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Öz
Bu çalışmanın amacı; ölçeğine, konumuna ve sektörüne bakılmaksızın 

tüm işletmeler açısından önemli bir problem olan mesleki hilenin Tür-
kiye’deki varlığının ve adli denetim ihtiyacının olup olmadığının ortaya 
konmasıdır. Bilgi sistemlerinde meydana gelen gelişmeler ve küreselleşme 
sonucu sadece işletmeleri değil, işletme ile ilgili tüm tarafları ve dolayı-
sıyla bütün dünya ekonomisini tehdit eden önemli bir hal almış, yaşanan 
büyük skandallar milyarlarca dolar zarara ve sermaye piyasalarına güvenin 
kaybolmasına neden olmuştur. Düzenleyici kuruluşlar tarafından mesleki 
hilenin önlenmesi ve tespit edilmesi yönünde çok sayıda düzenlemeler ya-
pılmış olmasına rağmen yaşanan mesleki hilelerin artarak devam etmesi 
ve özellikle dış denetimin hilelerin tespitinde yetersiz kaldığı algısı adli 
denetim uygulamalarının yolunu açmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de mes-
leki hilelerin varlığı ve adli denetim ihtiyacının tespiti amacıyla, SPK’ dan 
yetki almış denetim firmalarına anket uygulanmış, uygulanan anket sonu-
cunda adli denetimi gerekli kılan nedenlerin Türkiye için de geçerli oldu-
ğu, Türkiye’de mesleki hilenin var olduğu ve adli denetim uygulamasının 
işletmelerde yaşanması olası mesleki hilelerin önlenmesi ve tespit edilmesi 
konusunda etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
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Abstract
Defined as “The use of one’s occupation for personal enrichment thro-

ugh the deliberate misuse or misapplication of the employing organization’s 
resources or assets.”and great problem for all businesses regardless of 
size, location or industry, occupational fraud, has become a major threat 
not only for the businesses both also all parties involved and the world 
economy due to advances in technology and information systems and glo-
balization, great scandals such as Enron and WorldCom led to  billions of 
dollars loss and loss of confidence in capital markets. Despite a number of 
arrangements made by regulatory organizations for preventing and detec-
ting of fraud or increasing responsibilities of parties involved, increasingly 
continued fraud and perception that external audit is inefficient paved the 
way for the forensic audit practices. In this study, it has been tried to expla-
in what the occupational fraud and forensic audit are, put forth the presence 
of occupational fraud in Turkey and whether there is a need for forensic 
audit. For this purpose a questionnaire applied to the audit firms authorized 
by SPK and the results of the questionnaire showed that the reasons for 
forensic audit in other countries is also valid for Turkey, there is a occupa-
tional fraud in Turkey and the forensic audit can be effective in preventing 
and detecting possible occupational fraud in enterprises.

Key Words: Fraud, Occupational Fraud, Forensic Auditing, Auditing

1.GİRİŞ
Küreselleşme, artan rekabet ve bilgi teknolojilerinde meydana gelen 

gelişmeler iş çevrelerinde de dramatik değişikliklere neden olmuş, bu de-
ğişiklikler bir taraftan ticaretin büyümesine ve gelişmesine yol açarken di-
ğer taraftan finansal anlamda neredeyse tüm kayıt ve işlemlerinin karma-
şıklaşmasına, kontrol güçlüklerine ve hile yapmak isteyenler için yeni yol 
ve yöntemlerin oluşmasına yol açmıştır. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren işletmeler, yaratılan bu yeni sofistike yollarla mücade-
lede başarılı olamamış, Enron, WorldCom, Parmalat gibi pek çok kurumsal 
hile skandalı meydana gelmiştir. Ortaya çıkan bu büyük kurumsal hilelerde 
muhasebe ve denetim firmalarının da ihmallerinin görülmesi, finans top-
lumu ve düzenleyici kuruluşların farkındalığını artırmış, toplumda özel-
likle denetim mesleği ve denetçilerin hilenin tespitinde başarısız oldukları 
ve hileyi tespit ve önleme için yeterli derecede gayretli davranmadıkları 
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hususunda bir algı oluşmuş, skandallar, organizasyonların içindeki hile-
lerin tespiti için bir taraftan denetçilerin ve muhasebecilerin sorumluluk-
larının yeniden tanımlanmasını zorunlu kılarken diğer taraftan artık yeni 
kategoride bir denetim sınıfının işletmelerin defterlerinin özellikle hile yö-
nünden denetlemesi gereğini ortaya çıkarmış, özellikle Amerika Birleşik 
Devletleri’nde “hileli olduğu iddia edilen finansal faaliyetlerin izlenmesi 
- araştırılması ve adli kanıt toplanması ve üretilmesi için muhasebe metot-
larının ve özel yordamların uygulanması faaliyeti” olarak tanımlanan ve 
henüz Türkiye’de uygulanmayan “forensic auditing” veya Türkçe ifade ile 
“Adli Denetim” uygulaması başlamıştır. 

Son yıllarda yaşanmış olan İmar bankası, Çukurova Elektrik, Kepez 
Elektrik, gibi kurumsal hile skandalları, kara para aklama ve kaçakçı-
lık, kayıt dışı ekonominin büyüklüğü vb. pek çok unsurun Türkiye’de de 
adli denetim mesleğine olan ihtiyacı gözler önüne serdiği ve bu nedenle 
Adli Denetim uygulamasının Türkiye açısından da önemli bir görevi ye-
rine getireceği ve mesleki hilelerin tespit edilmesi ve önlenmesinde etkili 
olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK)’dan yetki almış denetim firmalarına uygulanan anket yo-
luyla Türkiye’de mesleki hilenin varlığı, denetim firmalarının hile tespiti 
konusuna bakışları ve adli denetimin gerekliliği konusundaki görüşlerinin 
ortaya konması amaçlanmıştır. 

2.ADLİ DENETİM VE MESLEKİ HİLE

2.1. Adli Denetim
Değişik kaynaklarda farklı tanımları ile karşılaşmakla birlikte adli de-

netimi; “hileli olduğu iddia edilen finansal faaliyetlerin izlenmesi - araş-
tırılması ve adli kanıt toplanması ve üretilmesi için muhasebe metotları-
nın ve özel yordamların uygulanması faaliyeti” veya “denetim becerileri-
nin yasal sonuçları olan meselelere uygulanması” biçiminde tanımlamak 
mümkündür (http://www.asosai.org/asosai_old/journal2001/forensic_au-
diting.htm). İşletme sözlüğünde ise adli denetim; “zimmet veya hile gibi 
suç eylemlerinin soruşturulması ve kovuşturulması maksadıyla adli ka-
nıt toplama ve izleme için muhasebe metotlarının uygulanması” olarak 
tanımlanmaktadır (http://www.businessdictionary.com/definition/forensic-
audit.html). Bununla birlikte adli denetim kavramının kimi akademisyen 
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ve yazarlar tarafından adli muhasebe, hile denetimi, hile inceleme kavram-
ları ile eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Konu detaylı olarak 
incelendiğinde adli denetimin hile denetimi kavramı ile eşanlamlı olarak 
kullanılabileceği ancak adli denetimin adli muhasebenin “hile denetimi”, 
“dava destek” ve “uzman tanıklık”’tan oluşan üç uygulama alanından 
biri olduğu ve bu nedenle adli denetim kavramının adli muhasebe yerine 
kullanılmasının adli muhasebenin kapsamını daraltıcı yönde etki yarataca-
ğı düşünülmektedir.

Temel olarak hile, suiistimal veya ihmal sonucu ortaya çıkan hasarların 
hesaplanması amacıyla gerçekleştirilen adli denetim, kesin olarak tanım-
lanmayan çok geniş bir yelpazedeki faaliyetleri kapsamakta, zimmet, nafa-
ka, sigorta hilesi gibi çok çeşitli hukuki vakalara istinaden, diğer finansal 
iddialarla ilgili olarak ilgili tarafa dava açmak için veya dava beklentisi 
nedeniyle yargılama sürecinin bir parçası olarak da yapılabilmektedir 
(www2.accaglobal.com/documents/forensic_ auditing.pdf).  

Adli denetimin amacı, var olduğu iddia edilen veya oluşan hile ve hileyi 
gerçekleştirenleri tespit etmek, hilenin parasal boyutunu ortaya çıkarmak 
ve bulguları müşteriye veya eğer istenirse mahkemeye sunmaktır.  Adli 
denetimin bir diğer hedefi ve faydası da işletmelerde hilenin önlenmesi ve 
tespit edilmesi faaliyetlerini cesaretlendiren bir çevre yaratmasıdır (Single-
ton ve Singleton, 2010, 15). Bu bağlamda adli denetçiler, taraflardan gelen 
talep doğrultusunda, bir taraftan hilelerin ortaya çıkarılmasında edindikleri 
tecrübe ile işletmelerin etkin bir iç kontrol mekanizması kurmalarına ve 
üst yönetimlerin hile riskini azaltmalarına yardımcı olurken, diğer taraftan 
özellikle düzenleyici kurumlara emniyet güçlerine ve avukatlara aklama 
suçunun, menkul kıymet hilelerinin, vergi kaçırmaya yönelik işlemlerin, 
rüşvet suçunun, sigorta hilelerinin incelenmesi ve faillerin ortaya çıkarıl-
ması konularında hizmet vermekte ve mahkemelerde yerine getirdikleri 
uzman tanıklık görevleri gereği kanıt toplama ilkelerine uygun, profesyo-
nel ve özlü raporlar hazırlayarak hile soruşturma görevi yapmaktadırlar 
(Owojori ve Asaolu, 2009, 196).

2.2.Mesleki Hile ve Önemi
Adli denetimi gerekli kılan en önemli unsurlardan biri de mesleki hile-

dir. “Eylemi gerçekleştirenin kendi menfaati lehinde aldatma yoluyla kıy-
meti olan bir şeyi elde etmesi veya bir yükümlülükten kaçınması” (Balcı, 
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2008, 19) şeklinde tanımlanabilecek olan hilenin çok değişik biçimlerde 
sınıflandırıldığı görülmektedir. Bu sınıflandırma türlerinden biri de ACFE 
tarafından yapılan mesleki hile sınıflandırmasıdır. 

ACFE mesleki hileyi “bir kimsenin, mesleğini, işveren firmanın kay-
naklarını veya varlıklarını kasıtlı olarak kötüye kullanma yoluyla, şahsi 
zenginleşme için kullanması ” olarak tanımlamış ve yapılan davranışın 
mesleki hile olarak değerlendirilmesinde kilit unsurun yapılan faaliyet ol-
duğunu belirtmiştir (ACFE raporu, 1996, 2). ACFE’nin yaptığı tanıma göre 
eğer yapılan faaliyet; gizli, çalışanın kuruma karşı olan görevlerini ihlal 
ediyor ve işveren kurumun varlıklarına, gelirlerine ve kaynaklarına mal 
oluyor ise mesleki hile olarak sınıflandırılmakta ve Varlık Usulsüzlüğü, 
Yolsuzluk ve Finansal Tablo Hilesi şeklinde üç alt başlıkta ele alınmaktadır 
(ACFE raporu, 1996, 3).

Günümüzde mesleki hileler işletmeler ve ülke ekonomileri için çok 
önemli bir hal almıştır. Dünya bankası hilenin dünya ekonomisine mali-
yetinin yıllık 1,5 trilyon dolar civarında olduğunu tahmin etmekte (Fraud 
Risk Management A Guide to Good Practice, 2009, 10), sadece Enron, 
WorldCom, Qwest, Tyco ve Global Crossing tarafından yapılan finansal 
tablo hilelerinin sonucunda piyasanın kaybının 460 milyar dolar olduğu 
tahmin edilmektedir (COSO Raporu, 1987, 26).

2008, 2010 ve 2012 yıllarında ACFE tarafından açıklanan mesleki hile 
ve suiistimal raporlarında ise hilenin raporda konu edilen mağdur işlet-
melere maliyetinin yıllık gelirlerinin %5’i olduğu tespitine yer verilmiştir 
(ACFE Raporu, 2008, 2010, 2012). Mesleki hileye dayalı olan bu rakam 
ABD’nin yıllık gelirine oranlandığında sadece ABD’nin yıllık gelir kaybı-
nın 662 Milyar dolar olduğu hesaplanmaktadır. Tüm hile ve yolsuzlukların 
tespit edilemediği, tespit edilse bile tümünün rapor edilmediği göz önüne 
alındığında rakamlar çok daha önemli hale gelmektedir (ACFE Raporu, 
2008). 

Hile sonucunda direkt kayıpların yanı sıra azımsanamayacak büyük-
lükte endirekt kayıplarda meydana gelmektedir. Hilenin mağdur işletmeler 
üzerindeki etkisi, bu işletmelerin iş ilişkisi içinde olduğu diğer işletmeler 
üzerinde de kendini göstermekte ve dolayısıyla hilenin tüm ekonomi üze-
rinde zincirleme bir etkisi olmaktadır. Hilenin endirekt boyutu; üretimde 
azalma, hileye başvuran işçilerin çıkarılması ve yerine yenilerinin alınması 
nedeniyle yaşanan verim düşüklüğü, yasal süreç maliyetleri, işletmelerin 
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itibar kaybı, marka değerinin düşmesi, çalışanların moralinin bozulması, 
artan işsizlik ve yasal incelemeler dolayısıyla işlerin bozulması şeklinde 
kendini göstermekte (Bierstaker ve diğ., 2006, 521), bu maliyetler organi-
zasyonlara ve doğal olarak tüketicilere hilenin operasyonel maliyetleri ola-
rak da yansımaktadır (Carnes ve Gierlasinski, 2001, 379). Diğer taraftan, 
hilenin işletmeler, bireyler ve toplumlar üzerinde önemli derecede sosyal 
ve psikolojik etkileri vardır. Hilenin ortaya çıkması,  işletmenin hisse sene-
di fiyatlarının sert bir şekilde düşmesine ve sıklıkla işletmenin iflasına ve 
işletmenin sahipliğinde önemli değişime neden olmakta (Carnes ve Gierla-
sinski, 2001, 378), iflas sonrası çalışanların işlerini kaybetmesi, çalışanla-
rın beden ve ruh sağlıklarının, dolayısıyla toplumsal yapının bozulmasını 
ve toplumsal barışın zedelenmesini beraberinde getirmektedir. 

3.HİLENİN ÖNLENMESİ VE TESPİT EDİLMESİNDE DIŞ 
DENETİMİN SORUMLULUĞU
Yapılan araştırmalar her tür işletmenin hileye maruz kalabileceğini gös-

termektedir. Bu nedenle hileyi önleme, caydırma ve tespite yönelik faali-
yetler önem kazanmakta, bu noktada hilenin önlenmesi, caydırılması ve 
tespit edilmesi ile ilgili sorumluluklar konusu gündeme gelmektedir. 

Hilenin giderek büyüyen bir problem halini alması ve neden olduğu ka-
yıplardaki artış, kurumsal yönetim bağlamında hile ile ilgili olarak sorum-
lulukları yeniden gündeme getirmiş, ortaya çıkan skandallar detaylı ince-
lendiğinde hilenin önlenmesi ve tespiti konusunda sorumlulukların yerine 
getirilmesinde önemli problemler olduğu tespit edilmiştir. Örneğin çoğu 
büyük ve önemli vakada (Owojori ve Asaolu, 2009, 185);

• İşletme sahipleri, yönetim kurulları ve işletme üst yönetimlerinin bü-
yük kusurlarının olduğu ve çoğu zaman direkt hilenin failleri arasında ol-
dukları,

• Yönetim fonksiyonunun önemli parçası olan denetim komitelerinin ve 
iç denetçilerinin kurumsal hilelerin gizli yönlerini ve farklı yanlarını ortaya 
çıkarmakta gereken hizmeti veremedikleri,

• İç denetçilerin aslında işletmede ne olup bittiğini tespit edebilecekleri 
ancak çok nadiren uygun zamanda uygun hareketi başlatacak pozisyonda 
oldukları, 

• Dış denetçilerin hilenin tespiti konusunda beklenen hizmeti vereme-
dikleri, hatta kimi zaman denetçilerin de hile failleri arasında oldukları gö-
rülmüştür. 
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İşletmelerde gerçekleşen hileleri önleme, caydırma, araştırma ve tespit 
etme sorumluluğu işletme yönetimlerinde olmakla birlikte, işletmelerde 
kurumsal yönetimin bileşenleri olan yönetim kurulu, işletme yönetimi, de-
netim komitesi, işletmenin her kademesindeki personel (orta düzey yöneti-
ciler, iç denetçiler ve çalışanlar) ile birlikte dış denetçiler hile riski ile ilgili 
farklı sorumluluklara ve fonksiyonlara sahiptirler (Managing the Business 
Risk of Fraud: A Practical Guide, 7). 

İşletmelerde hilenin önlenmesi ve tespit edilmesi konusunda dış dene-
timin sorumlulukları konusu ise en tartışmalı konudur. Bu konuda yıllardır 
süregelen tartışma dış denetimin özellikle hilelerin tespitinden sorumlu 
olup olmadıkları veya ne derecede sorumlu oldukları hususundadır. Ser-
maye piyasalarında yatırım kararlarına dayanak oluşturan ve işletme yöne-
timleri tarafından hazırlanan ve yayınlanan denetlenmiş finansal tabloların 
kalitesi, güvenilirliği ve şeffaflığı kaynakların ekonomide yeterli ve doğ-
ru olarak tahsisinde hayati öneme haiz olup yatırımcılara sağlanmış olan 
bilgilerin dış denetimden geçmiş olması güvenirliliğe en önemli katkıyı 
sağlamakta ve bu katkı etkin bir sermaye piyasasının en önemli unsuru-
nu oluşturmaktadır (Arı, 2008, 58). Çünkü yapılan hilelerin tespitinde en 
önemli kaynakların başında muhasebe kayıtları gelmekte, yapılan hilele-
rin genellikle muhasebe sürecinde gizlenmiş olduğu veya bir izi olduğu 
görülmekte, işletme içi organlar tarafından gerçekleştirilen, saklanan veya 
ortaya çıkarılamayan faaliyetin tespitinde dış denetime ve dış denetçilere 
büyük iş düşmektedir. Bu noktada özellikle toplumda bazı kafa karışıklık-
ları meydana gelmektedir. 

Toplum, yönetimin bazı belirli sorumluluklarının denetçilerin sorum-
lulukları olduğuna veya daha açık bir ifadeyle denetçilerin asıl görevinin 
hileleri tespit etmek olduğuna inanmaktadır (Golden ve diğ., 2006, s. 46). 
Özellikle son yıllarda büyük çaplı işletmelerin finansal tablolarındaki 
hileler kamu, basın, yatırımcılar, finans toplumu ve düzenleyici kuruluş-
ların farkındalığını artırmış ve denetçilerin sağlamış olduğu güvenilirlik 
büyük yara almıştır. 20. yüzyılın son çeyreğinden beri özelikle ABD’de 
finansal raporlama sistemi, SEC tarafından uygulanan cezaların, kongre 
soruşturmalarının ve davaların konusu olmakta (Carnes ve Gierlasinski, 
2001, 379), adı geçen işletmelerin karıştığı kurumsal hileler sonucunda 
denetçiler, hilenin tespitinde başarısız oldukları ve hileyi tespit ve önleme 
için yeterli derecede gayretli davranmadıkları konusunda ağır eleştirilere 
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maruz kalmaktadırlar. Denetim firmalarına karşı hilenin tespiti hususunda 
başarısız olduklarına dair açılan davalarda denetim firmaları suçlu bulun-
makta, açılan davaların maliyetleri denetim firmalarının muhasebe ve de-
netim hizmet gelirlerinin yıllık gelirlerinin yaklaşık %9’u nu bulmaktadır 
(Carnes ve Gierlasinski, 2001, 379).

Olaya denetim mesleği açısından bakıldığında ise dış denetim gelenek-
sel olarak bir organizasyon içindeki kontrolün etkinliğini saptamak için 
yapılan bir değerleme faaliyeti olarak görülmekte, denetçiler, hilenin dış 
denetimle karşı konulabilecek bir olgu olmadığı ve hile tespitinde sorum-
luluklarının olmadığı yönünde tutum takınmakta,  hilelerin periyodik ola-
rak yapılan dış denetimler ile önlenebilecek bir şey olmaktan uzaklaştığı 
görülmektedir (Ramaswamy, 2007, 35). 

AICPA, denetçilerin hile tespiti ile ilgili sorumluluğu hakkındaki gö-
rüşünü mesleki standartlar AU bölüm 317.03’te ;“Gerçekleşen faaliyetin 
illegal olup olmadığının tespiti denetçinin mesleki yeterliliğini aşan bir 
konudur. Denetçi finansal tablo raporunda kendisini muhasebe ve dene-
tim konusunda uzman kişi olarak tanımlar. Denetçinin eğitimi, deneyimi, 
müşteriyi ve endüstriyi tanıması müşterinin bazı faaliyetlerin illegal ola-
bileceği konusunda denetçiye fayda sağlayabilir ancak faaliyetin özellik-
le illegal olup olmadığının belirlenmesi hukuk uygulamaları konusunda 
kalifiye ve bilgili uzman tavsiyesine bağlıdır veya kesin sonuç için hukuk 
mahkemelerinin kararı beklenmelidir  ” şeklinde belirtmektedir (Carver 
ve Studler, 2003, 94).

SAS No:99, ISA 240 beşinci paragraf ve SPK Tebliği Seri X No: 22, 
6. bölüm maddede “uluslararası denetim standartları ile uyumlu olarak de-
netim faaliyetini yürüten denetçinin finansal tabloların hata veya hileden 
kaynaklanan yanlış ifadelerden arınmış olduğuna dair makul güvence sağ-
lamakla sorumlu olduğu belirtilmiş, denetimin içinde barındırdığı doğal 
risk nedeniyle Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (GKGDS)  ile 
uyumlu bir denetim planlansa ve uygulansa dahi bazı önemli yanlış beyan-
ları tespit etmekle ilgili kaçınılmaz risklerin olduğu” vurgulanmıştır. SAS 
No:99 on ikinci paragrafta denetim uygun bir biçimde planlansa ve uygu-
lansa bile maddi yanlış beyanın hilenin doğası gereği ortaya çıkarılamaya-
bileceği, hataların ortaya çıkarılmasında etkin olan prosedürlerin hilenin 
tespitinde etkin olmayabileceği ifade edilmiştir (SAS No: 99, 10).
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Diğer taraftan meydana gelen büyük hile vakaları, dış denetimin hile 
tespit sorumluluğu karşısındaki konumu, günümüzün geçmişe göre daha 
keskin hatlara sahip olan etik anlayışı, ortaya çıkan hilelerin boyutları, bil-
gi sistemleri ve teknolojide meydana gelen gelişmeler ve e-ticaretteki artış, 
yasa dışı ticaret, kara para aklama ve terörün finansmanı, sermaye piyasa-
larında güven ihtiyacı gibi unsurlar hile ile mücadelenin önemini daha da 
artırmıştır (Çankaya ve Gerekan, 2009, 97). Bu amaçla günümüzde işlet-
melerde hilenin önlenmesine yönelik olarak hile politikaları, hile riski de-
ğerlemesi, görev rotasyonu, ihbar hatları, hile eğitimleri gibi birçok kont-
rol unsuru geliştirilmiş olup, hilelerin tespitine yönelik olarak da Benford 
kanunu, yapay sinir ağları, analitik yöntemler, veri madenciliği, kırmızı 
bayraklar ve analitik yöntemler gibi bir çok yöntemden yararlanılmaktadır. 
Bunun yanı sıra son yıllarda hile tespiti konusunda dış denetimin etkinli-
ğinin artırılması ve sorumluluklarının daha açık bir hale getirilmesi yö-
nünde de çalışmalar yapılmıştır.  Yapılan çalışmalarda denetim mesleğinin 
hızla değişen çevreye uyum sağlayamadığı hususunda kaygı duyulduğu 
vurgulanmış, hilenin tespitinde iyileştirme, çok daha güçlü, açık denetim 
standartları ve adli çalışma alanı safhasının başlatılması çağrısında bulu-
nulmuştur. (Carnes ve Gierlasinski, 2001, 380) 

SAS No:99 hilenin tespit edilmesi için denetim planlanması ve tasar-
lanması için bir rehber niteliğinde olmakla birlikte denetçiye hileyi soruş-
turma ve tespit etme ile ilgili direkt bir sorumluluk yüklememekte, sadece 
hileyi daha iyi tespit edebilecek bir denetim tasarlamanın yollarını gös-
termekte, 50.ci paragrafta hileleri tespit etmek üzere adli niteliklere sahip 
yeni bir sınıfın  denetim faaliyetlerinde görevlendirilmesinden bahsetmek-
tedir (Golden ve diğ., 2006, 68).

Hilenin önlenmesi ve tespit edilmesi konusunda kontrol unsurları bo-
yutunda yaşanan sorunlar ise adli denetim gibi yeni bir denetim sınıfının 
işletmelerin defterlerini özellikle hile yönünden denetlemesi gerekliliğini 
daha belirgin hale getirmiş, son yıllarda yöneticiler ve işletme ile ilgili ta-
raflar adli denetçilere ve adli denetim mesleğine daha fazla ihtiyaç duyar 
hale gelmişlerdir.

Bu noktadan hareketle, adli denetimin en önemli nedeni olan mesleki 
hilenin Türkiye’de varlığı, Türkiye’de adli denetime ihtiyaç olup olmadığı, 
dış denetçilerin mesleki hileler ile ilgili algıları, denetim-hile ilişkisi ve 
denetimin amacı ile ilgili olarak bir alan araştırmasının yapılması amaç-
lanmıştır.



68
OCAK - ŞUBAT 2013

ÇÖZÜMM
AL

İ
4. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Dünyada hile ile ilgili olarak yapılmış çok sayıda çalışma vardır. Bu ça-

lışmaya da temel teşkil eden ve ACFE tarafından ilki 1996 yılında yayınla-
nan mesleki hile ve suiistimal raporları 2000 yılından itibaren her iki yılda 
bir yayımlanmaktadır. Bu raporlarda 2010 yılına kadar ABD’deki mesleki 
hile ve suiistimaller konu edilirken 2010 yılında tüm dünya ülkeleri konu 
edilmeye başlanmış, mesleki hilenin tüm dünyada önemli bir sorun olduğu 
görülmüştür. 

Farrell ve Franco (1999) yaptıkları ve SAS No: 82 sonrasında denetçi-
lerin işletmelerde meydana gelen hilelerin tespit edilmesindeki ve önlen-
mesindeki rolleri ve denetçilerin deneyimlerinin rollerin algılanmasında 
fark yaratıp yaratmadığının araştırıldığı çalışma kapsamında ankete cevap 
veren 180 katılımcının %61’i hilenin araştırılması ile ilgili sorumlulukları 
olmadığını beyan etmiş, %26’sı kararsız kalmışlardır. Denetçilerin dene-
tim faaliyetini yerine getirirken polis veya dedektif gibi davranmalarının 
gerekip gerekmediği sorusuna ise denetçilerin %76’sı gerekmediği yönün-
de görüş bildirmişlerdir. 

Johnson ve Rudesill (2001) yaptıkları çalışmada ABD’deki küçük işlet-
melere verilen hizmetler konusunda uzmanlaşmış olan denetçilere yaptık-
ları ankette denetçilerin küçük işletmeler üzerindeki hile riskini nasıl gör-
düklerini, bu işletmelere hile tespit ve önleme konusunda ne tür hizmetler 
verdiklerini araştırmış, 171 denetçinin cevap verdiği ankette, denetçilerin 
%57’si denetçilerin sadece hile olasılığını değerlendirip ona göre plan yap-
maktan sorumlu olduklarını, %34’ü sadece finansal tablo için önem arz 
edenleri, %1’i, çalışan hilelerini tespit etmekten sorumlu olduklarını beyan 
etmiştir. Katılımcılar, işletmelere hile ile ilgili olarak verdikleri hizmetler 
için ise %79 ile iç kontrol sistemini değerleme, %40 ile denetleme sürecin-
de hile tespiti, %14 ile Hile denetimi ve hile inceleme,  % 6 ile hile semi-
neri vermek olarak beyan etmişlerdir (Johnson ve Rudesill, 2001, 72-73). 

Hile ile ilgili olarak yapılan önemli çalışmalardan biri de KPMG ta-
rafından yapılan çalışmalardır. KPMG tarafından 2003 yılında 453 hal-
ka açık işletmenin üst düzey yöneticileri ile yapılan hile anketi çalışma-
sında, 1998 yılına göre rapor edilen hilelerde %13 oranında artış olduğu, 
işletmelerin hile karşıtı faaliyetlerini artırdıkları, çalışan hileleri daha sık 
görülmekle birlikte, finansal tablo hilelerinin ve sağlık/sigorta hilelerinin 
daha maliyetli olduğu ortaya çıkmıştır (KPMG hile anketi, 2003, 6). 2003 
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sonuçları 1998 ve 1994 sonuçları ile karşılaştırıldığında ise tüm hile karşıtı 
faaliyetlerde artış olduğu görülmüştür (KPMG, 2003, 8). 

KPMG tarafından 2008 yılında ABD’de, yıllık gelirleri 250 milyon do-
lar ve daha fazla olan özel, halka açık ve kamu kuruluşlarından oluşan 204 
işletmenin yöneticileriyle yapılan ve sonuçları 2009 yılında yayınlanan 
hile anketinde katılımcılara, gelecek on iki aya dair hile ile ilgili beklentile-
ri sorulmuş, her üç hile türü için de %60 ve daha üstünde olmak üzere aynı 
kalacağı veya artacağına inandıkları ortaya çıkmıştır (KPMG, 2009, 6). 

PwC tarafından 2001 yılında gerçekleştirilen Avrupa ekonomik suç an-
ketinde Avrupa’daki büyük işletmelerin %42,5’inin son iki yılda ekonomik 
suçtan dolayı mağdur olduğu ve bu işletmelerin %60’ında faillerin işletme 
içinden olduğu ortaya çıkmıştır. Ankete katılan işletmelerin 3/4’ü hile ris-
kinin gelecekte de en az içinde bulunulan yıl kadar yüksek olacağını, 1/3’ü 
ise gelecekte daha yüksek olacağına inandıklarını belirtmişlerdir (PwC, 
2001, 2).  

PwC tarafından 2003 yılında gerçekleştirilen küresel ekonomik suç 
anketinde ekonomik suçların hala önemli bir tehdit olarak devam ettiği, 
büyük işletmelerin diğerlerine göre daha fazla tehdit altında oldukları ve 
ankete cevap veren tüm sektörlerdeki işletmelerin yüzde 30’dan fazlasının 
hile mağduru oldukları, hiçbir sektörün güvende olmadığı tespit edilmiştir 
(PwC, 2003, 3). Ankette en sık karşılaşılan ve en kolay tespit edilen hile 
türünün varlık usulsüzlüğü olduğu tespit edilmiş, hilenin marka imajı ve 
çalışanlar üzerindeki moral etkisinin finansal kayıplardan daha önemli ol-
duğu sonucuna ulaşılmıştır (PwC, 2003, 3). 

PwC’nin 2007 yılında gerçekleştirdiği küresel ekonomik suç anketinde 
hilenin işletme dünyasının en önemli problemlerinden biri olarak varlığını 
devam ettirdiği, hiçbir ülke, sektör ve işletme türünün hileye karşı bağışık-
lığının olmadığı görülmüştür. Kırk ülkeden 5428 işletmenin katıldığı ça-
lışmada katılımcıların %43’ünde fazlası en az bir önemli hile vakası yaşa-
dıklarını beyan etmişlerdir(PwC, 2007, 4). PwC tarafından gerçekleştirilen 
ve 54 ülkeden 3037 üst düzey yöneticinin (Türkiye’den 52) katıldığı 2009 
küresel ekonomik suç anketinde ise ekonomik suçların bölgeden bölgeye 
değiştiği, gelişmekte olan ülkelerde hilenin ortalamanın üzerinde olduğu, 
sigorta, finansal hizmetler ve telekomünikasyon sektörlerinde diğer sek-
törlere göre daha fazla hile olduğu ve önceki üç ankete göre hilelerin artış 
eğiliminde olduğu görülmüştür (PwC, 2009, 6). 
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Türkiye’de hile ile ilgili olarak yapılmış çalışmalar mevcuttur. Şengür 

(2011) “İşletmelerde Hile, Hilelerin Önlenmesi, Hileli Finansal Raporlama 
ile İlgili Düzenlemeler ve Bir Araştırma” isimli doktora tezi kapsamında 
Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde gerçekleştirilen bağımsız dene-
tim ve iç denetim çalışmaları sırasında en sık tespit edilen hile çeşitlerinin 
belirlenmesi, bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin hilelerin önlenme-
sinde etkili olan faktörlerin etkili olma düzeyi konusundaki görüşlerinin 
belirlenmesi amacıyla bağımsız denetçi ve iç denetçilere uyguladığı anket-
te; işletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek olan davranışlarda bulunarak 
yüksek etik değerler sergilemesinin, hileli finansal raporlama ile yolsuzluk 
ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde varlıkların kötüye kullanıl-
masının önlenmesinden daha çok etkili olduğu, denetim komitesinin et-
kinliğinin, hileli finansal raporlamanın önlenmesinde diğer iki temel hile 
çeşidinin önlenmesine göre daha etkili olduğu, işletmenin bağımsız finan-
sal tablo denetimi yaptırıyor olmasının, hileli finansal raporlamanın önlen-
mesinde diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesine göre daha etkili olduğu, 
iç denetim veya bağımsız denetim ekibi içerisinde sertifikalı hile denetçisi-
nin görev almasının, yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenme-
sinde diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesine göre daha etkili olduğu, 
hileli faaliyetlerde bulunanlar veya kurumsal davranış ve etik kurallarına 
aykırı davranışta bulunanlar için cezai yaptırımlar konulmasının, varlık-
ların kötüye kullanılmasının önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin 
önlenmesine göre daha etkili olduğu ve çalışanların işletmeye karşı olumlu 
duygular beslemesini sağlayacak pozitif işletme çevresi oluşturulmasının, 
varlıkların kötüye kullanılmasının önlenmesinde diğer iki temel hile çeşi-
dinin önlenmesinden daha çok etkili olduğu sonuçlarına ulaşmıştır.

Pehlivan (2010), “Adli Muhasebe Eğitimi ve Türkiye’de Adli Muha-
sebe Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma” başlıklı doktora 
tezi çalışmasında üniversitelerde adli muhasebenin gerekliliği ve adli mu-
hasebenin müfredata entegre edilmesi ile ilgili olarak Türkiye’deki üni-
versitelerin muhasebe ve finansa bilim dallarında görev yapan akademis-
yenlerin adli muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları değerlendirilmiş, 
akademisyenlerin yüzde 63’ünün mevcut muhasebe müfredatlarını yeterli 
gördüğü ve müfredatta köklü bir değişiklik düşünmedikleri tespit edilmiş-
tir. Çalışmada ayrıca, Türkiye’de adli muhasebe eğitimi ile ilgili oldukça 
sınırlı sayıda dersin olduğu (akademisyenlerin %95’inin halen yürüttük-
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leri programlarda adli muhasebe ile ilgili hiçbir yoktur), akademisyenle-
rin %61’inin adli muhasebe konusunda bilgi sahibi olduğu, %47’sinin ise 
muhasebe müfredatının adli muhasebe konularını kapsaması gerektiğini 
düşündüğü görülmüştür. 

Denetim alanında SPK’dan yetki almış denetim firmalarına uygulanan 
anket çalışmaları da mevcuttur. Kandemir (2010), “Muhasebe hilelerinin 
ortaya çıkarılmasında ve önlenmesinde bağımsız denetimin rolü ve bağım-
sız denetçinin sorumluluğu” başlıklı doktora tezi kapsamında temel ola-
rak mali tablolarla ilgili muhasebe hilelerinin özellikleri ve bunların oraya 
çıkarılması ve önlenmesi açısından hukuki olarak bağımsız denetçilere 
yüklenen sorumlulukları, Türkiye’de bağımsız denetime ilişkin faktör-
ler ile müşteri işletmeler ve bağımsız denetim kuruluşlarına düzenleyici 
ve denetleyici kuruluşlar tarafından verilen cezalar arasında nedensellik 
ilişkisi olup olmadığını, düzenleyici ve denetleyici kuruluşların ve dolaylı 
olarak kamunun muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması ve önlenmesinde 
hukuki, idari ve cezai sorumluluğu nasıl dağıttığını, bağımsız denetim ku-
ruluşlarının muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması konusunda rolleri ile 
ilgili algıları ve kendilerini sorumlu görüp görmediklerini ortaya koymaya 
çalışılmıştır. Çalışmada, düzenleyici ve denetleyici kuruluşların olumsuz 
görüş bildirimlerini denetim kalitesiyle ilişkilendirdiği ve bağımsız de-
netçilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği, hata/hileleri ortaya 
çıkarmayı amaçlayan bir denetim çalışması planlayıp uyguladığının gös-
tergelerinde biri olarak kabul ettiği görülmüş, muhasebe hilelerinin ortaya 
çıkarılması konusunda Türkiye’deki bağımsız denetçilerin eğilimleri, al-
gılamaları ve deneyimleri de ortaya konmuş, bağımsız denetçilerin genel 
olarak çok az sayıda hile ile karşılaşmalarından dolayı az deneyime sahip 
oldukları, hileleri ortaya çıkarma konusunda ileri düzeyde teknikler yerine 
geleneksel teknikler kullandıkları ve hile maliyetini daha düşük tahmin et-
tikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Akyel (2008), “Adli Muhasebecilik ve Türkiye’de Uygulanabilmesi 
İçin Altyapı Bileşenlerinin Mevcut Durumu, Değerlendirilmesi ve Öne-
riler” başlıklı doktora tezi kapsamında, adli muhasebeye ve adli muhase-
beciye olan ihtiyacı ve Türkiye’deki alt yapıyı sorgulamıştır. Çalışmada, 
adli muhasebe uygulamasının hayata geçirilmesinin hilelerin belirlenmesi 
ve ortaya çıkarılması konusunda bağımsız denetimi tamamlayan bir unsur 
olacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca muhasebe eğitiminde pek çok hukuk 
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dersini yer aldığı, belirli bir eğitim almış, konusunda uzmanlaşmış, avukat, 
yargıç, savcı, emniyet görevlisi gibi meslek mensuplarına hiç bilmedikleri 
bir mesleki program hazırlamak yerine farklı alanlarda hukuk eğitimi almış 
muhasebe meslek elemanlarının yetiştiği, işletme, maliye, iktisat temelli li-
sans eğitimi mezunlarına yönelik bir eğitim programının düzenlenmesinin 
daha uygun olacağı ve adalet bakanlığı, maliye bakanlığı, TURMOB ve bu 
konularda çalışan akademisyenlerden oluşan bir komisyon oluşturularak 
adli muhasebenin uygulanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması-
nın gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

5.TÜRKİYE’DE MESLEKİ HİLENİN VARLIĞI,  BOYUTLARI 
VE ADLİ DENETİM İHTİYACI İLE İLGİLİ OLARAK SPK’DAN 
YETKİ ALMIŞ BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARINA YÖNELİK 
BİR ARAŞTIRMA

5.1.Araştırmanın Amacı
Çalışmada Türkiye’de mesleki hilenin varlığı ve buna bağlı olarak adli 

denetim ihtiyacının olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. 
Ortaya çıkan finansal skandallar ve mesleki hilelerin önlenmesi ve tespit 
edilmesinde dış denetimin önemli bir araç olabileceğinin anlaşılması bir 
taraftan dış denetimden beklentilerin değişmesinin, diğer taraftan adli de-
netimin gelişiminin önünü açmıştır. 

Türkiye özelinde bakıldığında ise mesleki hilenin varlığı ve boyutları 
ile ilgili bir çalışmanın mevcut olmadığı görülmektedir. Özellikle kayıt dışı 
ekonominin büyüklüğü, kara para, uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçı-
lığının önemli geçiş noktalarından biri olması nedeniyle mesleki hilenin 
boyutlarının sanılandan büyük olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada da 
Türkiye’de mesleki hilenin varlığı ve adli denetim ihtiyacının olup olmadı-
ğı tespit edilmeye çalışılmaktadır. 

5.2.Araştırmanın Önemi
Literatür taraması bölümünde değinilecek olmakla birlikte, daha önce 

çeşitli kuruluş ve kişiler tarafından kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü, 
adli muhasebe ve hile denetiminin önemini, üniversite müfredatlarına adli 
muhasebe ve hile denetimi derslerinin entegre edilmesi gerekliliğini orta-
ya koyan, işletmelerde hilenin önlenmesi için alınması gereken önlemleri 
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araştıran çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak Türkiye’deki işletmelerde 
yaşanan mesleki hilelerin varlığı ve boyutlarını ortaya koyan veya adli de-
netimin gerekliliğini araştıran bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ile 
alandaki bu boşluğun doldurulmasına ve katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

5.3.Araştırmanın Kapsamı
Çalışmada, 2012 yılı itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’ndan dış dene-

tim hizmeti vermek üzere yetki alan ve faal olarak denetim hizmeti veren 
90 denetim firması ana kütle olarak seçilmiştir. (SPK listesinde 92 firma 
görünmekle birlikte iki denetim firması faal olarak denetim hizmeti ver-
mediğini beyan etmiş ve bu nedenle kapsam dışında tutulmuştur.) Her ne 
kadar ana kütle olarak denetim firmaları seçilmiş olsa da, anket çalışması 
her denetim firması için bir denetçiye uygulanmıştır. Bu sayede hem ana 
kütle büyüklüğü belirli olmayan bir araştırma alanının somut bir çerçeveye 
alınması, hem de, anketin ikinci bölümünde denetçilerin bireysel deneyim-
lerine dayalı sorular sorulmuş olmakla birlikte, sorulan soruların özelliği 
ve aynı denetim ekibinde birlikte çalışmış olan birden fazla denetçinin aynı 
hile vakası ile ilgili deneyimlerini paylaşmasının denetim sonuçları üzerin-
de olumsuz etkisi önlenmeye çalışılmıştır. Anketin denetim firmalarında 
görev yapan sorumlu ortak baş denetçi, baş denetçi ve kıdemli denetçi-
ler gibi mümkün olduğunca deneyimli denetçiler tarafından cevaplanması 
amaçlanmıştır ancak denetim firmalarının yoğunluğu nedeniyle anketlerin 
denetçiler tarafından da cevaplandığı görülmüştür.

5.4.Araştırmada Kullanılan Veriler, Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 
Bu araştırmada, saha araştırmalarında veri toplama yöntemlerinden biri 

olan anket yöntemi kullanılmıştır. Bu anketin oluşturulmasında ACFE, 
PwC ve KPMG tarafından yayınlanan raporlardaki anketler temel alına-
rak Türkiye’ye uyarlanmış ve adli denetim literatürü taranarak hileye karşı 
denetimin etkinliği ve adli denetim ihtiyacının olup olmadığına dair denet-
çilerin deneyim ve düşüncelerini araştırmaya yönelik ilave sorular oluştu-
rulmuştur. 

Hazırlanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ka-
tılımcıların genel demografik özellikleri ile ilgili sorular bulunmaktadır. 
İkinci bölümde ise Türkiye’de mesleki hilenin varlığı, boyutları, mesleki 
hile – denetim ilişkisi ve adli denetim ihtiyacı ile ilgili olarak denetçilerin 
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görüş ve düşüncelerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan sorulara 
yer verilmiştir. 

Adli denetim ve dünyada gerçekleştirilen hile çalışmaları literatürü ta-
ranarak geliştirilen anketler Google dokümanlar aracılığı ile oluşturulmuş 
ve denetim firmaları tek tek telefonla aranarak çalışma hakkında bilgilen-
dirilip izin alındıktan sonra e-mail olarak gönderilmiştir. 16.09.2011 tari-
hinde başlayan veri toplama süreci 21.05.2012 tarihinde sonlandırılmıştır. 
40 denetim firması anket talebine olumlu cevap vererek anketi cevaplan-
dırmış ve ankete katılım oranı % 44,44 olmuştur.1 

5.5. Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirilmesi
Araştırmaya katılan denetim firmaları ve denetçilere dair genel özellik-

leri belirlemek amacıyla hazırlanan demografik sorulara ilişkin elde edilen 
bulgular ve frekans dağılımları tablo 1’de görülmektedir.

Tablo 1: Demografik Veriler
Cinsiyet N % Mesleki Tecrübe N %

Erkek 29 72,5 1–5 yıl 8 20

Kadın 11 27,5 6–10 yıl 13 32,5

Yaş N % 11–15 yıl 11 27,5

26 – 30 Yaş arası 7 17,5 16–20 yıl 3 7,5

31 – 35 Yaş arası 10 25 21 yıl ve üstü 5 12,5

36 – 40 Yaş arası 8 20 Denetçi Unvanı N %

41 – 45 Yaş arası 4 10 Sorumlu Ortak Baş Den 10 25

46 – 50 Yaş arası 4 10 Baş Denetçi 10 25

51 ve üstü 7 17,5 Kıdemli Denetçi 6 15

Eğitim N % Denetçi 14 35

Lisans 26 65 3568 Sayılı Yasaya Göre Unvan N %

Y.Lisans 10 25 SMMM 34 15

Doktora 4 10 YMM 6 85

Araştırmaya katılan denetçilerin %72,5’lik bir bölümünün erkek, 
%27,5’lik bölümün ise kadın olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaşları 
beşer yıllık gruplar halinde ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların büyük 

1	 	Ana	kütle	büyüklüğü	100	birim	olan	bir	grup	için	%10	hata	payına	göre	38	birimlik	
örneklem	büyüklüğü	yeterli	görülmektedir	(Baş,	2001,	46).
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bölümü (%25) 31-35 yaş grubuna aittir. Bu grubu %20 ile 36-40 yaş gru-
bu, daha sonra %17,5 ile 51  ve üstü yaş grubu ve 25-30 yaş  grubu takip 
etmektedir.

Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında %65’lik bir bölümün li-
sans derecesine, %25’lik bir bölümün yüksek lisans derecesine ve %10’luk 
bir bölümün ise doktora derecesine sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Araştırmanın konusu gereği denetçilerin mesleki tecrübeleri önemlidir. 
Tablodan da görüleceği üzere katılımcıların %80’i 6 ve daha fazla, %47,5’i 
11 yıl ve daha fazla mesleki deneyime sahiptirler. 6-10 yıl arası mesleki 
deneyime sahip denetçilerin %32,5 ile en büyük orana sahip oldukları gö-
rülmekte, bu grubu sırasıyla %27,5 ile 11-15 yıl arası deneyime sahip olan 
denetçiler ve %20 ile 1-5 yıl arası mesleki deneyime sahip denetçiler takip 
etmektedir. 16 yıl ve üstü mesleki deneyime sahip denetçilerin oranı %20
’dir. 

Araştırmaya katılan denetçilerin unvanlarına bakıldığında %25’inin so-
rumlu ortak baş denetçi, %25’inin baş denetçi, %15’inin kıdemli denetçi 
ve %35’inin denetçi unvanına sahip oldukları görülmektedir. Araştırmada 
katılımcılara 3568 sayılı yasaya göre sahip oldukları unvanlar da sorulmuş, 
katılımcıların %85’inin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, %15’inin ise 
Yeminli Mali Müşavir lisansına sahip oldukları görülmüştür.

Tablo 2: Kurum Merkezleri Ve Ankete Katılım Oranları
Kurum 
merkezi

Aktif Firma 
Sayısı

Katılan 
Firma Sayısı

Kurum Merkezine 
Göre Yüzde (%)

Anket İçi Yüzde 
(%)

İstanbul 60 32 53,3 80
Ankara 19 5 26,3 12,5
İzmir 6 1 16,6 2,5
Samsun 2 1 50 2,5
Bursa 2 1 50 2,5

Kayseri 1 0 0 0

Toplam 90 40 100 100

Tablo 2’de kuruluşların merkezleri ile ilgili dağılımları görülmekte-
dir. Tabloya göre İstanbul’daki firmaların %53,3’ü, Ankara’daki firma-
ların %26,3’ü ankete katılmış, İzmir merkezli altı firmadan yalnızca biri 
(%16,6), Samsun ve Bursa merkezli her iki firmadan biri ankete katılmış-
tır. Ankete katılan kurumların %80’lik bir bölümünün İstanbul merkezli 
olduğu görülmektedir. Ankara merkezli kurumların yüzdesi %12,5, İzmir, 
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Samsun ve Bursa merkezli kuruluşların yüzdeleri ise %2,5’tir. SPK lis-
tesinde kayıtlı olan kuruluşların büyük çoğunluğunun İstanbul merkezli 
olması, etkisini ankete katılım oranlarında da göstermektedir. 

Katılımcıların “mesleki hilenin işletmeler açısından önemli bir risk un-
suru olduğuna katılıyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin 
dağılım Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3: Denetçilerin, Mesleki Hile – İşletme Riski Hakkındaki Görüşleri
Mesleki Hilenin işletmeler açısından önemli bir risk unsuru olduğu 
fikrine katılıyor musunuz?

N %

Kesinlikle katılmıyorum 2 5

Katılmıyorum 2 5

Fikrim yok 1 2,5

Katılıyorum 26 65

Kesinlikle Katılıyorum 9 22,5

Toplam 40 100

Tablo 3’ten de görüldüğü gibi mesleki hilenin işletmeler açısından 
önemli bir risk unsuru olduğuna inananların toplam oranı %87,5’tir. Bir 
katılımcı fikir beyan etmemiş, dört katılımcı ise mesleki hilenin işletmeler 
açısından önemli bir risk unsuru olduğuna inanmadığını beyan etmişlerdir. 

Katılımcıların “gelecekte işletmelerde yaşanan hile vakalarında artış 
olacağı fikrine katılıyor musunuz” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin 
dağılım ise Tablo 4’de sunulmuştur.

Tablo 4’te de görüldüğü gibi, gelecekte işletmelerde yaşanan hile vaka-
larında artış olacağı fikrine katılmayanların oranı %37,5, hile vakalarında 
artış olacağına inananların oranı % 50’dir. 

Tablo 4: Denetçilerin, Hilenin Gelecekteki Seyri Hakkındaki 
Görüşleri

Gelecekte işletmelerde yaşanan hile vakalarında artış olacağı fikrine 
katılıyor musunuz?

N %

Kesinlikle katılmıyorum 0 0

Katılmıyorum 15 37,5

Fikrim yok 5 12,5

Katılıyorum 18 45

Kesinlikle Katılıyorum 2 5

Toplam 40 100
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Katılımcıların, “Mesleki hilenin denetim mesleği için önemli bir risk 
unsuru olduğuna katılıyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin 
dağılım Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5: Denetçilerin Mesleki Hile – Denetim Riski Hakkındaki 
Görüşleri
Mesleki Hilenin denetim mesleği için önemli bir risk unsuru olduğu 
fikrine katılıyor musunuz?

N %

Kesinlikle katılmıyorum 0 0

Katılmıyorum 4 10

Fikrim yok 2 5

Katılıyorum 25 62,5

Kesinlikle Katılıyorum 9 22,5

Toplam 40 100

Tablo 5’te de görüleceği gibi, katılımcıların çok büyük bir oranı mes-
leki hilenin denetim mesleği için önemli bir risk unsuru olduğuna inan-
maktadırlar. Mesleki hilenin denetim mesleği için önemli bir risk unsuru 
olduğuna inananların oranı %87,5, önemli bir risk unsuru olduğuna inan-
mayanların oranı ise sadece %10’dur. 

Katılımcıların, “Denetimin asıl amacının işletmelerdeki olası hileleri 
ortaya çıkarmak olduğu fikrine katılıyor musunuz?” sorusuna verdikleri 
cevaplara ilişkin dağılım Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 6’ya göre, katılımcıların yalnızca %32,5’i denetimin asıl ama-
cının işletmelerdeki olası hileleri ortaya çıkarmak olduğuna inanırken 
%62,5’i denetimin asıl amacının işletmelerdeki olası hileleri ortaya çıkar-
mak olmadığına inanmaktadırlar.  

Tablo 6: Denetçilerin Denetimin Asıl Amacı Hakkındaki Görüşleri
Denetimin asıl amacının işletmelerdeki olası hileleri ortaya çıkarmak 
olduğu fikrine katılıyor musunuz?

N %

Kesinlikle katılmıyorum 6 15

Katılmıyorum 19 47,5

Fikrim yok 2 5

Katılıyorum 12 30

Kesinlikle Katılıyorum 1 2,5

Toplam 40 100
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Katılımcıların “Bir dış denetçinin, denetimini yaptığı işletmede olası 

hileleri ortaya çıkarmaktan sorumlu olduğu fikrine katılıyor musunuz?” 
sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin dağılım Tablo 7’de görülmektedir.

Tablo 7: Denetçilerin, Hilenin Ortaya Çıkarılması Sorumluluğu 
Hakkındaki Görüşleri
Bir dış denetçinin, denetimini yaptığı işletmede olası hileleri ortaya 
çıkarmaktan sorumlu olduğu fikrine katılıyor musunuz?

N %

Kesinlikle katılmıyorum 3 7,5

Katılmıyorum 19 47,5

Fikrim yok 1 2,5

Katılıyorum 14 35

Kesinlikle Katılıyorum 3 7,5

Toplam 40 100

Tablo 7’de de görüldüğü üzere, bir dış denetçinin denetimini yaptığı 
işletmede olası hileleri ortaya çıkarmaktan sorumlu olup olmadığına dair 
soruya katılımcılar % 55 oranında sorumlu olmadığı yönünde görüş belirt-
mişlerdir. Bir önceki soruda denetimin asıl amacının işletmelerdeki hileleri 
tespit etmek olduğuna inananların oranı % 32,5 iken dış denetçilerin de-
netimini yaptığı işletmede hileleri ortaya çıkarmaktan sorumlu olduğuna 
inananların oranı %42,5’e çıkmaktadır.

Katılımcıların, “Bir dış denetçinin var olan denetim prosedürleri ile 
denetimini yaptığı bir işletmede var olması muhtemel hileleri ortaya çıka-
rabileceklerine inanıyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin 
dağılım Tablo 8’da sunulmuştur.

Tablo 8: Denetçilerin Var Olan Denetim Prosedürlerinin Hilelerin 
Ortaya Çıkarılmasındaki Etkinliği Hakkındaki Görüşleri
Bir dış denetçinin var olan denetim prosedürleri ile denetimini yaptığı 
işletmede var olması muhtemel hileleri ortaya çıkarabileceklerine 
inanıyor musunuz?

N %

Kesinlikle katılmıyorum 1 2,5

Katılmıyorum 17 42,5

Fikrim yok 1 2,5

Katılıyorum 20 50

Kesinlikle Katılıyorum 1 2,5

Toplam 40 100
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Tablo 8’de de görüleceği üzere, bir dış denetçinin şuanda var olan de-
netim prosedürleri ile denetimini yaptığı işletmede var olması muhtemel 
hileleri ortaya çıkarabileceğine inananların oranı %52,5, çıkaramayacağı-
na inananların oranı ise % 45’tir. Bir denetçi fikir beyan etmemiştir. Katı-
lımcıların hemen hemen yarısı var olan denetim prosedürlerinin hilelerin 
ortaya çıkarılmasına yetmeyeceğini düşünmektedirler.

Katılımcıların “Bir dış denetçinin denetimini tamamladığı ve hakkında 
olumlu görüş bildirdiği bir işletmenin mali tablolarında hile tespit edile-
meyeceğini garanti edebileceğine inanıyor musunuz?” sorusuna verdikleri 
cevaplara ilişkin dağılım Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9: Denetçilerin, Denetimin Hileye Karşı Garanti Olup 
Olamayacağı Hakkındaki Görüşleri

Bir dış denetçinin denetimini tamamladığı ve hakkında olumlu görüş 
bildirdiği bir işletmenin mali tablolarında hile tespit edilemeyeceğini 
garanti edebileceğine inanıyor musunuz?

N %

Kesinlikle katılmıyorum 17 42,5

Katılmıyorum 18 45

Fikrim yok 0 0

Katılıyorum 5 12,5

Kesinlikle Katılıyorum 0 0

Toplam 40 100

Tablo 9’da da görüleceği gibi, katılımcıların %87,5’i, (35 denetçi) de-
netlenen ve hakkında olumlu görüş bildirilen bir işletmenin mali tablola-
rında hile tespit edilemeyeceğinin garanti edilemeyeceğini belirtmektedir-
ler. Garanti edilebileceğine inananların oranı sadece %12,5’tir. 

Katılımcıların, “Size göre işletmelerin yüzde kaçında hile meydana 
gelmektedir?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin dağılım Tablo 10’da 
sunulmuştur. 



80
OCAK - ŞUBAT 2013

ÇÖZÜMM
AL

İ
Tablo 10: Denetçilerin İşletmelerde Hilenin Varlığı Hakkındaki 

Görüşleri
Size göre işletmelerin yüzde kaçında hile meydana gelmektedir? N %

%5’ten az 0 0

%6-10 4 10

%11-15 2 5

%16-20 6 15

%21-30 9 22,5

%31-50 9 22,5

%51’den fazla 9 22,5

Fikrim yok 1 2,5

Toplam 40 100

Katılımcıların %67,5’i işletmelerin %21 ve daha fazlasında hile mey-
dana geldiğine inandıklarını beyan etmişlerdir. % 10’u işletmelerin % 
6-10’unda, % 5’i %11-16’sında hile meydana geldiğine inandıklarını be-
lirtmiş, bir katılımcı fikir beyan etmemiştir. 

Katılımcıların, “Sizce işletmeler hile dolayısıyla yıllık gelirlerinin yüz-
de kaçını kaybetmektedir?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin dağılım 
Tablo 11’de sunulmuştur.

Tablo 11: Denetçilerin İşletmelerde Hilenin Boyutu Hakkındaki 
Görüşleri
Sizce işletmeler hile dolayısıyla yıllık gelirlerinin yüzde kaçını 
kaybetmektedir?

N %

%5’ten az 3 7,5

%6-10 15 37,5

%11-15 9 22,5

%16-20 6 15

%21-30 3 7,5

%31-50 2 5

%51’den fazla 1 2,5

Fikrim yok 1 2,5

Toplam 40 100

Tablo 11’e göre katılımcıların %37,5’i işletmelerin meydana gelen hi-
leler dolayısıyla yıllık gelirlerinin % 6-10’u kadarını kaybettiklerine, % 
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22,5’i ise % 11-15 arası arasında gelir kaybına uğradıklarına inandıklarını 
beyan etmiş, % 15’i %16-20 arası, % 7,5’i % 5’ten az, % 7,5’i ise %21-30 
arası gelir kaybına uğradıklarına inandıklarını beyan etmişlerdir. 

Katılımcıların, “Şimdiye kadar yaptığınız denetimlerde hile ile karşı-
laştınız mı?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin dağılım Tablo 12’de su-
nulmuştur.

Tablo 12: Denetçilerin, Hile İle Karşılaşma Durumları
Şimdiye kadar yaptığınız denetimlerde hile ile karşılaştınız mı? N %
Evet 34 85
Hayır 6 15
Toplam 40 100

Tablo 12’ye göre katılımcıların 34 tanesi (%85) yaptıkları denetimlerde 
hile ile karşılaştıklarını beyan etmiştir. Bu oldukça yüksek bir oran olup 
Türkiye’de hilenin var olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir. 

Katılımcıların, “(Eğer karşılaştıysanız) kaç defa karşılaştınız?” sorusu-
na verdikleri cevaplara ilişkin dağılım Tablo 13’te sunulmuştur.

 Tablo 13: Denetçilerin Hile İle Karşılaşma Sıklıkları
(Eğer karşılaştıysanız) Kaç defa karşılaştınız? N %

1 defa 5 14,7

2-3 defa 11 32,4

4-5 defa 7 20,6

6-10 defa 3 8,8

10’dan fazla 8 23,5

Toplam 34 100

Tablo 13’ten görüleceği üzere, hile ile karşılaşmış olan denetçilerin  
%23,5’i (8 kişi) 10’dan fazla defa hile ile karşılaştıklarını, %32,4’ü (11 
kişi) 2-3 defa karşılaştıklarını, %20,6’sı (7 kişi) 4-5 defa karşılaştıklarını 
beyan etmişlerdir. Denetçilerin % 85,3’ü ikiden fazla hile ile karşılaştıkla-
rını beyan etmektedirler. 

Katılımcıların, “Karşılaştığınız hilenin türünü işaretler misiniz?” soru-
suna verdikleri cevapların dağılımı Tablo 14’te sunulmuştur.
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             Tablo 14: Denetçilerin Karşılaştıkları Hilenin Türü

Karşılaşılan hilenin türü N %

Varlık Usulsüzlüğü 15 44,11

Yolsuzluk 19 55,88

Finansal Tablo Hilesi 13 38,23

Not: Bazı hilelerin birden fazla tür içermesi nedeniyle yüzdeler toplamı 
%100’ü geçmektedir.

Tablo 14’ten de görüldüğü gibi katılımcıların %55,88’i yolsuzluk ile 
karşılaştıklarını beyan etmektedirler. Yolsuzluğu %44,11 ile varlık usul-
süzlüğü takip etmekte, finansal tablo hilesi ise %38,23 ile son sırada gel-
mektedir. Bununla birlikte oranlar birbirine yakındır. Halbuki ACFE ta-
rafından yayınlanan 2010 ve 2012 raporlarında dünyada en sık görülen 
mesleki hile varlık usulsüzlüğü olarak karşımıza çıkarken (%80-90 ara-
sı), yolsuzluk %32-33, finansal tablo hilesi %5-8 civarında kalmaktadır2 
(ACFE Raporu, 2012, s.11) 

Katılımcıların, “İşletmelerde yaşanan veya yaşanması olası hilelerin 
önlenmesi, caydırılması ve tespit edilmesi hususunda adli denetim uygula-
masının etkili olabileceği fikrine katılıyor musunuz?” sorusuna verdikleri 
cevaplara ilişkin dağılım Tablo 15’te sunulmuştur.

Tablo 16: Denetçilerin Mesleki Hileye Karşı Adli Denetim İhtiyacı 
Hakkındaki Görüşleri
İşletmelerde yaşanan veya yaşanması olası hilelerin önlenmesi, 
caydırılması ve tespit edilmesi hususunda adli denetim 
uygulamasının etkili olabileceği fikrine katılıyor musunuz?

N %

Kesinlikle katılmıyorum 1 2,5

Katılmıyorum 10 25

Fikrim yok 5 12,5

Katılıyorum 20 50

Kesinlikle Katılıyorum 4 10

Toplam 40 100

2	 	Bu	çalışma	belirli	bir	yıl	ile	sınırlanmadığından	sonuçlar	ACFE	sonuçları	ile	karşılaş-
tırılabilir	değildir	ancak,	daha	önce	Baird	ve	Zelin	(2008)	ile	Dönmez	ve	Karausta	(2011)
tarafından	gerçekleştirilen	ve	hile	algısının	araştırıldığı	çalışmalarda	kimi	mesleki	hilelerin	
hile	olarak	algılanmadığı	ve	bu	nedenle	 rapor	edilmediği	görülmüştür.	Özellikle	hile	al-
gısının	veya	küçük	miktarlarda	yapılan	hilelerin	hile	olarak	algılanmamasının	bu	oranlar	
üzerinde	etkisi	olabilir.
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Araştırmaya katılanların %60’ı işletmelerde yaşanan ve yaşanması 
muhtemel hilelerin önlenmesi, caydırılması ve tespit edilmesi konusunda 
adli denetim uygulamasının etkili olabileceğine inandıklarını beyan etmiş-
lerdir. Etkili olmayacağını düşünenlerin oranı %27,5, konu hakkında fikri 
olmayanların oranı %12,5 tir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER
Ortaya çıkan skandalların boyutları, toplumda bir taraftan özellikle 

denetim mesleği ve denetçilerin hilenin tespitinde başarısız oldukları ve 
hileyi tespit ve önleme için yeterli derecede gayretli davranmadıkları hu-
susunda bir algı oluşmasına neden olurken, diğer taraftan kamu, medya, 
yatırımcılar, finans toplumu ve düzenleyici kuruluşların farkındalığının 
artması, yasal ve düzenleyici taleplerin artmasına neden olmuş, organi-
zasyonların içindeki hilelerin tespiti konusunda sorumlulukların yeniden 
belirlenmesi ve yeni kategoride bir denetim sınıfının işletmelerin defterle-
rinin özellikle hile yönünden denetlemesi gereği ortaya çıkmıştır. Özellikle 
IFAC, AICPA, ACFE, SEC ve POB gibi kurul ve kuruluşlar tarafından bu 
alanda yayınlanan yeni standartlar ve yapılan düzenlemeler, muhasebe ve 
denetim alanında yeni faaliyet alanlarının ortaya çıkmasına yol açmış, de-
netim zincirine; amacı, var olduğu iddia edilen veya oluşan hile ve hileyi 
gerçekleştirenleri tespit etmek, hilenin parasal boyutunu ortaya çıkarmak 
ve bulguları müşteriye veya eğer istenirse mahkemeye sunmak olan “fo-
rensic audit” veya Türkçe ifade ile “adli denetim” halkası eklenmiştir (Ak-
yel, 2008, 1). 

Yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan skandallar mesleki hilenin sadece 
ABD gibi gelişmiş ülkelerin sorunu olmadığını göstermektedir. Bir taraf-
tan ticaretin küreselleşmesi, çok uluslu işletmelerin artık her yerde faaliyet-
te olmaları, mesleki hilenin de küreselleşmesine ve Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu tüm dünyanın sorunu olmasına yol açarken, diğer taraftan son 
yıllarda yaşanmış olan İmar bankası, Çukurova Elektrik, Kepez Elektrik, 
gibi kurumsal hile skandalları, ülkede yaşanan terör sorunu, Avrupa’nın en 
önemli uyuşturucu ve insan kaçakçılığı koridorlarından birisi olması, kayıt 
dışı ekonominin büyüklüğü, kara para aklama ve kaçakçılık vb. pek çok 
unsur Türkiye özelinde de adli denetim uygulaması ve mesleğine ihtiyaç 
duyulduğunu gözler önüne sermektedir. 
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Adli denetim ile ilgili olarak yapılan açıklamalar doğrultusunda bu ça-

lışmada alan araştırması olarak SPK’dan yetki almış denetim firmaları-
na uygulanan anket aracılığı ile Türkiye’de mesleki hilenin varlığı ortaya 
konmaya çalışılmış ve denetim firmalarının adli denetim ihtiyacı ve uygu-
lamasına yönelik bakış açılarının değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma 
sonuçları değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan denetim firmalarının ve 
denetçilerin sonuç olarak;

- Mesleki hileyi işletmeler açısından önemli bir risk unsuru olarak gör-
dükleri (%87,5),

- Gelecekte işletmelerde yaşanan hile vakalarında artış olacağına inan-
dıkları (%50),

- Mesleki hilenin denetim mesleği için önemli bir risk unsuru olarak 
gördükleri (%85),

- Denetimin asıl amacının işletmelerdeki olası hileleri ortaya çıkarmak 
olduğu fikrine katılmadıkları (%62,5),

- Dış denetçilerin denetimini yaptıkları işletmede olası hileleri ortaya 
çıkarmaktan sorumlu olduğu fikrine katılmadıkları (%55),

- Denetçilerinin yarısının, şuanda uygulanan dış denetim prosedürleri-
nin işletmelerdeki olası hilelerin ortaya çıkarılmasında etki olabileceğine 
inandıkları (%50),

- Dış denetçinin denetimini tamamladığı ve hakkında olumlu görüş bil-
dirdiği bir işletmenin mali tablolarında hile tespit edilemeyeceğini garanti 
edebileceği fikrine katılmadıkları (%87,5),

- Türkiye’deki işletmelerde hile yapıldığına inandıkları (Katılımcıların 
%97,5’i işletmelerin %6 ve daha fazlasında hile olduğuna inandıklarını 
beyan etmişlerdir.),

- Türkiye’deki işletmelerin yıllık gelirlerinin %6-15’ini hile nedeniyle 
kaybettiğine inandıkları (%60),

- Denetçilerin %85’inin daha önce yaptıkları denetlemelerde hile ile 
karşılaştıkları,

- Denetçilerin, işletmelerde yaşanan ve yaşanması olası hilelerin önlen-
mesi, caydırılması ve tespit edilmesi hususunda adli denetim uygulaması-
nın etkili olabileceğine inandıkları (%60) görülmüştür.

Hile denetimi ve işletmelerde yaşanan hilelerin tespiti konusunda adli 
denetim tek çözüm değildir. Günümüzde bu hizmet adli denetçilerden çok 
işletmelerin iç denetim departmanları tarafından ve talebe bağlı olarak dış 
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denetim firmaları tarafından yerine getirilmekte olup iç ve dış denetçiler 
tarafından ortaya çıkarılan hile vakaları mevcuttur. Bununla birlikte özel-
likle dış denetimin fonksiyonu, işletme yönetimlerinin sorumluluğunda ha-
zırlanan finansal tabloların genel kabul görmüş denetim ilkeleri ışığında,  
genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, yasalara, yönetmeliklere ve ilgili 
mevzuata uygunluğunu araştırmak olup dış denetim süreci planlanırken 
hilenin ortaya çıkartılması, yolsuzlukların tespiti temel unsur değildir. Bu 
durum göz önüne alındığında adli denetim uygulamasının hayata geçiril-
mesi, hilelerin tespit edilmesi, faillerin bulunması ve hilenin boyutlarının 
ortaya çıkarılması konusunda dış denetimi tamamlayan bir unsur olabile-
ceği değerlendirilmektedir.

Çalışmada asıl amaç Türkiye’de mesleki hilenin varlığının ortaya kon-
ması olduğundan yapılan çalışmada belirli bir zaman sınırlaması konma-
mıştır. Bu nedenle elde edilen sonuçlar belirli bir yılda karşılaşılan hileleri 
temsil etmemektedir ancak, sonuçlar bir taraftan araştırmaya katılan ba-
ğımsız denetçilerin Türkiye’de işletmelerde hile ile karşılaşıp karşılaşma-
dıklarını, Türkiye’de mesleki hilenin varlığını, hileye dair geleceğe yönelik 
beklentileri ve adli denetimin gerekli olup olmadığı hakkındaki görüşlerini 
yansıtması açısından, diğer taraftan araştırmaya katılan denetçilerin dene-
tim kariyer sürelerine bakıldığında çok yeni sayılabilecek denetçilerin de 
hile ile karşılaştıklarını ve mesleki hilenin Türkiye’de faaliyette bulunan 
işletmeler açısından problem olmaya devam ettiğini göstermesi açısından 
önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle adli denetim uygulamasının 
Türkiye’de de yürürlüğe konmasının meydana gelmesi olası hilelerin orta-
ya çıkarılması ve önlenmesinde faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu 
amaçla, Türkiye’de henüz uygulama alanı bulamayan adli denetimin kul-
lanımı ve fonksiyonları konusunda toplumun eğitilmesi ve bilgilendirilme-
sinin, kavram kamuoyu tarafından bilinir hale geldikten sonra da toplumun 
yatırım yapacakları işletmelerden bu hizmeti talep etmesinin adli denetim 
uygulamasının yolunu açabileceği, ilgili düzenleyici kuruluşlar tarafından 
yapılacak yasal düzenlemelerin mesleğin gelişimi ve hilelerin önlenmesi 
konusunda önemli bir işlev görebileceği düşünülmektedir. 
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