
İŞLETMELERDE YAŞANAN HİLE, YOLSUZLUK VE 
SUİSTİMAL OLAYLARINI ORTAYA ÇIKARIYORUZ.

İŞLETME YÖNETİCİLERİ,
İŞLETME ÇALIŞANLARI



İŞLETME SAHİP VE YÖNETİCİLERİNİN BİRİNCİ
GÖREVİ İŞLETME VARLIKLARINI KORUMAKTIR
YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE;
İşletme Çalışanlarının %10’u   Hiç bir zaman Çalmaz, Hile Yapmaz
İşletme Çalışanlarının %10’u   Her zaman Çalar, Hile Yapar.
İşletme Çalışanlarının %80’i    Fırsat Bulursa Çalar, Hile Yapar.

SON PİŞMANLIK NE YAZIK Kİ FAYDA VERMEZ...

En güvendiğim çalışanımdı. Bunu nasıl yaptı anlamadım.

Ailemizden biri gibiydi. O kesinlikle çalmış olamaz.

Bunca yıldır sistematik bir şekilde bizi soymuşlar.

Nasıl oldu da hiç farkedemedim. 
Bu tip söylemlerle her zaman karşılaşıyoruz.



Hilenin bilinen üç tipik özelliğidir. Hile üçgeninin unsurları;
- Teşvik/Baskı: İşletme çalışan ve yöneticilerini, işletme kaynaklarını çalmaya, haksız
yere elde etmeye yönlendirecek, uyuşturucu bağımlığı, kumar, acil para ihtiyacı gibi
teşvikler veya baskılar.
- Fırsat: İşletmelerde maddi anlamda yanlış beyana sebep olacak, hile yapma fırsatı
sağlayabilecek şartların bulunması halidir. 
- Davranış/Rasyonalizm: Bir ya da daha fazla kişiyi bilerek ve isteyerek dürüst olmayan
bir eyleme veya duruma yöneltecek ve onları buna yapmada kendilerince haklı nedenler
bulmalarına itecek davranış, karakter veya değerler bütünüdür.

GÜVENMEK KONTROL ETMEMEYİ GEREKTİRMEZ...

Etkin bir iç kontrol ve iç denetim sistemi kurmak, testi
kırılmadan önlem almak gerekir. Öncelikle işletmede hile
yolsuzluk olaylarına karşı ortamı oluşturmak esastır.

İşletmeniz çalışanlarınız ile ilgili yeterli araştırmaları
yapmamış ve gerekli önlemleri baştan almamış ise
işletmenizde hile, yolsuzluk gibi olaylar görülebilir.



İKS İÇ DENETİM DANIŞMANLIK VE ADLİ MUHASEBE HİZMET-
LERİ LTD. ŞTİ. isimli firmamız, işletme çalışan ve yöneticilerinin
işletmeye verdikleri ekonomik zarar miktarının tespiti ve önlenmesi
konusunda uzmanlaşmış lider bir adli muhasebe firmasıdır. Dünya
çapında ofislerimiz ile, uzmanlarımızın gerçekleştirdiği incelemeler
sonucunda, işletmelerde, bankalarda, meslek odalarında, dernek ve
vakıflarda, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda, spor klüplerinde
yaşanan hile, yolsuzluk, suistimal, şike gibi olayları aydınlatıyoruz. 

İç kontrol sistemi (İKS) kurarak firmanızın kurumsallaşması yolunda
destek veriyor ayrıca hile, yolsuzluk ve suistimal olaylarına karşı
korunmanız için önleyici özel denetim hizmeti sunuyoruz.
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KONTROL ORTAMI

RİSK DEĞERLENDİRME

KONTROL FAALİYETLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM

İZLEME - GÖZDEN GEÇİRME - DEĞERLENDİRME

Tüm BilgiAlanları

Stratejik Yönetim
Süreç Yönetimi

İnsan Kaynakları 
Performans
Yönetimi

Etik Değerler
Bilgi ve İletişim
Bilgi Teknolojileri
Veri Güvenliği 
İç Denetim 

İÇ KONTROL SİSTEMİ

Sistem
Analizi

Risk
Yönetimi

Kontrol
Stratejisi

Bilgi 
Yönetim
Sistemi

AĞACA YASLANMA KURUR, İNSANA
YASLANMA ÖLÜR...   

Şirketlerin kendi iç bünyelerinde çalışan, yönetici veya
diğer ortakları ile yaşadıkları hile, yolsuzluk, sahtecilik
olaylarının tamamına yakınında etkin bir kontrol sistemi
kuramadıkları görülmektedir. 

İNSANA DEĞİL ÖNCE SİSTEME GÜVEN...



İşletme çalışan veya yöneticilerinin yaptığı hileleri ortaya
çıkardığımızda, genellikle ilk söylenen “o en güvenilir elemanımızdı.
Kesinlikle onun böyle bir şey yaptığına inanmıyorum” olmaktadır. Hile
gerçeğini görmezden gelerek, gerekli önlemleri almayan işletmelerin
mali karlarının yıllık yüzde 6’sı ila yüzde 10’nu kaybolmaktadır. Hile
eylemini anlatan “Minareyi çalan kılıfını hazırlar” veya “Bal tutan
parmağını yalar” gibi atasözlerimiz ülkemizin hile, yolsuzluk, şike, gibi
olumsuz mali davranışlara aşina olduğunu göstermektedir. İşletme
sahipleri hile, yolsuzluk gibi işletme aleyhine olan eylemleri ortaya
çıkardığımızda ya olayı adli mercilere intikal ettirerek tazmini yoluna
gitmekte ya da “Kol kırılır yen içinde kalır” anlayışı ile hiç bir şey
yapmamayı da tercih etmektedirler. Ancak günümüzde önemli olan
“testi kırılmadan” hile, yolsuzluk ve suistimal eylemlerine yol açan
ortamı ortadan kaldırmak, işletmede etkin bir iç kontrol, iç denetim
sistemi kurmaktır. 

HİLE RİSKİ

Tarlada ekinim var deme, ambara girmeyince. 

Hayırlı evladım var deme, el koynuna girmeyince. 

Sadık dostum var deme, başına bir şey gelmeyince. 

İyi ortağım var deme, parayı bölüşmeyince.

İyi çalışanım var deme, maaşını geç vermeyince.



HİLE, YOLSUZLUK, SUİSTİMAL ve ŞİKE gibi olumsuz eylemler;
a) Uzun süre izin almadan çalışan personellerde,
b) Birden çok işi aynı anda yapan çalışanlarda,
c) Uzun süre zam almamasına karşın hiç şikayet etmeyenlerde,
d) Geç ödenen maaşları hiç sorun yapmayan personellerde
e) Sık sık araba veya ev değiştiren çalışanlarda,
f ) İşletmede uzun süre çalışan personellerde,
g) Yetki, görev dağılımının belli olmadığı işletmelerde,
h) Yönetmelik, form ve prosedürleri belli olmayan işletmelerde,
ı ) Sık personel sirkülasyonunun olduğu işletmelerde,
diğer işletmelere göre daha fazla görülür.

HİLE RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ

Tilki Tilkiliğini bildirinceye kadar kuzu elden gider.

Hilebâzın karnı doymaz.     

Hilekârın gözü yaşlı olur.    

Hilekâr dokuz ocak yıkmayınca, bir ocak yapmaz. 

Hile konusunda çok atasözümüz var ama ne kadar ders
aldığımız konusunda bir araştırma yoktur.



Hilelerin, yolsuzluk ve suistimallerin işletmelere verebileceği zarar-
lardan bazıları aşağıdaki gibidir:
• Olası ceza davaları, hem işletmenin hem de ismi geçen kişilerin
itibarını zedeler. (Marka değerinin düşmesi, negatif şerefiye)
• Doğrudan finansal etki yaparak işletme karının azalmasına yol açar
(Hileden dolayı oluşan zararlar, hilenin araştırılma maliyetleri, hukuk
davaları vs.)
• Dolaylı olarak maliyetlere neden olur. (Müşteri kayıpları, yönetimin
dikkatinin dağılması, yeni iş fırsatlarının kaybedilmesi)
• Hisse fiyatlarının düşmesine işletmenin borsa değerinin azalmasına
yol açar.

HİLE’NİN ZARARLARI

Başkasına hile yapma, masumane ve adilane düşün ve
eğer konuşursan düşündüğün gibi konuş.
Benjamin Franklin

İbadet gibi, ticaret de hile kabul etmez.
Hz. Ali (r.a.)

Düşmanın en büyük hilesi, dostluğudur.
Sadi Şirazi



Şirketimiz uzun yıllardır hile denetimi hizmetlerini Dünya’nın pek
çok ülkesinde gerçekleştirmektedir. İşletmesinde hile, yolsuzluk veya
suistimal eylemi yaşandığı şüphesinde olan firma sahipleri veya üst
düzey yöneticileri olayın aydınlatılması için bize başvurmaktadırlar.

• Olay Öncesi Hile Denetimlerimiz: İşletmenizde iç kontrol sistemi
kurulması,  hile  önleyici  tedbirlerin  alınması,  veri  madenciliği  gibi 
modern teknikler kullanılarak hile riskinin analiz edilmesi esastır.
• Olay Sonrası Hile Denetimlerimiz: İşletmeden yaşanan hile, şike
yolsuzluk, suistimal gibi olaylar belge ve delilleriyle ortaya çıkarılır.
İşletmenin uğradığı mali zararın boyutları, hile eyleminin unsurları
ayrıntılı olarak raporlanır ve tekrarının önlenmesi için yapılması
gerekenler maddeler halinde sıralanır.

Hile yıldırıma benzer, onun ışığıyla yolcuların yolu
görmelerine imkân yoktur. 

Mevlana

Hile; oyunu kazandırsa da, kaderi değiştirmez. 
La Edri

Hile yapanın başarısı, asla uzun süre gitmez. 
Ahmed Hulusi

HİLE DENETİMİ HİZMETLERİMİZ



HİLE DENETİMİ

GELENEKSEL 
DENETİMDEN
HİLE DENETİMİNE 
GEÇİŞ...

KLASİK MUHASEBE
ANLAYIŞINDAN 
ADLİ MUHASEBE
ANLAYIŞINA GEÇİŞ...

YENİ MİSYON VE 
VİZYONUMUZ İLE

İ.K.S.

Hile  denetiminde işletmenizin tüm faaliyetleri proaktif bir
yaklaşımla gözden geçirilir. Olası hile zayıflıkları, kırmızı bayrak
gösteren noktalar, hile senayoları eşliğinde analiz edilerek güçlü ve
zayıf yanlarınız tespit edilir. Hile riskiniz ölçülür. Tüm çalışanlarınız ile
görüşülür. Şirket içi prosedürleri ve iç kontrol sistemi revize edilir.
Muhasebe ve finans birimleriniz hile konusunda bilgilendirilir. 

Hile denetiminde iç denetim veya klasik bağımsız denetimden 
farklı   olarak,  işletmenizin   bütün   faaliyetleri   işletme   varlıklarını 
korumak ve kollamak amacıyla gözden geçirilir. İşletme varlıklarının
korunması için gerekli tedbirler alınır, hile suistimal, yolsuzluk, şike
gibi mali suçlar delil ve belgeleriyle aydınlatılır. Tüm bu işlemlerde
yeni ve modern denetim teknikleri tüm incelikleriyle uygulanır.

"Sen sen ol, kimseye eyleme hile Hileye uğrarsın, 
çekersin çile."    

Figâni

“Hilekârlık eyleme, kimse dolandırmaz seni."   
Said Paşa

Kılıç, hilelerin sonudur.    
Şeyh Sadî Şirazî



UZMAN TANIKLIK HİZMETLERİMİZ

Uzman tanıklık kapsamında meslek mensubu örneğin vergi
mahkemesine sadece yazılı rapor vermekle kalmayacak, aynı za-
manda raporunun sözlü sunumunu yapacaktır. Yapacağı bu sözlü
sunumla ilgili olarak hakim, savcı, avukat, karşı taraf avukatı gibi ilgili
kişilerin sorularını yanıtlayacak bir nevi sözlü görüşte bildirmiş
olacaktır.Uzman tanıklık muhasebe, vergi boyutu ağır basan hukuki
uyuşmazlıkların tüm boyutlarının ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek,
doğru, objektif belge ve görüşlere dayanan bir şekilde raporunun
yazılması, yazılan raporun adli mercilerde sözlü sunumunun
yapılarak konuyla ilgili tarafların sorularının cevaplanması süreci
olarak tanımlanabilir. Uzman tanıklık  Türk  Hukuk Sisteminde  artık 
yasalaşmış ve yürürlüğe girmiş bir uygulamadır.

Akıllı adam, kendisine nasihat etmesini isteyen kimseye
hile yapmaz. 

Hasan (12 imam)

Başkalarının kusurları kolayca görülür ama kendi kusuru-
muz görülmez; kişi komşusunun kusurlarını ayıklar bulur,
kendi kusurlarını ise kumarda hile ile zar saklar gibi 
saklar. 

Gautama Buddha



UZMAN TANIKLIK

Uzman görüşü -Madde 293
(1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mü-
talaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.
(2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman
kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin
çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.
(3) Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan
gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi
tutulmaz. 

Uzman görüşü olarak hazırladığımız raporlar ve yaptığımız sunum-
lar genelde çok beğenildiğinden uzman tanıklık hizmetleri de önemli
çalışma alanımızı oluşturmaktadır. 

Sohbet etme kötü ile 

Güreş etme katı ile 

Gitme hırsın atı ile 

Sakın hileden tuzaktan 

Aşık Veysel



DAVA DESTEK HİZMETLERİMİZ

Dava Destek Hizmetleri dediğimizde, adli muhasebenin bir alt
çalışma alanı olan, muhasebe yönü ağır basan hukuki ihtilaflarda,
avukatlara veya mağdur olduğunu düşünen kişilere olayın çözümü
için gerekli muhasebe ve denetim teknik bilgisini aktarmaktayız.
Böylece olayın tüm boyutları belgelere dayalı olarak modern
muhasebe analiz teknikleri ile incelenmekte ve sonuçta yapılması
gerekenler bir rapora bağlanmaktadır. Böylece avukat veya mağdur,
a) Kendi savunmasını daha güçlendirmekte,
b) yada karşı tarafın savunmasını çökertecek bilgiler elde etmektedir

Dava destek danışmanlığı hizmetleri adli muhasebeciler tarafından
avukatlara ticari, vergi ve iş mahkemeleri ile ilgili olarak Amerika
Birleşik Devletleri’nde 100 yılı aşan bir süredir verilmektedir. 

Avcı ne kadar hile bilirse, ayı da o kadar yol bilir. 

Zulüm vefasızlık ve hile kimde olursa zararı yine ona
dokunur.

Hz. Ebu Bekir

Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek.



DAVA DESTEKLERİ

Dava destek danışmanlığının kapsamı şu şekildedir:
• Her türlü yolsuzluk, suistimal, şike ve hile davaları
• İşletmelerin Değerlerinin Tespiti
• Hasar ve zarar hesaplamaları
• Sigorta anlaşmazlıkları
• İşletme bölünme, devir, tasfiye ve birleşmeleri
• İflas davaları
• Boşanma davaları
• Bankacılık Suçlarına ilişkin davalar,
• Kara Paranın Aklanması İle İlgili Davalar
• Vergi Ceza Davaları
• Ticaret Uyuşmazlıklarıyla İlgili Davalar

Ziyaretine gittiğin isterse düşmanın olsun, senin iyilikte
bulunman yararlıdır. Çünkü iyilik yüzünden, nice düşman
dost olur.

Mevlana

Kadının   hilesi,   Yusufu   bile   zindana   düşürdü
Mevlana



Başkalarının kusurları kolayca görülür ama kendi 
kusurumuz görülmez; kişi komşusunun kusurlarını 
ayıklar bulur, kendi kusurlarını ise kumarda hile ile 
zar saklar gibi saklar.

Budha
Bir kişinin kendi kendini yenerek kazandığı zafer, bir
başkasının savaşta bin kişiyi bin kez yenerek kazandığı
zaferden daha iyidir.

Budha

İşletmelerin karmaşıklaşan ekonomik ve mali olayları, artan işlem hacmi, işletme yö-
netici ve çalışanlarının artarak işletmelerin büyümesi işletme varlıklarının korunmasında
pek çok soruna yol açmaktadır. İşletmeler varlıklarının ve gelirlerinin önemli bir kısmını
hile, yolsuzluk ve suistimal gibi olumsuz mali hareketler nedeniyle kaybetmektedir. İşletme
sahiplerinin ve yöneticilerinin bu konularda yeterli bilgi sahibi olmamaları, etkin bir iç kon-
trol mekanizması kuramamaları, iç denetim sistemlerinin ya hiç olmaması ya da yetersiz
kalması sorunun boyutlarını çok daha fazla büyütmektedir.

Bağımsız denetçilik ve bağımsız denetime yönelik ilginin meslek mensupları arasında
arttığı günümüzde “özel denetim” veya “hile denetimi” diyebileceğimiz bu yeni çalışma
alanları da dikkate alınmalıdır. Bu konularda eğitim veren kurumların azlığı, bu konular-
daki kitap, tez, makale gibi çalışmaların azlığı da bir diğer sorundur. 

Hile denetimi, işletme sahip ve yöneticilerinin işletme çalışanları ile barışık olmasını,
gözlerinin arkada kalmamasını sağlar.

ÖZEL DENETİM



Her temas, arkasında bir iz bırakır. 

Hiç bir hile yoktur ki bir ömür gizli kalsın.

Düşünen insanlar için hilekarın izini bulmak kolay olmasa
da imkansız da değildir. 

En kusursuz hile bile basit bir ipucu ile çözülür.

ÖZEL DENETİM

Hileli finansal raporlamadan kaynaklanan yanlışlıklar ve varlıkların kötüye
kullanılmasından kaynaklanan yanlışlıklar önemlidir. Her ne kadar denetçi hilenin
varlığından şüphelenebilir veya ender durumlarda hilenin varlığını tespit edebilirse de,
hilenin gerçekten olup olmadığına dair yasal bir hüküm veremez. Hilenin önlenmesi ve
tespit edilmesine ilişkin esas sorumluluk, yönetime ve üst yönetimden sorumlu olanlara
aittir. Hile kaynaklı önemli bir yanlışlığın tespit edilememesi riski, hata kaynaklı önemli bir
yanlışlığın tespit edilememesi riskinden daha yüksektir. Bunun sebebi hilenin; sahtekârlık,
işlemlerin kasıtlı olarak kayda geçirilmemesi veya denetçiye kasten gerçeğe aykırı
açıklamalar yapılması gibi hilenin saklanması amacıyla dikkatlice tasarlanmış ve
karmaşık planlar içerebilmesidir. Bununla birlikte denetçinin, yönetim tarafından yapılan
hile (yönetim hilesi) kaynaklı önemli yanlışlığı tespit edememe riski, çalışanların yaptığı
hileyi tespit edememe riskinden daha yüksektir. 

Makul güvence elde ederken denetçi, yönetim tarafından kontrollerin ihlal edilmesi
ihtimalini ve hataların ortaya çıkarılmasında etkin olan denetim prosedürlerinin hilenin or-
taya çıkarılmasında etkin olmayabileceğini göz önünde bulundurarak, tüm denetim
boyunca mesleki şüpheciliğini sürdürmekle sorumludur.



MERKEZ ADRESİMİZ :  Sağlık 2 Sokak 56/17 Kızılay/ANKARA

TELEFON: 00 90 (312) 433 31 73 

WEB : www.iks.com.tr                                      FACEBOOK: iks
www.adli-muhasebe.com.tr                  TWİTTER     : iksdenetim
www.yurtdisimalidanismanlik.com

Basit bir hileyi hakîr görme, nice zehirli yılanlar, akreplerin zehirinden ölebilirler.

MİSYONUMUZ 
Değer katma yaklaşımı içerisinde Dünya çapında faaliyet gösteren gerçek ve
tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelere kaliteli, ilkeli, muhasebe, denetim ve
danışmanlık hizmetleri sunmaktır. 

VİZYONUMUZ 
Muhasebe, denetim ve danışmanlık alanlarında tüm ekonomik yapı ve faaliyetlere
fayda sağlayan yenilikler getiren, güvenilir, etkin, şeffaf, küresel boyutta çalışan,
alanında lider, örnek ve öncü bir firma olmaktır. 


