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.  

ÖZ 

 

“Đşletmelerde Hile, Hilelerin Önlenmesi, Hileli Finansal Raporlama ile ilgili 

Düzenlemeler ve Bir Araştırma” 

 

Evren Dilek Şengür 

 

Hile, son yıllarda işletmelerin en büyük problemlerinden bir tanesi olmuştur. Bu tez 

çalışmasında hilenin tanımı yapılarak, hile yapmaya neden olan faktörler ve hileleri 

gerçekleştiren kişilerin karakteristik özellikleri açıklanmıştır. Tez çalışmasının teori 

bölümünde yöneticiler, müdürler ve çalışanlar tarafından yapılan hilelerin 

açıklanması amaçlanmış, hilelerin sınıflandırılmasında Sertifikalı Hile Denetçileri 

Birliği (ACFE) tarafından hazırlanmış olan hile ağacı kullanılmıştır. Hilelerin 

gerçekleştirilmesine neden olan faktörlerin anlaşılması ve etkin hile önleme 

tekniklerinin uygulanması, hilelerin gerçekleşmesini azaltmakta çok önemli bir yere 

sahiptir. Bu tez çalışması, işletmelerdeki hileli işlemlerin belirtilerine işaret etmekte, 

hilelerin tespit edilme yöntemlerini ve hile incelemesi süreçlerini açıklamaktadır. 

Ayrıca tez çalışmasında Amerika Birleşik Devletleri’nde, Avrupa Birliği’nde, 

Đngiltere’de, Almanya’da, Türkiye’de ve uluslararası alanda hileli finansal raporlama 

ile ilgili yapılan düzenlemeler ve yayınlanan raporlar da açıklanmıştır. 

 

Bu tez çalışması kapsamında yapılan araştırmanın temel amacı, bağımsız denetçilerin 

ve iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde gerçekleştirdikleri 

denetim çalışmaları sırasında en çok tespit ettikleri hile türlerinin belirlenmesidir. 

Tez çalışmasının bir diğer amacı da, hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörlerin 

etkili olma düzeyi konusunda bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin görüşlerinin 

tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda bağımsız denetçiler ile iç denetçilere 

yönelik olarak bir anket çalışması yapılmıştır.  
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ABSTRACT 

 

“Occupational Fraud, Fraud Prevention, Regulations Related to Fraudulent 

Financial Reporting and a Survey” 

 

Evren Dilek Şengür 

 

 

In recent years, fraud is one of the major problems for companies. Dissertation 

identifies fraud and it’s cost not only to companies, but also to whole sociaty.  It 

adresses some of the causes of fraud and the characteristics of those who commit 

fraud. The dissertation is intented to give an overview of occupational frauds which 

are exercised by executives, managers and employees. In this study, occupational 

fraud schemes are classified under fraud tree which was created by Association of 

Certified Fraud Examiners (ACFE). Understanding the causes of fraud and learning 

about the most effective fraud prevention techniques are critical to reduce the 

incidence of corporate fraud. The dissertation examines warning signs of fraud 

within companies, explains fraud detection methods and the process of conducting a 

corporate fraud investigation. Further, regulations and reports in USA, EU, England,  

Germany and Turkey with regard to fraudulent financial statements are explained. 

 

The main purpose of survey in this dissertation is to identify the most common 

occupational fraud shemes that were identified by external auditors and internal 

auditors.  Another purpose of this study is to determine the opinions of external and 

internal auditors in Turkey related to factors that prevent occupational fraud 

schemes. For this purpose, a questionnaire had been conducted to external auditors 

and internal auditors. 



 v

ÖNSÖZ 

 

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) Enron, WorldCom, Xerox, Tyco ve 

Avrupa’da Parmalat gibi şirketlerde yaşanan muhasebe skandalları bütün dünyada 

büyük etkiler yaratmıştır. Bu skandallar sonrasında hilelerin önlenmesinde kurumsal 

yönetimin önemi ve denetçilerin hileleri ortaya çıkartma konusundaki sorumlulukları 

yoğun bir şekilde gündeme gelmiş, başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde önemli 

yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Bu tez çalışmasında, hilenin tanımı yapılarak, hata ve hileyi ayıran temel özellikler, 

hilenin gerçekleştirilmesine neden olan faktörler ve hile yapan kişilerin özellikleri 

açıklanmıştır. Çalışma kapsamındaki hile çeşitleri Sertifikalı Hile Denetçileri 

Birliği’nin (ACFE) hile ağacı modeline uygun bir şekilde sınıflandırılıp açıklanmış, 

hilelerin önlenmesi, tespit edilmesi ve incelenmesi süreçleri ayrıntıları ile ele 

alınmıştır. Hile sadece son senelerde değil, uzun yıllardır işletmeler açısından büyük 

problem olmaktadır. Tezin üçüncü bölümünde 1930’lu yıllardan itibaren Amerika 

Birleşik Devletleri’nde, Avrupa Birliği Mevzuatı’nda, Đngiltere’de, Almanya’da, 

Türkiye’de ve uluslararası alanda hileli finansal raporlama ile ilgili olarak yapılmış 

düzenlemelere ve yayınlanmış olan raporlara yer verilmiştir.  

 

Tezin araştırma bölümünde Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde gerçekleştirilen 

bağımsız denetim ve iç denetim çalışmaları sırasında en sık tespit edilen hile çeşitleri 

belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörlerin etkili 

olma düzeyi konusunda bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin görüşleri tespit 

edilmiştir. 

  

Tez çalışmam sırasında bana her türlü desteği veren, beni çalışmaya teşvik eden ve 

tezimde çok büyük emeği bulunan tez danışmanım Prof. Dr. Cengiz ERDAMAR’a, 

akademik hayata ilk başladığım günden beri üzerimde sonsuz emekleri bulunan 

Đstanbul Üniversitesi Đşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı’nda görev yapmakta 

olan ve emekli olan sayın hocalarıma, gösterdikleri yardımlar için çalışma 
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Dr. Serkan DOLMA ve Arş. Grv. H. Talha DEMĐRBAŞ’a çok teşekkür ederim.  

 

Eğitim hayatına atıldığım ilk günden beri benden maddi ve manevi desteklerini 

hiçbir zaman esirgemeyen annem Duriye Hatice ŞENGÜR, babam Mevlüt ŞENGÜR 

ve ablam Evrim ŞENGÜR BUDAK’a sonsuz teşekkür ederim.  

 

Tezin araştırma bölümü için hazırlanmış olan anketlerin denetçilere ulaştırılması 

konusunda bana destek olan Uluslararası Suistimal Đnceleme Uzmanları Derneği’ne  

(USĐUD), Türkiye Đç Denetim Enstitüsü’ne (TĐDE) ve Kamu Đç Denetçileri 

Derneği’ne (KĐDDER) gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederim. 

 

 

 

                       Evren Dilek Şengür 

                               Đstanbul 

                           Temmuz, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii

ĐÇĐNDEKĐLER  

 

ÖZ ............................................................................................................................... iii 

ABSTRACT ............................................................................................................... iv 

ÖNSÖZ ........................................................................................................................ v 

TABLOLAR LĐSTESĐ ............................................................................................. xiv 

ŞEKĐLLER LĐSTESĐ .............................................................................................. xxiii 

EKLER LĐSTESĐ ..................................................................................................... xxv 

KISALTMALAR LĐSTESĐ .................................................................................... xxvi 

GĐRĐŞ ........................................................................................................................... 1 

 

1.BĐRĐNCĐ BÖLÜM: HĐLE VE HĐLE ÇEŞĐTLERĐ ................................................... 3 

          1.1.Hile .............................................................................................................. 3 

1.1.1. Hilenin Tanımı ................................................................................ 3 

1.1.2. Hata ve Hileyi Ayıran Temel Özellikler ......................................... 5 

1.1.3. Hilelerin Gerçekleştirilmesine Neden Olan Faktörler ..................... 6 

1.1.4. Hile Yapan Kişilerin Özellikleri ...................................................... 9 

1.1.5. Hilenin Maliyeti ve Ekonomiye Etkileri ....................................... 11 

1.2.Hile Çeşitleri ............................................................................................ 12 

      1.2.1.Varlıkların Kötüye Kullanılması .................................................... 14 

1.2.1.1.Nakit Tahsilatı ve Ödemeleri ile ilgili Varlıkların Kötüye 

Kullanılması ....................................................................................... 15 

1.2.1.2.Stoklar ve Diğer Varlıkların Kötüye Kullanılması ................ 33 

       1.2.2.Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışlar ................................... 37 

1.2.2.1.Rüşvet Almak ........................................................................ 38 

1.2.2.2.Karşı Tarafı Rüşvet Vermeye Zorlamak (Đrtikap) ................. 41 

1.2.2.3.Bağış ve Hediye Kabul Etmek .............................................. 41 

1.2.2.4.Çıkarların Çatışması .............................................................. 43 

        1.2.3.Hileli Finansal Raporlama ............................................................ 45 

1.2.3.1.Varlıkların ve Gelirlerin Olduğundan Yüksek Gösterilmesi . 50 



 viii 

1.2.3.2.Varlıkların ve Gelirlerin Olduğundan Düşük 

Gösterilmesi ........................................................................... 70 

 

2.ĐKĐNCĐ BÖLÜM: HĐLELERĐN ÖNLENMESĐ, TESPĐT EDĐLMESĐ VE 

ĐNCELENMESĐ ............................................................................................ 73 

 

2.1.Hilelerin Önlenmesi .......................................................................... 73 

2.1.1.Đşletme Đçerisinde Dürüstlük ve Etik Kültürünün Oluşturulması

 ........................................................................................................... 74 

2.1.2.Hilelere Karşı Oluşturulmuş Süreç ve Kontrollerin 

Değerlendirilmesi............................................................................... 77 

2.1.3.Uygun Gözetim Süreçlerinin Oluşturulması............................. 78 

2.1.3.1. Denetim Komitesi veya Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

 ..................................................................................................... 79 

2.1.3.2. Yönetimin Sorumluluğu ................................................. 81 

2.1.3.3. Đç Denetimin Sorumluluğu ............................................. 82 

2.1.3.4. Bağımsız Denetimin Sorumluluğu ................................. 84 

2.1.3.5. Sertifikalı Hile Denetçisinin Sorumluluğu ..................... 84 

2.2.Hilelerin Tespit Edilmesi ................................................................... 85 

2.2.1.Hilelerin Tespit Edilmesinde Reaktif Yaklaşımlar................... 89 

                  2.2.1.1.Hilelerin Tesadüfen Tespit Edilmesi ............................... 90 

2.2.1.2.Hile Belirtilerinin Tespit Edilmesi .................................. 90 

2.2.2.Hilelerin Tespit Edilmesinde Proaktif Yaklaşımlar ................. 96 

      2.2.2.1.Geleneksel Teknikler ..................................................... 100 

      2.2.2.2. Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri ....................... 102 

      2.2.2.3. Karar Destek Sistemleri ................................................ 112 

2.3.Hilelerin Đncelenmesi ...................................................................... 116 

2.3.1.Hile Đncelemesinin Amaçlarının Belirlenmesi ........................ 117 

2.3.2.Hile Đncelemesinin Planlanması.............................................. 118 

2.3.3.Hile Đncelemesinin Gerçekleştirilmesi ................................... 120 

2.3.3.1. Hırsızlık Eylemini Đnceleme Yöntemleri ............... 122 

2.3.3.2. Gizleme Eylemini Đnceleme Yöntemleri ................ 124 



 ix

2.3.3.3. Dönüştürme Eylemini Đnceleme Yöntemleri .......... 126 

2.3.3.4. Sorgulamaya Yönelik Đnceleme Yöntemleri .......... 128 

2.3.4.Hile Đncelemesi Sonuçlarının Raporlanması .................... 132 

2.3.5.Hileler ile ilgili Yasal Takip ............................................. 133 

 

3.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HĐLELĐ FĐNANSAL RAPORLAMA ĐLE ĐLGĐLĐ 

DÜZENLEMELER VE YAYINLANAN RAPORLAR ........................................ 135 

 

3.1.Amerika Birleşik Devletleri’nde Yapılan Düzenlemeler ................ 135 

3.1.1.Menkul Kıymetler Yasası 1933 .............................................. 137 

3.1.2.Menkul Kıymetler Borsası Yasası 1934 ................................. 139 

3.1.3.Dış Ülkeler Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu ........................ 139 

3.1.4.Cohen Komisyonu Raporu...................................................... 141 

3.1.5.Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi 

Tarafından Yapılan Düzenlemeler ve Yayınlanan Raporlar ........... 142 

3.1.5.1.Treadway Komisyonu Raporu ................................. 143 

3.1.5.2. Đç Kontrol Bütünleşik Çerçeve ............................... 145 

3.1.5.3. Hileli Finansal Raporlama 1987-1997: Amerika 

Birleşik Devletleri Halka Açık Şirketler Analizi Raporu .... 145 

          3.1.6.Sarbanes Oxley Kanunu ........................................................... 147 

         3.1.7.Finansal Tablo Denetiminde Hilelerin Göz Önünde      

          Bulundurulması Standardı (SAS 99) ................................................. 149 

3.2.Uluslararası Düzenlemeler .............................................................. 153 

3.3.Avrupa Birliği’nde Yapılan Düzenlemeler ..................................... 158 

3.4.Đngiltere’de Yapılan Düzenlemeler ................................................. 162 

3.4.1.Kurumsal Yönetim ile ilgili Düzenlemeler ...................... 162 

3.4.2.Hile Kanunu 2006 ............................................................ 167 

3.4.3.Denetim Uygulamaları Kurulu Tarafından Yapılan 

Düzenlemeler ............................................................................. 169 

3.5.Almanya’da Yapılan Düzenlemeler ................................................ 170 

3.6.Türkiye’de Yapılan Düzenlemeler .................................................. 172 

3.6.1.Türk Hukuk Sistemi’nde Yapılan Düzenlemeler ............. 174 



 x

3.6.1.1.Vergi Usul Kanunu .................................................. 174 

3.6.1.2.Borçlar Kanunu ........................................................ 175 

3.6.1.3.Türk Ceza Kanunu ................................................... 176 

3.6.2. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yapılan Düzenlemeler

 ................................................................................................... 177 

3.6.3.Türkiye Denetim Standartları Kurulu Tarafından Yapılan 

Düzenlemeler ............................................................................. 178 

3.6.4.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından 

Yapılan Düzenlemeler ............................................................... 178 

3.6.5.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yapılan 

Düzenlemeler ............................................................................. 180 

3.6.6.T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yapılan 

Düzenlemeler ............................................................................. 182 

3.6.7.Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Öngörülen Düzenlemeler

 ................................................................................................... 184 

 

4.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: BAĞIMSIZ DENETÇĐLERĐN VE ĐÇ 

DENETÇĐLERĐN HĐLELERĐ TESPĐT ETME SIKLIKLARI VE 

HĐLELERĐN ÖNLENMESĐNDE ETKĐLĐ OLAN FAKTÖRLERĐN ETKĐLĐ 

OLMA DÜZEYĐ KONUSUNDAKĐ GÖRÜŞLERĐNE ĐLĐŞKĐN BĐR 

ARAŞTIRMA ............................................................................................. 186 

 

4.1.Araştırmanın Amacı ........................................................................ 186 

4.2. Araştırmanın Konusu ve Önemi ..................................................... 187 

4.3. Araştırmanın Kapsam ve Kısıtları .................................................. 188 

4.4. Araştırmanın Metodolojisi ............................................................. 189 

4.4.1.Veri ve Bilgi Toplama Yöntemi ....................................... 189 

4.4.2.Örnekleme Süreci ............................................................. 190 

4.4.3.Araştırma Problemleri ...................................................... 191 

4.4.4.Araştırmanın Modeli ve Değişkenleri .............................. 194 

4.4.5.Araştırma Hipotezleri ....................................................... 195 



 xi

4.4.6.Araştırmada Yer Alan Ölçeğin Güvenilirlik ve Geçerlilik 

Analizi ....................................................................................... 197 

4.5. Araştırma Verilerinin Analizi ......................................................... 204 

4.5.1.Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç 

Denetçilerin Genel Özellikleri ................................................... 204 

4.5.1.1. Bağımsız Denetçilerin Genel Özellikleri................ 204 

4.5.1.2. Đç Denetçilerin Genel Özellikleri............................ 208 

4.5.2.Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçiler ve Đç Denetçiler 

Tarafından En Sık Tespit Edilen Hile Çeşitleri ......................... 211 

4.5.2.1. Bağımsız Denetçiler Tarafından En Sık Tespit Edilen 

Hile Çeşitleri ........................................................................ 211 

4.5.2.2.Đç Denetçiler Tarafından En Sık Tespit Edilen Hile 

Çeşitleri ............................................................................... 213 

4.5.3.Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç 

Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığı Arasındaki Farkların 

Analizi ....................................................................................... 216 

4.5.3.1. Her Bir Hile Çeşidi Đçin Bağımsız Denetçilerin ve Đç 

Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığı Arasındaki Farkların 

Analizi ................................................................................. 217 

4.5.3.2.Üç Temel Hile Çeşidi Đçin Bağımsız Denetçilerin ve Đç 

Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığı Arasındaki Farkların 

Analizi ................................................................................. 225 

4.5.4.Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç 

Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının Denetçilerin Mesleki 

Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizi

 ................................................................................................... 227 

4.5.4.1.Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizi ..................................................... 228 

4.5.4.2.Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizi ..................................................... 238 



 xii

 

4.5.5.Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç 

Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının Denetçilerin Hile 

Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizi ........................................................... 248 

4.5.5.1. Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizi ........................ 248 

4.5.5.2.Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizi ........................ 258 

4.5.6.Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç 

Denetçilerin Araştırma Kapsamındaki Hilelerin Türkiye’de 

Faaliyet Gösteren Đşletmelerde Ne Kadar Yaygın Olduğu 

Konusundaki Görüşleri .............................................................. 267 

4.5.6.1.Bağımsız Denetçilerin Görüşleri ............................. 267 

4.5.6.2. Đç Denetçilerin Görüşleri ........................................ 268 

4.5.7.Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç 

Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Etkili 

Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile Çeşidine 

Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizi ..................... 269 

4.5.7.1. Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili 

Olan Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki 

Görüşlerinin Üç Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizi ..................................................... 271 

4.5.7.2.Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç 

Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizi ................................................................................. 283 

4.5.8.Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç 

Denetçilerin “Fraud” Kelimesinin Türkçe Karşılığının Ne Olması 

Gerektiği Konusundaki Görüşleri ............................................. 295 



 xiii 

4.5.8.1. Bağımsız Denetçilerin Görüşleri ............................ 296 

4.5.8.2.Đç Denetçilerin Görüşleri ......................................... 297 

4.6.Araştırma Bulgularının Özeti .......................................................... 298 

 

SONUÇ VE ÖNERĐLER ........................................................................................ 313 

KAYNAKÇA .......................................................................................................... 318 

EK 1: HĐLE ÇEŞĐTLERĐ ........................................................................................ 332 

EK 2: BAĞIMSIZ DENETÇĐLERE UYGULANAN ANKET .............................. 334 

EK 3: ĐÇ DENETÇĐLERE UYGULANAN ANKET ............................................. 339 

EK 4: HĐLE ÇEŞĐTLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ AÇIKLAMALAR ...................................... 344 

ÖZGEÇMĐŞ ............................................................................................................. 348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiv

TABLOLAR LĐSTESĐ 

 

Tablo 1: Agresif Muhasebe, Kazançların Yönetimi, Gelirin 

Düzgünleştirilmesi,       Hileli Finansal Raporlama ve Yaratıcı 

Muhasebe Kavramları....................................................................... 46 

Tablo 2: Genelleştirilmiş Denetim Yazılımlarının Kullanım Alanları............ 105 

Tablo 3: Veri Analiz Süreci............................................................................. 106 

Tablo 4: Benford Kanunu Dağılım Oranları.................................................... 110 

Tablo 5: Durum Tablosu.................................................................................. 119 

Tablo 6: Hileli Finansal Raporlama ile ilgili Amerika Birleşik 

Devletleri’nde Yapılan Düzenlemeler ve Yayınlanan Raporlar........ 136 

Tablo 7: Hileli Finansal Raporlama ile ilgili Uluslararası Düzenlemeler....... 154 

Tablo 8: Avrupa Birliği’nde Denetim ile ilgili Yapılan Düzenlemeler........... 160 

Tablo 9: Đngiltere’de Kurumsal Yönetim ile ilgili Yapılan Düzenlemeler ve 

Yayınlanan Raporlar.......................................................................... 163 

Tablo 10: Hırsızlık Kanunu 1968, Hırsızlık Kanunu 1978, Hırsızlık Kanunu 

1996 ve Hile Kanunu 2006................................................................ 168 

Tablo 11: Almanya’da Hileli Finansal Raporlama ile ilgili Yapılan 

Düzenlemeler..................................................................................... 170 

Tablo 12: Hile ile ilgili Türkiye’de Yapılan Düzenlemeler............................... 173 

Tablo 13: Beşinci Sorunun Güvenilirlik Analizi-Cronbach’s Alpha Testi........ 200 

Tablo 14: Yedinci Sorunun Güvenilirlik Analizi (Hileli Finansal 

Raporlama)-Cronbach’s Alpha Testi................................................. 201 

Tablo 15: Yedinci Sorunun Güvenilirlik Analizi (Varlıkların Kötüye 

Kullanılması)-Cronbach’s Alpha Testi............................................. 202 

Tablo 16: Yedinci Sorunun Güvenilirlik Analizi (Yolsuzluk ve Ahlâki 

Olmayan Davranışlar)- Cronbach’s Alpha Testi............................... 203 

Tablo 17: Bağımsız Denetçilerin Bağımsız Denetim Mesleğindeki Hizmet 

Sürelerine Göre Frekans Dağılımı..................................................... 205 

Tablo 18: Bağımsız Denetçilerin Bağımsız Denetim Çalışmasında Görev 

Aldıkları Şirket Sayılarına Göre Frekans Dağılımı........................... 206 



 xv

Tablo 19: Bağımsız Denetçilerin Hile veya Hile Denetimi ile ilgili Derse 

veya Eğitim Programına Katılıp Katılmamalarına Göre Frekans 

Dağılımı............................................................................................. 207 

Tablo 20: Đç Denetçilerin Đç Denetim Mesleğindeki Hizmet Sürelerine Göre 

Frekans Dağılımı............................................................................... 208 

Tablo 21: Đç Denetçilerin Đç Denetim Çalışmasında Görev Aldıkları Şirket 

Sayılarına Göre Frekans Dağılımı..................................................... 209 

Tablo 22: Đç Denetçilerin Hile veya Hile Denetimi ile ilgili Derse veya 

Eğitim Programına Katılıp Katılmamalarına Göre Frekans 

Dağılımı............................................................................................. 210 

Tablo 23: Bağımsız Denetçilerin Hile Çeşitlerini Tespit Etme Sıklığına Göre 

Frekans Dağılımı............................................................................... 211 

Tablo 24: Bağımsız Denetçilerin Hile Çeşitlerini Tespit Etme Sıklığının 

Ortalamasına Göre Yapılan Sıralama................................................ 213 

Tablo 25: Đç Denetçilerin Hile Çeşitlerini Tespit Etme Sıklığına Göre 

Frekans Dağılımı............................................................................... 214 

Tablo 26: Đç Denetçilerin Hile Çeşitlerini Tespit Etme Sıklığının 

Ortalamasına Göre Yapılan Sıralama................................................ 215 

Tablo 27: Bağımsız Denetçiler ile Đç Denetçilerin Hile Çeşitlerini Tespit 

Etme Sıklıklarının Ortalamaları........................................................ 218 

Tablo 28: Bağımsız Denetçiler ile Đç Denetçilerin Hile Çeşitlerini Tespit 

Etme Sıklıklarının Ortalamalarının Farklılığı Testi.......................... 219 

Tablo 29: Bağımsız Denetçiler ile Đç Denetçilerin Hile Çeşitlerini Tespit 

Etme Sıklığının Ortalamalarının Farklılığı Testine Đlişkin 

Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları................................................... 222 

Tablo 30: Bağımsız Denetçiler ile Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidini 

Tespit Etme Sıklığının Ortalamaları.................................................. 225 

Tablo 31: Bağımsız Denetçiler ile Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidini 

Tespit Etme Sıklığının Ortalamalarının Farklılığı 

Testi................................................................................................... 226 

   



 xvi

Tablo 32: Bağımsız Denetçiler ile Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidini 

Tespit Etme Sıklığının Ortalamalarının Farklılığı Testine Đlişkin 

Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları................................................... 226 

Tablo 33: Bağımsız Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Ortalamalar................. 229 

Tablo 34: Bağımsız Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin T-Testi Sonuçları........ 230 

Tablo 35: Bağımsız Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Araştırma Hipotezleri 

ve Sonuçları....................................................................................... 233 

Tablo 36: Bağımsız Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini 

Tespit Etme Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin 

Ortalamalar........................................................................................ 236 

Tablo 37: Bağımsız Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini 

Tespit Etme Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin T-Testi 

Sonuçları............................................................................................ 236 

Tablo 38: Bağımsız Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini 

Tespit Etme Sıklığının Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Araştırma Hipotezleri 

ve Sonuçları....................................................................................... 237 
   

Tablo 39: Đç Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Ortalamalar................................ 239 

Tablo 40: Đç Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin T-Testi Sonuçları....................... 240 



 xvii

Tablo 41: Đç Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları....................... 243 

Tablo 42: 

 

 

Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Ortalamalar................. 246 

Tablo 43: Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin T-Testi Sonuçları........ 247 

Tablo 44: Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Araştırma Hipotezleri 

ve Sonuçları....................................................................................... 247 

Tablo 45: Bağımsız Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına 

Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin 

Ortalamalar........................................................................................ 250 

Tablo 46: Bağımsız  Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına 

Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin T-Testi 

Sonuçları............................................................................................ 251 

Tablo 47: Bağımsız Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına 

Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin 

Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları................................................... 253 

Tablo 48: Bağımsız Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini 

Tespit Etme Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp 

Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin Ortalamalar............................................................ 256 

   

   



 xviii 

Tablo 49: Bağımsız Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini 

Tespit Etme Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp 

Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin T-Testi Sonuçları................................................... 257 

Tablo 50: Bağımsız Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini 

Tespit Etme Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp 

Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları....................... 257 

Tablo 51: Đç Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin 

Ortalamalar........................................................................................ 259 

Tablo 52: Đç Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin T-Testi 

Sonuçları............................................................................................ 260 

Tablo 53: Đç Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Araştırma 

Hipotezleri ve Sonuçları.................................................................... 262 

Tablo 54: Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Ortalamalar... 265 

Tablo 55: Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin T-Testi 

Sonuçları............................................................................................ 266 

Tablo 56: Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına 

Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin 

Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları................................................... 266 



 xix

Tablo 57: Bağımsız Denetçilerin Araştırma Kapsamındaki Hilelerin 

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Đşletmelerde Ne Kadar Yaygın 

Olarak Gerçekleştirildiği Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans 

Dağılımı............................................................................................. 267 

Tablo 58: Đç Denetçilerin Araştırma Kapsamındaki Hilelerin Türkiye’de 

Faaliyet Gösteren Đşletmelerde Ne Kadar Yaygın Olarak 

Gerçekleştirildiği Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans 

Dağılımı............................................................................................. 268 

Tablo 59: Hile Önleme Faktörleri...................................................................... 271 

Tablo 60: Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerin Hileli Finansal Raporlamanın Önlenmesinde Etkili 

Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans 

Dağılımı............................................................................................. 272 

Tablo 61: Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerin Varlıkların Kötüye Kullanılmasının Önlenmesinde 

Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans 

Dağılımı............................................................................................. 273 

Tablo 62: Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerin Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışların 

Önlenmesinde Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerine Göre 

Frekans Dağılımı............................................................................... 274 

Tablo 63: Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerden Her Birinin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki 

Görüşlerinin Üç Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Friedman Testi Sonuçları........... 276 

Tablo 64: Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerden Her Birinin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki 

Görüşlerinin Üç Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Araştırma Hipotezleri ve 

Sonuçları...................................................................................... 278 

   



 xx

Tablo 65: Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Üç 

Temel Faktörün Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç 

Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin Friedman Testi Sonuçları....................................... 281 

Tablo 66: Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Üç 

Temel Faktörün Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç 

Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları....................... 282 

Tablo 67: Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerin 

Hileli Finansal Raporlamanın Önlenmesinde Etkili Olma Düzeyi 

Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı............................ 284 

Tablo 68: Đç Denetçilerin Hilelerinin Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerin 

Varlıkların Kötüye Kullanılmasının Önlenmesinde Etkili Olma 

Düzeyi Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı............... 285 

Tablo 69: Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerin 

Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışların Önlenmesinde Etkili 

Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı..... 286 

Tablo 70: Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerden 

Her Birinin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç 

Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin Friedman Testi Sonuçları....................................... 287 

Tablo 71: Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerden 

Her Birinin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç 

Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları....................... 290 

Tablo 72: Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Üç Temel 

Faktörün Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel 

Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine 

Đlişkin Friedman Testi Sonuçları....................................................... 294 

   

   



 xxi

Tablo 73: Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Üç Temel 

Faktörün Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel 

Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine 

Đlişkin Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları........................................ 295 

Tablo 74: Bağımsız Denetçilerin “Fraud” Kelimesinin Türkçe Karşılığı 

Hakkındaki Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı............................... 296 

Tablo 75: Đç Denetçilerin “Fraud” Kelimesinin Türkçe Karşılığı Hakkındaki 

Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı.................................................. 297 

Tablo 76: Bağımsız Denetçiler Tarafından En Sık Tespit Edilen Beş Hile 

Çeşidi................................................................................................. 298 

Tablo 77: Đç Denetçiler Tarafından En Sık Tespit Edilen Beş Hile Çeşidi....... 298 

Tablo 78: Her Bir Hile Çeşidi Đçin Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin 

Hileleri Tespit Etme Sıklığı Arasındaki Farkların Analizine Đlişkin 

Bulgular............................................................................................. 300 

Tablo 79: Üç Temel Hile Çeşidi Đçin Bağımsız Denetçilerin ve Đç 

Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığı Arasındaki Farkların 

Analizine Đlişkin Bulgular................................................................. 301 

Tablo 80: Her Bir Hile Çeşidine Göre Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit 

Etme Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Bulgular........ 302 

Tablo 81: Üç Temel Hile Çeşidine Göre Bağımsız Denetçilerin Hileleri 

Tespit Etme Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Bulgular........ 302 

Tablo 82: Her Bir Hile Çeşidine Göre Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Bulgular....................... 304 

Tablo 83: Üç Temel Hile Çeşidine Göre Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Bulgular....................... 305 

   

   



 xxii

Tablo 84: Her Bir Hile Çeşidine Göre Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit 

Etme Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp 

Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin Bulgular................................................................. 306 

Tablo 85: Her Bir Hile Çeşidine Göre Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına 

Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin 

Bulgular............................................................................................. 307 

Tablo 86: Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin Araştırma Kapsamındaki 

Hilelerin Türkiye’de Faaliyet Gösteren Đşletmelerde Ne Kadar 

Yaygın Olduğu Konusundaki Görüşleri............................................ 308 

Tablo 87: Her Bir Faktör Açısından Bağımsız Denetçilerin Hilelerin 

Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi 

Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Bulgular....................... 309 

Tablo 88: Üç Temel Faktör Açısından Bağımsız Denetçilerin Hilelerin 

Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi 

Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Bulgular....................... 310 

Tablo 89: Her Bir Faktör Açısından Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde 

Etkili Olan Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki 

Görüşlerinin Üç Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Bulgular..................................... 311 

Tablo 90: Üç Temel Faktör Açısından Đç Denetçilerin Hilelerin 

Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi 

Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Bulgular....................... 312 

Tablo 91: Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin “Fraud” Kelimesinin 

Türkçe Karşılığının Ne Olması Gerektiği Konusundaki Görüşleri... 312 

 

 



 xxiii 

ŞEKĐLLER LĐSTESĐ 

 

Şekil 1: Hile ve Yolsuzluk Üçgeni................................................................. 8 

Şekil 2: Hile Elması........................................................................................ 9 

Şekil 3: Hile Çeşitleri..................................................................................... 13 

Şekil 4: Varlıkların Kötüye Kullanılması....................................................... 14 

Şekil 5: Nakit Tahsilatı ve Ödemeleri ile ilgili Varlıkların Kötüye 

Kullanılması...................................................................................... 15 

Şekil 6: Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce Yapılan Nakit Hırsızlığı.......... 16 

Şekil 7: Hileli Ödemeler................................................................................. 21 

Şekil 8: Çek Hileleri....................................................................................... 22 

Şekil 9: Bordro Hileleri.................................................................................. 30 

Şekil 10: Harcama Hileleri............................................................................... 32 

Şekil 11: Stoklar ve Diğer Varlıkların Kötüye Kullanılması............................ 34 

Şekil 12: Stoklar ve Diğer Varlıkların Çalınması............................................. 35 

Şekil 13: Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışlar....................................... 38 

Şekil 14: Hileli Finansal Raporlama................................................................. 49 

Şekil 15: Varlıkların ve Gelirlerin Olduğundan Yüksek Gösterilmesi............. 50 

Şekil 16: Hileyi Ortaya Çıkartma Yaklaşımları................................................ 87 

Şekil 17: Stratejik Hile Đnceleme Modeli......................................................... 97 

Şekil 18: Benford Kanunu................................................................................ 111 

Şekil 19: Hile Đnceleme Yöntemleri................................................................. 122 

Şekil 20: Araştırma Modeli 1........................................................................... 194 

Şekil 21: Araştırma Modeli 2........................................................................... 195 

Şekil 22: Bağımsız Denetçilerin Bağımsız Denetim Mesleğindeki Hizmet 

Sürelerine Göre Frekans Dağılımı..................................................... 205 

Şekil 23: Bağımsız Denetçilerin Denetim Çalışmasında Görev Aldıkları 

Şirket Sayılarına Göre Frekans Dağılımı.......................................... 206 

   

   
   

   



 xxiv

Şekil 24: Bağımsız Denetçilerin Hile veya Hile Denetimi ile ilgili Derse 

veya Eğitim Programına Katılıp Katılmamalarına Göre Frekans 

Dağılımı............................................................................................. 207 

Şekil 25: Đç Denetçilerin Đç Denetim Mesleğindeki Hizmet Sürelerine Göre 

Frekans Dağılımı............................................................................... 208 

Şekil 26: Đç Denetçilerin Đç Denetim Çalışmasında Görev Aldıkları Şirket 

Sayılarına Göre Frekans Dağılımı..................................................... 209 

Şekil 27: Đç Denetçilerin Hile veya Hile Denetimi ile ilgili Derse veya 

Eğitim Programına Katılıp Katılmamalarına Göre Frekans 

Dağılımı............................................................................................. 210 

Şekil 28: Bağımsız Denetçilerin Araştırma Kapsamındaki Hilelerin 

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Đşletmelerde Ne Kadar Yaygın 

Olarak Gerçekleştirildiği Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans 

Dağılımı............................................................................................. 268 

Şekil 29: Đç Denetçilerin Araştırma Kapsamındaki Hilelerin Türkiye’de 

Faaliyet Gösteren Đşletmelerde Ne Kadar Yaygın Olarak 

Gerçekleştirildiği Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans 

Dağılımı............................................................................................. 269 

Şekil 30: Bağımsız Denetçilerin “Fraud” Kelimesinin Türkçe Karşılığı 

Hakkındaki Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı............................... 296 

Şekil 31: Đç Denetçilerin “Fraud” Kelimesinin Türkçe Karşılığı Hakkındaki 

Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı.................................................. 297 

 

 

 



 xxv

EKLER LĐSTESĐ 

 

Ek 1: Hile Çeşitleri.......................................................................................... 332 

Ek 2: Bağımsız Denetçilere Uygulanan Anket................................................ 334 

Ek 3: Đç Denetçilere Uygulanan Anket............................................................ 339 

Ek 4: Hile Çeşitleri ile ilgili Açıklamalar........................................................ 344 



 xxvi

KISALTMALAR LĐSTESĐ 

 

AAA : American Accounting Association 

Amerikan Muhasebeciler Birliği 

ABD : Amerika Birleşik Devletleri 

ACFE : Association of Certified Fraud Examiners 

Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği 

AICPA : American Institute of Certified Public Accountants 

Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü 

ASB : Auditing Standards Board 

Denetim Standartları Kurulu 

BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

CAATs : Computer Assisted Audit Techniques 

Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri 

CFE : Certified Fraud Examiner 

Sertifikalı Hile Denetçisi  

CFO : Chief Financial Officer 

Finansal Đşler Başkanı 

CEO : Chief Executive Officer 

Đcra Kurulu Başkanı 

COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi 

FCPA : Foreign Corrupt Practices Act 

Dış Ülkeler Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu 

FEI : The Financial Executives Institute 

Finansal Yöneticiler Enstitüsü 

GKGMĐ : Genel Kabul Görmüş Muhasebe Đlkeleri 

IAASB : International Auditing and Assurance Standards Board 

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 

IAS : International Accounting Standards 

Uluslararası Muhasebe Standartları 



 xxvii

IFAC : International Federation of Accountants 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu 

IIA : The Institute of Internal Auditors  

Đç Denetçiler Enstitüsü 

ISA : International Standard on Auditing 

Uluslararası Denetim Standardı 

KĐDDER : Kamu Đç Denetçileri Derneği 

NAA : National Accounting Association 

Ulusal Muhasebeciler Birliği 

OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development 

Ekonomik Đşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

PCAOB : Public Company Accounting Oversight Board 

Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu 

SAB : Staff Accounting Bulletin  

SAS : Statement on Auditing Standards 

SEC : Securities and Exchange Comission 

Menkul Kıymetler Komisyonu 

SPK : Sermaye Piyasası Kurulu 

TĐDE : Türkiye Đç Denetim Enstitüsü 

TMS : Türkiye Muhasebe Standartları 

TMSK : Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 

TMUDESK : Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 

TTK : Türk Ticaret Kanunu 

TÜDESK : Türkiye Denetim Standartları Kurulu 

TÜRMOB : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali  

Müşavirler Odaları Birliği 

UDS : Uluslararası Denetim Standartları 

UFRS : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

USĐUD : Uluslararası Suistimal Đnceleme Uzmanları Derneği 

VUK : Vergi Usul Kanunu 

 

 



 1

GĐRĐŞ 

 

Enron, WorldCom, Ahold, Tyco gibi büyük şirket skandalları finansal piyasada 

yatırımcıların güveninin azalmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler ile birlikte 

mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve bu düzenlemelerde değişiklik 

yapılması ihtiyacı doğmuş, başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere 

çeşitli ülkelerde birçok yasal düzenleme yapılmasına neden olmuştur. Yapılan bu 

düzenlemelerle amaç, iç kontrol sistemlerinin ve kurumsal yönetim sistemlerinin 

geliştirilmesi, finansal raporlama süreçleri ile ilgili sorumlulukların arttırılması ve 

böylece yatırımcıların güveninin tekrar kazanılmasıdır. 

 

“Đşletmelerde Hile, Hilelerin Önlenmesi, Hileli Finansal Raporlama ile ilgili 

Düzenlemeler ve Bir Araştırma” başlıklı tez çalışmasında amaç, Sertifikalı Hile 

Denetçileri Birliği (ACFE) tarafından yapılan sınıflandırmaya uygun olarak hile 

çeşitlerini açıklamak, hilelerin önlenmesi, tespit edilmesi ve incelenmesi konularını 

teorik olarak incelemek, bağımsız denetçiler ve iç denetçiler tarafından tespit edilen 

hileler ve hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörler ile ilgili bir araştırma 

yapmaktır. 

 

Tez çalışmasının birinci bölümünde hilenin tanımı yapılarak, hata ve hileyi ayıran 

temel özellikler, hilelerin gerçekleştirilmesine neden olan faktörler, hile yapan 

kişilerin özellikleri ve hilelerin neden olduğu ekonomik kayıplar  açıklanmıştır. Tez 

kapsamındaki hilelerin sınıflandırılmasında Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği 

(ACFE) tarafından oluşturulan hile ağacı model alınmıştır. Tez çalışmasının bu 

bölümünde hileler; varlıkların kötüye kullanılması, hileli finansal raporlama ile 

yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar olmak üzere üç başlık altında ele alınmıştır.  

 

Çalışmanın ikinci bölümünde, hilelerin önlenmesinin ve erken farkedilmesinin 

işletmenin karşılaşacağı maddi kaybı önemli ölçüde düşüreceği belirtilmiş, hilelerin 

önlenmesi için işletmede oluşturulması gereken caydırıcı politikalar anlatılmıştır. 

Đşletmede hilelerin önlenmesi için oluşturulmuş prosedürler ne kadar etkin olursa 
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olsun, hilelerin olmayacağı konusunda tam olarak güvence verememektedir. Bu 

nedenle hangi faaliyetlerde veya hangi kayıtlarda hileli işlemler olabileceğinin erken 

tespit edilmesi de en az hilelerin önlenmesi kadar önem taşımaktadır. Tez 

çalışmasının bu bölümünde hilelerin tespit edilmesinde kullanılan yaklaşımlar ve 

yöntemler sistematik bir şekilde sınıflandırılarak açıklanmış, hile şüphesi duyulan 

faaliyet veya işlemlerin araştırılma süreci hilelerin incelenmesi başlığı altında 

anlatılmıştır. 

 

Tezin üçüncü bölümünde, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Türkiye’de, Đngiltere’de, 

Almanya’da, Avrupa Birliği’nde ve uluslararası alanda hileli finansal raporlama ile 

ilgili yapılan düzenlemeler ve hazırlanan raporlar açıklanmıştır. 

 

Tezin dördüncü bölümünde, bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin Türkiye’de 

faaliyet gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında en sık tespit 

ettikleri hile çeşitlerinin belirlenmesi amacı ile bir araştırma yapılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda, her bir hile çeşidinin bağımsız denetçiler tarafından tespit edilme 

sıklığı ile iç denetçiler tarafından tespit edilme sıklığı arasında fark olup olmadığı da 

incelenmiştir. Bununla birlikte, araştırma kapsamındaki hile çeşitlerinin Türkiye’de 

faaliyet gösteren işletmelerde ne kadar yaygın olarak gerçekleştirildiği konusunda 

bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin görüşleri alınmıştır. Araştırmada ayrıca, 

hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörlerin hileli finansal raporlama, varlıkların 

kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar olmak üzere üç 

temel hile çeşidinin önlenmesi açısından etkili olma düzeyi konusunda bağımsız 

denetçilerin ve iç denetçilerin görüşleri tespit edilmiştir. Tez çalışmasındaki bir diğer 

araştırma konusu ise, uluslararası literatürde “fraud” olarak geçen terimin Türkçe 

karşılığının ne olması gerektiği konusunda bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin 

görüşlerinin belirlenmesidir. 
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1. BĐRĐNCĐ BÖLÜM: HĐLE VE HĐLE ÇEŞĐTLERĐ  

 

Bu tez çalışmasının birinci bölümünde hilenin tanımı yapılarak, hata ve hileyi ayıran 

temel özellikler açıklanmıştır. Hile incelemelerinde, hilelerin genel olarak hangi 

özelliklere sahip kişiler tarafından ve neden yapıldıklarının bilinmesi büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle bu bölümde hile yapan kişilerin genel özellikleri ve 

hilelerin gerçekleştirilmesine neden olan faktörler ayrıntıları ile açıklanmış, hilenin 

sadece işletmeye değil, tüm ekonomiye olan etkileri belirtilmiştir. 

1.1. Hile 

Đngilizce hile anlamına gelen “Fraud” kelimesi Latince hasar, yanlış yapma, aldatma 

kavramları için kullanılan “Fraus” kelimesinden türemiştir.1 Uluslararası literatürde 

kullanılan “fraud” teriminin Türkçe karşılığı konusunda henüz bir birlik 

sağlanamamıştır. Türkiye’de yapılan akademik çalışmalarda, “Fraud” kelimesine 

karşılık olarak hile, yolsuzluk veya suistimal kelimeleri kullanılmaktadır. Bu tez 

çalışmasında, Đngilizce “fraud” kelimesi karşılığında hile terimi kullanılmaktadır. 

1.1.1. Hilenin Tanımı 

Türk Dil Kurumu’nda “hile” kelimesinin iki tanımı vardır. Birincisi, “Birini 

aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika” Đkincisi ise, 

“Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma”dır. Yolsuzluğun Türk Dil 

Kurumundaki gerçek anlamı “yolsuz olma durumu”dur. Yine Türk Dil Kurumu’nda 

yolsuzluğun mecaz anlamı, “Bir görevi bir yetkiyi kötüye kullanma” şeklinde 

açıklanmıştır.2 

 

                                                 
1 Howard Silverstone, Michael Sheetz,  Forensic Acounting and Fraud Investigation for Non-
Experts, 2. bs, New Jersey, John Wiley&Sons Inc., 2007, s.3-4. 
2 Türk Dil Kurumu, (Çevrimiçi) http://www.tdk.gov.tr/, 25 Mayıs 2008. 
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Hile kelimesi “bir kişiyi kandırmak veya aldatmak için gerçekleştirilen kasıtlı 

davranış” için kullanılan genel bir ifadedir.3 Bu nedenle hilenin tek ve kapsayıcı bir 

tanımını yapmak oldukça güçtür.4 Bu kasti yanlış davranış, çeşitli şekillerde 

tanımlanabilir: 

 

Hile; sahtekârlık, yolsuzluk, usulsüzlük gibi düzensizlikler, kasıtlı olarak yapılan 

yanlışlıklardır. Hile, işletme personeli, yönetimden sorumlu kişiler ya da üçüncü 

kişilerin bilinçli olarak menfaat sağlamak amacıyla aldatma içeren davranışlarda 

bulunmasıdır.5  

 

240 numaralı Uluslararası Denetim Standardı’nda (UDS) yolsuzluk ve hile kelimesi; 

yönetim kademesindeki bir ya da birden fazla çalışanın veya üçüncü şahısların 

bilgileri kasıtlı olarak örtbas etmesi ya da haksız kazanç elde etmesi olarak 

tanımlanmıştır.6 

 

Đşletmelerde haksız kazanç sağlamayı amaçlayan hileli hareket biçimleri yaygın bir 

çeşitlilik içermektedir. Bir kişinin başka bir kişi üzerinden yarar sağlayacağı her türlü 

düzenleme hile kapsamına girer. Bunların bir kısmını, varlıkların haksız olarak 

edinimi, rüşvet alma, sahte belge ve raporlar düzenleme, zimmete para geçirme, 

hırsızlık, giderleri ve maliyeti şişirme, işletme varlıklarının haksız kullanımı 

oluşturmaktadır. Sağlanan bu haksız kazançlar, işletmenin parasını veya malını 

doğrudan elde etme şeklinde olabileceği gibi, ödüllendirme, ikramiye alma, güç 

sağlama gibi dolaylı yollarla da olabilmektedir.7 

 

                                                 
3 Zabihollah Rezaee, Financial Statement Fraud: Prevention and Detection, New York, John 
Wiley and Sons, 2002, s.2. 
4 Nejat Bozkurt, Đşletmelerin Kara Deliği Hile: Çalışan Hileleri,  Đstanbul, Alfa Basım Yayım, 
Nisan 2009, s.60. 
5 Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri SMMM ve YMM’lere Yönelik Đlkeler ve 
Teknikler,  11. bs. Đstanbul, Arıkan Basım Yayım, Ocak 2007, s.134. 
6 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, 
TÜRMOB, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları, TÜRMOB Yayınları, No:339, s.195. 
(UDS 240) 
7 Nejat Bozkurt, “Đşletmlerde Hile Yapan Çalışanların Karakteristik Özellikleri,” Yaklaşım, Sayı 93, 
Eylül 2000, s.58. 
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Finansal tabloları kullananları yanıltmak amacıyla yapılan hile ve yolsuzluklar 

aşağıdaki gibi gerçekleştirilirler:8 

 

• Faaliyet sonuçlarını etkilemek amacıyla özellikle dönem sonuna yakın 

tarihlerde gerçek dışı yevmiye kayıtları yapmak, 

• Tahakkuk eden kıymet hareketlerine ilişkin işlem ve olayları kayıt dışı 

bırakmak veya zamanından önce kaydetmek ya da gelecek dönemlerin 

başarısını etkilemek amacıyla ertelemek, 

• Muhasebe tahminlerini uygun olmayan bir biçimde yaparak hesap 

bakiyelerini etkilemek, 

• Finansal tablo kalemlerini etkileyebilecek bilgileri gizlemek veya 

açıklamamak ya da yanıltıcı bir biçimde açıklamak, 

• Karmaşık işlemlere girişerek finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını  

değiştirmeyi amaçlamak, 

• Önemli ve olağandışı işlemlere ilişkin kayıtları değiştirmek. 

 

Đşletme üst yönetimi dışındaki çalışanlar tarafından yapılan hileler genellikle işletme 

kaynaklarını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak amacı ile yapılırken, 

işletme sahip ve yöneticileri tarafından yapılan hileler genellikle işletme ile ilgili 

üçüncü kişilere işletmenin finansal durumunu olduğundan daha iyi göstererek işletme 

hisselerine daha fazla talebin olmasını sağlamak, ya da işletmenin finansal durumunu 

olduğundan daha kötü göstererek işletmede hissesi bulunan kişilere daha az kâr payı 

ödemek ve devlete de daha az vergi vermek amacıyla yapılmaktadır. 

1.1.2. Hata ve Hileyi Ayıran Temel Özellikler  

Hatalar, finansal tablolardaki kasti olmayan yanlışlıklardır. Bunlar kaydedilmesi 

gereken bir ekonomik olayın, bir tutarın veya bir açıklamanın finansal tablolara dahil 

edilmemiş olması veya yanlış bir işlemin ya da tutarın finansal tablolara dahil 

edilmesi sonucu meydana gelirler. Hatalar, bir kıymet hareketinin defterlere 

kaydedilmemiş olması, bir kıymet hareketinin ait olduğu döneme değil, bir başka 
                                                 
8 Güredin, a.g.e., s.138-139. 
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muhasebe dönemine kaydedilmiş olması, yanlış bir tutar ile kaydedilmiş olması, ya 

da yanlış bir hesaba borç veya alacak kaydedilmiş olması sonucu ortaya çıkarlar.9 

Hata ve hileyi ayıran temel unsur, finansal tablolarda yanlış beyana sebep olan 

hareketin kasıtlı veya kasıtsız olarak yapılmış olmasıdır.10 Muhasebe hataları 

bilgisizlik ve dikkatsizlikten dolayı kasti olmayan nedenler ile meydana gelirken, 

hileler bilinçli olarak ve kasten gerçekleştirilmektedir.  

Muhasebe hataları genellikle kayıtlarla sınırlı iken, muhasebe hileleri hem kayıtlar 

hem de yapılan yanlış kayıtların gizlenmesi amacı ile belgeler üzerinde 

yapılmaktadır. Hatalarda herhangi bir kasıt ve gizleme amacı bulunmadığı için ortaya 

çıkartılması ve düzeltilmesi daha kolay iken, hileleri ortaya çıkartmak ve ispat etmek 

hatalara göre çok daha zordur. 

Dürüst kişiler belgeleri değiştirme, kanıtları saklama veya zarar verme gibi 

davranışlarda bulunmazlar, bu nedenle belge ve kanıtların manipülasyonu bir kasıt 

unsurunun göstergesi olabilmektedir. Kasıtlı olarak yanlış işlemler gerçekleştirmiş 

bir çalışan, işletme içerisinde gerçekleştirilen bir hile incelemesi sırasında genellikle 

biraz daha tereddütlü ve sinirli olabilmektedir. Örneğin, bazı çalışanlar mülakat veya 

görüşme yapmak istemeyebilirler. Hile incelemelerine engel olmak da kasıt 

unsurunun bir göstergesi olabilmektedir.11 

1.1.3. Hilelerin Gerçekleştirilmesine Neden Olan Faktörler 

Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (American Institute of Certified Public 

Accountants-AICPA) tarafından yayınlanan 99 numaralı denetim standardı (SAS 

99), işletmede gerçekleştirilen muhasebe hilelerine üç faktörün önemli etkisi 

olduğunu belirtmektedir. Bu unsurlar; özenti/baskılar, fırsatlar ve 

davranış/bahanelerdir. Bu üç faktöre “Hile Üçgeni” adı verilmektedir ve bir 

                                                 
9 A.e., s.132-133. 
10 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), AU 316, Consideration of Fraud in 
a Financial Statement Audit-SAS No. 99, Md.05, (Çevrimiçi) 
http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/AU-00316.PDF, 15 Ocak 2010. 
11 Tracy L. Coenen, Essentials of Corporate Fraud, New Jersey, John Wiley and Sons, 2008, s.8.  
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işletmede bu unsurların mevcut olması, hilelerin gerçekleştirilmesi için uygun ortam 

yaratmaktadır. 

 

Özenti/Baskılar: Aşırı borçları olan, madde bağımlısı olan veya kumar düşkünlüğü 

olan çalışanlar finansal açıklarını kapatmak veya diğer kişisel ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere hırsızlık yapabilirler.12 Ayrıca yüksek rekabet, müşteri 

taleplerindeki önemli azalmalar, işletmenin finansal başarısızlıkları gibi ekonomik 

tehlikeler veya yöneticilerin finansal beklentileri karşılaması konusunda yapılan 

baskılar işletme yöneticilerinin hileli finansal raporlama yapmasına neden 

olabilmektedir. Yöneticiler yıl sonu ikramiyelerini veya başarıya dayalı ücretlerini 

yükseltmek amacı ile de hileli finansal tablo gerçekleştirme eğilimi içerisinde 

olabilirler.13 

 

Fırsatlar: Fırsat, çalışanlar tarafından işletme içerisinde hileleri gerçekleştirmek için 

müsait bir ortamın  mevcut olduğunun hissedilmesidir. Etkin olmayan iç kontrol 

sistemi, işletme çalışanları için en büyük fırsattır. Personelin yetkileri dışındaki 

varlıklara, bilgilere ve bilgisayar sistemlerine erişimi, sadece hilelerin 

gerçekleştirilmesi için değil, aynı zamanda gerçekleştirilen hilelerin saklanması için 

de fırsatlar yaratır.14 Yönetim kurulunun kontrol mekanizmaları ve finansal 

raporlama süreçlerini gözetme konusundaki yetersizliği, üst düzey yönetimde yapılan 

sık değişiklikler gibi karmaşık ve düzensiz organizasyon yapısı hileli finansal 

raporlamaya fırsat tanıyabilir.15 

 

Davranış/Bahaneler: Đşletme içerisinde veya çevresinde yaratılan yoğun baskılar 

dürüst ve yüksek ahlâki değerlere sahip kişilerin dahi hile yapmasında etkili olabilir. 

Bazı kişiler ise bilinçli ve kasıtlı olarak etik olmayan davranışlar gerçekleştirebilecek 

karaktere veya ahlâki değerlere sahip olabilirler.16 Đşletme etik kurallarının etkin bir 

şekilde duyurulmaması, işletme yönetiminin işletme hisse senedi fiyatını yüksek 

                                                 
12 Güredin, a.g.e., s.136-138. 
13 A.g.e., UDS 240, Appendix I. 
14 Coenen, a.g.e., s.12.  
15 A.g.e., UDS 240, Appendix I. 
16 A.e., UDS 240, Md.12. 
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tutma konusunda aşırı baskıları, işletme yönetiminin etik olmayan davranışlarda 

bulunması işletme çalışanlarının da yaptıkları yolsuzluklar için kendilerini haklı 

saymalarını ve bahane bulmalarını kolaylaştırır.17 

 

David T. Wolfe ve Dana R. Hermanson’a göre, bir işletmede hile üçgeninde bulunan 

üç unsur mevcut olsa dahi, hilenin gerçekleşebilmesi için kişisel özellikler ve 

yetenek de önemli bir faktörü oluşturmaktadır. Wolfe ve Hermanson, özenti/baskılar, 

fırsatlar ve davranış/bahanelerin yanı sıra dördüncü bir unsur olarak hile yapma 

kabiliyetinin de hilelerin gerçekleştirilmesinde etkili olduğunu düşünmekte ve bu 

dört unsuru “hile elması” olarak isimlendirmektedir. Örneğin, satışlar ile ilgili iç 

kontrol sisteminde zayıflıklar bulunan bir işletmede, satış sözleşmelerinin tarihlerinin 

değiştirilmesi suretiyle hasılatın erken tanınması ile ilgili fırsatlar bulunmaktadır. Bu 

hilenin gerçekleştirilebilmesi için, yeterli kabiliyete sahip bir kişinin bu fırsatı fark 

etmesi ve değerlendirebilmesi gerekmektedir. Yeterli teknik bilgiye ve deneyime 

başka bir ifade ile hile yapma kabiliyetine sahip olmayan bir kişi, hile üçgenindeki üç 

unsurun mevcut oluğu durumlarda dahi hile yapamaz.18 

 

Şekil 1: Hile ve Yolsuzluk Üçgeni 

 

 
 
Kaynak: Tracy L. Coenen, Essentials of Corporate Fraud, New Jersey, John Wiley and Sons, 2008, 
s.10. 

 

                                                 
17 A.e., UDS 240, Appendix I. 
18 David T. Wolfe, Dana R. Hermanson, “The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of 
Fraud,” CPA Journal, Yıl:12, Sayı:74, Aralık 2004, s.39. 

  Özenti/Baskılar 

      Fırsatlar Davranış/Bahaneler 



 9

Şekil 2: Hile Elması 

 

 
Kaynak: David T. Wolfe, Dana R. Hermanson, “The Fraud Diamond: Considering the Four Elements 
of Fraud,” CPA Journal, Yıl:12, Sayı:74, Aralık 2004, s.40. 
 

1.1.4. Hile Yapan Kişilerin Özellikleri 

Hile yapan kişiler bazı genel ortak özelliklere sahiptirler. Ancak, bir kişinin bu 

özelliklere sahip olması onun mutlaka hile yaptığı veya yapacağı anlamına 

gelmemektedir. Kişiler tarafından sahip olunan bu özelliklerin başka nedenlerinin de 

olabileceği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

Đşletme içerisinde üst düzey pozisyona gelen kişilerin, sorumlulukları arttıkça ve 

organizasyon şemasında üst kademelere çıktıkça varlıklara, bilgi ve belgelere erişim 

düzeyi de artmaktadır. Yeterli deneyim ve mesleki bilgi birikimine sahip olan bu 

kişilerin zaman içerisinde işletme faaliyetlerini yakından tanıması ve işletmenin iç 

kontrol sistemindeki aksaklıkları fark etmesi ile birlikte, varlıklara, bilgi ve belgelere 

rahatlıkla erişebilmeleri hilelerin gerçekleştirilmesi için fırsatlar yaratabilmektedir. 

Bununla birlikte yöneticiler, işletme içerindeki pozisyonlarını ve yaptırım güçlerini 

kullanarak iç kontrol sistemini yok sayabilmektedirler. Bütün bu fırsatlar, üst düzey 

bir yöneticinin yapacağı hilenin boyutunu ve işletmeye olan etkilerini arttırabilmekte, 

hilenin rahatlıkla gizlenebilmesine imkan tanıyabilmektedir. Ayrıca yöneticilerin 

işletmede güvenilir bir konuma gelmeleri ve bu nedenle fazla denetlenmemeleri de 

hileyi doğuran nedenlerden sayılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, genellikle hile 

Davranış / Bahaneler 

Özenti / Baskılar 

    Kabiliyet     Fırsatlar 
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yapan kişilerin işletme organizasyon yapısı içerisinde pozisyonları yükseldikçe, 

hilenin işletme için yaratacağı maddi kayıp da o kadar fazla olmaktadır.19 Mesleki 

eğitim de hilelerin gerçekleştirilmesinde önemli bir unsurdur. 2008 yılında ACFE 

tarafından  yapılan araştırmada iyi eğitim almış olan çalışanların yaptıkları hilenin 

yarattığı maddi kaybın daha fazla olduğu tespit edilmiş ve hile yapan kişinin yaşı 

arttıkça hile sonucunda meydana gelen maddi kaybın da arttığı belirlenmiştir.20  

 

Đşletme faaliyetleri sonucunda yüksek ikramiye ve bonus kazanma arzusu içerisinde 

olan yöneticiler, finansal analistlerin beklentilerinin karşılanması ile mesleki 

itibarlarını arttırmak isteyen yöneticiler ve önceden belirlenmiş finansal hedeflere 

ulaşmak isteyen yöneticiler çeşitli hileli muhasebe uygulamaları ile kamuya hileli 

finansal raporlar sunabilmektedirler.21 

 

 Kişilerin çalışma alışkanlıkları da dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur. 

Çalışanın gece geç saatlere kadar kalıp yalnız çalışma isteği içerisinde olması gizli 

işlemler yapma arzusundan dolayı olabilmektedir. Ayrıca, hile yapan kişiler, 

kendileri izindeyken gizledikleri hileli işlemlerin ortaya çıkmasından korktukları için 

yıllık izinlerini kullanmak istemeyebilirler. Hile yapan çalışanların bir diğer genel 

özelliği de, sürekli olarak işletmede oluşturulmuş sistemin dışında davranmaktır. Bu 

kişiler, işletmede oluşturulmuş politika ve prosedürlerin dışında davranışlarda 

bulunma eğilimi gösterebilirler.22 

 

Çalışanların özel hayatlarında yaşadıkları özel sorunlar hilelerin gerçekleştirilmesi 

için baskı unsuru yaratabilmektedir. Örneğin, çalışanların finansal sorunlar 

yaşamaları, madde ve alkol bağımlısı olmaları ve lüks yaşama arzusu içinde olmaları 

hilelerin yapılmasına neden olabilir.23 

                                                 
19 Andreas Kapardis, Maria Krambia Kapardis, “Enhancing Fraud Prevention and Detection by 
Profiling Fraud Offenders,” Criminal Behaviour and Mental Health, Sayı:14, 2004, s.193. 
20 Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 Report to the Nation on Occupational 
Fraud & Abuse, (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 2009. 
21 International Federation of Accountants-IFAC, Handbook of International Auditing, Assurance, 
and Ethics Pronouncements, New York, 2006,  The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in 
an Audit of Financial Statements, ISA 240, Md.10. 
22 Coenen, a.g.e., s.36 
23 Güredin, a.g.e., s. 136-138. 
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1.1.5. Hilenin Maliyeti ve Ekonomiye Etkileri 

Hile ile ilgili yapılan bütün istatistiki çalışmalar, ortaya çıkartılmış hileler ile 

ilgilidir.24 Hilenin toplam tutarı sadece bu istatistiki verilerden elde edilen bir 

tahminden ibarettir. Hiç kimse, hilenin toplam etkisini tam olarak ölçemez, çünkü 

ortaya çıkartılamamış bir çok hile vardır. Yapılabilen en doğru işlem, ortaya 

çıkartılmış hileleri istatistiki olarak değerlendirerek akademik çalışmalar vasıtası ile 

ortaya çıkartılamamış hile tutarlarını tahmin etmektir.25 

 

Hilenin gerçek maliyetinin belirlenememesinin çeşitli nedenleri vardır. Hile ortaya 

çıkartılmış olsa dahi işletmeler itibar kaybetmemek amacı ile kişiyi işten çıkartıp, 

hile hiç gerçekleşmemiş gibi davranmaya devam etmektedirler. Hile araştırmalarında 

çalışmalara katılan kişiler sorulara verdikleri cevaplarda genellikle gerçekleri 

belirtmemekte, sorulara kendi algıladıkları biçimde cevap vermektedirler. Đşletmeler 

yasal prosedürleri takip etmek istememekte, kişiyi işten çıkartarak işletme içerisinde 

hilenin bir daha gerçekleşmesini engellediklerini düşünmektedirler. 26 

 

Ortaya çıkartılmış hileler ile ilgili yapılan çalışmalar ve bunlarla ilgili istatistiki 

bilgiler hileler sonucunda meydana gelen direkt ekonomik kaybı göstermektedir. 

Yasal maliyetler, verimlilik kaybı, genel işletme giderleri ve işletme çalışanlarının 

moral bozukluğunun olumsuz etkileri, tedarikçiler ve müşterilerin güveni, negatif 

hisse senedi piyasa hareketleri diğer hile maliyetleri arasında sayılabilmektedir. Bu 

endirekt maliyetler tam olarak ölçülemese de hileli finansal tablo sonuçlarının 

değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır.27 

 

Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği (ACFE) tarafından 2008 yılında yayınlanan bir 

rapora göre, işletmeler yıllık hasılatlarının ortalama %7’sini hile nedeni ile 

kaybetmektedirler. Bu oran Amerika Birleşik Devletleri’nin Yurtiçi Gayrisafi 

Hasılası ile çarpıldığında hilelerin ABD ekonomisine maliyeti yaklaşık 994 milyar 

                                                 
24 Silverstone, Sheetz, a.g.e., s.11. 
25 Coenen, a.g.e., s.4.  
26 Rezaee, a.g.e.,  s.8. 
27 A.e., s. 8. 
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USD’dir.28 Bu tutarlar, tespit edilen hileleri gerçekleştiren kişilerin kendi 

menfaatlerine sağladığı tutarlardır ve işletmenin tamamını, çalışanları, tedarikçileri 

ve alıcıları etkileyen diğer gizlenmiş maliyetleri kapsamamaktadır.  

 

Yolsuzluğun maliyeti yalnız iki kişiyi veya grubu ilgilendirmemekte ekonomik, 

siyasi ve sosyal maliyeti tüm topluma yayılmaktadır. Yolsuzluk, rekabetin 

zedelenmesine, verimliliğin düşmesine, kaynakların yanlış kullanılmasına, gelir 

dağılımının bozulmasına, ekonomik ve sosyal istikrarın sarsılmasına yol açmakta, 

ahlâki değerlerin kaybolmasına ve hukukun çiğnenmesine neden olmaktadır.29  

 

Hiçbir belgeye bağlanmayarak ya da içerik olarak gerçeği yansıtmayan belgeler ile, 

gerçekleştirilen bir ekonomik olayın devletten ve işletme ile ilgili diğer kişilerden 

(ortaklardan, alacaklılardan, kazanca katılan işçilerden vb.) tamamen veya kısmen 

gizlenmesi, bu tür işlemlerin ekonominin dışına taşınmasına neden olur.30 Bu tür 

alım satım işlemleri belgeye dayanmadığı için ticari defter kayıtlarına da intikal 

etmez. Dolayısıyla hasıl olan kazanç resmi kayıtlarda gözükmez ve devlete işlem ya 

da kazanç üzerinden ödenmesi gereken vergi, fon ve harçlar da ödenmez. Devlet 

vergi alamayınca görevlerini borç olarak yerine getirmeye başlar, verginin yerini 

borçlanma alır. Aşırı borçlanma yüksek faizi, kamu açığını ve enflasyonu getirir.31 

1.2. Hile Çeşitleri 

Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği’ne (ACFE) göre hile;32 bir kişinin işletmenin 

kaynak ve varlıklarını kasıtlı yanlış uygulama veya yanlış kullanım yolu ile kişisel 

menfaat sağlamak için mesleğini kullanmasıdır.33 

                                                 
28Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 ACFE Report to the Nation on 
Occupational Fraud & Abuse, (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 
2009. 
29 Süleyman Aydın, Yolsuzluk, Nedenleri, Etkileri, Çözüm Yolları, Turhan Kitabevi Yayınları, 
Eylül 2006, s.5. 
30 Osman Altuğ, “Kayıtdışı Ekonominin Boyutları (1997),” Erciyes Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Dergisi,  
Sayı:15, 1999, s.257. 
31 Osman Altuğ, Kayıtdışı Ekonomi, Cem Ofset, Đstanbul, Mart 1994, s.14. 
32 Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği (ACFE) tarafından kullanılan terim “Occupational Fraud”dur. Bu 
tez çalışmasında Occupational Fraud terimi için “hile” kelimesi kullanılmıştır. 
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ACFE’ye göre hilenin dört unsuru vardır: 

• hile, gizli olarak gerçekleştirilir,   

• hile yapan kişi, işletmeye karşı olan görevlerini ihlal etmektedir,  

• hile, direkt veya endirekt finansal fayda sağlamak amacı ile gerçekleştirilir,  

• hile, işletmenin varlıklarını veya gelirini azaltıcı eylemler içerir. 

 

Hile çeşitleri ACFE tarafından sınıflandırılmıştır ve bu sınıflandırma “hile ağacı” 

olarak isimlendirilmektedir. Bu tez çalışmasında, ACFE tarafından hazırlanmış olan 

hile ağacı esas alınacaktır. ACFE tarafından hileler için yapılan sınıflandırma EK-

1’de yer almaktadır.   

 

ACFE hileleri; varlıkların kötüye kullanılması, yolsuzluk ve ahlâki olmayan 

davranışlar ve hileli finansal raporlama olmak üzere üç başlık altında 

sınıflandırmıştır. 

 

 

Şekil 3: Hile Çeşitleri 

 

 

 
 
Kaynak: Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud 
& Abuse, (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 2009. 

                                                                                                                                          
33 Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2006 ACFE Report to the Nation on 
Occupational Fraud & Abuse, (Çevrimiçi) 
http://www.acfe.com/resources/publications.asp?copy=rttn, 25 Mayıs 2008, s.6. 

 
Hile 

 

Varlıkların Kötüye 
Kullanılması  

 

 

Yolsuzluk ve Ahlâki 
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1.2.1. Varlıkların Kötüye Kullanılması 

Varlıkların kötüye kullanılması, varlıkların çalınması ya da amaç dışı 

kullanılmasıdır. Varlıkların kötüye kullanımı genellikle işletme çalışanlarının 

işletmeye ait varlıkları çalması şeklinde gerçekleştirilir ve genellikle küçük 

tutarlıdırlar. Varlıkların kötüye kullanımı çok ender de olsa işletme yönetimi 

tarafından da gerçekleştirilebilir. Yönetimin yetki gücü ve kontrolleri kolaylıkla 

aşabilmesi ve sahtekârlıkları iyi gizleyebilmesi gibi nedenlere bağlı olarak, zimmete 

geçirilen tutarlar çok önemli meblağlara ulaşabilir.34 Çalışanların, çalıştıkları işletme 

dışındaki diğer firmaların işletme varlıklarını haksız olarak elde etmelerine yardımcı 

olması da varlıkların kötüye kullanılması olarak sınıflandırılmaktadır. 

 

Varlıkların kötüye kullanılması; nakit tahsilatı ve ödemeleri ile ilgili varlıkların 

kötüye kullanılması ile stoklar ve diğer varlıkların kötüye kullanılması olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. 

 

 

Şekil 4: Varlıkların Kötüye Kullanılması 

 

 

 

Kaynak: Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud 
& Abuse, (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 2009. 

                                                 
34 Güredin, a.g.e., s.134-135. 
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1.2.1.1. Nakit Tahsilatı ve Ödemeleri ile ilgili Varlıkların Kötüye 

Kullanılması 

Nakit tahsilatı ve ödemeleri ile ilgili varlıkların kötüye kullanılması; muhasebe kaydı 

yapılmadan önce yapılan nakit hırsızlığı, muhasebe kaydı yapıldıktan sonra yapılan 

nakit hırsızlığı ve hileli ödemeler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

 

Şekil 5: Nakit Tahsilatı ve Ödemeleri ile ilgili Varlıkların Kötüye Kullanılması 

 

 
 
 
Kaynak: Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud 
& Abuse, (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 2009. 
 
 
 
 

Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce Yapılan Nakit Hırsızlığı  

 

Muhasebe kaydı yapılmadan önce yapılan nakit hırsızlığı, işletme tarafından tahsil 

edilen nakdin muhasebe kayıt sistemine dahil edilmeden önce işletme çalışanı 

tarafından zimmete geçirilmesidir. Bu özelliği ile bu tür hileler kayıt veya defter dışı 

hileler olarak da bilinmektedir.35  

 

Muhasebe kaydı yapılmadan önce yapılan nakit hırsızlığı, genellikle işletme 

içerisinde nakit tahsilatı yapılan birimlerde meydana gelmektedir.  Đşletme iç kontrol 

                                                 
35 Bozkurt, a.g.e., s.281.  
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sistemini yok sayan üst yönetim de bu tür hileleri gerçekleştirmek açısından uygun 

pozisyondaki kişilerdir.36 Ayrıca, işletmenin yakın gözetim ve kontrol altında 

bulunmayan çalışanları tarafından da bu tür hileler gerçekleştirilebilmektedir. Kasa 

ile ilgili sorumluluğu olmamasına rağmen yakın gözetim ve kontrol altında 

bulunmayan bir satış personeli veya işletme merkezinden uzak şube ofislerinde 

çalışan personeller örnek olarak verilebilir. Bu tür kişiler genellikle görevlerinde 

yüksek otonomiye sahip kişilerdir. Bu da beraberinde zayıf gözetim ve kontrolü 

getirmekle birlikte hilelerin gerçekleştirilmesi için fırsatlar yaratmaktadır.37  

 

Muhasebe kaydı yapılmadan önce yapılan nakit hırsızlığı yoluyla yapılan hileler, 

paranın geldiği kaynağa göre38 üç alt uygulama türüne ayrılmaktadır.39  

 

 

Şekil 6: Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce Yapılan Nakit Hırsızlığı 

 

 
 
 
Kaynak: Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud 
& Abuse, (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 2009. 
 
 

                                                 
36 Joseph T. Wells, “…And One for Me,” Journal of Accountancy, January 2002, (Çevrimiçi) 
http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2002/Jan/AndOneForMe, 11 Kasım 2009. 
37 Joseph T. Wells, Corporate Fraud Handbook Prevention and Detection, New Jersey, John 
Wiley and Sons, 2007, s.75. 
38 Bozkurt, a.g.e., s.297. 
39 Wells, “…And one for me,” a.g.e., (Çevrimiçi) 
http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2002/Jan/AndOneForMe, 11 Kasım 2009. 
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Satışlara Yönelik Hırsızlıklar: Satışlara yönelik hırsızlıklar, işletme çalışanları 

tarafından iki şekilde yapılabilmektedir:  

1. Satışların kayda alınmaması 

2. Satışların olduğundan daha düşük değer ile gösterilmesi 

 

Satışların kayda alınmaması en temel muhasebe kaydı yapılmadan önce yapılan nakit 

hırsızlığı hilesidir. Đşletme çalışanı mal veya hizmet satışı yaptıktan sonra müşteriden 

tahsilat yapmakta fakat satış veya tahsilat ile ilgili herhangi bir belge 

düzenlememekte ve herhangi bir kayıt yapmamaktadır.40 Böylelikle işletmenin 

hasılatı, zimmete geçirilen satış tutarı kadar düşük olmaktadır. Bununla birlikte 

yapılan satış bir hizmet satışı değil ise, işletmeden mal çıkışı gerçekleşmektedir ve 

dolayısıyla fiili mal miktarı ile kayıtlarda gözüken mal miktarı arasında 

mutabakatsızlık olmaktadır. Yapılan nakit satışlarının muhasebe kayıtlarına 

kaydedilmeden zimmete geçirilmesinde en çok uygulanan yöntemler; satış esnasında 

yazar kasa fişine kayıt yapılmaması veya yapılan nakit hırsızlığının gizlenmesi amacı 

ile yazar kasa fişlerinin tahrif veya imha edilmesidir.   

 

Bazen işletme personeli tahsilatın tamamını değil, bir kısmını zimmetine geçirmek 

isteyebilir. Bu durumda, nakit veya kredili satışlar ve yapılan tahsilat işletme defter 

ve kayıtlarına olması gerekenden daha düşük tutarlarda aktarılmaktadır. Böylece 

hileyi gerçekleştiren kişi, yapılan gerçek tahsilat tutarı ile, defterlere aktarılan tutar 

arasındaki farkı zimmetine geçirmektedir. Satışların muhasebe kayıtlarında 

olduğundan daha düşük değerle gösterilmesinin çeşitli yöntemleri vardır. Bu 

yöntemlerden bir tanesinde, çalışan faturanın birinci nüshası ile ikinci nüshası arasına 

karton koyarak, bilgilerin ikinci nüshaya geçmesini engellemektedir. Bu 

uygulamada, müşteriye gönderilen fatura, yapılan satışın gerçek miktar ve birim 

fiyatını gösterirken, faturanın muhasebe kayıtlarına kaynak olan ikinci nüshasına 

yapılan yanlış kayıt ile çalışan, muhasebe kayıtlarında kasa veya alacaklar hesabına 

olması gerekenden daha düşük bir tutar kaydedilmesini sağlamaktadır. Müşteriden 

tahsilat yapıldığı zaman ise, aradaki farkı zimmetine geçirmektedir. Bu tür hilelerde 

çalışanlar genellikle satışı yapılan malın birim fiyatını düşük göstermek yerine, satış 

                                                 
40 Wells, Corporate Fraud Handbook....a.g.e., s.73. 
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miktarını olduğundan daha az göstermeyi tercih etmektedir.41 Bir diğer yöntem ise, 

gerçek olmayan iskonto uygulamaktır. Bu yöntemde iskonto yapma yetkisi bulunan 

satış personeli, müşteriden satış tutarının tamamını tahsil etmekte ve müşteriye satış 

tutarının doğru kaydedildiği bir belge vermektedir. Personel, işletmede kalacak olan 

nüshada satış iskontosu yapılmış gibi göstererek, muhasebe defterlerine iskontolu 

satış tutarının kaydedilmesini sağlamaktadır.  

 

Satış işlemlerinin hiçbir şekilde kayda alınmaması kayıt veya defter dışı hileler, 

satışların olduğundan düşük gösterilmesi ise kayıt içi hileler olarak kabul 

edilmektedir.42  

 

Mal satışlarının ve bununla ilgili tahsilatın muhasebe kayıtlarına geçirilmeden 

zimmete geçirilmesi, filli stok miktarının defter kayıtlarına göre daha düşük olmasına 

neden olacaktır. Đşletmelerde her zaman için belirli bir tutarda stok eksikliği 

beklenmektedir ama bu miktarın beklenenden fazla olması muhasebe kaydı 

yapılmadan önce yapılan nakit hırsızlığının bir göstergesi olabilir.43 

 

Alacaklara Yönelik Hırsızlıklar: Đşletmenin kayıtlarında gözüken alacaklar için 

yapılan tahsilatların muhasebe kayıtlarına geçirilmeden çalınmasıdır.44 Bu hilenin 

sonucunda, işletme defter ve kayıtlarında müşteriye ait alacak hesabı olması 

gerekenden daha fazla olacaktır. Đşletme, ödemesi gecikmiş olan alacaklar için 

müşterileri ile iletişime geçeceğinden, bu tür hilelerin ortaya çıkma ihtimali çok 

yüksektir. Alacaklara yönelik hırsızlık hilesini gizlemek isteyen kişilerin kullandığı 

en yaygın yöntem ileriki zamanlarda başka bir alacak hesabı için yapılan tahsilatın 

yapılan hileyi gizlemek için kullanılmasıdır. Aşırı derecede fazla faturalama hataları, 

alacak devir hızının yavaşlaması, alacak tahsil süresindeki önemli artış, silinen 

alacaklardaki artış ve müşteri ödemelerinin kaydedilmesinde yaşanan gecikmeler bu 

tür hilelerin göstergeleri olabilmektedir.45 

                                                 
41 A.e.,s.77. 
42 Bozkurt, a.g.e., s.300. 
43 Wells, Corporate Fraud Handbook…a.g.e., s.91. 
44 Bozkurt, a.g.e., s.304. 
45 Joseph T. Wells, “Lapping It Up,” Journal of Accountancy, February 2002, s.73. 
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Đşletme tarafından yapılan bir tahsilat, alacak hesabı için gerçekleşmiş ise, muhasebe 

defterine yapılması gereken doğru kayıt kasa hesabının borçlandırılarak alacak 

hesabının alacaklandırılmasıdır. Zimmetine geçirdiği nakdi gizlemek isteyen 

personel, tahsil edilen nakit ile ilgili herhangi bir kayıt yapmadan bir gider hesabını 

borçlandırıp, müşterinin alacak hesabını alacaklandırmak yolu ile alacak hesabının 

bakiyesini güncel duruma getirebilmektedir. Yapılan hilelerin gizlenmesi amacıyla 

yapılan bir başka muhasebe kaydı ise fiktif veya mevcut bir başka alacak hesabının 

borçlandırılmasıdır. Bu yöntemi gerçekleştiren personel ödeme zamanı oldukça 

gecikmiş ve artık muhasebe kayıtlarından silinecek bir alacak hesabına borç kaydı 

yapıp, ödemeyi gerçekleştiren müşteriye ait alacak hesabına alacak kaydı yapabilir. 

Ödemesi gecikmiş bulunan müşterinin alacak hesabı kayıtlardan silinirken, personel 

tarafından çalınan fonların izleri de kayıtlarla birlikte silinerek yok olacaktır. Hileyi 

gizlemek isteyen çalışanlardan bazıları ise, mevcut bir alacaklar hesabı kullanmak 

yerine fiktif bir alacak hesabı oluşturmayı tercih edebilirler. Böyle bir durumda yeni 

oluşturulan alacaklar hesabına borç kaydı yapılıp, bir süre geçtikten sonra bu fiktif 

alacaklar hesabı yaşlandırılarak muhasebe kayıtlarından silinmektedir. Bazı kişiler 

ise zimmetine geçirdikleri parayı satışlardan iade ve indirimler gibi kontra gelir 

hesabına kayıt yaparak gizleyebilirler.46 

 

Đadelere Yönelik Hırsızlıklar: Đadelere yönelik hırsızlıklar, işletme tarafından başka 

işletmelere yapılan fazla ödemeler neticesinde, işletmeye geri ödenen nakdin çalışan 

tarafından çalınmasıdır. Yapılan fazla ödemeler genellikle ticari borçlar ve stoklar ile 

ilgili olmaktadır.47 Örneğin, işletmenin kayıtlarında gözüken ticari borçlar 

bakiyesinin, satıcı işletmenin kayıtlarında gözüken bakiyeden fazla olması 

durumunda böyle bir olayla karşılaşılabilir. Bu durumda, işletmeye iade edilen parayı 

çalan kişinin hileyi gizlemek için muhasebe kayıtlarında herhangi bir düzensizlik 

yapmasına gerek kalmamaktadır.  

 

                                                 
46 Wells, Corporate Fraud Handbook…a.g.e.,, s.91.  
47 Joseph T. Wells, “The Achilles’ Heel of the Audit,” CPA Journal, June 2007, (Çevrimiçi) 
http://www.nysscpa.org/cpajournal/2007/607/essentials/p60.htm, 11 Eylül 2009. 



 20

Muhasebe Kaydı Yapıldıktan Sonra Yapılan Nakit Hırsızlığı 

 

Muhasebe kaydı yapıldıktan sonra yapılan nakit hırsızlığı, işletme defter ve 

kayıtlarında kayıtlı olan nakdin, işletmenin irade ve isteği dışında çalışan tarafından 

ele geçirilmesi yani çalınmasıdır.48  

 

Muhasebe kaydı yapılmadan önce yapılan nakit hırsızlığı hilelerinde, para veya 

çekler işletme defterine kayıt edilmeden önce çalınırken, bu tür nakit hırsızlığında 

para veya çekler işletme defterine kayıt edildikten sonra çalınmaktadır.49 Muhasebe 

kaydı öncesinde yapılan hilelerde, işletme muhasebe defterlerinde ve kayıt sistemi 

içerisinde yapılan hile ile ilgili herhangi bir kayıt veya bilgi bulunmamaktadır. Bu 

nedenle bu tür hileler kayıt veya defter dışı hileler olarak kabul edilir ve işletme 

defter ve kayıtlarının incelenmesi ile tespit edilemez. Muhasebe kaydı yapıldıktan 

sonra yapılan nakit hırsızlığı hilelerinde ise, işletme defterlerine kaydedilmiş olan 

nakdin işletme kasasından veya işletmenin bankadaki hesabından çalınması söz 

konusu olduğu için, işletme defterlerinin ve destekleyici belgelerin incelenmesi yolu 

ile hile ortaya çıkartılabilmektedir. Bu nedenle bu tür nakit hırsızlığı kayıt içi hileler 

olarak kabul edilmektedir.50 Muhasebe kaydı yapıldıktan sonra yapılan nakit 

hırsızlığı hileleri sonucunda muhasebe kayıtlarında gözüken nakit tutarı ile fiili 

sayım sonucunda tespit edilecek olan nakit tutarı arasında mutabakatsızlık olacaktır. 

Bu nedenle nakdi çalan personelin, yaptığı hileyi gizlemek için uygun olmayan 

işlemler veya hileli muhasebe kayıtları yapması gerekmektedir. Aksi takdirde 

çalışanın yaptığı hile kolaylıkla tespit edilebilir. 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Joseph R. Dervaes, “Fraud’s Finer Points: Case History Applications Cash Larceny,  Part One,” 
(Çevrimiçi) http://www.acfe.com/resources/view.asp?ArticleID=460, 15 Eylül 2009. 
49 Jo Ann Christensen, J. Ralph Byington, “How Secure Are Your Cash Transactions?,” The Journal 
of Corporate Accounting&Finance, November/December 2003, s.10. 
50 Thomas Buckhoff, James Clifton, “Exotic Embezzling: Investigating Off-Book Fraud Schemes,” 
Journal of Financial Crime, Vol.11, No:3, 2004, s.251. 
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Hileli Ödemeler 

 

Muhasebe kaydı yapılmadan önce yapılan nakit hırsızlığı ve muhasebe kaydı 

yapıldıktan sonra yapılan nakit hırsızlığı işletme tarafından tahsil edilen nakit ile 

ilgili iken, hileli ödemeler işletme tarafından yapılan nakit ödemeleri ile ilgilidir.51 

 

Hileli ödemeler; çek hileleri, yazar kasada yapılan nakit hırsızlıkları, fatura hileleri, 

bordro hileleri ve harcama hileleri olmak üzere beşe ayrılmaktadır. 

 

Şekil 7: Hileli Ödemeler 

 
 
 
Kaynak: Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud 
& Abuse, (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 2009. 

 

Çek Hileleri 

Çek hilelerinde, işletme çeklerinin fiziksel kontrolünü ele geçirmeyi başaran işletme 

çalışanı, çeşitli hileli yöntemler ile bu çeklerin, kendi kontrolü altındaki bir banka 

hesabına veya yakın bir tanıdığına ödenmesini sağlamaktadır. 

Çek hilelerinde hileyi gerçekleştiren personel fiziksel olarak hileli bir çek 

düzenlemekte veya hileli çek aracılığıyla ödeme yapılmasını sağlamaktadır. Bu yönü 

                                                 
51 Wells, Corporate Fraud Handbook..a.g.e., s.100. 
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ile çek hileleri, diğer hileli ödemelerden farklıdır. Diğer hileli ödeme yöntemlerinde 

ise işletme çalışanı fatura veya zaman çizelgesi gibi ödemeyi destekleyici belgeleri 

yanıltıcı olarak  düzenlemektedir. Çalışan, bu yanıltıcı belgelerin işletme kayıt ve 

ödeme sistemi içerisine girmesini sağlayarak, işletme tarafından nakit olarak veya 

çek ile, olması gerekenden daha yüksek bir tutarda ödeme yapılmasına vesile 

olmaktadır.52 

Çek hilelerinde kullanılabilecek yöntemler sahte çek düzenleme hileleri, sahte ciro 

hileleri, lehdar bilgisi değiştirilmiş çek hileleri, gizlenmiş çek hileleri ve çek 

imzalama yetkisi ile gerçekleştirilen hileler olmak üzere beş bölümde ele alınabilir:  

Şekil 8: Çek Hileleri 

 

 

 

Kaynak: Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud 
& Abuse, (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 2009. 
 
 
 

Sahte Çek Düzenleme Hileleri: Boş çek yaprağının, işletme çalışanı tarafından ele 

geçirilmesi, çek üzerinde doldurulması gereken bilgilerin yazılarak sahte imza 

atılmasıdır. Sahte çek düzenleme hilelerinin gerçekleştirilebilmesi için, personelin 

işletmeye ait çeklere veya çek defterine erişim sağlaması gerekmektedir, bu nedenle 

bu tür hileler genellikle işletme içerisinde çek düzenleme yetkisi bulunan kişi 

                                                 
52 A.e., s.122. 
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tarafından gerçekleştirilmektedir.53 Çalışanın çek defterine erişim yetkisi yoksa, çek 

yaprakları işletme çalışanı tarafından çalınabilmektedir. Đşletme çalışanı ele geçirdiği 

boş çek yaprağını hamiline, kendi adına, bir tanıdığının adına veya kendi kontrolü 

altındaki hayali bir işletme adına düzenleyebilmektedir. Çalışan bu çeklerin 

ödenmesini sağlamak için, işletmede çek imzalama yetkisine sahip olan kişinin 

imzasını taklit ederek sahte imza atabilmekte veya otomatik çek imzalama makinesi 

kullanan işletmelerde makine şifresini izinsiz olarak kullanabilmektedir.  

 

Bazı durumlarda sahte çekler, hilekârın doğrudan nakit para elde etmesi amacıyla 

kullanılmamaktadır. Hilekâr, nakit para çalmak yerine düzenlediği sahte çeki kişisel 

alımları için kullanmaktadır.54 

 

Sahte çek düzenleme hilelerini diğer çek hilelerinden ayıran en temel özellik, çalışan 

tarafından boş çek yaprağının ele geçirilerek çekin bu kişi tarafından hileli olarak 

düzenlenmesi ve yetkili kişinin imzasının atılmasıdır. Diğer çek hilelerinde ise 

işletme personeli, işletme prosedürlerine uygun olarak düzenlenip imzalanmış olan 

çeki ele geçirmekte ve çeşitli hileli yöntemler ile çekin kendisine ödenmesini 

sağlamaktadır. 55 

 

Sahte Ciro Hileleri: Đşletme tarafından yapılacak olan ödemeler için hazırlanıp 

yetkili kişi tarafından imzalanmış olan çeklerin, kötü niyetli işletme personeli 

tarafından ele geçirilmesi ve bu kişi tarafından üçüncü kişilerin imzasının taklit 

edilerek çekin ciro edilmesidir. Yapılan hile sonucunda çekin içerdiği tutar, gerçek 

alacaklıya ödenecek yerde, hilekâra ödenmektedir.56 Đşletmede hazırlanmış ve 

imzalanmış olan çeklere erişim yetkisinde bulunan kişiler, sahte ciro hilelerini 

gerçekleştirmek için en uygun pozisyondaki kişilerdir. Đmzalanmış çeklerin temin 

edilmesinde kullanılan bir diğer yöntem de, posta yolu ile üçüncü kişilere 

gönderilmiş fakat adres değişikliği gibi nedenlerle işletmeye geri dönmüş çeklerin 

çalınmasıdır.  

                                                 
53 A.e., s.128.  
54 Bozkurt, a.g.e., s.272. 
55 Wells, Corporate Fraud Handbook.. a.g.e., s.133.  
56 Bozkurt, a.g.e., s.274. 
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Lehdar Bilgisi Değiştirilmiş Çek Hileleri: Đşletme içerisinde yetkili kişilerce 

imzalanarak ödeme için hazırlanmış çeki ele geçiren çalışan, çek üzerindeki lehdar 

bilgisini tahrif ederek başka bir lehdar yazabilir veya çek hazırlanmadan önce 

muhasebe sisteminde borç hesaplarına girerek alacaklının adını değiştirebilir.57 

Çeklerin hazırlanması ile yetkili bir çalışan böyle bir hileyi gerçekleştirmek 

istediğinde, çeklerin hazırlanmasında silinebilir kalem kullanabilir. Çekler başka bir 

yetkili tarafından imzalandıktan sonra çek üzerindeki bilgileri silerek hileli bir lehdar 

ismi yazabilir.58 Bu nedenle çeklerin hazırlanma sorumluluğuna sahip kişinin çekler 

imzalandıktan sonra çek yapraklarına erişimi sınırlandırılmış olmalıdır. 

 

Çek hazırlama yetkisine sahip çalışanların uygulayacağı bir başka yöntem de 

hazırladıkları çeklerde lehdar ismini boş bırakmaktır. Çeki hazırlayan kişi, işlerin 

yoğun olduğu saatlerde çekleri imzalama yetkisine sahip olan kişinin daha dikkatsiz 

olduğunu veya çekleri tam olarak kontrol etmeden imzaladığını fark etmişse, 

özellikle bu saatlerde eksik olarak düzenlenmiş çek yaprağını imzalatmaya 

çalışabilir. Çalışan daha sonra çek üzerine istediği kişi veya kurumun ismini lehdar 

olarak yazabilmektedir.  

 

Gizlenmiş Çek Hileleri: Đşletmede çeklerin düzenlenmesinden sorumlu olan kişi, 

çeklerin imzalanması ile yetkili olan kişinin çekleri kontrol etmeden imzaladığını 

tespit etmiş ise, hileli bilgiler içeren bir çek hazırlayarak bu kişinin onayına 

sunabilmektedir.  

 

Gizlenmiş çek hileleri ile sahte çek düzenleme hilelerinin uygulanma yöntemleri çok 

benzemektedir. Gizlenmiş çek hilelerinde çek işletme prosedürlerine göre yetkili bir 

kişi tarafından imzalanmakta iken, sahte çek düzenleme hilesinde hileyi yapan kişi 

çeki imzalamaktadır.  

 

Çek Đmzalama Yetkisi ile Gerçekleştirilen Hileler: Đşletme içerisinde çek imzalama 

yetkisine sahip kişiler tarafından hileli olarak çek düzenlenerek imzalanmasıdır. 

                                                 
57 Wells, Corporate Fraud Handbook.. a.g.e., s.138. 
58 A.e., s.139.  
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Etkin bir iç kontrol sisteminde çeklerin hazırlanma görevi ile çeklerin imzalanma 

görevinin birbirinden ayrılması gerekmektedir. Bu nedenle burada en önemli nokta, 

çek imzalama yetkisine sahip olan çalışanın iç kontrol sistemini aşarak boş çek 

yapraklarına erişmesidir.  

 

Çek hilelerinin gizlenmesi diğer hileli ödeme türlerine göre çok daha zordur. Çek 

hileleri dışında kalan diğer hileli ödeme türlerinde (Yazar kasada yapılan nakit 

hırsızlıkları, fatura hileleri, bordro hileleri ve harcama hileleri), çalışan destekleyici 

belgeleri hileli bir biçimde düzenleyerek yapılan ödeme tutarının normal bir ödeme 

olduğunun düşünülmesini sağlamaktır. Yapılan ödeme, olağan bir ödeme gibi 

düşünülerek muhasebe kayıtlarına geçirilir ve hile yapan personelin, muhasebe 

kayıtlarına geçirilen ödemeyi gizlemeye çalışmak gibi bir çabası olmamaktır.  

 

Sahte çek düzenleme hileleri ve çek imzalama yetkisi ile gerçekleştirilen hilelerde, 

çalışan tarafından hileli olarak düzenlenen çeklerin muhasebe kayıtlarına alınırken 

açıklamalarının yapılması gerekir. Sahte ciro hileleri, lehdar bilgisi değiştirilmiş çek 

hileleri ve gizlenmiş çek hilelerinde, çalışan üçüncü kişilere yapılması gereken 

ödemeler için hazırlanmış olan çekleri hileli bir biçimde kendisi tahsil etmektedir. 

Ödeme yapılması gereken kişiler, bir süre sonra paralarını alamadıkları için 

işletmeye şikayette bulunacaklardır. Bu nedenle bu tür hileleri gerçekleştiren 

kişilerin sadece hileyi gizlemekle değil, bu şikayetlerin önlenmesi amacı ile de hileli 

işlemler gerçekleştirmesi gerekmektedir. 59 

 

Yazar Kasada Yapılan Nakit Hırsızlıkları  

 

Bazı durumlarda işletme tarafından satışı gerçekleştirilmiş bir mal iade edildiği 

zaman, mal işletmenin stoklarına girer ve mal bedeli kasadan müşteriye geri 

ödenebilir. Çalışan, mallar müşteri tarafından iade edilmiş gibi göstererek, kasadan 

mal bedeli tutarında nakdi kişisel kullanımı için almakta ve muhasebe kayıtlarında da 

                                                 
59 A.e., s.144-145. 
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stoklar hesabına borç kaydı yapmaktadır.60 Bazı kişiler ise iade edilen mal bedelini 

hileli olarak olduğundan yüksek göstermekte, müşteriye gerçekten iade edilen mal 

bedeli kadar nakit ödemesi yaptıktan sonra aradaki farkı zimmetine geçirmektedir.61 

Satış kredi kartı ile yapılmışsa çalışan, müşterinin kredi kartı yerine kendi kredi 

kartına nakit iadesi yapmaktadır. 

 

Gerçekleşen herhangi bir satış işlemi iptal edildiği zaman, yetkili bir kişi tarafından 

imzalanmış satış iptal makbuzu, satış fişinin ekine zımbalanmalıdır. Satış 

gerçekleştikten sonra satış fişini müşteriye vermek yerine elinde tutan çalışan, satış 

işlemi iptal edilmiş gibi göstererek iptal makbuzu düzenlemektedir. Çalışan satış 

iptal makbuzlarında imzalama yetkisi olan kişinin imzasını taklit edebilir, onunla 

anlaşmalı olarak bu işlemi gerçekleştirebilir veya bu kişinin dikkatsiz veya yoğun 

olduğu bir zamanında hileli olarak düzenlediği makbuzu imzalatabilir.62 

 

Yanlış iadeler veya gerçek olmayan iptallerde, işletmeye fiilen herhangi bir mal girişi 

olmadığı halde mal iade kaydı yapılmakta veya iade edilen mal bedeli olduğundan 

yüksek gösterilmektedir. Bunun sonucunda da depodaki fiziki mal stoku eksik 

olmaktadır. Çalışanın bu stok eksikliğini gizlemek için stok sayım kartlarında tahrifat 

yapmak gibi çeşitli hileli işlemlere başvurması gerekmektedir. 

 

Fatura Hileleri  

 

VUK Md. 229’da fatura; “satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin 

borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından 

müşteriye verilen ticari vesika” şeklinde tanımlanmıştır. Bir iş sahibinin herhangi bir 

tacirden mal satın aldığı zaman alacağı fatura alış faturası, mal veya hizmet satışı 

karşılığında satıcı tarafından düzenlenen belge ise satış faturasıdır.63 Ayrıca, 

müşterilere gönderilen ve fatura kesilen malların alıcı firma tarafından iade edilmesi 

durumunda iade eden firma tarafından iade faturası düzenlenmesi gerekmektedir. 
                                                 
60 Joseph T. Wells, “Occupational Fraud: The Audit as Deterrent,” Journal of Accountancy, April 
2002, s.26. 
61 Wells, Corporate Fraud Handbook..a.g.e., s.166.s. 
62 A.e., s.172. 
63 Osman Altuğ, Muhasebe ve Hukuk Đlişkileri, Đstanbul, Türkmen Kitabevi, Eylül 1999, s.104. 
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VUK’da mal iadelerinde düzenlenecek özel bir belgeye yer verilmemiştir. Bu 

nedenle iade faturasının düzenlenmesinde satılan mallar için düzenlenen fatura için, 

ticaret veya vergi hukuku hükümleri kapsamında genel uygulamaya göre işlem 

yapılması gerekmektedir.64   

 

Ticari işletmesi icabı bir mal satmış veya imal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir 

menfaat temin etmiş olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve 

bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir (TTK Md. 23). Ticari 

hayatta mal veya hizmet satın alan kişinin ödediği fatura bedelinin fatura üzerinde 

gösterilmesini istemesinden dolayı açık-kapalı fatura uygulamaları ortaya çıkmıştır.65 

Açık-kapalı fatura kavramlarına VUK ve TTK’da yer verilmemiştir. Ankara Ticaret 

Odası tarafından alınan 21.12.1948 tarih ve 6 nolu teamül kararına göre, ticarethane 

tarafından satışı yapılan mallara ait fatura muhteviyatı alıcı tarafından ödendiğinde, 

bayi tarafından faturanın altına damga pulu yapıştırılarak tarih, ticarethane klişe veya 

mührü ile birlikte salahiyattar olan tarafından imza edilerek pul iptal olunur. Bu 

şekildeki faturaya bedeli alınmış (kapanmış, akide edilmiş) fatura denir. Diğer bir 

ifade ile kapalı fatura, satılan mal  veya hizmet bedelinin peşin olarak tahsil edildiği 

durumlarda düzenlenen fatura iken açık fatura, mal veya hizmet bedelinin peşinen 

tahsil edilmediği yani vadeli olarak satışının yapıldığı durumlarda düzenlenen 

faturadır. 

 

Sahte faturayı ifade etmek üzere uygulamada naylon fatura ifadesi kullanılmaktadır. 

Sahte faturalar şekil ve görünüm itibarıyla TK ve VUK hükümlerine uygun olmakla 

birlikte gerçeği yansıtmayan belge niteliğindedirler.66 Naylon fatura olayları 

genellikle aşağıdaki gibi gerçekleştirilmektedir:67 

• Korsan matbaalarda vergi dairelerinden izin alınmaksızın iki tarafın 

anlaşması sureti ile fatura basıp piyasaya sürülmesi, 

                                                 
64 T.C. Đstanbul Valiliği Defterdarlık Usul Gelir Müdürlüğü, (Çevrimiçi) 
http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2005/vergiusul2005/2779.htm 
65Uğur Uğurlu, “Açık-Kapalı Fatura Ayrımı ve Konu Üzerine Düşünceler,” Lebib Yalkın Dergisi, 
Sayı:52, (Çevrimiçi), http://www.lebibyalkin.com.tr/dergi_icerik.asp?dicerik_id=91 
66 Oğuz Kürşat Ünal, “Sahte Fatura ve Faturadan Doğan Sorumluluklar,” Gazi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C:X, S:1,2, 2006, s.1. 
67 Osman Altuğ, Kayıt Dışı Ekonomi, Đstanbul,Cem Matbaacılık, Mart 1994, s.363. 



 28

• Şirket kurularak  Maliye’ye bir firma adına kayıt olunması, Maliye’den izin 

alınarak yasal fatura basılması, aynı faturaların mükerrerlerinin korsan 

matbaalarda bastırılması, piyasaya bu faturalar sürülürken, asıl faturaların 

ilgililere gösterilip vergi kaçırılması, 

• Dolandırıcılık ve hırsızlık mallarını alan kişilerin, %3’ten %10’a kadar olan 

bedellerle korsan firmalardan naylon fatura satın alması, 

• Sipariş fişlerinin fatura olarak kullanılması, 

• Yasal olarak basılan faturalara verilen adresin değiştirilmesi, bu adres 

değişikliğinin vergi dairesine bildirilmemesi, yasal fatura naylon fatura olarak 

kullanıldıktan sonra ortadan yok olunması. 

 

Muhasebe kaydı yapılmadan önce yapılan nakit hırsızlığı, muhasebe kaydı 

yapıldıktan sonra yapılan nakit hırsızlığı, çek hileleri ve yazar kasada yapılan nakit 

hırsızlıklarında, hileyi gerçekleştiren kişi tarafından işletmeye ait para veya çekler 

kendi kullanımına geçirilmektedir. Fatura hilelerinde ve ileride açıklanacak olan 

bordro hileleri ile harcama hilelerinde, işletme çalışanı görevi başında para veya çeke 

dokunmadan işletme tarafından ödeme yapılmasını sağlayabilir. Bu hilelerde çalışan, 

çeşitli hileli destekleyici belgeler sunarak, işletmenin ödemeyi olağan olarak kabul 

etmesini sağlamaktadır.  

 

Yaygın olarak uygulanan fatura hilelerinden biri hileli olarak hazırlanmış belgelerden 

oluşan bir satın alma dosyası hazırlayarak veya işletmeye hileli bir fatura arz ederek, 

işletmenin teslim almadığı mal veya hizmet için ödeme yapmasını sağlamaktır. 

Đşletme içerisinde ödemeleri onaylayan kişi bu tür hileleri gerçekleştirmek için en 

uygun pozisyondaki kişidir. Bu kişinin anlaşmalı olduğu bir işletme veya bu kişinin 

sadece bu amaç için kurmuş olduğu hayali işletme tarafından işletmeye satın 

almadığı mal veya hizmet ile ilgili fatura gönderilebilmektedir. Dürüst olmayan 

personel, satın alma istek fişi veya teslim alma raporu gibi faturanın ödenmesini 

destekleyen belgeleri hileli olarak düzenleyebilmekte ve ödeme onayını vermektedir. 

Fatura hilelerinde genellikle hizmet alım faturaları kullanılmaktadır çünkü hizmet 

alımı soyuttur.  Fatura hilesi gerçekleştiren kişinin ödemeleri onaylama yetkisi yok 

ise, hileli olarak hazırladığı satın alma dosyasını, dikkatsiz veya kendisine fazla 
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güven duyan yetkili kişiye kontrol ettirtmeden imzalatabilir. Satıcı işletmenin adresi 

ile çalışan kişinin adresinin aynı olması, fatura hileleleri için bir gösterge 

olabilmektedir.68 

 

Fatura hilelerinde, işletmenin teslim alınan mal veya hizmet için olması gerekenden 

daha fazla tutarda ödeme yapması da sağlanabilmektedir. Bu uygulamada, işletmenin 

satın almak istediği mallar önce işletme çalışanı tarafından sadece bu amaç için 

kurulmuş olan hayali bir işletme tarafından normal piyasa fiyatı ile satın 

alınmaktadır. Đkinci aşamada ise, işletme bu malları hayali işletmeden piyasa 

fiyatından daha yüksek bir fiyat ile satın almaktadır.  

 

Çalışanın anlaşmalı olduğu bir işletme veya hayali işletme olmadığı durumlarda, 

çalışan başka yöntemler kullanarak da işletme tarafından fazla ödeme yapılmasını 

sağlayabilmektedir. Kötü niyetli çalışan kasti olarak bir faturanın aynı kişiye iki defa 

ödenmesini, bir faturanın iki farklı satıcıya ödenmesini veya yapılan ödemenin 

olması gerekenden daha yüksek tutarda olmasını sağlayabilir. Daha sonra çalışan, 

satıcı işletmelerdeki yetkili kişiler ile görüşerek yanlış yapılan ödemelerin direkt 

kendisine geri gönderilmesini talep edebilir.  

 

Bordro Hileleri  

 

Bordro hileleri, genellikle işletmede çalışmakta olan kişilere fazla ödeme yapılması 

veya işletmede çalışmayan hayali personele hileli bir şekilde maaş ödenmesidir.  

Bordro hileleri; hayali çalışan hileleri, saat ve ücretlerde sahtecilik, komisyon hileleri 

ve çalışanlara sağlanan özel sağlık sigortası ile ilgili hileler olmak üzere dörde 

ayrılmaktadır. 

 

 

 

 

                                                 
68 Mark W. Lehman, Marcia L Weidenmier, “Detecting  Occupational Fraud: Billing Schemes,” The 
CPA Journal, April 2005, s.59. 
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Şekil 9: Bordro Hileleri 

 

 

 

Kaynak: Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud 
& Abuse, (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 2009. 
 

 

Hayali Çalışan Hileleri: Personel ve bordro kayıtlarında hileli değişiklikler yapmak 

yoluyla, gerçekte işletmede çalışmayan bir kişi adına bordro düzenlenip maaş 

ödemesi yapılmasıdır. Hayali çalışan adına yapılan ödemeler, hile yapan çalışan veya 

onun anlaşmalı olduğu bir kişi tarafından tahsil edilmektedir. 

 

Bu hilenin gerçekleşmesi için dört koşulun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Hayali 

personelin işletme bordro sistemine girişi yapılmalı, zaman kartı veya maaş bilgileri 

elde edilmeli, hayali çalışan adına bordro düzenlenmeli ve yapılan ödeme hileyi 

gerçekleştiren kişi tarafından tahsil edilmelidir.69 

 

Bordro sistemine eklenmiş olan hayali personeli gizleyebilmek için çalışan, bordro 

sisteminde oluşturduğu hayali kişinin adını işletmede gerçekten çalışan bir kişinin 

adına çok yakın bir isim seçebilir veya işten ayrılmış bir personelin bordro 

sisteminden çıkışı yapılmadan maaşının ödenmesine devam edilebilir. 

 

Hayali personel saat başı ücret alan bir kişi ise, bordrosunun düzenlenebilmesi için 

ustabaşı tarafından onaylanmış zaman kartı gerekmektedir. Aylık sabit maaşla 

çalışan bir personel için zaman kartı düzenlenmesine gerek olmamasından dolayı 
                                                 
69 Wells, Corporate Fraud Handbook.. a.g.e., s.214. 
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genellikle bu kişiler hayali personel olarak yaratılır. Hile yapmak isteyen personelin 

anlaşmalı bir tanıdığı da hayali personel olarak bordro sistemine eklenebilmektedir.  

 

Hayali personel yaratıldığında bu hilenin saklanması güçtür bu nedenle genellikle 

aylık sabit maaşın olduğundan daha fazla ödenmesi hilesi kullanılmaktadır.  

 

Saat ve Ücretlerde Sahtecilik: Saat başı ücret alan personelin aylık maaşını belirleyen 

faktörler çalışılan toplam saat ve saat başı ücret tutarıdır. Bunlardan bir tanesinin 

hileli olarak değiştirilmesi, personele olması gerekenden fazla ödeme yapılmasını 

sağlamaktadır. Zaman kartları işletme içerisinde yetkilendirilmiş bir kişi tarafından 

hazırlanmalı ve ustabaşı tarafından onaylanmalıdır. Zaman kartlarını hileli olarak 

düzenleyen kişi, ustabaşının imzasını taklit edebilir, ustabaşı ile işbirliği yapabilir 

veya ustabaşının dikkatsiz bir zamanında tabloları kontrol etmeden imzalamasını 

sağlayabilir. Đşletmede otomatik kart okuyucular kullanıldığında, bir kişinin başka bir 

kişiye ait kartı okutmasını önlemek amacı ile ustabaşı vardiya dönüşüm saatlerinde 

kart okuma makinesinin başında durarak işçileri gözlemlemelidir. 

 

Komisyon Hileleri: Komisyon ile çalışan personelin aylık maaş ödemesini belirleyen 

faktörler, personelin yarattığı satış tutarı ve komisyon oranıdır. Bu ikisinden bir 

tanesinin hileli olarak değiştirilmesi fazla ödeme yapılmasını sağlamaktadır. 

 

Çalışanlara Sağlanan Özel Sağlık Sigortası ile ilgili Hileler: Đşletme çalışanının bir 

sağlık görevlisi ile anlaşmalı olarak gerçekte yapılmamış sağlık masraflarının 

yapılmış gibi gösterilmesi yoluyla özel sağlık sigortasından para talep etmesidir. 

Çalışan sağlık durumu iyi olmasına rağmen, genellikle sahte sağlık raporu alarak işe 

de gelmemektedir. Bu tür hilelerin birincil mağduru, işletmenin anlaşmalı olduğu 

sigorta şirketidir. Ancak zaman içerisinde sigorta şirketinin sağlık sigortası primlerini 

arttırması yoluyla, işletme de dolaylı olarak maddi zarara uğramaktadır. Ayrıca, sahte 

sağlık raporu alarak işe gelmeyen personel nedeni ile verimlilik azalmakta, raporlu 

olduğu dönemde de personele maaş ödenmesine devam edilmektedir.70 

 

                                                 
70 A.e., s.223. 
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Harcama Hileleri  

 

Đşletmede çalışan kişilerin, görevleri icabı yapmış oldukları harcamaların işletme 

tarafından ödenebilmesi için, çalışanın yapılan harcama ile ilgili gerekli açıklamaları 

içeren bir tablo hazırlaması ve destekleyici harcama belgelerini de eklemesi 

gerekmektedir. Çalışan tarafından hazırlanan gider pusulası, çalışanın müdürü 

tarafından onaylanmalı ve muhasebe bölümüne gönderilmelidir. Đşletmenin 

harcamalar ile ilgili prosedürlerinin yetersiz olması, çalışanların işletmeden yüksek 

meblağlarda ödeme talep etmesine fırsat sağlayabilmektedir.  

 

Harcama hileleri; niteliği değiştirilmiş harcamalar ile işletmeden para alma, 

harcamaların olduğundan fazla gösterilmesi, sahte harcamalar ile işletmeden para 

alma ve tek  harcama ile işletmeden birden fazla para alma olmak üzere dörde 

ayrılmaktadır. 

 

 

 

Şekil 10: Harcama Hileleri 
 

 

 

Kaynak: Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud 
& Abuse, (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 2009. 
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Niteliği Değiştirilmiş Harcamalar ile Đşletmeden Para Alma: Yemek veya seyahat 

gideri gibi harcamaların kişisel amaçlı yapılmış olmasına rağmen iş ile ilgili 

olduğunun beyan edilmesidir. Bu hilelerin önlenebilmesi için ödemenin amacı, tarihi 

ve yeri ile ilgili bilgileri içeren ayrıntılı gider pusulası düzenlenmeli, bir üst makam 

tarafından onaylanmalıdır. 

 

Harcamaların Olduğundan Fazla Gösterilmesi: Đş ile ilgili olarak yapılan 

harcamaların olduğundan yüksek tutarda gösterilmesidir. Bunun en yaygın uygulama 

yöntemi fiilen yapılan harcamadan daha yüksek tutarlı satış faturası almaktır. Đşletme 

prosedürlerinde, harcamaları destekleyen belgelerin orijinalleri talep edilmelidir. 

Aksi takdirde, çalışan fotokopi yardımı ile mevcut fatura üzerindeki tutarı 

değiştirerek daha yüksek tutarlı bir fatura yaratarak gider pusulasına ekleyebilir. 

 

Sahte  Harcamalar ile Đşletmeden Para Alma: Çalışanın işletme ile ilgili herhangi bir 

harcama yapmamasına rağmen, fatura beyan etmesidir. Çalışan, herhangi bir 

işletmeden temin ettiği boş bir faturayı doldurarak veya başka bir şekilde elde etmiş 

olduğu bir fişi kullanarak gider pusulasına ekleyebilir.71 

  

Tek Harcama ile Đşletmeden Birden Fazla Para Alma: Đşletme prosedürleri yapılan 

harcamanın orijinal belgesini zorunlu kılmadığı takdirde, çalışan bir faturanın 

fotokopi ile çoğaltılmış olan nüshalarını farklı zamanlarda kullanarak yapmış olduğu 

bir harcama için işletmeden birden fazla ödeme yapılmasını talep edebilir. 

1.2.1.2. Stoklar ve Diğer Varlıkların Kötüye Kullanılması 

Stoklar ve diğer varlıkların kötüye kullanılması; stoklar ve diğer varlıkların amaç dışı 

kullanılması ve stoklar ve diğer varlıkların çalınması olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. 

 

 

 

                                                 
71 Wells, “Occupational Fraud: The Audit as Deterrent,” a.g.e., s.26. 
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Şekil 11: Stoklar ve Diğer Varlıkların Kötüye Kullanılması 

 
 
 
Kaynak: Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud 
& Abuse, (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 2009. 

 

Stoklar ve Diğer Varlıkların Amaç Dışı Kullanılması 

 

Stoklar ve diğer varlıkların amaç dışı kullanılması, işletmeye ait nakit dışı varlıkların, 

işletmede çalışan kişiler tarafından kişisel amaçlar için kullanılması yoluyla meydana 

gelmektedir. Bunun başlıca örnekleri, mesai saatleri içerisinde bilgisayar, yazıcı veya 

diğer elektronik aletlerin kişisel amaçlar için kullanılmasıdır.  

 

Birçok kişi maddi duran varlıkların kişisel amaçlar için kullanılmasını bir suç olarak 

görmemekte ve bu eylemlerin işletme için yarattığı maliyetin düşük olduğuna 

inanmaktadır. Maddi duran varlıkların kötüye kullanılması genellikle işletmelere çok 

yüksek tutarda ek maliyetler yaratmaz ancak bu her zaman için doğru değildir. 

Örneğin, bir üretim işletmesinde çalışan bir kişinin işletme makinelerini kullanarak, 

işletmenin faaliyet alanına giren mamullere yakın mamuller ürettiğini düşünelim. Bu 

çalışanın iş verimliliği azalacaktır, verimliliği arttırmak isteyen işletme, ilave eleman 

alımına gidecek ve işçi ücretlerine daha fazla sermaye ayırmak zorunda kalacaktır. 

Makinelerin fazla kullanılmasından dolayı bakım onarım masrafları artacak, hatta 

makinelerin ekonomik ömrü azalacaktır. Bununla birlikte, çalışan gizli olarak ürettiği 

malları işletmenin bir müşterisine sattığı takdirde, işletmenin satış hasılatı da 

azalacaktır.72 

                                                 
72 Wells, Corporate Fraud Handbook.. a.g.e., s.252. 
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Stoklar ve Diğer Varlıkların Çalınması 

 

Stok veya varlıkların çalınmasında; doğrudan hırsızlık, varlık talepleri ve transferleri, 

satın alma ve teslim alma hileleri, stoklar ve diğer varlıklar ile ilgili sahte satış 

işlemleri olmak üzere dört temel yöntem bulunmaktadır.73 

 

Şekil 12: Stoklar ve Diğer Varlıkların Çalınması 

 
 

 

 

Kaynak: Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud 
& Abuse, (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 2009. 

 

 

Doğrudan Hırsızlık: Đşletme çalışanının stoklardaki malları fiziken alıp götürmesidir. 

Burada çalışanın ortaya çıkan stok eksikliğini muhasebe defter ve kayıtlarında 

gizlemeye yönelik herhangi bir çabası bulunmamaktadır.74 Çalışan kişi bu işlemi, 

depodan fiilen hırsızlık yaparak, yollaması yapılacak olan malların bir kısmını elinde 

tutup eksik mal göndererek veya çeşitli yöntemler kullanarak yapabilir. Bu tür hileler 

dikkat çekmemek açısından genellikle mesai saatlerinde rutin iş akışı içerisinde 

yapılmaktadır. Örneğin, çalışan bazen anlaşmalı olduğu bir kişiye satış yapıyormuş 

gibi gösterip, satış ile ilgili herhangi bir kayıt yapmadan arkadaşına malı teslim 

edebilir. 

 

                                                 
73 A.e., s.253. 
74 A.e., s.312. 
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Varlık Talepleri ve Transferleri: Đşletme içerisinde bir lokasyondan başka bir 

lokasyona mal taşıması yapılırken malların çalınmasıdır. Özellikle farklı yerlerde 

deposu bulunan işletmelerde depolararası transfer işlemlerinde sıkça rastlanmaktadır. 

Proje sorumlusu, projenin tamamlanması için gerekli olan malzemeyi olduğundan 

fazla göstererek işletme varlıklarını çalabilir. Başka bir çalışan gerçekte olmayan bir 

projeyi varmış gibi göstererek malzeme talebinde bulunabilir. 

Satın Alma ve Teslim Alma Hileleri:  Đşletmeye gelen malların teslim alınmasından 

sorumlu olan kişi teslim aldığı mal miktarını olduğundan düşük göstererek aradaki 

farkı çalabilir. Satıcıya ödemenin tam olarak yapılabilmesi için teslim alan kişinin 

teslim alma raporunun muhasebeye gönderilen nüshasına doğru miktarı yazması 

gerekir.  

 

Buradaki satın alma ve teslim alma hileleri fatura hileleri ile karıştırılmamalıdır. 

Çalışan, işletmenin gerçekte ihtiyacı olmayan bir mal veya hizmetin alınmasına 

neden olmuş ise bu fatura hilesidir. Đşletmenin kaybı, kullanmayacağı mal veya 

hizmet için yapılan ödemedir. Yani hilenin niteliği, işletmenin ihtiyacı olmadığı bir 

malı satın alma eylemidir. Eğer bir varlık işletmede kullanılmak amacı ile satın 

alınmış fakat daha sonra kötü niyetli çalışan tarafından kötüye kullanılmış ya da 

çalınmış ise bu stokların çalınması eylemidir.75 

 

Stoklar ve Diğer Varlıklar ile ilgili Sahte Satış Đşlemleri: Çalışan, stokların çalınma 

hilesini gizlemek için bazen hileli satış ve teslimat belgeleri hazırlayıp anlaşmalı 

olduğu bir kişiye mal teslimatı yapılmasını sağlayabilir. Bunu yapabilmesi için 

kişinin sahte sipariş belgesi ve sahte fatura da düzenlemesi gerekmektedir. Bunu 

yapan çalışan satış işlemini muhasebe kayıtlarında eski bir alacak hesabına 

kaydederek silinmesini bekler. Başka bir yöntem de hileli satışın iskonto veya iadeler 

hesabı ile silinmesidir.  

                                                 
75 A.e., s.257. 



 37

1.2.2. Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışlar 

Türk Dil Kurumu’na göre yolsuzluğun gerçek anlamı yolsuz olma durumu, mecaz 

anlamı ise bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanmaktır. Yolsuzluk, bir görev veya 

yetkinin, hukuk kurallarına aykırı olarak kötüye kullanılması suretiyle, suistimal 

yapmak, menfaat ya da çıkar sağlamak şeklinde tanımlanabilir.76 

 

1977 tarihli Amerikan “Dış Ülkeler Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu” (Foreign 

Corrupt Practices Act, FCPA), 1997 tarihli Ekonomik Đşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

(OECD) tarafından kabul edilen “Uluslararası Ticari Đşlemlerde Yabancı Kamu 

Görevlilerine Verilen Rüşvetle Mücadele Konvansiyonu”, Avrupa Birliği’nin kamu 

görevlilerini ya da Avrupa Birliğine üye devletlerin kamu görevlilerini kapsayan 

“Yolsuzluğa Karşı Mücadele Konvansiyonu” gibi ulusal ve uluslararası rüşvet karşıtı 

düzenlemelerin yaygınlaşmasına karşın, yolsuzluklar uluslararası ticarette önemli bir 

sorun olmaya devam etmektedir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency 

International) tarafından yapılan “Yolsuzluk Algılama Đndeksi” bu gerçeğin bir 

göstergesidir. Yolsuzluk algılama indeksi, ülkeleri algılanan yolsuzluk derecesine 

göre 0 ile 10 arasında belirlenen ölçeklere göre sıralamaktadır. (10 algılanan 

yolsuzluk derecesinin düşük olduğunu göstermektedir.) Türkiye bu indekste 2008 

yılında 4,6 puan ile 180 ülke arasında 58. sırada77 ve 2009 yılında ise 4,4 puan ile 

180 ülke arasında 61. sırada yer almaktadır.78 

 

Yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar; rüşvet almak, karşı tarafı rüşvet vermeye 

zorlamak (irtikap), bağış ve hediye kabul etmek ve çıkarların çatışması olmak üzere 

dörde ayrılmaktadır. 

 

 

 

                                                 
76 Aydın, a.g.e., s.11. 
77 Transparency International, Corruption Perception Index 2008, (Çevrimiçi)  
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2008, 10 Kasım 2009. 
78 Transparency International, Corruption Perception Index 2009, (Çevrimiçi) 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table, 24 Nisan 
2010. 
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Şekil 13: Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışlar 

 
 

Kaynak: Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud 
& Abuse, (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 200 

1.2.2.1. Rüşvet Almak  

Rüşvet, Arapça “rişvet” kelimesinden gelmektedir.79 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 252. maddesinde rüşvet, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine 

aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde 

bir yarar sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda, görev gereğince yapılması 

gerekenin bir yarar karşılığı yapılmaması ile rüşvet suçu işlenmiş olur. Yine, görev 

gereği yapılmaması gereken bir şeyin yarar karşılığı yapılması ile de rüşvet suçu 

işlenmektedir.80  

 

Ticari rüşvet ise, özel sektörde faaliyet gösteren bir işletme çalışanının81 vazifesine 

giren bir iş için verilmesi icap etmeyen bir para veya mal alması veya herhangi bir 

menfaat temin etmesi, yahut para, mal veya menfaat hakkında taahhüt veya teminat 

kabul etmesidir.82 Rüşvet alan kişiye sağlanan yarar, para veya pahalı hediyeler gibi 

maddi unsurlar olabileceği gibi, gelecekte gerçekleştirilecek bir taahhüt veya iş vaadi 

gibi manevi unsurları da kapsamaktadır. Para, mal veya diğer menfaatlerin fiilen 

teslimatı gerçekleşmemiş olsa dahi, teklif edilmesi rüşvetin gerçekleşmesi için 

                                                 
79 Halil Seyidoğlu, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Ankara, Güzem Yayınları, No: 4, 
1992, s.733. 
80 Halil Tahsin Gökcan, Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, Banka Zimmeti, Đrtikap, Rüşvet 
Suçları ve Kamu Đdaresine Karşı Đşlenen Suçlar, Ankara, Seçkin Yayıncılık, Ocak 2008, s.553. 
81 Mark R. Simmons, “Recognizing the Elements of Fraud,” (Çevrimiçi)  
http://www.facilitatedcontrols.com/fraud-investigation/fraudwww.shtml, 4 Mayıs 2010. 
82 Süleyman Aydın,Yakup Yılmazer, Yolsuzluk ve Mali Suçlar,  Ankara, Turhan Kitabevi, Aralık 
2006, s.35. 
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yeterlidir. Aynı şekilde, rüşvet suçunun oluşması için işin istenildiği gibi görülmüş 

veya yapılmış olması şart değildir. 

 

Rüşvet kasıtlı ve çok failli bir suçtur. Bir tarafta rüşvet veren, diğer tarafta ise rüşvet 

alan vardır. Böyle bir fiil, kamu yönetiminin menfaatine büyük ölçüde zarar 

verdiğinden, devlet anlaşmaya katılanların her ikisini de cezalandırmak suretiyle bu 

tür fiilleri yasaklamaktadır.83 

 

Komisyon, gelir kaynağını etkileme ve kontrol etme gücüne sahip kişilere, elde 

edilecek olan gelirin belirli bir yüzdesi oranında ödeme yapılmasıdır.84 Komisyon, 

fatura hilelerine çok benzemektedir. Aralarındaki fark, komisyonda  işletme çalışanı 

ve satıcı arasında karşılıklı gizli bir anlaşmanın var olmasıdır. Bu nedenle komisyon, 

fatura hilelerinde değil, yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar başlığı altında 

sınıflandırılmıştır. En temel komisyon olayında satıcı, mağdur işletmeye tamamen 

hayali veya olduğundan daha yüksek tutarlı bir fatura göndermekte, işletme çalışanı 

ise bu hileli faturanın tam olarak ödenmesini sağlamaktadır. Çalışan bunun 

karşılığında satıcıdan bir ödeme almaktadır, buna komisyon denir. 85  

 

Satıcı bazen işletmeden ilave iş alabilmek için de mağdur işletme çalışanına 

komisyon verebilir. Burada satıcı, faturalarda hileli herhangi bir işlem 

yapmamaktadır. Satıcı sadece işletmeye düzenli olarak satış yapabilmek amacı ve 

beklentisi ile satın almadan sorumlu kişiye bedel ödemektedir. Đşletmeye düzenli 

olarak satış yapan satıcı, zaman içerisinde mal fiyatlarını arttırma yoluna gider. 

Böylelikle komisyon için ödemiş olduğu nakdi de mağdur işletmeden temin etmiş 

olur. Bu nedenle komisyon hileleri bu amaçla başlamamış olsa da, zaman içerisinde 

genellikle olduğundan yüksek tutarlı fatura düzenleme hilelerine dönebilir.86 

 

Komisyon hileleri genellikle işletmelerin satın alma fonksiyonlarında önemli yetkiye 

sahip kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle kilit nokta satın alma 
                                                 
83 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku, 5.bs., Ankara, Savaş Yayınevi, 2001, s.235. 
84 Howard R. Davia, Fraud 101 Techniques and Strategies for Detection, 2. bs., Canada, John 
Wiley and Sons, 2000, s.126. 
85 Wells, Corporate Fraud Handbook.. a.g.e., s.288. 
86 A.e., s.287-289. 
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yetkisine sahip olmaktır. Çalışanın satın alma faturalarını onaylama yetkisi olmasa 

dahi, satın alma dosyasındaki ilgili belgeleri hileli olarak hazırlayarak hileli faturanın 

ödenmesini sağlayabilir.87 

 

Satıcı tarafından çalışana ödenen komisyonlar, satıcı işletme tarafından genellikle 

“Danışmanlık Gideri” gibi hesaplara kaydedilir.88 Bu nedenle bu tür hesapların 

denetiminde denetçinin daha ayrıntılı inceleme yapması gerekmektedir. 

 

Đhale, belli bir işin çok sayıda istekli arasında, en uygun teklifte bulunana verilmesi 

yöntemidir. Đşletmeler alma, satma, kiraya verme, inşaat yaptırma gibi işleri ihale 

usulüyle yaptırabilirler. Đhalede temel kural serbest rekabetin sağlanması ve böylece 

işlemin işletme açısından en uygun fiyat ve koşullarla gerçekleştirilmesidir.89 Đhale 

sürecinde, birçok tarafın ihaleye katılması ile rekabet sağlanmış olur. Bu yoğun 

rekabet ortamında, ihaleye katılan herkesin yasal olarak aynı haklara ve bilgiye sahip 

olması ve aynı koşullarla ihaleye katılmış olması gerekir. Đhale sürecinde 

katılımcılardan birine rakiplerinden avantajlı konuma geçmesini sağlayacak faydalar 

sunulması ihaleye fesat karıştırılmasıdır. 

 

 Türk Ceza Kanunu 235. Maddesine göre, kamu kurum veya kuruluşları adına 

yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihalelerde 

hileli davranışlarla; 

• Đhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya 

ihale sürecindeki işlemlere katılmalarının engellenmesi,  

• Đhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye 

katılmalarının sağlanması,  

• Tekliflerle ilgili olup, ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması 

gereken bilgilere başkalarının ulaşmasının sağlanması,  

• Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla 

ihale sürecindeki işlemlere katılmalarının engellenmesi,  

                                                 
87 A.e., s.288-290. 
88 A.e., s.291. 
89 Seyidoğlu, a.g.e., s.365. 
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• Đhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve fiyatı 

etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları durumunda 

ihaleye fesat karıştırılmış sayılır. 

1.2.2.2. Karşı Tarafı Rüşvet Vermeye Zorlamak (Đrtikap)  

Đrtikap rüşvetin öteki yüzüdür. Yani kamu görevlisinin tek yanlı olarak karşısındaki 

kişi veya kurumu rüşvet vermeye zorlamasıdır.90 Đrtikap genellikle Türk doktrin ve 

uygulamasında aynı adla ifade edilmektedir. Bununla birlikte bazı yazarlar bu suçu 

ifade etmek üzere “yiyicilik” terimini de kullanmaktadır. 

 

Memurun hakkı olmayan fakat kişi tarafından sunulan bir karşılığı “kabul etme”si 

durumunda rüşvet, memurun kendiliğinden harekete geçerek sağlanması zorunlu 

olmayan bir yararı, “istemesi” durumunda irtikap söz konusu olmaktadır.91 Đrtikap ile 

rüşvet arasındaki bir diğer fark ise; rüşvette genellikle rüşvet alan ile rüşvet veren 

arasında bir tür gizli anlaşma ve sözleşme vardır. Đrtikap olayında, kamu görevlisi 

karşı tarafın güç durumda olmasından yararlanarak zorla ya da ikna yoluyla bir 

menfaat talebinde bulunmaktadır.92 Yani rüşvet özelliğini taraflar arasındaki eşitlik 

durumundan alır. Buna karşılık irtikapın ayırıcı özelliği, memurun üstün durumda 

olmasıdır.93 

 

Đrtikap suçunun gerçekleşmesi için memurun gerçek anlamda bir teklifte bulunması 

şart değildir. Memurun engelleyici davranışı ile kişiyi kendisine bir miktar para 

vermeye itmesi durumunda da irtikaptan söz edilir.94 

1.2.2.3. Bağış ve Hediye Kabul Etmek  

Đşletme çalışanının gereğine uygun olarak tamamladığı görevi sonucunda, bu işten 

olumlu çıkar sağlayan kişilerin, iş tamamlandıktan sonra işletme çalışanına maddi 

                                                 
90 Aydın, Yılmazer, a.g.e.,, s.37. 
91 Toroslu, a.g.e., s.236. 
92 Aydın, Yılmazer, a.g.e.,, s.37. 
93 Toroslu, a.g.e., s.237. 
94 A.e., s.236. 
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veya manevi faydalar sunmasıdır. Hediye kabul edilmesinin rüşvetten farkı, verilen 

hediye işletme kararlarını etkilemek için değildir.95 Yapılan ödemeler takvim, ajanda 

veya ikram yemeği gibi küçük maddi değere sahip şeyler olabileceği gibi, para, 

otomobil veya pahalı bir seyahat de olabilmektedir.96  

 

Bağış ve hediyeleri kabul eden çalışanların çoğunun hediye veren işletmenin lehine 

bir etkilenme olmadığını öne sürmesine rağmen, işverenler bunun aksini 

düşünmektedir. Đlişkilerin gelişmesi açısından bir araya gelinmiş bir iş yemeği gibi 

hediyeler genellikle zararsızdır. Ancak, çalışanın kasıtlı olarak veya bilinçaltında 

hediye veren kişi veya işletme lehine davranış ve işlemlerde bulunmaya 

başlamasıyla, bu hediyeler zararsız olmaktan çıkmaktadır.97 Bu nedenle işletmelerde 

yazılı olarak hazırlanmış etik kurallar olmalı, bu kurallar bağış ve hediyeler ile ilgili 

düzenlemeleri de kapsamalıdır. 

 

Yapılan bağış ve verilen hediyeler ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe 

göre çalışan, görevin gerçekleştirilmesi sırasında hediye almak için herhangi bir 

olağandışı işlem yapmamaktadır ve çalışanın dürüstlük bilinci hediyenin ahlâki 

davranışlarını etkilemesine izin vermeyerek, çalışanın bu kişilere karşı sorumluluk 

hissetmesini önlemektedir. Bir diğer görüşe göre ise, insanlar bilinçli olarak veya 

bilinçaltında ödüllendirmekten etkilenirler ve bu onların hediye veren kişi veya 

kuruluş lehine davranmasına neden olur.98 Örneğin, hediye kabul eden kişiler bilinçli 

veya bilinçsiz olarak hediyelerin sürekliliğini sağlamak amacı ile, hediye veren kişi 

veya kuruluş lehine davranmaya başlayabilirler. 

 

1930 tarihli Đtalyan Ceza Kanunu rüşvet suçlarına “önceden rüşvet” ve sonradan 

rüşvet” biçiminde bir ayrım getirmiştir. Meşru olmayan ticaret, memurun gelecekteki 

bir davranışına ilişkin ise önceden rüşvet, daha önce gerçekleştirilmiş bir davranışına 

ilişkin ise sonradan rüşvet vardır.99 Türk Ceza Kanunu’nda ise böyle bir ayrım ve 

dolayısıyla “sonradan rüşvet” biçimi yer almamaktadır. Kanun, esas itibariyle 
                                                 
95 Wells, Corporate Fraud Handbook..a.g.e., s.301. 
96 Howard, a.g.e., s.120. 
97 A.e., s.122. 
98 A.e., s.122. 
99 Toroslu, a.g.e., s.235. 
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“önceden rüşvet”i, yani memurun gelecekteki bir davranışına ilişkin ticareti 

cezalandırmaktadır.100 

1.2.2.4. Çıkarların Çatışması 

Çıkar çatışması kamu görevlilerinin veya işletme çalışanlarının resmi görevlerini ve 

sorumluluklarını tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getirmelerini etkileyen şahsi 

çıkarlara sahip olmaları halinde ortaya çıkar.101 Kamu görevlilerinin veya işletme 

çalışanlarının şahsi çıkarları kendisine, ailesine, yakın akrabalarına, arkadaşlarına ya 

da iş bağlantısı veya siyasi ilişki içerisinde olduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her 

türlü menfaati içerir.102 

 

Kamu yönetiminde çıkar çatışması en basit tanımıyla, kamu görevlisinin kendisinin 

ve yakınlarının kişisel menfaatlerinin kamu menfaatiyle çatışmasıdır.103 Özel 

sektörde ise, işletme çalışanı, müdür veya üst yönetimin işletmeyi olumsuz etkileyen 

faaliyet ve işlemlerde, açıklanmamış ekonomik veya kişisel çıkarının olmasıdır.104 

Đşletme çalışanın gizli çıkarı sadece kişisel ekonomik fayda sağlamak değildir. 

Çalışan maddi bir kazanç elde etmese bile, bir arkadaşına veya akrabasına 

sağlanacak olan ekonomik fayda işletmede çıkarların çatışmasına yol açmaktadır. 

Buradaki önemli nokta işletme çalışanının çıkarının gizli olmasıdır. Çalışan, işletme 

lehine olan bir faaliyeti kendi kişisel çıkarları doğrultusunda yönlendirir ve işletme 

bunu farkında değildir.105 

 

Son yıllarda ortaya çıkan skandallar, aynı denetim firmasının bir işletmeye hem 

denetleme hem de danışmanlık hizmeti vermesi gibi durumlarda çıkar çatışmasından 

kaçınmanın önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. 

                                                 
100 A.e., s.235. 
101 OECD “Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service” September 2005, 
(Çevrimiçi) http://www.oecd.org/dataoecd/31/15/36587312.pdf , 09 Ekim 2009. 
102 Cüneyt Yüksel, “Kamu Yönetiminde Etik ve Çıkar Çatışması,” (Çevrimiçi) 
http://www.etikturkiye.com/etik/yuksel.pdf, 14 Ekim 2009. 
103 A.e., (Çevrimiçi) http://www.etikturkiye.com/etik/yuksel.pdf, 14 Ekim 2009. 
104 Wells, Corporate Fraud Handbook..a.g.e., s.311. 
105 A.e., s.311. 
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Rüşvet ve çıkarların çatışması arasındaki tek fark hile yapan işletme çalışanının 

motivasyonudur. Örneğin, satıcı tarafından işletmeye gönderilen hileli faturanın 

ödenmesini sağlamak ve karşılığında komisyon almak bir rüşvettir. Öteki taraftan, 

çalışanın gizli ortak olduğu bir satıcı işletme tarafından mağdur işletmeye gönderilen 

bir faturanın ödenmesini kendisinin onaylaması çıkarların çatışmasıdır. Rüşvet 

olayında, çalışan komisyon elde etmek amacıyla hileli faturayı onaylamaktadır. 

Çıkarların çatışmasında ise çalışanın hileli faturayı onaylamasındaki amaç satıcı 

işletmedeki gizli çıkarıdır.106 

 

Çıkarların çatışması genellikle, mağdur işletmeden habersiz olarak işletme 

çalışanının gizli çıkarının olduğu bir işletmeden normal fiyatının üzerinde bir fiyattan 

mal satın alması veya işletme çalışanının gizli çıkarının olduğu bir işletmeye normal 

fiyatının altında bir fiyattan mal satması ile ortaya çıkmaktadır.107 

 

Đşletme çalışanının bir satın alma faaliyeti sırasında hileli faturalama işlemlerine 

yardım etmesi, çıkarların çatışması olma ihtimalini ortaya çıkartsa da bu her zaman 

için geçerli değildir. Bu tür işlemlerin çıkarların çatışması olarak sınıflandırılabilmesi 

için çalışanın, bir arkadaşının veya akrabasının satıcı işletmede gizli ortaklık veya 

satıcı işletmede çalışmak gibi açıklanmamış, gizli bir çıkarının bulunması 

gerekmektedir. Aradaki ayrımı anlayabilmek için şu soru sorulabilir: Çalışan neden 

hileli faturanın ödemesini onaylamıştır? Eğer ki amaç, mağdur işletmenin yapacağı 

ödemeler sonucunda çalışanın, akrabasının veya arkadaşının gizli ortağı olduğu bir 

işletmenin finansal fayda sağlaması ise, o zaman çıkarların çatışmasıdır.  Đşletme 

çalışanının çıkarı işletme içerisinde değil, gizli ortağı olduğu satıcı işletmededir. Eğer 

işletme çalışanı üçüncü kişilerden gelen fatura üzerinde tahrifat yapıp işletmenin 

olması gerekenden fazla ödeme yapmasına neden oluyorsa, bu çıkarların çatışması 

değildir çünkü çalışanın o işletmeden herhangi bir çıkarı bulunmamaktadır, çalışanın 

amacı çalışmakta olduğu şirketten zimmetine para geçirmek, komisyon almak veya 

hileli ödemeler yaratmaktır.108 

 

                                                 
106 A.e., s.311. 
107 A.e., s.312. 
108 A.e., s.312. 
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Hayali işletmeler ile yapılan ticari faaliyetlerde, işletme çalışanı sadece işletmeyi 

dolandırmak amacı ile bir işletme kurmaktadır. Hayali işletmeler, çeşitli hileli 

işlemler ile işletmeyi dolandırmak ve maddi fayda sağlamak amacı ile bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Bu nedenle hayali işletme ile yapılan  hileler çıkarların çatışması 

olarak değil, faturalama hileleri  olarak sınıflandırılmıştır.109 

 

Faturalama hileleri ile çıkarların çatışması arasındaki farkı özetlemek için genel 

olarak şöyle bir tanımlama yapılabilir: Fatura, çalışanın ekonomik veya kişisel 

çıkarının olduğu bir gerçek işletme tarafından düzenlenmiş ise ve bu çıkar ilişkisi 

mağdur işletmeden gizli tutulmakta ise bu olay çıkarların çatışmasıdır.110 

 

Satın alma bölümünde çalışan kişi aynı zamanda kendisinin gizli çıkarının 

bulunduğu bir işletme için ihaleye fesat karıştırma hilesi de yapabilmektedir. Satın 

alma departmanındaki bir çalışan, ihaleye katılan işletmeler tarafından gönderilen 

tekliflere ulaşmak konusunda en uygun pozisyondaki kişidir ve bu teklifleri 

inceleyerek kendi gizli çıkarının bulunduğu işletme tarafından verilen teklifi revize 

edebilir. Çıkarların çatışmasının meydana geldiği bir diğer durum da işletme 

çalışanının, gizli çıkarının olduğu bir işletmeye normal fiyatının altında bir fiyattan 

mal satması ile ortaya çıkmaktadır. 

1.2.3. Hileli Finansal Raporlama 

Yatırımcılar, kredi verenler, müşteriler, tedarikçiler işletmelerin finansal 

performansını değerlendirmek ve işletmeleri diğer işletmeler ile karşılaştırmak için 

güvenilir finansal tablo istemektedirler. Güvenilir finansal tablo ise, Genel Kabul 

Görmüş Muhasebe Đlkeleri (GKGMĐ) ve Uluslararası Muhasebe Standartları’na 

uygun düzenlenmiş ve gerçeğe uygun bir şekilde sunulmuş finansal bilgiler içeren 

tablo anlamına gelmektedir.  

 

                                                 
109 A.e., s.312. 
110 A.e., s.312. 
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Hileli finansal raporlama, yönetimin finansal tablolarda yer alması gereken tutarları 

veya açıklamaları kasıtlı olarak göstermemesi veya yanlış beyan etmesi sonucu, 

finansal tablo kullanıcılarının yanıltılmasıdır.111  

 

Hileli finansal raporlama ile birlikte; agresif muhasebe, kazançların yönetimi, gelirin 

düzgünleştirilmesi ve yaratıcı muhasebe kavramları da bazen birbiri ile benzer 

anlamlarda kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda ilgili kavramlar açıklanarak, 

aralarındaki farklar belirtilmiştir. 

 

Tablo 1: Agresif Muhasebe, Kazançların Yönetimi, Gelirin Düzgünleştirilmesi, 

Hileli Finansal Raporlama ve Yaratıcı Muhasebe Kavramları 

 

Agresif Muhasebe Yüksek tutarlı kazanç raporlanması gibi arzu edilen finansal 
sonuçların elde edilmesi amacı ile muhasebe prensiplerinin, 
GKGMĐ’ne uygun olup olmadığına bakılmaksızın, iradeye dayalı 
olarak ve bilinçli bir şekilde seçilmesi ve uygulanmasıdır. Agresif 
muhasebe uygulamaları yargı işlemleri neticesinde veya düzenleyici 
otoriteler tarafından “finansal tablo kullanıcılarını yanıltmak amacı 
ile yapılan kasti uygulamalar” olarak nitelendirilmediği sürece hileli 
finansal raporlama olarak isimlendirilmez.112 
 

Kazançların Yönetimi Yönetim stratejileri veya analistlerin beklentileri doğrultusunda, 
önceden belirlenmiş kazanç hedeflerine ulaşmak amacıyla 
kazançların aktif bir şekilde manipüle edilmesidir. 
 

Gelirin Düzgünleştirilmesi Yıllar itibari ile elde edilen kârdaki önemli artış ve azalışların 
önlenmesine yönelik uygulamalardır. Gelirin düzgünleştirilmesi, 
kazançların yönetimi tekniklerinden bir tanesidir. Faaliyetlerin iyi 
olduğu yıllarda, kârların bir kısmının gizlenerek ileriki yıllara 
aktarılmasını sağlamaktadır.  
 

Hileli Finansal Raporlama Finansal tablo kullanıcılarını aldatmak amacı ile, finansal tablolarda 
kasti olarak yanlış beyanda bulunulması, finansal tablolara dahil 
edilmesi gereken finansal işlemlerin dahil edilmemesi veya gerekli 
finansal tablo açıklamalarının yapılmamasıdır. 
 

Yaratıcı Muhasebe Muhasebe ilkelerinin agresif seçimi ve uygulanması, hileli finansal 
raporlama, kazançların yönetimi ve gelirin düzgünleştirilmesi ile 
ilgili olarak yapılan her bir uygulamayı kapsamaktadır. 
 

 

Kaynak: Charles W. Mulford, Eugene E. Comiskey, The Financial Numbers Game Detecting Creative 
Accounting Practices , John Wiley&Sons, 2002, s.3.   

                                                 
111 Güredin, a.g.e, s.137. 
112 Charles W. Mulford, Eugene E. Comiskey, The Financial Numbers Game, Canada, John Wiley 
& Sons, 2002,  s.15. 
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Finansal tablo hileleri genellikle, organize suç işleyenler,  Đcra Kurulu Başkanı 

(CEO) veya Finansal Đşler Başkanı (CFO) gibi üst kademe yöneticiler ve birim veya 

bölüm yöneticileri gibi orta kademe yöneticiler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Organize suç işleyenler, finansal kuruluşlardan kredi almak veya hisse senedi 

değerini aşırı derecede arttırmak amacı ile hileli finansal tablo uygulamalarına 

başvururlar. Hileli finansal raporlama uygulamalarına başvuran üst kademe 

yöneticilerin amacı, işletmenin gerçek performansını gizleyerek olduğundan iyi veya 

kötü göstermek, kişisel statülerini korumak ve maaş, bonus, hisse senedi veya hisse 

senedi opsiyonlarından sağladıkları kişisel servetlerini korumak iken, orta kademe 

yöneticilerin amacı kendilerinin sorumlu olduğu sorumluluk merkezlerinin (bölüm 

veya birim) düşük performansını gizlemek veya yüksek performans sonucunda elde 

edecekleri ikramiye tutarını arttırmaktır.  

 

Finansal tablo hileleri geçekleştiren kişiler çeşitli yöntemler kullanarak amaca uygun 

finansal tablo yaratabilirler. Bu kişiler genellikle muhasebe tahminleri yapmaya 

yetkili kişilerdir ve çeşitli muhasebe uygulamalarıyla muhasebe sistemini bir araç 

olarak kullanıp amaca uygun finansal tablo raporlayabilirler. Şüpheli alacak karşılığı 

tutarının belirlenmesindeki varsayımların değiştirilmesi ile kârın olduğundan düşük 

veya yüksek gösterilmesi buna örnek olarak verilebilir. Bir diğer yöntem, raporlanan 

bilgilerin manipüle edilmesi için hileli veya hayali bilgilerin muhasebe sistemine 

sokulmasıdır. Satış faturalarında satış tutarlarının değiştirilmesi veya tamamen hayali 

bir satış faturası düzenlenmesi örnek olarak verilebilir. Hileli finansal raporlamada 

kullanılan son yöntem ise tamamen muhasebe sisteminin dışındadır. Bu yöntem, 

kişisel bilgisayar veya yazıcı kullanılarak, tamamen istenilen koşullara uygun bir 

finansal tablo hazırlanmasıdır. Bu işlemler, muhasebe sisteminde istenilen sonuçların 

verilmesini sağlayacak biçimde ilave manuel kayıtlar yapılması veya tamamen hayali 

rakamlar kullanılması biçiminde olabilir.113 

 

Finansal tablo hileleri ile işletmenin olduğundan iyi gösterilmesinin amaçlarını; kâr 

veya gelirin finansal analistlerin beklentilerini karşılaması, kredi sözleşmelerinin 

koşullarına uygunluğun sağlanması, finansal kuruluşların borç verme kriterlerinin 

                                                 
113 Wells, Corporate Fraud Handbook….a.g.e., s.328. 
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karşılanması, holding veya ana şirket tarafından belirlenen kurumsal performans 

kriterlerinin sağlanması, yöneticilerin kişisel performans kriterlerinin sağlanması ve 

performansa dayalı ücret kazancının artması olarak özetleyebiliriz. 

 

Đşletmeler sadece işletmenin durumunun iyi olduğunu göstermek için değil, 

olduğundan kötü göstermek için de finansal tablo hilelerine başvurabilirler. Dönem 

bütçesi planlandığı gibi gerçekleştirilmiş ise ve bütçelenmiş hasılatın üzerinde elde 

edilen hasılat için ödüllendirme sistemi mevcut değil ise, işletme yönetimi gelecek 

dönem hedeflerinin karşılanması amacı ile dönem hasılatının bir sonraki döneme 

kaydırılmasını isteyebilir. Yöneticilerin bir diğer amacı da, mevcut beklentileri 

düşürmek, böylelikle gelecekteki büyümenin daha iyi algılanmasını ve 

ödüllendirilmesini sağlamaktır. Yatırımcıların güvenini yükseltmek ve yapacakları 

yatırımları arttırmak amacıyla, sabit bir büyüme trendinin sağlanması ve yıllar itibari 

ile kârda meydana gelebilecek dalgalanmaların önlenmesi ise yöneticilerin diğer 

amaçları arasındadır. 

 

Çift taraflı muhasebe kayıt sisteminden dolayı, hileli muhasebe kayıtları her zaman 

en az iki hesabı ve finansal tabloda en az iki kategoriyi etkilemektedir. Bir hileli 

muhasebe kaydının, muhasebe sistemi içerisinde birden fazla etki alanı olmasından 

dolayı, yazarlar hileli finansal raporlama uygulamalarında farklı sınıflandırmalar 

kullanmaktadırlar. En yaygın kullanılan finansal tablo hileleri özenli bir şekilde 

sınıflandırılmış olsa dahi, muhasebe sistemi içerisinde başka hesaplarda da bu hileli 

işlemlerin etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle hileli bir işlem birden fazla 

sınıflandırmaya dahil olabilmektedir.114 

 

Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği (ACFE) hileli raporlamayı aşağıdaki gibi 

sınıflandırmıştır.  

 

 

 

 

                                                 
114 A.e., s.361. 
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Şekil 14: Hileli Raporlama 

 

 

 

Kaynak: Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud 
& Abuse, (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 2009. 

 

 

Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği (ACFE) hileli raporlamayı finansal ve finansal 

olmayan olmak üzere iki kategoriye ayırmıştır. Finansal hileli raporlama; işletmenin 

finansal tablolarını etkileyen evrak, kayıt ve finansal işlemleri ile ilgili iken, finansal 

olmayan hileli raporlama işletmenin finansal tablolarına etkisi olmayan rapor, evrak 

veya işlemler ile ilgili olarak kasti yanlışlıklar yapılması ve üçüncü kişilerin 

aldatılmasıdır. Finansal olmayan hileli raporlama; çalışanların özellikle mesleki 

sertifikalarla ilgili ehil olma durumu konusunda yanlış bilgiler sunulmasını, iç 

raporlama veya dış raporlama amacı ile ilgili olarak hazırlanmış rapor ve 

dökümanların kasıtlı olarak yanlış bilgiler içerecek şekilde hazırlanmasını 

içermektedir. Bunlara örnek olarak bütçeler verilebilir.115 Finansal olmayan hileli 

raporlama literatürde çok yer almamakla birlikte, bu tez çalışmasının hem teorik hem 

de araştırma kısmında kapsam dışı bırakılmıştır. 

                                                 
115 Eric P. Wallace, Construction Guide: Accounting and Knowledge Based Audits, Nashville TN, 
CCH, 2008, s.9.53. 
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1.2.3.1. Varlıkların ve Gelirlerin Olduğundan Yüksek Gösterilmesi  

Varlıkların olduğundan yüksek gösterilmesi, mevcut olmayan varlıkların varmış gibi 

muhasebe kayıtlarına geçirilmesi ve varlıkların olduğundan daha yüksek değerle 

değerlenmesini sağlayan uygulamalardır. Böylece işletmenin cari dönem kârının 

olduğundan yüksek görünmesi sağlanır. Gelirlerin olduğundan yüksek gösterilmesi 

için ise, henüz gerçekleşmemiş mal ve hizmet satışları, gerçekleşmiş gibi kabul 

edilebilir, satışlarla ilgili destekleyici belgelerde tahrifat yapılabilir veya tamamiyle 

hayali satış faturaları düzenlenebilir. 

 

Dönem kârının olduğundan yüksek gösterilmesi amacı ile gider hesapları ile yapılan 

uygulamalar ise, giderlerin gerçekleşme anının yanlış tespit edilmesi suretiyle 

giderlerin farklı bir dönemde kaydedilmesi, gerçeğe uygun olmayan bir şekilde 

kaydedilmesi ya da hiç kayıtlara alınmaması şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Varlıkların ve gelirlerin olduğundan yüksek gösterilmesi; hayali gelirler, zamanlama 

farklılıkları, borç ve giderlerin düşük gösterilmesi, finansal tablo açıklamalarının 

ihmal edilmesi ve varlıkların değerlemesinde yapılan uygunsuzluklar olmak üzere 

beşe ayrılmaktadır. 
 

Şekil 15: Varlıkların ve Gelirlerin Olduğundan Yüksek Gösterilmesi 

 

 
 
Kaynak: Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud 
& Abuse, (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 2009. 
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Hayali Gelirler 

 

Finansal tablo hilelerinde kullanılan en yaygın hesap gelirler hesabıdır. Treadway 

Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission-COSO) tarafından 1999 yılında 

yayınlanan Treadway Komisyonu Raporu’na göre, hileli finansal raporlama 

hilelerinde rastlanılan en yaygın uygulama, gelirlerin olduğundan yüksek 

gösterilmesidir.116 

 

Hayali gelirler, tamamiyle hayali bir satış işleminin muhasebe kayıtlarına 

geçirilmesidir.117 Hayali gelirler, aslında var olmayan müşteriler adına fatura 

düzenlenmesi, mevcut müşterilere tamamiyle hayali faturalar düzenlenmesi ve 

herhangi bir destekleyici belge bulunmadan hileli satış kayıtları yapılması şeklinde 

tanımlanabilir.118  

 

Hayali gelir hileleri genellikle tek başına ve bir seferlik yapılan hileler değildir. 

Hayali olarak yapılan satış kaydını gizlemek veya desteklemek için çeşitli hileli 

işlemler yapılması gerekmektedir. Örneğin, gerçek olmayan bir müşteriye satış 

yapılmış gibi hayali gelir kaydı yapıldığında, bu satış işlemini desteklemek için hileli 

fatura ve sevkiyat belgelerinin düzenlenmesi gerekecektir. Bunun için işletmeler 

kendi kontrolleri altındaki bir başka depoya mal sevkiyatı yapabilirler. Bu hayali 

satış sonucunda meydana çıkan alacak hiçbir zaman ödenmeyeceği için, alacak 

bakiyesinin kapatılması için hileli muhasebe işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu 

amaçla bir sonraki faaliyet döneminde ilgili alacak hesabı için karşılık ayrılıp gider 

yazılabilir. Ancak, karşılık ayırmak suretiyle alacak hesabının kapatılması bir sonraki 

faaliyet dönemine ait kâr rakamının olduğundan düşük gözükmesine neden 

olacaktır.119   

                                                 
116 COSO, Fraudulent Financial Raporting: 1987-1997 An Analysis of U.S. Public Companies, 
(Çevrimiçi) http://www.coso.org/publications/ffr_1987_1997.pdf, 20 Ocak 2010. 
117 Coenen,a.g.e., s.101. 
118 Rezaee, a.g.e., s.87. 
119 DanielV Dooley, “Financial Fraud : Accounting Theory and Practice,” Fordham Journal of 
Corporate&Finance Law, Vol.3, 2002, s.63.  
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Mevcut bir müşteri adına tamamiyle hayali fatura düzenlendiğinde, müşterinin 

genellikle bundan haberi yoktur ve mallar fiilen müşteriye gönderilmez, gönderilmiş 

gibi gerçek olmayan sevkiyat belgeleri düzenlenir. Buradaki en büyük sorun 

müşteriye ait alacak hesabındaki mutabakatsızlıktır. Đşletmenin bu mutabakatsızlığı 

gizlemek için çeşitli hileli yollara başvurması gerekmektedir. Örneğin işletme, alacak 

bakiyesini düzeltmek için gerçek olmayan satış iskontosu kayıtları yapabilir.  

 

IAS 18 Hasılat Standardı’na göre mal satışına ilişkin hasılat, aşağıdaki tüm koşullar 

yerine geldiğinde finansal tablolara yansıtılır. Bu koşullardan bir tanesi 

gerçekleşmeden satış kaydının yapılması hileli finansal raporlama uygulaması olarak 

kabul edilmektedir. 

 

 a) Đşletme, malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya 

devretmiş olmalı, 

 b) Đşletme, satılan mallar üzerinde etkin bir kontrol veya sahipliğin genel 

olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürmemeli, 

 c) Hasılat tutarı güvenilir biçimde ölçülebilmeli, 

 d) Đşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesi muhtemel 

olmalı, 

 e) Đşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetler güvenilir 

biçimde ölçülebilmelidir. 

 

Hayali gelirler gerçekleşmemiş bir satış işleminin muhasebe kayıtlarına yansıtılması 

işlemi iken, hasılatın önceden kaydedilmesi meşru bir satış işleminin Genel Kabul 

Görmüş Muhasebe Đlkeleri’ne ve UFRS’na uygun olarak raporlanması gereken 

dönemden daha önceki dönemlerde muhasebe kayıtlarına alınmasıdır.120 

 

Finansal raporlama dönemi içerisinde güvenilir bir müşteriden alınan siparişe ait 

sevkiyatın raporlama döneminin hemen sonrasında yapılması hasılatın erken 

kaydedilmesidir. Burada geç de olsa gerçekleşen bir satış işlemi vardır, fakat gelir 

olması gerekenden erken bir tarihte muhasebe kayıtlarına alınmıştır. Gerçek olmayan 

                                                 
120 Mulford, Comiskey, a.g.e., s.160. 
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müşterilere hileli satış faturaları düzenlenmesi ise hayali satış geliri yaratılmasıdır. 

Burada ise ortada herhangi bir satış işlemi yoktur. Bu iki örnek olay dışındaki satış 

işlemlerinde, hangi işlemlerin hayali gelir uygulaması, hangilerinin gelirin erken 

tanınması işlemi olduğu konusunda bir birlik sağlanması çok güçtür.121 Her iki 

durumda da gelir tablosunda raporlanmış olan gelir esasında ilgili döneme ait bir 

gelir değildir ve dönemin gelirleri olması gerekenden daha yüksek tutarda 

raporlanmıştır. Bu nedenle gelir ile ilgili olarak yapılan hileli uygulamaları, hayali 

gelir veya gelirin önceden kaydedilmesi olmak üzere kesin çizgilerle sınıflandırmaya 

çalışmaktansa, bu hileli uygulamaların tamamının gelirin uygun olmayan bir biçimde 

tanındığı sonucunu doğurduğunu irdelemek daha önemlidir.122 

 

Herhangi bir müşteri siparişi veya anlaşma olmadan müşteriye mal sevkiyatının 

yapılması ve mal sevk edildiği tarihte gelir kaydı yapılması özünde hayali gelir 

uygulamasıdır. Bunun yanında, uzun süredir çalışılan bir müşteriden gelmesi 

beklenen bir sipariş söz konusu olabilir ve işletme müşteriden sipariş gelmesini 

beklemeden mal sevkiyatını yapıp, gelir kaydı yapabilir. Bu durumun, yani mallar 

gönderildikten sonra satış siparişinin alınmasının, hasılatın erken kaydedilmesi 

olarak sınıflandırılması mümkündür.123 

 

Bazı durumlarda, işletme ve müşteri malların satış işlemi konusunda anlaşır, satış 

kontratı imzalanır ve müşteriye satış faturası düzenlenir.  Ancak bu belgelerle birlikte 

bir de satış kontratı ile ilgili bazı değişiklikleri içeren muvazaalı bir anlaşma mektubu 

da hazırlanır.124 Muvazaalı Anlaşma Mektupları (Side Letter Agreements) satış 

memuru veya müşteri tarafından genellikle yazılı olarak hazırlanan ve satış işlemi ile 

ilgili müşteriye özel haklar sunan bir dökümandır.125 Muvazaalı anlaşma mektubu, 

müşterinin malı herhangi bir zamanda iade etmesi halinde mal bedelinin tamamının 

geri ödenmesi koşulunu içerebilir, müşteriye uzun vadeli ödeme koşulları sunabilir, 

yapılacak olan ödemeleri malların nihai tüketiciye satılması koşuluna veya ileriki 

                                                 
121 Howard Schilit, Financial Shenanigans, 2.bs, USA., McGraw Hill, 2002, s.164. 
122 A.e., s. 165., Mulford, Comiskey, a.g.e, s.164-165. 
123 Mulford, Comiskey, a.g.e., s.161. 
124 Schilit, a.g.e., s.84. 
125 Jimmy W. Martin, “Auditor Skepticism and Revenue Transactions,” The CPA Journal, August 
2002, s.34. 
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zamanlarda meydana gelebilecek diğer koşullara bağlayabilir. Bu gibi durumlarda 

ortada gerçekleşmiş bir satış işlemi olduğu söylenemez. Bazen de müşteriler  malları 

satın almadan önce bir süre denemek isteyebilirler. Dönemin satış hasılatını yüksek 

göstermek isteyen işletmeler deneme koşulu ile teslimatı yapılmış mallar için cari 

döneme satış hasılatı kaydı yapma eğilimindedirler. Bu tür işlemler sonucunda 

malların satıcı işletmeye iade edildiği durumlarda yapılan uygulamalar hayali satışlar 

iken, sonraki dönemlerde satış işleminin tamamlanması gelirin önceden 

kaydedilmesidir. 

 

Đşletmeler, satış hasılatlarını gerçek olmayan bir şekilde arttırmak için çift taraflı 

anlaşma yapabilirler. Örneğin, bir işletme başka bir işletme ile hem mal satma hem 

de satın alma anlaşması yapabilir. Esasında ortada herhangi bir mal alım satımı 

yoktur, fakat işlemin gerçekçi gözükmesi için iki taraf da karşılıklı olarak nakit 

ödeme yaparak hesabı kapatırlar.126 Bu nedenle, işletmelerin kendi tedarikçisine, 

akrabasına veya stratejik ortaklık içerisinde bulunduğu bir işletmeye yaptığı satışlar 

yakından incelenmelidir. Bu kişiler ile yapılan işlemler tamamiyle yasal olsa dahi 

işletmeler bu tür işlemleri genellikle hasılatlarını suni bir şekilde arttırmak için 

kullanmaktadırlar. Bu tür işlemlerde karşılıklı mal alım satımı yapılan işletmeler 

incelenmelidir.127 

 

Hayali satışlar ile hasılatın olduğundan yüksek gösterilmesi sonucunda, alacaklar 

hesabı önemli ölçüde artar, alacak devir hızı önemli ölçüde azalır ve alacak tahsil 

süresi önemli ölçüde artar. Hayali satışlar sonucunda alacaklar hesabının 

bakiyesindeki artışları gizlemek isteyen işletmeler, alacak hesaplarına alacak kaydı 

yaparak, gider hesaplarını borçlandırılabilirler.128 Satışlar ve alacaklar hesapları 

arasında yapılacak olan analitik incelemeler ve faaliyetlerden yaratılan nakit 

akışlarındaki artışın, net satışların artış hızının çok altında olması hayali gelir 

uygulamalarının göstergeleri olabilmektedir. 

 

 

                                                 
126 A.e., s.34. 
127 Schilit, a.g.e., s.79. 
128 Martin, a.g.e., s.35. 
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Zamanlama Farklılıkları 

 

Gelir veya giderlerin ait oldukları dönemden başka bir döneme kaydedilerek işletme 

kârının arzu edildiği gibi azaltılıp arttırılmasıdır. 

 

Muhasebenin dönemsellik ilkesine göre hasılat, gelir ve kârlar, aynı döneme ait 

maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılmalıdır. Bir mal veya hizmet satış gelirinin, 

dönemsellik ilkesine aykırı olarak henüz tahakkuk etmeden cari dönemin geliri 

olarak kaydedilmesine hasılatın erken tanınması denir.129 Satışların düşük olduğu 

dönemlerde, satış hedeflerine ulaşmak isteyen yöneticiler, raporlama döneminin 

hemen sonrasında meydana gelecek satış işlemlerini cari dönem satış hasılatı olarak 

kaydetme eğilimindedirler. Bu doğrultuda işletmeler cari dönemde siparişi alınmış 

fakat dönem sonu itibari ile sevkiyatı yapılmamış mallar için satış kaydı yapabilir.130 

Ancak, sevkiyat tamamlanmadığı için bu satış işlemi henüz gerçekleşmemiştir. Satış 

kaydını meşru göstermek isteyen işletmeler, ileriki tarihlerde hazırlanacak olan 

sevkiyat belgeleri üzerinde tahrifat yaparak tarih değişikliği yapabilirler.131  Benzer 

şekilde, yapılacak olan bir satış veya hizmet anlaşması dönem sonuna kadar 

tamamlanıp imzalanmamışsa ve dönem sonundan çok kısa bir süre sonra 

imzalanması bekleniyorsa, işletmeler cari dönemde satış kaydı yaparak, anlaşma 

üzerindeki tarihi daha önceki bir tarih olarak değiştirebilmektedirler.132 Gerçekleşen 

satışların işletme hedeflerinden yüksek olduğu dönemlerde ise, gelecek dönemin 

satış hedeflerine ulaşılabilmesi için, dönem sonlarına çok yakın tarihte gerçekleşmiş 

satış işlemleri bir sonraki dönemde muhasebe kayıtlarına alınmaktadır. Bu işlemler 

genellikle yıllık raporlama dönemleri yerine, ara raporlama dönemlerinde daha etkin 

bir şekilde kullanılmaktadır.133 

 

Bazı durumlarda müşteri, mallarla ilgili sipariş verir ve sözleşme imzalar, ancak 

müşteri malı ileriki bir tarihte teslim almak ve teslim aldığı tarihte ödemesini yapmak 

                                                 
129 Cemal Küçüksözen, Güray Küçükkocaoğlu, “Kurumsal Şirket Yönetiminde Finansal Tabloların 
Rolü,” (Çevrimiçi) http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/kisiselkurumsalsirket.pdf , 14 Eylül 2009. 
130 Martin, a.g.e., s.36. 
131 Schilit, a.g.e., s.160. 
132 A.e., s.73-74. 
133 Rezaee, a.g.e., s.94. 
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istemektedir. Mallar, yapılan anlaşmada belirtilen sevkiyat tarihine kadar satıcı 

işletmenin deposunda muhafaza edilir ve müşteri bir sonraki döneme kadar malları 

teslim almayacak olsa dahi cari dönemde satış kaydı yapılır.134 Bu tür işlemlere 

“faturala ve tut” (Bill and Hold Sales) işlemleri denilmektedir. Bu işlemler genellikle 

üç aylık dönemlerde analistlerin kazanç tahminleri ile ilgili beklentilerinin 

karşılanması için satışların olduğundan yüksek gösterilmesi için yapılmaktadır. 

Faturala ve tut işlemleri, Genel Kabul Görmüş Muhasebe Đlkeleri’nin ihlal edilmesini 

gerektirmemektedir, ancak çok risklidir. Đşletmeler bu işlemleri genellikle 

kazançların yasal olmayacak şekilde yönetilmesinde kullanabilmektedir.135 

 

IAS 18 Hasılat Standardı’nın ekler kısmında ve  ABD Menkul Kıymetler Komisyonu 

(SEC) tarafından yayınlanan SAB 104’te (Staff Accounting Bulletin No.104) bu tür 

satışlarla ilgili açıklamalara yer verilmiştir. IAS 18’e göre bu tür işlemlerde mallar 

teslim edilmeden önce hasılat kaydı yapılabilmesi için:136 

 

• Malların teslimatının yapılacağı muhtemel olmalıdır, 

• Satış işleminin tahakkuk ettirildiği anda, mallar satıcı işletmenin elinde ve 

alıcıya sevkiyat yapılmaya hazır durumda olmalıdır, 

• Alıcı, malların teslimatının ileriki tarihte yapılacağını biliyor ve kabul etmiş 

olmalıdır, 

• Diğer alıcılara uygulanan genel ödeme koşulları uygulanmalıdır. 

 

Bu tür satış işlemlerinde, sipariş verilen mallar teslim edilmeye hazır bir şekilde 

tamamlanmış olmalıdır. Malların alınmasının veya üretiminin tamamlanmasının 

teslimat tarihine yakın bir zamanda gerçekleştirilmesi düşünülüyorsa, hasılat kaydı 

yapılmamalıdır.137 

 

                                                 
134 Schilit, a.g.e., s.71. 
135 Rezaee, a.g.e., s.93-94. 
136 International Accounting Standards Board-IASB, IAS 18, (Çevrimiçi) 
http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/en/ias18.pdf, 10 Nisan 2010. 
137 A.e., (Çevrimiçi) http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/en/ias18.pdf, 10 Nisan 2010. 
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ABD Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) tarafından yayınlanan SAB 104’te (Staff 

Accounting Bulletin No.104) faturala ve tut işlemlerinde mallar teslim edilmeden 

önce hasılat kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki ek kriterler de belirtilmiştir.138 

 

• Malların sahipliği ile ilgili riskler alıcıya devredilmiş olmalıdır, 

• Satış işlemi ile ilgili olarak yazılı sözleşme yapılmalıdır, 

• Teslimatın ileriki bir tarihte yapılmasını satıcı değil, alıcı talep etmelidir ve 

alıcının böyle bir işlemi talep etmek için geçerli bir nedeni olmalıdır, 

• Malın teslim edileceği tarih belirli olmalıdır, 

• Sipariş verilen mallar teslim edilmeye hazır bir şekilde tamamlanmış olmalı 

ve satıcı işletmenin stoklarından ayrı bir şekilde muhafaza edilmelidir. 

 

Yukarıdaki koşullar dışında, mallar teslim edilmeden önce hasılat kaydının yapılması 

hasılatın erken kaydedilmesi olarak kabul edilmektedir.  

 

Faturala ve tut işlemlerinde denetçi, hasılatın yasal olup olmadığına karar vemek için 

mesleki şüphecilik ile yaklaşmalıdır. Faturala ve tut işlemine dahil olan malların 

tutarı önemli ise denetçi, müşteri işletme ile iletişime geçmeli ve geç teslimatların 

arkasında yatan nedenleri öğrenmelidir.139 

 

Faturala ve tut şeklinde gerçekleşen satışların bir alt türü olan teminatlı satışlar 

(layaway sales), alıcının mallar için başta bir miktar ödeme yapması ve malların 

alıcıya toplam bedel ödendikten sonra teslim edilmesidir. Dolayısıyla mallar, alıcı 

tarafından toplam bedel ödeninceye kadar satıcıda beklemektedir.140 IAS 18’in ekler 

kısmında teminatlı satışlarda hasılat kaydının mallar teslim edilinceye kadar 

ertelenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bununla birlikte bazı koşulların varlığı 

                                                 
138 Securities and Exchange Comission-SEC, SAB 104, (Çevrimiçi) 
http://www.sec.gov/interps/account/sab104rev.pdf, 10 Eylül 2009. 
139 Martin, a.g.e., s.36. 
140 Serdar Özkan, Hasılatın Belirlenmesi, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, Mayıs 2004, s.97.  
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halinde, hasılatın işlem anında finansal tablolara alınmasında sakınca olmadığı da 

ifade edilmektedir. Bu koşullar:141 

 

• Geçmiş deneyimlere göre bu satışların çoğu sorunsuz şekilde tamamlanmış 

olmalıdır, 

• Alınan teminat tutarı önemli olmalıdır, 

• Satış anında mal satıcının elindedir, alıcı için ayrılmıştır ve teslim edilmeye 

hazırdır. 

 

Malların deneme süresi, performans değerlemesi ve üçüncü kişilere satış koşulu 

(konsinye) gibi, müşterinin malın zilyetlik yükümlülüğünü ortadan kaldıran çeşitli 

koşullarla satılmış olması da hasılatın erken tanınmasıdır.142 Konsinye satışlarda 

mallar fiziksel olarak alıcıya teslim edilmiş olmasına rağmen malların sahipliği ve 

sahiplikten doğan risk ve getiriler alıcıya geçmemektedir. Dolayısıyla bu tür 

teslimatlar hasılat olarak düşünülmemelidir. Konsinye işlemlerinde alıcı elindeki 

malı kullandıkça veya başkalarına sattıkça mal bedelini konsinye verene 

borçlanmaktadır.143 

 

Giderlerin olması gerekenden farklı dönemlerde kayıtlara alınması da zamanlama 

farklılıklarından dolayı kârın olduğundan farklı raporlanmasına neden olabilir. Bazı 

ürünlerin üretilmesi veya hizmetlerin sunulması uzun bir süreyi gerektirebilir. 

Genellikle inşaat sektöründe, gemi yapımında, karayolu ya da demir yolu yapımında 

makine ve teçhizat üretiminde, mühendislik hizmetlerinde, yazılım geliştirilmesinde 

üretilen ürün ya da verilen hizmete ilişkin gelirin kayda geçirilmesi, tahakkuk 

ettirilmesi açısından iki yöntem söz konusudur. Bunlardan ilkinde ürün ya da 

hizmetin tamamlanma oranı dikkate alınarak gelir tahakkuku yapılmakta, diğerinde 

ise ürünün tamamen üretilmesi veya hizmetin tamamen verilmesi ile gelir tahakkuku 

yapılmaktadır. Tamamlanma yüzdesi yönteminde sözleşme geliri, ulaşılan 

                                                 
141 International Accounting Standards Board-IASB, a.g.e., (Çevrimiçi) 
http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/en/ias18.pdf , 10 Nisan 2010. 
142 Rezaee, a.g.e.,s. 75. 
143 Serdar Özkan, “TMS 18 Hasılat Standardı ve A.B.D. Düzenlemelerine Göre Đşlemin 
Ayrıştırılması,” Mali Çözüm, Sayı 82, Temmuz-Ağustos 2007, s.62. 
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tamamlanma aşamasına kadar katlanılan maliyet ile eşleştirilerek, bitirilen işle 

orantılı gelir, gider ve kârın raporlanması sağlanır.144 Gelirin muhasebenin temel 

kavramlarından dönemsellik ilkesine uygun olarak raporlanmasını sağlayan 

tamamlanma yüzdesi yönteminde, tamamlanma oranlarının tespit edilmesi işletme 

yönetiminin tahminlerine bağlı olabilir. Dönem kârını yüksek göstermek isteyen 

şirketler, tamamlanma oranını daha yüksek belirleyerek, dönem kârını düşük 

göstermek isteyen şirketler ise tamamlanma oranını daha düşük belirlemek suretiyle 

kârlarını manipüle etmektedirler.145  

 

Borç ve Giderlerin Düşük Gösterilmesi 

 

Đşletmeler dönem kârlarını olduğundan yüksek göstermek amacı ile gelir hesaplarına 

yönelik hileli uygulamalar yapabilecekleri gibi, borç ve gider hesapları ile de uygun 

olmayan muhasebe işlemleri yapabilirler. Bu tür uygulamalarda amaç, gelirleri 

artırmak yerine dönem giderini azaltıcı işlemler aracılığıyla cari dönem kârını yüksek 

raporlamaktır. Dönem giderlerinin aktifleştirilmesi, yükümlülüklerin ve giderlerin 

muhasebe kayıt sistemi içerisine alınmaması ve yükümlülüklerin olması gerekenden 

daha düşük tutarda belirlenmesi en yaygın uygulama yöntemleridir. Yapılan bu hileli 

işlemler sonucunda gelir tablosunda vergi öncesi kâr, gizlenen veya kayıtlara hiç 

alınmayan borç ve gider tutarı kadar fazla gözükecektir. 

 

Giderlerin finansal tablolara alınması sırasında gerçekleştirilebilen bir başka 

uygulama ise; maliyet ve gider ayrımının doğru yapılmaması şeklinde 

gerçekleştirilmektedir. Sermaye harcamaları bir yıldan daha uzun süre işletmeye 

fayda sağlayacak maliyetlerdir. Dönem giderleri ise, dönem gelirinin yaratılması için 

katlanılan maliyettir ve sadece ilgili muhasebe dönemi içerisinde fayda 

sağlamaktadır. 

 

Dönem gideri varlık olarak aktifleştirilirse, dönem kârı aktifleştirilen gider tutarı 

kadar yüksek olacaktır. Đleriki yıllarda varlıkla ilgili amortisman gideri kaydı 

                                                 
144 TMS 11, Md. 25-26. 
145 Küçüksözen, Küçükkocaoğlu, a.g.e., (Çevrimiçi) 
http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/kisiselkurumsalsirket.pdf, 14 Eylül 2009. 
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yapıldığında ise, ileriki yılların dönem kârı olması gerekenden düşük olacaktır. 

Dolayısıyla bu dönem gider yazılması gereken bir harcamanın aktifleştirilmesi 

sadece bu dönem karşılaşılacak düşük finansal performansın, gider tahakkukunun 

ileriki yıllara aktarılması yoluyla daha ileriki bir tarihe ertelenmesini 

sağlamaktadır.146 

 

Dönem giderlerinin aktifleştirilmesi yoluyla yapılan hileli finansal raporlama 

uygulamalarının bazıları aşağıda ele alınmıştır. 

 

IAS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı’nda belirtilen temel yönteme göre, 

borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde gider olarak finansal tablolara 

yansıtılmalıdır. Yine aynı standartta belirtilen alternatif yönteme göre ise; bir 

özellikli varlığın satın alınması, inşaatı veya üretimi ile doğrudan ilgisi bulunan 

borçlanma maliyetleri ilgili varlığın maliyetine dahil edilmelidir. Standartta özellikli 

varlık, kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi 

gerektiren varlık olarak tanımlanmıştır. Örneğin, borçlanma maliyeti özellikli bir 

mamulün üretimi ile ilgili ise stokların maliyetine dahil edilmekte ve stok satıldıkça 

gelir tablosunda satılan malların maliyeti içerisinde raporlanmaktadır. Eğer 

borçlanma maliyeti özellikli bir maddi duran varlık alımı ile ilgili ise ilgili varlığın 

maliyetine dahil edilmekte ve ileriki yıllarda amortisman yoluyla gidere 

dönüşmektedir. Bu muhasebeleştirme alternatifi, işletmeler tarafından amaca yönelik 

ve hileli finansal tablolar hazırlanmasında kullanılabilmektedir. Dönem kârının 

beklenen ya da hedeflenen seviyenin altında gerçekleşeceği dönemlerde, işletme 

yönetimi herhangi bir özellikli varlığın edinilmesi ile doğrudan ilgili olmayan, 

dolayısıyla doğrudan dönem giderlerine aktarılması gereken borçlanma maliyeti ile 

ilgili faiz giderlerini duran varlık ya da üretilen mamul maliyetine ilave ederek 

aktifleştirmekte, böylece dönem giderini daha az göstermekte ve istenilen kâr 

hedefine ulaşılmış şekilde finansal tabloları kamuya sunmaktadır.147  

 

                                                 
146 Schilit, a.g.e., s.123. 
147 Küçüksözen, Küçükkocaoğlu, a.g.e.,  (Çevrimiçi) 
http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/kisiselkurumsalsirket.pdf, 14 Eylül 2009. 
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27.01.1985 tarih ve 18648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 163 Sıra No’lu Vergi 

Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’ne göre maddi duran varlıkların finansmanında 

kullanılan krediler ile ilgili oluşan faiz giderleri kuruluş dönemi ve işletme dönemi 

için ayrı ayrı ele alınmaktadır. Kuruluş dönemine ait faiz giderlerinin maddi duran 

varlığın maliyetine eklenmesi zorunludur. Kuruluş döneminden sonraki işletme 

dönemine ait faiz giderleri ise ilgili dönemde doğrudan gider yazılabileceği gibi 

maddi duran varlıkların maliyetine de eklenebilmektedir. 

 

IAS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı’na göre,148 araştırma safhasında 

meydana gelen harcamalar doğrudan gider olarak kaydedilmeli iken geliştirme 

safhasında meydana gelen harcamalar aktifleştirilerek amortisman yoluyla ileriki 

yıllarda gidere dönüştürülmelidir. Hileli finansal raporlama yolu ile dönem kârını 

yüksek göstermek isteyen işletme yönetimi, araştırma safhasındaki bir olayı, 

geliştirme safhasında kabul ederek varlıklarını yüksek gösterme ve giderleri gelecek 

yıllarda gelir tablosuna yansıtma eğilimindedirler.  

 

Gider veya yükümlülüklerin tamamiyle muhasebe sistemi dışında tutulması veya 

olduğundan az belirlenmesi yolu ile de cari dönem kârının olduğundan yüksek 

gösterilmesi sağlanabilmektedir. Yükümlülükler ile ilgili en yaygın uygulama alanı, 

koşullu borç ve yükümlülüklerdir. TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu 

Varlıklar Standardı’na göre geçmişteki olaylardan kaynaklanan mevcut bir 

yükümlülük, yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren 

kaynakların işletmeden çıkmalarının muhtemel olması ve yükümlülük tutarının 

güvenli bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda finansal tablolara 

yansıtılmalıdır.149 Standart, koşullu borç tutarının tahmin edilmesinin mümkün 

olmadığı durumlarda, koşullu borcun tahakkuk ettirilmeden, tam açıklama kavramı 

gereği finansal tablo dipnotlarında açıklanması gerektiğini belirtmiş150 ve bu konuda 

işletme yönetimine esneklik sağlamıştır. Örneğin, işletmenin 6.000 TL ödemesini 

gerektiren bir davayı kaybetmesi neredeyse kesinleşmiş ise bu finansal tablolara 

                                                 
148 International Accounting Standards Board-IASB, IAS 38, Md.43, (Çevrimiçi) 
http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/en/ias38.pdf, 10 Nisan 2010. 
149 TMS 37, Md.14. 
150 TMS 37, Md.27-30. 
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yansıtılmalıdır. Đşletme kaynaklarının işletmeden çıkması neredeyse kesinleşmiş ve 

yükümlülük tutarı güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmasına rağmen, bu 

yükümlülüğün bilançoya ve ilgili giderin gelir tablosuna alınmaması hileli finansal 

raporlama uygulamasıdır. Giderlerin ve ilgili yükümlülüklerin hiç kaydedilmemesi, 

dönem kârını muhasebe sistemine dahil edilmeyen yükümlülük ve gider tutarı kadar 

arttırır.  

 

Kıdem tazminatı karşılıkları, garanti karşılıkları, maliyet giderleri karşılığı, büyük 

tamir bakım karşılıkları ve promosyon karşılıkları da bu amaçla kullanılabilen 

karşılıklardır. Đşletme satışını yaptığı ürün için bir garanti sunuyorsa, gerçekleşmesini 

beklediği garanti giderini makul bir şekilde tahmin etmeli ve yükümlülük olarak 

tahakkuk etmelidir. Đşletme yönetiminin garanti taahhütlerini olduğundan düşük 

tahmin etmesi veya tamamen ihmal ederek muhasebe kayıtlarına dahil etmemesi de 

hileli finansal raporlama uygulaması olarak kabul edilmektedir. 

 

Muhasebe varsayımlarının değiştirilerek yükümlülüklerin azaltılması yoluyla da 

hileli finansal raporlama yapılması söz konusudur. Örneğin, kıdem tazminatı 

karşılıklarının hesaplanmasında kullanılan varsayımlar değiştirildiğinde, yükümlülük 

ve giderin azaltılması yoluyla dönem kârı olması gerekenden yüksek gösterilecektir. 

 

Az kullanılan bir yöntem olmasına rağmen, giderlerin düşük gösterilmesi amacı ile 

kullanılan bir diğer uygulama da tedarikçiden anlaşmalı olarak indirim almaktır. 

Đşletme, gelecek yıl yüklü miktarda mal satın alma sözü vererek tedarikçiden indirim 

talep edebilir. Böyle bir durumda uygun işlem, elde edilen indirimin bir varlık hesabı 

olan stoklar hesabından düşülmesidir. Bu işlem sonucunda, stok satıldığı zaman 

satılan mal maliyeti düşük olacak ve kâr yüksek olacaktır. Bu uygulamanın dışında 

yapılan muhasebe işlemleri hileli finansal raporlama kapsamındadır ve genellikle 

işletmeler indirim tutarını stoklar yerine cari dönemin satılan mal maliyetinden 

indirmekte ve cari dönem kârını suni olarak arttırma eğilimindedirler.151 

 

 

                                                 
151 Schilit, a.g.e., s.148. 
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Finansal Tablo Açıklamalarının Đhmal Edilmesi 

 

Finansal tablo kullanıcılarına açıklanması gereken bazı önemli olayların 

bildirilmemesi, hatta bilinçli olarak gizlenmeye çalışılması da finansal tablo hileleri 

arasında yer almaktadır. Aşağıda Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartlarına göre finansal tablo dipnotlarında açıklanması 

gereken bazı olaylar anlatılmıştır. Finansal olaylar ile ilgili aşağıda belirtilen 

açıklamaların yapılmaması veya işletme tarafından kasıtlı olarak gizlenilmeye 

çalışılması hileli finansal raporlama olarak kabul edilmektedir.  

 

Finansal tabloların hazırlanması, onaylanması ve yayınlanması belirli bir süreyi 

gerektirir. Bu süre içerisinde gerçekleşen olaylar finansal tablo kullanıcılarının 

işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkındaki kararlarını etkileyecek 

derecede önemli olabilmektedir. Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen olaylar, 

bilanço tarihi ile finansal tabloların yayımı için onaylandığı tarih arasında işletme 

lehine veya aleyhine ortaya çıkan olaylardır.152 Bilanço tarihinden sonraki olayların 

bilanço tarihi itibariyle var olduğuna ilişkin kanıtları gösteren koşulların bulunduğu 

durumda, ilgili bilançoda düzeltme yapılması gerekmektedir. Koşullar, ilgili olayın 

bilanço tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteriyorsa bilançoda bir düzeltme 

yapılması gerekmez. Ancak, bu olayların önemli olması durumunda, bunların 

açıklanmaması finansal tablo kullanıcılarının finansal tabloları esas alarak aldıkları 

ekonomik kararları etkileyebilir. Bu nedenle, bilanço tarihinden sonraki düzeltme 

gerektirmeyen olayların önemli her bir kategorisi için olayın niteliğinin ve olayın 

tahmini finansal etkisinin dipnotlarda açıklanması gerekmektedir.153  

 

Finansal kurumlardan alınan krediler ile ilgili olarak düzenlenen kredi sözleşmesine 

göre, işletmenin kredi süresi boyunca belirli finansal koşulları ve sermaye yapısını 

koruması veya sözleşmede belirtilen diğer yükümlülüklere uyması gerekebilir. 

Đşletmelerin kredi sözleşmesi ile ilgili bilgileri ve sözleşme ile yükümlülük altına 

girilen  finansal koşulları dipnotlarda açıklaması gerekmektedir. 

                                                 
152 TMS 10. 
153 TMS 10, Md.21. 
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Đlişkili taraf işlemleri iş ve ticaretin normal bir parçasıdır. Đlişkili taraf işlemleri tam 

olarak açıklandığı sürece, bu işlemlerin özünde herhangi bir yanlışlık yoktur.154 

Ancak, bir ilişkili taraf ilişkisi, bir işletmenin kâr veya zararı ve finansal durumu 

üzerinde etkili olabilir. Đlişkili taraflar, ilişkili olmayan tarafların yapmayacağı 

işlemler içerisine girebilirler. Örneğin, ana ortaklığına maliyet bedelinden ürün  satan 

bir işletme, diğer bir müşteriye aynı koşullarda satış yapmayabilir. Bu nedenlerden 

dolayı, ilişkili taraflarla olan ilişkilerin, işlemlerin ve mevcut bakiyelerin bilinmesi, 

finansal tablo kullanıcılarının, işletme faaliyetleri hakkında yapacakları 

değerlendirmeyi etkileyebilir.155 Bu nedenle, ana ortaklık ve bağlı ortaklık arasındaki 

ilişkiler açıklanmalıdır. Đlişkili taraflar arasında mal, maddi duran varlık veya diğer 

varlıkların alım ve satımı, kiralama, finansman anlaşmaları gibi işlemlerin 

gerçekleşmesi durumunda işletme, ilişkili taraf ilişkisinin niteliğini, işlemler 

hakkındaki bilgileri ve mevcut bakiyeleri kamuya açıklamalıdır. 

 

Đşletme, kilit yönetici personele ödenen toplam ücreti, çalışanlara sağlanan kısa ve 

uzun vadeli faydaları, işten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydaları, işten ayrılma 

sonrası sağlanan faydaları ve hisse bazlı ödemeleri her bir kategori için ayrı ayrı 

olmak üzere kamuya açıklamalıdır.156 

  

Muhasebe kayıt sistemi içerisinde tespit edilen hatalar, muhasebe politikalarında ve 

tahminlerindeki değişiklikler de kamuya açıklanması gereken bilgiler arasında yer 

almaktadır.  

 

Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde tutarlılık kavramı 

muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen 

dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. Finansal tablo 

kullanıcılarının işletmenin farklı yıllara ait finansal tablolarını karşılaştırabilmesine 

olanak sağlamak amacıyla, tutarlılık ilkesi gereği benzer işlemler, olaylar ve 

durumlarda işletme tarafından her dönem aynı muhasebe politikalarının uygulanması 

beklenir. Bununla birlikte; IAS 8’de muhasebe standartları tarafından gerekli 

                                                 
154 Wells, Corporate Fraud Handbook..a.g.e., s.374. 
155 TMS 24, Md.6. 
156 TMS 24, Md.16. 
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kılınıyorsa veya değişiklik, işletmenin finansal tablolarında olayların ve işlemlerin 

daha uygun ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlayacaksa muhasebe 

politikasında değişiklik yapılmasına izin verilmiştir. Đşletme, muhasebe 

politikasındaki değişikliğin türü, yeni muhasebe politikasını uygulamanın niçin daha 

güvenilir ve daha doğru bilgiler sunduğunu, cari ve daha önceki dönemlere ilişkin 

düzeltme tutarlarını ve muhasebe politikasındaki değişikliğin hangi tarihten itibaren 

ve ne şekilde uygulandığını finansal tablo dipnotlarında açıklamalıdır. 

 

Birçok finansal tablo kalemi, işletme faaliyetlerindeki mevcut belirsizlikler nedeniyle 

tam olarak ölçülemez, en güncel ve güvenilir bilgilere dayanılarak tahmin edilir. 

Şüpheli alacalar için karşılık ayrılması, varlıklardaki değer düşüklüğü için karşılık 

ayrılması, finansal varlıkların veya yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin 

tespit edilmesi, amortismana tabi varlıkların faydalı ömürlerinin belirlenmesi tahmin 

gerektiren işlemlerdir. Tahminin yapıldığı koşullarda değişiklik olması, yeni bir bilgi 

edinilmesi veya tecrübe kazanılması tahminlerde değişiklik yapılmasını 

gerektirebilir. Cari dönem faaliyet sonucuna etkisi olan veya sonraki dönemlere 

etkisi olması beklenen bir muhasebe tahminindeki değişikliğin niteliği ve tutarı 

finansal tablo dipnotlarında açıklanmalıdır.157 

 

Muhasebe bilgi sistemi içerisinde finansal tablo kalemlerinin tanınması, ölçülmesi, 

sunulması ve açıklanması sırasında kasti olmayan hatalar yapılabilmektedir. Cari 

dönemde yapılan hatalar, finansal tablolar onaylanmadan önce saptanırsa cari 

dönemde düzeltilmelidir. Hatanın sonraki dönemlerde farkedilmesi durumunda, 

işletme onaylanacak ilk finansal tablo dipnotlarında; geçmiş dönem hatalarının 

niteliğini ve önceki dönemlere ilişkin her dönemdeki düzeltme tutarını etkilenen her 

bir finansal tablo kalemi için ayrı ayrı olmak üzere açıklamalıdır.158 

 

 

 

 

                                                 
157 TMS 8, Md.39. 
158 TMS 8, Md.49. 
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Varlıkların Değerlemesinde Yapılan Uygunsuzluklar  

 

Muhasebe uygulamaları içerisinde tahmin olduğu sürece manipülasyon yapma riski 

vardır. Yararlı ömrün belirlenmesi, alacakların tahsil edilemeyecek kısımlarının 

belirlenmesi, stokların modası geçmiş kısmının belirlenmesi hep birer tahmine 

dayalıdır. Şirket borcunu ödemeyen müşterilerini, modası geçmiş stokları ve 

varlıklarının değerindeki düşüşleri finansal tablolarında doğru bir şekilde raporlamak 

için karşılık ayırmalıdır. Bu karşılıkları yeterli ayırmamak veya uygun olmayacak 

şekilde azaltmak hileli finansal raporlama ile yapay kâr yaratılmasına neden olur.159 

Ayrıca, varlıkların değerlemesi ile ilgili aşağıda yapılan açıklamalara uyulmaması da 

hileli finansal raporlama ile işletmenin finansal durumunun olduğundan farklı 

gösterilmesine neden olmaktadır. 

 

Varlıklar maliyet veya piyasa değerinden düşük olan ile değerlenir. Bir varlığın 

piyasa değeri maliyetinin altına düştüğü zaman, varlıklar piyasa değerine 

indirgenmelidir. Bir varlığın değerinde ani veya önemli bir değer azalışı söz konusu 

olduğunda varlık hemen ilgili hesaptan alınarak gider hesabına aktarılmalıdır. Bu 

noktada yönetimin varlıkta yer alan bir hesabın ne zaman “değersiz” olduğuna karar 

vermesi gerekmektedir.160 Varlıkların değerlemesinde yapılan uygunsuzluklar yaygın 

olarak stoklar, alacaklar ve maddi duran varlıklar ile ilgili olarak görülmektedir. 

 

Stoklar maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmelidir. 

Stoklar finansal tablolarda, kullanımları veya satılmaları sonucunda elde edilmesi 

beklenen bir tutardan daha yüksek bir bedelle izlenemez. Stokların maliyeti, 

kullanımları veya satılmaları sonucu elde edilecek tutardan yüksek olması 

durumunda stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılmalıdır.161 Stokların değer 

düşüklüğünün kasti olarak kaydedilmemesi veya olması gerekenden düşük bir tutar 

olarak kaydedilmesi işletme varlıklarının hileli olarak olduğundan fazla 

gösterilmesine neden olmaktadır.  

                                                 
159 Schilit, a.g.e., s.133. 
160 Nermin Çıtak, “Yaratıcı Muhasebe Hileli Finansal Raporlama Mıdır?,” Mali Çözüm, Sayı 91, 
2009, s.93. 
161 TMS 2, Md.9-28. 
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Stok değerleme yöntemleri arasında yapılan seçim, işletmenin bilançosundaki dönem 

sonu stok tutarını ve gelir tablosundaki satılan malın maliyetini doğrudan 

etkilemektedir. Stokların değerlemesi ile ilgili yapılacak olan hileli uygulamalar, 

maliyet yöntemlerinden amaca uygun seçim yapılması, kullanılan değerleme 

yönteminin işletmenin kâr amacına uygun olarak seçilmesi ve değiştirilmesi, benzer 

özelliklere sahip stoklara farklı değerleme yöntemlerinin kullanılması, net 

gerçekleşebilir değer ile ilişkin tahminlerin gerçeğe uygun olmayan bir biçimde 

yapılması, dönem sonu fiziki stok sayım tutanaklarında tahrifat yapılması, işletme 

sahipliğinde bulunmayan stokların bilançoya dahil edilmesi ve hayali stok kayıtları 

yapılması şeklinde olabilir. 

 

Bilançonun tahsil edilebilecek net alacakları yansıtması gerekmektedir. Dönemin 

satışlarından doğan bazı alacaklar tahsil edilemezse, söz konusu gider o dönemin 

zararıdır ve bu zararın o dönemin gelir tablosunda gösterilmesi gerekir. Ancak, 

alacağın vadesi henüz dolmadığı için muhasebecinin bu konuda yapabileceği tek şey 

cari dönemin satışlarından ortaya çıkan alacaklardan ne kadarının tahsil 

edilemeyeceğini tahmin edip162  karşılık ayırıp şüpheli alacak gideri olarak kayıtlara 

geçirmektir. Şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmak suretiyle bir taraftan, bilançoda 

alacaklar gerçeğe yakın değerleriyle gösterilmekte, diğer taraftan dönemin satışlarına 

ilişkin tahsil edilemeyecek alacaklar sözü edilen döneme gider olarak kaydedilmiş 

olmaktadır.163 Alacaklar ile ilgili karşılığın ayrılmaması ve ilgili giderin gelir 

tablosuna aktarılmaması hileli finansal raporlama yoluyla cari dönem kârını 

olduğundan yüksek göstermektedir. 

 

Duran varlıkların değerlemesi ile ilgili uygunsuzluklardan bir tanesi, işletmenin sahip 

olmadığı bir maddi duran varlığın sahte dökümanlar yaratılarak muhasebe kayıtlarına 

alınmasıdır. Đşletmenin sahip olduğu maddi duran varlıklar çeşitli bölgelerde 

olabileceği için varlıkların tamamının fiziken incelenmesi genellikle mümkün 

olamamaktadır.  

 

                                                 
162 Cengiz Erdamar, Feryal Orhon Basık, Finansal Muhasebe ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi, 
2.bs., Đstanbul, Arıkan, 2006, s.103-104. 
163 A.e., s.104. 
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Maddi duran varlıklar ile ilgili bir diğer hileli uygulama ise, amortisman giderinin 

kasıtlı olarak düşük veya yüksek belirlenmesidir. Amortisman bir maddi duran 

varlığın maliyetinin, bu varlığın ekonomik ömrü içinde, sistemli ve anlamlı bir 

yöntemle dönemlere dağıtılarak giderleştirilmesidir.164 Amortisman ayırma işleminin 

hileli finansal raporlama uygulamalarında sıklıkla kullanılmasının temel nedeni, 

belirli ölçülerde yasal düzenlemelerle sınırlandırılmış olsa da, bu konuda yöneticilere 

sağlanan esnekliğin çok fazla olmasıdır. Bu esneklik, ekonomik ömrün belirlenmesi, 

hurda değerinin belirlenmesi ve amortisman yönteminin seçilmesi konularını 

kapsamaktadır. Amortisman aracılığla yapılacak hileli finansal raporlama 

uygulamaları amortisman yönteminin işletmenin kâr politikasına uygun olarak 

seçilmesi ve değiştirilmesi, ekonomik ömrün çok uzun veya çok kısa belirlenmesi, 

ileriki yıllarda ekonomik ömür tahmininin değiştirilmesi, hurda değerin çok yüksek 

veya çok düşük tahmin edilmesi, ileriki yıllarda hurda değer tahmininin 

değiştirilmesi, kasti olarak amortisman ayrılmaması olarak özetlenebilir.  Örneğin, 

amortisman ayrılmadığı takdirde amortisman gideri gelir tablosunda 

gözükmeyecektir ve dolayısıyla kâr da ayrılmayan amortisman tutarı kadar bir artma 

olacaktır. Amaç dönem kârını olduğundan daha fazla göstermek ise, yararlı ömür 

daha uzun belirlenebilmekte veya hurda değer yüksek belirlenebilmektedir.  

 

Türkiye’deki vergi yasalarında amortisman uygulamaları ile ilgili bazı kısıtlamalar 

getirilmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) 315. maddesinde mükelleflerin 31.12.2003 

tarihinden sonra iktisap ettikleri amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye 

Bakanlığı’nın tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri belirtilmiştir. 

Amortisman uygulamasında kullanılacak oranlar, 333 Sıra No’lu VUK Genel 

Tebliği165 ile 339 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde166 ilan edilmiştir. Türkiye’deki 

vergi yasaları açısından amortisman yöntemlerindeki serbestlik de sınırlandırılmıştır. 

VUK’da amortisman uygulaması açısından esas itibari ile normal ve azalan bakiyeler 

olmak üzere iki yöntem kabul edilmiştir. Đşletmeler, azalan bakiyeler usulüne göre 

amortisman ayırmaya başladıktan sonra normal amortisman usulüne geçebilir ancak 

normal amortisman usulünden azalan bakiyeler usulüne geçiş yapamamaktadır. 

                                                 
164 A.e., s.81. 
165 Gelir Đdaresi Başkanlığı, (Çevrimiçi) http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028, 10 Ocak 2010. 
166 A.e., (Çevrimiçi) http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028, 10 Ocak 2010. 



 69

Vergi Usul Kanunu’nda hurda değere ilişkin herhangi bir düzenleme yer 

almamaktadır.167 

 

Varlıkların yanlış sınıflandırılması yoluyla da gelirler olduğundan yüksek 

gösterilebilir. Menkul kıymetlerin değerlemesinde temel kriter elde tutma amacıdır. 

Menkul kıymetler alım satım amaçlı menkul kıymetler, vadeye kadar elde tutulacak 

menkul kıymetler ve satışa hazır menkul kıymetler olarak sınıflandırılır. Alım satım 

amaçlı menkul kıymetler ile satışa hazır menkul kıymetler gerçeğe uygun değeri ile 

değerlenir. Alım satım amaçlı menkul kıymet ile ilgili olarak ortaya çıkan değer artış 

kârı veya zararı ortaya çıktığı dönemdeki sonuç hesaplarına gelir veya gider olarak 

kaydedilir. Satılmaya hazır menkul kıymetler ile ilgili değer artış kârı veya değer 

azalış zararı, söz konusu finansal varlık bilanço dışı bırakılıncaya kadar yani 

satılıncaya kadar diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilir.168 Đlgili finansal 

varlığın satıldığı tarihte ortaya çıkan kazanç veya kayıp ise gelir tablosu hesaplarına 

kaydedilir. Dolayısıyla, menkul kıymetin alım satım amaçlı menkul kıymet veya 

satılmaya hazır menkul kıymet olarak sınıflandırılmış olması, gelir tablosunda 

raporlanacak olan kârı değiştirmektedir. Menkul kıymetin değerinde artış olduğu 

yılları göz önünde bulundurduğumuzda, satılmaya hazır menkul kıymetlerin değer 

artış kârı menkul kıymetin satıldığı yıl gelir tablosu ile ilişkilendirilirken, alım satım 

amaçlı menkul kıymetin değerinde dönem sonunda meydana gelen değer artış kârı 

her senenin gelir tablosunu etkilemektedir. Her iki durumda da gelir tablosunda 

raporlanacak toplam değer artış kârı tutarı aynı olmakla birlikte, alım satım amaçlı 

menkul kıymetlerde değer artış kârı gelir tablosunda yıllara yayılarak 

raporlanmaktadır. Đşletme yöneticileri menkul kıymetleri genellikle satılmaya hazır 

menkul kıymetler olarak sınıflandırmayı tercih etmektedir. Çünkü değer artış kârının 

veya zararının hangi yılın gelir tablosunu etkileyeceği yönetimin menkul kıymet 

satışı ile ilgili vermiş olduğu karara bağlıdır. Đşletme kârının düşük olduğu yıl, 

işletme yönetimi değeri artmış olan menkul kıymetlerin satılması kararını vererek, 

                                                 
167 Başak Ataman Akgül, “Maddi Duran Varlıkların Amortismanına Đlişkin Uluslararası Muhasebe 
Standardında (IAS 16) Yer Alan Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuatı ile Karşılaştırılması,” Mali 
Çözüm, Sayı: 67, Nisan-Haziran 2004, s.95. 
168 TMS 39, Md.55. 
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ilgili yılın gelir tablosundaki kâr rakamının daha yüksek raporlanmasını 

sağlayabilmektedir.169  

 

Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler etkin faiz oranı ile itfa edilmiş 

maliyeti ile değerlenir. Söz konusu finansal varlık satılmadığı sürece değer artış kârı 

veya değer azalış zararı ile ilgili herhangi bir kayıt yapılmaz, finansal varlık satıldığı 

anda meydana gelen kazanç veya kayıp ise gelir tablosunda raporlanır.170 Đşletmeler, 

menkul kıymetlerinde değer düşüklüğü yaşandığı dönemlerde, cari dönemdeki değer 

düşüklüklerini gelir tablosunda göstermemek ve ileriki yıllara ertelemek amacı ile 

yanlış sınıflandırma yapıp menkul kıymetlerini vadeye kadar elde tutulacak menkul 

kıymet olarak sınıflandırabilir. Menkul kıymetlerde değer artışı yaşandığı 

dönemlerde ise, vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerin alım satım amaçlı 

menkul kıymetler olarak yanlış sınıflandırılması kazançların daha erken tahakkuk 

ettirilmesini sağlamaktadır.171 

 

Bu tür işlemlerin önlenmesi amacı ile TMS 39’un 50. maddesinde menkul 

kıymetlerin yeniden sınıflandırılması ile ilgili bazı kısıtlamalar getirilmiştir. TMS 

39’a göre işletme, ilk muhasebeleştirme sırasında alım satım amaçlı menkul 

kıymetler olarak sınıfladığı bir finansal aracı, başka bir grupta yeniden 

sınıflandıramaz ve bir finansal araç, ilk muhasebeleştirme işleminden sonra, alım 

satım amaçlı menkul kıymetler grubuna dahil edilmek suretiyle yeniden 

sınıflandırılamaz. 

1.2.3.2. Varlıkların ve Gelirlerin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 

Şirketin hisse senetlerini elinde bulunduran yatırımcılar, şirketin kâr rakamlarının 

yıldan yıla makul seviyede arttığını, başka bir ifadeyle şirketin istikrarlı bir büyüme 

trendinde olduğunu düşündükleri zaman şirketin hisse senetlerini elde tutma veya 

                                                 
169 J. Edward Ketz, Hidden Financial Risk Understanding Off-Balance Sheet Accounting, New 
Jersey, John Wiley & Sons, 2003, s.56. 
170 Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield, Intermediate Accounting, 12. bs., John 
Wiley&Sons, 2006, s.842-845. 
171 D. Larry Crumbley, Lester E. Heitger, G. Stevenson Smith, Forensic and Investigative 
Accounting, 3.bs., Chicago, CCH, 2007, s.3021., Mulford, Comiskey, a.g.e., s.256. 
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şirket hisse senetlerine daha fazla yatırım yapma konusunda istekli olmaktadırlar.172 

Yatırımcıların ilgisini çekmek amacıyla şirket yönetimi kâr için yıllık belli bir 

büyüme oranını hedef olarak belirleyebilir. Örneğin işletmenin hedefi her yıl %15 

büyüme olabilir. Böyle bir durumda, işletme yöneticileri, her yıl gerçekleştirilmesi 

gereken büyüme hedefine ulaşabilmek için, kârlılığın yüksek olduğu yıllarda bu 

kârın bir kısmını gelecek dönemlere aktarmak isteyebilirler. Böyle bir durumda 

yöneticiler cari dönemde oldukça muhafazakar muhasebe politikaları izleyerek hileli 

muhasebe uygulamalarıyla yüksek tutarda gider kaydedebilirler. Bütün bu 

muhasebeleştirme politikaları cari dönem gelirini hileli bir şekilde ileriki yıllara 

erteleyip, cari dönem kârını azaltmaya yöneliktir. Bu amaçla, yöneticiler cari 

dönemde yüksek oranda şüpheli alacak karşılığı ayırabilir, yükümlülükler için daha 

yüksek karşılık ayırabilir, sabit kıymetler için daha kısa faydalı ömür tahmininde 

bulunulabilir ya da sabit kıymetlerin hurda değeri daha düşük tahmin edilebilir.173 Bu 

politikaların sonucu olarak ileriki yıllarda giderler düşük tutulmakta, ayrıca önceki 

dönemlerde ayrılan yüksek karşılıkların zarar ya da gider gerçekleşmediği için 

“konusu kalmayan karşılık geliri” kaydedilmesi suretiyle kâr istenen hedefe uygun 

olarak belirlenebilmektedir.174 

 

Đşletmelerin faaliyetlerinin zararlı olduğu, dolayısıyla piyasanın kâr beklentilerinin 

karşılanamayacağı, diğer bir ifadeyle daha çok zarar açıklanmasının ek bir maliyet 

getirmeyeceği, aksine gelecek dönemlere ilişkin kârı yükseltmek açısından bir fırsat 

yarattığı düşünülen dönemlerde işletme yöneticileri hileli muhasebe uygulamaları ile 

yüksek tutarda gider yazma eğilimindedir. Bu dönemlerde şirket yönetimleri 

bilançoda var olan itfa edilecek maddi olmayan duran varlıkları bir bütün olarak 

gider kaydedebilir, bazı verimsiz ya da zararlı olan bölüm ya da kısımları kapatabilir 

veya yeniden yapılanma projeleri uygulamak yoluyla proje maliyetlerini dönem 

gideri olarak kaydedebilir. Bu yöntem genellikle şirket yönetiminin değiştiği 

dönemlerde ortaya çıkan bir uygulamadır. Böylece yeni yönetim, bir taraftan geçmiş 

                                                 
172 Nermin Akyel, Nevran Karaca,“Bağımsız Denetim Açısından Etik ve Yaratıcı Muhasebe 
Uygulamaları,” Mali Çözüm, Sayı 72, Temmuz-Ağustos-Eylül 2005, s.248. 
173 Mulford, Comiskey, a.g.e., s.30-31. 
174 Küçüksözen, Küçükkocaoğlu, a.g.e., (Çevrimiçi) 
http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/kisiselkurumsalsirket.pdf, 14 Eylül 2009. 
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yönetimleri kötü performans nedeniyle suçlama imkanına, diğer taraftan gelecek 

yıllarda kârlılığı daha fazla arttırmak olanağına kavuşmaktadır.175 

 

Gelirlerin ve varlıkların olduğundan yüksek gösterilmesi ana başlığı altında anlatılan 

konuların tersine muhasebe politikaları izlemek suretiyle de varlıklar ve hasılat 

olduğundan düşük gösterilebilir. 

 

Örneğin, peşin satış yapıldığında, hem varlık toplamı hem de gelir tablosunda satış 

hasılatı artacaktır. Cari dönem gelirlerini bir sonraki raporlama dönemine ertelemek 

isteyen işletmeler, satışın henüz gerçekleşmemiş olduğunu ileri sürebilirler. 

Đşletmeler elde edilen nakdi alınan sipariş avansı olarak kayıtlarına alıp, 

yükümlülüklerini arttırabilirler. Bir sonraki dönemde ise bu avansı kapatıp, satış 

hasılatı kaydı yapabilirler.  

 

Bir diğer örnek ise, amortisman yöntemleri ile varlıkların ve dönem kârının 

olduğundan düşük gösterilmesidir. Azalan bakiyeler yöntemini tercih eden işletmeler 

ilk yıllarda daha fazla gider kaydı yaparak, düşük vergi ödeme olanağına sahiptirler. 

Bu yöntemin kullanılması, toplamda ödenecek olan vergi tutarını 

değiştirmemekteyse de, işletmelere vergi ertelemesi avantajı sağlamaktadır.  

 

                                                 
175 A.e., (Çevrimiçi) http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/kisiselkurumsalsirket.pdf, 14 Eylül 2009. 
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2. ĐKĐNCĐ BÖLÜM: HĐLELERĐN ÖNLENMESĐ, TESPĐT 

EDĐLMESĐ VE ĐNCELENMESĐ 

 

Hile işletmeler için büyük tehlikelere neden olmaktadır. Hileler ile mücadele etme  

süreci; hilelerin önlenmesi, hilelerin tespit edilmesi ve hilelerin incelenmesi olmak 

üzere üç ana başlık altında toplanmaktadır. Hilelerin önlenmesi, işletmede etkin iç 

kontrol sisteminin oluşturulması, kurumsal etik ve hile politikalarının kullanılması 

veya ihbar hatlarının kurulması gibi uygulamalarla hileleri caydırıcı önlemler alarak, 

hilelerin yapılmasının engellenmesidir. Hilelerin tespit edilmesi, ihbar veya finansal 

tablolardaki uygunsuzluklar gibi hile belirtileri sonucunda hile şüphesi ile 

karşılaşılmasıdır. Hilelerin incelenmesi ise, şüphe duyulan hileyi kimin, ne zaman, 

nasıl ve neden yaptığı ile ilgili sorulara cevap aranmasıdır.  

 

Tez çalışmasının bu bölümde hilelerin önlenmesi, tespit edilmesi ve incelenmesi 

konuları ayrıntıları ile ele alınarak açıklanacaktır. 

2.1. Hilelerin Önlenmesi 

Hile riski, hilelerin önlenmesi, caydırılması ve ortaya çıkartılması ile ilgili olarak 

oluşturulmuş politika ve prosedürlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi ile 

azaltılabilir. Hilelerin ortaya çıkartılması, hilelerin önlenmesine göre çok daha zor ve 

maliyetlidir. Bu nedenle, etkin bir iç kontrol yapısı gibi hilelerin geçekleştirilmesinde 

fırsatları azaltan sistemlerin oluşturulması, çalışanların hile yapan kişilerin 

cezalandırılacaklarını bilmeleri gibi caydırıcı politika ve prosedürlerin oluşturulması 

büyük önem taşımaktadır. Yine de, hilelerin önlenmesi için işletme tarafından 

geliştirilmiş sistemler ne kadar etkin olursa olsun, işletme içerisinde gerçekleştirilen 

veya gerçekleştirilecek olan bütün hilelerin önlenmesini garanti edemez. 

 

Đşletmelerde hilelerin önlenmesi ve caydırılması için yönetim kuruluna, iç 

denetçilere, bağımsız denetçilere ve sertifikalı hile denetçilerine (CFE) kılavuz 

olması amacı ile, “Hilelere Karşı Yönetim Programları ve Kontroller” isimli rapor 
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2002 yılında Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (American Institute of 

Certified Public Accountants-AICPA) tarafından yayınlanmıştır.1 Rapor, Sertifikalı 

Hile Denetçileri Birliği (Association of Certified Fraud Examiners-ACFE) ve Đç 

Denetçiler Enstitüsü’nün (The Institute of Internal Auditors-IIA) de içinde 

bulunduğu yedi kuruluş tarafından ortaklaşa hazırlanmıştır. Rapora göre, işletmelerin 

hileleri önlemek ve caydırmak için gerçekleştirebilecekleri üç temel faaliyet; işletme 

içerisinde dürüstlük ve etik kültürünün oluşturulması, hilelere karşı oluşturulmuş 

süreç ve kontrollerin değerlendirilmesi ve uygun gözetim süreçlerinin oluşturulması 

olarak belirtilmiştir.  

2.1.1. Đşletme Đçerisinde Dürüstlük ve Etik Kültürünün 

Oluşturulması 

Đşletmede dürüstlük ve etik değerlerinin oluşturulması, ahlâki değerlere sahip 

kişilerin işe alınmasıyla başlar. Her kişinin kendi kişisel ahlâki değerleri vardır. 

Yoğun çevresel baskılara maruz kalan ve işletme içerisinde hile yapma fırsatını 

farkeden dürüst kişilerin bile dürüst olmayan davranış içerisine girebilmeleri 

mümkündür. Hangi noktada dürüst olmayan davranışlara başvurulmaya başlanacağı, 

kişiden kişiye değişmektedir. Bu nedenle işletmelerin düşük ahlâki değerlere sahip 

kişileri işe alma riskini en aza indirgeyecek etkili politikalar oluşturmaları hilelerin 

önlenmesi açısından çok önemlidir.2 

 

Kumar düşkünlüğü, ilaç bağımlılığı ve kişisel finansal problemleri olan kişiler ile 

daha önce yasal cezası bulunan kişiler işe alınmamalı, alınsalar dahi geçmişleri 

hakkında ayrıntılı araştırmalar yapılmalıdır. Özellikle finans, muhasebe, iç denetim 

gibi finansal açıdan hassas bölümler ile müdür, genel müdür gibi yüksek yetki ve 

otonomiye sahip pozisyonlar ile ilgili işe alım süreçlerinde, adayların geçmişlerinin 

incelenmesi daha büyük önem kazanmaktadır. Đşletmeler, işe alım süreci sırasında 

adayın dürüst olup olmadığını belirlemek amacı ile özgeçmişindeki veya başvuru 

                                                 
1 American Institute of Certified Public Accountants-AICPA, Management Antifraud Programs 
and Controls, (Çevrimiçi) http://www.aicpa.org/download/antifraud/SAS-99-Exhibit.pdf., 15 Ekim 
2009. 
2 A.e., (Çevrimiçi) http://www.aicpa.org/download/antifraud/SAS-99-Exhibit.pdf., 15 Ekim 2009. 
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formundaki bütün bilgilerin aday tarafından eksiksiz olarak doğrulanmasını talep 

etmelidir. Đş mülakatlarını yapan kişi tarafından, çeşitli sorular sorularak adaylar 

hakkında bilgi toplanmalı, bütün adayların iş başvuru formundaki veya 

özgeçmişindeki bütün bilgilerin doğru olduğuna dair yazılı beyanı alınmalıdır.3 

 

Açıklanan faaliyetler hile riskini azaltmakla birlikte, hilelerin gerçekleştirilmesini 

tam olarak önlemez. Hile yapan kişilerin bazıları, daha önce hiç hırsızlık yapmamış, 

hiç ilaç kullanmamış veya hiç finansal sıkıntıya düşmemiş olabilir. Sertifikalı Hile 

Denetçileri Birliği (ACFE)  tarafından 2008 yılında yapılan araştırmaya göre,4 

araştırmada incelenen hile vak’alarında, hile yapan kişilerin çoğunun daha önce 

herhangi bir hile olayına karışmadığı tespit edilmiştir.  

 

Đşletme içerisinde oluşturulmuş çeşitli eğitim programları da hilelerin önlenmesinde 

etkili bir araçtır. Đşe yeni alınan kişilere işletme davranış ve etik kuralları ile hile 

farkındalık eğitimleri verilmelidir. Eğitim, sadece yeni işe alınmış kişiler için değil, 

işletmede çalışmakta olan tüm  personel için önemlidir. Đşletmede belirli aralıklar ile 

bu eğitimler tekrarlanmalı, en alt düzeyden en üst kademedeki yöneticilere kadar tüm 

personelin pozisyonlarına uygun olarak hazırlanmış eğitim programlarına katılması 

sağlanmalıdır. Hile farkındalık eğitimi sırasında personele, işletme içerisinde hangi 

faaliyetlerin kabul edilebilir hangilerinin kabul edilemez olduğu, herhangi bir işletme 

personelinin hileli faaliyetleri sonucunda kimlerin nasıl etkileneceği ve herhangi bir 

hile şüphesi ile karşılaştığında personelin yapması gerekenler hakkında bilgiler 

verilmelidir. 

 

Đşletme yönetimi tarafından kurumsal davranış ve etik kuralları oluşturulmalıdır. 

Kurallar, işletmenin temel değerlerini kapsamalı ve çalışanlara işlerini yerine 

getirirken kılavuz olmalıdır. Kurallar, etik, gizlilik, çıkarların çatışması ve hile gibi 

başlıkları içermeli ve davranış kurallarını ihlal eden personel için uygulanacak olan 

disiplin cezalarını da açık olarak belirtmelidir. Davranış kurallarının sadece 

                                                 
3 Martin T. Biegelman, Joel T. Bartow, Executive Roadmap to Fraud Prevention and Internal 
Control, New Jersey, John Wiley &Sons, 2006, s.292. 
4 Association of Certified Fraud Examiners-ACFE, 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud 
& Abuse, a.g.e., (Çevrimiçi) http://www.acfe.com/documents/2008-rttn.pdf, 4 Ekim 2009. 



 76

belirlenmiş olması yeterli değildir, belirli aralıklar ile gözden geçirilmeli ve işletme 

içerisindeki bütün personele iletilmelidir. Kuralların etkin olması için, işletme 

çalışanlarının kurumsal davranış ve etik kurallarının oluşturulması ve geliştirilmesi 

sürecine katkıda ve önerilerde bulunması sağlanarak, kuralların tüm çalışanlar 

tarafından benimsenebilir olması sağlanmalıdır. Ayrıca, tüm işletme personelinin 

yılda en az bir defa davranış ve etik kurallarını okuyarak imzalamaları sağlanmalıdır. 

Böylelikle, davranış ve etik kurallarının etkinliği arttırılarak çalışanların hile veya 

diğer ihlalleri yapması caydırılmış olmaktadır.5 Bunun bir diğer avantajı ise, davranış 

kurallarında hilelerin işletme içerisindeki diğer kişilere ve paydaşlara etkilerini 

okuyan personelin,  “Yaptığım hile ile kimseyi incitmiyorum, daha sonra zaten geri 

ödeyeceğim” düşüncesi ile bahaneler yaratılması azaltılmaktadır. 6 Sarbanes Oxley’in 

406. bölümünde de yönetim ve yönetim kurulunun davranış kuralları düzenlemeleri 

gerektiği belirtilmiştir.  

 

Đşletmenin şüphelenilen veya tespit edilen bir hile olayına verdiği tepki, işletmedeki 

bütün çalışanlara caydırıcı sinyaller vermektedir. Bu nedenle, hileler veya davranış 

ve etik kurallarına aykırı davranışlar tespit edildiğinde, olay için inceleme 

başlatılmalı, kuralları ihlal eden kişiye gerekli cezalar verilmeli, ilgili kontrol 

prosedürleri gözden geçirilmeli ve iyileştirilmelidir.7 

 

Đşletme yönetimi dürüst olmayan davranışlarda bulunurken, çalışanlardan dürüst 

olmalarını beklememelidir. Bu nedenle, işletme içerisinde dürüstlük ve etik 

kültürünün oluşturulmasında, işletme yöneticileri çalışanlara kendi ahlâki 

davranışları ile örnek olmalıdır.  

 

Đşletme yönetiminin olumlu ve pozitif bir işletme çevresi oluşturması da hilelerin 

önlenmesinde etkili bir faktördür. Çalışanların işletmeye karşı olumlu duygular 

                                                 
5 American Institute of Certified Public Accountants-AICPA, a.g.e., (Çevrimiçi) 
http://www.aicpa.org/download/antifraud/SAS-99-Exhibit.pdf, 15 Ekim 2009. 
6 W. Steve Albrecht, Conan C. Albrecht, Chad O. Albrecht, Mark F. Zımbelman, Fraud 
Examination, 3.bs., South Western, 2009, s.101. 
7 American Institute of Certified Public Accountants-AICPA, a.g.e., (Çevrimiçi) 
http://www.aicpa.org/download/antifraud/SAS-99-Exhibit.pdf., 15 Ekim 2009. 
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beslemesi, yanlış davranışların azalmasına yol açmaktadır.8 Personele yapılan 

yetersiz maaş ödemeleri, personelin olumlu iş performansının ödüllendirilmemesi, 

gerçek dışı bütçe beklentileri, işletme içerisinde eşitsizlik yapılması ve zayıf iletişim 

uygulamaları işletme içerisinde hilelerin gerçekleştirilmesini arttıran bazı koşullardır. 

Đşletme üst yönetimi, işletme içerisinde etkin iş çevresi oluştururken bu koşulları göz 

önünde bulundurmalıdır.  

  

Baskılar, hilelerin gerçekleştirilmesinin en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. 

Đşletme içerisinde “Personel Yardım Programları” oluşturularak, personelin alkol, 

ilaç ve kumar bağımlılığını yenmesi, para yönetimi, aile ve sağlık problemlerinin 

aşılması konusunda personele yardımcı olunmalıdır.9 

2.1.2. Hilelere Karşı Oluşturulmuş Süreç ve Kontrollerin 

Değerlendirilmesi   

Çalışanlar, hileli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve bunların gizlenmesi için işletmede 

uygun fırsat tespit etmedikleri sürece, hile yapmaya cesaret edemezler. Bu nedenle 

işletmeler,  hile risklerinin belirlenmesi, belirlenen risklerin azaltılması için önlemler 

alınması, önleyici ve caydırıcı iç kontrol sistemlerinin uygulanması ve gözetimi 

konularında  etkinliği sağlamalıdır.  

 

Hile risklerinin değerlendirilmesi ve hilelerin önlenmesi süreçleri ile ilgili nihai 

sorumluluk işletme üst yönetimindedir. Yönetim, işletmenin hile risk yönetim 

programının aktif bir şekilde geliştirilmesi ve izlenmesi için iç denetim bölümünden 

yardım alabilir. Hile risklerinin ölçülmesi ve belirlenmesi sürecinde işletmenin hileli 

faaliyetlere karşı savunmasız olduğu alanlar tespit edilerek, bu alanlardaki olası 

hilelerin finansal tablolarda önemli yanlışlıklara neden olup olmayacağı veya işletme 

için önemli maddi veya manevi kayıplara neden olup olamayacağı 

değerlendirilmelidir. Hile riskinin belirlenmesinde, hile riskine etkide bulunabilecek 

                                                 
8 A.e., (Çevrimiçi) http://www.aicpa.org/download/antifraud/SAS-99-Exhibit.pdf, 15 Ekim 2009. 
9 Albrecht, vd., a.g.e., s.101. 
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organizasyonel, endüstriyel, ulusal ve uluslararası riskler de göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

Hile risk değerlendirmesi sonucunda yüksek derecede hile riski içeren alanlar tespit 

edilmeli ve bu risklerin azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Đşletme bazı 

riskleri, işletmenin prosedürlerinde veya iş süreçlerinde değişiklik yapmak suretiyle 

azaltabilir. Örneğin, nakitlerle ilgili varlıkların kötüye kullanılması hilesi, çeşitli 

birimlerde tahsilat yapılması yerine merkezi tek bir kasa kullanılması suretiyle 

azaltılabilir. Hileli finansal raporlama için de yine aynı şekilde her coğrafi alanda 

veya her önemli birimlerde ayrı ayrı muhasebe bölümü oluşturmak yerine, merkezi 

bir muhasebe departmanı oluşturulabilir. Genellikle, tedarik işlemlerinin yakın 

gözetimi ile de yolsuzluk riskleri büyük ölçüde azaltılabilir.10 

 

Hile risklerinin değerlendirilmesi sırasında, risklerin azaltılması için gerekli olan 

süreçler ve iç kontrol önlemleri işletmeler tarafından tespit edilmelidir. Đşletme 

yönetimi, yüksek hile riski içeren alanlarda uygun iç kontrollerin uygulanmakta olup 

olmadığını değerlendirmelidir. Orta kademedeki çalışanlar için iç kontrol sisteminin 

önemli derecede önleyici ve caydırıcı etkisi varken, üst yöneticiler yetkilerini 

kullanarak iç kontrol sistemini yok sayabilmektedir. Yöneticiler sadece kendi 

faaliyetlerinde değil, yetkilerini kullanarak alt seviyedeki çalışanların da iç kontrol 

sistemine uygun olmayan davranışlarda bulunmalarını isteyebilirler. Bu yüzden 

özellikle müdür gibi önemli yetkilere sahip kişilere etik ve davranış kurallarının 

önemi sıklıkla vurgulanmalıdır. 

2.1.3. Uygun Gözetim Süreçlerinin Oluşturulması  

Hilelerin etkin bir şekilde önlenebilmesi için işletme içerisinde oluşturulmuş etkin 

gözetim fonksiyonları olmalıdır. Gözetim bir çok şekilde oluşturulabilir ve işletme 

içindeki veya dışındaki kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak bu gözetim 

                                                 
10 American Institute of Certified Public Accountants-AICPA,, a.g.e., (Çevrimiçi) 
http://www.aicpa.org/download/antifraud/SAS-99-Exhibit.pdf., 15 Ekim 2009. 
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fonksiyonlarının hepsi, denetim komitesinin gözetiminde olmalıdır.11 Uygun gözetim 

süreçlerinin oluşturulması, yönetim kurulu, denetim komitesi, yönetim, iç denetim, 

bağımsız denetim ve sertifikalı hile denetçisinin hilelerin önlenmesi, tespit edilmesi 

ve incelenmesi konularındaki sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri ile 

sağlanır. Yönetim kurulunun, denetim komitesinin, yönetimin, iç denetçilerin, 

bağımsız denetçilerin ve sertifikalı hile denetçilerinin hileler ile ilgili sorumlulukları 

aşağıda açıklanmıştır. 

2.1.3.1. Denetim Komitesi veya Yönetim Kurulunun Sorumluluğu 

Kurumsal yönetimin önemli unsurlarından bir tanesi olan yönetim kurulu, genel 

kurulda pay sahiplerinin vermiş olduğu yetki doğrultusunda mevzuat, esas sözleşme, 

şirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde şirketi temsil ve idare eder. Bir 

şirketin en üst seviyedeki yönetim organı olan yönetim kurulu finansal tabloların 

mevcut mevzuat ve Uluslararası Muhasebe Standartları’na uygun olarak 

hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğundan doğrudan sorumludur. 

Periyodik finansal tablolar ve faaliyet raporları kamuya açıklanırken icra 

başkanı/genel müdür ve finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu yönetim 

kurulu üyesi tarafından finansal tabloların ve dipnotlarının kendileri tarafından 

incelendiği, finansal tabloların ve dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir 

açıklama veya eksiklik içermediği ve finansal tabloların işletmenin finansal durumu 

ve faaliyet sonuçları hakkındaki durumu doğru biçimde yansıttığı konusunda yazılı 

beyanı kamuya sunulmalıdır.12  

 

Yönetim kurulunun hilelerin önlenmesi konusunda etkinliğinin artması ve çıkar 

çatışmalarından uzak olması için, yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel 

müdür aynı kişi olmamalı, yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının icrada 

görev almaması sağlanmalı ve yönetim kurulu içerisinde bağımsız üyeler 

bulunmalıdır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal 

                                                 
11 A.e.,(Çevrimiçi) http://www.aicpa.org/download/antifraud/SAS-99-Exhibit.pdf, s.13., 15 Ekim 
2009. 
12 Sermaye Piyasası Kurulu-SPK, Kurumsal Yönetim Đlkeleri, (Çevrimiçi) 
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=66&fn=66.pdf, 25 Nisan 2010. 
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Yönetim Đlkeleri’ne göre bağımsız üye sayısı, ikiden az olmamak üzere yönetim 

kurulunun en az üçte birini oluşturmalıdır. Yönetim kurulu içerisinde bağımsız üye 

sayısının arttırılması yönetim kurulunun işletme yönetiminden bağımsızlığını 

arttırarak, gizli anlaşmaların ve çıkar çatışmalarının  önlenmesini sağlamaktadır. 

Sponsor Organizasyonlar Komitesi (COSO) tarafından 1999 yılında yapılan bir 

araştırmaya göre 1987-1997 yılları arasında hileli finansal raporlama yapan 

şirketlerin yönetim kurullarında bağımsız üye sayısının çok az olduğu tespit 

edilmiştir.13  

 

Mark Beasley 1980-1991 yılları arasında hileli finansal raporlama yapan 75 halka 

açık şirket ile benzer özelliklere sahip fakat hileli finansal raporlama yapmayan 75 

şirketi yönetim kurulu yapıları açısından karşılaştırmıştır. Yapılan araştırma 

sonucunda, hile yapan şirketlerin yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısının ve 

icrada görev almayan üye sayısının diğer şirketlere göre daha az olduğu tespit 

edilmiştir.14 Bağımsız üyenin işletmeye verdiği hizmet süresi de yönetim kurulu 

üyesinin bağımsızlığını etkilemektedir. Bağımsız üyenin işletmeye verdiği hizmet 

süresi arttıkça, bağımsızlığının azaldığı kabul edilmektedir. Bu nedenle şirket 

yönetim kurulunda yedi yıl süre ile yönetim kurulu üyeliği yapan bir kişinin yönetim 

kuruluna bağımsız üye olarak atanamayacağı SPK Kurumsal Yönetim Đlkelerinde 

belirtilmiştir. Mark Beasley tarafından yapılan araştırma sonuçlarında da hile yapan 

şirketlerdeki bağımsız üyelerin hizmet sürelerinin diğer şirketlere göre daha uzun 

olduğu belirlenmiştir.15  

 

Denetim komitesi, yönetim kuruluna işletmenin finansal raporlama süreçleri ve 

kontrol sistemlerini gözetim sorumluluğunu yerine getirmesinde yardımcı 

olmaktadır. Denetim komitesi, finansal raporlama sürecini izleyerek gerçeğe uygun 

finansal raporların üretilmesine olanak sağlamakta, muhtemel hata ve hilelere, 

yönetim başarısızlıklarına engel olmak suretiyle ortakların çıkarlarını korumakta, 

bağımsız denetim ve iç denetim çalışmalarını gözlemlemektedir. 
                                                 
13 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-COSO, Fraudulent Financial 
Reporting:1987-1997 An Analysis of U.S. Oublic Companies, a.g.e., (Çevrimiçi) 
http://www.coso.org/publications/ffr_1987_1997.pdf, 20 Ocak 2010. 
14 Mark Beasley, “Boards of Directors and Fraud,” The CPA Journal, April 1998, s.57. 
15 A.e., s.57. 
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Denetim komitesi (denetim komitesinin bulunmadığı işletmelerde yönetim kurulu)16 

yönetimin hile risklerini belirleme sürecinin etkinliğini değerlendirmelidir. Denetim 

komitesinin iç denetçilerle ve bağımsız denetçilerle sürekli iletişim halinde olması, 

denetim komitesinin işletmedeki iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve potansiyel 

hileli finansal raporlama faaliyetlerini değerlendirmesinde yardımcı olmaktadır. 

 

Denetim komitesinin yakın gözetimi sadece yöneticilerin sorumluluklarını yerine 

getirmelerini sağlamaz, aynı zamanda yöneticilerin hileli finansal raporlama 

uygulamalarına başvurmalarını da engeller. Yöneticilerin hileli faaliyetlerini 

farketme konusunda en uygun pozisyondaki kişiler, onların bir iki kademe altında 

çalışan kişilerdir. Bu nedenle denetim komitesi işletmenin üst kademelerinde 

gerçekleştirilen hileli faaliyetlerin tespit edilebilmesine yardımcı olması açısından 

açık iletişim kanalları oluşturmalıdır.17 

 

Denetim komitesi toplantı sayısının fazla olması komitenin etkinliğini arttırmaktadır. 

SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri’nde denetim komitesinin en az üç ayda bir 

toplanması öngörülmüştür. Mark Beasley tarafından yapılan araştırma sonuçlarına 

göre, hile yapan şirketlerde bulunan denetim komitelerinin toplantı sayısı, hile 

yapmayan şirketlere göre önemli ölçüde azdır. 18 

2.1.3.2. Yönetimin Sorumluluğu 

Đşletme yönetimi, çalışanların faaliyetlerinin gözetiminden sorumludur. Ancak, 

yöneticiler de hileli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde veya gizlenmesinde rol 

alabilmektedirler. Bu nedenle denetim komitesi (denetim komitesinin bulunmadığı 

hallerde yönetim kurulu)19 yönetimin işletmedeki iç kontrol sistemini göz ardı ederek 

                                                 
16 American Institute of Certified Public Accountants-AICPA,, SAS 99-Exhibit, a.g.e., (Çevrimiçi) 
http://www.aicpa.org/download/antifraud/SAS-99-Exhibit.pdf., s.13-14, 15 Ekim 2009. 
17 A.e., http://www.aicpa.org/download/antifraud/SAS-99-Exhibit.pdf, s.13-14, 15 Ekim 2009. 
18 Beasley, a.g.e., s.57. 
19 American Institute of Certified Public Accountants-AICPA,, SAS 99-Exhibit. a.g.e., (Çevrimiçi) 
http://www.aicpa.org/download/antifraud/SAS-99-Exhibit.pdf, 15 Ekim 2009. 
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yaptığı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin meydana getirebileceği hile risklerini 

değerlendirmelidir. 

 

Sarbanes Oxley’in 302. bölümü ile, halka açık şirketlerin icra başkanlarının (CEO) 

ve finansal işler başkanlarının (CFO) finansal tabloların Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlandıkları ve işletme içerisinde etkin iç 

kontrol sisteminin uygulanmakta olduğu konusunda yazılı bir doğrulama mektubu 

vermeleri zorunluluk haline gelmiştir. 

2.1.3.3. Đç Denetimin Sorumluluğu 

Đç denetçiler işletme çevresini ve işletmedeki mevcut iç kontrol sistemini en 

yakından bilen kişiler olarak, hilelerin önlenmesinde ve tespit edilmesinde etkili bir 

rol oynamaktadır. Đşletme organizasyon şeması içerisinde uygun pozisyonda bulunan 

iç denetim bölümü, hilelerin önlenmesinde oldukça etkilidir. Đç denetim müdürünün 

işe alınması veya maaşının tespit edilmesi orta kademe yöneticilerin kararlarına bağlı 

olduğu takdirde, çıkar çatışması yaşanmaktadır.20 Bu nedenle iç denetim müdürünün 

yönetim kuruluna veya denetim komitesine bağlı olması ve direkt olarak denetim 

komitesine raporlama yapması gerekmektedir. 

 

Uluslararası Đç Denetim Standartları’nda suistimal “kasti aldatma boyutu olan bir dizi 

usulsüzlük ve yasa dışı eylem” olarak tanımlanmıştır.21 Standartlarda suistimal 

kurumun yararına tasarlanan suistimal ve kurumun zararına gerçekleştirilen suistimal 

olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Yasa dışı ödeme ve bağış yapılması, kurumun finansal 

tablosunu daha iyi göstermek amacıyla önemli bilgilerin kasten yanlış beyan 

edilmesi kurum yararına tasarlanan suistimallere örnek olarak verilirken, para veya 

malların zimmete geçirilmesi kurumun zararına gerçekleştirilen suistimal olarak 

açıklanmıştır. Standartlarda iç denetçilerin suistimal belirtilerini tespit edebilecek 

yeterli bilgiye sahip olmaları gerektiği, fakat esas görev ve sorumluluğu suistimalleri 

tespit etmek ve soruşturmak olan bir kişinin uzmanlığına sahip olmalarının 

                                                 
20 Rezaee, a.g.e., s.154. 
21 TĐDE, Uluslararası Đç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, “Uygulama Önerisi 
1210.A2-1: Suistimalin Tespiti,” Türkiye Đç Denetim Enstitüsü, 2004, s.87. 
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beklenemeyeceği belirtilmiştir.22 Azami özen ve dikkat gösterilerek yerine getirilmiş 

olsa bile tek başına iç denetim prosedürleri, suistimalin tespitini garanti etmez. Đç 

denetimin hedefi kurumun üyelerine faaliyetlerle ilgili analiz, değerlendirme, tavsiye 

ve danışmanlık hizmeti vererek onlara kendi görev ve sorumluluklarını etkin bir 

şekilde yerine getirmeleri konusunda yardımcı olmaktır.23 Etkin bir iç kontrol sistemi 

suistimallerin önlenmesinde oldukça etkilidir. Söz konusu kontrol tedbirlerini almak 

ve uygulamak yani etkin bir iç kontrol sistemi kurmak yönetimin sorumluluğundadır. 

Đç denetçiler, iç kontrol sisteminin yeterliliğini ve etkinliğini inceleyip 

değerlendirerek, suistimalin önlenmesine yardımcı olmaktan sorumludur.24 

Yönetimin yaptığı makul kontrollerle birlikte, iç denetçilerin yaptığı testler mevcut 

suistimal belirtilerinin tespit edilmesi ve ayrıntılı ek araştırmaların yapılması 

olasılığını arttırır.25 

 

Đç denetçi herhangi bir usulsüzlükten ya da yasa dışı hareketten şüphelendiği zaman, 

bu şüphesini kurum içinde uygun kişi ve birimlere bildirmelidir. Đç denetçiler 

suistimalin kurum içinde ulaşmış olabileceği düzeyi ve suç ortaklığı düzeyini 

belirlemeli ve değerlendirmelidir. Bu, iç denetçilerin bu suistimale katılmış 

olabilecek kişilere bilgi vermesini ya da onlardan yanıltıcı bilgiler almasını önlemek 

açısından önemlidir. Đç denetim yöneticisi, önemli suistimalleri üst yönetime, 

denetim komitesine ve yönetim kuruluna derhal bildirmekle sorumludur. Suistimal 

soruşturma safhası bittiğinde yazılı bir rapor düzenlenmeli ve bir nüshası hukuk 

danışmanına sunulmalıdır. Bu rapor, iç denetçinin tespit, sonuç ve tavsiyeleri ile 

suistimallerin azaltılması için alınması gereken düzeltici tedbirleri içermelidir.26 

 

Avustralya ve Yeni Zelanda’daki 324 işletmede yapılan bir araştırma sonuçlarına 

göre işletmelerde iç denetim departmanı bulunması ile hilelerin tespit edilmesi ve 

raporlanması arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir.27   

                                                 
22 A.e., “Uygulama Önerisi 1210.A2-2: Suistimali Tespit Sorumluluğu,” s.95. 
23 A.e., “Uygulama Önerisi 1210.A2-2: Suistimali Tespit Sorumluluğu,” s.96. 
24 A.e., “Uygulama Önerisi 1210.A2-1: Suistimalin Tespiti,” s.89. 
25 A.e, “Uygulama Önerisi 1210.A2-2: Suistimali Tespit Sorumluluğu,” s.96. 
26 A.e., “Uygulama Önerisi 1210.A2-1: Suistimalin Tespiti,” s.89. 
27 Paul Coram, Robyn Moroney, “ The Importance of Internal Audit in Fraud Detection,” (Çevrimiçi) 
http://aaahq.org/audit/midyear/07midyear/papers/Coram_TheImportanceOfInternalAudit.pdf, 4 Mayıs 
2010. 
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2.1.3.4. Bağımsız Denetimin Sorumluluğu 

Bağımsız denetçilerin finansal raporlama hileleri ile ilgili sorumluluğu Ekim 2002’de 

Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA)’nün Denetim Standartları 

Kurulu, tarafından yürürlüğe koyulan SAS No. 99: Finansal Tablo Denetiminde 

Hilelerin Göz Önünde Bulundurulması Standardı’nda belirlenmiştir.  

 

SAS No. 99’daki denetim yaklaşımı, denetim planlama faaliyetlerini, hile risklerinin 

belirlenmesini, bu hile risklerine cevap veren denetim yaklaşımlarının belirlenmesini, 

denetim kanıtlarının değerlendirilmesini, olası hileler için üst yönetim ile iletişime 

geçilmesini ve hile ile ilgili tüm dökümantasyonun sağlanmasını içermektedir.28 Bu 

bağlamda denetçiler, finansal tablolarda hileden kaynaklanabilecek önemli 

yanlışlıkların olabileceği konusunda mesleki şüphecilik ile yaklaşmalıdır. Denetimin 

planlanması aşamasında denetçiler, denetim ekibindeki diğer denetçiler ile hileden 

kaynaklanan önemli yanlışlıkların nerede ve nasıl olabileceği konusunda beyin 

fırtınası yapmalıdır. Denetçi, üst yönetimle ve işletmede çalışan diğer kişiler ile 

görüşmeler yaparak ve analitik denetim prosedürleri kullanarak hile riskleri ile ilgili 

bilgiler toplamalı, işletmenin hile risklerini ortaya çıkartmak için oluşturulmuş 

programları ve kontrolleri değerlendirmelidir. Denetçinin hileden kaynaklanan 

önemli yanlışlık riskini değerlendirme sonuçlarına göre, gerçekleştirilen denetim 

prosedürlerinin kapsam ve zamanı değiştirilmelidir. Denetçi, belirlenen risklerin 

herhangi bir hilenin göstergesi olup olmadığını değerlendirmeli, üst yönetim ve 

denetim komitesi ile yakın iletişim içerisinde olmalıdır. 29 

2.1.3.5. Sertifikalı Hile Denetçisinin Sorumluluğu 

Sertifikalı hile denetçileri, hile konusunda derin bilgi ve deneyimleri ile hile 

risklerinin değerlendirilmesi ve azaltılması, hilelerin önlenmesi ve ortaya çıkartılması 

konularında yönetim kurulunun ve denetim komitesinin gözetim sorumluluğunu 

                                                 
28 John M. Fleming, Richard E. Wortmann, “SAS 99: Lessons Learned From a Year Focusing on 
Fraud,” Pennsylvania CPA Journal, Spring 2005, s.26. 
29 American Institute of Certified Public Accountants -AICPA, SAS 99, Md..09., a.g.e., (Çevrimiçi) 
http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/AU-00316.PDF, 15 Ocak 2010. 
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yerine getirmesinde yardımcı olmaktadır. Sertifikalı hile denetçileri, bireysel olarak 

çalışmalarını sürdürebilecekleri gibi, iç denetim veya bağımsız denetim ekibi ile 

birlikte de çalışabilmektedir. Sertifikalı hile denetçileri ayrıca, şüphelenilen bir 

hilenin mevcut olduğu durumlarda, hile incelemesi yapmakta ve yaptığı inceleme 

sonunda elde ettiği bulguları denetim komitesine (denetim komitesinin olmadığı 

durumlarda yönetim kuruluna) 30 raporlamaktadır.  

2.2. Hilelerin Tespit Edilmesi  

Hilelerin tespit edilmesi, hile riskinin yüksek olduğu ve ayrıntılı inceleme yapılması 

gereken alanların tespit edilmesidir. Hile yapan kişiler genellikle zaman içerisinde 

yaptıkları hilenin ortaya çıkmadığına güvenerek daha geniş çaplı ve daha yüksek 

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

önleyici prosedürler oluşturulması ile birlikte hilelerin erken tespit edilmesi de çok 

önemlidir. 

 

Hilelerin tespit edilmesinde reaktif ve proaktif olmak üzere iki yaklaşım vardır. 

Reaktif yaklaşım ile hilelerin tespit edilmesi, işletmede gerçekleştirilmiş bir hile ile 

ilgili ihbar alınması gibi önemli bir belirtinin tespit edilmesi ile başlar. Bu yaklaşıma 

reaktif denilmesinin nedeni, denetçinin incelemeye başlamak için önemli bir hile 

belirtisinin ortaya çıkmasını beklemesidir.31 Bu yaklaşımda denetçi bir belirti 

sonucunda işletmede hile gerçekleştirildiği konusunda önemli derecede şüphe 

duymaktadır ve bu alanda incelemelerini genişleterek bu belirtinin hile nedeni ile mi 

kaynaklandığını yoksa başka faktörler nedeni ile mi ortaya çıktığını araştırmaya 

başlamaktadır. 

 

Proaktif yaklaşım ile hilelerin tespit edilmesinde ise denetçi hile belirtilerinin 

meydana çıkmasını beklemeden, işletmede ve işletmenin içinde bulunduğu sektörde 

olabilecek hileleri belirler. Denetçi, hilelerin olası belirtilerini de tespit ettikten sonra 

bu belirtilerin işletmede olup olmadığını araştırır. Reaktif yaklaşımın aksine, proaktif 

                                                 
30 American Institute of Certified Public Accountants-AICPA,, SAS 99-Exhibit. a.g.e., (Çevrimiçi) 
http://www.aicpa.org/download/antifraud/SAS-99-Exhibit.pdf, 15 Ekim 2009. 
31 Albrecht, vd., a.g.e.,  s.165. 
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yaklaşım hile belirtisinin veya göstergesinin ortaya çıkmasını beklemediği için, 

hileler çok daha erken tespit edilmekte ve hile nedeni ile meydana çıkabilecek maddi 

kaybın tutarı önemli ölçüde azaltılmaktadır. 

 

Hilelerin tespit edilmesinde kullanılan yöntemler ile ilgili olarak çeşitli kaynaklarda 

farklı sınıflandırmalar yapılmaktadır.   

 

Şekil 16’da hilelerin tespit edilmesi ve ortaya çıkartılması ile ilgili olarak yapılan bir 

sınıflandırma gösterilmiştir. 
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Şekil 16: Hileyi Ortaya Çıkartma Yaklaşımları 

 

 

 

 

 

Kaynak: Nejat Bozkurt, Đşletmelerin Kara Deliği Hile: Çalışan Hileleri, Đstanbul, Alfa Basım 
Yayım, Nisan 2009, s.173. 
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tümdengelimci analiz olarak sınıflandırmıştır.32 Crumbley ve Albrecht’e göre 

hilelerin tespit edilmesinde tümdengelim yaklaşımı, genel prensiplerden özel, 

spesifik veya belirli bulguların çıkartılmasıdır. Denetçi tümdengelim denetim 

metotlarını kullanırken, belirli bir inceleme ya da arama kriteri kullanmadan, genel 

olarak herhangi bir hile belirtisi aramaktadır. Tümevarım yaklaşımında ise, denetçi 

belirli bir vak’a ile ilgili deneyimlerinden, genel sonuçlar çıkartmaktadır.33 

 

Albrecht tarafından tümdengelim ve tümevarım yaklaşımların farkını anlatan bir 

vak’ada BP PLC, bilgisayar sisteminde bulunan onbinlerce satıcı faturaları ile ilgili 

proaktif bir denetim yapması amacıyla bir denetçi ile anlaşmıştır. Denetçi, işletme 

çalışanları ve satıcılar arasında yapılan gizli anlaşma sonucunda işletmeye 

verilmeyen hizmetler için fazla faturalama yapılıp yapılmadığını incelemek üzere,  

çalışanların adresleri ile satıcıların adreslerinin karşılaştırılması gibi birçok 

tümdengelim denetim yaklaşımı kullanmıştır. Ancak veritabanındaki bilgilerin 

yoğunluğu, çok fazla sayıda göstergeleri ortaya çıkartmıştır. Bu göstergelerin 

incelenmesi sonucunda da belirtilerin bir çoğunun hile nedeni ile olmadığı meydana 

çıkmıştır. Denetçi, işletme özelliklerine göre tasarlanıp özelleştirilmiş tümevarım 

denetim bilgisayar yazılımı hazırlayarak, satıcıların faturaları ile ilgili elektronik 

kayıtlar ile işletme çalışanlarının verilen bu hizmet ile ilgili olarak sisteme kaydettiği 

bilgileri (hizmet veren satıcı firma çalışanlarının işletmeye giriş çıkış saatleri vb.) 

karşılaştırmıştır. Karşılaştırma sonucunda, fiilen çalışılan süre ile faturalanan süre 

arasında önemli farklılıklara rastlanılmıştır.34 

 

Hilelerin tespit edilmesinde David Coderre tarafından yapılan bir diğer sınıflandırma, 

hile belirtilerinin denetçi tarafından bilinmesi ve bilinmemesine göre yapılmıştır. 

Coderre’ye göre, belirli bir hile çeşidi ile ilgili inceleme yapmayı planlayan 

denetçinin, bu hile ile ilgili belirtileri biliyor olması, işletmenin veritabanındaki 

bütün kayıtların incelenerek bu belirtileri gösteren kayıtların tespit edilmesini 

sağlamaktadır. Örneğin, bir faturanın iki defa ödenip ödenmediğini tespit etmek 

                                                 
32 Crumbley, Heitger, Smith, a.g.e., s.9131,  W. Steve Albrecht, Conan C. Albrecht, “Root Out 
Financial Deception,” Journal of Accountancy, April 2002, s.32. 
33 A.e., s.9131, A.e., s.32.  
34 A.e., s.33. 
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amacıyla ticari borçlar hesaplarını incelemek isteyen bir denetçi bu hile çeşidi ile 

ilgili belirtilerin neler olabileceğini biliyordur. Dolayısıyla denetçi, yapacağı denetim 

çalışması ile ilgili hangi denetim işlemlerini kullanması gerektiğini belirleyebilir. 

Denetçi, veritabanından aynı fatura numarası için birden fazla yapılmış ödeme 

kayıtlarını ayıklayabilir veya aynı tutarda bulunan faturalar ile ilgili kayıtları 

inceleyebilir. Bazen ise, denetçi belirtilerin neler olacağını bu kadar kolay 

belirleyemez. Sıradışı işlemlerin tespit edilmesi buna örnek olarak verilebilir. Burada 

denetçi, işletmeye ait bütün verileri genel olarak inceleyip sıradışı işlemleri tespit 

edinceye kadar, işletmede olması muhtemel hileler ile ilgili belirtilerin ne ve nasıl 

olabileceği konusunda bir fikir sahibi değildir.35 Bu yaklaşımın reaktif yaklaşım ve 

proaktif yaklaşım ayrımına daha yakın olduğu söylenebilmektedir. 

 

Yukarıda açıklandığı gibi, literatürde hilelerin tespit edilmesinde çeşitli sınıflandırma 

farklılıkları bulunmaktadır. Nejat Bozkurt  hilelerin tespit edilmesinde çeşitli kavram, 

yaklaşım ve modellerin çeşitli kaynaklarda farklı kullanıldığından bahsetmiş ve 

sınıflandırma farklılıklarını teorik çalışmalar olarak kabul edip, uygulama açısından 

hilenin ortaya çıkartılmasında tüm bu yaklaşımların nasıl kullanılabileceğine 

odaklanmanın daha doğru olacağını savunmuştur.36  Teoride yaşanan sınıflandırma 

farklılıklarından dolayı, bu tez çalışmasında yukarıda açıklanan sınıflandırmalara 

bağlı kalınmadan, hilelerin tespit edilmesinde reaktif yaklaşım ve proaktif yaklaşım 

olmak üzere genel bir sınıflandırma yapılacaktır. 

2.2.1. Hilelerin Tespit Edilmesinde Reaktif Yaklaşımlar 

Reaktif yaklaşımda hile belirtilerinin ortaya çıkmasından sonra, yöneticiler ve 

denetçiler bu belirtilerden yola çıkarak, hile şüphesi duyulan alanda ayrıntılı hile 

incelemesi yapmaya başlarlar. Denetçiler yaptıkları incelemeler sonucunda bu 

belirtilerin hile nedeniyle mi meydana geldiği yoksa başka faktörler sonucunda mı 

ortaya çıktığı konusunda bir yargıya varırlar. Đnceleme, işletmede gerçekleştirilmiş 

bir hileye ait belirtilerin tespit edilmesi ile başlayan bir süreç olduğu için bu yaklaşım 

                                                 
35 David Coderre, Computer Aided Fraud Prevention & Detection, New Jersey, John Wiley&Sons, 
2009, s.173-193. 
36 Bozkurt, a.g.e., s.183. 
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reaktif yaklaşım olarak kabul edilmektedir.37 Hilelerin tespit edilmesinde reaktif 

yaklaşımlar; hilelerin tesadüfen tespit edilmesi ve hile belirtilerinin tespit 

edilmesidir. 

2.2.1.1. Hilelerin Tesadüfen Tespit Edilmesi 

Hilelerin tesadüfen tespit edilmesi, bir hile gerçekleştirildikten sonra hilenin 

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

edilmesi denetçilerin deneyimlerine veya çalışmalarına bağlı olmadan  tamamen şans 

ve tesadüf faktörüne bağlıdır. Bu konuya örnek olarak hile yapan kişinin masasında 

veya işyerinin ortak kullanım alanında unuttuğu bir döküman sonucunda hilenin 

ortaya çıkartılması veya hile yapan kişinin gizli anlaşma yaptığı ortağına atacağı 

elektronik postayı yanlışlıkla başka bir kişiye göndermesi sonucunda hilenin tespit 

edilmesi gibi durumlar verilebilir. 

2.2.1.2. Hile Belirtilerinin Tespit Edilmesi  

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

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

etraftaki kişiler soygun eylemini gözlemleyebilmektedirler. Bir cinayet suçunda 

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

örneklerde suçun işlendiğine dair kesin kanıtlar vardır ve suçun işlenip işlenmediği 

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

kişiler tarafından gözlemlenebilmesi ve dolayısıyla somut ve net kanıtlar elde 

edilmesi çok güçtür. Hile eyleminde genellikle sadece hilelerin gerçekleştirildiğine 

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

denmektedir.38 Yabancı literatürde en yaygın kullanılan terim ise kırmızı bayraktır 

(red flag). 

 

                                                 
37 Albrecht, vd., a.g.e., s.165. 
38 A.e., s.167. 
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Hileler için tespit edilen göstergeler sadece hilenin olabileceği konusunda bir 

olasılıktır, hilenin mevcut olduğuna dair kesin bir kanıt değildir. Bu nedenle 

yöneticiler, denetçiler ve çalışanlar bu göstergeleri tespit ettikleri zaman, bunların 

hileden mi yoksa başka faktörlerden mi kaynaklandığını araştırmalıdır. 

 

Hile ile ilgili belirtiler; muhasebe sistemi ile ilgili belirtiler, analitik belirtiler, iç 

kontrol zayıflıkları, ihbar ve şikayetler, davranış bozuklukları ve çalışanların yaşam 

biçiminde önemli değişiklikler olmak üzere altı gruba ayrılmaktadır. 

 

Muhasebe Sistemi Đle Đlgili Belirtiler 

 

Hile yapan kişiler, hileyi gizleyebilmek için genellikle muhasebe sisteminde hileli 

işlemler yapmakta veya muhasebe sistemine destek olan belgelerde tahrifat 

yapmaktadır. Bu nedenle muhasebe sistemi ile ilgili belirtileri muhasebe sistemine 

kaynak belgeler ile ilgili belirtiler ve muhasebe kayıt ortamı ile ilgili belirtiler olarak 

sınıflandırabiliriz. 

 

Muhasebe sistemine kaynak belgeler ile ilgili belirtiler: Satış faturası, satın alma 

sipariş fişi, teslim alma raporu gibi destekleyici belgelerin eksik olması veya tahrif 

edilmiş olması, bir belgenin bir kereden fazla kullanılarak çift muhasebe kaydı 

yapılması, gerçek döküman yerine fotokopi belge kullanılması veya satış faturası gibi 

sıra numarası izlemesi gereken belgelerde sıra numarası bulunmaması gibi durumlar 

muhasebe sistemine kaynak olan belgeler ile ilgili olarak ortaya çıkan hile 

belirtilerine örnek olarak verilebilir. 

 

Muhasebe kayıt ortamı ile ilgili belirtiler: Muhasebe kayıt ortamı ile ilgili belirtiler 

genellikle destekleyici belgesi bulunmayan muhasebe kayıtları, alacaklar, ticari 

borçlar, hasılat ve giderler ile ilgili açıklanamayan ayarlama kayıtları, yetkili kişiler 

dışındaki çalışanlar tarafından yapılan muhasebe kayıtları ve muhasebe dönemi 

sonuna doğru yapılan çok karışık ya da anlamlı olmayan muhasebe kayıtlarını 

içermektedir. 
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Muhasebe kayıt ortamında olabilecek belirtilerin tespit edilebilmesi için, denetçinin 

hilelerin genellikle hangi hesaplarda yapılabileceğini farkında olması gerekmektedir. 

Đşletme çalışanı nakit veya stok gibi işletme varlıklarını çaldığı zaman işletme 

varlıkları azalır. Bilanço eşitliğini sağlamak ve hırsızlığı gizlemek için çalışanın 

yükümlülükleri veya özsermayeyi azaltması gerekmektedir. Yeterli teknik bilgiye 

sahip olan bir hilekâr, borçların azaltılmasının iyi bir yol olmadığını bilir. Borçların 

azaltılması için ticari borçlar hesabının bir kısmının kayıtlardan çıkartılması 

gerekmektedir. Borcu ödenemeyen tedarikçi bir süre sonra işletmeye şikayette 

bulunacaktır ve hile böylelikle kolaylıkla ortaya çıkartılabilecektir. Teknik bilgiye 

sahip olan bir hilekâr aynı şekilde, özsermaye hesaplarında hile yapmanın da akıllıca 

olmadığını bilmektedir. Özsermaye hesabı, dividand ödemeleri ve giderler ile 

azalırken, hisse senedi satışları ve gelirler ile artmaktadır. Hisse senedi satışı ve 

dividandlar ile ilgili hesaplar çok az işlem gören hesaplar olduğu için bu hesaplarda 

yapılacak olan hileli işlemler çok kolay bir şekilde tespit edilebilir. Bununla birlikte, 

bu hesaplar genellike yönetim kurulu kararı gerektiren işlemlerdir. Bu nedenle, 

işletmeden bir varlık çalındığı zaman, muhasebe eşitliğini sağlamak için 

kullanılabilecek hesaplar genellikle gelir ve gider hesapları gibi gelir tablosu 

kalemleridir.39 

 

Đşletme varlıkları çalındığı zaman bilanço eşitliğinin sağlanması amacıyla gelirler ile 

ilgili yapılacak hileli işlemler gelirlerin azaltılmasıdır. Gelirlerin azaltılması dönem 

sonlarında yapılan ayarlama kayıtları dışında çok sık rastlanan işlemler olmadığı için, 

dönem içerisinde hilelerin gizlenmesi amacıyla yapılan gelir azaltma kayıtları dikkat 

çekici olabilmektedir. Bu nedenle yaptıkları hileleri gizlemek isteyen kişilerin en çok 

kullandıkları hesaplar gider hesaplarıdır. Fiktif gider kayıtları yapılarak veya mevcut 

giderler hileli olarak arttırılarak net kâr azaltılır, bunun sonucunda da dağıtılmamış 

kârlar ve özsermaye azalır. Gider hesaplarının kullanılmasının bir diğer avantajı, 

gider hesaplarının dönem sonlarında kapatılarak bakiyelerinin sıfırlanması ve 

böylelikle hilelerin izlerinin yok olmasıdır.40 Muhasebe kayıt ortamı ile ilgili 

                                                 
39 A.e., s.137-138. 
40 A.e., s.137-138. 
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belirtiler tez çalışmasının hileli finansal raporlama başlığı altında ayrıntılarıyla 

açıklanmıştır. 

 

Analitik Belirtiler 

 

Analitik belirtiler, çeşitli finansal ve finansal olmayan veriler arasındaki ilişkilerin 

denetçinin beklentisinden önemli ölçüde farklı olmasıdır. Açıklanamayan stok 

noksanları ve ayarlamaları, artan hurda ve artıklar, aşırı derecede fazla satın alma 

işlemleri, makul bir tutarın üzerinde satın alma işlemleri, nakit noksanı, makul 

olmayan giderler, hesap bakiyelerinde ve rasyolarda aşırı derecede artma ve 

azalmalar analitik belirtilere örnek olarak verilebilir. 

 

Finansal tablo kalemleri arasındaki ilişkilerde rastlanabilecek analitik belirtilerden 

bazıları aşağıda belirtilmiştir: 

 

• Hasılat tutarı artarken nakit girişlerinin azalması  

• Stoklar hesabı bakiyesi artarken, ticari borçlar hesabı bakiyesinin azalması  

• Kapasite ve hacim artarken birim maliyetin artması 

• Kapasite ve hacim artarken hurda ve artık miktarının azalması  

• Stok miktarının artarken depolama maliyetlerinin azalması  

 

Đç Kontrol Zayıflıkları 

 

Hilelerin önlemesinde en güçlü araçlardan bir tanesi işletme içerisinde oluşturulmuş 

etkin iç kontrol sistemidir. Đç kontrol sistemi etkin değil ise veya işletme yönetimi 

yetkilerini kullanarak iç kontrol sistemini yok saymakta ise işletmenin hile riski 

yüksektir. Đç kontrol sistemi ile ilgili hile belirtileri genel olarak aşağıdaki gibidir: 

• Görevlerin ayrılığı ilkesine uyulmaması 

• Fiziksel koruma sistemlerinin bulunmaması veya yetersiz olması 

• Bağımsız kontrollerin bulunmaması 

• Uygun yetkilendirmenin bulunmaması 

• Uygun kayıt ortamının ve belge sisteminin bulunmaması 
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Đhbar ve Şikayetler 

 

Đşletmede çalışan bir kişi tarafından yapılan hileler, bu kişinin iş arkadaşları 

tarafından şüphelenilebilir veya farkedilebilir. Çalışanın hile yaptığı konusunda 

şüphelenen kişiler çoğunlukla aynı işletmede çalışan iş arkadaşlarıdır. Ancak iş 

arkadaşları dışında, satıcılar veya müşteriler gibi yakın iş ilişkisi içerisinde bulunulan 

kişiler de hile yapan kişiler konusunda çeşitli şüpheler duyabilir veya önemli 

bilgilere sahip olabilirler. 

 

Varlıkların çalınması sırasında hile yapan kişinin iş arkadaşları kazayla veya bilerek 

hırsızlığı fiilen gözlemlemiş olabilirler. Đşletmede özellikle uzun süredir çalışan 

kişiler işletme içerisindeki prosedürleri, iş ve belge akış düzenini yakından bilirler ve 

iş süreçlerinde meydana gelen değişiklikleri veya aksaklıkları kolaylıkla 

farkedebilirler. Bazı işletmeler hilelerin önlenmesi amacı ile çalışanlara çeşitli 

eğitimler vermektedirler. Bu eğitimlerin en önemlilerinden bir tanesi çalışanların hile 

belirtilerini tespit edebilmeleri ve işletme içerisinde hile şüphesi ile karşılaşıldığında 

ne yapılması gerektiği konusunda verilen hile farkındalık eğitimleridir. Hilelerin 

önlenmesi amacı ile yapılan bu tür eğitimler de hilelerin işletme çalışanları tarafından 

tespit edilmesinde büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, uzun süre birlikte çalışan 

kişiler, birbirlerinin davranış özelliklerini ve yaşam alışkanlıklarını da 

öğrenmektedir. Hile ile elde edilen maddi kazancın, zaman içerisinde kişi üzerinde 

yarattığı önemli davranış değişikliklerini veya yaşam alışkanlığındaki farklılıkları en 

yakından gözlemleyecek kişiler yine hile yapan kişinin iş arkadaşlarıdır.41 

 

Bütün bu nedenlerden dolayı işletmede çalışan kişiler veya işletme ile yakın ilişkide 

bulunan kişiler tarafından yapılan ihbar ve şikayetler hilelerin önemli göstergeleri 

olabilmektedir. Ancak hırs, kariyer kavgası veya özel problemler gibi çeşitli 

nedenlerle yapılan ihbarların hepsinin gerçek olmayabileceği unutulmamalıdır. Đhbar 

ve şikayetler hilelerin kanıtı olarak değil belirtileri olarak dikkate alınmalı, bu 

ihbarların doğru olup olmadığı konusunda ayrıntılı incelemeler yapılmalıdır.  

                                                 
41 Richard Alexander, “The Role of  Whistleblowers in the Fight Against Economic Crime,” Journal 
of Financial Crime, Vol.12, No 2, s.136. 
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Davranış Bozuklukları 

 

Hile yapan kişiler korku ve suçluluk duygusuna kapılabilirler. Bu duygular kişilerde 

genellikle büyük stres yaratmaktadır. Kendisini yoğun stres ve korku altında hisseden 

kişi bu stresle başa çıkabilmek için olağan olmayan davranışlarda bulunabilir. 

Örneğin, normalde sinirli olmayan bir kişi, günlük önemsiz olaylara bile büyük 

tepkiler gösterebilir, çalışma arkadaşları ile ilişkilerinde gergin davranışlarda 

bulunabilir, olaylar karşısında hoşgörüsüz davranışlar sergileyebilir. Bazı kişiler ise 

yoğun streslerini aşırı derecede alkol veya tütün tüketmekle bastırmaya çalışabilir. 

Önemli ölçüde suçluluk ve korku duygusu duyan kişiler, her an tedirgin ve ürkek 

olabilir.  Bazı kişilerde ise, bu yoğun stres ve korku uykusuzluk problemi yaratabilir. 

Bütün bu önemli davranış bozuklukları yapılan bir hile sonrasında hissedilen kötü 

duyguların göstergesi olabilmektedir. 

 

Çalışanların Yaşam Biçimindeki Önemli Değişiklikler 

 

Hilelerin yapılmasına neden olan faktörleri belirten hile üçgeninin unsurlarından bir 

tanesi baskıdır. Kişinin içinde bulunduğu çeşitli finansal baskılar, çalışanın belki de 

hayatında ilk defa hile yapmasına neden olabilir. Bu kişiler hile yolu ile finansal 

ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yaşam standartlarını arttırmak için hile yapmaya 

devam edebilirler. Hile yapan kişilerin çok az bir kısmı çaldıkları parayı biriktirirler. 

Bu kişiler gerçekleştirdikleri hilelerin ortaya çıkmadığını gördükçe ve yaptıkları 

hileli işleme güven duymaya başladıkça daha çok hile yapıp daha çok harcamaya 

devam ederler. Bu nedenle zaman içerisinde hile yapan kişilerin yaşam 

standartlarında önemli değişiklikler gözlenebilmektedir. Normalde orta seviyede 

yaşam standardına sahip olan bir kişinin, aşırı lüks bir araba alması veya sürekli 

olarak çok pahalı seyahatlere katılması yaşam standardındaki değişikliklere örnek 

olarak verilebilir.  Aldığı maaş ve ikramiyelerin çok üzerinde para harcanması ve bu 

paranın miras gibi açıklanabilir bir kaynağının olmaması hilelerin önemli bir belirtisi 

olarak kabul edilmektedir. 
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2.2.2. Hilelerin Tespit Edilmesinde Proaktif Yaklaşımlar 

Hilelerin tespit edilmesinde proaktif yaklaşımlar kullanılmasında denetçi, 

gerçekleştirilen bir hilenin belirtileri ile karşılaşmayı beklemez. Denetçi, denetim 

ekibindeki diğer denetçiler ile beyin fırtınası yaparak işletmede ne tür hilelerin 

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

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

yaklaşım hipotez testi yaklaşımı olarak da düşünülebilir: denetçi hipotezler yapar ve 

bu hipotezlerinin her birinin doğru olup olmadığını inceler.42 Hilelerin tespit 

edilmesinde proaktif tekniklerin kullanılmasının en büyük avantajı, hilelerin 

kendisini belli edecek kadar büyümeden tespit edilmesini sağlamasıdır. 

 

Hilelerin tespit edilmesinde proaktif yaklaşım sürecinin altı temel aşaması 

bulunmaktadır. Bu aşamalar;43 işletme faaliyetleri hakkında bilgi toplanması, 

işletmede meydana gelebilecek hilelerin tespit edilmesi, her bir hile çeşidi için olası 

belirtilerin tespit edilmesi, hile belirtileri ile ilgili bilgi toplamak için teknolojinin 

kullanılması, sonuçların analiz edilmesi ve hile belirtilerinin incelenmesidir. Bu altı 

temel aşamanın dışında, izleme ve hilelerin tespit edilmesinde otomatik prosedürler 

geliştirilmesi olmak üzere iki tane de isteğe bağlı aşama bulunmaktadır. Bu aşamaları 

içeren stratejik hile modeli aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Albrecht, vd., a.g.e., s.165. 
43 Conan C. Albrecht, Chad O. Albrecht, “Data-Driven Fraud Detection Using Detectlets,” Journal of 
Forensic & Investigative Accounting, Vol.1, Issue 1, (Çevrimiçi) 
http://www.bus.lsu.edu/accounting/faculty/lcrumbley/jfia/Articles/v1n1.htm, 10 Kasım 2009. 
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Şekil 17: Stratejik Hile Đnceleme Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Conan C. Albrecht, Chad O. Albrecht, “Data-Driven Fraud Detection Using Detectlets,” 
Journal of Forensic & Investigative Accounting, Vol.1, Issue 1, (Çevrimiçi) 
http://www.bus.lsu.edu/accounting/faculty/lcrumbley/jfia/Articles/v1n1.htm, 10 Kasım 2009. 
 
 

 

Đşletme faaliyetleri hakkında bilgi toplanması: Proaktif denetim yaklaşımı 

denetlenecek olan işletme veya birim hakkında bilgi toplanılması ile başlar. 

Denetçinin, işletmede meydana gelme ihtimali olan hileleri belirleyebilmesi için 

işletmeyi ve içinde bulunduğu endüstriyi yakından tanıması gerekmektedir. Denetçi 

işletmeyi ve işletme tarafından yürütülen faaliyetleri tanımak için işletmeyi dolaşıp 

gözlemleyebilir, çalışanlar ile görüşmeler yapıp bilgi alabilir, süreçler ile ilgili 

oluşturulmuş politika ve prosedürleri inceleyebilir.  

 

Analitik 
Adımlar 

Teknolojik 
Adımlar 

Hile 
Đncelemesi
Adımları 

1.Adım 
Đşletme 
faaliyetleri 
hakkında bilgi 
toplanması 

2.Adım 
Đşletmede 
meydana 
gelebilecek 
hilelerin tespit 
edilmesi  

3.Adım 
Olası hile 
belirtilerinin 
tespit edilmesi 

5.Adım 
Sonuçların 
analiz edilmesi 

4.Adım 
Hile belirtileri 
ile ilgili bilgi 
toplamak için 
teknolojinin 
kullanılması  

6.Adım 
Hile 
belirtilerinin 
incelenmesi 

 
     Đzleme  

Hilelerin tespit 
edilmesinde 
otomatik 
prosedürler 
geliştirilmesi 
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Đşletmede meydana gelebilecek hilelerin tespit edilmesi: Denetçi işletme hakkında 

yeterli bilgi topladıktan sonra, işletmede meydana gelmesi muhtemel olan hileleri 

belirlemelidir. Denetçi, denetim ekibindeki diğer kişiler ile beyin fırtınası yaparak 

işletmede meydana gelebilecek hileleri belirlemeli ve bu hilelerin ne gibi 

göstergelerinin olabileceğine karar vermelidir. Bu aşamada denetçinin işletmeyi 

fonksiyonlarına veya faaliyet döngülerine ayırması çalışmayı daha etkin hale 

getirecektir. Örneğin denetçi, satın alma fonksiyonu veya döngüsüne yoğunlaşmak 

isteyebilir. 

 

Her bir hile çeşidi için olası hile belirtilerin tespit edilmesi: Hileler ile ilgili 

belirtiler, muhasebe sistemi ile ilgili belirtiler, analitik belirtiler, iç kontrol 

zayıflıkları, ihbar ve şikayetler, davranış bozuklukları ve çalışanların yaşam biçimi 

ile ilgili belirtiler olmak üzere altı gruba ayrılmaktadır. Denetçi, işletmede meydana 

gelebilecek hileleri tespit ettikten sonra, bu potansiyel hileler için yukarıda sayılan 

altı belirtiden hangilerinin işletmede olabileceğini tespit etmelidir. Bunu yaparken 

denetçi, her bir olası hile çeşidini belirli semptomlar ile görsel olarak ilişkilendirmek 

için matriks, ağaç diyagramı veya beyin fırtınası haritası oluşturabilir.  

 

Bu aşamaya kadar herhangi bir veri ya da belge toplanmamış, herhangi bir analiz 

yapılmamıştır. Bu aşamaya kadar denetçi tamamen kendi yargısını kullanarak 

işletme ve çevresinde olabilecek hileleri ve bu hilelerin olası göstergelerini 

belirlemiştir. Bu aşamadan sonra ise veriler elde edilerek, işletme içerisinde hile 

belirtilerinin mevcut olup olmadığı araştırılacaktır. 

 

Hile belirtileri ile ilgili bilgi toplamak için teknolojinin kullanılması: Đşletmede 

gerçekleştirilmesi muhtemel her bir hile ile ilgili olabilecek hile belirtileri 

tanımlandıktan sonra işletmenin veri tabanından ve diğer kaynaklardan gerekli 

veriler alınmalıdır. Đşletmenin veri tabanından bilgilerin alınmasında denetçiler, ACL 

veya IDEA gibi denetim çalışmaları için özel geliştirilmiş veri analiz yazılımları 

kullanabilmektedirler. Đşletme verilerini elde eden denetçi, verilerde hile ilgili 

herhangi bir gösterge olup olmadığını incelemelidir. 
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Sonuçların analiz edilmesi: Yapılan analiz sonucunda hile belirtisi olan yani hile 

riski yüksek olan işlem ve kayıtlar tespit edilmelidir. Denetçi bunların hilelerin kesin 

bir kanıtı olmadığını, sadece olası bir hilenin göstergesi olabileceğini unutmamalıdır.  

 

Hile belirtilerinin incelenmesi: Denetçi tespit ettiği bu şüpheli işlem veya kayıtlar 

ile ilgili olarak yetkili kişiler ile görüşme yapıp, gerekli belgeleri inceledikten sonra 

makul bir açıklaması bulunamayan göstergeler için daha ayrıntılı bir inceleme 

başlatmalıdır.   

 

Đzleme: Şüphelenilen hile belirtileri yakından izlenmelidir. Denetçinin esas amacı 

hilelerin tespit edilmesi olmakla birlikte, bu belirtiler denetçiye bazı iç kontrol 

zayıflıklarını, eksik belge ve dökümanları, hataları veya döküman haline 

getirilmemiş prosedürleri belirlemesine de yardımcı olmaktadır. Denetçinin bu 

aksaklıkların geliştirilmesi için önerilerde bulunması, ileride benzer bir hilenin 

gerçekleştirilmesini önleyecektir.44 

 

Hilelerin tespit edilmesinde otomatik prosedürler geliştirilmesi: Özellikle tüm 

faaliyetlerinde bilgisayar desteği kullanan işletmelerde, genel kontrol ve denetim 

prosedürleri bilgisayarlar aracılığı ile otomatikleştirilerek işletmenin bilgi 

sistemlerine entegre edilebilir. Ayrıca, erken uyarı sistemi olarak önemli belirtileri, 

hataları ve aksaklıkları tespit eden bilgisayar yazılımlarının denetçilere uyarı 

göndermesi de programlanabilmektedir. Böylelikle, sürekli olarak analiz yapılması 

ve hilelerin çok daha erken tespit edilmesi sağlanmış olur.45 

 

Proaktif yaklaşımlar; geleneksel teknikler, bilgisayar destekli denetim teknikleri ve 

karar destek sistemleri olmak üzere üç genel başlık altında toplanmıştır. 

                                                 
44 Conan  C. Albrecht, W. Steve Albrecht, “Strategies Fraud Detection: A Technology-Based Model,” 
(Çevrimiçi) http://marcosfs2006.googlepages.com/FraudAnalysispaperwithConan.pdf, 19 Kasım 
2009. 
45 A.e., (Çevrimiçi) http://marcosfs2006.googlepages.com/FraudAnalysispaperwithConan.pdf, 19 
Kasım 2009. 
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2.2.2.1. Geleneksel Teknikler  

Geleneksel teknikler; örnekleme ve finansal tablo analizi olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Bu tekniklerin uygulanmasında bilgisayar kullanılabileceği gibi, 

denetçi bu uygulamaları manuel olarak da yapabilmektedir. 

 

Örnekleme 

 

Orta büyüklükteki bir işletmede bile, ücret çekleri ve satış faturaları gibi destekleyici 

belgelerin sayısı  onbinlerle ifade edilir. Denetçilerin bu belgeleri ve muhasebe 

kayıtlarını aralıksız olarak tek tek incelemesi denetimin maliyetini çok yükseltir. Bu 

nedenle denetçi örnekleme yöntemine başvurur.46 Örnekleme ile birimlerin hepsinin 

gözlenmesi mümkün olmayan anakütlelerin istatistik ölçülerinin tahmini 

yapılabilmekte veya anakütlelerin bu ölçüleri hakkındaki iddiaların geçerliliği 

araştırılabilmektedir.47 

 

Denetçi örneklerin seçilmesinde iradi seçim veya tesadüfi seçim yollarına 

başvurabilir. Tesadüfi örnekleme yöntemleri başlıca üç grup altında toplanabilir: 48 

 

1) Tahmin Örneklemesi: Numuneler analize tabi tutularak, örnekleme 

sonucundan ana kütle hakkında bir tahmine ulaşılır. Bu yönteme örnek 

olarak; örneklerde bulunan hatalı birimlerin payından hareketle ana kütle 

içindeki hatalı birimlerin payının saptanması veya örnek birimlerin ortalama 

değerinden hareketle ana kütlenin ortalama değerinin tahmin edilmesi 

gösterilebilir. 

2) Keşif Örneklemesi: Anakütle içindeki hatalı birimlerin ortaya çıkarılma 

olasılığının hesaplanmasıdır. Bu duruma örnek olarak; numuneler içinde en 

azından bir hatalı birime rastlama olasılığının hesaplanması gösterilebilir. 

Keşif örneklemesi genellikle yolsuzlukların araştırılmasında başvurulan bir 

yöntemdir. 
                                                 
46 Güredin, a.g.e., s.354-355. 
47 Neyran Orhunbilge, Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, Đstanbul, Avcıol, 1997, s.2. 
48 Güredin, a.g.e., s.354-355. 
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3) Kabul Örneklemesi: Kabul örneklemesi hipotez testine dayanır. Bu 

yöntemde ana kütlenin belirli yapısı hakkında yapılan faraziye test edilerek, 

bu faraziyenin geçerliliği araştırılır. Örneğin, ana kütle içerisinde 

hoşgörülebilecek maksimum hata payının verilmiş olduğu durumda, 

arzulanan bir ihtimalle örnekler içindeki hatalı birimlerin payı hesaplanır ve 

bu hesaplama sonucuna dayanarak ana kütle kabul veya reddedilir. 

 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, geleneksel denetim tekniklerinde kullanılan 

örnekleme yöntemleri de bilgisayar programları aracılığı ile daha etkin bir şekilde 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ancak, günümüzde işletme faaliyetlerinin her 

alanında teknolojinin kullanılması, işletmenin tüm faaliyetleri ile ilgili bilgilerin 

veritabanlarında depolanması ve bununla birlikte zaman içerisinde geliştirilen 

denetim programları, örneklemenin önemini gün geçtikçe azaltmaktadır. 

 

Hatalar, kasti olmayan yanlışlıklardır. Hatalar sonucu ortaya çıkan yanlışlıklar, 

muhasebe dönemi içerisinde çeşitli hesaplara ve çeşitli zamanlara yayılmaktadır. 

Denetçi, istatistiki örnekleme yaparak yaptığı incelemeler sonucunda muhasebe 

hatalarını tahmin edebilir. Hileler ise, kasti olarak yapılan yanlışlıklardır ve hile 

yapan kişi genellikle yanlış belgeler veya çeşitli muhasebe kayıtları ile yaptığı hileyi 

gizlemeye çalışır. Hataların aksine, hile ile ilgili belirtiler çok az sayıdaki işlemlerde 

gözükür. Hileler ile ilgili belirtiler, muhasebe sistemi içerisindeki hesapların geneline 

yayılmaz, genellikle bir veya iki olmak üzere çok az sayıda muhasebe kaydında 

gizlenir veya muhasebe sisteminin çok sınırlı bir alanında gözükmektedir. 

Örnekleme, tüm muhasebe sistemine yayılmış olan hataların tespit edilmesi için etkin 

bir analiz yöntemi olmasına rağmen muhasebe sisteminin belirli bir kısmında 

gözüken hilelerin tespit edilmesinde çok etkin olduğu söylenemez.49 Bu nedenle 

hilelerin tespit edilmesinde anakütlenin tamamının incelenme ihtiyacı ortaya 

çıkmaktadır. Bazı özellikli hesaplarda örnekleme yapılması gerekli olsa da, 

bilgisayar desteği ile zaman veya maliyet çok fazla artmadan anakütlenin tamamı 

incelenebilmektedir.  

 

                                                 
49 Albrecht, vd., a.g.e., s.164. 
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Finansal Tablo Analizi 

 

Analitik prosedürlerin uygulanmasının altındaki varsayım, veriler arasında mantıklı 

ilişkilerin var olduğu ve ilişkiyi olumsuz etkileyen koşulların mevcut olmaması 

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

koşullar, olağandışı işlemler veya olayları, muhasebe yöntemlerindeki değişiklikleri, 

iş değişikliklerini veya mali tablolardaki hata ve yolsuzlukları kapsar. Analitik 

prosedürler, denetimde daha fazla dikkat gerektirecek, hata ve yolsuzlukların 

olabileceği özel denetim alanlarını belirler.50 

 

Örneğin, satışlar, üretim maliyetleri ve diğer gider kalemleri belirli bir oranda artmış 

ise genel yönetim giderlerinin de o oranda veya ona yakın oranlarda artması beklenir. 

Genel yönetim giderlerinin oldukça önemli ölçülerde artması, başka hesaplara 

kaydedilmesi gereken giderlerin bu hesaba kaydedilmiş olabileceği veya işletmenin 

giderleri kapsamına girmeyen bazı harcamaların bu hesapta gizlenilmeye çalışıldığı 

konusunda şüpheler uyandırabilir.51 

 

Finansal tablo analizinde kullanılabilecek çeşitli yöntemler mevcuttur. Bunların en 

yaygın kullanılanları arasında trend analizi, dikey analiz ve oran analizi 

bulunmaktadır. 

2.2.2.2. Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri  

Bilgisayarların işletmelerin günlük faaliyetlerinin yürütülmesinden finansal 

tabloların hazırlanmasına kadar tüm alanlarda kullanılmaya başlanması ve işletme ile 

ilgili bütün bilgilerin elektronik ortamlarda saklanması denetimde bilgisayar destekli 

denetim tekniklerinin kullanılmasını sağlamıştır. Bilgisayar Destekli Denetim 

Teknikleri (Computer Assisted Audit Techniques-CAATs), denetim işlemlerinin 

bilgisayar desteği ile gerçekleştirilmesidir. Bilgisayar destekli denetim teknikleri ile 

işletmenin veritabanındaki tüm bilgilere ulaşabilmek, denetim kapsamını 

                                                 
50 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, 2. bs., Ankara, Cem Ofset, 1996, s.34-35. 
51 Hasan Kaval, Muhasebe Denetimi, Ankara, Akademik, 2003, s.121. 
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genişleterek denetimin kalitesini arttırmak mümkündür. Denetimin bilgisayar desteği 

ile yapılması denetçinin milyonlarca kayıt inceleyerek, hile riski yüksek olan 

işlemleri veya kayıtları belirlemesine yardımcı olmaktadır. Böylece, denetçilerin 

yüksek hile riskine sahip alanlarda yoğunlaşmasını sağlayarak hilelerin ortaya 

çıkartılmasında etkinliği arttırmaktadır.  

 

Önemli finansal tablo kalemleri için riskleri belirleyen denetçi yeterli denetim kanıtı 

toplayabilmek için manuel denetim tekniklerini, bilgisayar destekli denetim 

tekniklerini veya her ikisini birlikte kullanabilir.52 

 

Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanılması, bilgisayar uygulamaları 

konusunda bilgi sahibi olunmasını gerektirir. Ayrıca denetçinin veritabanında hangi 

verilere nasıl ulaşabileceği konusunda da bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu 

nedenle bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanılmasının etkinliği, işletme 

yönetimi, denetçiler ve bilgi işlem departmanı arasındaki sürekli iletişime ve ortak 

çalışmaya bağlıdır.53 

 

James L. Bierstaker,  Richard G. Brody ve Carl Pacini, 2006 yılında 86 muhasebeci, 

iç denetçi ve sertifikalı hile denetçisinin hileleri önlemek ve tespit etmek için 

kullandıkları yöntemleri belirlemek ve bu yöntemlerin etkinliği ile ilgili 

düşüncelerini değerlendirmek için bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre, iç kontrollerin etkinliğinin değerlendirilip iyileştirilmesi, hilelerin önlenmesi ve 

tespit edilmesinde en çok kullanılan yöntemdir. Adli muhasebeciden faydalanılması 

ve dijital analiz tekniği ise en etkin yöntemler olarak düşünülmesine rağmen daha az 

kullanılan yöntemlerdir.54 

 

Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin uygulanmasında kullanılan veri analiz 

programları, veri analiz süreci ve veri analiz teknikleri aşağıda açıklanmıştır. 

 
                                                 
52 International Federation of Accountants-IFAC, Uluslararası Denetim Standardı No.401, Bilgi Đşlem 
Sistemleri Ortamında Denetim, Md.11. 
53 Coderre, a.g.e., s.41-42. 
54 James L. Bierstaker,  Richard G. Brody ve Carl Pacini “Accountants’ Perception Regarding Fraud 
Detection and Prevention Methods,” Managerial Auditing Journal, Vol.21, No.5, 2006, s.529. 
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Veri Analiz Programları 

 

Denetçilerin ihtiyaç duyduğu bilgi işleme işlevlerini yerine getirmek için 

düzenlenmiş bilgisayar program veya bilgisayar programları dizisine Genelleştirilmiş 

Denetim Yazılımı (Generalized Audit Software) denir. Genelleştirilmiş denetim 

yazılımı bir veri analiz programıdır. Başka bir ifade ile genelleştirilmiş denetim 

yazılımı, denetçilerin denetim işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için geliştirilmiş özel 

bilgisayar programlarıdır. Bu programlar, işletmelerde karşılaşılabilecek olası 

muhasebe sorunlarını göz önünde bulunduran denetim programlarına uygun olarak 

oluşturulmuş yazılım paketleridir.55 Bu programlar aracılığla denetçi, işletme 

veritabanındaki bilgilere erişerek denetim amacına uygun olarak verileri analiz 

etmektedir.  

 

Genelleştirilmiş denetim yazılımlarının kullanım alanlarından biri, bilgisayar 

sistemlerindeki kontrolleri test etmektir. Örneğin, denetçi müşterinin kredi limitleri 

ile ilgili ana dosyasını ve alınan sipariş emirleri dosyasını elde ederek bunları kendi 

yazılımına kopyalar ve öngörülen kredi limiti altında yer alan sipariş emirlerini 

listeler. Denetçi daha sonra denetim yazılımından alınan çıktı ile müşterinin kayıtlı 

işlemlerinin mutabakatını yaparak müşteriden alınan dosyaların gerçek ve tam 

olduğu konusunda bilgi sahibi olur.56 

 

Genelleştirilmiş denetim yazılımlarının başka bir kullanım alanı da hesap 

bakiyelerinin doğrulanmasıdır. Örneğin, denetçi müşterinin alacak hesapları ile ilgili 

dosyayı elde ederek bu dosyadaki alacaklar toplamının büyük defter hesabının 

bakiyesi ile mutabakatını yapabilir. Genelleştirilmiş denetim yazılımlarını 

kullanmanın en önemli yararı denetim testlerinin yapılmasını oldukça hızlı ve daha 

                                                 
55 Melih Erdoğan, Denetim, 2.bs., Ankara, Maliye ve Hukuk, Şubat 2005, s.175. 
56 Yakup Selvi, Ahmet Türel, Bora Şenyiğit, “Elektronik Bilgi Ortamlarında Muhasebe Denetimi,” 
1.Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu & 7. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 
Đstanbul Serbest Mali Muhasebeci Müşavirler Odası, Yayın No:58, Đstanbul, 2006, s.308.  
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detaylı hale getirmesidir.57 Genelleştirilmiş denetim yazılımlarının diğer kullanım 

alanları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Genelleştirilmiş Denetim Yazılımlarının Kullanım Alanları 

 

Kullanım alanı Açıklama Örnek 

Hesaplamaların 
doğrulanması 

Hesaplamaların yeniden 
yapılarak müşterinin 
hesaplamaları ile 
karşılaştırılması 

Alacak hesapları 
toplamının alınması 

Kayıtların tamlığının, 
tutarlılığının, 
doğruluğunun incelenmesi 

Tüm kayıtların önceden 
belirlenmiş kriterlere göre 
taranması 

Đşten ayrılmış çalışanların 
maaş ödeme kayıtlarının 
incelenmesi 

Farklı dosyalardaki 
verilerin karşılaştırılması 

Đki veya daha fazla 
sayıdaki dosyada yer alan 
bilgilerin mutabık 
olduğunun belirlenmesi 

Satış ve tahsilat 
bilgilerinden yararlanarak, 
alacak hesaplarının 
bakiyesinde iki tarih 
arasında meydana gelen 
değişimin karşılaştırılması 

Denetim örnekleminin 
seçilmesi 

Örneklerin seçilmesi Doğrulama için tesadüfi 
olarak alacak hesaplarının 
seçilmesi 

Doğrulama mektuplarının 
basılması 

Doğrulama testlerinin 
yapılması için seçilen 
örneklerin basılması 

Doğrulama yapılacak 
müşterinin isminin, 
adresinin ve hesap 
bakiyesinin basılması 

 

Kaynak: Yakup SELVĐ, Ahmet TÜREL,Bora Şenyiğit, “Elektronik Bilgi Ortamlarında Muhasebe 
Denetimi,” 1.Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu & 7. Muhasebe Denetimi 
Sempozyumu, Đstanbul Serbest Mali Muhasebeci Müşavirler Odası, Yayın No:58, Đstanbul, 2006, 
s.311. 

 

Denetim alanında en yaygın kullanılan genelleştirilmiş denetim yazılımları ACL ve  

ĐDEA’dır. Đstatistik analiz programlarından SAS ve SPSS’in de hile modülleri 

bulunmaktadır. Đç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından 2009 yılında hazırlanan 

rapora göre, en yaygın kullanılan program ACL olarak belirlenmiştir.58 

                                                 
57 A.e., s.39. 
58ACL, (Çevrimiçi)  http://go.acl.com/resources/pdfs/survey_iia_2009.pdf, 01 Aralık 2009. 
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Veri Analiz Süreci 

 

Hilelerin tespit edilmesinde veri analizi süreci; denetim amaçlarının belirlenmesi, 

bilgi işlem departmanı ile görüşülmesi, verilerin talep edilmesi, verilerin elde 

edilmesi, elde edilen verilerin doğruluğunun ve tam olduğunun kontrol edilmesi, 

verilerin anlaşılması, analizin gerçekleştirilip sonuçların değerlendirilmesi olmak 

üzere yedi aşamadan oluşmaktadır. 

 

Tablo 3: Veri Analiz Süreci 

 

VERĐ ANALĐZ SÜRECĐ AÇIKLAMA 

Denetim Amaçlarının 
Belirlenmesi 

Yapılacak olan incelemenin veya denetimin amacı belirlenmelidir. 
Denetim amacının yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulacak olan 
bilgiler ve veriler tespit edilmelidir.  

Bilgi Đşlem Departmanı ile 
Görüşülmesi 

Bilgi işlem departmanı ile görüşme yapılarak, denetim amacının 
gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan verilerin bilgi sistemi 
içerisinde hangi kaynaklardan elde edilebileceği belirlenmelidir. 

Verilerin Talep Edilmesi 

Denetçilerin verilere erişebilmesi, yönetimin vereceği izin ve 
yetki ile sağlanmaktadır. Denetimlerde düzenli olarak kullanılacak 
olan verilere erişim yetkisi sürekli olarak sağlanabilirken, bazı 
veriler için yönetimden özel izinler alınması gerekebilmektedir. 
Örneğin, stok sistemine sürekli erişim yetkisi alan denetçiler, 
personel dosyaları için belirli tarih aralıklarında erişim yetkisine 
sahip olabilirler. Denetçiler, erişim sağlamak istedikleri veri 
alanlarını, erişmek istedikleri tarih aralığını ve diğer gerekli 
bilgileri içeren yazılı bir talep formu düzenlemelidir.  

Verilerin Elde Edilmesi 

Veri analizi için kullanılacak olan yazılımın, gerekli bilgileri veri 
tabanından alması aşamasıdır. Küçük işletmelerde CD, disket 
veya taşınabilir disk ile veri elde edilebilirken, büyük işlemelerde 
LAN veya WAN aracılığıyla verilere ulaşılabilmektedir. 

Elde Edilen Verilerin 
Doğruluğunun ve Tam 
Olduğunun Kontrol Edilmesi 

Veri analiz programının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için 
bilgilerin uygun elektronik formatta olması gerekmektedir. Bu 
nedenle ihtiyaç duyulan bütün veri sütunlarının mevcut olup 
olmadığı, sütunlardaki rakamların program tarafından tanınıp 
tanınmadığı gibi kontroller ile veri transferinin başarıyla 
tamamlandığından emin olunmalıdır.  

Verilerin Anlaşılması 
Elde edilen verilerin denetçi tarafından daha iyi anlaşılması için 
sırala, grupla, özetle komutları ile basit uygulamalar yapılmalıdır. 

 

Analizin Gerçekleştirilip 
Sonuçların Değerlendirilmesi 

Denetim planında tasarlanmış olan analizin gerçekleştirilmesi ve 
analiz sonuçlarının beklentiler ile karşılaştırılmasıdır. Mümkün 
olduğu takdirde, analiz sonuçları, bağımsız kaynaklardan orijinal 
belgeler alınması suretiyle doğrulanmalıdır. 

 

Kaynak: David Coderre, Computer Aided Fraud Prevention & Detection, New Jersey, John 
Wiley&Sons, 2009, s.56-57. 



 107

Veri Analiz Teknikleri 

 

Verilere erişim sağlandıktan sonra, veri analizi yapılarak, veriler arasında olağan 

olmayan ilişkiler olup olmadığı incelenmelidir. Denetçi, veri analizi uygulamaları 

sonucunda tespit edilen olağandışı ilişkilerin hilelerin kesin bir kanıtı olmadığını 

unutmamalıdır. Yapılacak olan analiz sonucunda tespit edilen aksaklıklar hile 

riskinin yüksek olduğu ve daha ayrıntılı inceleme yapılması gereken alanlardır. 

 

Bilgisayar destekli denetim teknikleri sadece denetçiye yardımcı olan, denetçinin 

bilgi ve becerilerini daha etkin kullanmasını sağlayarak denetimin etkinliğini arttıran  

bir araçtır. Bilgisayar destekli denetim tekniğinin denetçilerin bilgi ve deneyimlerinin 

yerini alması mümkün değildir. Bilgisayar yazılımı, veriler arasındaki ilişkileri 

ortaya koyar ancak elde edilen bu sonuçları değerlendirmek, yorumlamak ve 

doğrulamak denetçinin yargısını gerektirmektedir. Ayrıca, bilgisayar destekli 

denetim tekniklerinin etkin bir şekilde uygulanması, denetçinin elde edilen sonuçlara 

bağlı olarak ilave yapılması gereken denetim işlemlerinin tespit edilmesi gibi 

denetçinin birikim ve deneyimine bağlıdır.59 

 

Verilerin analizinde kullanılan bir çok teknik vardır, bu bölümde sadece en çok 

kullanılan teknikler arasında sayılabilecek filtreleme, eşitlik, çift kayıt, özetleme, 

katmanlaştırma, sıradışı işlem incelemesi, trend analizi, ve rakamsal analiz teknikleri 

kısaca açıklanacaktır. 

 

Filtreleme (Filter): Denetçinin belirlediği kriterlere sahip verilerin diğer veriler 

arasından ayıklanmasıdır. Örneğin, denetimin yapıldığı dönem dışındaki bir tarihe ait 

faturanın mevcut olup olmadığının tespit edilmesi için, denetim döneminden önce 

veya sonraki tarihlere ait faturalar filtrelenebilir. Böylece, ilgili döneme ait olmayan 

fatura ile ilgili muhasebe kayıtları araştırılır. 

 

Eşitlik (Equations): Yeniden hesaplamalar yaparak, veriler içerisindeki bilgilerin 

doğru olup olmadığının test edilmesidir. Örneğin, faturalama hilelerinin test 

                                                 
59 Coderre, a.g.e., s.72. 
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edilmesinde, bilgisayar yardımıyla birim fiyat ve miktarlar çarpılarak toplam fiyat 

yeniden hesaplanır ve bu tutar kayıtlarda gözüken fatura tutarları ile karşılaştırılır.  

 

Çift Kayıt (Duplicate): Veriler içerisinde birden fazla kaydedilmiş olan bilgileri 

tespit eder. Örneğin, tedarikçilerin adres bilgileri ile işletmede çalışanların adres 

bilgileri karşılaştırıldığında, bir tedarikçi ile satın alma sorumlusunun adresinin aynı 

olması, çıkarların çatışması, rüşvet veya faturalama hilesi şüphesi oluşturacaktır.60 

 

Özetleme (Summarization): Her bir kategoriye ait kayıtların ayrılarak, bir tablo 

aracılığıyla özet olarak sunulmasıdır. Örneğin,61 büyük bir şirketin sigorta şirketi ile 

yapılacak olan yenileme anlaşması öncesinde denetçi işletmede çalışanların sağlık 

sigortaları ile ilgili işlemlerini incelemek istemektedir. Denetçi, doğum yapan hasta 

sayısını belirlemek için özetleme yapmış ve aşağıdaki tabloyu elde etmiştir. 

 

Hastalık Cinsiyet Sayı 

Doğum Bayan 12 

Doğum Erkek 1 

Doğum - 2 

 

Bu tabloyu inceledikten sonra denetçi, erkek çalışanlar için talep edilmiş olan doğum 

masrafları kaydının bir hatadan dolayı mı yapıldığını yoksa bir hile mi olduğunu 

araştıracaktır. 

 

Katmanlaştırma (Stratification): Verilerin belirli sınıf veya katmanlara göre 

sınıflandırılmasıdır. Örneğin, satış faturaları tutarlarına göre 0-4,999, 5-9,999,        

10-14,999 TL gibi aralıklarla sınıflandırılabilir ve önemli sınıf aralığına sahip olan 

faturalar incelemeye alınabilir. 

 

Sıradışı Đşlem Đncelemesi (Outlier Investigation): Đstatistiki yöntemler kullanarak 

veri içerisinde bulunan sıra dışı işlem ve kayıtların belirlenmesidir. Örneğin, 

                                                 
60 A.e., s.73. 
61 A.e., s.77. 
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ayakkabı alım satımı yapan bir ticaret işletmesinde, satın alınan ayakkabıların makul 

bir fiyat aralığında olmasını bekleyen denetçi, çeşitli istatistiki yöntemlerle 

normlardan sapma gösteren satın alma fiyatlarını tespit edebilir. 

 

Trend Analizi (Trend Analysis): Çeşitli yıllara ait verilerin karşılaştırılmasıdır. 

Örneğin, kusurlu olduğu gerekçesi ile müşteri tarafından iade edilen malları yıllar 

itibari ile incelendiğinde, bu yıl geçmiş yıllara göre çok önemli bir artış 

gözlemlenmekteyse denetçi, kaliteden vazgeçip ucuz mal almayı hedeflemek gibi 

şirketin satın alma politikalarında bir değişiklik olup olmadığını araştıracaktır. Şirket 

politikalarında önemli bir değişiklik yok ise ve satın alma fiyatlarında da bir 

değişiklik gözlemlenmedi ise, iadelerdeki artış rüşvet karşılığında düşük kalitede mal 

satın alındığının göstergesi olabilir. 

 

Rakamsal Analiz (Digital Analysis): Fatura tutarları, raporlanan mesai saatleri veya 

maliyetler gibi numaraları oluşturan rakam ve sayıların analiz edilmesidir.62 Hile 

denetiminde en yaygın kullanılan teknik Benford Kanunu’dur. 

 

Benford Kanunu: Astronom ve matematikçi olan Simon Newcomb, henüz hesap 

makinesinin kullanılmadığı, hesaplamaların tablolar yardımıyla yapıldığı yıllarda, 

kütüphanelerdeki logaritma kitaplarının küçük rakamlarla ilgili olan ilk sayfalarının 

daha çok yıpranmış olduğunu gözlemlemiştir. Newcomb, bu gözlemleri sonucunda 

bilim adamlarının küçük rakamları daha fazla kullandıkları sonucunu çıkartmış ve 

bulgularını 1881 yılında the American Journal of Mathematics dergisindeki 

makalesinde yayınlamıştır. Newcomb makalesinde teorik açıklamalarda bulunmadığı 

için bu makale o zamanlarda çok dikkate alınmamıştır. Yaklaşık 50 yıl sonra fizikçi 

Frank Benford da aynı şekilde logaritma kitaplarının ilk sayfalarının daha çok 

kullanılmış olduğunu farketmiş ve çeşitli konularda yaptığı 20.000 gözlem 

sonucunda rakamların ilk hanelerinde düşük rakamların olma olasılığının, yüksek 

rakamlara göre daha yüksek olduğunu belirlemiştir. Böylece rakamların dağılım 

sıklığını ifade eden matematiksel ilke Benford Kanunu olarak isimlendirilmiştir. 

Benford Kanunu muhasebe verilerine uygulayan ilk bilim adamı ise Mark J. 

                                                 
62 Albrecht, vd., a.g.e.,  s.171. 
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Nigrini’dir.63  Benford Kanunu’na göre, bir sayının ilk rakamında küçük rakamların 

olma olasılığı daha fazladır. Kanuna göre, 1 rakamının bir numaranın ilk rakamı 

olma olasılığı 0,30, ikinci rakamı olma olasılığı 0,11’dir. Benzer şekilde 2 rakamının 

bir numaranın ilk rakamı olma olasılığı 0,17, ikinci rakamı olma olasılığı 0,19’dur. 

Benford Kanununa göre rakamların dağılım oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

 

Tablo 4: Benford Kanunu Dağılım Oranları 

 

Rakam 1. Sıra 2. Sıra 3.Sıra 4. Sıra 

0  0.11968 0.10178 0.10018 

1 0.30103 0.11389 0.10138 0.10014 

2 0.17609 0.19882 0.10097 0.10010 

3 0.12494 0.10433 0.10057 0.10006 

4 0.09691 0.10031 0.10018 0.10002 

5 0.07918 0.09668 0.09979 0.09998 

6 0.06695 0.09337 0.09940 0.09994 

7 0.05799 0.09035 0.09902 0.09990 

8 0.05115 0.08757 0.09864 0.09986 

9 0.04576 0.08500 0.09827 0.09982 

 

Kaynak: Mark J. Nigrini, “I’ve Got Your Number,” Journal of Accountancy, May 1999, 
(Çevrimiçi) http://www.journalofaccountancy.com/Issues/1999/May/nigrini.htm, 14 Kasım 2009. 

 

Benford Kanunu’na göre, rakamların dağılım sıklıkları belirli bir kural içermektedir. 

Muhasebe sistemi içerisinde rakamların ortaya çıkış sıklıkları yani frekansları, 

Benford Yasası’na uymayan biçimde değişiyorsa, bunu yaratan sistematik bir dış 

etken var demektir. Bu, muhasebe verileri üzerinde “kasıtlı” bir girişimin, yani 

verileri doğal akışlarının dışına çıkartmaya dolayısıyla bozmaya yönelik bir eylemin 

açık kanıtıdır. Bu durumu açıklayan sözcük de hiledir.64 

 

Benford yasasından hareketle hilelerin ortaya çıkartılması için, bu yasanın 

öngördüğü ilk rakamların frekansları ile muhasebe sisteminden elde edilen 
                                                 
63 Cindy Durtschi, William Hillison, Carl Pacini, “The Effective Use of Benford’s Law to Assist in 
Detecting Fraud in Accounting Data,” Journal of Foransic Accounting, 5, 2004, s.31. 
64 Melih Erdoğan, “Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkartılmasında Benford Yasası,” Muhasebe ve 
Denetime Bakış, Ocak 2001, s.4. 
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rakamların ilk rakamlarının frekanslarının karşılaştırılması gerekmektedir.65 

Đstatistiki olarak yapılan hesaplamalar sonucunda arada anlamlı bir fark olması, bir 

kişi tarafından muhasebe bilgi sistemine müdahale yapıldığının yani hilelerin 

göstergesi olabilmektedir. Yapılan analiz sonucunda Benford Kanunu’na uymayan 

her işlemin hileden kaynaklandığı söylenemez, bunlar için ayrıntılı inceleme 

başlatılması gerekmektedir.  

 

Hilelerin tespit edilmesinde Benford Kanunu genellikle birinci rakam, ikinci rakam 

veya birinci ve ikinci rakam frekansları incelenerek uygulanır. Üçüncü veya 

dördüncü rakamlardaki dağılımların hesaplaması ile elde edilecek olan sonuç sıfıra 

çok yakın olacağından anlamlı yorumlar yapılması oldukça güç olmaktadır.66 

 

Aşağıda Benford Kanunu dağılım oranları ile işletme verilerindeki rakamların 

dağılım oranlarının karşılaştırılması ile ilgili örnek bir karşılaştırma verilmiştir. Bu 

örnekte,  1 ve 5 rakamı ile başlayan sayılar ile ilgili işlemlerde hile riskinin yüksek 

olduğu gözükmektedir. 

 

Şekil 18: Benford Kanunu  
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 Benford Kanunu

 

Benford Kanunu doğal olarak ortaya çıkmış rakamlar için uygun bir dağılımdır. 

Denetçinin hangi veriler için Benford Kanunu uygulayacağına dikkat etmesi 

gerekmektedir, çünkü bütün verilerdeki rakamların sıklıkları yani frekansları Benford 

                                                 
65 A.e., s.5. 
66 Albrecht, vd., a.g.e.,  s.171. 
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Kanunu’na uygun dağılım göstermezler. Sosyal güvenlik numaraları, posta kodları, 

çek veya fatura numaraları gibi insanlar tarafından atanmış veya kodlanmış rakamlar 

Benford Kanunu’ndaki dağılıma uymaz. Ayrıca, insan düşüncesinden çok etkilenen 

sayılardaki dağılımlar da Benford Kanunu’na uygun dağılım göstermezler. Örneğin, 

mamullerin satış fiyatları psikolojik olarak ucuz algılanması için genellikle 2 TL 

yerine 1,99 TL olarak belirlenir. Bu gibi durumlarda da rakamların dağılım 

sıklıklarında bir insan müdahalesi vardır ve bu dağılım da Kanun’a uygun olmaz. 

Bunlarla birlikte, işçinin saat ücreti gibi alt veya üst limiti bulunan veriler de Benford 

Kanunu’na uygun dağılım göstermezler.67  

 

Benford Kanunu, hilelerin tespit edilmesinde uygulanan etkin bir yöntem olmakla 

birlikte, bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Benford Kanunu rakamların dağılım 

frekanslarına bakarak sadece genel olarak bir hile olabileceğini belirtir ancak bu 

hilenin konusunu belirtmez. Bu nedenle denetçinin Kanun’un tespit etmiş olduğu bu 

göstergelerin ne tür bir hileden kaynaklanmış olabileceğini tespit edebilmesi için 

ayrıntılı bir inceleme yapması gerekmektedir.68 Ayrıca, Benford Kanunu bazı hile 

çeşitlerinin tespit edilmesinde kullanılamamaktadır. Örneğin Kanun, komisyon veya 

ihaleye fesat karıştırma gibi muhasebe sistemine kaydedilmemiş hilelerin tespit 

edilmesinde kullanılamamaktadır. Aynı satın alma sipariş numarasının veya aynı 

satıcı fatura numarasının iki defa kaydedilmiş olması çift ödeme yapıldığının bir 

göstergesi olabilmektedir ancak Benford Kanunu bu tür numaraları karşılaştırma 

işlemlerini de yapamamaktadır. Bu nedenlerle hilelerin tespit edilmesinde Benford 

Kanunu ile birlikte diğer denetim tekniklerinin de uygulanması gerekmektedir.69  

2.2.2.3. Karar Destek Sistemleri 

Karar destek sistemleri, yöneticilere karar alma sürecinde yardımcı olmak amacıyla 

oluşturulmuş bilgisayar sistemleridir.70 Bu sistemde bilgi toplanır, organize edilir, 

                                                 
67 Mustafa Türkyener, “Benford Yasası ve Mali Denetimde Kullanımı,” Sayıştay Dergisi, Sayı:64, 
s.118. 
68 Albrecht, vd., a.g.e., s. 173. 
69 Durtschi, Hillison, Pacini, a.g.e., s.32. 
70 Barry E. Cushing, Marshall B. Romney, Accounting Information Systems, 6. bs., Addison-
Wesley, 1994, s.1050. 
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işlenir ve yöneticilere kararlarında yardımcı olacak şekle getirilir.71 Karar destek 

sistemlerinin ana bileşenleri, karar destek sistemi veritabanı, karar destek sistemi 

yazılım sistemi ve kullanıcı arayüzüdür. 

 

Temel bilgisayar programları muhasebe değişkenleri arasındaki ilişkiyi                 

Gelir-Gider=Kâr gibi basit modellerle tanımlar. Karar destek sistemleri ise, çok daha 

karışık ilişkileri açıklayan analitik teknikler kullanır.72 

 

Bilgileri işlemek ve kullanılır hale dönüştürmek için çeşitli modeller 

kullanılmaktadır. Bu modellerin uygulanması ileri düzeyde teknik bilgi 

gerektirmektedir. Bu nedenle bu tez çalışmasında bu modellerin uygulanma 

yöntemleri inceleme alanı dışında bırakılmıştır.  

 

Hilelerin tespit edilmesinde en çok kullanılan karar destek modelleri içerisinde yer 

alan uzman sistemler, yapay sinir ağları ve bulanık mantık aşağıda kısaca 

açıklanmaktadır. 

 

Yapay Zeka: Yapay zeka (Artificial Intelligence), bilgi edinme, algılama, görme, 

düşünme ve karar verme gibi insan zekasına özgü kapasitelerle donatılmış 

bilgisayarların geliştirilmesi ile ilgili bir bilim alanıdır. Uzman sistemler, yapay sinir 

ağları ve bulanık mantık birer yapay zeka uygulamasıdır.  

 

Uzman Sistemler: (Expert Systems) Yapay zeka uygulamalarının en gelişmiş 

olanlarından bir tanesidir.73 Uzman sistem, uzmanlık gerektiren özel ve karmaşık 

uygulama alanı hakkında kendi bilgisini kullanarak kullanıcılara uzman danışman 

gibi yardımcı olan bilgi tabanlı sistemlerdir. Uzman sistemler, uzmanlık bilgi 

tabanında saklanan bilgiyi insan gibi yorumlayarak özel bir soruna yanıt verirler. 

                                                 
71 Mesut Cemil Đşler, Ahmed Kürşat Türker, Süleyman Ersöz, Mustafa Yüzükırmızı, Mevlüt Arslan, 
“Portföy Yönetimi ve Hisse Senedi Seçiminde Bir Karar Destek Sistemi,” Kırıkkale University 
International Journal of Engineering Research & Development, Vol.1, No.1, January 2009, s.29. 
72 James A. O’Brien, George M. Marakas, Management Information Systems, 8. bs., McGraw Hill, 
2008, s.367. 
73 K. Metaxlotis, John Psarras, “Expert Systems in Business: Applications and Future Directions for 
The Operations Researcher,” Industrial Management & Data Systems, 103/5, 2003, s.365. 
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Uzman sistem geliştirmenin amacı, soruna insan uzmanlardan daha hızlı çözüm 

getirebilecek bilgisayar sistemleri oluşturmaktır.74 Uzman sistemin kendisi uzman 

değildir. Uzman sistem, uzman bir kişi tarafından sisteme girilen bilgileri depolayıp 

işlemden geçirmeye yarayan bir araçtır.75 Uzman sistemlerde bilginin elde edilmesi, 

çoğunlukla, bilgi mühendisleri ve alan uzmanları arasında yapılan toplantılar 

sırasında olmaktadır. Mühendis uzmana seçilen alana ait görevi nasıl yerine getirdiği 

ile ilgili sorular sormakta, uzmanın kullandığı prosedür ve sezgisel yöntemleri 

belirlemekte daha sonra bunları bilgisayar sistemine girmektedir. 

 

Uzman sistemlerde belli bir problem hakkında kurallar ve bilgiler içeren bir bilgi 

tabanı, problemlere çözüm üretmek üzere depolanan bilgiyi kullanan bir çıkarım 

mekanizması, kullanıcı ile iletişimi sağlayan bir arayüz bulunmaktadır. Bilgi tabanı 

karışık problemleri çözmek için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı sistemin 

en önemli parçasıdır. 76 

 

Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks): Đnsan beyninin özelliklerinden 

bir tanesi olan öğrenme yolu ile yeni bilgiler türetebilme, yeni bilgiler oluşturabilme 

ve keşfedebilme gibi yetenekleri herhangi bir yardım almadan otomatik olarak 

gerçekleştirmek amacı ile geliştirilen bilgisayar sistemleridir. Bu yetenekleri 

geleneksel programlama ile gerçekleştirmek oldukça zordur. Yapay sinir ağlarının 

çok boyutlu, karmaşık, hata olasılığı yüksek verilerin olduğu ve problemin çözümü 

için özellikle bir matematik modelin ve algoritmanın bulunmadığı hallerde yaygın 

olarak kullanıldığı görülmektedir.77 

 

Thomas G. Calderon ve John J. Cheh’in  2001 yılında International Journal of 

Accounting Information Systems dergisinde yayınlanan makalelerinde yapay sinir 

                                                 
74 Hakan Kağnıcıoğlu, Yönetim Bilgi Sistemi, T.C. Anadolu Üniversitesi, Yayın No: 1471 s.221. 
75 Đlhan Kaya, Şerife Gözen, “Personel Seçim Sürecinde Uzman Sistem Yaklaşımı ve Konya 
Büyükşehir Belediyesinde Bir Uygulama,” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
Sayı 14, s.367.  
76 Metaxlotis, Psarras, a.g.e., s.365. 
77 U.Tuğba Şimşek Gürsoy, Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi, Pegem, Eylül 2009, s.45. 
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ağlarının risklerin değerlendirilmesinde ve yargıya varılmasında denetçiye yardımcı 

olan bir araç olduğu belirtilmiştir.78 

 
Ayrıca Türkiyede de Güray Küçükkocaoğlu, Yasemin Keskin Benli ve Cemal 

Küçüksözen’in makalelerinde ĐMKB’de hisse senetleri işlem gören ve reel sektörde 

faaliyet gösteren 126 şirket örnek olarak seçilmiş, finansal bilgi manipülasyonu 

yapan ve yapmayan şirketlerin ayrımı yapay sinir ağı modeli ile tahmin edilmeye 

çalışılmıştır. Küçükkocaoğlu, Benli ve Küçüksözen yapılan çalışma sonunda, yapay 

sinir ağı modelinin, yüksek oranlarda doğru sınıflandırma yaptığını, böylece 

gelecekte finansal bilgi manipülasyonuna başvuran şirketleri tahmin ederken bu 

modelin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmişlerdir.79 

 

Jefferson T. Davis, Anne P. Massey ve Ronald E.R. Lovell 1997 yılında yaptıkları 

bir araştırmada, uzman sistemler ve yapay sinir ağlarını birlikte kullanarak hilelerin 

önlenmesi konusunda iç kontrol sisteminin etkin olup olmadığının 

değerlendirilmesinde kullanılabileceğini göstermiştir. Uzman sistemlerin 

geliştirilmesinde Grant Thorton’un iç kontrol sistemi değişkenleri arasında genel 

ilişkileri belirten iç kontrol prosedürleri kullanılmıştır. Yapay ağın geliştirilmesinde 

ise 64 tane uzman denetçinin denetim çalışmalarında kendi yaptıkları kontrol risk 

değerlemesi vak’aları kullanılmıştır. Geliştirilen model ile birlikte denetçilerin iç 

kontrol sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesinde, kısaca kontrol riski 

değerlemesinde bu modelin kullanılmasının diğer uzmanların deneyimlerinden de 

faydalanılmasını sağladığı için etkinliği arttıracağı belirtilmektedir.80 

 

Bulanık Mantık: Yapay zeka uygulamalarından bir tanesi81 olan bulanık mantık 

matematiksel teori üzerine kurulmuş bir tür problem çözme tekniğidir.82. Ancak 

                                                 
78 Thomas G. Calderon, John J. Cheh “A Roadmap for Future Neural Networks Research in Auditing 
and Risk Assessment,” International Journal of Accounting Information Systems, 3, 2002, s.212. 
79 Güray Küçükkocaoğlu, Yasemin Keskin Benli, Cemal Küçüksözen, “Finansal Bilgi 
Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı,” ĐMKB Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 
36, s.5. 
80 Jefferson T. Davis, Anne P. Massey, Ronald E.R. Lovell, “Supporting a Complex Audit Judgment 
Task: An Expert Network Approach,” European Journal of Operational Research, 103, 1997, 
s.359. 
81 
O’Brien, Marakas, a.g.e., s.398. 
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matematikte girdi olarak kesin sayılar veya “Ahmet yirmi yaşındadır” gibi kesin 

önermeler kullanılırken, bulanık mantıkta “Ahmet gençtir.” gibi kesin sınırlarla 

tanımlanamayan ve kişiden kişiye farklı yorumlanan kavramlar kullanılmaktadır. 

 

George Thomas Friedlob ve Lydia L. F. Schleifer’in 1999 yılında Managerail 

Auditing Journal’da yayınlanan makalelerinde bulanık mantık modelinin denetçilerin 

ve yöneticilerin denetim çevresindeki belirsizlikler ile ilgili risklerin ölçülmesinde ve 

değerlendirilmesinde kullanabilecekleri bir model olduğu belirtilmiştir.83 

2.3. Hilelerin Đncelenmesi 

Hilenin tespit edilmesinden sonra gelen aşama, hilenin incelenmesi ve 

araştırılmasıdır.84 Hilelerin tespit edilmesi aşamasında hile şüphesi ile 

karşılaşılmaktadır fakat hilenin olduğunda dair kesin bir bilgi yoktur. Bu hile 

şüphesinin gerçek olup olmadığının araştırılması sürecine ise hilelerin incelenmesi 

denmektedir. Hilelerin incelenmesi, hileyi kimin, neden, ne zaman, nasıl yaptığı ve 

ne kadar maddi kayba neden olduğu sorularına cevap aranması sürecidir. 

 

Hile incelemesi hile olduğuna dair herhangi bir şüpheyle karşılaşılması ile başlar. Bu 

şüphe, bir kişinin ihbarda bulunması gibi hile belirtilerinin ortaya çıkması ile 

başlayabileceği gibi, hilelerin incelenmesinde proaktif yaklaşımlar kullanılması ile de 

oluşabilir. 

 

Hile şüphesi ile karşılaşıldıktan sonra, bunun araştırılıp araştırılmamasına karar 

verilmesi gerekmektedir. Bu kararın verilmesinde etkili olan faktörler arasında 

şüphelenilen hilenin yapısı, güçlü bir hile belirtisi ile karşılaşılmış olması, yapılacak 

olan inceleme ile ilgili olarak katlanılacak maliyetin faydasından daha yüksek olması 

gösterilebilir. Bunlarla birlikte, işletme çalışanları hileler karşısında işletme 

yönetimin inceleme başlatmadığını sezinlemeleri halinde kendilerinde hile yapma 
                                                                                                                                          
82 Marchel de Matas, Qun Shao, “Artificial Intelligence The Key to Process Understanding,” 
Pharmaceutical Technology Europe,  January 2007, s.47. 
83 George Thomas Friedlob, Lydia L.F. Schleifer, “Fuzzy Logic: Application for Audit Risk and 
Uncertainty,” Managerial Auditing Journal, Vol.14, Issue 3, 1999, s.132. 
84 Bozkurt, a.g.e., 352. 
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cesaretini yakalamış olurlar. Bu nedenle işletme çalışanlarının hile belirtisi 

sonucunda inceleme başlatılıp başlatılmayacağını sezinleyecek olması da inceleme 

başlatılmasında göz önünde bulundurulması gereken unsurlar arasındadır.85 

Şüphelenilen hilenin araştırmaya değer bir konumda olduğuna karar verildikten sonra 

araştırılmasına sıra gelmektedir.86 

 

Hilelerin incelenmesi süreci; hile incelemesinin amaçlarının belirlenmesi, hile 

incelemesinin planlanması, hile incelemesinin gerçekleştirilmesi, hile incelemesi 

sonuçlarının raporlanması ve hileler ile ilgili yasal takip başlıkları altında 

açıklanacaktır. 

2.3.1. Hile Đncelemesinin Amaçlarının Belirlenmesi  

Hile incelemesinin amaçlarının belirlenmesi, hile konusunda şikayette bulunan kişi 

yani işletme yönetiminin amaçlarının belirlenmesini gerektirmektedir.87 Birçok 

yönetici belki de ilk defa işletme içi hilelerle karşılaşmış ve bu konuda deneyimsiz 

olabilir. Bu nedenle yapılacak olan hile incelemeleri ile ne ayrıntıda araştırma 

yapılabileceği, nelerin tespit edilebileceği, yapılacak olan incelemenin yaklaşık 

maliyeti, bu inceleme sonucunda elde edilebilecek olası sonuçlar ve işletmenin yasal 

hakları konusunda işletme yönetimine  bilgi verilmesinde fayda vardır. 88 

 

Đncelemeyi yapacak olan kişi bağımsız denetçi, sertifikalı hile denetçisi veya adli 

muhasebeci gibi işletmeden bağımsız bir kişi olduğu zaman bir anlaşma mektubu 

hazırlanmalıdır. Anlaşma mektubunun kesin bir formatı yoktur ancak bir anlaşma 

mektubu en az yapılacak olan incelemeyi, tarafların inceleme ile ilgili 

sorumluluğunu, önemli tarih bilgilerini ve ücreti belirtmelidir. Anlaşma mektubu 

hem yöneticileri hem denetçileri koruyan bir araçtır ve yapılacak olan hile incelemesi 

ile ilgili amaçların net olarak belirlenmesine yardımcı olur.89 

                                                 
85 Albrecht, vd., a.g.e., s.206. 
86 Bozkurt, a.g.e., s.130. 
87 Silverstone, Sheetz, a.g.e., s.119. 
88 Tracy L. Coenen, Expert Fraud Investigation A Step-by-Step Guide, John Wiley & Sons, 2009, 
s.37. 
89 A.e., s.37. 
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Denetçi işletme yönetiminin incelemeden beklentileri hakkında sorular sorarak 

yönetimin beklentisinin ne olduğunu net olarak anlamalıdır. Yönetimin beklentileri 

doğrultusunda hile incelemesinin amaçlarının belirlenmesi, inceleme planının 

oluşturulmasına temel oluşturur. 

2.3.2. Hile Đncelemesinin Planlanması 

Hile incelemesi planı denetim ekibinde görev yapan kişilere yapacakları çalışmalarda 

yol gösteren, kimin, ne zaman, nerede, neyi, nasıl yapağını açıklayan yazılı bir 

dökümandır.  

 

Finansal tablo denetiminde özellikle aynı işletmeyi yıllardır denetleyen bir denetim 

şirketi, müşteri işletmenin finansal veya operasyonel yapısında çok büyük 

değişiklikler olmadığı sürece, her yıl benzer denetim planını ve prosedürlerini 

uygulayacaktır. Hile incelemesinde ise, her bir vak’anın kendine özgü 

karakteristikleri vardır ve yapılan veya yapılacak olan her bir inceleme önceki 

incelemelerden çok büyük farklılık gösterirler.90 Bu nedenle hile incelemesinin 

planlanması büyük özen ve yüksek deneyim gerektirmektedir. Ayrıntılı olmayan bir 

inceleme yapılması, işletmenin savunmasız olduğu bir çok alanın tespit 

edilememesine neden olur. Bunun yanında, çok ayrıntılı bir inceleme yapılması 

durumunda ise bazen inceleme yapılmasının maliyeti getirisini aşabilir veya şüphe 

duyulan bir hile olayının gerçek olmaması durumunda ise boş yere çok fazla fon ve 

zaman ayrılmasına neden olabilir.91 

 

Planlama aşamasında, şüphelenilen hile ile ilgili bir durum tablosu hazırlanmalıdır. 

Durum tablosunda bu tür hileleri işletmede kimlerin yapma olanağına sahip olduğu, 

ne tür eylemlerle bu hilenin gerçekleştirilebileceği, hilenin nasıl gizlenebileceği, hile 

sonucunda elde edilen faydanın paraya nasıl dönüştürüleceği,  hile belirtilerinin neler 

olabileceği, hilenin gerçekleştirilmesi için bir baskı unsurunun olup olmadığı ve hile 

                                                 
90 A.e., s.21. 
91 A.e., s.27. 
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ile ilgili iç kontrol prosedürleri belirtilmelidir. Hazırlanacak olan durum tablosu, hile 

ile ilgili bütün faktörlerin görsel olarak bir araya getirilerek daha iyi anlaşılmasını 

sağlar ve hile araştırmacısına yapacağı çalışmalarda yol gösterici olur.92 

 

Tablo 5: Durum Tablosu  

 

Hile 
Konusu 
Olay 

Olası 
Hilekârlar 

Hile 
Biçimi 

Gizleme 
Biçimi 

Dönüşüm 
Biçimi 

Hile 
Belirtileri 

Baskı 
Unsuru 

Đç Kontrol 
Kalemleri 

Alış 
Fiyatının 
Şişirilmesi 

Satın Alma 
Görevlisi 

   - Rüşvet Nakit Aşırı 
Yaşam 
Düzeyi 

Paraya 
Đhtiyaç 

Satın Alma 
Prosedürü 

 

Kaynak: Nejat Bozkurt, Đşletmelerin Kara Deliği Hile: Çalışan Hileleri, Đstanbul, Alfa Basım 
Yayım, Nisan 2009, s.355. 

 

Hilelerin incelenmesine başlanılmadan önce ekip liderinin işgücü planlaması, 

finansal planlama ve teknoloji planlaması yapması gerekmektedir. 

 

Đşgücü Planlaması: Şüphelenilen hilenin kapsamına uygun olarak bir denetim ekibi 

oluşturularak işgücü planlaması yapılması gerekmektedir. Hilelerin incelenmesinde 

sertifikalı hile denetçisi, adli muhasebeci, bağımsız denetçi veya iç denetçiler asıl 

inceleme görevini üstlenebilirler. Denetim ekibinden mutlaka bir kişinin ekip lideri 

olarak belirlenmesi gerekmektedir. Denetim ekibindeki diğer kişiler, çalışmaları ile 

ilgili bütün raporlamaları bu kişiye yapmalı ve bütün bilgiler bu kişide 

toplanmalıdır.93 Özellikle hile olayının üst kademedeki bir yönetici tarafından 

gerçekleştirildiğinden şüpheleniliyorsa, ekip lideri olarak seçilecek olan kişinin 

sertifikalı hile denetçisi gibi işletme dışında çalışan bağımsız bir kişi olmasında fayda 

vardır.94 Yapılacak olan inceleme çok farklı konularda bilgi ve deneyim 

gerektirebilir, bu nedenle bilgisayar mühendisi gibi uzman kişilerin de denetim 

ekibine dahil edilmeleri göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

                                                 
92 Bozkurt, a.g.e., s.355. 
93 Silverstone, Sheetz, a.g.e., s.121. 
94 Coenen, Expert Fraud Investigation..a.g.e., s.42-43. 
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Finansal Planlama: Yapılacak olan inceleme için ayrılabilecek finansal kaynakların 

ve inceleme için yürütülecek olan faaliyetlerde duyulabilecek finansal ihtiyaçların 

belirlenmesi gerekmektedir.  

 

Teknoloji Planlaması: Günümüzde bilgisayar destekli denetim tekniklerinin 

yaygınlaşması planlama aşamasında teknoloji ile ilgili planlama yapmayı da 

gerektirmektedir. Örneğin, denetçinin bilgisayar yazılımlarında kullanmak için 

işletmenin veritabanından alacağı verilerin bilgisayar yazılımı ile uygun bir formatta 

olması gerekmektedir. Bilgisayar desteği kullanacak olan bir denetçinin, teknoloji 

nedeni ile ortaya çıkabilecek sorunları göz önünde bulundurarak bir planlama 

yapması gerekmektedir. Ayrıca, bazı incelemelerde ses kayıt cihazları, kameralar 

veya bazı pahalı makinelere ihtiyaç duyulabilir. Đnceleme sırasında işlerin 

aksamaması için planlama aşamasında bu teknolojik ihtiyaçlar da gözönünde 

bulundurulmalı, nasıl ve nereden temin edilebileceği planlanmalıdır. 

 

Hile inceleme planı yazılı olarak hazırlanmalı ve ekip lideri tarafından 

imzalanmalıdır. Plan, hile riskini veya yapılan iddiayı net bir şekilde açıklamalı, hile 

incelemesinin neden gerçekleştirildiğini belirtmelidir. Denetim planında denetim 

ekibinde görev alacak kişiler, incelemenin hangi tarihlerde yapılacağı, inceleme 

yapılacak alanlar, inceleme sırasında gerekli olacak olan bilgi ve verilerin nereden ve 

nasıl temin edilebileceği, inceleme yapılacak olan verilerin hangi döneme ait olması 

gerektiği, analizlerin nasıl yapılacağı, elde edilecek orijinal döküman ve kanıtların 

nasıl muhafaza edileceği belirtilmelidir. Hile incelemesi planının esnek bir şekilde 

hazırlanması ve inceleme sırasında meydana gelen gelişmelere ve değişikliklere göre 

güncellenmesi gerekmektedir.  

2.3.3. Hile Đncelemesinin Gerçekleştirilmesi 

Hileler varlıkların çalınması aşamasında, yapılan hilenin gizlenmesi aşamasında veya 

hile sonucunda elde edilen faydanın nakde dönüştürülmesi sırasında tespit edilir.95 

Hile incelemesi yapan kişiler, her bir aşama için uygun inceleme tekniklerini 

                                                 
95 Albrecht, vd., a.g.e., s.149. 
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kullanarak gerekli kanıtları toplamalıdır. Hangi metotları kullanacağına karar 

vermesi için hile araştırmacısının, belirli bir hile çeşidi için hangi tür kanıtın daha 

uygun olacağına karar vermesi gerekmektedir.  

 

Hile incelemesinde kullanılacak yöntemler; hırsızlık eylemini araştırma yöntemleri, 

gizleme eylemini araştırma yöntemleri, dönüştürme eylemini araştırma yöntemleri ve 

sorgulamaya yönelik araştırma yöntemleri olmak üzere dörde ayrılmaktadır. 

Örneğin, işletmeden bir varlık çalınması olayında hırsızlık eylemini inceleme 

yöntemlerinin kullanılması daha güçlü kanıtlar elde edilmesini sağlar. Olduğundan 

yüksek tutarda fazla mesai ücreti ödenmesi gibi bordro hilelerinde veya hayali 

çalışan hilelerinde, yapılan uygunsuz kayıtların gizlenmesi önem kazanmaktadır. Bu 

nedenle bu tür hilelerde ise belgesel kanıt toplanarak gizleme eylemini inceleme 

yöntemleri uygulanması hilelerin tespit edilmesinde verimliliği arttıracaktır. Rüşvet 

hilelerinde ise, satın alma faturalarında rastlanan makul olmayan satın alma fiyatları 

gibi dolaylı belgesel kanıtlar elde edilse de, rüşvet fiilinin gerçekleştiğine dair direkt 

bir belgesel kanıt bulunamayacaktır. Bu nedenle bu tür hilelerde dönüştürme 

eylemini inceleme yöntemleri önem kazanmaktadır.96  

 

Aşağıdaki şekilde hilelerin incelenme yöntemleri; hırsızlık eylemini araştırma 

yöntemleri, gizleme eylemini araştırma yöntemleri, dönüştürme eylemini araştırma 

yöntemleri ve sorgulamaya yönelik araştırma yöntemleri olmak üzere dörde 

ayrılarak, her birinin inceleme alanları şematik olarak açıklanmıştır. 

 

                                                 
96 A.e., s.206, Bozkurt, a.g.e., s.355. 
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Şekil 19: Hile Đnceleme Yöntemleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: W. Steve Albrecht, Conan C. Albrecht, Chad O. Albrecht, Mark F. Zimbelman, Fraud 
Examination, 3. Bası, South Western, 2009, s.206, Nejat Bozkurt, Đşletmelerin Kara Deliği Hile: 
Çalışan Hileleri, Đstanbul, Alfa Basım Yayım, Nisan 2009, s.355. 
 

2.3.3.1. Hırsızlık Eylemini Đnceleme Yöntemleri 

Hırsızlık eylemini inceleme yöntemleri gözetim ve örtülü operasyonlar, gözlemleme, 

bilgisayardaki bilgilerin incelenmesi ve fiziksel kanıt elde edilmesi olmak üzere 

dörde ayrılmaktadır. 

 

Gözetim ve Örtülü Operasyonlar: Gözetim ve Örtülü Operasyonlar (Surveillance 

and Covert Operations), şüphelenilen kişinin gizli bir şekilde gözetlenmesi ve 

yapılan gözetleme sırasında kağıda ayrıntılı notlar alınması veya şüphelinin video 

gibi manyetik kayıt ortamlarına çekilmesidir. Literatürde gözetim daha çok işletme 

varlıklarını çalan bir çalışandan şüphelenilmesi gibi nispeten daha ufak çaplı 

hırsızlıklar için kullanılırken, örtülü operasyonlar terimi daha kapsamlı, geniş çapta 

operasyonlar için kullanılmaktadır. 

 

Hırsızlık Eylemini Araştırma Yöntemleri 
1. Gözetim ve Örtülü Operasyonlar 
2. Gözlemleme 
3. Bilgisayardaki Bigilerin Đncelenmesi 
4. Fiziksel Kanıt Elde Edilmesi 

Dönüştürme Eylemini Araştırma Yöntemleri 
1. Kamu Kayıtlarının Araştırılması 
2. Online Kaynakların Araştırılması 
3. Net Değer Analizi 

 

Gizleme Eylemini Araştırma Yöntemleri 
1. Belge Đncelemesi 
2. Denetim işlemleri 
3. Elektronik Araştırmalar 
4. Fiziki Varlık Sayımları 

Sorgulamaya Yönelik Araştırma Yöntemleri 
1. Mülakat ve Sorgulamalar 
2. Dürüstlük Testleri 
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Gözetim ve Örtülü operasyonlar sabit nokta gözetimi, hareketli gözetim ve elektronik 

gözetim olmak üzere üç şekilde yapılabilmektedir.97 Sabit nokta gözetiminde, denetçi 

sabit bir noktada bekleyerek şüpheliyi gözlemlemektedir. Hareketli gözetim, daha 

zor ve tehlikeli olmasına rağmen bu yolla çalınan malın kime verildiği veya rüşvetin 

kimden alındığı daha kolay öğrenilebilir.98  Elektronik gözetim ise,  elektronik kayıt 

cihazları ile şüpheli kişinin gözetlenmesidir. Ancak her üçünde de şüpheli kişilerin 

özel hayatlarına müdahale gibi yasal sorunlar çıkmaması için yetkili kurumlardan 

izin alınmalıdır. 

 

Gözetim ve örtülü operasyonlar bazen hile ile ilgili kesin bilgiler sunamayabilir. 

Ancak, işletme çalışanlarının örtülü yani gizli bir şekilde izlenmesi, bu hile ile ilgili 

kimlerin bağlantısı olduğu konusunda önemli bilgi sunarak inceleme sırasında 

odaklanılacak alanın belirlenmesine yardımcı olmaktadır.99 

 

Gözlemleme: Gözlemleme (Invigilation) hile incelemesi döneminde ilgili 

faaliyetlerin veya şüpheli kişilerin çok yakından izlenmeye alınmasıdır. Bu yöntemde 

amaç, faaliyetlerin ve şüpheli kişilerin çok sıkı bir gözetim altındayken hırsızlık 

faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamaktır. Denetçi daha sonra sıkı gözetim altında 

geçen süre içerisinde elde edilen faaliyet sonuçlarını, diğer zamanlardaki faaliyet 

sonuçları ile karşılaştırarak hilelerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda 

bir yargıya varır.  

 

Gözlemleme tekniği üç ayrı zaman dilimini kapsayan bir uygulamadır. Denetçinin 

gözlemleme öncesi döneme ve gözlemleme sonrası döneme ait bilgi ve verileri de 

elde etmesi gerekir. Daha sonra denetçi gözlemleme öncesi dönem, gözlemleme 

dönemi ve gözlemleme sonrası dönem için elde edilen faaliyet sonuçlarını 

karşılaştırarak bir değerlendirme yapar. 

 

Bilgisayardaki Bilgilerin Đncelenmesi: Đşletme çalışanının bilgisayarındaki 

bilgilerin incelenmesidir. Bilgisayardaki dosya ve dökümanların incelmesinin 

                                                 
97 Albrecht, vd., a.g.e., s.210. 
98 Bozkurt, a.g.e., s.357. 
99 Coderre, a.g.e., s.113. 
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yapılabileceği gibi, gönderilen veya alınan elektronik postalar da önemli bilgiler 

sunabilmektedir. En Case Forensic Edition100 ve The Forensic Toolkit101 gibi 

bilgisayardaki bilgilerin incelenmesi  konusunda yardımcı olabilecek özel yazılımlar 

olmasına rağmen, bu yöntem çok yüksek derecede uzmanlık gerektirmektedir. Bu 

nedenle bu çalışmada bilgisayar mühendisinden yardım alınması da göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu yöntemi uygularken denetçinin çok dikkatli olması ve yasal 

izin almasına gerek olup olmadığını iyi bir şekilde araştırması gerekmektedir. 

 

Fiziksel Kanıt Elde Edilmesi: Fiziki kanıt, doğrudan doğruya bir varlığın fiziki 

olarak incelenmesidir. Fiziki kanıt elde etmek için denetçi, belgelerin ve işletmenin 

kayıtlarında gözüken fiziki kıymetlerin gerçekten işletmede varolup olmadığını 

araştırır. Denetçi maddi varlıkları yerinde görerek bu kıymetlerin gerçekten var 

olduğuna güven getirir.102 

2.3.3.2. Gizleme Eylemini Đnceleme Yöntemleri  

Đşletme çalışanı tarafından yapılan hilenin gizlenmesi aşamasında kullanılan 

inceleme yöntemleri; belge incelemesi, denetim işlemlerinin uygulanması, elektronik 

araştırmalar ve fiziki varlık sayımları olmak üzere dörde ayrılmaktadır. 

 

Belge Đncelemesi: Belgelere dayanan kanıtlar, bazen şans eseri veya bir ihbar ile 

elde edilebilecekleri gibi, inceleme elemanlarının yaptıkları çalışmalarla da 

toplanabilirler. Belgesel kanıtlar, ispat aracı olarak kullanılabilecekleri için çok 

önemli kanıtlardır. Belgesel kanıtlar elde edilirken mümkün olduğunca orijinal 

belgeler elde edilmelidir, belgelerin daha sonra adli incelemeye gönderilebileceği 

unutulmamalı ve gerekmedikçe orijinal belgelere el sürülmemeli, düzgün dosyalama 

sistemi ile saklanmalıdır.103 

 

                                                 
100 En Case Forensic Edition (Çevrimiçi) http://www.guidancesoftware.com/computer-forensics-
ediscovery-software-digital-evidence.htm, 30 Nisan 2010. 
101 The Forensic Toolkit, (Çevrimiçi) http://www.accessdata.com/, 30 Nisan 2010. 
102 Güredin, a.g.e., s.123. 
103 Bozkurt, a.g.e., s.364. 
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Belgelerden elde edilen kanıtlar doğrudan kanıtlar ve ikincil kanıtlar olmak üzere iki 

sınıfa ayrılabilir. Doğrudan kanıtlar incelenen olayla ilgili gerçekleri yansıtabilen 

kanıtlardır. Örneğin rüşvet olayında, rüşveti alana verilen çek, doğrudan kanıt olarak 

kabul edilebilir. Đkincil kanıtlar, doğrudan suçlamayı gerektirmeyen kanıtlardır. 

Örneğin inceleme altındaki kişinin banka hesabına gelen, kaynağı belirsiz bir para 

ikincil kanıta örnek olarak verilebilir.104 

 

Bir belgenin sahte, değiştirilmiş veya tahrif edilip edilmediğinin anlaşılması hile 

incelemelerinde önemli bir sorundur. Hile araştırmacısının tam bir belge uzmanı 

olması beklenemez ancak belge incelemesi konusunda bazı bilgi ve yeteneğe sahip 

olması da kaçınılmazdır. Bir hile araştırmacısı incelediği bir belgenin sahte, 

değiştirilmiş veya tahrif edilmiş olduğu konusunda önemli şüpheye düşerse bu 

belgeyi uzmanına inceletmesi gerekmektedir. “Adli Belge Đncelemesi” adı verilen 

uzman desteğin alınması ile belge ile ilgili yapılan herhangi bir sahtekârlık ortaya 

çıkartılabilmektedir.105 

 

Denetim Đşlemlerinin Uygulanması: Herhangi bir hile şüphesi ile karşılaşıldığında 

başlatılacak olan rutin bir denetim çalışması hem şüphelenilen kişinin olayı 

farketmemesini sağlayacaktır hem de elde edilmek istenen kanıtlara herhangi bir 

direnç veya tereddütle karşılaşılmadan daha rahat ulaşılabilecektir. Analitik 

Đnceleme, yeniden hesaplama, doğrulama gibi rutin denetim çalışmalarında  

uygulanan denetim işlemleri sonucunda da gizleme eylemini ortaya çıkartmak için 

çok önemli kanıtlar toplanacaktır. 

 

Elektronik Araştırmalar: Đşletme içerisinde oluşturulmuş bilgi sistemlerindeki 

kayıt ve verilerde hile ile ilgili bir ipucu elde edilmesi için incelenmesidir. Bu 

yöntemde bilgi sistemi içerisinde araştırılan hile ile ilgili değiştirilmiş, gizlenmiş 

veya silinmiş herhangi bir kayıt ya da işlem olup olmadığı incelenir. Ayrıca 

kayıtların gerekli yetkili kişiler tarafından yapılıp yapılmadığına da dikkat edilmeli, 

                                                 
104 A.e., 365. 
105 A.e., 366. 
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yetkisiz kişiler tarafından yapılan kayıtların da hilelerin göstergesi olacağı 

unutulmamalıdır. 

 

Fiziki Varlık Sayımları: Ani ve habersiz gerçekleştirilen fiziki varlık sayımları, 

kasa gibi özellikle likit varlıkların muhasebe kayıtlarına geçirildikten sonra çalınması 

ve gizlenmesi eylemini ortaya çıkartmak için etkili bir yöntemdir. 

2.3.3.3. Dönüştürme Eylemini Đnceleme Yöntemleri  

Hile eyleminde son aşama, hile yapan kişinin çaldığı varlıkları veya hile sonucunda 

elde ettiği menfaatleri paraya dönüştürerek harcamasıdır. Dönüştürme eylemini 

inceleme yöntemleri, kamu kayıtlarının incelenmesi, online bilgi kaynaklarının 

incelenmesi ve net değer analizi olmak üzere üç tanedir. 

 

Kamu Kayıtlarından ve Diğer Online Bilgi Kaynaklarının Đncelenmesi: Kamu 

kayıtlarına erişim koşulları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Kamu 

kayıtlarına ve çeşitli bilgi kaynaklarına erişim sağlanarak şüphelenilen işletme 

çalışanın son yıllarda yaptığı yatırımları, satın aldığı ev veya araba gibi pahalı 

gayrimenkulleri incelemek, hilelerin tespit edilmesi açısından önemli kanıtlar 

sağlayabilmektedir. Ancak, Türkiye’de gerçekleştirilen hile incelemelerinde bu 

kaynaklara erişebilmek oldukça güçtür. 

 

Net Değer Analizi: Bir hile incelemesinde yalnızca işletme kayıtlarının incelenmesi 

yeterli değildir, hile yaptığından şüphe duyulan işletme çalışanının varlığındaki ve 

harcamalarındaki değişimlerinden de yakından izlenmesi gerekmektedir. Net değer 

analizinde (Net Worth Method) amaç, hile yaptığından şüphelenilen işletme 

çalışanının gelirlerinde yasal olmayan bir biçimde meydana gelen artışlarla ilgili 

kanıt elde edebilmektir. Bu yöntemde şüphelenilen çalışanın varlıkları, borçları ve 

yaşamsal harcamaları hakkındaki bilgiler çeşitli kaynaklardan elde edilir. Net değer 

hesaplamalarında harcama yöntemi ve varlık yöntemi olmak üzere iki tane yöntem 

bulunmaktadır.106 

                                                 
106 A.e., s.371. 



 127

Net Değer= Varlıklar – Borçlar  

 

Harcama Yöntemi: Şüpheli işletme çalışanının varlığında artışa neden olmayacak 

biçimde yaptığı harcamaların, kaynağı belli olmayan fonlarını ortaya koymakta 

yararlanılmaktadır. Bu yöntemde bir zaman diliminde şüphelinin bilinen fonları ile 

bilinen harcamalarının karşılaştırılması yapılır. Bu karşılaştırmada ortaya çıkan fazla 

harcamanın bilinmeyen kaynaktan yapıldığı kabul edilir. Bu yöntemde aşağıdaki 

denklem kullanılır: 107 

Harcamalar 

(-) Bilinen Fon Kaynakları 

Bilinmeyen Fon Kaynakları 

 

Varlık Yöntemi: Şüpheli kişinin varlıklarında bir nedenle artış olduğu şüphesi 

oluştuğunda kullanılması önerilen bir yöntemdir. Varlık yöntemi, şüphelinin net 

varlığında artışa neden olan ve kaynağı bilinmeyen fonların incelenmesinde 

kullanılmaktadır. Varlık yöntemi analizinde aşağıdaki denklem kullanılır: 108 

 

Toplam Varlıklar 

(-) Toplam Borçlar 

Net Değer 

(-) Önceki Yılın Net Değeri 

Net Değer Artışı 

(+) Yaşam Giderleri 

Gelir (veya Harcamalar) 

(-) Bilinen Kaynaklardan Gelen Fonlar 

Bilinmeyen Kaynaklardan Gelen Fonlar 

 

                                                 
107 A.e., s.371. 
108 A.e., s.371. 
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2.3.3.4. Sorgulamaya Yönelik Đnceleme Yöntemleri 

Sorgulamaya yönelik inceleme yöntemleri; mülakat ve sorgulamalar ile dürüstlük 

testleri olmak üzere iki tanedir. 

 

Mülakat ve Sorgulamalar: Mülakat ve sorgulama, soru sorma ve cevap alma 

sürecidir. Sorgulama, normal bir görüşmeden farklı olarak önceden yapılandırılmıştır 

ve bir amacı vardır. Sorgulama yapılması, her çeşit hile hakkında bilgi ve kanıt 

toplanması için etkili bir yöntemdir. Ancak, sorgulamanın diğer yöntemlerle elde 

edilecek kanıtların değerlendirilmesinden sonra yapılması, sorgulama sırasında daha 

özel konularda sorular sorulmasını sağlayarak etkinliği arttırabilir. 109 

 

Görüşmeler, direkt olarak şüpheli kişi ile yapılabileceği gibi işletme faaliyetleri ya da 

hileli olay hakkında bilgi almak amacıyla diğer kişiler ile de yapılabilir. Yabancı 

literatürde de hile yaptığından şüphe duyulan kişi ile yapılan görüşmeye sorgulama 

veya soruşturma (interrogation), şüpheli kişi dışındaki kişilerden işletme faaliyeti 

hakkında bilgi almak amacı ile yapılan görüşmelere ise mülakat (interview) 

denilmektedir.110 Ancak denetçi, görüşme sırasında genel bilgi almak amacı ile 

görüşme yaptığı kişilerin ileride bir şüpheliye dönüşebilme ihtimalini unutmamalıdır. 

Bu nedenle bu kısımda sadece şüpheli kişiler ile yapılan sorgulamalara değil, bilgi 

almak amacıyla yapılan mülakatlara da değinilecektir. Yapılan görüşmeler; mülakat 

ve sorgulamanın planlanması, yapılması ve tamamlanması olmak üzere üç başlık 

altında anlatılmıştır. 

 

Mülakat ve Sorgulamanın Planlanması: Mülakat ve sorgulamanın planlanması 

aşaması, soruşturmanın kimlerle, neden, nasıl ve nerede yapılacağına dair bir hazırlık 

aşamasıdır. Planlı yapılan bir soruşturmada denetçi karşıdaki kişiden gerekli olan 

bilgileri eksiksiz olarak alabilir ve zaman kaybını azaltabilir. 

 

                                                 
109 Albrecht, vd., a.g.e., s. 207. 
110 Silverstone, Sheetz, a.g.e., s.138. 
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Planlama aşamasında denetçi, soruşturma yapıp olayla ilgili bilgi alabileceği kişileri 

belirleyip, kimlerle görüşeceğini listelemelidir. Denetçi bazen şüphelenilen kişi ile 

hiç ilgisi olmayan kişilerden de çok önemli bilgiler edinebilmektedir. Denetçi eski 

çalışanlarla veya eski müdürlerle görüşme yapmayı da göz önünde bulundurmalıdır. 

Bu kişiler, herhangi bir korku veya baskı hissetmeyecekleri için faaliyetler hakkında 

çok önemli bilgiler sunabilmektedirler. Ancak görüşme yaparken denetçi, bu kişilerin 

işletmeye veya şüpheli kişiye karşı olumsuz duygular hissetmesi nedeni ile yanıltıcı 

veya aldatıcı cevaplar verebileceğini de unutmamalıdır. Ayrıca denetçi, işletmenin 

faaliyette bulunduğu diğer işletmeler, bankalar, avukatlar, rakipler gibi bilgi 

alabileceği diğer taraflarla da görüşme ayarlamalıdır. 

 

Denetçi kimlerle görüşme yapacağına karar verdikten sonra, bu kişilerin faaliyetler 

hakkında hangi konularda bilgi sahibi olabileceğini ve bu kişilerden hangi tür 

bilgileri elde edebileceğini belirlemelidir. Bu denetçinin sorgulama sırasında hangi 

konularda ve ne tür sorular sorması gerektiğini planlamasında yardımcı olur. 

Denetçi, bazen bazı kişilerden şüphelenilen kişinin geçmişi gibi genel konular 

hakkında bilgi toplayabileceği gibi, bazen de özel bir konunun ayrıntıları hakkında 

bilgi alabilir. Bu nedenle, yapılacak olan görüşmelerin sırasının planlanması da önem 

taşımaktadır.  

 

Görüşme, denetçinin ofisinde, şüpheli kişinin ofisinde, hatta şüpheli kişinin evinde 

de yapılabilir. Genel olarak, şüpheli kişinin veya bilgi alınacak olan kişinin 

üzerindeki baskıyı hafifletmek için, kişinin çalışma ofisi gibi kendisini daha rahat 

hissedebileceği yerler tercih edilmektedir. Bunun bir diğer avantajı ise, soruşturma 

sırasında gerekli olabilecek bilgi ve belgelere anında erişimin sağlanabiliyor 

olmasıdır. 

 

Mülakat ve Sorgulamanın Yapılması: Denetçinin sorgulamadan önce şüphelenilen 

hile olayı ile ilgili olarak iyi bir araştırma yapıp bilgi toplaması gerekmektedir.  

Ayrıca denetçinin, genel işletme faaliyetleri veya endüstri hakkında bilgi sahibi 

olmasında da fayda vardır.   
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Sorgulamaya başlamadan önce görüşme yapılan kişiye soruşturmanın amacı 

belirtilmelidir. Aksi takdirde görüşme yapılacak olan kişi korkabilir veya çok tedbirli 

davranarak bilgi vermekten kaçınabilir. Görüşme yapılacak olan kişiye vereceği 

bilgilerin önemli olduğu hissettirilmeli veya söylenmelidir. 

 

Görüşmenin başlangıç aşaması tamamlandıktan sonra “Đşyerindeki görev 

tanımınızdan biraz bahseder misiniz?” gibi kolay birkaç soru ile görüşmenin esas 

konusuna doğru giriş yapılmalıdır. Genel olarak sorular genelden özele doğru 

sorulmalıdır. Bir diğer ifadeyle önce konu hakkında genel bilgi toplanmalı daha 

sonra ayrıntılar hakkında daha özel sorular sorulmalıdır. Görüşme sırasında bilgi 

toplanırken açık uçlu sorular sorulmasına özen gösterilmelidir. Açık uçlu sorular, “Đş 

tanımınızla ve görevinizle ilgili bilgi verebilir misiniz?”, “Satış işlemleri ile ilgili 

prosedürleri anlatabilir misiniz?” “Satışlar ile ilgili prosedürlerde geliştirilmesi 

gerektiğini düşündüğüz konular nelerdir?” veya “Bu problem hakkında ne 

düşünüyorsunuz?” gibi kesin cevapları olmayan karşı taraftaki kişinin bilgi vermesini 

sağlayan sorulardır. Kapalı uçlu cevaplar ise, genellikle cevabı evet veya hayır olan 

sorulardır. Ayrıca özel bir tarih veya tutar gibi kesin cevabı olan sorular da kapalı 

uçlu sorulardır. Soruşturmanın bilgi alma safhasında kapalı uçlu sorulardan 

olabildiğince kaçınılmalıdır. Kapalı uçlu sorular genellikle sorgulamanın bitmesine 

yakın kapanış safhasında kullanılmalıdır.111 

 

Görüşme ve sorgulamanın bilgi toplama safhasında, görüşme yapılan kişiye katı, sert 

ve suçlayıcı tavırlarda bulunulmaması, soruların olayların akış sırasına göre 

sistematik olarak sorulması, soruların tek ve net bir cevap alınacak biçimde 

sorulması, acele ederek görüşme yapan kişiyi sıkıştırmak yerine, kişiye sorulara 

cevap vermesi için makul bir süre tanınması görüşmenin etkinliğini arttıracaktır. 

Denetçi alınan cevaplarda, olaylar ile kişinin kattığı yorumları birbirinden ayırt 

edebilmelidir. 

 

Görüşmeyi yapacak kişi suçlayıcı ifadeler ve sözcükler gibi olumsuz ifadeler 

kullanmaktan kaçınmalıdır. Örneğin, sorgulama yerine görüşme veya bilgi alma, 

                                                 
111 Albrecht, vd., a.g.e., s.208. 
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hırsızlık yerine noksanlık/eksiklik gibi ifadeler kullanabilir. Soruşturma yapacak olan 

kişi sadece doğruları öğrenmek istemelidir. Amacı kimseyi suçlamak olmamalıdır.  

 

Görüşmeciler sadece sözcükler ile cevap vermezler, beden dili de soruşturma 

sırasında kullanılan önemli bir iletişim tekniğidir. Bu nedenle sorgulama yapılan 

kişinin fiziksel tepkileri de izlenmelidir.  

 

Sorgulamanın kayıt altına alınması hem denetçiyi hem de soruşturma yapılan kişiyi 

korumaktadır. Ancak yapılacak olan sorgulama kayıt edilmeden önce görüşme 

yapılacak olan kişiden izin alınmalıdır. Ses kayıt cihazları yerine videoların 

kullanılması, görüşme anında verilen tepkileri ve beden dilini gözlemleyebilmek 

açısından tercih edilmelidir. Denetçi görüşme sırasında sadece kişinin anlattığı 

konular hakkında not tutmalıdır. Kendi yorum ve düşüncelerini içeren notlar daha 

sonra olay adli makamlara taşındığında ve incelendiğinde çeşitli problemler 

yaratabilir.  

 

Sorgulamanın Tamamlanması: Görüşmenin sonuna doğru, sorgulaması yapılan 

kişiye son bir fırsat daha verilerek, “Bize yardımcı olması amacıyla ekleyecek bir 

şeyiniz var mı?” gibi sorular sorulmalıdır.112 Sorgulama sırasında elde edilen bilgiler 

görüşme yapan kişiye özetlenmeli ve bu bilgilerin doğru olduğuna dair yazılı ve 

imzalı teyit alınmalıdır. Özellikle hile suçunun itiraf edilmesinde, yazılı ve imzalı 

dilekçe alınması çok daha büyük önem taşımaktadır.  

 

Hile yaptığı konusunda şüphe duyulan kişi veya kişilere yapılan sorgulama genellikle 

hilelerin incelenmesinin son aşamasıdır ve bu nihai sorgulamadan sonra hile raporu 

hazırlanır.113 

 

Dürüstlük Testleri: Sorgulamaya yönelik araştırma yöntemlerinden ikincisi 

dürüstlük testleridir. Dürüstlük testleri, kişilerin karakteristik özellikleri ve ahlâk 

yapısı hakkında bilgiler vermektedir. Dürüstlük testleri; kalem ve kağıt testleri, 

                                                 
112 Bozkurt, a.g.e., s.387. 
113 Albrecht, vd., a.g.e., s. 306. 
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grafoloji (el yazısı testleri) ile ses stres analizi ve poligraf (yalan makinesi) olmak 

üzere üçe ayrılmaktadır.114 

 

Kalem ve Kağıt Testleri: Đşe alınacak kişilere veya şüphelilere kağıt üzerinde çeşitli 

yazılı sorular sorulması ve bu sorulara verilen cevaplar sonucunda testi cevaplayan 

kişilerin ahlâki değerleri ile ilgili profilinin oluşturulmasıdır. 

 

Grafoloji (El Yazısı Testleri): Grafoloji, kişilerin el yazısından karakter incelemesi ve 

analizi yapılmasıdır.  

 

Ses Stres Analizi ve Poligraf (Yalan Makinesi): Şüpheli kişilere bağlanan elektronik 

cihazlar aracılığı ile şüphelinin doğru söyleyip söylemediğinin belirlenmesidir. 

2.3.4. Hile Đncelemesi Sonuçlarının Raporlanması 

Hile incelemesi genellikle hile raporunun hazırlanması ile sonlandırılmaktadır.115 

Hile inceleme raporlarının standart bir formatı yoktur. Raporun içeriği ve yapısı 

hilenin içeriği ve müşteri işletmenin veya işletme yönetiminin beklentilerine 

bağlıdır.116 Hile inceleme raporu, denetçinin incelemeler sırasında yaptığı faaliyetleri 

açıklayan bütün önemli detayları içermelidir. 117 

 

Hile raporunda, gerçekleşen vak’a veya hile olayı sade ve anlaşılır bir dil ile 

açıklanmalıdır. Raporda, hangi dökümanların incelenip ne tür kanıtlar elde edildiği, 

bu kanıtlar sonucunda ne tür bulgulara rastlanıldığı, kimlerle mülakat yapıldığı  

belirtilmelidir.118 Rapor, hile olayı ile ilgili olarak kimin, neyi, ne zaman, nerede, 

nasıl ve ne için yaptığını açıklamalıdır. Rapor, aynı zamanda gelecekte benzer 

hilelerin yapılmasını önlemesi amacıyla geliştirilmesi gereken kontrol prosedürlerini 

ve alınması gereken diğer tedbirleri de içermelidir. Yapılan inceleme, şüpheli olarak 

görülen kişinin suça iştirak ettiğini makul bir şekilde gösteriyor olsa bile, inceleme 

                                                 
114 A.e., s.307. 
115 Coenen, Essentials of Corporate Fraud.., a.g.e., s.139. 
116 Silverstone, Sheetz, a.g.e., s.263. 
117 A.e., s.263. 
118 Coenen, Essentials of Corporate Fraud.., a.g.e., s. 140 
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raporu, disiplin cezası veya hukuki dava ile ilgili herhangi bir öneride 

bulunmamalıdır.119 

 

Hile raporunda kullanılan cümlelerdeki ifadelerin suçlayıcı olmamasında özen 

gösterilmelidir. Đncelenen ve raporda sunulan hile faaliyetleri raporda “iddia edilen” 

düzensizlikler veya faaliyetler gibi ifadelerle kullanılmalıdır. Hile incelemesi 

sırasında, kişi veya kişilerin suça iştiraki ile ilgili itiraf beyanı alınmış olsa dahi, 

yasal merciler gerekli yargılamayı yapıp onları suçlu bulmadan, aşırı suçlayıcı 

ifadeler kullanılması doğru olmayabilir. Bu konuda hile raporunda belirtilecek olan 

ifade “şüphelenilen veya iddia edilen konularda iştirakinin olduğu şüpheli tarafından 

kabul edilmiştir.” gibi cümlelerdir. Burada kullanılacak olan ifadede kışkırtıcı, 

hakaret edici veya önyargılı ifadelerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir. 

Yapılan incelemeler iddiaları destekler nitelikte ise, “Yapılan inceleme sırasında elde 

edilen kanıtlar iddiayı makul bir şekilde destekler niteliktedir.” gibi ifadeler 

kullanılabilir. 120 

 

Karışık hesaplamalar ve tabloları raporun içine koymak, raporun anlaşılabilirliğini 

azaltır. Bu nedenle raporda tabloların ve karışık işlemlerin özetinden bahsedilerek, 

hesaplamalar ve tablolar raporun ekinde sunulabilir. Ayrıca raporun 

anlaşılabilirliğinin arttırılması için, kullanılan teknik terimlerin de açıklanmasında 

fayda vardır.121 

2.3.5. Hileler ile ilgili Yasal Takip 

Denetçilerin ortaya çıkarttıkları yolsuzluk ve hilenin yasal bir değeri yoktur.122 Hile 

raporundan sonra işletmeler yasal yollara başvurup başvurmama konusunda karar 

verme aşamasına gelmektedirler. Bu aşamada işletme yönetiminin seçeceği 

alternatiflerden bir tanesi yasal mercilere başvurmadan, suçunu kabul eden kişiden 

hile nedeni ile uğranılan maddi kaybın iade edilmesinin talep edilmesidir. Ancak, 

                                                 
119 Albrecht, vd., a.g.e., s. 306. 
120 A.e., s.307. 
121 Coenen, Essentials of Corporate Fraud.., a.g.e., s.140. 
122 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
(TÜRMOB), a.g.e., s.195. (UDS 240). 
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hile yapan kişiler genellikle parayı biriktirmek için değil, harcamak için çaldığından 

dolayı bu parayı geri ödeyememektedirler.123 

 

Đşletmeler genellikle çeşitli nedenlerle yasal yollara başvurmaktan çekinmektedir. 

Đşletmelerin yasal mercilere başvurmak istememelerinin en önemli nedenlerinden bir 

tanesi kamuya karşı şirket itibarının zedelenmesinden korkmalarıdır. Ayrıca, bazen 

yasal mercilere başvurmak, dava sonucunda geri alınacak olan tutardan daha masraflı 

olabilmektedir.  

 

                                                 
123 Coenen, Essentials of Corporate Fraud.., a.g.e., s.141. 
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3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HĐLELĐ FĐNANSAL RAPORLAMA ĐLE 

ĐLGĐLĐ DÜZENLEMELER VE YAYINLANAN RAPORLAR  

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşanan muhasebe skandallarından sonra 

başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde kurumsal yönetimin iyileştirilerek güvenilir 

finansal tablo sunulmasına ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır. Tez çalışmasının bu 

bölümünde Amerika Birleşik Devletleri’nde, Đngiltere’de, Almanya’da, Türkiye’de, 

Avrupa Birliği’nde ve uluslararası alanda hileli finansal raporlama uygulamalarını 

azaltmayı amaçlayan düzenlemeler ve raporlar ele alınacaktır. 

3.1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Yapılan Düzenlemeler  

Hilelerin önlenmesi, tespit edilmesi ve incelenmesi konularında Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) yapılan düzenlemeler; Menkul Kıymetler Yasası 1933 (The 

Securities Act of 1933), Menkul Kıymetler Borsası Yasası 1934 (The Securities 

Exchange Act of 1934), Dış Ülkeler Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (Foreign 

Corrupt Practices Act), Cohen Komisyonu Raporu (Cohen Commission Report), 

Treadway Komisyonu Raporu (Treadway Commission Report), Đç Kontrol 

Bütünleşik Çerçeve (Internal Control-Integrated Framework), Hileli Finansal 

Raporlama 1987-1997: ABD Halka Açık Şirketler Analizi (Fraudulent Financial 

Reporting 1987-1997: An analysis of U.S. Public Companies), Sarbanes Oxley 

Kanunu (Sarbanes Oxley Act) ve Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü 

(AICPA) tarafından yayınlanan denetim standardı SAS 99’dur.  

 

Tablo 6’da ABD’de hileli finansal raporlama ile ilgili yapılan düzenlemeler ve 

hazırlanan raporlar özetlenmiştir. 
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Tablo 6: Hileli Finansal Raporlama ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri’nde 

Yapılan Düzenlemeler ve Yayınlanan Raporlar 

 

1933 Menkul Kıymetler Yasası  Đşletmelerin halka açılması sırasında ihraç edilen menkul 
kıymetlerde yapılacak hileli uygulamalar karşısında 
yatırımcıların korunması amacı ile yürürlüğe girmiştir. 
 

1934 Menkul Kıymetler Borsası 
Yasası  

Menkul kıymetlerin ihraç edildikten sonra alım satımı 
sırasında yatırımcıların korunması amacı ile 1934 
yılında yürürlüğe girmiştir. 
 

1977 Dış Ülkeler Yolsuzluk 
Uygulamaları Kanunu 

Kanun’un amacı rüşvet ve komisyon gibi yolsuz ticaret 
uygulamaları ile mücadele etmektir. Kanun, 
yolsuzlukların önlenmesi ve muhasebe uygulamalarının 
düzenlenmesi ile ilgili kurallar getirmiştir. 
 

1978 Cohen Komisyonu Raporu 
(Denetçilerin Sorumluluğu 
ile Đlgili Komisyon Raporu) 

Bağımsız denetçilerin sorumlulukları ile ilgili çalışmalar 
yaparak öneriler sunması amacı ile 1974 yılında 
Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) 
tarafından kurulan bir komisyondur. Komisyon 
tarafından 1978 yılında yayınlanan raporda, kamu 
oyunun beklenti ve ihtiyaçları ile denetçilerin 
gerçekleştirdiği denetim çalışmaları arasındaki 
farklardan bahsedilmiştir. 
 

1987 Treadway Komisyonu 
Raporu (Ulusal Hileli 
Finansal Raporlama 
Komisyonu Raporu ) 

Treadway Komisyonu 1985 ile 1987 yılları arasında 
ABD’de finansal raporlama sistemi ile ilgili çalışmalar 
yapmış ve Ekim 1987’de bulgularını, sonuçlarını ve 
önerilerini içeren bir rapor yayınlamıştır. 
 

1992 Đç Kontrol Bütünleşik 
Çerçeve 

Đç kontrol sisteminin uluslararası düzeyde kabul gören 
tanımı yapılmış ve iç kontrol sisteminin beş temel 
unsuru belirtilmiştir. 
 

1999 Hileli Finansal Raporlama 
1987-1997: ABD Halka 
Açık Şirketler Analizi 

1987-1997 yılları arasında ABD’de hileli finansal 
raporlama yapan işletmelerin yapıları ve işletme 
yönetiminin özellikleri incelenerek finansal raporlama 
sisteminin geliştirilmesi için öneriler sunulmuştur. 
 

2002 Sarbanes Oxley Kanunu ABD’de yaşanan muhasebe ve denetim skandalları 
sonrasında kurumsal yönetimin rolü, işletme 
yönetiminin dürüstlük ve etik değerleri, denetim 
fonksiyonunun finansal tablo hilelerini tespit etme 
konusunda etkinliğinin arttırılması ve  kamunun 
güveninin tekrar kazanılması amacı ile, Sarbanes Oxley 
Kanunu 2002 yılında yürürlüğe girmiştir. 
 

2002 Finansal Tablo 
Denetiminde Hilelerin Göz 
Önünde Bulundurulması 
Standardı (SAS 99) 

Bağımsız denetçilerin finansal tablo denetiminde hile ile 
ilgili sorumluluklarını yerine getirmelerinde yardımcı 
olması için Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler 
Enstitüsü (AICPA) tarafından yayınlanmış olan 
standarttır.   
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3.1.1. Menkul Kıymetler Yasası 1933 

Amerika Birleşik Devletleri’nde menkul kıymet piyasaları ile ilgili ilk federal 

düzenleme Menkul Kıymet Yasası 1933’tür (The Securities Act of 1933).1 Bu yasa 

öncesinde, menkul kıymetler her eyaletin kendi düzenlemiş olduğu Menkul Kıymet 

Kanunu’na tabi olarak işlem görmekteydi. Eyaletler tarafından kabul edilen kanunlar 

lisanslama ve hilelerin önlenmesi ile ilgili düzenlemeleri içermekte ise de, yeteri 

kadar etkili olamamıştır.2 

 

Birinci Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre sonra Ekim 1929’a kadar hisse senedi 

fiyatlarında hızlı yükseliş yaşanmış, yatırımcıların menkul kıymetlere olan talebi 

artmıştır. Yatırımcılar kısa sürede yüksek getiriler elde etmek için bankalardan kredi 

alarak hisse senedi satın almaya yönelmiş, hisse senetlerinin değerleri olması 

gerekenden çok yüksek fiyatlara çıkmıştır.3 Bu dönemde piyasalarda etkin bir yasal 

düzenlemenin olmayışı, işletmelerin gerçek finansal pozisyonları hakkında yetersiz 

açıklamalarda bulunması ve piyasalarda yaşanan bilgi eksikliği sonucunda hileli 

ticaret uygulamaları çoğalmıştır. Hisse senetlerinin spekülatif olarak satın alınması, 

29 Ekim 1929’da4 New York Borsası’nın çökmesine neden olmuştur. New York 

Borsası’nın çökmesi, büyük bir ekonomik durgunluğa neden olmuş ve Büyük Buhran 

olarak bilinen ekonomik krizin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.  

 

Büyük Buhran döneminde ABD Başkanı olan Herbert Hoover’ın ekonomiyi 

canlandırmak için yaptığı reformlar çok etkili olamamıştır. 1933’te ABD Başkanı 

seçilen Franklin Roosevelt ekonomiyi canlandırmak amacı ile “New Deal” adını 

verdiği iktisadi yasaları yayınlamaya başlamıştır. Bu iktisadi yasalar çerçevesinde, 

işletmelerin halka açılması sırasında ihraç edilen menkul kıymetlerde yapılacak hileli 

                                                 
1 Carol J. Simon, “The Effect of the 1933 Securities Act on Investor Information and the Performance 
of  New Issues,” The American Economic Review, Vol: 79, No:3, Haziran 1989, s.302. 
2 Elisabeth Keller, Gregory A. Gehlmann, “Introductory Comment: A Historical Introduction to the 
Securities Act of 1933 and the Securities Exchange Act of 1934,” Ohio State Law Journal, Vol:49, 
s.334. 
3 Marianne M. Jennings, Business; It’s Legal Ethical, and Global Environment, 8. bs., South-
Western College/West, 2005, s.886. 
4 Đbrahim Bakırtaş, Ali Tekinşen, “Dünya Savaşları ve Büyük Buhran Arasındaki Etkileşimin 
Ekonomi Politiği,” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:12, 2004, s.91. 
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uygulamalar karşısında yatırımcıları korumak amacı ile Menkul Kıymetler Yasası 27 

Mayıs 1933’te yürürlüğe girmiştir. Yasa, tüm hisse senedi ihraç edenler ve acenteleri 

için, hisse senetlerinin satışı yapılmadan önce, finansal tablolar ile ilgili yapılacak 

olan açıklamalar konusunda tekdüze standartlar oluşturmuştur. Yasa, tam açıklama 

yapmayan tarafların hisse senedi ihraç etmesini engellemiş, yapılan açıklamalarda 

önemli yanlışlıklar olması durumunda ise ağır cezalar getirmiştir. 

 

1933 tarihli Menkul Kıymet Yasası’nın göze çarpan düzenlemelerini şöyle 

sayabiliriz: Yeni ihraç edilen bütün hisse senetleri ABD Menkul Kıymetler 

Komisyonu (SEC) tarafından onaylanmış tescil belgesine sahip olmalıdır. Tescil 

belgesinin bir bölümünü oluşturan ve prospektüs olarak isimlendirilen dosya; 

denetlenmiş finansal tablo seti, fonların kullanılması hakkında işletmenin planları, 

menkul kıymet ile ilgili açıklamaları ve işletme hakkında genel bilgileri içermeli ve 

işletme yönetimi tarafından imzalanmalıdır. Bu dosyanın SEC’e teslim edilmesi ile 

hisse senetlerinin ilk satış günü arasında, yatırımcıların dosyayı incelemesi amacı ile 

20 gün beklenmelidir.5 Hisse senedini satın alan kişi tescil belgesinde imzası bulunan 

herhangi bir kişiyi yanlış beyandan dolayı dava etme hakkına sahiptir. 6 

 

1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nda hilelerin önlenmesi ile ilgili düzenlemeler 

yasanın 11., 12. ve 17. bölümlerinde bulunmaktadır. Yasanın 11. bölümü, tescil 

belgesini imzalayan herkesin tam ve doğru bilgi verme sorumluluğunda olduğunu 

yasa altına almıştır. Bölümde ayrıca, tescil belgesi içeriğindeki yanlış bilgiler 

sonucunda menkul kıymeti satın alan kişinin hangi durumlarda dava açabileceği 

açıklanmıştır. Yasanın 12. bölümünde, prospektüs olarak isimlendirilen dosya 

içindeki bilgiler ile ilgili yanlış beyan sonucunda yatırımcıların korunması amacı ile 

düzenlemeler yapılmıştır. 17. bölüm ise diğer bölümlerden daha geniş bir kapsam ve 

ifade ile menkul kıymetlerin hileli uygulamalar ile satılmalarını yasaklamıştır.7 

                                                 
5 Angela Schneeman, The Law of Corporations and Other Business Organizations, 5. bs., USA, 
Delmar, s.347. 
6 Simon, a.g.e., s.303. 
7 Schneeman, a.g.e., s.356-357. 
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3.1.2. Menkul Kıymetler Borsası Yasası 1934 

1933 tarihinde yürürlüğe giren Menkul Kıymetler Yasası sadece yeni ihraç edilen 

menkul kıymetler ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Menkul kıymetlerin ihraç 

edildikten sonra alım satımı sırasında yatırımcıların korunması amacı ile ABD’de 

1934 yılında Menkul Kıymetler Borsası Yasası (The Securities Exchange Act of 

1934) yürürlüğe girmiştir. Yasanın amacı, piyasaları ve menkul kıymet alım satımını 

düzenleyerek menkul kıymet yatırımcılarını korumak, menkul kıymet alım satımında 

hileli işlemleri ve piyasa manipülasyonlarını önlemektir. 1934 tarihli Menkul 

Kıymetler Borsası Yasası, hisse senetlerinin belirli düzenlemeler çerçevesinde 

ticaretini sağlamış ve halka açık şirketlerin finansal tablolarının bağımsız denetim 

firmaları tarafından denetlenmesini gerekli kılmıştır. Kanun, halka açık şirketlere 

denetimden geçmiş finansal tablolarını periyodik olarak yayınlama zorunluluğu 

getirerek kamuyu aydınlatma prensibini genişletmiştir.8 1934 Tarihli Menkul 

Kıymetler Borsası yasasının 10. bölümünde ABD eyaletleri arasında hileli menkul 

kıymet alım satım yapılmasını yasaklayan düzenlemeler bulunmaktadır.  

3.1.3. Dış Ülkeler Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu  

1974 ile 1977 yılları arasında ABD yoğun bir sosyal ve politik karışıklık 

içerisindeydi. Watergate Skandalı olarak bilinen ve 1972 Başkanlık seçimlerinde 

Demokrat Parti’nin seçim işlerinin yürütüldüğü merkez olarak kullanılan Watergate 

binasında yapılan yasa dışı faaliyetler sonrasında9 ABD Menkul Kıymetler 

Komisyonu (SEC), 1974 ve 1976 yılları arasında Amerikan yurtdışı ticaret 

uygulamalarını inceleyen bir çalışma gerçekleştirmiştir. SEC tarafından yapılan bu 

çalışmanın sonuçları memurlara yapılan şüpheli ödemelerin büyüklüğünü ortaya 

koymuştur. Önemli Amerikan firmalarının da içinde bulunduğu yurtdışı yolsuzluk 

olaylarının  meydana çıkmasına cevap olarak, Dış Ülkeler Yolsuzluk Uygulamaları 

Kanunu (Foreign Corrupt Practices Act) başkan Carter tarafından imzalanarak 20 

                                                 
8 Yolsuzlukla Mücadele Derneği, “Insider Trading Suçu,” (Çevrimiçi) 
http://www.yolsuzluklamucadele.org/gorusler/ugurcolak.html, 12 Mart 2008. 
9 Robert Moeller, Brink’s Modern Internal Auditing, New Jersey, John Wiley & Sons, 2009, s.27-
28. 
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Aralık 1977’de yürürlüğe girmiştir.10 Dış Ülkeler Yolsuzluk Uygulamaları 

Kanunu’nun amacı rüşvet ve komisyon gibi yolsuz ticaret uygulamaları ile mücadele 

etmektir. Dış Ülkeler Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu genel olarak yolsuzlukların 

önlenmesi ve muhasebe uygulamalarının düzenlenmesi ile ilgili kurallar getirmiştir. 

Kanun dört bölümden oluşmaktadır; bölüm 101 Kanun’un amacını ve kapsamını 

belirtmekte,  bölüm 102 muhasebe standartlarını açıklamakta, bölüm 103 ve 104 

yolsuzluk uygulamaları konularını  içermektedir. 11 

 

Kanun’un muhasebe uygulamaları ile ilgili düzenlemeleri, finansal olayların kayıt 

edilmesi ve etkin bir iç kontrol sistemi kurulması ile ilgilidir. Yasanın 102. 

bölümünde yer alan muhasebe uygulamaları ile ilgili düzenlemeler iki genel standart 

altında toplanmaktadır: 12  

 

1) Bütün halka açık şirketler hesaplarını, defterlerini ve kayıtlarını,  varlıklarının 

tasarrufunu ve kıymet hareketlerini makul detayda, tam ve dürüst olarak 

yansıtacak şekilde tutmalıdır.13 

2) Bütün halka açık şirketler, aşağıdaki konularda makul güvence sağlayacak 

yeterlilikte iç muhasebe kontrol sistemi tasarlamalı ve geliştirmelidir. 14 

a) Đşlemler, yönetimin genel ve özel yetkilendirmesine uygun olarak 

gerçekleştirilmektedir. 

b) Đşlemler, varlıkların hesap verilebilirliğini ve finansal tabloların Genel 

Kabul Görmüş Muhasebe Đlkeleri’ne uygunluğunu sağlayacak düzeyde 

kayıt edilmektedir. 

c) Varlıklara erişim işletme yönetiminin genel ve özel yetkilendirmesine 

uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 

                                                 
10 Jack G. Kaikati, George M. Sullivan, John M. Virgo, T.R. Carr, Katherine S. Virgo, “The Price of 
International Business Morality: Twenty Years Under The Foreign Corrupt Practices Act,” Journal of 
Business Ethics, 26:213-222, 2000, s.218. 
11 Mark Pastin, Michael Hooker, “Ethics and The Foreign Corrupt Practices Act,” Business Horizons,  
December 1980, s.44. 
12 A.e., s.45. 
13 Frederick L. Neumann  “Corporate Audit Committees and the Foreign Corrupt Practices Act,” 
Business Horizons, June 1980, s.66. 
14 N. Holt, Rebecca E. Fincher, “The Foreign Corrupt Practices Act,” Financial Analysts Journal, 
March-April 1983, s.74. 



 141

d) Varlıklar ile ilgili kayıtlar, mevcut varlıklarla karşılaştırılmakta ve farklar 

için gerekli önlemler alınmaktadır. 

 

Bölüm 103 ve 104’te yer alan yolsuzluk önleyici düzenlemeler ile ABD firmalarının 

ABD dışında görev yapmakta olan devlet memurlarına ve politik memurlara rüşvet 

vermesi, vermeye kalkışması veya “değerli olan herhangi bir şey” vermesi 

yasaklanmıştır. 

 

Dış Ülkeler Yolsuzluk Kanunu iç muhasebe kontrol sistemi tasarlanması ve 

geliştirilmesi konusunda yönetimin sorumlu olduğunu belirten ve yolsuzlukların 

önlenmesinde etkin iç kontrol sisteminin önemini vurgulayan ilk düzenleme olarak o 

dönem için kurumsal yönetim ile ilgili düzenlemeler geliştirmiştir.15 

3.1.4. Cohen Komisyonu Raporu 

Mc. Keson&Robbins işletmesinde olduğu gibi önemli finansal tablo hilelerinin 

sonucu olarak, 1974 yılında Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) 

tarafından bağımsız denetçilerin sorumlulukları ile ilgili çalışmalar yaparak öneriler 

sunması amacı ile bir komisyon kurmuştur. Komisyonun resmi adı “Commission on 

Auditors’ Responsibilities” olmakla birlikte daha çok Cohen Komisyonu olarak 

bilinmektedir. Cohen Komisyonu’nun bir diğer amacı ise, kamu oyunun beklenti ve 

ihtiyaçları ile denetçilerin gerçekleştirdiği çalışmalar arasında bir boşluk olup 

olmadığının belirlenmesidir.16 

 

Komisyonun yapmış olduğu çalışmalar sonucunda finansal tablo kullanıcılarının 

beklentileri; bağımsız denetçilerin hileleri tespit etmesi ve yönetimin yasa dışı 

faaliyetleri tespit etmesi olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte finansal tablo 

kullanıcıları, bu beklentilerinin denetçiler tarafından karşılanmadığını 

düşünmektedir. Ayrıca Cohen Komisyonu’na göre finansal tablo kullanıcıları 

bağımsız denetimin esas amacının hileleri tespit etmek olduğunu düşünmektedir. 

                                                 
15 Moeller, a.g.e., s.27-28. 
16 Debra L. DeVay, The Effectiveness of the Sarbanes Oxley Act of the 2002 in Preventing and 
Detecting Fraud in Financial Statements, Dissertation.com, 2006, s.37. 
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Cohen Komisyonu 1978 yılında yayınladığı raporda, bağımsız denetçinin 

sorumluluğunun finansal tablolarda önemli hileler olmadığı konusunda makul 

güvence vermek olduğunu belirtmiş, bağımsız denetçilerin mesleki özen ve titizlik 

ile yaptıkları çalışmalar sonucunda tespit edilebilecek hileleri ortaya çıkartmasının 

beklenmesi gerektiğini açıklamıştır.17 Rapor, AICPA tarafından yayınlanan 53 

numaralı denetim standardına (SAS 53) atıfta bulunarak hata ve hilelerin tespit 

edilmesinde bağımsız denetçilerin sorumluluklarını açıklamıştır.18 Raporda ele alınan 

bir diğer önemli konu ise işletmelerdeki iç muhasebe kontrolü ile ilgilidir. Rapor, 

bağımsız denetçilerin işletmelerin iç muhasebe kontrol sistemleri hakkında bir görüş 

açıklaması gerektiğini belirtmiştir.19 Đç kontrol sistemi ile ilgili görüş açıklamasında 

bulunmak tamamen gönüllülük temeline dayanmakta olup, bunun için standart bir 

format oluşturulmamıştır.20 Türkçe literatürde beklenti boşluğu olarak kullanılan 

“expectation gap” terimi ilk defa Cohen Komisyonu Raporu’nda kullanılmıştır.21 

3.1.5. Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi 

Tarafından Yapılan Düzenlemeler ve Yayınlanan Raporlar 

Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission-COSO) 1985 yılında Amerikan 

Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (American Institute of Certified Public 

Accountants-AICPA), Amerikan Muhasebeciler Birliği (The American Accounting 

Association-AAA), Finansal Yöneticiler Enstitüsü (The Financial Executives 

Institute-FEI), Đç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors-IIA) ve 

Ulusal Muhasebeciler Birliği’nden (The National Association of Accountants- NAA) 

oluşan beş sponsor kuruluş tarafından Ulusal Hileli Finansal Raporlama 

Komisyonu’nu (National Commission on Fraudulent Financial Reporting) 

desteklemek amacı ile kurulmuştur. Ulusal Hileli Finansal Raporlama 

Komisyonu’nun başkanı James C. Treadway’dir ve komisyon daha çok Treadway 

                                                 
17 A.e., s.38-39. 
18 Ronald F. Duska, Brenda Shay Duska, Accounting Ethics, Wiley-Blackwell, 2003, s.120. 
19 A.e., s.120. 
20 Moeller, a.g.e., s.29. 
21 Michael Sherer, Stuart Turley, Current Issues in Auditing, 3. bs., Sage Publications, 1997, s.9.  
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Komisyonu ismi ile bilinmektedir. Treadway Komisyonu’nun misyonu, hileli 

finansal raporlamanın gerçekleşmesini sağlayan nedensel faktörleri tanımlamak ve 

hileli finansal raporlamanın meydana gelme riskini azaltmaktır.22 

 

Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi (COSO) tarafından 

yapılan düzenleme ve raporlar; Treadway Komisyonu Raporu, Đç Kontrol Bütünleşik 

Çerçeve ve Hileli Finansal Raporlama 1987-1997: Amerika Birleşik Devletleri Halka 

Açık Şirketler Analizi Raporu’dur. 

3.1.5.1. Treadway Komisyonu Raporu 

Treadway Komisyonu’nun amacı, hileli finansal raporlama faaliyetlerinin kapsamını 

belirlemek, denetçinin hileleri ortaya çıkartmadaki rolünü inceleyerek geliştirmek, 

denetim standart ve prosedürlerindeki değişikliklerin hileli finansal raporlamayı 

azaltıp azaltmayacağını göz önünde bulundurmak, hileli finansal raporlamanın 

gerçekleşmesini sağlayan veya ortaya çıkartılmasını güçleştiren kurumsal yapıları 

belirlemek ve hileli finansal raporlamayı azaltıcı yönde öneriler sunmaktır.23 

Komisyon hileli finansal raporlamayı şu şekilde tanımlamıştır:  

 

“Hileli finansal raporlama; finansal tablolarda önemli yanlış beyan sonucunu 

doğuran, ihlallerden veya faaliyetlerden kaynaklanan, kasti sorumsuz davranışlardır. 

Hileli finansal raporlama, işletme kayıtlarında kasıtlı çarpıklık, hayali satışlar veya 

siparişler gibi tahrif edilmiş kayıtlar veya muhasebe ilkelerinin yanlış uygulanması 

gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Üst yönetimden, alt kademe personele kadar, 

her kademedeki işletme çalışanı hileli finansal raporlamaya dahil olabilir.” 

 

Komisyon, işletme çalışanları tarafından varlıkların kötüye kullanılmasını ve hataları 

hileli finansal tablo raporlama dışında bırakmıştır. 

 

                                                 
22 Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission-COSO (Çevrimiçi) 
http://www.coso.org/aboutus.htm, 25 Ocak 2010. 
23 Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission-COSO, “Report of the 
National Comission on Fraudulent Financial Reporting” October 1987, (Çevrimiçi) 
www.coso.org/Publications/NCFFR.pdf, 20 Ocak 2010. 
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Treadway Komisyonu 1985 ile 1987 yılları arasında Amerika’da finansal raporlama 

sistemi ile ilgili çalışmalar yapmış ve Ekim 1987’de, bulgularını, sonuçlarını ve 

önerilerini içeren bir rapor yayınlamıştır.24 Raporun resmi adı Ulusal Hileli Finansal 

Raporlama Komisyonu Raporu’dur (Report of the National Commission on 

Fraudulent Financial Reporting) ancak rapor daha çok Treadway Komisyonu Raporu 

olarak bilinmektedir. 

 

Treadway Komisyon Raporu; Finansal Raporlama Sisteminin Gözden Geçirilmesi ve 

Hileli Finansal Raporlama, Halka Açık Şirketlere Öneriler, Denetçilere Öneriler, 

ABD Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) ve Diğer Düzenleyici Kuruluşlara 

Öneriler ile Eğitime Yönelik Öneriler olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. 

 

Raporun birinci bölümünde, finansal raporlama sisteminin unsurları, hileli finansal 

raporlamanın etkileri, hileli finansal raporlamanın gerçekleşme riski ve bu riskin 

düşürülmesi ile ilgili genel tanımlayıcı açıklamalar yapılmıştır. Raporun ikinci 

bölümünde hileli finansal raporlamanın önlenmesi için halka açık şirketlere 

önerilerde bulunulmuştur. Rapor, halka açık şirketlerin iç denetim departmanlarının 

ve denetim komitelerinin olmasını önermiş, işletme yönetiminin iç kontrol sistemini 

gözden geçirerek sisteminin etkinliği hakkında görüş bildirmesini önermiştir. 

Raporda ayrıca denetim komitesi başkanının denetim komitesinin faaliyetlerini 

işletmenin yıllık faaliyet raporunda açıklaması da önerilmiştir. Raporun üçüncü 

bölümünde, bağımsız denetimin hileli finansal raporlamanın önlenmesindeki 

önemine değinilerek, denetim kalitesinin arttırılması konusunda önerilerde 

bulunulmuştur. Bu bölümde ayrıca iç kontrol sisteminin incelenmesi ve finansal 

tablo denetimi ile ilgili bağımsız denetçinin sorumluluğunun denetim raporunda açık 

bir şekilde yazılması önerilmiştir. Dördüncü bölümde, SEC’in hileli finansal 

raporlamayı önleme konusundaki önemi vurgulanarak, bağımsız denetçiler ve 

denetim firmaları ile ilgili olarak geliştirilmiş düzenlemelerin hilelerin önlenmesinde 

etkili olacağından bahsedilmiştir. Raporun son bölümünde ise, eğitim ile 

edinilebilecek bilgi, beceri, yetenek ve etik değerler sonucunda hileli finansal 

raporlamanın azaltılabileceği anlatılmıştır. 

                                                 
24 A.e., (Çevrimiçi) http://www.coso.org/Publications/NCFFR.pdf, 20 Ocak 2010. 
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Komisyonun çalışmaları halka açık şirketlere yöneliktir, ancak komisyon hileli 

finansal raporlamanın sadece halka açık şirketlerde gerçekleşmediğini de 

vurgulamıştır. 

3.1.5.2. Đç Kontrol Bütünleşik Çerçeve 

Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi (COSO) 1992 yılında Đç 

Kontrol Bütünleşik Çerçeve (Internal Control-Integrated Framework) isimli bir rapor 

yayınlayarak iç kontrol kavramının uluslararası düzeyde kabul gören tanımını 

yapmıştır. COSO tarafından yayınlanan rapora göre iç kontrol sistemi birbiri ile 

ilişkili beş temel unsurdan meydana gelmektedir. Bu unsurlar; kontrol ortamı, risk 

değerlemesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izlemedir.25 1992 yılından sonra 

Đç Kontrol Bütünleşik Çerçeve’nin çeşitli alanlarda uygulanması sırasında kılavuz 

olması amacı ile COSO tarafından çeşitli raporlar yayınlanmıştır. Bunlara örnek 

olarak 1996 yılında yayınlanan Türev Ürünlerin Kullanımında Đç Kontrol Sorunları26 

ve 2006 yılında yayınlanan Finansal Raporlama ile ilgili Đç Kontrol: Halka Açık 

Küçük Şirketlere Kılavuz27 verilebilir. 

3.1.5.3. Hileli Finansal Raporlama 1987-1997: Amerika Birleşik 

Devletleri Halka Açık Şirketler Analizi Raporu 

Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi (COSO) 1987 ile 1997 

yılları arasında meydana gelen hileli finansal raporlama olayları ile ilgili olarak bir 

araştırmaya sponsor olmuştur. Bu araştırmanın amacı, daha önce 1987 yılında 

yayınlanan raporun devamı olarak 1987-1997 yılları arasında gerçekleşen hileli 

finansal raporlamaların incelenmesidir. Çalışmada ayrıca, hilelerin gerçekleştiği 

işletmelerin yapıları, işletme yönetiminin özellikleri de incelenerek finansal 

                                                 
25 COSO, Internal Control-Integrated Framework, (Çevrimiçi) http://www.coso.org/IC-
IntegratedFramework-summary.htm, 20 Ocak 2010. 
26 COSO, Internal Control Issues in Derivatives Usage, (Çevrimiçi) http://www.coso.org/IC-Issues-
Derivatives-Usage_Summary.htm, 20 Ocak 2010. 
27 COSO, Internal Control Over Financial Reporting: Guidance for Smaller Public Companies, 
(Çevrimiçi) http://www.coso.org/documents/SB_Executive_Summary.pdf, 20 Ocak 2010. 
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raporlama sisteminin geliştirilmesi için öneriler sunulmaktadır. Araştırma sonuçları  

1999 yılında Hileli Finansal Raporlama 1987-1997: ABD Halka Açık Şirketler 

Analizi (Fraudulent Financial Reporting 1987-1997: An analysis of U.S. Public 

Companies) isimli bir rapor halinde yayınlamıştır. Yapılan çalışma sonucunda elde 

edilen bulgular kısaca şöyle özetlenebilir: Hileli finansal raporlama uygulamalarına 

başvuran şirketler genellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir. Bu 

işletmelerin hileli finansal raporlama yaptıkları dönemden bir önceki dönemde 

genellikle zarar ettikleri tespit edilmiştir. Hileli finansal raporlama büyük ölçüde 

işletme üst yönetiminin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Đncelenen hile vak’alarının 

%72’si işletme icra kurulu başkanları (CEO) tarafından veya desteği ile 

gerçekleştirilmiştir. Hileli finansal raporlama yapan şirketlerin denetim komiteleri 

yoktur veya yılda bir defa toplanmaktadır. Đncelenen işletmelerde üst düzey 

yöneticiler ve müdürler arasında akrabalık ilişkisi yaygındır. Hileli finansal 

raporlama uygulamalarının büyük bir bölümü en az iki mali dönemi kapsamaktadır. 

En sık yapılan hileli finansal raporlama uygulamaları ise hasılatın ve varlıkların 

olduğundan yüksek gösterilmesidir. Hileli finansal raporlama yapan şirketlerin 

denetiminin %56’sı en büyük 7-8 denetim firması tarafından yapılmıştır ve bu dönem 

içerisinde verilen denetim görüşlerinin büyük bir kısmı olumlu denetim görüşüdür.28 

 

COSO önceki raporların devamı olarak 1997 ile 2007 yılları arasında gerçekleştirilen 

hileli finansal raporlama uygulamaları ile ilgili bir araştırma projesi yürütmektedir. 

Proje henüz tamamlanmamıştır. Proje tamamlandıktan sonra araştırma sonuçları 

Hileli Finansal Raporlama 1997-2007: ABD Halka Açık Şirketler Analizi 

(Fraudulent Financial Reporting 1997-2007: An analysis of U.S. Public Companies) 

isimli bir rapor halinde yayınlanacaktır.29 

                                                 
28 Committee on Sponsoring Organisations of the Treadway Commission-COSO, Fraudulent 
Financial Reporting:1987-1997 An Analysis of U.S. Public Companies, (Çevrimiçi) 
http://www.coso.org/publications/FFR_1987_1997.PDF, 20 Ocak 2010. 
29 Committee on Sponsoring Organisations of the Treadway Commission-COSO, Fraudulent 
Financial Reporting:1997-2007 An Analysis of U.S. Public Companies, (Çevrimiçi) 
http://www.coso.org/FraudReport.htm , 26 Nisan 2010. 
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3.1.6. Sarbanes Oxley Kanunu 

Enron, WorldCom, Xerox işletmelerinde yaşanan muhasebe ve denetim skandalları 

sonrasında kurumsal yönetimin rolü, işletme yönetiminin dürüstlük ve etik değerleri, 

denetim fonksiyonunun finansal tablo hilelerini tespit etmedeki etkinliği konusunda 

yatırımcıların güveni sarsılmıştır. Kamu güveninin tekrar kazanılması amacı ile, 

2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC)  

tarafından Sarbanes Oxley Yasası yürürlüğe girmiştir. Bu yasanın hükümleri, halka 

açık şirketler ve bunların denetimini üstlenen bağımsız denetim kuruluşlarına yönelik 

olarak düzenlenmiştir.30 Yasa, SEC’e bağlı Amerikan şirketleri ile SEC’e tabi 

uluslararası şirketleri kapsamaktadır. Sarbanes Oxley Yasası, işletmelerde etik 

davranışların geliştirilmesi, hileli finansal raporlamanın önlenmesi, finansal 

raporlamanın tam ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak yönetim 

kurulu, denetim komitesi, icra kurulu başkanı (CEO), finansal işler başkanı (CFO) ve 

yönetim kademesindeki tüm personelin sorumluluklarını arttırmaktadır.  

 

Sarbanes Oxley Yasası 11 ana başlık ve 66 alt başlıktan oluşmaktadır.31 Yasanın ana 

başlıkları; Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu, Denetçinin Bağımsızlığı, 

Kurumsal Sorumluluk, Genişletilmiş Finansal Açıklamalar, Analist Çıkarların 

Çatışması, Komisyonun Kaynak ve Yetkileri, Çalışmalar ve Raporlar, Kurumsal ve 

Kriminal Hesap Verebilirlik, Beyaz Yaka Suçları Đçin Cezaların Arttırılması, 

Kurumsal Vergi Beyanı ile Kurumsal Hile ve Hesap Verebilirlik’tir.  

 

Sarbanes Oxley Yasası ile yatırımcıları korumak ve işletmelerin bilgi verici, açık ve 

bağımsız raporlar hazırlamasını sağlamak amacıyla Menkul Kıymetler Kanunu’na 

tabi firmaların denetimini gözetlemesi için Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim 

Kurulu (Public Company Accounting Oversight Board-PCAOB) oluşturulmuştur.32 

Kurul SEC’e bağlı olarak faaliyette bulunmaktadır.  

                                                 
30 Güredin, a.g.e., s.70. 
31 Sarbanes Oxley Act, (Çevrimiçi) http://www.sarbanes-
oxley.com/section.php?level=1&pub_id=Sarbanes-Oxley, 15 Ocak 2010. 
32 A.e., (Çevrimiçi) http://www.sarbanes-oxley.com/displaysection.php?level=2&pub_id=Sarbanes-
Oxley&chap_id=PCAOB1&message_id=1 (Section 101), 15 Ocak 2010. 
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Sarbanes Oxley Yasası ile yapılan diğer düzenlemeler şöyle özetlenebilir: Denetim 

firmalarının bağımsızlığının sağlanması amacı ile denetim firmalarının, denetim 

hizmeti verdiği işletmelere denetim dışı bazı hizmetler vermesi yasaklanmıştır. 

Yasaklanan hizmetler, muhasebe kaydı tutma, finansal bilgi sistemi tasarlama ve 

uygulama, değerleme hizmetleri, aktüeryal hizmetler, iç denetim, dış kaynaktan 

yararlanma hizmeti, yönetim ve insan kaynakları fonksiyonu, yatırım danışmanlığı 

veya yatırım bankacılığı hizmetleri, yasal hizmetler ile PCAOB tarafından 

belirlenmiş diğer hizmetlerdir (Bölüm 201). Şirket, denetim komitesinden ön onay 

almak koşulu ile bu sayılanlar dışında bağımsız denetim firmasından hizmet 

alabilmektedir. Bağımsız denetçinin bağımsızlığının arttırılması amacı ile, sorumlu 

ortak denetçinin aynı şirkete kesintisiz olarak beş yıldan fazla bağımsız denetim 

hizmeti vermesi yasaklanmıştır (Bölüm 203). Ayrıca, denetim tarihinden bir yıl 

öncesine kadar denetim firmasında çalışan ve şirket denetimine katılmış olan 

denetçinin, halka açık şirketin genel müdürü, genel müdür yardımcısı, muhasebe 

müdürü veya eş değer bir pozisyonda çalışması durumunda denetim firmasının o 

firmaya denetim hizmeti vermesi yasaklanmıştır (Bölüm 206). Denetim komitesi, 

bağımsız denetim firmasının işe alınmasından, ücretlendirilmesinden, bağımsız 

denetim çalışmalarını gözetlemekten ve bağımsız denetçi tarafından verilen denetim 

dışı hizmetlerin onaylanmasından doğrudan sorumludur (Bölüm 301). Denetim 

komitesinin finansal raporlama ile ilgili sorunları anlayabilmesi, hileli ve etik 

olmayan davranışları fark edebilmesi için denetim komitesinden en az bir kişinin 

muhasebe alanında ve finansal konularda eğitimli ve bilgili olması zorunludur 

(Bölüm 407). Yasa ile halka açık şirketlerin icra başkanlarına (CEO) ve finansal işler 

başkanlarına (CFO), şirketlerinin finansal tablolarını gözden geçirdikleri, finansal 

tabloların finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlandıkları, hataların 

saptanarak önlenmesi amacıyla etkin bir iç kontrol sisteminin tasarlanarak 

uygulanmakta olduğu hususlarında onay ve yazılı teyit (doğrulama) mektubu verme 

zorunluluğu getirilmiştir (Bölüm 302).33 Bu teyit (doğrulama) mektubunda, iç 

kontrol sistemi oluşturma sorumluluğunun işletme yönetiminde olduğu ve iç kontrol 

sisteminin etkinliğinin değerlendirildiği belirtilmelidir. Đç kontrol sistemindeki 

önemli aksaklıklar ve işletme çalışanları veya yöneticileri tarafından gerçekleştirilen 

                                                 
33 A.e., Section 302., Güredin, a.g.e., s.70.   
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bütün hilelerin denetçiye ve denetim komitesine bildirildiği açıklanmalıdır (Bölüm 

302). Menkul Kıymetler Kanunu’nun finansal tablo düzenleme kurallarına göre 

önemli aykırılıklar bulunması durumunda şirketin icra başkanları (CEO) ve finansal 

işler başkanları (CFO) son bir yıl içerisinde almış oldukları ikramiye ya da hisse 

bazlı ödemelerin tamamını geri ödemek zorundadır (Bölüm 304). Kanun, kamuya 

açıklanan yıllık faaliyet raporuna iç kontrol raporu eklenmesini gerekli kılmıştır. Đç 

kontrol raporu, finansal raporlama ile ilgili yeterli iç kontrol yapısını oluşturma 

sorumluluğunun işletme yönetiminde olduğunu belirtmeli ve yönetimin iç kontrol 

sisteminin etkinliği ile ilgili yaptığı değerlendirmeyi içermelidir. Bağımsız denetim 

firması yönetim tarafından yapılan iç kontrol değerlendirmesini doğrulamalı ve 

denetim raporunda yer vermelidir (Bölüm 404).  

 

Halka açık şirketlerde hile ile ilgili kanıt gösteren veya ihbarda bulunan işletme 

çalışanlarının hile ile ilgili bilgi vermesi, bilgi verilmesini sağlaması, hile 

incelemesinde veya soruşturmada yardımcı olması, soruşturmada tanıklık yapması 

veya yetkililere ihbar veya şikayette bulunması durumunda işten atılması, rütbesinin  

indirilmesi, geçici olarak görevden alınması, tehdit edilmesi veya kendisine 

ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır (Madde 806).  

3.1.7. Finansal Tablo Denetiminde Hilelerin Göz Önünde 

Bulundurulması Standardı (SAS 99) 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Enron’la başlayan muhasebe skandalları, kamunun 

güven kaybına neden olduğu gibi, bağımsız denetim sırasında finansal raporlarda 

meydana gelebilecek hile ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarılmasında kullanılan 

yöntemlerin yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Amerikan Sertifikalı 

Muhasebeciler Enstitüsü’ne (AICPA) bağlı Denetim Standartları Kurulu (Auditing 

Standards Board-ASB) bu ihtiyacı karşılamak üzere 2002’de aynı ismi taşıyan SAS 

82’yi yürürlükten kaldırarak onun yerine SAS 99 “Finansal Tablo Denetiminde 

Hilelerin Göz Önünde Bulundurulması” isimli standardı yayımlamıştır.  
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AICPA tarafından yayınlanan denetim standartlarından 1 numaralı standartta 

(Statement on Auditing Standards – SAS No:1) bağımsız denetçinin sorumluluğunun 

finansal tablolarda hata veya hileden kaynaklanan önemli yanlış beyan olmadığına 

dair makul güvence sağlayacak denetim çalışması planlamak ve gerçekleştirmek 

olduğu belirtilmiştir.34 SAS 99 denetçinin hile ile ilgili sorumluluğunu değiştirmemiş 

ancak finansal tablo denetiminde denetçilerin hile ile ilgili sorumluluklarını yerine 

getirmelerinde yardımcı olması için detaylı kılavuz sunmuştur.35 Bununla birlikte 

SAS 99 bağımsız denetçinin sorumluluğunun hileler ile ilgili adli kararlar vermek 

olmadığını belirtmiştir.36 SAS 99, 10 bölüm olarak yayımlanmıştır. Bölümler aşağıda 

belirtilerek açıklanmıştır.37 

 

1) Hilelerin Tanımlanması: Standartta hilenin tanımı “finansal tablolarda önemli 

yanlışlıklara neden olan kasti davranışlar” olarak yapılmış, hata ve hileyi 

ayıran temel unsurun “kasıt” olduğu belirtilmiştir. Hileler, hileli finansal 

raporlama ve varlıkların kötüye kullanılması olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Hilelerin gerçekleşmesine etki eden unsurlar, özneti/baskılar, fırsat ve 

davranış/bahaneler’dir. 

2)  Mesleki Şüphecilik: Mesleki şüphecilik, denetçinin sürekli sorgulayan bir 

davranış ve tutum içerisinde olmasını ve denetim kanıtlarını eleştirel bir 

şekilde değerlendirmesini ifade etmektedir. Denetçi, denetim çalışmalarını 

yürütürken hileden kaynaklanan yanlış beyan olasılığını sürekli sorgulayan 

bir zihin yapısı içerisinde olmalıdır. 

3) Hilelerden Kaynaklanan Yanlış Beyan Riski ile ilgili Denetim Ekibi 

Đçerisinde Đletişim: Denetim ekibi işletmenin finansal tablolarında önemli 

yanlışlıklara neden olabilecek olası hileler hakkında beyin fırtınası 

yapmalıdır.  Beyin fırtınası sırasında denetçiler işletme yönetimi tarafından  

                                                 
34American Institute of Certified Public Accountants-AICPA,  AU 110, Responsibilities and 
Functions of the Independent Auditor, (Çevrimiçi) 
http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/AU-00110.PDF, 15 Ocak 2010. 
35 Patrick A. Casabona, Michael J. Grego, “SAS 99: Consideration of Fraud in Financial Statement 
Audit: A Revision of Statement on Auditing Standards 82,” Review of Business, Spring 2003, s.75. 
36 American Institute of Certified Public Accountants-AICPA, AU 316, SAS 99 , a.g.e., (Çevrimiçi) 
http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/AU-00316.PDF, 15 Ocak 2010. 
37 A.e., (Çevrimiçi)  http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/AU-00316.PDF, 15 Ocak 
2010. 
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gerçekleştirilebilecek finansal tablo hile çeşitlerini, bu hilelerin nasıl 

gizlenebileceğini, işletmedeki olası özenti/baskı, fırsat ve davranış/bahane 

unsurlarını tartışılmalıdır. Denetim ekibindeki denetçiler, sadece denetimin 

planlanması aşamasında değil, denetimin her aşamasında sürekli iletişim 

halinde olmalıdır. 

4) Hilelerden Kaynaklanan Yanlış Beyan Riskini Belirlemek Đçin Bilgi 

Toplanması: Denetçi, işletme hakkında genel bilgiler toplamalı, hile riski ile 

ilgili düşüncelerini ve görüşlerini öğrenmek için işletme yönetimi ile görüşme 

yapmalı, denetimin planlanması aşamasında uygulanan analitik denetim 

prosedürleri sonucunda tespit edilen olağan dışı ilişkileri göz önünde 

bulundurmalı ve hile riski faktörlerinin işletmede mevcut olup olmadığını 

değerlendirmelidir. 

5) Hilelerden Kaynaklanan Yanlış Beyan Riskinin Belirlenmesi: Denetçi 

mesleki yargısını kullanarak, mevcut riskin hileli finansal raporlama veya 

varlıkların kötüye kullanılmasından hangisi ile ilgili olduğunu, riskin finansal 

tablolarda önemli yanlışlık doğuracak kadar önemli olup olmadığını, riskin 

gerçekleşme olasılığını ve hile riskinin finansal tabloların geneli ile mi ilgili 

olduğunu yoksa belirli hesap bakiyelerini mi etkileyebileceğini 

değerlendirmelidir. 

6) Đşletmenin Đç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi: Denetçi, işletmenin iç 

kontrol sisteminin hile risklerini önlemesi ve ortaya çıkartması açısından 

etkinliğini değerlendirmelidir. 

7) Değerlendirme Sonuçlarına Cevap Verilmesi: Denetçi belirlediği risklerin 

önemine göre denetim ekibine daha deneyimli denetçilerin dahil edilmesi gibi 

yapılacak olan denetim çalışmasını genel olarak etkileyecek değişikler 

yapabilir veya belirli hesaplar ile ilgili uygulanacak denetim prosedürlerinin 

kapsamını ve zamanını değiştirebilir.  

8) Denetim Kanıtlarının Değerlendirilmesi: Yapılan denetim çalışması 

sonucunda elde edilen kanıtlar, finansal tablolarda yanlışlık olduğunu 

belirtiyorsa, denetçi bu yanlışlığın hileden kaynaklanıp kaynaklanmadığını 

araştırmalıdır. Denetçi yanlışlıkların hile nedeni ile kaynaklandığına ve bu 

yanlışlığın finansal tablolara yapacağı etkinin önemli olduğuna kanaat getirir 
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ise, ilave kanıtlar toplamalıdır. Yanlışlıklar çok önemli ise denetçi denetim 

çalışmasından çekilmeli ve nedenlerini denetim komitesi ile konuşmalıdır. 

9) Olası Hileler Hakkında Üst Yönetim ve Denetim Komitesi ile Đletişim: 

Bağımsız denetçi hilenin gerçekleşmiş olabileceğine dair kanıt elde ettiğinde, 

bu durumu uygun yönetim kademesinin dikkatine sunmalıdır. Denetçi, 

hilenin gerçekleştirilmesinde üst yönetimin de dahil olduğunu düşünmekte ise 

bu durumda direkt olarak denetim komitesine bilgi sunmalıdır. 

10) Belgelendirme: Denetçi işletme yönetimi ve çalışanları ile yaptığı 

görüşmeleri, hile riski değerlendirme çalışmalarını ve uyguladığı denetim 

prosedürlerini belgelendirmelidir. 

  
  
Standardın ekinde, hileli finansal raporlama ve varlıkların kötüye kullanılması ile 

ilgili risk faktörleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca, hilelerin önlenmesi ve 

tespit edilmesi ile ilgili olarak uygulanabilecek program ve kontroller ile ilgili bir 

kılavuz da standardın ekinde bulunmaktadır.  SAS 99, 15 Aralık 2002 tarihinden 

sonraki finansal raporlama dönemi için etkin olmuştur. 

 

2007 yılında AICPA tarafından “açıklık projesi” olarak isimlendirilen bir proje 

başlatılmıştır. Proje kapsamında standartların anlaşılabilirliğinin arttırılması amacı ile 

bazı standartların metinlerinde değişiklik yapılmıştır. SAS 99 da açıklık projesi 

kapsamına dahil edilen standartlardan bir tanesidir. Açıklık projesi ile standardın 

özünde değişiklik yapılmamış, standart metninin daha anlaşılır hale getirilmesi 

amaçlanmıştır. SAS 99’da yapılan metin değişikliklerinin amaçlarından bir tanesi de, 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından 2009 yılında yeniden 

düzenlenen “Finansal Tablo Denetimlerinde Denetçinin Hileye Đlişkin Sorumluluğu - 

ISA 240” isimli denetim standardı metninde kullanılan terimler açısından 

harmonizasyonun sağlanmasıdır.38 Açıklık projesi kapsamında revize edilen SAS 99 

                                                 
38 AICPA, (Çevrimiçi) 
http://www.aicpa.org/Professional+Resources/Accounting+and+Auditing/Audit+and+Attest+Standard
s/Exposure+Drafts+of+Proposed+Statements/Proposed+Statement+on+Auditing+Standards+Fraud.ht
m, 4 Mayıs 2010. 
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standardı, 15 Aralık 2010 veya daha sonraki tarihte başlayan faaliyet dönemi için 

yapılacak olan finansal tablo denetimlerinde geçerli olacaktır.39 

3.2. Uluslararası Düzenlemeler  

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) bünyesinde kurulmuş olan 

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (International Auditing and 

Assurance Standards Board-IAASB) Uluslararası Denetim Standartları’nı 

belirlemekte ve yayınlamaktadır. IFAC 2004 yılında “Finansal Tablo Denetiminde 

Denetçinin Hileyi Göz Önünde Bulundurma Sorumluluğu” başlıklı 240 numaralı 

denetim standardını yayınlamıştır. Standart, 15 Aralık 2004 tarihinden sonraki 

finansal raporlama dönemi için etkin olmuştur. 2004 yılından sonra IAASB 

yayınlanan denetim standartlarının daha açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını 

sağlamak amacı ile kapsamlı bir çalışma başlatmıştır. Açıklık Projesi (Clarity 

Project) olarak bilinen bu çalışma Şubat 2009’da tamamlanmış ve değişiklik yapılan 

standartlar 15 Aralık 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemini kapsayan 

denetimler için geçerli olmuştur.40  

 

Açıklık projesi kapsamında tez konusu ile ilgili olan 240 numaralı Uluslararası 

Denetim Standardı’nın (ISA 240) özünde ve kapsamında değişiklik yapılmamış, 

standart metninin sınıflandırma, sunum ve ifadelerinde değişikliğe gidilerek, bazı 

konuların daha anlaşılabilir ve net şekilde ifade edilmesi sağlanmıştır. Bu nedenle 

burada öncelikle 2004 yılında yürürlüğe giren standart anlatılacak, daha sonra açıklık 

projesi kapsamında standartta yapılan değişiklikler açıklanacaktır. 

 

 

 

 

 

                                                 
39 AICPA, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit (Redrafted), (Çevrimiçi) 
http://www.aicpa.org/download/auditstd/ED_Fraud.pdf, 4 Mayıs 2010. 
40 International Federation of Accountants-IFAC, (Çevrimiçi) http://web.ifac.org/clarity-center/index, 
15 Ocak 2010. 
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Tablo 7: Hileli Finansal Raporlama ile ilgili Uluslararası Düzenlemeler  

 

2004 ISA 240 Finansal Tablo 
Denetiminde Denetçinin Hileyi 
Göz Önünde Bulundurma 
Sorumluluğu 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 
tarafından yayınlanan standardın amacı, finansal 
tablo denetimi sırasında hata ve hileleri göz 
önünde bulundururken sorumluluklarının neler 
olduğu konusunda denetçilere yol göstermektir. 
 

2009 ISA 240 Finansal Tablo 
Denetiminde Denetçinin Hileye 
Đlişkin Sorumluluğu 

IFAC tarafından 2009 yılında tamamlanan 
Açıklık Projesi çerçevesinde ISA 240’ın 
kapsamında değişiklik yapılmamış, standardın 
daha anlaşılır olması amacı ile standart metninde 
ve ifadelerde değişiklik yapılmıştır.  
 

 

 

Finansal Tablo Denetiminde Denetçinin Hileyi Göz Önünde Bulundurma 

Sorumluluğu (ISA 240) 

 

IFAC tarafından “Finansal Tablo Denetiminde Denetçinin Hileyi Göz Önünde 

Bulundurma Sorumluluğu-ISA 240” (The Auditor’s Responsibility to Consider 

Fraud in an Audit of Financial Statements) isimli denetim standardı 2004 yılında 

yayımlanmıştır. Standardın  amacı, denetçinin finansal tablo denetimi sırasında 

karşılaşabileceği hata ve hileleri göz önünde bulundururken sorumluluklarının neler 

olduğu konusunda denetçiye yol göstermektir.  

 

ISA 240’da hile; “Yönetici, çalışan veya üçüncü kişilerin haksız veya yasa dışı 

avantaj sağlamak amacı ile kasıtlı olarak aldatıcı davranışlarda bulunması” olarak 

tanımlanmıştır.41 Standarda göre hata ve hileyi birbirinden ayıran en önemli unsur 

“kasıt”tır. Đşletmenin idare ve yönetişiminden sorumlu yöneticiler tarafından yapılan 

hileler üst yönetim hileleri (management fraud), sadece işletme çalışanları tarafından 

yapılan hileler ise çalışan hileleri (employee fraud) olarak sınıflandırılmaktadır. Her 

iki durumda da işletme veya işletme dışından üçüncü kişiler ile gizli bir anlaşmanın 

var olabileceği belirtilmiştir.  

 

                                                 
41 International Federation of Accountants-IFAC, Handbook of International Auditing, Assurance, 
and Ethics Pronouncements, New York, 2006,  The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in 
an Audit of Financial Statements, ISA 240, Md.6. 
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Standart, kasti yanlış beyanları yani diğer bir ifade ile hileleri; hileli finansal 

raporlama ve varlıkların kötüye kullanılması olmak üzere ikiye ayırmıştır. Hileli 

finansal raporlama, tutarların veya açıklamaların ihmal edilmesini de içerecek 

şekilde finansal tablolarda kasti olarak yanlış beyanda bulunmak yoluyla finansal 

tablo kullanıcılarının aldatılmasıdır. Hileli finansal raporlama, manipülasyon, sahte 

belge düzenlenmesi, finansal kayıtların değiştirilmesi, finansal tabloların içeriğinde 

bilinçli yapılan ihmaller veya muhasebe ilkelerinin kasıtlı olarak yanlış uygulanması 

biçiminde gerçekleştirilebilir. Varlıkların kötüye kullanılması ise, hileli finansal 

raporlamaya göre nispeten daha düşük tutarlı işletme varlıklarının çalınması veya 

önemsiz tutarların zimmete geçirilmesidir. Varlıkların kötüye kullanılması, yapılan 

bir tahsilatın veya fiziksel varlıkların çalınması, teslim alınmamış bir mal veya 

hizmet için para ödemesi yapılması veya işletme varlıklarının kişisel amaçlar için 

kullanılması şeklinde olabilmektedir.  

 

Standartta hilenin önlenmesinde ve tespit edilmesinde birincil sorumluluğun yönetim 

kurulunda ve yöneticilerde olduğu, denetçinin sorumluluğunun ise finansal tablolarda 

hata veya hileden kaynaklanan önemli bir yanlış beyan bulunmadığı konusunda 

makul bir güvence sunulmasını sağlayacak denetim planı yapmak ve denetim 

çalışmasını yerine getirmek olduğu belirtilmiştir. Standart, finansal tablolarda 

hileden kaynaklanabilecek önemli yanlış beyanların mevcut olabileceği konusunda 

denetçilerin mesleki şüphecilik ile yaklaşması gerektiğini vurgulamıştır. Denetçiler, 

denetim ekibindeki diğer denetçiler ile hileden kaynaklanan önemli yanlış beyanların 

finansal tabloların hangi alanında ve nasıl olabileceği konusunda tartışmalıdır. 

Denetçi, yöneticiler ve çalışanlar ile görüşmeler yaparak, işletmedeki hile riski 

faktörlerini göz önünde bulundurarak ve analitik denetim prosedürleri sonucunda 

beklenmeyen veya olağan dışı ilişkileri tespit ederek risk değerlemesi yapmalıdır. 

Denetçi, hileden kaynaklanan yanlış beyan riskini belirledikten sonra, işletme iç 

kontrol sisteminin bu hileleri önlemek veya ortaya çıkartmak konusunda etkinliğini 

değerlendirmeli, bu riskler doğrultusunda uygulayacağı denetim prosedürlerinin 

kapsamını ve zamanlamasını belirlemelidir. Denetçi, işletme yönetiminden yazılı 

beyan almalıdır. Bu beyanda, hileleri önlemek ve ortaya çıkartmak konusunda asıl 

sorumluluğun işletme üst yönetimine ait olduğu belirtilmeli, yönetimin hile nedeni 
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ile finansal tablolarda önemli yanlışlıklar olma riski ile ilgili yaptığı değerlendirme 

sonuçlarını açıklamalı ve yönetimin işletmeyi etkileyen hile veya hile şüphelerini 

denetçi ile paylaştığı belirtilmelidir.42 Denetçi bir hile tespit ederse veya hilenin 

mevcut olabileceği konusunda önemli bilgiler elde ederse, bu konuları uygun 

kademedeki yöneticiler ile görüşmelidir. Denetçinin sorumluluğu yolsuzluk ve hileyi 

raporlarken müşterisinin bilgi güvenliği ve gizliliğini korumaktır. Denetçinin 

hilelerin açıklanması ile ilgili yasal sorumluluğu ülkeden ülkeye değişiklik 

göstermektedir. Denetçinin, hile nedeni ile finansal tablolarda önemli yanlışlıklar 

bulunduğundan şüphe etmesi durumunda, bu olayın yasal mercilere aktarılmasının 

gerekli olup olmadığı konusunda yasal danışmanlarla görüşmesi ve denetim 

çalışmasından çekilmeyi göz önünde bulundurması gerekmektedir.43 Standart 15 

Aralık 2004 tarihinden sonraki finansal raporlama dönemi için etkin olmuştur. 

 

Finansal Tablo Denetiminde Denetçinin Hileye Đlişkin  Sorumluluğu (ISA 240) 

 

15 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren bu standart ile standart metninin sunumu 

değiştirilerek daha anlaşılır ve net ifadeler ile standardın anlaşılabilirliği arttırılmıştır. 

ISA 240’da ilk olarak Giriş, Amaçlar, Tanımlar ve Gereklilikler olmak üzere dört 

genel başlık altında standardın içeriği kısa bir şekilde açıklanmaktadır. Ayrı bir 

bölüm olarak sunulan “Uygulamalar ve Diğer Açıklayıcı Materyaller” başlığı altında 

ise bu konular hakkında daha uzun ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Standardın 

ekinde, hile risk faktörleri için örnekler, denetçinin hile riski değerlendirmesi 

sonucunda uygulayabileceği denetim prosedürlerine örnekler ve son olarak da hile 

olasılığının göstergesi olabilecek durumlar için örnekler verilmiştir. 

 

Standartta hilenin tanımı önceki standart ile aynı şekilde yapılarak, hile çeşitleri ve 

gerçekleştirilme yöntemleri de aynı şekilde sınıflandırılmıştır. Bu standartta da 

hilelerin önlenmesi ve tespit edilmesinde esas sorumluluğun işletme yönetiminde 

olduğu belirtilmiş (Md.4), denetçinin sorumluluğunun ise finansal tabloların bir 

bütün olarak hata veya hileden kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermediği 

                                                 
42 A.e., ISA 240, Md. 90. 
43 A.e., ISA 240, Md.102-103. 
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konusunda makul bir güvence sunmak olduğu belirtilmiştir (Md.5). Standartta 

denetçinin amacının, finansal tablolarda hileden kaynaklanan önemli yanlış beyan 

riskinin değerlendirilmesi ve tanımlanması, değerlendirilen risk ile ilgili uygun 

denetim işlemleri planlamak ve uygulamak yolu ile yeterli ve uygun denetim kanıtı 

toplanması ve değerlendirilen risklere karşı uygun bir şekilde cevap verecek denetim 

yordamları uygulanması olduğu belirtilmiştir (Md.10). 

 

Bu standartta da önceki standartta olduğu gibi hilelerin tespit edilmesinde denetçinin 

mesleki şüphecilik içerisinde denetim çalışmasını yürütmesinin önemi vurgulanmış 

(Md.15, A10-A11), denetçilerin faaliyetler ile ilgili risk değerlendirmesi sırasında 

uygulayacağı prosedürler açıklanmış (Md.16-24, A12-17), denetçinin hileden 

kaynaklanan önemli yanlışlık riskini değerlendirmesi gerektiği hüküm altına 

alınmıştır. Standart, hileden kaynaklanan önemli yanlışlık riskinin önemli risk olarak 

kabul edilmesi gerektiğini belirtmiş ve denetçinin bu risklerle ilgili iç kontrolleri 

değerlendirmesi gerektiğini ifade etmiştir (Md. 26-27).  Ayrıca denetçi belirlenen 

hile riski sonucunda uygulayacağı denetim prosedürlerinin kapsamını, zamanını ve 

yapısını bu risklere cevap verecek şekilde değiştirmelidir (Md.30, A37-40). Denetçi 

analitik denetim prosedürleri sonucunda elde ettiği bilgileri değerlendirmelidir 

(Md.34). Denetçi finansal tablolarda herhangi bir yanlışlıkla karşılaştığı zaman 

bunun hata sonucunda mı yoksa hile sonucunda mı meydana geldiğini araştırmalıdır 

(Md.35). Ayrıca denetçi, önemli veya önemsiz herhangi bir yanlışlıkla karşılaştığı 

zaman bunun bir hile göstergesi olabileceğini ve hatta yönetimin de bu hilenin 

içerisinde olabileceğini göz önünde bulundurmalı ve risk değerlemesini tekrar 

gözden geçirmelidir (Md.36). Denetçi, işletme yönetiminden hilelerin önlenmesi ve 

ortaya çıkartılması için etkin iç kontrol sistemi kurma sorumluluğunun üst yönetimde 

olduğunu belirten yazılı beyan almalıdır. Bu beyan ayrıca, yönetimin yapmış olduğu 

risk değerlendirme sonuçlarını içermeli, işletmede bilinen veya şüphelenilen hilelerin 

denetçiye açıklandığını belirtmelidir (Md. 39). Denetçi hile tespit ederse veya hile ile 

ilgili şüphe duyarsa bunu uygun kademedeki yöneticiler ile görüşmelidir (Md.40). 

Böyle bir durumda denetçi ayrıca işletme dışındaki kişilere veya kurumlara da 

bildirme yükümlülüğünde ve sorumluluğunda olup olmadığına karar vermelidir. 

Denetçinin profesyonel görevi müşteri işletmenin gizliliğini korumak olsa da, bazı 
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ülkelerde ve bazı durumlarda denetçinin yasal sorumlulukları bu gizlilik ilkesinin 

üzerine çıkabilmektedir (Md.43). 

3.3. Avrupa Birliği’nde Yapılan Düzenlemeler  

Avrupa Birliği’nin 1978 tarihli 4. Konsey Direktifi44 (78/660/EEC), 1983 tarihli 7. 

Konsey Direktifi45 (83/349/EEC) ve 1984 tarihli 8. Konsey Direktifi (84/253/EEC) 

Avrupa Birliği bünyesindeki işletmelerin finansal bilgilerinin sunumu, raporlanması 

ve denetimi konusunda esasları düzenlemektedir. 

 

10 Nisan 1984 tarihinde yayınlanan 8. Konsey Direktifi finansal tabloların yasal 

denetiminden sorumlu kişilere ilişkin esasları içermektedir. Direktif beş bölümden 

oluşmaktadır:46 Birinci bölümde direktifin kapsamını, üye ülkelerde finansal 

tabloların yasal denetimini üstlenen gerçek veya tüzel kişiler hakkında hukuki 

düzenlemelerin oluşturduğu belirtilmektedir. Đkinci bölümde yasal denetimin sadece 

yetkili kişiler tarafından yapılabileceği belirtilmiş ve denetçilerin sahip olması 

gereken teknik bilgi düzeyi ve mesleki deneyim açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, 

denetçinin veya denetim şirketi ortaklarının denetim çalışmalarını mesleki dürüstlük 

çerçevesinde ve müşteri işletmeden bağımsız olarak yürütmeleri için Avrupa Birliği 

(AB) üyesi ülkelerde düzenleme yapılması gerektiği belirtilmiştir. Dördüncü 

bölümde, denetim firmalarının, denetçilerin ve denetim firması ortaklarının isim ve 

adreslerinin kamuya bildirilmesi gerektiği açıklanmıştır. Beşinci ve son bölümde ise 

üye ülkelerin 1 Ocak 1988 tarihine kadar gerekli düzenlemeleri yürürlüğe sokmaları 

gerektiği, düzenlemeler ve yapılan mesleki sınavlar hakkında AB Komisyonu’na 

bilgi vermeleri gerektiği belirtilmiştir.47 

 

                                                 
44 Fourth Council Directive 78/660/EEC, (Çevrimiçi) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978L0660:EN:NOT, 25 Ocak 2010. 
45 Seventh Council Direvtive 83/349/EEC, (Çevrimiçi) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983L0349:en:HTML, 25 Ocak 2010. 
46 Eighth Council Directive 84/253/EEC, (Çevrimiçi) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0253:EN:HTML, 25 Ocak 2010. 
47 A.e.,(Çevrimiçi) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0253:EN:HTML, 25 Ocak 2010.  
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Denetçiye ilişkin esaslarda 8. Konsey Direktifi’nin AB içinde uyumu sağlaması 

beklenirken direktifin getirdiği düzenlemelerin kesin hatlar çizmemesi ve esasların 

belirlenmesini üye devletlerin insiyatifine bırakması nedeniyle farklı standartlar 

oluşmuştur. Bunun sonucunda AB komisyonu 24 Temmuz 1996 tarihinde Yeşil 

Kitap (Green Paper-COM/1996/338)48 olarak bilinen bir rapor yayınlamıştır. 

Raporun amacı yasal denetçinin AB içindeki rolünün, pozisyonunun ve 

yükümlülüklerinin tanımlanması konusunda bir tartışma başlatmaktır. Bu raporda 

yasal denetim ve denetçiye ilişkin standartların belirlenmesinde AB yönergelerinin 

yetersizliği bir görüş olarak açıklanmıştır. Bu rapordaki görüşleri dikkate alan 

Avrupa Birliği 08 Mayıs 1998 tarihinde “Avrupa Birliğinde Yasal Denetim-Đleriye 

Dönük Yol” (98/C 143/03)49 başlıklı bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiride AB 

bünyesinde denetçinin rolü, durumu ve yükümlülükleri konusunda kesin bir görüş 

olmamasının denetim kalitesi üzerinde olumsuz etki yarattığı vurgulanmıştır. Yine 

bildiride denetçinin bağımsızlığı, denetim kalitesi ve denetçinin mesleki yeterliliği 

konularının önemi vurgulanmıştır. Bu konularda çözüme ulaşmak için yeni yasal 

düzenlemelere veya var olan düzenlemelerin ıslah edilmesine ihtiyaç olduğuna yer 

verilmiştir.50 Bu tarihten sonra Avrupa Birliği’nde denetim ile ilgili bir çok 

düzenleme yapılmıştır. AB’de denetim ile ilgili yapılan düzenlemeler Tablo 8’de 

özetlenmiştir. 

 

                                                 
48 The Role, The Position and the Liability of Statuory Auditor Within European Union-Green 
Paper, (Çevrimiçi) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0338:FIN:EN:PDF, 25 Ocak 2010. 
49 Statutory Audit in European Union-The Way Forward, (Çevrimiçi) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y0508(01):EN:NOT, 25 Ocak 2010. 
50 Figen Zaif, “Avrupa Birliği Denetim ve Denetçiye Đlişkin Esasların Uyumlaştırılması 
(Harmonizasyon) Çalışmaları,” Gazi Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6/3, 
2004, s.161. 
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Tablo 8: Avrupa Birliği’nde Denetim ile ilgili Yapılan Düzenlemeler 
 

10.04.1984-84/253/EEC               
8. Konsey Direktifi 

Finansal tabloların yasal denetiminden sorumlu olan kişilere 
ilişkin esasları içermektedir. 

24.07.1996-COM/1996/338 
AB’de Yasal Denetçinin Rolü, 
Pozisyonu ve Yükümlülükleri-
Yeşil Kitap 

8. Konsey Direktifi’ne ilişkin eleştiriler getirilmiştir. Yasal 
denetim ve denetçiye ilişkin standartların belirlenmesinde AB 
direktiflerinin yetersizliği bir görüş olarak açıklanmıştır. 

08.05.1998-98/C 143/03           
AB’de Yasal Denetim-Đleriye 
Dönük Yol 

AB bünyesinde denetçinin rolü, durumu ve yükümlülükleri 
konusunda kesin bir görüş olmamasının denetim kalitesi 
üzerinde olumsuz etki yarattığı vurgulanmıştır. 

15.11.2000-2001/256/EC     
AB’de Yasal Denetim için Kalite 
Güvencesi51 

Bildirinin amacı denetim kalitesini sağlayarak finansal bilgilerin 
kalitesini ve finansal tabloların güvenilirliğini arttırmaktır. 

16.05.2002-2002/590/EC    
AB’de Yasal Denetçilerin 
Bağımsızlığı: Temel Đlkeler52 

Bağımsızlık ve objektiflik konularında ilkeler belirlenmiş ve 
denetçilerin bağımsızlığını riske atabilecek finansal, ticari, 
istihdam ilişkisi ile müşteri işletmeye denetim dışında diğer 
hizmetler sunulmasının yasaklanması önerilmiştir. 

21.05.2003- COM/2003/0286 
AB’deki Yasal Denetimi 
Güçlendirme53 

 

8. Konsey Direktifi’nin modernize edilmesi, AB’de yasal 
çerçevenin güçlendirilmesi, kamusal gözetim mekanizmalarının 
güçlendirilmesi, Uluslararası Denetim Standartları’nın 
kullanımının sağlanması, denetim şirketlerinin şeffaflığının 
arttırılması, denetim komitelerinin ve iç kontrollerin 
güçlendirilmesi ve denetçi bağımsızlığının ve mesleki etik 
kurallarının güçlendirilmesi hedefleri ortaya koyulmuştur.54 

16.03.2004-COM/2004/177 
Konsolide Tabloların ve Yıllık 
Finansal Tabloların Yasal 
Denetimi ve 4. ve 7. Konsey 
Direktiflerinin Islahı Teklifi55 
 

1984 yılında yürülüğe giren 8. Konsey Direktifinde önemli 
değişiklikler yapılarak tasarı olarak sunulmuştur. Uluslararası 
Denetim Standartları’nın AB bünyesinde denetim standardı 
olarak kabul edilmesine yer verilmiştir. Denetim komitelerinin 
ve etkin iç kontrol sisteminin önemi vurgulanmıştır. 

27.09.2004-COM/2004/0611 
Kurumsal ve Finansal 
Yolsuzluklarla Mücadele Etme ve 
Önleme56 

Kurumsal yolsuzlukla mücadele amacı ile iç kontrol, denetçiler, 
gözetim ve hukuki gelişmeler olmak üzere 4 önemli savunma 
mekanizması olduğundan bahsedilmiş ve bunlar ile ilgili 
açıklamalar yapılmıştır. 

  

                                                 
51 Quality Assurance for The Statuory Audit in the EU: Minimum Requirements, (Çevrimiçi) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0256:EN:NOT, 25 Ocak 
2010. 
52 Statutory Auditors' Independence in the EU: A Set of Fundamental Principles, (Çevrimiçi) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0590:EN:NOT, 25 Ocak 
2010. 
53 Reinforcing the Statutory Audit in the European Union, (Çevrimiçi) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0286:EN:NOT, 25 Ocak 2010. 
54 Ali Kayım, “1984’ten 2006’ya Avrupa Birliği’nde Yasal (Mali) Denetim: Revize 8. Direktif Neler 
Getiriyor?,” Mali Çözüm, Sayı:76, Haziran-Temmuz 2006, s.153. 
55 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Statuory Audit of 
Annual Accounts and Consolidated Accounts and Amending Council Directives 78/660/EEC 
and 83/349/EEC, (Çevrimiçi) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:EN:PDF, 25 Ocak 2010. 
56 Preventing and Combating Corporate and Financial Malpractice, (Çevrimiçi) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0611:EN:NOT, 25 Ocak 2010. 
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Tablo 8: (Devam) 

 

 

09.06.2006-2006/43/EC       
Revize Sekizinci Direktif 57 

1984 yılında yürülüğe giren 8. Konsey Direktifi revize 
edilmiştir. Revize direktif kamu gözetimi, denetimde kalite 
güvencesi, müşteri bilgilerinin gizliliği, denetim komiteleri, 
denetim firmalarında şeffaflık, denetim ücretinin açıklanması, 
denetçilerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı, uluslararası denetim 
standartlarına uyum, grup denetçilerinin sorumluluğu 
konularında değişiklikler getirmiştir. 

11.03.2008-2008/30/EC Revize edilerek 29.06.2006’da yürülüğe giren 8. Direktifte 
değişiklikler yapılmıştır. 

06.05.2008-2008/362/EC 
Yasal Denetçiler ve Denetim 
Firmaları için Dış Kalite Güvence 
Sistemi Hakkında Komisyon 
Önerisi 58 

Dış kalite güvence sisteminin denetim kalitesi için çok önemli 
olduğu vurgulanmıştır. Dış kalite güvence sisteminin finansal 
tablolara olan güveni arttırarak, yatırımcıları, kredi verenleri ve 
diğer üçüncü kişileri koruyacağı belirtilmiştir.  

 

 

ABD’de yaşanan muhasebe ve denetim skandalları ve Avrupa’da Parmalat, Ahold gibi 

AB üyesi ülkelerde meydana gelen skandallara karşı yatırımcıların denetlenmiş finansal 

tablolara olan güvenini sağlamak amacıyla 8. Konsey Direktifi’nde önemli değişiklikler 

yapılmış ve 2004 yılında tasarı olarak sunulmuştur. Revize edilen direktif (2006/43/EC), 

09.06.2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 29.06.2006’da yürürlüğe girmiştir. 

 

2006’da revize edilen 8. Konsey Direktifi’nde 1984 yılında kabul edilen direktifin uygun 

denetim yapısı için kapsamlı kurallar içermediği ve bu nedenle değişiklik yapılma 

ihtiyacı duyulduğu belirtilmiştir (Md.34). Yeni direktifte önemli değişiklikler yapılarak, 

1984 yılında kabul edilen düzenlemede yer almayan birçok konu ele alınmıştır. Yeni 

direktif, denetçilerin Uluslararası Denetim Standartları’na (ISA) uygun denetim 

yapmaları gerektiğini belirtmiştir (Md.13). Direktife göre, AB üye ülkeleri yasal denetçi 

ve denetim firmaları için etkin bir gözetim kurulu oluşturmalıdır (Md. 20). Direktif, 

denetçi bağımsızlığının güçlendirilmesi için sorumlu ortak baş denetçinin rotasyonunu 

önermiştir (Md. 26). Ayrıca direktife göre, yasal denetim yapacak olan denetim 

firmaları, kamu gözetim kurulunun denetimine tabi bir kalite güvence sistemine sahip 

                                                 
57 Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on 
Statutory Audits of Annual Accounts and Consolidated Accounts, Amending Council Directives 
78/660/EEC and 83/349/EEC and Repealing Council Directive 84/253/EEC, (Çevrimiçi) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:EN:PDF, 25 Ocak 
2010. 
58 Commission Recommendation of 6 May 2008 on External Quality Assurance of Statutory 
Auditors and Audit Firms Auditing Public Interest Entities, (Çevrimiçi)  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:120:0020:0024:EN:PDF, 25 Ocak 2010. 
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olmalıdır (Md.17). Denetim firmaları finansal bilgilerini ve yönetim yapılarını açıklayan 

yıllık şeffaflık raporu yayınlamalıdır (Bölüm 40, Md.1). Bununla birlikte, müşteri 

işletme ile denetim firması arasındaki ilişkinin daha şeffaf olması amacı ile denetim 

hizmeti için ödenen ücret ile denetim dışı hizmetler için ödenen ücretler işletmenin 

finansal tablo dipnotlarında açıklanmalıdır (Md.33). Halka açık şirketlerin denetim 

komitesi kurması zorunluluk haline gelmiştir. Denetim komitesinin en az bir üyesi 

bağımsız ve finansal konularda uzman olmalıdır (Bölüm 41, Md.1). Denetim firması ve 

denetçiler, önemli iç kontrol zayıflıkları gibi işletme ile ilgili önemli konuları denetim 

komitesine raporlamalıdır (Bölüm 41, Md.4).  

3.4. Đngiltere’de Yapılan Düzenlemeler  

Hilelerin önlenmesi, tespit edilmesi ve incelenmesi konularında Đngiltere’de yapılan 

düzenlemeler kurumsal yönetim ile ilgili düzenlemeler, Hile Kanunu ve Denetim 

Uygulamaları Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler olmak üzere üç başlık altında 

ele alınmıştır.  

3.4.1. Kurumsal Yönetim ile ilgili Düzenlemeler 

Đngiltere’de kurumsal yönetimin iyileştirilmesi için yapılan düzenlemeler ve 

yayınlanan raporlar Cadbury Raporu, Greenbury Raporu, Hampel Raporu, Turnbull 

Raporu, Higgs Raporu, Smith Raporu ve Tyson Raporu’dur. Đlgili düzenleme ve 

raporlar Tablo 9’da özetlenmiştir.  
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Tablo 9: Đngiltere’de Kurumsal Yönetim ile ilgili Yapılan Düzenlemeler ve 

Yayınlanan Raporlar 
 

1992 Cadbury 
Raporu 

Londra Menkul Kıymetler Borsası tarafından kurulan Cadbury 
Komitesi, finansal raporlama ve denetim uygulamalarına olan 
güveni sağlamak amacı ile  kurumsal yönetim ile ilgili 
önerilerini 1992 yılında bir rapor ile yayınlamıştır. 

1995 Greenbury 
Raporu 

Yöneticilere sağlanan menfaat ve ücretler konusuna değinerek 
halka açık şirketler için ücret komitesi oluşturulmasını 
önermiştir. 

1998 Hampel Raporu Cadbury Raporu ve Greenbury Raporu’ndaki tavsiyeleri 
geliştirmek amacı ile Hampel Komitesi tarafından Kurumsal 
Yönetim Bütünleşik Kod başlığı ile kurumsal yönetim ilkeleri 
yayınlanmıştır. 

1999 Turnbull 
Raporu 

Risk, risk yönetimi, iç kontrol, kurumsal yönetim, iç denetim 
ve bağımsız denetçiler ile ilgili açıklamalar yaparak, yönetim 
kuruluna sorumluluklarını yerine getirmesinde yol göstermeyi 
hedeflemektedir. 
 

2003 Higgs Raporu Raporda, icra görevi olmayan yöneticilerin rolü ve etkinliği 
üzerinde durulmuş, icra görevi olmayan yöneticilerin kurumsal 
yönetime daha fazla katılımının sağlanması amacı ile 
Kurumsal Yönetim Bütünleşik Kod’da bazı değişiklikler 
yapılması önerilmiştir. 
 

2003 Smith Raporu Smith Raporu Kurumsal Yönetim Bütünleşik Kod’da belirtilen 
denetim komitesinin amacı, sorumlulukları, yönetim ve 
denetçiler ile ilişkileri konularında kılavuz niteliğinde olup, 
Kurumsal Yönetim Bütünleşik Kod’un geliştirilmesi için bazı 
önerilerde bulunmuştur. 
 

2003 Tyson Raporu Đcra görevi olmayan yöneticilerin yönetim kurulunun 
etkinliğinin arttırılmasındaki önemi araştırılmış, icra görevi 
olmayan yöneticilerin farklı geçmiş deneyime, bilgi ve 
beceriye sahip olmalarının yönetim kurulunun ve kurumsal 
yönetimin etkinliğini arttırdığı sonucuna varılmıştır. 
 

 

 

Cadbury Raporu: Bugünkü anlamda kurumsal yönetim kavramı ilk olarak,59 

Đngiltere’de Sir Adrian Cadbury başkanlığındaki bir komite tarafından hazırlanan ve 

kısaca “Cadbury Raporu” olarak da adlandırılan 1992 tarihli raporda (The Cadbury 

Committee Report: Financial Aspects of Corporate Governance) ele alınmıştır. Bir 

Türk işadamı olan Asil Nadir’in yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Polly Peck 

Şirketler Grubu skandalı (1990) ve bunun hemen sonrasında Bank of Commerce and 

                                                 
59 Pelin Ataman Erdönmez, “Türkiye’de 2001 Yılındaki Mali Kriz Sonrasında Kurumsal Sektörde 
Yeniden Yapılandırma,” Bankacılar Dergisi, Sayı 47, 2003, s.42.  
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Credit International-BCCI (1991) ve Maxwell Group (1991)’da yaşanan skandallar 

Đngiltere’de kamunun güvenini sarsmıştır. 1991 yılında Londra Menkul Kıymetler 

Borsası tarafından kurulan Cadbury Komitesi’nin amacı, finansal raporlama ve 

denetim uygulamalarına güveni tekrar sağlamak amacı ile Đngiltere’de kurumsal 

yönetim standartlarını geliştirmektir. Cadbury komitesi kurumsal yönetimin finansal 

boyutları ile ilgilenmiş ve önerilerini 1992 yılında en iyi uygulamalar kodunu içeren 

bir rapor ile yayınlamıştır.60 

 

Cadbury Raporu, Yönetim, Denetim ve Paydaşlar olmak üzere üç genel başlık 

içermektedir.61 Cadbury Raporu yönetim kurulunda icra görevi olmayan üyenin 

önemini vurgulamıştır. Raporda ayrıca, etkin bir iç kontrol sisteminin hile riskinin 

azaltılmasında etkili olduğu belirtilmiş ve işletme yönetiminin iç kontrollerin 

etkinliği ile ilgili beyanda bulunması önerilmiştir (Md.4.31-4.32). Raporda ayrıca, 

halka açık işletmelerin hepsinde denetim komitesi oluşturulması (Md.4.35) ve halka 

açık şirketlerin dönemsel olarak denetim şirketini değiştirmeleri önerilmiştir 

(Md.5.12). Raporda hile ilgili öneriler 5.23 ve 5.28 maddeleri arasında yapılmakta 

olup, hilelerin önlenmesinde ve ortaya çıkartılmasında asıl sorumluluğun işletme 

yönetiminde olduğu, bağımsız denetçilerin sorumluluğunun ise finansal tablolardaki 

önemli yanlış beyanları tespit etmek için denetim çalışmalarını uygun bir şekilde 

planlamak ve yerine getirmek olduğu belirtilmiştir (Md.5.23). Denetçinin hile 

şüphesi ile karşılaştığı durumda uygun yönetim kademesi ile görüşmesi önerilmiştir 

(Md.5.25). Raporda ayrıca, işletme yönetiminin içinde bulunduğu bir hileden 

şüphelenilmesi durumunda denetim komitesinin önemli bir rol oynayacağı 

belirtilmiştir (Md.5.26). Rapor, denetçi tarafından yönetime bildirilen hile şüphesine 

cevap olarak işletme yönetiminin uygun tedbir almadığını düşünmesi durumunda, 

denetçinin durumu uygun otoritelere  bildirmesini önermektedir (Md.5.27). Cadbury 

Raporu ile belirtilen en iyi uygulama kodlarına uymak zorunlu değildir. Đşletmeler 

faaliyet raporlarında Cadbury Komitesi en iyi uygulama kodlarına uyduklarını, 

uymadıkları takdirde ise nedenlerini açıklamalıdırlar (Md.3.7). 
                                                 
60 Mohammed B. Hemraj, “Preventing Corporate Failure: The Cadbury Committee’s Corporate 
Governance Report,” Journal of Financial Crime, Vol.10, No:2, 2003, s.143. 
61 The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, The Financial Aspects of 
Corporate Governance, 1 December 1992, (Çevrimiçi) 
http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf, 13 Şubat 2010. 
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Cadbury Komitesi Raporu’ndan sonra Đngiltere’de kurumsal yönetim ile ilgili çeşitli  

düzenlemeler yapılmış ve çeşitli raporlar yayınlanmıştır. Yapılan düzenlemelerden 

bazıları aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

 

Greenbury Raporu: Yöneticilere sağlanan menfaat ve ücretler konusunda yaşanan 

önemli tartışmalar sonucunda 1995 yılında yayınlanan Greenbury Raporu, sadece 

yönetici ücretleri konusuna değinmiş ve halka açık şirketler için ücret komitesi 

oluşturulmasını önermiştir. Rapor, komitenin sorumlukları hakkında  ve üst yönetim 

ücretlerinin açıklanması konusunda tavsiyelerde bulunmuştur.62 

 

Hampel Raporu: Đngiltere’nin en eski ve önemli bankalarından Barings Bank’ın 

1995 yılında batmasının temel nedeni kurumsal yönetim zayıflığı olarak 

düşünülmekteydi. Bu nedenle Đngiltere’de daha önce yayınlanmış olan Cadbury 

Raporu ve Greenbury Raporu’ndaki tavsiyeleri gözden geçirmek ve geliştirmek 

amacı ile 1998 yılında Hampel Komitesi oluşturulmuştur.63 Hampel Komitesi 

tarafından Kurumsal Yönetim Bütünleşik Kod (Combined Code on Corporate 

Governance) başlığı ile kurumsal yönetim ilkeleri yayınlanmıştır.  

 

Turnbull Raporu: Đngiltere Muhasebeciler Enstitüsü (The Institute of Chartered 

Accountants in England-Wales) tarafından 1999 yılında yayınlanan Turnbull Raporu, 

risk, risk yönetimi, iç kontrol, kurumsal yönetim, iç denetim ve bağımsız denetçiler 

ile ilgili açıklamalar yaparak, yönetim kuruluna sorumluluklarını yerine getirmesinde 

yol göstermeyi hedeflemektedir.64 Raporun amaçlarından bir tanesi yönetim kurulu 

tarafından risk tabanlı bir iç kontrol sisteminin kurulması ve etkinliğinin sürekli 

olarak gözden geçirilmesinin sağlanmasıdır.65   

                                                 
62 J.J. Du. Plessis, James Mc. Jonvil, Mirko Bagaric, Principles of Contemporary Corporate 
Governance, Cambridge University Press, October 2005, s.304.  
63 The Committee on Corporate Governance, Hampel Report, January 1998, (Çevrimiçi) 
http://www.econsense.de/_CSR_INFO_POOL/_CORP_GOVERNANCE/images/hampel_report.pdf, 
13 Şubat 2010. 
64 Christina Brune, “Guide Aims to Help Executives Manage Risk,” The Internal Auditor, Vol. 57, 
Iss. 5, October 2000, s.15. 
65 The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Internal Control Guidance  for 
Directors on the Combined Code: Turnbull Report,  Md. 9., (Çevrimiçi) 



 166

Higgs Raporu: 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan şirket 

skandalları sonrasında, Đngiltere’deki halka açık şirketlerin kurumsal yönetim 

politikalarının gözden geçirilmesi ihtiyacı duyulmuştur. Đngiltere’de icra görevi 

olmayan yöneticilerin etkin kurumsal yönetim uygulamalarına katkısı önceki yıllarda 

düzenlenmiş olan raporlarda belirtilmiş olsa da, bu uygulamanın etkinliğinin 

değerlendirilmesi amacı ile araştırma yapılmasına karar verilmiş ve Derek Higgs 

başkanlığındaki bir komite tarafından 10 Ocak 2003 tarihinde Higgs Raporu 

yayınlanmıştır. Raporda, icra görevi olmayan yöneticilerin rolü ve etkinliği üzerinde 

durulmuş, icra görevi olmayan yöneticilerin kurumsal yönetime daha fazla 

katılımının sağlanması amacı ile Kurumsal Yönetim Bütünleşik Kod’da bazı 

değişiklikler yapılması önerilmiştir.66 Bu rapor tarafından yapılan öneriler 1 Temmuz 

2003 tarihinden sonraki hesap dönemi için geçerli olup, halka açık şirketler Higgs 

Raporundaki önerilere uyduklarını, uymadıkları takdirde ise nedenlerini 

açıklamalıdır.67 

 

Smith Raporu: Higgs Raporu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan 

muhasebe skandalları sonrasında Đngiltere kurumsal yönetim uygulamalarında 

denetim komitelerinin etkinliğini arttırmak amacı ile Finansal Raporlama Konseyi  

(Financial Reporting Council) tarafından bir komisyon kurulmuştur. Komisyon 

başkanı Robert Smith’dir. Komisyonun yayınladığı Smith Raporu Kurumsal 

Yönetim Bütünleşik Kod’da belirtilen denetim komitesinin amacı, sorumlulukları, 

yönetim ve denetçiler ile ilişkileri konularında kılavuz niteliğinde olup, Kurumsal 

Yönetim Bütünleşik Kod’un geliştirilmesi için bazı önerilerde bulunmuştur.  Bu 

öneriler arasında işletmelerin en az 3 üyeden oluşan denetim komitesi oluşturmaları, 

denetim komitesi üyelerinden en az bir tanesinin finansal alanda uzman olması ve 

denetim komitesinin amacı ve sorumluluklarını belirten yazılı bir döküman 

hazırlanması gerektiği yer almaktadır. Bu rapor tarafından yapılan öneriler 1 

                                                                                                                                          

http://www.icaew.co.uk/viewer/index.cfm?AUB=TB2I_6342&tb5=1&CFID=2545814&CFTOKEN=
92897054, 9 Şubat 2009. 
66 Jill Solomon,Corporate Governance and Accountability, 2.bs., John Wiley&Sons, 2007, s.53. 
67 Department for Business Innovation and Skills, Review of The Role and Effectiveness of Non-
Executive Directors, (Çevrimiçi) http://www.berr.gov.uk/files/file23012.pdf, 20 Şubat 2010. 
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Temmuz 2003 tarihinden sonraki hesap dönemi için geçerli olup, halka açık şirketler 

Smith Raporuna uyduklarını, uymadıkları takdirde ise nedenlerini açıklamalıdırlar.68 

 

Tyson Raporu: Higgs Raporu’ndan sonra Ticaret ve Endüstri Departmanı 

(Department of Trade & Industry-DTI) icra görevi olmayan yöneticilerin yönetim 

kurulunun etkinliğini arttırmadaki öneminin araştırılması için Laura D’Andrea Tyson 

başkanlığında bir komite kurmuştur. Yapılan araştırma sonucunda icra görevi 

olmayan yöneticilerin farklı geçmiş deneyime, bilgi ve beceriye sahip olmalarının 

yönetim kurulunun ve kurumsal yönetimin etkinliğini arttırdığı sonucuna 

varılmıştır.69 

 

Finansal Raporlama Konseyi tarafından ilk defa 1998’de yayınlanan Kurumsal 

Yönetim Bütünleşik Kod, 2003 yılında,70 2006 yılında71 ve 2008 yılında72 tekrar 

gözden geçirilerek yayınlanmıştır. Aralık 2009’da ise Finansal Raporlama Konseyi, 

Kurumsal Yönetim Bütünleşik Kod’da yapılması düşünülen değişiklikler ile ilgili bir 

taslak yayınlamış ve Mart 2010’a kadar internet sitesinde tartışmaya açmış ve 

raporun son halini Mayıs 2010’da yayınlamıştır.73 

3.4.2. Hile Kanunu 2006 

Đngiltere’de yapılan hırsızlıkların hüküm altına alınması için 1968 yılında Hırsızlık 

Kanunu yürürlüğe girmiştir. 1978 ve 1996 yıllarında Hırsızlık Kanunu’nda küçük 

değişiklikler yapılmış, 2006 yılında ise Hile Kanunu’nun yayınlanması ile Hırsızlık 
                                                 
68 Financial Raporting Council, Audit Committees Combined Code Guidance, (Çevrimiçi) 
http://www.fide.org.my/publications/reports/0008_rep_20081211.pdf, 20 Şubat 2010.  
69 Tyson Report, (Çevrimiçi) 
www.intertradeireland.com/module.cfm/opt/29/area/Publications/.../114, 20 Şubat 2010. 
70 Financial Services Authority, The Combined Code on Corporate Governance, July 2003, 
(Çevrimiçi) http://www.fsa.gov.uk/pubs/ukla/lr_comcode2003.pdf, 25 Şubat 2010. 
71 Financial Reporting Council, The Combined Code on Corporate Governance, June 2006, 
(Çevrimiçi) 
http://www.frc.org.uk/documents/pagemanager/frc/Combined%20Code%20June%202006.pdf, 25 
Şubat 2010. 
72 Financial Reporting Council, The Combined Code on Corporate Governance, June 2008, 
(Çevrimiçi) 
http://www.frc.org.uk/documents/pagemanager/frc/Combined_Code_June_2008/Combined%20Code
%20Web%20Optimized%20June%202008(2).pdf, 25 Şubat 2010. 
73 Financial Reporting Council, 2009 Review of the Combined Code (Çevrimiçi) 
http://www.frc.org.uk/corporate/reviewCombined.cfm, 01 Mayıs 2010. 
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Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Hırsızlık Kanunu 1968, Hırsızlık Kanunu 1978, 

Hırsızlık Kanunu 1996 ve Hile Kanunu 2006 aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmiştir. 

 

Tablo 10: Hırsızlık Kanunu 1968, Hırsızlık Kanunu 1978, Hırsızlık Kanunu 

1996 ve Hile Kanunu 2006 

 

1968 Hırsızlık Kanunu Hırsızlık Kanunu 1968’e göre; bir kişi başka bir kişiye ait 
mal veya mülkü dürüst olmayan bir şekilde alırsa ve kasti 
olarak o kişinin bu mal veya mülkten daimi olarak 
mahrum olmasına neden olursa hırsızlık suçu işlemiş olur. 
Kanunun 15, 16 ve 17. maddelerinde aldatma yoluyla mal, 
para transferi ve maddi kazanç elde edilmesi ile ilgili 
düzenlemeler yapılmıştır. Yanlış muhasebe uygulamaları 
ile şirket çalışanlarının yükümlülüğü ise 18 ve 19. 
maddelerde açıklanmış olup, çalışanların en fazla yedi yıl 
hapis cezası alacakları belirtilmiştir.74 

1978 Hırsızlık Kanunu Hırsızlık Kanunu 1978, Hırsızlık Kanunu 1968’in aldatma 
yoluyla maddi avantaj elde etme konulu 16(2)a 
maddesinin yerine gelmiş ve ayrıca hileli uygulamalara 
karşı bazı ilave yükümlülükler de getirmiştir.75 

1996 Hırsızlık Kanunu Hırsızlık Kanunu 1968’in aldatma yoluyla para transferi 
elde edilmesi konulu 15. ve dürüst olmayan bir şekilde 
haksız kredi temin edilmesi ile ilgili 24. maddelerinde 
değişiklikler yapılmıştır.76 

2006 Hile Kanunu Hırsızlık Kanunu 1968, 1978 ve 1996’yı yürürlükten 
kaldırarak, 15 Ocak 2007’de yürürlüğe girmiştir. 

 

 

Hile Kanunu 2006 (Fraud Act 2006) 1968 tarihli Hırsızlık Kanunu’ndan sonra en 

büyük radikal değişikliği yapan ağır ceza kanunudur. 1968 tarihli Hırsızlık 

Kanunu’nun uygulanmasındaki zorluklar ile ilgili olarak adli ve akademik eleştiriler 

alması sonucunda Hile Kanunu, Hırsızlık Kanunu 1968, 1978 ve 1996’yı yürürlükten 

kaldırarak, 15 Ocak 2007’de yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun hükümleri bu tarihten 

sonra gerçekleştirilen bütün kriminal suçlara uygulanmaktadır.77 

                                                 
74 Theft Act 1968, (Çevrimiçi) http://www.lawteacher.net/PDF/TA%201968.pdf, 18 Şubat 2010. 
75 Office of Public Sector Information, Theft Act 1978, (Çevrimiçi) 
http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1978/cukpga_19780031_en_1, 18 Şubat 2010. 
76 Office of Public Sector Information, Theft (Amendment) Act 1996, (Çevrimiçi) 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/Ukpga_19960062_en_1, 18 Şubat 2010. 
77 Simon Farrell QC, Nicholas Yeo, Guy Ladenburg, Blackstone’s Guide to The Fraud Act 2006, 
Oxford University Press, 2007, s.1. 
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Hile Kanununda hile suçlarının ortak özelliklerinin “dürüst olmama” ve “kasıt” 

olduğu belirtilmiştir. Kanun, hileler ile ilgili suçları üçe ayırmış ve bu suçlarla ilgili 

olarak en fazla 10 yıl hapis cezası verileceğini hüküm altına almıştır.78  

 

Yanlış Beyanda Bulunma Yolu ile Hile: Bir kişi kendisi veya başkası için bir 

kazanç elde etmek ya da başkasına zarar vermek amacı ile dürüst olmayan bir şekilde 

ve kasti olarak yanlış beyanda bulunursa yanlış beyanda bulunma yolu ile hile suçu 

işlemiş olur. (Bölüm 2) 

 

Açıklama Yapılmaması Yolu ile Hile: Bir kişi kendisi veya başkası için bir kazanç 

elde etmek ya da başkasına zarar vermek amacı ile açıklamakla yükümlü olduğu bir 

bilgiyi dürüst olmayan bir şekilde ve kasti olarak açıklamayı ihmal ederse açıklama 

yapılmaması yolu ile hile suçu işlemiş olur. (Bölüm 3) 

 

Görevin Kötüye Kullanılması Yolu ile Hile: Başkasının finansal menfaatini 

muhafaza etmekle ve korumakla yükümlü olduğu bir pozisyonda görevli olan bir 

kişi, kendisi veya başkası için bir kazanç elde etmek ya da başkasına zarar vermek 

amacı ile görevini dürüst olmayan bir şekilde ve kasti olarak kötüye kullanırsa, 

görevin kötüye kullanılması yolu ile hile suçu işlemiş olur. (Bölüm 4) 

3.4.3. Denetim Uygulamaları Kurulu Tarafından Yapılan 

Düzenlemeler 

Đngiltere ve Đrlanda için Denetim Standartları, Finansal Raporlama Konseyi’ne bağlı 

olan Denetim Uygulamaları Kurulu (The Auditing Practices Board) tarafından 

yayınlanmaktadır. Bu standartlar Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 

tarafından yayınlanan standartlarla paralellik göstermektedir. Denetim Uygulamaları 

Kurulu 2004 yılında Finansal Tablo Denetiminde Denetçinin Hileyi Göz Önünde 

Bulundurma Sorumluluğu (The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an 

Audit of Financial Statements) başlıklı standardı yayınlamıştır. Standart, 15 Aralık 

                                                 
78 Office of Public Sector Information, Fraud Act 2006, (Çevrimiçi) 
http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2006/pdf/ukpga_20060035_en.pdf ,18 Şubat 2010. 
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2004’den sonraki döneme ait finansal tabloların denetimi için geçerlidir.79 IFAC’in 

2009’da yaptığı değişikliğe paralel olarak Đngiltere’de de Ekim 2009’da 240 

numaralı denetim standardı revize edilerek yeni standardın 15 Aralık 2010 tarihinde 

biten dönem ile bu tarihten sonraki dönemlere ait finansal tablo denetimleri için 

geçerli olacağı belirtilmiştir. Ayrıca yine IFAC’a paralel olarak standardın isminde 

küçük bir değişiklik yapılarak standardın yeni başlığı Finansal Tablo Denetiminde 

Denetçinin Hileye Đlişkin Sorumluluğu (The Auditor’s Reponsibilities Relating to 

Fraud in an Audit of Financial Statements) olarak değiştirilmiştir.80 IFAC tarafından 

yayınlanan standartlar daha önce açıklandığı için burada tekrar açıklanmamıştır. 

3.5. Almanya’da Yapılan Düzenlemeler 

Almanya’da yapılan düzenlemeler öncelikle Tablo 11’de özetlenmiş, daha sonra ise 

kısaca açıklanmıştır. 

 

Tablo 11: Almanya’da Hileli Finansal Raporlama ile ilgili Yapılan 

Düzenlemeler 

1985 Muhasebe Direktifleri Kanunu 
Bilanzrichtliniengesetz-BĐRĐLĐG 

AB 4., 7. ve 8. direktifleri Alman Ticaret 
Kanunu’na dahil edilmiştir. 

1994 Menkul Kıymetler Ticaret Kanunu  
Wertpapierhandelsgesetz-WpHG 

Para piyasalarını düzenlemek  amacı ile yürürlüğe 
girmiştir.81 

1998 Kurumsal Kontrol ve Şeffaflık Kanunu  
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im 
Unternehmensbereich-KonTraG 

Alman Muhasebe Standartları Gözetim Kurulu 
oluşturulmuştur. 

2002 Alman Kurumsal Yönetim Đlkeleri  
Deutscher Corporate Governance Kodex 

Đlk kez 2002 yılında oluşturulan kurumsal 
yönetim ilkeleri 2004, 2007 ve 2009 yıllarında 
revize edilmiştir. 

2002 Şeffaflık ve Açıklık Kanunu  
Gesetz zur Transparenz und Publizität im 
Unternehmensbereich-TransPuG 

Kurumsal yönetimin iyileştirilmesi amacıyla 2002 
yılında yürürlüğe girmiştir. 

2004 Muhasebe Hukuk Reform Kanunu  
Bilanzrechtsformgesetz-BilReG 

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren finansal 
tabloların Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları’na göre hazırlanması gerekmektedir. 

2009 Alman Muhasebe Hukuku Modernizasyon 
Kanunu 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz-BilMog 

Kanun’un en önemli amacı, Alman Muhasebe 
Hukuku’nu Uluslararası Muhasebe Standartlarına 
daha uygun hale getirmektir. 

                                                 
79 Financial Reporting Council, 240 The Auditors’ Reponsibility to Consider Fraud in an Audit of 
Financial Statements, (Çevrimiçi) http://www.frc.org.uk/apb/publications/isa.cfm, 27 Şubat 2010. 
80 Financial Reporting Council, 240 The Auditors’ Responsibilities Relating to Fraud in an Audit 
of Financial Statements, (Çevrimiçi) 
http://www.frc.org.uk/images/uploaded/documents/ISA%20(UK%20and%20Ireland)%20240%20(fin
al).pdf, 27 Şubat 2010. 
81 (Çevrimiçi) http://www.iuscomp.org/gla/statutes/WpHG.htm#1, 2 Haziran 2010. 



 171

Alman muhasebe sisteminde muhasebe ilkeleri ve değerleme ilkeleri Alman Ticaret 

Kanunu (Handelsgesetzbuch-HGB)’nda yer almaktadır.82 1985 yılında düzenlenen 

Muhasebe Direktifleri Kanunu (The Accounting Directives Act of 1985-BĐRĐLĐG) 

ile 4., 7. ve 8. AB direktifleri Alman Ticaret Kanunu’na dahil edilerek muhasebe 

mevzuatı yeniden yapılandırılmıştır.83 Bu tarihte özellikle Alman Ticaret 

Kanunu’nun üçüncü kitabında tüm şirketler için geniş muhasebe düzenlemeleri yer 

almaktadır.  

 

1994 yılında yapılan Menkul Kıymetler Ticaret Kanunu (Securities Trading Act-

WpHG) ve 1998 yılında yapılan Kurumsal Kontrol ve Şeffaflık Kanunu (Corporate 

Control and Transparency Act-KonTraG) Alman finansal sistemini daha ileriye 

taşımıştır.84 Kurumsal Kontrol ve Şeffaflık Kanunu ile birlikte 1998 yılında Alman 

Muhasebe Standartları Gözetim Kurulu kurulmuştur. 85  

 

ABD’deki muhasebe skandalları ile birlikte 2000 yılında Almanya’da FlowTex 

Technology GmbH&Co KG86 şirketinde meydana gelen hileler sonrasında, 

Almanya’da kurumsal yönetimin iyileştirilmesi amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. 

Bunların en önemlileri; 26.12.2002 tarihinde kabul edilen Alman Kurumsal Yönetim 

Đlkeleri,87 ve 2002 tarihli Şeffaflık ve Açıklık Kanunu’dur (Transparency and 

Disclosure Act-TransPuG). Ayrıca, Sarbanes Oxley’de yapılan değişiklikliklere 

paralel olarak 15.12.2002 tarihli Muhasebe Hukuk Reformu Kanunu (Proposed 

Accounting Law Reform Act-BilReG) önerisinde bulunulmuştur. Öneride, denetim 

şirketlerinin müşteri işletmelere denetim dışı hizmetler verilmesinin yasaklanması, 

denetçilerin müşteri işletmeler ile bağımsızlıklarına gölge düşürecek iş ilişkilerinde 

bulunmaları ve denetçinin aynı denetim şirketine 5 yıldan fazla denetim hizmeti 

                                                 
82 Jan Pieter, Reinhard H. Schmidt, The German Financial Sysytem, Oxford University Press, June 
2004, s.456. 
83 Jens Wüsteman, “Evaluation and Response Risk in International Accounting and Audit Systems, 
Framework and German Experiences,” Journal of Corporation Law, Vol.29, No:2, Winter 2004, 
s.455. 
84 Pieter, Schmidt,a.g.e.,, s.455. 
85 A.e., s.458. 
86 BBC News, (Çevrimiçi) http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1718355.stm, 21 Şubat 2010. 
87 Commission of the German Corporate Governance Code, (Çevrimiçi) http://www.corporate-
governance-code.de/index-e.html, 9 Şubat 2010. 
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sunmasının yasaklanması önerilmiştir.88 Yapılan öneriler ile birlikte uluslararası 

muhasebe standatlarının uygulanması ile ilgili düzenlemeleri içeren Muhasebe 

Hukuk Reform Kanunu 2004 yılında yürürlüğe girmiştir.89 Böylelikle, 1 Ocak 2005 

tarihinden itibaren finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları’na göre hazırlanması gerekmektedir.90 

 

Đlk kez 2002 yılında oluşturulan kurumsal yönetim ilkeleri, 2004, 2007 ve 2009 

yıllarında gözden geçirilerek iyileştirilmiştir. Şu an yürürlükte olan kurumsal 

yönetim ilkeleri 18 Haziran 2009 tarihli kurumsal yönetim ilkeleridir.91 

 

Alman Muhasebe Hukuku’na daha geniş çaplı uluslararası perspektif kazandırılması 

amacı ile  16 Mart 2009 tarihinde Alman Muhasebe Hukuku Modernizasyon 

Kanunu, (German Accounting Law Modernization Act-BilMog) yürürlüğe girmiştir. 

Kanun’un en önemli amacı, Alman Muhasebe Hukuku’nu Uluslararası Muhasebe 

Standartları’na daha uygun hale getirmek ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için 

basit ve daha az maliyetli uygulamalar geliştirmektir. Bu kanunun hükümleri 31 

Aralık 2009 tarihinden sonra başlayan faaliyet dönemleri için geçerli olmaktadır.92 

3.6. Türkiye’de Yapılan Düzenlemeler 

Hilelerin önlenmesi, tespit edilmesi ve incelenmesi konularında Türkiye’de yapılan 

düzenlemeler, Türk Hukuk Sistemi’nde yapılan düzenlemeler, Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler, Türkiye Denetim Standartları Kurulu 

                                                 
88 Wüsteman, a.g.e., s.449-466. 
89 Eva Heidhues, Chris Patel, “Convergence of Accounting Standards in Germany:Biases and 
Challenges,” International Conference on Accounting and Business, Shanghai, 6-8 June 2008, 
(Çevrimiçi) 
http://www.businessandeconomics.mq.edu.au/for/new_and_current_students/higher_degree_research_
students/hdr_showcase/2008_abstracts/abstracts/convergence_of_accounting_standards_in_germany_
biases_and_challenges, 10 Mart 2010. 
90 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, (Çevrimiçi) 
http://www.tobb.org.tr/rehber/almanya/dt_IHK_nr1_copy_141204.pdf, 12 Şubat 2010. 
91 German Corporate Governance Code 2009, (Çevrimiçi) http://www.corporate-governance-
code.de/eng/download/E_CorGov_Final_Version_June_2009_highlighted.pdf, 17 Şubat 2010. 
92 Ernst& Young, German Accounting Law Modernization Act (BilMog) Overview of the Main 
Changes, (Çevrimiçi) 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Broschuere_BilMoG_englisch/$FILE/Broschuere_BilM
oG_englisch.pdf, 18 Şubat 2010. 
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tarafından yapılan düzenlemeler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

tarafından yapılan düzenlemeler, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan 

düzenlemeler, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan 

düzenlemeler ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda öngörülen düzenlemeler 

başlıkları altında açıklanacaktır. Türkiye’de hileli finansal raporlama ile ilgili yapılan 

düzenlemeler Tablo 12’de özetlenmiş, daha sonra ayrıntıları ile açıklanmıştır. 

 

Tablo 12: Hile ile ilgili Türkiye’de Yapılan Düzenlemeler 

 

Türk Hukuk 
Sistemi 

Vergi Usul Kanunu 
Vergi Usul Kanunu’nun Kaçakçılık Suçları ve Cezaları 
başlıklı 359. maddesinde, kaçakçılık suçu kapsamına giren 
fiiller tanımlanmıştır. 
 

Borçlar Kanunu 

Bir kimseyi irade beyanında bulunmaya yani sözleşme 
yapmaya sevk etmek için, onda bile bile yanlış bir kanaat 
uyandırılır veya mevcut olan yanlış bir kanaat devam 
ettirilirse, hukuki anlamda hile (aldatma) söz konusu olur. 
Borçlar Kanunu 28. maddesine göre, karşı tarafın hilesi ile 
sözleşme yapan kimse, sözleşme ile bağlı değildir. 
 

Türk Ceza Kanunu 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu IV. Kısım, “Kamu 
Đdaresinin Đşleyişine ve Güvenilirliğine Đlişkin Suçlar” 
başlıklı I. Bölümünde zimmet, irtikap ve rüşvet tanımı 
yapılmış, bu suçların işlenmesi durumunda verilecek 
cezalar belirlenmiştir. 
 

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu 
(SPK) 

Seri X, No: 22 “Sermaye 
Piyasasında Bağımsız 
Denetim Standartları 
Hakkında Tebliğ” 
12.06.2006 

Finansal raporlardaki hile ve usulsüzlükler, tebliğin 
“Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Hile ve 
Usulsüzlükler Konusunda Bağımsız Denetçinin 
Sorumluluğu” başlıklı altıncı kısmında ele alınmıştır. 

Türkiye 
Denetim 
Standartları 
Kurulu 
(TÜDESK)   

UDS 240 “Finansal 
Tablo Denetimlerinde 
Yolsuzluk ve Hileye 
Đlişkin Denetçi 
Sorumluluğu” 
15.12.2004 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 
tarafından yayınlanan 240 numaralı Uluslararası Denetim 
Standardı Türkçe’ye çevrilmiştir.  

Bankacılık 
Düzenleme 
ve 
Denetleme 
Kurumu 
(BDDK) 

“Bankalarda Bağımsız 
Denetim 
Gerçekleştirecek 
Kuruluşların 
Yetkilendirilmesi ve 
Faaliyetleri Hakkında 
Yönetmelik” 
01.11.2006 

Yönetmeliğin 10. maddesinde suistimal, “banka 
yönetiminin, personelinin ya da üçüncü kişilerin çıkar 
sağlamak amacı ile belge veya kayıtları kasten gerçek 
mahiyetlerine uygun olmayan şekilde düzenlemesi, 
içeriğini değiştirmesi veya tahrif etmesi, varlıklarını, 
yükümlülüklerini veya özkaynaklarını yanlış tasnif etmesi, 
kayıtlarda ve belgelerde yer alan işlemlerin sonuçlarını 
hesaplara yansıtmaması ve muhasebe politikalarını belirli 
bir amaca yönelik olarak kasten yanlış uygulaması” olarak 
tanımlanmıştır. 
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Tablo 12: (Devam) 
 

 

Başbakanlık 
Hazine 
Müsteşarlığı 

“Sigortacılık Bağımsız 
Denetim Đlkelerine 
Đlişkin Yönetmelik” 
12.07.2008 

Yönetmelik, Türkiye'de kurulmuş sigorta ve reasürans 
şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve 
reasürans şirketlerinin Türkiye'deki şubelerini 
kapsamaktadır. Yönetmeliğe göre, belge veya kayıtların 
manipülasyonu, değiştirilmesi veya tahrif edilmesi, 
varlıkların yanlış tahsis edilmesi, kayıtlarda ve belgelerde 
yer alan işlemlerin sonuçlarının hesaplara yansıtılmaması 
ve muhasebe politikalarının belirli bir amaca yönelik 
olarak kasten yanlış uygulanması suistimal olarak 
değerlendirilmektedir. 
 

T.C. Enerji 
Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu 
(EPDK) 

“Enerji Piyasasında 
Faaliyet Gösteren Gerçek 
ve Tüzel Kişilerin 
Bağımsız Denetim 
Kuruluşlarınca 
Denetlenmesi Hakkında 
Yönetmelik” 
03.10.2003 

Yönetmelik enerji piyasasında faaliyet gösteren gerçek 
veya tüzel kişileri kapsamaktadır. Yönetmelikte denetim 
firmasının, denetim hizmeti verdiği şirkete denetim dışı 
bazı hizmetler vermesi yasaklanmıştır. 2008 yılında 
yapılan ek bir düzenleme ile bağımsız denetim 
kuruluşunun yedi yılda bir  rotasyona tabi tutulması 
zorunlu kılınmıştır. 

T.C. Adalet 
Bakanlığı 

Türk Ticaret Kanunu 
Tasarısı 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın “Denetleme” başlıklı 
üçüncü bölümü denetim ile ilgili düzenlemeleri 
içermektedir. 
 

 

3.6.1. Türk Hukuk Sistemi’nde Yapılan Düzenlemeler 

Hile kavramı Türk Hukuk Sistemi içerisinde Vergi Usul Kanunu, Borçlar Kanunu ve 

Türk Ceza Kanunu’nda yer almaktadır. 

3.6.1.1. Vergi Usul Kanunu 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun, “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359. 

maddesinde, kaçakçılık suçu kapsamına giren fiiller tanımlanmıştır. VUK 359. 

maddesine göre, vergi kanunlarına göre tutulan ve saklama ve ibraz mecburiyeti 

bulunan defter ve kayıtlarda: 

 

a) Hesap ve muhasebe hilesi yapanlar,  

b) Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler 

adına hesap açanlar, 
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c) Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması 

sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya 

diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,  

d) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler,  

e) Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri 

kullananlar,  

f) Kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine 

başka yaprak koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar,  

g) Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak 

düzenleyenlerin hapis cezası ile cezalandırılıracağı hüküm altına alınmıştır. 

 

3.6.1.2. Borçlar Kanunu 

Borçlar Kanunu’nun “Rızadaki Fesat” başlığı altında hata, hile ve ikrah ile ilgili 

hükümler düzenlenmiştir. Doktrinde bu üç unsur genellikle “irade fesadı” veya 

“iradeyi sakatlayan sebepler” adı altında toplanmış ve incelenmiştir. Đrade fesadında, 

iradenin beyan edilmesi veya iradenin oluşması sırasında bir sakatlık söz 

konusudur.93 

 

Tarafların beyanları ile iç iradeleri arasında istenilmeyerek meydana gelmiş bir 

uyumsuzluk mevcut ise hata (yanılma) söz konusudur.94 Borçlar Kanunu’nun  24. 

maddesinde hatanın meydana geldiği durumlar açıklanmıştır. Bir kimseyi irade 

beyanında bulunmaya yani sözleşme yapmaya sevk etmek için, onda bile bile yanlış 

bir kanaat uyandırılır veya mevcut olan yanlış bir kanaat devam ettirilirse, hukuki 

anlamda hile (aldatma) söz konusu olur.95 Borçlar Kanunu 28. maddesine göre, karşı 

tarafın hilesi ile sözleşme yapan kimse, sözleşme ile bağlı değildir. 

 

 

 

                                                 
93 Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 12. bs., Beta, Đstanbul, 1998, s.86. 
94 A.e., s.87. 
95 A.e., s.92. 
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3.6.1.3. Türk Ceza Kanunu 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu IV. Kısım, “Kamu Đdaresinin Đşleyişine ve 

Güvenilirliğine Đlişkin Suçlar” başlıklı I. Bölümü’nde zimmet, irtikap ve rüşvet 

tanımı yapılmış, bu suçların işlenmesi durumunda verilecek cezalar belirlenmiştir.96 

Kanun’un 249. maddesine göre, görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş 

olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının 

zimmetine geçiren memur cezalandırılır. 

 

Zimmet suçunun işlenebilmesi için, zimmetin maddi konusunu oluşturan malın faile 

görevi nedeniyle tevdi edilmiş olması veya failin görevi nedeniyle “muhafaza, 

denetim veya sorumluluğu” altında bulunması gerekir. Zimmet suçunun maddi 

konusu para, para yerine geçen evrak ve senetler, diğer mallar olabilir. Zimmetin 

maddi konusunu oluşturan mal veya paranın devlete ait olması şart değildir, fertlere 

de ait olabilir. Zimmet kasıtlı bir suçtur. 97 

 

Türk Ceza Kanunu’nun 250. maddesine göre, görevinin sağladığı güveni kötüye 

kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına 

yarar sağlanması veya bu yolda vaatte bulunulması irtikap suçunu meydana getirir. 

Đrtikap suçunu yerine getirmek için bir kimseyi zorlayan kamu görevlisi 

cezalandırılır. 

 

Kanunun 252. maddesinde rüşvetin tanımı “bir kamu görevlisinin, görevinin 

gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma 

çerçevesinde bir yarar sağlaması” olarak yapılmıştır. Rüşvet alan kamu görevlisi ve 

rüşvet veren kişi hapis cezası ile cezalandırılır. Rüşvet alan veya bu konuda 

anlaşmaya varan kişinin hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması 

halinde, verilecek ceza artırılır. 

                                                 
96 T. C. Adalet Bakanlığı, Türk Ceza Kanunu, (Çevrimiçi)  http://www.ceza-
bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5237.htm, 25 Mayıs 2008. 
97 Toroslu, a.g.e., s.216. 
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3.6.2. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yapılan Düzenlemeler 

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye 

piyasasında bağımsız denetim uygulamasının temeli olan Seri: X, No: 16 sayılı 

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ’i, Uluslararası Denetim 

Standartları ve Avrupa Birliği’nin ilgili direktiflerinde öngörülen ilkeler ile uyumlu 

hale getirmek için yeniden düzenlemiştir. Yeniden düzenlenen Seri: X, No: 22 sayılı 

“Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”, 12.06.2006 

tarihli ve 26196 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu olan tebliğ, 35 ana kısım ve 

toplam 37 ekten oluşmaktadır. 

 

Finansal raporlardaki hile ve usulsüzlükler, tebliğin “Finansal Tabloların Bağımsız 

Denetiminde Hile ve Usulsüzlükler Konusunda Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu” 

başlıklı altıncı kısmında ele alınmıştır. Tebliğde hile ve usulsüzlük “işletme 

yönetimindekiler ile yönetimden sorumlu kişilerin, işletme çalışanlarının veya 

üçüncü şahısların kasıtlı olarak adil veya yasal olmayan bir menfaat sağlamak 

amacıyla aldatma içeren davranışlarda bulunması” olarak tanımlanmıştır. 240 

numaralı Uluslararası Denetim Standartları (ISA 240) ile uyumlu olan altıncı kısım,  

hile ve usulsüzlüklerin özelliklerini açıklamakta (Md.4), hile ve usulsüzlüklerin tespit 

edilmesinde işletme yönetiminin ve bağımsız denetçinin sorumluluklarını 

belirtmektedir (Md.5-7). Tebliğde, hile ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi amacıyla 

denetçinin göz önünde bulundurması gereken hususlar (Md.8-14), hile ve 

usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlık risklerini belirlemek amacıyla 

uygulanacak bağımsız denetim teknikleri (Md.15-24), denetçinin işletme yönetimi ve 

yönetimden sorumlu kişiler ile iletişimi (Md.26), denetçinin yönetimden alacağı 

yazılı teyit mektubunun içeriği (Md.25) ve denetim çalışmalarının belgelendirilmesi 

(Md.29) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Tebliğin 27. maddesinde, bağımsız 

denetçinin mesleki sorumluluğunun müşteriye ait bilgilerin gizliliğini korumak 

olduğu, ancak bu ilkenin hile ve usulsüzlüklerin Sermaye Piyasası Kurulu’na 

bildirimine engel teşkil etmeyeceği belirtilmiş, böyle durumlarda denetçinin 

izleyeceği yöntemi belirlemek için gerekirse hukuki danışmanlık hizmetinden 
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yararlanması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, hile ve usulsüzlük risk faktörlerine 

örnekler, hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlık riskine karşı 

uygulanabilecek bağımsız denetim tekniklerine örnekler ile hile belirtisi olabilecek 

durumlara ilişkin örneklere tebliğin ekinde yer verilmiştir. 98 

3.6.3. Türkiye Denetim Standartları Kurulu Tarafından Yapılan 

Düzenlemeler 

Ülkemizde denetim alanında yaşanan gelişmelerden bir tanesi 2003 yılında Türkiye 

Denetim Standartları Kurulu’nun (TÜDESK) kurulmasıdır. TÜDESK’in amacı, 3568 

sayılı Kanuna tabi ruhsatlı meslek mensuplarının üstlendikleri ve yetkili oldukları 

denetim faaliyetlerini disiplinli bir şekilde yürütebilmeleri için Ulusal Denetim 

Standartları’nın saptanması, belirlenmesi ve yayınlanmasıdır. TÜDESK, Uluslararası 

Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayınlanan Uluslararası Denetim 

Standartları’nı 2004 yılında dilimize çevirerek yayımlamıştır.99  

 

TÜDESK, “Finansal Tablo Denetiminde Yolsuzluk ve Hileye Đlişkin Denetçi 

Sorumluluğu” başlığı ile IFAC tarafından yayınlanan 240 numaralı Denetim 

Standardı’nı Türkçe’ye çevirmiştir. IFAC tarafından yapılan düzenleme daha önce 

anlatıldığı için burada açıklanmamıştır. Standart, 15 Aralık 2004 tarihli ve bu tarihten 

sonraki dönemlere ait finansal tablolarda yapılan denetimler için geçerlidir. 

3.6.4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından 

Yapılan Düzenlemeler 

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir 

şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin 

usul ve esasları düzenlemek amacı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 1 Kasım 2005 

tarihinde 25983 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe 

                                                 
98 Sermaye Piyasası Kurulu-SPK, Seri:X, No:22 Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları 
Hakkında Tebliğ, (Çevrimiçi) http://www.spk.gov.tr/apps/teblig/index.aspx?lang=T, 05 Şubat 2010. 
99 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-
TÜRMOB, a.g.e., s.III-V. 
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girmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 

Bankacılık Kanunu’na ilişkin yapılan düzenlemelerden “Bankalarda Bağımsız 

Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında 

Yönetmelik” 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, 

“Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve 

Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ise 24 

Temmuz 2007 tarihli ve 26592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.100 

 

Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve 

Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin amacı; bankalarda bağımsız denetim yapacak 

bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesine, faaliyetlerine ve yetkilerinin 

kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmeliğin 10. maddesinde 

suistimal, “banka yönetiminin, personelinin ya da üçüncü kişilerin birlikte ya da tek 

başına kendilerine veya başkalarına çıkar sağlamak amacı ile belge veya kayıtları 

kasten gerçek mahiyetine uygun olmayan şekilde düzenlemesi, içeriğini değiştirmesi 

veya tahrif etmesi, varlıklarını, yükümlülüklerini veya özkaynaklarını yanlış tasnif 

etmesi, kayıtlarda ve belgelerde yer alan işlemlerin sonuçlarını hesaplara 

yansıtmaması ve muhasebe politikalarını belirli bir amaca yönelik olarak kasten 

yanlış uygulaması veya bunlara benzer uygulamalarda bulunması” olarak 

tanımlanmıştır.101 

 

Banka yönetimi, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlenmesi ve bununla 

ilgili uygulamanın gözetilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması, 

bağımsız denetim sürecinde ortaya çıkabilecek hata ve suistimallere ilişkin olarak 

gerekli önlemlerin alınması ve bunların ortaya çıkarılmasını sağlama konusunda 

gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.102 Yönetmelikte, bağımsız denetçilerin 

finansal tabloların hata ve suistimalden kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermediğine 

                                                 
100 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu-BDDK, (Çevrimiçi) 
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Mevzuat.aspx, 05 Şubat 2010. 
101Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu-BDDK, Bankalarda Bağımsız Denetim 
Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, (Çevrimiçi) 
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenlemeler/1677
bankalarda_bd_kurulus_yetkilendirilmesi_faaliyetleri_yonetmelik_islenmi%C5%9F.pdf, 05 Şubat 
2010. 
102 A.e., Md. 25. 
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ilişkin makul güvence sağlamakla yükümlü olduğu fakat bu konuda kesin güvence 

veremeyecekleri belirtilmiştir.103 Aynı denetim ekibi içerisinde yer alan bağımsız 

denetçiler, düzenli olarak toplantı yapmak ve sonucunu bir tutanak ile tespit etmekle 

yükümlüdürler.104 Yönetmeliğe göre, yetkili denetim kuruluşu tarafından talep 

edilmesi durumunda, banka yönetim kurulunca beyan mektubu düzenlenmelidir. Bu 

beyan mektubunda; finansal raporlamaya ilişkin etkin ve yeterli bir iç kontrol sistemi 

tesis edildiği, finansal tabloların banka yönetim kurulunun bilgisi dahilinde 

yürürlükteki muhasebeye ilişkin düzenlemelere uygun olarak hazırlandığı, muhasebe 

kayıtlarının yer aldığı tüm bilgi ve belgelerin bağımsız denetçiye verildiği, banka 

yönetim kurulunun bilgisi dahilinde banka yönetiminin veya çalışanlarının dahil 

olduğu suistimal veya yolsuzlukların bulunmadığı, bankanın tüm faaliyetlerinin 

bankacılık mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesinin yönetim kurulunun 

sorumluluğunda olduğu belirtilmelidir.105 

 

Bağımsız denetçiler suistimal olduğu bilgisini edinmeleri ya da önemlilik arz edecek 

ölçüde suistimal şüphesi duymaları halinde, durumu öğrendikleri tarihten itibaren 

yedi gün içerisinde BDDK’nın bilgilendirilmesini sağlamak üzere ilgili sorumlu 

ortak başdenetçiyi bilgilendirmelidir.106 

3.6.5. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yapılan 

Düzenlemeler 

03.06.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28.03.2001 tarih ve 4632 

sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na dayanılarak 

hazırlanan “Sigortacılık Bağımsız Denetim Đlkelerine Đlişkin Yönetmelik” 

12.07.2008 tarihli ve 26934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 

amacı; Türkiye'de kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde 

kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'deki şubeleri ile emeklilik 

şirketlerinin hesap ve kayıtlarına göre oluşturulan finansal tablolarının, yetkili 

                                                 
103 A.e., Md. 27. 
104 A.e., Md. 27. 
105 A.e., Md. 37. 
106 A.e., Md. 43. 
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bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesine ve yapılan denetim sonucunda 

oluşturulan görüş çerçevesinde yayımlanacak finansal tabloların, sigorta, reasürans 

ve emeklilik şirketlerinin gerçek durumunu yansıtıp yansıtmadığının tespitine ilişkin 

ilkelerin belirlenmesidir.107 

 

Yönetmeliğe göre faaliyetlerin mevzuata uygunluğu, hata ve suistimalin önlenmesi 

ve ortaya çıkarılması şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Denetçi denetimin 

planlama ve uygulama aşamasında; mevzuata aykırılık, hata ve suistimal sonucunda 

finansal tabloların önemli ölçüde etkilenebileceğini dikkate alan sorgulayıcı bir 

yaklaşım benimsemelidir.108 

 

Yönetmelikte muhasebe politikalarının yorum hatası nedeniyle yanlış 

uygulanmasının ve muhasebe kayıtlarındaki hesap yanlışlıklarının hata olarak kabul 

edileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, belge veya kayıtların manipülasyonu, 

değiştirilmesi veya tahrif edilmesi, varlıkların yanlış tahsis edilmesi, kayıtlarda ve 

belgelerde yer alan işlemlerin sonuçlarının hesaplara yansıtılmaması ve muhasebe 

politikalarının belirli bir amaca yönelik olarak kasten yanlış uygulanması ve bunlara 

benzer uygulamalar suistimal olarak değerlendirilir.109 Yönetmelikte, muhasebe ve iç 

kontrol sistemindeki zayıflıkların ve şirket içindeki olağan dışı baskıların hata ve 

suistimal riskini arttırdığı belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre, denetim sürecinde hata 

veya suistimal ile karşılaşılması durumunda, bunların finansal tablolar üzerindeki 

etkisinin göz önünde bulundurulması, tespit edilen hata ve suistimalin finansal 

tablolar üzerinde önemli ölçüde etkide bulunacağı sonucuna varılırsa ilave inceleme 

yapılması zorunludur.110 Denetçi, ortaya çıkan hata ve suistimaller hakkında şirketin 

yönetim kuruluna veya yöneticilerine mümkün olan her aşamada bilgi vermelidir.111 

Sigortacılık ve emeklilik mevzuatı hükümlerine aykırı işlemlerin, suistimal ve 

hataların tespit edilmesi durumunda ve şirketin bunları gidermemesi halinde, bu 

                                                 
107 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Sigortacılık Bağımsız Denetim Đlkelerine Đlişkin 
Yönetmelik, 12.07.2008, (Çevrimiçi) 
http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb/Mevzuat/Yururlukteki+Mevzuat/Yönetmelikler/SĐGORTACILIK+BAĞI
MSIZ+DENETĐM+ĐLKELERĐNE+ĐLĐŞKĐN+YÖNETMELĐK.htm, 05 Şubat 2010. 
108 Md. 12. 
109 Md. 11. 
110 Md. 11. 
111 Md. 11. 
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husus denetçi tarafından ivedilikle Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ve şirketin 

yönetim kuruluna bildirilir. Adli yargıya intikali gerekli olan ve suç teşkil eden 

hallerin de Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na yazılı olarak bildirilmesi 

zorunludur.112 

 

Yönetmeliğe göre işletmeler aynı denetim şirketi ile en fazla birbirini izleyen yedi 

hesap dönemi için sözleşme imzalayabilirler. Şirketin aynı kuruluş ile tekrar 

bağımsız denetim sözleşmesi imzalayabilmesi için en az iki hesap döneminin 

geçmesi gerekmektedir.113  

3.6.6. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yapılan 

Düzenlemeler 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na 

dayanılarak düzenlenen “Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel 

Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” 

03.10.2003 tarihli ve 25248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.114  

 

Yönetmeliğin amacı; enerji piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişiler, 

sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yetki belgesi sahibi resmi ve özel şirketlerin 

faaliyetlerinin, uygulamalarının, işlem, hesap ve mali tablolarının; Genel Kabul 

Görmüş Muhasebe Đlkeleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yürürlüğe 

konulan hesap ve kayıt düzeni ile mali raporlamaya ilişkin düzenlemelerinin 

bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi, bu denetimleri yapacak bağımsız 

denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve yetkilerin geçici ya da sürekli olarak 

kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.115 

 

                                                 
112 Md. 12. 
113 Md. 15. 
114 T.C. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu-EPDK, Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek 
ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik, 
(Çevrimiçi) www.epdk.gov.tr, 05 Şubat 2010. 
115 A.e., Md. 1. 
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Yönetmeliğe göre, faaliyetlerin mevzuata uygunluğu, hata ve hilelerin önlenmesi ve 

ortaya çıkartılması denetlenen şirketin kendi sorumluluğundadır. Ancak denetçi, hata 

veya hile durumunda finansal tabloların önemli ölçüde etkilenebileceğini göz önünde 

bulundurmalıdır.116 Yönetmelikte, bir denetim firmasının, denetim hizmeti verdiği 

şirkete, aynı dönem için bedelli veya bedelsiz olarak; defter tutma hizmeti vermesi, 

finansal bilgi sistemi kurma ve geliştirmesi, muhasebe ve finans uygulamaları ile 

ilgili danışmanlık yapması, değerleme ve aktüerya hizmeti vermesi, iç denetim 

destek hizmeti vermesi, tahkim ve bilirkişilik yapması yasaklanmıştır.117 Ayrıca 

bağımsız denetim kuruluşunun yönetim ve sermaye bakımından doğrudan ya da 

dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi veya bağımsız denetim 

kuruluşunun gerçek kişi ortakları veya yöneticileri, bağımsız denetim hizmeti 

verdikleri şirkete, aynı dönem için danışmanlık hizmeti veremez. 118 

 

06.09.2008 tarih ve 26989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Piyasasında 

Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca 

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 

birlikte denetlenen müşteri işletme aynı bağımsız denetim kuruluşunu birbirini 

izleyen azami yedi hesap dönemi için seçebilir. Denetlenen şirketin, aynı bağımsız 

denetim kuruluşu ile tekrar bağımsız denetim sözleşmesi imzalayabilmesi için en az 

iki hesap döneminin geçmesi zorunludur. Azami sürenin sonunda farklı ortaklık ve 

bağımsız denetçi kadrosuna sahip olsa bile yurt içi veya yurt dışında aynı bağımsız 

denetim kuruluşu ile hukuki bağlantısı bulunan bir başka bağımsız denetim kuruluşu 

ile imzalanan bağımsız denetim sözleşmesi, aynı bağımsız denetim kuruluşu ile 

yapılmış kabul edilir.119 

                                                 
116 A.e., Md. 12. 
117 A.e., Md. 13. 
118 A.e., Md. 13. 
119 T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel 
Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik, (Çevrimiçi) 
http://www.epdk.gov.tr/denetim/bagimsiz/yonetmelik/denetim/bagimsiz/bagimsizdegisiklik.html, 05 
Şubat 2008. 
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3.6.7. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Öngörülen Düzenlemeler 

09.07.1956 tarih ve 9353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.1957’de 

yürürlüğe giren  6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu120 (TTK) ülkemiz ticaret, sanayi ve 

hizmet sektöründeki düzenlemeleri sağlamıştır. Uluslararası ticari faaliyetlerin 

artması ve Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik için müzakerelere başlanması, 

TTK’nda yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacını ortaya çıkartmış, Türk Ticaret 

Kanunu Tasarısı’nın hazırlanmasına neden olmuştur. 

 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın “Denetleme” başlıklı üçüncü bölümü denetim ile 

ilgili düzenlemeleri içermektedir. Kanun tasarısında, anonim şirketlerin ve şirketler 

topluluklarının finansal tablolarının Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu 

olan Türkiye Denetim Standartları’na göre denetleneceği belirtilmiştir. Kanun 

tasarısına göre, denetimden geçmemiş finansal tablolar düzenlenmemiş hükmündedir 

(Md.397). Denetçi, finansal tabloların dürüstçe gösterilmesini tehdit eden veya 

edebilecek nitelikteki risklerin zamanında belirlenmesi için yönetim kurulu 

tarafından uygun bir sistem kurulup kurulmadığını belirten, kurulmuşsa bu sistemin 

yapısını açıklayan ayrı bir rapor düzenlemeli ve denetim raporuyla birlikte yönetim 

kuruluna sunmalıdır (Md.398). Kanun tasarısına göre denetçi, denetlenecek şirkette 

pay sahibi ise, denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa ya da denetçi olarak 

atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa ilgili şirkette denetçilik 

yapamaz. Ayrıca, denetim firmasının son beş yıl içinde mesleki faaliyetinden 

kaynaklanan gelirinin %30’undan fazlası denetlenecek şirkete veya ona %20’den 

fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetim ve danışmanlık 

faaliyetinden elde edilmişse, ilgili şirkete denetçilik yapması yasaklanmıştır 

(Md.402). Denetim kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği 

denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetim raporu vermişse, o denetçi en az iki 

yıl için değiştirilmelidir. Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve 

vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi 

aracılığıyla yapamaz (Md.402). 

                                                 
120 T.C. Adalet Bakanlığı, Türk Ticaret Kanunu, (Çevrimiçi) 
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/997.html, 05 Şubat 2010. 
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Kanun tasarısına göre denetçi denetim raporunda; finansal tablolar ile bunların 

dayanağı olan defterlerin öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığını ve 

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde şirketin malvarlığı, finansal ve kârlılık 

durumunu gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını belirtmelidir 

(Md.402).121 

 

Kanun tasarısının 366. maddesinde yer alan “Yönetim kurulu, işlerin gidişini 

izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak 

veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği 

komiteler ve komisyonlar kurabilir.” hükmü ile kurumsal yönetim ilkelerinde 

denetim komitesi olarak ifade bulan denetim komitelerinin kurulması konusunda 

yönetim kuruluna yetki verilmiş ancak bu düzenleme ile belli bir ölçütü esas alan, bir 

gereklilik ya da zorunluluk öngörülmemiştir.122 

 

 

                                                 
121 T.C. Adalet Bakanlığı, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, (Çevrimiçi) 
http://www.kgm.adalet.gov.tr/tbmmgk/ttk.pdf, 05 Şubat 2010. 
122 Nuran Cömert, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kapsamında Đç Denetim ve Đç Kontrol,” Đç Denetim 
Dergisi, Kış 2008, Sayı:21, s.25. 
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4. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: BAĞIMSIZ DENETÇĐLERĐN VE ĐÇ 

DENETÇĐLERĐN HĐLELERĐ TESPĐT ETME SIKLIKLARI VE 

HĐLELERĐN ÖNLENMESĐNDE ETKĐLĐ OLAN 

FAKTÖRLERĐN ETKĐLĐ OLMA DÜZEYĐ KONUSUNDAKĐ 

GÖRÜŞLERĐNE ĐLĐŞKĐN BĐR ARAŞTIRMA 

 

 

Tez çalışmasının bu bölümünde, tezin birinci bölümünde açıklanan hile çeşitlerinin 

bağımsız denetçiler ve iç denetçiler tarafından yapılan denetim çalışmaları sırasında 

hangi sıklıkla tespit edildiklerinin belirlenmesi ve denetçilerin hilelerin önlenmesinde 

etkili olan faktörlerin etkili olma düzeyi konusundaki görüşlerinin belirlenmesi amacı 

ile yapılan araştırma açıklanacaktır. Bu amaçla, yapılmış olan araştırmanın amacı, 

konusu, önemi, kapsamı ve kısıtları ayrıntılı olarak belirtilerek araştırmanın 

metodolojisi kapsamında veri ve bilgi toplama yöntemi, örnekleme süreci, araştırma 

problemleri, araştırmanın modeli ve değişkenleri, araştırma hipotezleri ve 

araştırmada yer alan ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik analizine yer verilecektir. Daha 

sonra araştırma verilerinin analiz süreci ayrıntıları ile açıklanarak, analiz sonucunda 

elde edilen bulgular özetlenecektir. 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde gerçekleştirilen 

bağımsız denetim ve iç denetim çalışmaları sırasında en sık tespit edilen hile 

çeşitlerinin belirlenmesidir. Araştırmada ayrıca bağımsız denetçiler ve iç denetçilerin 

hile çeşitlerini tespit etme sıklığı arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olup 

olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında, bağımsız denetçilerin ve iç 

denetçilerin hileleri tespit etme sıklığının denetçilerin mesleki deneyimlerine ve 

denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık gösterip 

göstermediğinin analiz edilmesi de amaçlanmıştır.  

 



 187

Araştırmanın diğer temel amacı ise, bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin hilelerin 

önlenmesinde etkili olan faktörlerin etkili olma düzeyi konusundaki görüşlerinin 

belirlenmesidir. Bu kapsamda, bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin görüşlerinin, 

hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki 

olmayan davranışlar olmak üzere üç temel hile çeşidine göre farklılık gösterip 

göstermediğinin araştırılması amaçlanmıştır. 

 

Araştırmanın yukarıda belirtilen temel amaçları ile birlikte iki tane alt amacı vardır. 

Araştırmanın birinci alt amacı, araştırma kapsamındaki hile çeşitlerinin Türkiye’de 

faaliyet gösteren işletmelerde ne kadar yaygın olduğu konusunda bağımsız 

denetçilerin ve iç denetçilerin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın ikinci alt 

amacı ise uluslararası literatürde “fraud” olarak kullanılan terimin Türkçe karşılığının 

ne olması gerektiği konusunda bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin görüşlerinin 

tespit edilmesidir. 

4.2. Araştırmanın Konusu ve Önemi 

Araştırmanın konusu, bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 

gösteren işletmelerde gerçekleştirdikleri denetim çalışmaları sonucunda en sık tespit 

ettikleri hile çeşitlerinin belirlenmesi ve hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörlerin 

etkili olma düzeyi konusunda bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin görüşlerinin 

tespit edilmesidir.  

 

Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde yaygın olarak gerçekleştirilen hile 

çeşitlerinin tespit edilmesi, hem Türkiye’deki işletmelerin genel özelliklerinin 

tanımlanmasında, hem de denetçilerin denetim çalışmaları sırasında hangi alanlarda 

daha ayrıntılı inceleme yapmaları gerektiği konusunda yol gösterici olacaktır. 

Bağımsız denetçiler tarafından en sık tespit edilen hile çeşitleri finansal tablo 

kullanıcıları ve yatırımcıların Türkiye’deki işletmeleri analiz ederken göz önünde 

bulundurmaları gereken önemli unsurlar hakkında bilgi sunarken, iç denetçiler 

tarafından en sık tespit edilen hile çeşitleri ise işletme yönetiminin işletme 
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faaliyetlerinin gözetiminde özellikle dikkat etmesi gereken alanların belirlenmesinde 

faydalı olacaktır. 

 

Hileler sadece gerçekleştirildikleri işletmeler için değil, toplumun tamamı için maddi 

kayıplara yol açmaktadır. Hilelerin yarattığı ekonomik kayıpların azaltılması, 

hilelerin etkili bir şekilde önlenmesi ile mümkün olmaktadır. Hilelerin önlenmesinde 

etkili olan faktörlerin etki düzeyi konusunda bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin 

görüşlerinin belirlenmesi, işletme içerisinde hilelerin önlenmesi amacı ile 

oluşturulacak olan prosedürlerin daha verimli olmasına yardımcı olacaktır. 

 

Türkçe literatürde henüz terim birliği sağlanmamış olmakla birlikte, hile, yolsuzluk, 

suistimal, dolandırıcılık gibi çeşitli terimlerle ifade edilen Đngilizce “Fraud” teriminin 

Türkçe karşılığının ne olması gerektiği konusunda bağımsız denetçilerin ve iç 

denetçilerin görüşlerinin alınması da araştırma konusuna girmektedir. Denetçilerin 

görüşleri, literatürde terim birliğinin oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. 

4.3. Araştırmanın Kapsam ve Kısıtları 

Araştırmada Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Sermaye Piyasasında Bağımsız 

Denetimle Yetkili Kuruluşlar listesinde yer alan bağımsız denetim firmalarında 

çalışan bağımsız denetçiler ile meslek hayatında iç denetim görevinde çalışmış olan 

iç denetçilerin konu ile ilgili deneyimleri ve görüşleri yer almaktadır.  

 

Mesleki hayatında bağımsız denetim görevinde çalışmış olup, araştırmanın 

gerçekleştirildiği tarih aralığında emekli olmak, işten ayrılmak gibi çeşitli nedenlerle 

bağımsız denetim görevinde fiilen çalışmayan kişilerin deneyimleri ve görüşleri de 

araştırmanın amacı açısından önemlidir. Ancak, bu kişilerin belirlenmesi ve iletişim 

bilgilerine ulaşılmasında yaşanan güçlükler nedeni ile bu kişiler katılımcı grubuna 

dahil edilmemiştir.  

 

Araştırmanın kapsamına dahil edilen hile çeşitleri Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği 

(ACFE)  tarafından oluşturulan hile ağacı sınıflandırmasına uygun olarak belirlenmiş 
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olmakla birlikte, hile çeşitlerinden bir tanesi (finansal olmayan hileli raporlama) 

araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Ayrıca ACFE tarafından yapılan 

sınıflandırmada zamanlama farkı olarak belirlenen hile çeşidi, hem gelirlerin hem de 

giderlerin kaydedilmesi gereken dönemden farklı bir döneme kaydedilmesini 

içermektedir. Anket formunda zamanlama farkı hileleri; gelirlerin farklı döneme 

kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi ve giderlerin farklı döneme 

kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

 

Araştırmanın kısıtlarından bir tanesi, bağımsız denetim firmalarında çalışan bağımsız 

denetçilerin tamamına ait iletişim bilgilerinin internette açıklanmamasıdır. 

Araştırmanın bir diğer kısıtı ise, bağımsız denetçilere ve iç denetçilere gönderilmiş 

olan anketlere verilen cevap oranının düşük olmasıdır. 

4.4. Araştırmanın Metodolojisi 

Bu bölümde araştırmanın veri ve bilgi toplama yöntemi, örnekleme süreci, araştırma 

problemleri, araştırmanın modeli ve değişkenleri, araştırma hipotezleri ve 

araştırmada yer alan ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik analizi ayrıntıları ile 

açıklanacaktır.  

4.4.1. Veri ve Bilgi Toplama Yöntemi 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Literatür 

taraması sonucunda hile çeşitleri sınıflandırılmış ve hile önleme faktörleri 

belirlenmiştir. Anket formu, yapılan bir pilot çalışma ile iki bağımsız denetçi ve üç iç 

denetçi tarafından incelenmiştir. Konularında uzman kişiler tarafından yapılan 

incelemeler ve öneriler sonucunda anketin daha anlaşılır olması amacı ile bazı 

ifadelerde değişiklik yapılmıştır.  

 

Đç denetçiler ve bağımsız denetçiler için iki ayrı anket hazırlanmıştır (Ek 2 ve Ek 3). 

Her iki anketteki sorular aynı olmakla birlikte, bağımsız denetçiler için kullanılan 

anket formunda “bağımsız denetim” ifadesi, iç denetçiler için kullanılan anket 
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formunda ise “iç denetim” ifadesi kullanılmıştır. Burada amaç, hem bağımsız 

denetim hem de iç denetim konularında deneyime sahip olan kişilerin sadece 

bağımsız denetim çalışmalarını veya sadece iç denetim çalışmalarını göz önünde 

bulundurarak anket sorularını cevaplandırmalarıdır. Ankette toplam sekiz soru 

bulunmaktadır. Anket, 10 Nisan 2010 - 25 Mayıs 2010 tarihleri arasında internette 

erişime açık tutulmuştur. 

4.4.2. Örnekleme Süreci 

Araştırma kapsamını Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Sermaye Piyasasında 

Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar listesinde yer alan bağımsız denetim 

firmalarında çalışan bağımsız denetçiler ile meslek hayatında iç denetim görevinde 

çalışmış olan iç denetçiler oluşturmaktadır.  

 

08 Mart 2010 tarihi itibari ile Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili 

Kuruluşlar listesinde yer alan bağımsız denetim firmalarında çalışan bağımsız 

denetçi sayısı 2.688’dir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun internet sitesinden bağımsız 

denetim firmalarının bilgileri temin edilmiştir. Bağımsız denetim firmalarının kendi 

internet siteleri ziyaret edilerek bu şirketlerde çalışmakta olan 556 bağımsız 

denetçinin iletişim bilgileri elde edilmiştir. Đletişim bilgileri temin edilen denetçilere 

bağımsız denetçiler için hazırlanmış olan anket formu elektronik posta aracılığı ile 

gönderilmiştir. Anket gönderilen bağımsız denetçilerden 56 tanesi anketi 

cevaplandırmıştır. Araştırma, bağımsız denetçiler tarafından anketlere yapılan geri 

dönüşlerin tesadüfi olduğu varsayımı ile gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetçiler 

tarafından cevaplandırılan anketlerin 53 tanesi analize dahil edilmiştir. 

Değerlendirme dışı bırakılan anketler, eksik olarak yanıtlanmış olduğu için analize 

dahil edilmemiştir. 

  

Đç denetçiler için oluşturulan anketin uygulanması aşamasında Uluslararası Suistimal 

Đnceleme Uzmanları Derneği (USĐUD) ile iletişime geçilmiştir. USĐUD iç denetçiler 

için hazırlanmış olan anketi dernek üyelerine göndererek anket linkini derneğin 

internet sitesinde 25 Mayıs 2010 tarihine kadar yayınlamıştır. Ayrıca, Türkiye Đç 
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Denetim Enstitüsü (TĐDE) ve Kamu Đç Denetçileri Derneği (KĐDDER) ile de 

iletişime geçilerek dernek üyelerinin tamamına anketin ulaştırılması sağlanmıştır. 

USĐUD’un üye sayısı 200, TĐDE’nin üye sayısı 962 ve KĐDDER’in üye sayısı 

540’dır. Anket formu gönderilen iç denetçilerden 106 tanesi ankete cevap vermiştir. 

Araştırma, iç denetçiler tarafından anketlere yapılan geri dönüşlerin tesadüfi olduğu 

varsayımı ile gerçekleştirilmiştir. Đç denetçiler tarafından cevaplandırılan anketlerden 

88 tanesi analiz kapsamına alınmıştır. Değerlendirme dışı bırakılan anketler, eksik 

olarak yanıtlanmış olduğu için analize dahil edilmemiştir. 

4.4.3. Araştırma Problemleri 

Araştırma kapsamında uygulanan anket yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda 

aşağıdaki araştırma problemleri cevaplandırılmıştır. 

 

Araştırma Problemi 1: Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde yapılan bağımsız 

denetim çalışmaları sırasında bağımsız denetçilerin en sık tespit ettikleri hile çeşitleri 

hangileridir?  

 

Araştırma Problemi 2: Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde yapılan iç denetim 

çalışmaları sırasında iç denetçilerin en sık tespit ettikleri hile çeşitleri hangileridir?  

 

Araştırma Problemi 3: Bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin hile çeşitlerinden 

her birini tespit etme sıklığı arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

 

Araştırma Problemi 4: Bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin hileli finansal 

raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan 

davranışları tespit etme sıklığı arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

 

Araştırma Problemi 5: Hile çeşitlerinden her birini tespit etme sıklığı açısından, 10 

yıldan fazla mesleki deneyime sahip olan bağımsız denetçiler ile 10 yıl ve daha az 

mesleki deneyime sahip olan bağımsız denetçiler arasında istatistiki olarak anlamlı 

bir fark var mıdır? 



 192

 

Araştırma Problemi 6: Hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 

yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışları tespit edilme sıklığı açısından, 10 yıldan 

fazla mesleki deneyime sahip olan bağımsız denetçiler ile 10 yıl ve daha az mesleki 

deneyime sahip olan bağımsız denetçiler arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark 

var mıdır? 

 

Araştırma Problemi 7: Hile çeşitlerinden her birini tespit etme sıklığı açısından, 10 

yıldan fazla mesleki deneyime sahip olan iç denetçiler ile 10 yıl ve daha az mesleki 

deneyime sahip olan iç denetçiler arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark var 

mıdır? 

 

Araştırma Problemi 8: Hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 

yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışları tespit etme sıklığı açısından, 10 yıldan 

fazla mesleki deneyime sahip olan iç denetçiler ile 10 yıl ve daha az mesleki 

deneyime sahip olan iç denetçiler arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark var 

mıdır? 

 

Araştırma Problemi 9: Hile çeşitlerinden her birini tespit etme sıklığı açısından, 

hile konusunda eğitime katılan bağımsız denetçiler ile hile konusunda eğitime 

katılmayan bağımsız denetçiler arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

 

Araştırma Problemi 10: Hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması 

ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışları tespit etme sıklığı açısından, hile 

konusunda eğitime katılan bağımsız denetçiler ile hile konusunda eğitime katılmayan 

bağımsız denetçiler arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

 

Araştırma Problemi 11: Hile çeşitlerinden her birini tespit etme sıklığı açısından, 

hile konusunda eğitime katılan iç denetçiler ile hile konusunda eğitime katılmayan iç 

denetçiler arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
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Araştırma Problemi 12: Hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması 

ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışları tespit etme sıklığı açısından, hile 

konusunda eğitime katılan iç denetçiler ile hile konusunda eğitime katılmayan iç 

denetçiler arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

 

Araştırma Problemi 13: Bağımsız denetçilerin hilelerin önlenmesinde etkili olan 

faktörlerden her birinin etkili olma düzeyi konusundaki görüşleri hileli finansal 

raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan 

davranışlar hilelerine göre farklılık göstermekte midir? 

 

Araştırma Problemi 14: Bağımsız denetçilerin hilelerin önlenmesinde etkili olan üç 

temel faktörün etkili olma düzeyi konusundaki görüşleri hileli finansal raporlama, 

varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar hilelerine 

göre farklılık göstermekte midir? 

 

Araştırma Problemi 15: Đç denetçilerin hilelerin önlenmesinde etkili olan 

faktörlerden her birinin etkili olma düzeyi konusundaki görüşleri hileli finansal 

raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan 

davranışlar hilelerine göre farklılık göstermekte midir? 

 

Araştırma Problemi 16: Đç denetçilerin hilelerin önlenmesinde etkili olan üç temel 

faktörün etkili olma düzeyi konusundaki görüşleri hileli finansal raporlama, 

varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar hilelerine 

göre farklılık göstermekte midir? 

 

Araştırma Problemi 17: Bağımsız denetçilerin araştırma kapsamındaki hilelerin 

Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde ne kadar yaygın olarak gerçekleştirildiği 

konusunda görüşleri nelerdir? 

 

Araştırma Problemi 18: Đç denetçilerin araştırma kapsamındaki hilelerin 

Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde ne kadar yaygın olarak gerçekleştirildiği 

konusunda görüşleri nelerdir? 
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Araştırma Problemi 19: Bağımsız denetçilerin uluslararası literatürde “Fraud” 

olarak kullanılan terimin Türkçe karşılığının ne olması gerektiği konusunda görüşleri 

nelerdir? 

 

Araştırma Problemi 20: Đç denetçilerin uluslararası literatürde “Fraud” olarak 

kullanılan terimin Türkçe karşılığının ne olması gerektiği konusunda görüşleri 

nelerdir? 

4.4.4. Araştırmanın Modeli ve Değişkenleri 

Yukarıda belirtilen araştırma problemlerinin cevaplandırılmasında iki araştırma 

modeli oluşturulmuştur. Araştırma modellerinden birincisi bağımsız denetçilerin ve 

iç denetçilerin hileleri tespit etme sıklığı ile ilgilidir. Bu modelin oluşturulmasında 

bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin hileleri tespit etme sıklığını etkilediği 

düşünülen iki değişken belirlenmiştir. Bu değişkenleri içeren araştırma modeli 

aşağıdaki şekil yardımı ile gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 20: Araştırma Modeli 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denetçilerin hile veya hile denetimi 
ile ilgili derse veya eğitim programına 
katılıp katılmamaları 
 

Denetçilerin 10 yıldan fazla mesleki 
deneyime sahip olup olmamaları 
 

Bağımsız 
Denetçi 

Đç 
Denetçi 

Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde 
yapılan bağımsız denetim 
ve iç denetim çalışmaları 
sırasında tespit edilen 
hileler Denetçilerin hile veya hile denetimi 

ile ilgili derse veya eğitim programına 
katılıp katılmamaları 
 

Denetçilerin 10 yıldan fazla mesleki 
deneyime sahip olup olmamaları 
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Đkinci araştırma modelinin hazırlanmasında bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin 

hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörlerin etkili olma düzeyi konusundaki 

görüşlerini etkilediği düşünülen üç değişken belirlenmiş ve araştırma modeli Şekil 

21’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 21: Araştırma Modeli 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5. Araştırma Hipotezleri 

Araştırmanın modeli, amaçları ve problemleri çerçevesinde geliştirilen araştırma 

hipotezleri aşağıdaki gibidir: 

 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde 

yaptıkları denetim çalışmaları sırasında “HĐLE ÇEŞĐTLERĐNDEN HER BĐRĐNĐ”  

tespit etme sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde 

yaptıkları denetim çalışmaları sırasında “ÜÇ TEMEL HĐLE ÇEŞĐDĐNDEN HER 

BĐRĐNĐ”  tespit etme sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

 

Hileli Finansal Raporlama 
 

Varlıkların Kötüye Kullanılması 
 

Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışlar 
 

Bağımsız 
Denetçi 

Đç 
Denetçi 

 

Hilelerin önlenmesinde 
etkili olan faktörlerin 
etkili olma düzeyi 
konusundaki görüşler 

Hileli Finansal Raporlama 
 

Varlıkların Kötüye Kullanılması 
 

Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışlar 
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H0: Bağımsız denetçilerin “HĐLE ÇEŞĐTLERĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit etme 

sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0: Bağımsız denetçilerin “ÜÇ TEMEL HĐLE ÇEŞĐDĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit 

etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

 

H0: Đç denetçilerin “HĐLE ÇEŞĐTLERĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit etme sıklığı 

denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

 

H0: Đç denetçilerin “ÜÇ TEMEL HĐLE ÇEŞĐDĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit etme 

sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

 

H0: Bağımsız denetçilerin “HĐLE ÇEŞĐTLERĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit etme 

sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 

göstermemektedir. 

 

H0: Bağımsız denetçilerin “ÜÇ TEMEL HĐLE ÇEŞĐDĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit 

etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 

göstermemektedir. 

 

H0: Đç denetçilerin “HĐLE ÇEŞĐTLERĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit etme sıklığı 

denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

 

H0: Đç denetçilerin “ÜÇ TEMEL HĐLE ÇEŞĐDĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit etme 

sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 

göstermemektedir. 

 

H0: Bağımsız denetçilerin “HĐLELERĐN ÖNLENMESĐNDE ETKĐLĐ OLAN 

FAKTÖRLERDEN HER BĐRĐNĐN” hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 

kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  

düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 
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H0: Bağımsız denetçilerin “HĐLELERĐN ÖNLENMESĐNDE ETKĐLĐ OLAN ÜÇ 

TEMEL FAKTÖRDEN HER BĐRĐNĐN” hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 

kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  

düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

 

H0: Đç denetçilerin “HĐLELERĐN ÖNLENMESĐNDE ETKĐLĐ OLAN 

FAKTÖRLERDEN HER BĐRĐNĐN” hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 

kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  

düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

 

H0: Đç denetçilerin “HĐLELERĐN ÖNLENMESĐNDE ETKĐLĐ OLAN ÜÇ TEMEL 

FAKTÖRDEN HER BĐRĐNĐN” hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 

kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  

düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

4.4.6. Araştırmada Yer Alan Ölçeğin Güvenilirlik ve Geçerlilik 

Analizi 

Güvenilirlik deyimi toplanan verilerin ne ölçüde tesadüfi hatadan (veya örnekleme 

hatasından) arındığını belirtir. Bunun da ölçüsü, ölçeğin farklı zamanlarda veya farklı 

gruplarda aynı sonuçları hangi ölçüde verdiğidir.1 Başka bir ifade ile verilerin 

güvenilirliği, aynı anakütleden seçilecek başka örneklemlerde aynı yöntem ve aynı 

prosedür uygulanarak yapılacak başka ölçümlerde benzer sonuçların elde edilme 

olasılığıdır. Ret veya kabul edilen hipotezlerin doğruluğu, araştırma sonuçlarının 

güvenilir olmasına bağlıdır.2 

 

Analize başlamadan önce, araştırmada yer alan ölçeğin güvenilir olup olmadığının 

test edilmesinde Cronbach’s Alpha testi uygulanmıştır. Bir ölçeğin güvenilir olarak 

kabul edilebilmesi için alfa sayısının 0,70 ve üzerinde olması gerekmektedir.  
                                                 
1 Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları, 8. bs., Đstanbul, Literatür, 2006, s.303. 
2 Hüner Şencan, Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Ankara, Seçkin, 
2005, s.12. 
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Anketin hile çeşitlerinin tespit edilme sıklığı ile ilgili beşinci sorusu için yürütülen 

Cronbach’s Alpha testinin sonuçlarına göre alfa değeri 0,926 bulunmuştur. Bu oranın 

güvenilirlik analizinde alt sınır olarak genel kabul gören 0,70 oranının üzerinde 

olması, anketin ilgili bölümünde kullanılan ölçeğin güvenilir olduğunu 

göstermektedir. Tablo 13’de anketin beşinci sorusu için yapılan Cronbach’s Alpha 

testinin sonuçları yer almaktadır. Đlgili tabloda, ölçekte yer alan her bir değişken için 

ayrı ayrı olmak üzere, değişken silindiğinde ölçeğin ortalaması, değişken silindiğinde 

ölçeğin varyansı, düzeltilmiş değişken-ölçek korelasyonu ve değişken silindiğinde 

ölçeğin alfa katsayısı hesaplanmıştır. Ölçekten herhangi bir soru silindiğinde alfa 

katsayısı artmadığı için ölçek mevcut haliyle kullanılmıştır. 

 

Anketin hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörler ile ilgili yedinci sorusunda, 

Cronbach’s Alpha testi hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 

yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar için olmak üzere üç defa yapılmıştır. 

Cronbach’s Alpha testinin sonuçları hileli finansal raporlama için 0,821, varlıkların 

kötüye kullanılması için 0,834, yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar için ise 

0,829 bulunmuştur. Her üç oranın güvenilirlik analizinde alt sınır olarak genel kabul 

gören 0,70 oranının üzerinde olması, anketin ilgili bölümlerinde kullanılan ölçeğin 

güvenilir olduğunu göstermektedir. Tablo 14, Tablo 15 ve Tablo 16’da anketin 

yedinci sorusu için yapılan Cronbach’s Alpha testinin sonuçları yer almaktadır. 

Ölçekten herhangi bir soru silindiğinde alfa katsayısı önemli ölçüde artmadığı için 

ölçek mevcut haliyle kullanılmıştır. 

 

Bir araştırmanın güçlü olmasını sağlayan ikinci faktör geçerliliktir. Geçerlilik ölçüm 

amacına uygunluk ve ölçüm yapılan ana kütleye genelleme yapabilme anlamına 

gelir. Tanımlayıcı araştırmalarda toplanan verilerin geçerliliği, kullanılan soru 

formunun yüzey ve içerik geçerliliğine sahip olmasıyla ölçülür.3 

 

 

 

                                                 
3 A.e., s.2. 



 199

Yüzey geçerliliği, bir testin/ölçeğin araştırılan yapıyı ölçüp ölçmediğine ilişkin 

olarak araştırmacının kendisinin, yakın çevresindeki arkadaşlarının, araştırılan konu 

hakkında uzman olmayan diğer kişilerin ve pilot araştırmaya katılan  cevaplayıcıların 

kanaat ve görüşlerinin toplanmasıyla belirlenir. Yüzey geçerliliğinde ölçek 

maddesinin düzgün ve anlamlı bir şekilde ifade edilmesi, doğru terimlerin 

kullanılması, uygun kelimelerin seçilmesi, anlamın açık ve net olması, belirsiz birden 

fazla anlama gelecek kelimelerden kaçınılması önemlidir.4  

 

Araştırmada yüzey geçerliliğinin test edilmesi amacı ile, anket formu Đstanbul 

Üniversitesi Đşletme Fakültesi’nde görev yapan iki araştırma görevlisi tarafından 

değerlendirilmiştir. 

 

Đçerik geçerliliği, örneklem olarak belirlenen test veya ölçek maddelerinin belirli bir 

amaca yönelik olarak kavramsal ana kütleyi temsil etme derecesidir. Đçerik 

geçerliliğinde konu içeriği uzmanlardan yararlanılır. 5 

 

Anket formu hazırlandıktan sonra iki bağımsız denetçi ve üç iç denetçi olmak üzere 

konusunda uzman beş kişinin değerlendirmesine tabi tutulmuştur. Uzmanlar 

ifadelerin anlaşılırlığı, ölçeklerin dereceleri, soru sayısının yeterliliği hakkında 

görüşlerini belirtmişlerdir. Bu doğrultuda anket formundaki bazı ifadelerde 

değişiklikler yapılmıştır.  

 

Ankette yer alan ölçeğin güvenilirliği ile ilgili yapılan Cronbach’s Alpha testinin 

sonuçları Tablo 13, Tablo 14, Tablo 15 ve Tablo 16’da verilmiştir. 

                                                 
4 A.e., s.743. 
5 A.e., s.745. 
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Tablo 13: Beşinci Sorunun Güvenilirlik Analizi – Cronbach’s Alpha Testi 

 

Hile Çeşitleri 

Değişken 
Silindiğinde 
Ölçeğin 

Ortalaması 

Değişken 
Silindiğinde 
Ölçeğin 
Varyansı 

Düzeltilmiş 
Değişken-
Ölçek 

Korelasyonu 

Değişken 
Silindiğinde 
Ölçeğin Alfa 
Katsayısı 

Varlıkların Olduğundan Düşük Gösterilmesi  46,74 199,934 ,611 ,922 

Gelirlerin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 46,41 196,972 ,614 ,922 

Hayali (Fiktif) Gelir Kaydedilmesi 46,86 206,108 ,490 ,924 

Gelirlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile 
Dönem Kârının Yüksek Gösterilmesi  

46,32 199,462 ,576 ,922 

Giderlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile 
Dönem Kârının Yüksek Gösterilmesi 

46,32 199,047 ,589 ,922 

Borçların (Yükümlülüklerin) Düşük 
Gösterilmesi 

46,53 199,736 ,584 ,922 

Giderlerin Düşük Gösterilmesi 46,70 202,682 ,584 ,922 

Finansal Tablo Açıklamalarının Đhmal 
Edilmesi 46,21 199,626 ,504 ,924 

Varlıkların Değerlemesinde Yapılan 
Uygunsuzluklar ile Varlıkların Olduğundan 
Yüksek Gösterilmesi 46,55 199,378 ,602 ,922 

Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce Yapılan 
Nakit Hırsızlığı 46,80 204,989 ,464 ,924 

Muhasebe Kaydı Yapıldıktan Sonra Yapılan 
Nakit Hırsızlığı 46,91 205,299 ,468 ,924 

Çek Hileleri 46,91 204,899 ,523 ,923 

Yazar Kasada Yapılan Nakit Hırsızlıkları 47,16 206,466 ,463 ,924 

Fatura Hileleri 46,50 196,152 ,709 ,920 

Bordro Hileleri 46,78 199,916 ,645 ,921 

Harcama Hileleri 46,04 196,263 ,715 ,920 

Nakit Dışı Varlıkların Amaç Dışı 
Kullanılması 46,28 196,776 ,640 ,921 

Nakit Dışı Varlıkların Çalınması 46,77 200,366 ,562 ,923 

Rüşvet Alınması 47,03 204,028 ,541 ,923 

Karşı Tarafı Rüşvet Vermeye Zorlamak 
(Đrtikap) 47,13 201,912 ,599 ,922 

Hediye Kabul Edilmesi 46,38 195,579 ,649 ,921 

Çıkarların Çatışması 46,11 199,667 ,585 ,922 

Güvenilirlik Đstatistiği 

Örnek Sayısı = 141 

Alfa Katsayısı = 0,926 

Değişken Sayısı = 22 
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Tablo 14: Yedinci Sorunun Güvenilirlik Analizi (Hileli Finansal Raporlama) – 

Cronbach’s Alpha Testi 

 

Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 
Faktörler 

Değişken 
Silindiğinde 
Ölçeğin 

Ortalaması 

Değişken 
Silindiğinde 
Ölçeğin 
Varyansı 

Düzeltilmiş 
Değişken-
Ölçek 

Korelasyonu 

Değişken 
Silindiğinde 
Ölçeğin 
Alfa 

Katsayısı 

Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek 
olan davranışlarda bulunarak yüksek etik 
değerler sergilemesi 

46,94 31,189 ,439 ,811 

Đşletme içerisinde kurumsal davranış ve 
etik kurallarının oluşturulması 

46,94 31,774 ,444 ,811 

Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya 
kurumsal davranış ve etik kurallarına 
aykırı davranışta bulunanlar için  cezai 
yaptırımlar koyulması  

46,70 31,899 ,436 ,811 

Đşletme çalışanlarına ve yöneticilere hile 
konusunda eğitim verilmesi 

47,12 30,307 ,498 ,807 

Đşe alım sürecinde, işe alınacak kişilerin 
geçmişte dürüst olmayan davranışları 
bulunup bulunmadığının incelenmesi 

46,99 29,814 ,539 ,803 

Çalışanların işletmeye karşı olumlu 
duygular beslemesini sağlayacak pozitif 
işletme çevresi oluşturulması 

46,97 30,399 ,543 ,803 

Đhbar hatlarının oluşturulması 47,06 32,497 ,274 ,823 

Đşletme yönetimi tarafından hile risk 
değerlendirmesi yapılarak hile risklerinin 
belirlenmesi 

46,87 30,898 ,560 ,803 

Hile risklerinin azaltılması amacı ile 
işletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin 
periyodik olarak gözden geçirilerek 
iyileştirilmesi 

46,72 31,519 ,516 ,806 

Đç kontrol sisteminin iyileştirilmesi amacı 
ile iç kontrol prosedürlerinin periyodik 
olarak gözden geçirilerek etkinliğinin 
değerlendirilmesi 

46,63 31,806 ,466 ,809 

Denetim komitesinin etkin olması 46,56 33,391 ,334 ,817 

Đşletme yönetiminin işletme süreçlerinin 
gözetimi konusunda etkin olması 

46,79 31,607 ,467 ,809 

Đşletmenin bağımsız finansal tablo 
denetimi yaptırıyor olması 

46,71 33,122 ,261 ,822 

Đşletmede iç denetim departmanı olması 46,61 32,325 ,432 ,812 

Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi 
içerisinde sertifikalı hile denetçisinin 
görev alması 

46,79 31,954 ,379 ,815 

Güvenilirlik Đstatistiği 

Örnek Sayısı = 141 Değişken Sayısı = 15     

Alfa Katsayısı = 0,821         
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Tablo 15: Yedinci Sorunun Güvenilirlik Analizi (Varlıkların Kötüye 

Kullanılması) – Cronbach’s Alpha Testi 

 

Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 
Faktörler 

Değişken 
Silindiğinde 
Ölçeğin 

Ortalaması 

Değişken 
Silindiğinde 
Ölçeğin 
Varyansı 

Düzeltilmiş 
Değişken-
Ölçek 

Korelasyonu 

Değişken 
Silindiğinde 
Ölçeğin 
Alfa 

Katsayısı 

Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek 
olan davranışlarda bulunarak yüksek etik 
değerler sergilemesi 

46,78 32,301 ,432 ,826 

Đşletme içerisinde kurumsal davranış ve 
etik kurallarının oluşturulması 

46,65 31,830 ,531 ,820 

Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya 
kurumsal davranış ve etik kurallarına 
aykırı davranışta bulunanlar için  cezai 
yaptırımlar koyulması  

46,43 32,789 ,446 ,825 

Đşletme çalışanlarına ve yöneticilere hile 
konusunda eğitim verilmesi 

46,93 30,866 ,520 ,820 

Đşe alım sürecinde, işe alınacak kişilerin 
geçmişte dürüst olmayan davranışları 
bulunup bulunmadığının incelenmesi 

46,77 31,523 ,454 ,825 

Çalışanların işletmeye karşı olumlu 
duygular beslemesini sağlayacak pozitif 
işletme çevresi oluşturulması 

46,69 32,173 ,461 ,824 

Đhbar hatlarının oluşturulması 46,79 33,879 ,214 ,840 

Đşletme yönetimi tarafından hile risk 
değerlendirmesi yapılarak hile risklerinin 
belirlenmesi 

46,70 31,411 ,529 ,819 

Hile risklerinin azaltılması amacı ile 
işletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin 
periyodik olarak gözden geçirilerek 
iyileştirilmesi 

46,53 30,979 ,628 ,814 

Đç kontrol sisteminin iyileştirilmesi amacı 
ile iç kontrol prosedürlerinin periyodik 
olarak gözden geçirilerek etkinliğinin 
değerlendirilmesi 

46,48 31,708 ,510 ,821 

Denetim komitesinin etkin olması 46,44 33,162 ,443 ,825 

Đşletme yönetiminin işletme süreçlerinin 
gözetimi konusunda etkin olması 

46,57 32,404 ,486 ,823 

Đşletmenin bağımsız finansal tablo 
denetimi yaptırıyor olması 

46,96 31,498 ,399 ,830 

Đşletmede iç denetim departmanı olması 46,37 32,692 ,500 ,822 

Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi 
içerisinde sertifikalı hile denetçisinin 
görev alması 

46,53 32,794 ,374 ,829 

Güvenilirlik Đstatistiği 

Örnek Sayısı = 141 Değişken Sayısı = 15     

Alfa Katsayısı = 0,834         
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Tablo 16: Yedinci Sorunun Güvenilirlik Analizi (Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan 

Davranışlar) – Cronbach’s Alpha Testi 
 

Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 
Faktörler 

Değişken 
Silindiğinde 
Ölçeğin 

Ortalaması 

Değişken 
Silindiğinde 
Ölçeğin 
Varyansı 

Düzeltilmiş 
Değişken-
Ölçek 

Korelasyonu 

Değişken 
Silindiğinde 
Ölçeğin 
Alfa 

Katsayısı 

Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek 
olan davranışlarda bulunarak yüksek etik 
değerler sergilemesi 

46,82 32,937 ,359 ,824 

Đşletme içerisinde kurumsal davranış ve 
etik kurallarının oluşturulması 

46,79 31,050 ,555 ,812 

Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya 
kurumsal davranış ve etik kurallarına 
aykırı davranışta bulunanlar için  cezai 
yaptırımlar koyulması  

46,59 32,558 ,458 ,818 

Đşletme çalışanlarına ve yöneticilere hile 
konusunda eğitim verilmesi 

47,05 30,833 ,510 ,815 

Đşe alım sürecinde, işe alınacak kişilerin 
geçmişte dürüst olmayan davranışları 
bulunup bulunmadığının incelenmesi 

46,84 31,818 ,423 ,821 

Çalışanların işletmeye karşı olumlu 
duygular beslemesini sağlayacak pozitif 
işletme çevresi oluşturulması 

46,80 31,917 ,488 ,816 

Đhbar hatlarının oluşturulması 46,90 33,961 ,181 ,837 

Đşletme yönetimi tarafından hile risk 
değerlendirmesi yapılarak hile risklerinin 
belirlenmesi 

46,82 31,694 ,530 ,814 

Hile risklerinin azaltılması amacı ile 
işletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin 
periyodik olarak gözden geçirilerek 
iyileştirilmesi 

46,64 31,633 ,548 ,813 

Đç kontrol sisteminin iyileştirilmesi amacı 
ile iç kontrol prosedürlerinin periyodik 
olarak gözden geçirilerek etkinliğinin 
değerlendirilmesi 

46,59 31,930 ,527 ,814 

Denetim komitesinin etkin olması 46,60 31,798 ,545 ,813 

Đşletme yönetiminin işletme süreçlerinin 
gözetimi konusunda etkin olması 

46,75 31,602 ,528 ,814 

Đşletmenin bağımsız finansal tablo 
denetimi yaptırıyor olması 

47,16 31,395 ,377 ,826 

Đşletmede iç denetim departmanı olması 46,50 33,180 ,438 ,820 

Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi 
içerisinde sertifikalı hile denetçisinin 
görev alması 

46,64 32,890 ,372 ,823 

Güvenilirlik Đstatistiği 

Örnek Sayısı = 141 Değişken Sayısı = 15     

Alfa Katsayısı = 0,829         
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4.5. Araştırma Verilerinin Analizi 

Anket yöntemi ile elde edilen bulgular araştırmanın amaçları doğrultusunda analiz 

edilmiştir. Araştırma hipotezleri test edilmeden önce araştırmada yer alan ölçeğin 

güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin güvenilirlilik ve geçerliliği 

test edildikten sonra bağımsız denetçiler ve iç denetçilerin hile çeşitlerini tespit etme 

sıklığı arasında anlamlı bir fark olup olmadığı t-testi ile incelenmiştir. Ayrıca 

bağımsız denetçilerin hileleri tespit etme sıklığının belirlenen değişkenler açısından 

farklılık gösterip göstermediği de t-testi ile incelenmiştir. Bağımsız denetçilerin 

hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörlerin etkili olma düzeyi konusundaki 

görüşlerinin üç temel hile çeşidine göre değişip değişmediğinin analiz edilmesinde 

ise Friedman Testi uygulanmıştır.  Bağımsız denetçiler için yapılan analizlerin aynısı 

iç denetçiler için de tekrarlanmıştır. Bu başlık altında araştırma verilerinin analiz 

süreci ayrıntıları ile anlatılarak, analiz sonucunda elde edilen bulgular açıklanacaktır. 

4.5.1. Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin 

Genel Özellikleri 

Bu başlık altında araştırmaya katılan 53 bağımsız denetçi ve 88 iç denetçinin genel 

özellikleri açıklanacaktır. Bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin genel özellikleri 

kapsamında, denetçilerin bağımsız denetim ve iç denetim mesleğindeki hizmet 

süreleri, denetim yapılan şirket sayısı ve hile ile ilgili eğitime katılan ve katılmayan 

denetçi sayısı hakkında bilgiler verilecektir. 

4.5.1.1. Bağımsız Denetçilerin Genel Özellikleri 

Bu başlık altında araştırmaya katılan 53 bağımsız denetçinin genel özellikleri ile 

ilgili frekans dağılımları açıklanmıştır. Tablo 17’de araştırmaya katılan bağımsız 

denetçilerin bağımsız denetim mesleğindeki hizmet sürelerine göre frekans 

dağılımları verilmiştir. 
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Tablo 17: Bağımsız Denetçilerin Bağımsız Denetim Mesleğindeki Hizmet 

Sürelerine Göre Frekans Dağılımı 

 

 Frekans Yüzde (%) 
Birikimli 
Yüzde (%) 

1-5 yıl 24 45,3 45,3 
6-10 yıl 12 22,6 67,9 

11-15 yıl 9 17,0 84,9 

16-20 yıl 5 9,4 94,3 

20 yıldan fazla 3 5,7 100,0 

Toplam 53 100,0  

 

 

Araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin %45,3’ü 1-5 yıl arası, %22,6’sı 6-10 yıl 

arası, %17’si 11-15 yıl arası, %9,4’ü 16-20 yıl arası ve %5,7’si 20 yıldan fazla süre 

ile bağımsız denetim tecrübesine sahiptir. 

 

Şekil 22: Bağımsız Denetçilerin Bağımsız Denetim Mesleğindeki Hizmet 

Sürelerine Göre Frekans Dağılımı 
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Araştırmaya katılan bağımsız denetçilere, meslek hayatları boyunca toplam kaç farklı 

şirketin bağımsız denetim çalışmasında görev aldıkları sorulmuştur. Bağımsız 

denetçilerin denetim çalışmasında görev aldıkları şirket sayılarına göre frekans 

dağılımları Tablo 18’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 18: Bağımsız Denetçilerin Bağımsız Denetim Çalışmasında Görev 

Aldıkları Şirket Sayılarına Göre Frekans Dağılımı 

 

 Frekans Yüzde (%) 
Birikimli 
Yüzde (%) 

1-25 şirket 27 50,9 50,9 

26-50 şirket 12 22,6 73,6 

51-75 şirket 5 9,4 83,0 

76-100 şirket 7 13,2 96,2 

100 şirketten fazla 2 3,8 100,0 

Toplam 53 100,0  

 

 

Şekil 23: Bağımsız Denetçilerin Bağımsız Denetim Çalışmasında Görev 

Aldıkları Şirket Sayılarına Göre Frekans Dağılımı 
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Tablo 19’da araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin hile veya hile denetimi ile 

ilgili derse veya eğitim programına katılıp katılmadıklarına göre frekans dağılımları 

verilmiştir. 

 

Tablo 19: Bağımsız Denetçilerin Hile veya Hile Denetimi ile ilgili Derse veya 

Eğitim Programına Katılıp Katılmamalarına Göre Frekans Dağılımı 

 

 Frekans Yüzde (%) 
Birikimli 
Yüzde (%) 

Evet, katıldım. 28 52,8 52,8 
Hayır, katılmadım. 25 47,2 100,0 

Toplam 53 100,0  

 

 

Araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin, %52,8’i hile veya hile denetimi ile ilgili 

derse veya eğitim programına katılmış, %47,2’si ise katılmamıştır. 

 

Şekil 24: Bağımsız Denetçilerin Hile veya Hile Denetimi ile ilgili Derse veya 

Eğitim Programına Katılıp Katılmamalarına Göre Frekans Dağılımı 
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4.5.1.2. Đç Denetçilerin Genel Özellikleri  

Bu başlık altında araştırmaya katılan 88 iç denetçinin genel özellikleri ile ilgili 

frekans dağılımları açıklanmıştır. Tablo 20’de araştırmaya katılan iç denetçilerin iç 

denetim mesleğindeki hizmet sürelerine göre frekans dağılımları verilmiştir. 

 

Tablo 20: Đç Denetçilerin Đç Denetim Mesleğindeki Hizmet Sürelerine Göre 

Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde (%) 
Birikimli 
Yüzde (%) 

1-5 yıl 38 43,2 43,2 

6-10 yıl 22 25,0 68,2 

11-15 yıl 19 21,6 89,8 

16-20 yıl 7 8,0 97,7 

20 yıldan fazla 2 2,3 100,0 

Toplam 88 100,0  

 

Araştırmaya katılan iç denetçilerin %43,2’si 1-5 yıl arası, %25,0’i 6-10 yıl arası, 

%21,6’sı 11-15 yıl arası, %8’i 16-20 yıl arası ve %2,3’ü 20 yıldan fazla süre ile iç 

denetim tecrübesine sahiptir. 

 

Şekil 25: Đç Denetçilerin Đç Denetim Mesleğindeki Hizmet Sürelerine Göre 

Frekans Dağılımı 
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Araştırmaya katılan iç denetçilere, meslek hayatları boyunca toplam kaç farklı 

şirketin iç denetim çalışmasında görev aldıkları sorulmuştur. Ankette, bu soruyu 

cevaplandırırken iç denetçilerin holdinge bağlı tüm şirketlerin sayısını göz önünde 

bulundurmaları belirtilmiştir. Đç denetçilerin denetim yaptıkları şirket sayıları ile 

ilgili frekans dağılımları Tablo 21’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 21: Đç Denetçilerin Đç Denetim Çalışmasında Görev Aldıkları Şirket 

Sayılarına Göre Frekans Dağılımı 

 

 Frekans Yüzde (%) 
Birikimli 
Yüzde (%) 

1-10 şirket 67 76,1 76,1 
11-20 şirket 6 6,8 83,0 

21-30 şirket 4 4,5 87,5 

31-40 şirket 1 1,1 88,6 

40-50 şirket 1 1,1 89,8 

50 şirketten fazla 9 10,2 100,0 

Toplam 88 100,0  
 

 

Şekil 26: Đç Denetçilerin Đç Denetim Çalışmasında Görev Aldıkları Şirket 

Sayılarına Göre Frekans Dağılımı 
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Tablo 22’de araştırmaya katılan iç denetçilerin hile veya hile denetimi ile ilgili derse 

veya eğitim programına katılıp katılmamalarına göre frekans dağılımları verilmiştir. 

 

Tablo 22: Đç Denetçilerin Hile veya Hile Denetimi ile ilgili Derse veya Eğitim 

Programına Katılıp Katılmamalarına Göre Frekans Dağılımı 

 

 Frekans Yüzde (%) 
Birikimli 
Yüzde (%) 

Evet, katıldım. 57 64,8 64,8 
Hayır, katılmadım. 31 35,2 100,0 

Toplam 88 100,0  

 

 

Araştırmaya katılan iç denetçilerin, %64,8’i hile veya hile denetimi ile ilgili derse 

veya eğitim programına katılmış, %35,2’si ise katılmamıştır. 

 

Şekil 27: Đç Denetçilerin Hile veya Hile Denetimi ile ilgili Derse veya Eğitim 

Programına Katılıp Katılmamalarına Göre Frekans Dağılımı 
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4.5.2. Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçiler ve Đç Denetçiler 

Tarafından En Sık Tespit Edilen Hile Çeşitleri 

Bu başlık altında araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin hileleri 

tespit etme sıklığına göre frekans dağılımları verilecektir. Daha sonra araştırma 

kapsamındaki hile çeşitleri, her bir hile çeşidinin tespit edilme sıklığının ortalamasına 

göre sıralanarak denetçiler tarafından en sık tespit edilen hile çeşitleri belirlenecektir. 

4.5.2.1. Bağımsız Denetçiler Tarafından En Sık Tespit Edilen Hile 

Çeşitleri  

Araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin hile çeşitlerini tespit etme sıklığına göre 

frekans dağılımı Tablo 23’te verilmiştir.  
 

Tablo 23: Bağımsız Denetçilerin Hile Çeşitlerini Tespit Etme Sıklığına Göre 

Frekans Dağılımı 
 

Hile Çeşitleri H
em

en
 H

em
en

 H
iç
 

T
es
p
it
 E
tm

ed
im

 

E
n
d
er
 O

la
ra
k
 T
es
p
it
 

E
tt
im

 

O
rt
a 
S
ık
lı
k
ta
 T
es
p
it
 

E
tt
im

 

O
ld
u
k
ça
 S
ık
 T
es
p
it
 

E
tt
im

 

H
em

en
 H

em
en

 T
ü
m
 

Ş
ir
k
et
le
rd

e 
T
es
p
it
 

E
tt
im

 

C
ev
ap

 S
ay

ıs
ı 

O
rt
al
am

a 

S
ta
n
d
ar
t 
S
ap

m
a 

H
il
el
i F

in
an

sa
l R

ap
or
la
m
a 

Varlıkların Olduğundan Düşük 
Gösterilmesi  

13 18 16 5 1 53 2,30 1,011 

Gelirlerin Olduğundan Düşük 
Gösterilmesi 

9 12 16 16 0 53 2,74 1,077 

Hayali (Fiktif) Gelir Kaydedilmesi 11 30 9 3 0 53 2,08 ,781 

Gelirlerin Farklı Döneme 
Kaydedilmesi ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi  

7 12 14 19 1 53 2,91 1,097 

Giderlerin Farklı Döneme 
Kaydedilmesi ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi 

6 10 17 19 1 53 2,98 1,047 

Borçların (Yükümlülüklerin) Düşük 
Gösterilmesi 

4 19 16 11 3 53 2,81 1,039 

Giderlerin Düşük Gösterilmesi 6 27 12 8 0 53 2,42 ,887 

Finansal Tablo Açıklamalarının Đhmal 
Edilmesi 

4 9 16 17 7 53 3,26 1,129 

Varlıkların Değerlemesinde Yapılan 
Uygunsuzluklar ile Varlıkların 
Olduğundan Yüksek Gösterilmesi 

7 19 14 12 1 53 2,64 1,039 
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Tablo 23 (Devam)         

Hile Çeşitleri 
 H

em
en

 H
em

en
 H

iç
 T
es
p
it
 

E
tm

ed
im

 

E
n
d
er
 O

la
ra
k
 T
es
p
it
 

E
tt
im

 

O
rt
a 
S
ık
lı
k
ta
 T
es
p
it
 

E
tt
im

 

O
ld
u
k
ça
 S
ık
 T
es
p
it
 E
tt
im

 

H
em

en
 H

em
en

 T
ü
m
 

Ş
ir
k
et
le
rd

e 
T
es
p
it
 E
tt
im

 

C
ev
ap

 S
ay

ıs
ı 

O
rt
al
am

a 

S
ta
n
d
ar
t 
S
ap

m
a 

V
ar
lı
k
la
rı
n
 K

öt
ü
ye
 K

u
ll
an

ıl
m
as
ı 

Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce 
Yapılan Nakit Hırsızlığı 

27 18 5 2 1 53 1,72 ,928 

Muhasebe Kaydı Yapıldıktan Sonra 
Yapılan Nakit Hırsızlığı 

31 15 5 1 1 53 1,60 ,884 

Çek Hileleri 21 25 6 1 0 53 1,75 ,731 

Yazar Kasada Yapılan Nakit 
Hırsızlıkları 

33 12 5 3 0 53 1,58 ,887 

Fatura Hileleri 14 19 13 7 0 53 2,25 ,998 

Bordro Hileleri 15 18 13 7 0 53 2,23 1,012 

Harcama Hileleri 9 13 25 5 1 53 2,55 ,952 

Nakit Dışı Varlıkların Amaç Dışı 
Kullanılması 

11 21 13 7 1 53 2,36 1,021 

Nakit Dışı Varlıkların Çalınması 27 15 9 2 0 53 1,74 ,880 

Y
ol
su
zl
u
k
  v

e 
A
h
lâ
k
i 

O
lm

ay
an

 D
av

ra
n
ış
la
r Rüşvet Alınması 30 8 13 2 0 53 1,75 ,959 

Karşı Tarafı Rüşvet Vermeye 
Zorlamak (Đrtikap) 

31 14 5 3 0 53 1,62 ,882 

Hediye Kabul Edilmesi 13 20 11 7 2 53 2,34 1,108 

Çıkarların Çatışması 9 22 10 9 3 53 2,53 1,137 

 

 

Bağımsız denetçilerin en sık tespit ettikleri hile çeşitlerini belirlemek amacı ile 

bağımsız denetçilerin her bir hile çeşidini tespit etme sıklığının ortalamasına göre 

hile çeşitleri sıralanmıştır. Yapılan sıralamaya göre bağımsız denetçiler tarafından en 

sık tespit edilen hile, finansal tablo açıklamalarının ihmal edilmesidir.  
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Tablo 24: Bağımsız Denetçilerin Hile Çeşitlerini Tespit Etme Sıklığının 

Ortalamasına Göre Yapılan Sıralama 

 

Sıra Hile Çeşitleri 
Örnek 
Sayısı Ortalama 

1 Finansal Tablo Açıklamalarının Đhmal Edilmesi 53 3,26 

2 Giderlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi 

53 2,98 

3 Gelirlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi  

53 2,91 

4 Borçların (Yükümlülüklerin) Düşük Gösterilmesi 53 2,81 
5 Gelirlerin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 53 2,74 

6 
Varlıkların Değerlemesinde Yapılan Uygunsuzluklar ile 
Varlıkların Olduğundan Yüksek Gösterilmesi 

53 2,64 

7 Harcama Hileleri 53 2,55 
8 Çıkarların Çatışması 53 2,53 
9 Giderlerin Düşük Gösterilmesi 53 2,42 
10 Nakit Dışı Varlıkların Amaç Dışı Kullanılması 53 2,36 
11 Hediye Kabul Edilmesi 53 2,34 
12 Varlıkların Olduğundan Düşük Gösterilmesi  53 2,30 
13 Fatura Hileleri 53 2,25 
14 Bordro Hileleri 53 2,23 
15 Hayali (Fiktif) Gelir Kaydedilmesi 53 2,08 
16 Çek Hileleri 53 1,75 
17 Rüşvet Alınması 53 1,75 
18 Nakit Dışı Varlıkların Çalınması 53 1,74 
19 Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce Yapılan Nakit Hırsızlığı 53 1,72 
20 Karşı Tarafı Rüşvet Vermeye Zorlamak (Đrtikap) 53 1,62 
21 Muhasebe Kaydı Yapıldıktan Sonra Yapılan Nakit Hırsızlığı 53 1,60 
22 Yazar Kasada Yapılan Nakit Hırsızlıkları 53 1,58 

 

4.5.2.2. Đç Denetçiler Tarafından En Sık Tespit Edilen Hile Çeşitleri 

Araştırmaya katılan iç denetçilerin hile çeşitlerini tespit etme sıklığına göre frekans 

dağılımı Tablo 25’te verilmiştir.  
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Tablo 25: Đç Denetçilerin Hile Çeşitlerini Tespit Etme Sıklığına Göre Frekans 

Dağılımı 

 

Hile Çeşitleri H
em

en
 H

em
en

 H
iç
 

T
es
p
it
 E
tm

ed
im

 

E
n
d
er
 O

la
ra
k
 T
es
p
it
 

E
tt
im

 

O
rt
a 
S
ık
lı
k
ta
 T
es
p
it
 

E
tt
im

 

O
ld
u
k
ça
 S
ık
 T
es
p
it
 

E
tt
im

 

H
em

en
 H

em
en

 T
ü
m
 

Ş
ir
k
et
le
rd

e 
T
es
p
it
 

E
tt
im

 

C
ev
ap

 S
ay

ıs
ı 

O
rt
al
am

a 

S
ta
n
d
ar
t 
S
ap

m
a 

H
il
el
i F

in
an

sa
l R

ap
or
la
m
a 

Varlıkların Olduğundan Düşük 
Gösterilmesi  

13 18 16 5 1 53 2,30 1,011 

Gelirlerin Olduğundan Düşük 
Gösterilmesi 

9 12 16 16 0 53 2,74 1,077 

Hayali (Fiktif) Gelir Kaydedilmesi 11 30 9 3 0 53 2,08 ,781 

Gelirlerin Farklı Döneme 
Kaydedilmesi ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi  

7 12 14 19 1 53 2,91 1,097 

Giderlerin Farklı Döneme 
Kaydedilmesi ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi 

6 10 17 19 1 53 2,98 1,047 

Borçların (Yükümlülüklerin) Düşük 
Gösterilmesi 

4 19 16 11 3 53 2,81 1,039 

Giderlerin Düşük Gösterilmesi 6 27 12 8 0 53 2,42 ,887 

Finansal Tablo Açıklamalarının Đhmal 
Edilmesi 

4 9 16 17 7 53 3,26 1,129 

Varlıkların Değerlemesinde Yapılan 
Uygunsuzluklar ile Varlıkların 
Olduğundan Yüksek Gösterilmesi 

7 19 14 12 1 53 2,64 1,039 

V
ar
lı
k
la
rı
n
 K

öt
ü
ye
 K

u
ll
an

ıl
m
as
ı 

Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce 
Yapılan Nakit Hırsızlığı 

27 18 5 2 1 53 1,72 ,928 

Muhasebe Kaydı Yapıldıktan Sonra 
Yapılan Nakit Hırsızlığı 

31 15 5 1 1 53 1,60 ,884 

Çek Hileleri 21 25 6 1 0 53 1,75 ,731 

Yazar Kasada Yapılan Nakit 
Hırsızlıkları 

33 12 5 3 0 53 1,58 ,887 

Fatura Hileleri 14 19 13 7 0 53 2,25 ,998 

Bordro Hileleri 15 18 13 7 0 53 2,23 1,012 

Harcama Hileleri 9 13 25 5 1 53 2,55 ,952 

Nakit Dışı Varlıkların Amaç Dışı 
Kullanılması 

11 21 13 7 1 53 2,36 1,021 

Nakit Dışı Varlıkların Çalınması 27 15 9 2 0 53 1,74 ,880 

Y
ol
su
zl
u
k
  v

e 
A
h
lâ
k
i 

O
lm

ay
an

 D
av

ra
n
ış
la
r Rüşvet Alınması 30 8 13 2 0 53 1,75 ,959 

Karşı Tarafı Rüşvet Vermeye 
Zorlamak (Đrtikap) 

31 14 5 3 0 53 1,62 ,882 

Hediye Kabul Edilmesi 13 20 11 7 2 53 2,34 1,108 

Çıkarların Çatışması 9 22 10 9 3 53 2,53 1,137 



 215

Đç denetçilerin en sık tespit ettikleri hile çeşitlerini belirlemek amacı ile iç 

denetçilerin her bir hile çeşidini tespit etme sıklığının ortalamasına göre hile çeşitleri 

sıralanmıştır. Yapılan sıralamaya göre iç denetçiler tarafından en sık tespit edilen 

hile, harcama hileleridir.  

 

Tablo 26: Đç Denetçilerin Hile Çeşitlerini Tespit Etme Sıklığının Ortalamasına 

Göre Yapılan Sıralama 

 

Sıra Hile Çeşitleri 
Örnek 
Sayısı Ortalama 

1 Harcama Hileleri 88 2,94 
2 Çıkarların Çatışması 88 2,84 
3 Nakit Dışı Varlıkların Amaç Dışı Kullanılması 88 2,66 
4 Hediye Kabul Edilmesi 88 2,52 
5 Fatura Hileleri 88 2,39 

6 
Gelirlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi  

88 2,27 

7 Nakit Dışı Varlıkların Çalınması 88 2,26 
8 Gelirlerin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 88 2,23 
9 Finansal Tablo Açıklamalarının Đhmal Edilmesi 88 2,23 

10 
Giderlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile Dönem 
Kârının Yüksek Gösterilmesi 

88 2,23 

11 
Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

88 2,22 

12 
Muhasebe Kaydı Yapıldıktan Sonra Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

88 2,11 

13 
Varlıkların Değerlemesinde Yapılan Uygunsuzluklar ile 
Varlıkların Olduğundan Yüksek Gösterilmesi 

88 2,07 

14 Çek Hileleri 88 2,02 
15 Borçların (Yükümlülüklerin) Düşük Gösterilmesi 88 1,99 
16 Giderlerin Düşük Gösterilmesi 88 1,95 
17 Varlıkların Olduğundan Düşük Gösterilmesi  88 1,95 
18 Bordro Hileleri 88 1,94 
19 Hayali (Fiktif) Gelir Kaydedilmesi 88 1,91 
20 Rüşvet Alınması 88 1,83 
21 Karşı Tarafı Rüşvet Vermeye Zorlamak (Đrtikap) 88 1,75 
22 Yazar Kasada Yapılan Nakit Hırsızlıkları 88 1,72 
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4.5.3. Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin 

Hileleri Tespit Etme Sıklığı Arasındaki Farkların Analizi 

Tez çalışmasının araştırma bölümü için hazırlanan anket formunda Sertifikalı Hile 

Denetçileri Birliği (ACFE) tarafından belirlenen hile çeşitleri sıralanmış, bağımsız 

denetçilere ve iç denetçilere Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde yaptıkları 

denetim çalışmaları sırasında bu hileleri hangi sıklıkta tespit ettikleri sorulmuştur.  

 

Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği (ACFE) tarafından yapılan sınıflandırmaya göre 

hile çeşitlerinin tamamı EK-1’de sunulmuştur. ACFE tarafından yapılan 

sınıflandırmada; hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 

yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar üç temel hile çeşidi olarak belirlenmiştir. 

Anket formunda verilen 22 hile çeşidi ise bu üç temel hilenin alt açılımlarıdır. 

 

Yapılacak olan t-testi öncelikle anket formunda verilen 22 hile çeşidi için yapılacak, 

daha sonra ise aynı analiz hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması 

ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar olmak üzere üç temel hile çeşidi için 

tekrarlanacaktır. 

 

Anket formunda verilen her bir hile çeşidi için yapılacak olan analiz sürecinde; 

bağımsız denetçilerin her bir hile çeşidini tespit etme sıklığına ilişkin verdikleri 

cevapların ortalaması ile iç denetçilerin her bir hile çeşidini tespit etme sıklığına 

ilişkin verdikleri cevapların ortalaması karşılaştırılmıştır.  

 

Hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki 

olmayan davranışlar olmak üzere üç temel hile çeşidi için yapılacak olan analiz 

süreci aşağıda açıklanmıştır:  

 

Her bir bağımsız denetçinin hileli finansal raporlamanın alt bileşenlerini oluşturan 

hile çeşitleri için verdikleri cevapların ortalaması alınmış ve elde edilen sayı bu 

denetçi tarafından hileli finansal raporlama hilelerini tespit etme sıklığı için verilmiş 

cevap olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra aynı işlem varlıkların kötüye 
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kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar için tekrarlanmıştır. Her bir 

bağımsız denetçinin üç temel hile çeşidi için verdikleri cevaplar elde edildikten sonra 

iç denetçiler için de aynı işlem yapılmıştır. Daha sonra t-testi uygulanarak bağımsız 

denetçilerin  üç temel hile çeşidini tespit etme sıklığı ile iç denetçilerin üç temel hile 

çeşidini tespit etme sıklığı arasında anlamlı bir fark olup olmadığı analiz edilmiştir. 

4.5.3.1. Her Bir Hile Çeşidi Đçin Bağımsız Denetçilerin ve Đç 

Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığı Arasındaki Farkların 

Analizi  

Araştırmanın temel hipotezlerinden ilki, bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin 

hileleri tespit etme sıklığı arasında fark olup olmadığına ilişkindir. 

 

Araştırma Hipotezi:  

 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde 

yaptıkları denetim çalışmaları sırasında “HĐLE ÇEŞĐTLERĐNDEN HER BĐRĐNĐ”  

tespit etme sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

 

Yukarıdaki hipotez anket formunda belirtilen her bir hile çeşidi için ayrı ayrı ele 

alınarak test edilmiştir. Bu aşamada yukarıdaki hipotezde “hile çeşitlerinden her 

birini” ifadesi yerine her bir hile çeşidi sırayla kullanılmış ve oluşturulan hipotezler 

için t-testi yapılmıştır. Testin analizi sırasında her bir hile çeşidi için bağımsız 

denetçilerin hileyi tespit etme sıklığının ortalaması ile iç denetçilerin hileyi tespit 

etme sıklığının ortalaması arasında anlamlı bir fark olup olmadığı test edilmiştir. Hile 

çeşitlerinin her biri için yapılan analiz sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
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Tablo 27: Bağımsız Denetçiler ile Đç Denetçilerin Hile Çeşitlerini Tespit Etme 

Sıklıklarının Ortalamaları 

 

 Hile Çeşitleri 
Meslek 

Örnek 
Sayısı Ortalama 

Varlıkların Olduğundan Düşük Gösterilmesi 
Đ.D. 88 1,95 
B.D. 53 2,30 

Gelirlerin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 
Đ.D. 88 2,23 
B.D. 53 2,74 

Hayali (Fiktif) Gelir Kaydedilmesi 
Đ.D. 88 1,91 
B.D. 53 2,08 

Gelirlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi  

Đ.D. 88 2,27 
B.D. 53 2,91 

Giderlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi 

Đ.D. 88 2,23 
B.D. 53 2,98 

Borçların (Yükümlülüklerin) Düşük Gösterilmesi 
Đ.D. 88 1,99 
B.D. 53 2,81 

Giderlerin Düşük Gösterilmesi 
Đ.D. 88 1,95 
B.D. 53 2,42 

Finansal Tablo Açıklamalarının Đhmal Edilmesi 
Đ.D. 88 2,23 
B.D. 53 3,26 

Varlıkların Değerlemesinde Yapılan Uygunsuzluklar ile 
Varlıkların Olduğundan Yüksek Gösterilmesi 

Đ.D. 88 2,07 

B.D. 53 2,64 

Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

Đ.D. 88 2,22 
B.D. 53 1,72 

Muhasebe Kaydı Yapıldıktan Sonra Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

Đ.D. 88 2,11 
B.D. 53 1,60 

Çek Hileleri 
Đ.D. 88 2,02 
B.D. 53 1,75 

Yazar Kasada Yapılan Nakit Hırsızlıkları 
Đ.D. 88 1,72 
B.D. 53 1,58 

Fatura Hileleri 
Đ.D. 88 2,39 
B.D. 53 2,25 

Bordro Hileleri 
Đ.D. 88 1,94 
B.D. 53 2,23 

Harcama Hileleri 
Đ.D. 88 2,94 
B.D. 53 2,55 

Nakit Dışı Varlıkların Amaç Dışı Kullanılması 
Đ.D. 88 2,66 
B.D. 53 2,36 

Nakit Dışı Varlıkların Çalınması 
Đ.D. 88 2,26 
B.D. 53 1,74 

Rüşvet Alınması 
Đ.D. 88 1,83 
B.D. 53 1,75 

Karşı Tarafı Rüşvet Vermeye Zorlamak (Đrtikap) 
Đ.D. 88 1,75 
B.D. 53 1,62 

Hediye Kabul Edilmesi 
Đ.D. 88 2,52 
B.D. 53 2,34 

Çıkarların Çatışması 
Đ.D. 88 2,84 
B.D. 53 2,53 
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Tablo 28: Bağımsız Denetçiler ile Đç Denetçilerin Hile Çeşitlerini Tespit Etme 

Sıklıklarının Ortalamalarının Farklılığı Testi 

 

 
 
 

 

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Varlıkların 
Olduğundan Düşük 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,000 ,983 -1,892 139 ,061 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-1,924 115,576 ,057 

Gelirlerin Olduğundan 
Düşük Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

2,870 ,092 -2,440 139 ,016 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-2,540 123,471 ,012 

Hayali (Fiktif) Gelir 
Kaydedilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

7,067 ,009 -1,071 139 ,286 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-1,125 126,495 ,263 

Gelirlerin Farklı 
Döneme Kaydedilmesi 
ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi  

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,030 ,863 -3,273 139 ,001 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-3,291 111,677 ,001 

Giderlerin Farklı 
Döneme Kaydedilmesi 
ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,945 ,333 -3,962 139 ,000 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-4,031 115,709 ,000 

Borçların 
(Yükümlülüklerin) 
Düşük Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,044 ,834 -4,508 139 ,000 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-4,527 111,127 ,000 

Giderlerin Düşük 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,029 ,865 -2,843 139 ,005 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-2,898 116,425 ,004 

Finansal Tablo 
Açıklamalarının Đhmal 
Edilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,916 ,340 -5,051 139 ,000 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-5,139 115,742 ,000 

Varlıkların 
Değerlemesinde 
Yapılan 
Uygunsuzluklar ile 
Varlıkların 
Olduğundan Yüksek 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,025 ,874 -3,056 139 ,003 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-3,101 114,761 ,002 
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Tablo 28 (Devam) 
     

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Muhasebe Kaydı 
Yapılmadan Önce 
Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

2,346 ,128 2,905 139 ,004 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

2,976 118,100 ,004 

Muhasebe Kaydı 
Yapıldıktan Sonra 
Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,112 ,294 3,061 139 ,003 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

3,156 120,213 ,002 

Çek Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

8,526 ,004 1,689 139 ,093 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

1,824 133,994 ,070 

Yazar Kasada Yapılan 
Nakit Hırsızlıkları 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,364 ,547 ,822 139 ,412 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

,833 114,249 ,407 

Fatura Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

3,395 ,068 ,728 139 ,468 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

,759 123,816 ,450 

Bordro Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,808 ,370 -1,612 139 ,109 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-1,611 109,502 ,110 

Harcama Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,148 ,286 2,098 139 ,038 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

2,202 126,126 ,029 

Nakit Dışı Varlıkların 
Amaç Dışı 
Kullanılması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

4,454 ,037 1,464 139 ,146 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

1,544 127,629 ,125 

Nakit Dışı Varlıkların 
Çalınması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

6,416 ,012 2,755 139 ,007 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

2,975 133,899 ,003 

Rüşvet Alınması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,717 ,192 ,455 139 ,650 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

,453 107,749 ,652 
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Tablo 28: (Devam) 
     

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı           
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Karşı Tarafı Rüşvet 
Vermeye Zorlamak 
(Đrtikap) 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,208 ,274 ,749 139 ,455 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

,779 123,019 ,438 

Hediye Kabul 
Edilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

4,287 ,040 ,853 139 ,395 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

,888 123,528 ,376 

Çıkarların Çatışması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,257 ,613 1,612 139 ,109 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

1,599 107,070 ,113 

 

 

T-testi analizi aşamasında, öncelikle Levene’in varyansların eşitliği testi yapılmıştır. 

Levene’in varyansların eşitliği testinde anlamlılık değeri 0,05’e eşit ve altında olan 

hile çeşitleri için varyansların eşit olmadığı varsayımı kabul edilmiş, anlamlılık 

değeri 0,05’in üzerinde olan hile çeşitleri için ise varyansların eşit olduğu varsayımı 

kabul edilmiştir. 

 

Levene’in varyansların eşitliği testinden sonra, ortalamaların farksızlığı t-testi 

yapılmıştır. %95 güvenilirlik düzeyinde, t-testi sonuçlarına göre anlamlılık değeri 

0,05’e eşit veya altında olan hipotezler reddedilmiş, anlamlılık değeri 0,05’in 

üzerindeki hipotezler ise kabul edilmiştir. 

 

Daha önce belirtilen temel araştırma hipotezi çerçevesinde her bir hile çeşidi için 

oluşturulan hipotezler ve hipotez sonuçları Tablo 29’da özetlenmiştir. 
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Tablo 29: Bağımsız Denetçiler ile Đç Denetçilerin Hile Çeşitlerini Tespit Etme 

Sıklığının Ortalamalarının Farklılığı Testine Đlişkin Araştırma Hipotezleri ve 

Sonuçları 

 

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
“HĐLE ÇEŞĐTLERĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit etme sıklıkları 
arasında anlamlı fark yoktur. 

1 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
varlıkların olduğundan düşük gösterilmesi hilesini tespit 
etme sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

2 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
gelirlerin olduğundan düşük gösterilmesi hilesini tespit 
etme sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

3 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
hayali (fiktif) gelir kaydedilmesi hilesini tespit etme 
sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

4 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
gelirlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının 
yüksek gösterilmesi hilesini tespit etme sıklıkları arasında 
anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

5 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
giderlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının 
yüksek gösterilmesi hilesini tespit etme sıklıkları arasında 
anlamlı fark yoktur.  

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

6 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
borçların (yükümlülüklerin) düşük gösterilmesi hilesini 
tespit etme sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

7 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
giderlerin düşük gösterilmesi hilesini tespit etme sıklıkları 
arasında anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

8 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
finansal tablo açıklamalarının ihmal edilmesi hilesini tespit 
etme sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

9 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
varlıkların değerlemesinde yapılan uygunsuzluklar ile 
varlıkların olduğundan yüksek gösterilmesi hilesini tespit 
etme sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

10 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
muhasebe kaydı yapılmadan önce yapılan nakit hırsızlığı 
hilesini tespit etme sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur.  

H0 hipotezi reddedilmiştir. 
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Tablo 29: (Devam)  

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

11 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
muhasebe kaydı yapıldıktan sonra yapılan nakit hırsızlığı 
hilesini tespit etme sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

12 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
çek hilelerini tespit etme sıklıkları arasında anlamlı fark 
yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

13 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
yazar kasada yapılan nakit hırsızlıkları hilesini tespit etme 
sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

14 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
fatura hilelerini tespit etme sıklıkları arasında anlamlı fark 
yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

15 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
bordro hilelerini tespit etme sıklıkları arasında anlamlı fark 
yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

16 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
harcama hilelerini tespit etme sıklıkları arasında anlamlı fark 
yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

17 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
nakit dışı varlıkların amaç dışı kullanılması hilesini tespit 
etme sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

18 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
nakit dışı varlıkların çalınması hilesini tespit etme sıklıkları 
arasında anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

19 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
rüşvet alınması hilesini tespit etme sıklıkları arasında anlamlı 
fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

20 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
karşı tarafı rüşvet vermeye zorlamak (irtikap) hilesini 
tespit etme sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

21 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
hediye kabul edilmesi hilesini tespit etme sıklıkları arasında 
anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

22 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
çıkarların çatışması hilesini tespit etme sıklıkları arasında 
anlamlı fark yoktur.  

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

 

Yapılan t-testi sonuçlarına göre, aşağıda belirtilen hile çeşitleri için %95 güvenilirlik 

düzeyinde H0 reddedilmiştir. Buna göre, aşağıdaki hileleri bağımsız denetçilerin 
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tespit etme sıklığı ile iç denetçilerin tespit etme sıklığı arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir fark vardır. T-testi sonuçlarına göre, α=0,05 anlamlılık düzeyinde 

aşağıdaki yargılara varılmıştır: 

 

Bağımsız denetçiler aşağıdaki hileleri iç denetçilerden daha sık tespit etmektedir.  

• Gelirlerin olduğundan düşük gösterilmesi 

• Gelirlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi 

• Giderlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi 

• Borçların (yükümlülüklerin) düşük gösterilmesi 

• Giderlerin düşük gösterilmesi 

• Finansal tablo açıklamalarının ihmal edilmesi 

• Varlıkların değerlemesinde yapılan uygunsuzluklar ile varlıkların olduğundan 

yüksek gösterilmesi 

 

Đç denetçiler aşağıdaki hileleri bağımsız denetçilerden daha sık tespit etmektedir.  

• Muhasebe kaydı yapılmadan önce yapılan nakit hırsızlığı 

• Muhasebe kaydı yapıldıktan sonra yapılan nakit hırsızlığı 

• Harcama hileleri 

• Nakit dışı varlıkların çalınması 

 

Yapılan t-testi sonuçlarına göre, aşağıda belirtilen hile çeşitleri için %90 güvenilirlik 

düzeyinde H0 reddedilmiştir. Buna göre, aşağıdaki hileleri bağımsız denetçilerin 

tespit etme sıklığı ile iç denetçilerin tespit etme sıklığı arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir fark vardır.  

• Varlıkların olduğundan düşük gösterilmesi 

• Çek hileleri 

 

T-testi sonuçlarına göre, α=0,10 anlamlılık düzeyinde aşağıdaki yargılara varılmıştır: 

• Bağımsız denetçiler varlıkların olduğundan düşük gösterilmesi hilesini iç 

denetçilerden daha sık tespit etmektedir.  

• Đç denetçiler çek hilelerini bağımsız denetçilerden daha sık tespit etmektedir.  
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4.5.3.2. Üç Temel Hile Çeşidi Đçin Bağımsız Denetçilerin ve Đç 

Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığı Arasındaki Farkların 

Analizi  

Bu bölümde bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin hileleri tespit etme sıklığı 

arasındaki farkların analizi, üç temel hile çeşidine göre yapılacaktır.  

 

Araştırma Hipotezi: 

 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde 

yaptıkları denetim çalışmaları sırasında “ÜÇ TEMEL HĐLE ÇEŞĐDĐNDEN HER 

BĐRĐNĐ”  tespit etme sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

 

Yukarıdaki hipotez her bir temel hile çeşidi için ayrı ayrı ele alınarak test edilmiştir. 

Bu aşamada yukarıdaki hipotezde “üç temel hile çeşidinden her birini” ifadesi yerine 

hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki 

olmayan davranışlar ifadeleri sırayla kullanılmış ve oluşturulan hipotezler için t-testi 

yapılmıştır. Testin analizi sırasında her bir temel hile çeşidi için bağımsız 

denetçilerin hileyi tespit etme sıklığının ortalaması ile iç denetçilerin hileyi tespit 

etme sıklığının ortalaması arasında anlamlı bir fark olup olmadığı test edilmiştir. 

Yapılan analiz sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

 

Tablo 30: Bağımsız Denetçiler ile Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidini Tespit 

Etme Sıklığının Ortalamaları  

 

Hile Çeşitleri Meslek 
Örnek 
Sayısı Ortalama 

Standart 
Sapma 

Hileli Finansal Raporlama 
Đç Denetçi 88 2,0922 ,84338 

Bağımsız Denetçi 53 2,6813 ,67376 

Varlıkların Kötüye Kullanılması 
Đç Denetçi 88 2,2513 ,78214 

Bağımsız Denetçi 53 1,9748 ,67749 

Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan 
Davranışlar 

Đç Denetçi 88 2,2358 ,93184 

Bağımsız Denetçi 53 2,0613 ,89322 
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Tablo 31: Bağımsız Denetçiler ile Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidini Tespit 

Etme Sıklığının Ortalamalarının Farklılığı Testi 

 

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Hileli Finansal 
Raporlama 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

5,972 ,016 -4,321 139 ,000 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -4,566 128,208 ,000 

Varlıkların Kötüye 
Kullanılması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

2,517 ,115 2,135 139 ,035 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    2,212 122,002 ,029 

Yolsuzluk ve Ahlâki 
Olmayan Davranışlar 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,039 ,844 1,094 139 ,276 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    1,105 113,392 ,271 

 

 

Tablo 32: Bağımsız Denetçiler ile Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidini Tespit 

Etme Sıklığının Ortalamalarının Farklılığı Testine Đlişkin Araştırma Hipotezleri 

ve Sonuçları 

 

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
“ÜÇ TEMEL HĐLE ÇEŞĐDĐNDEN HER BĐRĐNĐ”  tespit etme 
sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

1 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
hileli finansal raporlama hilelerini tespit etme sıklıkları 
arasında anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

2 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
varlıkların kötüye kullanılması hilelerini tespit etme 
sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur.  

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

3 

H0: Bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerde yaptıkları denetim çalışmaları sırasında 
yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar hilelerini tespit 
etme sıklıkları arasında anlamlı fark yoktur. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 
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Yapılan t-testi sonuçlarına göre, aşağıda belirtilen temel hile çeşitleri için %95 

güvenilirlik düzeyinde H0 reddedilmiştir. Buna göre, aşağıdaki hileleri bağımsız 

denetçilerin tespit etme sıklığı ile iç denetçilerin tespit etme sıklığı arasında istatistiki 

olarak anlamlı bir fark vardır. 

• Hileli finansal raporlama 

• Varlıkların kötüye kullanılması 

 

 T-testi sonuçlarına göre, α=0,05 anlamlılık düzeyinde aşağıdaki yargılara 

varılmıştır:  

• Bağımsız denetçiler hileli finansal raporlama hilelerini iç denetçilerden daha 

sık tespit etmektedir.  

• Đç denetçiler varlıkların kötüye kullanılması hilelerini bağımsız denetçilerden 

daha sık tespit etmektedir. 

4.5.4. Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin 

Hileleri Tespit Etme Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine 

Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizi 

Bu bölümde araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin hileleri 

tespit etme sıklığının denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık gösterip 

göstermediği analiz edilecektir. Denetçilerin mesleki deneyim süreleri bağımsız 

denetçiler için bağımsız denetim mesleğindeki deneyim süresi ve iç denetçiler için 

ise iç denetim mesleğindeki deneyim süresidir.  

 

Araştırma verileri toplanırken  bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin mesleki 

deneyim süresi ile ilgili bilgiler 1-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 20 yıldan 

fazla olmak üzere beş kategoride toplanmıştır. Belirtilen beş kategoriye dahil olan 

örnek sayısının istatistiki analiz için yeterli olmamasından dolayı analiz aşamasında 

kategorilerin bazıları birleştirilmiş ve mesleki deneyim süresi “1-10 yıl” ve “10 

yıldan fazla” olmak üzere iki kategoride analiz edilmiştir.  
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4.5.4.1. Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizi 

Araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin hileleri tespit etme sıklığının mesleki 

deneyim süresine göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesinde öncelikle 

anket formunda belirtilen her bir hile çeşidi için analiz yapılmış daha sonra ise üç 

temel hile çeşidine göre analiz tekrarlanmıştır.  

 

Her Bir Hile Çeşidine Göre Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizi 

 

Analize ilişkin olarak oluşturulmuş olan araştırma hipotezi aşağıdadır.  

 

Araştırma Hipotezi: 

 

H0: Bağımsız denetçilerin “HĐLE ÇEŞĐTLERĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit etme 

sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

 

Yukarıdaki hipotez anket formunda belirtilen her bir hile çeşidi için ayrı ayrı ele 

alınarak test edilmiştir. Bu aşamada yukarıdaki hipotezde “hile çeşitlerinden her 

birini” ifadesi yerine her bir hile çeşidi sırayla kullanılmış ve oluşturulan hipotezler 

için t-testi yapılmıştır. Testin analizi sırasında her bir hile çeşidi için 1-10 yıl mesleki 

deneyime sahip olan bağımsız denetçilerin hileyi tespit etme sıklığının ortalaması ile 

10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip olan bağımsız denetçilerin hileyi tespit etme 

sıklığının ortalaması arasında anlamlı bir fark olup olmadığı test edilmiştir. Hile 

çeşitlerinin her biri için yapılan analiz sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
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Tablo 33: Bağımsız Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin Ortalamalar 

 

 Hile Çeşitleri 
Mesleki 
Deneyim  

Örnek 
Sayısı Ortalama 

Standart 
Sapma 

Varlıkların Olduğundan Düşük Gösterilmesi 
1-10 yıl 36 2,31 1,064 

10 yıldan fazla 17 2,29 ,920 

Gelirlerin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 
1-10 yıl 36 2,44 1,054 

10 yıldan fazla 17 3,35 ,862 

Hayali (Fiktif) Gelir Kaydedilmesi 
1-10 yıl 36 2,03 ,878 
10 yıldan fazla 17 2,18 ,529 

Gelirlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile Dönem 
Kârının Yüksek Gösterilmesi  

1-10 yıl 36 2,81 1,167 

10 yıldan fazla 17 3,12 ,928 

Giderlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile Dönem 
Kârının Yüksek Gösterilmesi 

1-10 yıl 36 2,94 1,120 

10 yıldan fazla 17 3,06 ,899 

Borçların (Yükümlülüklerin) Düşük Gösterilmesi 
1-10 yıl 36 2,81 1,142 

10 yıldan fazla 17 2,82 ,809 

Giderlerin Düşük Gösterilmesi 
1-10 yıl 36 2,42 ,967 
10 yıldan fazla 17 2,41 ,712 

Finansal Tablo Açıklamalarının Đhmal Edilmesi 
1-10 yıl 36 3,17 1,183 

10 yıldan fazla 17 3,47 1,007 

Varlıkların Değerlemesinde Yapılan 
Uygunsuzluklar ile Varlıkların Olduğundan 
Yüksek Gösterilmesi 

1-10 yıl 36 2,67 1,042 

10 yıldan fazla 17 2,59 1,064 

Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

1-10 yıl 36 1,69 1,064 

10 yıldan fazla 17 1,76 ,562 

Muhasebe Kaydı Yapıldıktan Sonra Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

1-10 yıl 36 1,56 ,969 

10 yıldan fazla 17 1,71 ,686 

Çek Hileleri 
1-10 yıl 36 1,69 ,786 
10 yıldan fazla 17 1,88 ,600 

Yazar Kasada Yapılan Nakit Hırsızlıkları 
1-10 yıl 36 1,58 ,967 
10 yıldan fazla 17 1,59 ,712 

Fatura Hileleri 
1-10 yıl 36 1,97 ,941 
10 yıldan fazla 17 2,82 ,883 

Bordro Hileleri 
1-10 yıl 36 2,11 1,141 
10 yıldan fazla 17 2,47 ,624 

Harcama Hileleri 
1-10 yıl 36 2,39 1,022 
10 yıldan fazla 17 2,88 ,697 

Nakit Dışı Varlıkların Amaç Dışı Kullanılması 
1-10 yıl 36 2,25 1,052 

10 yıldan fazla 17 2,59 ,939 

Nakit Dışı Varlıkların Çalınması 
1-10 yıl 36 1,67 ,926 
10 yıldan fazla 17 1,88 ,781 

Rüşvet Alınması 
1-10 yıl 36 1,56 ,909 
10 yıldan fazla 17 2,18 ,951 
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Tablo 33 : (Devam) 
     

Hile Çeşitleri 
Mesleki 
Deneyim  

Örnek 
Sayısı Ortalama 

Standart 
Sapma 

Karşı Tarafı Rüşvet Vermeye Zorlamak (Đrtikap) 
1-10 yıl 36 1,50 ,845 

10 yıldan fazla 17 1,88 ,928 

Hediye Kabul Edilmesi 
1-10 yıl 36 2,03 1,055 
10 yıldan fazla 17 3,00 ,935 

Çıkarların Çatışması 
1-10 yıl 36 2,31 1,191 
10 yıldan fazla 17 3,00 ,866 

 

 

Tablo 34: Bağımsız Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin T-Testi Sonuçları 

 

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Varlıkların 
Olduğundan 
Düşük 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

2,114 ,152 ,038 51 ,970 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

,040 36,048 ,968 

Gelirlerin 
Olduğundan 
Düşük 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,414 ,240 -3,094 51 ,003 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-3,327 37,938 ,002 

Hayali (Fiktif) 
Gelir 
Kaydedilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,644 ,206 -,644 51 ,523 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-,764 47,773 ,448 

Gelirlerin Farklı 
Döneme 
Kaydedilmesi ile 
Dönem Kârının 
Yüksek 
Gösterilmesi  

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

2,975 ,091 -,967 51 ,338 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-1,050 38,910 ,300 

Giderlerin Farklı 
Döneme 
Kaydedilmesi ile 
Dönem Kârının 
Yüksek 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,744 ,193 -,368 51 ,714 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-,398 38,556 ,693 
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Tablo 34: (Devam)      

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Borçların 
(Yükümlülüklerin) 
Düşük 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

2,400 ,128 -,058 51 ,954 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-,066 42,909 ,948 

Giderlerin Düşük 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

3,050 ,087 ,019 51 ,985 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

,021 41,586 ,984 

Finansal Tablo 
Açıklamalarının 
Đhmal Edilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,124 ,726 -,913 51 ,365 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-,968 36,548 ,339 

Varlıkların 
Değerlemesinde 
Yapılan 
Uygunsuzluklar ile 
Varlıkların 
Olduğundan 
Yüksek 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,004 ,950 ,254 51 ,800 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

,252 30,875 ,803 

Muhasebe Kaydı 
Yapılmadan Önce 
Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

6,117 ,017 -,255 51 ,800 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-,314 50,220 ,755 

Muhasebe Kaydı 
Yapıldıktan Sonra 
Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,003 ,321 -,574 51 ,569 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-,648 42,945 ,520 

Çek Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

3,795 ,057 -,871 51 ,388 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-,959 40,330 ,343 

Yazar Kasada 
Yapılan Nakit 
Hırsızlıkları 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,131 ,292 -,019 51 ,985 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-,021 41,586 ,984 

Fatura Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,000 ,985 -3,134 51 ,003 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-3,208 33,371 ,003 
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Tablo 34: (Devam)      

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Bordro Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

8,488 ,005 -1,212 51 ,231 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-1,479 49,725 ,145 

Harcama Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

5,641 ,021 -1,799 51 ,078 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-2,057 44,185 ,046 

Nakit Dışı 
Varlıkların Amaç 
Dışı Kullanılması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,104 ,749 -1,129 51 ,264 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-1,176 34,966 ,247 

Nakit Dışı 
Varlıkların 
Çalınması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,241 ,271 -,830 51 ,410 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-,883 36,851 ,383 

Rüşvet Alınması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,950 ,334 -2,288 51 ,026 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-2,250 30,199 ,032 

Karşı Tarafı 
Rüşvet Vermeye 
Zorlamak (Đrtikap) 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,154 ,697 -1,490 51 ,142 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-1,441 28,970 ,160 

Hediye Kabul 
Edilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,000 ,985 -3,242 51 ,002 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-3,387 35,197 ,002 

Çıkarların 
Çatışması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,255 ,268 -2,147 51 ,037 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-2,403 42,017 ,021 

 

 

Araştırma hipotezleri ve hipotez sonuçları Tablo 35’te özetlenmiştir. 
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Tablo 35: Bağımsız Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları 

 

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

H0: Bağımsız denetçilerin “HĐLE ÇEŞĐTLERĐNDEN HER 
BĐRĐNĐ” tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim 
sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

1 
H0: Bağımsız denetçilerin varlıkların olduğundan düşük 
gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki 
deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

2 
H0: Bağımsız denetçilerin gelirlerin olduğundan düşük 
gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki 
deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

3 
H0: Bağımsız denetçilerin hayali (fiktif) gelir kaydedilmesi 
hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim 
sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

4 

H0: Bağımsız denetçilerin gelirlerin farklı döneme 
kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi 
hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim 
sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

5 

H0: Bağımsız denetçilerin giderlerin farklı döneme 
kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi 
hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim 
sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

6 
H0: Bağımsız denetçilerin borçların (yükümlülüklerin) 
düşük gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin 
mesleki deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

7 
H0: Bağımsız denetçilerin giderlerin düşük gösterilmesi 
hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim 
sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

8 
H0: Bağımsız denetçilerin finansal tablo açıklamalarının 
ihmal edilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki 
deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

9 

H0: Bağımsız denetçilerin varlıkların değerlemesinde 
yapılan uygunsuzluklar ile varlıkların olduğundan yüksek 
gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki 
deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

10 
H0: Bağımsız denetçilerin muhasebe kaydı yapılmadan önce 
yapılan nakit hırsızlığı hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin 
mesleki deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 
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Tablo 35: (Devam)  

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

11 

H0: Bağımsız denetçilerin muhasebe kaydı yapıldıktan 
sonra yapılan nakit hırsızlığı hilesini tespit etme sıklığı 
denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

12 
H0: Bağımsız denetçilerin çek hilelerini tespit etme sıklığı 
denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

13 
H0: Bağımsız denetçilerin yazar kasada yapılan nakit 
hırsızlıkları hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki 
deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

14 
H0: Bağımsız denetçilerin fatura hilelerini tespit etme sıklığı 
denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

15 
H0: Bağımsız denetçilerin bordro hilelerini tespit etme sıklığı 
denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

16 
H0: Bağımsız denetçilerin harcama hilelerini tespit etme 
sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

17 
H0: Bağımsız denetçilerin nakit dışı varlıkların amaç dışı 
kullanılması hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki 
deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

18 
H0: Bağımsız denetçilerin nakit dışı varlıkların çalınması 
hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim 
sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

19 
H0: Bağımsız denetçilerin rüşvet alınması hilesini tespit etme 
sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

20 
H0: Bağımsız denetçilerin karşı tarafı rüşvet vermeye 
zorlamak (irtikap) hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin 
mesleki deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

21 
H0: Bağımsız denetçilerin hediye kabul edilmesi hilesini 
tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine 
göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

22 
H0: Bağımsız denetçilerin çıkarların çatışması hilesini tespit 
etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre 
farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 
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Yapılan t-testi sonuçlarına göre, aşağıda sayılan hile çeşitleri için %95 güvenilirlik 

düzeyinde H0 reddedilmiştir. Buna göre, 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip olan 

bağımsız denetçiler ile 1-10 yıl mesleki deneyime sahip olan bağımsız denetçilerin 

aşağıdaki hileleri tespit etme sıklığı arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır. 

Analiz sonuçlarına göre, α=0,05 anlamlılık düzeyinde 10 yıldan fazla mesleki 

deneyime sahip olan bağımsız denetçiler aşağıdaki hileleri 1-10 yıl mesleki 

deneyime sahip olan bağımsız denetçilerden daha sık tespit etmektedir. 

 

• Gelirlerin olduğundan düşük gösterilmesi 

• Fatura hileleri 

• Harcama hileleri 

• Rüşvet alınması 

• Hediye kabul edilmesi 

• Çıkarların çatışması 

 

Üç Temel Hile Çeşidine Göre Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizi 

 

Analiz için oluşturulmuş olan araştırma hipotezi aşağıdadır. 

 

Araştırma Hipotezi: 

 

H0: Bağımsız denetçilerin “ÜÇ TEMEL HĐLE ÇEŞĐDĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit 

etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

 

Yukarıdaki hipotez üç temel hile çeşidinden her biri için ayrı ayrı ele alınarak test 

edilmiştir. Bu aşamada yukarıdaki hipotezde “üç temel hile çeşidinden her birini” 

ifadesi yerine sırayla hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması, 

yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar ifadeleri kullanılmış ve oluşturulan 

hipotezler için t-testi yapılmıştır. Testin analizi sırasında her bir hile çeşidi için 1-10 

yıl mesleki deneyime sahip olan bağımsız denetçilerin hileyi tespit etme sıklığının 
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ortalaması ile 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip olan bağımsız denetçilerin 

hileyi tespit etme sıklığının ortalaması arasında anlamlı bir fark olup olmadığı test 

edilmiştir. Üç temel hile çeşidinin her biri için yapılan analiz sonuçları aşağıdaki 

tablolarda verilmiştir. 

 

Tablo 36: Bağımsız Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini Tespit 

Etme Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Ortalamalar 

 

Hile Çeşitleri Mesleki Deneyim Örnek Sayısı Ortalama 
Standart 
Sapma 

Hileli Finansal 
Raporlama 

1-10 yıl 36 2,6204 ,73912 
10 yıldan fazla 17 2,8105 ,50425 

Varlıkların Kötüye 
Kullanılması 

1-10 yıl 36 1,8796 ,75236 
10 yıldan fazla 17 2,1765 ,43578 

Yolsuzluk ve Ahlâki 
Olmayan Davranışlar 

1-10 yıl 36 1,8472 ,86453 
10 yıldan fazla 17 2,5147 ,79780 

 

Tablo 37: Bağımsız Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini Tespit 

Etme Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin T-Testi Sonuçları 

 

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri Varyansların Eşitliği F Anlamlılık t 
Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Hileli Finansal 
Raporlama 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

2,276 ,138 -,958 51 ,343 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -1,095 44,157 ,279 

Varlıkların Kötüye 
Kullanılması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

3,441 ,069 -1,507 51 ,138 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -1,810 48,665 ,176 

Yolsuzluk ve Ahlâki 
Olmayan Davranışlar 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,000 ,998 -2,687 51 ,010 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -2,767 33,899 ,009 
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Araştırma hipotezleri ve hipotez sonuçları Tablo 38’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 38: Bağımsız Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini Tespit 

Etme Sıklığının Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları 

 

Araştırma Hipotezleri Hipotez Testlerinin Sonuçları 
H0: Bağımsız denetçilerin “ÜÇ TEMEL HĐLE 
ÇEŞĐDĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit etme sıklığı 
denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

  

1 
H0: Bağımsız denetçilerin hileli finansal raporlama 
hilelerini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim 
sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

2 

H0: Bağımsız denetçilerin varlıkların kötüye 
kullanılması hilelerini tespit etme sıklığı denetçilerin 
mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

3 

H0: Bağımsız denetçilerin yolsuzluk ve ahlâki olmayan 
davranışlar hilelerini tespit etme sıklığı denetçilerin 
mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

 

 

Yapılan t-testi sonuçlarına göre, yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar için %95 

güvenilirlik düzeyinde H0 reddedilmiştir. Buna göre, α=0,05 anlamlılık düzeyinde 1-

10 yıl mesleki deneyime sahip olan bağımsız denetçilerin yolsuzluk ve ahlâki 

olmayan davranışlar hilelerini tespit etme sıklığı ile 10 yıldan fazla mesleki 

deneyime sahip olan bağımsız denetçilerin bu hileleri tespit etme sıklığı arasında 

istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır. Analiz sonucunda aşağıdaki yargıya 

varılmıştır:  

 

10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip olan bağımsız denetçiler, yolsuzluk ve ahlâki 

olmayan davranışlar hilelerini 1-10 yıl mesleki deneyime sahip olan bağımsız 

denetçilerden daha sık tespit etmektedir. 
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4.5.4.2. Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının Denetçilerin 

Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizi 

Araştırmaya katılan iç denetçilerin hileleri tespit etme sıklığının denetçilerin mesleki 

deneyim sürelerine göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesinde öncelikle 

anket formunda belirtilen her bir hile çeşidi için analiz yapılmış daha sonra ise üç 

temel hile çeşidine göre analiz tekrarlanmıştır. Yapılan analizlerde iç denetçiler 1-10 

yıl ve 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip olmalarına göre iki kategoride analiz 

edilmiştir. 

 

Her Bir Hile Çeşidine Göre Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizi 

 

Analiz için oluşturulmuş olan araştırma hipotezi aşağıdadır. 

 

Araştırma Hipotezi: 

 

H0: Đç denetçilerin “HĐLE ÇEŞĐTLERĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit etme sıklığı 

denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

 

Yukarıdaki hipotez anket formunda belirtilen her bir hile çeşidi için ayrı ayrı ele 

alınarak test edilmiştir. Bu aşamada yukarıdaki hipotezde “hile çeşitlerinden her 

birini” ifadesi yerine her bir hile çeşidi sırayla kullanılmış ve oluşturulan hipotezler 

için t-testi yapılmıştır. Testin analizi sırasında her bir hile çeşidi için 1-10 yıl mesleki 

deneyime sahip olan iç denetçilerin hileyi tespit etme sıklığının ortalaması ile 10 

yıldan fazla mesleki deneyime sahip olan iç denetçilerin hileyi tespit etme sıklığının 

ortalaması arasında anlamlı bir fark olup olmadığı test edilmiştir. Hile çeşitlerinin her 

biri için yapılan analiz sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
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Tablo 39: Đç Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin Ortalamalar 

 

Hile Çeşitleri 
Mesleki 
Deneyim 

Örnek 
Sayısı Ortalama 

Standart 
Sapma 

Varlıkların Olduğundan Düşük Gösterilmesi 
1-10 yıl 60 1,90 1,069 
10 yıldan fazla 28 2,07 1,120 

Gelirlerin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 
1-10 yıl 60 2,17 1,264 
10 yıldan fazla 28 2,36 1,283 

Hayali (Fiktif) Gelir Kaydedilmesi 
1-10 yıl 60 1,78 ,904 
10 yıldan fazla 28 2,18 1,020 

Gelirlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile Dönem 
Kârının Yüksek Gösterilmesi  

1-10 yıl 60 2,13 1,142 
10 yıldan fazla 28 2,57 1,034 

Giderlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile 
Dönem Kârının Yüksek Gösterilmesi 

1-10 yıl 60 2,07 1,118 
10 yıldan fazla 28 2,57 1,069 

Borçların (Yükümlülüklerin) Düşük Gösterilmesi 
1-10 yıl 60 1,70 ,908 
10 yıldan fazla 28 2,61 1,100 

Giderlerin Düşük Gösterilmesi 
1-10 yıl 60 1,77 ,871 
10 yıldan fazla 28 2,36 1,026 

Finansal Tablo Açıklamalarının Đhmal Edilmesi 
1-10 yıl 60 2,12 1,209 
10 yıldan fazla 28 2,46 1,201 

Varlıkların Değerlemesinde Yapılan 
Uygunsuzluklar ile Varlıkların Olduğundan 
Yüksek Gösterilmesi 

1-10 yıl 60 1,97 1,089 

10 yıldan fazla 28 2,29 1,117 

Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

1-10 yıl 60 2,10 1,003 
10 yıldan fazla 28 2,46 1,036 

Muhasebe Kaydı Yapıldıktan Sonra Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

1-10 yıl 60 1,98 ,965 
10 yıldan fazla 28 2,39 1,031 

Çek Hileleri 
1-10 yıl 60 1,92 ,944 
10 yıldan fazla 28 2,25 1,110 

Yazar Kasada Yapılan Nakit Hırsızlıkları 
1-10 yıl 60 1,72 ,958 
10 yıldan fazla 28 1,71 ,897 

Fatura Hileleri 
1-10 yıl 60 2,22 1,223 
10 yıldan fazla 28 2,75 1,005 

Bordro Hileleri 
1-10 yıl 60 1,75 ,985 
10 yıldan fazla 28 2,36 ,951 

Harcama Hileleri 
1-10 yıl 60 2,67 1,145 
10 yıldan fazla 28 3,54 ,962 

Nakit Dışı Varlıkların Amaç Dışı Kullanılması 
1-10 yıl 60 2,38 1,277 
10 yıldan fazla 28 3,25 1,041 

Nakit Dışı Varlıkların Çalınması 
1-10 yıl 60 2,07 1,163 
10 yıldan fazla 28 2,68 1,219 

Rüşvet Alınması 
1-10 yıl 60 1,73 ,841 
10 yıldan fazla 28 2,04 1,105 

Karşı Tarafı Rüşvet Vermeye Zorlamak (Đrtikap) 
1-10 yıl 60 1,60 ,827 
10 yıldan fazla 28 2,07 1,331 
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Tablo 39: (Devam) 
     

Hile Çeşitleri 
Mesleki 
Deneyim 

Örnek 
Sayısı Ortalama 

Standart 
Sapma 

Hediye Kabul Edilmesi 
1-10 yıl 60 2,25 1,216 
10 yıldan fazla 28 3,11 1,315 

Çıkarların Çatışması 
1-10 yıl 60 2,63 1,073 
10 yıldan fazla 28 3,29 1,049 

 

 

 

Tablo 40: Đç Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin T-Testi Sonuçları 

 

  
Levene'in 

Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Varlıkların 
Olduğundan Düşük 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,080 ,777 -,690 86 ,492 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -,679 50,648 ,501 

Gelirlerin Olduğundan 
Düşük Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,009 ,926 -,655 86 ,514 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -,652 52,132 ,517 

Hayali (Fiktif) Gelir 
Kaydedilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,073 ,788 -1,834 86 ,070 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -1,754 47,476 ,086 

Gelirlerin Farklı 
Döneme Kaydedilmesi 
ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi  

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,160 ,690 -1,726 86 ,088 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -1,790 57,907 ,079 

Giderlerin Farklı 
Döneme Kaydedilmesi 
ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,028 ,867 -2,000 86 ,049 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -2,033 55,029 ,047 
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Tablo 40 (Devam)      

 
 

 
Levene'in 

Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Borçların 
(Yükümlülüklerin) 
Düşük Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

2,452 ,121 -4,077 86 ,000 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -3,801 44,806 ,000 

Giderlerin Düşük 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

2,222 ,140 -2,797 86 ,006 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -2,634 45,827 ,011 

Finansal Tablo 
Açıklamalarının Đhmal 
Edilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,007 ,931 -1,259 86 ,211 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -1,262 53,109 ,212 

Varlıkların 
Değerlemesinde 
Yapılan 
Uygunsuzluklar ile 
Varlıkların 
Olduğundan Yüksek 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,073 ,788 -1,270 86 ,208 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -1,258 51,587 ,214 

Muhasebe Kaydı 
Yapılmadan Önce 
Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,071 ,790 -1,570 86 ,120 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -1,552 51,324 ,127 

Muhasebe Kaydı 
Yapıldıktan Sonra 
Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,511 ,477 -1,814 86 ,073 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -1,771 49,815 ,083 

Çek Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

2,760 ,100 -1,458 86 ,149 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -1,374 45,920 ,176 

Yazar Kasada Yapılan 
Nakit Hırsızlıkları 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,715 ,400 ,011 86 ,991 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,011 56,147 ,991 

Fatura Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,238 ,269 -2,011 86 ,047 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -2,160 63,365 ,035 
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Tablo 40: (Devam) 

 
 

 
Levene'in 

Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Bordro Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,001 ,973 -2,722 86 ,008 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -2,757 54,538 ,008 

Harcama Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,351 ,248 -3,482 86 ,001 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -3,710 62,103 ,000 

Nakit Dışı Varlıkların 
Amaç Dışı 
Kullanılması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

3,377 ,070 -3,136 86 ,002 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -3,377 63,831 ,001 

Nakit Dışı Varlıkların 
Çalınması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,500 ,481 -2,265 86 ,026 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -2,226 50,618 ,031 

Rüşvet Alınması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,411 ,238 -1,418 86 ,160 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -1,285 42,163 ,206 

Karşı Tarafı Rüşvet 
Vermeye Zorlamak 
(Đrtikap) 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

10,679 ,002 -2,033 86 ,045 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -1,725 37,062 ,093 

Hediye Kabul 
Edilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,013 ,911 -3,001 86 ,004 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -2,916 49,265 ,005 

Çıkarların Çatışması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,125 ,725 -2,675 86 ,009 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -2,697 53,919 ,009 

 

 

Araştırma hipotezleri ve hipotez sonuçları Tablo 41’de özetlenmiştir. 
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Tablo 41: Đç Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının Mesleki 

Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin 

Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları 

 

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

H0: Đç denetçilerin “HĐLE ÇEŞĐTLERĐNDEN HER BĐRĐNĐ” 
tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre 
farklılık göstermemektedir. 

1 
H0: Đç denetçilerin varlıkların olduğundan düşük 
gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki 
deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

2 
H0: Đç denetçilerin gelirlerin olduğundan düşük 
gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki 
deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

3 
H0: Đç denetçilerin hayali (fiktif) gelir kaydedilmesi hilesini 
tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine 
göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

4 

H0: Đç denetçilerin gelirlerin farklı döneme kaydedilmesi ile 
dönem kârının yüksek gösterilmesi hilesini tespit etme 
sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

5 

H0: Đç denetçilerin giderlerin farklı döneme kaydedilmesi 
ile dönem kârının yüksek gösterilmesi hilesini tespit etme 
sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

6 
H0: Đç denetçilerin borçların (yükümlülüklerin) düşük 
gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki 
deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

7 
H0: Đç denetçilerin giderlerin düşük gösterilmesi hilesini 
tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine 
göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

8 
H0: Đç denetçilerin finansal tablo açıklamalarının ihmal 
edilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki 
deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

9 

H0: Đç denetçilerin varlıkların değerlemesinde yapılan 
uygunsuzluklar ile varlıkların olduğundan yüksek 
gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki 
deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

10 
H0: Đç denetçilerin muhasebe kaydı yapılmadan önce 
yapılan nakit hırsızlığı hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin 
mesleki deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 
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Tablo 41: (Devam)  

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

11 
H0: Đç denetçilerin muhasebe kaydı yapıldıktan sonra 
yapılan nakit hırsızlığı hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin 
mesleki deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

12 
H0: Đç denetçilerin çek hilelerini tespit etme sıklığı 
denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

13 
H0: Đç denetçilerin yazar kasada yapılan nakit hırsızlıkları 
hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim 
sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

14 
H0: Đç denetçilerin fatura hilelerini tespit etme sıklığı 
denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

15 
H0: Đç denetçilerin bordro hilelerini tespit etme sıklığı 
denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

16 
H0: Đç denetçilerin harcama hilelerini tespit etme sıklığı 
denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

17 
H0: Đç denetçilerin nakit dışı varlıkların amaç dışı 
kullanılması hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki 
deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

18 
H0: Đç denetçilerin nakit dışı varlıkların çalınması hilesini 
tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine 
göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

19 
H0: Đç denetçilerin rüşvet alınması hilesini tespit etme sıklığı 
denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

20 
H0: Đç denetçilerin karşı tarafı rüşvet vermeye zorlamak 
(irtikap) hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki 
deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

21 
H0: Đç denetçilerin hediye kabul edilmesi hilesini tespit etme 
sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

22 
H0: Đç denetçilerin çıkarların çatışması hilesini tespit etme 
sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 
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Yapılan t-testi sonuçlarına göre, aşağıda belirtilen hile çeşitleri için %95 güvenilirlik 

düzeyinde H0 reddedilmiştir. Buna göre, 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip olan 

iç denetçiler ile 1-10 yıl mesleki deneyime sahip olan iç denetçilerin aşağıdaki 

hileleri tespit etme sıklığı arasında istatistiki olarak anlamlı fark vardır. Yapılan 

analiz sonuçlarına göre, α=0,05 anlamlılık düzeyinde 10 yıldan fazla mesleki 

deneyime sahip olan iç denetçiler aşağıdaki hileleri 1-10 yıl mesleki deneyime sahip 

olan iç denetçilerden daha sık tespit etmektedir. 

 

• Giderlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi 

• Borçların (yükümlülüklerin) düşük gösterilmesi 

• Giderlerin düşük gösterilmesi 

• Fatura hileleri 

• Bordro hileleri 

• Harcama hileleri 

• Nakit dışı varlıkların amaç dışı kullanılması 

• Nakit dışı varlıkların çalınması 

• Hediye kabul edilmesi 

• Çıkarların çatışması 

 

Yapılan t-testi sonuçlarına göre, aşağıda sayılan hile çeşitleri için %90 güvenilirlik 

düzeyinde H0 reddedilmiştir. Buna göre, 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip olan 

iç denetçiler ile 1-10 yıl mesleki deneyime sahip olan iç denetçilerin aşağıdaki 

hileleri tespit etme sıklığı arasında istatistiki olarak anlamlı fark vardır. Yapılan 

analiz sonuçlarına göre, α=0,10 anlamlılık düzeyinde 10 yıldan fazla mesleki 

deneyime sahip olan iç denetçiler aşağıdaki hileleri 1-10 yıl mesleki deneyime sahip 

olan iç denetçilerden daha sık tespit etmektedir. 

 

• Hayali (fiktif) gelir kaydedilmesi 

• Gelirlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi 

• Muhasebe kaydı yapıldıktan sonra yapılan nakit hırsızlığı 

• Karşı tarafı rüşvet vermeye zorlamak (irtikap) 
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Üç Temel Hile Çeşidine Göre Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizi 

 

Analiz için oluşturulmuş olan araştırma hipotezi aşağıdadır.  

 

Araştırma Hipotezi: 

 

H0: Đç denetçilerin “ÜÇ TEMEL HĐLE ÇEŞĐDĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit etme 

sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

 

Yukarıdaki hipotez üç temel hile çeşidinden her biri için ayrı ayrı ele alınarak test 

edilmiştir. Bu aşamada yukarıdaki hipotezde “üç temel hile çeşidinden her birini” 

ifadesi yerine sırayla hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması, 

yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar ifadeleri kullanılmış ve oluşturulan 

hipotezler için t-testi yapılmıştır. Testin analizi sırasında her bir hile çeşidi için 1-10 

yıl mesleki deneyime sahip olan iç denetçilerin hileyi tespit etme sıklığının 

ortalaması ile 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip olan iç denetçilerin hileyi 

tespit etme sıklığının ortalaması arasında anlamlı bir fark olup olmadığı test 

edilmiştir. Üç temel hile çeşidinin her biri için yapılan analiz sonuçları aşağıdaki 

tablolarda verilmiştir. 

 

Tablo 42: Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Ortalamalar 

 

Hile Çeşitleri Mesleki Deneyim Örnek Sayısı Ortalama 
Standart 
Sapma 

Hileli Finansal 
Raporlama 

1-10 yıl 60 1,9556 ,82825 
10 yıldan fazla 28 2,3849 ,81396 

Varlıkların Kötüye 
Kullanılması 

1-10 yıl 60 2,0889 ,76566 
10 yıldan fazla 28 2,5992 ,71135 

Yolsuzluk ve Ahlâki 
Olmayan Davranışlar 

1-10 yıl 60 2,0542 ,84884 
10 yıldan fazla 28 2,6250 ,99652 
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Tablo 43: Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin T-Testi Sonuçları 

 

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Hileli Finansal 
Raporlama 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

5,972 ,016 -4,321 139 ,000 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -4,566 128,208 ,000 

Varlıkların Kötüye 
Kullanılması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

2,517 ,115 2,135 139 ,035 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    2,212 122,002 ,029 

Yolsuzluk ve Ahlâki 
Olmayan Davranışlar 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,039 ,844 1,094 139 ,276 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    1,105 113,392 ,271 

 

 

Tablo 44: Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları 

 

Araştırma Hipotezleri Hipotez Testlerinin Sonuçları 

H0: Đç denetçilerin “ÜÇ TEMEL HĐLE ÇEŞĐDĐNDEN 
HER BĐRĐNĐ” tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki 
deneyim sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

  

1 
H0: Đç denetçilerin hileli finansal raporlama hilelerini 
tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim sürelerine 
göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

2 
H0: Đç denetçilerin varlıkların kötüye kullanılması 
hilelerini tespit etme sıklığı denetçilerin mesleki deneyim 
sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

3 

H0: Đç denetçilerin yolsuzluk ve ahlâki olmayan 
davranışlar hilelerini tespit etme sıklığı denetçilerin 
mesleki deneyim sürelerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 
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Yapılan t-testi sonuçlarına göre, aşağıda belirtilen hile çeşitleri için %95 güvenilirlik 

düzeyinde H0 reddedilmiştir. Buna göre, 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip olan 

iç denetçiler ile 1-10 yıl mesleki deneyime sahip olan iç denetçilerin aşağıdaki 

hileleri tespit etme sıklığı arasında istatistiki olarak anlamlı fark vardır. Yapılan 

analiz sonuçlarına göre, α=0,05 anlamlılık düzeyinde 10 yıldan fazla mesleki 

deneyime sahip olan iç denetçiler aşağıdaki hileleri 1-10 yıl mesleki deneyime sahip 

olan iç denetçilerden daha sık tespit etmektedir. 

 

• Hileli finansal raporlama  

• Varlıkların kötüye kullanılması 

 

4.5.5. Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin 

Hileleri Tespit Etme Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp 

Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizi 

Bu bölümde araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin hileleri 

tespit etme sıklığının denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 

gösterip göstermediği analiz edilecektir.  

4.5.5.1. Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizi 

Analiz öncelikle anket formunda belirtilen her bir hile çeşidi için yapılmış, daha 

sonra ise hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve 

ahlâki olmayan davranışlar olmak üzere üç temel hile çeşidine göre tekrarlanmıştır.  

 

Bağımsız denetçiler, hile eğitimine katılanlar ve hile eğitimine katılmayanlar olmak 

üzere iki kategoride analiz edilmiştir.  
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Her Bir Hile Çeşidine Göre Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitime Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizi 

 

Analiz için oluşturulmuş olan araştırma hipotezi aşağıdadır. 

 

Araştırma Hipotezi: 

 

H0: Bağımsız denetçilerin “HĐLE ÇEŞĐTLERĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit etme 

sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 

göstermemektedir. 

 

Yukarıdaki hipotez anket formunda belirtilen her bir hile çeşidi için ayrı ayrı ele 

alınarak test edilmiştir. Bu aşamada yukarıdaki hipotezde “hile çeşitlerinden her 

birini” ifadesi yerine her bir hile çeşidi sırayla kullanılmış ve oluşturulan hipotezler 

için t-testi yapılmıştır. Testin analizi sırasında her bir hile çeşidi için hile eğitimine 

katılan bağımsız denetçilerin hileyi tespit etme sıklığının ortalaması ile hile eğitimine 

katılmayan bağımsız denetçilerin hileyi tespit etme sıklığının ortalaması arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı test edilmiştir. Hile çeşitlerinin her biri için yapılan 

analiz sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
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Tablo 45: Bağımsız Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Ortalamalar 
 

Hile Çeşitleri 
Hile Eğitimine 
Katılmak 

Örnek 
Sayısı Ortalama 

Standart 
Sapma 

Varlıkların Olduğundan Düşük Gösterilmesi 
Evet, katıldım. 28 2,32 ,945 
Hayır, katılmadım. 25 2,28 1,100 

Gelirlerin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 
Evet, katıldım. 28 2,75 1,076 
Hayır, katılmadım. 25 2,72 1,100 

Hayali (Fiktif) Gelir Kaydedilmesi 
Evet, katıldım. 28 2,04 ,793 
Hayır, katılmadım. 25 2,12 ,781 

Gelirlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile 
Dönem Kârının Yüksek Gösterilmesi  

Evet, katıldım. 28 2,93 1,052 
Hayır, katılmadım. 25 2,88 1,166 

Giderlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile 
Dönem Kârının Yüksek Gösterilmesi 

Evet, katıldım. 28 3,07 ,940 
Hayır, katılmadım. 25 2,88 1,166 

Borçların (Yükümlülüklerin) Düşük 
Gösterilmesi 

Evet, katıldım. 28 2,86 1,008 
Hayır, katılmadım. 25 2,76 1,091 

Giderlerin Düşük Gösterilmesi 
Evet, katıldım. 28 2,54 ,922 
Hayır, katılmadım. 25 2,28 ,843 

Finansal Tablo Açıklamalarının Đhmal Edilmesi 
Evet, katıldım. 28 3,18 1,090 
Hayır, katılmadım. 25 3,36 1,186 

Varlıkların Değerlemesinde Yapılan 
Uygunsuzluklar ile Varlıkların Olduğundan 
Yüksek Gösterilmesi 

Evet, katıldım. 28 2,82 ,945 

Hayır, katılmadım. 25 2,44 1,121 

Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce Yapılan 
Nakit Hırsızlığı 

Evet, katıldım. 28 1,75 1,076 
Hayır, katılmadım. 25 1,68 ,748 

Muhasebe Kaydı Yapıldıktan Sonra Yapılan 
Nakit Hırsızlığı 

Evet, katıldım. 28 1,64 1,026 
Hayır, katılmadım. 25 1,56 ,712 

Çek Hileleri 
Evet, katıldım. 28 1,79 ,833 
Hayır, katılmadım. 25 1,72 ,614 

Yazar Kasada Yapılan Nakit Hırsızlıkları 
Evet, katıldım. 28 1,68 ,905 
Hayır, katılmadım. 25 1,48 ,872 

Fatura Hileleri 
Evet, katıldım. 28 2,25 ,967 
Hayır, katılmadım. 25 2,24 1,052 

Bordro Hileleri 
Evet, katıldım. 28 2,29 1,049 
Hayır, katılmadım. 25 2,16 ,987 

Harcama Hileleri 
Evet, katıldım. 28 2,57 ,959 
Hayır, katılmadım. 25 2,52 ,963 

Nakit Dışı Varlıkların Amaç Dışı Kullanılması 
Evet, katıldım. 28 2,07 ,940 
Hayır, katılmadım. 25 2,68 1,030 

Nakit Dışı Varlıkların Çalınması 
Evet, katıldım. 28 1,82 ,905 
Hayır, katılmadım. 25 1,64 ,860 

Rüşvet Alınması 
Evet, katıldım. 28 1,79 ,995 
Hayır, katılmadım. 25 1,72 ,936 

Karşı Tarafı Rüşvet Vermeye Zorlamak 
(Đrtikap) 

Evet, katıldım. 28 1,75 ,967 
Hayır, katılmadım. 25 1,48 ,770 

Hediye Kabul Edilmesi 
Evet, katıldım. 28 2,57 1,136 
Hayır, katılmadım. 25 2,08 1,038 

Çıkarların Çatışması 
Evet, katıldım. 28 2,57 1,168 
Hayır, katılmadım. 25 2,48 1,122 
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Tablo 46: Bağımsız  Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin T-Testi Sonuçları 

 

 

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Varlıkların Olduğundan 
Düşük Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,440 ,510 ,147 51 ,883 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,146 47,655 ,884 

Gelirlerin Olduğundan 
Düşük Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,005 ,946 ,100 51 ,921 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,100 50,050 ,921 

Hayali (Fiktif) Gelir 
Kaydedilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,294 ,590 -,389 51 ,699 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -,389 50,486 ,699 

Gelirlerin Farklı 
Döneme Kaydedilmesi 
ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi  

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,214 ,646 ,159 51 ,874 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,159 48,687 ,875 

Giderlerin Farklı 
Döneme Kaydedilmesi 
ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,792 ,187 ,661 51 ,512 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,653 46,124 ,517 

Borçların 
(Yükümlülüklerin) 
Düşük Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,206 ,652 ,337 51 ,738 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,335 49,148 ,739 

Giderlerin Düşük 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,156 ,287 1,049 51 ,299 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    1,055 50,968 ,297 

Finansal Tablo 
Açıklamalarının Đhmal 
Edilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,511 ,478 -,580 51 ,564 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -,577 49,059 ,566 

Varlıkların 
Değerlemesinde 
Yapılan Uygunsuzluklar 
ile Varlıkların 
Olduğundan Yüksek 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,857 ,359 1,344 51 ,185 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    1,331 47,218 ,190 
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Tablo 46: (Devam)      

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Muhasebe Kaydı 
Yapılmadan Önce 
Yapılan Nakit Hırsızlığı 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,960 ,332 ,272 51 ,787 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,277 48,251 ,783 

Muhasebe Kaydı 
Yapıldıktan Sonra 
Yapılan Nakit Hırsızlığı 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,158 ,287 ,338 51 ,737 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,344 48,196 ,732 

Çek Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,943 ,169 ,324 51 ,747 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,329 49,316 ,743 

Yazar Kasada Yapılan 
Nakit Hırsızlıkları 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,064 ,802 ,811 51 ,421 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,813 50,689 ,420 

Fatura Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,183 ,671 ,036 51 ,971 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,036 49,056 ,972 

Bordro Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,634 ,429 ,448 51 ,656 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,449 50,851 ,655 

Harcama Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,081 ,777 ,194 51 ,847 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,194 50,289 ,847 

Nakit Dışı Varlıkların 
Amaç Dışı Kullanılması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

2,120 ,152 -2,250 51 ,029 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    -2,238 48,928 ,030 

Nakit Dışı Varlıkların 
Çalınması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,245 ,623 ,746 51 ,459 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,748 50,785 ,458 

Rüşvet Alınması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,036 ,851 ,247 51 ,806 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,248 50,846 ,805 
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Tablo 46: (Devam)      

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Karşı Tarafı Rüşvet 
Vermeye Zorlamak 
(Đrtikap) 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,486 ,489 1,115 51 ,270 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    1,130 50,384 ,264 

Hediye Kabul Edilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,432 ,514 1,637 51 ,108 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    1,646 50,969 ,106 

Çıkarların Çatışması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,043 ,836 ,290 51 ,773 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,290 50,710 ,773 

 
 
 
Tablo 47: Bağımsız Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları 

 

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

H0: Bağımsız denetçilerin “HĐLE ÇEŞĐTLERĐNDEN HER 
BĐRĐNĐ” tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp 
katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

1 

H0: Bağımsız denetçilerin varlıkların olduğundan düşük 
gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile 
eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

2 

H0: Bağımsız denetçilerin gelirlerin olduğundan düşük 
gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile 
eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

3 
H0: Bağımsız denetçilerin hayali (fiktif) gelir kaydedilmesi 
hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp 
katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

4 

H0: Bağımsız denetçilerin gelirlerin farklı döneme 
kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi 
hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp 
katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 
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TABLO 47: (Devam) 
  

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

5 

H0: Bağımsız denetçilerin giderlerin farklı döneme 
kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi 
hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp 
katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

6 

H0: Bağımsız denetçilerin borçların (yükümlülüklerin) 
düşük gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin 
hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

7 
H0: Bağımsız denetçilerin giderlerin düşük gösterilmesi 
hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp 
katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

8 

H0: Bağımsız denetçilerin finansal tablo açıklamalarının 
ihmal edilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile 
eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

9 

H0: Bağımsız denetçilerin varlıkların değerlemesinde 
yapılan uygunsuzluklar ile varlıkların olduğundan yüksek 
gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile 
eğitimine katılıp katılmamalarına farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

10 

H0: Bağımsız denetçilerin muhasebe kaydı yapılmadan önce 
yapılan nakit hırsızlığı hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin 
hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

11 

H0: Bağımsız denetçilerin muhasebe kaydı yapıldıktan 
sonra yapılan nakit hırsızlığı hilesini tespit etme sıklığı 
denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına  göre 
farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

12 
H0: Bağımsız denetçilerin çek hilelerini tespit etme sıklığı 
denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre 
farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

13 

H0: Bağımsız denetçilerin yazar kasada yapılan nakit 
hırsızlıkları hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile 
eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

14 
H0: Bağımsız denetçilerin fatura hilelerini tespit etme sıklığı 
denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre 
farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

15 
H0: Bağımsız denetçilerin bordro hilelerini tespit etme sıklığı 
denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

16 
H0: Bağımsız denetçilerin harcama hilelerini tespit etme 
sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre 
farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 
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TABLO 47: (Devam) 
  

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

17 

H0: Bağımsız denetçilerin nakit dışı varlıkların amaç dışı 
kullanılması hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile 
eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

18 
H0: Bağımsız denetçilerin nakit dışı varlıkların çalınması 
hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp 
katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

19 
H0: Bağımsız denetçilerin rüşvet alınması hilesini tespit etme 
sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre 
farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

20 

H0: Bağımsız denetçilerin karşı tarafı rüşvet vermeye 
zorlamak (irtikap) hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin 
hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

21 
H0: Bağımsız denetçilerin hediye kabul edilmesi hilesini 
tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp 
katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

22 
H0: Bağımsız denetçilerin çıkarların çatışması hilesini tespit 
etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına 
göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

 
 
Yapılan t-testi sonuçlarına göre, nakit dışı varlıkların amaç dışı kullanılması hilesi 

için %95 güvenilirlik düzeyinde H0 reddedilmiştir. Buna göre, α=0,05 anlamlılık 

düzeyinde hile eğitimine katılan bağımsız denetçilerin nakit dışı varlıkların amaç dışı 

kullanılması hilesini tespit etme sıklığı ile hile eğitimine katılmayan bağımsız 

denetçilerin bu hileyi tespit etme sıklığının ortalaması arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir fark vardır. Yapılan analiz sonucunda aşağıdaki yargıya ulaşılmıştır:  

 

Hile eğitimine katılmayan bağımsız denetçiler, nakit dışı varlıkların amaç dışı 

kullanılması hilesini hile eğitimine katılan bağımsız denetçilerden daha sık tespit 

etmektedir. 
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Üç Temel Hile Çeşidine Göre Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizi 

 

Analiz için oluşturulan araştırma hipotezi aşağıdadır.  

 

Araştırma Hipotezi: 

 

H0: Bağımsız denetçilerin “ÜÇ TEMEL HĐLE ÇEŞĐDĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit 

etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 

göstermemektedir. 

 

Yukarıdaki hipotez üç temel hile çeşidinden her biri için ayrı ayrı ele alınarak test 

edilmiştir. Bu aşamada yukarıdaki hipotezde “üç temel hile çeşidinden her birini” 

ifadesi yerine sırayla hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması, 

yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar ifadeleri kullanılmış ve oluşturulan 

hipotezler için t-testi yapılmıştır. Testin analizi sırasında her bir hile çeşidi için hile 

eğitimine katılan bağımsız denetçilerin hileyi tespit etme sıklığının ortalaması ile hile 

eğitimine katılmayan bağımsız denetçilerin hileyi tespit etme sıklığının ortalaması 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığı test edilmiştir.  

 
 
Tablo 48: Bağımsız Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini Tespit 

Etme Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Ortalamalar 

 
 

Hile Çeşitleri 
Hile Eğitimine 
Katılmak Örnek Sayısı Ortalama 

Standart 
Sapma 

Hileli Finansal 
Raporlama 

Evet, katıldım. 28 2,7222 ,68058 
Hayır, katılmadım. 25 2,6356 ,67702 

Varlıkların Kötüye 
Kullanılması 

Evet, katıldım. 28 1,9841 ,72937 
Hayır, katılmadım. 25 1,9644 ,62913 

Yolsuzluk ve Ahlâki 
Olmayan Davranışlar 

Evet, katıldım. 28 2,1696 ,94294 
Hayır, katılmadım. 25 1,9400 ,83629 

 



 257

Tablo 49: Bağımsız Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini Tespit 

Etme Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin T-Testi Sonuçları 

 

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri Varyansların Eşitliği F Anlamlılık t 
Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Hileli Finansal 
Raporlama 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,003 ,958 ,464 51 ,645 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,464 50,386 ,645 

Varlıkların Kötüye 
Kullanılması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,012 ,912 ,105 51 ,917 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,105 50,947 ,916 

Yolsuzluk ve Ahlâki 
Olmayan Davranışlar 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,001 ,981 ,933 51 ,355 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,940 50,999 ,352 

 

 

Tablo 50: Bağımsız Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini Tespit 

Etme Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Araştırma Hipotezleri ve 

Sonuçları 

 

Araştırma Hipotezleri Hipotez Testlerinin Sonuçları 
H0: Bağımsız denetçilerin “ÜÇ TEMEL HĐLE 
ÇEŞĐDĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit etme sıklığı 
denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre 
farklılık göstermemektedir. 

  

1 
H0: Bağımsız denetçilerin hileli finansal raporlama 
hilelerini tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine 
katılıp katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

2 

H0: Bağımsız denetçilerin varlıkların kötüye 
kullanılması hilelerini tespit etme sıklığı denetçilerin hile 
eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

3 

H0: Bağımsız denetçilerin yolsuzluk ve ahlâki olmayan 
davranışlar hilelerini tespit etme sıklığı denetçilerin hile 
eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 
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Yapılan t-testi sonuçlarına göre, %95 güvenilirlik düzeyinde yukarıdaki tabloda 

belirtilen H0 hipotezleri reddedilmemiştir. Buna göre, α=0,05 anlamlılık düzeyinde 

hile eğitimine katılmış olan bağımsız denetçilerin üç temel hile çeşidini tespit etme 

sıklıklarının ortalaması ile hile eğitimine katılmamış olan bağımsız denetçilerin bu 

hileleri tespit etme sıklıklarının ortalaması arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark 

yoktur. 

4.5.5.2. Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının Denetçilerin 

Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizi 

Analiz öncelikle anket formunda belirtilen her bir hile çeşidi için yapılmış, daha 

sonra ise üç temel hile çeşidine göre analiz tekrarlanmıştır.  

 

Her Bir Hile Çeşidine Göre Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizi 

 

Analiz için oluşturulan araştırma hipotezi aşağıdadır.  

 

Araştırma Hipotezi: 

 

H0: Đç denetçilerin “HĐLE ÇEŞĐTLERĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit etme sıklığı 

denetçilerin  hile eğitimine katılıp katılmamalarna göre farklılık göstermemektedir. 

 

Yukarıdaki hipotez anket formunda belirtilen her bir hile çeşidi için ayrı ayrı ele 

alınarak test edilmiştir. Bu aşamada yukarıdaki hipotezde “hile çeşitlerinden her 

birini” ifadesi yerine her bir hile çeşidi sırayla kullanılmış ve oluşturulan hipotezler 

için t-testi yapılmıştır. Testin analizi sırasında her bir hile çeşidi için hile eğitimine 

katılan iç denetçilerin hileyi tespit etme sıklığının ortalaması ile hile eğitimine 

katılmayan iç denetçilerin hileyi tespit etme sıklığının ortalaması arasında anlamlı bir 

fark olup olmadığı test edilmiştir.  
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Tablo 51: Đç Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Ortalamalar 

Hile Çeşitleri 
Hile Eğitimine 
Katılmak 

Örnek 
Sayısı Ortalama 

Standart 
Sapma 

Varlıkların Olduğundan Düşük Gösterilmesi 
Evet, katıldım. 57 2,04 1,149 
Hayır, katılmadım. 31 1,81 ,946 

Gelirlerin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 
Evet, katıldım. 57 2,23 1,239 
Hayır, katılmadım. 31 2,23 1,334 

Hayali (Fiktif) Gelir Kaydedilmesi 
Evet, katıldım. 57 1,91 ,987 
Hayır, katılmadım. 31 1,90 ,908 

Gelirlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile Dönem 
Kârının Yüksek Gösterilmesi  

Evet, katıldım. 57 2,35 1,188 
Hayır, katılmadım. 31 2,13 ,991 

Giderlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile Dönem 
Kârının Yüksek Gösterilmesi 

Evet, katıldım. 57 2,26 1,158 
Hayır, katılmadım. 31 2,16 1,068 

Borçların (Yükümlülüklerin) Düşük Gösterilmesi 
Evet, katıldım. 57 2,11 1,097 
Hayır, katılmadım. 31 1,77 ,956 

Giderlerin Düşük Gösterilmesi 
Evet, katıldım. 57 1,96 1,017 
Hayır, katılmadım. 31 1,94 ,854 

Finansal Tablo Açıklamalarının Đhmal Edilmesi 
Evet, katıldım. 57 2,21 1,191 
Hayır, katılmadım. 31 2,26 1,264 

Varlıkların Değerlemesinde Yapılan Uygunsuzluklar ile 
Varlıkların Olduğundan Yüksek Gösterilmesi 

Evet, katıldım. 57 2,02 1,044 

Hayır, katılmadım. 31 2,16 1,214 

Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

Evet, katıldım. 57 2,32 1,072 
Hayır, katılmadım. 31 2,03 ,912 

Muhasebe Kaydı Yapıldıktan Sonra Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

Evet, katıldım. 57 2,26 1,044 
Hayır, katılmadım. 31 1,84 ,860 

Çek Hileleri 
Evet, katıldım. 57 2,18 1,020 
Hayır, katılmadım. 31 1,74 ,930 

Yazar Kasada Yapılan Nakit Hırsızlıkları 
Evet, katıldım. 57 1,68 ,890 
Hayır, katılmadım. 31 1,77 1,023 

Fatura Hileleri 
Evet, katıldım. 57 2,44 1,118 
Hayır, katılmadım. 31 2,29 1,296 

Bordro Hileleri 
Evet, katıldım. 57 1,98 1,026 
Hayır, katılmadım. 31 1,87 ,991 

Harcama Hileleri 
Evet, katıldım. 57 3,07 1,147 
Hayır, katılmadım. 31 2,71 1,160 

Nakit Dışı Varlıkların Amaç Dışı Kullanılması 
Evet, katıldım. 57 2,79 1,250 
Hayır, katılmadım. 31 2,42 1,285 

Nakit Dışı Varlıkların Çalınması 
Evet, katıldım. 57 2,35 1,232 
Hayır, katılmadım. 31 2,10 1,165 

Rüşvet Alınması 
Evet, katıldım. 57 1,84 ,902 
Hayır, katılmadım. 31 1,81 1,014 

Karşı Tarafı Rüşvet Vermeye Zorlamak (Đrtikap) 
Evet, katıldım. 57 1,79 1,048 
Hayır, katılmadım. 31 1,68 1,013 

Hediye Kabul Edilmesi 
Evet, katıldım. 57 2,70 1,309 
Hayır, katılmadım. 31 2,19 1,250 

Çıkarların Çatışması 
Evet, katıldım. 57 2,96 1,133 
Hayır, katılmadım. 31 2,61 1,022 



 260

Tablo 52: Đç Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin T-Testi Sonuçları 

 

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Varlıkların 
Olduğundan Düşük 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,882 0,174 0,946 86 0,347 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

1,002 72,47 0,319 

Gelirlerin 
Olduğundan Düşük 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

0,134 0,715 0,008 86 0,994 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

0,008 57,927 0,994 

Hayali (Fiktif) 
Gelir Kaydedilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

0,126 0,723 0,042 86 0,966 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

0,043 66,313 0,966 

Gelirlerin Farklı 
Döneme 
Kaydedilmesi ile 
Dönem Kârının 
Yüksek 
Gösterilmesi  

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

2,983 0,088 0,885 86 0,379 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

0,934 71,704 0,354 

Giderlerin Farklı 
Döneme 
Kaydedilmesi ile 
Dönem Kârının 
Yüksek 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

0,419 0,519 0,405 86 0,686 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

0,415 66,147 0,68 

Borçların 
(Yükümlülüklerin) 
Düşük 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

3,262 0,074 1,413 86 0,161 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

1,472 69,3 0,146 

Giderlerin Düşük 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,339 0,25 0,137 86 0,891 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

0,144 71,392 0,886 

Finansal Tablo 
Açıklamalarının 
Đhmal Edilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

0,4 0,529 -0,175 86 0,861 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-0,172 58,651 0,864 
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Tablo 52: (Devam) 
      

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 
Varlıkların 
Değerlemesinde 
Yapılan 
Uygunsuzluklar ile 
Varlıkların 
Olduğundan 
Yüksek 
Gösterilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

4,632 0,034 -0,582 86 0,562 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-0,557 54,272 0,58 

Muhasebe Kaydı 
Yapılmadan Önce 
Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

2,34 0,13 1,247 86 0,216 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

1,308 70,619 0,195 

Muhasebe Kaydı 
Yapıldıktan Sonra 
Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

2,106 0,15 1,933 86 0,057 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

2,047 72,434 0,044 

Çek Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

0,336 0,564 1,963 86 0,053 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

2,018 66,785 0,048 

Yazar Kasada 
Yapılan Nakit 
Hırsızlıkları 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

0,871 0,353 -0,43 86 0,669 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

-0,412 54,768 0,682 

Fatura Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

0,761 0,385 0,561 86 0,576 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

0,537 54,435 0,593 

Bordro Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

0,173 0,679 0,493 86 0,624 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

0,498 63,59 0,62 

Harcama Hileleri 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

0,103 0,749 1,402 86 0,164 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

1,398 61,131 0,167 

Nakit Dışı 
Varlıkların Amaç 
Dışı Kullanılması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

0,058 0,81 1,314 86 0,192 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

1,303 60,258 0,198 
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Tablo 52: (Devam) 

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

Hile Çeşitleri 
Varyansların 
Eşitliği F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Nakit Dışı 
Varlıkların 
Çalınması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,904 0,171 0,942 86 0,349 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

0,958 64,757 0,342 

Rüşvet Alınması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

0,006 0,937 0,169 86 0,866 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı   

0,164 55,852 0,871 

Karşı Tarafı 
Rüşvet Vermeye 
Zorlamak (Đrtikap) 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 0 0,996 0,485 86 0,629 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı     0,49 63,55 0,626 

Hediye Kabul 
Edilmesi 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 0,535 0,467 1,767 86 0,081 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı     1,792 64,233 0,078 

Çıkarların 
Çatışması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 0,008 0,928 1,439 86 0,154 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı     1,484 67,38 0,142 

 

 

Tablo 53: Đç Denetçilerin Her Bir Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları 

 

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

H0: Đç denetçilerin “HĐLE ÇEŞĐTLERĐNDEN HER BĐRĐNĐ” 
tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp 
katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

1 

H0: Đç denetçilerin varlıkların olduğundan düşük 
gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile 
eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

2 

H0: Đç denetçilerin gelirlerin olduğundan düşük 
gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile 
eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 
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Tablo 53: (Devam) 
  

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

3 
H0: Đç denetçilerin hayali (fiktif) gelir kaydedilmesi hilesini 
tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp 
katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

4 

H0: Đç denetçilerin gelirlerin farklı döneme kaydedilmesi ile 
dönem kârının yüksek gösterilmesi hilesini tespit etme 
sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre 
farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

5 

H0: Đç denetçilerin giderlerin farklı döneme kaydedilmesi 
ile dönem kârının yüksek gösterilmesi hilesini tespit etme 
sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre 
farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

6 

H0: Đç denetçilerin borçların (yükümlülüklerin) düşük 
gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile 
eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

7 
H0: Đç denetçilerin giderlerin düşük gösterilmesi hilesini 
tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp 
katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

8 
H0: Đç denetçilerin finansal tablo açıklamalarının ihmal 
edilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine 
katılıp katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

9 

H0: Đç denetçilerin varlıkların değerlemesinde yapılan 
uygunsuzluklar ile varlıkların olduğundan yüksek 
gösterilmesi hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile 
eğitimine katılıp katılmamalarına farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

10 

H0: Đç denetçilerin muhasebe kaydı yapılmadan önce 
yapılan nakit hırsızlığı hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin 
hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

11 

H0: Đç denetçilerin muhasebe kaydı yapıldıktan sonra 
yapılan nakit hırsızlığı hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin 
hile eğitimine katılıp katılmamalarına  göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

12 
H0: Đç denetçilerin çek hilelerini tespit etme sıklığı 
denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre 
farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

13 
H0: Đç denetçilerin yazar kasada yapılan nakit hırsızlıkları 
hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp 
katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

14 
H0: Đç denetçilerin fatura hilelerini tespit etme sıklığı 
denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre 
farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

15 
H0: Đç denetçilerin bordro hilelerini tespit etme sıklığı 
denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 
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Tablo 53: (Devam) 
  

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

16 
H0: Đç denetçilerin harcama hilelerini tespit etme sıklığı 
denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre 
farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

17 

H0: Đç denetçilerin nakit dışı varlıkların amaç dışı 
kullanılması hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile 
eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

18 
H0: Đç denetçilerin nakit dışı varlıkların çalınması hilesini 
tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp 
katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

19 
H0: Đç denetçilerin rüşvet alınması hilesini tespit etme sıklığı 
denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre 
farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

20 
H0: Đç denetçilerin karşı tarafı rüşvet vermeye zorlamak 
(irtikap) hilesini tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine 
katılıp katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

21 
H0: Đç denetçilerin hediye kabul edilmesi hilesini tespit etme 
sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre 
farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

22 
H0: Đç denetçilerin çıkarların çatışması hilesini tespit etme 
sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre 
farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

 

 

Yapılan t-testi sonuçlarına göre, aşağıda sayılan hile çeşitleri için %90 güvenilirlik 

düzeyinde H0 reddedilmiştir. Buna göre, hile eğitimine katılan iç denetçiler ile 

katılmayan iç denetçilerin aşağıdaki hileleri tespit etme sıklığı arasında istatistiki 

olarak anlamlı bir fark vardır. T-testi sonuçlarına göre, α=0,10 anlamlılık düzeyinde 

hile eğitimine katılan iç denetçiler aşağıdaki hileleri hile eğitimine katılmayan iç 

denetçilerden daha sık tespit etmektedir. 

 

• Muhasebe kaydı yapıldıktan sonra yapılan nakit hırsızlığı 

• Çek hileleri 

• Hediye kabul edilmesi 
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Üç Temel Hile Çeşidine Göre Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizi 

 

Analiz için oluşturulmuş olan araştırma hipotezi aşağıdadır.  

 

Araştırma Hipotezi: 

 

H0: Đç denetçilerin “ÜÇ TEMEL HĐLE ÇEŞĐDĐNDEN HER BĐRĐNĐ” tespit etme 

sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 

göstermemektedir. 

 

Yukarıdaki hipotez üç temel hile çeşidinden her biri için ayrı ayrı ele alınarak test 

edilmiştir. Bu aşamada yukarıdaki hipotezde “üç temel hile çeşidinden her birini” 

ifadesi yerine sırayla hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması, 

yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar ifadeleri kullanılmış ve oluşturulan 

hipotezler için t-testi yapılmıştır. Testin analizi sırasında her bir temel hile çeşidi için 

hile eğitimine katılan iç denetçilerin hileyi tespit etme sıklığının ortalaması ile hile 

eğitimine katılmayan iç denetçilerin hileyi tespit etme sıklığının ortalaması arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı test edilmiştir. Üç temel hile çeşidinin her biri için 

yapılan analiz sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

 
Tablo 54: Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Ortalamalar 

 

Hile Çeşitleri 
Hile Eğitimine 
Katılmak Örnek Sayısı Ortalama 

Standart 
Sapma 

Hileli Finansal 
Raporlama 

Evet, katıldım. 57 2,1209 ,85276 
Hayır, katılmadım. 31 2,0394 ,83718 

Varlıkların Kötüye 
Kullanılması 

Evet, katıldım. 57 2,3411 ,80175 
Hayır, katılmadım. 31 2,0860 ,72844 

Yolsuzluk ve Ahlâki 
Olmayan Davranışlar 

Evet, katıldım. 57 2,3246 ,92215 
Hayır, katılmadım. 31 2,0726 ,94250 
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Tablo 55: Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidini Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin T-Testi Sonuçları 

 

  

Levene'in 
Varyansların 
Eşitliği Testi 

Ortalamaların Farksızlığı            
T-Testi 

  
F Anlamlılık t 

Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
(Çift 

Kuyruk) 

Hileli Finansal 
Raporlama 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,306 ,581 ,431 86 ,668 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    ,433 62,713 ,666 

Varlıkların Kötüye 
Kullanılması 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

1,236 ,269 1,471 86 ,145 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    1,514 66,977 ,135 

Yolsuzluk ve Ahlâki 
Olmayan Davranışlar 

Varyansların Eşit 
Olduğu Varsayımı 

,188 ,666 1,215 86 ,228 

Varyansların Eşit 
Olmadığı Varsayımı 

    1,207 60,574 ,232 

 

 

Tablo 56: Đç Denetçilerin Üç Temel Hile Çeşidinden Her Birini Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları 

 

Araştırma Hipotezleri Hipotez Testlerinin Sonuçları 
H0: Đç denetçilerin “ÜÇ TEMEL HĐLE ÇEŞĐDĐNDEN 
HER BĐRĐNĐ” tespit etme sıklığı denetçilerin hile 
eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

  

1 
H0: Đç denetçilerin hileli finansal raporlama hilelerini 
tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine katılıp 
katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

2 
H0: Đç denetçilerin varlıkların kötüye kullanılması 
hilelerini tespit etme sıklığı denetçilerin hile eğitimine 
katılıp katılmamalarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

3 

H0: Đç denetçilerin yolsuzluk ve ahlâki olmayan 
davranışlar hilelerini tespit etme sıklığı denetçilerin hile 
eğitimine katılıp katılmamalarına göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 
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Yapılan t-testi sonuçlarına göre, %95 güvenilirlik düzeyinde yukarıdaki tabloda 

belirtilen H0 hipotezleri reddedilmemiştir. Buna göre, α=0,05 anlamlılık düzeyinde 

hile eğitimine katılmış olan iç denetçilerin üç temel hile çeşidini tespit etme sıklıkları 

ile hile eğitimine katılmamış olan iç denetçilerin bu hileleri tespit etme sıklıkları 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark yoktur. 

4.5.6. Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin 

Araştırma Kapsamındaki Hilelerin Türkiye’de Faaliyet Gösteren 

Đşletmelerde Ne Kadar Yaygın Olduğu Konusundaki Görüşleri 

Bu başlık altında, araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin, 

araştırma kapsamındaki hile çeşitlerinin Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde ne 

kadar yaygın olarak gerçekleştirildiği konusundaki görüşlerine göre frekans 

dağılımları verilecektir. 

4.5.6.1. Bağımsız Denetçilerin Görüşleri 

Araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin araştırma kapsamındaki hilelerin 

Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde ne kadar yaygın olarak gerçekleştirildiğine 

dair görüşlerine ilişkin frekans dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 57: Bağımsız Denetçilerin Araştırma Kapsamındaki Hilelerin Türkiye’de 

Faaliyet Gösteren Đşletmelerde Ne Kadar Yaygın Olarak Gerçekleştirildiği 

Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı 

 

 Frekans Yüzde (%) 
Birikimli 
Yüzde (%) 

Hemen hemen hiçbirinde yapılmamaktadır 2 3,8 3,8 
Yarısından azında yapılmaktadır 21 39,6 43,4 

Yarısından fazlasında yapılmaktadır 27 50,9 94,3 

Hemen hemen tamamında yapılmaktadır 3 5,7 100,0 

Toplam 53 100,0  
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Şekil 28: Bağımsız Denetçilerin Araştırma Kapsamındaki Hilelerin Türkiye’de 

Faaliyet Gösteren Đşletmelerde Ne Kadar Yaygın Olarak Gerçekleştirildiği 

Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı 

 

4.5.6.2. Đç Denetçilerin Görüşleri 

Araştırmaya katılan iç denetçilerin araştırma kapsamındaki hilelerin Türkiye’de 

faaliyet gösteren işletmelerde ne kadar yaygın olarak gerçekleştirildiğine dair 

görüşlerine ilişkin frekans dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 58: Đç Denetçilerin Araştırma Kapsamındaki Hilelerin Türkiye’de 

Faaliyet Gösteren Đşletmelerde Ne Kadar Yaygın Olarak Gerçekleştirildiği 

Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde (%) 
Birikimli 
Yüzde (%) 

Hemen hemen hiçbirinde yapılmamaktadır 1 1,1 1,1 

Yarısından azında yapılmaktadır 23 26,1 27,3 

Yarısından fazlasında yapılmaktadır 46 52,3 79,5 

Hemen hemen tamamında yapılmaktadır 18 20,5 100,0 

Toplam 88 100,0  
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Şekil 29: Đç Denetçilerin Araştırma Kapsamındaki Hilelerin Türkiye’de Faaliyet 

Gösteren Đşletmelerde Ne Kadar Yaygın Olarak Gerçekleştirildiği Konusundaki 

Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı 

 

 

4.5.7. Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin 

Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi 

Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizi  

Anket formunda hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörler sıralanarak, bağımsız 

denetçilerin ve iç denetçilerin her bir faktörün hileli finansal raporlama, varlıkların 

kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde 

etkili olma düzeyi konusundaki görüşleri sorulmuştur. Araştırmaya katılan bağımsız 

denetçilerin ve iç denetçilerin hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörlerin etkili 

olma düzeyi konusundaki görüşlerinin üç temel hile çeşidine göre farklılık gösterip 

göstermediğinin analizinde Friedman Testi kullanılmıştır. Friedman testi, konulara 
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ait aynı örnekler ele alındığında ve bu örnekler üç farklı koşul altında 

ölçümlendiğinde kullanılmaktadır.6  

 

Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) tarafından 2002 yılında 

yayınlanan “Hilelere Karşı Yönetim Programları ve Kontroller” isimli rapora göre 

işletme içerisinde dürüstlük ve etik kültürünün oluşturulması, hilelere karşı 

oluşturulmuş süreç ve kontrollerin değerlendirilmesi ve uygun gözetim süreçlerinin 

oluşturulması üç temel hile önleme faktörünü oluşturmaktadır.7 Anket formunda 

verilen 15 hile önleme faktörü ise bu üç temel hile önleme faktörlerinin alt 

açılımlarıdır.  

 

Yapılacak olan Friedman Testi öncelikle anket formunda verilen 15 hile önleme 

faktörü için yapılacak, daha sonra ise aynı analiz üç temel hile önleme faktörü için 

tekrarlanacaktır. Üç temel hile önleme faktörüne göre yapılan analiz süreci aşağıda 

açıklanmıştır: 

 

Birinci temel hile önleme faktörünün alt bileşenlerini yedi faktör oluşturmaktadır. 

Her bir bağımsız denetçinin bu yedi faktörün hileli finansal raporlamanın 

önlenmesinde etkili olma düzeyi konusundaki görüşlerinin ortalaması alınmış ve bu 

sayı bu denetçinin birinci temel hile önleme faktörü olan işletme içerisinde dürüstlük 

ve etik kültürünün oluşturulması için verdiği cevap olarak kabul edilmiştir. Aynı 

işlem diğer iki temel hile önleme faktörleri için de yapılmıştır. Hileli finansal 

raporlamanın önlenmesi ile ilgili görüşler için yapılan hesaplamalar tamamlandıktan 

sonra, aynı işlemler varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan 

davranışlar için de yapılmıştır. Yapılan bu işlemler sonucunda elde edilen sayılar ile 

Friedman Testi yapılarak, bağımsız denetçilerin üç temel hile önleme faktörünün 

etkili olma düzeyi konusundaki görüşlerinin  hileli finansal raporlama, varlıkların 

kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde 

farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiştir. 

                                                 
6 Şeref Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli Đstatistik Teknikleri, Asil Yayın, 2005, s.108. 
7 American Institute of Certified Public Accountants-AICPA, Management Antifraud Programs 
and Controls, (Çevrimiçi) http://www.aicpa.org/download/antifraud/SAS-99-Exhibit.pdf., 15 Ekim 
2009. 
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Tablo 59: Hile Önleme Faktörleri 
 

Đşletme içerisinde dürüstlük ve etik kültürünün oluşturulması 

1 Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek olan davranışlarda bulunarak yüksek etik değerler 
sergilemesi 

 2 Đşletme içerisinde kurumsal davranış ve etik kurallarının oluşturulması 

3 Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya kurumsal davranış ve etik kurallarına aykırı davranışta 
bulunanlar için  cezai yaptırımlar koyulması  

4 Đşletme çalışanlarına ve yöneticilere hile konusunda eğitim verilmesi 

5 Đşe alım sürecinde, işe alınacak kişilerin geçmişte dürüst olmayan davranışları bulunup 
bulunmadığının incelenmesi 

6 Çalışanların işletmeye karşı olumlu duygular beslemesini sağlayacak pozitif işletme çevresi 
oluşturulması 

7 Đhbar hatlarının oluşturulması 

Hilelere karşı oluşturulmuş süreç ve kontrollerin değerlendirilmesi 

1 Đşletme yönetimi tarafından hile risk değerlendirmesi yapılarak hile risklerinin belirlenmesi 

2 Hile risklerinin azaltılması amacı ile işletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin periyodik 
olarak gözden geçirilerek iyileştirilmesi 

3 Đç kontrol sisteminin iyileştirilmesi amacı ile iç kontrol prosedürlerinin periyodik olarak 
gözden geçirilerek etkinliğinin değerlendirilmesi 

Uygun gözetim süreçlerinin oluşturulması 

1 Denetim komitesinin etkin olması 

2 Đşletme yönetiminin işletme süreçlerinin gözetimi konusunda etkin olması 

3 Đşletmenin bağımsız finansal tablo denetimi yaptırıyor olması 

4 Đşletmede iç denetim departmanı olması 

5 Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi içerisinde sertifikalı hile denetçisinin görev alması 

4.5.7.1. Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç 

Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizi 

Araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin görüşlerine ilişkin frekans dağılımları üç 

temel hile çeşidine göre ayrı ayrı olmak üzere Tablo 60, Tablo 61 ve Tablo 62’de 

verilmiştir. 
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Tablo 60: Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerin Hileli Finansal Raporlamanın Önlenmesinde Etkili Olma Düzeyi 

Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı  

 

Hile Önleme Faktörleri 
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Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek 
olan davranışlarda bulunarak yüksek etik 
değerler sergilemesi 

1 10 26 16 53 3,08 ,756 

Đşletme içerisinde kurumsal davranış ve 
etik kurallarının oluşturulması 

0 8 22 23 53 3,28 ,717 

Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya 
kurumsal davranış ve etik kurallarına 
aykırı davranışta bulunanlar için  cezai 
yaptırımlar koyulması  

1 4 19 29 53 3,43 ,721 

Đşletme çalışanlarına ve yöneticilere hile 
konusunda eğitim verilmesi 

2 8 15 18 53 2,92 ,917 

Đşe alım sürecinde, işe alınacak kişilerin 
geçmişte dürüst olmayan davranışları 
bulunup bulunmadığının incelenmesi 

3 11 16 23 53 3,11 ,934 

Çalışanların işletmeye karşı olumlu 
duygular beslemesini sağlayacak pozitif 
işletme çevresi oluşturulması 

0 10 22 21 53 3,21 ,743 

Đhbar hatlarının oluşturulması 4 13 21 15 53 2,89 ,913 

Đşletme yönetimi tarafından hile risk 
değerlendirmesi yapılarak hile risklerinin 
belirlenmesi 

2 5 25 21 53 3,23 ,776 

Hile risklerinin azaltılması amacı ile 
işletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin 
periyodik olarak gözden geçirilerek 
iyileştirilmesi 

1 5 18 29 53 3,42 ,745 

Đç kontrol sisteminin iyileştirilmesi amacı 
ile iç kontrol prosedürlerinin periyodik 
olarak gözden geçirilerek etkinliğinin 
değerlendirilmesi 

0 5 11 37 53 3,60 ,660 

Denetim komitesinin etkin olması 0 4 14 35 53 3,58 ,633 

Đşletme yönetiminin işletme süreçlerinin 
gözetimi konusunda etkin olması 

0 6 22 25 53 3,36 ,682 

Đşletmenin bağımsız finansal tablo 
denetimi yaptırıyor olması 

1 3 12 37 53 3,60 ,689 

Đşletmede iç denetim departmanı olması 0 4 16 33 53 3,55 ,637 

Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi 
içerisinde sertifikalı hile denetçisinin 
görev alması 

1 5 18 29 53 3,42 ,745 
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Tablo 61: Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerin Varlıkların Kötüye Kullanılmasının Önlenmesinde Etkili Olma 

Düzeyi Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı  

 

 
 

 

Hile Önleme Faktörleri 
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Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek 
olan davranışlarda bulunarak yüksek etik 
değerler sergilemesi 

0 9 26 18 53 3,17 ,700 

Đşletme içerisinde kurumsal davranış ve 
etik kurallarının oluşturulması 

0 8 19 26 53 3,34 ,732 

Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya 
kurumsal davranış ve etik kurallarına 
aykırı davranışta bulunanlar için  cezai 
yaptırımlar koyulması  

1 4 20 28 53 3,42 ,719 

Đşletme çalışanlarına ve yöneticilere hile 
konusunda eğitim verilmesi 

2 17 18 16 53 2,91 ,883 

Đşe alım sürecinde, işe alınacak kişilerin 
geçmişte dürüst olmayan davranışları 
bulunup bulunmadığının incelenmesi 

2 11 19 21 53 3,11 ,870 

Çalışanların işletmeye karşı olumlu 
duygular beslemesini sağlayacak pozitif 
işletme çevresi oluşturulması 

0 10 22 21 53 3,21 ,743 

Đhbar hatlarının oluşturulması 4 10 23 16 53 2,96 ,898 

Đşletme yönetimi tarafından hile risk 
değerlendirmesi yapılarak hile risklerinin 
belirlenmesi 

2 6 23 22 53 3,23 ,800 

Hile risklerinin azaltılması amacı ile 
işletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin 
periyodik olarak gözden geçirilerek 
iyileştirilmesi 

1 5 16 31 53 3,45 ,748 

Đç kontrol sisteminin iyileştirilmesi amacı 
ile iç kontrol prosedürlerinin periyodik 
olarak gözden geçirilerek etkinliğinin 
değerlendirilmesi 

0 6 12 35 53 3,55 ,695 

Denetim komitesinin etkin olması 0 4 16 33 53 3,55 ,637 

Đşletme yönetiminin işletme süreçlerinin 
gözetimi konusunda etkin olması 

0 5 23 25 53 3,38 ,657 

Đşletmenin bağımsız finansal tablo 
denetimi yaptırıyor olması 

1 7 17 28 53 3,36 ,787 

Đşletmede iç denetim departmanı olması 0 3 16 34 53 3,58 ,602 

Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi 
içerisinde sertifikalı hile denetçisinin 
görev alması 

1 5 19 28 53 3,40 ,743 
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Tablo 62: Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerin Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışların Önlenmesinde Etkili 

Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı 
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Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek 
olan davranışlarda bulunarak yüksek etik 
değerler sergilemesi 

1 9 20 23 53 3,23 0,800 

Đşletme içerisinde kurumsal davranış ve 
etik kurallarının oluşturulması 

2 7 17 27 53 3,30 0,845 

Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya 
kurumsal davranış ve etik kurallarına 
aykırı davranışta bulunanlar için  cezai 
yaptırımlar koyulması  

1 3 21 28 53 3,43 0,694 

Đşletme çalışanlarına ve yöneticilere hile 
konusunda eğitim verilmesi 

2 17 14 20 53 2,98 0,930 

Đşe alım sürecinde, işe alınacak kişilerin 
geçmişte dürüst olmayan davranışları 
bulunup bulunmadığının incelenmesi 

2 9 20 22 53 3,17 0,849 

Çalışanların işletmeye karşı olumlu 
duygular beslemesini sağlayacak pozitif 
işletme çevresi oluşturulması 

0 7 22 24 53 3,32 0,701 

Đhbar hatlarının oluşturulması 4 12 19 18 53 2,96 0,940 

Đşletme yönetimi tarafından hile risk 
değerlendirmesi yapılarak hile risklerinin 
belirlenmesi 

2 4 26 21 53 3,25 0,757 

Hile risklerinin azaltılması amacı ile 
işletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin 
periyodik olarak gözden geçirilerek 
iyileştirilmesi 

1 3 17 32 53 3,51 0,697 

Đç kontrol sisteminin iyileştirilmesi amacı 
ile iç kontrol prosedürlerinin periyodik 
olarak gözden geçirilerek etkinliğinin 
değerlendirilmesi 

0 5 14 34 53 3,55 0,667 

Denetim komitesinin etkin olması 0 5 11 37 53 3,60 0,660 

Đşletme yönetiminin işletme süreçlerinin 
gözetimi konusunda etkin olması 

0 7 21 25 53 3,34 0,706 

Đşletmenin bağımsız finansal tablo 
denetimi yaptırıyor olması 

3 3 20 27 53 3,34 0,831 

Đşletmede iç denetim departmanı olması 0 2 17 34 53 3,60 0,566 

Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi 
içerisinde sertifikalı hile denetçisinin 
görev alması 

1 5 17 30 53 3,43 0,747 
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Bağımsız denetçilerin hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörlerin etkili olma 

düzeyi konusundaki görüşlerinin hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 

kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar açısından farklılık gösterip 

göstermediğinin analizinde Friedman Testi kullanılacaktır. Analiz, öncelikle anket 

formunda belirtilen 15 hile önleme faktörü açısından ele alınacaktır. Aynı analiz 

daha sonra işletme içerisinde dürüstlük ve etik kültürünün oluşturulması, hilelere 

karşı oluşturulmuş süreç ve kontrollerin değerlendirilmesi, uygun gözetim 

süreçlerinin oluşturulması olmak üzere üç temel hile önleme faktörü açısından 

tekrarlanacaktır.  

 

Her Bir Faktör Açısından Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili 

Olan Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile 

Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizi 

 

Analiz için oluşturulmuş olan araştırma hipotezi aşağıdadır. 

 

H0: Bağımsız denetçilerin “HĐLELERĐN ÖNLENMESĐNDE ETKĐLĐ OLAN 

FAKTÖRLERDEN HER BĐRĐNĐN” hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 

kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  

düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

 

Yukarıdaki hipotez anket formunda belirtilen 15 faktör için ayrı ayrı ele alınarak test 

edilmiştir. Bu aşamada yukarıdaki hipotezde “hilelerin önlenmesinde etkili olan 

faktörlerden her birinin” ifadesi yerine her bir faktör sırayla kullanılmış ve 

oluşturulan hipotezler için Friedman Testi yapılmıştır. Testin analizi sırasında her bir 

faktör için bağımsız denetçilerin, hileli finansal raporlamanın önlenmesinde etkili 

olma düzeyi konusunda verdikleri cevapların ortalaması, varlıkların kötüye 

kullanılmasının önlenmesinde etkili olma düzeyi konusunda verdikleri cevapların 

ortalaması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma 

düzeyi konusunda verdikleri cevapların ortalaması arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığı test edilmiştir.  
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Tablo 63: Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerden Her Birinin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç 

Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin 

Friedman Testi Sonuçları  

    
Örnek 
Sayısı Ortalama 

Standart 
Sapma Anlamlılık 

Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek olan 
davranışlarda bulunarak yüksek etik değerler 
sergilemesi     

    

  Hileli Finansal Raporlama 53 3,08 ,756 ,146 
  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,17 ,700 
  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 53 3,23 ,800 

Đşletme içerisinde kurumsal davranış ve etik kurallarının 
oluşturulması 

        

  Hileli Finansal Raporlama 53 3,28 ,717 ,234 
  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,34 ,732 
  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 53 3,3 ,845 

Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya kurumsal davranış 
ve etik kurallarına aykırı davranışta bulunanlar için  
cezai yaptırımlar koyulması 

        

  Hileli Finansal Raporlama 53 3,43 ,721 1,000 
  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,42 ,732 
  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 53 3,43 ,845 

Đşletme çalışanlarına ve yöneticilere hile konusunda 
eğitim verilmesi 

        

  Hileli Finansal Raporlama 53 2,92 ,721 ,405 
  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 2,91 ,719 
  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 53 2,98 ,694 

Đşe alım sürecinde, işe alınacak kişilerin geçmişte dürüst 
olmayan davranışları bulunup bulunmadığının 
incelenmesi 

        

  Hileli Finansal Raporlama 53 3,11 ,917 ,670 
  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,11 ,883 
  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 53 3,17 ,930 

Çalışanların işletmeye karşı olumlu duygular 
beslemesini sağlayacak pozitif işletme çevresi 
oluşturulması 

        

  Hileli Finansal Raporlama 53 3,21 ,934 ,192 
  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,21 ,870 
  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 53 3,32 ,849 

Đhbar hatlarının oluşturulması         

  Hileli Finansal Raporlama 53 2,89 ,743 ,554 
  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 2,96 ,743 
  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 53 2,96 ,701 
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TABLO 63: (Devam) 

    
Örnek 
Sayısı Ortalama 

Standart 
Sapma Anlamlılık 

Đşletme yönetimi tarafından hile risk değerlendirmesi 
yapılarak hile risklerinin belirlenmesi 

        

  Hileli Finansal Raporlama 53 3,23 ,913 ,595 
  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,23 ,898 
  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 53 3,25 ,940 

Hile risklerinin azaltılması amacı ile işletme 
prosedürlerinin ve iş süreçlerinin periyodik olarak 
gözden geçirilerek iyileştirilmesi 

        

  Hileli Finansal Raporlama 53 3,42 ,776 ,093 
  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,45 ,800 
  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 53 3,51 ,757 

Đç kontrol sisteminin iyileştirilmesi amacı ile iç kontrol 
prosedürlerinin periyodik olarak gözden geçirilerek 
etkinliğinin değerlendirilmesi 

        

  Hileli Finansal Raporlama 53 3,6 ,745 ,407 
  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,55 ,748 
  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 53 3,55 ,697 

Denetim komitesinin etkin olması         

  Hileli Finansal Raporlama 53 3,58 ,660 ,459 
  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,55 ,695 
  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 53 3,6 ,667 

Đşletme yönetiminin işletme süreçlerinin gözetimi 
konusunda etkin olması 

        

  Hileli Finansal Raporlama 53 3,36 ,633 ,549 
  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,38 ,637 
  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 53 3,34 ,660 

Đşletmenin bağımsız finansal tablo denetimi yaptırıyor 
olması 

        

  Hileli Finansal Raporlama 53 3,6 ,682 ,000 
  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,36 ,657 
  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 53 3,34 ,706 

Đşletmede iç denetim departmanı olması         

  Hileli Finansal Raporlama 53 3,55 ,689 ,717 
  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,58 ,787 
  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 53 3,6 ,831 

Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi içerisinde 
sertifikalı hile denetçisinin görev alması 

        

  Hileli Finansal Raporlama 53 3,42 ,637 ,368 
  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,4 ,602 
  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 53 3,43 ,566 
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Tablo 64: Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerden Her Birinin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç 

Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin 

Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları 

 

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

H0: Bağımsız denetçilerin “HĐLELERĐN ÖNLENMESĐNDE 
ETKĐLĐ OLAN FAKTÖRLERDEN HER BĐRĐNĐN” hileli 
finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 
yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili 
olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

1 

H0: Bağımsız denetçilerin işletme yönetiminin çalışanlara iyi 
örnek olan davranışlarda bulunarak yüksek etik değerler 
sergilemesinin hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 
kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların 
önlenmesinde etkili olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı 
değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

2 

H0: Bağımsız denetçilerin işletme içerisinde kurumsal 
davranış ve etik kuralları oluşturulmasının hileli finansal 
raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve 
ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

3 

H0: Bağımsız denetçilerin hileli faaliyetlerde bulunanlar 
veya kurumsal davranış ve etik kurallarına aykırı 
davranışta bulunanlar için  cezai yaptırımlar 
koyulmasının hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 
kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların 
önlenmesinde etkili olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı 
değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

4 

H0: Bağımsız denetçilerin işletme çalışanlarına ve 
yöneticilere hile konusunda eğitim verilmesinin hileli 
finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 
yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili 
olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

5 

H0: Bağımsız denetçilerin işe alım sürecinde, işe alınacak 
kişilerin geçmişte dürüst olmayan davranışları bulunup 
bulunmadığının incelenmesinin hileli finansal raporlama, 
varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki 
olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

6 

H0: Bağımsız denetçilerin çalışanların işletmeye karşı 
olumlu duygular beslemesini sağlayacak pozitif işletme 
çevresi oluşturulmasının hileli finansal raporlama, 
varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki 
olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

7 

H0: Bağımsız denetçilerin ihbar hatlarının oluşturulmasının 
hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 
yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili 
olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 
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Tablo 64: (Devam) 
  

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

8 

H0: Bağımsız denetçilerin işletme yönetimi tarafından hile 
risk değerlendirmesi yapılarak hile risklerinin 
belirlenmesinin hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 
kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların 
önlenmesinde etkili olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı 
değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

9 

H0: Bağımsız denetçilerin hile risklerinin azaltılması amacı 
ile işletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin periyodik 
olarak gözden geçirilerek iyileştirilmesinin hileli finansal 
raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve 
ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

10 

H0: Bağımsız denetçilerin iç kontrol sisteminin 
iyileştirilmesi amacı ile iç kontrol prosedürlerinin 
periyodik olarak gözden geçirilerek etkinliğinin 
değerlendirilmesinin hileli finansal raporlama, varlıkların 
kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan 
davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi konusundaki 
görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

11 

H0: Bağımsız denetçilerin denetim komitesinin etkin 
olmasının hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 
kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların 
önlenmesinde etkili olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı 
değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

12 

H0: Bağımsız denetçilerin işletme yönetiminin işletme 
süreçlerinin gözetimi konusunda etkin olmasının hileli 
finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 
yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili 
olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

13 

H0: Bağımsız denetçilerin işletmenin bağımsız finansal tablo 
denetimi yaptırıyor olmasının hileli finansal raporlama, 
varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki 
olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

14 

H0: Bağımsız denetçilerin işletmede iç denetim departmanı 
olmasının hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 
kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların 
önlenmesinde etkili olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı 
değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

15 

H0: Bağımsız denetçilerin iç denetim veya bağımsız denetim 
ekibi içerisinde sertifikalı hile denetçisinin görev almasının 
hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 
yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili 
olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 
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Yapılan test sonuçlarına göre, %95 güvenilirlik düzeyinde işletmenin bağımsız 

finansal tablo denetimi yaptırıyor olması ile ilgili H0 hipotezi reddedilmiştir. Buna 

göre, α=0,05 anlamlılık düzeyinde bağımsız denetçilerin ilgili hile faktörünün üç 

temel hile çeşidinin önlenmesinde etkili olma düzeyi konusundaki görüşleri arasında 

istatistiki olarak anlamlı fark vardır. Bağımsız denetçilerin görüşlerine göre, 

işletmenin bağımsız finansal tablo denetimi yaptırıyor olması, hileli finansal 

raporlamanın önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesinden daha çok 

etkilidir.  

 

Yapılan test sonucunda %90 güvenilirlik düzeyinde hile risklerinin azaltılması amacı 

ile işletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin periyodik olarak gözden geçirilerek 

iyileştirilmesi ile ilgili H0 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre, α=0,10 anlamlılık 

düzeyinde bağımsız denetçilerin ilgili hile önleme faktörünün üç temel hile çeşidinin 

önlenmesinde etkili olma düzeyi konusundaki görüşleri arasında istatistiki olarak 

anlamlı fark vardır. Bağımsız denetçilerin görüşlerine göre, hile risklerinin 

azaltılması amacı ile işletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin periyodik olarak 

gözden geçirilerek iyileştirilmesi, yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların 

önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesinden daha çok etkilidir.  

 

Üç Temel Faktör Açısından Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde 

Etkili Olan Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç 

Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizi  

 

Analiz için oluşturulmuş olan araştırma hipotezi aşağıdadır. 

 

Araştırma Hipotezi: 

 

H0: Bağımsız denetçilerin “HĐLELERĐN ÖNLENMESĐNDE ETKĐLĐ OLAN ÜÇ 

TEMEL FAKTÖRDEN HER BĐRĐNĐN” hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 

kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  

düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

 



 281

Yukarıdaki hipotez hilelerin önlenmesinde etkili olan üç temel faktör için ayrı ayrı 

ele alınarak test edilmiştir. Bu aşamada yukarıdaki hipotezde “hilelerin önlenmesinde 

etkili olan üç temel faktörden her birinin” ifadesi yerine işletme içerisinde dürüstlük 

ve etik kültürü oluşturulması, hilelere karşı oluşturulmuş süreç ve kontrollerin 

değerlendirilmesi ve uygun gözetim süreçlerinin oluşturulması ifadeleri sırayla 

kullanılmış ve oluşturulan hipotezler için Friedman Testi yapılmıştır. Testin analizi 

sırasında hilelerin önlenmesinde etkili olan üç temel faktör için; bağımsız 

denetçilerin hileli finansal raporlamanın önlenmesinde etkili olma düzeyi konusunda 

verdikleri cevapların ortalaması, varlıkların kötüye kullanılmasının önlenmesinde 

etkili olma düzeyi konusunda verdikleri cevapların ortalaması ve yolsuzluk ve ahlâki 

olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma düzeyi konusunda verdikleri 

cevapların ortalaması arasında anlamlı bir fark olup olmadığı test edilmiştir. 

 

Tablo 65: Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Üç Temel 

Faktörün Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile 

Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Friedman 

Testi Sonuçları 

  
  Örnek 

Sayısı Ortalama 
Standart 
Sapma Anlamlılık 

Đşletme içerisinde dürüstlük ve etik kültürü 
oluşturulması         
  Hileli Finansal Raporlama 53 3,1321 ,53441 ,074 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,1590 ,50403 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışlar 53 3,1995 ,52664 

Hilelere karşı oluşturulmuş süreç ve kontrollerin 
değerlendirilmesi 

      
  

  Hileli Finansal Raporlama 53 3,4151 ,60590 ,835 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,4088 ,65255 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışlar 53 3,4340 ,60829 

Uygun gözetim süreçlerinin oluşturulması       
  

  Hileli Finansal Raporlama 53 3,5019 ,43078 ,202 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 53 3,4528 ,41907 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışlar 53 3,4642 ,42385 
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Tablo 66: Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Üç Temel 

Faktörün Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile 

Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Araştırma 

Hipotezleri ve Sonuçları  

 

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

H0: Bağımsız denetçilerin “HĐLELERĐN ÖNLENMESĐNDE 
ETKĐLĐ OLAN ÜÇ TEMEL FAKTÖRDEN HER BĐRĐNĐN” 
hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 
yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili 
olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

1 

H0: Bağımsız denetçilerin işletme içerisinde dürüstlük ve 
etik kültürü oluşturulmasının hileli finansal raporlama, 
varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki 
olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

2 

H0: Bağımsız denetçilerin hilelere karşı oluşturulmuş süreç 
ve kontrollerin değerlendirilmesinin hileli finansal 
raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve 
ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

3 

H0: Bağımsız denetçilerin uygun gözetim süreçlerinin 
oluşturulmasının hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 
kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların 
önlenmesinde etkili olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı 
değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

 

 

Yapılan test sonucunda %90 güvenilirlik düzeyinde işletme içerisinde dürüstlük ve 

etik kültürü oluşturulması ile ilgili H0 hipotezi reddedilmiştir. Analiz sonuçlarına 

göre, α=0,10 anlamlılık düzeyinde bağımsız denetçilerin ilgili faktörün üç temel hile 

çeşidinin önlenmesinde etkili olma düzeyi konusundaki görüşleri arasında istatistiki 

olarak anlamlı fark vardır. Bağımsız denetçilerin görüşlerine göre, işletme içerisinde 

dürüstlük ve etik kültürü oluşturulması yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların 

önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesinden daha çok etkilidir. 
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4.5.7.2. Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç 

Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizi 

Đç denetçilerin hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörlerin etkili olma düzeyi 

konusundaki görüşlerinin üç temel hile çeşidine göre farklılık gösterip 

göstermediğinin analizinde, daha önce bağımsız denetçiler için yapılan analiz süreci 

tekrarlanacaktır. Analiz, öncelikle anket formunda belirtilen 15 hile önleme faktörü 

açısından ele alınacaktır. Daha sonra aynı analiz, işletme içerisinde dürüstlük ve etik 

kültürü oluşturulması, hilelere karşı oluşturulmuş süreç ve kontrollerin 

değerlendirilmesi ve uygun gözetim süreçlerinin oluşturulması olmak üzere üç temel 

hile önleme faktörü için tekrarlanacaktır. 

 

Araştırmaya katılan iç denetçilerin görüşlerine ilişkin frekans dağılımları, hileli 

finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan 

davranışlar olmak üzere üç temel hile çeşidine göre ayrı ayrı olarak Tablo 67, Tablo 

68 ve Tablo 69’da verilmiştir. 
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Tablo 67: Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Hileli 

Finansal Raporlamanın Önlenmesinde Etkili Olma Düzeyi Konusundaki 

Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı  
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Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek 
olan davranışlarda bulunarak yüksek etik 
değerler sergilemesi 

5 6 32 45 88 3,33 ,840 

Đşletme içerisinde kurumsal davranış ve 
etik kurallarının oluşturulması 

2 9 46 31 88 3,20 ,714 

Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya 
kurumsal davranış ve etik kurallarına 
aykırı davranışta bulunanlar için  cezai 
yaptırımlar koyulması  

0 10 24 54 88 3,50 ,695 

Đşletme çalışanlarına ve yöneticilere hile 
konusunda eğitim verilmesi 

4 14 37 33 88 3,13 ,842 

Đşe alım sürecinde, işe alınacak kişilerin 
geçmişte dürüst olmayan davranışları 
bulunup bulunmadığının incelenmesi 

5 10 33 40 88 3,23 ,867 

Çalışanların işletmeye karşı olumlu 
duygular beslemesini sağlayacak pozitif 
işletme çevresi oluşturulması 

4 12 35 37 88 3,19 ,842 

Đhbar hatlarının oluşturulması 2 12 36 38 88 3,25 ,777 

Đşletme yönetimi tarafından hile risk 
değerlendirmesi yapılarak hile 
risklerinin belirlenmesi 

1 7 41 39 88 3,34 ,676 

Hile risklerinin azaltılması amacı ile 
işletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin 
periyodik olarak gözden geçirilerek 
iyileştirilmesi 

0 6 34 48 88 3,48 ,625 

Đç kontrol sisteminin iyileştirilmesi 
amacı ile iç kontrol prosedürlerinin 
periyodik olarak gözden geçirilerek 
etkinliğinin değerlendirilmesi 

1 7 27 53 88 3,50 ,695 

Denetim komitesinin etkin olması 0 1 31 56 88 3,63 ,510 

Đşletme yönetiminin işletme süreçlerinin 
gözetimi konusunda etkin olması 

2 7 34 45 87 3,39 ,734 

Đşletmenin bağımsız finansal tablo 
denetimi yaptırıyor olması 

3 5 36 44 87 3,38 ,748 

Đşletmede iç denetim departmanı olması 1 4 27 56 87 3,57 ,640 

Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi 
içerisinde sertifikalı hile denetçisinin 
görev alması 

3 8 31 46 87 3,36 ,790 
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Tablo 68: Đç Denetçilerin Hilelerinin Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerin 

Varlıkların Kötüye Kullanılmasının Önlenmesinde Etkili Olma Düzeyi 

Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans Dağılımları  
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Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek 
olan davranışlarda bulunarak yüksek etik 
değerler sergilemesi 

2 12 40 34 88 3,20 ,761 

Đşletme içerisinde kurumsal davranış ve 
etik kurallarının oluşturulması 

2 4 46 36 88 3,32 ,670 

Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya 
kurumsal davranış ve etik kurallarına 
aykırı davranışta bulunanlar için  cezai 
yaptırımlar koyulması  

0 4 25 59 88 3,63 ,574 

Đşletme çalışanlarına ve yöneticilere hile 
konusunda eğitim verilmesi 

3 15 38 32 88 3,13 ,814 

Đşe alım sürecinde, işe alınacak kişilerin 
geçmişte dürüst olmayan davranışları 
bulunup bulunmadığının incelenmesi 

5 5 40 38 88 3,26 ,809 

Çalışanların işletmeye karşı olumlu 
duygular beslemesini sağlayacak pozitif 
işletme çevresi oluşturulması 

1 9 38 40 88 3,33 ,707 

Đhbar hatlarının oluşturulması 0 11 39 38 88 3,31 ,684 

Đşletme yönetimi tarafından hile risk 
değerlendirmesi yapılarak hile 
risklerinin belirlenmesi 

2 8 40 38 88 3,30 ,730 

Hile risklerinin azaltılması amacı ile 
işletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin 
periyodik olarak gözden geçirilerek 
iyileştirilmesi 

1 7 33 47 88 3,43 ,691 

Đç kontrol sisteminin iyileştirilmesi 
amacı ile iç kontrol prosedürlerinin 
periyodik olarak gözden geçirilerek 
etkinliğinin değerlendirilmesi 

2 8 25 53 88 3,47 ,757 

Denetim komitesinin etkin olması 0 2 38 48 88 3,52 ,546 

Đşletme yönetiminin işletme süreçlerinin 
gözetimi konusunda etkin olması 

1 5 38 44 88 3,42 ,656 

Đşletmenin bağımsız finansal tablo 
denetimi yaptırıyor olması 

9 21 36 22 88 2,81 ,933 

Đşletmede iç denetim departmanı olması 1 2 27 58 88 3,61 ,596 

Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi 
içerisinde sertifikalı hile denetçisinin 
görev alması 

2 6 29 51 88 3,47 ,726 
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Tablo 69: Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerin 

Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışların Önlenmesinde Etkili Olma Düzeyi 

Konusundaki Görüşlerine Göre Frekans Dağılımları  
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Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek 
olan davranışlarda bulunarak yüksek etik 
değerler sergilemesi 

0 9 41 38 88 3,33 ,656 

Đşletme içerisinde kurumsal davranış ve 
etik kurallarının oluşturulması 

1 10 37 40 88 3,32 ,720 

Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya 
kurumsal davranış ve etik kurallarına 
aykırı davranışta bulunanlar için  cezai 
yaptırımlar koyulması  

0 6 26 56 88 3,57 ,621 

Đşletme çalışanlarına ve yöneticilere hile 
konusunda eğitim verilmesi 

2 18 37 31 88 3,10 ,803 

Đşe alım sürecinde, işe alınacak kişilerin 
geçmişte dürüst olmayan davranışları 
bulunup bulunmadığının incelenmesi 

4 6 36 42 88 3,32 ,796 

Çalışanların işletmeye karşı olumlu 
duygular beslemesini sağlayacak pozitif 
işletme çevresi oluşturulması 

2 8 40 38 88 3,30 ,730 

Đhbar hatlarının oluşturulması 1 9 36 42 88 3,35 ,712 

Đşletme yönetimi tarafından hile risk 
değerlendirmesi yapılarak hile risklerinin 
belirlenmesi 

1 7 43 37 88 3,32 ,670 

Hile risklerinin azaltılması amacı ile 
işletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin 
periyodik olarak gözden geçirilerek 
iyileştirilmesi 

1 7 32 48 88 3,44 ,692 

Đç kontrol sisteminin iyileştirilmesi amacı 
ile iç kontrol prosedürlerinin periyodik 
olarak gözden geçirilerek etkinliğinin 
değerlendirilmesi 

0 9 26 53 88 3,50 ,678 

Denetim komitesinin etkin olması 1 6 34 47 88 3,44 ,676 

Đşletme yönetiminin işletme süreçlerinin 
gözetimi konusunda etkin olması 

1 10 33 44 88 3,36 ,730 

Đşletmenin bağımsız finansal tablo 
denetimi yaptırıyor olması 

13 18 39 18 88 2,70 ,961 

Đşletmede iç denetim departmanı olması 0 4 26 58 88 3,61 ,576 

Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi 
içerisinde sertifikalı hile denetçisinin 
görev alması 

1 6 30 51 88 3,49 ,678 
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Her Bir Faktör Açısından Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile 

Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizi 

 

Analiz için oluşturulmuş olan araştırma hipotezi aşağıdadır. 

 

H0: Đç denetçilerin “HĐLELERĐN ÖNLENMESĐNDE ETKĐLĐ OLAN 

FAKTÖRLERDEN HER BĐRĐNĐN” hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 

kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  

düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

 

Yukarıdaki hipotez anket formunda belirtilen 15 faktör için ayrı ayrı ele alınarak test 

edilmiştir. Bu aşamada yukarıdaki hipotezde “hilelerin önlenmesinde etkili olan 

faktörlerden her birinin” ifadesi yerine her bir faktör sırayla kullanılmış ve 

oluşturulan hipotezler için Friedman Testi yapılmıştır. Testin analizi sırasında her bir 

faktör için iç denetçilerin hileli finansal raporlamanın önlenmesinde etkili olma 

düzeyi konusunda verdikleri cevapların ortalaması, varlıkların kötüye 

kullanılmasının önlenmesinde etkili olma düzeyi konusunda verdikleri cevapların 

ortalaması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma 

düzeyi konusunda verdikleri cevapların ortalaması arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığı test edilmiştir. Analize ilişkin Friedman Testi sonuçları Tablo 70’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 70: Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerden Her 

Birinin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile Çeşidine 

Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Friedman Testi 

Sonuçları  

    
Örnek 
Sayısı Ortalama 

Standart 
Sapma Anlamlılık 

Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek olan 
davranışlarda bulunarak yüksek etik değerler 
sergilemesi     

    

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,33 ,840 ,016 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,2 ,761 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 88 3,33 ,656 
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TABLO 70: (Devam) 

    
Örnek 
Sayısı Ortalama 

Standart 
Sapma Anlamlılık 

Đşletme içerisinde kurumsal davranış ve etik 
kurallarının oluşturulması 

        

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,2 ,714 ,120 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,22 ,670 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 88 3,22 ,720 

Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya kurumsal 
davranış ve etik kurallarına aykırı davranışta 
bulunanlar için  cezai yaptırımlar koyulması 

        

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,5 ,695 ,093 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,63 ,574 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 88 3,57 ,621 

Đşletme çalışanlarına ve yöneticilere hile 
konusunda eğitim verilmesi 

        

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,13 ,842 ,692 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,13 ,814 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 88 3,1 ,803 

Đşe alım sürecinde, işe alınacak kişilerin geçmişte 
dürüst olmayan davranışları bulunup 
bulunmadığının incelenmesi 

        

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,23 ,867 ,455 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,26 ,809 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 88 3,32 ,796 

Çalışanların işletmeye karşı olumlu duygular 
beslemesini sağlayacak pozitif işletme çevresi 
oluşturulması 

        

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,19 ,842 ,089 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,33 ,707 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 88 3,3 ,703 

Đhbar hatlarının oluşturulması         

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,25 ,777 ,384 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,31 ,684 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 88 3,35 ,712 

Đşletme yönetimi tarafından hile risk 
değerlendirmesi yapılarak hile risklerinin 
belirlenmesi 

        

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,34 ,676 ,735 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,3 ,730 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 88 3,32 ,670 

Hile risklerinin azaltılması amacı ile işletme 
prosedürlerinin ve iş süreçlerinin periyodik olarak 
gözden geçirilerek iyileştirilmesi 

        

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,48 ,625 ,529 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,43 3,430 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 88 3,44 3,440 
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TABLO 70: (Devam) 

    
Örnek 
Sayısı Ortalama 

Standart 
Sapma Anlamlılık 

Đç kontrol sisteminin iyileştirilmesi amacı ile iç 
kontrol prosedürlerinin periyodik olarak gözden 
geçirilerek etkinliğinin değerlendirilmesi 

        

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,5 ,695 ,339 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,47 ,757 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 88 3,5 ,678 

Denetim komitesinin etkin olması         

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,63 ,510 ,004 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,52 ,546 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 88 3,44 ,676 

Đşletme yönetiminin işletme süreçlerinin gözetimi 
konusunda etkin olması 

        

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,39 ,734 ,423 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,42 ,656 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 88 3,36 ,730 

Đşletmenin bağımsız finansal tablo denetimi 
yaptırıyor olması 

        

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,38 ,748 ,000 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 2,81 ,933 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 88 2,7 ,961 

Đşletmede iç denetim departmanı olması         

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,56 ,640 ,545 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,61 ,596 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 88 3,61 ,576 

Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi içerisinde 
sertifikalı hile denetçisinin görev alması 

        

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,36 ,790 ,008 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,47 ,726 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan davranışlar 88 3,49 ,678 

 

 

Analize ilişkin oluşturulmuş olan araştırma hipotezleri ve sonuçları Tablo 71’de 

özetlenmiştir. 
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Tablo 71: Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerden Her 

Birinin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile Çeşidine 

Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Araştırma 

Hipotezleri ve Sonuçları 

 

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

H0: Đç denetçilerin “HĐLELERĐN ÖNLENMESĐNDE ETKĐLĐ 
OLAN FAKTÖRLERDEN HER BĐRĐNĐN” hileli finansal 
raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve 
ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

1 

H0: Đç denetçilerin işletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek 
olan davranışlarda bulunarak yüksek etik değerler 
sergilemesinin hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 
kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların 
önlenmesinde etkili olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı 
değildir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

2 

H0: Đç denetçilerin işletme içerisinde kurumsal davranış ve 
etik kuralları oluşturulmasının hileli finansal raporlama, 
varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki 
olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

3 

H0: Đç denetçilerin hileli faaliyetlerde bulunanlar veya 
kurumsal davranış ve etik kurallarına aykırı davranışta 
bulunanlar için  cezai yaptırımlar koyulmasının hileli 
finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 
yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili 
olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

4 

H0: Đç denetçilerin işletme çalışanlarına ve yöneticilere hile 
konusunda eğitim verilmesinin hileli finansal raporlama, 
varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki 
olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

5 

H0: Đç denetçilerin işe alım sürecinde, işe alınacak kişilerin 
geçmişte dürüst olmayan davranışları bulunup 
bulunmadığının incelenmesinin hileli finansal raporlama, 
varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki 
olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

6 

H0: Đç denetçilerin çalışanların işletmeye karşı olumlu 
duygular beslemesini sağlayacak pozitif işletme çevresi 
oluşturulmasının hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 
kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların 
önlenmesinde etkili olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı 
değildir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

7 

H0: Đç denetçilerin ihbar hatlarının oluşturulmasının hileli 
finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 
yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili 
olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 
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Tablo 71 : (Devam) 
 

Araştırma Hipotezleri:  Hipotez Testlerinin Sonuçları 

8 

H0: Đç denetçilerin işletme yönetimi tarafından hile risk 
değerlendirmesi yapılarak hile risklerinin belirlenmesinin 
hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 
yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili 
olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

9 

H0: Đç denetçilerin hile risklerinin azaltılması amacı ile 
işletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin periyodik olarak 
gözden geçirilerek iyileştirilmesinin hileli finansal 
raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve 
ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

10 

H0: Đç denetçilerin iç kontrol sisteminin iyileştirilmesi amacı 
ile iç kontrol prosedürlerinin periyodik olarak gözden 
geçirilerek etkinliğinin değerlendirilmesinin hileli finansal 
raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve 
ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

11 

H0: Đç denetçilerin denetim komitesinin etkin olmasının 
hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 
yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili 
olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

12 

H0: Đç denetçilerin işletme yönetiminin işletme süreçlerinin 
gözetimi konusunda etkin olmasının hileli finansal 
raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve 
ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

13 

H0: Đç denetçilerin işletmenin bağımsız finansal tablo 
denetimi yaptırıyor olmasının hileli finansal raporlama, 
varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki 
olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

14 

H0: Đç denetçilerin işletmede iç denetim departmanı 
olmasının hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 
kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların 
önlenmesinde etkili olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı 
değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

15 

H0: Đç denetçilerin iç denetim veya bağımsız denetim ekibi 
içerisinde sertifikalı hile denetçisinin görev almasının hileli 
finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 
yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili 
olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 
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Yapılan test sonucunda %95 güvenilirlik düzeyinde aşağıda belirtilen hile önleme 

faktörleri için H0 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre, α=0,05 anlamlılık düzeyinde iç 

denetçilerin aşağıdaki hile önleme faktörlerinin üç temel hile çeşidinin önlenmesinde 

etkili olma düzeyi konusundaki görüşleri arasında istatistiki olarak anlamlı fark 

vardır.  

 

• Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek olan davranışlarda bulunarak 

yüksek etik değerler sergilemesi 

• Denetim komitesinin etkin olması 

• Đşletmenin bağımsız finansal tablo denetimi yaptırıyor olması 

• Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi içerisinde sertifikalı hile denetçisinin 

görev alması 

 

Yapılan analiz sonuçlarına göre, α=0,05 anlamlılık düzeyinde iç denetçilerin 

görüşleri için aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 

 

• Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek olan davranışlarda bulunarak 

yüksek etik değerler sergilemesi, hileli finansal raporlama ile yolsuzluk ve 

ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde varlıkların kötüye 

kullanılmasının önlenmesinden daha çok etkilidir.  

• Denetim komitesinin etkin olması, hileli finansal raporlamanın önlenmesinde 

diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesinden daha çok etkilidir. 

• Đşletmenin bağımsız finansal tablo denetimi yaptırıyor olması, hileli finansal 

raporlamanın önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesinden 

daha çok etkilidir.  

• Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi içerisinde sertifikalı hile denetçisinin 

görev alması, yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde diğer 

iki temel hile çeşidinin önlenmesinden daha çok etkilidir.  

 

Yapılan test sonucunda %90 güvenilirlik düzeyinde aşağıda belirtilen hile önleme 

faktörleri ile ilgili H0 hipotezi reddedilmiştir. Buna göre, α=0,10 anlamlılık düzeyinde 

iç denetçilerin aşağıdaki hile önleme faktörlerinin üç temel hile çeşidinin 
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önlenmesinde etkili olma düzeyi konusundaki görüşleri arasında istatistiki olarak 

anlamlı fark vardır. Đç denetçilerin görüşlerine göre, aşağıda belirtilen hile önleme 

faktörleri, varlıkların kötüye kullanılmasının önlenmesinde diğer iki temel hile 

çeşidinin önlenmesinden daha çok etkilidir. 

 

• Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya kurumsal davranış ve etik kurallarına 

aykırı davranışta bulunanlar için cezai yaptırımlar koyulması 

• Çalışanların işletmeye karşı olumlu duygular beslemesini sağlayacak pozitif 

işletme çevresi oluşturulması 

 

Üç Temel Faktör Açısından Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile 

Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizi 

 

Analiz için oluşturulmuş olan araştırma hipotezi aşağıdadır.  

 

Araştırma Hipotezi: 

 

H0: Đç denetçilerin “HĐLELERĐN ÖNLENMESĐNDE ETKĐLĐ OLAN ÜÇ TEMEL 

FAKTÖRDEN HER BĐRĐNĐN” hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 

kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  

düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

 

Yukarıdaki hipotez hilelerin önlenmesinde etkili olan üç temel faktör için ayrı ayrı 

ele alınarak test edilmiştir. Bu aşamada yukarıdaki hipotezde “hilelerin önlenmesinde 

etkili olan üç temel faktörden her birinin” ifadesi yerine işletme içerisinde dürüstlük 

ve etik kültürü oluşturulması, hilelere karşı oluşturulmuş süreç ve kontrollerin 

değerlendirilmesi ve uygun gözetim süreçlerinin oluşturulması ifadeleri sırayla 

kullanılmış ve oluşturulan hipotezler için Friedman Testi yapılmıştır. Testin analizi 

sırasında üç temel faktör için iç denetçilerin hileli finansal raporlamanın 

önlenmesinde etkili olma düzeyi konusunda verdikleri cevapların ortalaması, 

varlıkların kötüye kullanılmasının önlenmesinde etkili olma düzeyi konusunda 
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verdikleri cevapların ortalaması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların 

önlenmesinde etkili olma düzeyi konusunda verdikleri cevapların ortalaması arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı test edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 72’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 72: Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Üç Temel 

Faktörün Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile 

Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Friedman 

Testi Sonuçları 

  
  Örnek 

Sayısı Ortalama 
Standart 
Sapma Anlamlılık 

Đşletme içerisinde dürüstlük ve etik kültürünün 
oluşturulması         
  Hileli Finansal Raporlama 88 3,2614 ,52129 ,707 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,3101 ,43278 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışlar 88 3,3263 ,42276 

Hilelere karşı oluşturulmuş süreç ve kontrollerin 
değerlendirilmesi 

      
  

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,4394 ,52168 ,188 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,3977 ,56924 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışlar 88 3,4205 ,52399 

Uygun gözetim süreçlerinin oluşturulması       
  

  Hileli Finansal Raporlama 88 3,4636 ,46835 ,000 

  Varlıkların Kötüye Kullanılması 88 3,3659 ,48254 

  Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan Davranışlar 88 3,3227 ,50871 
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Tablo 73: Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan Üç Temel 

Faktörün Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile 

Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Araştırma 

Hipotezleri ve Sonuçları 

 

Araştırma Hipotezleri: 
 Hipotez Testlerinin 
Sonuçları 

H0: Đç denetçilerin “HĐLELERĐN ÖNLENMESĐNDE ETKĐLĐ OLAN 
ÜÇ TEMEL FAKTÖRDEN HER BĐRĐNĐN” hileli finansal raporlama, 
varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan 
davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi konusundaki görüşleri 
farklı değildir. 

1 

H0: Đç denetçilerin işletme içerisinde dürüstlük ve etik kültürü 
oluşturulmasının hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 
kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların 
önlenmesinde etkili olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

2 

H0: Đç denetçilerin hilelere karşı oluşturulmuş süreç ve kontrollerin 
değerlendirilmesinin hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye 
kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların 
önlenmesinde etkili olma  düzeyi konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmemiştir. 

3 

H0: Đç denetçilerin uygun gözetim süreçlerinin oluşturulmasının hileli 
finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve 
ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde etkili olma  düzeyi 
konusundaki görüşleri farklı değildir. 

H0 hipotezi reddedilmiştir. 

 

Yapılan test sonucunda %95 güvenilirlik düzeyinde uygun gözetim süreçlerinin 

oluşturulması ile ilgili H0 hipotezi reddedilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, α=0,05 

anlamlılık düzeyinde iç denetçilerin ilgili faktörün üç temel hile çeşidinin 

önlenmesinde etkili olma düzeyi konusundaki görüşleri arasında istatistiki olarak 

anlamlı fark vardır. Đç denetçilerin görüşlerine göre, uygun gözetim süreçlerinin 

oluşturulması hileli finansal raporlamanın önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin 

önlenmesinden daha çok etkilidir. 

4.5.8. Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin 

“Fraud” Kelimesinin Türkçe Karşılığının Ne Olması Gerektiği 

Konusundaki Görüşleri 

Bu başlık altında araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin 

uluslararası literatürde “Fraud” olarak kullanılan terimin Türkçe karşılığının ne 

olması gerektiği konusundaki görüşlerine ilişkin frekans dağılımları verilecektir. 
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4.5.8.1. Bağımsız Denetçilerin Görüşleri 

Araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin uluslararası literatürde “fraud” olarak 

kullanılan terimin Türkçe karşılığının ne olması gerektiği konusundaki görüşlerine 

ilişkin frekans dağılımları Tablo 74’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 74: Bağımsız Denetçilerin “Fraud” Kelimesinin Türkçe Karşılığı 

Hakkındaki Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı 
 

 Frekans Yüzde (%) 
Birikimli 
Yüzde (%) 

Hile 24 45,3 45,3 
Yolsuzluk 7 13,2 58,5 

Suistimal 12 22,6 81,1 

Sahtekârlık 6 11,3 92,5 

Diğer  4 7,5 100,0 

Toplam 53 100,0  

 

 “Fraud” teriminin Türkçe karşılığı konusunda araştırmaya katılan bağımsız 

denetçilerin, %45,3’ü hile %13,2’si yolsuzluk, %22,6’sı suistimal, %11,3’ü 

sahtekârlık kelimelerini belirtmişlerdir. Bağımsız denetçilerin %7,5’i ise diğer 

seçeneğini işaretlemiştir. Diğer seçeneğini işaretleyen dört bağımsız denetçiden biri 

usulsüzlük, ikisi dolandırıcılık ve biri hepsi cevabını vermiştir.  

 

Şekil 30: Bağımsız Denetçilerin “Fraud” Kelimesinin Türkçe Karşılığı 

Hakkındaki Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı 
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4.5.8.2. Đç Denetçilerin Görüşleri 

Araştırmaya katılan iç denetçilerin “fraud” kelimesinin Türkçe karşılığının ne olması 

gerektiği konusundaki görüşlerine ilişkin frekans dağılımları aşağıdadır. 

 

Tablo 75: Đç Denetçilerin “Fraud” Kelimesinin Türkçe Karşılığı Hakkındaki 

Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde 
(%) 

Birikimli Yüzde 
(%) Hile 12 13,6 13,6 

Yolsuzluk 14 15,9 29,5 
Suistimal 40 45,5 75,0 
Sahtekârlık 12 13,6 88,6 
Diğer  10 11,4 100,0 
Toplam 88 100,0  
 

“Fraud” kelimesinin Türkçe karşılığı konusunda araştırmaya katılan iç denetçilerin, 

%13,6’sı hile, %15,9’u yolsuzluk, %45,5’i suistimal, %13,6’sı sahtekârlık 

kelimelerini belirtmişlerdir. Đç denetçilerin %11,4’ü ise diğer seçeneğini 

işaretlemiştir. Diğer seçeneğini işaretleyen on iç denetçiden üç tanesi 

“dolandırıcılık”, bir tanesi “emniyeti suistimal”, bir tanesi “fikrim yok”, üç tanesi 

“hepsinin ortak adı”, bir tanesi “Yolsuzluk, Suistimal ve Sahtekârlık kelimelerinin 

ortak adı” ve bir tanesi “tam karşılığı olduğunu düşünmüyorum” cevabını vermiştir. 

 

Şekil 31: Đç Denetçilerin “Fraud” Kelimesinin Türkçe Karşılığı Hakkındaki 

Görüşlerine Göre Frekans Dağılımı 

 



 298

4.6. Araştırma Bulgularının Özeti 

Bu başlık altında daha önce ayrıntıları ile anlatılan istatistiki analizler sonucunda elde 

edilen bulgular özetlenecektir. 

 

Bağımsız Denetçiler ve Đç Denetçiler Tarafından En Sık Tespit Edilen Hile 

Çeşitleri 

  

Tez çalışması kapsamında yapılan araştırmanın temel amaçlarından bir tanesi 

bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde 

yaptıkları denetim çalışmaları sırasında en sık tespit ettikleri hile çeşitlerinin 

belirlenmesidir. Yapılan araştırma sonucuna göre, bağımsız denetçiler tarafından en 

sık tespit edilen beş hile çeşidi Tablo 76’da, iç denetçiler tarafından en sık tespit 

edilen beş hile çeşidi ise Tablo 77’de verilmiştir. 

 

Tablo 76: Bağımsız Denetçiler Tarafından En Sık Tespit Edilen Beş Hile Çeşidi 

 

Sıra Hile Çeşitleri Ortalama 
1 Finansal tablo açıklamalarının ihmal edilmesi 3,26 

2 Giderlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi 2,98 

3 Gelirlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi  2,91 

4 Borçların (yükümlülüklerin) düşük gösterilmesi 2,81 

5 Gelirlerin olduğundan düşük gösterilmesi 2,74 

 

Tablo 77: Đç Denetçiler Tarafından En Sık Tespit Edilen Beş Hile Çeşidi 

 

Sıra Hile Çeşitleri Ortalama 
1 Harcama hileleri 2,94 
2 Çıkarların çatışması 2,84 
3 Nakit dışı varlıkların amaç dışı kullanılması 2,66 
4 Hediye kabul edilmesi 2,52 
5 Fatura hileleri 2,39 
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Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin Hileleri Tespit 

Etme Sıklığı Arasındaki Farkların Analizi 

 

Araştırmanın diğer temel amacı, araştırma kapsamındaki hile çeşitlerini bağımsız 

denetçilerin tespit etme sıklığı ile iç denetçilerin tespit etme sıklığı arasında istatistiki 

olarak anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesidir. Bu amaçla yapılan analiz 

öncelikle anket formunda sunulan 22 hile çeşidinin her biri için yapılmış, daha sonra 

ise aynı analiz hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk 

ve ahlâki olmayan davranışlar olmak üzere üç temel hile çeşidi için tekrarlanmıştır. 

 

Her Bir Hile Çeşidi Đçin Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin Hileleri Tespit 

Etme Sıklığı Arasındaki Farkların Analizi 

 

Yapılan analiz sonucunda aşağıdaki hileleri bağımsız denetçilerin iç denetçilerden 

daha sık tespit ettikleri belirlenmiştir: 

• Gelirlerin olduğundan düşük gösterilmesi (α=0,05) 

• Gelirlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi 

(α=0,05) 

• Giderlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi 

(α=0,05) 

• Borçların (yükümlülüklerin) düşük gösterilmesi (α=0,05) 

• Giderlerin  düşük gösterilmesi (α=0,05) 

• Finansal tablo açıklamalarının ihmal edilmesi (α=0,05) 

• Varlıkların değerlemesinde yapılan uygunsuzluklar ile varlıkların olduğundan 

yüksek gösterilmesi (α=0,05) 

• Varlıkların olduğundan düşük gösterilmesi (α=0,10) 

 

Yapılan analiz sonucunda aşağıdaki hileleri iç denetçilerin bağımsız denetçilerden 

daha sık tespit ettikleri belirlenmiştir: 

• Muhasebe kaydı yapılmadan önce yapılan nakit hırsızlığı (α=0,05) 

• Muhasebe kaydı yapıldıktan sonra yapılan nakit hırsızlığı (α=0,05) 

• Harcama hileleri (α=0,05) 
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• Nakit dışı varlıkların çalınması (α=0,05) 

• Çek hileleri (α=0,10) 

 

 Yukarıda açıklanan bulgular aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

Tablo 78: Her Bir Hile Çeşidi Đçin Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin 

Hileleri Tespit Etme Sıklığı Arasındaki Farkların Analizine Đlişkin Bulgular 

 

Hile Çeşidi 
Bağımsız 
Denetçiler 

Đç 
Denetçiler 

Gelirlerin olduğundan düşük gösterilmesi �   
Gelirlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi �   
Giderlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi �   
Borçların (yükümlülüklerin) düşük gösterilmesi �   
Giderlerin düşük gösterilmesi �   
Finansal tablo açıklamalarının ihmal edilmesi �   
Varlıkların değerlemesinde yapılan uygunsuzluklar ile varlıkların olduğundan 
yüksek gösterilmesi 

�   

Varlıkların olduğundan düşük gösterilmesi (α=0,10) �   
Muhasebe kaydı yapılmadan önce yapılan nakit hırsızlığı  �  
Muhasebe kaydı yapıldıktan sonra yapılan nakit hırsızlığı  �  
Harcama hileleri  �  
Nakit dışı varlıkların çalınması  �  
Çek Hileleri (α=0,10)  �  

 

 

Üç Temel Hile Çeşidi Đçin Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin Hileleri 

Tespit Etme Sıklığı Arasındaki Farkların Analizi 

 

Yapılan analiz sonucunda aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir: 

 

• Bağımsız denetçiler hileli finansal raporlama hilelerini iç denetçilerden daha 

sık tespit etmektedir. (α=0,05) 

• Đç denetçiler varlıkların kötüye kullanılması hilelerini bağımsız denetçilerden 

daha sık tespit etmektedir. (α=0,05) 

 

Yukarıda açıklanan bulgular Tablo 79’da özetlenmiştir. 
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Tablo 79: Üç Temel Hile Çeşidi Đçin Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin 

Hileleri Tespit Etme Sıklığı Arasındaki Farkların Analizine Đlişkin Bulgular 

 

Hile Çeşidi Bağımsız Denetçiler Đç Denetçiler 

Hileli finansal raporlama  �   

Varlıkların kötüye kullanılması  �  

 

 

Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin Hileleri Tespit 

Etme Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizi 

 

Analiz sonucunda elde edilen bulgular bağımsız denetçiler ve iç denetçiler için ayrı 

ayrı olmak üzere aşağıda açıklanmıştır. 

 

Bağımsız Denetçiler 

 

Bağımsız denetçiler için yapılan analize ilişkin bulgular öncelikle anket formunda 

belirtilen her bir hile çeşidine göre anlatılacak, daha sonra ise hileli finansal 

raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan 

davranışlar olmak üzere üç temel hile çeşidine göre açıklanacaktır. 

 

Her Bir Hile Çeşidine Göre Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizi 

 

Yapılan analiz sonucunda aşağıdaki hileleri 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip 

olan bağımsız denetçilerin, 1-10 yıl mesleki deneyime sahip olan bağımsız 

denetçilerden daha sık tespit ettiği belirlenmiştir:  

 

• Gelirlerin olduğundan düşük gösterilmesi (α=0,05) 

• Fatura hileleri (α=0,05)   

• Harcama hileleri (α=0,05) 
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• Rüşvet alınması (α=0,05) 

• Hediye kabul edilmesi (α=0,05) 

• Çıkarların çatışması (α=0,05) 

 

Tablo 80: Her Bir Hile Çeşidine Göre Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit 

Etme Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Bulgular 

 

Hile Çeşidi 

1-10 Yıl Mesleki 
Deneyime Sahip 
Olan Bağımsız 
Denetçiler 

10 Yıldan Fazla 
Mesleki Deneyime 

Sahip Olan Bağımsız 
Denetçiler 

Gelirlerin olduğundan düşük gösterilmesi  �  
Fatura hileleri  �  
Harcama hileleri  �  
Rüşvet alınması  �  
Hediye kabul edilmesi  �  
Çıkarların çatışması  �  

 
 

Üç Temel Hile Çeşidine Göre Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizi 

 

Yapılan analiz sonucunda 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip olan bağımsız 

denetçilerin, yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar hilelerini 1-10 yıl mesleki 

deneyime sahip olan bağımsız denetçilerden daha sık tespit ettiği belirlenmiştir. 

(α=0,05) 

 

Tablo 81: Üç Temel Hile Çeşidine Göre Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit 

Etme Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Bulgular 

 

Hile Çeşidi 
1-10 Yıl Mesleki 

Deneyime Sahip Olan 
Bağımsız Denetçiler 

10 Yıldan Fazla Mesleki 
Deneyime Sahip Olan 
Bağımsız Denetçiler 

Yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar  
�  
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Đç Denetçiler 

 

Đç denetçiler için yapılan analize ilişkin bulgular öncelikle anket formunda belirtilen 

her bir hile çeşidi için anlatılacak, daha sonra ise üç temel hile çeşidine göre 

açıklanacaktır. 

 

Her Bir Hile Çeşidine Göre Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizi 

 

Yapılan analiz sonucunda aşağıdaki hileleri 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip 

olan iç denetçilerin, 1-10 yıl mesleki deneyime sahip olan iç denetçilerden daha sık 

tespit ettiği belirlenmiştir:  

 

• Giderlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi 

(α=0,05) 

• Borçların (yükümlülüklerin) düşük gösterilmesi (α=0,05) 

• Giderlerin düşük gösterilmesi (α=0,05) 

• Fatura hileleri (α=0,05) 

• Bordro hileleri (α=0,05) 

• Harcama hileleri (α=0,05) 

• Nakit dışı varlıkların amaç dışı kullanılması(α=0,05) 

• Nakit dışı varlıkların çalınması (α=0,05) 

• Hediye kabul edilmesi (α=0,05) 

• Çıkarların çatışması (α=0,05) 

• Hayali (fiktif) gelir kaydedilmesi (α=0,10) 

• Gelirlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının yüksek gösterilmesi 

(α=0,10) 

• Muhasebe kaydı yapıldıktan sonra yapılan nakit hırsızlığı (α=0,10) 

• Karşı tarafı rüşvet vermeye zorlamak (Đrtikap) (α=0,10) 

 

Yukarıda açıklanan bulgular Tablo 82’de özetlenmiştir. 
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Tablo 82: Her Bir Hile Çeşidine Göre Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Bulgular 

 

Hile Çeşidi 
1-10 Yıl Mesleki 
Deneyime Sahip 
Olan Đç Denetçiler 

10 Yıldan Fazla 
Mesleki Deneyime 
Sahip Olan Đç 
Denetçiler 

Giderlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının 
yüksek gösterilmesi 

 
�  

Borçların (yükümlülüklerin) düşük gösterilmesi  �  
Giderlerin düşük gösterilmesi  �  
Fatura hileleri  �  
Bordro hileleri  �  
Harcama hileleri  �  
Nakit dışı varlıkların amaç dışı kullanılması  �  
Nakit dışı varlıkların çalınması  �  
Hediye kabul edilmesi  �  
Çıkarların çatışması  �  
Hayali (fiktif) gelir kaydedilmesi (α=0,10)  �  
Gelirlerin farklı döneme kaydedilmesi ile dönem kârının 
yüksek gösterilmesi (α=0,10) 

 
�  

Muhasebe kaydı yapıldıktan sonra yapılan nakit hırsızlığı 
(α=0,10)  

 
�  

Karşı tarafı rüşvet vermeye zorlamak (Đrtikap) (α=0,10)  �  

 

 

Üç Temel Hile Çeşidine Göre Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizi 

 

Yapılan analiz sonucunda, aşağıdaki hileleri 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip 

olan iç denetçilerin, 1-10 yıl mesleki deneyime sahip olan iç denetçilerden daha sık 

tespit ettiği belirlenmiştir:  

 

• Hileli finansal raporlama (α=0,05) 

• Varlıkların kötüye kullanılması (α=0,05) 

 

Yukarıda açıklanan bulgular Tablo 83’te özetlenmiştir. 
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Tablo 83: Üç Temel Hile Çeşidine Göre Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Mesleki Deneyimlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizine Đlişkin Bulgular 

 

Hile Çeşidi 
1-10 Yıl Mesleki 

Deneyime Sahip Olan Đç 
Denetçiler 

10 Yıldan Fazla Mesleki 
Deneyime Sahip Olan Đç 

Denetçiler 
Hileli finansal raporlama   �  
Varlıkların kötüye kullanılması  �  

 

 

Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin Hileleri Tespit 

Etme Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizi 

 

Analiz sonucunda elde edilen bulgular bağımsız denetçiler ve iç denetçiler için ayrı 

ayrı olmak üzere aşağıda açıklanmıştır. 

 

Bağımsız Denetçiler 

 

Bağımsız denetçiler için yapılan analize ilişkin bulgular, öncelikle anket formunda 

belirtilen her bir hile çeşidi için, daha sonra ise üç temel hile çeşidi için 

açıklanacaktır. 

 

Her Bir Hile Çeşidine Göre Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizi 

 

Yapılan analiz sonucunda, hile eğitimine katılmayan bağımsız denetçilerin, nakit dışı 

varlıkların amaç dışı kullanılması hilesini hile eğitimine katılan bağımsız 

denetçilerden daha sık tespit ettikleri belirlenmiştir. (α=0,05) 
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Tablo 84: Her Bir Hile Çeşidine Göre Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit 

Etme Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Bulgular 

 

Hile Çeşidi 
Hile Eğitimine 

Katılan Bağımsız 
Denetçiler 

Hile Eğitimine 
Katılmayan Bağımsız 

Denetçiler 

Nakit dışı varlıkların amaç dışı kullanılması  
�  

 

Üç Temel Hile Çeşidine Göre Bağımsız Denetçilerin Hileleri Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizi 

 

Yapılan analiz sonucunda hile eğitimine katılan bağımsız denetçilerin üç temel hile 

çeşidini tespit etme sıklığı ile hile eğitimine katılmayan bağımsız denetçilerin bu 

hileleri tespit etme sıklığı arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olmadığı 

belirlenmiştir. (α=0,05) 

 

Đç Denetçiler 

 

Đç denetçiler için yapılan analize ilişkin bulgular öncelikle anket formunda belirtilen 

her bir hile çeşidi için, daha sonra ise üç temel hile çeşidi için açıklanacaktır. 

 

Her Bir Hile Çeşidine Göre Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizi 

 

Yapılan analiz sonucunda aşağıdaki hileleri hile eğitimine katılan iç denetçilerin, hile 

eğitimine katılmayan iç denetçilerden daha sık tespit ettiği belirlenmiştir:  

 

• Muhasebe kaydı yapıldıktan sonra yapılan nakit hırsızlığı (α=0,10) 

• Çek hileleri (α=0,10) 

• Hediye kabul edilmesi (α=0,10) 
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Yukarıda açıklanan bulgular aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

Tablo 85: Her Bir Hile Çeşidine Göre Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme 

Sıklığının Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin Bulgular 

 

Hile Çeşidi 

Hile 
Eğitimine 
Katılan        

Đç Denetçiler 

Hile 
Eğitimine 
Katılmayan 
Đç Denetçiler 

Muhasebe kaydı yapıldıktan sonra yapılan nakit hırsızlığı (α=0,10) �   

Çek hileleri (α=0,10) �   

Hediye kabul edilmesi (α=0,10) �   

 

 

Üç Temel Hile Çeşidine Göre Đç Denetçilerin Hileleri Tespit Etme Sıklığının 

Denetçilerin Hile Eğitimine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğinin Analizi 

 

Yapılan analiz sonucunda, hile eğitimine katılan iç denetçilerin üç temel hile çeşidini 

tespit etme sıklığı ile hile eğitimine katılmayan iç denetçilerin bu hileleri tespit etme 

sıklığı arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. (α=0,05) 

 

Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin Araştırma 

Kapsamındaki Hilelerin Türkiye’de Faaliyet Gösteren Đşletmelerde Ne Kadar 

Yaygın Olduğu Konusundaki Görüşleri 

 

Araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin % 50,9’u, iç denetçilerin ise %52,3’ü 

araştırma kapsamındaki hilelerin Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin yarısından 

fazlasında yapılmakta olduğunu düşünmektedir.  
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Tablo 86: Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin Araştırma Kapsamındaki 

Hilelerin Türkiye’de Faaliyet Gösteren Đşletmelerde Ne Kadar Yaygın Olduğu 

Konusundaki Görüşleri  

 

Bağımsız Denetçiler (%50,9) Đç Denetçiler (%52,3) 

Araştırma kapsamındaki hileler, Türkiye’de 
faaliyet gösteren işletmelerin yarısından 

fazlasında yapılmaktadır. 

Araştırma kapsamındaki hileler, Türkiye’de 
faaliyet gösteren işletmelerin yarısından 

fazlasında yapılmaktadır. 

 

 

Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin Hilelerin 

Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki 

Görüşlerinin Üç Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizi 

 

Analiz sonucunda elde edilen bulgular bağımsız denetçiler ve iç denetçiler için ayrı 

ayrı olmak üzere aşağıda açıklanmıştır. 

 

Bağımsız Denetçiler 

 

Bağımsız denetçiler için yapılan analiz sonuçları öncelikle anket formunda belirtilen 

her bir hile önleme faktörü için anlatılacak, daha sonra ise işletme içerisinde 

dürüstlük ve etik kültürünün oluşturulması, hilelere karşı oluşturulmuş süreç ve 

kontrollerin değerlendirilmesi ve uygun gözetim süreçlerinin oluşturulması olmak 

üzere üç temel hile önleme faktörüne göre açıklanacaktır. 

 

Her Bir Faktör Açısından Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili 

Olan Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile 

Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizi 

 

Yapılan analiz sonucunda, bağımsız denetçilerin görüşlerine göre aşağıdaki bulgular 

tespit edilmiştir: 
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• Đşletmenin bağımsız finansal tablo denetimi yaptırıyor olması, hileli finansal 

raporlamanın önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesinden 

daha çok etkilidir. (α=0,05) 

• Hile risklerinin azaltılması amacı ile işletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin 

periyodik olarak gözden geçirilerek iyileştirilmesi, yolsuzluk ve ahlâki 

olmayan davranışların önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin 

önlenmesinden daha çok etkilidir. (α=0,10) 

 

Yukarıda açıklanan bulgular aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

Tablo 87: Her Bir Faktör Açısından Bağımsız Denetçilerin Hilelerin 

Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki 

Görüşlerinin Üç Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin Bulgular 

 

Hile Önleme Faktörü 
Hileli 

Finansal 
Raporlama 

Varlıkların 
Kötüye 

Kullanılması 

Yolsuzluk ve 
Ahlâki 

Olmayan 
Davranışlar 

Đşletmenin bağımsız finansal tablo denetimi 
yaptırıyor olması 

�    

Đşletme prosedürlerinin ve iş süreçlerinin 
periyodik olarak gözden geçirilerek iyileştirilmesi 
(α=0,10) 

  �  

 

 

Üç Temel Faktör Açısından Bağımsız Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde 

Etkili Olan Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç 

Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizi 

 

Yapılan analiz sonucunda bağımsız denetçilerin görüşlerine göre, işletme içerisinde 

dürüstlük ve etik kültürü oluşturulması, yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların 

önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesinden daha çok etkili olduğu 

belirlenmiştir. (α=0,10) 
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Tablo 88: Üç Temel Faktör Açısından Bağımsız Denetçilerin Hilelerin 

Önlenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki 

Görüşlerinin Üç Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin 

Analizine Đlişkin Bulgular 

 

Hile Önleme Faktörü 
Hileli 

Finansal 
Raporlama 

Varlıkların 
Kötüye 

Kullanılması 

Yolsuzluk ve 
Ahlâki 

Olmayan 
Davranışlar 

Đşletme içerisinde dürüstlük ve etik kültürü 
oluşturulması (α=0,10) 

 
 

�  

 

 

Đç Denetçiler 

 

Đç denetçiler için yapılan analiz sonuçları öncelikle anket formunda belirtilen her bir 

hile önleme faktörü için, daha sonra ise üç temel hile önleme faktörü için 

açıklanacaktır. 

 

Her Bir Faktör Açısından Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile 

Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizi 

 

Yapılan analiz sonucunda iç denetçilerin görüşlerine göre aşağıdaki bulgular tespit 

edilmiştir: 

 

• Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek olan davranışlarda bulunarak 

yüksek etik değerler sergilemesi, hileli finansal raporlama ile yolsuzluk ve 

ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde varlıkların kötüye 

kullanılmasının önlenmesinden daha çok etkilidir. (α=0,05) 

• Denetim komitesinin etkin olması, hileli finansal raporlamanın önlenmesinde 

diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesinden daha çok etkilidir. (α=0,05) 

• Đşletmenin bağımsız finansal tablo denetimi yaptırıyor olması, hileli finansal 

raporlamanın önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesinden 

daha çok etkilidir. (α=0,05) 
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• Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi içerisinde sertifikalı hile denetçisinin 

görev alması, yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde diğer 

iki temel hile çeşidinin önlenmesinden daha çok etkilidir. (α=0,05) 

• Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya kurumsal davranış ve etik kurallarına 

aykırı davranışta bulunanlar için cezai yaptırımlar koyulması, varlıkların 

kötüye kullanılmasının önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin 

önlenmesine göre daha çok etkilidir. (α=010) 

• Çalışanların işletmeye karşı olumlu duygular beslemesini sağlayacak pozitif 

işletme çevresi oluşturulması, varlıkların kötüye kullanılmasının 

önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesinden daha çok etkilidir. 

(α=0,10) 

 

Yukarıda açıklanan bulgular Tablo 89’da özetlenmiştir. 

 

Tablo 89: Her Bir Faktör Açısından Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde 

Etkili Olan Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç 

Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin 

Bulgular 

 

Hile Önleme Faktörü 
Hileli 

Finansal 
Raporlama 

Varlıkların 
Kötüye 

Kullanılması 

Yolsuzluk ve 
Ahlâki 

Olmayan 
Davranışlar 

Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek olan 
davranışlarda bulunarak yüksek etik değerler 
sergilemesi 

�   �  

Denetim komitesinin etkin olması �    
Đşletmenin bağımsız finansal tablo denetimi 
yaptırıyor olması 

�    

Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya kurumsal 
davranış ve etik kurallarına aykırı davranışta 
bulunanlar için cezai yaptırımlar koyulması 
(α=0,10) 

 �   

Çalışanların işletmeye karşı olumlu duygular 
beslemesini sağlayacak pozitif işletme çevresi 
oluşturulması (α=0,10) 

 �   

Đç denetim veya bağımsız denetim ekibi içerisinde 
sertifikalı hile denetçisinin görev alması 

  �  
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Üç Temel Faktör Açısından Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde Etkili Olan 

Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç Temel Hile 

Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizi 

 

Yapılan analiz sonucunda iç denetçilerin görüşlerine göre, uygun gözetim 

süreçlerinin oluşturulmasının hileli finansal raporlamanın önlenmesinde diğer iki 

temel hile çeşidinin önlenmesinden daha etkili olduğu belirlenmiştir. (α=0,05) 

 

Tablo 90: Üç Temel Faktör Açısından Đç Denetçilerin Hilelerin Önlenmesinde 

Etkili Olan Faktörlerin Etkili Olma Düzeyi Konusundaki Görüşlerinin Üç 

Temel Hile Çeşidine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Analizine Đlişkin 

Bulgular 

 

Hile Önleme Faktörü 
Hileli 

Finansal 
Raporlama 

Varlıkların 
Kötüye 

Kullanılması 

Yolsuzluk ve 
Ahlâki 

Olmayan 
Davranışlar 

Uygun gözetim süreçlerinin oluşturulması �    

 

 

Araştırmaya Katılan Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin “Fraud” 

Kelimesinin Türkçe Karşılığının Ne Olması Gerektiği Konusundaki Görüşleri 

 

Uluslararası literatürde “Fraud” olarak kullanılan terimin Türkçe karşılığının ne 

olması gerektiği konusunda bağımsız denetçilerin %45,3’ü “hile” cevabını vermiş, iç 

denetçilerin ise %45,5’i “suistimal” cevabını vermiştir. 

 

Tablo 91: Bağımsız Denetçilerin ve Đç Denetçilerin “Fraud” Kelimesinin Türkçe 

Karşılığının Ne Olması Gerektiği Konusundaki Görüşleri  

 

Bağımsız Denetçiler (%45,3) Đç Denetçiler (%45,5) 

Hile Suistimal 
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SONUÇ VE ÖNERĐLER 

  

Hile, bir kişiyi kandırmak veya aldatmak için gerçekleştirilen kasıtlı davranışlar için 

kullanılan genel bir ifadedir. Đşletmeler açısından hile; yönetimden sorumlu kişilerin 

ya da çalışanların bilinçli olarak menfaat sağlamak amacıyla aldatma içeren 

davranışlarda bulunması olarak tanımlanabilmektedir. Enron, WorldCom, Tyco gibi 

muhasebe skandalları da göstermiştir ki, işletmelerde gerçekleştirilen hileler sadece 

hilelerin gerçekleştirildiği işletmeleri değil, toplumun büyük bir kesimini olumsuz 

olarak etkilemektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan skandallar 

ile birlikte hilelerin yarattığı ekonomik kayıplar üzerinde durulmuş ve hilelerin 

gerçekleştirilmesini önleyici politika ve prosedürlerin oluşturulmasının önemi 

gündeme gelmiştir. Bu skandalların altında yatan temel nedenin kurumsal yönetim 

uygulamalarındaki eksiklikler olduğu düşünülmüş ve kurumsal yönetim 

politikalarının geliştirilmesi amacı ile çeşitli ülkelerde bir çok düzenleme yapılmıştır. 

 

Đşletmelerde haksız kazanç sağlamayı amaçlayan hileli hareket biçimleri yaygın bir 

çeşitlilik içermektedir. Bunların bir kısmını işletme performansının olduğundan iyi 

veya kötü gösterilmesini sağlamak amacı ile finansal tabloların Genel Kabul Görmüş 

Muhasebe Đlkeleri’ne ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na aykırı 

olarak hazırlanması oluşturmaktadır. Bununla birlikte, işletme yönetici veya 

çalışanları tarafından varlıkların haksız kullanımı, rüşvet alınması, sahte belge ve 

raporlar düzenlenmesi, zimmete para geçirilmesi veya hırsızlık yapılması gibi çeşitli 

faaliyetler de hile kapsamına girmektedir. Hile çok kapsamlı ve geniş bir kavram 

olmakla birlikte, çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Bu tez 

çalışması Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği (ACFE) tarafından yapılan hile 

sınıflandırmasına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. 

 

Tez çalışmasında, Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde yapılan bağımsız 

denetim ve iç denetim çalışmaları sırasında en sık tespit edilen hile çeşitlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye’deki işletmelerin şeffaflık düzeyinin düşük 

olması ve işletmelerde gerçekleştirilen hileler konusunda bilgiye ulaşmanın güç 
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olması nedeniyle bağımsız denetçiler ve iç denetçiler tarafından en sık tespit edilen 

hilelerin belirlenmesi Türkiye’deki işletmelerde genel olarak hangi çeşit hilelerin 

sıklıkla yapıldığı konusunda fikir vermesi açısından önemlidir. Ancak, bu tez 

çalışması hilelerin boyutu veya tutarı hakkında bir sonuca varmak amacı ile 

hazırlanmamıştır. 

 

Tezin ikinci amacı ise, hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörlerin hileli finansal 

raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk ve ahlâki olmayan 

davranışlar olmak üzere üç temel hile çeşidinin önlenmesinde etkili olma düzeyi 

konusunda bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin görüşlerinin alınmasıdır. Hile 

risklerinin azaltılması ancak işletme içerisinde oluşturulan etkin hile önleme 

politikaları ile sağlanmaktadır. Bu nedenle hile önleme faktörlerinden her birinin 

hangi tür hilelerin önlenmesinde daha etkili olduğunun belirlenmesi işletme 

yöneticilerinin işletmede oluşturacağı politika ve prosedürlerin etkinliğini arttırarak, 

iç denetçilere ve bağımsız denetçilere de denetim çalışmaları sırasında yardımcı 

olabilecektir.  

 

Tez çalışmasının birinci bölümünde hilenin tanımı yapılmış ve Sertifikalı Hile 

Denetçileri Birliği (ACFE) tarafından yapılan hile sınıflandırmasına uygun olarak 

hile çeşitleri açıklanmıştır. Đkinci bölümde hilelerin önlenmesi, tespit edilmesi ve 

incelenmesi ayrıntıları ile açıklanmıştır. Üçüncü bölümde Türkiye’de ve yurtdışında 

hileli finansal raporlama ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler ve yayınlanan raporlar 

açıklanarak özetlenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise bağımsız denetçilerin ve iç 

denetçilerin hile çeşitlerini tespit etme sıklığının belirlenmesi ve ayrıca bağımsız 

denetçiler ile iç denetçilerin hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörlerin etkili olma 

düzeyi konusunda görüşlerinin tespit edilmesi amacı ile bir araştırma yapılmıştır.   

 

Para ve sermaye piyasalarının gelişmesi ile birlikte işletmeler tarafından finansal 

tablolar aracılığı ile sunulan bilgilerin doğru ve güvenilir olması toplumun her kesimi 

için giderek daha büyük önem taşımaktadır. Kredi kuruluşları, yatırımcılar, 

çalışanlar, tüketiciler ve diğer finansal tablo kullanıcıları doğru ve dürüst bir şekilde 

hazırlanmış, güvenilir finansal tablo istemektedirler. Güvenilir finansal tablo ise 
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Genel Kabul Görmüş Muhasebe Đlkeleri’ne ve Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları’na uygun olarak hazırlanmış finansal tablolar anlamına gelmektedir. 

Bağımsız denetim, işletmeler tarafından hazırlanan finansal tabloların işletmenin 

mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları’na göre ne ölçüde doğru ve dürüst bir şekilde yansıttığı konusunda görüş 

bildirmektedir. Bu nedenle Türkiye genelinde çok sayıda ve farklı şirketlerde 

denetim çalışmaları yapan bağımsız denetçilerin en sık tespit ettiği hilelerin 

belirlenmesi finansal tablo kullanıcılarının verecekleri ekonomik kararlarda dikkat 

etmeleri gereken önemli bir unsurdur. Yapılan araştırma sonucunda bağımsız 

denetçiler tarafından en sık tespit edilen üç hile çeşidi sırasıyla; finansal tablo 

açıklamalarının ihmal edilmesi, giderlerin ve gelirlerin farklı döneme kaydedilmesi 

ile dönem kârının yüksek gösterilmesi olarak belirlenmiştir.   

 

Đç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve ona değer katarak operasyonel 

verimliliğini arttırmak amacı ile  yapılan bağımsız, tarafsız, güvence ve danışmanlık 

hizmetlerini içermektedir. Đç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik olarak 

işletme amaçlarına ulaşılmasında yardımcı olur. Đşletme faaliyetlerini yakından 

tanıyan iç denetçilerin de işletmelerde gerçekleştirilen hileler ile ilgili deneyimleri ve 

hile önleme faktörleri hakkındaki görüşleri işletmelerde oluşturulacak politika ve 

prosedürlerin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılmasında önem taşımaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre, iç denetçiler tarafından en sık tespit edilen üç hile 

çeşidi sırasıyla; harcama hileleri, çıkarların çatışması ve nakit dışı varlıkların amaç 

dışı kullanılması olarak belirlenmiştir. 

 

Bağımsız denetim faaliyetlerinin ve iç denetim faaliyetlerinin temel amaçlarının ve 

sorumluluklarının birbirinden farklı olması nedeni ile bağımsız denetçiler ve iç 

denetçiler tarafından sık olarak tespit edilen hile çeşitleri farklılık gösterebilmektedir. 

Araştırma kapsamında yapılan istatistiki analizler sonucunda da bağımsız 

denetçilerin hileli finansal raporlama hilelerini iç denetçilerden daha sık tespit ettiği, 

iç denetçilerin ise varlıkların kötüye kullanılması hile çeşitlerini bağımsız 

denetçilerden daha sık tespit ettiği belirlenmiştir. 
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Denetim mesleğinde mesleki eğitim ve deneyim önemli bir yer almaktadır. Genel 

Kabul Görmüş Denetim Standartları’ndan birincisi de bağımsız denetçilerin gerekli 

teknik eğitim ve deneyime sahip olmalarını öngörmektedir. Bu nedenle araştırma 

kapsamında mesleki deneyim süresinin ve hile konusunda eğitim almanın hile tespit 

etme sıklığını etkileyip etkilemediği de incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, 

bağımsız denetçilerin mesleki deneyimleri arttıkça yolsuzluk ve ahlâki olmayan 

davranışları daha sık tespit ettikleri belirlenmiştir. Đç denetçiler için ise, mesleki 

deneyim süresinin hile tespit etme konusunda daha önemli olduğu tespit edilmiştir. Đç 

denetçilerin mesleki deneyimleri arttıkça hem hileli finansal raporlama hilelerini 

hem de varlıkların kötüye kullanılması hile çeşitlerini daha sık tespit ettikleri 

belirlenmiştir. Hile konusunda eğitime katılmanın ise hem bağımsız denetçiler hem 

de iç denetçiler açısından hile tespit etme sıklığını arttırmadığı belirlenmiştir. Bunun 

nedeni, Türkiye’deki üniversitelerde gerek lisans gerekse yüksek lisans seviyesinde 

sunulan kapsamlı hile denetimi dersinin çok az olması ve denetçilerin sadece birkaç 

günlük kısa eğitim programları ile kendilerini bu konuda geliştirmeye çalışmaları 

olabilir. Bu nedenle üniversitelerde, hile veya hile denetimi derslerinin açılması 

büyük önem taşımaktadır. 

 

Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği (ACFE) ve Đç Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA) de 

içinde bulunduğu yedi kuruluş tarafından ortaklaşa hazırlanan “Hilelere Karşı 

Yönetim Programları ve Kontrol” başlıklı rapor  Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler 

Enstitüsü (AICPA) tarafından 2002 yılında yayınlanmıştır. Raporda üç temel hile 

önleme faktörü; işletme içerisinde dürüstlük ve etik kültürünün oluşturulması, 

hilelere karşı oluşturulmuş süreç ve kontrollerin değerlendirilmesi ve uygun gözetim 

süreçlerinin oluşturulması olarak belirlenmiştir. Tez çalışmasında yapılan araştırma 

sonucunda, hem bağımsız denetçilerin hem de iç denetçilerin bu hile önleme 

faktörlerinin tamamının hileli finansal raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve 

yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışlar hile çeşitlerini önlemek konusunda etkili 

olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Ancak yine de bağımsız denetçiler işletme 

içerisinde dürüstlük ve etik kültürü oluşturulmasının yolsuzluk ve ahlâki olmayan 

davranışların önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesinden daha etkili 

olduğunu düşünmektedirler. Đç denetçiler ise, uygun gözetim süreçlerinin 
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oluşturulması ile ilgili hile önleme faktörlerinin, hileli finansal raporlamanın 

önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesinden daha etkili olduğunu 

düşünmektedirler.  

 

Araştırmanın temel amaçlarının yanında iki tane de alt amacı vardır. Bunlardan 

birincisi bağımsız denetçiler ve iç denetçilerin görüşlerine göre araştırma 

kapsamındaki hilelerin Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde ne kadar yaygın 

olarak gerçekleştirildiği konusunda görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmaya verilen 

cevaplar doğrultusunda, bağımsız denetçilerin %50,9’u ve iç denetçilerin %52,3’ü 

araştırma kapsamındaki hile çeşitlerinin Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin 

yarısından fazlasında yapıldığını düşünmektedir. 

 

Araştırmanın ikinci alt amacı ise, Türkçe literatürde henüz terim birliğine varılmamış 

ve yolsuzluk, hile, suistimal, dolandırıcılık gibi çeşitli terimlerle ifade edilen “Fraud” 

kelimesinin Türkçe karşılığının ne olması gerektiği konusunda bağımsız denetçilerin 

ve iç denetçilerin görüşlerinin tespit edilmesidir. Araştırmaya verilen cevaplar 

doğrultusunda, “Fraud” kelimesinin Türkçe karşılığı konusunda bağımsız 

denetçilerin %45,3’ü hile ve iç denetçilerin %45,5’i suistimal cevabını vermiştir. Bu 

farklılığın nedeni ise, Uluslararası Đç Denetim Standartları’nın Türkçe’ye çevrilmesi 

sırasında Türkiye Đç Denetim Enstitüsü tarafından bu terimin suistimal olarak 

kullanılması ve ayrıca Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği’nin Türkiye’de faaliyet 

gösteren derneğinin isminin de “Uluslararası Suistimal Đnceleme Uzmanları Derneği” 

(USĐUD) olması olabilir. 

 

Sonuç olarak bu çalışma, iç denetçilerin ve bağımsız denetçilerin Türkiye’de faaliyet 

gösteren işletmelerde gerçekleştirdikleri denetim çalışmaları sonucunda en sık tespit 

ettikleri hile çeşitlerini ortaya koymuş ve bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin 

hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörlerin etkili olma düzeyi konusunda 

görüşlerini tespit etmiştir. Yapılacak olan çalışmalarda, denetçiler tarafından en sık 

tespit edilen hile çeşitlerinin Türkiye’deki şirketlerde nasıl gerçekleştirildiği, hilelerin 

önlenmesi için işletmelerde ne tür önlemler alındığı ve bu hilelerin denetçiler 

tarafından nasıl tespit edildiği konusunda vak’a çalışması yapılması önerilebilir. 
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EK 1: HĐLE ÇEŞĐTLERĐ 
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Nakit 
Tahsilatı ve 
Ödemeleri ile 
ilgili 
Varlıkların 
Kötüye 
Kullanılması 

Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce Yapılan Nakit 
Hırsızlığı 

Satışlara Yönelik Hırsızlıklar 

Alacaklara Yönelik 
Hırsızlıklar 
Đadelere Yönelik Hırsızlıklar 

Muhasebe Kaydı Yapıldıktan Sonra Yapılan Nakit Hırsızlığı 

Hileli Ödemeler 

Çek 
Hileleri 

Sahte Çek Düzenleme Hileleri 

Sahte Ciro Hileleri 

Lehdar Bilgisi Değiştirilmiş 
Çek Hileleri 

Gizlenmiş Çek Hileleri 

Çek Đmzalama Yetkisi ile 
Gerçekleştirilen Hileler 

Yazar Kasada Yapılan Nakit Hırsızlıkları 

Fatura Hileleri 

Bordro 
Hileleri 

Hayali Çalışan Hileleri 

Komisyon Hileleri 

Saat ve Ücretlerde Sahtecilik 

Çalışanlara Sağlanan Özel 
Sağlık Sigortası ile ilgili 
Hileler 

Harcama 
Hileleri 

Niteliği Değiştirilmiş 
Harcamalar ile Đşletmeden 
Para Alma 

Harcamaların Olduğundan 
Fazla Gösterilmesi 

Sahte Harcamalar ile 
Đşletmeden Para Alma 

Tek Harcama ile Đşletmeden 
Birden Fazla Para Alma 

Stoklar ve 
Diğer 
Varlıkların 
Kötüye 
Kullanılması 

Stoklar ve Diğer Varlıkların Amaç Dışı Kullanılması 

Stoklar ve Diğer Varlıkların Çalınması 

Doğrudan Hırsızlık 
Varlık Talepleri ve 
Transferleri 

Satın Alma ve Teslim Alma 
Hileleri 

Stoklar ve Diğer Varlıklar ile 
ilgili Sahte Satış Đşlemleri 
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EK 1 (Devam) 
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Rüşvet Almak 

Karşı Tarafı Rüşvet Vermeye Zorlamak (Đrtikap) 

Bağış ve Hediye Kabul Edilmesi 

Çıkarların Çatışması 
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Finansal 

Varlıkların ve Gelirlerin 
Olduğundan Yüksek Gösterilmesi 

Hayali Gelirler 

Zamanlama Farklılıkları 

Borç ve Giderlerin Düşük 
Gösterilmesi 

Finansal Tablo Açıklamalarının 
Đhmal Edilmesi 

Varlıkların Değerlemesinde 
Yapılan Uygunsuzluklar 

Varlıkların ve Gelirlerin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 

Finansal Olmayan 
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EK 2: BAĞIMSIZ DENETÇĐLERE UYGULANAN ANKET  

 

 

 

Sayın Katılımcı, 
 
Bu yazının ekinde sunduğumuz anket formu, Đstanbul Üniversitesi Đşletme Fakültesi 
Muhasebe Anabilim Dalında danışmanı bulunduğum Araştırma Görevlisi Evren 
Dilek Şengür’ün hazırlamakta olduğu “Đşletmelerde Hile, Hilelerin Önlenmesi, 
Hileli Finansal Raporlama ile ilgili Düzenlemeler ve Bir Araştırma” başlıklı 
doktora tez çalışmasının araştırma bölümü için hazırlanmıştır. 
 
Araştırma, bağımsız denetim görevinde aktif olarak çalışan denetçilere yöneliktir.  
 
Araştırmanın amaçları;  
 

• Bağımsız denetim ve iç denetim çalışmaları sırasında en sık tespit edilen hile 
çeşitlerinin belirlenmesi ve 

• Hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörlerin etkili olma düzeyi konusunda 
bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin görüşlerinin tespit edilmesidir. 
 

Anket formu toplam 8 sorudan oluşmaktadır ve formun doldurulması yaklaşık 10 
dakika sürmektedir. Anket formunu doldurmak için harcayacağınız zaman bilimsel 
bir çalışmanın tamamlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır.  
 
Değerli katkılarınızla gerçekleştirilecek olan bilimsel araştırmanın sonuçları 
katılımcıların istekleri doğrultusunda kendilerine rapor olarak gönderilecektir. 
Anket formunu ve anket ile ilgili sorularınızı sengur@istanbul.edu.tr adresine 25 
Mayıs 2010 tarihine kadar gönderebilirsiniz. 
 
Bilimsel araştırmaya sizin de destek olmanızı bekler, katkılarınız için teşekkür 
ederim. 
 

 
 
   Saygılarımla, 

 
     Prof. Dr. Cengiz ERDAMAR 
Đstanbul Üniversitesi Đşletme Fakültesi 
Muhasebe Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
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1) Lütfen bağımsız denetim mesleğindeki toplam hizmet sürenizi belirtiniz.     

 

(  ) 1-5 yıl (  ) 6-10 yıl (  ) 11-15 yıl (  ) 16-20 yıl (  ) 20 yıldan fazla 

 

2) Lütfen meslek hayatınız boyunca toplam kaç farklı şirketin bağımsız denetim çalışmasında 

görev aldığınızı belirtiniz.    .............. 

 

3) Lütfen hile veya hile denetimi ile ilgili herhangi bir derse veya eğitim programına katılıp 

katılmadığınızı belirtiniz ? 

 

(   ) Evet, katıldım. 

(   ) Hayır, katılmadım. 

 

4) Sizin görüşünüze göre, uluslararası literatürde Đngilizce “fraud” olarak geçen terimin Türkçe 

karşılığı ne olmalıdır? 

 

(   ) Hile 

(   ) Yolsuzluk 

(   ) Suistimal 

(   ) Sahtekârlık 

(   ) Diğer (Lütfen belirtiniz) ……………………….. 

 

Lütfen 5. soruyu meslek hayatınız boyunca bağımsız denetimini yaptığınız tüm şirketleri göz 

önünde bulundurarak cevaplandırınız. Şu anda çalışmakta olduğunuz bağımsız denetim 

firmasından önce başka bir bağımsız denetim fimasında/firmalarında çalıştıysanız, soruyu 

cevaplandırırken lütfen o firma/fimalarda çalışırken edindiğiniz deneyimleri de göz önünde 

bulundurunuz. 

 

5) Lütfen Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde yaptığınız bağımsız denetim çalışmaları 

sırasında aşağıdaki hile türlerini tespit etme sıklığınızı belirtiniz. (Hile türleri ile ilgili 

açıklama ve örnekleri okumak için lütfen bilgisayarınızın faresini hile türlerinin üzerine 

götürünüz. Anketin bulunduğu sayfadan ayrılmadan, bilgisayarınızda küçük bir açıklama 

penceresi açılacaktır.)  
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Varlıkların Olduğundan Düşük Gösterilmesi  
     

Gelirlerin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 
     

Hayali (Fiktif) Gelir Kaydedilmesi 
     

Gelirlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi  

     

Giderlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi 

     

Borçların (Yükümlülüklerin) Düşük Gösterilmesi 
     

Giderlerin Düşük Gösterilmesi 
     

Finansal Tablo Açıklamalarının Đhmal Edilmesi 
     

Varlıkların Değerlemesinde Yapılan Uygunsuzluklar ile 
Varlıkların Olduğundan Yüksek Gösterilmesi 

     

Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce Yapılan Nakit Hırsızlığı 
     

Muhasebe Kaydı Yapıldıktan Sonra Yapılan Nakit Hırsızlığı 
     

Çek Hileleri 
     

Yazar Kasada Yapılan Nakit Hırsızlıkları 
     

Fatura Hileleri 
     

Bordro Hileleri 
     

Harcama Hileleri 
     

Nakit Dışı Varlıkların Amaç Dışı Kullanılması 
     

Nakit Dışı Varlıkların Çalınması 
     

Rüşvet Alınması 
     

Karşı Tarafı Rüşvet Vermeye Zorlamak (Đrtikap) 
     

Hediye Kabul Edilmesi 
     

Çıkarların Çatışması 
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6) Lütfen mesleki deneyiminize dayanarak, aşağıdaki ifadelerden sizin görüşünüze en uygun 

olanını belirtiniz. 

 

Yukarıdaki soruda (5. Soru) belirtilen hile türleri, Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin 

………………….. 

 

(   ) Hemen hemen hiçbirinde yapılmamaktadır. 

(   ) Yarısından azında yapılmaktadır. 

(   ) Yarısından fazlasında yapılmaktadır. 

(   ) Hemen hemen tamamında yapılmaktadır. 

 

7) Lütfen, hilelerin önlenmesi açısından aşağıdaki unsurların etkili olması konusundaki 

görüşlerinizi HER BĐR HĐLE TÜRÜ ĐÇĐN AYRI AYRI olmak üzere belirtiniz. (Lütfen, 

Hileli Finansal Raporlama, Varlıkların Kötüye Kullanılması, Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan 

Davranışlar için ayrı ayrı olmak üzere her bir ifade için toplam üç görüş belirtiniz) 
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Önlenmesinde 
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Önlenmesinde 
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Davranışların 
Önlenmesinde 
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Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi 
örnek olan davranışlarda bulunarak 
yüksek etik değerler sergilemesi     

Đşletme içerisinde kurumsal davranış 
ve etik kurallarının oluşturulması    

Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya 
kurumsal davranış ve etik kurallarına 
aykırı davranışta bulunanlar için  
cezai yaptırımlar koyulması  
Đşletme çalışanlarına ve yöneticilere 
hile konusunda eğitim verilmesi 
Đşe alım sürecinde, işe alınacak 
kişilerin geçmişte dürüst olmayan 
davranışları bulunup bulunmadığının 
incelenmesi 
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Bağımsız Denetçilere Uygulanan Anket (Devam) 

       

 

Hileli Finansal 
Raporlamanın 
Önlenmesinde 

 
Varlıkların 
Kötüye 

Kullanılmasının 
Önlenmesinde 
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Olmayan 
Davranışların 
Önlenmesinde 
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Çalışanların işletmeye karşı olumlu 
duygular beslemesini sağlayacak 
pozitif işletme çevresi oluşturulması 

Đhbar hatlarının oluşturulması 

Đşletme yönetimi tarafından hile risk 
değerlendirmesi yapılarak hile 
risklerinin belirlenmesi 
Hile risklerinin azaltılması amacı ile 
işletme prosedürlerinin ve iş 
süreçlerinin periyodik olarak gözden 
geçirilerek iyileştirilmesi 
Đç kontrol sisteminin iyileştirilmesi 
amacı ile iç kontrol prosedürlerinin 
periyodik olarak gözden geçirilerek 
etkinliğinin değerlendirilmesi 

Denetim komitesinin etkin olması 

Đşletme yönetiminin işletme 
süreçlerinin gözetimi konusunda etkin 
olması 
Đşletmenin bağımsız finansal tablo 
denetimi yaptırıyor olması 
Đşletmede iç denetim departmanı 
olması 
Đç denetim veya bağımsız denetim 
ekibi içerisinde sertifikalı hile 
denetçisinin görev alması 
 

 

8) Araştırma sonuçlarının bir rapor olarak size gönderilmesini ister misiniz? 

(   ) Evet, istiyorum.   (Lütfen e-mail adresinizi yazınız:………………………) 

(   ) Hayır, istemiyorum. 

 

Ankete katıldığınız için teşekkür ederiz. 
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EK 3: ĐÇ DENETÇĐLERE UYGULANAN ANKET  

 

 

 

Sayın Katılımcı, 
 
Bu yazının ekinde sunduğumuz anket formu, Đstanbul Üniversitesi Đşletme Fakültesi 
Muhasebe Anabilim Dalında danışmanı bulunduğum Araştırma Görevlisi Evren 
Dilek Şengür’ün hazırlamakta olduğu “Đşletmelerde Hile, Hilelerin Önlenmesi, 
Hileli Finansal Raporlama ile ilgili Düzenlemeler ve Bir Araştırma” başlıklı 
doktora tez çalışmasının araştırma bölümü için hazırlanmıştır. 
 
Araştırma, mesleki yaşamında iç denetim görevinde aktif olarak çalışan denetçilere 
yöneliktir.  
 
Araştırmanın amaçları;  
 

• Bağımsız denetim ve iç denetim çalışmaları sırasında en sık tespit edilen hile 
çeşitlerinin belirlenmesi ve 

• Hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörlerin etkili olma düzeyi konusunda 
bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin görüşlerinin tespit edilmesidir. 
 

Anket formu toplam 8 sorudan oluşmaktadır ve formun doldurulması yaklaşık 10 
dakika sürmektedir. Anket formunu doldurmak için harcayacağınız zaman bilimsel 
bir çalışmanın tamamlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır.  
 
Değerli katkılarınızla gerçekleştirilecek olan bilimsel araştırmanın sonuçları 
katılımcıların istekleri doğrultusunda kendilerine rapor olarak gönderilecektir. 
Anket formunu ve anket ile ilgili sorularınızı sengur@istanbul.edu.tr adresine 25 
Mayıs 2010 tarihine kadar gönderebilirsiniz. 
 
Bilimsel araştırmaya sizin de destek olmanızı bekler, katkılarınız için teşekkür 
ederim. 
 
 
 

   Saygılarımla, 
 

      Prof. Dr. Cengiz ERDAMAR 
Đstanbul Üniversitesi Đşletme Fakültesi 
Muhasebe Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
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1) Lütfen iç denetim mesleğindeki toplam hizmet sürenizi belirtiniz.     

 

(  ) 1-5 yıl (  ) 6-10 yıl (  ) 11-15 yıl (  ) 16-20 yıl (  ) 20 yıldan fazla 

 

2) Lütfen meslek hayatınız boyunca toplam kaç farklı şirketin iç denetim çalışmasında görev 

aldığınızı belirtiniz.  (Holdinge veya şirketler grubuna bağlı olarak çalıştıysanız lütfen iştirak 

veya şirket sayılarını göz önünde bulundurunuz.) …………............... 

 

3) Lütfen hile veya hile denetimi ile ilgili herhangi bir derse veya eğitim programına katılıp 

katılmadığınızı belirtiniz ? 

 

(   ) Evet, katıldım. 

(   ) Hayır, katılmadım. 

 

4) Sizin görüşünüze göre, uluslararası literatürde Đngilizce “fraud” olarak geçen terimin Türkçe 

karşılığı ne olmalıdır? 

 

(   ) Hile 

(   ) Yolsuzluk 

(   ) Suistimal 

(   ) Sahtekârlık 

(   ) Diğer (Lütfen belirtiniz) ……………………….. 

 

Lütfen 5. soruyu meslek hayatınız boyunca iç denetimini yaptığınız tüm şirketleri göz önünde 

bulundurarak cevaplandırınız. Şu anda çalışmakta olduğunuz firmadan önce başka 

fimada/firmalarda çalıştıysanız, soruyu cevaplandırırken lütfen o firma/fimalarda çalışırken 

edindiğiniz deneyimleri de göz önünde bulundurunuz. 

 

5) Lütfen Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde yaptığınız iç denetim çalışmaları sırasında 

aşağıdaki hile türlerini tespit etme sıklığınızı belirtiniz. (Hile türleri ile ilgili açıklama ve 

örnekleri okumak için lütfen bilgisayarınızın faresini hile türlerinin üzerine götürünüz. 

Anketin bulunduğu sayfadan ayrılmadan, bilgisayarınızda küçük bir açıklama penceresi 

açılacaktır.) 
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Varlıkların Olduğundan Düşük Gösterilmesi  
     

Gelirlerin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 
     

Hayali (Fiktif) Gelir Kaydedilmesi 
     

Gelirlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi  

     

Giderlerin Farklı Döneme Kaydedilmesi ile Dönem Kârının 
Yüksek Gösterilmesi 

     

Borçların (Yükümlülüklerin) Düşük Gösterilmesi 
     

Giderlerin Düşük Gösterilmesi 
     

Finansal Tablo Açıklamalarının Đhmal Edilmesi 
     

Varlıkların Değerlemesinde Yapılan Uygunsuzluklar ile 
Varlıkların Olduğundan Yüksek Gösterilmesi 

     

Muhasebe Kaydı Yapılmadan Önce Yapılan Nakit Hırsızlığı 
     

Muhasebe Kaydı Yapıldıktan Sonra Yapılan Nakit Hırsızlığı 
     

Çek Hileleri 
     

Yazar Kasada Yapılan Nakit Hırsızlıkları 
     

Fatura Hileleri 
     

Bordro Hileleri 
     

Harcama Hileleri 
     

Nakit Dışı Varlıkların Amaç Dışı Kullanılması 
     

Nakit Dışı Varlıkların Çalınması 
     

Rüşvet Alınması 
     

Karşı Tarafı Rüşvet Vermeye Zorlamak (Đrtikap) 
     

Hediye Kabul Edilmesi 
     

Çıkarların Çatışması 
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6) Lütfen mesleki deneyiminize dayanarak, aşağıdaki ifadelerden sizin görüşünüze en uygun 

olanını belirtiniz. 

 

Yukarıdaki soruda (5. Soru) belirtilen hile türleri, Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin 

………………. 

 

(   ) Hemen hemen hiçbirinde yapılmamaktadır. 

(   ) Yarısından azında yapılmaktadır. 

(   ) Yarısından fazlasında yapılmaktadır. 

(   ) Hemen hemen tamamında yapılmaktadır. 

 

7) Lütfen, hilelerin önlenmesi açısından aşağıdaki unsurların etkili olması konusundaki 

görüşlerinizi HER BĐR HĐLE TÜRÜ ĐÇĐN AYRI AYRI olmak üzere belirtiniz. (Lütfen, 

Hileli Finansal Raporlama, Varlıkların Kötüye Kullanılması, Yolsuzluk ve Ahlâki Olmayan 

Davranışlar için ayrı ayrı olmak üzere her bir ifade için toplam üç görüş belirtiniz) 

 

 

Hileli Finansal 
Raporlamanın 
Önlenmesinde 

 
Varlıkların 
Kötüye 

Kullanılmasının 
Önlenmesinde 

 Yolsuzluk ve 
Ahlâki 

Olmayan 
Davranışların 
Önlenmesinde 
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Đşletme yönetiminin çalışanlara iyi 
örnek olan davranışlarda bulunarak 
yüksek etik değerler sergilemesi     

Đşletme içerisinde kurumsal davranış 
ve etik kurallarının oluşturulması    

Hileli faaliyetlerde bulunanlar veya 
kurumsal davranış ve etik kurallarına 
aykırı davranışta bulunanlar için  
cezai yaptırımlar koyulması  
Đşletme çalışanlarına ve yöneticilere 
hile konusunda eğitim verilmesi 
Đşe alım sürecinde, işe alınacak 
kişilerin geçmişte dürüst olmayan 
davranışları bulunup bulunmadığının 
incelenmesi 
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Đç Denetçilere Uygulanan Anket (Devam) 

     

 

Hileli Finansal 
Raporlamanın 
Önlenmesinde 

 
Varlıkların 
Kötüye 

Kullanılmasının 
Önlenmesinde 

 Yolsuzluk ve 
Ahlâki 

Olmayan 
Davranışların 
Önlenmesinde 
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Çalışanların işletmeye karşı olumlu 
duygular beslemesini sağlayacak 
pozitif işletme çevresi oluşturulması 

Đhbar hatlarının oluşturulması 

Đşletme yönetimi tarafından hile risk 
değerlendirmesi yapılarak hile 
risklerinin belirlenmesi 
Hile risklerinin azaltılması amacı ile 
işletme prosedürlerinin ve iş 
süreçlerinin periyodik olarak gözden 
geçirilerek iyileştirilmesi 
Đç kontrol sisteminin iyileştirilmesi 
amacı ile iç kontrol prosedürlerinin 
periyodik olarak gözden geçirilerek 
etkinliğinin değerlendirilmesi 

Denetim komitesinin etkin olması 

Đşletme yönetiminin işletme 
süreçlerinin gözetimi konusunda etkin 
olması 
Đşletmenin bağımsız finansal tablo 
denetimi yaptırıyor olması 
Đşletmede iç denetim departmanı 
olması 
Đç denetim veya bağımsız denetim 
ekibi içerisinde sertifikalı hile 
denetçisinin görev alması 

 

 

8) Araştırma sonuçlarının bir rapor olarak size gönderilmesini ister misiniz? 

( ) Evet, istiyorum.  ( Lütfen e-mail adresinizi yazınız:…………………………) 

( ) Hayır, istemiyorum. 

 

Ankete katıldığınız için teşekkür ederiz. 
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EK 4: HĐLE ÇEŞĐTLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ AÇIKLAMALAR 

 

 

 

HĐLE AÇIKLAMA 

Hileli Finansal Raporlama Đşletme yönetiminin finansal tablolarda yer alması 
gereken tutarları veya açıklamaları kasıtlı olarak 
göstermemesi veya yanlış beyan etmesi sonucu, 
finansal tablo kullanıcılarının yanıltılmasıdır. 

Varlıkların Kötüye 
Kullanılması 

Varlıkların çalınması veya amaç dışı usulsüz 
kullanılmasıdır. 

Yolsuzluk ve Ahlâki 
Olmayan Davranışlar 

Bir görev veya yetkinin kötüye kullanılması suretiyle 
suistimal yapmak, menfaat ya da çıkar sağlamak. 
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r 
ka
sa
 g
ör
ev
li
si
ni
n 
sa
tı
ş 
fi
şi
ni
 m
üş
te
ri
ye
 

ve
rm
em

es
i, 
da
ha
 s
on
ra
 d
a 
bu
 f
iş
 y
ar
dı
m
ıy
la
 m
al
 ia
de
 e
di
lm
iş
 g
ib
i 

gö
st
er
m
es
i v
e 
na
kd
i ç
al
m
as
ı. 

5 
F
at
u
ra
 H

il
el
er
i 

Ç
al
ış
an
ın
, i
şl
et
m
en
in
 te
sl
im
 a
lm
ad
ığ
ı m

al
 v
ey
a 
hi
zm
et
le
r 
iç
in
 iş
le
tm
e 

ta
ra
fı
nd
an
 ö
de
m
e 
ya
pı
lm
as
ın
ı s
ağ
la
m
as
ı v
ey
a 
iş
le
tm
en
in
 te
sl
im
 a
ld
ığ
ı 

m
al
 v
ey
a 
hi
zm
et
le
r 
iç
in
 o
lm
as
ı g
er
ek
en
de
n 
da
ha
 f
az
la
 tu
ta
rd
a 
öd
em
e 

ya
pı
lm
as
ın
ı s
ağ
la
m
as
ıd
ır
.  

N
or
m
al
 p
iy
as
a 
fi
ya
tı
 1
.0
00
 T
L
 o
la
n 
hi
zm
et
 iç
in
 2
.0
00
 T
L
’l
ik
 f
at
ur
a 

öd
en
m
es
i. 
Đş
le
tm
e 
ça
lı
şa
nı
nı
n 
ha
ya
li
 b
ir
 iş
le
tm
e 
ku
rm
as
ı v
e 
ça
lı
şt
ığ
ı 

şi
rk
et
e 
te
sl
im
 a
lm
ad
ığ
ı m

al
 v
ey
a 
hi
zm
et
le
r 
iç
in
 f
at
ur
a 
gö
nd
er
m
es
i.
 

6 
B
or
d
ro
 H

il
el
er
i 

Đş
le
tm
e 
ça
lı
şa
nı
 ta
ra
fı
nd
an
 y
ap
ıl
an
 ç
eş
it
li
 h
il
el
i i
şl
em
le
r 
il
e 
iş
le
tm
en
in
 

ol
m
as
ı g
er
ek
en
de
n 
fa
zl
a 
üc
re
t ö
de
m
es
i 
ya
pm

as
ın
ın
 s
ağ
la
nm

as
ı v
ey
a 

iş
le
tm
ed
e 
ça
lı
şm
ay
an
 k
iş
il
er
 a
dı
na
 ü
cr
et
 ö
de
nm

es
in
in
 s
ağ
la
nm

as
ıd
ır
. 

B
or
dr
o 
si
st
em
in
e 
ha
ya
li
 b
ir
 p
er
so
ne
l e
kl
em
ek
 y
ol
uy
la
, h
ay
al
i 

pe
rs
on
el
e 
ya
pı
la
n 
m
aa
ş 
öd
em
el
er
in
in
 iş
le
tm
e 
ça
lı
şa
nı
nı
n 
ke
nd
i 

he
sa
bı
na
 y
at
ır
ıl
m
as
ın
ın
 s
ağ
la
nm

as
ı. 
F
az
la
 m
es
ai
 s
ür
es
in
in
 

ol
du
ğu
nd
an
 f
az
la
 g
ös
te
ri
lm
es
i.
 

7 
H
ar
ca
m
a 
H
il
el
er
i 

Đş
 il
e 
il
gi
li
 o
la
ra
k 
ya
pı
la
n 
ha
rc
am
al
ar
 iç
in
, ç
al
ış
an
ın
 f
ik
ti
f 
ve
ya
 o
lm
as
ı 

ge
re
ke
nd
en
 y
ük
se
k 
tu
ta
rd
a 
fa
tu
ra
 b
ey
an
 e
tm
es
i. 

Đş
le
tm
e 
ça
lı
şa
nı
nı
n 
ki
şi
se
l s
ey
ah
at
 h
ar
ca
m
al
ar
ın
ı i
ş 
il
e 
il
gi
li
 b
ir
 

se
ya
ha
t h
ar
ca
m
as
ı o
la
ra
k 
be
ya
n 
et
m
es
i. 

Ç
al
ış
an
ın
 iş
 il
e 
il
gi
li
 y
ap
tı
ğı
 h
ar
ca
m
al
ar
a 
ai
t f
at
ur
al
ar
ı f
ot
ok
op
i i
le
 

ço
ğa
lt
ıp
 iş
le
tm
ey
e 
bi
r 
de
fa
da
n 
fa
zl
a 
be
ya
n 
et
m
es
i v
e 
fa
zl
a 
öd
em
e 

ya
pı
lm
as
ın
ı t
al
ep
 e
tm
es
i.
 

8 
N
ak

it
 D
ış
ı 
V
ar
lı
kl
ar
ın
 A
m
aç
 

D
ış
ı K

u
ll
an

ıl
m
as
ı 

Đş
le
tm
ey
e 
ai
t n
ak
it
 d
ış
ı v
ar
lı
kl
ar
ın
, i
şl
et
m
e 
ça
lı
şa
nı
 ta
ra
fı
nd
an
 k
iş
is
el
 

am
aç
la
r 
iç
in
 k
ul
la
nı
lm
as
ı.
 

Đş
le
tm
ey
e 
ai
t s
to
kl
ar
ın
, m

ak
in
el
er
in
, e
le
kt
ro
ni
k 
al
et
le
ri
n 
ve
ya
 

bi
lg
is
ay
ar
la
rı
n 
ki
şi
se
l a
m
aç
la
r 
iç
in
 k
ul
la
nı
lm
as
ı.
 

9 
N
ak

it
 D
ış
ı 
V
ar
lı
kl
ar
ın
 

Ç
al
ın
m
as
ı 

Đş
le
tm
ey
e 
ai
t n
ak
it
 d
ış
ı v
ar
lı
kl
ar
ın
 iş
le
tm
e 
ça
lı
şa
nı
 ta
ra
fı
nd
an
 ç
al
ın
m
as
ı. 

Đş
le
tm
e 
ça
lı
şa
nı
nı
n 
iş
le
tm
ey
e 
ai
t s
to
kl
ar
ı, 
m
ak
in
el
er
i, 
el
ek
tr
on
ik
 

al
et
le
ri
 v
ey
a 
bi
lg
is
ay
ar
la
rı
 ç
al
m
as
ı. 
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E
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H
L
A
K
Đ 

O
L
M
A
Y
A
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D
A
V
R
A
N
IŞ
L
A
R
  

 

A
Ç
IK

L
A
M
A
 

Ö
R
N
E
K
 

1 
R
ü
şv
et
 A
lı
n
m
as
ı 

Đş
le
tm
e 
ça
lı
şa
nı
na
 g
ör
ev
in
in
 y
et
ki
 v
e 
ge
re
kl
er
in
e 
ay
kı
rı
 b
ir
 i
ş 

ya
pm

as
ı i
çi
n 
de
ğe
rl
i b
ir
şe
y 
ve
ri
lm
es
id
ir
. 

T
ed
ar
ik
çi
ni
n 
iş
le
tm
ey
e 
da
ha
 f
az
la
 m
al
 s
at
m
ak
 iç
in
 s
at
ın
 a
lm
a 

m
üd
ür
ün
e 
pa
ra
 v
er
m
es
i.
 

2 
K
ar
şı
 T
ar
af
ı R

ü
şv
et
 

V
er
m
ey
e 
Z
or
la
m
ak

 (
Đr
ti
ka

p
) 

Đş
le
tm
e 
ça
lı
şa
nı
nı
n 
ka
rş
ıs
ın
da
ki
 k
iş
iy
i p
ar
a 
ve
ya
 d
eğ
er
li
 b
ir
şe
y 

ve
rm
ey
e 
zo
rl
am
as
ıd
ır
.  

S
at
ın
 a
lm
a 
m
üd
ür
ün
ün
 i
şi
 e
ng
el
le
yi
ci
 d
av
ra
nı
şl
ar
da
 b
ul
un
ar
ak
 

te
da
ri
kç
iy
i p
ar
a 
ve
rm
ek
 z
or
un
da
 b
ır
ak
m
as
ı.
 

3 
H
ed
iy
e 
K
ab

u
l E

d
il
m
es
i 

Đş
le
tm
e 
ça
lı
şa
nı
nı
n 
gö
re
vi
ni
n 
ge
re
kl
er
in
e 
uy
gu
n 
bi
r 
bi
çi
m
de
 

ta
m
am

la
dı
ğı
 b
ir
 iş
 s
on
un
da
, b
u 
iş
te
n 
ol
um

lu
 ç
ık
ar
 s
ağ
la
ya
n 

ki
şi
le
ri
n,
 iş
 ta
m
am

la
nd
ık
ta
n 
so
nr
a  
ça
lı
şa
na
 m
ad
di
 f
ay
da
la
r 

su
nm

as
ıd
ır
. 

S
at
ın
 a
lm
a 
iş
le
m
i, 
iş
le
tm
e 
pr
os
ed
ür
le
ri
ne
 u
yg
un
 b
ir
 ş
ek
il
de
 

ge
rç
ek
le
şt
ik
te
n 
so
nr
a 
te
da
ri
kç
in
in
 s
at
ın
 a
lm
a 
m
üd
ür
ün
e 
pa
ha
lı
 

bi
r 
se
ya
ha
t 
he
di
ye
 e
tm
es
i.
 

4 
Ç
ık
ar
la
rı
n
 Ç
at
ış
m
as
ı 

Đş
le
tm
e 
ça
lı
şa
nl
ar
ın
ın
 g
ör
ev
le
ri
ni
 ta
ra
fs
ız
 v
e 
ob
je
kt
if
 b
ir
 ş
ek
il
de
 

ye
ri
ne
 g
et
ir
m
el
er
in
i e
tk
il
ey
en
 g
iz
li
 ç
ık
ar
la
ra
 s
ah
ip
 o
lm
al
ar
ıd
ır
. 

S
at
ın
 a
lm
a 
m
üd
ür
ün
ün
 h
am

m
ad
de
le
ri
 g
iz
li
 o
rt
ağ
ı o
ld
uğ
u 
bi
r 

iş
le
tm
ed
en
 n
or
m
al
 f
iy
at
ın
 ü
ze
ri
nd
e 
bi
r 
fi
ya
tt
an
 te
m
in
 e
tm
es
i.
 

S
at
ış
 p
er
so
ne
li
ni
n,
 b
ab
as
ın
ın
 s
ah
ib
i o
ld
uğ
u 
bi
r 
iş
le
tm
ey
e 

no
rm
al
 f
iy
at
ın
 a
lt
ın
da
 m
al
 s
at
m
as
ı 
ve
 s
at
ış
 y
ap
tı
ğı
 i
şl
et
m
en
in
 

ba
ba
sı
na
 a
it
 o
ld
uğ
un
u 
gi
zl
em

es
i. 
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