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Öz
Gerek kamu, gerekse özel kesimde muhasebe hilelerinin neden olduğu 

kayıpların artması gerçeği karşısında muhasebe hileleri ile mücadele etmek 
yeni ve artan bir önem kazanmaktadır. Hiç kuşku yok ki, bu mücadelede 
hile incelemesi, bağımsız denetim, iç denetim, anonim ihbar hatları ve hile 
anketi gibi araçların birlikte ve etkin bir biçimde kullanılması muhasebe 
hilelerinin önlenmesi ve ortaya çıkarılması olasılığını yükseltebilecektir. 
Ancak en az uygulama kadar yaşamsal olan bir konu ise muhasebe hile-
leri ile denenmiş ve doğru stratejiler kullanarak mücadele etmektir, çünkü 
askerî bir deyiş ile “Yığınakta yapılan hatalar (stratejik hatalar) telâfi edi-
lemez.” ve sonuç olarak yenilgi ya da başarısızlık hemen hemen kaçınıl-
maz olmaktadır. Başka bir anlatımla, stratejiler hatalı olarak oluşturulur 
ise, mücadeleyi doğru bir şekilde uygulamak (yanlış stratejiyi doğru uy-
gulamak) istenen sonuçları veremeyecektir. Durum böyle kabul edilir ise, 
doğru stratejiler oluşturulması muhasebe hileleri ile mücadeleyi kazanma-
nın bir önkoşulu haline gelmektedir. Doğru stratejiler belirlemek kolay 
bir iş olmasa da, ilgili yazında yer alan çalışmalar ve vaka analizlerini in-
celemek ve sonuçlar çıkarmak doğru bir başlangıç noktası olabilir. Burada 
muhasebe skandalları ile ilgili bazı araştırmalardan hareket edilerek Tür-
kiye için geliştirilmesi olası bir strateji önerisinin içerebileceği bileşenler 
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
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Abstract
The struggle against accounting frauds has been gaining a new and 

higher importance knowing the fact about increasing losses arising from 
these frauds both in the public and private sector. It is beyond any doubt 
that in this struggle a mixed and effective implementation of vehicles such 
as fraud examination, auditing, internal audit, anonymous hotlines, and 
fraud survey can increase the possibility of preventing and detecting ac-
counting frauds. Nevertheless, another point which is as much important 
as effective implementation is to fight against frauds with tried-and-right 
strategies, because the errors made in the build-up (i.e. strategic errors) 
are not compensated in practice at all and as a result the defeat or failure 
is almost inevitable, as a military expression sets forth. In other words, if 
the strategies are badly formed, fighting in the right manner (i.e. the right 
implementation of wrong strategies) cannot create desired results. If this 
is the case, the formation of right strategies is becoming a prerequisite to 
win the fight against accounting frauds. Though it is not an easy task to 
built right strategies, examining and drawing some conclusions from prior 
researches and case studies in the relevant literature may be a right point to 
begin. Here it is presented an attempt to detect the components involving 
a probable strategy proposal for Turkey departing from some researches 
about accounting scandals. 

Key Words: Accounting Frauds, Strategies to Combat Frauds, Fraud 
Examination, Auditing, Anonymous Hotlines. 

1. GİRİŞ
İnsanoğlunun parayı icat eder etmez, ki bu olay M.Ö. 750 yıllarına dek 

geriye doğru gitmektedir, hile ve manipülasyon yapmaya başladığı varsa-
yılabilir. Mal veya hizmet değiş tokuşunda kullanılan sığır, tütün, balina 
ve fil dişi gibi o zaman değerli sayılan mallar ile belki de çok kapsamlı 
hileler ve manipülasyonlar yapamamıştır, ancak altın ve gümüşten yapılan 
sikkeler ilk kez meta-para olarak kullanılmaya başlandıktan sonra  “kırp-
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ma” ve “ayar bozma” yöntemleri ile hile ve manipülasyon çağı olağanüstü 
hız ve boyut kazanmıştır. Aslında hile ve manipülasyonunun mutlak su-
rette ahlakî, psikolojik ve hatta biyolojik yönleri olmak gerekir, ama para 
ekonomisine geçildikten sonra iktisadî ve maddî gerçekliklerin yukarıda 
sayılan diğer gerçekliklerin önüne geçtiği ve hepsinden belirleyici olduğu 
da söylenebilir. Gerek ülkemizde, gerekse dünyanın başka coğrafyalarında 
yaşanan küçüklü büyüklü her skandaldan sonra kolaylıkla sanık sandalye-
sine oturtulan ve sonra da mahkûm edilen üst düzey yöneticilerin suç ola-
rak nitelendirilen eylemleri işlerken sahip olduklarına inanılan açgözlülük, 
hırs ve kibir gibi değerlerin, son tahlilde daha çok para ve daha çok güç 
elde etmekte işlevsel oldukları düşünülebilir.

Günümüzde bir suç ekonomisinin varlığı, devasa büyüklüğü ve yasal 
ekonomi ile bütünleşmesi konusunda genel bir mutabakat olduğu iddia 
edilebilir. Bu ekonomi büyük ölçüde kayıt dışı, yer altı ve mafioz unsurları 
içermekte, siyasal bağlantılar yoluyla yasal ekonomiye şu ya da bu yoldan 
eklemlenmeye çalışmaktadır. 1980’lerin başında gündeme giren “ekono-
mik suça ekonomik cezalar” anlayışının yasal ekonomiye eklemlenme ça-
balarını kolaylaştırmış olduğu düşünülebilir. 

Hileler ve manipülasyonlar suç olarak kabul edildiği ve belirli yaptı-
rımlarla karşılaştığı halde biçim değiştirerek günümüze kadar gelmiştir. 
Gerçekte sadece biçim değiştirerek kalmamış, nitelik de değiştirmiştir. Ni-
tekim zaman içinde daha karmaşık ve tespit edilmesi zor mekanizmalar 
kullanılmaya başlanmış, boyutları ulusal sınırları aşarak uluslararası ölçü-
lere ulaşmış ve dahası nicelik olarak da tırmanma eğilimi içinde olmuştur. 
Nicelik bakımından artış görülmesi kısmen, ekonomilerin, kurumların ve 
örgütlerin daha saydam bir ortam içinde faaliyet göstermelerine bağlan-
sa da kaygı verici olmak gerekmektedir. Sözgelimi Birinci Dünya Sava-
şı öncesindeki 50 yıllık dönem içinde yaşanmış olan birinci küreselleşme 
döneminde, sermayedarların keşfedecekleri ve nüfûz edecekleri yeni ve 
bakir pazarlar bulmak imkân dâhilinde idi, fakat 20.yy’ın son çeyreğinde 
hâkim olan ikinci küreselleşme döneminde görülen emperyal genişleme-
lerin karşılaştığı yerel ve bölgesel direnişler, artık yeni genişleme alanları-
nın kalmadığı ve paylaşılacak pastanın büyüklüğünün ve büyüme hızının 
belirli bir büyüklük ve öngörülebilir bir aralık veya çerçeve dâhilinde ele 
alınabileceğini işaret etmektedir.
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Hile ve manipülasyonlar, belirli bir pastayı ya da iktisadî ve malî anlam-

da geliri bilinen kurallar çerçevesinde, yasal yollarla ve gerçekleştirilebil-
diği ölçüde adîl olarak paylaşmak istemeyen kişi, kurum, işletme ve diğer 
kuruluşların başvurdukları araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurallar 
ve yasalar, hile ve manipülasyonların meydana gelmesinde ve ardından ön-
lenmesinde kilit önemde bulunmaktadır, ancak burada sayısal olarak kural 
ve yasaların çokluğundan, her iktisadî, ticarî ve malî olayı bireysel olarak 
kapsamasından söz edilmemektedir. Daha da önemlisi, kuralların ve yasa-
ların sözüyle (lafzıyla) ve özüyle (ruhuyla) bir bütün olarak uygulanması, 
uygulanmak istenmesidir. Tam bu noktada genel olarak suç kavramını ve 
özelde ekonomik ve malî suç kavramını sadece adlî bir olgu olarak algı-
lamayıp iktisadî, sosyal, psikolojik, biyolojik bütün yönleriyle ele almak 
gerekmektedir, aksi halde suç olayları teknik bir konu olarak güvenlik 
kuvvetleri ve hukukçuların görev alanına hapsedilecek, verilecek cezaların 
caydırıcılığı daima tartışma konusu yapılacak ve bulunacak çözümler zarar 
görenler ve toplum için tatmin edici olamayacaktır. Oysa suçun meydana 
gelmesinden sonra tazmin ve telafî edici çalışmalar yapmak yerine suçu 
önlemeye yönelik çalışma yapmanın iktisadî ve toplumsal maliyetlerinin 
çok daha kabul edilebilir düzeyde olacağı genel olarak kabul edilmektedir.

İşletmelerin sahip olduğu aşırı yüksek üretim kapasiteleri ve aşırı düşük 
talep eşitsizliği, devrevî yapısal krizlerin habercisi olmanın yanında ko-
numuz açısından bir başka gerçekliği vurgulamaktadır, çünkü büyüme ve 
hele istikrarlı büyüme hem bireyler, hem ülkeler açısından giderek zorlaş-
maktadır. Bu koşullarda bölüşüm de en az büyüme kadar değer kazanmış-
tır. Hile ve manipülasyonları önleyerek en azından asgarî ölçülere çekme-
ye çalışarak sağlıklı bir büyüme ve adîl bir bölüşüm yaratmak daha olası 
ve gerçekleştirilebilir bir amaç haline getirilebilecektir. 

Yakından bakıldığında çoğu hile ve manipülasyonlar, sonuç itibariyle 
bir muhasebe hilesi ve manipülasyonu olarak nitelenebilir. Muhasebe bi-
rimlerinin kendi olanaklarıyla hileleri, hataları, manipülasyonları, düzen-
sizlikleri ve uygunsuzlukları bulması imkân ve ihtimal dâhilindedir, fakat 
içeriden muhasebe bölümünden ya da üst yönetimden birinin de “oyun”un 
içinde olması ve muhasebe belgelerinin ve defterlerinin de oyuna uygun 
biçimde düzenlenmesi durumunda söz konusu kuralsızlıkların saptanma-
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sında zorluk derecesinin artması doğaldır. Hile ve manipülasyon olayları-
nın içinde son zamanlarda yöneticiler, yönetim kurulu ve denetim komitesi 
üyeleri ve iç denetçiler ile birlikte “bağımsız” denetçiler ve “serbest” mu-
hasebeciler de yer alabilmektedir. Dolayısıyla hile ve manipülasyonlardan 
dolayı patlak veren malî skandalları tek başına muhasebe ve denetim alanı-
na ve bu alanın uygulayıcılarına yüklemek ne kadar eksik ve yanlış yakla-
şım ise, deyim yerindeyse tuzun koktuğu yerden soruna ve hastalığa neşter 
vurulmak istenmesi de o kadar doğru ve yerinde bir yaklaşım olmuştur. 
Bu çerçevede öncelikle iktisadî ve malî sistemin düzenleyicilerinin, göze-
timcilerinin ve denetimcilerinin aklanması ve sistemin diğer oyuncuları ile 
topluma örnek olması ve öncülük etmesi lâzım gelmektedir.

Soğuk Savaş sonrası dünya ekonomisinde malî ve spekülatif sermaye-
nin sınai sermayeye hakim olmaya başladığı bilinmektedir. Genel olarak, 
malî sermayenin miyop olduğu, çok kısa vadeli düşündüğü, sınaî serma-
yenin ise uzun vadeli hesaplar yaptığı kabul edilmektedir. Böyle bir dün-
yada ekonomik ve finansal suçlar, dünya çapında tehdit oluşturmaktadır. 
PwC’nin araştırmasına göre (2005:10-12) büyük şirketler, maruz kaldıkları 
hile ve manipülasyonları iş yapmanın doğal bir gereği olarak kabul etmek-
le birlikte, ortaya çıkan kayıplar bu şirketlerin kâr potansiyellerini tehdit 
edecek düzeydedir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için ise, hile ve 
manipülasyonların meydana getirdiği kayıplar ticarî başarı ve sürekliliği 
kesintiye uğratabilecek kadar büyük ve ölümcül bir tehdit oluşturmaktadır. 

Hile ve manipülasyonların iktisadî ve toplumsal maliyetleri çok yük-
sek olmakla kalmamakta, bu durum aynı zamanda hile ve manipülasyon 
niteliğinde olan eylemleri yapmayı kolaylaştıran ve hızlandıran kültürel 
bir erozyon ve çürüme atmosferi yaratmaktadır. Dolayısıyla kendi kendini 
besleyen bu kısır döngüden çıkmak ve genel olarak yolsuzluk çemberini 
kırmak geçmişe oranla daha büyük önem kazanmaktadır. 

Suçtan elde edilen gelirlerin ana kaynaklarından birisi yolsuzluktan elde 
edilen gelirlerdir. Yolsuzlukta kullanılan karmaşık yapılar, kuralların üze-
rinden atlayabilen ya da kuralları dolanmayı bilenlerce oluşturulabilmekte 
ve kural ihlâllerini önlemek için getirilen yeni kurallar da ister istemez 
daha karmaşık olabilmektedir. Karmaşık yapı, kuralları atlayabilen ya da 
dolanabilen nitelikli beyaz yakalı işçilerin varlığı ile daha da karmaşık bir 
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görünüm arz etmektedir. Lehman ve Akçabol (2005:615-6)’a göre beyaz 
yakalı suçları işleyenler profesyonel meslekleri olan yöneticiler, avukat-
lar, muhasebeciler ve yatırım bankacılarını içermektedir. Yukarıda sayılan 
meslek mensûplarının üzerindeki beyaz yaka ya da takım elbise simgesel 
bir anlam taşımanın ötesinde nitelikli suçlar işlemek için sahip olunma-
sı gereken bilgi ve yetki faktörlerinin önemini göstermektedir. Suçun ve 
özellikle ekonomik suçların meydana gelmesinde ve işlenmesinde aslında 
beyaz yakalıların daha becerikli olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte 
pek az sayıda beyaz yakalı suçlunun ciddî hapis cezalarına çarptırıldığına 
tanık olunmaktadır. 

Muhasebe ve denetim faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu ortam, suç 
ekonomisinden ve yolsuzluklardan soyutlanmış, ayrı bir dünya değildir. 
Muhasebe ve denetim de dâhil tüm sistemler aynı iktisadî ve sosyal yapı 
içinde faaliyet göstermektedir. Bu yapı ise kurallar, yönetim, ekonomik 
krizler, yoksulluk, politika, ırk, cinsiyet ve sınıf gibi değişkenlerin sürekli 
etkileşimi sonucunda şekillenmektedir. Dolayısıyla suçu kökten biçimde 
azaltmanın yolu suçun doğduğu iktisadî ve sosyal yapıyı ve dokuyu değiş-
tirmekten geçmektedir. Bu nedenle suçu önleme ve ortaya çıkarma çabala-
rından sonuç almak ancak etkili ve uyumlu kamusal ve özel politikalar çer-
çevesinde gerçekleştirilebilecek denli büyük ulusal bir proje sayılmalıdır. 

Muhasebe hilelerine karşı mücadelede kamunun her kesimine düşen 
ödev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Söz konusu görev ve sorumluluk-
lara muhasebe ve denetim yazınında sık sık değinilmektedir. Çalışmada 
özellikle muhasebe skandalları ile ilgili araştırmalardan yararlanarak Tür-
kiye için işlevsel olabileceği düşünülen bir mücadele stratejisinin hangi 
bileşenlere dayandırılması gerektiği tartışılmıştır. Hile ile mücadele gibi 
uzun soluklu ve kapsamlı mücadelenin bileşenleri kuşkusuz bunlarla sı-
nırlı değildir, ancak bu çalışma ile önemli olduğu düşünülen bilenler için 
sınırlı bir liste oluşturmaya başlamanın da bir aşama olarak görülebileceği 
değerlendirilmiştir.
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2. TEMEL BİLEŞENLER
2.1. Hile ve manipülasyonlar, bir açıdan kurulu iktisadî, ticarî ve malî 

sistemlerin eksiklikleri ve zaafiyetleri olduğunun da anlaşılmasına olanak 
veren deneyimler ya da olaylar olarak nitelenebilir. Nitekim hile ve mani-
pülasyonlar, çoğunlukla ekonomik suç kavramı içinde değerlendirilmek-
tedir. Cressey’in hile üçgeni veya risk değerlendirme modelinde (Wells, 
2008:13) de ekonomik suç kavramı üç saç ayağına dayandırılmaktadır. 
Hile ve manipülasyon yapma isteği (motivation) ve bunu yapabilecek 
ahlakî ve kültürel yapı (attitude) hile ve manipülasyonların failleriyle il-
gilidir, ancak bu iki (bağımsız) değişkenin harekete geçebilmesi için hile 
ve manipülasyon koşullarının (conditions) uygun olması ya da olgunlaş-
ması gerekmektedir. İktisadî ve ticarî koşullar, hile ve manipülasyon için 
elverişli fırsatlar yarattığında, fail (insan) ile ilgili diğer faktörler devreye 
girmektedir. Hile ve manipülasyonun yüksek olasılıkla meydana gelebil-
mesi için üç faktörün de aynı anda işlerlik kazanması gerektiği göz önünde 
tutulduğunda, koşulların önemi daha da büyümektedir. 

“Koşullar”, hile ve manipülasyon ortamıdır. Ulusal ekonominin, sek-
törlerin ve ilgili endüstrilerin durumu hile ve manipülasyonları teşvik 
edebilmekte ya da sınırlandırabilmektedir. “Koşullar”ı değerlendirirken, 
piyasa ekonomilerinde makro düzeyde “kâr maksimizasyonu” temel gü-
düsünün sınırsızlığı olgusu üzerinde özellikle durmak gerekmektedir. 
Kârlılıkta sınır tanımamak; sosyal, kültürel, biyolojik ve çevresel faktör-
lerin ikinci plana atılmasına veya aynı anlama gelmek üzere bu faktörlere 
önem verilmesi ise kâr hedeflerinin etkili bir şekilde sınırlandırılmasına 
neden olmaktadır. Kontrol edilmeyen kâr maksimizasyonu hedefi kötüye 
kullanmaya açık kontrolsüz bir istek yaratmaktadır. Hile ve manipülasyon 
olaylarına karışan yönetici ve çalışanları baştan çıkaran biraz da kârlılığın 
belirlenmesinde her şeyin mümkün ve muhtemel olmasıdır. Sonuç olarak, 
kâr hedeflerinin sadece kârlılık, maliyetler ve verimlilik gibi parametrelere 
değil; sosyal, kültürel, biyolojik ve çevresel faktörler ve önceliklerle ilgili 
kısıtlamalara tabi olması, işletme sahip ve yöneticilerinin hırslarını bir de-
receye kadar toplum ve doğa yararına dizginleyebilecektir. Kârlılık ve ma-
liyetler konusunda da, gösterge niteliğinde sektörel, endüstriyel, ulusal ve 
küresel ölçüler ve hatta standartlar oluşturulması izleme, gözetim, denetim 
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ve değerlendirme faaliyetlerini kolaylaştırabilecek, hile ve manipülasyon-
ların yakalanması, ortaya çıkarılması ve önlenmesine destek olabilecektir. 
İlgili meslek örgütleri ve birlikler ile düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, 
endüstri oran ve standartlarının oluşturulması ve bunlara göre uygulamalar 
yapılmasında işbirliği yaparak olağan olan ve olmayan sonuçların saptan-
masında yardımcı olabilir. 

“Koşullar”ı yönetmenin ikinci önemli yolu, kontrol işlevini etkili bir 
konuma getirmek ve etkinleştirmektir, zira kontrolların her durumda yadsı-
namayacak kadar caydırıcı bir etkisi bulunmaktadır. Bu noktada, öncelikle 
işletmelerin iç kontrol sistemlerindeki zaafiyetlerinin giderilmesi, yöne-
tim kurulunun gözetim görevini yerine getirirken sanki dışarıdan atanmış 
bağımsız bir organ gibi çalışması, denetim komitelerinin yeterli çalışma 
ve inceleme olanaklarına sahip etkin bir organ haline gelmesi, iç denetçi-
lerin çalışmalarını yaparken yeterli yasal ve kurumsal güvencelere sahip 
olmaları ile bağımsız dış denetimin zaman, eleman, kaynak ve tarafsızlık 
açılarından kalitesinin yükseltilmesi akla gelmektedir. Denetimin bütün 
unsurları arasında yakın işbirliğinin sağlanması ve bilgi ve belge paylaşı-
mının yapılması da, denetimin asıl amacı olan finansal tabloların gerçeğe 
uygunluğunun sağlanması ve sapmaların tespit edilmesini kolaylaştırabile-
cektir. Peterson ve Zikmund (2004:30-1)’a göre de güçlü bir iç kontrol sis-
temi, iç denetçilerin varlıklarını açıkça hissettirmesi, hile ve manipülasyon 
yapan çalışanların soruşturulması, anonim ihbar hatlarının kurulması, hile 
ve manipülasyon belirtileri konusunda çalışanların hizmet içi eğitimden 
geçirilmesi gibi önlemlerin uygun bir bileşimi, hile yapmayı tasarlayan-
lar üzerinde yakalanma veya ortaya çıkarılma duygusunu yaratmada etkili 
olabilecektir. Yöneticiler ve çalışanlar, en çok bir hile ve manipülasyon 
yaptıklarında yakalanacaklarına inanırlar ise buna teşebbüsten çekinmek-
tedir. 

2.2. Hile ve manipülasyonlar içinde finansal raporlama hileleri, varlık-
ların kötüye kullanılması hilelerinden daha önemli görünmektedir, çünkü 
meydana getirdiği kayıplar daha yüksektir. Finansal raporlama hileleri za-
man zaman yönetici hileleri olarak da adlandırılmaktadır. Buradan çıkarı-
labilecek bir sonuç, yöneticilerin seçiminden atanmalarına, kararlarından 
uygulamalarına kadar bütün yönetim ve özellikle orta ve üst yönetim süre-
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cinin alt düzey personelin izlenmesinden daha önemli olduğudur. Üstelik 
çoğu personel üstleri tarafından hemen hemen her gün, yaptıkları bireysel 
işler bazında izlenirken, yöneticiler için aynı günlük veya yakın izlemeden 
söz etmek mümkün olamamaktadır. Bu çerçevede yönetim kurulları, en iyi 
olasılıkla ayda bir toplanmakta ve yönetim uygulamalarını gözden geçir-
mektedir. İç denetçiler, özlük yönünden ve örgütsel olarak yönetime tam 
bağımlıdır. Denetim kurulları, genellikle birkaç gün toplanarak ve üç ayda 
bir kısa süreli çalışarak bütün faaliyetleri ve işleri içeren raporlar hazırla-
maktadır. Sorun, etkili kurumsal yönetim ilkelerine inanarak uygulamakla 
çözümlenebilir. Kurumsal yönetimin etkinleştirilmesi önemli olmakla bir-
likte, bundan önceki aşamada yönetici seçimi ve atamalarında, işletmede 
meydana gelen hile ve manipülasyon vakalarının ve şüphelerinin dikkate 
alınarak etik ilkelere, lekesiz bir özgeçmişe, bireyci ya da hizipçi değil 
paydaşçı bir bakış açısına; anayasaya, yasalara ve kurallar manzumesine 
saygıya; ulusal ekonomik planlara ve diğer ulusal hedeflerle uyumlu ça-
lışmaya; yaratılan katma değerin işletme içinde ve dışında adîl ve hakça 
paylaşılmasına, takım çalışmasına, bilimsel ve teknik araştırma ve geliştir-
meye titizlik gösterilmesinin de eylemli bir ölçüt haline getirilmesi işlet-
me hissedarlarınca ciddî biçimde değerlendirmelidir. Şeklen ve yüzeysel 
olarak yapılmayan işe alma, atama ve performans değerlendirmeleri üst 
yöneticiler kadar kapsamlı olmasa da bütün yöneticiler için yapılabilir ve 
bunun faydalarının maliyetlerini kolaylıkla geçebileceği tahmin edilebilir.

2.3. Hile ve manipülasyonların bir kısmı işletme defter ve belgelerinde 
iyice gizlenmeye çalışıldıkları ve diğer bir kısmı da defter ve belge dışı 
bırakıldıkları için bunların ortaya çıkarılmasında ve yenilerinin önlenme-
sinde ihbarların yüksek etkinliğe sahip olduğu genel olarak paylaşılan bir 
düşüncedir. Bu nedenle, mesaî sırasında veya dışında kimlik belirtmeden 
ihbar yapmanın özel kanallarının (anonim hatlar) oluşturulması ve yakın-
dan takip edilmesi önemlidir. İhbar mektuplarının değerlendirilmesinde, 
isim belirtmeyen kişilerin ilettikleri bilgiler de imkânlar ölçüsünde ciddiye 
alınıp bir sonuca bağlanmalıdır. Peterson ve Zikmund (2004:34)’a göre 
bu hatlar, 24 saat açık olmalıdır, çünkü çalışanlar mesai saatlerinde söyle-
diklerinin duyulacağı kaygısıyla bu hatlara konuşmak istemeyebilecektir. 
Ayrıca, hilekâr işletmenin içinden birisi olabileceği için, bu hattın işlet-
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me içi ya da dışı eğitimli ve uzman kişilerce işletilmesi uygun olacaktır. 
Son olarak, işletmenin personelini böyle bir hattın varlığı ve nasıl kulla-
nılabileceği konusunda aydınlatması gereklidir. Beasley ve arkadaşlarına 
(2001:7)’ne göre de, birçok hile ve manipülasyon yöneticilerin alt düzey 
personeli zorlaması sonucu gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, personele yu-
karıdan baskı geldiğinde kullanabileceği anonim kırmızı hat imkânı tanın-
ması daha önemli hale gelmektedir. Baskı en üst yönetim düzeyinden geli-
yor ise, denetim komitesinin devreye girmesi uygun olacaktır. 

2.4. Hile ve manipülasyonlar çok az sayıda, nadiren yapılmakta, iyi 
gizlendiği için ortaya çıkarılması zorlaştırılmakta ve yol açtığı maliyetler 
büyük olmaktadır. Bu nedenle, özellikle bağımsız denetim çalışmalarının 
planlanması aşamasında, hile ve manipülasyonlar ile bunların meydana ge-
tireceği riskin değerlendirilmesi ayrıca yapılmak zorundadır. Ayrı ve özel 
bir değerlendirme yapmanın ve buna göre denetim programlarını yeniden 
düzenlemenin toplam denetim maliyetlerini arttırması kaçınılmazdır, an-
cak daha az hile ve manipülasyon olan ve tercihen hiç olmayan finansal 
tablolar ve denetim riski düşük raporlar ve görüşler almak tüm işletme 
paydaşlarının önceliği olmak durumundadır. Dolayısıyla daha kaliteli de-
netimler için ortaya çıkan maliyet artışlarının paydaşların tolerans sınırları 
içinde olması gerektiği varsayılabilir. 

Bu aşamada, bağımsız denetçilere gerek risk değerlendirmesi yapar-
ken, gerekse denetim çalışmaları sırasında hile incelemecisi (malî dedek-
tif) özellikleri kazandırılması manipülasyonların yakalanması ve önlenme-
si ihtimalini arttırabilecektir. Söz konusu hile incelemecisi özelliklerinin 
iç denetçilere de kazandırılması önerilebilir. Ne kadar çaba gösterirlerse 
göstersinler ve ne kadar kapsamlı hile ve manipülasyon eğitiminden ge-
çerlerse geçsinler, iç ve dış denetçiler ancak bir dereceye kadar hile ve 
manipülasyonları ortaya çıkarabilecektir, hile ve manipülasyonların ortaya 
çıkarılması temel denetim amacı olarak tanımlanmamaktadır. Dolayısıyla 
hile ve manipülasyon konusunda uzmanlaşmış uzman araştırmacıların is-
tihdam edilmesi yoluna gitmekten çekinmemek gerekmektedir. Salt hile 
ve manipülasyona yönelik olarak çalışan uzman araştırmacılar çok kısa 
sürede ve sağlıklı bir biçimde sonuca ulaşabilecek ve eğer bir hile ve mani-
pülasyon vakası ile karşı karşıya kalınmış ise yargı aşamasına yönelik alt-
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yapı çalışmaları (delil toplama ve mahkeme dosyasını hazırlama) hatasız 
ve eksiksiz olarak tamamlanabilecektir, çünkü yargılama ve cezalandırma 
faaliyetleri de hile ve manipülasyonlar ile mücadelede önleme ve ortaya 
çıkarma faaliyetleri kadar olmasa da önemli bir aşamadır.

2.5. Gri alanlarda, aynen yargı içtihatlarında olduğu gibi kural, ilke ve 
standart içtihatlarının yaratılması ve boşlukların bu şekilde zaman içinde 
büyük oranda kapatılması düşünülebilir. ABD’de sermaye piyasaları ku-
rulu (SEC) başkanı Arthur Levitt’in 1998 yılında yaptığı bir saptama buna 
işaret etmektedir: “Yasallık (yasalara uygunluk) ve açık seçik hile arasında 
kalan gri alanda1 çalışma yapan kimseler (finansal) raporlama sürecini 
zehirlemektedir.” (Grant vd, 2000:41) Bu çerçevede içtihat oluşturarak 
uygulama birliği ve bütünlüğü sağlamak için önce meslek kuruluşları ile 
düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar arasında ve sonra düzenleyici ve de-
netleyici kuruluşlar ile yasama organı arasında işlevsel iletişim ve çalışma 
mekanizmalarının kurulması düşünülebilir. Muhasebe ve denetim meslek 
mensûplarının tarafsızlık, sosyal sorumluluk ve bağımsızlık niteliklerinin 
öneminin bir kez daha bilincine vararak ilgili kamusal kuruluşlara ve ya-
sama organına bütün bilgisi, becerisi ve birikimini sunması sürecin hız-
lanmasına neden olabilecektir. Bu yolda, her şeyden önce muhasebe ve 
denetim mesleğinin özel sermayeli ve fakat kamusal amaçlı ve nitelikli bir 
iş olduğunun unutulmaması önemlidir. 

Standart oluşturan otoritelerin, mevcût standartların ve uygulama yö-
nergelerinin yetersiz olduğu noktaları sürekli olarak tespit edip boşlukla-
rı doldurması gerekmektedir. (Munter, 1999:36) Bununla birlikte, hile ve 
manipülasyonları tamamıyla genel kabul görmüş muhasebe ilkelerindeki 
boşluklara yüklemek soruna makro ölçekte bakmamaktan ileri gelmek-
tedir, çünkü Imhoff (2003:126)’a göre standartlar ve standart koyucular, 
sorunun sadece bir boyutunu oluşturmaktadır. Hissedarların yararına ve 
onlar adına hareket etmeyebilen yöneticiler ve denetçiler, çok açık ve ilke 
bazlı kurallardan dahi kaçacak yollar bulabilmektedir. Başka bir anlatımla, 

1 Gri alanlar, muhasebe ilke ve standartlarının uygulanmasında bir örneklik olmayan, tersine 
kuralların fazlaca zorlanmasından, çok geniş ya da çok dar yorumlanmasından, ilgili bir kural 
olmamasından, kuralın eski olmasından doğabilen boşlukların ve çatlakların kötüye kullanılabi-
leceği alanlardır.
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muhasebe ve denetim kendisinden daha büyük ve kapsamlı olan kurumsal 
yönetim sisteminin bileşenleri arasındadır ve buradaki sorunlar kurumsal 
yönetim sisteminde köklü değişiklikler yapılmadan çözümlenemeyecektir. 
Bu çerçevede düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar sermaye piyasalarının 
gözetiminden, finansal raporlama sürecinden, mevcût standart ve bunla-
ra ilişkin kuralların uygulanmasından otoriteler olarak geçmişe göre daha 
sorumlu olduklarının bilincinde olmalıdır. Meslek kuruluşları da geçmişte 
meslek mensûplarına yön verilmesi, standartların oluşturulması, denetim 
ve kalite güvencesi konularında yapılan önemli çalışmalara rağmen, ba-
ğımsız denetçilerin bağımsızlığı konusunda ilgili kamuoyunun güvenini 
arttırabilecek sürekli girişimler içinde olmak durumundadır.

2.6. Performansı makyajlayan ya da başarısızlığı maskeleyen belirsiz 
muhasebe uygulamaları olduğunda, genel kabul görmüş muhasebe ilke-
lerinin açık ihlâlleri söz konusu olmadıkça denetçiler bunlara kabul etme-
ye eğilimli olmaktadır. Müşteriyi kaybetme korkusu denetçileri, meslekî 
ilke ve kuralları tam anlamıyla uygulamaktan alıkoymaktadır. (Imhoff, 
2003:123-4) Bu nedenle, bağımsız denetim firmasının müşteri işletme 
karşısında tarafsız tutum ve çalışma usûllerini devam ettirebilmesi için 
satıcı-müşteri ilişkisinin kısa vadede yeniden tanımlanması, orta ve uzun 
vadede ise koparılması öncelikli bir sorun görünümündedir, çünkü bağım-
sız denetim biraz zorlama bir yorum ile bir mal olarak nitelendirilse dahi, 
herhangi bir mal olmadığı açıktır. Burada arz edilen mal (denetim çalış-
ması), müşteri işletmeye değil, müşteri işletmenin paydaşlarına yöneliktir. 
Ancak mevcût durumda arz edilen mal müşteri işletmeye verilmektedir, 
zira bunun ücretini ödeyen müşteri işletmedir ve ücret başta gelmek üzere 
denetim sözleşmesinin diğer hükümlerinin belirlenmesinde işletme yöne-
timleri etkili olmaktadır. Başka bir deyişle, satıcı (denetim firması) ile alıcı 
(müşteri işletme) arasında ödemenin tarafları olarak dolaysız, doğrudan 
doğruya bir ilişki tarzı var iken, denetim firması ile paydaşlar (en başta 
hissedarlar) arasında dolaylı bir ilişki söz konusudur. Hâlbuki bu ilişkin 
tam tersi biçimde kurulması, yani denetim firması ile paydaşlar arasında 
doğrudan, denetim firması ile müşteri işletme arasında dolaylı bir ilişkinin 
geçerli olması daha uygun olabilecektir. Mevcût ilişki biçiminden dolayı 
denetim firması, denetlediği işletmeye karşı nesnel davranamayabilmek-
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tedir. Tarafsızlığın ve nesnelliğin tesis edilebilmesi için önerilebilecek bir 
yol, düzenleyici ve denetleyici kuruluşların işletmelerden denetim ücretle-
rini ödeyebileceği bir havuz için kesinti yapması ve ücreti doğrudan doğ-
ruya söz konusu havuzdan ödenmesi olabilir. Belirli kalite standartlarını 
yakalamış denetim firmalarının müşteri işletme tarafından bir bakıma açık 
eksiltme ihaleleri ile belirlenmesi anlamlı değildir, çünkü hem aynı stan-
dartlarda hizmet veren denetim firmaları arasında bir seçim yapmak ge-
reksizdir, hem de ihale süreci denetim kalitesi ile doğrudan ilişkili maliyet 
unsurunun birinci derecede seçim ölçüsü haline gelmesine neden olmakta 
ve bu ise denetim kalitesini olumsuz etkileyerek hile ve manipülasyonla-
rın oluştuğu atmosferi beslemektedir. Dolayısıyla, sadece denetimin üc-
retlendirilmesinin değil, görevlendirmenin de düzenleyici ve denetleyici 
kuruluşlar tarafından yapılması önerilebilir. Böylelikle, zorunlu firma ro-
tasyonu bizatihi bu kuralı getiren düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ta-
rafından ilk planda gözetilmiş olmaktadır.

2.7. Yargının hile ve manipülasyonları soruşturması için genel bütçeden 
yeterli ödeneklerin ayrılması, gerek ekonomik suçların ortaya çıkarılması 
ve cezalandırılmasında, gerekse caydırılmasında etkili bir rol oynayacak-
tır. Hâlihazırda yargı kuruluşları kaynak yetersizliğine bağlı olarak genel-
likle işletmelerin hile olaylarıyla ilgili olarak suç duyurusu niteliğindeki 
dosyaları hazırlamasını beklemekte ve kendi bürokratik işlemlerini bu aşa-
madan sonra başlatmaktadır. Aslında yargı organlarında savcıların, soruş-
turma dosyası hazırlama ve kanıt toplama işini genel kolluk kuvvetlerine 
havale etmesi, suçların ortaya çıkarılması ve cezalandırılmasında etkinliği 
azaltabilmektedir. Bu konuda uzmanlaşmış adlî kolluk kuvvetlerinin oluş-
turulması ve bütçelenmesiyle, yargı organlarının soruşturma aşamasında 
işletmelerin müfettiş raporlarına ve kolluk kuvvetlerinin genel raporlarına 
bağımlılığı azaltılabilecek ve çoğu nitelikli suç oluşturan hile ve manipü-
lasyon vakalarını derinlemesine incelemekle özel olarak görevli uzman 
bir adlî örgüt yaratılmış olacaktır. Bu durum işletmenin ve genel kolluk 
kuvvetlerinin çalışmalarından yararlanmamak anlamına gelmez, ancak 
sadece bunlara bağlı olarak gelişen takipsizlik veya caydırıcılıktan uzak 
mahkûmiyet kararları daha alt düzeylere indirilebilir. Ayrıca işletmelerin 
itibar kaybına uğramamak için vakayı yargıya yansıtmama eğilimlerinin 
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neden olduğu kültürel ve etik erozyon, vakanın orantılı ve makûl bir ceza 
ile sonuçlandırılması sayesinde bir dereceye kadar önlenebilecektir. Öte 
yandan, hile ve manipülasyonlar ekonomik suç kapsamında kaldığı için 
ekonomik cezalarla eşleştirilmeye çalışılması, suçu dolaylı ve örtük biçim-
de onaylamak ve hatta azmettirmek anlamına da gelebilir. Cezalar, ekono-
mik cezalar ile sınırlandırılırsa suçlular yasalarda ya da benzeri vakalarda 
verilen ceza miktarlarını bugünden öngörerek, getirileri kendileri açısın-
dan daima olası ceza miktarından yüksek olacak biçimde kural ve yasadışı 
işler yapmaya devam edebilecektir. Cezası ödenen suça bir bakıma örtülü 
olarak izin veren hukuk sistemlerinin değeri ve etkisi toplum katında sor-
gulanır duruma gelebilecektir. Bu durumda, ekonomik suçların cezası da 
ekonomik olmamalıdır, tersine hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezalar ile birlikte 
kullanılması durumunda daha caydırıcı olması beklenebilir.

2.8. Kurumsal kültür Beasley ve arkadaşlarına (2001:8-9) göre, kalite 
ve dürüstlüğe öncelik vermelidir. Bu durum, yönetici ve çalışanların yasa 
ve ahlâk dışı davranışları haklı çıkarma becerisini köreltebilecektir. Bir 
defalık değil, sürekli ve güncelleştirilmiş olarak yapılan etik temelli eği-
timler, hile üçgenini personelin daha iyi ve çabuk algılaması konusunda 
tamamlayıcı bir önlem olacaktır. Etik eğitiminin kısa vadede sonuç verme-
si beklenmemelidir, çünkü muhasebe ve denetim alanlarında etiğe harfiyen 
uygun uygulamalar görülebilmesi için (muhasebe ve denetimi bir alt sis-
tem olarak düşünürsek), ekonomik ve sosyal sistemin etik ilkeler üzerine 
kurulu olması gerekmektedir, çünkü sistemin kendisinin ya da bileşenle-
rinden herhangi birisinin etik dışı çalışması, diğer bileşenlere etik ilkeler-
den ve uygulamalardan kaçınması için kusursuz bir gerekçe ve dayanak 
sağlamaktadır. Bu açıdan hile ve manipülasyonları sistemik başarısızlıklar 
olarak ele alan bütünsel bakışlar gerçekliği daha iyi kavramaktadır. Hile 
ve manipülasyonlar yoksa ve ihmâl edilebilecek düzeyde ise, ekonomik ve 
sosyal sistem başarılıdır, tersi durumda sistemin aksadığı ve etik ilkelerden 
uzaklaştığı ileri sürülebilir. Ekonomik ve sosyal sistemin başarılı ve etik 
olabilmesi için de, daha önce değinildiği gibi iktisadî gücün (paranın veya 
sermayenin) kontrolsüz olmaması, kendini belirli konularda kayıtlı hisset-
mesi, serbest piyasaların sosyal hale getirilmesi ve “kâr maksimizasyonu” 
biçiminde ifade edilen kutsal ve temel hedefin, sosyal, çevresel, kültürel 
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kısıtlara tabi olacak şekilde “kâr optimizasyonu” olarak anlaşılması ve bu 
şekliyle yaşama geçirilmesi gerekir. 

2.9. Hile ve manipülasyonları ortaya çıkarma sürecindeki en zayıf hal-
kalardan biri, uluslararası işbirliği sağlanmasında elde edilen son derece 
yetersiz sonuçlardır. Uluslararası işbirliği sağlanması konusu, bürokrat 
düzeyini ve gücünü aşmakta, siyasetçi ve hatta devlet adamı düzeyinde 
çalışma yapmayı gerektirmektedir. Devletin işletmeler ve işadamları karşı-
sında kendisini yeniden bağımsız ve farklı bir taraf olarak tanımlaması ve 
böylelikle gerçek konumuna yönelmesi, sistemik başarısızlıkların ve başta 
hile manipülasyonların önlenmesinde doğru bir hareket olabilecektir. İkin-
ci olarak, özellikle batılı devletlerin göreli olarak denetimsiz ve kuralsız 
ekonomik koşullara sahip gelişmekte olan ülkelerden akan hile ve mani-
pülasyon getirilerinin sığınağı olmaktan kurtulması gerekmektedir. Sonuç 
olarak, devletler düzeyinde sanayileşmiş batılı ülkelerinin görevi kendi 
ülkelerindeki hile ve manipülasyonları en aza indirmeye çalışmak ve dışa-
rıdan kendi teşviki ve yönlendirmesi ile batıya akan suç gelirlerinin (kara 
paraların) güvenli barınağı olmamak olmak üzere iki yönlü olmaktadır. 
Gelişmekte olan ülkeler ise ekonomilerini tamamıyla kayıt altına almaya 
ve suç gelirlerinin oluşumuna ortam oluşturmamaya ya da geçiş ülkesi ol-
mamaya çalışmalıdır. 

3. EK BİLEŞENLER
3.1. Hile ve manipülasyonların ortaya çıkarılması için tek başına bağım-

sız denetçilere güvenilmemeli, birçok bileşen ve teknikten karma olarak 
yararlanma yoluna gidilmelidir. Bu çerçevede, özellikle ihbarlar en yaygın 
keşif yöntemi oldukları için anonim hatlar ya da hile değerlendirme anke-
ti önem kazanmaktadır.2 Eğer doğru sorular yöneltilir ise, çoğu personel 
hile veya manipülasyonları açıklama eğiliminde olmaktadır. Yapılacak hile 
risk değerlendirmesinde başlangıçta, hile ve manipülasyon belirtilerinden 
(risk faktörleri) bir kontrol çizelgesi hazırlamalı ve bunlar dönem dönem 

2 Hile değerlendirme anketi (fraud assessment questioning), potansiyel hile olasılıkları hak-
kında bilgi toplamak, iç kontrol zaafiyetlerini ve hileye eğilimli kişileri belirlemek için suçlayıcı 
olmayan soruların yöneltildiği bir görüşme tekniğidir. Bu tekniğin bir yararı da, faillerde yaka-
lanma duygusu yaratmasıdır, zira bu tür görüşmelerde iş arkadaşlarından düzenli olarak bilgi 
toplanmaktadır. (Peterson ve Zikmund, 2004:33)
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gözden geçirilip yenilenmelidir. İstatistiksel modeller ve bilgisayar des-
tekli karar araçları (Eining vd, 1997:2) ek olarak sınırlı bir şekilde de olsa 
kullanılabilir. Denetçilerin kendi değerlendirmeleri ve destek karar araçla-
rının verdiği sonuçların dengeli bir bileşimi daha makûl bir yaklaşım tarzı 
olabilecektir. Denetçiler, hile ve manipülasyon risk faktörlerini göz önünde 
bulundurarak riske karşı toptancı, özel ya da ikisinin karışımı bir yaklaşım 
geliştirebilir.3 Karşı karşıya gelinen herhangi bir vakada hile ve manipü-
lasyon belirtilerinin bir veya birkaçının mevcût olması, zorunlu olarak hile 
ve manipülasyon yapıldığı anlamına gelmemektedir. Belirtiler, daha çok 
izi sürülecek ve ayrıca diğer bulgularla kanıtlanması gereken ipuçları veya 
karineler olarak anlaşılmalıdır. (Peterson ve Zikmund, 2004:32) Hile ve 
manipülasyon belirtileri, bizatihi hilenin kendisi veya hileyi kapatma ça-
basına ait olabileceği için belirtilerin tamamı hakkında bilgi sahibi olmaya 
çalışılmalıdır. (Hall, 1996:86-8)

3.2. Hile ve manipülasyon yapılan birçok işletmede, hile ve manipü-
lasyon yapılmadan önce net zarar olması ya da net zararın eşiğinde olun-
ması durumu karşısında yönetim kurulu üyeleri, denetim komiteleri, iç ve 
dış denetçiler, finansal baskıları dönemsel olarak izlemeye olanak veren 
sistemler ve süreçler geliştirmek istemektedir. Finansal durumun kötüleş-
meye başladığı kırılma noktalarını tespit etmeye yönelik bu tür izleme sis-
temleri ve süreçleri yararlı olabilir. (Beasley vd, 1999:42) Bununla birlikte, 
uzun dönemler boyunca istikrarlı olarak artan kârlılık grafiklerine sahip 

3 Finansal tabloların tümünde ya da çoğu bölümünde hile ve manipülasyon riski var ise top-
tancı bir yaklaşım, risk belirli hesaplar ya da bölümler ile ilgili ise özel bir yaklaşım belirlemek 
uygun olabilir. Denetçinin denetim çalışması yaparken, hile ve manipülasyon riskini belirlemek 
için kullanabileceği yollar şunlar olabilir: Mesleki şüphecilik düzeyi arttırılarak hile ve ma-
nipülasyon ile ilgili konulara daha duyarlı olunabilir; daha yüksek hile ve manipülasyon riski 
olduğunda denetim işine daha deneyimli personel atanabilir; denetçiler daha yakından ve sıkı 
biçimde izlenebilir, denetçi muhasebe ilkelerinin seçimi ve uygulama biçimini ayrıntılı olarak 
mercek altına alabilir. Denetçi, yüksek hile ve manipülasyon risk değerlendirmesine neden olan 
kontrolların yetersiz olduğuna ve boşlukları olduğuna inanırsa etkin bir denetimden söz edileme-
yeceği için finansal tablolarda yer alan bakiyeler ve işlem tutarları ile ilgili daha kapsamlı araştır-
malar yapmayı düşünebilir, hile ve manipülasyon riski belirlendikten sonra denetim işlemlerinin 
yapısı, zamanlaması ve kapsamında yeniden düzenlemeler yapılabilir. Daha güvenilir yöntemler 
çalışmaya dahil edilerek denetim işlemlerinin yapısı değiştirilebilir. Çalışmanın zamanlaması yıl 
sonuna yakın tarihlerden yıl sonuna kaydırılabilir veya yılın kapanmasından sonra çalışma yapı-
labilir. Denetimin kapsamı (test sayısı, örneklem sayısı ve büyüklüğü) genişletilebilir. (Colbert 
ve Turner, 2000:46)
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olan işletmelerin muhasebe skandallarına karıştıklarının gözlenmesi, izle-
me ve gözetim süreçlerinin hem zarar, hem de kâr durumlarında genel eko-
nomik, sektörel ve/veya endüstriyel göstergelere göre olağan dışına düşen 
aykırılıkları yakalamaya programlanması muhasebe hilelerinin önlenmesi 
ve ortaya çıkarılmasını olasılığını daha da yükseltebilir.

3.3. Muhasebecilerin hile ve manipülasyonlar konusunda eğitilmesi ve 
giderek hile uzmanları haline gelebilmesi için meslek kuruluşlarının ve 
önce TÜRMOB’un inisiyatif alması ve öncülük etmesi beklenmektedir. 
Bu konuda uzmanlaşmak isteyen muhasebecilere ve denetçilere verile-
cek sürekli eğitim desteğine ek olarak İstanbul SMMMO’nın düzenledi-
ği bağımsız adli muhasebe uzmanlığı programı benzeri ayrı ve ulusal bir 
sertifikasyon ve hatta ruhsatlandırma programı düşünülebilir. Biraz mu-
hasebeci, biraz hukukçu, biraz araştırmacı, biraz dedektif özellikleri ka-
zanması beklenen hile incelemesi (fraud examination), dünyadaki örnek-
leri de incelenerek sınavlı ve stajlı bir program olarak düzenlenebilir. Bu 
programlarda ekonomik suçların tam olarak anlaşılabilmesi için sosyolog, 
psikolog, kolluk kuvvetleri, avukat ve ilgili diğer meslek mensûplarının 
yeterli bilgi desteği sağlanabilir. Böylece bir hile ve manipülasyon vakası 
ile yüz yüze gelindiğinde olayın ortaya çıkarılmasından yargı aşamasına 
kadar nasıl davranılması gerektiğine ilişkin belirli ve etkili eylem planları 
gecikmeden hatasız ve sistematik biçimde uygulamaya konulabilir ve so-
nuca ulaşılabilir.

3.4. Hile ve manipülasyonlar, sıklık derecesine bakıldığında ağırlıklı 
olarak küçük ve orta büyüklükte işletmelerde yapılmaktadır, zira bu işlet-
melerde kaynaklar daha kısıtlıdır ve yönetim ile mülkiyet ayrışması tam 
olarak gerçekleşmediği için merkeziyetçi bir yönetim biçimi geçerlidir. Sa-
nayileşmiş ülkelerde küçük işletmelerin bile birçoğu halka açık işletmeler 
olduğu için kotasyon ve kamuya açıklamalar başta olmak üzere diğer yasal 
düzenlemeler bu işletmeleri de kapsamına almaktadır. Sözü edilen işletme-
ler için belirli düzenlemeler ve zorunluluklar bulunmasına rağmen bunlar 
büyük işletmelere göre daha hafif, gevşek ve az sayıdadır. Bu kuralların 
varlığına rağmen sanayileşmiş ülkelerde hile ve manipülasyonlar daha çok 
küçük işletmelerde yaşanmaktadır. Konu Türkiye gibi geç sanayileşmekte 
olan ülkeler ölçeğinde düşünüldüğünde, hile ve manipülasyonların boyut-
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ları ve yol açtığı maliyetlerin büyümesi beklenebilir, çünkü bu işletmelerin 
çoğu halka açık veya borsaya kayıtlı değildir ve denetim faaliyetleri bakı-
mından sadece iç denetim ile sınırlı bir uygulama söz konusudur. Buradan 
iç kontrol sistemlerinin hemen hemen hiç olmadığını veya bunların etkin 
olmadığını, yönetim ve denetim kurullarının gözetim görevleri açısından 
büyük ölçüde işlevsiz bir durumda bulunduğu ve bağımsız denetimin ise 
hiç olmadığı sonuçları çıkarılabilir.  Toplamda, bu işletmelerde iç ve dış 
denetimin bir işlevsel olmadığı veya uzmanlık, tarafsızlık, imkânlar açı-
larından yetersiz olduğu ileri sürülebilir. Nitekim Beasley ve arkadaşları-
na (1999:41-2) göre, ABD’de küçük ve orta büyüklükte işletmeler ($100 
milyonun altında aktif değerine sahip olanlar), esas olarak kısıtlı kay-
naklara sahip oldukları için etkili iç kontrol sistemleri kuramamaktadır. 
Dolayısıyla bu işletmelerin kontrol sistemleri kurmaya, geliştirmeye veya 
güçlendirmeye yönelik kaynak sorunlarının uygun koşullarda karşılanma-
sı için kamu desteğine ve yönlendirmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Devlet 
doğrudan doğruya kamu kuruluşlarını devreye sokarak veya malî teşvik-
leri kullanarak söz konusu kaynak gereksinimini, iktisadî ve toplumsal 
faydası çok yüksek olacak bir biçimde karşılayabilecektir. Bugüne kadar 
düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, daha çok maliyet kaygılarıyla belli 
büyüklükteki işletmeleri, kotasyon, kamuya açıklama ve diğer koşullar-
dan muaf tutmakta ve böylece belirli yasal düzenlemeler ile daha yüksek 
oranda finansal raporlama hilelerine marûz kalma olasılığını kendi elleriy-
le yükseltmiş olmaktadır. Yasa koyucular ve sermaye piyasalarının, küçük 
ve orta büyüklükte işletmelere tanıdıkları bu tür muafiyet uygulamalarının 
maliyet ve faydalarının yeniden analiz edilmesi gerekmektedir. Bu neden-
le, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ile başta Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı ve meslek odalarına düşen bir ödev, küçük işletmelerde denetimdeki 
büyük açığın kapatılabilmesi için söz konusu işletmelerin öncelikle etkin 
iç kontrol sistemlerini kurmaları, iç denetim işlevlerini gerçekten çalışır 
hale getirmeleri ve daha sonra zorunlu bağımsız denetim kapsamına alın-
ması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmasıdır. Yeni TTK kapsamında 
web siteleri kurulması ve burada kamuya açıklamalar yapılması ile bağım-
sız denetimin finansmanına kamunun destek vermesi olumlu gelişmeler 
olmuştur. Aynı kapsamda kontrol sistemlerinin kurulması ve denetim iş-



MAYIS - HAZİRAN 2012
33

ÇÖZÜMM
AL

İ

levlerinin etkili bir biçimde çalışması amacıyla küçük işletmelere uygun 
kredi olanakları sunulabilir ve yoğun danışmanlık desteği sağlanarak opti-
mal kontrol ve denetim çözümleri üretilmesi süreci yönlendirilebilir. 

3.5. Hile risk faktörleri ve yöntemlerinin ve karşı önlemlerinin etik tar-
tışmalar çerçevesinde öğretileceği derslerin müfredata dâhil edilmesi ya-
rarlı olabilir. Muhasebeci ve denetçilerin ezici çoğunluğunun hile ve ma-
nipülasyonlar konusunda bilgili ve deneyimli olmaması gerçeği dikkate 
alındığında, söz konusu derslerin önemi bir kat daha artmaktadır. 

3.6. İş dünyası ve ilgili kamu kuruluşlarının hem etik uygulamaları, 
hem de hile ve manipülasyon vakalarını başta isim ve diğer ayrıntılarını da 
ekleyerek teşhir etmesi, iyi uygulamaların teşvik edilmesini, kötü uygula-
maların kamuoyu gözünde kınanmasını beraberinde getirebilecektir. Yine 
oluşturulacak kara ve beyaz listeler uyarıcı ve eğitici bir işlev görebilecek-
tir. Ayrıca hile ve manipülasyon yapılan işletmelerin ve faillerinin hareket-
lerinin büyüteç altına alınması ve belli bir dönem yakın gözetim altında 
tutulması suç oranlarını azaltıcı etki yapabilecektir. Tekrar durumlarında 
cezaların ağırlaştırılması, örgüt halinde işlenen suçların af düzenlemeleri 
kapsamı dışında bırakılması, hile ve manipülasyon yapanların kamu gö-
revlerinde istihdam edilmemesi ve kamu ihalelerine katılmalarının süresiz 
olarak engellenmesi gibi tamamlayıcı önlemler düşünülebilir.

3.7. Çalışanları ve yöneticileri teşvik etmek için performans hedefleri 
olarak konulan kısa vadeli maddî ödüllerin aşırı derecede kullanımından 
özenle kaçınmak gerekmektedir, çünkü yöneticilerin aldıkları ücretlerin 
sadece finansal sonuçların gerçekleştirilmesine bağlanması, özellikle yö-
netici hilelerinin (finansal raporlama hilelerinin) gerçekleştirilmesi olası-
lığını arttırmaktadır. Beasley ve arkadaşlarına (2001:5-6) göre, kısa vadeli 
maddî ödüller işletmenin odaklandığı temel hedefler durumuna gelirse, 
yöneticiler ve çalışanlar carî dönem malî tablo değerlerini daha olumlu 
göstermek istemekte, fakat işletmenin uzun dönem çıkarlarına zarar vere-
bilmektedir. İşletmelerin malî gözetiminden sorumlu olan denetim komi-
tesi üyeleri çok fazla hisse ya da opsiyon sahibi olduklarında, kısa vadeli 
kişisel refahı ile gerçeğe uygun finansal raporlama yapılmasını sağlama 
görevi arasında çıkar çatışması yaşamakta ve hisse fiyatlarının yükselme-
sinden elde edileceği düşünülen kısa vadeli kazançların, hile ve manipü-
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lasyonun ortaya çıkması ve yakalanma riskine ağır bastığı gözlenmektedir. 
Bütün bu gerekçelerle, yöneticiler ve çalışanların kişisel davranışları ve 
yaşam biçimlerinin sürekli olarak gözlenmesi ve bu suretle sahip olunan 
imkânların üstünde yaşamamak bir ölçüt durumuna getirilebilir. Potansiyel 
yönetici adaylarının özgeçmişlerinin doğruluk ve itibar açısından izlenme-
si de bu çerçevede yapılması gereken ödevlerden birisidir. İşe alma karar-
ları ve müşteri kabul işlemleri, yöneticilerin doğruluk ve etik geçmişlerinin 
incelenmesinde dikkate alınabilir. Yönetimin finansal raporlamaya karşı 
takındığı tutum, değerlendirmede dikkate alınacak faktörlerden bir diğeri 
olabilir. Finansal raporlama konusunda bilgili kişiler (müfettişler, danış-
manlar, iç ve dış denetçiler), finansal raporlama ile ilgili risklerin daha 
iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir ve sınırları zorlayan muhasebe uygula-
maları yapan yöneticileri dizginleyebilir. (Beasley vd, 1999: 42-3) Sonuç 
olarak, ücretlendirmenin yalnızca finansal sonuçlara değil, aynı zamanda 
finansal olmayan sonuçlara da bağlanması ve sözgelimi, arıza sayısı, ba-
kım-onarım maliyetleri, işçi başına verimlilik, yakıt ve enerji tasarrufları 
gibi göstergelerle ilişkilendirilmesi durumunda yöneticiler hem finansal, 
hem de finansal olmayan (genellikle üretim faaliyetleri ile ilgili teknik) 
göstergelere göre performans göstermeye çalışacaktır. Kamuoyuna açıkla-
nan finansal performansın finansal olmayan (fiziksel, kimyasal, teknolojik, 
vb.) performans ile ilişkilendirilmesi, rakamsal veya varsayımsal olarak 
kâğıt üzerinde elde edilebilen finansal sonuçların reel performansı daha 
gerçekçi biçimde temsil etmesi için atılmış ilk adım olabilir. 

3.8. Herkesin hile ve manipülasyon yapma potansiyeline sahip oldu-
ğu varsayımı yapılabilir, çünkü Peterson ve Zikmund (2004:30-1)’a göre 
hilekârların demografik, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik özellikleri sı-
radan yurttaşın özelliklerinden pek farklı olmamaktadır. Eğer herhangi bir 
düzeydeki personele güvenilmiyor ise, zaten onun görev ve sorumluluk-
larının uygun biçimde yapılıp yapılmadığının izlenmesi için gerekli kont-
rollar yerli yerinde olmak durumundadır. Hilekârlar, bazen güven duyulan 
yönetici veya çalışanlar da olabileceği için personele ve yönetime gözü ka-
palı bir güven duymaktan özellikle kaçınmak, dolayısıyla her yönetici ve 
çalışana karşı kontrolü ve denetimi elden bırakmamak lâzım gelmektedir.

3.9. Hall (1996:88)’a göre, kontrol ve denetim işlemlerinin tasarlan-
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masında kalite güvence programları, örnekleme, astların görevlerini yeni-
den yapma, (maliyet, düzeltme ve ayrıntılı inceleme) raporlarında görülen 
olağandışı işlemlerin ve mutabakat onaylarının gözden geçirilmesi gibi 
geleneksel kontrol işlemlerine ek olarak, daha büyük örneklem seçimi, 
daha yoğun bilgi işlem yardımı alınması ve teknik uygulama sonuçlarının 
birbiriyle kıyaslanması gibi önlemlere başvurulabilir. Örnekleme süreci 
özellikle önemlidir, çünkü hile ve manipülasyonların ortaya çıkarılması 
ihtimali öncelikle hilenin, evrenin ve örneklem büyüklüğüne bağlı bulun-
maktadır. Örnekleme planları, hile ve manipülasyona açıklık derecesi ile 
iç kontrolların güvenilirliğini dikkate almalıdır. Bununla birlikte, hile ve 
manipülasyon belirtileri sadece ipuçlarıdır ve sağlıklı bir şüphecilik tavrı 
içinde ipuçlarının izini sürerek önemli bilgi ve bulgulara ulaşılabilir. İz 
sürme işi denetçinin yetenek ve olanaklarını aşıyor ise, iş profesyonel bir 
incelemeciye veya uzmana havale edilebilir, çünkü olayı yanlış ele alma-
nın hukuksal sorumluluk ve riskleri söz konusu olabilmektedir. 

3.10. Beasley ve arkadaşlarına (1999:44 ve 2001:53-4) göre, zayıf ve 
etkisiz yönetim kurullarının olduğu işletmelerde, finansal raporlama hile-
leri daha sık gözlenmektedir. Güçlü ve işlevsel bir yönetim kurulu, özel-
likle yukarıya doğru iletişim kanallarının etkili ve açık olmasını sağlaya-
rak yeterli finansman, hukuk ve iç denetim işlevlerinin desteği ile dürüst 
olmayan bir yönetimin finansal sonuçları kasıtlı olarak yanlış ve yanıltıcı 
biçimde sunmasına ve bunları gizlemesine imkân veren iç kontrol zaafiyet-
lerini saptayıp gerekli düzeltmeleri yapabilecektir. Hesap verilebilirliği ko-
laylaştırmak amacıyla yönetim kurullarını küçültmek ve daha önemlisi üst 
yönetimin politika ve uygulamalarını etkili biçimde gözetim altında tut-
makla görevli olan yönetim kurulunu bağımsız, uzmanlaşmış ve çalışkan4 
üyelerden oluşturmak önerilmektedir. Hissedarlar, yönetimin ve finansal 
raporlama sürecinin doğruluğunun sağlanmasında aslî sorumluluğu yöne-

4 Bağımsızlıktan kasıt, işletme ya da yönetim ile yönetim kurulunda görev yapmaktan başka 
bağı olmamaktır. Bu durum, gözetim görevini tarafsız ve nesnel biçimde yerine getirebilmek için 
gerekli olan ilişki mesafesini ve düzeyini sağlamaktadır. Uzmanlaşma ve çalışkanlık, etkin göze-
tim görevi için gerekli görülen kişisel niteliklerdir. Uzmanlaşma, belirli bir işlevi ya da endüst-
riyi bilmek ya da yönetim kurulu üyesi olarak geniş ve derin deneyim sahibi olmak anlamında 
kullanılmaktadır. Çalışkanlık ise, toplantılar için hazırlıklı olmak, toplantılara devam etmek ve 
meraklılık olarak anlaşılmaktadır. 
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tim kuruluna devretmiştir, ancak yatırımcılar yönetimde aile ilişkilerinden 
ve işletmede önemli yetkileri veya birbirleriyle uyumlu olmayan makam-
ları elinde tutan kurucu, genel müdür ve yönetim kurulu üyelerinden kay-
naklanabilecek olası sorunların bilincinde olmalıdır. Bu tür durumların 
hem maliyetleri, hem de faydaları olabilir, ancak olası maliyetleri üzerinde 
yoğunlaşmak daha rasyonel olabilir. Imhoff (2003:122-3)’a göre de, genel 
müdür ya da işletmenin mevcût ya da eski yöneticilerinden birinin yöne-
tim kurulu başkanı olması, yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi 
süreci ile ilgilenmesi, yönetim kurulu toplantı gündemini ve koşullarını 
belirlemesi engellenmeli, yönetim kurulunun dışarıdan atanan bağımsız 
üyelerinin yönetim kurulu üyesi olduğu işletmenin hisse senetleri ile iş-
lem yapması yasaklanmalı, genel müdürün dışındaki bütün yönetim kurulu 
üyeleri işletme veya işletme yöneticileri ile önemli iş ilişkileri olmayan 
bağımsız kişiler arasından seçilmeli ve her yıl finansmanı işletme tarafın-
dan sağlanan 30 saatlik eğitim programlarından geçirilerek yönetim kurulu 
üyelerinin nitelikleri yükseltilmelidir. 

3.11. Firma rotasyonunun denetçi rotasyonundan daha maliyetli, bu-
nunla birlikte daha etkili olabileceği anlaşılmaktadır. Imhoff’a (2003:124-
6) göre denetçilerin müşteri işletme yönetimini, muhasebe kayıt ve belge-
leri ile ilgili olarak yapılması gereken düzeltmeler konusunda zorlamakta 
gönülsüz davranmalarının birinci nedeni, bütün işi (denetim ve denetim 
dışı hizmetler) kaybetme korkusu, ikinci nedeni ise yönetimi mevcût mu-
hasebe uygulamasını düzeltmesi yönünde zorlamak için açık ve kesin bir 
muhasebe kuralının olmayabilmesidir. Rotasyon, sözü edilen korkuların 
yatıştırılmasında yararlı olabilir. Denetim firmaları rotasyon uygulamasını 
dikkate alarak açık ve kesin bir muhasebe kuralının olmadığı zaman bile 
yönetimin muhasebe uygulamalarının yanlış olduğu şeklinde görüş bil-
dirirken meslekî muhakeme ve inisiyatifini cesaretle kullanabilmektedir. 
Bu nedenle, bağımsız denetim firmalarınca zorunlu rotasyonun denetim 
maliyetlerini (müşteri işletmeyi önceki firma ve personel kadar iyi tanıma-
maktan dolayı) arttırdığı ileri sürülse de, bu daha çok denetim çalışmaları-
nın gönüllü olarak arttırılması ya da denetim çalışmasını yapan personelin 
kalitesi ile bağlantılıdır ve maliyetler artsa bile hissedarların yönetimin 
malî tabloları hakkında bağımsız bir görüş almak için bunları memnuni-
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yetle karşılaması kuvvetle muhtemeldir.5 Denetim firmalarının rotasyonu, 
aynı zamanda denetim kalitesini ve kârlılığını düşüren aşırı fiyat kırmaları 
ve öldürücü rekâbeti bir dereceye kadar durdurabilir. Zorunlu rotasyonun 
başka önemli bir yararı, denetim çalışmasının belirli bir kapsamda meslek-
taş incelemesinden (peer review)  geçirilmesidir. Burada birbirlerine rakip 
olan denetim firmalarının gözden kaçırılan hata ve atlamaları bulmaları ve 
rapor etmeleri beklenmektedir. Bütün denetçiler, bir süre sonra başka bir 
denetçinin aynı müşteri işletmeyi denetleyeceğini bilmektedir. Bu durum, 
denetim firmasının müşterinin defterlerindeki birtakım kusurları görmez-
likten geldiğini işaret eden uygulamaları ve işlemleri çalışma kâğıtlarından 
çıkarması yönündeki eğilimi giderek azaltmaktadır. Bir denetim firmasının 
gözden kaçırdığı noktaların başka bir denetim firmasınca keşfedilmesi ra-
hatsız edici ve maliyetli olabilir. Son olarak rotasyon, muhasebe kayıt ve 
belgeleri ile ilgili herhangi bir anlaşmazlıkta, bağımsız denetim persone-
linin müşteri işletmenin yöneticilerine karşı dik durabilmesine de destek 
olabilecektir. Dolayısıyla rotasyon toplam olarak bakıldığında, denetimin 
ve finansal raporlama sürecinin toplam kalitesini ciddî derecede arttırabi-
lecektir.

3.12. Hile ve manipülasyonlar, ilk olarak ara dönemlerde ve göreli ola-
rak küçük miktarlarda yapılmaya başlanmakta, daha sonraki ara ve yıllık 
malî tablolarda tekrarlanmakta, söz konusu miktarlar giderek büyümekte 
ve genellikle iki muhasebe dönemine yayılmaktadır. Bu durum, ara dönem 
raporlaması ile ilgili süreç ve kontrolların yıllık finansal raporlamaya göre 
gerektiğinden daha esnek olmasından ileri gelebilmekte ve sonuç olarak fi-
nansal sonuçların dönem sonu kontrolları gerçekleştirilmekte iken ara dö-
nem raporlama süreci gözden kaçırılabilmektedir. Bu nedenle, işletmelerin 
ara dönem finansal raporlaması sürecinde daha sıkı kontrollar uygulaması 
gerekmektedir. 

3.13. Değişim dönemlerinde hile ve manipülasyonlara karşı daha uya-
nık olmak gerekmektedir, çünkü birçok hile ve manipülasyon bir birleş-
me, devir, satın alma vakasından hemen sonra yapılmıştır. Dolayısıyla 
birleşme, devir ya da satın almanın tarafları aynı zamanda bir hile ya da 

5 Bağımsız denetçilerin sağlayacakları bilgilerin doğruluğu ise, maliyet etkin veya rekabetçi 
fiyatlarda denetim yapmaktan daha önemli ve önceliklidir. (Munter, 1999:37)
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manipülasyon satın alabileceklerini de akılda tutmalı ve uyanık olmalıdır. 
(Beasley vd, 2001:7 ve 45) Hall (1996:85-6) da aynı olguya işaret etmek-
te, özellikle yeniden yapılandırma (reengineering), küçülme (downsizing), 
dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing), otomasyon (computerization) 
ve küreselleştirme (globalization) süreçlerine yönelik olarak işletmelerin 
attığı adımların kontrolların güvenilirliği ve varlıklara erişim yetkisi olan-
ların davranışları üzerinde yaptığı etkilerin yeniden değerlendirmeye tabî 
tutulmasını önermektedir. Bu bağlamda, işletmelerde geçmişte yapılan hile 
ve manipülasyonların incelenebileceğini, işletmelerin tarihçeleri gözden 
geçirildiğinde hilekârların yaptıkları hileler, yöntemleri, işletme içindeki 
konumları gibi önemli verilere ulaşılabileceğini, hile ve manipülasyon için 
sektörel ve endüstriyel kaynaklara da başvurulabileceğini, birçok işletme 
ve meslek birliklerinin hile ve manipülasyon davalarına ilişkin topladık-
ları veri dosyalarına erişim sağlanabileceğini, hile ve manipülasyonlar ile 
ilgili olarak yayımlanan raporların ve makalelerin bir dosyasının tutula-
bileceğini belirtmektedir. Bunları değerlendirirken ilk planda hilekâr ve 
hilekârın fiilini işleme nedenleri üzerinde fazla durmayıp hile yöntemi 
üzerinde yoğunlaşılmasını, işletmenin içini analiz ederken öncelikle kişiye 
değil, makama, işleve veya bölüme odaklanılmasını ve işletmelerde özel-
likle işlemleri gözden geçiren ve üçüncü taraflarla ilişkileri yürüten per-
sonelin hile ve manipülasyonları keşfedebilecek bir konumda bulunması 
nedeniyle işletme yönetimlerin personele kendi çalışma alanlarına ilişkin 
usûlsüzlüklere karşı uyanık olma ve bunları ortaya çıkarma sorumluluğu 
veren düzenlemeler yapmasını, başka bir deyişle günlük işlemleri yapanla-
ra bir tür denetçilik misyonu yüklenmesini önermektedir. 

3.14. Önemlilik, gelir ve varlıklar için önceden belirlenmiş yüzdelere 
göre yapılan bir değerlendirmeye indirgenmemelidir. Önemlilik ilkesi-
ni uygularken nitel ve nicel faktörlerin hep birlikte düşünülmesi ihtiyacı 
bulunmaktadır. Önemlilik tutarı yatırımcının kararını etkileyebilen ilgili 
bütün faktörlerin dikkate alınması ile belirlenmelidir. (Munter, 1999:36)
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4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Muhasebe hilelerinin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasında iç kontrol 

sistemlerinin varlığı birinci derecede önemli bir güvenlik duvarı oluştur-
maktadır. Ancak bu sistemlerin kurulması tek başına yeterli caydırıcılığı 
sağlamayabilecektir. Bu nedenle, sistemlerin etkili çalışmalarını bozabi-
lecek kontrol zaafiyetlerinin giderilmesi için çözümler üretilmesi aynı de-
recede önemli sayılmalıdır. Sözgelimi ayrıntılı standartların takdir hakkını 
kısıtlaması, denetçilerin niteliksiz olması, kurumsal yönetim sistemlerinin 
yetersiz olması, kontrol eden ve edilenler arasında bağımlılık yaratan iliş-
kiler, çıkar çatışmaları, kurumların sorunlarını gizleme eğilimi, denetimin 
gözetim ve yargı organlarından yeterince destek görmemesi gibi bir dizi 
alanda iyileştirmeler yapmak amacıyla çok taraflı ve boyutlu çalışmalar 
içine girmek anlamlı bir başlangıç noktası oluşturabilecektir. 

Kontrol sistemlerinin kurulması ve etkinliğinin sağlanması muhasebe 
hileleri ile mücadelede bir önkoşul olmakla birlikte hilelerin karmaşıklı-
ğı, örgütlü olarak gerçekleştirilmesi ve kontrol sistemlerini atlatmak üze-
re tasarlanabileceği gerçeği karşısında mücadelenin elde mevcût bütün 
araç ve yöntemler kullanılarak yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, 
etkinliği sınanmış anonim ihbar hatları başta olmak üzere göreli olarak 
özerk bir iç denetim, bağımsız denetim, hile incelemesi, adlî muhasebe 
gibi araçların birlikte, eşgüdüm içinde ve kaynak savurganlığına yol 
açmayacak biçimde kullanılması ve varlıkların kötüye kullanılması ve 
finansal raporlama ile ilgili olarak bilinen 50’nin üzerinde hile yönte-
mi konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları öncelikle dikkate 
alınabilir. Görev ve sorumlulukları arasında hile ile mücadele de olan  
ilgili taraflar arasında işbirliği ve eşgüdüm gözeten bir işbölümü muhasebe 
hilelerinin önlenmesi ve ortaya çıkarılması olasılığını fark edilir derecede 
yükseltebilir.

Yasalara uyum, işletme çalışan ve yöneticilerinin dürüstlüğü, toplum ve 
doğaya saygı, finansal bilgilerin yasal gereklilikleri karşılayacak düzeyde 
değil kamunun isabetli kararlar almalarına yetecek kapsamda açıklanması 
ve kâr optimizasyonu işletme politika ve kurumsal kültürlerinin bir parça-
sı haline getirilmelidir. İşletmelerin sözü edilen mikro düzeydeki değişim 
sürecinin başarılı olabilmesi ancak ve ancak sektörel, endüstriyel ve ulusal 



40
MAYIS - HAZİRAN 2012

ÇÖZÜMM
AL

İ
düzeyde paralel gelişmelerin yaşanmasına bağlı olduğu için siyaset ve eko-
nomi dünyasının demokratik kitle örgütleri ile birlikte uyum içinde aynı 
amaçlara yönelik olarak hareket etmesi gereksinimi ortaya çıkmaktadır. 
Muhasebe hilelerinin ve genel olarak yolsuzluğun azaltılması yönündeki 
toplumsal taleplerin karşılanması ekonomi ve siyasette bireyci kültürden 
daha demokratik, etik ve sosyal bir kültüre doğru dönüşüm geçirmeyi zo-
runlu kılmaktadır. Bu değişim süreci kamunun, ekonominin, siyasetin ve 
bürokrasinin aynı yönde değişmek istemesi durumunda başarı ile yöneti-
lebilecektir. İşletmelerin içinde bulunduğu ekonomi ve iş dünyasının bu 
noktada inisiyatif alması ve hatta öncülük etmesi kendi yararlarına olacak-
tır, çünkü her şeyden önce kamunun, toplumun güvenine ve bağlılıklarına 
ihtiyaçları bulunmaktadır. Güven olmadığında ya da eksildiğinde ekono-
minin ve ticaretin çarkları yüksek katma değer ve refah üretecek biçimde 
dönmeye başlayamamaktadır.
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