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ÖZ 

Günümüz dünyasında son dönemlerde çeĢitli geliĢmelerin yaĢandığı herkes tarafından bilinmektedir. 
Teknolojik açıdan her gün ve her an bir yeniliğe ve buluĢa sahne olan globalleĢen günümüz dünyası, kre-

di kartı dolandırıcılığı gibi biliĢim suçları olarak da anılan yeni nesil beyaz yaka suçları gibi risk unsurla-

rıyla karĢı karĢıyadır. Hızlı bir artıĢ gösteren bu son derece karmaĢık yeni nesil suçları artık eski yöntem 
ve tekniklerle soruĢturmak hemen hemen imkansızdır. Bu suçlarla mücadelede uzmanlaĢma ve eğitim 

ihtiyacı eskiye nazaran daha da artmıĢtır. Nitekim bu geliĢmeler baĢta ABD olmak üzere pek çok batı 

ülkesinde Ġngilizce adı “forensic accounting” olan ve Türkçe’de “adli muhasebe” olarak karĢılığını bulan 
yeni bir alanın ortaya çıkmasına neden olmuĢtur.  

Pek çok batı ülkesinde uzun yıllardan beri kendisinden yararlanılan “adli muhasebe” ve “adli muhasebeci-

lik” ne yazık ki ülkemizde günümüze kadar hakettiği ilgiyi bulamamıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerde yaygın uy-
gulama alanı bulan adli muhasebecilik, adli sorunlarda muhasebeden, denetlemeden ve araĢtırma yetenek-

lerinden faydalanmayı ifade eder. Mahkeme ve diğer bazı hukuki amaçlar için yapılan bu uzman muhase-

beci çalıĢmalarında amaç, avukatlar ve muhasebeciler arasındaki bilgi alıĢveriĢinde köprü kurmaktır. Bu 
kapsamda çalıĢmanın amacı, ülkemizde henüz tam anlamıyla uygulama alanı bulamayan adli muhasebe-

cilik mesleğinin kapsamı ve özellikleri hakkında bilgi vermektir. 

Anahtar Kelimeler: Adli muhasebe, Hile denetçisi, Dolandırıcılık soruĢturması, Yolsuzluk, Denetim. 

JEL Sınıflandırması: M41, M42, K41 

INTERSECTION OF LAW AND ACCOUNTING: 
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ABSTRACT 

In today’s world, it is known by everybody that different developments were taken place in the last 

periods. Our globazlized world, in a state of continuous technological change and innovations, has been 

challenged by new generation criminology risk factors such as white-collar crimes in particular credit 
card frauds. Moreover, it has become almost impossible to deal with and to pursue these new generation 

crimes by means of conventional methods and techniques. Indeed, it has recently become more vital that 

such new generation crime cases be handled with more specialization and specific training. Henceforth, 
these develpoments aided the emergence of a new subdicipline called “ forensic accounting” in the USA 

first and foremost and many western countries as well.  

Yet, forensic accounting has not met the attention it deserves in our country relative to its popularity 
enjoyed at many western countries. Commonly used in developed countries, forensic accounting utilizes 

accounting, auditing, and research techniques to address financial and economic crimes and cases. The 

main purpose of this profession is creating a bridge between lawyers and accountants to serve to courts 
and other parties to reach maximum level of information exchange. Thus, the purpose of this paper is 
introducing and explaining the characteristics of this profession which is not well known in our country 

yet. 
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1. Giriş 

Bilgi toplumu sürecini yaĢadığımız günümüzde her gün bir yenilik ortaya 

çıkmakta, geliĢen teknoloji ve her tür bilgiye ulaĢım kolaylığı, toplumu her an bir 

yenilikle, bir bilinmezle karĢı karĢıya bırakabilmektedir. Dolayısıyla toplumun bir 

parçası olan kurum ve kuruluĢlar da bu yenilik ve bilinmezler karĢısında çeĢitli risk-

lerle karĢılaĢmakta, hayatta kalma mücadelesinde ön saflarda olabilmek için yenile-

nen ve geliĢen teknolojiye ayak uydurmaya çalıĢmaktadırlar. 

Literatürde çoğu kez küreselleĢme, globalleĢme gibi kavramlarla ifade edil-

meye çalıĢılan, ülkeler arasında mekanı ortadan kaldıran ortamların oluĢmasıyla, el-

bette her alanda olduğu gibi, suç ve suç unsurlarıyla birlikte suçun ortaya çıkma-

sı/çıkartılması da yeni bir boyut kazanmıĢtır. GeliĢmelere bağlı olarak yaĢanan bu 

değiĢim, birtakım yeni kavramların doğuĢuna da temel oluĢturmuĢtur. Özellikle bil-

gisayar teknolojisinin kullanılması, çok değiĢik ve çeĢitli on-line kayıt ortamlarının 

gündeme gelmesi, biliĢim sektörüyle ilgili birçok avantajlar sağlarken, bu durumdan 

kötü niyetli faydalanmak isteyenler için de yeni alanlar oluĢturmuĢtur. BiliĢim suçla-

rı olarak ifade edilen bu suçlar bazı kaynaklarda (Manning,2000:1; AktaĢ ve Kuloğ-

lu, 2008:102) “yeni nesil beyaz yaka suçları” olarak da yer almıĢtır. Ġleri düzeyde 

teknik yöntemler kullanılarak iĢlenen bu tür suçları ortaya çıkarmak eski ya da çok 

bilinen yöntemleri kullanarak mümkün olmamakta, çoğu zaman yetersiz kalmakta-

dır. Bu suçları ortaya çıkarabilmek için halen olduğundan daha fazla uzmanlaĢma ve 

eğitime ihtiyaç duyulmuĢ, konularında uzmanlaĢmıĢ ve eğitim almıĢ, konunun gerek 

hukuk gerekse de muhasebe boyutunu değerlendirebilecek kiĢilere olan ihtiyaç art-

mıĢtır. 

ÇalıĢmamızda, kısaca biliĢim suçları olarak ifade edilebilecek olan bu tür 

suçların ortaya çıkarılmasında konunun bir diğer boyutunun da hukuk alanı olması, 

muhasebe ile hukuku bir araya getirmiĢ ve sonuçta yabancı literatürde “forensic 

accounting” olarak adlandırılan, Ülkemizde de “adli muhasebe” olarak karĢılığını 

bulan kavram ortaya çıkmıĢtır. 

Aslında bu konu baĢta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde 80’li yılla-

rın baĢlarından itibaren yoğun olarak gündeme gelmeye baĢlamıĢ, özellikle denetim 

noktasında muhasebe bilgilerinin kullanılmasıyla uygulamaya geçirilmeye çalıĢıl-

mıĢtır. Adli muhasebe ya da adli muhasebecilik konusu incelendiğinde Ülkemiz açı-

sından çok fazla çalıĢmanın gündeme gelmediği, Avrupa ülkeleri kadar bir ilerleme 

kaydedilemediğini söylemek de yanlıĢ olmayacaktır. Bu çalıĢmada adli muhasebe 

konusunda tanıtım amaçlı temel kavramlara yer verilerek okuyucuların bilgilenmesi 

temel hedef olarak belirlenmiĢ, konuya iliĢkin açıklamalarda bulunulmuĢtur. 

2. Adli Muhasebe Kavramının Doğuşu ve Tanımı 

Tarihsel süreç içerisinde adli muhasebe konusu kapsamında değerlendirilebi-

lecek durumlar göz önüne alındığında 5000 yıldan fazla bir geçmiĢe sahip olduğunu 

söylemek yanlıĢ olmayacaktır. ġöyle ki, değiĢik kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıy-
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la (Oberholzer,2002:5; Boesche) M.Ö.3300-3500 yıllarında Mezopotamya ve Mı-

sır’daki katipler, ticari iĢlemleri ıslak kil tabletlerin üzerine kaydetmekte ve bu do-

kümanlar ince bir kil zarf Ģeklindeki bir dıĢ tablete konulmaktaydı. Eğer bu dıĢ tab-

lette bir kurcalama olursa, durum soruĢturmaya konu oluyordu. Yine muhasebe kav-

ramları üzerine en eski bilimsel çalıĢma olarak tanınan Kautilya’nın 

Arthasastra’sında yaklaĢık kırk farklı tip zimmet Ģeklinden söz edilmekte ayrıca mu-

hasebecilerin iĢlemiĢ oldukları suçlar nedeniyle cezalandırılmaları gerektiğine de 

vurgu yapılmaktadır. 

1800’li yıllara gelindiğinde ise avukatlar ile muhasebeciler arasında sıkı iliĢ-

kiler olduğu göze çarpmakta, bu dönemde birçok avukatın müĢterilerine muhasebe 

hizmetleri sundukları da bilinmektedir. Bu dönemde muhasebeciler de ücret karĢılı-

ğında uzman tanıklık görevleri üstlenmiĢlerdir (Crumbley,2001:203; Oberholzer, 

2002:2). 

1900’lü yıllarda artık konuyla ilgili çalıĢmalar hız kazanmıĢ, çeĢitli makaleler 

yazılmaya baĢlanmıĢ, konuya iliĢkin yasal düzenlemelerin sayısında artıĢlar gözlen-

miĢtir. “Forensic Accounting- Adli Muhasebe” kavramını ilk kullanan kiĢi “Forensic 

Accounting: Its Place in Today’s Economy – Adli Muhasebe: Bugünün Ekonomi-

sindeki Yeri” adlı çalıĢmasıyla 1946 yılında New York’ta bir muhasebecilik Ģirketi 

ortağı olan Maurice Peloubet (1892- 1976) dir (Oberholzer, 2002:3). 

Daha sonraları 1960’lı yıllarda Kanada’da ilk uzman ekonomik suç birimi 

olan Royal Canadian Mounted Police (RCMP) kurulmuĢ, daha sonraları bu birimle-

rin sayısı artmıĢtır. Böylece ekonomik suçların değerlendirilmesinde muhasebe tec-

rübesi ve uzmanlığına olan ihtiyaç artmıĢtır (AktaĢ ve Kuloğlu, 2008:109). Bu du-

rum 70’li ve 80’li yıllar boyunca devam etmiĢ, bu yıllardan sonra biliĢim sektörün-

deki hızlı geliĢme ve değiĢimlere paralel olarak önemi artarak günümüze kadar gel-

miĢtir. 

Adli ve muhasebe kavramlarının bir araya getirilerek kullanıldığı “adli muha-

sebe”’de, adli kavramı konunun hukuk boyutuna, muhasebe kavramı ise ticari faali-

yetler sonucunda ortaya çıkan “hesap iĢleri”ne iĢaret etmektedir. Dolayısıyla adli 

muhasebe, hukuk ile muhasebenin ticari faaliyetler sonucu ortaya çıkan hesap iĢleri 

konusunda bir arada çalıĢmasını, karar verme noktasında bir kesiĢim noktasını ifade 

eder. Hukuk sistemi ile muhasebe sisteminin bir disiplin olarak birleĢtiği adli muha-

sebe, adli yargı kurumlarının kararlarına yardımcı olmak üzere finans, hukuk ve ti-

caret alanındaki iĢleyiĢlere iliĢkin kapsamlı bir bilgi seviyesine ve bu bilgi seviyesi-

nin uzmanca kullanılmasına iliĢkin bir anlayıĢı kapsar. 

Adli muhasebe ile ilgili olarak literatürde yapılan çeĢitli tanımlamalar mev-

cuttur. Bunlardan birkaçına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

Adli muhasebe “bir araştırma kapsamında muhasebe, denetim ve hukuki 

kavram, ilke ve tekniklerin yasal, finansal ve sosyal problemlerin çözümünde kulla-

nılmasıyla ilgilenen bir hizmet türüdür” (Rezaee vd., 1997:146). 
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Adli muhasebe, “mevcut deliller kapsamında finansal konulardaki yetenekle-

rin ve araştırmacılık mantığının çözülmemiş sorunlara uygulanmasıdır” (Crumbley 

ve Apostolou, 2002:15). 

Adli Muhasebe "soruşturmacı tekniklerin kullanımı, muhasebe ve ticaret becerile-

ri ile entegre olma, mahkemede tanıklık ve uzman tanıklar tarafından kullanılması için fi-

kir ve düşünceler geliştirme, karmaşık finansal bilmeceleri çözme, dolandırıcılık soruş-

turması, zararlara karar verme, işletmelere değer biçme ve diğer finansal tartışmaların 

çözümünde kullanılan sezgisel bir yaklaşım” (Oberholzer, 2002:5) olarak tanımlanabile-

ceği gibi “ekonomik suç işleyen kişiler aleyhine suçla ilgili mali bilgileri bir araya geti-

rip, mahkemede kabul edilebilecek bir şekilde sunmaya çalışan bir bilim dalı”(Manning, 

2000:1) olarak tanımlamak da mümkündür. 

Son yıllarda akademik çevrelerde adli muhasebenin, muhasebe metot ve teknikleri 

uygulanarak, farklı yasal sorunlarda gerçeklerin ortaya çıkarılması amacıyla, meselenin bü-

tün yönleri ile analiz edilmesi ve soruĢturma neticesinde elde edilecek bütün verilerin objek-

tif bir Ģekilde mahkemede sunulması ile ilgili olduğu Ģeklinde yaygın bir kanaat oluĢmuĢtur. 

Diğer bir ifadeyle adli muhasebe, spesifik hukuk iddialarını desteklemek amacıyla özel bir 

kanuna göre icra edilen bir muhasebe çalıĢması olarak tanımlanmaktadır. Adli muhasebe ve 

adli muhasebe soruĢturmalarının genellikle finansal iĢlemlerle ilgili olarak dava açma ve 

destekleme sürecinde kullanılabilecek ve neticeye ulaĢmak amacıyla yararlanılan muhasebe 

bilgisini kapsadığı ifade edilmektedir (AktaĢ ve Kuloğlu, 2008:104). 

Yukarıda ifade edilen yaygın kanaate rağmen tanımlar incelendiğinde adli muhase-

benin konusunu sadece mahkemelerde açıklığa kavuĢturulması gereken konularla sınırlan-

dırmanın doğru olmadığı görülür. Aksine tanımlarda yer alan “……….dolandırıcılık soruş-

turması, zararlara karar verme, işletmelere değer biçme ve diğer finansal tartışmaların 

çözümünde kullanılan sezgisel bir yaklaşım” gibi ifadelerle anlatılmak istenen, adli mu-

hasebenin sadece mahkemelerdeki olaylarla ilgilenen bir muhasebe dalı olmadığı, aynı 

zamanda iĢletmelerdeki hile, yolsuzluk gibi konuların ortaya çıkartılmasıyla da ilgili ol-

duğudur. 

Yukarıdaki tanımlardan anlaĢılacağı üzere adli muhasebe, genellikle finansal yönü 

olan hukuki problemlerin çözümü amacıyla, denetleme metot ve prosedürlerinin kullanı-

larak muhasebe gerçeklerinin elde edilmesine olanak sağlayan bir hizmet türüdür. Adli 

muhasebe çalıĢmaları sonucunda elde edilen bilgiler bir mahkeme sürecinde kullanılabi-

leceği gibi, herhangi bir iĢletmenin hesapsal hareketlerinin denetlenmesi ve gerekli ted-

birlerin alınması noktasında da kullanılabilir. 

Son olarak adli muhasebe kavramıyla birlikte kullanılan birkaç kavramdan da 

bahsetmek yerinde olacaktır. ġöyle ki, adli muhasebe dendiğinde aklımıza adli so-

ruĢturma, adli denetim, iç denetim, dıĢ denetim gibi kavramlar da gelmektedir. El-

bette ki bu kavramlar da adli muhasebe konusuyla ilgilidir, ancak adli muhasebe 

kavramı bunlardan farklıdır. Örneğin adli soruĢturma belli bir konudaki hukuki bir 

olaya ait inceleme olabilirken, olayla ilgili belirli kaynaklara yönelinmesi gerekirken 

adli muhasebe, çok değiĢik disiplinlerden bilgi edinebilir. Sadece muhasebe alanıyla 
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değil, bazen tıp, mühendislik ya da gerekirse diğer disiplinlerden de bilgi edinmeyi 

gerektirebilmektedir. Bu durum adli muhasebenin araĢtırmacı kimliğini ortaya koy-

maktadır. Adli muhasebe bir anlamda “araĢtırmacı-araĢtırmaya dayanan muhasebe” 

dir. Adli muhasebeden beklenen geleneksel denetleme anlayıĢından da çok farklıdır. Adli 

muhasebe bir iddianın soruĢturulmasıdır ve adli muhasebecilerden hukuki bir çerçevede 

meseleye açıklık getirici bir kanıt sunması beklenir. 

3. Adli Muhasebe Mesleği ve Adli Muhasebeciliğin Faaliyet Alanları 

YaklaĢık son otuz yıl içinde yaĢanan hızlı değiĢim ve geliĢmeler sonucunda yeni 

teknik kavramlar ortaya çıkmıĢ ve bu durumun doğal bir sonucu olarak da her alanda 

daha fazla uzman desteğine ihtiyaç duyulmaya baĢlanmıĢtır. Bu değiĢim ve geliĢmeler-

den etkilenen alanlardan birisi de Ģüphesiz suç / hile alanı ve ilgili olduğu disiplinlerdir. 

Son zamanlarda önceki yıllara göre daha farklı suç iĢleme Ģekilleri, hileler gündeme 

gelmiĢ, bu konuların açıklığa kavuĢturulması noktasında ise muhasebe, denetim, hukuk 

alanında uzman kiĢilerin bilgisine olan ihtiyaç daha da artmıĢtır. 

Özellikle 1980’li yıllardan sonra yaĢanan büyük Ģirket skandalları, sunulan finan-

sal tablolara olan güvenin azalmasına, mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesine ve 

yeni düzenlemeler yapılmasına neden olmuĢtur. Bu geliĢmeler Ģirketlerin finansal du-

rumlarının ortaya konmasında dikkati muhasebeci ve denetçilere yönelterek, onlara dü-

Ģen rolün ciddiyetini ortaya koymuĢtur. Skandalların önlenme çabaları baĢta ABD olmak 

üzere geliĢmiĢ ülkelerde önemli bir meslek alanının oluĢmasına ortam hazırlamıĢtır. 30 

Temmuz 2002’de Amerika’da Senatör Paul D. Sarbanes ve Michael G.Oxley tarafından 

yatırımcının Amerika’daki finans piyasalarına, kurumsal yönetime ve finansal raporla-

maya duyduğu güvenin onarılabilmesi için dönüm noktası olarak kabul edilen Sarbanes-

Oxley Kanunu çıkarılmıĢtır. Bu kanun ile denetim Ģirketlerinin halihazırda verdikleri ba-

zı hizmetlerin, adli hizmetler kapsamında olduğu dolayısıyla adli muhasebeci tarafından 

verilmesinin gerekliliği ortaya konmuĢtur (Özkul ve Pekdemir, 2009:60). 

Yukarıda belirtilen nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bu ihtiyacın karĢılanma-

sında baĢta ABD olmak üzere birçok batı ülkesinde muhasebe ve denetim alanında 

Türkçe literatürde karĢılığını “adli muhasebe mesleği – adli muhasebecilik” olarak bulan 

yeni bir meslek dalı gündeme gelmiĢtir. Tarihte, Ģirket yönetici veya pay sahipleri ancak 

bir sahtekârlık ihtimali söz konusu olduğunda adli muhasebecilere baĢvurmaktaydılar. 

Bugün ise, Amerikalı iĢ adamları artan oranda, aktif hile kontrolörleri olarak adli muha-

sebecilere baĢvurmaktadırlar (Pazarçeviren, 2005:2).
 
 

Genellikle adli muhasebeci terimi gerçeğe ulaĢmak için ve bu gerçekten yola 

çıkarak bilirkiĢi yargısına varmak için organize bir Ģekilde seyreden “analiz, incele-

me, soruĢturma, denetleme veya sorgulama iĢlemlerini gerçekleĢtiren “Sertifikalı 

Kamu Muhasebecisi” (CPA) için kullanılmakta ve CPA’ların sunduğu hizmetleri 

kapsamaktadır (Crumbley, 1995:25). Bununla birlikte genel olarak değerlendirildi-

ğinde bir adli muhasebeci aĢağıdaki konularla ilgilenir (forensicaccounting.com, 

2010; Pazarçeviren, 2005:2): 
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 Finansal kanıtların analizi, 

 Finansal kanıtların sunumuna ve analizine yardım edecek yazılımlar geliĢ-

tirmek, 

 Bulguların raporlar, dokümanlar veya vesikalar halinde incelenmesi, 

 DuruĢmada delilleri desteklemek için görsel vesikalar sunarak ve uzman Ģa-

hit olarak mahkemede tanıklık ederek, yasal iĢlemlere destek sağlamak. 

Yukarıdaki konular çerçevesinde bir adli muhasebeci, Ģahıs, Ģirket ve kurumlar 

arasındaki ihtilaflarda itiraz, alacak, hakemlik, kayyumluk, temsilcilik, tasfiyenin kapanı-

Ģı, istirdat, birleĢme, tazminat, taraflar arasındaki sözleĢmelerin yorumlanması, her türlü 

muhasebe-finans analiz sistemleri, öz varlık tespit raporlarının genel kabul görmüĢ mu-

hasebe ilkeleri doğrultusunda objektifçe hazırlanması ve sunulması gibi konularda görev 

yapmaktadır. (kapitalymm.com, 2010). 

BaĢka bir ifadeyle adli muhasebeci, kayıtların görünen değeriyle değil, bu kayıt-

lara neden olan olayların gerçek yüzünü değerlendiren, Ģüpheci bir yaklaĢımla gerçeği 

araĢtıran, bulduğu kanıtlarla fikirlerini destekleyerek rapor haline dönüĢtüren, her türlü 

iletiĢim ve diğer yeteneklerini kullanarak sayıların ötesini ortaya koyan kiĢidir. 

Adli muhasebeciliğin bir meslek dalı olarak gündeme gelmesine ve giderek bir 

uzmanlık alanı haline dönüĢmesine etki eden faktörlerden en belirginleri aĢağıdaki gibi 

sıralanabilir (Bozkurt, 2000a:56-57; Pazarçeviren, 2005:3): 

 Her gün yenilenen ve geliĢen teknoloji sayesinde ticari iĢlemlerin giderek 

karmaĢıklaĢması, 

 Toplumda bireylerin ve kurumların önceki zamanlara göre artan oranda 

mahkemelere baĢvurması, 

 Toplumda birey ve kurumlarla devlet arasındaki iliĢkilerin sorun oluĢ-

turması, 

 ĠĢletmelerde çalıĢanların yaptıkları yolsuzlukların giderek artması ve bu 

tür yolsuzlukların ortaya çıkartılması ve önlenmesinde zorlukların ya-

Ģanması, 

 Artan sayıda ve büyük tutarlarda iĢletme baĢarısızlıklarının yaĢanması, 

 Hukuk alanıyla ilgili çeĢitli konularda uzman kiĢilerin bilgilerine olan ih-

tiyacın artması ve özellikle de avukatlar ve mahkemelerin karĢılaĢtıkları 

olaylarda daha fazla uzman desteğine ihtiyaç duymaları. 

En belirginleri yukarıda sıralanan faktörlere bağlı olarak toplum, toplumu oluĢtu-

ran kurum, iĢletme ve diğer kurumlar ortaya çıkan sorunların çözümünde destek verecek 

uzman kiĢilere ihtiyaç duymuĢlar ve adli muhasebecilik mesleğinin oluĢumu gündeme 

gelmiĢtir. 
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Yolsuzlukların, hata ve hilelerin artması adli muhasebecilik mesleğinin önemini 

bir kez daha gündeme taĢımıĢtır. Yakın zamanda yaĢanan Enron, Worldcom, Adelphia 

ve Xerox vb. Ģirket skandalları bunlara örnektir. Elbette ki konunun önemine bağlı olarak 

ülkeler ve ilgili meslek kuruluĢları bu konulardaki çalıĢmalara baĢlamıĢ ya da mevcut 

çalıĢmalarına hız kazandırmıĢtır. 

Yolsuzlukların artması ile ABD baĢta olmak üzere batı ülkelerinde ön plana çı-

kan bu meslek; muhasebe, denetleme ve araĢtırma becerilerinden oluĢan bir alanı ifade 

etmektedir. Adli muhasebecilik mesleği kapsamında yer alan hile denetçiliği veya araĢ-

tırmacı muhasebecilik, yığınlar halinde bulunan verilerin yönetilmesini ve bu verilerden 

yola çıkarak anlamlı sonuçlar çıkarılmasını gerektirmektedir (Özkul ve Pektekin, 

2009:59). 

Muhasebede hile konusunda ön plana çıkan en önemli kurum yolsuzluk ince-

leme uzmanları birliğidir. Türkiye’de son yıllarda özellikle bankalarda muhasebe 

hileleri içeren önemli skandallar yaĢanmıĢ olmasına rağmen muhasebe mesleği bir-

kaç kayda değer düzenleme dıĢında etkilenmemiĢtir (Çalıyurt, 2007:186). 

Muhasebecilerin ve denetçilerin çalıĢmaları esnasında hile konusuna daha 

fazla önem vermeleri için son yıllarda muhasebe ile ilgili taraflar tarafından değiĢik 

mevzuat çalıĢmaları yapılmıĢtır. Hile ve hile eğitimi üzerine uluslararası düzenleme-

ler yapmada öne çıkan belli baĢlı kuruluĢlar olarak Treadway Komisyonu, Uluslara-

rası Muhasebeciler Birliği (IFAC), Amerikan Mali MüĢavirler Odası Birliği 

(AICPA) gibi kuruluĢlar sayılabilir (Erol, 2008:233). 

Bir adli muhasebeciye ihtiyaç duyabilecek belli baĢlı taraflar ise aĢağıdaki 

Ģekilde sıralanabilir (Pazarçeviren, 2005:4; forensicaccounting.com,2010): 

 Avukatlar, 

 Polis kuvvetleri, 

 Sigorta Ģirketleri, 

 Bankalar, 

 Mahkemeler, 

 ĠĢ dünyası, 

 Hükümet temsilcileri ve hükümete bağlı tüzel kuruluĢlar. 

Adli muhasebecilik, yukarıda da ifade edilmeye çalıĢıldığı üzere, birçok disiplin-

den bilgi edinmeyi gerektiren, disiplinler arası bir alana iĢaret eder. Bu meslek sayesinde 

yargıya intikal etmiĢ olayların çözümünde muhasebe bilgilerinden, bu alanda iyi eğitim 

almıĢ uzman kiĢilerin desteğinden yararlanılmaktadır. Adli muhasebeciliğin faaliyet 

alanlarının belli baĢlı üç noktada oluĢtuğu söylenebilir. Bunlar (AktaĢ ve Kuloğlu, 

2008:110-113; Pazarçeviren, 2005:4; Bozkurt, 2000a:57-60; forensicaccounting.com, 

2010): 



112                                      International  Journal  of Economic and Administrative Studies 

Year:4  Number 8, Winter 2012   ISSN 1307-9832 

 

 Hile Denetçiliği veya AraĢtırmacı Muhasebecilik (Ġdari Destek) 

 Dava Desteği (Hukuki Destek), 

 Uzman ġahitlik (BilirkiĢi Tanıklığı) 

3.1 Hile Denetçiliği veya Araştırmacı Muhasebecilik (İdari Destek) 

Adli muhasebeciler muhtemel suç soruĢturmalarında yönetime yardımcı olabil-

mektedirler. Örneğin bir iĢletme tepe yöneticisi çalıĢanlarından birinin yolsuzluk yaptı-

ğından Ģüpheye düĢtüğünde adli muhasebeciye baĢvurmakta ve ondan profesyonel hiz-

met alabilmektedir (Bozkurt, 2000a:59). Ayrıca adli muhasebeciler, yapılan iĢlemlerde, 

belgelerde ya da kayıtlarda ortaya çıkabilecek hatalar nedeniyle oluĢacak sorunlarda da 

Ģirket yönetimine yardımcı olabilmektedirler. ġirket yönetimi, Ģirkete yöneltilen cezalar 

konusunda veya hissedarların Ģirkete karĢı açtığı suç unsuru taĢıyan davalarda muhtemel 

idari hataların bulunup bulunmadığı hususunda da adli muhasebecilerden faydalanabil-

mektedir. 

Son yıllarda iĢletme çalıĢanlarınca iĢlenen suçların / hilelerin sayısında da artıĢlar 

olduğu yapılan çeĢitli araĢtırmaların sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu suç ve hilelerin 

merkezinde ise genellikle tepe yönetiminin ya da iĢletme çalıĢanlarının olduğu göze 

çarpmaktadır. Bu hilelere örnek olarak (Bozkurt, 2000b:63-68), 

 ĠĢletme çalıĢanları tarafından iĢletmelerine karĢı yapılan hileler, 

 Beyaz yakalılar tarafından iĢlenen suçlar, 

 ĠĢletme tepe yöneticilerinin iĢletme ilgililerini yanıltmaya yönelik olarak 

yaptıkları mali tablo hileleri, 

 Yatırımlarla ilgili hileler, 

 Ticari rüĢvetler ve komisyonlar, 

 Banka iĢlemleri ile ilgili hileler, 

 Elektronik fon transferleri ile ilgili hileler, 

 Kredi kartı hileleri, 

 Bilgisayar hileleri, 

 Ġnternet yoluyla yapılan hileler, 

verilebilir. 

Yukarıda verilen örneklerden de anlaĢılacağı üzere hileli iĢlemlerin kapsamı 

çok geniĢlemiĢ ve zararları önemli boyutlara ulaĢmıĢtır. Bu tür hilelerin ortaya çıkar-

tılması ve önlenmesi uzmanlık gerektiren iĢlerden olmuĢtur. Genel standartlara göre 

eğitilmiĢ muhasebeci, bağımsız denetçi ve iç denetçilerden hilelerle savaĢmada baĢarı 

beklemek zordur. Bu nedenle yeni bir meslek türü zorunlu olarak doğmuĢtur. Bu 
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mesleği yerine getirenlere, “Hile Denetçisi”, “Adli Muhasebeci” veya “Araştırmacı 

Muhasebeci” adı verilmektedir (Bozkurt, 2000a:59).  

3.2 Dava Desteği (Hukuki Destek) 

Dava desteği ya da hukuki destek, ifadesinden de anlaĢılacağı üzere, mesleğin 

uygulanması noktasında bir dava öncesinde ya da dava sürerken ilgili yargı makamlarına 

ya da avukata sağlanan destek hizmetini ifade etmektedir. Daha çok olayın ekonomik 

boyutuyla ilgilenilir. Taraflar arasında yapılan bir sözleĢmeye aykırı hareket edilmesi ya 

da herhangi bir ihmal ya da ihlal sonucunda ortaya çıkan bir mali kaybı hesaplamak adli 

muhasebeci tarafından sağlanan dava desteğine bir örnek oluĢturur. 

Adli muhasebecilerin hukuki destek anlamında yardımcı olabilecekleri konu-

lar; 

 Gerekli verilerin ortaya konulması ve 

 Toplanan verilerin analiz edilmesi 

olmak üzere iki temel noktada toplanabilir (Crumbley, 1995:23). 

Bunlardan gerekli verilerin ortaya konulması sürecinde, avukatların bir yasal 

iĢlemde ihtiyaç duyacakları verilerin ilgili, yeterli ve doğru olarak saptanması ve su-

nulması faaliyeti yer almaktadır. Analiz etme sürecinde ise, mahkemeye sunulacak 

mali nitelikteki verilerin değerlendirilmesi ve avukatların bu bulguları yorumlaması-

na yardım etme amacı yer almaktadır. Genel olarak bir adli muhasebecinin sağlaya-

cağı dava desteği Ģu konuları kapsar (forensicaccounting.com,2010): 

 Bir iddiayı tekzip etmek veya desteklemek için gerekli dokümanları te-

min etmek, 

 Eksik noktaları belirlemek ve durumun öncül bir değerlendirmesini yap-

mak için dokümanları incelemek, 

 Finansal durumun anlaĢılmasını ve sorulacak ek soruların bildirimini ko-

laylaĢtıracak olan bulguların incelenmesi sürecine katılmak, 

 KarĢı taraftaki bilirkiĢinin zarar (tazminat) talebi raporunu incelemek ve 

mevcut durumun eksik veya iyi yönleri hakkındaki raporları gözden ge-

çirmek, 

 Davanın sonuca bağlanılmasına (feragat etmeye) yönelik görüĢme ve tar-

tıĢmalara yardımcı olmak, 

 KarĢı tarafın tanığını dinlemek için duruĢmaya katılmak ve “bir tarafın 

tanığının diğer tarafın avukatı tarafından sorguya çekilmesi” iĢlemine 

yardım etmek. 
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Adli muhasebecilerin ana temaları yukarıda belirtilen dava desteği hizmetini su-

narken daha çok karĢılarına çıkan dava konusu sorunları aĢağıdaki gibi sıralamak müm-

kündür (Bozkurt, 2000a:58; Pazarçeviren, 2005:10; forensicaccounting.com, 2010):
 
 

 Her türlü yolsuzluk davaları, 

 Ortaklık veya hissedar davaları, 

 ĠĢletmelerin mali kayıplarına iliĢkin davalar, 

 ĠĢletme değerlemeleri, 

 Hasar ve zarar tahminleri, 

 Sigorta anlaĢmazlıkları, 

 AnlaĢmalardan doğan sorunlar, 

 Patent, hak ve markalarla ilgili doğan sorunlar, 

 ĠĢletmelerle ilgili ayrılma veya birleĢme davaları, 

 Ġflas davaları, 

 BoĢanmalarla ilgili mali anlaĢmazlıklar, 

 Mesleki ihmal nedeniyle ortaya çıkan uyuĢmazlıklar, 

 Arabuluculuk ve tahkim. 

Adli muhasebecilerden cinayet davalarında da yardım istendiği görülmektedir. 

Adli muhasebeci yoğun bir çabayla dolandırıcılık faaliyetini saklamaya veya değiĢtirme-

ye yönelik bir giriĢimin olup olmadığını belirlemek amacıyla muhasebe kayıtlarını ince-

leyerek, bazen bir cinayet nedenini de ortaya çıkarabilmektedir. Adli muhasebecilik hiz-

metleri savunma adına da eĢit değer ve etkide kullanılabilmektedir. Bu durumlarda ço-

ğunlukla adli muhasebeci için amaç, davacı taraftan sunulan veya sunulacağı tahmin edi-

len senaryoyu çürütmek, ya da etkisizleĢtirmektir. Savunma adli muhasebeciyi mahke-

menin gözünde "akılcı bir Ģüphe" yaratmak amacıyla davacının tezine zıt bir tez geliĢ-

tirmekle görevlendirebilmektedir (AktaĢ ve Kuloğlu, 2008:112). 

3.3 Uzman Şahitlik (Bilirkişi Tanıklığı) 

Dava konusu olmuĢ bir olayda, davacı ve davalı tarafların her ikisinin de uzman 

bilgiye sahip oldukları söylenemeyeceği gibi, bu sorunu çözmek için görevlendirilmiĢ 

olan yargı mensuplarının da her konuda uzman olmaları beklenemez. Dolayısıyla doğru 

karar verebilmek için konuyla ilgili uzman kiĢilerin bilgisine ihtiyaç duyulur. Bir adli 

muhasebeciden de zaman zaman bilirkiĢi tanıklığı, danıĢmanlık ya da hakemlik yapması 

istenebilmektedir. Bir adli muhasebeciden uzmanlık alanıyla ilgili konularda birtakım 

konuları değerlendirmesi, ilgili yasal mevzuata uygun bir Ģekilde sonuca ulaĢması ve bu 

durumu rapor etmesi talep edilebilmektedir. Adli muhasebecilerin uzman Ģahitlik yapa-

rak, uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda destek vermeleri daha çok mahkemelerde gün-
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deme gelmektedir. Mahkemelerde hakimler, bir davanın sağlıklı biçimde yürütülmesi ve 

doğru bir kararla sonuçlandırılması amacıyla adli muhasebecileri görevlendirebilmekte, 

onların uzman Ģahitliklerinden yararlanabilmektedir.  

Bir adli muhasebeci, mahkemede uzman Ģahit olarak, duygusallıktan uzak, bilim-

sel metotlara uygun, belgelere dayalı, yaratıcı fikirler oluĢturarak açık, net ve sade bir 

dille yazdığı raporunu, diğer bir ifadeyle uzman görüĢünü yargı mercilerine sunar. 

Adli muhasebecilerin uzman Ģahitlik faaliyetlerinde üzerlerine düĢen görevlerden 

birkaçı aĢağıdaki gibi sıralanabilir (Bozkurt, 2000a:58; Pazarçeviren, 2005:9): 

 Dava konusu ile ilgili olarak gerekli araĢtırmaları yaparak çeĢitli verileri top-

lamak, 

 Bu verileri değerlendirerek bir sonuca ulaĢmak, 

 OluĢturduğu görüĢünü mahkemede hakimlere ve avukatlara aydınlatıcı ve 

öğretici bir biçimde ifade etmek. 

4. Adli Muhasebecinin Özellikleri 

IRS (Amerika Ġç Gelirler Servisi) den emekli olmuĢ bir adli muhasebeci olan 

Robert R.Roche’un adli muhasebeyle ilgili olarak;  

“Kayıtların görünen değerini kabul etmeyip arka planına bakan, dokümanlar 

hakkında şüphe duyan, gerçek niyeti araştıran, bilirkişi raporu hazırlayan, özellikle biri-

lerinin yalan söyleme ihtimalinin olduğu durumlarda ortaya çıkan, bireylerle çok detaylı 

mülakatlar yaparak gerçeği ayrıntılarıyla ortaya koyan kişidir” 

Ģeklindeki tanımı (Pazarçeviren, 2005:10) dikkate alındığında, adli muhasebecilerin 

normal muhasebeciler veya denetçilerden farklı olarak birtakım özellikleri taĢımaları ve 

bazı konularda yoğun bilgi sahibi olmaları gerektiğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

Tüm profesyonel muhasebeciler açısından önemli olan ve Ġngilizce baĢ harfleriy-

le PIO olarak tanımlanan (AktaĢ ve Kuloğlu, 2008:116) “P: Professionalism: Profesyo-

nellik, I: Independence: Bağımsızlık, O: Objectivity: Objektiflik-Tarafsızlık” gibi temel 

karakteristiklerin yanında, genel olarak bir adli muhasebecinin taĢıması gereken kiĢisel 

özellikler Ģunlardır (Bozkurt, 2000a:60; Pazarçeviren, 2005:10; 

forensicaccounting.com,2010): 

Adli muhasebeci meraklı ve şüpheci olmalıdır: Bir adli muhasebeci mesleğiyle 

ilgili geliĢmelere karĢı ilgili ve meraklı olmalı, gerektiğinde sanki bir dedektifmiĢ gibi 

hareket etmeli, mesleki Ģüphecilik özelliğiyle üzerine aldığı her olayda Ģüphelerini ko-

rumalı ve doğruluklarını araĢtırmalıdır. 

Adli muhasebeci ısrarcı ve dirençli olmalıdır: Adli muhasebeci, karĢılaĢtığı 

olumsuzluklar nedeniyle hemen vazgeçmemeli, savunduğu durumu ispat etmede ısrarcı 

olmalı, üzerine aldığı iĢ tümüyle tamamlanana kadar araĢtırmalarını sürdürmelidir. 
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Adli muhasebeci yaratıcı olmalıdır: Adli muhasebeci uyması gereken genel il-

ke ve standartlar yanında mümkün olduğunca yaratıcı olmalıdır. Ayrıntılara dikkat etme-

li, gerektiğinde bu ayrıntıları değerlendirerek sonuca ulaĢmalıdır.  

Adli muhasebeci iyi bir analitik düşünce ve sezgi yeteneğine sahip olmalıdır: 

Adli muhasebeci her olayı hem genel olarak hem de ayrıntıları ile yerinde derinden ince-

lemelidir. Her olayın kendine özgü özel durumları olabileceğini dikkate almalıdır. Ġyi bir 

iĢletme sezgisine sahip olmalı, muhakeme gücü sağlam olmalı, kararlarında net, analitik 

ve mantıklı bir düĢünceyi hakim kılmalıdır. 

Adli muhasebeci iletişim kurmada başarılı olmalı ve güvenilir bir kişiliğe 

sahip olmalıdır: Bir adli muhasebeci, dikkatlice dinlemesini bilmeli, yazılı ve sözlü ile-

tiĢimde baĢarılı olmalı, insan iliĢkilerini sağlıklı bir biçimde kurabilmelidir. 

Amerika’daki Sertifikalı Kamu Muhasebecileri (CPA) tarafından yapılan bir 

tanıma göre CPA’lar, mesleki kurullara bağlı ve dürüst bir Ģekilde çalıĢarak; 

 Açık ve objektif bir Ģekilde konulara yaklaĢan, 

 KarmaĢık bilgileri kritik bilgiler haline getiren, 

 Fırsatları öngören ve yaratan profesyonellerdir (ĠbiĢ, 2002:37). 

Yukarıda belirtilen karakteristik özelliklerle birlikte bir adli muhasebecinin 

mesleğini iyi bir Ģekilde yapabilmesi için sadece muhasebe alanıyla değil, diğer di-

siplinlerle ilgili de bilgili olması gerekmektedir. Daha önce de ifade edildiği üzere 

adli muhasebecilik, disiplinlerarası bir hizmet türüdür. Buradan hareketle bir adli 

muhasebecinin aĢağıdaki alanlarda da bilgi sahibi olması gerekir (Bozkurt, 

2000a:59; Pazarçeviren, 2005:11): 

 Yoğun bir muhasebe bilgisi, 

 Denetim, 

 Ġstatistik, 

 Bilgisayar uygulamaları, 

 Hukuk, 

 Psikoloji, 

 AraĢtırma teknikleri, 

 Suç bilimi, 

 ĠĢletme yönetimi. 

Yukarıda belirtilen karakteristik özelikleri taĢıyan, sıralanan alanlarda bilgi 

sahibi olabilen bir adli muhasebecinin tüm bu sıralanan bilgi seviyesine ulaĢabilmesi 

için (AktaĢ ve Kuloğlu, 2008:113), 
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 Uygun disiplinlerde sürekli eğitimi içeren iyi bir eğitim ve öğretim geç-

miĢine, 

 Kamu ve özel sektörde kazanılmıĢ iĢletmecilik, muhasebe ve denetleme 

tecrübesine, 

 Ġyi bir sözlü ve yazılı iletiĢim becerisine, 

 GeliĢmiĢ sosyal becerilere ve gerektiğinde takım ruhu bilinciyle çalıĢa-

bilme yeteneğine sahip olması beklenir. 

5. Adli Muhasebecilik İlkeleri 

Tüm mesleklerde ilke denilince, ilgili meslek mensuplarının asgari düzeyde uy-

maları gereken kurallar, prosedürler anlaĢılır. Bu kurallar mesleğin güven verici bir or-

tamda yapılması için model oluĢturur. 

Adli muhasebecilik, genel anlamda, bir doğruluk, uygunluk sorgulaması olduğu-

na göre, öncelikle bu faaliyetin kendisinin de kalite ve güvenilirliğinin sorgulanması ge-

rekmektedir. Yani önceden saptanmıĢ bazı belirleyici ölçütler olması gerekmektedir. ĠĢte 

bu belirleyici ölçütler bizi bir takım ilkelerin saptanmasına, ortaya konmasına yönlen-

dirmektedir. 

Aslında adli muhasebecilik bir anlamda denetçilik yapmak demektir. Dolayısıyla 

adli muhasebecilik mesleğine iliĢkin ilkelerden bahsetmek gerektiğinde denetim ilkeleri-

ne, literatürdeki adıyla denetim standartlarına

 benzer ilkelerden söz etmek gerekecektir. 

Yine adli muhasebecilik ilkeleri oluĢturulurken dikkate alınması gereken bir diğer konu 

da, adli muhasebecilerin taĢımaları gereken özelliklerin de aslında bu ilkelerin belirlen-

mesinde rol oynadığıdır. 

Adli muhasebecilik mesleğine iliĢkin ilkeler; 

1. Genel Ġlkeler, 

2. Bulguların Elde Edilmesi Ġle Ġlgili Ġlkeler, 

3. Bulguların Değerlendirilmesi Ġle Ġlgili Ġlkeler 

olmak üzere üç temel sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Her sınıflandırmada farklı ilkeler 

yer alacaktır. Adli muhasebecilik mesleğine iliĢkin ilkeler, mesleğin daha kaliteli ve daha 

güvenilir Ģekilde yapılabilmesi için genel ölçütleri belirler. AĢağıda kısa açıklamalarına 

değinilen bu ilkeler elbette ki gün geçtikçe daha da geliĢtirilecektir. 

 

 

 

                                                           
 Denetim standartlarına ilişkin daha geniş açıklamalara ilgili literatürden ulaşılabilir. 
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5.1 Genel İlkeler 

Adli muhasebecilikle ilgili genel ilkeler, mesleğin nasıl yapılacağından ziyade, 

kimler tarafından yapılacağı üzerinde durur. Bu ilkeler, bir yandan adli muhasebeciyi 

tarif ederken, diğer yandan da bu mesleğin kimler tarafından yapılması gerektiğine iĢaret 

eder. Bu ilkelere örnek olarak (AktaĢ ve Kuloğlu, 2008:117-118’de de değinildiği üzere); 

 Mesleki Eğitim ve Deneyim Ġlkesi, 

 Bağımsızlık Ġlkesi ve 

 Mesleki Dikkat ve Özen Ġlkesi 

verilebilir. 

Mesleki Eğitim ve Deneyim İlkesi 

Adli muhasebecilik bir uzman olarak gerekli teknik eğitim ve yeteneğe sahip kiĢi 

veya kiĢilerce yapılmalıdır. Mesleki yeterliliğin göstergesi eğitim düzeyidir. Bu mesleği 

yapabilmek için iĢletme, iktisat, maliye, hukuk gibi belirli temel alanlarda iyi bir eğitim 

geçmiĢine sahip olmak, belirli bir süre meslek mensupları yanında staj yapmak ve mes-

lek odalarının yaptıkları sınavlarda baĢarılı olmak gibi birtakım Ģartları oluĢturmak ge-

reklidir. 

BaĢarılı bir adli muhasebeci yakın geçmiĢte kazandığı mesleki eğitimin, yakın 

gelecek için yeterli olmadığını düĢünerek, meslek içi eğitim, seminer ve kurs programla-

rına devam ederek, mesleki yayınları izleyerek kendini sürekli olarak yenileyip geliĢtir-

melidir. 

Adli muhasebe soruĢturmaları gerekli mesleki eğitim ve deneyime sahip kiĢilerce 

ustalıkla ve profesyonel bir Ģekilde uzmanca gerçekleĢtirilmelidir. 

Bağımsızlık İlkesi 

Adli muhasebe mesleği ile ilgili tüm konularda adli muhasebeciler bağımsız dü-

Ģünme mantığı içinde olmalıdır. Adli muhasebecilik mesleği kapsamında karar verirken 

hiçbir kiĢi, kurum, kuruluĢ ya da yetkilinin etkisi altında kalınmadan bağımsız davranıl-

ması gereklidir. Adli muhasebeci ancak bağımsız, tarafsız bir biçimde konuyu tüm yön-

leriyle eksiksiz olarak dikkate aldığında adli muhasebecilik mesleğine yakıĢır bir Ģekilde, 

kaliteli ve güvenilirliği tam kararlar vermiĢ olacaktır. 

Bağımsızlık, adli muhasebecinin adli muhasebeye konu olan olayla ilgili tüm ku-

rum ve kuruluĢlardan ve düzenlediği raporun kullanıcılarından bağımsız olması anlamı-

na gelmektedir. 

Adli muhasebecinin bağımsızlığı ilkesi, adli muhasebe ile ilgili faaliyetlerinin ka-

liteli ve güvenilir bir biçimde yerine getirilmesinde ana unsur olarak görülmesi gerekti-

ğinden üzerinde özenle durulması gereken bir ilkedir. 
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Mesleki Dikkat ve Özen İlkesi 

Bu ilkeye göre adli muhasebeci gerek mesleğin icrası sırasında gerekse de ilgili 

raporunu hazırlama aĢamasında gerekli dikkat ve özeni göstermek zorundadır. 

Adli muhasebeci ne kadar mesleki eğitim, bilgi ve deneyim sahibi ve ne kadar 

bağımsız olursa olsun, adli muhasebecilik ile ilgili çalıĢmalarında mesleğin gerektirdiği 

özen ve titizliği göstermezse baĢarılı bir sonuç alınamaz. Yapılan iĢin baĢarısının ortaya 

konulan adli muhasebe çalıĢmasının kalitesiyle ölçüldüğü gözden uzak tutulmamalıdır. 

Mesleğin gerektirdiği özen ve titizliğin adli muhasebe çalıĢmaları sırasında göste-

rilip gösterilmediğinin asgari koĢulu, adli muhasebe sürecinin bütün aĢamalarında adli 

muhasebecilik ilkelerine eksiksiz bir Ģekilde uyulmasıdır. 

5.2 Bulguların Elde Edilmesi İle İlgili İlkeler 

Adli muhasebecilikte bulguların elde edilmesi ile ilgili ilkeler, mesleğin nasıl ya-

pılacağı, ne Ģekilde yürütüleceği üzerinde durur. Ġyi bir adli muhasebeci mesleğini ya-

parken konuyu ilgilendirebilecek tüm detayları incelemeli, bütünlük arzedebilecek parça-

ları birbirinden bir dedektif gibi ayırabilmeli, tüm olayları değerlendirerek elde ettiği 

bulguları yeterli sayı ve nitelikteki kanıtlarıyla desteklemelidir. Bulguların elde edilmesi 

ile ilgili ilkelere örnek olarak; 

 Planlama Ġlkesi, 

 Bütünlük Ġlkesi ve 

 Kanıt Toplama Ġlkesi 

verilebilir. 

Planlama İlkesi 

GeniĢ anlamda, somut bir faaliyetin gerçekleĢtirilmesi için izlenecek yolun belir-

lenmesi olarak ifade edilebilecek olan planlama, adli muhasebe mesleği açısından da bü-

yük önem taĢır. 

Adli muhasebecilikle ilgili çalıĢmaların planlanması, adli muhasebecinin amaçla-

rına ulaĢmak için neyi, nerede, ne sürede, hangi maliyetle ve kimlerin yardımı ile yapa-

cağını önceden kararlaĢtırması faaliyetidir. Adli muhasebecinin vermiĢ olduğu bu karar-

lar ilgili planı oluĢturur. 

Adli muhasebecilikte planlama yapmanın amacı, adli muhasebeye konu olan 

olayları daha küçük parçalara bölmek, gerekirse yardımcılar bulmak ve görev alanları 

belirlemektir. Ayrıca adli muhasebecilik faaliyetiyle ilgili zaman planlaması yapmak da 

diğer bir amaçtır. 

 

 



120                                      International  Journal  of Economic and Administrative Studies 

Year:4  Number 8, Winter 2012   ISSN 1307-9832 

 

Bütünlük İlkesi 

Adli muhasebe mesleği, daha önce de ifade edilmeye çalıĢıldığı üzere disiplinler 

arası bir konudur. Dolayısıyla adli muhasebeye konu olan bir olay değerlendirilirken 

Ģüpheci bir yaklaĢım içinde, ipucu olabilecek her durum değerlendirilmeli ve konuyu et-

kileyecek tüm olaylar bir bütünlük içinde gözden geçirilmelidir. Her olay gerektiğinde 

bir bütünün parçaları olarak dikkate alınmalı ve bu parçalar birleĢtirilerek bütüne, yani 

esas duruma ulaĢılmalıdır. Bu durum, doğru karar verme açısından oldukça önemlidir.  

Adli muhasebeci muhasebe, yönetim, bilgisayar sistemleri, maliye, operasyon, 

risk yönetimi (sigorta) ve güvenlik bilgilerinin ve bu bilgiler üzerine rapor, tanım, öl-

çüm, analiz ve değerlendirme ifadelerinin güvenilirliğini ve bütünlüğünü gözden ge-

çirmelidir. Adli muhasebeciler, operasyonlar üzerinde önemli etkisi olan politikaları, 

planları, prosedürleri, yasaları ve düzenlemeleri temin etmek için kurulan sistemleri irde-

lemelidirler. Uygunluk veya itaatsizliğe iliĢkin bulgularını raporlamalıdırlar. Adli muha-

sebeci varlıkların muhafazasına iliĢkin yöntemleri gözden geçirmeli ve mümkünse bu 

varlıkların fiziksel varlığını doğrulamalıdır. Bu varlıkların nasıl bir risk yönetimi progra-

mıyla korunduğunu, akılcı öngörüler gözönüne alınarak risklerin belirlenip belirlenme-

diğini saptamak amacıyla gözden geçirip değerlendirmelidir. Adli muhasebeci, akılcı ön-

görülerin idare tarafından yeterli, etkin ve ekonomik Ģekilde uygulanıp uygulanmadığını 

saptamak için hangi varlıkların kullanılmıĢ veya kullanılmakta olduğunu değerlendirme-

lidir. Adli muhasebeci, sonuçların saptanan amaçlar ve hedeflerle (bütçeleme ve stratejik 

planlama gibi) uyumlu olup olmadığını ve operasyon ve programların planlandığı gibi 

yürütülüp yürütülmediğini anlamak için operasyon ve programları incelemelidir (AktaĢ ve 

Kuloğlu, 2008:118-119). 

Kanıt Toplama İlkesi 

Kanıt toplama ilkesi, adli muhasebeye konu olan olayla ilgili bir sonuca ulaĢma-

dan önce, fiziki inceleme, sayım, doğrulama, analitik incelemeler ve benzeri kanıt top-

lama teknikleri yoluyla uygun ve yeterli sayıda kanıtların toplanmasını içerir. Adli mu-

hasebeci nicelik ve nitelik itibariyle yeterli sayıda kanıtla ulaĢtığı sonucu destekler. Ka-

nıtların nicelik ve niteliği adli muhasebeye konu olan olaya göre değiĢiklik gösterir. Ka-

nıtın yeterliliği konusunda, adli muhasebecinin yapacağı çalıĢmalar belirleyici unsurdur. 

Adli muhasebeci iddia ettiği ya da ortaya koyduğu durumu herhangi bir çeliĢkiye düĢül-

meyecek Ģekilde ifade edebilmiĢse, kanıtların yeterli olduğu düĢünülür. 

Adli muhasebecilik mesleği bu ilke açısından değerlendirildiğinde, bir kanıt top-

lama ve toplanan kanıtların değerlenmesi sürecidir. 

Adli muhasebecilikte kanıt olarak her türlü bilgi, belge ve kayıt kullanılabilir. Bu 

kanıtlar, hukukta kullanılan yasal kanıtlar olabileceği gibi farklı da olabilir. Diğer bir de-

yiĢle kanıtlar kesin, mutlak doğruluğa sahip hatasız nitelikte yasal kanıtlar olabileceği 

gibi, geçerliliği ve doğruluğu adli muhasebeci tarafından ispat edilebilen öznel yargılara 

dayalı da olabilir. 
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5.3. Bulguların Değerlendirilmesi İle İlgili İlkeler 

Bulguların değerlendirilmesi ile ilgili ilkeler, adli muhasebecinin kanaat ve görüĢ-

lerinin eksiksiz bir biçimde sunulması ile ilgili ilke ve düzenlemeleri içermektedir. Bu 

ilkenin temel amacı, adli muhasebeye konu olan olayla ilgili olarak, kullanıcıların ihtiyaç 

duyduğu bilgilerin yeterli ölçüde açık ve kesin olarak belirli bir sistematik çerçeve içeri-

sinde sunulmasını sağlamaktır. 

Adli muhasebeci, yaptığı adli muhasebe çalıĢmaları sonucunda ulaĢtığı sonucu 

bilgi kullanıcılarına yazılı bir rapor olarak sunar. Adli muhasebeci tarafından hazırlanan 

bu raporlar, adli muhasebeci ile bilgi kullanıcıları arasındaki iletiĢimi oluĢturur. Bu yüz-

den adli muhasebe çalıĢmaları ile ilgili hazırlanan raporlar, kamuyu aydınlatma ilkesine 

göre, tüm tarafların aynı anlamı çıkartabileceği, ortak bir dille, net ve açık bir Ģekilde ya-

zılmalıdır. Bulguların değerlendirilmesi ile ilgili ilkelere örnek olarak; 

 Tam Açıklama Ġlkesi ve 

 GörüĢ Bildirme Ġlkesi 

verilebilir. 

Tam Açıklama İlkesi 

Adli muhasebecilikte önemli ilkelerden biri de tam açıklama ilkesidir. Bu ilke, 

adli muhasebeye konu olan olayla ilgili sunulan ve ortaya konulan bilgilerin, yararlana-

cak kiĢi veya kurumların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve 

anlaĢılır olması gerektiğini ifade eder. 

Bu ilkeye göre adli muhasebeci tarafından hazırlanan ve sunulan bilgiler, bilgi 

kullanıcılarına alacakları kararlarda gerekli olan geçerli, noksansız, objektif bilgileri 

sunmalıdır. Adli muhasebeci sunduğu bilgilerin gerçekleri yansıttığı konusunda ve yap-

tığı açıklamalar konusunda ilgili bilgi kullanıcılarına karĢı sorumluluk altındadır. Bu so-

rumluluk bilinciyle adli muhasebecilik mesleğini sürdürür. 

Görüş Bildirme İlkesi 

GörüĢ bildirme ilkesi, adli muhasebeci tarafından bir bütün olarak incelenen adli 

muhasebeye konu olan olayla ilgili değerlendirmenin yapılması, bu değerlendirme sonu-

cunda olayla ilgili ulaĢılan sonucun bir rapor halinde adli muhasebecinin görüĢü olarak 

açıklanmasını ve bilgi kullanıcılarına ulaĢtırılmasını kapsar. 

Adli muhasebeci, adli muhasebeye konu olan olayla ilgili tüm mesleki bilgi ve 

becerisini kullanarak, bağımsızlık ilkesine de uyarak ulaĢtığı sonucu bilgi kullanıcılarına 

fayda sağlayacak Ģekilde hazırlar ve ilgililere iletir. Kısacası bu ilke çerçevesinde adli 

muhasebeci, adli muhasebe çalıĢmaları ile ilgili olarak ulaĢtığı durumları ve vermiĢ ol-

duğu kararı yazılı Ģekle, diğer bir ifadeyle rapora dönüĢtürmüĢ olur. 
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6. Adli Muhasebe Süreci 

Her adli muhasebe görevi kendine özgüdür. Bu nedenle, adli muhasebeyi il-

gilendiren olaya yaklaĢım ve izlenecek yollar da konuya özel olacaktır. Bununla bir-

likte genel olarak, adli muhasebe iĢlemi aĢağıda detaylandırılan adımları içerir 

(Pazarçeviren, 2005:12-13.; forensicaccounting.com, 2010): 

Müşteri ile Buluşma: MüĢteri ile buluĢma, olayın içindeki aktörlerin, sorun-

ların ve önemli olayların anlaĢılması açısından yardımcı olur, adli muhasebeciye yol 

gösterir. 

Çatışmanın Tespiti: Taraflar ortaya çıkar çıkmaz, hemen bir uyuĢmazlık 

kontrolü, çatıĢma tespiti yapılmalıdır. 

Öncül (Başlangıç) Araştırması: Detaylı bir eylem planı yapmadan önce, bir 

ön araĢtırma yapmak her zaman faydalıdır. Bu öncül araĢtırma, sorunun daha iyi an-

laĢılmasına temel oluĢturacak ve sonraki planların yapılmasına örnek teĢkil edecek-

tir. 

Bir Eylem Planı Hazırlanması: Bu plan müĢteri ile görüĢerek ve öncül araĢ-

tırmayı yaparak elde edilen verilerin, hedeflerin ve hedeflere ulaĢmak için yararlanı-

lacak metodolojinin en iyi Ģekilde kullanımını sağlar. 

Doğru Kanıtların Elde Edilmesi: Olayın niteliği temel alınarak, doküman-

ların tespiti, ekonomik veriler, aktifler, kiĢi veya kurum ve olayın gerçekleĢtiğine 

iliĢkin kanıt veya bilirkiĢi raporlarının incelenmesi bu kapsamda yer alır. 

Analiz Etme: Analiz, olayın niteliğine bağlı olmakla birlikte, aĢağıdaki 

maddeleri de içerebilir: 

 Mali kaybın hesaplanması, 

 Çok sayıdaki iĢlemlerin özeti, 

 Aktiflerin takibe alınması, 

 Ġskonto oranlarından faydalanılarak Ģimdiki(cari-bugünkü) değerin bu-

lunması, 

 Defter kaydı, veri tabanı, bilgisayar programları gibi bilgisayar kullanıla-

rak gerçekleĢtirilen uygulamalardan yararlanılması, 

 Analizin, tablo ve grafiklerden yararlanılarak açıklanması. 

Raporun Hazırlanması: Rapor; görevin niteliğine, araĢtırmanın kapsamına, 

uygulanacak yaklaĢıma, bulguların veya fikirlerin sınırlarına göre çeĢitli bölümlere 

ayrılarak hazırlanabilir. Raporda, bulguların uygun bir Ģekilde desteklenmesi ve 

açıklanması için gerekirse tablo ve grafiklerden de yararlanılabilir. 
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7. Adli Muhasebecilik Eğitimi ve Meslek Mensubu Olma 

Daha önceki açıklamalarımızdan da anlaĢılacağı üzere, adli muhasebeci olabil-

mek için normal bir lisans eğitimi gerekli olmakla birlikte, sadece bu eğitimin yeterli 

olabileceğini söylemek çok doğru olmaz. Adli muhasebecilik yapabilmek için ilave eği-

timler gerekmekte, mesleki deneyim büyük önem taĢımaktadır. AĢağıda konu, Türkiye 

dıĢından örnekler verilerek ve ardından da Türkiye’de bu konuyla ilgili yapılabileceklere 

değinilerek ele alınmıĢtır. 

7.1 Türkiye Dışından Örnekler 

Adli muhasebecilikte eğitimin yanında deneyimin de büyük önem taĢıdığı daha 

önce vurgulanmıĢtı. Örneğin ABD’de belgeli bir adli muhasebeci olabilmek için aĢağıda 

belirtilen aĢamalardan geçilmesi gerekmektedir (Bozkurt, 2000a:60-61): 

 Lisans eğitimi, 

 Ġki yıl süreyle mesleki deneyim, 

 ABD’de faaliyet gösteren “Diplomalı Hile Araştırmacıları Kuruluşu 

(Association of Certified Fraud Examiners-ACFE)” nun sınavlarında baĢarılı 

olmak. 

Adli muhasebecilik ve hile denetçiliği konularında faaliyet gösteren kurumlar 

arasında en önemlisi olarak kabul edilen ACFE, yaygın hizmetler vermekte, eğitim ve 

seminerler düzenlemektedir. YaklaĢık 25.000 kayıtlı meslek mensubu bulunan kurumun 

meslek sınavlarında, 

 Finansal iĢlemler, 

 AraĢtırmacılık, 

 Yasal unsurlar ve 

 Suç bilimi  

olmak üzere dört ana bölüm bulunmaktadır (Bozkurt, 2000a:61). 

ACFE yanında mesleğe katkı sağlayan, mesleğin belli ölçülerde standardizasyo-

nunu sağlamak üzere çeĢitli çalıĢmalarda bulunan diğer kurumlara örnek olarak, 

 The Canadian Institute of Chartered Accountants-CICA 

 The Chartered Accountants-CA 

 National Association of Certified Fraud Examiners-CR-NACFE 

 National Association of Forensic Accounting-NAFA 

gibi kurumlar gösterilebilir (Pazarçeviren, 2005:16-17). 
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Adli muhasebeciliği kendine meslek olarak seçen ve bu iĢi profesyonel adli mu-

hasebeci olarak yapan uzmanların pek çoğunun Yeminli Hile MüfettiĢi (CFE) veya Ser-

tifikalı Kamu Muhasebecisi (CPA) gibi mesleki bir sertifikası vardır. Bu tür sertifikaların 

verilmesi için yukarıda birkaçının adı sıralanan çeĢitli kurum ve kuruluĢlar ile üniversite-

ler devreye girmiĢtir. Örneğin Florida Atlantik Üniversitesi’nde adli muhasebe konusuy-

la ilgili derslerin olduğu lisansüstü programlar mevcuttur (Pazarçeviren, 2005:13 ve 17; 

forensicaccounting.com, 2010). 

7.2 Türkiye Açısından Konuya Bakış 

Konuya Türkiye açısından bakıldığında çalıĢmaların Avrupa’daki kadar hızlı ol-

mamakla birlikte, Ġstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavirler Oda-

sı(ĠSMMMO)’nın düzenlediği seminer ve kurs programlarının, diğer çeĢitli meslek kuru-

luĢları ve üniversiteler tarafından düzenlenen seminer ve çalıĢtayların olduğu göze çarp-

maktadır. Türkiye’de henüz kurumsal bir yapı ve yasal bir düzenleme mevcut değildir. 

Türkiye’de halihazırdaki mevcut uygulamalar göz önüne alındığında muhasebe 

ile hukuk iliĢkilerinin kesiĢtiği durumlarda konunun bilirkiĢilik uygulaması ile çözüme 

kavuĢturulduğu dikkati çekmektedir. BilirkiĢiler de ilgili yargı mercii tarafından görev-

lendirilen meslekle ilgili kiĢilerden oluĢturulmaktadır. Ancak bilirkiĢilik uygulaması adli 

muhasebecilik ile eĢ tutulabilecek kadar geniĢ kapsamlı olmadığı gibi daha önce bahset-

tiğimiz yetkinlikliklere sahip kiĢileri iĢaret etmekten de uzaktır. Uygulamadaki Ģekliyle 

bilirkiĢilik yapabilmek için, ilgili konuda çalıĢmalar yapmıĢ olmak, belirli bir eğitim se-

viyesine sahip olmak gibi genel kriterler yeterli olabilmektedir. Oysa daha önceki baĢlık-

larda ifade ettiğimiz anlamdaki adli muhasebecilik genel kriterleri taĢımanın yanında ila-

ve bazı özel kriterleri de gerekli kılmaktadır. Bu durum, adli muhasebeciliğin sadece 

muhasebe bilim alanıyla değil, diğer birçok bilim alanıyla da ilgili olabileceğinden kay-

naklanmaktadır. Konu bu açıdan değerlendirildiğinde adli muhasebeciliğin bilirkiĢilik 

uygulamasından daha kapsamlı olarak algılanması gerektiğini söylemek yanlıĢ olmaya-

caktır. 

Konunun Ülkemiz açısından henüz yeni bir konu olması, günümüze kadar yuka-

rıdaki baĢlıklarda bahsedildiği anlamıyla uygulama örneklerinin olmayıĢı dikkate alındı-

ğında, ilk zamanlarda baĢlı baĢına ayrı bir meslek dalı olarak gündeme getirilmesi yerine, 

muhasebe mesleği kapsamında bir uzmanlık dalı olarak dikkate alınması, geliĢmeye ihti-

yaç duyan bu konu için daha elveriĢli bir ortamın hazırlanmasına olanak sağlayacaktır. 

Diğer taraftan daha önceki baĢlıklarda yer alan, adli muhasebecide bulunması gereken 

özellikler ile adli muhasebecilik ilkeleri de dikkate alındığında baĢlangıç itibariyle adli 

muhasebenin daha çok muhasebe mesleği ile iliĢkili olduğu gözden uzak tutulamaz. Bu-

radan hareketle de adli muhasebe ve adli muhasebecilik ile ilgili çalıĢmaların baĢlangıç 

itibariyle muhasebe meslek alanında oluĢmasının sağlanması, halihazırdaki mevcut bir-

takım imkanların kullanılmasının elde edilmesi açısından önem taĢımaktadır. 

Adli muhasebecilik mesleğinin Ülkemiz’de de diğer Avrupa ülkelerinde olduğu 

gibi oluĢumunu ve geliĢimini sağlamak amacıyla belirli özelliklere sahip kurumlar oluĢ-

turulmalıdır. Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe gi-
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receği 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Türkiye’de de uygulamaya geçirilmesi plan-

lanan; 

 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), 

 Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS), 

 Uluslararası Denetim Standartları (UDS), 

 Basel II Risk Yönetim Uygulamaları 

dikkate alınacak olursa, mali müĢavirlik ve özellikle de denetim hizmeti verilmesi konu-

sunda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Adli muhasebecilik mesleğinin de bu ihtiyaçlar 

çerçevesinde düĢünülerek gerekli yasal alt yapısının da oluĢturularak gündeme getirilme-

si adli muhasebecilik mesleğinin geliĢimi açısından isabetli olacaktır. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 397 nci maddesinde uluslararası denetim stan-

dartlarına göre denetimin yapılması gerektiğinden bahsedilmektedir. Yine aynı Ka-

nun’un 400 ncü maddesinde denetçi olabileceklerin üyeleri yeminli mali müşavir veya 

serbest muhasebeci mali müşavir sıfatını taşıyan bağımsız denetleme kuruluşu olması 

gerektiğinden söz edilmektedir. Buradan hareketle adli muhasebeciliğin Türkiye’de geli-

Ģiminin sağlanması için çeĢitli kurumsallaĢma modelleri gündeme getirilebilir. Örneğin 

bu çerçevede kurumsal müĢavirlik ya da denetim kuruluĢları oluĢturularak bu kuruluĢla-

rın üyeleri arasından, 

 Yeminli mali müĢavir olanların bir sınava tabi tutularak, bu sınavı baĢa-

ranların aynı zamanda adli muhasebeci sıfatına sahip olmaları ve kendi-

lerine belge verilmesi, 

 Yeminli mali müĢavir olmamakla birlikte, muhasebe veya hukuk ala-

nında meslek mensubu olmak koĢuluyla, eğitim düzeyleri de gözetilerek 

ve belirli bir tecrübeyi edinmiĢ olmaları Ģartıyla sınava girme hakkı ta-

nınarak, sınavda baĢarılı olanların adli muhasebeci sıfatına sahip olmala-

rı ve kendilerine belge verilmesi, 

 Uzmanlık alanı gözetilerek belirli bir eğitim düzeyine sahip olma ve be-

lirli bir tecrübeyi edinmiĢ olmaları Ģartıyla sınavsız olarak adli muhase-

beci olabilme ve belge alabilme hakkının sağlanması konusunda düzen-

lemeler yapılması, 

gibi modeller oluĢturulup daha sonra geliĢtirilmek üzere baĢlangıç adımları atılabilir. 

Böylece bir yandan adli muhasebeciler belirli, ayırt edici ve seçici birtakım kriterler ile 

önceden saptanmıĢ standartlara göre belirlenmiĢ olur, diğer yandan da adli muhasebe 

mesleğinin yerine getirilmesine ve geliĢmesine olanak sağlayacak olan yasal alt zeminin 

oluĢturulabilmesi için ilk adımlar atılmıĢ olur. 

Ayrıca bu türlü bir oluĢum çerçevesinde muhasebe mesleğinde bir alt uzmanlık 

alanı olarak yeminli mali müĢavirlik, serbest muhasebeci mali müĢavirlik yanında adli 
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muhasebecilik de yerini almıĢ olarak hukuk ile muhasebenin kesiĢtiği noktada görev 

paylaĢımı içerisinde kendine yer edinmiĢ olur. 

8. Sonuç ve Öneriler 

Bilgi toplumu sürecini yaĢadığımız 21.yüzyılda teknolojik geliĢmelere bağlı ola-

rak yaĢanan hızlı değiĢim, tüm mesleklerde olduğu gibi, muhasebe alanında da kendini 

göstermiĢ, muhasebe mesleğinde bir yandan yeni kavramlar gündeme gelirken diğer 

yandan eski uygulamalar geçerliliklerini gün geçtikçe yitirmeye baĢlamıĢtır. Bu durumun 

doğal bir sonucu olarak da muhasebecilerin kendilerini yenilemeleri gerektiği konusu 

önceki zamanlara göre günümüzde daha çok ağırlık kazanmıĢtır. 

Bu çalıĢmamızda, yaĢanan bu değiĢim ve geliĢmelere bağlı olarak ortaya çıkan ve 

Türkiye açısından hem literatür hem de uygulama olarak henüz yeni sayılabilecek olan 

ve çoğu kez “adli muhasebe ya da adli muhasebecilik” olarak nitelendirilen yeni bir mes-

lek alanı hakkında bilgiler verilmiĢtir. 

Son zamanlarda iĢ hayatında ve toplumun çeĢitli kesimlerinde ortaya çıkan çok 

çeĢitli ve değiĢik teknolojik güçler kullanılarak iĢlenen suçlar, adli muhasebecilik 

mesleğinin ortaya çıkmasına neden olmuĢ ve yeni bir meslek alanı doğmuĢtur. 

Tüm geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de iĢ hayatında ve toplumun çe-

Ģitli kesimlerinde yaĢanan geliĢmelere bağlı olarak ortaya çıkan çok çeĢitli ve değiĢik 

teknolojik güçler kullanılarak iĢlenen suçlar bu mesleğe olan ihtiyacı gün geçtikçe artır-

mıĢ, gerekli önlemleri alarak adli muhasebe konusuna giren konular nedeniyle ortaya 

çıkabilecek zararları en aza indirgemek adeta bir zorunluluk haline gelmiĢtir. 

Adli muhasebe ya da adli muhasebecilik konusu Avrupa’da yaklaĢık 30-40 yıllık 

bir geçmiĢe sahip olmakla birlikte özellikle 90’lı yılların baĢından itibaren ivme kazana-

rak geliĢmeye baĢlamıĢtır. Türkiye’de konu bilimsel anlamda değerlendirildiğinde ise, 

daha yeni sayılabilecek bir konumdadır. Henüz Avrupa’daki örneklerine benzer kurum 

ve kuruluĢlar oluĢmadığı gibi eğitim noktasında da yetersizlikler söz konusudur. Adli 

muhasebeyle ilgili literatür zenginleĢtikçe konunun önemi anlaĢılmaya baĢlanmıĢtır. 

Türkiye’de de konunun tüm yönleriyle ele alınarak gerekli sistematik çalıĢmala-

rın yapılması gerekmektedir. Bu noktada yapılabilecekler arasında; 

 Adli muhasebecilik mesleğinde söz sahibi olacak kurum ve kuruluĢlar ile bu 

kurum ve kuruluĢların sahip olması gereken asgari standartların belirlenmesi, 

 Bu konuyla ilgili danıĢmanlık hizmeti verebilecek, kurs, seminer ya da çeĢitli 

sertifika programları düzenleyebilecek kurum ya da kuruluĢların oluĢturul-

masının teĢvik edilmesi, bu alanlara iliĢkin birtakım özendirici avantajların 

sağlanması, 

 Konularında uzman kiĢilerin katıldığı seminer ve kurs programlarını içeren 

eğitim çalıĢmalarının yapılması, 
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 Ġlgili kurumların bünyelerinde lisansüstü programların oluĢturulması, 

 Üniversitelerdeki ders programlarına adli muhasebe ve adli muhasebecilik 

konusuna iliĢkin derslerin konulması, ya da mevcut derslerde bu konulara 

iliĢkin vaka çalıĢmalarına değinerek derslerin içeriğinde bu konulara yer ve-

rilmesi, 

 Konuya iliĢkin olarak ilgili kurumların desteğinin alınması ve yasal çerçeve-

nin oluĢturulmasıyla ilgili çalıĢmaların baĢlatılması, 

sıralanabilir. 

Sonuç olarak, Ģu andaki muhasebecilik anlayıĢından çok daha farklı olan, daha 

fazla uzmanlık gerektiren bir meslek alanı olarak karĢımıza çıkan “adli muhasebecilik” 

mesleğine Türkiye’de olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Uluslararası Finansal Ra-

porlama Standartlarına tam olarak uyum sağlama sürecine giren Türkiye’de bu meslek 

alanı için gerekli alt yapı ve bilgi birikimi mevcuttur. Konularında uzman kiĢilerin yer 

alacağı kurum, kuruluĢ ve kurullar ile gerekli yasal zeminin oluĢturulması ve  sistematik 

bir plan çerçevesinde iyi bir örgütlenmeyle adli muhasebecilik mesleği hem geliĢecek 

hem de hak ettiği saygınlığa kavuĢacaktır. 
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