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Dergimizde yayınlanan tüm makalelerin dergimizin yayın ilkelerine uygun olması gerek-

mektedir. Dergimizin yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler yayınlanmayacaktır. Bu sebeple
öncelikle yayın ilkelerini dikkatlice okuyunuz.



ADLİ MUHASEBE UYGULAMALARI E- DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

1) Dergiye gönderilen hakemli yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere
gönderilmemiş olmalıdır.

2) Yazılar “Microsoft Word” programında (.doc, .docx) kaydedilmiş bir CD’de (yazı tipi Times
New Roman, 12, normal stil) ve A4 boyutunda yazıcı çıktısı ile birlikte teslim edilmelidir. Dergiye
gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın verdiği
cd’deki biçimiyle yazısına “basıma” verdiği kabul edilir. Yazım yanlışlarının olağanın dışında
bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, yazının Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi
için yeterlidir.

3) Dipnotlar sayfa altında gösterilmeli, bilimsel atıf kurallarına uyulmalı ve bibliyografyaya
(kaynakçaya) yer verilmelidir.

4) Hakem denetiminden geçmesi istenen yazılarda en az 100, en çok 120 sözcükten oluşan tek
paragraf Türkçe ve İngilizce özetlerin; her iki dilde yazı başlığının ve beşer anahtar sözcüğün de
yazının başına eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

5) Yazarlar; unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve varsa
e-posta adreslerini bildirmelidir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.

6) Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılardan yazarı tarafından hakem denetimin-
den geçmesi istenenler hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının
yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevril-
mesine karar verilecek ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilecektir. Hakem raporu-
nun olumsuz olması halinde, ikinci bir hakem incelemesi yapılmayacaktır.

7) Yazarı tarafından hakem denetiminden geçirilmesi istenmeyen yazılar Yayın Kurulu tarafın-
dan değerlendirilecek ve yazının yayımlanmasına, hazırlanan rapor çerçevesinde yazardan dü-
zeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar durumdan en kısa
sürede  haberdar edilecektir.

8) Yayımlanması yayın kurulu ya da hakem tarafından uygun bulunmayan yazılar, yazarına
geri gönderilmez ve hiçbir şekilde kullanılmaz.

9) Dergide çeviri, karar, kitap incelemeleri, mevzuat değerlendirmeleri ve bilgilendirici notlara
da yer verilecektir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulu'nca
yapılacaktır.

10) Adli Muhasebe Uygulamaları E- Dergisi Yayın İlkeleri Şartlarına uymayan yazıların,
TÜBİTAK-ULAKBİM veritabanının gerekliliklerinden dolayı, Editör tarafından yapılacak ön
kabul edilebilirlik incelemesi sonrasında hemen reddedilebilecektir. 



B A Ş L A R K E N

Adli muhasebe bilim dalı ülkemizde  hak et-
tiği yere henüz ulaşamamıştır. Bunun temel
sebebi bu yeni bilim dalının ülkemizde yeterince
bilinmemesidir. Amerika Birleşik Devletleri,
Avusturya, İngiltire gibi ülkelerde yaygın ola-
rak görülen bu bilim dalı ülkemiz için çok
yenidir. Konu ile ilgili kitap, makale, dergi gibi
yayınların artmasıyla önümüzdeki yıllarda
büyük bir gelişme göstereceği muhakkaktır.
Burada yapılmaması gereken en büyük hata
çevirileri yada direkt Amerika veya diğer ülke
uygulamalarını esas almaktır. Her ülkenin
kendi ekonomik, mali, hukuki, ticari özellikleri
vardır. Bu özellikler dikkate alınmaksızın yapı-
lacak çalışmalar Osmanlı Devletinin son yılla-
rında yapmış olduğu batının bilim ve
teknolojisini almak yerine, gelenek görenekle-
rini, örf ve adetlerini transfer etmeye çalışmak
gibi olacaktır. O yüzden bu dergideki örnek-
lerde John, Mary, Derik gibi örnekler yerine
Türkiye’den örnekler vereceğiz. Türkiye’nin
bünyesine uygun örnekleri tercih edeceğiz. Adli
muhasebe biliminin ülkemizde günlük hayatta
kullanılması ise belli bir zaman diliminin
geçmesini gerektirecektir. Uygulama standart-
larının oluşması, çalışma metodolojisinin geliş-
mesi genel kabul görmüş ilke ve standartlarının
ortaya çıkması çok kolay olmayacaktır. Adli
muhasebe bilimine gönül vermiş ve bir serbest
meslek faaliyeti olarak icra merciinde bulunan-
lara Serbest Adli Müşavir adı verilir. Bir meslek
olarak bu faaliyetin gerçekleştirilmesi esastır.

Serbest adli müşavirlerin sahip olması gere-
ken özellikler, uymaları gereken etik kuralları,
mesleğin çalışma konuları geleneksel muhasebe
uygulamalarından çok önemli farklılıklar gös-
terir. Aynı zamanda yapılan klasik bir hatada
serbest adli müşaviri bilirkişi, iç denetçi, dış de-
netçi ile karıştırmaktır. Adli muhasebe bilimi de
benzer şekilde hukuk, muhasebe, denetim,
kriminoloji(Suç bilimi), grafoloji (yazı bilimi),
psikoloji, gibi pek çok bilim dalıyla yakından
ilgili olmasına rağmen kendisine has farklı bir
yapı gösterir. Adli Muhasebe uygulamalarına
ilişkin çalışma metodolojilerinin anlaşılmasında
batılı ülkelerde dahi salt eğitim öğretim yerine
tecrübe aktarım, deneyim paylaşımı hususları
önem kazanmıştır. 

Adli Muhasebe uygulamalarını ve adli mu-
hasebe bilim dalını tanıtabilmek amacıyla
hazırlamış olduğumuz derginin bu ilk sayısını
sizlere ulaştırabilmiş olmanını mutluluğunu
yaşıyoruz. Elbette ilk sayı olması nedeniyle bir
takım sıkıntılar yaşadık. Ancak bu ilk sayıve
diğer sayılar dolayısıyla sizlerden alacağımız
teşekkürün tüm yorgunluk ve sıkıntılarımızı da
hemen unutturacağını biliyoruz.

Nice sayılara birlikte ulaşmak dileğiyle
dergimizi siz değerli okuyucularımızın ilgi ve
beğenisine sunmaktayız.

S.M.Mali Müşavir SELÇUK GÜLTEN...

Yeni bir dergi daha internet dünyasında yerini alırken, özellikle

bizler; muhasebe mesleğine gönül verenler büyük bir  mutluluk
duymaktayız. Dergiyi hazırlarken muhasebe mesleğinin çok geniş
bir alanı kapsadığının bilinci ile bir farklılık yaratmayı amaçladık.
En önemli farkımız sadece adli muhasebe uygulamaları ve adli
muhasebe bilim dalı hakkında bilgi vermemizdir. 



ADLİ MUHASEBE UYGULAMALARINA KİMLER    
İHTİYAÇ  DUYAR?   

S.M.MALİ MÜŞAVİR İlyas KOCAER  

Adli muhasebe bilim dalının ülkemizde yeterince geli-

şememiş olmasının temel nedeni bu bilim dalına kimlerin
niye ihtiyaç duyduğunun sağlıklı şekilde açıklanamamış
olmasıdır. Makalemizde adli muhasebeye kimlerin hangi
güdü ve saiklerle gereksinim gösterdikleri anlatılacaktır.
Adli muhasebenin çalışma alanları dava destekleri, uzman
tanıklık ve hile, yolsuzluk ve suistimal araştırmacılığıdır.

Bir adli muhasebeciye ihtiyaç duyabilecek
taraflar ise aşağıda sıralanmıştır(Pazarçeviren
2005;4):
 Avukatlar
 Polis kuvvetleri
 Sigorta şirketleri
 Bankalar
 Mahkemeler
 İş Alemi
 Hükümet temsilcileri ve hükümete bağlı tüzel
kuruluşlar

Adli muhasebecilerin taşıması gereken en
önemli özellik tarafsızlıktır. Adli muhasebeci
kendisini hakim, avukat veya savcı yerine
koyarak tarafları suçlayamayacağı gibi kasten
suçsuz çıkarmayada çalışamaz. Bir kamu hiz-
meti yapıyor olması ve özellikle de adaletin
doğru tecelli etmesinde bir rol üstlenmesi nede-
niyle adli muhasebecinin tarafsızlık özelliği
daima ön planda olacaktır. Adli muhasebe
uygulamalarına ihtiyaç duyan kişiler sadece
yukarıda sayılanlarla kısıtlı değildir. Daha pek
çok kişi, kuruluş, kesim veya kurum adli
muhasebeye ihtiyaç duyabilir. Ancak herkesin
adli muhasebeden beklentileri doğal olarak
farklılıklar gösterecektir. Örneğin avukat adli
muhasebeden kendi müvekkilinin suçsuz oldu-
ğunu ıspatlamaya yarayan kanıtları talep
ederken, polis kuvvetleri ise kişinin suçlu oldu-
ğunu ıspatlamaya yarayan belge ve delilleri
isteyecektir. İşte bu tip menfaat çatışması olan

durumlar da adli muhasebeci taraf tutmaksızın
yalnızca gerçeği açıklamak zorundadır. 

Adli muhasebe uygulamaları ülkemizde
genelde ara çözümlerle halledilmeye çalışıldığın-
dan bu alan fazla gelişememiştir. Avukatlar
dava destek hizmetlerini muhasebecilerden
ahbap-çavuş ilişkileri içerisinde temin etmekte-
dir. Uzman tanıklık hizmetlerini ise bilirkişiler
tarafından karşılanmasına çalışılmaktadır. Hile,
yolsuzluk ve suistimal denetçiliği faaliyetlerini ise
iç veya dış denetçiler yada mali polis teşkilatı bir
ölçüde üstlenmektedir. Böyle ara çözümlerle adli
muhasebeye olan ihtiyaç giderilmeye çalışıldığın-
dan adli muhasebe uygulamaları ülkemizde
yeterince gelişmemiştir. Oysaki belli bir alanda
uzmanlaşma ve profesyonelleşmenin getireceği
sayısız faydalar olduğu muhakkaktır. 

Adli muhasebeye ihtiyaç duyulan alanları
kısaca özetleyecek olursak; (Lorenzo 1993;63)
- Toplumda bireyler ve kurumlar artan oranda
mahkemelere başvurmaya başlamıştır,
- Ticari işlemler giderek karmaşıklaşmaktadır, 
- Toplumda, bireyler ve kurumlarla devletin
ilişkileri giderek sorun doğurmaya başlamıştır,
- İşletmelerde çalışanların yaptıkları yolsuzluklar
giderek artmakta ve ortaya çıkartılması ve de
önlenmesi zorlaşmaktadır,
- Artan sayıda ve büyük tutarlarda işletme
başarısızlıkları yaşanmaktadır,
- Avukatlar ve mahkemeler karşılaştıkları
olaylarda  daha  fazla  uzman  desteğine  ihtiyaç 



duymaktadırlar. Genel olarak adli muhase-

beye olan ihtiyacı tespit ettikten sonra
yapılması gereken en önemli husus adli muha-
sebeye ihtiyaç duyan kişilerin hangi güdü ve
saiklere sahip olduklarının incelenmesidir. 

Avukatlar, Polis Kuvvetleri, Sigorta Şirketleri,
Bankalar, Mahkemeler, İş alemi, Hükümet
temsilcileri, hükümete bağlı kuruluşlar adli
muhasebeye ihtiyaç duyarlarken kendi bakış
açılarından olaylara yaklaştıklarından farklı
istek ve beklentileri, farklı fikir ve güdüleri
bulunmaktadır.      

Adli muhasebeciye ihtiyaç duyabilecek taraf-
lardan birincisi olan avukatlar aşağıda belirt-
tiğimiz nedenlere sahip olabilirler. 
a) Karşı tarafın savunmasını çürütecek, boş-

luklarını ortaya çıkartabilecek delil, bilgi ve
bulguları elde etme isteği,
b) Kendi savunmasını oluşturacak, müvekkili-
nin masum olduğunu ispatlayacak delil, bilgi ve
analizlere ulaşma isteği,
c) Müvekkilinin masum çıkmasının olası olma-
dığı durumlarda alacağı cezayı en aza indirecek
delil, bilgi ve belgelere sahip olma isteği,
d) Olayla ilgili savunmasını oluşturması esna-

sında muhasebesel yönü fazla olan kısımları
anlama isteği,

Adli muhasebeye ihtiyaç duyabilecek taraf-
lardan olan polis kuvetleri ise aşağıda belirtilen
saik ve güdülere sahip olabilir. 
a) Polis Akademileri veya okullarında yeteri

derecede muhasebe veya adli muhasebe dersleri
görmediklerinden, sürekli değişen ve karmaşık
bir yapıya sahip olan mevzuat yüzünden
çözümleyemedikleri olaylarla ilgili üst düzey
muhasebesel analize sahip olma isteği,
b)Polis kuvvetleri bir mali olayda kimin suçlu

olduğunu veya kimlerin hangi mali kazanç
veya kayıplara maruz olduğunu tespit etmek
için adli muhasebecilere başvurabilirler.
c) Polis kuvvetleri araştırma konusu ile ilgili

olması muhtemel muhasebe hile ve yolsuzluk-
larının tespit edilmesini isteyebilirler. 

Adli muhasebe uygulamalarına talep yaratan
sigorta şirketleri ise;
a) Sigorta şirketi aleyhine yapılan mali nitelik-

teki dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak
amacıyla;
b) Sigorta ödemelerinde gerçekleşen zararın mali
kazanç ve kayıpların sağlıklı bir tespitinin
yapılması amacıyla,  
c) Bilanço, gelir tablosu veya diğer mali tablola-
rın tümünün veya belli hesap kalemlerinin ger-
çekliğinin araştırılmasının gerektiği durumlarda,

adli muhasebeye ihtiyaç duyabilirler. Adli
muhasebe uygulamalarından batılı ülkelerde en
çok yararlanan grup olan bankalar ise;
a) Kredi ve kredi kartı dolandırıcılık olaylarında 
b) Bankada gerçekleştirilen hile, yolsuzluk ve

suistimal olaylarının araştırılması
c) Bankacılık kanunundan kaynaklanan suçların
aydınlatılmasında muhasebesel yönü ağırlıklı
olan mali olayların aydınlatılması, 
hizmetlerini genelde adli muhasebecilerden talep
etmektedirler. 

Adli muhasebe uygulamalarına ihtiyaç duyan
mahkemeler ise çok çeşitli uyuşmazlıklarda adli
muhasebecilere başvurabilmektedir. 
a)Dava konusu olayın muhasebesel boyutunun

tüm yönleriyle aydınlatılması esnasında,
b) Tarafların ileri sürdüğü muhasebesel iddiala-

rın hangisinin doğru olduğunu tespit etmekte,
c) Uzman tanıklık hizmetleri kapsamında mah-

kemeler adli muhasebeciye sorular sormaktadır.



Adli muhasebeciye en fazla ihtiyaç duyan
taraf olarak hep mahkemeler gösterilmektedir.
Bir anlamada mahkemelerin işleyişini hızlan-
dıran ve adaletin tecellisine yardımcı olan adli
muhasebeciler mahkemelerin bir unsuru gibi
düşünülmektedirler.  Adli muhasebe hizmet
duyan bir diğer taraf ise iş alemi, diğer adıyla
özel sektör işletmeleridir.İş alemi;
a) İşletmelerinde yaşanan diğer ortakların, yö-
neticilerin veya çalışanların gerçekleştirdikleri
hile, yolsuzluk ve suistimal olaylarının delil ve
belgeleriyle ortaya çıkartılmasında,
b) İşletmelerinin taraf olduğu davalarda dava
destek hizmetleri veya uzman tanıklık hizmet-
leri kapsamında 

adli muhasebeye ihtiyaç duymaktadır. Hükü-
met temsilcileri veya hükümete bağlı kuruluşlar
ise adli muhasebeye;
a) Partilerinde, kamu işletmelerinde yaşanan

hile, yolsuzluk ve suistimallerin araştırılmasında
b) Herhangi bir görevi kötüye kullanma, mali

suçların aydınlatılmasında,
adli muhasebeye ihtiyaç duyarlar. 

Kısaca adli muhasebeye ihtiyaç duyan kişi, kurum
veya kuruluşları açıkladık. Adli muhasebe uygula-
malarının ülkemizde bilinir hale gelmesiyle bu
mesleğe yönelik talebin artacağı da bir gerçektir.
Öncelikle adli muhasebe hizmetlerinin yeterli ve
etkili bir tanıtımının yapılması gerekmektedir.  

Sonuç olarak adli muhasebe mesleğine ihtiyaç du-
yanlar adli muhasebeciden kendi taleplerine uygun
bilgi, belge veya delil üretmesini isteyebilirler. Adli
muhasebeci ise tam bir tarafsızlıkla adaletin doğru
tecelli etmesini sağlayacak olan gerçeği sunmalıdır.
Yalnız adli müşavir kendisini hakim yerine koyarak
karar veremeyeceği gibi savcı yerine koyarak da
araştırdığı konu ile ilgili tarafları doğrudan suçla-
yamaz (Gülten ve Kocaer 2011;8).
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ADLİ MUHASEBE UYGULAMALARINDA HİLE,
YOLSUZLUK VE SUİSTİMAL DENETİMİ

S.M.MALİ MÜŞAVİR Barış BOYRAZ  

Adli muhasebe uygulamalarının en bilinen alanı olan

hile , yolsuzluk ve suistimal denetçiliği bölümü genelde iç
denetçi, dış denetçi ile karıştırılmaktadır. Hile, yolsuzluk
ve suistimal denetimi faaliyetlerinde amaç işletmeler aley-
hine gerçekleştirilen ve suç teşkil eden olayları tespittir.

Yolsuzluk denince ülkemizde akla en çok ihale
yolsuzlukları gelmektedir. Ayrıca gümrük, vergi,
banka yolsuzlukları gibi yolsuzluk türleri de
vardır.

Suistimal kavramı iyi niyete karşı, iyi niyet
taşımayan   eylem,  niyet   ve  düşünce  ile işine 
geldiği gibi kendi yararlarına çıkarlarına uygun
hareket tarzı içinde olmak şeklinde tanımlanır.

İşletmelerde hileli davranışlara ilişkin olarak
öncelikle kimlerin hangi düşünce ve saiklerle
başvurduğunu inceleyelim. Adli muhasebeciler
belli bir miktarda psikoloji ve kriminoloji bilgi-
sine sahip olmak zorundadırlar. İşletmelerde
hile yolsuzluk veya suistimal yapabilecekler;
a) İşletme Çalışanları 
b) İşletme Yöntecileri
c) İşletme Ortakları
d) Yatırımcılar
e) Tedarikçi ve Taşeronlar
f) Müşteriler

Cressey tarafından 1940'ların sonlarında
geliştirilen ve hile üçgeni olarak da adlandırılan
teoriye göre; hilenin ortaya çıkabilmesi için üç
temel durumun mevcudiyeti gerekir. 
1-Baskı Unsuru:Hile yapacak kişiyi hile yapması
için motive edecek üzerinde baskı yaratacak
durumlar olmalıdır. Örneğin işletme yöneticisi
borcunu ödeyemediği için ölüm tehdidi almak-
tadır. İşletme çalışanının çocuğu ağır hastadır ve
ameliyatı için yüksek miktarda para gereklidir.
Hile yapan kişinin bu tip baskı yaratan durum-
larla kendi imkanları çerçevesinde normal
yollarla başa çıkmasının imkansız olması da
gerekmektedir. 

Adli muhasebenin bu alt çalışma alanına araş-
tırmacı muhasebecilik, hile denetçiliği,      dedek-
tif muhasebecilik gibi isimlerde verilmektedir.
Adli muhasebe uygulamaları içerisinde    dene-
tim biliminin konularının ağırlıkta olduğu bir
bölümdür. Hile, yolsuzluk ve suistimal      kav-
ramlarının çokca karıştırıldığı bir gerçektir.
Oysa her bir kavram kendine has özellikler   ta-
şımaktadır. 

Hile denildiğinde “Birini aldatmak, kandır-
mak, bir kazanç veya fayda sağlamak amacıyla
yapılan her türlü dolap, entrika, düzen, oyun,
kural ihlali veya desise” anlaşılmaktadır.
Yanlışlığın, hatanın aksine hile de eylemi
gerçekleştiren kişi gerçeği bilmekte, hareketini
planlamakta ve sonucunu arzulamaktadır. 

Muhasebe bilimi için hile; yanlış olduğu bili-
nen veya doğruluğuna inanılmayan bir takım
uygunsuzlukların ve yasa dışı hareketlerin mak-
satlı kandırma veya yanlış sunma niyetiyle ya-
pılmasıdır (Emir, 2008: 112).

Yolsuzluk ise merkezi Almanya'da bulunan
Uluslararası Saydamlık Örgütü'ne göre, “ özel
çıkar sağlamak amacı ile devlet gücünün kötüye
kullanılmasıdır” şeklinde tanımlanmıştır.
Yolsuzluğun meydana gelmesi için üç unsur
aranır;
a) Kamusal kaynak, imkan veya Kamusal Yetki
Kullanımı 
b) Kamusal kaynak veya kamusal yetkinin

kötüye  kullanımı
c) Kendisine, yakınlarına veya ilişkili olduğu

kişilere özel haksız çıkar sağlama 



2-Fırsat Unsuru: İşletmede hile yapan kişinin
kolayca yakalanmadan hile yapabileceği bir
durumun olması gerekir. İşletmede yeterli kont-
rollerin yapılmaması veya muhasebe ve iç kontrol
sistemlerindeki yetersizlikler gibi hile yapılmasına
imkan verecek bir yapı olmalıdır.
3-Haklı Gösterme Unsuru: Yapılan hileyi içselleş-
tirme, kabullenme davranışı olarak tanımalanır.
Yani kişi kendi vicdanında, düşünce sistemati-
ğinde yaptığı hileyi haklı gösterir. Örneğin bu hır-
sızlık değil borç sonra geri ödeyeceğim gibi
düşünceler. Hile üçgenine yöneltilen bir eleştiri ise
maddiyat unsurunu dikkate almamasıdır. Yani
baskı unsuru ile oluşan ihtiyaç, fırsat  unsuru ile
elde  edilecek  kazanç-fayda  ile  karşılanamıyor 

ise kişi hile yapmayacaktır. Hile yapmasına
değecek miktarda bir parayı veya hemen paraya
dönüşebilecek bir değeri elde edemeyecek kişi hile
yapmayacaktır. Yani hile üçgeninin aslında bir
dörtgen olması gerekmektedir. Hile karesi... 

Adli muhasebenin bu alt çalışma alanında hile
yapması muhtemel kişileri 6 grupta toplamıştık.
Şimdi bu kişileri sırasıyla inceleyelim.
a)İşletme Çalışanları: İşletme çalışanlarını hile
yapmaya iten güdüler çok çeşitlidir. Genel olarak
şirketin onlara hakkettiği ücreti vermemesi, terfi,
izin gibi haklarının yendiği düşüncesi, işverenin
işgörenleri arasında eşit işlem yapma kuralının
yok sayması, stres ve diğer psikolojik etkenler,
kumar, içki gibi kötü alışkanlıklar hile üçgeninin
baskı unsurunu oluştururlar. İşletme çalışanları-
nın fırsat unsuru açısından bulundukları görev, iş-
letmenin iç kontrol sisteminin yetersizliği, görev ve
yetkilerin bir kişi de toplanması gibi durumlar
önem taşır. Haklı gösterme ise kişinin vicdanı ile
hesaplaşmasının bir sonucu olup, geri verecektim,
borç almıştım, bu parayı haketmiştim gibi gerek-
çelerle ifade edilebilir. 
b)İşletme Yöneticileri: İşletme yöntecilerini hile
yapmaya iten nedenler de çok çeşitlidir. İşletme
yöneticileri sahip oldukları yüksek hayat stan-
dartlarını devam ettirmek, toplumda elde ettik-
leri  konumu kaybetmemek gibi nedenlerle hile
yoluna  başvururlar. Fırsat   unsuru  açısından
işletme yöneticilerinin çalışanlardan daha fazla
imkanlara sahip olduğu düşünülür. Yöneticilerin
yetki ve sorumluluklarının  net  bir  şekilde  belli 

olmaması bu tip olumsuzluklara neden olabi-
lir. Haklı gösterme hile üçgeni unsuru yönetici-
ler içinde çalışanlarda olduğu gibidir. “Uzun
saatler mesai yapıyorum, bütün sorumluluk
bende,    işletme ortaklarının işletmeden haberi
bile yok” gibi haklı gösterme gerekçeleri
vardır.
c) İşletme Ortakları: İşletme ortaklarının dav-
ranışlarını hile üçgeni açısından değerlendire-
cek olursak;
Baskı unsuru: İşletme yöneticilerine benzemek-
lem beraber etkisi daha ağır olmaktadır.
Fırsat Unsuru: İşletme yöneticilerinin fırsatları-
nın daha üzerinde fırsata sahiptirler. Hile fırsatı
açısından değerlendirildiğinde;
İşletme Ortakları> Yöneticiler > Çalışanlar

Haklı gösterme unsurunda ise en etkili olan
“Diğer ortağıma göre tüm işi ben yapıyorum.
Tüm sorumluluk bende... Hep ben çalışıyorum.
Oysa o yorulmadan para kazanıyor” gibi açık-
lamalar  genelde ağır basmaktadır.
d)Yatırımcılar: Yatırımcıların davranışlarını da
hile üçgeni esasları doğrultusunda değerlendi-
rilebilir. Yatırımcılar mali tablo hileleri gibi
olumsuzluklardan kendileri de negatif etkile-
nebilirler. Burada işletme aleyhine hile,
yolsuzluk veya suistimal yapabilecek olan
yatırımcıları inceleyeceğiz.
Baskı Unsuru açısından yatırımcıların güdülen
mesi işletme çalışanlarından fazla değildir.
Kişisel hırslar bu noktada daha büyük önem
taşımaktadır.



Fırsat unsuru açısından yatırımcıların içerden işbirlikçi
bulma, tedarikçi veya müşterilerle birliktelikler oluşturma
veya borsa oyunları gibi seçenekleri mevcuttur. 
Haklı gösterme unsuru açısından ülke ekonomisine fayda
sağlama, işletmenin batmasını önleme gibi gerekçeler ileri
sürülmektedir. 
Yatırımcılar işletme varlıkların tamamını veya bir kısmını
yada işletmeyi bütünüyle ele geçirmeyi amaçlayabilirler.
İşletmeyi gerçek değerinin çok altında almak veya elle-
rindeki işletme hisselerini değerinin çok üzerinde satmak
gibi amaçlarla işletme aleyhine hile, yolsuzluk ve suistimal
davranışları içerisinde olabilirler.

e) işletme Taşeronları/Tedarikçileri: İşletmeye
mal veya hizmet sağlayan taşeronlar veya diğer
tedarikçiler de işletme aleyhine hileli davranış
gösterebilirler. 

Baskı unsuru açısından taşeronlar veya mal
tedarikçileri batma noktasında olabilirler veya
ödeyemeyecekleri ağır borçlar altında eziliyor
olabilirler. 

Fırsat unsuru açısından değerlendirildiğinde ise
çeşitli yollar sözkonusudur. Hakedişlerini yüksek
gösterip yapmadıkları işin parasını alan taşeron-
lar olabileceği gibi teslim etmediği veya teslim et-
tiği miktardan fazla malzeme parasını isteyen
tedarikçiler olabilir. Fırsat   unsuru    açısından
genelde  işletme  çalışanlarının da  işbirliği   ile
sonuca daha kolay ulaşıldığı görülmektedir.

Haklı gösterme açısından taşeronlar genelde
ben çalışıyorum işletme sırtımdan para kazanı-
yor şeklinde yaklaşımlar göstermektedir. Mal-
zeme tedarikçileri ise işletme benden 3’e aldığını
15’e satıyor, müstahak bunlara gibi haklı gös-
terme argümanlarına başvurmaktadırlar. 

f) Müşteriler:İşletmeden mal veya hizmet alan
müşterilerde işletme aleyhine hile gibi olumsuz
faaliyetlerde bulunabilirler. 

Hile üçgeni unsurları açısından müşterileri in-
celeyecek olursak baskı unsuru öne çıkar. İşletme
ile müşteri arasında mal ve hizmet satışından
doğan çıkar çatışması vardır. Müşterilerin kendi
bütçelerinden, aşırı borçlarından bu baskı oluşa-
bilir. Müşterilerin finansal sıkıntıları firmaya
karşı hile davranışı yapmalarına neden olabilir.

Fırsat unsuru açısından müşteriler içeriden yar-
dım almadıkça  veya  çalışanların  da    ihmali
olmadıkça başarılı olmaları zordur.
Haklı gösterme unsuru   açısından  yıllardır bu
firmadan mal alıyorum, benim sırtımdan zengin
oldular şeklinde de yaklaşımları olabilir. 

Buraya  kadar  incelediğimiz grupların hile
yapabilmesi   için gereken  risk  faktörlerini  iyi
hesaplamak gerekir. Hileli islem yapmaya üst
yönetimi sevk eden ve yolsuzluk risk faktörleri
seklinde isimlendirilen nedenler farklı gruplar al-
tında asagıda sıralanmaktadır.(Kaval, 2005:71)
- Üst yönetimin dürüstlügü ve yetersizliginden
kaynaklanan risk faktörleri
- Sektör kosullarından doğan risk faktörleri
- Sıra dısı(arizi) işlemlerden kaynaklanan risk
faktörleri
- Yeterli ve uygun denetim kayıtları bulunma-
masından kaynaklanan risk faktörleri

Risk faktörlerinin de iyi bir şekilde her işletme
için ayrıca  değerlendirilmesinde sayısız fayda
bulunmaktadır. Önemli olan hileyi bulup ortaya
çıkarmaktan çok, hile hiç meydana gelmeden
önleyebilmektir. Bu yüzden işletmelerin gerekli
tedbirleri önceden  alması  hiç değilse var olan
önlemleri iyileştirmesi gerekir.
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ADLİ MUHASEBE VE ADLİ PSİKOLOJİ BİLİM
DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER   

S.M.MALİ MÜŞAVİR Arif ÇETİNTAŞ

Adli muhasebe ve adli psikoloji bilim dalları arasında

oldukça sıkı bir ilişki vardır. Adli muhasebeciler çoğu
zaman  adli psikoloji biliminin  çalışma prensiplerinden
yararlanırlar. Hukuk  ile psikoloji biliminin konularının
kesiştiği  noktada  adli  psikoloji, hukuk  ile  muhasebe
konularının  kesiştiği  noktada  ise adli muhasebe vardır. 

Adli muhasebe uzmanları için çoğu kez “sayıların
gerçek yüzünü gören” nitelendirmesi kullanılır.
Psikolojide duyu organlarımızın beynimize ilet-
tiği sinyallerin farklı olarak algılanmasına algı
yanılması denir. Adli  muhasebe  uzmanları  ise
bilanço, gelir tablosu gibi mali tablolar ile muha-
sebe iliminin konusuna giren alanlarda daima
belli bir  şüphe  ile yaklaşarak gerçeği aramak
zorundadırlar. “Minareyi çalan kılıfını hazırlar”
atasözünde olduğu gibi çoğu kez hile, yolsuzluk
veya suistimal  yapan  kişi  işletmenin bu olayı
ortaya  çıkaramaması için gerçekleri gizlemiş,
değiştirmiş veya maskelemiş olabilir. Adli muha-
sebe uzmanları algı yanılmalarına düşmemek
için gerekli önlemleri almalı, en küçük ayrıntıyı
bile şüpheci bir yaklaşımla tekrar gözden geçire-
bilmelidir. Immanuel Kant'a göre, biz bazı şeyleri
olduğu  gibi  değil,  bizim   istediğimiz  biçimde
görürüz. Çoğu işletmede “Yıllardır bizde çalışıyor,
çok dürüsttür, kesinlikle o yapmış olamaz” sözle-
rini işletme aleyhine büyük zararlara neden olan
hileler yapmış kişiler için duyarız. Burda da çok
benzer  bir  algı yanılması sözkonusudur. Hile,
yolsuzluk  veya susitimal davranışları gösteren
kişinin ille eski bir suçlu olması veya bir suçluya
ait davranış kalıpları göstermesi beklenemez.
Öncelikle kişiyi suça iten etmenlerin dikkatle in-
celenmesi gerekir. Kişi ağır bir mali baskı altında
bulunabilir veya kendisi veya bir yakını  için ciddi
bir tehlike söz konusu olabilir. Kişinin tek başına
üstesinden gelemeyeceği kadar ağır bir sorun,
problem  veya  depresyon  hali  normal  şartlar
altında kesinlikle suç işlemeyecek bir bireyi dahi
suç davranışına itebilir. 

Suç eyleminden sorumlu bireylerin kişilik özellik-
lerini gösteren yöntem “suçlu profili” olarak ta-
nımlanmaktadır(Cantürk ve Cantürk 2004:27).
Suçlunun yetiştirilme tarzı, ailesi, aldığı eğitim ve
kültürel yapısı ile her türlü gelişimsel bozukluk
ve varsa suçun işlenişinde gözüken kişiye mevcut
psikiyatrik bozukluklar failin bulunmasında
önemli rol oynar. Profil çıkarma veya suçlunun
psikolojik yapısının analizinin tarihi 2’nci Dünya
Savaşı sırasında başlar. Savaşta Adolf Hitler’in
davranış profilini çıkartması için William Lange
isimli bir psikiyatrist görevlendirilir. Oldukça fay-
dalı olduğu düşünülen bu yöntem geliştirilerek
uygulanmaya devam edilir. Esas olarak suçlu
profili çıkarma ile Geberth aşağıdaki bilgilerin
elde edilebileceğini söylemektedir.
1) Yaş
2) Cinsiyet
3) Irk
4) Medeni durum ve evlilik uyumu 
5) Zeka 
6)Öğrenim durumu 
7) Yaşam şekli 
8) Büyüdüğü çevre 
9) Sosyal uyum 
10) Kişiliği, karakteri 
11) Davranış Tarzları 
12) Görünüm/Sosyoekonomik durum 
13) Duygusal uyum/Motivasyon 
14) Mental yetersizlik
15) Patolojik davranış özellikleri
16) İşe uyum 
17) İş alışkanlıkları
18) Olay yeri ve yaşadığı yerin ilişkisi 



Mala karşı suç, belirli bir mal üzerindeki mülkiyet hakkının
çeşitli yollarla ya hiç bedel ödenmeksizin karşılıksız olarak ya
da normal değeri ödenmeden alınması veya kazanılmasıdır.
İnsanların paraya verdikleri önemin artmasıyla ekonomik
suçlarda hızla artmıştır. Türkiye’de 2001 yılında görülen ağır
krizde ekonomik suçların, hortumlanan bankaların, etkisi de
az değildir. Ekonomik suçlar diğer adi veya sokak  suçlarına
göre daha az farkedilmelerine rağmen, toplumun ekonomik
sosyal ve mali yapısına çok daha fazla zarar vermektedirler. 

Ekonomik suçlar genelde beyaz yakalı olarak
nitelendirilen  iyi  bir  eğitimi  ve mesleği olan,
toplumda belli bir yer edinmiş kişiler tarafından
işlenen suçlardır. Beyaz yakalı suç fikri ilk olarak,
1939 yılında Amerika Sosyoloji Kurumunun top-
lantısında SUTHERLAND tarafından tanımlan-
mıştır(Barnett:2010). Beyaz yakalı suçları;
genelde şiddete dayanmayan bir suç olarak ta-
nımlamaktadır. Genelde;  haraç, şantaj,  zimmet,
rüşvet, borsa manipülasyonu, kredi yolsuzlukları,
içeriden öğrenme ticareti, fiyat belirleme,  gibi sa-
nığın mesleğinden kaynaklanan güven duygusu-
nun hile ve diğer yollarla hukuka aykırı bir
biçimde kötüye kullanılmasıyla işlenen suçlardan
oluşur. Beyaz yakalı suçları genel olarak organize
suç olarak benimsenmekte olup, şu özellikleri ön
plana çıkar(Karatay ve Kapusızoğlu; 2011:118);
• Mali çıkar sağlama eylemi şiddet kullanılma-
dan gerçekleştirilir,
• Mesleki konumun kullanılması ile yapılan bir
aldatma eylemi söz konusudur,
• Eylemde özel mesleki yetenekler ve fırsatlar
kullanılır,
• İşletmelerde veya kamu kuruluşlarında bulu-
nan, özel teknik ve profesyonel bilgilere sahip kişi
veya kişiler tarafından gerçekleştirilen fiil söz ko-
nusudur. Söylenmesi gereken bir diğer özellik ise
bu suçlar detaylı ve dikkatli planlamalar sonucu
gerçekleştirildiğinden tespiti zordur. 

Türkiye için tipik bir suçlu profili, yapılan çeşitli
araştırmalara göre genellikle erkek (%91) ve 31-
40 yaşları arasındadır(%62). Bu kişilerin büyük
bir  çoğunluğu (%68) lise ya da aşağı düzeyde
eğitim alırken; sadece %32’ü üniversite düzeyinde
ya da daha yüksek bir eğitim görmüştür.

Ülkemizdeki şirketler, işe alınacak adayları ay-
rıntılı olarak incelememektedirler. Sadece sabıka
kaydı  getirmesi  ile kişi hakkında bir kanaate
varılamaz. Ayrıca kişinin sosyal, ekonomik du-
rumu, psikolojik özellikleri de araştırılmalıdır.
Ayrıca şirketler eski çalışanlarının özellikle de-
partman değiştirdiklerinde ya da terfi ettikle-
rinde, kişisel durumlarında suça yönelmelerine
yol açabilecek değişiklikler (lüks bir  yaşam tar-
zına hızlı geçiş gibi) olup olmadığını düzenli bir
şekilde gözlemlemelidirler.

Edwin H. Sutherland toplumda yüksek saygın
statüye sahip bireylerce, “zengin, eğitimli ve güç-
lülerce” ceza yasalarının ihlali için beyaz yaka
suçu tanımını getirmiştir. Sutherland’a göre,
beyaz yaka suçlularının yakalanmaları, sorgu-
lanmaları, tutuklanma ve hüküm giyme olasılığı
diğer tür suçlulardan çok daha düşüktür. Ayrıca
bu suçlular hüküm giyseler bile diğer suçlular gibi
cezaevi koşulları yaşamazlar. 1939 yılından bu
yana elbette beyaz yaka suçlarının mahiyeti de
değişmiş ve benzer yeni suç türleri de oluşmuştur.
Beyaz yaka suçları artık sadece “zengin, eğitimli
ve güçlülerce” işlenmemekte daha alt toplumsal
sınıflarda bulunan kişiler de bu tip suçları işleye-
bilmektedirler. Hatta bireylerin çalıştıkları ku-
rumların bilgisi veya bilgisi dışında o kurumların
prestijlerini kullanarak işledikleri yeni bir suç
türü, şirket suçluluğu (corporate crime) kavramı
da ortaya çıkmıştır. Şirket suçu, ceza yasasının
şirketin yöneticileri, çalışanları veya şirket adına
ve yararına çalışan temsilcileri veya ortakları ta-
rafından ihlal edilmesidir. Mesleki Suç: Birey ta-
rafından istihdam sürecinde işlenen suçtur.
Benzer başka beyaz yaka suçları da vardır.   



Zimmete Para Geçirme: Kendi kontrolüne, idaresine, zilliye-
tine veya bakımına bırakılan para veya mülkün uygunsuz
şekilde  kendi  özel  çıkarları  için  tahsisi  veya  kullanımıdır.
Sahte İmza Atmak: Karşılığında hileyle haksız  bir yarar sağ-
lamak amacıyla bir evrak yaratmak veya değiştirmek ya da
onu  yasal  ve  geçerli  bir  belge  gibi  göstermektir.
Rüşvet: Beyaz yaka suçluluğunun başka bir türüdür. Rüşvet,
aslında kamu veya müşteri yararına kullanması için verilen
gücü, yetkiyi veya bilgiyi, yasadışı, haksız bir fayda sağla-
mak amacıyla başkalarına satmaktır. Kurumların bireysel
pozisyonlar, mevki ve ünvanlar kullanılarak sömürülmesinde
şahıslar  genelde   kandırılarak,   zorlanarak  mağdur  edilir.

Rüşvette  bu  suç  iki  tarafın özgür iradeleriyle
aldıkları karar sonucunda işlenmektedir.  Rüşvet
suçları sadece kamu sektöründe görülmemekte
büyük ve kurumsal firmalar da çalışanlarının ve
yöneticilerinin işledikleri rüşvet suçu nedeniyle
ciddi bir şekilde mağdur olmaktadır. Yeni Türk
Ceza kanunumuz eskisinin aksine sadece kamu
görevlilerince bu suçun işlenebileceğini öngörme-
miştir. Özel  sektör  çalışanlarının  da  rüşvet su-
çunu işleyebileceğine YTCK 252/4 ile hüküm
getirmiştir.  Ayrıca rüşvet alan veya bu konuda
anlaşmaya varan kişinin, yargı görevi yapan,
hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir
olması hâlinde, kendisine verilecek cezanın üçte
birden yarısına kadar artırılacağı da hükme bağ-
lanmıştır. Rüşvet suçunu işleyen kişilerde genelde
psikolojik olarak gönül rahatlığı veya kabul-
lenme davranışı egemendir. Yani alan da veren
de razı,   burada   herhangi   bir  zorlama   yok ki
anlayışı genel olarak buna neden olur.  Ayrıca
rüşvet verse  de  vermese  de işini yapacaktım.
Sadece  onun  işini biraz öne aldım gibi vicdani
kabullenme   gerekçeleri   geliştirilmiştir. Oysa
rüşvet gelişmiş toplumlarda çoğu zaman önemli
ölçüde  ortadan  kaldırılmış veya mininum bir
düzeye  indirilmiş suç  iken   gelişmekte  olan
toplumlarda  çok sık görülen bir suçtur. Rüşvet
suçunun her zaman en temel mağduru toplum-
dur. Toplumda yozlaşmaya, adalete ve devlete
olan inancın zayıflamasına yol açmaktadır.
Bugün ise toplumun hemen hemen her kesiminde
rüşvet adeta bir “kolaylık vergisi” olmuştur.

Bilirsiniz,  hani,   insanda  bir  damar   varmış,
Ki   yüzsüz   olmak   için  mutlaka o çatlarmış;
Nasılsa  “Rabbim  utandırmasın!”  duası  alan,
Bu  arsızın  o  damar   zaten  eksik   alnından!

Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde de rüşvet
suçlusu  kişinin  ağır  bir  psikolojik   bozukluk
içerisinde olması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Adli  muhasebe uzmanları ayrıca suçlu kişiyi
itirafa zorlamakta veya sorgulama, görüşme
gibi yüz yüze uygulamalarda kişinin psikolojik
halini gözlemlemekte adli psikoloji biliminden
yararlanmaktadır. Adli psikoloji suçlu kişinin
psikolojik durumunu analiz ederek kişinin dav-
ranış kalıplarına yönelik öngörüler çıkarabil-
mektedir. Adli muhasebe uzmanları da adli
psikoloji  bilgisine belli  ölçüde sahip olmalı ve
uygulamada bu bilgileri kullanabilmelidirler. 
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ADLİ MUHASEBE ALT ÇALIŞMA ALANI OLAN
UZMAN TANIKLIK UYGULAMALARI    

S.M.MALİ MÜŞAVİR Selçuk GÜLTEN  

Adli muhasebe uygulamalarının en bilinen alanı olan

uzman tanıklık, çalışma alanı mahkemelerde muhasebe
yönü ağır basan dava konusu ile ilgili yazılı olarak bildi-
rilen görüşün sözlü sunumunu yapmak ve hakim, savcı
veya avukatların sorularını yanıtlamaktan ibarettir. 

Adli muhasebenin bu alt çalışma alanına bilir-
kişi tanıklığı, uzman tanıklık, uzman görüşü gibi
isimlerde verilmektedir. Adli muhasebe uygula-
maları  içerisinde  sözel  sunum tekniklerinin dil
biliminin, ve iletişim konularının ağırlıkta olduğu
bir bölümdür.

Uzman tanıklık süreci avukatla veya muha-
sebe ağırlıklı hukuki itilafta mağdur olduğunu
düşünen kişiyle görüşmekle başlar. Burada
önemli olan müşterinin taleplerinin iyi anlaşılması
ve muhasebesel problemin ne olduğunun tam bir
şekilde tespit edilmesidir. Muhasebesel problem
incelenmeden   hemen hızlıca veya ilk mütalaa
denilebilecek bir görüşün müşteriye bildirilme-
mesi önemli  bir  husustur. Her ne kadar uzman
tanıklık ile ilgili ücret müşteriden (avukat veya
mağdur) alınacak olsa bile burada amaç adaletin
sağlanmasına yardımcı olacak gerçekci, sağlıklı
bir  muhasebe  analizinin  yazılı ve sözlü olarak
sunulmasından ibarettir. Görüşme aşamasında
avukat mesleki bilgisi ile ulaştığı görüşü, hukuki
açıdan adli müşavire aktarır ve taleplerini kendi
beklentilerini iletir. Bu görüşme sırasında elbette
adli müşavirde  müşterisine   yapılması    gereken
çalışmaların neler olduğunu analizin sonucunun
istenilen biçimde çıkamayabileceğini, olumsuz
veya alehte bir görüşe ulaşılabileceğini de belirtir.
Böylece uzman tanıklık hizmetinin kapsamı,
görüş bildirilecek hukuksal ihtilafa konu olan
muhasebe probleminin boyutları da tespit edilmiş
olmaktadır. 

Görüşme sürecinin, bir diğer konusu ise adli
müşavirin  uzman  tanıklık  kapsamında alacağı 

ücretin veya paranın belirlenmesi aşamasıdır.
Ücretin belirlenmesinden hemen sonra yapılması
gereken ise  görüşme   sürecinde  sözlü olarak
tarafların  ifade  ettikleri  hususların    yazıya
dökülmesi aşamasıdır. Görüşme tutanağı hazır-
lanarak taraflarca imza altına alınır ve mesleki
hizmete  ilişkin ücret ve diğer konuları içeren
yazılı anlaşmanın  daha  sonra hazırlanacağı
belirtilir.  Avukat veya hukuki ihtilafta mağdur
olduğunu düşünen kişi ile uzman tanık arasın-
daki mesleki ilişki daima yazılı bir anlaşma ile
başlamalıdır. 

Avukat veya hukuki ihtilafın mağduru oldu-
ğunu düşünen kişi dava konusu olay ile ilgili
alacakları uzman tanıklık hizmetinin kimden
alınması gerektiği hakkında karar vermekte
güçlüklerle karşılaşabilirler. Elbette ülkemizde
bu  konuda   Amerika   Birleşik Devletleri’nde
olduğu gibi uzman tanık ayrıntılı özgeçmişleri,
reklamları, referansları veya bunlara ilişkin
mesleki birlikler bulunmamaktadır. Bu nedenle
uzman seçilirken aşağıdaki hususların göz
önünde bulundurulmasında yarar vardır.
* Uzman  yeterli  mesleki bilgi  ve deneyim  sa-
hibi  olmalıdır. 
* Uzman iyi bir eğitim almış olmalıdır. 
* Bu alanda yeterli referansları olmalıdır.
* Konunun gerektirdiği muhasebe alanında,
örneğin  inşaat muhasebesinde çok deneyimli
olmalıdır.
* Sözel iletişim yetenekleri üst düzeyde olmalı,
kendisini iyi bir şekilde ifade edebilmelidir.
* Mesleki ahlak ve etik ilkelerine uymalıdır.



Adli muhasebe çalışma alt dalları arasında Türkiye’de
yasal  alt  yapısı   tamamlanmış tek  alan  olan  uzman
tanıklık, ülkemizde yeterince tanınmamaktadır. Bilirkişi
uygulamaları ülkemizde çok fazla bilinmesine karşın
uzman tanıklık henüz bu düzeyde bilinmemektedir.
Uzman tanıklık alanını  tanıtan,  kitap,  makale, dergi, tez
gibi bilimsel çalışmaların  nitelik  ve  niceliklerinin   artması
gerekmektedir. Uzman tanık, bilirkişiden farklı bir şekilde
yazılı  olarak  bildirdiği  görüşü,  sözlü  olarak  da açıklar. 

Bilirkişi raporlarının eksik ve yetersiz olması
çoğu zaman gereksiz yere yargı süreçlerinin uza-
masına yol açmaktadır. Bu durumda tekrar aynı
konuda bilirkişi atanmakta ve yeni bir rapor
daha alınmaktadır. Yazılı ifadelerde imla ve dil
bilgisi kurallarına yeterince uyulmaması da ayrı
bir sorun teşkil etmektedir. Bilirkişilik müessesesi
bu eksiklikleri nedeniyle uzman tanıklık uygula-
malarının daha sık bir şekilde tercih edilmesine
neden olacaktır. Elbetteki uzman tanıklık alanı
ile ilgili literatürün oluşması, bu konuda belirle-
necek eğitim standartları,  staj ve sertifikasyon
süreci bu gelişmeyi hızlandıracaktır.   

Adli müşavir uzman tanıklık ile ilgili avukat
veya mağdur olduğunu düşünen kişi ile kısaca
müşteri ile yaptığı görüşmeden sonra ilk olarak
muhasebe probleminin detaylarını araştırmalıdır.
Avukattan dava dosyasının bir örneğini alarak,
ifadeleri, iddianameyi, belgeleri, muhasebe defter
belge  ve  kayıtlarını,  varsa  stok   sayımlarını,
envanter kayıtlarını, beyannaleri, mali tabloları
ve bildirgeleri almalıdır. Böylece çalışmalarına
esas olacak temel bilgi alanlarını elde etmelidir.
Konunun muhasebesel boyutunu, gerekli mali
analiz  tekniklerini,   muhasebe  hesaplama ve
kayıtlama  yöntemlerini, genel kabul görmüş
muhasebe  ilke  ve  standartları  doğrultusunda
bilimsel olarak incelemelidir. Kayıt ve belgelerin
doğruyu yansıttığını varsaymadan şüpheci bir
yaklaşımla her konuyu dikkatli bir şekilde ele
alarak incelemelidir. Çoğu zaman belge, bilgi,
bulgu ve diğer muhasebe evrakları, kayıtları,
hesap ve muhasebe hileleri içeriyor veya  gerçeği
olduğundan  farklı  şekilde  yansıtıyor  olabilirler. 

Adli muhasebeciler adaletin tecelli etmesine
yardımcı olmak temel amacı ile verdikleri diğer
hizmetlerde olduğu gibi uzman tanıklıkta da
kimseyi suçlar gibi konuşmamalı, hakim, savcı
veya avukat yerine kendisini koyarak bir hüküm
verir havası yaratmamalıdır. Amerika Birleşik
Devletleri’nde uzman tanıklar için çok sık kulla-
nılan “kiralık silahlar” benzetmesi bu durumu
ifade  etmektedir.  Uzman   tanık   olarak adli
muhasebeci, dürüst, samimi ve sadece bir bilimsel
görüş bildiren bir akil adam olarak raporunun
sözlü sunumunu yapmalıdır. Yoksa herhangi bir
tarafın lehine görüş bildiren, bazı gerçekleri sak-
layan veya   değiştiren   bir  açıklama yapısı ile
uzmandan çok yukarıdaki benzetmeye uygun
olarak bir “tetikçi” gibi duracaktır. Uzman tanık
sadece  kendisine  intikal  eden   hukuki olayda
taraflara konunun muhasebesel kısmını, herkesin
anlayabileceği bir şekilde sade, net ve tarafsız bir
dille anlatmalıdır. Uzman tanık raporları şekil
şartlarına uymalı ve mahkemenin taleplerini, net
olarak karşılayacak bir şekilde yazılmalıdır.
Yazım aşamasından önce  yazılacak rapor plan-
lanmalı, içeriği ve bölümleri belirlenmelidir. Sonra
yazıma geçilmesi, görüşlerin elde edilmesinde
kullanılan tekniklerde açıklanması ve sonuç kısmı
açık olarak yazılmalıdır. Yazılan rapor son şekli
verilmeden önce tekrar gözden geçirilmesi, yazım
yanlışları, dilbilgisi hataları düzeltilmelidir. Eğer
varsa  raporda   yer  alan  aşırı  iddialı ifadeler
metinden çıkarılmalıdır. Mahkemeye rapor son
hali verildikten sonra ekleriyle beraber sunulma-
lıdır.  Raporun hakime sözlü sunumunun yapıla-
bilmesi için gereken görsel öğeler hazırlanmalıdır. 



Taraflar dava dilekçelerini hazırlayabilmek, iddia
veya savunmalarını güçlendirebilmek veya şekillen-
dirmek için, muhasebe ağırlıklı bir olayda, bir uzmana
başvurma ihtiyacı duyabilirler. Hukuken bu durum
Hukuk Muhakemeleri Kanunu hazırlanırken görüşül-
müş ve  sözkonusu Kanunun 293. maddesinde “Uzman
Görüşü” başlığı altında tarafların uzmanından bilim-
sel görüş alabilecekleri hükme bağlanmıştır. Davanın
her iki tarafı da bir uzman tanığa başvurmuş ve her
iki  raporda   birbirinin  aksi  görüş bildiriyor olabilir.

Uzman tanık raporlarının hukuki niteliği, delil mi
yoksa taraflardan birisinin yazılı beyanı niteli-
ğinde olup olmadığı tartışmalıdır. Alman hukuk
sisteminde her iki tarafında uzman tanık raporuı
getirmesi  ve  bu raporların birbiriyle çelişmesi
durumunda bilirkişiye başvurulmasını zorunlu
tutmaktadır. Türk Hukuk sisteminde bu husus
düzenlenmemiştir. Bilirkişiler, yargı çevresinde
yer aldığı bölge adliye mahkemesi adli yargı
adalet komisyonları tarafından, her yıl düzenle-
necek olan listelerde yer alan kişiler arasından
seçilirken,  uzman   tanığı  taraflar  serbestçe
seçebilmektedirler. Mahkemeler  uzman  tanık
seçilmesinde hiç bir rol oynamamaktadır. Türk
uygulamalarında nadiren de olsa her iki tarafın
tek bir kişiyi müştereken uzman tanık olarak
seçtikleri de görülür.Muhasebe ve finansla ilgili
çok fazla bilgiye sahip olmayan avukat veya ha-
kimlere uzman tanıklık kapsamında şu hizmet-
ler sunulmaktadır.(Zysman, 2011: 1):
• Suçları ortaya çıkarmak veya bir iddiayı çürüt-
mek için gerekli verilerin elde edilmesi
• Davanın bir ön değerlendirmesinin yapılarak
ilgili verilerin gözden geçirilmesi
• Muhasebe ve finans konularıyla ilgili yasal dü-
zenlemelerin   incelenmesi   ve   dava  süresince
gerektiğinde ilgili taraflara bu konularla ilgili
danışmanlık hizmetinin verilmesi
• Tazminat taleplerine ilişkin raporlar incelene-
rek ve gerçekleşen ekonomik zararların tespit
edilmesi
• Davanın sonuçlanmasına yönelik olarak ger-
çekleştirilen  görüşme  ve  soruşturmalara 
yardımcı olunması  

Günümüzde ticari işlemlerin sonuçları, iflaslar,
kazançların   düşmesi,  varlıkların değerlemesi,
finansal  tablo hileleri, ticari marka ihlalleri ve
sözleşmelere   aykırı  davranışlar  gibi pek çok
konunun  çözümünde   adli   muhasebecilerden
faydalanılmaktadır (Telpner–Mostek, 2003:8).
Adli muhasebecilerin mahkeme sürecinde, uzman
tanıklık yaparken uymaları gereken bazı temel
kurallar bulunmaktadır. Bunlar (Gülten –Kocaer,
2011: 129-131):
a) Tarafsız Bir şekilde Uzman Görüşü Bildirmek
b) Gerçekleri Olduğu Gibi Göstermek,
c) Kesin İfadeler Kullanmak,
d) Varsayımlar Yapmamak,
e) Açıklayarak Anlatmak,
f) Belirli Bir Anlatım Düzenine Uymak,
g)Açıklamalar Arasında Tutarlılık Sağlamak,
h)Konudan Konuya Geçmemek,
ı) Soruları Tam Anlayarak Cevap Vermek,
i)Açıklamaların Bilimsel Dayanağını Gerekti-
ğinde Sunabilmek,
j) Mahkemede Sözlü Açıklamaları Şekil, Tablo ve
Görsel Öğelerle Desteklemek,
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KÜRESEL YOLSUZLUĞUN MALİYETİ
ELLİ ALTI MİLYAR DOLAR

Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler  tarafından
ortaklaşa yayınlanan “Kukla Ustaları-Rüşvetçiler
Çalıntı  Mal  Varlıklarını   Saklamak  İçin  Kanuni
Yapıları Nasıl Kullanır?” isimli raporda Dünya’da
meşhur 150  yolsuzluk  davasında gözlemlenen
817  “şirket yolsuzluk yöntemi” açıklandı.Bu 817
yöntem  kullanılarak  toplam  56,4  milyar  dolar
paranın yolsuzluğa uğradığı  görüldü. Ayrıca bu
raporda rüşvete bulaşan kamu görevlilerinin ve
yandaşlarının  haksız  elde  ettikleri  kazançları,
kanuni boşlukları kullanarak akladığı da görüldü.     

Dünya Bankası üst düzey finans sektörü Uzmanı
Emile Van Der Does de Willebois, Şirket şeffaflı-
ğını tekrar milli ve uluslararası ajandaya koymak
durumundayız. Bunun  yanı  sıra   hükümetlerin
kendi  birimlerinin  ve  anlaşmalarının şeffaflığını
arttırmaları ve hukuki yaptırımlarını iyileştirmeleri
gerekli” dedi. Rüşvet ve yolsuzlukların şirketlere
ve hükümetlere maliyetinin 56 milyar dolara ulaş-
tığı ve  bunun  tüm  Dünya’da  artan  bir süreç ol-
duğu bildirilmektedir.  Önemli   bir  problem  olan
hile,  yolsuzluk  ve  suistimallerin  önlenmesinde
adli muhasebecilere  önemli  roller  düşmektedir.       

Dünya Bankası, yolsuzlukların zararlarını genel
olarak şu şekilde sıralamaktadır;
a) Yönetimin Yozlaşması
b) Ekonomik Kalkınmayı Engellemesi
c) Bütçe ve Mali Disiplini Bozucu Etkisi
d) Toplumda Vergilere Karşı Tepki Yaratması
e) Adalete Güveni Zayıflatması
f)  Siyaset Kurumuna Güvenin Azalması

Yolsuzlukların önlenmesinde yapılacak olanla-
rın ise çok çeşitli olmasına rağmen iki temele da-
yandığı   söylenmektedir.  Birincisi  “şeffaflık”,
ikincisi ise “hesap verilebilirlik” ilkesidir. Kamu yö-
netimlerinin bu ilkeye sadık olması durumunda
yolsuzluktan arınabilecekleri öngörülür. Şirket-
lerde ise esas olan iç denetim ve kontrol sistem-
lerinin kurulması ve düzenli olarak bu sistemlerin
gözden geçirilerek yenilenmesidir.     



ŞİRKET  İÇİ HİLE  VE      

YOLSUZLUKLAR

Dünya Bankası  yolsuzluğu  kamu  gücünün  özel
çıkarlar için kullanılması olarak tanımlarken şirket
içi yolsuzlukların önemini kavrayamamıştır.  Oysa
şirket içi yolsuzluklarda da şirketin kişilere sağla-
dığı makam, mevki, mesleki konum veya olanak-
lar  özel  çıkarlar  için  kullanılmaktadır.  Şirket içi
yolsuzluklarda ekonomiye zarar vermekte ve ülke
için önemli olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.   

Robert Klitgaard, “Controlling Corruption” adlı
meşhur kitabında yolsuzluğu şu şekilde basitçe
formülüze eder.

Yolsuzluk = Tekelci yapılar + Tek başına karar
verme yetkisi + Hesap vermeme

Bu formüle göre yolsuzlukla mücadele için
şunlar yapılmalıdır:

*Tekel gücünün azaltılması 

*Takdir yetkisini kullanacakların etik ve ahlaki
değerlerinin yükseltilmesi

- Karar vericilerin hesap verirliğinin artırılması 

Rüşvetin ilk yazılı belgesi, meşhur bir Sümerolog
Veysel Donbaz  tarafından  M.Ö.  4000  yılına ait
'Sümer  Okul  Günleri'  adını  taşıyan  bu tablette
çözümlenmiştir. İstanbul   Arkeoloji  Müzesindeki
bu tablete göre “Günümüzden  binlerce yıl  önce
okulunda çok başarısız olan bir  öğrenci  varmış.
Öğrencinin  ailesi  doğal  olarak  bu  duruma çok
üzülüyor,  çocuğun  derslerinde başarılı olmasını
istiyormuş.  Bu amaçla, çocuğun öğretmenini eve
davet  etmişler. Çok  iyi  bir   sofra  ile öğretmeni
karşılamışlar,  yedirmişler,  içirmişler,  hediyeler
vermişler. O geceden  sonra, öğrenci  sınıfın  en
başarılı öğrencisi  olmuş. ”  Böylece kolayca rüş-
vet, yolsuzluk ve  hile  gibi   uygulamaların  tarih
boyunca  sürekli  görüldüğü gerçeğini akıldan çı-
karmamalıyız. ”Truva Atı”  tarihi  hikayesinde  ol-
duğu gibi  insanlar  çeşitli  amaçlarla   birbirlerini
kandırarak çeşitli menfaatler elde etmek için mü-
cadele vermişlerdir. 



ŞİRKET  ÇALIŞAN 

HİLELERİ

Rudewicz’e göre şirket çalışanları; 
a)Çalışanların % 10’u asla hile yapmaz, 
b)Çalışanların % 10’u her şartta hile yapar, 
c)Çalışanların % 80’i  fırsat  oluşması durumunda
hile yapmaktadır. İşletme çalışanlarının %10’u hiç
bir  sebeple  hile  yapmazken  %90’lık  bir  kesimi
uygun  bir  fırsat  bulması durumunda hile yapma
eğilimi göstermektedir.    

Bir organizasyonda suistimal yapabilecek kişile-
rin profili ile ilgili bazı genel karakteristik özellik-
ler şunlardır: 
- Erkek
- Zeki 
- Egoist 
- Meraklı 
- Çok çalıskan 
- Stres altında olan
- Aç gözlü veya çok ciddi maddi ihtiyacı olan
- İşinde mutsuz olan veya sikayetçi olan
- Çok para harcayan
-Kumar, içki vb. bağımlılığı olan 

En çok hile yapılan şirket türleri şunlardır.  
· 100 ve daha az çalışana sahip şirketler.
· Hilenin risk olarak algılanmadığı, işlemlerin dü-
zenli kontrol edilmediği şirketler,
· Şirkette yapılan ihmalkarlıkların yönetim tarafın-
dan aşırı sorgulanmadığı şirketler.
· Ahlak seviyesinin düşük olduğu şirketler.
· Mal sevkiyatının hızlı olduğu şirketler
· Kar artışının yüksek olduğu şirketler.
· Karın nihai ve vazgeçilmez amaç olduğu, satış
ve kar odaklı şirketler.
· Primli maaş sisteminin geçerli olduğu şirketler.
· Çok güçlü ve bencil yöneticilerin veya akrabalık
yada hemşerilik ilişkilerinin hakim olduğu şirketler
. Çalışanların birbirini denetleyeceği etkin bir sis-
tem oluşturamamış şirketler,
. Tek bir kişiye bir kaç farklı iş vermeyi seven
veya bunu kar sayan şirketler,
. İzin ve terfi sistemleri oturmamış şirketler,
. Dedikodunun fazla olduğu şirketler,
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