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HİLELER VE MUHASEBE DENETİMİNDEKİ YERİ 

 

Selahattin KARABINAR 1  Nermin AKYEL 2 

 

ÖZET 

Muhasebe hileleri, finansal tablolarda kasıtlı olarak yanıltıcı bilgilere yer verilmesi, 

bazı usulsüzlükleri gizlemek ve farklı kazanımlar elde etmek amaçlı yapılan işlemler 

olarak tanımlanır. İşletme varlıklarının bilerek ve isteyerek çalınması, suistimal 

edilmesi ya da yanlış kullanılması olarak tanımlayabileceğimiz hilelerin varlığı 

işletme finansal tablolarının sonuçlarını değiştirebildiği gibi bu tablolara bakarak 

karar verme durumunda olan kişilerin kararlarında da etkili olabilmektedirler. Bu 

çalışma, işletmelerde muhtemel hilelerin ortaya çıkışı, sebepleri ve sonuçları ile hile 

denetimin önemini vurgulamak amacıyla hazırlanmış olup, konu ile ilgili literatür 

taramasına yer verilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Hile, hile üçgeni, hile belirteçleri, hile denetimi, muhasebe 

denetimi 

GİRİŞ 

Finansal tablo sonuçlarının yönetim kararlarına ve muhasebe bilgileriyle ilgili 

taraflara ışık tutabilmesi için üretilen bilgilerin doğru ve güvenilir olması 

gerekmektedir. Pek çok alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak muhasebede 

çalışan personelin gerek kendi iradeleriyle gerek yönetimden gelen talepler 

doğrultusunda yaptıkları hilelerin sayısında da önemli ölçüde artışlar olmuştur. Bu 

artışlar işletmelerin finansal tablolarını ve faaliyet sonuçlarını etkileyebildiği gibi ülke 

ekonomilerine de etki etmiş; hile ve hilelerin ortaya çıkartılmasını amaçlayan bir dizi 

faaliyet ve bunlara bağlı olarak hile denetimi konusunu ön plana çıkartmıştır. 

Özellikle yeni yüzyılın başlangıcında yaşanan Parmalat, Adelphia, WorldCom ve 

Enron gibi skandallar sonrasında muhasebe hileleri ve hile denetimi ayrı bir önem 

kazanmıştır. 

                                                 
1 Doç.Dr.,Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü 

2 Öğr.Gör. Sakarya Üniversitesi Geyve MYO, Muhasebe ve Veri Uygulamaları Programı           
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Bu çalışmada hile kavramı ele alınarak, hileyi ortaya çıkartan etkenler, hile 

belirteçleri ve hilenin belirlenmesinde denetçinin rolü ile hile denetimi konuları ele 

alınmıştır. 

HİLENİN VARLIĞI 

Gerçekte bir risk yönetimi olarak değerlendirilen kurumsal yönetimin temel ilkeleri, 

adillik, sorumluluk, hesap verebilirlik ve şeffaflıktır. Eğer bir ülkede şirketlerin kötü 

yönetildiğine dair bir kanı varsa; yatırımcılar o ülkedeki şirket yönetimini yeterince 

şeffaf bulmuyorlarsa; ülkede doğru ve yeterli muhasebe standartları ve 

raporlamada şeffaflık yoksa yabancı sermaye başka ülkelere kaçar; dolayısıyla 

şirketlerin münferiden iyi olması yeterli değildir, çünkü sonuçlar bütün şirketleri 

etkiler. Mali tablolarda yer alan bilgilerin kullanıcıları özellikle yatırımcılar, kurumsal 

yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı ile yakından ilgilidirler. Düzenlenen 

mali tabloların niteliği kurumsal yatırımcılar açısından son derece önemli olup, 

onlardan elde edecekleri sonuçlar doğrultusunda yatırım kararlarına yön 

vereceklerdir. Bu sebeple, işletmede üretilen finansal bilgilerin güvenilirliği, hata ve 

hileden uzak olması daha da önem kazanacaktır. 

Türkçe sözlükte hile; ‘‘birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun’’ 

olarak tanımlanmaktadır. Hile; başkası ya da başkalarından haksız menfaat 

sağlamak amacıyla yapılan sahtekar ve aldatıcı davranışları içermektedir (Graycar 

ve Smith, 2002: 5). İşletmelerin sahip ve ortakları ya da müdürleri, daha hilenin 

varlığından şüphe etmeye fırsat dahi bulamadan söz konusu hile dolayısıyla büyük 

kayıplara uğrayabilmektedirler. Hileli mali işlemler değişik şekillerde karşımıza 

çıkabilir ve finansal raporlamanın her alanına uygulanabilir. Hileli mali rapor 

hazırlanması için; gerçek olmayan kar yaratılması, gelirlerin ayarlanması, vergiden 

kaçınma ve borcu saklama olmak üzere dört temel neden bulunmaktadır. 

Hile Üçgeni 

Potansiyel kırmızı bayraklar tartışması kapsamında, hile üçgeninin ele alınması 

gerekir. SAS (Statements of Auditing Standards) 99 hile üçgeni olarak adlandırılan 

üç risk kategorisi tanımlar ve IAS (International Auditing Standarts) 240, bu 

unsurları hile olduğunda bulunması gerekli anahtar durumlar olarak görür. Bu 

bağlamda hilenin oluşması için gerekli üç unsurun varlığından söz edilebilmektedir. 

Bu unsurlar:  

• Baskı,  

• Fırsat ve  

• Mantıklı kılma olarak ifade edilebilmektedir.  
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Bu üç unsurun birleşimi ve hilenin oluşumu çeşitli şekillerle ifade edilebilmektedir. 

Hile üçgeninin işleyişini aşağıda basit örneklerle açıklanmıştır. Çalışan; 

• Bir takım tutku ve alışkanlıkları sebebiyle büyük tutarlı bir borç altına 

girmiştir. Gelir düzeyinin yetersiz olması nedeniyle borcunu ödeyememekte 

ve bu durum kendisini çıkış yolları armaya yöneltmektedir. (BASKI unsuru)  

• İşletmede sağlıklı bir iç kontrol yapısı ve denetim mekanizması 

olmadığından yakalanmayacağını düşünerek zimmetine para geçirmekte 

sakınca görmemektedir. ( FIRSAT unsuru)  

• Hile ortaya çıkıp yakalandığında, yaptığı eyleminin ahlaki nitelik 

taşımadığını bilse de parayı sonradan yerine koyacağını ve bu nedenle 

suçlanabileceğini tahmin etmediği gibi bahaneler ileri sürerek kendini haklı 

gösterme çabası içine sokabilmektedir. (MANTIKLI KILMA  unsuru)  

Yukarıdaki örnekte görüleceği üzere üç unsurun bir araya gelmesi ile hile eylemi 

meydana gelmiştir. Çok kesin olarak söylenemese de bu üç unsurun birinin veya 

birkaçının olmaması hileyi ortadan kaldırabilecek veya olasılığını azaltabilecektir. 

İşletme içerisinde karşılaşılabilecek hileler, hilede bulunan üç unsuru bünyesinde 

barındırdığında risk oranı yükselir (Hillison ve Diğerleri, 1999: 353).  

Baskı 

Yönetim veya diğer çalışanlar kendilerini hile yapmak için verilen ödül veya yapılan 

baskı nedeniyle rahatsız hissedebilir. Örneğin, mükafat ya da gelişim, kişisel, 

bireysel ya da şirket performansından önemli derecede etkileniyorsa, kişiler 

sonuçları değerlendirirken diğerlerinin bu şekilde davranmasını sağlayacak yönde 

baskı yapmak şeklinde bir güdüye sahip olabilirler. Baskı aynı zamanda, yatırımcı, 

banka veya diğer finans kaynaklarının gerçekçi olmayan beklentilerinden de 

kaynaklanabilir.  

Bu baskı veya güdülerin varlığını ve derecesini belirlemek, yolsuzluğa bağlı hileli 

tabloların oluşturulmuş olması, hile riskinin değerlendirilmesinde denetçinin 

hedeflerinin bir parçasıdır. Bazı insanların ihtiyaçlarını tatmin etmek için aşırıya 

gidebileceklerini akılda tutmak gerekir. Hile üçgeninin diğer bileşenleri de mevcutsa, 

bu ihtiyaçları uygunsuz yollarla temin etme istek ve yeteneği de artacaktır. 

Fırsat 

İşletmede yönetim ve diğer personelin hile yapması için zemin hazırlayıp, fırsat 

yaratan durumlar var olabilir. Bu gibi fırsatlar ortaya çıktığında, aksi durumda hileli 

davranmaya eğilimi olmayan kişiler dahi hile yapmayı aklından geçirebilirler. 

 693



 
 
 
 
 
 
 
Selahattin Karabınar – Nermin Akyel 
 
 

 

İhtiyaçları doğrultusunda hareket etmek için bir fırsat olmadıkça, baskı altında ve 

suç işlemek için bazı dürtülere karşı hassas kişiler dahi, kurum için ciddi bir tehdit 

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

işlenebileceğine inanmalıdır. Etkisiz kontrol veya kontrol eksikliği, gözetim ve 

denetim yokluğu veya görevlerin uygunsuz dağıtımı hile için uygun fırsatlar 

sağlayabilir (Kenyon ve Tilton, 2006: 133). Fırsatlar aynı zamanda, işin yapısı, 

tabiatı ve büyüklüğüne göre kendilerine özgü olabilirler. Bazı işlemler bilanço veya 

hesap türlerinde değiştirme ve yanlış yapmaya daha elverişlidir. Bazı şirket ve grup 

yapıları yanlış kullanıma daha katı ve hassas olabileceği gibi bazı stok çeşitleri 

haksız alım ve kullanıma daha yatkın olabilmektedir.  

Tablo: Hile Fırsatlarının Özellikleri: 

Hile Çeşidi 
Ticari İşlemlerdeki Potansiyel 
Hilenin Özellikleri 

İşlem ve İşlem 
Unsurlarının Özellikleri 

Mali Hile 

• Para ve ciro edilebilir rehinleri 
kapsayan mallar 

• Mali malların değişimini ya da 
naklini kapsayan işlemler 

• Malların ya da kredilerin 
kişisel değerlerini içeren 
işlemler 

• Çıkarma / Alma 
• Telgraf transferleri 
• Satın alma 
• Kredi / borç onayı 
• Değerlendirme 

Mal Hırsızlığı 

• Mallar kolaylıkla kişisel ya da 
çift kullanıma dönüştürülebilir 

• Malların değeri, nominal 
değerden fazladır 

• Mallara erişim serbest, sık ve 
denetim minimumdur 

• Mallar kolayca saklanabilir 
• Mallar, ortaya çıkartılması zor, 

yararlı ürünlerdir 
• Mallar kolayca satılır (hazır 

pazar) 

• Taşınabilir bilgisayarlar 
gibi cazip mallar 

• Ofis donanımı 
• Araçların yasadışı 

kullanımı 
• Benzin 
• Alet ve donanım 
• İnşaat malzemeleri 
• Kurtarılan mal /artık / 

tekrar 
dönüştürülebilenler 

Hizmet 
Hırsızlığı 

• Hizmetler kolaylıkla kişisel ya 
da çift kullanıma 
dönüştürülebilir 

• Hizmetlerin değeri, nominal 
değerinden fazladır 

• Hizmetlere erişim serbest, sık 
ve denetim minimumdur 

• Hizmetler vaad edilmeden 
verilir 

• Çalışanlar aynı zamanda 
müşteridir 

• Telekomünikasyon 
• İnşaat işleri 
• Müşteri hizmetleri 
• Nakliye 
• Mevzi dışı depolama ve 

yeniden cilalama / tamir 
• Tahsil edilebilen 

hesapları ayarlama 
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Zaman, 
Sonuç, Mal 

ya da 
İtibarın 

Yalan Beyanı  

• Öz anlatım işlemleri 
• Üst derecede kişisel yargılama 

süreçleri 
• Örgütsel varoluşa büyük etkisi 

olan süreçler 

• Danışmanlık/tüzel 
hizmetler 

• Rezervlerin 
hesaplanması 

• Güvenlik / çevresel etki 
• Tüzel / düzenleme 

uyumu 

Kaynak: Kurnaz, (2006: 113-114); Alex Information (8-14-15) 

Mantıklı Kılma (Haklı Gösterme)  

Bazı bireyler hile yapmaya diğerlerine göre daha eğilimlidir. Diğer şartlar eşit 

olduğunda, hile eğilimi, kişilerin etik değerleri kadar kişisel ortamlarına da bağlıdır. 

Etik davranış hem kişinin karakteri hem de dış faktörlerle motive edilir. Dış 

faktörler, küçülme döneminde olduğu gibi iş güvencesizliği, terfi ettirilmeden 

geçilmek gibi motivasyonu azaltan iş ortamlardan da kaynaklanabilir. Dış ortam 

ayrıca, üst düzey yönetimin tepkisinden de etkilenir. Hile geçmişte olmuş ve 

yönetim olması gereken tepkiye uygun davranmamışsa, diğerleri meselenin ciddiye 

alınmadığını ve yapılanların yanlarına kalacağını düşünebilirler (Kenyon ve Tilton, 

2006: 135).  

Bu kategorideki risk faktörleri, en az somut ve en az ölçülebilir olanlardır ve 

bunların gözlemlenmesi veya bir şekilde tespit edilmesi denetçi açısından oldukça 

zordur. Temel olarak, mantıklı kılma ve tavır, kurumun kültürü, çalışanlarının 

psikolojisi ve ikisi arasındaki ilişkinin (örneğin, çalışanın şirkete sadakat düzeyi) 

sonucudur. Risk değerlendirme teknikleri ve mantıklı kılma, baskı ve fırsattan 

oluşan hile unsurları hilelerin ortaya çıkartılmasında ve engellenmesinde etkili 

olabilir (Kurnaz, 2006; 113). 

Hile ele alınırken daha geniş iş ortamları düşünülmelidir: Endüstride veya toplumda, 

ekonomide yaşanan zor anlar bazı kişilerin yolsuzluğu mantıklı kılmalarını 

kolaylaştırır. Bu soyut fakat önemli kategorideki risk faktörlerine bakılacak olursa: 

• Şirket etik değerleri hakkında iletişim ve açıklıktan yoksunluk ya da bu 

değerlerin seyrek iletişimi ve pekiştirilmemesi 

• Risk faktörlerini önemsememe veya hile ortaya çıktığında alınan etkisiz 

önlemler 

• Bütçeleme ve tahminlerde ve beklentilerin üçüncü taraflara iletiminde 

gerçekçi olmamak 

• Maddi veya diğer gerekçelerle uygunsuz muhasebe veya ifşa politikalarını ve 

uygulamalarını haklı çıkarmak için yönetimin sürekli girişimleri 
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• Kurumun denetçileriyle zorlu ilişkiler: Zorbaca tavır, kabul edilemez süre 

baskısı koyma, geçerli denetleme kanıtlarına erişimde sınırlandırmalar vb.  

Hileler, ufak ufak başlar ve zamanla yapılanır. Birçok kişi, ofis telefonunu kişisel, 

uzak mesafe aramalar için kullanma ya da şirket tedarik birimindeki malları evdeki 

ofisine stoklama gibi küçük ihlalleri kolayca mantıklı kılabilir. Bu haklı çıkarmalar 

karmaşık finansal suçlar için bile basit bir başlangıç olabilir.  

Bazı çok yaygın haklı çıkarmalar aşağıdaki gibidir: 

• Bu bir kerelik ve geçici bir durumdur. 

• Yönetim bunları önemsemez. 

• Yönetim bu tip davranışlara katılır, bekler ve ödüllendirir.  

• Kimse incinmez ve şirkete yardım edilmiş olur. 

• Ben bunu hak ediyorum. 

Hile içeren bir davranışı haklı çıkarmak için bir temel olup olmadığını belirlemek, 

hataya bağlı bir hilenin yapılmış olabileceği, riskinin değerlendirilmesinde önemlidir. 

Normalde, hilenin olduğu her durumda, hile üçgeninin üç köşesi de farklı 

seviyelerde bulunur. Bunlar birbiriyle oldukça yakın ilişki içerisindedir. Hile yapmak 

için güdü ne kadar kuvvetliyse, suçlular için hareketlerini haklı çıkartmak da bir o 

kadar kolay olacaktır. Kolay fırsat da aynı etkiye sahiptir: iç denetim yoksa veya 

etkisizse; çalışanlar yönetimin dolandırıcılığa aldırmaz bir tavır içinde olduğu 

sonucuna varabilir. Üç durumun birden bulunma kapsamı ne kadar genişse, hilenin 

gerçekleşme ihtimali de o kadar yüksektir. Bu şartları minimuma indiren bir ortam 

geliştirmek, hile riskinden kaçınmak veya sınırlandırmak için hayati bir uygulama 

olacaktır. Fakat bu unsurlardan biri veya daha fazlası olmasa bile, hile riski ortadan 

kalkmış olmaz.  

HİLE TÜRLERİ VE HİLE BELİRLEME TEKNİKLERİ 

Finansal tablo hileleri şirket tarafından ya da şirkete karşı yapılan hileler olabilir. 

Şirketçe yapılan hileler suç içerikli düzenlemeler olup yasal risk taşırlar. Şirkete 

karşı gerçekleştirilen hileler, şirket açısından varlık veya gelir kaybı riski taşırken; 

suçlu açısından ortaya çıkartılma ve dava açılması riski taşımaktadır. 

Kenyon ve Tilton’a göre finansal tabloları önemli derecede etkileyen hileler, dört ana 

kategoride ele alınmalıdır. Bunlar: 

1. Finansal tablolarda hilenin yer alması, 
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2. Varlıkların haksız olarak alınıp kullanılması (çalışanlar tarafından 

gerçekleştirilen ve şirkete karşı işlenen en yaygın hile uygulaması), 

3. Hile ile elde edilen gelir ve varlıklar, 

4. Uygunsuz bir amaç için harcama ve sorumluluk. 

SAS 99, denetçilere iki alanda (hileli finansal tablo düzenlemeleri ve varlıkların 

haksız olarak alınıp kullanılması), konularında yoğunlaşmaları talimatını verir. 

Listede yer alan diğer iki durum da önemli olmakla birlikte, ilk iki durum daha fazla 

önem taşımaktadır. Haksız kazanç (özel kazançlar için resmi otoritenin kullanımı) bu 

dört kategorilerin hepsinde de yer almaktadır (Kenyon ve Tilton, 2006,121).  

Yöneticiler, ciro edilebilir rehinlerin ve paranın kullanıldığı işlemlerdeki riski 

tanımlayabilmekle birlikte hile riskinin pek belirgin olmadığı işlemleri ya da 

işlemlerin parçalarını tanımlamada zorluk çekebilirler. Bunun için hile çeşitlerinin/ 

fırsatlarının özellikleri etrafında bir hile risk modeli oluşturabilirler ve buna bağlı 

olarak yapılacak denetim planı ile yapılacak denetimler de finansal raporlamanın 

daha etkili, güvenilir, doğru ve yeterli kalitede olmasını sağlayacaktır (Kurnaz, 

2006: 113). 

Kötü niyetli çalışan, işverenin bilgisi ve onayı olmadan ve işverenine bağlılık 

göreviyle çelişecek şekilde bir kazanç elde etme amacındadır. En yaygın haksız 

kazanç mekanizması rüşvet ve komisyondur. İşin içinde bulunan kurum, çalışanına 

yapılan yasadışı ödemeden zarar görmemiş gibi görünse de, eninde sonunda birçok 

rüşvet tablosunun faturası kurum için pahalıya gelecektir. Haksız kazanç diğer 

hilelere göre daha az yaygın olsa da, yüksek maliyetlidir ve kayıt dışı olduğu için de 

finansal tablolarda belirlenmesi zordur. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, finansal raporlarda yapılan hileler, uygulamada 

şirketin defter ve kayıtlarına ve dolayısıyla finansal tablolarına yanlış girişlerin 

yapılması ya da bazı bilgilerin girilmemesi şeklinde olabilir; ki bu da finansal 

tablonun adil sunumu için gerekli işlemlerin atlandığı anlamına gelir. Her iki 

durumda da hile, faaliyetin amacı ile hatadan ayrılır. Genelde yöneticiler tarafından 

gerçekleştirilen hileli finansal tablolar; 

• Hayali satışları kaydetmek gibi finansal veya muhasebe kayıtlarının değiştirilmesi 

veya saptırılması,  

• Yanlış envanter sayımı gibi olayların/ işlemlerin finansal tablolarda yanlış beyanı,  

• Kısa vadeli borçların uzun vadeli borç gibi sınıflandırılması, 
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• Şirket için olabilecek kayıpları belirtecek beklenmedik bir olayı açıklamaktan 

kaçınmak, 

• Miktar, sınıflandırma ve sunum ya da ortaya çıkarma ile ilgili muhasebe 

prensiplerinin kasıtlı olarak yanlış uygulanması,  

gibi hareketleri içerebilir (Kenyon ve Tilton, 2006:121).  

Finansal tablo hilelerine ek olarak, denetçiler malların haksız alınıp kullanımını 

içeren hilelerle de ilgilenirler. Tek bir malın haksız kullanımı durumu diğer hile 

tablolarından daha küçük kayıplara sebep olsa (PriceWaterhouseCoopers, 2003: 7) 

da malın haksız alım ve kullanımı en yaygın hile türüdür (ACFE, 2002). Malların 

haksız alım ve kullanımı bir kurumun mallarını çalmayı içerir. Bu hareketler 

yönetimden biri veya daha fazla kişi, çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından 

uygulanabilir. Finansal tablolarda hırsızlığın etkisi, finansal tabloların genel kabul 

görmüş muhasebe prensiplerine uygun sunulmamasına sebep olduğu ya da hırsızlığı 

saklamak için kasıtlı olarak düzenlemeler yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda 

daha yüksek olacaktır. Haksız mal alım ve kullanımı, envanter veya nakit olarak 

malları çalma veya bir şirketin almadığı mal veya hizmetler için ödeme yapmasını 

sağlama gibi bir çok farklı şekilde olabilir. 

HİLELERİN ORTAYA ÇIKARTILMASI ve DENETÇİNİN ROLÜ 

Hile belirleme teknikleri bütün hileleri tanıyamasa da sağlam tekniklerin kullanımı, 

hileli beyanat veya zimmetine para geçirmenin zamanında ortaya çıkarılma 

ihtimalini artırır. Hileleri, özellikle bütün finansal tabloların %2’sinde görülen maddi 

finansal hata içeren hileleri belirlemek zordur (Kenyon ve Tilton, 2006: 121). Hileler 

genelde gizli tutulur ve ancak gizli planlar sonucu ortaya çıkar. Normalde, atlanan 

işleri destekleyen belgeler şirket dosyalarında tutulmaz. Yanlış belgeler oluşturulur 

ya da kurallar, uygun belgelerin hayali işleri desteklemesi için değiştirilir.  

Nereye bakacağını bilmek hile belirlemede ilk aşamadır. Hile yapanların 

motivasyonunu anlamak ve risk değerlendirmesine dayanarak hangi hesapta hile 

yapıldığı ihtimalini bilmek, en fazla inceleme gerektiren alanları belirlemede 

yardımcı olacaktır. Benzeri şekilde, ayrıntılı inceleme gerektiren işlerin türünden 

haberdar olmak ve diğer potansiyel risk göstergelerini bilmek, daha titizlikle 

araştırılacak alanlar konusunda denetçiyi uyarır. Bu durumda uygulanacak teknikler, 

analitik teknikler uygulama, tahmin edilemeyen denetim testlerini kullanma, 

gözlemleme ve yoklama, sorgulama yapma ve görüşmeler yapmayı içerir. Bu 

teknikler şüpheci bir bakış açısı ve hileli finansal tabloları tanıyabilmek suretiyle 

yaklaşım, yolsuzluğu belirleme ve belirleyememe açısından fark oluşturur.  
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Yönetim, işler bozulduğunda, satışlardaki kısa süreli düşüşü düzene sokmak ve 

davranışlarını haklı çıkartmak için, uzun süreli etkinin ihmal edilebilir olacağını 

düşünerek hile için mantıklı bir sebep gösterebilir. Denetçi için üstesinden gelinmesi 

gereken, hileli finansal tablo olduğuna dair erken işaretleri değerlendirmek; aynı 

politika ve uygulamalar devam ederse maddi hata olabileceğini anlamaktır (Kenyon 

ve Tilton, 2006: 123).  

SAS No.53: Denetçinin hata ve düzensizlikleri tespit ve rapor etme sorumluluğunu, 

mali tablolardaki hataları tespit etmede bağımsız denetçinin fiili sorumluluklarını ve 

bu sorumluluklarla ilgili mali tablo kullanıcısı arasındaki boşluğu daraltma amacıyla 

ASB (Accounting Standards Board) tarafından 1988’de düzenlenmiştir. (Arzova, 

2003: 120) 

Buna karşılık SAS No.82: Mali tablo denetiminde sadece denetçinin hileyi dikkate 

alması konusuyla ilgilenir. Bu maddede ayrıca risk faktörleri de belirlenmiştir. 

Denetçi bu faktörleri belirlerken, şüpheli ya da detaylı incelemeye ihtiyaç duyulan 

noktaları belirler. Bu şüpheli noktaların belirlenmesinde ise “kırmızı noktalar” ya da 

“kırmızı bayraklar” adı verilen yaklaşımdan yararlanılabilmektedir. 

Hileleri dikkate alma ve önleme noktasında iç denetçi tarafından yapılabilecekler 

ana hatlarıyla aşağıdaki gibi gruplandırılabilir (Yılancı, 2003: 158): 

• Hilenin farkında olmak, 

• Muhasebe kayıtlarında titizlik sağlanması, 

• Çalışanların hesaplarının kontrolü, 

• Kredilerin kontrolü. 

Hileye yol açan davranışlar ya da ihmaller uzun bir süreçte gerçekleşir. 

Dolandırıcılığa bağlı bir hileli bildirim, başlangıçta ortaya çıktığında muhasebeye 

etkisi ve finansal etkisi nispeten önemsiz olabilir, fakat bu etki zamanla birikir ve 

artabilir. Mesela yönetim, izleyen döneme ait belli işlerin onayını hızlandırarak o 

dönemin gelir düşüşünü gizlemeye çalışabilir. Bunun etkisi ilk etapta ciddi maddi 

boyutta olmayabilir ve bu işlemde niyet, bilinçli olarak hile yapılması olmayabilir. 

Hileler genelde yavaş yavaş olur, küçükten başlar ve zamanla büyür. Küçük bir 

hilenin bulunması, henüz keşfedilmemiş daha büyük hilelerden birine pencere 

olabilir. 

Eğer denetçi yolsuzluğa, tablolarda hileler olduğuna veya olabileceğine; fakat 

hatanın finansal tablolara maddi etkisi olmadığına inanırsa; her halükarda tüm 

sonuçları, özellikle de işe karışan kişilerin kurumsal pozisyonları açısından 
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değerlendirmelidir. Çünkü hileler maddi anlamda büyük usulsüzlükler yaratmasa 

dahi denetçiye ve şirkete utanç verecek ve bu durumda yatırımcının, denetimin 

kalitesi ve yönetimin açıklamalarının güvenilirliğine olan güveni azalacaktır.  

Muhtemel Kırmızı Bayraklar / Hile Belirteçleri  

Hilelerin belirlenmesinde hile denetçileri, şüpheli noktaları belirleyebilmek için 

“Kırmızı Bayraklar” adı verilen bir yaklaşımı da kullanabilmektedirler. Bu yaklaşım 

kapsamında uzmanlar, hile ile ilgili belirteçleri, yani kırmızı bayrakları tanımayı 

öğrenmeli, kanıt bulununcaya kadar bu belirteçleri saklamalı ve izlemelidirler. 

İşletmelerde hilelerin ortaya çıkartılması eylemi, hileli olabilecek belirtilerin, 

göstergelerin veya kırmızı bayrakların tanımlanması ile başlar. Hile belirteçlerinin, 

hileleri ortaya çıkartmaya çalışan yöneticiler, denetçiler, işverenler ve araştırmacılar 

tarafından iyi öğrenilmesi gerekmektedir. Bu belirtiler belirlenmiş olunsa da, bunlar 

kesin kanıt değildir, denetçiler kesin sonuca ulaşılana kadar izlemeyi devam 

ettirmek zorundadırlar (Bozkurt, 2001: 75). 

Hilelerin belirlenmesi, denetçinin yeteneği, hile girişimi ve yapıldığı ortamın 

tanınması ile önemli ölçüde arttırılabilir. Bu bilgi ile denetçi; anlamsız analitik 

ilişkileri, denetim zayıflıklarını, açık bir amacı olmayan işlemleri, ilgili tarafları ve 

beklenmedik ekonomik performans gibi problemleri veya diğer potansiyel kırmızı 

bayrakları daha iyi belirleyebilir. 

Hileli finansal tablo düzenlenmiş olabileceğine dair hile belirteçleri aşağıdaki gibi 

sıralanabilir  (Arzova, 2003:121). 

• Muhasebe ile İlgili Anormallikler 

• İç Kontrol Zayıflığı 

• Analitik Anormallikler 

• Aşırı Yaşam Biçimi 

• Olağan Olmayan Davranışlar 

Hilelerin belirlenmesinde temel bileşen, nereye bakacağını bilmektir. Farklı hile 

çeşitlerinden bir ya da birden fazla özellik bulunabilmektedir.  

HİLENİN ORTAYA ÇIKARTILMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR 

Hilenin belirlenmesi çok kolay bir işlem değildir. Hile iç denetim faaliyetleri 

aracılığıyla değil, genellikle olaydan sonra ortaya çıkartılır. Yolsuzlukları ortaya 

çıkartan kesin denetim işlemleri olmasa da hilenin ortaya çıkartılmasını güçleştiren 
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baskılar bulunmaktadır. Denetçi aşağıdaki baskıları aşabilirse hileyi ortaya 

çıkartmada daha başarılı olabilecektir. Hilenin ortaya çıkartılmamasını sağlayan 

değişiklikler ana hatlarıyla; sistem ve denetim bilgisinin olmayışı; hilelerin 

belirlenmesinin çok zor olduğunun düşünülmesi; denetçinin ne aradığını bilmediği 

yolundaki kaygısı; denetçinin maddecilik düşüncesinin, hileye yönelik ayrıntılı testler 

yapmasını sağlayacak becerisinin sınırlanması; hilenin, denetçinin özel odağı 

olmadığına inanılması; hile araştırmasına yönelik bir eğitiminin olmayışı ve ortaya 

çıkartılmaması; denetim programının tamamen uygulanması ve yaratıcı düşünceye 

yer verilmemesi olarak tanımlanabilir ( Kurnaz, 2006: 120-121; Alex Information, 

8-21’den alıntı). 

Hile denetimi, normal soruşturmalardan farklı olup hukuki sorgulama yöntemleri ile 

standart denetleme tekniklerini birleştiren yeni bir alandır ve bir hile 

organizasyonunu ortaya çıkartma amacıyla gerçekleştirilir. Hile belirleme çalışmaları 

analitik ve bağımsız inceleme prosedürleri gibi tekniklere dayandırılmalı bununla 

beraber denetçinin firma bilgi ve uygulamalarının yanısıra sektörel bilgi ve 

uygulamalar konusunda da bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

HİLE CAYDIRICILIĞI 

Hile caydırıcılığı yönetimin sorumluluğundadır. Mal ve hizmetlere ulaşımı sınırlayan 

ya da hileyi ortaya çıkartma olasılığını artıran denetim sisteminin varlığı caydırıcılığı 

sağlayacaktır. Hilenin önlenmesi çalışmaları her işletmenin önemle dikkate alması 

gereken bir konudur. Bu çalışmalar, hile henüz ortaya çıkamadan oluşturulacağı için 

daha da büyük önem arz etmektedir. Hile gerçekleştirildikten sonra hileli eylemin 

ortaya çıkartılması zor, zahmetli ve maliyetli olmaktadır. Bu nedenle işletmeler 

öncelikle, hile oluşmadan önce hile eyleminin fırsat ayağını kontrol altına 

almalıdırlar (Bozkurt, 2001: 23). 

Hilenin tamamen önlenmesi mümkün değildir; ancak, işletmelerde kullanılan çeşitli 

hile caydırıcıları bulunmaktadır. Hilenin önlenmesi için yönetimin geliştirdiği 

uygulamalar ve kontroller hile fırsatlarını azaltarak, cezalandırılma korkusu yaratır 

ve bu korku da çalışanları hile ve usulsüzlük yapmaktan alıkoyar Güredin, 2007: 

142).  

İşletmelerde kullanılan hile caydırıcıları sıralanacak olursa (Hillison ve diğerleri, 

1999: 356-360; ACFE : 2002): 

• Üst yönetimin duruşu, 

• Davranış kuralları, 
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• İhbar / bildirim hattı, 

• İnsan kaynakları politikaları, 

• Hile ve suistimal riskinin değerlendirilmesi, 

• Caydırıcı mesajlar, 

• Sürekli izleme/ gözetim, 

• İç kontrol uygulamaları. 

Hile caydırıcılığında denetçinin rolü üç alanı kapsar (Kurnaz; 2006: 121): 

• Planlama : Kurum etiğinin incelenmesini içeren risk değerlendirme yoluyla 

zayıflığın tanımlanması, 

• Denetleme: Caydırıcı denetimlerin etkinliğinin (kurumun stratejik vizyonu 

ve kurum kültürünün kabulü dahil) incelenmesi ve test edilmesi, 

• Bildirme: Güçlü caydırıcı denetimler için üst düzey yönetimin desteğinin 

sağlanması ve yine üst yönetimin denetim bildiri süreciyle denetimin 

azaltılmasındaki risk konusunda haberdar edilmesi.  

Denetim (özellikle iç denetim), muhtemel hilelerin gerçekleşme fırsatını azaltmalı; 

ayrıca hile oluşumunu sınırlayacak uygulamaları içermelidir. Hileli durumların 

tespitinde ve soruşturma yapılıp yapılmayacağı yönündeki kararlarda sorumluluk 

yönetime aittir. Rahat ve gevşek yönetim uygulamalarıyla ve zayıf denetimlerle 

çalışanların yolsuzluğa teşvikinin önüne geçilmelidir. İşlerin iyi denetlendiği 

durumlarda çalışanlar yolsuzluğa teşvik edilmemiş olur. Hile denetiminin en etkili ve 

en temel yolu etkili bir iç kontrol sisteminin varlığıdır. Bunun oluşturulmasındaki ve 

devamının sağlanmasındaki temel sorumluluk yönetimdedir. Yönetimin hileleri 

caydırmasında iç denetim fonksiyonu da yardımcı rol oynar (Alderman ve Wayne; 

1998, 60).  

SONUÇ 

Hileli finansal tabloların varlığı pek çok açıdan bir risk unsuru haline gelirken 

denetçilerin işletmede yapılan hileleri tespit etmesi oldukça güçtür. Hileli durumlar, 

kayıp para miktarını bulmak, işten atmak ya da suçluların cezalandırılmasını 

sağlamak, tekrarlanmasını önlemek, suçsuz kişilerin aklanması ve şüpheyi ortadan 

kaldırmak bakımından tam bir soruşturma havasında yönlendirilmelidir. 

Soruşturmanın planlama aşamasında ve soruşturma süresince, denetçilerin 

yolsuzluğa karışan personelin davranış kalıbının düzeyini ve boyutunu 
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değerlendirerek, süreç boyunca hilenin gerçekleşmesinde yöneticilerin mi yoksa 

personelin mi kasıtlı davrandığının belirlenmesi ayrı bir çalışma ve özen göstermesi 

gerektirmektedir.  

Pek çok alanda küreselleşmenin etkileri hissedilirken, muhasebe mesleğinde de bu 

alandaki uluslararası gelişme ve uygulamalar takip edilmeli, özellikle Amerika 

Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok ülkede uygulamada hayatiyet bulan; 

adli muhasebecilik mesleğinin uygulama alanlarından olan “Hile Araştırmacılığı/ 

Denetçiliği” konusu ele alınmalı ve hile denetimi konusunda ülkelerin muhasebe ve 

hukuk alanlarındaki meslek kuruluşları önderliğinde gerekli düzenlemeler yapılarak 

mesleki faaliyetlerde de  “küreselleşme” imkanları sağlanmaya çalışılmalıdır. 
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