetiminin giderek önem kazandığı dönemlerdir. 

 

 1990’ların sonu ve 2000’li yıllarda ise sadece finansal ve operasyonel 

riskleri değil, aynı zamanda işletmelerin yapı ve süreçlerinden kaynaklanan 

operasyonel riskleri, işletmelerin faaliyetlerinden kaynaklanan iş risklerini ve 

stratejik riskleri de dikkate alan kurumsal risk yönetimi yaklaşımı yaygın 

olarak kabul görmüştür. Kurumsal risk yönetimi ile birlikte riskler yeni bir 

bakış açısıyla daha geniş bir perspektiften değerlendirilerek işletme genelince 

yönetilmeye başlamıştır. 

http://isguvenlikuzmanim.com/media/kunena/attachments/743/03.RiskDe%C4

%9Ferlendirmesi.pdf 
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2.4. RİSK FARKINDALIĞI KÜLTÜRÜ 

 

 

       Risk yönetimi organizasyon kültürüne dahil edilmek zorundadır. 

Organizasyon kültürü yönetim, liderlik ve Yönetim Kurulu’nun desteğini 

içerir.Risk yönetimi risk stratejisini taktiksel ve operasyonel hedeflere 

dönüştürmeli ve organizasyon genelinde risk yönetim  sorumluluklarını tayin 

etmelidir. 

 

       Hesap verilebilirliği, performans ölçümünü, ödülü ve her seviyede 

operasyonel verimliliğin ilerlemesini desteklemelidir. Başarılı bir risk  bilinç 

(farkındalık) kültürü uygun bir risk mimarisi, stratejileri ve protokolleri 

kurularak kazanılır. 

 

       Risk yönetim sürecini başarılı bir şekilde uygulamak, desteklemek ve 

sürdürebilmek için bir yapıya ihtiyaç vardır.ISO 31000 risk yönetimi içeriği 

olarak bu yapıyı sunar.  Risk mimarisi, stratejisi ve protokolü açısından uygun 

bir yapı sunar ve her parçanın ana hatlarını kısaca açıklar. Bu yapı risk yönetim 

aktivitelerine içerik sunmak için hazırlanmıştır ve risk yönetimi sürecini 

destekler (AIRMIC, ALARM, IRM, 2010: 6). 

 

2.5. RİSK YÖNETİMİNİN ÖNEMİ 

 

       Beklenmedik bir olayla karşılaşma anında baş edilmesi gereken tek sorun, 

olayın üstesinden gelmek değildir. Aynı anda, olayın üstesinden gelecek 

stratejilerin ve yolların da belirlenmesi gerekir.  Kurumlarda bu şekildedir. 

Karşılaşılan riskleri karşısında önceden alınmış olan birtakım önlemler 

kurumların çeşitli kayıplarını giderecek niteliktedir. 

 

Risk yönetimi uygulamasının katkılarını özetleyecek olursak (Derici,Tüysüz ve 

Sarı, 2007 :153-154); 

 

 Sürpriz ve kayıpları en aza indirir,  

 Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur,  

 Zaman tasarrufu sağlar,  

 Kaynak israfını önler,  
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 Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sağlar,  

 Kişileri, yeniliklere açık olma hususunda cesaretlendirir. 

 

       Ortaya çıkan ya da çıkmakta olan risklerin işletmeden ya da kişilerden 

kaynaklı bir takım nedenleri vardır. Bu nedenleri genelde aşağıdaki gibidir 

(Emhan, 2009: 212); 

 

 Metotsuzluk ve plansızlık  

 Aşırı motivasyon  

 İhmal ve gerekli araçların olmayışı  

 Zaman baskısı  

 Yönetici baskısı  

 Küçük riskler karşılığında büyük kâr beklentisi   

 Çevresel etkiler. 

 

2.6. RİSK YÖNETİM POLİTİKASI 

 

       Risk yönetim politikası aşağıdaki gibidir (AIRMIC, ALARM, IRM ,2010 : 

10); 

 

 Risk yönetimi ve iç kontrol hedefleri (yönetişim)   

 Kurumun riske karşı davranış tarzının beyanı (risk stratejisi)   

 Risk farkındaIığı kültürünün veya denetim ortamının açıklaması 

 Seviye ve mahiyeti kabul edilebilir risk (risk iştahı)   

 Risk Yönetimi organizasyonu ve yordamlar için düzenlemeler (riski 

mimarisi) 

 Riski tanıma ve sıralama işlemleri ayrıntıları (risk değerlendirme) 

 Risk analizi ve raporlama için belgeler listesi (riski protokolleri) 

 Risk azaltma gereklilikleri ve kontrol mekanizmaları (risk tepkisi) 

 Risk yönetimi rollerinin ve sorumluluklarının tahsisi   

 Risk yönetimi eğitim konuları ve öncelikleri  

 Risklerin izlenme ve  karşılaştırma ölçütleri (kıyaslama)    

 Risk yönetimi için uygun kaynakların tahsisi    

 Risk faaliyetleri ve önümüzdeki yıl için risk öncelikleri. 
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2.7. RİSK YÖNETİM İHTİYACI 

 

       Risk yönetimi; riskleri tanımlamayı, değerlendirmeyi, sorumlulukların 

tayinini, riskleri önceden tahmin edip etkilerini azaltmak için tedbir almayı ve 

bu işlemleri gözden geçirmeyi ve izlemeyi kapsayan bütün süreçlerdir 

(Derici,Tüysüz ve Sarı, 2007 :153). 

 

       Kurumlarda her departmanda, her yönetici ve personellerin risklerin göz 

ardı etmeden bilinçli olarak hareket etmeleri önemlidir.Mevcut alanlarda 

doğabilecek risklere karşı, önlem alabilme olgusunun benimsenmesi 

gerekmektedir. 

 

       Risk,  bir kurumun  amaçlarına ulaşma ve mevcut stratejilerini iyi bir 

şekilde sürdürebilme kabiliyetini  yönde etkileyen bir tehdittir (Graffits ,2005: 

17).  

       Şirketlerin risk yönetimine karşı ihtiyaç  duyması aşağıdaki kıstaslarla 

belirlenebilir.  Bunlar; 

 

 Kurumun varlığının ve operasyonlarının kesintisiz devam etmesi: 

      Risk yönetimi, işletme başına gelebilecek kaybın ardından normal 

faaliyetlerinin minimum gecikme ile devam etmesini sağlamak açısından da 

ciddi bir öneme sahiptir. İşletmelerin normal iş akışları kesintiye 

uğramamalıdır. Bu bağlamda , beklenmeyen acil durumlar için önceden 

planlama yapılmalı ve gerekli kaynaklar aktarılmalıdır (örnek olarak ise  bir 

kriz yönetimi takımı kurulmalı ve eğitilmelidir).  

 

       Kriz anında rakiplerine  yönelen müşterilerin ve ya  tedarikçilerin de 

şirketlerle  iş yapmaya devam etmeleri sağlanmış olacaktır (TÜSİAD, 2008:17-

18-19) 

 Sürprizlerin en aza indirgenmesi: 

       İyi bir risk yönetimi sistemi ile kurumun karşı karşıya kalabileceği 

olumsuzluklar, her  açıdan önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Böylece şirket 

üst yönetimi , enerjilerini anlık problemleri çözmek yerine kurumun temel iş 

önceliklerini düzene koyma imkânını yakalayabilecekler ve önlerini daha net 

bir şekilde görebileceklerdir. 
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 Kayıpların maliyetlerinin azaltılması: 

       Risk yönetimi olası kayıpların etkilerini kontrol altında tutarak 

maliyetlerin azaltılmasına ve dolayısı ile şirket karının arttırılmasına yardımcı 

olur. Risk yönetimi, kayıpların olası büyüklüklerine göre çok daha düşük 

maliyetli önlemler ile potansiyel kayıpların önüne geçer. Ciddi kayıplara yol 

açabilecek potansiyel tehditlerin unsurlarının  sigorta gibi mekanizmalarla 

üçüncü şahıslara transfer edilmesi ile de doğabilecek potansiyel maliyetlerin 

azaltılmasına yardımcı olur. 

 

 Gelir istikrarı: 

       Risk yönetimi, gelirlerde ya da nakit akışında kayıplar nedeniyle ortaya 

çıkabilecek azalmaların ‘kabul edilebilir’ seviyelere çekilmesine yardımcı olur. 

Risk yönetimi yıllık kar ve gelirlerdeki istenmeyen ve beklenmeyen 

değişimleri azaltır. Nakit akışlarında ki bu değişimleri belirli seviyelerde 

tutmak uzun vadeli planlama açısından önemlidir. Aynı zamanda, yatırımcılar 

istikrarsız bir gelir grafiği yerine gelir seviyesini istikrarlı bir şekilde devam 

ettiren şirketleri seçmektedirler (TÜSİAD, 2008: 18-19). 

 

 Sürdürülebilir büyüme: 

       Etkin bir risk yönetimi şirketlerin istikrarlı bir şekilde büyümesine önemli 

ölçüde katkı sağlar. Bir şirket için sürdürülebilirlik sadece etkin bir risk 

yönetimi yaklaşımı ile mümkün olabilecektir. Aksi takdirde şirket hedeflerine 

giden yolda sürekli dalgalanmalara maruz kalabilecek ve büyük bir olasılıkla 

da hedeflerinden önemli ölçüde sapma gösterebilecektir.  

 

 Sosyal sorumluluk: 

     Çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer menfaat gruplarına gelebilecek 

zararı minimuma indirmek, risk yönetiminin önemli amaçlarından biridir. Bu 

amaç kamuoyunda iyi bir imaj yaratılması yönünde de etkili olur.  

 

 Yasal düzenlemelere uyum:  

       Risk yönetimi yasal ve idari gerekliliklere uyumu sağlayan önemli bir 

araçtır. Kurumlar faaliyet göstermekte oldukları sektöre bağlı olarak çok farklı 

sayıda yasaya ve düzenlemeye tabi olarak çalışmak zorundadırlar. Bu yasalara 
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ve düzenlemelere aykırı olarak yürütülecek faaliyetler kurumun varlığını dahi 

tehdit edebilecek büyüklükte sonuçlar doğurabilmektedir (TÜSİAD,2008:18-

19). 

       2004 yılında COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) tarafından yayımlanan Enterprise Risk Management – 

Integrated Framework (ERM) isimli çalışma, tüm şirketlerde uygulanabilen  

kurumsal risk yönetimi çerçevesi (enterprise risk management framework) 

önererek önemli bir boşluğu doldurmuş ve bir çok şirketin risk yönetimi 

sistemlerini kurmaları yönünde hem rehber hem de teşvik edici unsur olmuştur.  

 

       2009 yılında ise ISO (International StandardsOrganization), ISO 31000 

Risk management – Principlesand guidelines on implementation isimli 

standardı yayımlayarak, kullanıcılara esnek bir risk yönetimi standardı 

sunmuştur. COSO ve ISO standartları, bazı farklılıklara karşın temelde 

birbirleri ile uyumludurlar.  

 

       Ancak bu çalışmamızda COSO ve ISO standartlarının öngördüğü risk 

yönetimi çerçevelerinin detaylı bir açıklamasından ziyade, etkin bir risk 

yönetimi sisteminin sahip olması gereken asgari unsurlara ve prensiplere 

yoğunlaşılmıştır. COSO ve ISO risk yönetimi çerçeveleri bu asgari unsur ve 

prensipleri içermekte ve uygulamaya yönelik bir model ve rehber olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Özsoy ,2012 : 172). 

 

2.8. RİSK YÖNETİMİ SORUMLULUKLARI 

 

       Risklerin yönetilmesinin genel olarak sorumluluk alanı  yönetim kuruluna 

aittir. Başarılı bir kurumsal risk yönetiminde aslında işletme içindeki herkesin 

bir rolü ve görevi vardır ve olması da gerekir, fakat riskleri tanımlama ve 

yönetme sorumluluğu özel olarak işletme yönetimine aittir.  (TİDE ,2009 : 2) 

 

       CEO ve Yönetim Kurulu’nun Risk Yönetimi sorumlukları: 

 

 Riskin stratejik bakış açısını belirleme ve risk iştahı ayarlama, 

 Risk yönetimi yapısını kurma, 

 En belirgin riskleri anlama  
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 Organizasyonu kriz anında yönetme (AIRMIC, ALARM, IRM 

2010:12). 

 

       İş Birimleri Yöneticilerinin Risk Yönetimi Sorumlulukları:  

 

 Birim bünyesinde risk bilinci kültürünü oluşturma, 

 Risk yönetim performans hedeflerinde anlaşma, 

 Risk geliştirme tavsiyelerinin uygulanmasını sağlama, 

 Değişen durumları/ riskleri belirleme ve raporlama. 

 

       Bireysel Çalışanların Risk Yönetimi Sorumlulukları:  

 

 Risk yönetim süreçlerini anlama, benimseme ve uygulama, 

 Verimsiz, gereksiz yada çalışamaz kontrolleri raporlama, 

 Kaybedilmiş ve kaçırılmış olayları raporlama, 

 Kaza soruşturmalarında yönetimle koordineli hareket etme (AIRMIC, 

ALARM, IRM ,2010:12). 

 

      Risk Yöneticisinin Risk Yönetimi Sorumlulukları: 

 

 Risk yönetim politikasını geliştirme ve güncelleme, 

 İçsel risk politikaları ve yapılarının dökümantasyonu, 

 Risk yönetim (ve iç kontrol) faaliyetlerinin koordinasyonu, 

 Risk bilgilerinin derlenmesi ve Yönetim Kurulu’na raporlanması. 

 

       Uzman Risk Yönetim Birimlerinin Risk Yönetimi Sorumlulukları:  

 

 Uzman risk politikalarını kurmada şirkete yardımcı olma, 

 Uzman acil durum ve kurtarma planları geliştirme, 

 Uzmanlık alanındaki gelişmelerin güncellenmesi, 

 Kaza ve benzer kayıp soruşturmalarını destekleme. 

 

       İç Denetim Yöneticilerinin Risk yönetimi Sorumlulukları:  

 

 Riske dayandırılmış iç denetim programı geliştirme, 
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 Organizasyon bünyesindeki risk süreçlerini denetleme, 

 Riskin yönetiminde güvence alma ve temin etme, 

 İç kontrollerin verimliliği ve etkinliğidir (AIRMIC, ALARM, IRM 

2010 : 12). 

 

2.9. GENEL OLARAK RİSK YÖNETİMİ 

 

       Kurumun hedeflerine ulaşmasını etkilemiş olduğu fırsatları tehditleri 

değerlendirmek ve karşılaştığı fırsat ve tehditlere karşısında alınacak tutumu 

belirleyip karşılaştırma ve bunu raporlamak için kurumun her departmanında 

yapılandırılan planlı, tutarlı ve sürekli bir süreçtir (C.Bozkurt, 2010 : 19). 

 

       Risk yönetimi, bir işletmenin taşımak istemediği risklerin en uygun risk 

yönetim teknikleri ve maliyetleri ile işletme için olumsuz etkilerini 

sınırlandırmak ve sadece taşınan risklerin karşılığında kar etmesini sağlamak 

olarak yorumlanabilir (Bolak , 2004 : 81). 

 

       Risk yönetiminin en temel adımları aşağıdaki gibi ifade edilebilir; 

 

 Risk tanımlama; yönetim kurulu, risk yönetimi şefi ve işletme 

çalışanları bağlamında yürütülen faaliyetlerdir, 

 

 Risk inceleme; risk kayıtlaması ve iç kontrol uygulamaları temelli 

''Kontrol Öz Değerleme'' faaliyetinden oluşmaktadır, 

 

 Risk değerleme; etki ve olasılık açısından risklerin değerlendirilmesi 

ve sıralanması faaliyetlerinden oluşmaktadır, 

 

 Risk yönetimi; riske karşı geliştirilen risk tutumlarından meydana 

gelmektedir. 

 

 Risk Yönetimi:Kurumsal risk yönetiminin temel unsurudur.Yönetimin , 

kurum içinde risk yönetimi yapısını oluşturmak ve işletme konusunda 

sorumlulukları bulunmaktadır.Planlı , tutarlı ve koordineli yaklaşım ile KRY , 

kuruma büyük ölçüde fayda sağlar (C.Bozkurt, 2010 :19). 
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 Bu çerçevede risk yönetimi, şirketin karşı karşıya kaldığı tüm risklere 

bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşmakta, risklerin birbirleri ile etkileşimlerini 

de dikkate almakta ve sadece kayıpları azaltmaya değil aynı zamanda stratejik 

amaçlara ulaşılmasını engelleyen durumları proaktif olarak yönetmeye ve 

ortaya çıkan fırsatları yakalamaya odaklanmaktadır (Özsoy, 2012 : 171). 

 Risk yönetimi süreci entegre edilmiş bir dizi aktivite halinde 

sıralanabilir.Bu sürecin alternatif  tanımları da mevcuttur fakat genellikle 

aşağıda listelenen adımları içerir. Aşağıdaki liste risk yönetiminin ‘7R’ ve 

‘4T’sini belirtir (‘7R’ ve ‘4T’ ingilizce kelimelerin baş harflerinden 

oluşturulmuştur) (AIRMIC, ALARM, IRM ,2010 :6 ). 

 Recognition‐ riskin tanımlanması yada tanınması                

 Ranking‐ riskin sıralanması yada değerlemesi   

 Responding‐ belirgin risklere cevap  verme 

 Tolerate‐ tolere etme 

 Treat‐ müdahale etme (aksiyon) 

 Transfer‐ transfer etme 

 Terminate‐ sonlandırma 

 Resourcing‐ kontrollere kaynak  ayrılması 

 Reaction‐ reaksiyon planı yapılması 

 Reporting‐ risk performansının  raporlanması ve takibi 

 Reviewing‐ risk yönetim çerçevesinin  gözden geçirilmesi. 

 

2.10. RİSK PLANLAMASI 

 

       Risk planlaması, risk yönetiminin neyi , nasıl , kimler tarafından 

yönetileceği planlarda anlatılır. Risk planlama sürecinin asıl  hedefi, risklerin 

sonuç üzerinde yaratabileceği eki düzeyine bağlı olarak, risk azaltma 

hedeflerinin ve faaliyetlerinin tanımlanmasıdır. Risk yönetim sürecinin 

etkinliğinin izlenebilmesi için verilerin nasıl toplanacağı, nasıl 

değerlendirileceği, geri bildirimin nasıl yapılacağı planlama sürecinde 

belirlenmesi gereken temel faaliyetlerdendir.  
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       Risk planlama sürecinin çıktısı olarak üç tür plan hazırlanır: 

 

 Risk Yönetim Planı  

 Risk Azaltma Planları  

 Önlem Planları (Fıkırkoca,2003:165). 

 

  2.10.1. Risk Yönetim Planı    

 

       Risk yönetim planında, risk yönetimi yaklaşım ve süreçleri, proje 

gereksinimlerine uygun olarak, projenin diğer planları ile uyumlu olacak 

şekilde tanımlanır. Projenin boyutuna, karmaşıklığına risklerin düzeyine bağlı 

olarak, proje yönetim planının bir parçası olarak ya da ayrı bir plan olarak 

hazırlanabilir.  

 

       Risk yönetim planı, projenin ömrü boyunca, riskin nasıl yönetileceğini 

ayrıntılı olarak anlatmalıdır. Risk yönetim planı, üst yönetim tarafından 

onaylanan önemli bir belgedir. Yeni bir durum veya bilgi edinildiğinde, risk 

yönetim planları güncellenir. İzleme sonucunda, yeni riskler belirlenebilir ya 

da riskler kapatılabilir. Buna göre risk yönetim planı güncellenir. Risk yönetim 

planının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ilgili kişilerin yeterli bilgi, 

beceri ve eğitime sahip olmaları gerekir (Fıkırkoca, 2003:165). 

 

       Plan aşağıdaki durumlarda güncellenir: 

 

 Tedarik stratejisi değiştiğinde ya da programda önemli bir değişiklik 

olduğunda,  

 Temel karar noktalarının hazırlanmasında,  

 Teknik tetkik ve gözden geçirmelerin hazırlanmasında,  

 Diğer program planlarının gözden geçirilmesi ve  güncellenmesinde,  

 Görevlerin tanımlanmasında (Fıkırkoca, 2003:165). 

 

  2.10.2. Risk Azaltma Planları   

 

        Risk azaltma planında, risklerin tanımlanması, oluşma olasılığı ve sonuca 

etkilerini en aza indirgemek amacıyla yürütülmesi gereken faaliyetler, bu 

faaliyetlerin ne zaman ve kimler tarafından yürütüleceği belirlenir.  
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       Risk azaltma planlarında seçilen her bir faaliyet, programdaki 

sorumlulukları, işleri, çizelgeyi etkileyeceğinden, program planları ile uyumlu 

hale getirmelidir. Risk azaltma planları, maliyet tahminleri ile bütünleşmiş hale 

getirilmelidir. Proje çizelgeleri, risk azaltma planlarına göre güncellenmelidir 

(Fıkırkoca, 2003 : 169). 

 

  2.10.3. Önlem Planları   

 

       Riskin azaltma faaliyeti hemen yürütülemiyorsa ya da faaliyetler riski 

azaltıyor, ancak tamamen ortadan kaldıramıyorsa, risk için bir önlem planı 

geliştirilir. Önlem planı, personel elverişli değilse, danışman ya da dış 

uzmanlara başvurma ya da seçenek bir tasarım yaklaşımının seçimini içerebilir 

(Fıkırkoca, 2003 : 169). 

 

      Önlem planı olan her risk, ayrıca bir tetikleyiciye sahiptir. Tetikleyici, 

gelecekte riskin soruna dönüşmesinin en erken aşamadaki göstergesidir. 

Örneğin, risk önemli bir personelin elverişliliği ile ilgili ise, gerçekleşen ve 

planlanan beceri düzeyi arasındaki değişkenliğin %10’dan fazla olması 

tetikleyicidir. Öncelikli riskler için belirlenen tetikleyiciler, risk göstergeleri 

olarak göz önüne alınmalıdır. Öncelikli olmayan riskler için tetikleyici 

belirlenmesine gerek olmayabilir, ancak öncelikli riskler için tetikleyicilerin 

belirlenerek, riskin erken aşamada tespit edilmesi gerekir.  

 

       Risk yönetiminde tetikleyici kullanımında, karar verilmesi gereken önemli 

durumlar vardır. Risk azaltma faaliyetlerine yeterince zaman ayrılabilmesi için, 

tetikleyicilerin erken aşamada belirlenmesi gerekir. Doğru karar verebilmek 

için daha fazla gereksinim duyulur.   

 

2.11. RİSKLERİN TESPİTİ 

 

       Risklerin belirlenmesinde iki aşama söz konusudur. Birincisi; ‘risklerin ilk 

defa belirlenmesi’ diğeri ise; ‘risklerin sürekli olarak belirlenmesi’ 

aşamalarıdır.   
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 Risklerin ilk defa belirlenmesi: Bir kurumda risk yönetimi ilk defa 

kurgulanırken kurumun karşı karşıya olduğu bütün riskler tespit edilir.  

 

 Risklerin sürekli olarak belirlenmesi: Risk yönetim sürecinde mevcut 

risklerdeki değişiklikler izlenerek risk kütüğünde yer alıp da artık risk 

olmaktan çıkan riskler ile yeni ortaya çıkan riskler tespit edilir ve buna 

göre risk kütüğü sürekli olarak güncellenir.  

 

       İç ve dış koşullarımızın, risk evrenimizin ve risklerin belirlenmesinde 

farklı bilgi toplama ve değerlendirme teknikleri kullanmak mümkündür. En 

yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bazıları aşağıda yer almaktadır 

(Derici,Tüysüz ve Sarı, 2007 :156). 

 

 Mülakatlar ve Atölye Çalışmaları: Kurum içinden veya dışından, 

yönetici ve personelin tecrübe ve bilgi birikiminden faydalanmayı 

amaçlar.  

 

 Olay Envanteri: Aynı alanda yer alan kurumlarda gözlemlenen 

olayların ayrıntılı listesinin oluşturulmasını kapsar. Dahili Analiz: 

Birimlerin personel toplantıları aracılığı ile yaptıkları müzakerelerdir . 

 

 Eski Veriler: Geçmişte yaşanmış olan olayların sebebi ve nereden 

kaynaklandığının araştırılmasıdır.  

 

 İşlem Akış Analizi: Girdiler, görevler, sorumluluklar ve çıktılar bir 

süreç olarak ele alınıp incelenir.  

 

 Uyarıcı Gösterge: Önceden belirlenmiş olan ve aşılması halinde 

yönetimi harekete geçirecek, sayısal olan yada olmayan eşik değerlerdir 

(Derici,Tüysüz ve Sarı, 2007 :156). 
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2.12. RİSK MATRİSİ VE DERECELENDİRME 

 

       Risk matrisinin amacı ; kurumlarda yapılması planlanan önleyici ve 

düzeltici çalışmaların önceliğini belirlemektir.            

 

 

 

Şekil2.3 : Risk Matrisi ve Derecelendirme (İsmmmo,2015:38) 

 

      Risk matrisinin oluşturulmasında aşağıdaki adımlar izlenir; 

 

 Öncelikle sistemdeki tehlikeler belirlenir, 

 Tehlikelerin olma olasılığı ve şiddeti beş puanlık veya iç puanlık 

matrislerde puanlanır, 

 Olasılık ve şiddet puanlarının değerlendirilmesiyle risk puanı ortaya 

çıkar, 

 Risk puanlarına göre tüm gruplar az veya yüksek riskli gruplar olarak 

sınıflandırılır, 

 Yüksek riskli gruplarına alınacak önlemlerle risk yönetimi yapılır (Usul 

ve Mizrahi ,2016 : 36). 

 

       Yüksek:  Önemlilik düzeyi 6-9 arasında yer alanlar koyu (kırmızı) alanda 

yer alır.  .  Artık risk seviyesinin göze alınabilen risk seviyesinden oldukça 

yüksek olduğu anlamına gelir. Bu, riske karşı ciddi tedbir alınmasının zorunlu 

olduğu durumdur. �  

       Orta: Önemlilik düzeyi 3-5 arasında olanlar orta (sarı) alanda yer alır.  

Artık risk seviyesinin göze alınabilen risk seviyesinden biraz yüksek olduğu 

durumdur. �  

        Düşük: Önemlilik düzeyi 1-2 arasında olanlar açık (yeşil) alanda yer alır. 

Risk için önemlilik düzeyinin düşük olması; artık risk ile göze alınabilen risk 

OLASILIK

ETKİ

8 9

Kabul Edilemez Riskler

4

Kabul

1 2

Edilebilir                 Riskler
Düşük 3

Düşük Orta Yüksek

Yüksek 7

Orta 5 6
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seviyesinin aynı veya yakın olduğu anlamına gelir (Derici,Tüysüz ve Sarı, 

2007 :160). 

  

2.13. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 

 

       Kurumsal Risk Yönetimi; işletmenin amaçlarına ulaşmasını etkileyen 

fırsatlar ve tehditlerin tespit edilmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi, bunlara 

verilecek yanıtların kararlaştırılması ve bunların rapor edilmesi için tüm 

işletme alanında  uygulanan, özel yapılandırılmış, istikrarlı, tutarlı ve kesintisiz 

bir süreçtir (TİDE, 2009 :2). 

 

       Risk Yönetimi, işletmeyi  etkisi altına alabilen olabilecek  olayları 

belirlemek, riskleri işletmenin  kurumsal risk alma tutumuna uygun olarak 

yönetmek ve kurumun amaçlarına  ulaşması ile ilgili olarak iyi  bir derecede 

güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; şirketin yönetim kurulu, üst 

yönetimi ve tüm diğer personelleri  tarafından etkilenen ve uygun stratejilerin 

belirlenmesinde   kullanılan, şirketin tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir 

(COSO, 2004). 

 

 

 

Şekil 2.4. :  Risk Yönetimi Temel Faaliyetleri- (Fıkırkoca,2003) 

 

       KRY bir kurum fonksiyonundan çok yönetim yetkinliği olarak kabul 

edilir. Geniş olarak KRY, risk yönetimi düşüncesinin, yöntemlerinin ve 

RİSK YÖNETİMİ 

RİSK PLANLAMA 
RİSK 

DEĞERLENDİRME 

RİSK BELİRLEME RİSK ANALİZİ 

RİSK  AZALTMA RİSK İZLEME 



24 
 

sistemlerinin, kişisel görev ünitelerine ve risk taşıyan işlerde uygulanan günlük 

operasyonel faaliyetlere entegre edilmesidir. 

        

       Bunu başarmak için olması gerekenler: 

 

 Risk çerçevesi ve ortak risk lisanı,  

 Hem kurum hem de işletme birimlerine tahsis edilmiş personel,  

 Risk tanıma, iletişimi ve yönetimini ödüllendiren kültür anlayışı,   

 Stratejiyi başarmak için gerekli olan kabul edilmiş risklerin alınmasını, 

gereksizlerin ise dışlanmasını sağlayan ölçekler (Pricewaterhouse 

Coopers,2006:9). 

 

 Kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeler de, adillik, şeffaflık, hesap 

verebilirlik ve sorumluluk olarak adlandırılan dört temel ilkeye ayrılmaktadır. 

 

 Kurumsal yönetimin bu dört temel ilkesi, performans ölçümü ve 

geliştirilmesi esasına dayalı olarak birbirleriyle ilişkilendirilmekte ve böylece, 

şirketlerin hissedarları için değer yaratırken, toplumsal değerlerle de uyumlu 

çalışması beklenmektedir (TKYD ve Deloitte, 2007:4). 

 

 Risk yönetimi; işletme stratejisinin geliştirilmesini ve uygulanmasını 

destekleyecek  sürekli süreç  olmalıdır. Yapılan aktivitelere bağlı olan tüm 

riskleri  sistematik olarak ele alınması gerekir.  Yapılan uygulamadaki tüm 

olayların genel yararı için fırsatlar (yukarı yönlü), başarıya ulaşmadaki 

tehditler(aşağı yönlü) veya artan seviyede  belirsizlikleri vardır (AIRMIC, 

ALARM, IRM, 2010 :6). 

 

 KRY  denince akla ilk gelen kuruluş olan COSO; tüm dünyada örgütsel 

yönetim, iş etiği, iç kontrol, kurumsal risk yönetimi (Enterprise Risk 

Management - ERM), hile ve finansal raporlama gibi birtakım konularda 

danışmanlık hizmeti veren. bağımsız bir kuruluştur (Karakoç ve Özdemir, 

2016:142). 

 

 COSO’nun amacı; kurumsal risk yönetimi (ERM), iç kontrol ve hileyi 

engelleme gibi birbiri ile ilişkili üç konu üzerinde bilgi sağlamak ve 
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kamuoyunu aydınlatmaktır.Coso'dan hile konusunda daha geniş olarak ele 

alınacaktır. (COSO ,2013) 

 

 Tüm çalışanların risk kültürüne sahip olmadığı ve bu sürece katılmadığı 

bir yapıda KRY’den bahsetmek çok doğru değildir. Kurumu etkileyebilecek 

olası olayların tanımlanması ve bunlardan doğabilecek risklerin kurumun risk 

iştahıyla paralel düzeyde kalmasını temin ederek risklerin yönetilmesi ana 

hedeftir.( Risk İştahı: risk alma isteği, risk alma kabiliyeti demektir.) 

  

 KRY, risk iştahını ve stratejilerini öncelik sırasına koymak için gereken 

becerilerin gelişmesini sağlamaktadır. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 

 

 Büyüme,  

 Risk ve kazanç arasındaki bağlantı,  

 Riske karşın alınan kararların gelişimi,  

 Operasyonel sürprizlerin ve kayıpların en aza indirilmesi,  

 Şirketler arası risklerin belirlenmesi ve yönetimi,  

 Çoklu risklere karşı entegre tepkilerin verilmesinin sağlanması, 

fırsatların        yakalanması ,  

 Sermaye rasyonalizasyonu.  

 

 Yatırımcılar, hissedarların sahip oldukları değerleri arttıran şirketleri 

tercih ederler. KRY, riskin ve değer tabanlı yönetim çerçevesinin esas ve 

ayrılmaz bir parçasıdır. Buna Entegre risk yönetimi, büyük şirketlerin 

amaçlarını,planlarını, karar verme ve performans ölçüm süreçlerini 

değiştirmektedir (Pricewaterhouse Coopers,2006 :6). 

 

2.13.1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 

 

 Kurumsal yönetim uygulamaları , her ülkenin içinde bulunmuş olduğu 

çeşitli faktörler dolayısıyla farklılıklar göstermektedir. Bu sebeple her ülke için 

geçerli bir kurumsal yönetim standardından bahsedilmesi mümkün değildir.   

Bununla beraber genel kabul gören kurumsal yönetim yaklaşımlarında 

eşitlik(adillik), şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarının ortak 

ilkeler olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Kurumsal yönetimin bu dört 

temel ilkesi, performans ölçümü ve geliştirilmesi temeline dayalı olarak 
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birbirleriyle ilişki kurulmakta  ve bu şekilde  hem şirketlerin paydaşları için 

anlam yaratmakta hem de toplumsal değerlerle de uyumlu çalışması 

beklenmektedir (Pamukçu ,2011:135). 

 

Kurumsal yönetimin ilkeleri  aşağıdaki gibidir; 

 

2.13.1.1.  ADİLLİK 

 

 Adillik ilkesi; şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine eşit 

davranmasını ifade eder. Bu ilke , azınlık, hissedarlar ve yabancı ortaklar da 

dahil olmak üzere bütün hissedar haklarını korumasını ifade etmektedir. 

Kurumsal yönetim ile hissedarlara eşit muamele yapılması güvence altına 

alınmalıdır. Bütün hissedarlar haklarının ihlali halinde yeterli telafi ya da 

tazminat elde etme imkânına sahip olmalıdır (Pamukçu ,2011:135). 

 

       OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, adillik ilkesini aşağıda belirtilen iki 

maddeye bağlı olarak geniş şekilde incelemektedir. 

 Kurumsal yönetim çerçevesi, hissedarlık (paydaşlık) haklarını korumalı 

ve bu hakların kullanılabilmesini kolaylaştırmalıdır. 

 Kurumsal yönetim çerçevesi, azınlık ve yabancı hissedarlar da dâhil, 

bütün hissedarlara eşit muamele yapılmasını güvence altına almalıdır. 

Bütün hissedarlar haklarının ihlali halinde yeterli telafi ya da tazminat 

elde etme imkânına sahip olmalıdır (TKYD ve Deloitte, 2007 :4). 

 

2.13.1.2.  SORUMLULUK 

 

 Sorumluluk ilkesi; şirket yönetiminin tüzel kişiliği adına yaptığı tüm 

faaliyetlerin ilgili mevzuata, esas sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere, 

toplumsal ve etik değerlere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini ifade eder. 

Kurumsal yönetim ile şirketler ve hissedarlar arasında etkin ve mali yapıyı 

güçlendirici bir işbirliğinin yapılması desteklenmelidir (Pamukçu ,2011:135). 

 Kurumsal yönetim çerçevesi, paydaşların haklarını yasalarda ve ikili 

anlaşmalarda belirtildiği şekilde tanımalı, servet ve yeni iş alanları 

yaratmada şirketler ve paydaşlar arasında etkin işbirliğini ve mali 

açıdan güçlü işletmelerin ayakta kalmasını teşvik etmelidir (TKYD ve 

Deloitte, 2007 :4). 
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2.13.1.3. ŞEFFAFLIK 

 

 Şeffaflık ilkesi; ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış 

bilgiler hariç olmak üzere, şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan 

bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük 

maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması yaklaşımıdır. Bu 

ilke, faaliyet öncesini, faaliyetlerin devam ettiği süreci ve faaliyetler sonrasını 

kapsamaktadır (Pamukçu ,2011:136). 

 Kurumsal yönetim çerçevesi, şirketin mali durumu, performansı, 

mülkiyeti ve idaresi dâhil olmak üzere şirketle ilgili bütün maddi 

konularda doğru ve zamanında açıklama yapılmasını sağlamalıdır 

(TKYD ve Deloitte,  2007:5). 

 

2.13.1.4. HESAP VERİLEBİLİRLİK 
 

Hesap verilebilirlik ilkesi; yönetim kurulu üyelerinin esas itibarıyla anonim 

şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karsı olan hesap verme 

zorunluluğunu ifade etmektedir. Şeffaflık ilkesinin aksine, hesap verebilirlik 

ilkesi sadece faaliyet sonrasını kapsamaktadır (Pamukçu ,2011: 136). 

 Kurumsal yönetim çerçevesi, şirketin stratejik rehberliğini, yönetim 

kurulu tarafından yönetimin etkin denetimini ve yönetim kurulunun, 

şirkete ve hissedarlara karşı hesap verme yükümlülüğü taşımasını 

sağlamalıdır (TKYD ve Deloitte,  2007:5). 

 

2.14. KURUMSAL RİSK YÖNETİM SÜRECİ 

 

 Çalışmamın  bu bölümünde KRY ve süreci ayrıntılı bir şekilde 

incelenecektir. KRY sürecinin temel unsurlarını aşağıdaki yer aldığı gibidir. 

 

 Risklerin Tanımlanması 

 Risklerin Analiz Edilmesi ve Ölçülmesi 

 Risklerin Önceliklendirilmesi 

 Risklere Uygun Çözümlerin Belirlenmesi ve Uygulanmaları 

 Sürecin Sürekli İzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi 

 İletişim ve Danışma 
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 Bir  başka  ifade ile KRY süreci ile aşağıda yönlendirilen beş temel 

soruya uyumlu  cevaplar bulunmasını amaçlamaktadır. 

 

 Risklerin neler olduğu gerçekten biliniyor mu? 

 Bu riskleri etkin bir şekilde yöneterek, risk / kazanç dengesi leh de 

kullanılabiliyor mu? 

 Riskler için uygun kontroller var mı? 

 Kontroller etkili bir biçimde çalışıyor mu? 

 Hangi kontroller iyileştirilmek / geliştirilmek zorundadır? 

 

 Bu süreç kurumlar için KRY yönteminin genel çerçevesi içerisinde 

oluşturan unsurları içerir. Kurumlarda kurulacak her bir KRY sistemi için 

temel kurallar ve anlayışı açısından kılavuz niteliği içermektedir. Bu yaklaşım, 

genel kullanıma uygun olup herhangi bir sektöre hitap etmemektedir. KRY 

sisteminin süreci kurumların ihtiyaçlarına, amaçlarına, ürün iş süreçlerine ve 

yöntemlerine göre değişiklik gösterecektir (TÜSİAD, 2008:52). 

 

2.14.1.  RİSKLERİN  TANIMLANMASI 

 

 Riskler, her şirket için farklıdır. Bulunduğu sektörüne  göre, faaliyet 

alanına göre , tedarik zincirine göre , değişkenlik içermektedir. Buna göre 

şirketin riskleri belirlenirken  şirketin bu etkenlerini düşünerek risklerin 

belirlenmesi daha doğru ve yerinde olacaktır. 

 

 Risklerin belirlenmesi, hedef, amaç ve değerler ile stratejik hedeflerden 

yola çıkarak kurumun, amaçlarına ulaşma yolunda karşılaşabileceği olası 

tehditler ve fırsatların tespit edilmesidir (Derici,Tüysüz ve Sarı, 2007:155). 

 

 Risk, organizasyonun amaçlarına ulaşmasında ortaya çıkan engellerdir. 

Bu yüzden organizasyonlarda riski tanımlamadan önce, organizasyonun 

amaçları oluşturulmalı, daha sonra bu amaçlara ulaşmayı engelleyen riskler 

tanımlanmalıdır. Hem organizasyon düzeyinde hem de birimler düzeyinde 

açık, anlaşılır ve tutarlı amaçların oluşturulması risklerin tanımlanıp, 

değerlendirilmesi için ön şarttır (Akçakanat, 2012: 33). 
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 Risklerin tanımlanması için ; 

 

 Kontrol listeleri,  

 Kayıtlara ve deneyimlere bağlı çıkarımlar,  

 Akış diyagramları,  

 Tartışmalar,  

 Sistem analizleri,  

 Senaryo analizleri ve  

 Sistem mühendislik teknikleri kullanılmaktadır. 

 

 Riskli olduğu düşünülen önemli değişkenlerin gizli etki ve kimliği 

konusunda belirsizlik azaltılmaya çalışılır. Riskin tanımlanmasıyla, anlama 

düzeyinde belirsizliğin azaltılması ve sorunun çözülmesine yardımcı olabilecek 

bilginin işlevi daha iyi belirlenebilir. Önemli değişkenler ve onların belirsiz 

etkisini ortaya koymak için geleceğe yönelik planlama araçları kullanılabilir.  

 

 Örnek olarak, gelecekteki işletme fırsatlarını tanımak için en iyi, en 

muhtemel ve en kötü biçiminde geleceğe ilişkin senaryolar geliştirilir ve bu 

senaryolara ilişkin çeşitli olaylar tanımlanır. Bu ve bunun gibi araçlar 

belirsizliğin azaltılmasında yönetime yardımcı olabilir (Arman,1997 :2). 

 

 Bu bağlamda; şirketin karşı karşıya bulunduğu küçük büyük yüzlerce 

risk türü belirlenebilir. Ancak önemli olan husus kurum için önemli olan karşı 

karşıya bulunduğu küçük büyük tüm riskleri yönetmek değildir. Böyle bir şey 

hem kolay değildir hem de çok maliyetli olabilir. Bunun yerine şirketler karşı 

karşıya kaldıkları temel ve büyük (önemli) riskleri belirleyerek bu risklerin 

yönetilmesine odaklanmalıdırlar. Bu risklerin belirlenmesini kolaylaştırmak 

amacıyla Etki-Olasılık Matrisleri kullanılmaktadır (Özsoy,2012 : 177). 
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                    Şekil 2.5. :Etki-Olasılık Matrisleri - (Özsoy,2012:177) 

 

 Yukarıda yer alan matriste görüldüğü üzere yerleştirilen risklerden 

özellikle orta ve büyük olanlar risk yönetimi (riskten kaçınma, riski azaltma ve 

riski transfer etme) kapsamına alınmalıdır. Örnek olarak; Düşük Olasılık-

Küçük Etki kategorisinde değerlendirilen risklerin şirket tarafından taşınmasına 

karar verilebilir. Buna rağmen şirket Yüksek Olasılık-Büyük Etki grubunda 

değerlendirilen risklerden kaçınabileceği gibi, bu riskleri yönetmek (azaltmak) 

için yoğun bir yönetim çabası harcamaya karar verebilir. Düşük Olasılık-

Büyük Etki grubunda yer alan riskler için transfer etmek yöntemi gündeme 

alınabilir (Özsoy, 2012: 177). 

 

 Risk komitesi veya risk yönetimi birimi tarafından belirlenen 

(tanımlanan) risklerin, ayrıca bu risklere ilişkin tolerans aralıklarının ve şirketin 

ana stratejileri ile uyumlu risk iştahının belirlenerek Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanması ve akabinde tüm çalışanlara duyurulması ve bu konuda ilgili 

çalışanların eğitimlere tabi tutulması şirkette risk kültürünün oluşturulması ve 

yerleştirilmesi açısından en önemli adımlardır.  

 

       Risk tanımlaması, gelecekte muhtemel kayıplar ifade edeceğinden 

işletmelerin stratejik planlamalarını yaparken kullandığı Swot analizini risk 

kaynaklarının belirlenmesinde kullanılabilir.  

 

       Bu analize, İngilizce olan strength (kuvvetli), weakness (zayıflık), 

oppurtunities (fırsatlar) ve threats (tehlikeler) kelimelerinin baş harfleri 

alınarak SWOT analizi adı verilmiştir. Organizasyonların zayıf yönleri ve 

muhtemel tehlikeler göz önüne alınarak gelecekte maruz kalabilecek riskli 
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durumların belirlenmesinde yardımcı bir enstrüman olarak 

kullanılabilir.İlerleyen konularda uygulamalı  Swot analizine yer verilecektir 

(Emhan, 2009 : 214). 

 

2.14.2. RİSKLERİN ANALİZ EDİLMESİ VE ÖLÇÜLMESİ 

 

 Risk analizi bir önceki aşamada belirlenmiş olan risklerin daha detaylı 

anlaşılması ile ilgilidir. Risk analizi, belirlenmiş riskler hakkında aksiyon alınıp 

alınmayacağına ve alınacak ise fayda-maliyet dengesi açısından en uygun olan 

aksiyonların seçilmesine yardımcı olacaktır.  

 

 Riskin Ölçülmesi: Tanımlanan riskler uygun yöntemler ile 

ölçülebilmeli ve bu risklere olasılıklar atanmalıdır. Riskler zamanında ve tam 

olarak ölçülebilmelidir. Bazı riskler kantitatif (nicel) yöntemler ile 

ölçülebilmekte ve sayısallaştırılabilmekte iken bazı risklerin ölçümünde 

kalitatif (nitel) yöntemler kullanılmaktadır (Özsoy, 2012: 177). 

 

 Risklerini ölçemeyen bir şirketin, riskleri yönetebildiğinden bahsetmek 

mümkün değildir. Her risk için farklı bir ölçüm yöntemi kullanılması 

gerekebilir. Ayrıca, aynı risk için birden fazla ölçüm yöntemi de bulunabilir. 

 Hangi yöntemlerin kullanılmasının daha uygun olacağının dikkatli bir 

şekilde değerlendirilmesi gerekir.  

 

 

 Mevcut Kontrollerin İncelenmesi 

 Etkiler ve İhtimal 

 Analiz Tipleri 

 

 Analiz haline göre kalitatif (niteleyici), yarı-kantitatif (yarı-niceleyici), 

kantitatif (niceleyici) veya bunların bir birleşimi sonucunda karma bir analiz 

olabilir.   

 

•Kalitatif (Niteleyici) Analiz 

 

 Kalitatif analiz, olayların potansiyel etkilerinin derecesini ve bunların 

ortaya çıkma ihtimallerini, kelimelerden oluşan çeşitlilik üzerinden analizi 
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gerçekleştirenlerin bireysel hükümleri ile ortaya çıkan sonuçlar ile ifade 

etmektedir (TÜSİAD, 2008 :55-56). 

 

 Kalitatif analiz aşağıdaki durumlarda kullanılabilir; 

 

 Daha detaylı analiz gerektiren risklerin tanımlanması için yapılacak 

hazırlık çalışmalarında, 

 Kararlar için bu tip analizlerin uygun ve yeterli olduğu durumlarda, 

 Kantitatif analiz için gerekli veri veya kaynaklar yetersiz olduğunda, 

 Söz konusu riskin yapısal özellikleri gerekli kıldığında. 

 

 Kalitatif analiz mümkün olduğunca geçmişte yaşanan olaylara 

dayandırılmalı ve bu olaylar ile ilgili veriler ile beslenmelidir (TÜSİAD, 

2008:55-56). 

 

 Yarı-Kantitatif (Yarı-Niceleyen) Analiz 

 

 Yarı-kantitatif analizde kalitatif analizde kullanılan skalalardaki 

kelimelerden oluşan tanımlamaların yerini rakamlar almaktadır. Bu yöntemde 

daha geniş derecelendirme çeşitlilik uygulanmasını sağlamak amaçlanmıştır.  

 

 Kantitatif (Niceleyen) Analiz 

 Kantitatif analiz, veri kaynaklarını kullanarak etki ve ihtimal 

tahminlerini rakamsal değerler ile ifade etmeyi amaçlamaktadır. Analiz 

sonuçlarının kalitesi kullanılan verinin doğruluğu, bütünlüğü ve kullanılan 

modelin geçerliliğine bağlıdır. 

 

 Duyarlılık Analizi 

 Risk analizi kapsamında yapılan varsayımlar kesin ve kusursuz 

olamayacağından belirsizliğin varsayımlar ve kullanılan veri üzerindeki 

etkilerinin belirlenmesi için duyarlılık analizi yapılması gereklidir 

(TÜSİAD,2008:56-57) 
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2.14.3. RİSKLERİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ  

 

 Risklerin önceliklendirilmesininana amacı; risk analizlerinin 

sonuçlarına bağlı olarak hangi riskin öncelikli olarak etki edileceğine yön 

vermektir. Risklerin önceliklendirilmesi, risklerin analiz edilmesi ile ortaya 

çıkan risk önem derecesinin, önceden belirlenmiş risk kriterleri ve risk iştahı ile 

karşılaştırılmasını ve bu şekilde  öncelikli olarak üzerinde durulması gereken 

risklerin belirlenmesi sürecini ele alır. 

 

 Riskler önceliklendirilirken sırayla; 

 

 Riskler sıklıklarına, önemlerine ve zaman içindeki etkilerine göre bir 

öncelik dizilimi yapılır ve derece verilir.  

 Risklerin etkilerini grafikle detaylandıran risk haritaları geliştirilir.  

 Risk önem derecesi öncelikli risklerin sahiplenilmesi gerçekleştirilir. 

Bu durum belirli bir fonksiyon veya birim tarafından atama şeklinde 

yapılabilir.  

 Riskler önemine göre risk sınıflarına sokulur; düşük, orta ve yüksek 

derecede önemli riskler. Yüksek derecede önemli risklerin muhtemel 

nedenleri araştırılır, kontrol teknikleri geliştirilir ve bunlara nasıl 

karşılık verilebileceğine dair öneriler sunulur (AON, 2006). 

 

Şekil 2.6. :Risklerin Önceliklendirilmesi - (Sayıştay,2006:11) 
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2.14.4.RİSKLERE UYGUN ÇÖZÜMLERİN BELİRLENMESİ VE 

UYGULAMALARI 

 

       Risklere uygun çözümler belirlenirken çeşitli maddelere ayrılmaktadır. Bu 

maddeler aşağıda olduğu gibi açıklanmıştır. 

 

 

 

Şekil 2.7. :Risk Yönetim Çözümleri 

Kaynak:( TÜSİAD,2008) 

 

 Riskten Kaçınma: Riskin ortaya çıkmasına veya artmasına sebep olan 

faaliyetlere başlanılmaması veya son verilmesi şeklinde riskten kaçınmak 

mümkündür. 

 

 Riskten kaçınma kararı, eğer bir yönetici veya şirketin risk alma isteği 

seviyesi yüksek ise uygun olmayabilir. Böyle bir durumda riskten kaçınma 

diğer risklerin öneminin artmasına ve fırsatların kaybedilmesine neden 

olabilecektir. 

 

 Riskin İhtimalinin Azaltılması: Uygun kontroller yardımı ile olayların 

olumsuz etkilerinin ortaya çıkma ihtimalinin azaltılmasıdır. Bu tür 

yönergelerin etkin olabilmesi için şirket içerisinde iç kontrol mekanizması 

kurulması esastır (C.Bozkurt, 2010: 21). 

RİSKTEN KAÇINMA 

RİSK İHTİMALİNİN 
AZALTILMASI 

RİSK ETKİLERİNİN 
AZALMASI 

RİSKİN TRANSFER 
EDİLMESİ-PAYLAŞILMASI 

RİSKİN KABUL EDİLMESİ 
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 Riskin Etkilerinin Azaltılması: Olayların negatif etkilerinin 

büyüklüğünün azaltılarak potansiyel zararların azaltılması için gerekli 

kontrollerin belirlenmesi ve uygulamaya koyulmasını gerektirir. Bu tür 

riskleri azaltırken ,fırsatları elden kaçırmamaya dikkat edilmesi hususidir. 

 

 Riskin Transfer Edilmesi ve Paylaşılması: Riskin bir bölümü veya 

tamamının  diğer bir taraf veya taraflarca üstlenilmesidir. Bu transfer 

mekanizmaların arasında bir takım anlaşmaların kullanılması gibi örnekler 

gösterilebilir (C.Bozkurt, 2010: 21). 

 

 Riskin transfer kararlarında fayda-maliyet analizi çok dikkatli bir 

şekilde oluşturulmalıdır.Riskin transfer edilmesi ile başka bir risk alınmış olur. 

Bu da riski üstlenen tarafın riski uygun ve etkin bir şekilde yönetememesi 

riskidir. 

 

 Riskin Kabul Edilmesi: Riskler  azaltıldıktan veya paylaşıldıktan sonra 

geriye bir miktar risk kalacaktır. Arta kalan risk belirlenmez ve uygun 

şekilde yönetilmez ise şirkete zarar olarak yansıması söz konusu olabilir 

(C.Bozkurt, 2010: 21). 

 

 Risk yönetim seçenekleri değerlenirken menfaat sahiplerinin bakış 

açıları, değerleri ve onlarla iletişim kurmanın en uygun yolları dikkate 

alınmalıdır. Uygulanacak risk yönetim stratejileri, tanımlanması, analiz 

edilmesi, incelenmesi ve aksiyon alınması gereken yeni riskler yaratabilir. 

 

 Risk yönetim stratejilerinin karar verilip uygulanması sonrasında geriye 

kalan bir risk miktarı varsa söz konusu riskin bu seviyede kabul edilip 

edilmeyeceği veya kalan riskin seviyesini daha da aşağıya çekmek için yeni 

risk yönetim stratejilerinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmelidir.  

 

 En son aşamada ise risk yönetim uygulama planlarının amacı, seçilen 

risk yönetim stratejisinin nasıl uygulanacağını tanımlamak ve belgelemektir. 

Bu planlar en az şu bilgileri kapsamalıdır (TÜSİAD,2008:62); 
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 Önerilen aksiyonlar 

 Kaynak gereksinimleri 

 Sorumluluklar 

 Zamanlama 

 Performans ölçümler 

 Raporlama ve izleme gereksinimleri. 

 

 Risk yönetim uygulama planları kurumun yönetim ve bütçe süreçleri ile 

entegre edilmelidir. 

 

2.14.5. SÜRECİN SÜREKLİ İZLENMESİ VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

 

 Risk yönetim sisteminin ihtiyaçlara ne derece etkin bir şekilde cevap 

verebildiği ve  ne derece etkin olarak kullanılabildiğinin takip edilmesi sürekli 

başarı için son derece önemlidir. Bu amaçla sayısal ve sayısal olmayan 

performans ölçüm teknikleri belirlenerek uygulamaların performansı sürekli 

olarak yakından izlenmelidir. Bu kapsamda  sonuçlar da Riske Göre 

Ayarlanmış yöntemlerle değerlendirilmeli ve böylelikle risk yönetim 

uygulamalarının sonuçlarının, genel işletme sonuçlarına ne derece yansıdığı 

belirlenmelidir. 

 

 Sürekli izleme ve gözden geçirme faaliyeti, risk yönetim 

uygulamalarının güncel ve amaca yönelik bir içerikte kalması için gereklidir. 

Zaman içerisinde risklerin etkilerini ve ihtimallerini etkileyen faktörler ve 

dolayısı ile riskleri yönetmek için gerekli faaliyetlerin maliyetleri ve faydaları 

da değişim gösterebilecektir. Bu sebeple risk yönetimi sürecini sürekli ve 

sistematik olarak tekrarlamak gereklidir. 

 

 İzleme faaliyeti, faaliyetlerin normal akışında organizasyonun 

etkinliğini değerlendirmeye hizmet eder. Doğrulamalar, kayıtlarla eldeki 

varlıkların karşılaştırılması, bilgisayar programlarıyla yürütülen kontrol 

yöntemleri, hesap bakiyelerindeki değişmelerin toplamlarının yönetim 

tarafından incelenmesi, bilgisayar raporlarının  kullanıcıları tarafından gözden 
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geçirilmesi, devam eden izlemeye örnek olarak verilebilir (Akçakanat, 

2012:42). 

 

 Risk yönetimi sürecinin etkin bir şekilde izlenebilmesi ve geliştirme 

önerilerinin oluşturulabilmesi için her adımın uygun bir şekilde belgelenerek 

kayıt altına alınması gerekmektedir. Varsayımlar, yöntemler, veri kaynakları, 

analizler, sonuçlar ve alınan kararların sebepleri belgelenmesi gereken temel 

konular arasındadır. 

 

 Sürecin kayıt altına alınmasında aşağıda belirtilen temel ilkeler 

unutulmamalıdır:  

 

 Yasal ve ticari kayıtlama gereksinimleri 

 Kayıtların yaratılması ve saklanması maliyetleri 

 Bilginin tekrar kullanımı. 

 

       Sürekli denetim ve sürekli izleme araçlarının avantajları; 

 

 Bu araçlarla operasyona ara verilmeden ve operasyonu gerçekleştiren 

kişilerin bilgisi olmasına gerek kalmadan denetim/izleme 

gerçekleştirmek mümkündür. 

 

 Bu araçlar, klasik denetimdeki gibi, seçilen örneklerin değil, verinin ve 

işlemlerin tamamının incelenmesine fırsat verir. 

 

 Suistimal riskiyle ilgili alarmlar, ortaya çıktığı anda ilgili kişilere 

iletileceği  için, erken uyarı mekanizması görevi görürler. 

 

 Sürekli yeni suistimal senaryoları ile beslenebildiği için, yeni 

ihtiyaçlara ve risklere uyum sağlayabilecek esnekliktedir. 

 

 Yalnızca suistimal riskini ortaya çıkarmak değil, kontrollerin etkinliğini 

değerlendirmek ve kontrol boşluklarını ortaya çıkarmak konusunda da 

şirketlere destek olurlar (KPMG,2013 : 80). 
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2.14.6. İLETİŞİM VE DANIŞMA 

 

 İletişim ve danışma risk yönetim sürecinin her adımında oldukça 

önemli bir yere sahiptir. 

 

 Kurumlar, işletme içi iletişim kadar müşteriler, tedarikçiler ve 

diğerlerinden oluşan dış kanallarla da uygun iletişim paralelleri oluşturmalıdır. 

Bu iletişim kanalı sadece halkla ilişkiler ile kısıtlı kalmamalıdır. İç iletişim 

organlarında  olduğu gibi dış iletişimde de bilgi dışa açık olmalıdır.Kurumlar 

dışına sağlanan bilgi kurum dışından olan kişilerin eksikliklerini karşılayacak 

biçimde  olmalı ve bu kişilerin kurumu ve kurumun karşılaştığı sorunları daha 

iyi anlamalarını sağlamalıdır (COSO, 2004:65). 

 

 Bütün personel, risk kütüğü ve güncellemeler ile risk yönetimiyle ilgili 

gelişmelerden, haber bülteni, intranet ve e-mail gibi kanallar aracılığı ile 

haberdar edilebilir. Burada bahsedilen iletişim tek yönlü bilgi ve talimat akışı 

olmayıp, fikir paylaşımı, tartışma, danışma, öneriler gibi bir çok unsuru içeren 

çok yönlü bir iletişim ağını öngörür.  

 

 İyi bir risk yönetimi olması için, şirket  üst yönetimden başlayarak en 

alt kademelere kadar bütün kurum çalışanlarının, risk olgusu, risk yönetimi ve 

kurumsal riskler hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu, bir kurumsal risk 

kültürünün gerekliliğine işaret eder. Bu kültürün oluşması, geniş kapsamlı bir 

eğitim çalışmasını gerekli kılmaktadır (Derici,Tüysüz ve Sarı, 2007:171). 

 

 

2.15. RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

 

 Riskler belirlendikten sonra risklerin en iyi nasıl yönetileceğine karar 

verebilmek için risk değerlemesi yapılır. Risk değerlendirmesi, risklerin olası 

etkilerinin ve risklerin meydana gelme olasılığının hesaplanması, 

değerlendirilmesidir. Buradaki etki, riskin organizasyonun amaçlarını 

gerçekleştirme yeteneği üzerindeki önem derecesini ifade ederken; olasılık, 

riskin belirli bir zaman periyodu içinde gerçekleşme ihtimalini ifade etmektedir 

(Dinapoli,'den çeviren Akçakanat,2012: 34). 
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  Şekil 2.8. :  Risk Değerlendirme Süreci-  (Adiloğlu, 2011) 

 

 Risk tanımlaması, kurumun maruz kaldığı risklerin ve belirsizliklerin 

tanımlanmasıdır. Bu,  kurum hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmayı 

gerektirir; hangi piyasada çalıştığının, bulunduğu yasal, sosyal, politik ve 

kültürel ortamın tanınmasını, stratejik ve operasyonel hedeflerinin bilinmesini 

gerektirir. Ayrıca başarıda kilit rol oynayabilecek faktörlerin, hedeflere  

ulaşmadaki tehditlerin ve fırsatların da bilinmesi gerekmektedir. Kurumda 

katma değer yaratabilecek bütün aktiviteler değerlendirilerek ve bu aktiviteler 

içinde oluşabilecek bütün  riskler tanımlanarak risk değerlendirilmesine 

ulaşılmalıdır. 

 

 Risk analizinin sonuçları, her riskin ayrı ayrı önem derecesinin 

belirlendiği ve karşılık olarak  alınacak önlemlerin önceliklendirildiği bir risk  

profili oluşturmak için kullanılabilir. Böylece tespit edilen her risk göreceli 

olarak  derecelendirilmiş olur (AIRMIC, ALARM, IRM ,2010: 8). 

 

 Risklerin değerlendirilmesi, gerçekleşme olasılığı olan risklerin , 

gerçekleşmesi halinde etkilerinin önceden tahmin ve tespit edilmesini ve 

Riskleri belirleme ve değerlendirme 

Risk yönetim stratejisinin geliştirilmesi 

Risklere karşı politika ve planların 
hazırlanması 

Hazırlanan politika ve prosedürlerin işlemesi 
için kontrol prosedürleri oluşturulması 

Kontrol prosedürlerin gözlemlenmesi ve 
sonuçların analizi 
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yönetimin bu riskleri göze alma düzeyini belirlenmesini içerdiği bir  süreçtir 

(Derici,Tüysüz ve Sarı, 2007:157). 

 

 Risk analizi yönetim tarafından dikkat edilmesi gereken riskleri 

tanımlayarak operasyonun etkili ve verimli şekilde gerçekleşmesini sağlar.Bu 

da  kurumda risk kontrol eylemlerinin kuruma  sağlayacağı potansiyel 

avantajların noktasında önceliklendirilmesini sağlar. Uygun risk tepki 

yaklaşımlarının kapsamı tolere etme, müdahale  etme, transfer etme ve 

sonlandırmadır.Kurum ayrıca kontrol ortamı geliştirme konusunda  ihtiyaç 

olup olmadığını belirleyebilir (AIRMIC, ALARM, IRM ,2010: 8). 

 

 Risk değerleme tekniğinin seçiminde şu iki sorunun yanıtı araştırılır 

(Fıkırkoca, 2003: 173-174): 

 

1) Risk değerlendirme nicel (sayısal) mi, yoksa nitel (yüksek, orta, 

düşük gibi derecelendirme ) mi olmalı?  

 

2) Otomatik gereçler kullanılmalı mı?  

 

Yüksek (3): Bir yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının 

bulunmasıdır(Derici,Tüysüz ve Sarı, 2007 :159). 

 

Göstergeler:  

 Gelecek on yıl içinde bir çok defa gerçekleşme potansiyeli , 

 Son iki yıl içinde gerçekleşmiş olması  , 

 Dış etkenler nedeniyle kontrolün çok güç olması. 

 

Orta (2): On yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmasıdır.  

Göstergeler:  

 Gelecek on yıl içinde birden fazla gerçekleşme potansiyeli, 

 Dış etkenler nedeniyle kontrol güçlüğü çekilmesi, 

 Faaliyetle ilgili geçmiş deneyimler. 

 

Düşük (1): On yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının 

bulunmamasıdır (Derici,Tüysüz ve Sarı, 2007:157). 
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Göstergeler:  

 Şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş olması, 

 Gerçekleşmesi halinde büyük şaşkınlık yaratacak olması. 

 

 Risklerin etki düzeyleri değerlendirilirken; � 

 

Yüksek (3)   

Göstergeler: 

 Kamuoyunun son derece duyarlı olması , 

 Kurumun temel hedefleri üzerinde hayati etkilerinin söz konusu 

olması , 

 Mali sonuçlarının çok büyük boyutta olması.� 

 

Orta (2) 

Göstergeler:  

 

 Kamuoyunun önemli derecede duyarlılık göstermesi, 

 Kurumun temel hedefleri üzerinde önemli etkilerinin olması . 

 Mali sonuçlarının kaygı verici boyutta olması (Derici,Tüysüz ve 

Sarı, 2007:159). 

 

Düşük(1) 

Göstergeler:  

 

 Kurumun temel hedeflerine az derecede etkili olması, 

 Kamuoyu duyarlığının düşük derecede olması, 

 Mali sonuçlarının tolere edilebilir seviyede olması (Derici,Tüysüz 

ve Sarı, 2007:159). 

 

2.16. RİSKLERE KARŞILIK VERME  

 Riskin tanımlaması, oluşumu ve etkisi bakımından ele alınması 

neticesinde riske ne şekilde karşılık verileceği belirlenebilir. Kabul edilebilir 

risk düzeyine göre bir kurum riski kabul edebilir, riski azaltma ya da paylaşma 

yoluna gidebilir veya riskten kaçınmayı seçebilir.  Bazı işletmeler ise bu 

riskleri hep beraber kullanırlar(Türedi,Gürbüz ve Alıcı,2014: 148). 
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 Risklerin yönetilmesinde, riskin özelliği ve kurumun stratejik 

hedeflerine göre, aşağıda yer alan belli yaklaşımlar takip edilir. (Derici,Tüysüz 

ve Sarı, 2007:162) 

 

 2.16.1. Azaltma (Riskle Mücadele Etme);Kabul edilebilir risk düzeyi 

dışında kalan riskin oluşma ve/veya etkisine karşı, riskin azaltılmasına yönelik 

önlemler en yaygın risk karşılığıdır(Türedi,Gürbüz ve Alıcı,2014: 148). 

 Risk yönetiminde en yaygın olarak izlenen yöntemdir. Bu yöntemde, 

her risk için belirlenmiş ve risk kütüğünde yer verilmiş olan kontrol 

faaliyetlerinin uygulanması suretiyle risklerin kabul edilebilir seviyelerde 

tutulması amaçlanır (Derici,Tüysüz ve Sarı, 2007:162). 

 

 2.16.2. Kaçınma (Faaliyetten Vazgeçme);Risk değerlendirmesi 

sonucunda belirlenen bir riskin gerçekleşme ihtimaline karşı işletmeler riskten 

kaçınma yoluna gidebilirler (Türedi,Gürbüz ve Alıcı,2014: 148). 

 

 Bazı risklerin olumsuz etkilerinden, o risklerin ilgili olduğu faaliyet 

alanlarından vazgeçmek suretiyle korunmuş olunur (Derici,Tüysüz ve Sarı, 

2007:162). 

 

 2.16.3. Transfer Etme (Paylaşma);Bazı durumlarda işletmeler 

kendileri için risk teşkil edebilecek bir olayın gerçekleşmesi durumunda, 

katlanacakları maliyetleri paylaşmayı seçebilirler(Türedi,Gürbüz ve 

Alıcı,2014: 148). 

 

 Bir kısım riskler, tamamen veya kısmen başka kurum veya kuruluşlara 

transfer edilebilir. Kurum tesislerinin sigorta ettirilmesi veya güvenlik 

sisteminin özel şirketler aracılığıyla sağlanması gibi (Derici,Tüysüz ve Sarı, 

2007:162). 

 

 2.16.4. Kabullenme (Göze Alma); Riskin etkisinin göze alınabilir 

düzeyde olması durumunda,  bu risk içi1n herhangi bir kontrol faaliyeti 

yürütülmeyebilir. Riskin göze alınabilir düzeyin üzerinde olması halinde ise, ya 

risk için yapılabilecekler çok sınırlıdır, ya da kontrol faaliyetlerinin maliyeti, 
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sağlayacağı faydadan yüksektir. Bu gibi durumlarda herhangi bir faaliyet 

yapılmayıp risk, olduğu gibi kabullenilir.    

 

 2.16.5.Fırsatları Değerlendirme; Bu seçenek diğerlerinin alternatifi 

olmamakla birlikte, azaltma, transfer etme veya kabullenme seçenekleri ile bir 

arada uygulanabilir. Riski tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da, 

olumsuz etkilerini azaltmak için bazı fırsatları değerlendirebiliriz.  

 

 Diğer yandan, zaman zaman faaliyetleriyle ilgili konularda, kurumun 

başarısını arttıracak fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu tür fırsatların 

değerlendirilmesine ilişkin olarak, kurumun önceden bir stratejiye sahip olması 

ve bu doğrultuda eylemde bulunması, bu fırsatlardan azami ölçüde 

faydalanmasını mümkün kılar (Derici,Tüysüz ve Sarı, 2007:162). 

 

 

2.17. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNİN FAYDALARI 

 

 Kurum içerisinde bazı gereksinim duyulan önlemler alınarak ve ya 

sistemler geliştirilerek durum iyi hale getirilebilir.Yapılan her iyileştirmenin 

tarafımıza iyi neticelerle sonuçlanacağı gerçektir. 

 

 Yapılan değişikliklere hazır olma durumunu geliştirir. 

 Operasyonel kayıpları azaltır. 

 Düzenlemelere uyum ve risklere cevap vermeyi mümkün kılar . 

 Performans hedefleri ile ilgili belirsizlikleri tahmin edilmesini sağlar . 

 Sistematik risk değerlendirme sürecine güveni sağlar. 

 Kurumsal risk yönetimi risk yönetim maliyetini optimize ederek; Fazla 

ve gereksiz faaliyetleri ortadan kaldırır . 

 Risklere uygun verilen cevapları bir araya getirir. 

 Risk işlem maliyetini düzenler . 

 Riskin ne kadarının tolere edileceğini belirler. 

 Kurumsal risk yönetimi rekabet avantajı sağlayarak; Organizasyonun iş 

planları ile risk yönetimini uyumlaştırır. 

 Risk değerlendirme sürecinin güvenilirliğini sağlar. 

 Organizasyondaki tüm risklerin yönetimini sağlar. 
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 Sermaye ve kaynak tahsisini geliştirir. 

 Öz değerlendirmelere göre risk alımını yapılandırır. 

 Marka imajını ve ününü korur(Akçakanat, 2012: :32). 

 

 Risk yönetimi, kurumsal yönetişimin temel  unsurlarından biridir. 

Yönetim kurulu adına risk yönetimi çerçevesini kurmaktan ve işletmekten 

işletme yönetimi sorumludur. Kurumsal risk yönetimi, özel olarak 

yapılandırılmış, tutarlı ve eş zamanlı yaklaşımı sayesinde pek çok yararlar 

sağlar. İç denetçinin KRY konusundaki temel ve en önemli  rolü, risk 

yönetiminin etkinliği hakkında hem yönetim kuruluna hem de işletme  

yönetimine güvence sağlamak olmalıdır.  

 

 İç denetim birimi, faaliyetlerini bu ana ve asli rolünün ötesine geçirdiği 

ve genişlettiği takdirde, görevlere danışmanlık hizmetleri muamelesini yapmak 

ve konuyla alakalı standartların tümünü uygulamak da dahil belirli koruma 

önlemleri almalıdır. Bu şekilde,  iç denetim birimi, güvence hizmetlerinin 

objektifliğini ve kendisinin bağımsızlığını korumuş olacaktır. Bu kısıtlama ve 

sınırlamalarla, KRY, iç denetim biriminin profilinin yükseltilmesine ve 

etkinliğinin artırılmasına yardımcı olabilir (TİDE, 2009: 6). 

 

 

2.18. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ GEREKLİLİĞİNİN NEDENLERİ 

 

2.18.1. Düşük kaynaklı finansal kaynaklar için rekabet 

 

 Kurumsal yönetimin, ulusal ekonomiler için önemini artıran temel 

etkenlerden biri küresel rekabettir. Günümüzde, yabancı yatırımcılar bir 

hissedar grubu olarak önemli bir finansman kaynağını temsil etmektedir. 

Sermaye piyasalarının gittikçe daha küresel bir konuma ulaşmasına paralel 

olarak, yabancı yatırımcıların sağladıkları kaynaklara ilişkin hesap verebilirlik 

beklentileri de artmaktadır. Bu beklentileri karşılamakta daha başarılı olan 

ülkeler, yabancı kaynak konusundaki uluslararası rekabette avantajlı konuma 

ulaşmaktadır (TKYD ve Deloitte, 2007 :6). 
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 Şirketlerin ve sonuç olarak ekonomik sistemin düşük maliyetli yatırım 

sermayesini cezbedebilmesi , ancak yatırımcı güveninin geliştirilmesi ile 

mümkün olabilir.  

 

 Yatırımcılar, tasarruflarını yönlendirecekleri şirketin mali raporları 

kadar, iyi yönetilip yönetilmediği de göz önünde bulundurmaktadır. Sermaye 

piyasası araçlarını kullanarak, daha geniş bir yatırımcı potansiyelinden 

borçlanma olanağı tanıyan uluslararası sermaye akımlarından uzun vadeli 

kaynak sağlamak isteyen ülkeler için, kurumsal yönetim uygulamalarına 

işlerlik kazandırmak büyük önem taşımaktadır.  

 

2.18.2. Kaynakların Etkin Kullanımı 

 

 İyi kurumsal yönetim, kaynakları etkin bir şekilde kullanmayan, gerekli 

beceriye sahip olmayan veya kişisel amaçlarını şirket amaçlarına üstün tutan 

yöneticilerin değiştirilmesini sağlayarak sermayenin daha verimli 

kullanılmasını sağlamaktadır. Öte yandan, yöneticilerin, şirket lehine 

uygulamalarının teşviklerle özendirilmesi, kurumsal yönetim sisteminin 

işletmelerdeki mevcut kaynakların etkin kullanımını sağlayan önemli bir 

kuralıdır (TKYD ve Deloitte, 2007 : 6). 

 

 

2.18.3.Şirket Performansının Artması  

 

 Kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulu performansının üyeler 

tarafından genel olarak ve bireysel düzeyde değerlendirilmesini önermektedir. 

Performans değerlendirmesi ile üyelerin kişisel ve kolektif görevlerinin 

netleştirilmesi ve yönetim kuruluna bu görevleri ne kadar başarılı yerine 

getirdiğine ilişkin geri bildirim sağlanması mümkün olmaktadır. Böylece 

yönetim kurulunun şirkete daha fazla katkıda bulunması sağlanmaktadır. 

 

2.18.4. Çıkar Çatışmasının Önlenmesi ve Sürdürülebilirlik 

 

 Kurumsal yönetim ilkeleri, karar sürecinde menfaat sahiplerinin 

çıkarlarının gözden geçirilmesini vurgulamakta, bunun için gerekli araçları 

tanıtmakta ve farklı çıkarların dengeli bir şekilde şirket stratejilerine 
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yansıtılmasının yolunu açmaktadır. Böylece, işletmelerin başarısı için 

çalışanlar arasında oluşturulması gereken “amaç birliği” kavramı, bir anlamda 

diğer menfaat sahiplerini de kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Böylece, 

katılımcılık anlayışı güven unsurunu olumlu yönde etkilemektedir (TKYD ve 

Deloitte, 2007 : 6). 

 

2.18.5. Birleşme ve Satın Almalar 

 

 İçinde bulunduğumuz dönemde, kurumsal yönetimi benimseyen 

şirketlerin karşı karşıya kaldığı rekabet koşulları rekabet koşullarının 

beraberinde getirdiği konsolidasyon eğilimidir. Giderek artmaya devam eden ,  

birleşme ve satın almaları, değişim yaşanmasına neden olmaktadır. Bu süreci 

son zamanlarda perakende marketçilik sektöründe yaşamaktayız. Yönetim 

kurulu ve üst yönetim düzeyinde daha formel süreçlere sahip olan şirketlerin 

çalışma kültürleri, birleşme sonrası yeni şirketin süreçleri üzerinde de belirgin 

bir etkiye sahip olmaktadır (TKYD ve Deloitte, 2007 :6). 
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3. BÖLÜM  

 

3. HİLE 

 

 

3.1. HİLE KAVRAMI 

 

Hata ; TDK'na göre istem dışı ve ya bilmeyerek yapılan yanlışlık, yanılma gibi 

nedenlerle karşımıza çıkmaktadır (TDK, Türk Dil Kurumu,2016). 

 

 Özünde kasıt ve karşı tarafı kandırma, aldatma duygusu yatmamaktadır 

(Özkul ve Özdemir , 2011 :11) . 

 

Hile ; genel olarak kasıtlı olarak  yapılan aldatma eylemidir. Hile konusunda 

muhakkak bir aldatılan ve aldanan taraf  vardır  ve olayda dolandırma 

mevcuttur. 

 

 Hile, bir başka kişi veya grubun zararına neden olacak bir biçimde , bir 

yarar sağlamak amacıyla , kasıtlı olarak  aldatma faaliyetinde bulunmaktır 

(N.Bozkurt,2009 : 60). 

 

 Hile, çoğunlukla şiddet içerir ve kamuoyunun yakından ilgilendiği 

olaylar bütünüdür. Hile kavramı; hırsızlık, yolsuzluk , yasal olmayan gizli 

anlaşmalar , zimmete para geçirme ,kara para aklama, rüşvet ve para sızdırma 

gibi konuları içerisinde barındırır (Özkul ve Özdemir , 2011 :8). 

 

 Varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlama şeklinde 

ayrıma tabi tutulur. Varlıkların kötüye kullanılması daha çok işletmede 

çalışanlar tarafından gerçekleştirilir  ve çalışan hilesi olarak da adlandırılır 

(Ocak ve Güçlü , 2014 :126). 

 

 1997 yılında AICPA tarafından yayınlanan SAS No: 82'ye göre hile 

kavramı; hile sonucunda ortaya çıkacak olayların farkında olarak finansal 

tabloların raporlanmasında ya da finansal tablolara etki eden varlıkların üzerine 

de belge ve bilgi saklanması ya da ek olarak ilave edilmesi olarak açıklanmıştır 

(Bayraklı,2012: 50). 
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 Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği ise (Association of Certified Fraud 

Examiners - ACFE) 2016 yılında yayınlanan “Mesleki Fiil ve Suiistimal 

Raporunda” (Report toThe Nations - Occupational Fraudand Abuse) hileyi; 

“bir kişinin mesleki görevini varlıklarını ve kaynaklarını amacı dışında ve 

yanlış kullanmak suretiyle kişisel yarar sağlaması” olarak tanımlamaktadır.  

 

3.2. HİLE KAVRAMININ İÇERDİĞİ ÖZELLİKLER 

 

 Hile konusu ve kavramı aşağıda bulunan çeşitli özellikleri kapsar. 

 

 Hile eylemi, hile yapan tarafından  gizlice  sürdürülen bir eylemdir. 

 Hile eyleminde, hilekârın kendisine fayda sağlama esası vardır. 

 Kesinlikle içeriğinde kasıt bulunmaktadır. 

 Kurban, bir yolla aldatılır. 

 Her durumda  hile eyleminden kurban kişi veya işletme zarar görür 

(Özkul ve  Özdemir , 2011 : 8). 

 

 

 

 

Şekil 3.1. :Hile Kavramı Özellikleri -(Özeroğlu , 2014 : 182) 

 

 

Gizlice 
sürdürülen 

bir 
faaliyettir. 

Kasıt 
unsuru 
vardır. 

Kurban 
aldatılır. 

Her 
durumda 
işletme 

zarar görür. 

Kendine 
yarar 

sağlar. 



49 
 

 Genel olarak hilenin kavranması açısından önemli bir sınıflandırma 

olarak kabul edilmektedir. 

 

3.3. HİLENİN  SINIFLANDIRILMASI 

 

       Hile kavramı konusu ve içeriği gereği bir çok sınıflara ayrılmıştır. Aşağıda 

yer alan tablo bir şirkette (kurumda)  meydana gelebilecek hile çeşitlerini 

kapsamaktadır.  

Tablo 3.1. : Hilenin Sınıflandırılması  - Steve,W.A.(2003) 

 

HİLE GRUPLARI

Hile Türü Kurban Hileyi yapan Açıklama

Çalışan Hileleri İşveren Çalışanlar Çalışan hırsızlık yapar.

Yönetim Hileleri Finansal tablo İlgilileri Tepe Yöneticileri
Finansal tablolar olduğundan 

farklı gösterilir.

Yatırım Hileleri Yatırımcılar Bireyler Yatırıma para yatırılır.

Satıcı Hileleri Alım Yapan İşletmeler Satıcılar
Fiyatlar şişirilir sevk olmadan 

para alınır.

Müşteri Hileleri Satış Yapan İşletmeler Müşteriler Satıcı aldatılır.

 

 Hile yapan taraflar 5 ana başlığa ayrılır. Bunlar; 

 

3.3.1. ÇALIŞAN HİLELERİ 

 

 Çalışanın , işletmenin varlıklarına el koyarak veya kural dışı kullanarak 

işletme yönetimini  dolandırmasıdır. 

 

 Çalışanların yapmış olduğu hileler arasında; 

 

 Hayali satıcı ve ödeme oluşturulması, 

 Yüksek tutarlı hayali faturaların ödenmesi, 

 Alınmayan mal veya gerçekleştirilmeyen hizmetler için faturalar 

oluşturulması, 

 İşletmede kayıtlı varlıkların kişisel amaçlı  kullanılması,hırsızlık, 

 Harcamaların şişirilmesi, 

 Müşteri bilgileri ve özel listelerin çalınması(IIA,AICPA,ACFE:25-26). 
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       Çalışan bu hileleri çoğu zaman; Fatura hileleri, gider tutarlarını 

değiştirmek, nakit ve fikri haklarının çalınması, uydurma muhasebe işlemleri 

olarak yapar (Özkul ve Özdemir , 2011 :8). 

 

3.3.2. YÖNETİM HİLELERİ 

 

 İşletmede yapılan en çok  yapılan hile türüdür. Hilenin ortaya çıkarılma 

zorluğu da muhtemeldir. 

 

 Yönetim hilesi iki şekilde yapılır. 

 

 İşletme durumu olduğundan daha iyi gösterilerek, 

 İşletme durumu olduğundan daha kötü gösterilerek yapılır. 

 

 Yönetim hilelerinde aldatılan taraf; İşletme ile ilgili olan yatırımcılar, 

kredi verenler  ve devlet kurumlarıdır (N. Bozkurt ,2009 : 65) . 

 

 Yönetim hileleri; finansal  tablo hileleri, gerçek ürünler yerine taklit 

ürünler satılması, personeli adına sigorta primlerinin ödenmemesi şeklinde de 

yapılabilir (Özkul ve Özdemir , 2011:8). 

 

3.3.3. YATIRIM HİLELERİ 

 

 Yatırım yapılıyor gibi gösterilip, yatırım yapılmıyor olmasıdır. Bu 

yöntemle para toplanılıp, yapılması söylenen yatırım yapılmaz. Yatırım 

hileleri, hilekârlar tarafından gerçekte var olmayan yatırımlara para yatırması 

konusunda yatırımcıların ikna edilmesine yönelik olan hilelerdir (Özeroğlu, 

2014 :187) 

 

3.3.4. SATICI HİLELERİ 

 

 Bu hile türü işletmeye mal satan satıcılar tarafından yapılmaktadır. 

Genellikle yapılan hile belirtileri, eksik mal vermek, hasarlı ürün teslim etmek 

gibi örnekler verilir. 
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 Satıcıların yapmış olduğu hileleri arasında; 

 

 Satıcı faturaların şişirilmesi ve gerçek dışı fatura oluşturulması, 

 Kalitesiz mal verilmesi  ve eksik sevkiyat oluşturulması , 

 Alınmayan mal veya gerçekleştirilmeyen hizmetler için faturalar 

oluşturulması (IIA,AICPA,ACFE:26). 

3.3.5. MÜŞTERİ HİLELERİ 

 

 Müşterilerin mal veya hizmet satın aldıkları şirketlere   karşı yapmış 

oldukları hilelerdir. Müşterinin tek başına veya işletme içinden bir çalışanla 

yaptığı işbirliği ile oluşmaktadır. Örnek olarak; düşük fiyatla mal veya hizmet 

satın alınması, ödemesi yapılmadan mal alınması, ödeme yapılmadığı halde 

yapılmış gibi gösterilmesi gibi (http://perakendeokulum.com/2012/12/04/hile-

ve-hirsizlik-gruplarinin-farkina-varmak/). 

 

 Müşterilerin yapmış olduğu hileler arasında(IIA,AICPA,ACFE:26); 

 

 Hasarlı ve eksik sevkiyat yapıldığına dair iddialar bulunmaktadır. 

3.4. HİLE RİSKİ DÖNGÜSÜ 

 

 ACFE 2016 Raporunda iş suistimalleri adı altında , işletme içi yapılan 

hile türlerini 3 ana başlık altında toplamıştır. 

 

 İş suistimalleri başlıca üç kategoriye ayrılabilir: 

 

 Varlıkların kötüye kullanımı, 

 Yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar ve 

 Mali tablo suistimali (hileli finansal raporlama). 
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Şekil 3.2.:İşletme içi Hile Çeşitleri (ACFE Report, 2016: 11 ) 

 

 

Tablo 3.2. :  Hile Türlerinin İşletmelere Maliyeti (ACFE Report,2016) 

 

HİLE TÜRLERİ YÜZDE TUTAR

VARLIKLARIN KÖTÜYE KULLANILMASI 83,5% 125,000 $

YOLSUZLUK 35,4% 200,000 $

HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA 9,6% 975,000 $  

 

3.4.1. VARLIKLARIN KÖTÜYE KULLANIMI 

 

 ACFE 2016 raporuna göre;  işletme varlıklarının kötüye kullanımını 

hile türlerinden biri olarak kabul etmiştir. İşletme çalışanları ne yazık ki 

çalıştığı firmalardaki varlıkların suistimal edilmesine göz yummaktalar ya da 

bu suistimal sürecini kendileri yürütmektedirler. 

 

       Bu tür vakalarda hilekâr, işletmenin varlıklarını kendisine fayda 

sağlayacak şekilde ele geçirmeyi hedeflemektedir.Varlıkların ele geçirilmesi , 

genellikle nakit varlıkların çalınması olarak karşımıza çıkmaktadır(Özkul ve 

Özdemir , 2011 :70). 

 

 

 

 

İŞLETME İÇİ HİLE 
TÜRLERİ 

VARLIKLARIN 
KÖTÜYE 

KULLANIMI 

YOLSUZLUK VE 
AHLAKİ OLMAYAN 

DAVRANIŞLAR 

HİLELİ FİNANSAL 
RAPORLAMA(MALİ 
TABLO SUİSTİMALİ) 
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 Varlıkların kötüye kullanılması aşağıdaki yöntemlerle 

gerçekleştirilebilir; 

 

 Tahsilatın zimmete geçirilmesi, 

 Fiziki varlıkların veya fikri hakların çalınması, 

 İşletmenin teslim almadığı mal ve hizmetler için ödeme yapmasına 

sebep olunması, 

 İşletme varlıklarının kişisel amaçlar için kullanılmasıdır (KGK:19). 

 

İşletme varlıklarının kişisel amaçlı kullanımı iki alt başlıkta incelenir. 

 

 Nakit Varlıklara Dayanan Hileler, 

 Nakit Olmayan Varlık Hileleri. 

 

3.4.1.1.NAKİT VARLIKLARA DAYANAN HİLELER 

 

 Bu hile türü işletme çalışanının nakit varlıklar üzerinde yapmış olduğu 

hileyi kapsamaktadır (N. Bozkurt, 2009 : 70). 

 Kayıt Sonrası Hileler 

 Hileli Ödemeler 

 Kayıt Öncesi Hileler olmak üzere üç ana bölüme ayrılır. 

 

3.4.1.1.1. KAYIT SONRASI HİLELER 

 

 İşletme çalışanının muhasebe kayıtlara alınmış olan nakdin çalınması 

eylemidir. Bu hile türünde diğer hile türlerini göz önünde bulundurursak  

yakalanma olasılığı oldukça yüksektir. 
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Şekil 3.3. :Hile Ağacı- Varlıkların Kötüye Kullanılması  

ACFE Report, 2016 

. 
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 Nakit hileleri , anlam olarak bir nevi hırsızlıktır. Bireyin kendi rızası  

olmadan el koyma (ele geçirme)  olarak adlandırılır.  

 

 Nakit Hilelerinin Belirtileri aşağıdaki gibidir (N. Bozkurt,1998 :346); 

 

 Satıcı faturalarına yapılabilecek mükerrer ödeme, 

 Müşteriye düşük fiyatla fatura düzenlenmesi, 

 Tahsilat yapılmış olduğu halde kayıtlar altına alınmaması, 

 İşletme personellerine yanlış ödeme yapılması, 

 İşletme personellerine fazla mesai yapılmış gibi ödeme yapılması, 

 Üçüncü kişilere olduğundan fazla ödeme yapılması, 

 Alınmayan hizmetler için ödeme yapılması. 

 

 İşletmede yer alan bir takım hile olgusunu  en aza indirmek için alınan 

bir takım örnekler aşağıdaki gibi olmalıdır; 

 

 Çalışanlar arasından '' Görevlerin Ayrılığı İlkesi '' sistemi kurulmalıdır. 

 İşletmede yer alan paralar günlük olarak bankaya gönderilmelidir. 

 Görevli yöneticilerden habersiz kasa sayımı yapılmamalıdır.  

 Nakit hareketlerinde 1'den başlayan ve sırayla devam eden belge akış 

düzeni bulunmalıdır. 

 Yöneticiler, nakit hareketleri ile alakalı belgelerin kontrolünü 

sağlamalıdır. 

 İşletmeye gelen çekler ve bunları destekleyen belgeler bağımsız çalışan 

tarafından kontrol edilmelidir. 

 

 Aşağıda yer alan işlerin yürütülmesiyle alakalı birden fazla kişi 

alınması önerilir (N. Bozkurt, 2009 : 209-210).; 

 

 Nakit tahsilatlar, 

 Kasa sayımları, 

 Bankaya para yatırma, 

 Bankaya yatırılan para makbuzu doğrulamaları, 

 Banka doğrulamaları (mutabakatlar), 

 Nakit  ödemeler. 
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3.4.1.1.2.HİLELİ ÖDEMELER 

 

 Çalışan bu hile türünde , işletmeden yapılan ödemeleri kendi yararına 

çeşitli usulsüzlükler yaparak kendisine fayda  sağlamayı hedefler. 

 

Şekil 3.4. :  Hileli Ödemeler - (ACFE Report,2016) 

 

3.4.1.1.2.1.FATURA HİLELERİ 

 

 Fatura hileleri daha çok işletmeye gelen faturalar üzerinden 

işlemektedir.Fatura hileleri yaparken genellikle sahte fatura yaratarak 

ödemeleri kendi banka hesabına aktarılarak bu hile işlemi gerçekleştirilir (N. 

Bozkurt, 2009:70). 

 

       Fatura hileleri birçok yol kullanılarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların en 

belirgin olanları;    

 

 Sahte İşletme Yaratılarak Yapılan Fatura Hileleri 

 Sahte İşletme ile Gerçek Mal ve Hizmet Satışı Hileleri 

 Çalışılan Satıcı İle Yapılan Fatura Hileleri 

 İşletme Kaynakları ile  Kişisel Satın Almalar  

 

 

 

HİLELİ 
ÖDEMELER 

FATURA 
HİLELERİ 

BORDRO 
HİLELERİ 

GİDER 
HİLELERİ 

ÇEK 
HİLELERİ 

YAZAR KASA 
HİLELERİ 



57 
 

 

3.4.1.1.2.1.1.Sahte İşletme Yaratılarak Yapılan Fatura Hileleri 

 

 Sahte işletme yaratılarak yapılan fatura hilelerinde fiziki olarak yapılan 

bir mal alış-verişi olmamaktadır.Bu işletmelerin oluşturulmasında aşağıdaki 

faktörler kullanılır. 

 

 Bir işletme kurulur, 

 Bir posta adresi oluşturulur, 

 Bir banka hesabı açılır. 

 

 Bu işletmeler çoğu zaman hayalet işletme adı altında anılırlar . Kurulan 

hayalet işletmeler , mal alım-satımından çok danışmanlık şirketleri adı altında 

varlığını sürdürür. Mal alım-satımı şirketi olarak kurulmamasının nedeni ise;  

bir çok değerlendirmeler, envanterler  yolu ile ortaya hilenin çıkabilme riskinin 

daha kolay olduğundandır. Danışmanlık Şirketleri adı altında rahatlıkla hileli 

işlemler yönetilebilir (N. Bozkurt, 2009 : 218). 

 

       Hayali şirketler, hayali adresler vererek bir yer belirtmektedir. Bu tip işler 

genellikle tek bir kişi ile değil denetim üzerinde kontrole sahip kişilerin 

anlaşması ile olmaktadır. Çünkü ödeme yapılması tek bir kişinin ödeme emrini 

vermesi ile olmayıp, gerekli belgelerin hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu tür 

hilelerin önüne geçebilmek için yöneticiler ve denetçilerin şunlara dikkat 

etmesi gerekmektedir;  

 

 Öncelikle görevler ayrıştırılmalı ve sonra ayrılan bu görevlerde birlikte 

çalışılması sağlanmalıdır. 

 Bu işi yapanlar sahte belgeleri asıl belgeye benzetmeye çalışacağı için, 

belgelere dikkat edilmeli, belgeler üzerindeki ayrıntılara da dikkat 

edilmelidir. 

 İşin basında bulunan ödeme amirlerinin uyanık, zeki, güvenilir ve 

dikkatli olması da önemlidir. 

 Şirketin satıcı-tedarikçi listelerini güncellemesi, sürekli is yaptıklarını 

yakın takibe alması gerekmektedir.  

 Aynı zamanda satıcının iletişim bilgilerinin tam olması önemlidir. 
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 Alınan faturaların ayrıntılı olmaması, fatura tutarlarının küsuratlı değil 

tam olması gereklidir. 

 Şirkette çalışanın maaşının yattığı hesap ile şirket satışı sonucu yatırılan 

paraların aynı hesapta olması gerekmektedir. 

 Satıcılara yapılan ödeme hızı da önemlidir. 

 Satıcıların gerçekte var olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. 

 Paravan şirketin arkasında duran kişilere ulaşılmaya çalışılmalıdır. 

(Wells , 2008 :97-104)  

 

3.4.1.1.2.1.2.Sahte İşletme ile Gerçek Mal ve Hizmet Satışı Hileleri 

 

       Bu yöntemde hile yapan çalışanlarla işbirliği yapan tedarikçi 

bulunmamaktadır. Sahte faturalar düzenlenerek, şirketlerin iş yaptıklarıbaşka 

şirketlere ödeme yapılmış gibi gösterilip paranın alınmasıdır. Bu süreçte karsı 

taraf işbirliği yapmamaktadır. Bu durumda yönetici ve denetçiler, şirket içi 

yapılan fazla ödemelere ve miktarlara dikkat etmelidir. Alınan çeklerin tahsilatı 

için bankaya hemen gönderilmesi ve geçmiş ödeme hesaplarının incelenmesi 

gerekmektedir (Wells, 2008 :105). 

 

3.4.1.1.2.1.3.Çalışılan Satıcı İle Yapılan Fatura Hileleri 

 

       İşletmenin hali hazırda çalışmakta olduğu satıcılarla yapılan bu hile 

türünde, konusu geçen satıcılarla daha önce çalışmış personel yoluyla 

yapılmaktadır. 

 

 Rüşvet Alma Yoluyla Hile, 

 Öde ve Geri Al Yoluyla Hile, 

 Yandaş Olmayan Satıcılar Yoluyla Sahte Fatura Yaratma Yoluyla Hile. 

 

  Rüşvet Alma Yoluyla Hile: Türk Dil Kurumu rüşveti '' yaptırılmak 

istenen bir işte yasa dışı ve kolaylık sağlanması için bir kimseye mal veya 

para olarak sağlanan çıkar'' olarak tanımlamıştır (TDK, Türk Dil 

Kurumu,2016). 
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 Rüşvet, işletmenin satın alma biriminin , ilgili satıcı ile yapılan gizli 

anlaşmasına dayanır. 

 Rüşvetin nedenleri şu şekilde ortaya çıkmaktadır (N. Bozkurt, 2009: 

228); 

 

 İlgili işletmeye mal ve hizmet satabilmek, 

 İşletmeye olduğundan yüksek tutarda satış yapabilmek, 

 İşletmeye düşük kalitede mal satışı yapabilmek, 

 İşletmeye daha az miktarda ürün teslimatı yapabilmek, 

 İşletmeye vereceği mal teslimatı yapmamaktır. 

 

  Öde ve Geri Al Yoluyla Hile: Bu hile vakası,  satıcıya ödeme yapan 

kişi ya da birim tarafından meydana gelmektedir. Hilekâr tarafından 

yapılan fazla ya da mükerrer ödemeler bilinçli olarak yapılmaktadır. Daha 

sonra hilekâr çalışan , satıcı işletme ile irtibata geçerek yanlışlıkla yapılan 

ödeme gerçekleştiğinden ve fazla yapılan bu ödemenin kendi banka hesap 

bilgilerini vererek tekrar geri ödenmesi istenir. Hile yoluyla,fazla ödenen 

rakam hilekârın cebine girmiş olmaktadır (N. Bozkurt, 2009:236). 

 

  Yandaş Olmayan Satıcılar Yoluyla Sahte Fatura Yaratma Yoluyla 

Hile: Yandaş olmayan satıcılar yoluyla yapılan bu vakada işletmenin 

gerçek satıcısı kullanılarak , çalışanın çalıştığı işletmeyi dolandırmaktadır. 

Bahsi geçen satıcı , şirket çalışanından haberdar değildir. Gerçek satıcı 

adına fatura düzenleyip, çalıştığı işletmenin faturayı işleyip, hilekâra ödeme 

yapılması yöntemiyle yapılan hile yoludur. İşletmenin ve satıcının haberi 

yoktur ve hilekâr kazanç sağlamaktadır (N. Bozkurt, 2009:236). 

 

  İşletme Kaynakları ile Kişisel Satın Almalar:İşletme çalışanı bu hile 

türünü iki seçenekle yapmaktadır. 

 

 Hilekâr kendi şahsi harcamasını , işletme gideri gibi gösterip, faturayı 

işletme adına düzenletip, ödemeyi yaptırabilir, 

 Hilekâr kendi şahsi harcamalarını , şirket kredisi hesaplarına 

yükleyerek yapabilir. 
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       Fatura hileleri ile alakalı kontrol edilmesi gereken noktalar aşağıdaki 

gibi belirtilmiştir. (N. Bozkurt, 2009:246). 

 

 Satın alma tarafından görevlerin ayrılığı ilkesi uygulanması 

gerekmektedir, 

 Satın alma bölümü aşağıda belirtilen yapılardan farklı bir departman 

olarak yerini almalıdır, 

 

 Muhasebe Bölümü, 

 Teslim Alma Bölümü  ( Perakende marketçilik sektörü için 

mağaza ve depo) 

 Stok kontrol departmanı 

 

 Satın alma işlemleri gerekli onaylardan sonra yapılmalıdır, 

 Satın Alma sipariş formlarında, ilgili mal ya da hizmetin adı, birim 

fiyatı, miktarı , vadesi, teslimat zamanı gibi veriler yer almalıdır, 

 Teslim alan  bölümü her alım için mal kabul formu düzenlemelidir. 

 Alımlarda yapılan iskontolar kontrol edilmelidir. 

 Satın alma ve stok karşılaştırılmalı ve analiz işlemi yapılmalıdır. 

 Stok hesaplarına yapılan muhasebe kayıtları dikkatlice kontrol 

edilmelidir, 

 Her aşamadaki yetkilendirme prosedürleri yazılı olmalıdır, 

 Parça parça teslim edilen siparişler izlenmeli ve belgelendirilmelidir, 

 İşletmede onaylanmış bir satıcı listesi bulunması gerekmektedir, 

 Mutabakatların düzenli olarak yapılması gerekmektedir, 

 Borç hesaplarındaki yapılacak düzeltmeler onaya tabi olmalıdır. 

 

3.4.1.1.2.2. BORDRO  HİLELERİ 

 

       Bu hile türleri faturalardaki yapılan hile türleri ile benzerlik 

göstermektedir. Fatura hilelerinde yapılan fatura üzerindeki oynamalar burada 

çalışanın ücretini gösteren bordrolar üzerinde olmaktadır. Hayali çalışanlar, 

isletmede gerçekte var olmayan ama isletmede çalışan böyle bir kişi varmış 



61 
 

gibi her unsurunun düzenlendiği hayali kişilerdir. Bu hayali kişiler için çalışma 

saatleri düzenlenmekte, ücretler belirlenmekte, yine bu ücretin yatacağı banka 

hesabı açılmakta ve sahte bordrolar oluşturulmaktadır (Wells, 2008 :156). 

 

Bordro hileleri  üç ana başlık altında ayrılır; 

 

 Hayalet Çalışan Hileleri, 

 Saat ve Ücretlerde Sahtecilik, 

 Komisyon Hileleri. 

 

Bordro hileleri belirtileri aşağıdaki gibi sıralanmıştır (N.Bozkurt ,1998: 334); 

 

 Çalışmayan personele ödeme yapılması, 

 Çalışmadığı zamanlar için çalışana ödeme yapılması, 

 İşletme çalışanına hak ettiğinden fazla ödeme gerçekleşmesi, 

 Üretim işletmelerinde mamulün maliyetine girmesi gereken ücret 

ödemeleri doğrudan gider yazılması, 

 İşe alma yetkisi olan çalışanın , ücret bordrolarına müdahale etme 

yetkisinin olması, 

 Bordroda yer alan çalışanın, personel kayıtlarının olmaması, 

 Tek bir personele birden fazla ödeme yapılması, 

 Aynı banka numarasına sahip birden fazla personel bulunması, 

 Zaman kartlarında beliren gerçek dışı onaylar, 

 Personel tarafından beyan edilen, fazla çalışma tutarı, 

 Brüt ya da net kar rakamlarında azalmalar, 

 Anlamlı olarak düşük rakamlarda ödenen ücret vergisi, 

 Bordro giderlerinin bütçe rakamlarını aşması ve önceki yıllara nazaran 

önemli artışlar, 

 Elle hazırlanan zaman kartlarıdır. 
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 Hayalet Çalışan Hileleri 

 

 İşletmede fiili anlamda çalışmayıp, bordro da çalışıyor gibi gözüken 

gerçek ya da sahte kişiye  ''hayalet çalışan '' denir. 

 

 Hilekâr , işletmenin personel ve bordro kayıtları üzerinde sahtecilik 

yapar, 

 Hayalet çalışan için işlemede ücret tahakkuk eder, 

 Hilekâr veya işbirlikçisi ücret ödemesi alır(N. Bozkurt, 2009 : 251). 

 

       Hayali çalışanlar, isletmede gerçekte var olmayan ama işletmede çalışan 

böyle bir kişi varmış gibi her unsurunun düzenlendiği hayali kişilerdir. Bu 

hayali kişiler için çalışma saatleri düzenlenmekte, ücretler belirlenmekte, yine 

bu ücretin yatacağı banka hesabı açılmakta ve sahte bordrolar 

oluşturulmaktadır (Wells , 2008 :156). 

 

 Saat ve Ücretlerde Değişiklik 

 

 Bu hile türü işletmenin gerçek personeli üzerinden yapılır. Saat ücreti, 

hak etmiş olduğu ücret üzerinden oynamalarla bu hile türü gerçekleştirilir. 

Ücret daha fazla ve ya eksik gösterilir (N. Bozkurt, 2009 : 260). 

 

 Komisyon Hileleri 

 

 Prim, şirket çalışanının yapmış olduğu örneğin, ''satışların'' belirli bir 

yüzdesini alma hakkına denmektedir. Çalışanın sabit bir ücreti bulunmaması 

nedeniyle alacağı ücret tutarı da değişmektedir. 

 

 Yapılan satış tutarında değişiklik yapmak, 

 Prim oranını hileli bir şekilde arttırmak, 

 Gerçek dışı satışlar oluşturmak, 

 Satış rakamlarını değiştirmek (N. Bozkurt, 2009 : 263-264). 
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 Bordro hilelerinde alınması gereken tedbirler şu şekildedir (N. Bozkurt, 

2009 : 265). 

 

 Zaman Bilgilerinin Toplanması, Kayıt Edilmesi, 

 Zaman Kartlarının Onaylanması, 

 Bordronun Hazırlanması, 

 Ücret Ödemelerinin Hazırlanması ve Ödenmesi, 

 Doğrulama ve Kontrol Çalışmaları, 

 İnsan Kaynakları Bölümü İşlevleri. 

 

3.4.1.1.2.3. ÇEK HİLELERİ 

 

 TDK  çeki, “Bir kimsenin, satın aldığı hizmet veya ürün karşılığında 

para yerine verdiği ve karşılığı banka hesabından ödenen yazılı belge” olarak 

tanımlamıştır (TDK, Türk Dil Kurumu,2016). 

 

 Çek hilelerinde ise sahte çekler ve çalınmış olan çekler üzerinde yapılan 

hile türüdür (N.Bozkurt,2009:70).Bu hile türü işletme çalışanının yapabileceği 

hile tür örneklerinden biridir.        

 

 Hilekâr; 

 Çek kontrolünü ele geçirir, 

 Sahte imza yaratabilir, 

 Alacaklıyı değiştirebilir, 

 Tutarla oynayabilir, 

 Sahte bir ciro oluşturabilir (N. Bozkurt,2009:268). 

 

 Bir çek üzerinde sahtecilik yapmak isteyen bir çalışanın; 

 

 Boş çeke ulaşabilmesi, 

 Yetkili olan imzayı taklit ederek atabilmesi, 

 Hileyi gizleyebilecek vaziyette olması gerekir. 
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 Çek hileleri belirtileri aşağıdaki gibidir (N. Bozkurt,2009:279); 

 

 Önceki gün ile elimizde olan çek sayısındaki eksiklikler, 

 Bankadan yapılan çeklerin kopyaları gönderiliyorsa, üzerinde 

yapılan değişiklikler, 

 Satıcı faturalarına yapılan mükerrer ödemeler, 

 Banka hesaplarında oluşan nakit eksiklikler, 

 Destek belgeleri olmadan yapılan çek düzenlemeleri, 

 Bankadan ödendi bilgisi gelmiş olduğu halde, kayıt altına 

alınmayan çekler, 

 Satıcı şikayetleri, 

 Çek ödemesi olduğu halde, banka bilgilerinde yer almaması. 

 

 Çeklerde işlem sırası aşağıdaki gibi sıralanmıştır; 

 

 Çek hilelerinin önlenmesi için ''Görevlerin Ayrılığı '' ilkesi 

kullanılmalıdır. Çek işlemleri sıralaması aşağıdaki şekilde oluşmalıdır (N. 

Bozkurt, 2009:278); 

 

 Çekin Düzenlenmesi, 

 Çekin İmzalanması, 

 Çekin Dağıtımı, 

 Banka Doğrulamaları. 

 

 Çek hile vakaları için tedbirler aşağıdaki gibidir (Bayraklı, 

Erkan ve Elitaş, 2012: 68); 

 

 İşletme içerisinde kurulacak bir denetleme organı ile çeklerin yetkisi 

olamayan kişilerce imzalanmasını engellemek, 

 İşletmenin ilgili bankalara gönderdiği imza sirkülerini güncellemek, 

çek düzenleme yetkisini şirkette güvenilir olan şahısa verilmesi ve 

çift imza (müştereken) kullanımını sistemleştirmek gerekir, 

 Çek defteri kontrol sistemi geliştirmek, 

 Bankaya düzenli olarak giderek güvenlik kontrollerini takip etmek. 
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3.4.1.1.2.4.GİDER HİLELERİ 

 

 Gider hilelerinde , işletmeye gelen gider faturaları şişirilerek yürütülür. 

Giderler olduğundan yüksek gösterilir ve sahte faturalar yaratılır (N. 

Bozkurt, 2009 : 70). 

 

 Gider hileleri , hilekârların oldukça sık kullandığı bir hile 

biçimidir.Yapılan giderler fazla gösterilerek, işletmeden fazla para alınması 

yolu ile yapılmaktadır. 

 

Sıklıkla kullanılan gider hileleri (N. Bozkurt, 2009 : 280); 

 

 İşletme aracının kişisel amaçlı kullanılarak benzin harcaması talep 

etmesi, 

 Şahsi olarak yenilen yemeğin, işletme yemeği olarak gösterilmesi, 

 Seyahat giderini,iş gezisi olarak gösterilmesi, 

 Tüm bu yapılan giderlerin yapılmadığı halde, yapılmış gibi 

gösterilmesi, 

 Yapılan giderler olduğundan fazla gösterilmesi. 

 

        Giderlerin geri ödenmesinde karşılaşılan hata ve hileler için yönetici ve 

denetçiler şu önlemleri almaktadır ; 

 

 Personel tarafından yapılan her harcamanın kontrolü kendi amirleri 

tarafından yapılmalı, başka servislerin amirleri kontrol etmemelidir. 

 Personelin harcaması için gerekli olan yolluk ve harcırah belli 

yönetmeliklere bağlı olmalı ve şirketin oluşturduğu bu yönetmelik 

sayesinde belli bir düzende işlemelidir. 

 Önceki yıllara nazaran şimdiki harcamalar daha çok maliyetli ise 

harcamaları kontrol etmek için trend analizleri kullanılmalıdır. 

 Yapılan harcama belgeleri asıl fatura ya da fişlere dayandırılmalı, eğer 

fotokopisi verilmişse dikkatle incelenmelidir. 

 Sonu hep ‘0’ ya da ‘5’ ile biten tutarlar yuvarlanan tutarlar olduğu için 

dikkat edilmelidir. 
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 Yapılan harcamaların hep aynı faaliyete yapılması ve harcama tutarının 

üst sınıra yakın ya da eşit olması halinde bu faaliyetlere dikkat 

edilmelidir. 

 Yapılan harcamaların eksik belge içermesi, birbirinden anlamsız 

harcamalar olması yine dikkat edilmesi gereken unsurlardandır. 

 Harcamaları belgeleyen fatura ya da fişlerin yanında destekleyici 

belgeler istenmelidir. Farklı personelin harcamaları ile karsılaştırmalar 

yapılmalıdır (Wells, 2008 : 182-188). 

 

 Günümüzde işletmelerde , çalışanlar almış oldukları maaşları 

beğenmeyerek şirkete şişirilmiş harcamalar göstererek yarar sağlamayı 

hedeflemektedir. 

 

 Gerçek olmayan sağlık harcamaları ile menfaat sağlama, 

 Yapılmayan seyahat harcamaları ile menfaat sağlama. 

 

 Bu tür hile vakalarının önlenmesi için , her türlü yemek, yol, sağlık vb. 

harcamalarda yetkili amir imzalarının kontrol edilmesi  ve liste eklerinde 

masraflara ilişkin harcama formlarının bulunup bulunmadığının  kontrol 

edilmesi gerekmektedir (Bayraklı, Erkan ve Elitaş, 2012: 71). 

 

3.4.1.1.2.5. YAZAR KASA HİLELERİ 

 

       Yazarkasa marketçilik sektöründe sıklıkla kullanılan bir alandır. Kasa 

işlemleri oldukça riskli unsurdur. Çok fazla işlemin yapılıyor olması, hilekârın 

tam da istediği mekandır. İster istemez bazı kontrollerin , zamanında müdahale 

edememenin neticeleri göz ardı edilemez büyüklükte olabilmektedir. 

 

 Yazar kasa hileleri, yazar kasadan para alınmakta ve  kasa kayıtlarında 

çıkış raporlanmakta ve yasal defterlerde olağan  bir harcama yapılıyormuş gibi 

gösterilmektedir. Yazar kasa da , müşteri malı iade etmemesine rağmen iade 

ediyormuş gibi , kasadan para iadesi yapılmakta ve  aynı anda stoklar iade 

yapılmış gibi yükseltilmektedir.  

 

Bu yöntemde gerçek olmayan mal iadesi yerine, gerçekten iade edilen malların 

değeri olduğundan daha yüksek gösterilebilmektedir. Mal alımları kredi kartı 
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ile gerçekleştirildiği zaman iadeler de nakit değil de , bunun yerine kredi 

kartına yapılmaktadır. Gerçek bir iade işlemi olmadığı için işletme çalışanı ve 

güvenlik sistemleri nakit paranın alınmasını kayıtlar altına alınamamaktadır 

(Wells,2008:197-200). 

 

3.4.1.1.3. KAYIT ÖNCESİ HİLELER 

 

 Bu hile türünde işletmeye ait olan para ve çeklerin kayıt altına 

alınmadan çalınma yoluyla yapılan hile türüdür.Kayıt altına alınmadığı için bu 

hile türünün yapılma olasılığı daha yüksektir(N. Bozkurt, 2009 : 71). 

 

 Mali işlemler VUK'ta belirtilen sürede kaydedilmesi gerekirken , kayıt 

işlemi,gerçekleşme tarihinden önce bir tarihte gerçekleşmesiyle, bu işlemde bir 

kasıt olduğu belirmektedir.Buna örnek olarak; 

 

 Mal stoklarda fazla görünmesi için yıl sonlarında alınan mal kaydının , 

bilanço gününden bir sonraki tarihte yapılması, 

 

 İşletmenin likidite durumunu iyi göstermek amacıyla , bilanço 

kapandıktan sonra gelecek nakdin önceden kayıt edilmesi (Bayraklı, 

Erkan ve Elitaş, 2012 :79). 

 

3.4.1.2. NAKDİ OLMAYAN VARLIK HİLELERİ 

 

 Nakdi olmayan varlık hileleri , nakdi olan varlık hilelerine göre daha 

yüksek oranda yapılmaktadır. Bu hile türünde genel olarak ; stok , demirbaş , 

menkul kıymet  ve bilgi hırsızlığı alanlarında yapılmaktadır. 

 

 İşletme çalışanının yapmış olduğu bu hileyi iki farklı amaçla yapar; 

 

 Maddi Varlık Hırsızlığı, 

 Maddi Varlıkların Kişisel Amaçlı Kullanımı (N. Bozkurt, 2009 : 72). 

 

 ACFE 2016 raporunda , varlıkların kötüye kullanımını yapılma sıklığı 

açısından en yaygın olan  fakat kayıp maliyet bakımından en az tutar olarak 

yorumlamıştır.Yapılan vakaların %83 'ünü ve  125.000 dolarlık tutarı 

kapsamaktadır (ACFE Report, 2016 :12). 
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       Bu tür riskler karşısında , periyodik önlemler alma yoluna gidilmelidir. 

Örnek vermek gerekirse; stokların fiziksel olarak sayılması, defter-i kebir 

mutabakatı yapılması gibi örnekler verilebilinir. Akıllı bir hilekârın bazı 

kontrollerden korunmayı ve hileyi önlemek için yapılan çalışmaları 

düşünebileceğini unutmamak gerekir (Özkul ve Özdemir ,2011 :71). 

 

3.4.1.2.1.STOK VE DURAN VARLIK HİLELERİ 

 

       Marketçilik sektörünün bir diğer önemli riski alanı ise stok kalemleridir.  

Stok hırsızlığı sıklıkla yaşandığı bir sektördür. 

 

       Bu hile türünde , varlıklar kişisel amaçlı kullanır ya da hırsızlık yapılarak 

gerçekleştirilmektedir (N. Bozkurt,1998: 323). 

 

 Stok kalemlerinin miktar olarak işletmede bulunup bulunmadığını 

anlayabilmek için envanter sayımları yapılır, 

 İşletmede dönem sonunda bulunan stok kalemlerinin maliyetlerinin 

doğruluğu hakkında analizler yapılır. 

 

 Stok hile türleri şu şekildedir; 

 

 Stokları sisteme yanlış kayıt etmek, 

 Fizikî sayımdaki stok miktarını yanlış kaydetmek, 

 Stok fiyatlarını yüksek göstermek, 

 Konsinye olarak alınan stokları stok hesaplarına dahil etmek, 

 Fatura kesilip sevk edilmeyen stok işlemlerini kaydetmek, 

 Büyük deftere hayalî stok kayıtları yapmak, 

 Eskimiş ya da az hareket gören stoklar için karşılık ayırmamak  

(Byington, 2003: 37), 

 Kasıtlı veya kasıtsız sıra numarasız belge kullanımı, 

 Yapılan işlemler yetkilendirme dışında gerçekleşebilir, 

 Planlama gerekenden fazla üretim emri verebilir, 

 Gereksiz ilk madde ve malzeme alımı yapılabilir, 

 Mal alımları onay dışı yapılabilir (N. Bozkurt,1998: 316). 
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 İşletme  deposunda çalışan personel depodaki mallardan bir kısmını 

zimmetine geçirebilir ve bu hataları gizlemek için stok kartı hataları yapabilir. 

 

 Stok hile vakaları için tedbirler; 

 

 Dönem sonunda envanterler büyük bir titizlikle yapılmalıdır, 

 Mevcut bulunan stokların satış bedeli, maliyet bedeline göre  %10 ve 

daha fazla değer kaybederse , bu stoklar hurda stoklarına eklenmelidir. 

 Dönem sonunda çıkarılan mukayeseli envanter listesi incelenmeli ve 

listelerde yetkili kişilerin imzaları kontrol edilmelidir, 

 Envanter liste bakiyesi ve mizan kayıt mutabakatı birbirinden bağımsız 

olarak kontrol edilmelidir(Bayraklı, Erkan ve Elitaş, 2012 :69). 

 

 Duran Varlık hile vakaları için tedbirler; 

 

 İşletme içerisindeki sorumluluk alanlarının dağıtımı yapılması, 

 İşletmede bulunan demirbaş kaydının bağımsız olarak tutulması ve seri 

numara vererek kayıt edilmesi ve seri numaraların birbirini izlemesi 

gerekmektedir (Bayraklı, Erkan ve Elitaş, 2012 :70). 

 

3.4.2. YOLSUZLUK VE AHLÂKİ OLMAYAN DAVRANIŞLAR 

 

 Yolsuzluk tanımı; ''emanet edilmiş olan gücün özel kazanımlar 

için kullanılması'' olarak  güncellenmiştir (Özkul ve Özdemir,2011 :73). 

 

 Bir çalışanın şirket faaliyetlerinde işverenin veya bir başkasının 

kazancını  göz ardı ederek , gücünü yanlış bir biçimde kendisine veya  

bir başkasına fayda sağlayacak şekilde istismar etmesidir. 

 

 Bu hile türünde işletme çalışanı , işletme içerisinde olmayan  

üçüncü bir kişi ile irtibata geçerek bu eylemi gerçekleştirmektedir. 

 

 Bu eylemler dört başlık altında sıralanır (N.Bozkurt ,2009: 73); 

 

 Rüşvet 

 Yasal Olmayan Hediyeler 
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 Çıkar Çatışması 

 Ekonomik Zorbalıklar. 

 

 

 

 

Şekil 3.5.:Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışlar  

(ACFE Report ,2016) 

 

 

 ACFE 2016 raporuna göre ; yolsuzluk  yapılma sıklığı bakımından orta 

sıradadır. Vermiş olduğu kayıp tutarı ise 200.000 dolardır. Vakaların %35,4 

'ünü kapsamaktadır (ACFE Report , 2016:12). 

 

3.4.3.MALİ TABLO SUİSTİMALİ (HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA) 

 

 Hileli finansal raporlama olarak geçen bu hile türü en çok yapılan hile 

vakasıdır.Büyük tutarlarda yapılan bir hile türüdür. 

 

 SAS No.99’a göre; HFR kaynaklı önemli gerçek dışı beyanlar 

genellikle hasılatın olduğundan fazla veya eksik gösterilmesi yoluyla 

gerçekleştirilmektedir. İlgili standartta, hasılatın fazla gösterilmesinde 

kullanılan tekniklere ilişkin olarak iki örnek verilmiştir. Bunlar; “hasılatın 

zamanından önce kaydı ” veya “fiktif (gerçekte olmayan, kurmaca) hasılat 

kaydı” teknikleridir. Hasılatın olduğundan az gösterilmesine ilişkin olarak ise 

ilgili standartta verilen örnek; hasılatın dönemler arasında uygun olmayan bir 

şekilde kaydırılmasıdır (Küçük ve Uzay ,2009: 245). 

YOLSUZLUK VE 
AHLAKİ OLMAYAN 

DAVRANIŞLAR 

ÇIKAR 
ÇATIŞMASI 

SATINALMA 
HİLELERİ 

SATIŞ HİLELERİ 

RÜŞVET 

FATURA 
KOMİSYONU 

İHALEYE FESAT 
KARIŞTIRMA 

YASADIŞI BAĞIŞ 
EKONOMİK 
ZORLAMA 
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 Bu hile türü yönetim ve tepe yöneticileri tarafından mali tablolar 

üzerindeki rakamlarda oynama yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bu durum 

finansal tablolarda aşağıdaki olduğu gibi gösterilmektedir; 

 

 İşletmenin durumu olduğundan iyi, 

 Olduğundan kötü gösterilerek yapılmaktadır (N. Bozkurt,2009: 65). 

 

 Kurbanlar , şirket tarafları olan yatırımcılar, kredi verenler ve devlet 

kurumlarıdır. Bu hile vakasının en belirgin örneği; Enron skandalında meydana 

gelmiştir (N. Bozkurt,2009: 65). 

 

 

 

Şekil 3.6. :Hileli Finansal Raporlama - (ACFE Report ,2016) 

 

HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA 

VARLIKLARI GELİRLERİ 
YÜKSEK GÖSTERME 

TARİHLERDE OYNAMA 

HAYALİ GELİRLER 

GİZLENMİŞ BORÇLAR 
/HARCALAMALAR 

HATALI  AKTİF 
DEĞERLENDİRMELERİ  

HATALI AÇIKLAMALAR 

VARLIKLARI/GELİRLERİ 
DÜŞÜK GÖSTERME 

TARİHLERDE OYNAMA 

GELİRLERİN DÜŞÜK 
GÖSTERİLMESİ 

BORÇ VE 
HARCALAMALARI 
FAZLA GÖSTERME 

HATALI AKTİF 
DEĞERLEMELERİ 

HATALI AÇIKLAMALAR 
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 ACFE 2016 raporunda;  mali tablo suistimali (hileli finansal raporlama) 

en az sıklıkla meydana gelmiştir. (%10) Buna karşın vermiş olduğu zarar tutarı 

en yüksektir. Vakaların zarar tutarı 975.000 dolardır (ACFE Report ,2016 :12). 

 

 Kurumun aktifine kayıtlı ancak faydalı ömrü tükenmiş bir varlık için 

halen amortisman ayrılması veya hayali satışlara ilişkin muhasebe kayıtları 

yapılarak raporlanan kârın arttırılması ve azaltılması veya finansal yapıyı 

güçlendirmek için borçların bilançoya alınmaması muhasebe ilkeleri, 

standartlar ve yasal düzenlemelere aykırı gerçekleşen kural dışı durumlardır. 

Bu tür hilelerde, hileyi yapan taraf, farklı yollarla işletmeye  finansal bir fayda 

sağlamaktadır (Ocak ve Güçlü, 2014: 126). 

 

3.5. HİLE YAPANLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ 

 

 ACFE'nin   2016 yılında hile yapanların karakteristik özellikleri ile 

alakalı araştırmasına göre tipik hilekâr (ACFE Report, 2016); 

 

 Erkek 

 Evli 

 İyi Eğitimli 

 Zeki 

 Egoist 

 Meraklı 

 Risk Alabilen 

 Kural Tanımaz 

 Sıkı Çalışan 

 Stresli 

 İyi Yaşamayı ve Bol Para Harcamayı Seven 

 Parasal Sıkıntı Çeken 

 Kötü Alışkanlıkları Olabilen 

 Yönetici Konumunda 

 Hırslı 

 Kişisel Kazanç Beklentisi Olan 

 İşletme Dışındakilerle Yakın İlişki Kuran. 
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Hile  yapabilmek için hilekârın sahip olması gereken özellikler (Özkul 

ve Özdemir,2013:78); 

 

 Zeki olmak, 

 Kendine güvenmek, 

 Kolayca ikna edebilmek, 

 Sürekli ve etkili biçimde yalan söylemektir. 

 

 Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors, 

IIA) tarafından suistimal risklerinin yönetilmesi konusunda işletmelerde 

uyulması gereken beş prensip belirlenmiştir; 

 

 Organizasyonun kurumsal yönetim sisteminin bir parçası olarak bir 

suiistimal risk yönetim programı (suistimal önleme programı) 

oluşturulmalıdır. Bu program suiistimal riskinin yönetimi konusunda 

yönetim kurulu ve üst yönetimin sorumluluklarını belirten yazılı 

politikaları da içermelidir.  

 

 Tedbir alınması gereken potansiyel suistimal olaylarının belirlenmesi 

için periyodik olarak suistimal risk değerlendirmesi yapılmalıdır.  

 

 Fayda-maliyet analizleri çerçevesinde önemli suistimal risklerinden 

kaçınmak amacıyla önleyici kontroller oluşturulmalıdır.  

 

 Önleyici faaliyetlerin/kontrollerin etkisiz kalması veya öngörülmemiş 

suistimallerin gerçekleşmesi ihtimaline karşı bu suistimalleri ortaya 

çıkartacak denetim çalışmaları gerçekleştirilmelidir. 

 

 Bir suistimal şüphesinin ortaya çıkması halinde bu durumun 

raporlanacağı bir sistem oluşturulmalıdır. Bu potansiyel suistimallerin 

soruşturulması ve düzeltici tedbirlerin zamanında ve uygun şekilde 

alınması için koordineli bir yaklaşım geliştirilmelidir (Kocameşe, 

2015:202). 
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3.6. HİLE RİSKİ FAKTÖRLERİ 

 

       İşletme çalışanları tarafından yapılan hileler, işletmenin kaynaklarının ya 

da varlıklarının kasıtlı olarak olmaması gerektiği gibi kullanımı ya da 

uygulaması işe çalışanın kişisel menfaati için fayda sağlamaya çalışma 

çabasıdır(Bayraklı, Erkan ve Elitaş, 2012 : 63). 

 

       Hile vakasının gerçekleşmesi için bazı faktörlerin bir araya gelmesiyle 

oluşur. Hile riskinin belirlenmesi, hileyi oluşturan teşvik, fırsat ve baskıların 

değerlendirilmesini içerisinde bulundurur (Özkul ve Özdemir,2013:62). 

 

 

 

 

      Şekil 3.7.  :  Hile Riski Faktörleri (Pehlivanlı, 2011:19) 

 

 SPK'nın yayınlamış olduğu ''hile ve usulsüzlük risk tebliğine '' göre; 

hile riski faktörleri aşağıdaki gibidir; 

 

 İşletmeye ek olarak öz sermaye sağlayacak üçüncü şahısların isteklerini 

karşılama isteği, hile ve usulsüzlük yapmak için baskı yaratabilir, 

 Gerçekçi olmayan kar hedeflerine ulaşmak için prim ödeyeceğini 

taahhüt edilmesi, hile ve usulsüzlük için teşvik unsuru olabilir, 

Hile Fırsatı 

Hile 
Senaryasu 

Hilenin 
Gizlenmesi 

Kırmızı 
Bayraklar 

Hile Veri 
Profili 

Hile 
Dönüşümü 

Hile 
Denetim 

Prosedürü 
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 İyi çalışmayan bir iç kontrol sistemi , hile ve usulsüzlük için fırsat 

yaratabilir(Bayraklı, Erkan ve Elitaş, 2012 : 66). 

 

İşletme çalışanları hile yapmaya iki neden sürükler. 

 

 Doğuştan Gelen Güçlendirici Dürtüler 

 Öğrenme İle Ortaya Çıkan Güçlendirici Dürtüler 

 

Örnek olarak ;  açlık,cinsel arzu, para güçlendirici dürtü olarak sayılabilir. 

 

 Dürtü , güdüleyici devrenin ilk aşaması olarak yer alır ve insana önemli 

şekilde etkileyebilir. Dürtü, organizmayı harekete geçireceği için, para 

yokluğunda hileye sürüklenebilme riskini hızlandırır (N. Bozkurt,2009:98). 

 

Hile riski faktörleri şu yollarla belirlenebilir; 

 

 Beyin fırtınası, 

 Karşılıklı görüşmeler, 

 İç araştırma, 

 Online araştırma 

 Rapor analizi, 

 İç denetim (Özkul ve Özdemir, 2013:63). 

 

 Hile , insanın yapmış olduğu eylemi farklı bir şekilde açıklayabildiği 

takdirde kendisini  ''Haklı Gösterme'' unsuru ile rahatlatabilir. Bu da hilekâr 

için bir kaçış yoludur. Nedenlerini hipotezleyerek ve buna kendisini 

inandırarak bahsetmesi hilekârın kaçış yollarından biridir. 

 

 Hile yapma ile kendisine bahşedilen ödül etkisini düşünerek hile 

yapmama arasındaki farkın kazancını düşünerek ,hile yapmayı kendince uygun 

bulur. 
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Bunlar; 

 

 Yakalanmama ve cezadan kurtulma, 

 İtibarını kaybetmeme, 

 Rahatça iş bulma. 

 

 

 

 

 

Şekil 3.8. :Hile Yapmanın Sonuçları - (N.Bozkurt ,2009) 

 

3.7. HİLE ÜÇGENİ  

 

Bir işletmede çalışanları hile yapmaya iten birçok neden vardır. Cressey'den 

sonra Hile Üçgeni geliştirilerek bu konuya bir altyapı oluşturmuştur.  

 

 

Şekil 3.9. :   Hile Üçgeni (Pehlivanlı ,2011:3) 

HİLE 
YAPMANIN 
SONUÇLARI 

ÖDÜL  CEZA 

HİLE 
YAPMANIN 
SONUÇLARI 

KAZANÇ KAYIP 

BASKI 

FIRSAT 
HAKLI 

GÖSTERME 



77 
 

 AICPA'nın yayınlamış olduğu SAS No:99 'a göre , hile eyleminin 

gerçekleşmiş olduğu ortamda hile üçgeninde yer alan üç unsurun var olması 

gerekmektedir.Hile potansiyelinin oluşabilmesi için ise, bu üç vaziyetten bir 

tanesinin bile var olması yeterlidir (Bayraklı, Erkan ve Elitaş,2012: 65). 

 

3.7.1. BASKI VEYA MOTİVASYON UNSURU 

 

 İnsanların hile gerçekleştirmelerine sebep olacak bazı nedenler vardır. 

Bunların en başında hırs veya sahip olunan varlığın ötesinde bir yaşam tarzına 

sahip olma arzusu yer alır. Bir diğer nedeni, performans beklentilerini 

karşılama baskısı takip etmektedir (KPMG,2009:15). 

 

       Bu baskıların  varlığını ve şiddetini belirlemek, yolsuzluğa bağlı hileli 

tabloların oluşturulmuş olması, hile riskinin değerlendirilmesinde denetçinin 

hedeflerinin bir parçası olmalıdır. Ve bazı insanların ihtiyaçlarını karşılamak 

için aşırıya gidebileceklerini unutmamak gerekir (Karabınar ve Akyel:693). 

 

       Yönetim veya diğer çalışanları hileli davranışta bulunma yönünde 

güdüleyen kârlılık hedeflemesi, performansa dayalı ücretlendirme gibi bazı 

teşvik veya baskı unsurları vardır (Küçük ve Uzay, 2009:6). 

 

Bunların dışında suistimal gerçekleştirilmesine neden olan baskı unsurları 

aşağıdaki gibi örneklenebilir: 

 

 Sevilen birinin sağlık masraflarının ödenmesi, 

 Yardım isteyen bir başka çalışanın hatasının 

örtülmesi, 

 Organizasyondan öç alma isteği, 

 Maaş harici ek ödemelerin sağlanması (KPMG,2009:15). 

 

 Psikolojik Motivasyon : Hırsızlık duygusu kişinin doğasında var 

olup çalmış olmak için hırsızlık yapmaktadır (N. Bozkurt,2009: 

113). 

 

 Egoya Dayalı Motivasyon: Kişisel prestij sağlayabilmek amacıyla 

hırsızlığa yönelmesidir. 
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 İdeolojik Motivasyon: İdeolojik nedenlere dayanan , morali üst 

seviyelere getirmeyi amaçlayan ve birini kurban yapmayı haklı 

gören bir yaklaşım biçimidir. 

 Ekonomik Motivasyon: Ekonomik dürtülerle yapılan hırsızlık 

biçimidir. İşletmelerde çalışanların yaptıkları hilelerin ağırlıklı 

olarak dayandığı neden olarak kabul edilmektedir(N. 

Bozkurt,2009:113). 

 

3.7.2. FIRSAT UNSURU 

 

 Hile üçgeninin bir diğer aşaması da  ''Fırsat ''  unsurudur. 

 

 Fırsat, genellikle iç kontrol zayıflıklardan dolayı meydana gelir  ve 

hilekârların başarılı olabileceklerine ve yakalanmayacaklarına inandıkları bir 

ortam yaratır. Bu nedenle şirketler, önleyici çabalarını, belirli kontrol türleri 

uygulamak ve etkili bir suistimal riski yönetim politikaları yürütmek suretiyle 

suistimal üçgeninin bu ayağı üzerinde yoğunlaştırırlar. Ayrıca güven, iş 

hayatında genellikle önemli olsa da, suistimalciler için kapıları açan bir 

etkendir (KPMG, 2009:15). 

 

 Bir işletme çalışanının  hile yapabilmesi için bunu yapacak uygun bir 

konumda bulunması gerekir. Çalışan, bir varlığın gözetimi veya varlıkla ilgili 

işlemleri başlatma yetkisine sahiptir Özellikle güvenilir pozisyonda bulunan 

çalışanlar dışında fırsatları yakalanmadan kullanmak oldukça zordur. Ancak iç 

kontrollerin düzensiz ve özensiz yapıldığı ortamlarda motivasyon ile fırsatlar 

birleştiğinde hile potansiyeli artış gösterir(Gönen ve Rasgen, 2016 :95). 

 

 Hile yapmak için bir fırsat olmalı ve hilebaz, hilenin cezadan muaf 

işlenebileceğine inanmalıdır. Etkisiz kontrol veya kontrol eksikliği, gözetim ve 

denetim yokluğu veya görevlerin uygunsuz dağıtımı hile için uygun fırsatlar 

sağlayabilir (Karabınar ve Akyel :694). 
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3.7.2.1. HİLE  YAPMAYI  KOLAYLAŞTIRAN FIRSAT UNSURLARI 

 

 Bir işletmede hile üçgeninin her bir unsuru ayrı öneme sahiptir. Hile ile 

mücadele de bu unsurları dikkatli bir şekilde ele almak gerekmektedir 

(Özeroğlu, 2014: 191-192). 

 

 Parayı borç almıştım, daha sonra ödeyecektim, 

 Bu işletmeye yaptıklarımın karşılığıdır. 

 Bu olay sonucu hiç kimse incinmedi, 

 Bu parayı iyi bir amaç için almıştım, 

 Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum, 

 İşletme bunu hak etmişti, 

 İşletme vergi kaçırdığından dolayı zaten benim olan bir şeyi aldım. 

 

       Bir işletmede hileyi önlemeye ve ortaya çıkartmaya yönelik unsurların 

içinde çok sağlam bir iç kontrol yapısının oluşturulması yatmaktadır. 

Oluşturulacak iç kontrol yapısı hileyi önlemeye yönelik ağırlıkta olmalıdır. 

Diğer taraftan alınacak önlemlerin hile yapanlar tarafından sürekli olarak 

aşılabileceği göz önünde tutulmalıdır. Çünkü hırsız işletmenin içindedir ve 

olayın bir parçasıdır.  

 

 Diğer taraftan bir yolsuzluktan dolayı yakalanan bir elemanın şikayet 

edilmemesi, gereken cezayı görmemesi ve yaptığının yanına kâr kalması bir 

işletmede hile yapılması için yaratılan en önemli fırsatlardan biridir. Bu 

durumu gören diğer işletme çalışanlarının hile yapmaya yönelmeleri en doğal 

davranış olarak ortaya çıkmaktadır (N.Bozkurt,2000:57). 

 

3.7.3. HAKLI GÖSTERME UNSURU 

 

 Hile üçgeninin üçüncü ayağı ''Haklı gösterme unsuru''dur. Çalışan 

yapmış olduğu her hilede kendisini haklı göstermeye çalışarak türlü bahaneler 

arkasına saklanır. 
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 Haklı gösterme; hilekârın  davranışları konusunda kendi kendini haklı 

çıkarmasını sağlayan bir iç diyaloğudur. Hilekâr işverenin kendisine bu bedeli 

borçlu olduğu konusunda kendi kendini ikna eder. gerçeklerin farkına varmak, 

bir suistimalcinin motivasyonları hakkında içgörü sahibi olmak ve her şirketin 

karşı karşıya olduğu devasa tehdidi tanımak, etkili ve sürdürülebilir bir 

suistimal risk yönetim sisteminin kurulması ve yürütülmesinin ilk önemli 

adımlarıdır (KPMG,2009 :15). 

 

 Bazı çok yaygın haklı çıkarmalar aşağıdaki gibidir (Karabınar ve 

Akyel:696); 

 

 Bu bir kerelik ve geçici bir durumdur. 

 Yönetim bunları önemsemez. 

 Yönetim bu tip davranışlara katılır, bekler ve ödüllendirir. 

 Kimse incinmez ve şirkete yardım edilmiş olur. 

 Ben bunu hak ediyorum. 
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4.BÖLÜM  

 

4. HİLE RİSKİ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

4.1. HİLE RİSKİ YÖNETİMİ 

 

       İşletme yönetiminin ve üçüncü kişilerin,işletme ile olan  kurumsal yönetim 

ve yönetişimle alakalı bilinci artmış olup yükümlülüklerinin ve 

sorumluluklarının neler olduğunu anlayışı gelişmiştir. 

 

 Bu süreçle alakalı olarak; 

 

 Yönetim kurulunun toplantı gündemlerine kurumsal yönetim anlayışını 

dahil etmesi,   

 Birden çok yönetim derecesine erişerek ihbar hattının etkili kontrolünü 

sağlaması,   

 Bağımsız adaylık süreçleri oluşturması,   

 CEO, CFO ve COO’dan oluşan etkili üst yönetimin 

değerlendirilmesi,performans yönetimi, ücret ve başarı planlamasının 

yapılması,   

 Üst yönetim ve şirket için davranış kodlarının geliştirilmesi,  

 Yönetim kurulunun bağımsızlığına ve değerlendirme sürecine, üst 

yönetim toplantılarına, risk azaltıcı faaliyetlere ve stratejik denetime 

aktif katılımın sağlanması gibi etkenler geliştirilmiştir 

(IIA,AICPA,ACFE :10). 

 

4.2. HİLE RİSKİ YÖNETİMİ YÖNETİCİLERİ 

 

4.2.1. Yönetim Kurulu 

 

       Yönetim Kurulunun hile riski yönetimi sürecinde aşağıdaki gibi yol 

haritası gelişmiştir; 

 

 Hile risklerini anlamak, 
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 Hile riski programı,  işletmenin risk değerlendirme ve stratejik planının 

bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu sorumluluk, şirketle ilgili genel 

riskler söz konusu olduğunda süre genel kurul toplantılarında ele 

alınmalıdır. 

 Kontrollerin faalliğini  içeren yönetim raporları hile risklerini de 

kapsamalıdır.Kurul aynı zamanda yönetimden, çalışanlardan, iç - dış 

denetçilerden ve diğer potansiyel hilekârlarla ilgili doğru ve zamanında 

verilerin alınmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturulmasından da 

sorumludur.   

 Yönetim tarafından meydana getirilen iç kontrolleri izlemelidir. 

 CEO’ların iş tanımları, istihdam, değerlendirme ve başarı planlama 

süreçlerini düzenleyerek üst yönetimde uygun ortamı ayarlamalıdır.   

 Gerektiğinde  dış uzmanlarla çalışabilmeli ve bu uzmanlara ait 

ödemeleri gerçekleştirebilmelidir.  Hile riskiyle alakalı önemli görülen 

konularda  dış denetçilere delil  sağlamalıdır (IIA,AICPA,ACFE :12). 

 

4.2.2. DENETİM KOMİTESİ 

 

 Denetim komitesinin oluşum nedeni, yönetim kurullarının bazı 

görevleri yerine getiremediğinden kaynaklanmaktadır. Bu işlevleri yerine 

getirmeme nedenleri  şöyle sıralanabilir; 

 

 Yönetim kurulunun dış üyelerinin finansal verileri anlayabilecek yeterli 

bilgi ve tecrübeye sahip olmamaları ve yapılan yeniliklerin bir parçası 

olmaktansa gözlemci rolünde kalmayı tercih etmeleri, 

 

 Yönetim kurulunun dış üyelerinin yönetimden aldıkları bilgileri 

sorgulamadan ve anlama ihtiyacı hissetmeden kolayca kabul etmeleri 

ve onaylamaları,   

 

 Yönetim kurulu toplantılarının, yönetime, üyelerin tartışmasına imkân 

vermeyecek  şekilde tasarlanan, tarihleri düzenli olarak tanımlanan , 

yönetimin sunum yaptığı toplantılar haline dönüşmüş olması olarak 

sıralanabilir (Özkul ve Özdemir ,2011, 27). 
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4.2.3. YÖNETİM 

 

       Yönetim , hile risklerine karşı program tasarlamada ve gerçekleştirme 

konusunda tam yetkinliğe sahiptir. Bu sorumluluklar aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır; 

 

 Periyodik hile riski değerlendirmesini gerçekleştirmek: Bir işletmenin 

risk değerleme sürecini sistemsel bir şekilde güncellemesi ve riske 

duyarlı alanlarını tanımlaması gerekir. Risk değerlemesi genellikle 

yıllık olarak belirlense de, önemli organizasyonel veya ekonomik 

değişiklikler olduğunda daha sık güncellenebilir.   

 

 Anti-hile kontrollerini oluşturmak ve gerçekleştirmek: İç kontroller 

etik  politikalarla birlikte geliştirilir. Etik dışı olarak 

değerlendirilebilecek davranışlar ve işlemler ile işletme  kültürünü 

çiğneyenlere karşı geliştirilecek davranış tarzı bu politikalara göre 

belirlenir. Etik politikalar aynı zamanda değer ve ilkelere 

dayandırılabilir. Detaylandırabilinecek bir politika ve prosedürler listesi 

yerine bir takım değerlerin işletmenin sembolü olarak seçilmesi yoluna 

da gidilebilir. Çalışanların bu değerlere sorgulamadan inanmaları 

sağlanmalıdır (Özkul ve Özdemir ,2011 :30-31). 

 

 Hile kontrollerinin etkililiğini değerlendirmek ve yönetim kuruluna 

düzenli bir şekilde raporlamak:Hilelerin raporlanması gibi iyileştirici 

hamlelerin raporlanması hile riski yönetiminde atılacak doğru bir adım 

olacaktır.  

 

 Çalışanları hile ve kontroller konusunda eğitime tabi tutmak: İyi 

eğitilmiş çalışanlar şirketi  hilelerden koruyabilirler. Bu anlamda 

yönetim, kendisinin de içinde  olduğu eğitimleri düzenlemelidir. 

 

 İşletme içinde doğru etik ortamı oluşturmak: işletme kültürü  hilenin 

önlenmesinde, belirlenmesinde ve hileden vazgeçirme de önemli bir rol 

oynamaktadır. Yönetim, hem sözlü olarak , hem de davranışlarıyla 
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hilenin tahammül edilmediği ve ihbarcıların zarar görmeyecekleri bir 

kültür yaratmalıdır. 

 

 Davranış kodlarının uygulanmasını sağlamak: Bir kod ne kadar 

önemli olursa olsun, personeller kendilerine zorla uygulatılacağını 

hissederlerse uygulamamak için elinden geleni yaparlar . Bu sebeple bir 

kod geliştirilirken çalışanlar, kavramın ve kapsamın sahibiymiş hissi 

verilmesi ve uygulanmasına özendirilmelidir. Bu da kodların, 

işletmenin her seviyesinden bilgi alınarak geliştirilmesiyle başarılabilir 

(Özkul ve Özdemir ,2011 :30-31). 

 

4.2.4. ÇALIŞANLAR 

 

 İşletmedeki her çalışanın hile riski yönetim programına değer katma 

potansiyeline sahip kişilerdir.Etkili hile riski yönetim sürecine sahip olmak 

için yönetimde dahil olmak üzere her seviyedeki çalışan aşağıdaki süreçleri 

uygulamalıdır.  

 

 Hileleri kolaylıkla anlamalı ve kırmızı bayrakların (hile belirtilerinin) 

farkında olmalıdır. 

 İç kontrol çerçevesindeki rollerini anlamalıdır. 

 Hile politikası, davranış kodu ve ihbar politikası gibi politika ve 

prosedürleri okumalı ve anlamalıdır.   

 İzleme faaliyetlerine katıldığı gibi gerektiğinde güçlü bir kontrol 

çevresi yaratma sürecine ve hile kontrol faaliyetlerinin yaratılmasına ve 

yerine getirilmesine katılmalıdır.   

 Hile şüphelerini ilgili bölümlere iletmelidir.  

 Araştırmalarda işbirliği yapmalıdır (Özkul ve Özdemir ,2011 :37). 

 

4.2.5.  İÇ DENETİM BİRİMİ 

 

 IIA’nın tanımına göre iç denetim; “Bir kurumun faaliyetlerini 

geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden; bağımsız ve tarafsız bir 

güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, 

kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek 
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amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun 

amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur”  (TİDE ,Mesleki Uygulama Çerçevesi). 

  

 İç denetim ile iç kontrol birbirine karıştırılmamalıdır. İç kontrol; 

işlemlerin her aşamasında ve her aşamadaki işletme çalışanı tarafından 

uygulanabilen, işlemlerin doğruluğu ve finansal tabloların güvenilirliği 

konusunda makul bir güvence sağlamayı amaçlayan bir süreçtir. İç denetim ise 

benzeri amaçları gerçekleştirmek amacıyla, devamlı olarak veya gerekli 

görüldüğünde, belirli özelliklere sahip profesyonel iç denetçiler tarafından, 

geriye dönük olarak yerine getirilen bir faaliyettir.Etkili bir iç denetim 

fonksiyonu oluşturmak ; işletmenin yapısına , büyüklüğüne , karmaşıklığına ve 

operasyonel çevresine uygun olarak özel yeteneklerle donatılması ve yeterli 

şekilde finanse edilmesine,desteklenmesine ve eğitilmesine bağlıdır (Özkul ve 

Özdemir ,2011 :38-39). 

 

4.3. HİLE RİSKİ YÖNETİMİ  AŞAMALARI 

 

  İşletmeler genellikle hile riskini yönetmek için bazı davranış kodları , 

harcama prosedürleri ve şirket özel durumları araştırma standartları 

geliştirmektedir. İşletmeler bu riskleri değerlendirme , ihlâlleri tespit etme, 

işletme performansını ölçme gibi faaliyetler için kullanmaktadır. Şirketler 

bunun kısa bir özetini hazırlayarak da süreçlerini devam ettirebilmektedirler. 

 

 Belgelendirmenin formatı ve türünün açıklanması ile bunların programa 

uyarlanması yönetim kurulunun da gözetimiyle yönetimin yetkisindedir.  

 

 Bahsedilen bu  formatlar şu şekildedir; 

 

 Hile riski yönetiminin tüm taraflarını ortaya koyan kapsamlı ve eksiksiz 

bir dokümana sahip olmak (Örneğin; hile kontrol politikası), 

 

 İşletmenin fonksiyonları için özellikli  sorumlulukların ve politikaların 

oluşturulmasından ayrı, özlü bir strateji çerçevesinin ve hile kontrolüne 

verilen önemin altını çizmek, 
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 İşletmenin genel müdürlüğü, şube veya bağlı ortaklıkları tarafından 

geliştirilmiş kontrol çevresi ile birlikte  ilgili prosedürlere, planlara, 

programlara, raporlara ve sorumluluklara referans veren bir çerçeveye 

sahip olmaktır  (Özkul ve Özdemir ,2011 :40). 

 

 Hile riski yönetim programı, aşağıda yer alan  ana maddeleri içermelidir 

(IIA,AICPA,ACFE :16); 

 

 Hile riski yönetimine bağlılığı sağlamak, 

 İşletmede hile bilincinin oluşturulması, 

 Çıkar çatışmalarının açıklanması, 

 İşletmelerde hile riski değerlendirme, 

 Raporlama prosedürleri ve iletişim, 

 Soruşturma süreci, 

 Doğrulayıcı faaliyetler, 

 Değerlendirme ve iyileştirme süreci, 

 Sürekli gözlemleme. 

 

 Hile Riski Yönetimine Bağlılığı Sağlamak :Üst yönetimin hile riski 

yönetim programına olan sadakati  bu aşamada önemli bir  rol 

oynamaktadır. Çalışanlar öncelikle üstlerinin davranışlarını, daha sonra 

etik politikaları takip etmektedirler. Burada esas olan konu, yönetimin 

çifte standart uygulamamasıdır.  

 

 Ayrıca üst yönetim çalışanlarının davranışlarıyla etik 

politikalara özendirdiği işletmelerde, üst yönetimin hile riski kontrolünü 

sağladığı ortaya konulmuştur. Üst yönetim, çalışanların, hilenin 

önlenmesi ile ilgili sorumluluklarını belirlerken, aynı zamanda onlara 

işletmenin hile konusunda ciddi bir duruşu olacağı mesajını 

iletmektedir (CIMA:28). 

 

 İşletmede Hile Bilincinin Oluşturulması: Bir kurumda büyük bir hile 

ortaya çıktığında insanlar şoke olurlar. Bu şaşkınlık hile bilinci 

düzeyinin çok düşük olmasından kaynaklanır. Bir işletmenin hile riski 

yönetim programı, işletmede hile bilincinin gelişmesine yardımcı olur. 
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 Yönetimin, hile riskiyle ilgili bu bilincin işletmede 

yaygınlaştırılması için süreklilik arz eden bir farkındalık programı 

oluşturması gereklidir. Hile bilinci programları tasarlanırken yönetim 

bu programlara kimlerin katılacağını, programın sıklığını ve 

uzunluğunu, katılımcıların kültürel duyarlılıklarını, etik çelişkilerin 

nasıl neticeleneceğini ve acil durum metotlarını göz önüne 

bulundurmalıdır. Yönetim komite veya kurul üyelerinin hile bilincine 

sahip olmaları için gereken eğitim altyapısına sahip olup olmadıklarına 

da dikkat etmelidir (IIA,AICPA,ACFE :17). 

 

 Hilenin ortaya çıkarılmasında önemli bir mekanizma olan ihbar 

mekanizmasının da etkili çalışması için, çalışanların, hilenin nasıl 

meydana geldiğini, hileli davranışların nasıl belirlendiğini veya hile 

olmasından kuşkulanan  bir davranış varsa bu davranışa nasıl bir 

karşılık verileceğini bilmesi gerekir (CIMA :30). 

 

 Çıkar Çatışmalarının Açıklanması:İşletme çalışanının, orta veya üst 

düzey yöneticisinin, şirket ile ilgili gerçekleştirdiği işlemlerden üst 

yönetimi olumsuz şekilde etkileyecek, açığa çıkarılmamış, gizli bir 

ekonomik veya kişisel yarar  sağlıyor olması çıkar çatışmasını meydana 

getirir. Çıkar çatışmasının varlığından söz edebilmek için şirket 

aleyhine sağlanan ekonomik veya kişisel çıkarın işverene bildirilmemiş 

olması gerekir. 

 

 Çıkar çatışması öncelikle işletme içinde açıklanmalıdır. Bunun 

birkaç yolu vardır. Bunlar; 

 

 Yönetim, işletme içerisinde bir çıkar çatışması olduğunu kabul 

etmeli ve bu anlaşmazlık içindeki kişi veya kişilerden ya hatayı 

gidermelerini ya da işletmeyi terk etmelerini istemelidir. 

 

 Yönetim, işletme içindeki açıklamaların gerçekliğini kabul ederek 

açıklanan bu vaziyetlerle ilgili çıkar çatışması olmadığını 

belirtebilir. 
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 Yönetim çıkar çatışması oluşacağına dair bir potansiyel olduğu 

kanaatine varabilir.Ayrıca belirlenmiş risklerin yönetiminde 

kullanmak ve yeni anlaşmazlıkların doğmasıyla neticelendirmemek  

için belli kısıtlamaları artırabilir (Özkul ve Özdemir ,2011:43). 

 

 İşletmelerde Hile Riski Değerlendirme: Hile riskinin 

değerlendirilmesi, hilenin önlemesi ve ortaya çıkartılması çalışmaları 

sırasında üst düzey yöneticilerin ve kilit noktalarda, yüksek riskli 

bölümlerde yer alan işletme personelinin kişisel yetkinlikleri 

araştırmalı,herhangi bir bireyin  bir konudaki yetkinliği bir hile risk 

faktörü olarak meydana çıkıyorsa, bu riske güçlü kontroller ve denetim 

testleri ile cevap verilmelidir.  

 

 Hile riski değerlendirmesi, bir sistem çerçevesinde 

gerçekleşmektedir; 

 

 Kendine ait personeli içerir, hile vaka ve senaryolarını göz 

önünde bulundurarak bunların meydana gelme potansiyelini 

minimuma indirici  kontroller oluşturur.  

 

 İşletmenin her alanında ve her sürecinde hile riskleri 

belirlendikten sonra etkisinin ve ihtimalinin değerlendirmesi 

yapılır.  

 

 İşletmelerde hile riski değerlendirmesinin var olması ve 

yönetimin bu değerlendirmenin varlığını açıkça belirtmesi 

hilekârları caydırabilir (CIMA:32) (IIA,AICPA,ACFE:17). 

 

 Raporlama Prosedürleri ve İletişim: Davranış kodları ve hile 

politikaları, işletmenin hileli ve etik olmayan uygulamalara karşı 

hoşgörüsünün olmadığını ortaya koyan başlıca iletişim unsurlarıdır. Bu 

belgelendirme süreçleri, hile olmasından şüphelenilen olay veya 

davranışların hemen raporlanmasını sağlar. Oluşturulan isimsiz ihbar 

hatları ve fısıltı ortamı, önemli bir hile önleme aracı olmaktadır.  

Arkadaşlarının hile konusunda bilinçli olduğunu ve düzenli işleyen bir 

iletişim mekanizmasının bulunduğunu bilen personelin  hile yapma 
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olasılığı azalacaktır. Çünkü yakalanma olasılığı artmıştır (Özkul ve 

Özdemir ,2011:45). 

 

 Soruşturma Süreci: Şirketlerde  bir soruşturma sürecinin bulunması 

gereklidir. Şüphe duyulan  veya raporlanan bir konu derhâl  soruşturma 

sürecine alınmalıdır . Üst yönetim bu süreç için bir prosedür  

hazırlamalıdır. Bu prosedür, soruşturmayı işletme içinden bir çalışanın  

mı, yoksa bu alanda uzman bir kişinin mi yapacağını, kanıt toplama 

kurallarını, gözaltı sınırlamalarını, raporlama mekanizmalarından 

sorumlu bireyleri, düzenleyici şartları ve yasal işlemleri içermelidir. 

İşletmelerdeki tüm personeller, şüphelenilen veya iddia edilen hilenin 

araştırılmasında birlikte hareket etmelidir (Özkul ve Özdemir,2011 

:46). 

 

 Doğrulayıcı Faaliyetler: Hile veya yolsuzluk olayları meydana gelir 

gelmez yönetimin durumuna çare bulacak adımlar atması gerekir. 

Örneğin; hileli işlemin sonucunda çalışanların işine son verilmesi ile bu 

durumun yasal ve düzenleyici otoritelere raporlanması doğrulayıcı bir 

işlem adımıdır. İşletme hilekârlara karşı hukuki ve cezai faaliyetleri 

başlatma hakkı olduğunu açıkça ortaya koymalıdır (Özkul ve Özdemir , 

2011:46). 

 

 İşletme politikaları, hileli davranışa meydan veren kontrol 

eksikliklerini belirleyen hile sonrası araştırmayı içermelidir. Hile 

sonrası incelemeler, belirlenen kontrol yetersizliklerini iyileştirmeye 

kılavuzluk etmelidir. İç denetçiler bu faaliyet için önemli kaynaklardır 

(IIA,AICPA,ACFE:19). 

 

 Değerlendirme ve İyileştirme Süreci: Yönetimin periyodik olarak hile 

riski yönetim programının etkililiğini ve sürekli izleme değişiklerini 

gösteren değerlendirme süreci belgelendirilmelidir. Bu 

değerlendirmenin ölçümü ve analizi için istatistiki verilere, 

karşılaştırmalı değerlendirmeye , kaynaklara ve araştırma sonuçlarına 

ihtiyaç duyulabilir. Bu değerlendirmenin sonuçları, uygun gözetim 
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gruplarına raporlanmalıdır ve hile riski yönetim programını iyileştiren 

yönetim tarafından kullanılmalıdır (Özkul ve Özdemir ,2011 :47). 

 Sürekli Gözlemleme : Hile riski yönetim programında ilgili belgeler 

gözden geçirilip düzeltmeler yapılmalı ve bunlar işletmenin 

gereksinimleri doğrultusunda incelenmelidir. İşletme dinamik olduğu 

halde belgelendirme statik olarak düzenlenmelidir. Hile riski yönetim 

programının belgelendirilmesi, olağan  durumu ve işletmenin hile riski 

yönetim programına olan bağlılığını gösterecek şekilde devamlı olarak 

güncellenmelidir. Esnek organizasyon yapısına sahip şirketler , 

performansı test etmeye ve ölçmeye değer verirler ve yaptıkları 

değerlendirmenin sonucunu anti-hile stratejilerine entegre ederler 

(Özkul ve Özdemir ,2011 :47). 

 

4.4. GENEL OLARAK HİLE BELİRTİLERİ 

 

 Hilenin ortaya çıkarılması, hile sürecinde yer alan aşamalardan biridir. 

Bu süreç hilenin araştırılması ve önlenmesi şeklindedir.Hileyi ortaya çıkaran 

''kırmızı bayrak''  adı verilen önemli noktalar vardır.Bu kırmızı bayrak noktaları 

hileyi ortaya çıkarmamıza yardımcı olabilecek hile belirtileridir. 

 

 Kırmızı bayrak; gerekli kanıt olmadan bazı şeylerin yanlış 

olabileceğini ortaya koyan bir göstergedir.Kırmızı bayraklar, denetçilerin ve 

diğer ilgililer tarafından , hile riskinin değerlendirilmesinde bir ''erken uyarı 

sistemi ''dir.  

 

       Örnek olarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır (N.Bozkurt 2009:130); 

 

 Çalışanın şüpheli hareketlerde bulunması, 

 Yaşam düzeyinin yükselmesi, 

 Önemlilik içeren belgenin kayıp olması, 

 Hesaplar arasında olağan dışı anormallikler ve ihbar. 

 

4.4.1.Çalışan ve Yöneticilere İlişkin Hile Belirtileri 

 

 İşletmelerde çalışan  personel  ve yöneticiler yapmış oldukları hileli 

işlemleri saklamak adı altında bir takım işlemler yaparlar. Muhasebenin temel 
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ilkelerinden olan neden-sonuç ilişkisine bakıldığında anlamlandırılamayan bir 

takım kayıtlar-işlemler gözümüze çarpabilmektedir. 

       Yöneticilerin yapabileceği  hile belirtileri aşağıda yer aldığı gibi 

sıralanmıştır (Dinapoli:6); 

 

 Denetçilere bilgi vermede isteksizlik, 

 Denetçiler ile yöneticiler arasındaki anlaşmazlıklar, 

 Baskıcı bir yönetim anlayışı, 

 Karşılaşılan problemlerde kolayca strese girebilen ve bu durumu karşı 

tarafa yansıtan yöneticilerin varlığı, 

 Yöneticilerin bazı konular hakkında cevap vermekten kaçınması, 

 Yöneticilerin çalışma ortamında kolayca sinirlenebilmesi. 

 

       Çalışan ve yöneticilere ilişkin genel olarak hileli işlemler yaptığına dair 

belirtiler aşağıda yer aldığı gibidir (Türedi ve Alıcı,2014 :126); 

 

 Olağan dışı yüksek miktarda borçluluk, 

 Kumar, alkol veya uyuşturucu alışkanlığı, 

 Hak ettiğinden az kazandığına inanma, 

 İşle ilgili memnuniyetsizlik ve hayal kırıklığı 

 Yüksek oranda kişisel kazanç hırsı, 

 İşin batacağına inanma, 

 Tedarikçi veya müşterilerle olağan dışı yakın ilişkiler, 

 Kısa süreli ikamet ve iş değişikliği gibi istikrarsız bir hayat tarzı. 

 

4.4.2.İşletmeye İlişkin Hile Belirtileri 

 

       İşletme sahipleri ve yöneticileri 3. kişilere şirketle alakalı bazı genel 

bilgileri vermekten sakınırlar. Bu sakınmanın arkasında yatan bir takım 

sebepler yatabilmektedir.  

Aşağıda yer alan veriler  işletmeye ilişkin hileli verileri göstermektedir, 

 

 Yöneticiler ile iç denetim personeli arasındaki iletişim eksikliği 

nedeniyle koordineli çalışılmaması, 
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 İç kontrol personelinin, yönetim kurulu veya denetim kuruluna düzenli 

aralıklarla kontrol raporu sunmaması, 

 İç kontrol personel sayısının yeterli olmaması, 

 İç kontrol personelindeki sık değişiklikler, 

 İç kontrol personelinin, önemli risk alanlarının denetimine zaman 

ayırmaması, 

 İç kontrol veya dış denetim bütçesinin yetersizliği 

 Dış denetçi ve denetim programındaki beklenmedik veya 

açıklanamayan değişiklikler, 

 Denetim raporlarında, işletmenin iç kontrol zayıflıklarının bildirimi, 

 Denetim raporlarında belirtilen eksikliklerin düzeltilmemesi, 

 Finansal tabloların, faaliyet raporlarının ve diğer zorunlu raporların, 

yönetim tarafından zamanında ve doğru olarak sunulamamasıdır 

(Stamler, Rodney,Marschdorf ve Possamai,2014:55). 

 

 Her şirkette hile risk yönetimi adı altında hileyi önleyici maddelerin 

bulunması gerekmektedir. Genel olarak , hile risk yönetimi üç aşamadan 

meydana gelmektedir. 

 

 Hilenin Önlenmesi, 

 Hilenin Ortaya Çıkarılması, 

 Hileye Karşılık Vermek. 

 

 

 

 

                Şekil 4.1. :Hile Risk Yönetimi Aşamaları - CIMA 

HİLENİN 
ÖNLENMESİ 

HİLENİN ORTAYA 
ÇIKARILMASI 

HİLEYE KARŞILIK 
VERMEK 
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4.5. HİLENİN ÖNLENMESİ 

 

 Hile önleyici kontrollerin, hile ve görevi kötüye kullanma riskini 

azaltmak amacıyla, risk gerçekleşmeden uygulanması gerekmektedir. Akla 

gelen ilk hile önleyici kontroller, onay aşamaları oluşturmak, nakit ve diğer 

şirket varlıklarının korunması, görevlerin ayrılığı ilkesine uyulması ve şirket 

bünyesinde bir hile risk yönetimi birimi kurulmasıdır (KPMG,2009:27). 

 

 Hile önleme yöntemleri, hilenin gerçekleşmeyeceğinin garantisini 

vermez ancak hile gerçekleşme olasılığını en düşük seviyelere çeker.Hilenin 

önlenme sürecinde birtakım yöntemler kullanılmıştır. 

  

 Bunlar (Pehlivanlı , 2011:45); 

 

 Sürpriz denetimler, 

 Gözetimler (kamera vb.), 

 İşletmenin duran varlıkları ile stokların fiziksel incelenmesi, 

 Seyahat ve eğlence harcamalarının kontrolü, 

 Bordro bilgilerinin kontrolü, 

 Satıcıların kontrolü, 

 Banka mutabakatları, 

 İhbar hattı uygulamasıdır. 

 

 Hileyi önleme sürecinde , işletmenin tüm personellerinin hile riski 

yönetim programının farkında olması gerekmektedir.Bu farkındalık ,programda 

yer alan teknikleri uygulama anlamına taşımayı ve bu işletmede 

gerçekleşebilecek hile türlerini bilmesini gerektirmektedir. Kişilerin ve 

departmanların sürekli iletişim halinde olması büyük önem arz eder (Özkul ve 

Özdemir, 2011:85). 

 

 Hile ile savaş adı verebileceğimiz , hilenin önlenmesi çalışmaları iki 

ana başlık altında toplanmaktadır. 

 

 Dürüst, şeffaflık ve yardımcı olma kültürünün yaratılması çalışmaları 

 Hile riskini azaltmaya yönelik çalışmalar (N. Bozkurt,2009:401). 
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 Hileyi önleme sürecinde bazı unsurlar yer almaktadır. Bunlar (Özkul ve 

Özdemir,2011 :87); 

 

 İnsan Kaynakları Prosedürleri, 

 Yetki Sınırları, 

 Gözetim, 

 Ani Denetimler, 

 Resmi Takibat, 

 Düzenli Denetimler, 

 ACFE'nin Hile Önleyici Kontrol Testidir. 

 

       Hilenin önlenmesi ile ilgili şirketlerde alınabilecek bir çok önlem 

bulunmaktadır. Hilenin önlenmesi ile ilgili yapılabilecek çalışmalar, yapılan 

hilenin ortaya çıkartılmasından daha önemlidir. Yapılan hilelerin işletmelere 

verdiği zarar göz önünde tutulduğunda hilenin önlenmesine yönelik alınacak 

tedbirler, doğacak zararları en aza indirmektir.  

 

 Bu açıklamalar dikkate alındığında hilenin önlenmesine yönelik 

tedbirler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Yardımcıoğlu,2015 :182); 

 

 Dürüst kişilerin işe alınması, 

 Olumlu bir çalışma ortamının yaratılması, 

 İşletmenin etik ilkelerinin  oluşturulması, 

 İç kontrol mekanizması  oluşturulması, 

 Çalışanların gözlenmesi, 

 İhbar hatlarının oluşturulması, 

 Cezalandırılma korkusunun yaratılması, 

 Çalışanlara destek programlarının hazırlanmasıdır. 

 

 Hilenin önlenmesi için yapılması gerekenler aşağıda yer aldığı gibidir; 

 

4.5.1. Dürüst Kişilerin İşe Alınması  

 

       Hilenin meydana gelmesine engel ve kilit nokta olan bu madde aslında işi 

en başından sıkı tutmak denilebilir. İnsan kaynakları departmanı bir çalışan işe 
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alındığında , o kişinin doğruluğu , dürüstlüğü, gerçek bilgileri verip 

vermediğiyle alakalı kontrollü  bir çalışma yapmalıdır. 

 

 Uygun çalışanların işe alınması için dikkat edilmesi gereken temel 

noktalar aşağıda belirtilmiştir; 

 

 Çalışma geçmişi doğrulamaları, 

 Sabıka kayıtlarının kontrolleri, 

 İşe başlamada referans kontrolleri, 

 Eğitim ve sertifikalarının kontrolüdür (Wells:1). 

 

 Kişi işe alındıktan sonra eğitime alınmalı ve hile konusunda 

bilgilendirilmelidir. Ancak bu süre zarfında çalışan izlenmelidir. Sonradan 

gerçek yüzünü gösterebilme olasılığı mevcuttur (N. Bozkurt,2009:403). 

 

4.5.2. Olumlu Bir Çalışma Ortamının Yaratılması 

 

       İşletme çalışanlarının moralinin yüksek olması hile vakalarını önemli 

derecede etkileyebilecek niteliktedir.  Olumlu bir çalışma ortamı yaratılması, 

yürütülmekte olan işlerin  pozitif yönde etkilemekle birlikte hata ve hileleri de 

önemli derecede alt edecektir. 

 

       Olumlu bir çalışma ortamı yaratacak ve hile riskini azaltacak birtakım 

önleyici faktörler aşağıdaki gibidir (SAS: 99); 

 İşletmenin amaç ve sonuçlarına hizmet edecek belirleyici ölçülerin  ve 

ödül sisteminin oluşturulması, 

 Tüm çalışanlara eşit fırsatların sağlanması, 

 Ekip ruhunun oluşturulması ve katılımcı karar alma politikalarının 

uygulanması, 

 Profesyonel mantıkla yürütülen ücretlendirme programları, 

 Profesyonel mantıkla yürütülen eğitim programlarının ve şirketin  

önceliklerini dikkate alan kariyer gelişim programının oluşturulmasıdır. 
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4.5.3. İşletmede  Etik İlkelerin Oluşturulması 

 

       Şirkette çalışma ortamının verimliliğini sağlamanın en önemli yollarından  

birisi de , etik ilkelerinin ayrıntılı bir şekilde yayınlanması ve kitapçık haline 

getirilmesidir. Bu ilke ve kitapçığın tüm personellerle paylaşılması ve konu 

hakkında hassasiyet gösterilmesi beklenmektedir. 

 

 Kurumsal etik politikalar genel olarak aşağıdaki hususları içermektedir 

(Cendrowski,2007:71); 

 

 Çıkar çatışmalarını önleyebilmek için prosedürler, 

 Hırsızlık, 

 Gizli ve şirket içi bilgilerin uygun olmayan kullanımı, 

 Hediye kabul etme ve verme politikası. 

 

4.5.4. İç Kontrol Mekanizması Oluşturulması 

 

 İşletmeler iç kontrol sistemini oluştururken genel kabul görmüş bazı iç 

kontrol prensiplerinden yararlanmalıdır.Hilenin ortaya çıkartılmasında en 

önemli yollarından biri, işletmede oluşturulacak  bir iç kontrol sisteminin 

kurulmasıdır. 

 

       İlk kez 1992 yılında, COSO tarafından iç kontrol yapısı ortaya atılmıştır. İç 

kontrol sistemi  bir işletmedeki tüm süreçleri kapsamaktadır ve kurumsal 

yönetimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İç kontrol yapısının en önemli  

amacı aşağıda sıralanan işletme hedeflerine ulaşılması açısından makul 

güvence görevi üstlenmektedir (COSO, 2013:3). 

 

 İşletme varlıklarının korunması, 

 İşletme faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği, 

 İşletme içinde üretilen mali ve mali olmayan bilginin güvenilirliği,   

 Gerekli yasalar ve mevzuata uyum . 
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       Etkili iç kontrol sistemleri; 

 

 İyi oluşturulmuş bir kontrol ortamından, 

 Etkili ve güvenilir bilgi sisteminden, 

 Uygun ve yeterli kontrol faaliyetlerinden, 

 Risk değerlemesinden, 

 Gözleme faaliyetlerinden oluşmaktadır. 

 

       Hilenin doğası gereği gizli sürdürülen bir faaliyet olması gerekmektedir. 

Hile meydana geldikten sonra tespitinin her zaman mümkün olmaması 

nedeniyle işletmelerin hilenin oluşumunu baştan engellemesine yönelik 

yönerge geliştirmesi gerekmektedir. Bu yönerge ancak başarılı bir iç kontrol 

düzeniyle sağlanabilir (Türedi ve Alıcı,2014 :132). 

 

       Bu makul güvenceyi sağlayacak bir takım iç kontrol unsurları vardır. 

COSO modelini esas alan iç kontrol sisteminin beş unsuru vardır. 

 

  Bunlar; 

 Kontrol Ortamı 

 Risk Değerlemesi 

 Kontrol Faaliyetleri 

 Bilgi ve İletişim 

 İzleme' dir. 

 

Şekil 4.2 :  COSO Modeli (www.coso.org) 
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             İç kontrol unsurları şunlardır; 

 

4.5.4.1. KONTROL ORTAMI (ÇEVRESİ) 

 

 Kontrol ortamı çalışanların kontrol bilincini etkileyerek organizasyonun 

“tarz”ını belirler. Bu, iç kontrolün tüm diğer unsurları için bir temeldir, ki bu 

da disiplini ve yapıyı temin eder. 

 

       Kontrol Ortamı, işletmenin iş görme biçimini ifade etmektedir. Kontrol 

çevresi ; iç kontrol modelinin temel unsurudur. İç kontrolün başarılı ya da 

başarısız olması , iç kontrol sürecinin yer aldığı kontrol ortamına bağlıdır. Bu 

sebeple kontrol çevresi, iç kontrolün diğer unsurlarının temelini oluşturur. İç 

kontrolün gerçekleşmesinde en önemli rolü çalışanlar üstlendiği için, işletme 

bünyesindeki her bireyin sorumluluklarını ve yetkilerini çok iyi bilmesi 

gerekmektedir. İşletmenin kültürü, etik değerleri, entegrasyonu , yetki ve 

sorumluluk devri uygulamaları , insan kaynaklarının bileşimi ve gelişimi , 

yönetim kurulunun ilgisi, takibi ve yönlendirmesi gibi hususlar kontrol 

ortamının etkileyen ana hatlardandır (Adiloğlu,2011:105). 

 

       Dürüstlük, meslek ahlâkına bağlılık, gözetim, yetki ve sorumlulukların 

dağılımı, işletmeye bağlılık ve hesap verebilirlik gibi mevzularda yönetimin 

duruşunun ortaya konmasını ifade eder. Kontrol ortamı, iç kontrol yapısının 

başlangıç noktasıdır. Bu aşamada oluşturulan anlayış, etkin bir iç kontrol 

yapısının  temelini  oluşturur (Türedi ve Alıcı ,2014 :127). 

 

4.5.4.2. RİSK DEĞERLEMESİ 

 

       Risk Değerlendirmesi, işletmenin hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyen 

önemli riskleri tespit etme ve analiz etme  ve bunlara uygun yanıtlar  

verilmesini belirleme sürecidir. Bu nedenle iç kontrol faaliyeti risk esaslı 

olarak düzenlenmelidir.  

 

       İşletmenin faaliyet gösterdiği alanda  sürekli olarak değişen risk unsurları 

bulunmaktadır . Buna bağlı olarak işletme sisteminin zayıf ve de güçlü 

yönlerine ilişkin analiz yapılması , risk alanlarının belirlenmesi ve kontrol 

faaliyetleri bu alanlarda yoğunlaşmalıdır. 
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       Risk değerlemesi değişen koşulları devamlı takip ederek fırsatları , riskleri 

tespit ve analiz  etmek ve de koşulların değişmesine bağlı olarak ortaya çıkan 

risklerle başa çıkabilmek üzere iç kontrolde devamlı değişiklik yapmayı 

hedefler (Adiloğlu,2011:106). 

 

       İktisadi, endüstriyel, düzenleyici koşullar ve işleme koşulları değişmeye 

devam edeceğinden, değişimin getireceği riskleri tanımlamak ve onlarla başa 

çıkmak için mekanizmalara ihtiyaç vardır. 

 

       İşletme faaliyetlerine ulaşılmasında karşılaşılabilecek muhtemel risklerin 

tanımlandığı, incelendiği ve bu risklere yönelik alınacak önlemlerin 

belirlendiği süreçtir (Türedi ve Alıcı ,2014 :127). 

 

4.5.4.3. KONTROL FAALİYETLERİ 

 

 Kontrol Faaliyetleri, işletme hedeflerinin yerine getirilmesine yönelik 

risklerle başa çıkabilmek için belirlenen eylemlerin yerine getirildiğinden emin 

olmak amacıyla kullanılan politika ve usullerdir (Adiloğlu,2011:106). 

 

 Kurumun hedeflerine ulaşılması ile ilgili risklerin yönetimi için gerekli 

olan önlemlerin alındığını garanti etmeye yardımcı olur. Kontrol faaliyetleri 

organizasyonun her kademe ve fonksiyonunda meydana gelir. Bunlar; onaylar, 

yetkilendirmeler, teyitler, mutabakatlar, işlem performansının gözden 

geçirilmesi, varlıkların güvenliği ve görev ayrımı gibi çeşitli bir süreci kapsar. 

 

 Risk değerlendirme aşamasında tespit edilen risklere karşı geliştirilen 

politikaların uygulamaya konduğu süreçtir (Türedi ve Alıcı ,2014 :127). 

 

 Kontrol faaliyetlerini düzenlemek için dikkate alınması gereken bazı 

unsurlar aşağıdaki gibidir ; 

 

  Görevlerin  Ayrımı :  Bir kıymet hareketinin başlangıcından sonuna ve 

muhasebe kayıtlarına alınmasına kadar olan sorumluluğun bir kaç birey 

arasında paylaştırılmasını gerektirir. 
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 Görevlerin ayrılığı ilkesi 4 grupta incelenir; 

 

 Varlıkların korunması ile muhasebe kayıtlarına aktarılması 

görevleri birbirinden ayrılmış olmalıdır, 

 Kıymet hareketlerine neden olunmasının onaylanması ile 

varlıkların korunması sorumlulukları birbirinden ayrı tutulmuş 

olmalıdır, 

 Muhasebe kayıt ortamına yapılan kaydetme görevleri 

birbirinden ayrılmış olmalıdır, 

 Faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili sorumluluklar kayıt tutma 

sorumluluğundan ayrılmış olmalıdır (Adiloğlu,2011:106-107). 

 

 Kıymet Hareketlerinin Yetkilendirilmiş Olması: Her türlü 

işlem sadece yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılması 

gerekmektedir. 

 

 Uygun Belgeleme ve Muhasebe Kayıtlarının Varlığı : Etkin 

bir iç kontrol sisteminin kurulabilmesi için uygun bir 

belgelendirme düzeni (sıra numaralı,imza,tarih vb. yer aldığı) 

olması gerekmektedir.  

 

 Varlıklar ve Muhasebe Kayıtları Üzerinde Fiziki Kontroller: 

İşletme varlıklarının ve muhasebe kayıtlarının olası her türlü 

zarara karşı fiziki olarak  korunması gerekmektedir. 

 

 Bağımsız Mutabakatlar : İç kontrol sisteminin etkili bir 

şekilde çalışıp çalışmadığının saptanması amacıyla işin 

yapılmasından sorumlu olmayan bağımsız kişiler tarafından 

mutabakat sürecinin yürütülmesi gerekmektedir 

(Adiloğlu,2011:106-107) 
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4.5.4.4. BİLGİ VE İLETİŞİM 

 

 Bilgi ve iletişim, işletmelerde , ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesini 

ve bunların ilgili kişi ve birimlere zamanında iletilmesini sağlayan bir iç 

kontrol sistemi yaratılmalıdır.  

 

 Bilginin  üretilmesi kadar paylaşılması da  büyük önem arz ettiğinden , 

etkili bir iletişim için işletmeler yukarıdan aşağıya olduğu kadar, aşağıdan 

yukarıya ve çapraz iletişim kanallarının var olması gerekmektedir. Çalışanların 

sorumluluklarını yerine getirilebilmesi için iç kontrolle ilgili bilgiler o anda  

kaydedilmeli , sınıflandırılmalı ve açık ,anlaşılır mesajlarda bu kanallar 

vasıtasıyla  çalışanlarla paylaşılmalıdır (Adiloğlu,2011:107). 

 

       Etkin bir iç kontrol yapısı kurmak için işletmenin tüm departmanlarında  

güçlü bir bilgi ve iletişim sürecine ihtiyaç duyulur. Bu süreçte işletme içinde 

bilginin anında kaydedilmesi, sınıflandırılması ve personele duyurulması 

gerekir (Türedi ve Alıcı ,2014 :127). 

 

4.5.4.5. İZLEME 

 

       İzleme , iç kontrol sisteminin belirli zaman aralıklarıyla kalitesinin , 

kontrollerinin tasarımı ve işleyişinin ve alınması gereken önlemlerin 

değerlendirilmesinden oluşan süreçtir. İç kontrol sisteminin , değişen hedeflere 

,ortama ,kaynaklara ve risklere uyum sağlaması için yönetim tarafından 

değerlendirilmesi gerekmektedir (Adiloğlu,2011:107-108). 

 

       İç kontrol sistemlerinin izlenmeye ihtiyacı vardır. Bu, sistemin zaman 

içerisindeki performansını değerlendiren bir süreçtir. Süreç, devamlı izleme 

faaliyetleri ile, tekil değerlendirmelerle ya da bu iki yöntemin bir 

birleştirilmesiyle yerine getirilir. Devamlı izleme, işlem sırasında meydana 

gelir. Bu, olağan yönetim ve teftiş faaliyetleri ile personelin işini yaparken 

aldığı diğer önlemleri kapsar. 

 

       İşletme hedeflerinin ortaya konması, bu hedeflere ulaşma yolunda 

işletmenin karşısına çıkabilecek risklerin belirlenmesi, belirlenen risklere karşı 

gerekli politikaların geliştirilmesi ve işletme içinde zamanında ve doğru bilgi 
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trafiği sağlanmasının ardından bir izleme sürecine ihtiyaç duyulur. Böylece 

tüm bu süreçlerde; değişen hedeflere, işletme yapısına, kullanılan kaynaklara 

ve ilgili risklere göre gerekli değişiklikler zamanında yapılarak sistemin 

güncelliği sağlanır (Türedi ve Alıcı ,2014 :127). 

 

Tablo 4.1 : İç Kontrol Yapısını Oluşturan Unsurlar (Adiloğlu,2011:10) 

 

İÇ KONTROL YAPISINI OLUŞTURAN UNSURLAR 

KONTROL 

ÇEVRESİ 

MUHASEBE 

SİSTEMİ 

KONTROL 

PROSEDÜRLERİ 

● Yönetimin 

düşüncesi ve 

yaklaşımı 

● İşletmenin 

muhasebe sistemi ve 

yapısı 

● Görevlerin ayrımı 

● İşletmenin 

organizasyon yapısı 

● Kaydedilen 

işlemlerin gerçekten 

var olması 

● Kıymet hareketlerinin 

yetkilendirilmiş olması 

● Yönetim Kurulu ve 

denetim komitesinin 

işlevi 

● İşlemlerin verilen 

yetkilere dayanarak 

yapılması 

● Uygun belgeleme 

muhasebe kayıtlarının varlığı 

● Yetki ve 

sorumlulukların 

dağıtımı 

● Gerçekleşen 

işlemlerin eksiksiz bir 

biçimde kayıtlara 

alınması 

● Varlıklar ve muhasebe 

kayıtları üzerinde fiziki 

kontroller 

● Yönetimin kontrol 

yöntemleri 

● İşlemlerin uygun bir 

biçimde değerlenmesi 

ve doğru hesaplara 

kaydedilmesi 

●  Bağımsız mutabakatlar 

● İç denetim 

fonksiyonu 

● İşlemlerin 

zamanında 

kaydedilmesi 

  

● İşletmenin personel 

politikaları, 

prosedürleri,yapısı ve 

durumu 

● İşlemlerin finansal 

tablolara doğru 

şekilde yansıtılması 

  

● Dış etkenler     

  

Muhasebe Sisteminde Uyulması Gereken Unsurlar 

● İşletme faaliyetlerine uygun bir biçimde hazırlanmış hesap planı 

● Hesapların işleyişini yeterli bir biçimde açıklayan muhasebe yönetmeliği 

● Etkin bütçe sistemi 

● Faaliyetlere uygun olarak düzenlenmiş maliyet muhasebesi sistemi 

● Uygun belge akış sistemi 
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4.5.5. Çalışanların Gözlenmesi 

 

 Hileyi önleme ve meydana çıkarma çalışmalarından biri olan 

çalışanların gözlenmesi maddesi kişinin  kendisini tehdit ve gözlem içerisinde 

hissettirdiği için hile yapılma olasılığını azaltır. 

 

 Hile konusunda deneyim kazanmış bir çalışan , çaldığı parayı göze 

batmaması için bir süre harcamayabilir. Harcadığı zaman ise , özel ve  lüks 

hayallerini gerçekleştirme maksatlı kullanabilir. 

 

 Zamanında personel izleme politikası uygulanırsa , hile erken ortaya 

çıkabilir. Erken ortaya çıkmakla beraber hile önleyici etki de geliştirir (N. 

Bozkurt,2009 :419) 

 

4.5.6. İhbar Hatlarının Oluşturulması 

 

       Hile araştırmalarında ihbar hatları önemli bir yere sahiptir. İşletmelerde 

düzenli olarak çalışan ihbar mekanizması kurulmalı ve şirketteki en yetkili 

organa direk bağlı olmalıdır. İhbar nedenleri araştırılmalı ve asılsız ihbarlar 

ceza almalıdır.  

 

       İşletmelerde hile daha çok ihbar yoluyla meydana çıkmaktadır. Yapılan bir 

araştırmaya göre hile , ihbar yoluyla  %33, denetçiler aracılığıyla ise  % 18 

oranla ortaya çıkmaktadır(N. Bozkurt,2009 :419) 

 

       İhbar mekanizması; etkili bir iç kontrol mekanizma sürecinde işlerse, 

organizasyonlar içinde oluşabilecek hileleri olmadan önleyebilir veya 

olabilecek hileli durumların önüne geçebilir. 

 

       İhbar mekanizmasının çalışma sürecini aşağıdaki gibi sıralamıştır(Yıldız 

ve Baskan, 2014:7);  

 

 Kişilerin ahlâki duyarlılığa sahip olması,  

 Kişilerin işletmede olan hilelerin farkına varıp bu hileleri çözmek için 

strateji belirleme kabiliyetine sahip olması,  
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 Kişilerin bu hilelerle uğraşabilmesi için karara varması ve 

azmetmesidir. 

 

4.5.7. Cezalandırma Korkusunun Yaratılması  

 

 Kurum içerisinde yapılan bir diğer önemli hile önleyici faktör ise, 

cezalandırma korkusu yaratılmasıdır. Hilekârın, yaptığı suç gün ışığına 

çıktığına alacağı cezaları bilmesi, hilenin önlenmesi için oldukça etkilidir. 

Hilekâra sadece işten atılma korkusu değil, aynı zamanda yaptığı hileden ötürü 

çevresinin , ailesinin duymasının korkusu da yaratılmalıdır. 

 

 İşten hile konusunda çıkarılan çalışan, diğer personeller için oldukça iyi 

bir örnek olmayı teşkil edecektir.Bir işletmede hile olabileceği iddiası üzerine 

aşağıdaki önlemleri almalıdır (SAS : 99); 

 

 Hilenin var olup olmadığına dair derin bir araştırma yapılması, 

 Hile yapanlar bulunduğunda mutlaka caydırıcı nitelikte 

cezalandırılmalı, 

 İlgili kontroller değerlendirilmeli ve düzeltilmeli, 

 İşletmenin değerlerini, yürütme kurallarını ve beklentilerini teşvik 

edecek eğitimler verilmelidir 

 

4.5.8. Çalışanlara Destek Programı Oluşturulması 

 

 İşletme personellerini hile yapmaya iten nedenler arasında hile 

üçgeninde de bahsedilen ''baskı'' unsurudur.Çeşitli nedenlerle işletme 

çalışanları hile yapmaya yönelebilir. 

 

 Bir çalışanın normal sınırlar dışına çıkması hali, yönetim için uyarı 

olmalıdır. Örnek vermek gerekirse, bir çalışan risk taşıyan bir  konumda 

çalışıyorsa ve stres belirtileri gösteriyor ise bu konu önemlidir. Bu alanda 

başarılı olmak isteniyorsa ,çalışanlar izlenmeli , çalışanlara yakın olmak ve 

iletişim kurulması gerekmektedir.Yazılı politika ve prosedürlerin olması 

beklenmektedir(N. Bozkurt,2009 :413). 
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4.6.  HİLENİN ORTAYA ÇIKARILMASI 

 

 Hileyi ortaya çıkarma kontrollerinin etkili olması , hileli davranışlar için 

hileden vazgeçme unsuru oluşturur. Önleyici kontroller ve ortaya çıkarma 

kontrollerinin art arda kullanılması, hile riski yönetim programının etkinliğini 

arttırmaktadır (Özkul ve Özdemir, 2011:103). 

 

       Hileyi ortaya çıkarmaya yardımcı olabilecek teknikler  aşağıdaki gibidir 

(CIMA:44); 

 

 Geçmiş taramaları, 

 Risk değerlendirmesi, 

 Benchmarking, 

 Sistem analizleri, 

 Oran analizleri, 

 Matematiksel modelleme, 

 Uzman yazılımlar. 

 

       Hileyi ortaya çıkarma sürecinde adapte olunması gereken üç unsurdan 

bahsedilmiştir.  

 

Bunlar; 

 Farkındalık 

 Teori   

 Metodoloji 

 

Farkındalık 

 

 Hile gizleme eyleminin farkında olma, 

 Hile gizleme izlemlerinin farkında olma, 

 Hileli işlem belirtilerinin farkında olma. 

 

Teori 

 Hile tanımları, 
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 Baskı, fırsat ve haklı gösterme unsurlarının birleşiminden oluşan hile 

üçgeni. 

 

Metodoloji 

 Hilenin amacının tanımlanması, 

 Hile riski değerlendirme sürecinin geliştirilmesi, 

 Hile soruşturmasının gerçekleştirilmesi (Özkul ve Özdemir, 2011:104). 

 

     Önleyici tedbirler kaldırılarak hile gerçekleştirilmiş olması ihtimaline karşı, 

bu ihlallerin tespitine ve ilerdeki olayların takibine yönelik mekanizmaların 

ortaya konuyor olması  oldukça önemlidir. Hile ne kadar erken tespit edilirse, 

neden olacağı zarar da o kadar az ve tepki aşamasındaki adımlar o kadar etkili 

olacaktır (KPMG,2009:27). 

 

       Hile eylemi  gerçekleşmeden önce önlemek için telefon hatları, fısıltı 

ortamı ve davranış kuralları oluşturmak gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır 

(Pehlivanlı,2011: 44). 

 

       ACFE 2016 araştırmasına göre dünya genelinde hileli işlemlerin tespit 

edilme yöntemi aşağıdaki gibidir (ACFE Report 2016:22); 

 

 İhbar hatları (%43,5) 

 İç denetim (%18,6) 

 Yönetim Kontrolü  (%12,7) 

 Tesadüf (%4,8) 

 Hesap Mutabakatları (%4,4) 

 Belge İnceleme,(%3,1) 

 Dış Denetim, (%2,6) 

 Yasal bildirimler (%1,9) 

 İzleme (%1,9) 

 BT Kontrolleri (%1,1) 

 İtiraf (%1,0) 

 Hilelerde stratejik yaklaşım konusu sonuca yönelik bir kavramdır. Hile 

varsa bir ana önce ortaya çıkartıp, olası zararı en aza indirmeyi 

hedefler.Stratejik yaklaşımların belirli aşamaları söz konusudur. 
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 Bu aşamalar (N.Bozkurt,2009:174); 

 

 İşletmenin Tanınması, 

 İşletmede Var Olabilecek Olası Hilelerin Tanımlanması, 

 Her Türlü Hile İçin Olası Hile Belirtilerinin Dosyalanması, 

 Belirtiler Hakkında Veri Toplamada Teknolojinin Kullanımı, 

 Sonuçları Analiz Etme Ve Sadeleştirme, 

 Belirtileri Araştırma, 

 Döngüyü İzleme, 

 Ortaya Çıkartma Prosedürlerini Otomatikleştirme. 

 

4.6.1. İşletmenin Tanınması 

 

 Bir işletmede hile incelemesi yapacak olan kişi yada kişilerin aklında 

herhangi bir hile türü bulunmaması gerekir. İşletme tanınmaya ve gerekli 

birimlerde yapılan incelemelerle şirkette meydana gelebilecek risk türü 

belirlenmelidir. 

 

 Faaliyet türü farklı olan her işletmelerde hileyi ortaya çıkarma faaliyeti 

farklı olmaktadır.  Farklı inceleme ve soruşturma yapılması gerekmektedir (N. 

Bozkurt,2009 :174) 

 

 Her işletmenin faaliyet alanı ve iş akış süreçleri farklılık arz etmektedir. 

Bu yüzden, etkin bir hile denetimi için ilk önce denetimin yapılacağı birimin 

faaliyetlerini çok iyi şekilde anlamak gerekir.  

 

 İş süreçlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli yöntemler şunlardır; 

 

 İşletme içerisinde görüşmeler yapılarak faaliyetlerin incelenmesi, 

 İşletmenin rekabet veya iletişim içinde olduğu üçüncü taraflar ile 

bağlantılarının incelenmesi, 

 Sektörde daha önce yaşanmış hile vakaların incelenmesi, 

 Kilit konumdaki çalışanlar ile görüşmeler yapılması, 

 Mali tablo ve muhasebe kayıtlarının incelenmesi, 
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 İşletmenin iş süreçlerinin ve bu iş süreçlerinin ürettiği verilerin 

incelenmesidir(Çalış,2014:100). 

 

4.6.2. İşletmede Var Olabilecek Olası Hilelerin Tanımlanması 

 

 İşletme faaliyetleri tam olarak anlaşıldıktan sonra işletme hakkında risk 

değerlemesi yapılarak hileler tanımlanmaya çalışılır. Üzerine odaklanılacak 

işletme birimi ile ilgili aşağıdaki sorulara benzer sorular sorularak ve beyin 

fırtınası yapılarak olası hileler ortaya konmaktadır(Çalış,2014:101). 

 

 Bu beyin fırtınasında sorulabilecek temel sorular aşağıda yer aldığı  

gibidir; 

 

 Birim çalışanları kimlerdir, işletme içi ve dışı iletişim nasıl 

sağlanmaktadır? 

 Bu birimde ne tür hileler yapılabilir? 

 Çalışan veya yöneticiler nasıl hile yapabilirler? 

 Satıcı ve müşteriler nasıl hile yapabilirler? 

 

 Bu soruların sayısı işletmenin ve incelenen işletme biriminin yapısı ve 

faaliyet konusuna göre arttırılabilir. 

 

4.6.3. Her Türlü Hile İçin Olası Hile Belirtilerinin Dosyalanması 

 

 Hile vakaları ortaya çıkarılırken ,incelenen departmanlarla alakalı 

riskler sınıflandırılarak dosya haline getirilmesi gerekmektedir.Bu dosyalar 

ilgili kişilerce muhafaza edilmelidir. 

 

 İlk iki aşamada şirket hakkında ve incelenen işletme birimi hakkında 

öğrenilen bilgilere göre olası hile belirtileri dosyalanır. Daha önceki aşamada 

şirkette hangi hile türlerinin olabileceği belirlenmekteydi. Bu aşamada ise 

belirlenen bu olası hileleri önceden fark etmemizi sağlayacak belirtilerin ve 

göstergelerin neler olabileceği tespit edilir. Kesin hile kanıtı olmamakla 

birlikte, işletmelerde hileli işlemlerin habercisi olabilecek göstergelere kırmızı 
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bayrak denmektedir. Literatürde kırmızı bayrak olarak adlandırılan bu 

göstergeler ayrıntılı bir şekilde listelenmelidir(Çalış,2014:100). 

 

4.6.4. Belirtiler Hakkında Veri Toplamada Teknolojinin Kullanımı  

 

 Hile ile arasında bağ kurulabilen bir belirti tanımlandığında , belirtiye 

destek olarak teknolojiden yardım alınması gereklidir. Çeşitli bilgisayar 

programları , denetim programları yardımıyla ilgili hususlardaki incelemeler 

sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır. 

 

 İşletme veritabanında etkili bir sorgulama yapabilmek için , inceleme 

ekibinde var olması beklenen hile bilgisi olan ve teknolojiden anlayan bir 

denetim ekibi vasıtasıyla teknolojiden yardım sağlanır (N. Bozkurt,2009 :177). 

 

4.6.5. Sonuçları Analiz Etme ve Sadeleştirme 

 

 Risk kabul edilen verilen alındıktan sonra , beklentiler ve modeller ile 

karşılaştırma yapılır. Çok sayıda veri analiz edileceği için bu iş bilgisayar 

programları aracılığı ile yapılır. Ortaya çıkmakta olan anormallikler ve 

bilinmeyen değerler inceleme elemanı tarafından analiz edilmektedir (N. 

Bozkurt,2009 :177). 

 

 Veri tabanı analizinden çıkan her bulgu hile olduğu anlamı 

taşımamaktadır. Bazı bulgular işletmeye özel olabilmektedir. Bunu 

anlayabilmek için işletmenin anahtar çalışanları ile tekrar görüşmeler 

yapılabilir. Neticede hile belirtileri revize edilebilir, geliştirilebilir veya kapsam 

dışı bırakılabilir. Bu değerlendirme sırasında uygulanan analiz yöntem ve 

tekniklerinin etkinliği de değerlendirilir ve gerekli görüldüğünde revize edilir 

(Çalış,2014:100) 

 

4.6.6. Belirtileri Araştırma 

 

 Anormallikler dikkat çekip , hile belirtisi olarak  kabul edildikten sonra  

geleneksel ve ya teknoloji temelli yaklaşımlar ile incelenir. Yapılan 

araştırmalar, teknoloji temelli yaklaşımların , geleneksel yaklaşımlara göre 

daha anlamlı sonuçlar verdiğini gösterir(N. Bozkurt,2009 :178). 
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 4.6.7. Döngüyü İzleme 

 

Hile incelemesi yapan kişi hileyi bulmak için , iç kontrol zayıflıkları , etkin 

olmayan sistemleri ,belgelenmemiş politikalar ve veri hataları da incelemekle 

mükelleftir. Denetçinin karşısına çıkan anormallikleri düzeltmek ve süreçleri 

etkin duruma sokmak şirketi daha iyi duruma getirir. Bütün bunları yaparken 

de hilekârın cesareti kırılmasına sebebiyet verir.Ayrıca hile incelemesi yapan 

kişi işletmeyi tanır ve daha sağlıklı neticeler elde eder (N. Bozkurt,2009 :178). 

 

4.6.8. Ortaya Çıkarma Prosedürlerini Otomatikleştirme 

 

 Hilelerin ortaya çıkma süreci bilgisayar ortamında yapılması, daha 

sonraki yapılacak incelemelere uygun ortam hazırlamaktadır. Bunun nedeni ; 

analizlerin ,algoritmaların ve  modellerin programlanmış biçimde hazır 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

  

 Teknoloji destekli olan ortaya çıkarma yaklaşımları , geleneksel 

yöntemlere göre birçok açıdan üstünlüğü bulunmaktadır. Zaman tasarrufu 

sağlaması ve maliyet azaltması unsurları ile sağlamış olduğu katkısı son derece 

önemlidir (N. Bozkurt,2009 :178). 

 

 Bilgi teknolojilerinden yararlanarak ortaya çıkartılan hile belirtileri ve 

neticeleri işletme süreçlerine doğrudan entegre edilebilmekte, hileyi ortaya 

çıkartma ölçüleri belirli zamanlarda otomatik olarak çalıştırılarak fazla zaman 

geçmeden hileler ortaya çıkartılabilmektedir (Çalış,2014:101). 

 

4.7.  HİLE RİSKLERİNE KARŞILIK VERME 

 

       Hile riski belirlenip, ortaya çıkarıldıktan sonra hileye karşılık verme 

kısmına gelinmektedir. İşletmede herhangi bir hile var ise, bir an önce harekete 

geçilip hile maliyetini minimum düzeye indirilmesi hedeflenmelidir. 

 

       İyi planlanmış bir tepki politikası, organizasyonun hızlı ve etkili bir şekilde 

suistimal nedeniyle oluşan zararları azaltmasına olanak sağlamaktadır. Bu aynı 

zamanda potansiyel endirekt zararların da kontrol edilebilmesine olanak 

sağlamaktadır. Bu zararlar içerisinde hissedarların güven kayıpları, marka 
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itibarının zarar görmesi, yasal etkiler ve şirketle ilgisi bulunan kişilerin kamu 

haklarına zarar verilmesi gibi örnekler bulunmaktadır. Daha da önemlisi, 

uygun bir tepkinin verilmesi ve kriz zamanında güçlü bir yönetim sergilenmesi, 

bir organizasyonun en değerli varlığı olan çalışanlarının morallerinin 

korunmasına yardımcı olmaktadır (KPMG,2009:27). 

 

4.8.  HİLE RİSKLERİNİ ANALİZ VE ÖLÇME YÖNTEMLERİ 

 

       Risk değerlendirme süreci , risklerin uygun bir şekilde ölçülmesini ifade 

etmektedir. Risklerin ölçülmesinden kasıt , işletmenin karşı karşıya kaldığı 

risklerin sayılaştırılmasıdır. Sayılaştırma da ; risklerin gerçekleşme olasılıkları 

ve gerçekleşme halinde yaratacakları etkinin hesaplanmasıyla meydana gelir. 

 

Risklerin ölçülmesi aşağıdaki gibi yapılabilir (Usul ve Mizrahi,2016:29); 

 

 İşletmenin finansal performansı gözden geçirilir, 

 İşletmenin seçtiği ve kullandığı muhasebe prosedürlerinin 

değerlendirilmesi yapılır. Eğer işletme muhasebe prosedürlerini 

değiştirdiyse nedeni tespit edilir, 

 İşletmenin analitik incelemesi yapılır, 

 İşletme bütçeleri hazırlanması ve kullanım düzeyleri ortaya çıkarılır, 

 İşletmenin performansı var olan sektörle karşılaştırılarak analiz yapılır. 

 

 Riskler ölçülürken analizlere yorumlar eklenip, çeşitli teknikler yerini 

almalıdır.Buradaki amaç, işletmenin içerisinde ve ya dışında yer alan veriler 

arasında anlamlı ilişki yakalayarak bunları yorumlamak ve olası hile 

şüphelerini ortaya çıkarmaktır. 

 

 Örnek vermek gerekirse, mali tablo analizi excel ile kolay bir şekilde 

yapılmaktadır, fakat bir denetim programı yardımı ile ayrıntılı bir şekilde ele 

alınabilir (N. Bozkurt,2009 :183-184). 
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4.8.1. BENFORD KANUNU 

 

 Bu kanun adını 1938 yılında , fizikçi Frank Benford' dan almıştır. 

Benford Kanunu'nda her bir sayı için ayrı rastlanma olasılık rakamı veren 

matematiksel bir kuraldır. 

 

 Bu kanuna göre; istatistiksel bir datadan herhangi bir  rakam seçilirse, 

bu rakamın  ilk hanesinin 1 olma olasılığı , bütün rakamların olasılığının aynı 

olduğu yönündeki fikrinin aksine  %30,1 'dir.  Bu sonucu , %17,6 ile  %2 olma 

olasılığı ve %5 ve 9 olma olasılığı izler (Özkul ve Özdemir, 2011:111). 

 

 Benford metodu gibi istatistiksel yaklaşımlar her boyuttaki veri tabanı 

üzerinde uygulanabilir. Satıcı komisyonları gibi oluşabilecek özel hilelerde 

uygulanabilecek en yararlı metottur. Ayrıca istatistiksel analizler birçok sayıda 

semptomların tanınmasını sağlar. 

 

 Benford yasasından hareketle muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması 

için, bu yasanın öngördüğü ilk rakamların frekansları ile gerçek bir muhasebe 

evreninde ortaya çıkan ilk rakamların frekanslarını karşılaştırmak yeterli 

olacaktır.  

 Ancak bunun için aşağıdaki adımlardan oluşan bir yol izlemek gerekir 

(Altıntaş,153); 

 

 Muhasebe evreninden örneklem seçimi, 

 Gözlemlenen frekansların test edilmesi, 

 Yargıya varılması, 

 Kanıtlayıcı verilerin araştırılmasıdır 

 

       Bu analizin temel noktası ; insanların rastgele davranmayacaklarını 

varsaymasıdır. İnsanlar bir hileye olanak vermek amacıyla sayı ürettiklerinde 

alışkanlıklarının sonucu olarak birkaç numarayı tekrar ederler (Özkul ve 

Özdemir, 2011:113). 
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4.8.2. VERİ ANALİZİ (VERİ MADENCİLİĞİ) TEKNİĞİ 

 

 Veri madenciliği , bilgisayar sistemlerinde depolanan veri yığınları 

arasından istatistiksel ve matematik teknikleri kullanılarak verilerdeki gizli 

örüntüleri çözmeye yarayan , fark edilmesi güç ilişkileri açığa çıkaran , ileriye 

dönük tahminlerin yapılmasını sağlayan ve bu alanda kurallar üreten veri 

tabanı teknolojisi  ve tekniklerinin uygulanmasını ifade eder(Özkul ve 

Özdemir, 2011:108). 

 

 Hile denetiminde veri madenciliği; anormallikleri ve hile şemalarını 

gösteren  hile belirtilerini tanımlamak üzere işlemlere ait verilerin elde edilmesi 

ve analiz edilmesidir. Veri madenciliği hem analitik hem de sezgisel 

tekniklerden oluşmaktadır.  Analitik tekniklerden meydana gelir çünkü  denetçi 

verilerle hile şemaları arasında ilişki kurmalıdır. Sezgiseldir çünkü verilerin 

yorumlanması gereklidir (Pehlivanlı,2011: 77). 

 

       Veri madenciliği planlaması aşağıdaki gibidir; 

 

 Veri tabanının anlaşılması, 

 Veri tabanı elemanlarının hile profiline uygun haritalanması, 

 Hile ile ilgili veri tabanı elemanlarına içerme ve dışlama teorilerinin 

uygulanması, 

 Hile ile ilgili veri tabanı elemanlarına içerme veri bütünlüğü 

analizlerinin gerçekleştirilmesi, 

 Yanlış pozitifler, 

 Örnekleme planının oluşturulmasıdır(Pehlivanlı,2011: 78-79-80). 

 

4.8.3. ANALİTİK İNCELEME PROSEDÜRLERİ 

 

 Finansal ve finansal olmayan veriler ve işletmenin yapmış olduğu 

kayıtlar arasında anlamlı ilişkilerle sağlanan bilgilerin, geliştirilen beklentilere 

uyup uymadığına bakılmasına ''Analitik İnceleme Prosedürleri'' denmektedir 

(N. Bozkurt,1998:153). 
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 Analitik inceleme tekniklerinden hile denetiminde planlama 

aşamasında, denetimin yürütülmesi aşamasında ve raporlama aşamasında 

yararlanılabilmektedir (Pehlivanlı,2011: 60). 

 

Analitik inceleme prosedürleri kullanılan denetim aşamaları; 

 

  Hesaplar ve oranlar için beklentilerin gerçekleştirilmesi, 

  Denetçi tarafından gerçekleştirilmiş beklenti dışındaki, olağanüstü ve 

belirgin farklılıkların belirlenmesi, 

  Belirlenen bu farklılıkların çalışma koşullarındaki bir değişimden mi 

yoksa , mali tablolardaki önemli bir düzensizlikten mi kaynaklandığının 

araştırılmasıdır. 

 

       Analitik inceleme prosedürlerinin düzgün bir şekilde kullanılması 

denetçilere zaman kazandırır.Ve denetim maliyetini azaltmaktadır (Özkul ve 

Özdemir, 2011:113). 

 

4.8.4. SÜREKLİ DENETİM 

 

 Sürekli denetim, fiziki belge olmaksızın muhasebe bilgi sisteminde 

üretilmiş olan finansal tablolarda yer alan finansal karakterli bilgilerin 

doğruluğuna ve güvenilirliğine ilişkin bir görüş oluşturmak amacıyla bilgisayar 

destekli denetim tekniklerini ve analitik prosedürleri kullanarak elektronik 

denetim kanıtlarını toplamaya ve toplanan kanıtlardan ulaşılan görüşü bir 

denetim raporu ile bilgi kullanıcılarına sunmaya yönelik sistematik bir süreçtir 

(Cankar,2016:71) 

 

 Sürekli denetimin iki ana bileşeni ise şunlardır (Memiş ve Tüm ,2011: 

149); 

 

 Sürekli kontrol değerlendirilmesi, kontrole dayalı teminatın sağlanması 

için denetçilerce kullanılan aksiyonları kapsamaktadır. Sürekli kontrol 

değerlendirmesi denetçilere ,yönetim ve denetim komitesine, kontrol 

mekanizmalarının işlerliği konusunda devamlı değerlendirme raporu 

sunma imkânı sağlar. Sürekli denetimin, şirketin  kontrol sistemini 



115 
 

sürekli olarak takip etmesi, herhangi bir sapma durumunda erken 

müdahale imkânı tanıdığı için önemlidir. 

 

 Sürekli risk değerlendirmesi, şirket  içerisindeki risk seviyelerinin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda denetçilerin 

gerçekleştirdikleri eylemleri kapsamaktadır. Bu yöntem ile  denetçiler; 

kurumun riskli alanlarını ortaya çıkarmakta , bu türden riskleri 

derecelendirmekte ve sınırlı denetim kaynaklarının daha etkili  bir 

şekilde dağıtılmasını sağlamaktadırlar. 

 

4.8.5. FISILTI ORTAMI 

 

  Fısıltı , bir açığa vurma eylemidir. Etkili ihbar hattına sahip olan 

şirketler,verileri analiz ederler. Bu analizler şirkete, risk yönetim programının 

şekillenmesine yardımcı olacaktır (Özkul ve Özdemir, 2011:120). 

 

        Fısıltı eyleminin yaygınlaştırılması, bu konuda yasal düzenlemelerin 

yapılması, personellerin korkusuzca, işini kaybetme korkusu olmadan, yanlış 

yapılan olaya karşı harekete geçme anlamına gelir. 

 

       Fısıltı uygulamasının yaygınlaştırılması hile riskini en aza indirmektedir. 

Hile eylemini yapan kişi , yapmış olduğu yanlış olayın gizli kalma ihtimalinin 

eskisinden daha düşük olduğunun farkına varacaktır. 

 

4.9.  HİLENİN SORUŞTURULMASI 

 

 Hilenin ortaya çıkarılmasından sonraki aşama, hilenin soruşturulması 

aşamasıdır. Soruşturma , çeşitli konularda işletme çalışanlarına soru sorulması 

tekniğidir. Bu tekniğin kullanımıyla elde edilen yanıtlar yazılı veya sözlü 

olabilir. Ancak güvenilirlik açısından yazılı yanıt alma yolu seçilir 

(N.Bozkurt,1998:79). 

 

 İşletmenin davranış kodlarına , iç kontrollerine karşı herhangi bir 

uyumsuzluk , sapma veya ihlâller meydana gelmişse , bu konuya kimin ya da 

kimlerin yaptığına bakılmaksızın zamanında müdahale edilmesi gerekmektedir. 
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Müdahaleden kastedilen, uygun cezaların uygulanması ve doğru iyileşmelerin 

yapılmasıdır (IIA,AICPA,ACFE:39). 

 

 Suç:  Suç kavramı, ispatı ve suç sayılabilecek hareketleri içermelidir. 

Soruşturmacı hukukun gerektirdiği kanıtları toplamalı ve korumalıdır. Hile 

senaryosu ile suç birbirine bağlantılıdır.  

 

 Türkiye’de muhasebe hilesine ilişkin yasal düzenleme olan VUK’un 

359. Maddesinin a/1 bendinde, vergi kanunlarına göre tutulan defter ve 

kayıtlarda muhasebe hilesi yapanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 

verileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, VUK'da tanımlanmış bulunan 

muhasebe hilesi suçunun maddi unsurunu ikiye ayırmak mümkündür:   

 

 Bir muhasebe hilesi yapılmış olmalıdır. 

 Bir muhasebe hilesi, vergi kanunlarına göre tutulmuş olan defter ve 

kayıtlarda yapılmış olmalıdır(Özkul ve Özdemir, 2011:140). 

 

       Soruşturma takımı; iddianın yapısına bağlı olarak , farklı departmanlardan 

ve ya farklı disiplinlerden bilgi ve yeteneklere sahip üyelere ihtiyaç duyabilir 

(Özkul ve Özdemir, 2011:132); 

 

 Yasal danışmanlık, 

 Hile soruşturmacıları, 

 İç denetçiler, 

 Dış denetçiler, 

 Muhasebeciler ve adli muhasebeciler, 

 İnsan kaynakları personeli, 

 Koruma ve güvenlik personeli, 

 Bilgi teknolojileri personeli, 

 Adli bilişim uzmanları, 

 Yönetim temsilcisidir. 

 

4.9.1. SORUŞTURMA TEKNİKLERİ 

 

       Hile denetimi ve soruşturmasında veri toplama ve analizi aşamalarında 

kullanılan birtakım teknikler aşağıda yer aldığı gibidir (Coenen,2009: 94-106); 
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 İşletme geçmişinin araştırılması, 

 Bireysel geçmişin araştırılması, 

 Aile, arkadaş ve sosyal grup araştırması, 

 Gözetim, 

 Dijital veri analizi, 

 Tanıklarla ve şüphelilerle mülakat, 

 Müşteriden ve tedarikçiden teyit. 

 

4.9.1.1. İşletme Geçmişinin Araştırılması 

 

 İşletmelerin geçmişine yönelik araştırmaların yapılması 

gerekmektedir.Bu kurumlardan elde edilecek kanıtlar fazla olmamakla birlikte 

özgün bir bilgiye ulaşılması ihtimali de azdır. Bu sebeple denetçinin analitik bir 

bakış açısıyla elde etmiş olduğu bilgileri analitik inceleme teknikleri ve diğer 

analiz modelleri ile analiz etmelidir(Coenen,2009: 94-106). 

 

4.9.1.2. Bireysel Geçmişin Araştırılması 

 

 İşletme çalışanlarının geçmişlerine yönelik taramaların işe alım 

esnasında titizlikle yönetilmesi gerekir. Adres bilgisi, mahkeme kayıtları ve 

eski işyerlerine kadar bir çok bilginin teyit edilmesi konusu irdelenmelidir 

(Coenen,2009: 94-106). 

 

4.9.1.3. Aile, Arkadaş ve Sosyal Grup Araştırması 

 

        Hile şemalarında birden fazla kişi yer almaktadır. Hilenin boyutu 

büyüdükçe, hileli işlemlerin bir kişi tarafından gerçekleşebilmesi ihtimali 

düştükçe , bireyler hile şemasına farklı kişiler  dahil etmek zorunda 

kalmaktadırlar (Coenen,2009: 94-106). 

 

4.9.1.4. Gözetim 

        Hile şemasında yer alan hilekârların izlenmesi ve gözetimi bir başka 

soruşturma tekniği içerisinde yer alır. Gözleme konusu Amerikan 

uygulamasında özel dedektif uygulaması ile yürütülmektedir. Bu tür 

uygulamalar Türkiye'de de yaygınlaşma aşamasındadır (Coenen,2009: 94-106). 
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4.9.1.5. Dijital Veri Analizi 

 

        Teknolojinin gelişimi hile denetçilerinde bir çok kolaylaştırıcı avantaj 

sağlamaktadır. Bilgisayar yazılımları temelde sistemin izlenmesini mümkün 

kılmakta ve kuraldışı durum raporlaması sayesinde önceden tanımlanan hile 

belirtilerinin üst yönetime raporlanmasını otomatik sistem haline getirilmesini 

mümkün hale getirmektedir (Coenen,2009: 94-106). 

 

 Bilgisayar yazılımlarında problem olarak tanımlanan alanlar şu 

şekildedir ; 

 Yetki limitinin alt sınırına yakın bir noktada gerçekleşen işlemlerin 

çokluğu, 

 Bilgi sistemi üzerinden değil, manuel(elle) olarak para ödeme işlemleri, 

 Yüksek hacimli işlemlerin artması, 

 Olağandışı işlemler veya düzeltmeler, 

 Faturaların mükerrer ödemelere ilişkin kanıtlar, 

 Kısmi teslimatlar sonrasında tedarikçilere yapılan ödemeler, 

 Çalışan, müşteri ve satıcı adreslerindeki şüpheli durumlar (aynı adrese 

sahip olma), 

 Piyasa üzerinde tedarikçi fiyatları. 

 

4.9.1.6. Tanıklarla ve Şüphelilerle Mülakat 

 

 Mülakat tekniği hile soruşturmasını sonuca kolaylıkla ulaştırabilen 

tekniktir. Hile denetçisi yöneltmiş olduğu sorular ve ulaştığı cevaplarla süreci 

,işletmeyi ilgili departman çalışanlarını ve şüphelileri analiz etmeye 

çalışmaktadır (Coenen,2009: 94-106). 

 

Tablo 4.2 : Sorgulama Davranış Farklılıkları- (N.Bozkurt,2009) 

 

DAVRANIŞ FARKLILIKLARI 

DÜRÜST DÜRÜST OLMAYAN 

Sakin ve Yardımcı Sabırsız ve Gergin 

İçten ve Samimi Savunmacı ve Saldırgan 

Dostça Kayıtsız Bir Davranış İçinde 

Tutarlı Yıkılmış ve Bozguna Uğramış Bir Görüntü 
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 Mülakat öncesi denetçinin işletme süreçlerini ve politikalarını ,işletme 

kültürünü ve ilgili mevzuatı hakkında bilgi toplaması önemlidir, 

 Başlangıç aşamasında denetçi kendisini hile denetçisi olarak 

tanıtmamalıdır, 

 Denetçi genel sorular yerine özel alana yönelik sorular yöneltmelidir, 

 Soruşturma konusunun niteliği , denetçinin bilgi seviyesi ve mülakat 

amacına bağlı olarak soruların, paralel soru türlerinin belirlenmiş 

olması lazımdır, 

 Soruşturma izleniminden ziyade rehberlik faaliyeti yürütür izlenimi 

bırakmalıdır, 

 Cevaplayıcının konuşmaları pek fazla bölünmemelidir. Mülakat 

sonunda istenen cevaplara ulaşılmadıysa yöneltici sorulara 

başvurulmalıdır, 

 Mülakatlar hiçbir zaman aynı anda birden fazla kişiyle yapılmamalıdır, 

 Mülakat esnasında özenle not tutulmalıdır.Mülakata alınan kişinin her 

sözü kayıt edilmelidir, 

 Kısa ve net sorular yöneltilmeli ,karmaşık ve birden fazla cevabı olan 

sorulardan kaçınılmalıdır, 

 Cevaplayıcıya cevaplayabilmesi için yeterli zaman verilmelidir, 

 Mülakat esnasında kontrol hile denetçisinde olmalıdır. Cevaplayıcının 

baskın olduğu durumlarda kontrolü kaptırmamaya yönelik önlemler 

alınmalıdır (Coenen,2009: 94-106). 

 

4.9.1.7. Müşterilerden ve Tedarikçilerden Teyit 

 

 Hesap mutabakatları geleneksel denetimde başvurulduğu gibi hile 

denetimlerinde de sıklıkla rastlanılmaktadır. Mutabakatlar alınırken karşı 

tarafın işletme içindeki hilekârla bağlantılı olabileceği unutulmamalıdır.Buna 

rağmen , işletme dışından alınan veriler her zaman daha güvenilirdir 

(Coenen,2009: 94-106). 
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5. Bölüm 

 

5. PERAKENDE  MARKETÇİLİK SEKTÖRÜ 

X ŞİRKETİHİLE UYGULAMASI 

 

 Perakende marketçilik sektörü ; her ülkede ve her alanda zorunlu 

ihtiyaçların karşılanması konusunda  ilk sıralarda yer almaktadır.Gıda 

ihtiyaçları var olduğu sürece  ve bu alanda yapılan çeşitli indirimler sebebiyle 

büyük bir ilgi ve rekabet gören sektördür.İnceleyeceğim sektörün özellikle; 

stok ve kasa hareketlerinin yoğun olması sebebiyle ile çalınma riski oldukça 

fazladır. 

 

5.1. UYGULAMA AMACI  

 

 Bu uygulama perakende marketçilik sektöründe faaliyet gösteren bir 

işletmede hile risk ve vakalarına karşı nasıl tutum sergileyeceği ,analiz ve 

değerlendirmenin nasıl  yapılacağı konusunda yön vermektedir. 

 

5.2. PERAKENDE MARKETÇİLİK SEKTÖRÜ RİSK ALANLARI 

 

 Bu bölümde X işletmesi  ile alakalı önem arz eden  kırmızı bayrak 

alanları belirtilmiştir. 

 
 X ŞİRKETİ KIRMIZI BAYRAKLAR 

 

 Bu bölümde X işletmesi ile alakalı önem arz eden kırmızı bayrak alanları  

belirtilmiştir. 

  

 Mağaza Kanalları 

 Satın alma Departmanı 

 Stok Kontrol ve Sayım Departmanı 

 Muhasebe Departmanı 

 Finans Departmanı 

 Raporlama Bölümü 
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X İŞLETMESİYLE ALAKALI TEMEL BİLGİLER 

 

 ''X'' işletmesi halka açık olmayan perakende mağazacılık alanında 

faaliyet gösteren bir şirkettir. 2015 yılı cirosu  1 Milyon TL 'dir. 

İşletmenin 90 mağazası bulunmaktadır. Genel Müdürlük tarafından 

mağazaların kontrolü sağlanmaktadır.  

 

 Şirket bağımsız denetim tarafından denetlenmekte ve dışarıdan iç 

denetim hizmeti almaktadır.  Şirkette her departmanının personelleri 

,yöneticileri, müdürleri ve direktörlere sahiptir.  

 

 Görevlerin ayrılığı ilkesine kısmen uyulmaktadır. Yetki ve sorumluluk 

konusunda bilgi işlem departmanından destek alınmaktadır. 

 

 

5.3. PERAKENDE MARKETÇİLİK SEKTÖR OLASI HİLE RİSKLERİ 

ANALİZİ 

 

 ''X'' şirketine ait ; aşağıda görüldüğü gibi, yapılabilir risk  faktörleri 

düzenlenmiş olup, konu üzerinde risk analizi yapılmıştır. 

 

 Tablo 5.1  : Perakende Marketçilik Sektörü Olası Hile Riski Analizi 

HİLE RİSKLERİ  ANALİZİ 

  

SATINALMA DEPARTMANI 

 Fiyatı olması gerekenden düşük tanımlama 

 Fiyatı olması gerekenden yüksek tanımlama 

 İskontonun sisteme girilmemesi 

 Sipariş açılmaması, Siparişlerin kapatılmaması, Eksik sipariş 

 İşletme bilgileri sızdırma 

 Çalışılan firmalardan komisyon alma 

 Mükerrer ciro primi faturaları 

 Ürünleri mağazalara dağıtımın yanlış olması 

 Personelin sistem bilgisi eksikliği 

 Alınmayan  ürüne sipariş açma 

 Yeterli piyasa araştırması yapılmaması 

 Karlılık hedeflerini tutturmak için kestirilen faturalar 

 Düşük vadeli anlaşma yapılması 

 Hedefleri tuttuğu için kesilmesi gereken fatura kestirilmemesi 
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 Firmalardan gelen hediyeleri kabul etme 

 Anlaşma onayları üst yöneticiden onay alınmaması-tek onay 

 Görevlerin ayrılığı ilkesine uyulmaması 

 Döneminde kesilmeyen ciro primleri , hedef tuttuğu için bilerek sonraki 

aya sarkıtılması. 

 Sahte satıcı yaratılarak ödeme alma. 

  

MUHASEBE DEPARTMANI 

 Onaysız işleme alınan faturalar 

 Teslim alınmayan irsaliyelerdeki ürünlere kaşe imza atılması 

 Teslim alınmayan irsaliyelerdeki ürünlere ödeme çıkması.(faturası 

işlenerek) 

 Yanlış cariye işlenen faturalar 

 Fotokopi belge (teslim alınmayan ürünlere , fotokopi yoluyla kaşe,imza) 

 İlgili dönem dışında fatura işlenmesi 

 Satın alma departmanının iskonto girilmemesinden ötürü,oluşan fiyat 

farkı 

 Yetkilendirme işlemi düzenlenmesi. (bir işi herkesin yapmaması gerekir 

muhasebe kayıtları vb) 

 Kaybolan evraklar 

 Onay sürecindeki evrağa işlem yürütülmesi için ,sahte imza atma  

 Kasıtlı  belirli bir hesaba atılan işlemler 

 Kendi adına yapılan harcamayı (şahsi) şirketin gideri olarak gösterip 

ödeme çıkartma  

 Kasıtlı yapılan hesap hareketleri( şirketin döneminde indirilebilen 

giderlerin şişirilmesi, gider göstermeyip şirketin karını fazla etkilemesi) 

 Yetkilendirme işlemi düzenlenememesi 

  

STOK SAYIM DEPARTMANI 

 Yüksek tutarlı stok düzeltmesi 

 Mağaza ile irtibata geçmeden yada sistemde ilgili ürünü kontrol 

etmeden  merkez personelinin stok girişi yapması 

 Yüksek tutarlı ürün kayıpları (yada düşük tutarlı, düzenli stok kayıpları) 

 Personel bilgi ve yetersizliği. yanlış rapor düzenleme. 

 Envanterde yüksek tutarda eksiklik 

 Firelerde artış 

 Fiili ve kaydi aralarında anlamsız noksanlıklar 

 Stokların düzenli olarak mağaza personeli tarafından çalınması-

satılması (hissettirilmeyecek ölçüde) 

 Mal kabulü iade gibi işlenmesi.  

 İadenin mal kabul olarak işlenmesi 

 Hesap düzeltmesi alacak yada borç kayıt ederek  açıklanamayan  kayıt 

atılması 

 Teslim edilmeyen teslim edilmiş gibi stoklara  işlenmesi 

  

İNSAN  KAYNAKLARI DEPARTMANI 

 Personel alımlarında araştırma yapılmıyor olması. (Cv kontrolü) 

 Bir takım testlerin yapılmıyor olması. (Swot analizi - Kişilik testi) 
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 Personel kesintilerinin zamanında yapılmaması, hiç yapılmaması 

 Çalışmayan birini çalışıyor gibi gösterme  (Hayalet çalışan) 

 İşten ayrılan çalışanı çalıyor durumda gösterme (maaş ödemesi 

yapılması) 

 İlgili personellerden gerekli kesintilerinin yapılmıyor olması.(tanışma 

sebebiyle) 

  

FİNANS DEPARTMANI 

  

 Bir satıcıya mükerrer ödeme çıkması 

 Finans kendi imzası ile hazırlanan çekler.  

 Nakit olarak yapılan ödeme ve tahsilatları aynı kişi yapması 

 Banka mutabakatlarının sürekli yapılmaması . ayrı kişinin  yapması 

gereklidir. 

 Kasa hesabının yüksek tutar içermesi 

 Kasa açıklarının fazla çıkması  

  

MAĞAZA KANALLARI 

 Mağaza personelinin müşteriye itici davranışları, firmayı kötü temsil 

etme 

 Yazar kasa da satış yaptıktan sonra ,  satış iadesi gösterip  , parayı kendi 

alması 

 Kasadan borç adı altında para alınması- birkaç gün sonra yerine 

koyması 

 Sık sık değişen personeller ( yeni başlayan personelde bilgi yetersizliği) 

 Kasada açıklanamayan noksanlıklar 

 Mağaza personelleri sebebiyle, yanlış iade düzenlenmesi 

 Ürün çalınması 
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5.4. PERAKENDE MARKETÇİLİK SEKTÖRÜ ''X'' İŞLETMESİ 

SWOT ANALİZİ 

 

 

 SWOT analizi bir kurumun tekniğini ve sürecini geliştirmek için 

izlemiş olduğu güçlü  ve zayıf yönlerini belirlemede, aynı zamanda şirketin 

fırsat ve tehdit unsurlarını saptamak için kullanılan bir tekniktir.  

Risklerin belirlenmesi konusunda oldukça önemlidir. 

 

 SWOT analizini perakende marketçilik  sektöründeki ''X'' işletmesinin 

dış  rekabetçiliklerini sürdürebilmesi için fırsat ve tehditleri tespit etmek için 

uygulanmaktadır. 

 

 

 

Şekil 5.1 :Swot Analizi 

 

 SWOT Analizi 4 başlık altında incelenir. 

 Güçlü Yönler 

 Zayıf Yönler 

 Fırsatlar 

 Tehditler 

 

 

S 

Güçlü 
Yönler 

W 

Zayıf 
Yönler 

O 

Fırsatlar 

T 
Tehditler 
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        Tablo 5.2 :  SWOT Analizi - Güçlü Yönler 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

• Belirtilen Sektörde Öncü Firmalar Arasında Olması 

• Ekonomik Gelişime Katkı Sağlaması 

• 100 'ün üzerinde Mağazaya Sahip Olması 

• 2,500 kişi üzeri İstihdam Edilmesi 

• Sadık Tüketici Kitlesi 

• Müşteri Güveni  

• Ürün Çeşitliliği 

• Müşteri Memnuniyeti 

• Güçlü Mal Tedarik Gücü 

• Güçlü Firmalarla İyi İrtibatı 

• Gıda Sektörünün İhtiyacının bitmemesi 

  

  

 

 

 

                    Tablo5.3 :  SWOT Analizi - Zayıf Yönler 

 

ZAYIF YÖNLER 

• Personel Tatminsizliği (Giriş-Çıkış) 

• Alanında Uzman Personel Eksikliği 

• Ekonomik Sorunlar Nedeniyle Olumsuz Gelişim 

• Tüm Ülke Kitlesine Yayılmasının Zaman Alması 

• Mesleki Eğitim  

• Piyasa Araştırmasındaki Yetersizlik 

• Mağazalardaki Çalma Vakaları Önlemsizlik 

• Kayıt Dışı Mallar 

• Kontrol Mekanizması Eksikliği 

• Terfi - Kariyer konusundaki eksiklikler 
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  Tablo5.4 :  SWOT Analizi - Fırsatlar 

 

FIRSATLAR 

• İş imkanı, İstihdam Sağlaması 

• Her sene ürünlerin tüketici endeksli çeşitlenmesi 

• Kendine Özgü Tarzının Olması 

• İnternet Perakendeciğiyle daha çok kitle elde etmesi 

• Satın Alma Süreci Nedeniyle Mağazalarında Artış 

• Güçlü şehirlerde mağazalarının bulunması 

• Birleşme- Satın almalar 

• İhtiyaçların Artması 

  

  

 

 

 

  Tablo 5.5 : SWOT  Analizi - Tehditler 

 

TEHDİTLER 

• Türkiye Pazarında Bir çok Rakibinin Olması 

• Daralan Sektörde Kendine Yer Edinebilmesi 

• Ürün Fiyatlandırması - Haksız Rekabet 

• Kar Marjlarının Düşmesi 

• Bazı ürün fiyat artışları ek maliyete neden olur 

• Satın Alma süreci nedeniyle yer alan bölgelerde 

kendini kabul ettirebilme 

• Mağazalardaki Çalma Vakaları 

• Satın Alma Süreci Nedeniyle Belirsizlik 

• Birleşme- Satın almalar 
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5.5. HİLE RİSKİ TAŞIYAN ALANLARIN TANIMLANMASI 

 

Bu bölümde ''X'' şirketiyle alakalı hile riski taşıyan alanların belirlenmiştir. 

 

 

Tablo 5.6 : X Şirketi Olası Hile Riski Alanları 

 

I. VARLIKLARIN KÖTÜYE KULLANILMASI 

A. Hileli Ödemeler 

a. Fatura Hileleri 

b. Bordro Hileleri 

c. Gider Hileleri 

d. Çek Hileleri 

B. Yazar Kasa Hileleri 

Çalışanlar Tarafından Yapılan Hırsızlık 

Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılan Hırsızlık 

C. Stok ve Duran Varlık Hırsızlığı 

Çalışanlar tarafından 

Satıcılar tarafından 

Eski çalışanlar ve işletme dışındaki kişiler tarafından 

II. YOLSUZLUK VE AHLÂKİ OLMAYAN DAVRANIŞLAR 

A. Rüşvet ve Komisyonlar 

B. Çıkar Çatışmaları 

a. Satın Alma Hileleri 

b. Satış Hileleri 

C. Yasal Olmayan Hediyeler 

D. Zimmete Para Geçirme 

III. MALİ TABLO SUİSTİMALİ  

Hileli Finansal Raporlama 

A. Gelir ve Varlıkların Eksik Bildirimi 

B. Gider ve Yükümlülüklerin Fazla Bildirimi 

C. Eksik ve Açıklaması Şaibeli Raporlama 

D. Belirli Gider ve ya Gelirin Farklı Hesaplara Aktarımı 

E. Finansal Olay, İşlem, Hesapla İlgili Bilgilerin Raporda Gizlenmesi 
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5.6. ''X'' ŞİRKETİNİN  OLASI HİLE RİSKİ VAKALARI 

 

 Bu bölümde ''X'' Şirketine ait olası hile riski vaka analizi maddeler 

halinde sınıflandırılmıştır. 

 

 

 Tablo 5.7 : X Şirketinin Olası Hile Riski Vakaları 

  I. VARLIKLARIN KÖTÜYE KULLANILMASI 

  A. Hileli Ödemeler 

  a. Fatura Hileleri 

  Sahte İşletme Yaratılarak Yapılan Fatura Hilesi 

1 Sahte İşletme Gerçek Mal Alım/Satım Hilesi 

2 Sahte İşletme Sahte Mal Alım/Satım Hilesi 

3 Tutarı Şişirilmiş Fatura Hileleri 

4 Teslim Alınmayan Mal Faturaları 

5 

Fatura kesme,İşleme , Hesaplama İşleminin Aynı  kişi Tarafından Yapılıyor 

Olması 

6 Rüşvet Alma Yolu Hileleri 

  b. Bordro Hileleri 

7 Hayalet Çalışan Yaratılarak Yapılan Hile 

8 İşten Ayrılan Personeli Çalışıyor Gibi Gösterme (Maaş Ödemesi Yapılması) 

9 Personelin Çalışmadığı Gün Çalışıyor Gösterme 

10 İlgili Personellerden Gerekli Kesintilerin Yapılmıyor Olması 

11 Fazla Ücret Ödemesi Tanımlanması 

12 Eksik Ücret Ödemesi Tanımlanması 

13 Tek Çalışana Birden Fazla Ödeme Yapılıyor Olması  

14 İşe Alımda Yeterli Araştırma Yapılmıyor Olması 

  c. Gider Hileleri 

15 Niteliği Değiştirilen Gider Harcamaları 

16 Giderlerin Kasıtlı Şişirilmesi 

17 Sahte Harcama Yaratılması 

18 Tek Gider Harcaması İle Birden Fazla Ödeme Alma  

19 Onaysız Giderler 

20 Sahte Onaylı Giderler 

21 Mükerrer Gider Fatura - Fişleri 

  d. Çek Hileleri 

22 İşletme Çalışanının Kendi Adına Çek Düzenlemesi 

23 İşletme Çek Yetkilisinin Firma Yetkilisi Olmayan Birine Kasıtlı Çek Vermesi 

  B. Yazar Kasa Hileleri 

24 Kasadan Nakit Para Çalma 

25 Kasadan Geçirmeden Ürün Verme 

26 Alt Kasayı  Şahsi Giderleri İçin Kullanma  
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27 Ürün İadesi Göstererek , Kasadan Para Çalınması 

28 Kasadan Borç Para Alınması  

  C. Stok ve Duran Varlık Hırsızlığı 

  Çalışanlar tarafından 

29   İşletme Stokların Çalınması 

30  Fireleri Fazla Gösterme 

31  Duran Varlık Çalınması 

32  Varlıkların Kişisel  Amaçlı Kullanımı 

33  Teslim Alınmayan Ürünleri Teslim Almış Gibi Gösterme 

34  Fiili ve Kaydi Stok Arasında Anlamsız Farklar 

35  Farklı Mağaza ve ya  Depodaki Ürünlere Müdahale Edilebilmesi 

36  Eksik Sayım , Net Sayımı Bilerek Bildirmeme 

  Satıcılar tarafından 

37  Bozuk ve Noksan Ürün Teslimatı 

38  Sayılarak Teslim Alınmaması 

39  Hileli Transferler 

  II. YOLSUZLUK VE AHLÂKİ OLMAYAN DAVRANIŞLAR 

  A. Rüşvet ve Komisyonlar 

  B. Çıkar Çatışmaları 

  a. Satın Alma Hileleri 

40  Fazla Açılan Sipariş Kaydı  

41  Eksik Sipariş Verme 

42  Siparişlerin Küçük Parçalara Ayrılarak Özel Onaylardan Kaçırılması 

43  Form Düzenlemeden Kaçınılması 

44  Sisteme Birim Fiyatı Düşük Tanımlayarak , Brüt Karlılık Hedefini Tutturma 

45  Zamanında Satıcılara Kesilmeyen Faturalar . 

46 Düşük Vadeli Anlaşma Yaparak Kendisine Yarar Sağlama 

47 Firma Dışına Bilgi Sızdırma 

48  Zamanında Sisteme Girilmeyen Siparişler 

49  Üst Yöneticisinin Fatura Onayından Kaçınma 

50  Mağaza Dağılımı Yapılması Gereken Yerde Sipariş Girebilmesi 

  b. Satış Hileleri 

51 Mağaza Hedeflerine Ulaşmak İçin Satışı Fazla Gösterme  

52 Kayıt Dışı Satışlar 

  C. Yasal Olmayan Hediyeler 

53  Firma Adına Verilen Numune/ Hediyeleri Kendi Adına Kullanılması 

  D. Zimmete Para Geçirme 

  III. MALİ TABLO SUİSTİMALİ  

  Hileli Finansal Raporlama 

  A. Gelir ve Varlıkların Eksik Bildirimi 

  B. Gider ve Yükümlülüklerin Fazla Bildirimi 

54 Giderlerin Fazla Raporlanması 

55 Kişisel Giderleri İşletme Gideri Gösterme 
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  C. Eksik ve Açıklaması Şaibeli Raporlama 

  D. Belirli Gider ve ya Gelirin Farklı Hesaplara Aktarımı 

  E. Finansal Olay, İşlem, Hesapla İlgili Bilgilerin Raporda Gizlenmesi 

56 Finansal Tablo Kalemlerinin Yanlış Sınıflandırılması 

57 

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkmış önemli olayların finansal tablolara doğru 

yansıtılmaması 

58 Kamu oyuna Gerçek Dışı Raporlama Sunumu 

   

 

 

 5.7. TANIMLANMIŞ HİLE RİSKLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ 

 

 Bu bölümde;  ''X'' şirketi için tanımlanan hile risklerinin şirkette 

meydana  gelme olasılığı ve o riskin önem derecesi maddelerce incelenmiştir. 

 

 

 Tablo 5.8 : Tanımlanmış Hile Risklerinin Analiz Edilmesi 

 

HİLE RİSKLERİNİN MEYDANA GELME 

OLASILIĞI VE ÖNEM DERECESİ 

 

 

 

 

 
NO HİLE RİSKİ VAKASI OLASILIK 

ÖNEM 

DERECESİ 

1 Sahte İşletme Gerçek Mal Alım/Satım Hilesi DÜŞÜK  YÜKSEK 

2 Sahte İşletme Sahte Mal Alım/Satım Hilesi DÜŞÜK  YÜKSEK 

3 Tutarı Şişirilmiş Fatura Hileleri YÜKSEK YÜKSEK 

4 Teslim Alınmayan Mal Faturaları YÜKSEK YÜKSEK 

5 

Fatura kesme,İşleme , Hesaplama İşleminin Aynı  

kişi Tarafından Yapılıyor Olması YÜKSEK ORTA 

6 Rüşvet Alma Yolu Hileleri DÜŞÜK  YÜKSEK 

7 Hayalet Çalışan Yaratılarak Yapılan Hile DÜŞÜK  YÜKSEK 

8 

İşten Ayrılan Personeli Çalışıyor Gibi Gösterme 

(Maaş Ödemesi Yapılması) DÜŞÜK  YÜKSEK 

9 Personelin Çalışmadığı Gün Çalışıyor Gösterme DÜŞÜK  YÜKSEK 

10 

İlgili Personellerden Gerekli Kesintilerin Yapılmıyor 

Olması ORTA YÜKSEK 

11 Fazla Ücret Ödemesi Tanımlanması DÜŞÜK  YÜKSEK 

12 Eksik Ücret Ödemesi Tanımlanması DÜŞÜK  YÜKSEK 

13 Tek Çalışana Birden Fazla Ödeme Yapılıyor Olması  DÜŞÜK  YÜKSEK 
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14 İşe Alımda Yeterli Araştırma Yapılmıyor Olması ORTA  DÜŞÜK 

15 Niteliği Değiştirilen Gider Harcamaları ORTA YÜKSEK 

16 Giderlerin Kasıtlı Şişirilmesi YÜKSEK YÜKSEK 

17 Sahte Harcama Yaratılması DÜŞÜK  YÜKSEK 

18 Tek Gider Harcaması İle Birden Fazla Ödeme Alma  DÜŞÜK  YÜKSEK 

19 Onaysız Giderler DÜŞÜK  YÜKSEK 

20 Sahte Onaylı Giderler DÜŞÜK  YÜKSEK 

21 Mükerrer Gider Fatura - Fişleri ORTA YÜKSEK 

22 İşletme Çalışanının Kendi Adına Çek Düzenlemesi DÜŞÜK  YÜKSEK 

23 

İşletme Çek Yetkilisinin Firma Yetkilisi Olmayan 

Birine Kasıtlı Çek Vermesi DÜŞÜK  YÜKSEK 

24 Kasadan Nakit Para Çalma YÜKSEK YÜKSEK 

25 Kasadan Geçirmeden Ürün Verme ORTA YÜKSEK 

26 Alt Kasayı  Şahsi Giderleri İçin Kullanma  YÜKSEK YÜKSEK 

27 Ürün İadesi Göstererek , Kasadan Para Çalınması YÜKSEK YÜKSEK 

28 Kasadan Borç Para Alınması  YÜKSEK YÜKSEK 

29 İşletme Stokların Çalınması YÜKSEK YÜKSEK 

30 Fireleri Fazla Gösterme YÜKSEK YÜKSEK 

31 Duran Varlık Çalınması YÜKSEK YÜKSEK 

32 Varlıkların Kişisel  Amaçlı Kullanımı YÜKSEK YÜKSEK 

33 

Teslim Alınmayan Ürünleri Teslim Almış Gibi 

Gösterme ORTA YÜKSEK 

34 Fiili ve Kaydi Stok Arasında Anlamsız Farklar YÜKSEK YÜKSEK 

35 

Farklı Mağaza ve ya  Depodaki Ürünlere Müdahale 

Edilebilmesi ORTA DÜŞÜK 

36 

Mağazanın Eksik Sayımı , Net Sayımı Bilerek 

Bildirmeme ORTA YÜKSEK 

37 Bozuk ve Noksan Ürün Teslimatı ORTA YÜKSEK 

38 Sayılarak Teslim Alınmaması YÜKSEK YÜKSEK 

39 Hileli Transferler YÜKSEK YÜKSEK 

40 Fazla Açılan Sipariş Kaydı  DÜŞÜK  DÜŞÜK 

41 Eksik Sipariş Verme DÜŞÜK  DÜŞÜK 

42 

Siparişlerin Küçük Parçalara Ayrılarak Özel 

Onaylardan Kaçırılması ORTA YÜKSEK 

43 Form Düzenlemeden Kaçınılması DÜŞÜK  ORTA 

44 

Sisteme Birim Fiyatı Düşük Tanımlayarak , Brüt 

Karlılık Hedefini Tutturma YÜKSEK YÜKSEK 

45 Zamanında Satıcılara Kesilmeyen Faturalar  YÜKSEK YÜKSEK 

46 

Düşük Vadeli Anlaşma Yaparak Kendisine Yarar 

Sağlama ORTA ORTA 

47 Firma Dışına Bilgi Sızdırma DÜŞÜK  YÜKSEK 

48 Zamanında Sisteme Girilmeyen Siparişler ORTA DÜŞÜK 
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49 Üst Yöneticisinin Fatura Onayından Kaçınma YÜKSEK YÜKSEK 

50 

Mağaza Dağılımı Yapılması Gereken Yerde Sipariş 

Girebilmesi DÜŞÜK  ORTA 

51 

Mağaza Hedeflerine Ulaşmak İçin Satışı Fazla 

Gösterme  YÜKSEK YÜKSEK 

52 

Firma Adına Verilen Numune/ Hediyeleri Kendi 

Adına Kullanılması DÜŞÜK  ORTA 

53 Kayıt Dışı Satışlar YÜKSEK YÜKSEK 

54 Giderlerin Fazla Raporlanması YÜKSEK YÜKSEK 

55 Kişisel Giderleri İşletme Gideri Gösterme YÜKSEK YÜKSEK 

56 Finansal Tablo Kalemlerinin Yanlış Sınıflandırılması DÜŞÜK  ORTA 

57 

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkmış önemli 

olayların finansal tablolara doğru yansıtılmaması YÜKSEK YÜKSEK 

58 Kamu oyuna Gerçek Dışı Raporlama Sunumu YÜKSEK YÜKSEK 

 

 

 

5.8.  X ŞİRKETİ RİSK MATRİSİ 

 

 Yüksek Riskler : Derhal müdahale edilmesi gereken 

risklerdir.Denetime tabi tutulmalıdır. 

 Orta - Yüksek Riskler: Hile risklerine karşı yüksek önem arz eden 

risklerdir. 

 Orta Riskler : İşletme açısından sorun yaratmaz ancak yönetilmesi 

gereklidir. 

 Orta- Düşük Riskler: Şiddetli risk hali içermeyen ancak tedbir alınması 

gerekir. 

 Düşük Riskler:Risk etkisi azdır. Sorun yaratacak ölçüde değildir. 
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Şekil 5.2 : X İşletmesi Risk Matrisi 

 

 

''X'' işletmesinde Meydana Gelme Olasılığı Yüksek Dereceli Riskler 

 

  X  şirketine ait tanımlanan riskler analiz edilmiş ve yüksek olan riskler 

aşağıda olduğu gibi sıralanmıştır. Acil olarak tedbir alınması gereken risklerdir. 

 

 

 Tablo 5.9 : X İşletmesi Yüksek Dereceli Riskleri 

NO YÜKSEK RİSKLER PUAN 

3 Tutarı Şişirilmiş Fatura Hileleri 9 

4 Teslim Alınmayan Mal Faturaları 9 

16 Giderlerin Kasıtlı Şişirilmesi 9 

24 Kasadan Nakit Para Çalma 9 

26 Alt Kasayı  Şahsi Giderleri İçin Kullanma  9 

27 Ürün İadesi Göstererek , Kasadan Para Çalınması 9 

28 Kasadan Borç Para Alınması  9 

29 İşletme Stokların Çalınması 9 

30 Fireleri Fazla Gösterme 9 

31 Duran Varlık Çalınması 9 

32 Varlıkların Kişisel  Amaçlı Kullanımı 9 

34 Fiili ve Kaydi Stok Arasında Anlamsız Farklar 9 

38 Sayılarak Teslim Alınmaması 9 
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39 Hileli Transferler 9 

44 

Sisteme Birim Fiyatı Düşük Tanımlayarak , Brüt Karlılık Hedefini 

Tutturma 9 

45 Zamanında Satıcılara Kesilmeyen Faturalar  9 

49 Üst Yöneticisinin Fatura Onayından Kaçınma 9 

51 Mağaza Hedeflerine Ulaşmak İçin Satışı Fazla Gösterme  9 

53 Kayıt Dışı Satışlar 9 

54 Giderlerin Fazla Raporlanması 9 

55 Kişisel Giderleri İşletme Gideri Gösterme 9 

57 

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkmış önemli olayların finansal 

tablolara doğru yansıtılmaması 9 

58 Kamu oyuna Gerçek Dışı Raporlama Sunumu 9 

41 Eksik Sipariş Verme 9 

 

 

 

''X'' işletmesinde Meydana Gelme Olasılığı Orta Dereceli Riskler 

 

 X  şirketine ait tanımlanan riskler analiz edilmiş ve orta dereceli olan 

riskler aşağıda olduğu gibi sıralanmıştır. 

 

 Tablo 5.10 : X İşletmesi Orta Dereceli Riskleri 

NO ORTA RİSKLER PUAN 

46 Düşük Vadeli Anlaşma Yaparak Kendisine Yarar Sağlama 4 

1 Sahte İşletme Gerçek Mal Alım/Satım Hilesi 3 

2 Sahte İşletme Sahte Mal Alım/Satım Hilesi 3 

6 Rüşvet Alma Yolu Hileleri 3 

7 Hayalet Çalışan Yaratılarak Yapılan Hile 3 

8 
İşten Ayrılan Personeli Çalışıyor Gibi Gösterme (Maaş Ödemesi 

Yapılması) 
3 

9 Personelin Çalışmadığı Gün Çalışıyor Gösterme 3 

11 Fazla Ücret Ödemesi Tanımlanması 3 

12 Eksik Ücret Ödemesi Tanımlanması 3 

13 Tek Çalışana Birden Fazla Ödeme Yapılıyor Olması  3 

17 Sahte Harcama Yaratılması 3 

18 Tek Gider Harcaması İle Birden Fazla Ödeme Alma  3 

19 Onaysız Giderler 3 

20 Sahte Onaylı Giderler 3 

22 İşletme Çalışanının Kendi Adına Çek Düzenlemesi 3 

23 
İşletme Çek Yetkilisinin Firma Yetkilisi Olmayan Birine Kasıtlı Çek 

Vermesi 
3 
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47 Firma Dışına Bilgi Sızdırma 3 

40 Fazla Açılan Sipariş Kaydı  3 

 

 

''X'' işletmesinde Meydana Gelme Olasılığı Orta-Düşük Dereceli Riskler 

 

 X  şirketine ait tanımlanan riskler analiz edilmiş ve orta-düşük  dereceli 

olan riskler aşağıda olduğu gibi sıralanmıştır. 

 

 Tablo 5.11 : X İşletmesi Orta- Düşük Dereceli Riskleri 

NO ORTA- DÜŞÜK RİSKLER PUAN 

14 İşe Alımda Yeterli Araştırma Yapılmıyor Olması 2 

35 Farklı Mağaza ve ya  Depodaki Ürünlere Müdahale Edilebilmesi 2 

48 Zamanında Sisteme Girilmeyen Siparişler 2 

43 Form Düzenlemeden Kaçınılması 2 

50 Mağaza Dağılımı Yapılması Gereken Yerde Sipariş Girebilmesi 2 

52 Firma Adına Verilen Numune/ Hediyeleri Kendi Adına Kullanılması 2 

56 Finansal Tablo Kalemlerinin Yanlış Sınıflandırılması 2 

 

''X'' işletmesinde Meydana Gelme Olasılığı Orta-Yüksek Dereceli Riskler 

 

 X  şirketine ait tanımlanan riskler analiz edilmiş ve orta-yüksek  

dereceli olan riskler aşağıda olduğu gibi sıralanmıştır. 

 

 Tablo 5.12 : X İşletmesi Orta- Yüksek  Dereceli Riskleri 

NO ORTA- YÜKSEK  RİSKLER PUAN 

10 İlgili Personellerden Gerekli Kesintilerin Yapılmıyor Olması 6 

15 Niteliği Değiştirilen Gider Harcamaları 6 

21 Mükerrer Gider Fatura - Fişleri 6 

25 Kasadan Geçirmeden Ürün Verme 6 

33 Teslim Alınmayan Ürünleri Teslim Almış Gibi Gösterme 6 

36 Mağazanın Eksik Sayımı , Net Sayımı Bilerek Bildirmeme 6 

37 Bozuk ve Noksan Ürün Teslimatı 6 

42 Siparişlerin Küçük Parçalara Ayrılarak Özel Onaylardan Kaçırılması 6 

30 Fireleri Fazla Gösterme 6 
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 ''X'' işletmesinde Meydana Gelme Olasılığı Düşük Dereceli Riskler 

 ''X'' firmasına ait  düşük dereceli risk bulunmamaktadır. 

                 

                       Tablo 5.13 X İşletmesi Düşük  Dereceli Riskleri 

NO DÜŞÜK RİSKLER PUAN 

      

      

 

 

5.9.  X İŞLETMESİNDEKİ KONTROLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

                 Tablo 5.14 : X İşletmesindeki Kontrollerin Değerlendirilmesi 

No 
Hile Riski Taşıyan Alanlarda Meydana 

Gelebilecek Olası Hile Vakaları 

Kontrollerin 

Değerlendirilmesi 

1 Sahte İşletme Gerçek Mal Alım/Satım Hilesi   

  Kontroller:   

  Fotokopi belge kullanılması  Yok 

  

Şüphe duyulan belgelerin emsallari ile 

karşılaştırılması  Var/Yeterli Değil 

  Şüpheli bölüm çalışanları ile görüşme  Var/Yeterli Değil 

  Veri tabanı incelemesi  Yok 

2 Sahte İşletme Sahte Mal Alım/Satım Hilesi   

  Kontroller:   

  

Destek Belgelerin İncelenmesi(İrsaliye, Depo 

giriş fişi vs)  Var/Yeterli Değil 

  Bağımsız Denetim Var 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

  

Gider politikası oluşturma ve çalışanlara 

anlatılması Var/Yeterli 

3 Tutarı Şişirilmiş Fatura Hileleri   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli  

  Sistem veri tabanı ile fiyat  karşılaştırması Var 

  Bağımsız kontroller Var 

  Pazar araştırmaları Var/Yeterli Değil 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

4 Teslim Alınmayan Mal Faturaları   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız kontroller Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli Değil 
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Destek Belgelerin İncelenmesi(İrsaliye, 

Mağaza-depo giriş fişi) Var 

5 
Fatura kesme,İşleme , Hesaplama İşleminin 

Aynı  kişi Tarafından Yapılıyor Olması   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var 

  Bağımsız Denetim  Var/Yeterli Değil 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli Değil 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

6 Rüşvet Alma Yolu Hileleri   

  Kontroller:   

  Doğrulama Var/Yeterli Değil 

  Bağımsız Denetim  Var/Yeterli Değil 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli Değil 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

7 Hayalet Çalışan Yaratılarak Yapılan Hile   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli 

8 

İşten Ayrılan Personeli Çalışıyor Gibi 

Gösterme (Maaş Ödemesi Yapılması)   

  Kontroller:   

  Doğrulama Var/Yeterli 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli 

  Çalışan bilgilerinin periyodik kontrolü  Var/Yeterli 

  Görevlerin Ayrılığı  Var 

9 

Personelin Çalışmadığı Gün Çalışıyor 

Gösterme   

  Kontroller:   

  Doğrulama Var 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli 

  Çalışanların Gözlemlenmesi Var/Yeterli 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli 

10 
İlgili Personellerden Gerekli Kesintilerin 

Yapılmıyor Olması   

  Kontroller:   

  Doğrulama Var 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli Değil 
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  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

11 Fazla Ücret Ödemesi Tanımlanması   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli 

12 Eksik Ücret Ödemesi Tanımlanması   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli 

13 

Tek Çalışana Birden Fazla Ödeme Yapılıyor 

Olması    

  Kontroller:   

  Doğrulama Var 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli 

14 

İşe Alımda Yeterli Araştırma Yapılmıyor 

Olması   

  Kontroller:   

  Referans kontrolü Var/Yeterli Değil 

  Geçmiş Deneyim Kontrolü Var/Yeterli Değil 

  Eğitim kontrolü Var/Yeterli Değil 

  Sabıka kaydı Kontrolü Var/Yeterli Değil 

15 Niteliği Değiştirilen Gider Harcamaları   

  Kontroller:   

  Gider harcama doğrulaması Var 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Bağımsız kontroller Var/Yeterli Değil 

  
İlgili gider harcamasında bilgi eksikliği 

bulunmaması Var/Yeterli 

  Fotokopi belge kullanılmaması Yok 

16 Giderlerin Kasıtlı Şişirilmesi   

  Kontroller:   

  Bağımsız Kontroller Var/Yeterli Değil 

  

Emsal giderlerle karşılaştırma- fiyat 

karşılaştırılması Yok 

  Fotokopi belge kullanılmaması Yok 

17 Sahte Harcama Yaratılması   

  Kontroller:   
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  Destek Belgelerin İncelenmesi Var 

  Bağımsız Kontroller Var 

  

İlgili Departmanla Alakalı Veri Tabanı Harcama 

İncelemesi Var/Yeterli Değil 

  Yöneticinin Çalışan Kontrolü Var/Yeterli Değil 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

18 

Tek Gider Harcaması İle Birden Fazla 

Ödeme Alma    

  Kontroller:   

  Fotokopi belge kullanılmaması Var/Yeterli 

  Destek Belgelerin İncelenmesi Var 

  Çoklu Onay Mekanizması Var/Yeterli Değil 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

19 Onaysız Giderler   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Çoklu Onay Mekanizması Var 

  Destek Belgelerin İncelenmesi Var/Yeterli 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

20 Sahte Onaylı Giderler   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Destek Belgelerin İncelenmesi Var 

  

Şirket gider politikası hakkında çalışanlara 

eğitim verilmesi Yok 

  Görevlerin Ayrılığı  Var 

21 Mükerrer Gider Fatura - Fişler   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Yok 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

22 

İşletme Çalışanının Kendi Adına Çek 

Düzenlemesi   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var 

  Bağımsız Kontroller Var/Yeterli Değil 

  Veri tabanı incelemesi  Var 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

23 İşletme Çek Yetkilisinin Firma Yetkilisi 

Olmayan Birine Kasıtlı Çek Vermesi   

  Kontroller:   
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  Doğrulama  Var 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

24 Kasadan Nakit Para Çalma   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var 

  Bağımsız Kontroller Var/Yeterli Değil 

  Veri tabanı incelemesi  Var 

  Görevlerin Ayrılığı  Var 

25 Kasadan Geçirmeden Ürün Verme   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli Değil 

  Bağımsız Kontroller Var/Yeterli Değil 

  Veri tabanı incelemesi  Var 

  Sayım yapılması Var 

  Görevlerin Ayrılığı  Var 

26 Alt Kasayı  Şahsi Giderleri İçin Kullanma    

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli Değil 

  Bağımsız Kontroller Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli Değil 

  Ani kasa denetimi Var 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

27 

Ürün İadesi Göstererek , Kasadan Para 

Çalınması   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var 

  Bağımsız Kontroller Var/Yeterli Değil 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli Değil 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

28 Kasadan Borç Para Alınması    

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Yok 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

29 İşletme Stokların Çalınması   

  Kontroller:   

  Elektronik Gözlemleme Var/Yeterli Değil 

  

Stok sayımı ve kaydi envanterin 

karşılaştırılması Var/Yeterli Değil 

  Veri tabanı incelemesi  Var 

  Sayım yapılması Var 
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  Erişim kısıtlaması Var/Yeterli Değil 

  Ani stok denetimi Var 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

30 Fireleri Fazla Gösterme   

  Kontroller:   

  Doğrulama Var/Yeterli 

  Fiziki Kontroller Var 

  Rapor kıyaslamaları Var/Yeterli 

  Görevlerin Ayrılığı  Var 

31 Duran Varlık Çalınması   

  Kontroller:   

  İhbar Hatları Var 

  Bağımsız Kontroller Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli Değil 

  Elektronik Gözlemleme Var 

  Ani stok denetimi Var 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

32 Varlıkların Kişisel  Amaçlı Kullanımı   

  Kontroller:   

  İhbar Hatları Var 

  Etik Kuralların Çalışanlara Anlatılması Var 

  Çalışan Gözlenmesi Var/Yeterli 

  Elektronik Gözlemleme Var/Yeterli Değil 

33 
Teslim Alınmayan Ürünleri Teslim Almış 

Gibi Gösterme   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var 

  Bağımsız Kontroller Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var 

  Fiili ve Kaydi Stok İncelemesi Var 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

34 

Fiili ve Kaydi Stok Arasında Anlamsız 

Farklar   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var 

  Bağımsız Kontroller Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var 

  Habersiz stok denetimi  Var 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

35 Farklı Mağaza veya  Depodaki Ürünlere 

Müdahale Edilebilmesi   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 
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  Bağımsız Kontroller Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

36 Eksik Sayım , Net Sayımı Bilerek Bildirmeme   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Yok 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

37 Bozuk ve Noksan Ürün Teslimatı   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var 

  Satıcılardan Kalite Güvencesinin Alınması Yok 

  Fiziki Kontroller Var/Yeterli Değil 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

38 Ürünlerin Sayılarak Teslim Alınmaması   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Yok 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

39 Hileli Transferler   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Kontroller Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var 

  Ani stok denetimi Var 

  Görevlerin Ayrılığı  Var 

40 Fazla Açılan Sipariş Kaydı    

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var 

  Bağımsız Kontroller Var/Yeterli Değil 

  Veri tabanı incelemesi  Var 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

41 Eksik Sipariş Verme   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var 

  Bağımsız Kontroller Var/Yeterli Değil 

  Veri tabanı incelemesi  Var 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

42 
Siparişlerin Küçük Parçalara Ayrılarak Özel 

Onaylardan Kaçırılması   

  Kontroller:   
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  Doğrulama  Var 

  Düzenli Sipariş Kontrolü Var/Yeterli Değil 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli Değil 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

43 Form Düzenlemeden Kaçınılması   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Çoklu Onay Mekanizması Var/Yeterli 

  Görevlerin Ayrılığı  Var 

44 Sisteme Birim Fiyatı Düşük Tanımlayarak , 

Brüt Karlılık Hedefini Tutturma   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Kontroller Var 

  Karlılık Raporu Kontrolü-Analizi Var/Yeterli Değil 

  Elektronik Gözlemleme Yok 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

45 Zamanında(Döneminde) Satıcılara 

Kesilmeyen Faturalar    

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var 

  Bağımsız Kontroller Var/Yeterli Değil 

  Veri tabanı incelemesi  Var 

  Zamanında ilgili birime evrak verilmesi Var/Yeterli Değil 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

46 
Düşük Vadeli Anlaşma Yaparak Kendisine 

Yarar Sağlama   

  Kontroller:   

  Personel Gözetimi Var/Yeterli Değil 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli Değil 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

47 Firma Dışına Bilgi Sızdırma   

  Kontroller:   

  Personel Gözetimi Yok 

  Bağımsız Kontroller Var/Yeterli Değil 

  

Tedarikçilerle İrtibat Hakkında Eğitim 

Verilmesi Yok 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

48 Zamanında Sisteme Girilmeyen Siparişler   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Denetim  Var 
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  Veri tabanı incelemesi  Yok 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

49 

Üst Yöneticisinin Fatura Onayından 

Kaçınma   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Çoklu Onay Mekanizması Var/Yeterli Değil 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

50 Mağaza Dağılımı Yapılması Gereken Yerde 

Sipariş Girebilmesi   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Konu Hakkında Eğitim Verilmesi Var/Yeterli Değil 

  Bağımsız Kontroller Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli Değil 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

51 Mağaza Hedeflerine Ulaşmak İçin Satışı 

Fazla Gösterme    

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Yok 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

52 Firma Adına Verilen Numune/ Hediyeleri 

Kendi Adına Kullanılması   

  Kontroller:   

  İhbar Hatları Var/Yeterli Değil 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Etik Kurallar Var 

  Çalışanların Gözlemlenmesi Var/Yeterli Değil 

53 Kayıt Dışı Satışlar   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli Değil 

  Analiz yöntemleri Var 

54 Giderlerin Fazla Raporlanması   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Yok 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 
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55 Kişisel Giderleri İşletme Gideri Gösterme   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Fotokopi Belge Kullanılmaması Var 

  Bağımsız Denetim  Var 

  İhbar Hatları Var/Yeterli Değil 

  Çalışanların Gözlemlenmesi Var 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

56 
Finansal Tablo Kalemlerinin Yanlış 

Sınıflandırılması   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var 

  Analiz yöntemleri Var/Yeterli 

  Görevlerin Ayrılığı  Var/Yeterli Değil 

57 

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkmış 

önemli olayların finansal tablolara doğru 

yansıtılmaması   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Yok 

  Görevlerin Ayrılığı  Var 

58 

Kamu oyuna Gerçek Dışı Raporlama 

Sunumu   

  Kontroller:   

  Doğrulama  Var/Yeterli 

  Bağımsız Denetim  Var 

  Veri tabanı incelemesi  Var/Yeterli 

  Görevlerin Ayrılığı  Var 

  Analiz yöntemleri   
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5.10. ''X '' ŞİRKETİ DEPARTMANLAR ARASI ANKET SORULARI 

 

       ''X''  şirketinde yer alan riskleri belirlemek ve değerlemek amaçlı şirket 

yetkililerine bir takım sorular yöneltilmiştir. 2 direktör ve 8 yöneticiye sorular 

yöneltilmiştir. Çalışanlardan bilgiler alınmıştır. Bu işlem  riskler hakkında hile  

derecesini belirtmek amaçlıdır. 

 

       ''X'' şirketi perakende marketçilik sektöründe yer alan bir firmadır. Şirket 

yöneticilerine yöneltilen sorular departman bazında sorularak , bölüm bölüm  

ayrıştırılmıştır. 

 

        Anket soruları; Yönetim, İnsan Kaynakları, Muhasebe, Finans, Satın 

Alma, Bilgi İşlem , Raporlama, Organizasyon Yapısı olarak bölümlere 

ayrıştırılarak sorular sorulmuş ve cevaplanmıştır.Şirkette iç denetim 

departmanı olmadığından ötürü, iç denetim soruları cevapsız kalmıştır. 

Sorulara verilen cevaplar ve de açıklamalar soruların alt kısmında yer 

almaktadır. 

 

 Aşağıda yer alan sorular şirket Yönetim Kurulu için hazırlanmıştır ve 

yanıtlanmıştır.  

 

Tablo 5.15 : X İşletmesi Anket Soruları - Yönetim Kurulu 

  
 

YÖNETİM KURULU 

 

1 Yönetim Kurulu kaç kişiden oluşmaktadır? 

  
1 Yönetim Kurulu başkanı , 1 Başkan yardımcısı, 4 üye , 1 Bağımsız üyeden 

oluşmaktadır. 

2 
Yönetim Kurulu aile bireylerinden mi yoksa bağımsız üyelerden mi 

oluşmaktadır? 

   6 aile bireyi , 1 bağımsız üyeden oluşmaktadır. 

3 
Yönetim kuruluna finansal tablolar her ay düzenli olarak raporlanmakta 

mıdır? 

   √A) EVET    B) HAYIR 

4 Yönetim Kurulunda mali işler konusunda uzman üye var mı? 

  

 

 A) EVET   √B) HAYIR 
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5 Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetim Komitesi mevcut mu? 

  

  

A) EVET   √B) HAYIR   

 

Bir sonraki sene bu konuda çalışma yapılacağı belirtildi. 

 6 

 

İşletmede sık sık bağımsız denetçi değişiklikleri yapılıyor mu? Şu anda 

işletmenin bağımsız denetim şirketiyle ne  zamandan itibaren 

çalışılmaktadır? 

 

 

A) EVET   √B) HAYIR   

 

Bağımsız denetim firması ile 10 senedir çalışılmaktadır. 

 

7 
Çalışanlarınıza sosyal haklar olarak tanımlanan  bir takım geliştirme 

programları yapılmakta mıdır? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

 

8 
Yönetim olarak çalışanlarınızın genel -ailevi durumları ile alakalı bilgi 

sahibi oluyor musunuz? Yardımlarınız oluyor mu? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR   

 

 9 Yönetim Kurulun herhangi bir personel rahatlıkla erişebiliyor mu? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

 

10 
İşletme de etik kurulu var mı?  Varsa etik kuralları içeren  kitapçık var 

mı? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR 

  

11 Etik kurulu ve ilkeleri hakkında şirket çalışanlar bilgilendirildi mi? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

 

12 Bu ilke ve kurallar çalışanlara yazılı olarak bildirilip, imzaları alındı mı? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR 

 

13 
Şirketin genel kurallarına herkes tarafından uyulması için ne gibi 

önlemler ya da düzenleyici maddeleri vardır? Açıklayınız. 
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 Disiplin Kurulu vardır.  Uyarı- İhtar 

 

14 
Şirketinizde ihbar hattı var mı? Kime bağlı? İhbar yapan kişi için gizlilik 

ilkesine uyuluyor mu? 

  

   

√A) EVET   B) HAYIR  İcra Kurulu Başkanına bağlıdır. Kısmen . 

 

15 
İhbar alan kişiye ceza tanımlandı mı? Tanımlandıysa tüm çalışanlara 

duyuruldu mu? 

  

 

A) EVET   √B) HAYIR   

 

Şirket için kazanç sağlayacak konularda ödül var (mağazalar) için 

uygulanmaktadır. Kişisel şikayetlerde sadece  uyarı vardır. 

  

 

 

Not:Şirkette ''iç denetim departmanı'' olmadığından '' X'' firmasına iç 

denetimle alakalı sorular yönlendirilmeyecektir.  Fakat iç denetim 

desteği şirket dışından  destekle sağlanmaktadır. 

 

 

 Aşağıda yer alan sorular şirket Organizasyon Yapısı için hazırlanmıştır 

ve yanıtlanmıştır.  

 

                     Tablo 5.16  :  X İşletmesi Anket Soruları - Organizasyon Yapısı 

  
 

ORGANİZASYON YAPISI 

 

1 Kurumunuzun ayrıntılı organizasyon şeması var mıdır? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

 

 2 İşletmenizde çalışanların ayrıntılı iş tanımlaması var mı? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

 

 3 
Çalışanların yetki ve sorumluluklar açık bir biçimde tanımlandığını 

gösteren yazılı belge var mı? Varsa çalışanlara imzalatılmış mıdır? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 
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 4 İşletmede performans ölçüm kriterleri var mı?  

 

 

√A) EVET   B) HAYIR  

 5 Kurumsal yönetim politikalarına ilişkin yazılı prosedürler var mı? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

 

6 
Kurumsal yönetim politikalarına ilişkin yazılı prosedürler yoksa hazırlanma 

süreci ile ilgili bilgiler nelerdir? Açıklayınız. 

  
  

 

7 Kurumda  hile riskine yönelik birtakım çalışmalar mevcut mu? 

   √A) EVET   B) HAYIR 

8 İşletmenin hile riski ile alakalı yazılı bir politikası var mı? 

   A) EVET   √B) HAYIR      Oluşturulma aşamasındadır. 

9 İşletmede hile riskine karşı çalışanlara eğitim sağlanıyor mu? 

   A) EVET   √B) HAYIR 

10 İşletmede hile yapanlara karşı cezalandırma politikası nedir? 

  

  

Çalışma oluşturulma aşamasında olduğundan böyle bir politika yoktur. 

 

11 
Şirket çalışanları cezalandırma politikasına göre alacakları cezayı biliyorlar 

mı? 

  A) EVET   √B) HAYIR  

12 Cezalandırılan çalışanlara verilen cezalar, diğer çalışanlara bildiriliyor mu? 

  

  

A) EVET   √B) HAYIR 

 

13 Hilenin önlenmesine yönelik çalışmalarda dış destek alınıyor mu? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR   ( Şirket  dışından sağlanan denetim desteği ile) 

 

 

14 
Hile riskine ait yazılı bir prosedür, politika, yönetmelik vb, mevcut değil ise, 

bu gibi geliştirici çalışmalar yapılıyor mu? Açıklayınız. 

  

 

 

  

 

15 Hile ile alakalı bu çalışmaların tahmini tamamlanma tarihi nedir? 
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2017 senesinin 2 . çeyreğinde bu çalışmalar start alacaktır. 

 

 

 

 

 

 Aşağıda yer alan sorular şirket Satın Alma Departmanı için 

hazırlanmıştır ve yanıtlanmıştır.  

 

 

             Tablo 5.17 :    X İşletmesi Anket Soruları - Satın Alma Departmanı 

  
 

SATIN ALMA  DEPARTMANI 

 

1 
Kurumunuz içerisinde yazılı olarak tanımlanan  Satın alma departmanı 

prosedürleri mevcut mudur? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

 

2 
Her satın alma personeli iş tanımına ve bilgisayar programına  uygun bilgi 

ve beceriye sahip midir? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

 

3 
Kullanılmakta olan programında yetki sınırlaması yapılıyor mu? 

Açıklayınız. 

  

  

Evet sadece kendi iş tanımlarına uygun yetkilendirmeye sahipler. 

 

4 
Satın alma personelleri (Satın alma) konusuna hakim mi? Bilgi eksiklikleri 

var mı?Program bilgisi eksiklikleri yaşanıyor mu? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

İkinci soru :Genellikle konuya hakimler. 

Üçüncü soru:  Bilgi sıkıntısı çektiklerinde ilgili kategori yöneticilerinden yardım 

alıyorlar. 

 

5 
Hangi durumlarda satın alma sipariş formu olmadan satın alma işlemi 

yapılıyor? Hangi kategorideki ürünler bu şekilde satın alınıyor? 

  

  

Unutulan sistemsel sorunlarda alınıyor. Kategori fark etmiyor. 

 

6 
Sisteme tanımlanan fiyat,  karlılık ve hedeflerine uygun olarak sonradan 

düzeltilme işlemlerini önleyici etkenler var mı? 

  

  

A) EVET   √B) HAYIR 
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7 
Fiyat teklifleri alınırken kaç firma ile görüşülüyor?  Hangi firmadan satın 

alma yapılacağına ilişkin son kararı kim veriyor? Açıklayınız. 

  

  

En az 3 firma ile görüşülüyor. Tedarik alımında, en iyi firmada karar kılınıyor. 

Kararı  Direktör ve İcra Kurulu Başkanı veriyor. 

 

8 Fiyat tekliflerine ilişkin analizler hangi düzey yöneticiler ile paylaşılıyor? 

  

  

Kategori Yöneticisi ve Kategori Müdürü ile . 

 

9 
Satın alma çalışanlarınız fiyat araştırmasına çıkmakta mıdır? Düzeltici 

önlem alındı mı? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR    Yüksek fiyatlar rakiplerle aynı fiyata getiriliyor. 

  

10 
Sipariş talep formunda istenilen kalitede ürün alınmadığı tespit edildiğinde 

uygulanan yaptırımlar nelerdir? 

  

  

Ürün teslim alınmıyor . İade ediliyor. Sözleşmede yazılmakta ise ceza 

yaptırımları oluyor. 

 

11 

Satın alma departmanından çalışanların yakınlarına ait firmalardan 

yapılan alışverişler yapılıyor mu? Buna  ilişkin fiyat teklifleri, sipariş 

formları, ödeme talep formları mevcut mu? Eğer yok ise nedenleri 

açıklanabilir mi? 

  

 

A) EVET   √B) HAYIR 

Şartlar ve belirlenen kalitede ürünler olursa bu mümkün. Kıstaslara uymayanlar 

alınmıyor. 

 

12 
Ödeme talep formu kim tarafından düzenleniyor? Onay süreci hangi düzey 

yönetici tarafından yapılıyor? 

  

 

 Böyle bir form yok. Ödeme Mali işler tarafından düzenleniyor. 

  

13 
Satın alma kategori yöneticisi isteğine bağlı olarak , satıcıya istediği zaman 

ödeme çıkartabiliyor mu? 

  

 

A) EVET   √B) HAYIR  

 

14 
Satın alma departmanı personelleri , hazırlanan raporlara müdahale 

edebiliyor mu? 

  

 

 A) EVET   √B) HAYIR 

 

15 Görevlerin ayrılığı ilkesine uyuluyor mu? Sipariş açılması ve onaylanması 
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aynı kişi üzerinden mi yürütülüyor? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

Sipariş veren ve onaylayan ayrı kişilerce yürütülüyor. 

 

16 
Geçmiş yıllara ait kapatılmayan siparişler var mı? İlgili yılda sipariş 

verilmiş gibi gösterilebiliyor mu? 

  

 

A) EVET   √B) HAYIR   Sürekli kontrol ediliyor. 90 günde siliniyor. 

 

17 
Hedeflerini tutturma amaçlı anlaşma harici birden fazla fatura kesimine 

izin veriliyor mu? 

  

  

A) EVET   √B) HAYIR Genelde olmuyor. 

 

18 
Firmalardan gelen şahsi hediyeler kabul ediliyor mu? Edilmemesi için 

herhangi bir bilgilendirme söz konusu oldu mu? 

  

  

A) EVET   √B) HAYIR 

Tüm satın alma departmanına hediye kabul edilmeyeceği bilgilendirilmesi 

mevcut. 

 

19 
Satın alma kategori yöneticileri firmalarla özel olarak yemeğe çıkabiliyor 

mu? 

  

 

A) EVET   √B) HAYIRGenelde hayır. Zorunlu işlerde yemek ücretini ödemek 

şartı ile . 

  

20 Satın alma oluşan fiyat farklarını kestirmeme yetkisi var mı? 

  

 

A) EVET   √B) HAYIR  

  

21 
Mağaza kanalları istediği miktarda  ve istediği siparişi verebilir mi? Yoksa 

mağaza stokları kontrol edilerek mi siparişler oluşturuluyor? 

  

 

A) EVET   √B) HAYIR  

 

√A) EVETB) HAYIR  İkinci soru  

 

22 Fazla verilen siparişte ne tür yol izlenmektedir? 

  

 

Eritilemeyecek kadar ise firmaya iade yolu seçiliyor. Ya da firmadan indirim 

alarak satış yapılıyor. 

 

23 
Satın alma fiyat onayları yapıldıktan sonra, satın alma çalışanı insiyatifine 

dayanarak fiyat güncellemesi yapabilir mi? 
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A) EVET   √B) HAYIR  

 

24 
Satıcı iskonto oranları sisteme doğru tanımlanıyor mu?  

İskonto verilmeden geçiş sağlanıyor mu? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR   

A) EVET   √B) HAYIR  İkinci soru 

 

25 Stok kalemleri açık bir şekilde tanımlanıyor  ve sınıflandırılıyor mu? 

  

  

 √A) EVET   B) HAYIR  

 

26 
Firma sözleşmeleri-anlaşmaları  Satın alma departmanından  bağımsız kişi 

tarafından muhafaza ediliyor mu? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR  

 

Muhasebe + Finans 

 

 

 

 Aşağıda yer alan sorular şirket  Stok Kontrol-Sayım Departmanı için 

hazırlanmıştır ve yanıtlanmıştır.  

 

                 Tablo 5.18 : X İşletmesi Anket Soruları - Stok Kontrol  Departmanı 

  STOK KONTROL - SAYIM DEPARTMANI 

1 İşletmede  yazılı Stok kontrol- Sayım  prosedürleri mevcut mudur? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

 

2 Ani Stok denetimleri yapılıyor mu? Tutanak tutuluyor mu? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR   

 

3 İşletmede Stokları  teslim alma bölümü var mı? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

 

4 
Kaşe- imza atılmış fakat teslim alınmayan ürünlere yönelik sistemsel mal 

girişi sağlanıyor mu? 

  

  

A) EVET   √B) HAYIR 

 

5 
Sayım yapmamak için bahaneler üreten mağaza için prosedür ne şekilde 

işleniyor?Açıklayınız. 
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Mutlaka yaptırılıyor.  

 

6 
Fiili ve kaydi stoklarda anlamsız noksanlıklar raporlanıyor mu? 

Sorunların çözümü belirlenebiliyor mu? Önlenebiliniyor mu? 

  

  

Evet. Giriş -Çıkış ve transferlere bakılıyor. Mutlaka çözüm bulunuyor. 

 

Disiplin cezası uygulanıyor. 

 

7 Satın alma siparişleri- stoklar karşılaştırmalı olarak kontrol ediliyor mu? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR 

  

8 
Stok - Sayım raporlarında, veri değişimi yapılmaması için kısıtlamalar 

mevcut mu?  

  

 

√A) EVET   B) HAYIR  

 

9 
Envanter hesaplarına müdahale kayıtlar atılıyor mu? Atılıyorsa belgeler 

ile açıklanabilir mi? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR  

 

10 
Teslim alınmayan ürünler fatura edilmişse, kontrolü ne şekilde 

sağlanıyor ? Açıklayınız. 

  

 

Sistemde stok girişi var mı bakılıyor. Sayım yaptırılır. 

  

11 En az ve en fazla stokta bulundurma ile ilgili şirket politikası var mıdır? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR   

 

Satışa göre stok gün . Depo 35 gün, mağaza 25 gün 

 

12 
Skt 'si geçen ya da az bir süre kalan ürünlerin kabul işleminde kontrolü 

nasıl sağlanmaktadır? 

  

  

Skt'si 1/3 kalan ürün kabul görmüyor. 

 

 

13 

Yüksek tutarlı stok düzeltmesi yapılıyor mu?  Ne şekilde yapılmaktadır? 

Yapılması gereken -yanlış giriş yapan mağaza uyarılıyor mu? 

Açıklayınız. 

  

 

A) EVET   √B) HAYIR  

√A) EVET   B) HAYIR İkinci  soru 

 

14  
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Ürünler sayılmadan teslim alınıyor mu? İrsaliyesine göre eksik teslim 

alınmışsa, stok girişi irsaliyesine göre yapılmışsa(fazla), faturası irsaliyeye 

göre düzenlenmişse , kontrol nasıl izlenmektedir? 

  

  

Hayır.  

 

Stok sayımda karşısına çıkar. - / +  farklarına bakılarak sorun çözülür. 

 

 

15 Konsinye ürünler için stok kontrolü nasıl şekillenmektedir? 

  

 

  

Satış üzerinden faturalandırma yapılmaktadır. İlk alınan ürün direk olarak 

stoklara  yansımamaktadır. 

 

 

16 
Aşırı stoklanma olmuş, stokta  uzun süre bekleyen ürünlerin akıbeti ne 

şekilde ilerlemektedir? 

  

  

Depo - Satın alma - Satış organizasyonu ile eritilmeye çalışılır.  

Ya da firmaya iade edilir. 

 

17 Mağaza stoğu ve satışları karşılaştırılıyor mu?Kime raporlanıyor? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR  Envanter yapılır.  

 

Mali işler- Satış -İcra Kurulu Başkanı 

 

18 Satışı yapılmayan ürün mağaza tarafından teslim alınıyor mu?  

  

 

A) EVET   √B) HAYIR   Sipariş ve mal kabule kapatıldığı için mümkün 

değil. 

  

19 
Mağaza stoğunu eksik göstermek için transfer işlemi yapıldığına 

rastlandı mı? Bu gibi işlemler nasıl kontrol edilmekte? 

 

 

√A) EVET   B) HAYIR  Mağaza transfer yapabilir. Karşı mağaza kabul 

etmediği sürece  kayıtlara düşmüyor. 

 

 

20 
Stok kayıtları , yılda en az bir kere fiziki sayımlar (envanter) ile kontrol 

edilmekte midir? 

 

 

√A) EVET   B) HAYIR   Mart- Kasım aylarında .  

 

Meyve sebze, Şarküteri, Riskli ürün , Unlu mamüller,Et ürünleri aylık 

yapılıyor. 
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21 

Aşağıdakiler ,yetkili kişilere periyodik olarak raporlanmakta mıdır? 

- Yavaş hareket gören stoklar 

- SKT 'si geçen stoklar 

- Fire ve hasar gören stoklar 

- Aşırı yığılan stoklar 

  
√A) EVET   B) HAYIR  

 

 

 

 

 

 Aşağıda yer alan sorular şirket  Muhasebe ve Finans Departmanı için 

hazırlanmıştır ve yanıtlanmıştır.  

 

 

          Tablo 5.19 : X İşletmesi Anket Soruları - Muhasebe-Finans  Departmanı 

  

 

MUHASEBE-FİNANS DEPARTMANI 

 

1 Şirkette yazılı Muhasebe ve Finans prosedürleri mevcut mudur? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

 

2 Yazılı hesap planı ,her muhasebe personelinde var mı? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR  

 

 

3 Muhasebe departmanında kaç SMMM belgeli çalışan var? 

  

  

1 kişi 

 

  4 

Muhasebe departmanında çalışanlar muhasebe konusunda eğitimli kişiler 

mi? Muhasebenin temel kavramları konusunda bilgi sahibiler mi? Sizce 

hata yapma riski kaçtır? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR   

 

Genel olarak kavramları bilirler. Her zaman hata yapabilir . %20 

 

5 

Kullanılmakta olan muhasebe programı hakkında yeterince bilgi sahibiler 

mi? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 
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6 

Kullanılmakta olan muhasebe programında yetki sınırlaması yapılıyor 

mu? Açıklayınız. 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR   

Çalışanın iş yapış , bilgi tecrübesi ve işin gerekliliğine göre sınırlama yapılıyor. 

 

7 

Departmanınızdaki yöneticiler sisteme girip işlem yapabilir mi? Onlarda 

yetki sınırlaması var mı? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR  İş durumlarına göre mevcut. 

  

8 Yöneticileriniz muhasebe konusunda eğitimliler mi? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR   

  

9 

Performans ölçümü yapılıyor mu?  

Her personelin performans ölçümü yapılıyor mu? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR   Sistem üzerinden yapılmaktadır. 

  

10 

Muhasebe programında yapılan işlemler kimin tarafından yapıldığına dair 

net bilgiye ulaşabilir miyiz? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR  Sistemde kayıtlı. Herkesin kendi şifresi mevcut. 

 

11 Muhasebe departmanında görevlerin ayrılığı ilkesine uyuluyor mu? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

 

12 Muhasebe çalışanlarının yazılı iş tanımı dökümanı var mı? 

  

 

A) EVET   √B) HAYIR   Sistem üzerinden yapacağı işleri biliyorlar. 

 

13 Fatura- belge onay süreci kaç kişiden oluşmaktadır? 

  

  

Departman Müdürü onayı - Direktör Onayı- Mali işler Direktörü Onayı- Kayıt 

 

 

 

14 Yüksek tutarlı belge onay süreci ne şekilde işliyor? Açıklayınız. 

  

  

10.000 TL ye kadar -Müdür-İlgili Direktör-Mali İşler Direktör-Kayıt 

10.000 TL ye kadar -Müdür-İlgili Direktör-İcra Kurulu Başkanı -Kayıt 

 

15 Belgelerin departmandan bağımsız kontrolü yapılıyor mu? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR   Mali İşler Departmanı 
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16 

Muhasebe departmanında Satın alma fiyatına ilişkin düzeltme- müdahale 

yapılabilinir mi?  

  

  

 

A) EVET   √B) HAYIR  

 

17 Departmanınızda hayalet işletmelerle alakalı kontroller yapılıyor mu? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR   

 

Çalışılan firma bilgileri alınıyor. Bugüne kadar karşılaşılmadı. 

 

18 

Muhasebe sistemine atılan kayıtlar-hesaplar bağımsız bir kontrolör 

tarafından inceleniyor mu? Varsa raporlanıyor mu? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR Dışarıdan alınan iç denetim birimine ve 

Bağımsız Denetim Şirketine 

 

19 Fotokopi  belge işleme alınıyor mu? 

  

  

A) EVET   √B) HAYIR 

 

20 Önemli evrak kaybolması yaşanıyor mu? Nedir ya da nelerdi? 

  

  

A) EVET   √B) HAYIR  

 

Bazen oluyor  ama yoğun değil. İmzada kaybolan gibi... 

 

21 

Hesap mutabakatları yapan kişi belge işleme alabiliyor mu?  Yetki 

sınırlaması var mı? 

  

  

 A) EVET   √B) HAYIR 

 

22 

Belirli tutara  kadar mutabakat yapılması için borç kabul ediliyor mu? 

Kayıt atılıyor mu?Varsa sınır tutar nedir? 

  

  

A) EVET   √B) HAYIR 

  

23 Banka mutabakatları her ay aynı kişi tarafından  mı yapılıyor? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

  

24 Ödeme ve tahsilat aynı kişi üzerinden mi işliyor? 

  

 

 √A) EVET   B) HAYIR 

  

25 Satıcıya mükerrer ödeme yapılmaması için sistem kurgulandı mı? 

  

 

 √A) EVET   B) HAYIR 
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Sap sisteminde denkleştirme olduğu için mümkün değil. Sadece aynı tutarda 

alınan faturalarda olabiliyor. 

  

26 

Mağaza alt kasası usulsüzce kullanımı tespit edilebiliyor  mu? Yaptırımı 

oldu mu? Açıklar mısınız. 

  

 

 √A) EVET   B) HAYIR   

Zaman zaman olabiliyor. Sık kasa sayımları , banka teslimleri ve sıkı takiple 

çözümlenebiliyor. 

Çıkış-İhtar yoluyla çözümleme. 

  

27 Ani kasa sayımı yapılıyor mu? 

  

 

 √A) EVET   B) HAYIR 

  

28 İşletmede toplanan paralar günlük olarak bankaya gidiyor mu? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

  

29 Tanıdığınız tedarikçi var mı?   

  

  

√A) EVET   B) HAYIR  Var ama sözleşme gereği davranılıyor. 

  

30 Çalışılan satıcıların onaylı listesi var mı? 

  

 

 √A) EVET   B) HAYIR  Var . Vade ve diğer konularda sözleşme imzalatılarak 

yapılıyor. 

 

31 Beyannameler her ay sistemle uyuşuyor mu? 

  

 

 √A) EVET   B) HAYIR 

 

32 

Dönem kapandıktan sonra önemli tutarlarda etkili değişiklik söz konusu 

oluyor mu? 

  

  

A) EVET   √B) HAYIR  Beyanname sonrası sistem kapanıyor. 

 

33 Sipariş , alış faturası ve mal alış raporu karşılaştırılması yapılıyor mu? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR 

 

34 Satıcı ödeme onay prosedürü var mı?  

  

  

√A) EVET   B) HAYIR   

 

 

35 

Her siparişte ve faturada  satıcının uygulaması gereken iskontonun 

uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden mekanizma var mı? 



160 
 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR 

 

  

36 

Muhasebe programınız hata yapmayı önleyici şekilde kurgulandı mı?(cari, 

tutar,hesap..) 

  

 

 

√A) EVET   B) HAYIR  Çıkan hatalarda önlem alınıyor. 

 

  

37 

Kesilmeyen ,kesilmesi gereken fatura kontrolü için raporunuz-çalışmanız 

var mı? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR 

 

  

38 

Ba-Bs raporuna gelmemesi gereken fatura geliyor mu? Rapora yansıyorsa 

beyannamede bildirimi yapıldı mı? 

 

 

√A) EVET   B) HAYIR  Genel kontroller yapılıyor varsa düzeltiliyor. 

 

39 

İşletmedeki sözleşmeler işlemi yapandan  farklı bir kişi tarafından 

muhafaza ediliyor mu? 

 

 

√A) EVET   B) HAYIR  Satın alma sözleşmeleri muhasebe birimi tarafından 

muhafaza edilliyor. 

 

40 Alış  faturaları ile satış faturaları kesen personeller ayrı mıdır? 

 

√A) EVET   B) HAYIR 

41 Satış faturaları ile müşteri siparişleri karşılaştırılıyor mu? 

 

 

A) EVET   √B) HAYIR 

 

 

 

 

 

 Aşağıda yer alan sorular şirket  İnsan Kaynakları  Departmanı için 

hazırlanmıştır ve yanıtlanmıştır.  

 

 

 

       Tablo 5.20 :  X İşletmesi Anket Soruları - İnsan Kaynakları  Departmanı  

  
 

İNSAN KAYNAKLARI 

 

1 İşletmede yazılı İnsan Kaynakları politika-prosedürleri var mı? 
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√A) EVET   B) HAYIR 

 

2 Çalışan kayıtları ve veritabanı karşılaştırması yapılıyor mu? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR 

 

3 
İşe alma birimi ile bordro birimi ayrı mıdır? İşe alım yapan çalışan 

bordrolara müdahale edebiliyor mu? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR 

 

A) EVET    √B) HAYIR  İkinci soru 

4 Yeni işe alınan personel  araştırma yapılıyor mu? (CV kontrolü) 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR   Referans kontrolü check ediliyor. 

 

5 
İşe alınan personele bir takım testler uygulanıyor mu? (swot analizi- kişilik 

testi) 

  

 

A) EVET   √B) HAYIR 

 

6 
İşe alımlarda işe alınan personele ayrıntılı iş tanımlaması 

açıklanıp,imzalatılıyor mu? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR 

 

7 
Kurumda işe alma prosedürlerinde hileyi önlemeye yönelik uygulamalar 

var mı? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR 

 

8 
Varsa, dürüst olmayan bir kişinin işe alınmaması için ne gibi kontroller  

yapılıyor? 

  

 

Evrak  

Referans 

9 İşe alınan personel rotasyona tabi tutuluyor mu? 

 
√A) EVET   B) HAYIR   3 gün satış - 2 gün market eğitimi 

10 
İşten ayrılan bir personele maaş ödemesi yapıldı mı? Fark edildiğinde ne 

gibi önlemler alındı? 

  
 

A) EVET   √B) HAYIR 
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11 
Stok departmanından gelen raporlarda ilgili personellerden gerekli 

kesintilerin atlanmaması için ne gibi süreç işlemektedir? 

  

 

Maaş alacağı ödenmeden, stok envanter farkı kontrol edilerek personele ödeme 

yapılıyor. 

12 

 

 

Kasa açıklarında ilgili personel kesintilerinin atlanmaması için gerekli 

prosedürler var mı? Açıklayınız. 

  

 

Kasa işlemleri sorumlusu kasa kontrolleri sonrası tabloyu özlük işlerine atmakta , 

kesinti yapılıp yapılmadığı  ödeme öncesi kontrol edilerek finans ödeme 

çıkartıyor. 

13 

 

Personel gelmediği gün gelmiş gibi gösterilmemesi için etkili süreç takibi var 

mı? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR 

 

PDKS ( Personel Devam Kontrolü Sistemi) aktif çalışıyor. 

14 

 

Çalışanların şirkette mesai saatlerinde girip-çıkma kısıtlaması var mı? 

Açıklar mısınız? 

  

 

 √A) EVET   B) HAYIR    

 

PDKS Kontrolü yapılmaktadır . Yapılan izinler tutanaklı. 

15 
Çalışmayan personel Sgk ' ya bildirimi yapıldı mı? Önleyici ne gibi 

prosedürleriniz vardır? 

  
  

Hemen. PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) 

16 
Çalışanların her aldığı izin mutlaka kayıt altına alınır mı? Kontrolü nasıl 

sağlanıyor? 

  

 

Evet. Olmayan izinler maaştan kesiliyor 

 

17 Ücret değişikliğinde onay süreci nasıl ilerlemektedir? Açıklayınız. 

   Departman amiri- İlgili direktör- İcra Kurulu Başkanı- İK 
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18 
Yeni işe alınan personellere etik kurallara uyma konusunda eğitime tabi 

tutuluyor mu? 

  √A) EVET   B) HAYIR 

19 Etik kurallara uyumsuz personellerin ,dosyası etkileniyor mu? 

  √A) EVET   B) HAYIR 

20 Yıllık izinler düzenli bir biçimde kullanılıyor mu? 

  √A) EVET   B) HAYIR 

21 Şirket giriş -çıkış saatleri düzenli şekilde izleniyor mu? 

  √A) EVET   B) HAYIR 

22 
Şirket giriş-çıkışlarına özen göstermeyen personel için yaptırımlar var mı? 

Açıklayınız. 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR   Maaştan kesinti. 

 

23 İşe alımlarda çalışanların akrabalarının alınmasına  izin veriliyor mu? 

  A) EVET   √B) HAYIR 
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24 Personel maaşını aldığına dair bordrosu imzalatılıyor mu? 

  √A) EVET   B) HAYIR 

 

 

 

 Aşağıda yer alan sorular şirket  Raporlama  Departmanı için 

hazırlanmıştır ve yanıtlanmıştır.  

 

 

      Tablo 5.21 :   X İşletmesi Anket Soruları - Raporlama Departmanı 

  
 

RAPORLAMA DEPARTMANI 

 

1 
Giderlerin  yada başka kalemlerin geçmiş yıllara göre sapmaları varsa, 

nedeni araştırılıyor mu? Açıklayınız. 

   √A) EVET   B) HAYIR 

2 Hazırlanan raporlar o ayki net gider ve gelirleri gösteriyor mu? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR 

3 
Fiili giderlerle bütçe rakamları arasında anlamsız farklılıklar söz konusu 

mudur? Açıklayınız. 

  
  

Evet vardır. 

4 Nedenleri araştırılıyor mu? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR 

 

5 
Başka departmanlar yapmış olduğunuz raporlara müdahale edebiliyor 

mu? 

  

 

A) EVET   B) HAYIR 

 

6 Hazırlanmış olan raporlar kime-kimlere  sunulmaktadır? 

  

 

Birim direktörü- İcra kurulu başkanı -Yönetim Kurulu  

 

7 Yönetim Kurulu'na hazırlanan raporlarda , veri değişimi kısıtlamaları 
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mevcut mu? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR 

  

8 Giderler ve maliyetler bütçe kontrolü altında mıdır? 

  

√A) EVET   B) HAYIR 

 

9 

İşletme içi raporlardaki ,anormal mali rakamları ve uyumsuzlukları 

yönetime açıklamaya yeterli midir? 

  

√A) EVET   B) HAYIR 

 

 

 

 

 Aşağıda yer alan sorular şirket  Bilgi İşlem  Departmanı için 

hazırlanmıştır ve yanıtlanmıştır. 

 

Tablo 5.22 :   X İşletmesi Anket Soruları - Bilgi İşlem Departmanı 

  
 

BİLGİ İŞLEM  DEPARTMANI 

 

1 İşletmede  her personel için ayrı kullanıcı verisi var mı? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR  Ayrı şifre. 

 

2 
Her personel için ayrı yetki tanımlaması mevcut mu? Kontrol edilmekte 

midir? 

  

  

√A) EVET   B) HAYIR   Yaptığı işe göre planlanıyor. 

 

 

3 Kullanıcı bazlı yetki tanımlama onay süreci nasıl işlemektedir? Açıklayınız. 

  

  

İşi yürüten talebi- Bir üst onayı- Müdür - Direktör- IT 

 

4 Bilgi işlem personelleri arasında görevlerin ayrılığı ilkesi mevcut mudur? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR 

 

5 Şirket siber riskler için önleyici etkenler var mı? 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR  

  

6 Şirketiniz bünyesinde muhasebe programı olarak kullanılan SAP sisteminin 

danışmanı var mı? Dışarıdan mı sağlanmakta? 
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√A) EVET   B) HAYIR     

Sistem içindeki yetersizlikten dolayı dışarıdan destek alınıyor. 

  

7 Çalışanlardan herhangi biri bilgisayar sisteminden başka bir çalışanın 

bilgisayar verilerine istediği gibi girebilir mi? 

  

 

A) EVET  √B) HAYIR 

  

8 
Kullanıcı bilgisayarlarından veri almayı engelleyici sistem var mıdır? 

Açıklayınız. 

  

 

√A) EVET   B) HAYIR 
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SONUÇ 

 

 

       Denetim alanında önemi artan bir konu olan hile denetimi konusunda bu 

tez çalışması gerçekleştirilmiştir. Günümüzde hile ile  alakalı bir çok çalışma , 

raporlar hazırlanmıştır. Bu tez çalışmasının ana amacı; perakende marketçilik 

sektöründe yer alan ve olabilecek risk  ve hile risklerini belirlemek, ve 

zamanında önlemini alınması gerekliliğini belirterek bu konu bazında 

ilerleyebilmektedir. 

 

       Çağımızın vebalarından biri olan hile aslında her alanda karşımıza 

çıkmaktadır. Hile konusunun özünde yatan yalan, sahtekarlık, aldatma, 

kandırma, bilerek ve isteyerek yapılan bu eylem planı her yıl yayımlanan 

raporlarda çığ gibi büyümektedir. 

 

       Bu çalışmamda işletme çalışanlarının, yöneticilerinin ,üst yöneticilerinin 

ne gibi hile risklerini yapabileceği konusu irdelenmiştir. Görülmekte ki ; bu 

çalışmaları etkili kılabilecek yollardan biri hileyi en ince noktasına kadar 

inceleyebilecek uzman kişilerden oluşan denetim departmanının kurulması ya 

da dışarıdan konu üzerine dış destek sağlayabilecek denetim desteği 

alınmasıdır.  

 

       ''X''  firmasında etik kurallar ve hile azaltıcı önlemler konusunda yeterince 

çalışmalar yapılmamaktadır. Hileyi azaltıcı çalışmalar yaparken , işin başlangıç 

noktasına çalışanın işe alınmasındaki süreç belirleyici olmalıdır. Kişilik testleri, 

özgeçmiş araştırması gibi maddeler oldukça belirleyici etkenlerdir.  

 

       Anket olarak ise; '' X''  perakende marketçilik şirketinde yer alan şirket 

yetkililerine sorular yöneltilmiştir.Anketteki sorular  '' EVET '' -''HAYIR '' 

olarak  ve  sorulara karşı taraftan açıklama istenerek yöneltilmiştir.Bir önceki 

soruyla bağlantılı olan sorular,  bağımsız olarak yöneltilerek ''aslında 

yapılabilirliği '' hakkında bilgi sağlanmıştır.  Bu tarz çalışmalar hilenin 

azaltılmasında tam olarak etkili sonuç alınamamaktadır.Verilen cevaplar , 

şirkette herhangi bir hile yapılmadığını nitelikteki cevaplardır. 
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       Hilenin tam olarak azaltılması için etkili, vaka yerinde, ve tam olarak 

çalışmalar yapılmalıdır . En etkili neticelerin alınması için; 

 

 Bu sektörde en fazla risk ve önem taşıyan stok ve kasa  noktaları 

yüksek risk barındırmaktadır. Aynı zamanda hileli vakaların en fazla 

rast geldiği alanlardır.  Bu alanlarda ciddi çalışmalar yapılması 

gereklidir.  

 

Öncelikle ; 

 Görevlerin ayrılığı ilkesi tam olarak uygulanmalı,  

 İşinde uzman bireyler çalışmalı , 

 Personel işiyle alakalı iş-görev tanımlarını bilmelidir, 

 Onaylı satıcı listesi bulunmalı, çalışılmayan satıcı listeden 

çıkartılmalıdır, 

 Harcamalara yetkili bir kişi tarafından onay verilmeli, evrakların 

kontrolü sağlanmalıdır, 

 Siparişler düzenli olarak gözden geçirilmeli, 

 Çalışanlara yetki kısıtlamaları getirilmeli, 

 Ani denetimler sıklıkla yapılmalı , 

 Stok ve duran varlıklara ait giriş-çıkışlar arasındaki farklılıklar 

incelenmeli ve soruşturulmalıdır, 

 Raporlama yapılmalı ve veri değişikliği manuel   yapılmamalı, 

 Envanter ve sayımlar sıklıkla yapılmalı, 

 Stok hareketleri için periyodik olarak raporlar alınmalı, 

 İşletme çalışanlarının isim vermeden ihbarda bulunabilecekleri 

sistem geliştirilmeli, 

 Ürünlerin teslim alma prosedürleri belirlenmeli, mağazalara ve 

depolara bu konuda bilgi verilmeli ve uygulamayan noktalar ceza 

almalı, 

 Ürünler sayılarak teslimatı gerçekleştirilmeli  ve doğru ürünler 

teslim alınmalıdır. 
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 Bir diğer ciddi önem arz eden nokta ise; satın alma departmanıdır. 

Firmalar ile olan irtibatları ciddi derecede risk unsurları arasındadır. Bu 

departmanda yer alabilecek bir takım hile önleyici çalışmalar arasında 

tam anlamıyla yapılması gerekenler; 

 

 Görevlerin ayrılığı ilkesi yer almalı, 

 Yetki limitleri konmalı ve ürüne fiyat verilişinden sonra düzeltme 

işlemi onaya tabi olmalı, 

 Çoklu onay mekanizmasının var olması gerekliliği, 

 Çalışanlara bağımsız kontroller yapılmalı , 

 Doğru ve belirleyici yetki tanımları yapılmalıdır, 

 Sözleşmeler incelenmelidir, 

 Satıcıları üst yönetim belirlemeli, 

 Raporlama müdahale edilmeleri önlenmeli, 

 Fiyat araştırmasına önem verilmeli, 

 Firmalarla olan irtibatları incelenmelidir. 

 

         Bu uygulama ile ilgili önem arz eden konular şu şekildedir; 

  

 Denetim ve iç denetim alanında yapılan faaliyetler oldukça 

düşüktür. 

 Hile konusunda bilinçli kişiler işletmelerde çalışmamaktadır. 

 İç denetim mekanizmasından öte, iç kontrol mekanizmalarının 

oluşturulması için çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

 X işletmesinde görevlerin ayrılığı ilkesi tam anlamıyla 

uygulanmamaktadır. 

 Kontrollerin hazır hale gelebilmesi için var olan sistemdeki 

kurgulamaların tam olması gerekmektedir. 

 Sistem hatalarını en aza indirebilecek önlemlerin alınması 

gerekmektedir, 

 Çalışanların yaptığı işi bilinçli olması yapması için , eğitimler 

düzenlenmelidir. 

 Hile konusunda şirket çalışanları bilgilendirilmesi, hile eğitimleri 

düzenlenmelidir. 
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 İşe uygun personel çalıştırılmalıdır. 

 Yetki limitleri kullanıcı bazında azaltılmalıdır.  

 Elektronik gözlemleme yapılmamaktadır. Bu konu üzerinde 

durulmalıdır. 

 

       Hileyi önleme ve zamanında önlem alınmasıyla alakalı bir diğer önemli 

madde  ise beden dilidir. Hilekârla olan irtibat sırasında beden dilini 

gözlemleyecek nitelikte eğitim almış kontrolörler seçilmesi son derece önemli 

bir husustur.  Anket ve mülakatlar yapılırken beden diline ağırlık verilmeli 

soruları yanıtlayan çalışanın beden dili izlenmelidir. 

 

       Sonuç olarak ise;  ortamlar yaratıldığı müddetçe işletmelerde ve perakende 

marketçilik sektöründe riskler ve hile riski hali  kaçınılmazdır. Uygun ortam 

bulduklarında hile her ortamda görülmeye devam edecektir. Bir hile 

denetçisinin ana görevi ; yaratılan bu hile ortamlarına zamanında müdahale 

etmek ve hileyi ortaya çıkarmak olmalıdır. İyi eğitim almış olmalı ki,  hileyi 

nereden, ne şekilde gelebileceğini  ''hilekârdan'' daha iyi bilmelidir. Bir hile 

denetçisi , eğitimi, deneyimi, sezgileri, hileyi hilekârdan daha iyi bilmesiyle  

hilekârı alt edebilmelidir. 
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