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I | MUHASEBEDE YAPILAN HATALAR, HİLELER VE ADLİ MUHASEBE 

 

ÖNSÖZ 

 

Bu kitapta hata ve hilelerin doğru tanımlanması, tespitini ve hilelerin 

önlenmesi yönünde neler yapılabileceğine dair bazı bilgileri içermektedir. 

Muhasebecilik ve meslek mensuplarının ahlaki boyutları ile muhasebede 

yapılan hata ve hile konuları incelenmiştir. Öncelikle muhasebe kayıtlarında 

yapılan genel hata ve hile örnekleri ile açıklanmıştır. Daha sonra muhasebede 

yapılan hata ve hilelerin tespiti, hilelerin önlenmesi konuları ve adli muhasebe 

konusu incelenmiştir.  

Meslek mensuplarının eğitim düzeyleri, deneyim tecrübeleri, çeşitli 

baskılar, mükellef çevresi ve mevcut vergi politikaları muhasebede yapılan 

hata ve hilelerde ve dolayısıyla hilelere bakış açısında etkili olduğu 

düşünülmektedir.  

Hilelerin önlenmesinde işletme içinde iç kontrol yapısının önemi ve dış 

denetim yapılması önem arz etmekle birlikte adil bir vergi sistemi, vergi 

çeşitliliğinin azaltılması ve vergi bilincinin oluşturulması kalıcı tedbirler 

arasında sayılabilir. 
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KISALTMALAR 
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BDDT: Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri 
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SPK: Sermaye Piyasası Kurulu 

TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

TDK: Türk Dil Kurumu 

TL: Türk Lirası 

TMS: Türkiye Muhasebe Standartları 

TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

TMUD: Türkiye Muhasebeciler Derneği 

TTK: Türk Ticaret Kanunu 

TURMOB: Türkiye Muhasebeciler Odaları Birliği 

UDS: Uluslararası Denetim Standartları 

Vb.: Ve Benzeri 

VUK: Vergi Usul Kanunu 

YMM: Yeminli Mali Müşavir 
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GİRİŞ 

 

İşletmelerde çelişkili ve şüpheli durumlar hata veya hile olarak 

önümüze çıkmaktadır. Hata ile hileyi birbirinden ayırmada kullanılan en 

önemli ölçü “Kasıt” unsurudur. Anlaşılması oldukça zor olan kasıt unsurunda, 

bir maddi düzensizlik kasıtlı olarak yapılıyorsa hile kapsamına girmektedir. 

Hilelerin kasıtlı yapılmasından dolayı etki ve sonuçları hatalara göre daha 

büyük olabilmektedir. Hata olarak gözüken bir durum birden fazla tekrar 

ediyorsa kasıtlı(hile) olma ihtimali artmaktadır.  

Bir işletmenin muhasebe kayıtlarında, sonuç olarak mali tablolarında 

olağan olmayan kasıtlı düzenlemeler yani hileler az bir kesime yarar sağlarken 

çoğunluğu oluşturan kesim üzerinde zararlara neden olmaktadır. Özetle 

yapılanlardan küçük ölçekte yatırımcılar, borç verenler, çalışanlar, satıcılar 

zarar görürken; büyük ölçekte devlet ve toplum zarar görmektedir.  

 

Özellikle işletmenin kârını az göstererek daha az vergi ödemeye ve 

daha az kâr payı dağıtmaya yönelik düzenlemeler yapabilirler. Bu gibi 

düzenlemeler orta ve daha küçük işletmelerde olabilmektedir. İşletmeler 

büyüdükçe kendilerini daha iyi göstererek(Örn: Mali tablolarda) işletme ile 

ilgili üçüncü kişileri yanıltma ve onlardan yararlanılma yoluna 

gidebilmektedirler. Hileler işletme yönetimi tarafından yapılabildiği gibi 

çalışanlar da hile yapabilirler ve bu durumda işletmenin kendisi mağdur 

olmaktadır. İşletmeler kaynaklarının önemli bir kısmını çeşitli yolsuzluklarla 

hile yapanlara kaptırabilmektedirler.  

 

 İyi bir iç kontrol sistemi, personel ve üçüncü kişiler tarafından 

yapılan hata ve hileleri engelleyebilir. Fakat Tepe yönetimi tarafından yapılan 

hileler iç kontrol sistemi ile engellenmesi zordur. Yapılan hata ve hilelerin 

bulunması denetçinin tecrübesi, mesleki özen ve şüpheye karşı tutumu ile 

ortaya çıkabilir. Denetçi işletme tepe yönetiminin içinde bulunduğu ortamı iyi 

anlamak zorundadır. Bu ortam tepe yönetimini yolsuzluk yapmaya, hileli 

işlemler yapmalarına kapı aralayabilir.  
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Kitabın birinci bölümünde; yaygın muhasebe hata ve hileleri nelerdir, 

hile ile hata arasındaki farklara ve hile ile hatanın nasıl ayırt edilebileceğine. 

İkinci bölümünde ise, Muhasebe hata ve hilelerinin önlenmesi ile ilgili 

tespitlere ve Adli Muhasebe konusuna değinilmiştir.  
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I.BÖLÜM 

 

1. MUHASEBE HATA VE HİLELERİ 

 

1.1. MUHASEBE HATALARI 

 

            1.1.1. Hatanın Tanımı 

 

Hata Arapça kökenli bir sözcük olup, TDK Sözlüğünde “İstemeyerek 

veya bilmeyerek yapılan yanlış, yanılma ve yanılgı olarak tanımlanır.  

 

Borçlar Kanunu’nda dar anlamda hata; gerçek hakkında bilinçli 

olmayan yanlış veya eksiklik halidir. Geniş anlamda hata ise, bilgisizliği de 

ihtiva eder, yani bilgisizlik hatayı meydana getirir1. 

 

Çift taraflı kayıt sisteminde var olan otomatik kontrol sistemi hata 

olasılığını engeller. Kontrol sistemine rağmen kayıtlarda hata yapma olasılığı 

vardır. Sistem tüm hataları tespit etmede yetersiz kalabilir. Örneğin kayıtlara 

geçmeyen mali hareketleri muhasebe sistemi tespit edemez2. 

 

Muhasebe hatalarını Muhasebe Hilelerinden ayıran en önemli özellik 

kasıt unsurunun yani bilerek, isteyerek hatalı işlemi yapma durumunun 

olmamasıdır. Aksi takdirde hile söz konusudur. Muhasebe hatalarını geliştirilen 

muhasebe programları nispeten önlemiştir fakat tamamen hataların önüne 

geçilmesi imkânsız gibidir. İnsan her zaman hata yapmaya meyillidir. Bundan 

dolayı muhasebe sisteminde hataların en aza indirilmesi temel amaçtır. 

 

Muhasebe hataları daha çok muhasebe kayıtları üzerinden 

yapılırken(örn: Yevmiye kaydı hataları) muhasebe hileleri ise belgeler 

üzerinden kasıtlı olarak yapılmaktadır(örn: faturaların şişirilmesi). Belgeler 

üzerinde yapılan yasal olmayan değişiklikler muhasebe kayıtlarına da aynı 

şekilde geçeceğinden kayıtlar üzerinden hile olup olmadığını anlamak zordur. 

 
1 Fikret Eren, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul, 1999, s.457. 
2 Ömer Duman, Muhasebe Denetimi ve Raporlama, Tesmer Yayını, No: 78, Ankara, 2008, s.147. 
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Muhasebe hilelerini ortaya çıkarmak için belgeler mutlaka incelenerek kayıtlar 

ile karşılaştırılmalı ayrıca fiili durumlara da(örn: stok miktarı, giriş ve çıkışlar)  

bakılmalıdır. 

 

1.1.2. Hataların Yapılma Nedenleri 

 

Muhasebe hatalarının yapılma nedenlerinin en başında; dikkatsizlik, 

bilgisizlik, ihmal ve düzensizlik vardır.  

 

A) Dikkatsizlik: Muhasebe sistemi sayılar, sözel kavram ve tanımlamaların bir 

arada bulunduğu bir sistemdir. Sayılar ile ilgili işlemlerde hata yapma 

olasılığı daha fazladır. Örneğin bir tutarın son hanesinde bir tane sıfır eksik 

veya fazla yazılması durumları çokça yaşanmaktadır, yazıyla yazılma 

durumunda birden fazla harfin kombinasyonu ortaya çıktığından(örn: on 

bin, bin, 10.000, 1.000) dolayı hata yapma ihtimali daha azdır. Muhasebe 

sisteminde dikkat ve özen olmazsa olmazlardandır. Dikkatsizlik gayri 

ihtiyari bir durumdur. Kişinin iş yoğunluğuna, sağlığına ve psikolojik 

durumuna bağlı olarak değişir. 

 

B) Bilgisizlik: Hataların en önemli nedenlerinden biri de bilgisizlik yani 

tecrübe eksikliği denebilir. Muhasebe işleyişi, kanunları ve ilkeleri hakkında 

yeterli bilgi sahibi olmayan muhasebe elemanının hata yapma ihtimali daha 

fazladır. Örneğin: Sürekli mal satış kaydı yapan bir muhasebe elemanının, 

bir demirbaş satışı ortaya çıktığında bunu mal satışı gibi algılayıp 600-Yurt 

İçi Satışlar Hesabı’nı kullanması bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. 

 

C) İhmal ve Düzensizlik: Yukarıda bahsettiğimiz Dikkatsizlik ve Bilgisizlik 

kavramlarında kasıt unsuru az iken ihmal ve düzensizlikte kasıt unsuru daha 

fazladır. Bir Muhasebe elemanının bilgi ve belgeleri toplarken bunları 

dosyalarken gerekli özeni ve ciddiyeti göstermesi gerekmektedir. Karışık bir 

dosyalama ve belge saklama işlemi hataları beraberinde getirecektir. 

Belgeler düzenlenirken tutarların özensizce doldurulması kayıt sırasında 

okuma hatalarını arttıracaktır. Bazı kaynaklarda dikkatsizlik ve ihmal 

birlikte tanımlanmıştır. Dikkatsizlik ile ihmal arasındaki fark ihmalin keyfi 

olması, dikkatsizlik ise gayri ihtiyari bir durumdur. 
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1.1.3. Hataların Sınıflandırılması 

 

Muhasebe hataları 3 başlık altında sınıflandırılabilir. 

❖ Hataların İçerik Bakımından Sınıflandırılması 

❖ Hataların Sonuçları Bakımından Sınıflandırılması 

❖ Hataların Etkileri Bakımından Sınıflandırılması 

 

A) Hataların İçerik Bakımından Sınıflandırılması 

Nitel ve nicel olmak üzere ikiye ayrılır. 

1) Nitel Muhasebe Hataları: Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ile 

yasaların koymuş olduğu usullerin tam olarak uygulanmamasıdır. Örneğin, 

satış faturasında seri ve sıra numarasının olmaması, ödeme fişinde iki 

imzadan birinin eksik olması vs. Bu tür yapılan muhasebe hatalarına usul 

hataları da denir. Bu şekilde yapılan muhasebe hataları hesap kalanlarını 

etkilemez. Ancak nitel muhasebe hataları, nicel muhasebe hataların 

doğmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda bir işletmede usul hatalarının çok 

olması hesap kalanlarının hatalı olabileceğinin önemli bir belirtisidir. Diğer 

bir ifadeyle, nitel muhasebe hatalarının artması nicel muhasebe hatalarının 

da olma olasılığını arttırmaktadır3 

 

2) Nicel Muhasebe Hataları: Muhasebe kayıtlarında tutarlarla ilgili 

bölümlerin sayı veya rakamlarının yanlış yazılmasıdır. Bu hataların çokluğu 

toplamı da etkileyeceğinden mali tabloları olumsuz etkileyecektir. Mali 

tablo sonuçları olduğundan yüksek veya düşük çıkacaktır. 

 

B) Hataların Sonuçları Bakımından Sınıflandırılması 

Önemli ve önemsiz muhasebe hataları şeklinde ikiye ayrılır. 

 

1) Önemli muhasebe Hataları: Tutar olarak önemli, sonuçları itibariyle 

gerçek değerler arasında büyük farklar ortaya çıkaran hatalardır. Bu tip 

hatalar ortaya çıkarılıp düzeltilemezse mali tablolarda çıkan sonuçlar karar 

 
3 Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Muhasebe Hata ve Hileleri: Ekin yayınevi, 2012, s.22. 
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verenlerin(Yöneticiler, Şirket ortakları, Kredi verenler vs.)  kararlarında 

hatalara neden olacaktır. 

 

2) Önemsiz Muhasebe Hataları: Mali tablo sonuçlarını çok fazla etkilemeyen 

tutar olarak küçük hataları ihtiva eden veya nitel özellikli olup sonuçları 

etkilemeyen hatalardır. Bu hataların sonuçları mali tablo sonuçlarına 

bakarak karar verenleri pek etkilemez. Hatanın önemli olup olmadığı çeşitli 

oran ve ölçütler aracılığı ile tespit edilebilir. Hatanın önemli olup 

olmadığına denetçiler karar verebilir. 

 

C) Hataların Etkileri Bakımından Sınıflandırılması 

Bilançoyu, Gelir tablosunu ile Bilanço ve Gelir tablosunu etkileyen 

hatalar olarak 3’e ayrılır. 

 

1) Bilançoyu Etkileyen Muhasebe Hataları 

Muhasebe hatalarından bazıları sadece bilançoyu etkiler. Bu hataların 

düzeltilmesi gerekir. Düzeltilmez ise, düzenlenen bilançolarda hatalı olur ve 

hatalar dönemden döneme aktarılır. Örneğin, sermaye hesabına alacak 

yazılması gereken bir tutar yanlışlıkla dağıtılmayan karlar hesabına 

kaydedilirse ve bu hata tespit edilse hemen düzeltme kaydı yapılması gerekir. 

Bu tip hatalar düzeltilinceye kadar gelecek dönemlerde düzenlenecek 

bilançolarda hatalı olur4 

 

2) Gelir Tablosunu Etkileyen Muhasebe Hataları 

Gelir tablosunu ilgilendiren geçici(faaliyet) hesaplarla ilgili yapılan 

hatalardır. Genel Yönetim Giderlerinin bir kısmının yanlışlıkla Finansman 

Giderlerine yazılması gelir tablosunun yanlış olmasına neden olacaktır. Bunlar 

Gelir hesapları içinde geçerlidir. Yapılan yanlışlar ters kayıt ve aktarma ile 

düzeltilebilir. Faaliyet hesapları dönem sonunda kapatıldığı içi bu tip durumlar 

Bilançoyu etkilemeyecektir. 

 

 

 

 
4 Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Muhasebe Hata ve Hileleri: Ekin yayınevi, 2012, s.24. 
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3) Bilanço ve Gelir Tablosunu Etkileyen Muhasebe Hataları 

Bu hatalar gelir tablosunu ve bilançoyu ilgilendiren hesapları etkileyen 

türdedir.  Örneğin, Kanunen kabul edilen veya edilmeyen gider ve gelirler ile 

ilgili hatalar gelir tablosunu etkilediği gibi bilançoda yer alan kar-zarar 

hesaplarını da etkileyecektir. Bazı hatalar yıllar bazında bilançoları etkiler bazı 

hatalar ise birkaç yıl içinde dengelenir ve diğer yılların bilançosuna geçmez. 

Örneğin peşin ödenen giderler, peşin alınan gelirler, ödenecek giderler ve tahsil 

edilecek gelirler ile ilgili dönemselliğe aykırı olarak yapılan hatalar. 

 

Dengelenmeyen muhasebe hatalarında gerekli düzenlemeler 

yapılmadıkça bir ya da daha fazla bilanço hesabı hatalı olarak raporlanmaya 

devam eder. Örneğin, amortisman giderinin yanlış hesaplaması. Bu hata 

sonucunda birikmiş amortisman ve dağıtılmayan karlar hesapları hatalı 

olacaktır. Bu hata, düzeltilinceye veya ilgili varlık tamamen amorti edilinceye 

kadar ya a bu varlık elden çıkarılıncaya kadar hata devam edecek5.  

  

1.1.4. Hata Çeşitleri 
 

Muhasebe hataları çeşit olarak rakamsal ve sözel olarak iki ana bölüme 

ayrılabilir. Rakamsal hatalar sözel hatalara göre daha fazla görülmektedir. 

Muhasebe Programı ile birçok hata program uyarısı sayesinde önlenmektedir. 

Fakat tüm hataları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Burada daha çok 

programa kayıt sırasında ortaya çıkan ve programın algılayamadığı hatalardan 

bahsedeceğiz. 

Muhasebe hataları da, muhasebe hileleri gibi mali raporlamada 

sıkıntılar oluşturmaktadır. Hatayı hilelerden ayıran en önemli fark hiledeki 

kasıt unsurunun hatada bulunmamasıdır. 

Muhasebe hataları; unutkanlık, dikkatsizlik, ihmal veya bilgisizlik gibi 

nedenlerle muhasebe ile ilgili işlem, kayıt ve hesaplarda yapılan 

düzensizliklerdir6 

 

 

 

 
5 Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Muhasebe Hata ve Hileleri: Ekin yayınevi, 2012, s.25. 
6 T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü; Revizyon ve işletmelerde Vergi İncelemesi, Güneş 

Matbaası, Ankara, 1973 
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A) MATEMATİK HATALARI 

Hesaplanma sırasında veya kayıt sırasında ortaya çıkan sayısal 

hatalardır. Toplama ve çıkarma işlemleri sırasında hatalar daha fazla ortaya 

çıkmaktadır.  

Örnek: Satış faturası düzenlenirken tutar toplamları 15.450 TL olması 

gerekirken yanlışlıkla 13.450 TL olarak hesaplanması hem KDV hesabını hem 

de Satış gelirlerini düşürüp verginin de daha az ödenmesine neden olacaktır. 

 

B) KAYIT HATALARI 

Parasal olaylar muhasebede kayıt altına alınırken yapılan rakam ve 

hesap yanlışlıklarına denir. Hatalar genellikle; Rakamsal, Hesap ismi hatası ile 

Borç ve Alacak taraflarının yanlış yere yazılması şeklinde ortaya çıkar. 

1) Rakam Hataları 

Kayıt sırasında belgedeki sayının veya rakamların dikkatsizlik veya 

başka nedenlerden dolayı yanlış girilmesidir. 

Örnek: Alış faturasında 1.100+%18 KDV ile peşin olarak alınan ticari 

mal kayıtlara aşağıdaki gibi girilmiştir. 

 153-TİCARİ MALLAR HS. 

191-İNDİRİLECEK KDV HS. 

                                      100-KASA HS. 

1.000 

180 

 

 

1.180 

 

Yukarıda yapılan rakamsal hata eksik tutardan kaynaklandığı için ek 

kayıt ile aşağıdaki gibi düzeltilebilir. 

 153-TİCARİ MALLAR HS. 

191-İNDİRİLECEK KDV HS. 

                                      100-KASA HS. 

100 

18 

 

 

118 

 

2) Hesap Hataları 

Muhasebe kayıtları yapılırken olması gereken hesap yerine başka bir 

hesabın yazılmasıdır. Genelde bu tip hatalar benzer hesaplar veya benzer 

işleyişe sahip hesaplar arasında olabilmektedir. Hesaplardaki kod benzerliği ve 

ardışık kodlarda karıştırma suretiyle hatalar yapılabilmektedir. Örneğin; 151-

YARI MAMÜL HS. Yerine 152-MAMÜLLER HS. ’nın kullanılması, İşleyiş 

benzerliği açısından yapılan bir hata örneği de demirbaş olan bir malzemenin 
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ticari mal olarak değerlendirilmesi ve 255-DEMİRBAŞLAR hesabı yerine 153-

TİCARİ MALLAR hesabına yazılmasıdır.  

 

Örnek: İşletme düzenlemiş olduğu 11.800 TL tutarındaki çekin 

ödemesini aşağıdaki şekilde kaydetmiştir.  

 101-ALINAN ÇEKLER HS. 

                                      

 102-BANKALAR HS. 

11.800 

 

 

 

11.800 

 

Yukarıda hatalı bir hesap kullanılmıştır, çek düzenlendiğinde 103-

VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-) Hesabı, alacak tarafında 

yazılarak kullanılır. Burada verilen bir çekin ödemesi olduğuna göre 103-

VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-) Hesabı borç tarafına 

yazılarak kapatılmalıydı. Düzeltme kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 103-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)                                       

 

101-ALINAN ÇEKLER HS. 

11.800 

 

 

 

11.800 

 

3) Hesapların Borç ve Alacak Taraflarının Karıştırılması 

Yevmiye Kayıtlarında hesap yerlerinin karıştırılması suretiyle 

olmaktadır. Örneğin borca yazılması gereken hesabın alacağa yazılması ve 

alacağa yazılması gereken hesabın borca yazılması ile bu hata yapılmaktadır.  

Örnek : İşletme 23.600 TL’ lik veresiye mal almış,  aldığı mallar için satıcı 

işletmeye 1 ay vadeli senet vermiştir.  

 

 321-BORÇ SENETLERİ HS. 

 

320-SATICILAR HS. 

23.600 

 

 

 

23.600 

Bu kayıtta 321-BORÇ SENETLERİ hesabının alacakta olması 

gerekirken borçta yer almış ayrıca 320-SATICILAR hesabı kapanmamış aksine 

iki defa mükerrer hesap kaydı olmuştur. Bu kaydın düzeltilmesi için hesaplar 

ters kayıtla iki katı tutarla yazılarak düzeltilebilir.  
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 320-SATICILAR HS. 

 

                                           321-BORÇ SENETLERİ HS. 

47.200 

 

 

 

47.200 

Düzeltme kaydı ile defteri kebirdeki hesap bakiyeleri de düzelmiş 

olacaktır.  

Örnek: İşletme kısa vadeli banka kredisinin ilk taksiti olan 1.000 TL’yi 

bankadaki hesabından havale yoluyla ödemiş ve aşağıdaki yevmiye kaydını 

yapmıştır.  

 

 102-BANKALAR HS. 

 

                                       300-BANKA KREDİLERİ HS. 

1.000 

 

 

 

1.000 

 

Bu kayıtta ilk örnekteki gibi borç alacak tarafındaki hesapların 

yerlerinde yanlışlık olmuş. Hesaplar ters kayıt yapılarak iptal edilebilir ve 

doğru kayıt yapılabilir. Bunun yerine bir ters kayıt ve iki katı tutarla düzeltme 

yoluna gidebiliriz.  

 300-BANKA KREDİLERİ HS. 

 

                                       102-BANKALAR HS. 

2.000 

 

 

 

2.000 

 

 

 

C) NAKİL HATALARI 

Nakil hataları yevmiye kayıtlarının toplamlarının başka bir tabloya 

aktarılması sırasında veya defterler arasında aktarma yapıldığı sırada 

olmaktadır. Günümüzde Bilgisayarlı muhasebe programlarına sadece veri girişi 

yapılması ile tabloları ve ek defterlerin çoğunu program düzenlemekte hatta 

fatura girişi modüllerinden giriş yapıldığında yevmiye kayıtlarını bile 

düzenlemektedir. Nakil hataları daha çok geçmişte kayıtların el ile tutulduğu 

dönemlerde olmaktaydı.  Bazı nakil hataları hesap bazında olduğunda yine 

nakil hataları ortaya çıkmaktadır. Birden fazla alt hesabı olan ana hesaplarda alt 

hesabın yanlış kullanımı ile nakil hatası olabilmektedir.  
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Örnek: İşletmenin alıcılar hesabında iki müşterisi olsun müşterilerden 

biri 120.01 M.Erçelik diğeri 120.02 E.Ekingen dir.  İşletmeye E.Ekingen 2.000 

TL nakit ödeme yapmış ve işletme aşağıdaki kaydı yapmıştır.  

 

 100 KASA HS. 

 

                                       120 ALICILAR HS. 

                                             120.01 M.Erçelik  

2.000 

 

 

 

 

2.000 

 

İşletme bu kayıtta hesaplar arası nakil hatası yapmış ve 120.02 

E.Ekingen alt hesabı yerine 120.01 M.Erçelik alt hesabını hatalı olarak 

kullanmıştır. Bu kaydın düzeltilmesi için alt hesap bazında düzelme kaydı 

yapılacaktır. Eski alt hesap borç kısmına olması gereken alt hesap alacağa 

yazılarak hata giderilmiş olur.  

 

 120 ALICILAR HS. 

       120.01 M.Erçelik  

                                       120 ALICILAR HS. 

                                             120.02 E.Ekingen 

2.000 

 

 

 

 

2.000 

 

 

D) UNUTULMA VE TEKRAR HATALARI 

Unutulma hataları muhasebeye konu olan belgelerden bazılarının kayda 

geçirilme işleminin yapılmaması ile ortaya çıkabilir. Örneğin; döneme ilişkin 

bir satış faturasının kaydının yapılmaması gibi.  Birden fazla dönemi 

ilgilendiren işlem ve kayıtların tek döneme aitmiş gibi kaydedilmesi unutulma 

hatasıdır. İşçiler ile ilgili brüt ücretin gelir vergisi kesintisinde işçi %20’lik 

vergi dilimine girdiği halde %15 üzerinden vergi kesintisi yapılması ve 

kayıtlara bu şekilde işlenmesi yine unutulma hatası sayılabilir.  

 

Tekrar hataları ise bir işlemi birden fazla kaydetmek suretiyle olur. 

Mükerrer olan kayıtlar eğer bir tane ise bir tane ters kayıt yapılarak mükerrerlik 

ortadan kaldırılmış olur. Muhasebe kayıtlarında kayıtlara esas teşkil eden 

belgenin yanında benzer belgeler var ise ve bu benzer belgelere dayanarak 



Yılmaz ÇEKMEN| 12 

 

mükerrer kayıt yapmak tecrübesizlik ve dikkatsizliğe dayanmaktadır. Örneğin 

ön faturaya dayalı kayıt yapmak ve esas fatura oluşunca bir daha kayıt yapmak 

mükerrer kayıt hatası oluşturur.  

 

E) BİLANÇODA YAPILAN HATALAR 

Bilanço statik(durağan) bir tablo olarak bir sonuç tablosudur. Bilanço 

üzerinden bazı değerleme hataları yapılabiliyor veya birden fazla hesapta 

izlenmesi gereken olaylar tek bir hesapta izlenerek çeşitli yanılsamalar ortaya 

çıkabiliyor. Bu hatalar Bilanço ilgilileri(Bankalar, Devlet, Yatırımcılar, 

Ortaklar vs.) açısından risk oluşturmaktadır. Bilanço sonuç olarak işletmenin 

mevcut varlıklarını ve bu varlıkların kaynağını göstermektedir.  Bilançolarda 

ortaya çıkan hataların hile olma ihtimalleri ilgili olanların yanıltılma ihtimali 

düşünüldüğünde bilançoda hile kavramı ağır basmaktadır.  

 

Örnek: A işletmesinin 120 ALICILAR hesabı ile 320 SATICILAR 

hesabı yalnızca 120 ALICILAR hesabı üzerinden alacaklı ve borçlu 

çalıştırılarak hata/hile yapılabilir. İşletmenin gerçekte olan hesap durumları 

aşağıdaki gibi olsun. 

 

100 KASA: 25.000 TL 

120 ALICILAR HESABI: 50.000 TL 

153 TİCARİ MAL: 100.000 TL 

320 SATICILAR HESABI: 100.000 TL  

 

HATALI BİLANÇO  GERÇEK BİLANÇO 

VARLIK KAYNAK  VARLIK KAYNAK 

KASA:25.000 

ALICILAR: 150.000 

TİC.MAL: 100.000 

SERMAYE: 275.000 

 

 

 

 KASA: 25.000 

ALICILAR: 50.000 

TİC.MAL: 100.000 

SATICILAR: 100.000 

SERMAYE: 75.000 

TOP: 275.000 TOP: 275.000  TOP: 175.000 TOP: 175.000 

 

Yukarıdaki iki bilançoda görüldüğü gibi hatalı bilançonun aktif ve pasif 

tarafı şişirilmiş bulunmakta, işletmenin mevcut borcu gözükmemekte bu borç 
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kaynakta sermaye olarak artışa neden olmuştur. İşletmenin burada hata değil de 

hile yaptığını düşünürsek işletme borcunu gizlemiş, varlıklarını ve sermayesini 

arttırmış gözükmektedir. Kredi verenler açısından bu bilanço yanıltıcı 

olacaktır.  

Yukardaki örneğimiz hesapların birleştirilmesi ile ilgiliydi. Şimdi 

değerleme hatası ile ilgili bir örnek verelim.  

 

Örnek:  İşletmenin başlangıçta 350.000 TL nakit parasının olduğu ve 

işletme satın aldığı 100.000 TL tutarındaki demirbaşı için normal amortisman 

yöntemine göre 5 yıla yaygın amortisman ayırmak yerine satın alma 

aşamasında gider olarak muhasebeleştirdiğini düşünürsek işletmenin ilk yıl 

sonundaki aşağıdaki varsayıma göre hatalı bilançosu oluşacaktır. 

 

HATALI BİLANÇO  GERÇEK BİLANÇO 

VARLIK KAYNAK  VARLIK KAYNAK 

KASA :  250.000 

 

SERMAYE: 250.000  KASA      : 250.000 

D.BAŞLAR: 80.000 

BİRİKMİŞ 

AMORTİSMAN: 20.000 

SERMAYE: 350.000 

TOP: 250.000 TOP: 250.000  TOP: 350.000 TOP: 350.000 

 

Yukarıdaki bilançolarda bilindiği üzere gider hesapları kapanış 

hesapları olduğundan yer almaz. Hatalı bilançoda demirbaş hesabı 

gözükmemektedir. Çünkü işletme demirbaşı satın alırken 770 GENEL 

YÖNETİM GİDERLERİ HESABI gibi bir gider hesabına kaydettiğinden 

demirbaşın varlığı muhasebe kayıtlarında gözükmemektedir. Ayrıca işletmenin 

sermayesi de gerçek bilançoya göre daha düşük çıkmıştır. İşletme 5 yıllık 

amortisman tutarını 1 yılda gider olarak göstermiş olup işletmenin Kar/Zarar 

hesaplarını etkilediğini de göz ardı etmememiz gerekir. Dönemsellik 

kavramına uymayan bu işlemler bilançoyu etkilemekle birlikte işletmenin ilk 

yılda ödemesi gereken vergi borcunu da azaltmıştır. 
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1.2. MUHASEBE HİLELERİ 

 

1.2.1. Hile ve Hilenin Tanımı 

            Belli bir amaçla işletmenin işlem, kayıt ve belgelerinin bilerek tahrif 

edilmesine muhasebe hileleri denir. Muhasebe hileleri, muhasebe hatalarının 

tersine bilinçli olarak yapılırlar. 7 

            Muhasebe hilesi yapmanın amaçları çok çeşitli olabilir. Bunları 

şöyle sıralamak mümkündür: 8  

 

❖ Varlıkların Haksız Kullanımı ve Ele geçirilmesi 

❖ Ortakların birbirini yanıltma istekleri 

❖ Potansiyel Yatırımcıları yanıltmak 

❖ Daha az kar dağıtma isteği 

❖ Yolsuzluk yapmak ve bu yolsuzluğu gizleme isteği 

❖ Teşvik, hibe ve faizsiz kamu kredisinden yaralanma arzusu 

❖ Daha az veya daha çok vergi verme isteği 

❖ Bankalardan daha fazla kredi alma arzusu 

❖ Hisse senedi sahiplerini yanıltarak kazanç elde etme isteği 

           Muhasebe hilelerinin vergi hukukundaki sonucu kasten vergi kaybına 

sebebiyettir ve kaçakçılık sayılır.(VUK. Md. 359) Vergi Usul Yasası'nın 359/a-

1 maddesi içeresinde de "muhasebe hileleri yapanların" altı aydan üç yıla kadar 

hapis cezasına muhatap tutulmaları öngörülmüş bulunmaktadır.  

1.2.2. Hile Türleri 

            A. Kasıtlı Hatalar 

 Muhasebe hataları bilgisizliğe, dikkatsizliğe dayanır. Ancak söz konusu 

hatalar belli bir amaçla yapılırsa kasti hata olur ve muhasebe hilesi sayılır. 

Fakat kasıt unsurunun tespiti oldukça güçtür.  

 
7 Denetim İlke ve Esasları 1.Cilt, s.151. 
8 Denetim İlke ve Esasları 1.Cilt, s.151. 
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 Örneğin; bir gider faturasının giderleri şişirmek amacıyla yüksek 

tutarda kaydedilmesi ve bu olayın sistemli olarak tekrarlanmasında muhasebe 

hatasından ziyade muhasebe hilesi yapıldığı düşünülür. 

 İşletme fabrika binasındaki makinaların bakımı için tamir-bakıma gelen 

firmaya 5.000+%18 KDV yerine 15.000+%18 KDV tutarında fatura kesmesini 

rica etmiştir. İşletme aşağıdaki kaydı yapmıştır. 

 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 

191 İNDİRİLECEK KDV HS. 

 

102 BANKALAR HS 

Banka hesabından bakım ücretinin ödenmesi 

15.000 

2.700 

 

 

 

17.700 

            İşletme burada hem giderlerini arttırmış hem de indirilecek KDV 

tutarını yükselterek daha az KDV ödeme imkânına sahip olmuştur. İki açıdan 

da işletme hileye yapmıştır. Yapılan bu hileli işlemler dizisi tespit açısından 

zorluklar içermektedir. İşletmenin yapacağı doğru işlem aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

  730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 

191 İNDİRİLECEK KDV HS. 

 

102 BANKALAR HS 

Banka hesabından bakım ücretinin ödenmesi 

5.000 

900 

 

 

 

5.900 

B. Kayıt Dışı İşlemler 

 İşletmelerin her türlü muhasebe işlemleri ve kayıtlarının belgelere 

dayanması gerekir. Bir kısım işlemlerin belge olmadan yapılması ve defterlere 

yansıtılmamasına kayıt dışı işlemler denir. Bir işletmede kayıt dışı işlem olması 

o işletmenin defterlerinin gerçek durumu yansıtmasını engeller. Kayıt dışı 

işlem mal/hizmet alış faturası almamak alınan faturayı gizlemek ve satış 

faturası düzenlememek sureti ile yapılır. Kayıt dışı işlem satış gelirlerini 

gizleyerek vergi kaçırma amacı ile yapılır. Kayıt dışı işlemlerle sağlanan 

kaynaklar ya işletme dışında bir yerde (bankada özel hesaplarda veya gayri 

resmi kasalarda) toplanır ya da bilançonun kaynak bölümünde kapalı hesaplar 
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içinde gizlenir. Kayıt dışı işlemlerde her hangi bir işlem yapılmadığı için 

burada yevmiye kayıtlı örnek olay vermemiz mümkün olmayacaktır. 

 Kayıt dışı işlem yapan işletmelerin defter kayıtları gerçek durumu 

yansıtmadığından, ihticaca salih(kanıt olmaya yeterli) değildir ve tespit edilen 

matrah farkları üzerinden re’sen vergi tarhiyatını(vergi inceleme komisyonu 

tarafından takdir edilen matraha göre) gerektirir.(VUK.Md.30) 

 Belgesiz olarak alınan bir mal belgesiz olarak satılmışsa matrah farkı, 

satış bedeli ile o malın maliyet bedeli arasındaki farktır. Eğer mal, belgeli 

alınmış, yasal defterlere kaydedilmiş ancak satışı belgesiz yapılmışsa bu 

durumda matrah farkı satış bedelinin tamamıdır. 9 

            C. Zamanında Önce Veya Sonra Kayıt 

 İşletmeler muhasebe kayıtlarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

yapmaları gerekmektedir. Kayıt zamanı muhasebe kayıtlarının yapılması için 

tanınan bir süredir ve ilke olarak 10 gündür.( VUK Md.219) 

 İşlemin, gerçekleşme tarihinden önce veya sonraki bir tarih itibariyle 

kaydedilmesi gizli bir amacın varlığını gösterir. Örneğin; Mal stoklarının fazla 

görünmemesi için yıl sonlarında alınan malların kaydının bilanço gününden 

sonraya bırakılması veya işletmenin likit durumunu iyi göstermek amacıyla 

bilanço kapandıktan sonra gelecek nakdin önceden kaydedilmesi. 10 

 İşletmeler sistem tarihini geçmişe çekerek, siparişleri alınmış ürünleri 

satmış gibi göstererek veya bitmemiş ürünleri bitmiş gibi göstererek 

dönemsellik ilkesine aykırı olarak ilgili dönemin satış gelirlerini arttırabilir 

veya azaltabilirler. Vergi açısından bakıldığında örneğin; KDV ödemeyi 

engellemek için satışları bir sonraki KDV döneminde gösterebilir veya 

indirilecek KDV’nin arttığı ayda satışları gösterip ilgili ayda ödemeyerek suç 

işleyebilirler. 

            

 

 
9 Zafer KİRİK, Muhasebe Hata ve Hileleri Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 2007, s.55 
10 Denetim İlke ve Esasları 1.Cilt, s.152. 
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D. Uydurma Hesaplar 

 Muhasebe hilelerinden birisi de hasılatı gizlemek veya maliyetleri 

şişirmek dolayısıyla vergi kaçırmak için olmayan kişiler adına uydurma 

yanıltıcı hesap açılmasıdır. Uydurma hesaplar belgesiz ve kayıt dışı olarak 

yapılan işlemleri denkleştirmek amacı ile kullanılır. Burada hem işlem hem de 

belge vardır, fakat işlem ile belgenin içeriği birbirinden farklıdır. Gerçek bir 

kişiye yüksek bir bedelle ancak faturasız satılan mal fiktif bir isime düşük bir 

bedelle satılmış gibi fatura edilir. Bu suretle aradaki hâsılat farkı gizlenmiş 

olur. Aynı şekilde gerçekte imalata verilen ve mamul mal imal ederek mamul 

şeklinde faturasız satılmış bir işlem, uydurma bir kişiye hammadde olarak 

satılmış gösterilebilir. Böylece gerçek satış bedeli ile faturadaki fark, uydurma 

hesaplar aracılığı ile kayıt dışı bırakılmış olur. Uydurma hesaplar aracılığı  ile 

maliyet şişirilmesi ise gerçekte faturasız alınan bir malın veya yaptırılan bir 

hizmetin fiktif bir kişi adına yüksek bedelli bir belge düzenlemesi suretiyle 

gerçekleştirilir. Bu kişiler vergiye tabi olmayan veya götürü usulde vergiye tabi 

olan kişilerde olabilmektedir. Maliyetlerin şişirilmesi olgusuna, maliyetleri 

üzerinden prim ya da destekleme ödemesi yapılan iş kollarında oldukça sık 

rastlanmaktadır. 11 

 Gerçek işlemleri gizlemek için kullanılan ve özellikle zimmete geçirme 

suçu için en çok tercih edilen yöntemdir. Belgesiz veya kayıt dışı olarak 

gerçekleştirilen işlemler uydurma hesaplar ile kayıtlara alınarak, kaydi olarak 

mevcut ancak fiili olarak mevcut olmayan tutarlar en uygun zamanda 

genellikle sonuç hesaplarına aktarılması gereken bir hesaba virman 

yapılmaktadır. Tutar dikkat çekecek bir büyüklüğe sahipse parçalar halinde 

veya virman yapılan hesaptan başka hesaba, oradan başka hesaba aktarılmak 

suretiyle hesaplardan takip edilmesi mümkün olmayacak aşamaya kadar 

dolaştırılıp, en son olarak da sonuç hesaplarına aktarılarak kayıtlardan 

tamamen çıkarılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.  12 

 

İşletmelerde en çok görülen uydurma işlemler şunlardır:  

 
11 Denetim İlke ve Esasları 2004 , s.152. 
12 İsmail KÜÇÜK, Finansal Raporlamada Hile-Manipülasyonlar ve önlenmesi, Marmara Üniversitesi, 

2008, s.7 
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❖ Gerçekte olmayan kimselerden mal veya hizmet alınmış gibi belge 

düzenlemek  

❖ Yüksek bedelle satılan bir malın faturasının düşük bedel üzerinden 

başka biri adına düzenlenmesi  

❖ İşletmenin ortaklara borçlu gibi gösterilerek ortaklara para aktarılması  

❖ Gerçekte olmayan kişiler adına alacak hesapları açılıp daha sonra bu 

alacakların şüpheli hale geldiğini göstererek karşılık ayrılması  

❖ Vergiden muaf esnafa iş yaptırılmış gibi gider pusulası düzenleyerek 

giderlerin şişirilmesi  

❖ Alım ve satımlarda komisyoncu olmadığı halde komisyoncu varmış 

gibi komisyon gideri tahakkuk ettirilmesi13 

 

            E. Belge Sahtekârlığı 

 Gerçek olmayan bir işlemi olmuş gibi  göstermek için düzenlenen 

belgeye sahte belge denir. Sahte belge düzenleyenler genellikle bu işi meslek 

haline getirmişlerdir. Bunlar faturayı belli bir yüzde karşılığında kesen küçük 

çaplı işletmeler olup, kişi veya şirket şeklinde örgütlenmiş olabilirler. 

Görünürde ayrı bir paravan işleri vardır. Bunlar genellikle vergi dairesine kaydı 

olan ve defter tutan mükellefler olup görünürdeki işlerine uygun beyanda 

bulunurlar. Fakat düzenledikleri sahte belgeleri defterlerine kaydetmezler 

beyan etmezler. Sahte faturalar her türlü şekil şartına sahip ciddi bir işletmeye 

ait imajı verecek şekilde dizayn edilir.  

Belge sahtekârlığının başlıca nedenleri olarak şunlar sayılabilir:  14   

❖ Gelir ve Kurumlar vergisi matrahını azaltmak (sahte veya yanıltıcı 

belgelerle gider oluşturmak.)  

❖ Belgesiz bir harcamayı belgeli hale getirmek  

❖ Tahsil edilen KDV’yi devlete ödememek  

❖ KDV iadesi alabilmek, alınan iadeyi yükseltebilmek  

❖ Bir takım teşviklerden yararlanmak  

❖ Şirkette bir yolsuzluğu gizlemek  

 
13 IRMAK, R., KURNAZ, G., ÇAĞLAYAN, B., BAL, B., Muhasebenin Genel Esasları Muhasebe Hata   

ve Hileleri ile Bunların Tespit Yöntemleri, Şafak Matbaacılık, Ankara, 2002   
14 Hesap ve Muhasebe Hileleri,Makale,http://www.bursasmmmo.org.tr/yazarlar/makaleler/150IAT.pdf 

erişim 14.07.15 



19 | MUHASEBEDE YAPILAN HATALAR, HİLELER VE ADLİ MUHASEBE 

 

❖ Önceki süreçlerde mal kayıt dışı ise  

❖ Alınan mal, ülkeye kaçak girmişse  

❖ Tarım sektöründe müstahsilden yapılan alımlar (KDV ve Stopaj 

nedeniyle)  

❖ Belgelenemeyecek komisyon vb. harcamalar nedeniyle  

❖ Enflasyon dolayısıyla sermayeyi kaybetme kaygısı ile  

❖ Vergi veriyor olmayı haksız rekabet olarak algılamak  

❖ Kazancı şahsi servete dönüştürme hırsı  

❖ Suç gibi algılanmaması 

Şirket Yolsuzluklarında Fatura Kullanımı15 

Şirket yolsuzluklarına ilişkin araştırmalarımızda sıklıkla faturaların 

kullanıldıkları görülmektedir. Bu faturalar kullanılarak genelde ya var olan 

gider veya maliyetler şişirilir veya hiç olmayan gider veya maliyetler varmış 

gibi gösterilir. Şirketin mali kaynakları paravan şirketlerden alınan aslı astarı 

olmayan faturaların ödemesinde kullanılarak daha sonra bu şirketlerde elde 

edilen usulsüz kazanç paylaşılır. 

Şirket yolsuzluklarında kullanılan faturaların incelenmesi esnasında 

genel olarak şu sonuçlara ulaşılmaktadır. 

A) Faturalar Üzerindeki Adreslerin Boş Olması: 

Faturalar üzerinde yer alan adresler incelendiğinde mal veya hizmetleri 

üretecek veya satabilecek bir dükkân veya fabrika yerine boş adreslerle 

karşılaşılır. Adreste firma sorulduğunda ise genelde hiç kimse firmanın ismini 

dahi duymamıştır. Adresi bilinmeyen veya bulunamayan bir firmadan yüklü 

faturalar alınması şirket yolsuzluklarında mutlaka değerlendirilmesi gereken 

unsurlardandır. 

B) Faturayı Kesen Firmanın Fiili Durumu: 

Yüksek tutarda fatura kesen firmaya gidildiğinde bazen bir masa bir 

dolap ve genelde hiçbir şeyden haberi olmayan bir personel ile de 

 
15“Abdullah ÇAVUŞ, Bağımsız Denetçiler Genel Başkanı, “Şirket Yolsuzluklarında Sık Kullanılan 

Yöntemler”, Makale, http://www.abdullahcavus.com.tr/habergoster.asp?haber_id=125  erişim 14.07.2015 
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karşılaşılabilmektedir. Bu durumda sırf adres boş değil diye faturayı doğru 

kabul etmemek gerekir. 

Ayrıca fatura konusu mal veya hizmeti üretebilecek aşağıdaki 

unsurların varlığı da önemlidir. 

❖ Gerekli Uzman Personel 

❖ Gerekli Makine veya Teçhizat 

❖ Uygun Giderlerinin olup olmaması 

❖ Yardımcı mal ve hizmet alımlarının olup olmaması 

❖ Şirketin Araçlarının veya gayrı menkullerinin olması 

 

Sahte belge düzenleyenin amacı genellikle bir komisyon almak 

olmasına karşılık bunu kullananların amacı üretim veya alış maliyetlerini 

artırmaktır. Bu nedenle ilk madde veya hammadde alımlarında sahte belge 

kullanımı daha fazladır. Maliyetlerin artırılması kazancı düşüreceğinden sahte 

belge işletmenin ödeyeceği verginin azalmasına neden olacaktır. Bu nedenle 

işletmelerin sahte belge kullanmasının temel amacı vergi kaçırmaktır. 

 Belge sahtekârlığı iki şekilde gerçekleşir. Birincisi hem belgenin hem 

de içeriğinin gerçek olmamasıdır. Bu tam anlamı ile sahte fatura 

kullanılmasıdır. İkincisi ise faturanın kendisi gerçek olup içeriğinin gerçeğe 

uygun olmamasıdır. Bu gibi hallerde alınan malın miktarı veya fiyatı 

olduğundan farklı gösterilebilir. Sonuç olarak alınan belge işlemi gerçek şekli 

ile göstermez. Bu belgelere muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge denir. 16 

 Yukarıda sayılan ikinci yöntem bazı kaynaklarda Yanıltıcı Belge 

Düzenlenmesi ve Kullanılması başlığı altında açıklanmıştır. Sahte belge ve 

Belge sahtekârlığı kapsam olarak farklı anlamlarda kullanılmıştır. Sahte Belge: 

Mevcut olmayan bir olay için belgenin oluşturulması, Belge Sahtekârlığı: 

Mevcut olmayan bir olay için belgenin oluşturulması ve Mevcut olan belgeler 

üzerinde oynama yapılarak yapılan işlemi anlatmaktadır. 

 
16 Mustafa KARA, “Yaygın Muhasebe Hata ve Hileleri Nelerdir?”, http://www.stratejikboyut.com, 

Erişim : 30.07.2014 

http://www.stratejikboyut.com/
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Zirai stopajdan kurtulmak amacıyla fatura temini; Tarımsal ürün ticareti 

yapan firmaların gerçekte üreticiden aldığı ancak stopaj(vergi kesintileri) 

hesaplamadığı alışlarının stopajlarını ödememek için sahte fatura 

kullanmasıdır. Böylece çiftçiden alınan mal tüccardan alınmış gibi gösterilerek 

zirai ürün bedelleri üzerinden yapılması gereken stopaj kaçırılmakta, ayrıca 

haksız KDV indiriminden faydalanılmaktadır. 

 İhraç edilen malların bünyesine giren katma değer vergili girdilerin 

şişirilmesi; İhraç edilen malların bünyesine giren girdilerin, dolayısıyla 

yüklenilen KDV’nin ihracatçı imalatçılara geri ödenmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle, imalatçılar daha fazla KDV iadesi alabilmek için gerçek olmayan alış 

ve gider belgeleri kullanma yoluna başvurmaktadır. 17 

Belgeler üzerinde yapılan hilelerin farklı yöntemleri 

bulunmaktadır. Belge sahtekârlığında yaygın olarak kullanılan yöntemler 

şunlardır: Belgelerde ve Kayıt Düzeninde Yapılan Hileler 

   

1. Faturanın üst suretine farklı, alt suretine farklı rakamlar yazmak,  

2. Fiilen ihraç edilmemiş malların ihraç edilmiş gibi gösterilerek KDV iadesi 

alınması ve ihracat taahhüdünün yerine getirilmiş gibi gösterilmesi,  

3. Gayri faal veya ticarî faaliyetine son vermiş firmaların faturalarının 

kullanılması,  

4. Gerçek alıcı, satıcı yerine başka birinden fatura alınması veya alıcıdan 

başkası adına belge düzenlenmesi,  

5. Gerçekte mal veya hizmet alınmadığı halde alınmış gibi fatura almak,  

6.İhraç edilen mal bedellerini yüksek göstererek haksız KDV iadesi alınması, 

7.İthal edilen ürün belgelerindeki döviz cinsini değiştirme   

8. Mal veya hizmet tanımının faturada değiştirilerek yer alması,  

9. Sahte belgelerle vergi iadesi veya diğer çeşitli teşvikler alınması,  

 
17 Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Muhasebe Hata ve Hileleri: Ekin yayınevi, 2012, s.84. 
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10. Varlıksız, hayali ya da ölü kişiler adına vergi kaydı açılması, ortaklıklar, 

şirketler kurulması ve faaliyetlerin (özellikle vergi kayıp ve kaçağına yol açan 

faaliyetlerin) bunlar üzerinden yürütülmesi,  

11. Vasfının veya miktarının veya fiyatının doğru beyan edilmemesi suretiyle 

ithalât yapılması,  

12. Vergi iadesi almak için sahte (naylon) fatura veya fiş kullanılması,  

13. Gerçekte olmayan bir mükellef adına belge bastırılması ve düzenlenmesi, 18 

14. Gerçek bir mükellef adına aynı numaralar kullanılarak belge bastırılması ve 

düzenlenmesi,  

15. Gerçek bir mükellef tarafından, hiç var olmayan bir alışveriş için belge 

düzenlenmesi,  

16. Mükellefiyetini terk etmiş bir mükellefin daha önce bastırdığı belgeleri 

kullanması,  

17. Belgelerin Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basılması,  

18. Vergi Usul Kanunun aradığı şekil şartlarına uygun olmayan belge 

düzenlenmesi.  

19. Gerçek bedelinin altında veya üstünde fatura düzenlenmesi,  

20. Faturada gerçekte satılan mal yerine başka bir malın satıldığının 

gösterilmesi,  

21. İşletmeye ait olmayan gider veya maliyetlerin işletmeye aitmiş gibi 

gösterilmesi,  

22. Alıcısı veya satıcısı gerçekte olduğundan farklı şekilde fatura 

düzenlenmesi,   

23. Belgedeki miktar önüne ya da sonuna rakam eklemek yoluyla yapılan 

kayıtlar (tahrifatlı kayıt),  

 
18 Hesap ve Muhasebe Hileleri, Makale, www.bursasmmmo.org.tr/yazarlar/makaleler/150IAT.pdf  

erişim 14.07.2015 
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24. Belgelere dayanmayan muhasebe kayıtları (hayali kayıt),  

25. Bilinçli yapılan matematiksel hatalar,  

26. Bilinçli yapılan mükerrer kayıtlar ya da, bazı tahsilât kayıtlarının atlanması, 

27. Daha önce ticarî faaliyetine son vermiş vergi mükelleflerinin kullanılmayan 

ve iptal edilmeyen faturalarının kullanılması,  

28. Gerçekte daha az tutarda mal satısı yapıldığı halde, yüksek bedelli fatura 

düzenlenmesi, ya da daha fazla tutarda mal satıldığı halde, daha az bedelli 

fatura düzenlenmesi (muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge)  

29. Götürü yöntemle yaptırılan iş adı altında, adresi belli olmayan şahıslara 

gider pusulası düzenlettirilmesi,  

30. Hayali bir firma kurarak, sahte belge akışının sağlanması,  

31. Banka ve havale giriş-çıkışlarında bilinçli olarak yapılan kayıt atlamaları, 

32. Amortisman ayırırken, ayrılması gereken tutardan daha fazla ayırma,  

33. Depo ve stok mevcudunun olduğundan az ya da çok gösterilmesi,  

34. Duran varlığın daha yüksek bir fiyattan satılmasına rağmen, düşük bedelle 

satılmış gibi gösterilmesi,  

35. Fire oranlarının gerçek değerinde gösterilmemesi,  

36. Gerçekte olmayan isimlere hesap açılması,  

37. Henüz ödenmemiş borçların ödenmiş gibi gösterilmesi ya da tahsil edilen 

alacakların henüz tahsil edilmemiş gibi gösterilmesi,  

38. Hisse senedi ve tahvilden sağlanan gelirlerin kayıt dışı bırakılması,  

39. İşletme çalışanlarının kayıt dışı kalması ve sigorta yaptırılmaması,  

40. İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili olmayan bazı harcamaların işletme 

kayıtlarına yansıtılmış olması,  
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41. Kapalı faturanın (bedeli peşin alınmış) açık fatura gibi kayıtlara 

yansıtılması ya da vadeli mal alımı olduğu halde peşin ödenmiş gibi kasadan 

çıkış yapılması,  

42. Kayıt dışı mal ve hizmet satışları,  

43. Kayıtlarla malî tabloların birbiri ile uyumlu olmamasına rağmen uyumlu 

gibi gösterilmesi,  

44. Kimliğini kaybeden ya da ölmüş şahıslar adına mükellefiyet tesis 

ettirilerek, onlar adına fatura düzenlenmesi,  

45. Mal ve hizmetin, işletme ile ilgili olmayan birisi adına alınmasına rağmen, 

belgenin işletme adına alınması,  

46. Mal ve hizmetlerin alış veya satış tarihi ile fatura tarihinin aynı olmaması, 

47. Muhatap tarafından düzenlenmesi mümkün olan gider pusulasının her 

konuda sıkça düzenlenmesi,  

48. Ortaklar cari hesabının sık kullanılması, üretilen mal miktarının gizlenmesi, 

49. Ortaklara ya da yakınlara hayali avans kaydı yapılması,  

50. Sahte belgeye dayalı kayıtlar: Paravan şirketlerden alınan, gerçek mal ve 

hizmet alış verişine dayanmayan faturalara dayalı kayıtlar,  

51. Sigorta şirketlerinden, bağlı olunan şirket adına ödenen ve borçtan mahsup 

edilen gider vergisinin hiç ödenmediği halde ödenmiş gibi gösterilmesi ya da 

daha az ödendiği halde tamamının mahsup edilmesi veya yangın sigorta 

vergisinin beyan edilmemesi,  

52. Temsil ve ilzam giderlerinin olduğundan daha fazla gösterilmesi,  

53. Vergi mükellefi olmayan kooperatif, vakıf ve dernek gibi kuruluşlarda, 

tutanaklarla harcama yapılmış gibi gösterilmesi,  

54. Yabancı para kur farklarının gizlenmesi,  
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55. Yargı kararıyla alınan gelirlerin kaydedilmemesi19 

            F. Bilançonun Maskelenmesi 

 “Hayırseverlik maskesiyle kendi çıkarını yürütüyor” cümlesinde olduğu 

gibi maske gerçek durumu gizlemek için takılır veya yapılır. Bilançonun 

maskelenmesi belli bir amaca dönük olarak bilançonun olduğundan farklı 

düzenlenmesidir. Bilançoyu maskelemenin amacı işletmenin ekonomik ve mali 

yapısı, karlılık ve likiditesi hakkında yanlış bilgi vermektir veya olumlu imaj 

oluşturmaktır. 

 Bilanço çıkarmak envanter çalışmalarının bir parçası son aşaması 

olduğundan bilançonun maskelenmesine yönelik işlemler dönem sonunda 

değerleme sırasında yapılır. Değerleme yapılırken işletmenin mevcut 

kıymetleri, stokları olması gerekenden yüksek değerlenirse veya amortisman 

ile karşılık ayrılmasından vazgeçilirse bilanço iyileştirilmiş olur. Kıymetler 

düşük değerlenmesi halinde bilanço olumsuz maskelenmiş olur.  

Bilançonun olumsuz yönde maskelenmesinin amacı : 20 

❖ Vergi kaçırmak. 

❖ Kar dağıtmamak veya az dağıtmak. 

❖ Hisselerin borsa değerini düşürerek spekülasyon yapmak olabilir.  

          Bilançonun olumlu yönde maskelenmesine bilançonun güzelleştirilmesi 

denir. 

           Bunun amaçları şöyle sıralanır: 21 

❖ Daha fazla kredi alabilmek.  

❖ Çok ortaklı şirketlerde ortakları tatmin için fazla kar dağıtmak.  

❖ İşletmenin kamuoyundaki imajı güçlendirmek.  

❖ Vergi ödeyebilmek. 

❖ Borsada hisselerinin fiyatlarını artırmak. 

❖ Yeni ortakların işletmeye katılmasını teşvik etmek. 

 
19  Faruk GÜÇLÜ, Muhasebe Denetimi İlkeler ve Teknikler;  Detay Yayıncılık, Ankara, Kasım  2007, 

s.75-76. 
20 Hesap uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları 2004 3.Baskı , s.154. 
21  Nejat BOZKURT, Mali Tablolarda İşletme Yönetimleri Tarafından Yapılan Muhasebe Hileleri : 

Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan  2000, s.16. 



Yılmaz ÇEKMEN| 26 

 

Bilanço maskelenmesi  üçüncü kişileri yanıltma amacı taşıdığından bir 

muhasebe hilesidir. İşletmelerin durumlarını olduğundan daha iyi 

gösterebilmek ve bilânçonun güzelleştirilmesini sağlayabilmek için 

kullandıkları bazı yöntemler şunlardır: 22  

❖  Aktif kıymetlerin yüksek değerlenmesi,  

❖  Amortisman ayrılmaması,  

❖  Başkalarına ait malların işletmenin malları gibi gösterilmesi,  

❖  Giderlerin aktifleştirilmesi,  

❖  Bir kısım dönem giderlerinin gelecek dönem gideri olarak 

gösterilmesi,  

❖  Gelecek dönem gelirlerinin bu dönem geliri olarak gösterilmesi,  

❖  Şüpheli alacaklara karşılık ayrılmaması,  

❖  Bir takım giderlerin yasal defterlere hiç kaydedilmemesi,  

❖  Satılmayan malların satılmış gibi gösterilmesi 

 

Hileye Maruz Kalan Finansal Tablo Kalemleri23 

BİLANÇO HESAPLARI                                   

❖ Nakit hesapları 

❖ Alacak Hesapları 

❖ Stok Hesapları 

❖ Borç Hesapları 

ACFE’ nin 2010’da yapmış olduğu araştırmaya göre hileli işlemlerden 

nakit hesaplarının daha az etkilenmiş olması, bunun nedeni nakit hesaplarının 

sıkı kontrol altında tutulması ve nakit işlemlerinin kasa yerine banka 

aracılığıyla yapılıyor olması gelmektedir. 

1.2.3. Vergi Kaçırma Amaçlı Muhasebe Hileleri 

 Vergi Usul Kanununun 359.maddesi birinci fıkrasında; a) Vergi 

kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti 

bulunan;  Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek 
 

22 IRMAK, R., KURNAZ, G., ÇAĞLAYAN, B., BAL, B., Muhasebenin Genel Esasları Muhasebe Hata   

ve Hileleri ile Bunların Tespit Yöntemleri, Şafak Matbaacılık, Ankara, 2002, s.49.   
23Association of Certified Fraud Examiners(ACFE), 2010 Report to the Nations on Occupational Fraud 

and Abuse, , USA, 2010, s.23-28.   
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olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap 

açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının 

azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, 

belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, Hakkında on sekiz aydan üç 

yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

Muhasebe hilelerine başvurma sebeplerinden en önde geleni vergi 

kaçırmadır. Bu amaçla mükellefler çeşitli yollara başvururlar. Bunlardan en 

önemlileri şunlardır: 

            A. Satış Yolsuzlukları 

 Satılan mal ve hizmet bedellerinin tamamen/kısmen muhasebe 

kayıtlarına geçirilmeyip, iş sahiplerince açıktan tahsil edilmesi, satışı yapılan 

ürünün eksik teslimi veya asıl ürün yerine kalite noksanlığı olan ürün satışı bu 

kapsama girer. 

Çoğu işletme, alıcılarına aslında istenenden daha az mal göndererek 

onları aldatırlar. Bu çok çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Örneğin; faturanın 

üzerinde yazandan daha az mal göndermek ya da 10 tane 10 kiloluk yağ 

göndermek yerine 10 tane 9,5 kiloluk yağ göndermek gibi. Eğer alıcı şirketin 

mal kabul alanında çalışan personeli gelen tüm malları tamamen saymada 

yeterli dikkati göstermezse veya gösteremezse (yoğunluktan dolayı) eksik 

gönderilen stoklar fark edilmeyecektir. Bu hilenin işletme yönetimi açısından 

en büyük faydası, eğer alıcı eksik malları fark ederse, yönetim bir karışıklık 

olduğunu iddia edip eksik stokları gönderebilmektedir. 24  

Bir diğer hileli mal satışı da alıcıya ikinci kalite mal satmak, 

istediğinden fazla mal göndermek ya da anlaşılandan daha fazla fiyata ilgili 

malı faturalamaktır. Özellikle satış hedeflerini tutturmak için yöneticiler 

alıcılara haber vermeden istenenden daha fazla mal ve/veya anlaşılandan daha 

fazla fiyata bu malları gönderebilmektedirler. Alıcı 100 adet X ürünü isterken 

110 adet X ürünü gönderilebilir ya da alıcı X ürünü isterken daha az kaliteli Y 

 
24“Vendor Fraud”, http://www.georgiaretail.org/VendorFraud.htm#_ftn3 (17.03.2015) 
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ürünü gönderilebilir. Yine yukarıda söylediğimiz gibi alıcı bu durumu fark 

ederse bir yanlışlık olduğu söylenip olay unutulur. 25  

Satış yolsuzlukları aşağıdaki yollarla gerçekleşebilir: 

❖ Eksik veya kayıt dışı satış 

❖ Fatura üzerinde oynama yapılarak eksik veya fazla satış gösterme 

❖ Hayali firmalara satış 

❖ Maliyetin altında satış 

  En çok tespiti yapılan satış yolsuzlukları şunlardır; 26 

❖ Yurtdışı mümessillik geliri kayıtlara intikal ettirilmemiştir. 

❖ Banka hesaplarından hasılat farkı tespit edilmiştir. 

❖ El defterinden hasılat farkı saptanmıştır. 

❖ Alınan vekâlet ücretleri için serbest meslek makbuzu düzenlenmemiştir. 

❖ Vadeli satılan emtialar peşin bedel üzerinden kayıtlara geçilmiştir. 

❖ Amortismana tabi iktisadi kıymet satışlarında eksik tutarlı  fatura 

düzenlenmiştir. 

❖ Paravan firmalar yolu ile zarar satış yapılmıştır. 

 

Örnek: İşletme 20.000+%18 KDV ile peşin mal satışını aşağıdaki gibi 

muhasebeleştirmiştir. 

 100- KASA HS. 

 

                                       600-YURT İÇİ SATIŞLAR HS. 

                                       391-HESAPLANAN KDV HS. 

2.360 

 

 

 

2.000 

360 

 

Doğru kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

 100- KASA HS. 

 

                                       600-YURT İÇİ SATIŞLAR HS. 

23.600 

 

 

 

20.000 

 
25“Davia, Howard R., “ Fraud 101 Techniques and Strategies for Detection”, John Wiley&Sons, USA 

2000, s. 86-91. 
26 Ertan AYGÖRDÜ “ Muhasebede Hata ve Hileler”, Makale, www.muhasebetr.com önbellek erişimi 

11.07.2015(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rL1uAcrAjbQJ:huseyinust.com/konu

-muhasebe-de-hata-ve-hileler.html+&cd=1&hl=tr&ct=clnk) 
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                                       391-HESAPLANAN KDV HS. 3.600 

Böyle bir hilenin tespiti durumunda yapılacak düzeltme kaydı aşağıdaki 

gibi olacaktır.  

 100- KASA HS. 

                                      600-YURT İÇİ SATIŞLAR HS. 

                                       391-HESAPLANAN KDV HS. 

21.240  

18.000 

3.240 

 

 

B. Alış Yolsuzlukları  

 Alınan mal veya hizmet bedellerinin tamamen veya kısmen muhasebe 

kayıtlarına geçirilmemesi veya farklı bedeller üzerinden kayıt yapılmasıdır. 

Dönem kazancını azaltıp, vergi kaçırmayı amaçlayan alış yolsuzlukları da üç 

şekilde yapılır: 

a)    Kayıt dışı alış 

b)   Yüksek bedelle alış 

c)    Alış iskontolarını kayıt dışı bırakma27  

 Kayıt dışı alışta; işletme satın aldığı mal veya hizmeti yasal defterlerine 

kaydetmemektedir. Bu mal ve hizmetin çıkışını da belgesiz yaparak karını 

vergi dışı bırakmaktadır. Yüksek bedelle alışta ise aldığı mal veya hizmetin 

maliyetini artırarak hasılattan düşülecek giderleri artırmayı amaçlamaktadır. 

Alış iskontolarını kayıt dışı bıraktığında da aynı mantık ile vergi matrahının 

artışını önlemektedir. 28  

 Örnek: İşletme olması gereken alış faturasında 8.000+%18 KDV ile 

peşin mal alımını 800+%18 KDV olarak aşağıdaki şekilde kaydetmiştir. 

 153 TİCARİ MALLAR HS. 

191-İNDİRİLECEK KDV HS. 

100 KASA HS. 

800 

144 

 

 

944 

Doğru yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 
27 Ertan AYGÖRDÜ “ Muhasebede Hata ve Hileler”, Makale, www.muhasebetr.com önbellek erişimi 

11.07.2015(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rL1uAcrAjbQJ:huseyinust.com/konu

-muhasebe-de-hata-ve-hileler.html+&cd=1&hl=tr&ct=clnk) 
28 Mehmet ÇİFTÇİ “Vergilendirilebilir Gelirin Tespitinde Vergi İstihbaratının Önemi Ve İşlevi”, 

Çukurova Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2012. S.70 

http://www.muhasebetr.com/
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 153 TİCARİ MALLAR HS. 

191-İNDİRİLECEK KDV HS. 

100 KASA HS. 

8000 

1440 

 

 

9440 

 Yukarıdaki hilenin tespiti durumunda yapılacak düzeltme kaydı 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

 153 TİCARİ MALLAR HS. 

191-İNDİRİLECEK KDV HS. 

100 KASA HS. 

7200 

1296 

 

 

8496 

            C. İşletme Giderlerini Yükseltme 

 Bu yolla malın satış maliyeti artırılarak, satış bedeli ile satış maliyeti 

arasında ki fark olan gayri safi kar azaltılmış olur.  

Bir ticari işletmede safi karın oluşumu aşağıda formüle edildiği gibidir. 29 

✓ Satış tutarı( ciro) (-) 

✓ Satılan mal maliyeti(-) 

✓ Gayri safi kar(-) 

✓ Genel giderler(-) 

✓ Satış giderleri(-) 

✓ Olağan işletme karı(+) 

✓ Diğer karlar( Arızı gelir)(-) 

✓ Diğer giderler(-) 

✓ Safi ticari kar 

 

            Bu şemada hesaplanan safi ticari kar bir vergiye esas olacak mali kar 

değildir. Bunun için ticari kara bazı indirimler ve eklemeler yapılması gerekir. 

 Yukarıdaki şemada yer alan giderlerin herhangi birinin hileli yollarla 

artırılması mümkündür. Giderler içinde yolsuzluğa en uygun kalemlerden birisi 

amortismanlardır. Amortismana tabi olmayan kıymetleri amortismana tabi 

tutmak ve yüksek oranda amortisman ayırmak bunun en güzel örnekleridir. 

 Giderleri yükseltmenin bir diğer yolu aktifleştirilip amortismana tabi 

tutulması gereken harcamaları doğrudan gider yazmaktır. Böylece yapılan 

 
29 Ertan AYGÖRDÜ “ Muhasebede Hata ve Hileler”, Makale, www.muhasebetr.com önbellek erişimi 

11.07.2015(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rL1uAcrAjbQJ:huseyinust.com/konu

-muhasebe-de-hata-ve-hileler.html+&cd=1&hl=tr&ct=clnk) 

http://www.muhasebetr.com/
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giderin tamamını o dönemin hasılatından düşüp vergi matrahı ve ödenecek 

vergi azaltılmış olmaktadır. Değerleme hilelerinde örnek verilmiştir. 

            D. Özel Giderleri İşletmeye Aktarma      

 İşletmeler ancak VUK’ da indirilmesi kabul edilen giderleri indirim 

konusu yapabilmektedir. Ancak kanunen indirilmesi mümkün olmayan 

giderleri indirim konusu yaparak vergi matrahını azaltma yoluna gidilmesi 

sıklıkla başvurulan muhasebe hilelerinden birisidir.  

Bu giderlerin belli başlıcaları şunlardır: 30 

a)    Ev giderleri; aydınlatma, ısıtma, haberleşme, su, kapıcı giderleri 

b)   Şahsi giderler; Yolculuk, misafir ağırlama, yardım, bağış, hediyeler 

c)    Mali giderler; Özel borç faizi, şahsi sigorta primi giderleridir. 

Tekdüzen Muhasebe sisteminin yürürlüğe girdiği tarihten bu güne 

KKEG ye ilişkin yapıla gelen çeşitli muhasebe uygulamaları bilinmektedir. 

Ayrıca 2013 yılı kurumlar Vergisi Beyannamesinde ve 2014 yılı Kurum Geçici 

Beyannamesinde başlamak üzere mali idare KKEG’yi ayrıntılı olarak beyan 

ekinde tablo halinde  istemektedir. Muhasebe kayıtları yapılırken, giderler 

içerisinde oluşan KKEG’ler, açıklaması da yapılarak aynı kayıt içerisinde 

aşağıda belirtilen 900'lü hesabın ilgili alt hesabına yapılmalıdır. 900-901 

hesapta oluşan tutarlar dönem sonu bir sonraki yıla devredilmeli; devredilen 

tutar Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ticari kara ilave edildikten sonra 

(Nisan ayında) 900-901  hesaba ters kayıt yapılarak kapatılmalıdır. Yukarıdaki 

açıklamalar göz önünde bulundurularak  bize göre mevzuata uygun muhasebe 

kaydı aşağıdaki şekilde olmalıdır. 

 Açılması gereken hesaplar 

-------------------------------------------------------------- / /------------------------------------------------- 

900 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 

900.01 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 

900.01.001 KKEG  (KVK. 11. istinaden) 

 
30 Ertan AYGÖRDÜ “ Muhasebede Hata ve Hileler”, Makale, www.muhasebetr.com önbellek erişimi 

11.07.2015(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rL1uAcrAjbQJ:huseyinust.com/konu

-muhasebe-de-hata-ve-hileler.html+&cd=1&hl=tr&ct=clnk) 

http://www.muhasebetr.com/
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900.01.002 KARŞILIKLAR (VUK Hük. Aykırı Ayrılan) 

900.01.003 REESKONTLAR (VUK Hük. Aykırı Ayrılan) 

900.01.004 AMORTİSMANLAR  (VUK Hük. Aykırı Ayrılan) 

900.01.006 ÖZEL KANNUNLAR UYARINCA KKEG (6111 Sk.) 

900.01.007 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 

900.01.008 Y.K.ÜYE ÖDENEN KAR PAYLARI (GVK. 75. Md. Uyarınca) 

900.01.009 İNDİRİLMEYEN KDV (KDVK. Md.30/d ) 

900.01.010 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ  (6802 Sk uyarınca) 

900.01.011 OTOMOBİLLERİN MTV’si (MTV md. 14. uyarınca) 

900.01.012 İSTİSNALAR (Faaliyetler/İşlemlerden Doğan Zararlar) 

900.01.013 DİĞER KKEG 

900.02 ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİ (5510 Sk.Md.88 ) 

900.02.001 20XX Ödenmeyen SGK Primleri 

900.02.002 20XY Ödenmeyen SGK Primleri 

901 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 

KARŞILIĞI 

                                       901.01 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 

                                       901.01.001  Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 

-------------------------------------------------------------- / -------------------------------------------------- 

      E. Değerleme Hileleri 

 Değerleme gününde işletmenin mevcut mal, borç ve alacakları belli 

usullere göre değerlendirilir. Dönem sonu stoklarının değerinin düşük veya 

yüksek olması uzun dönemde işletmenin kazancını değiştirmez ama dönem 

kaymasına yol açar. Stok değerlemesinin düşük yapılaması o dönemin 

kazancının eksik takip eden dönem kazancının  ise fazla çıkması sonucunu 

doğurur. 

Değerleme aracılığı ile dönem kazancının veya vergi matrahının 

ayarlama imkânı olduğunda işlemeler bunu istisnadan faydalanma veya zarar 

mahsubu amacı ile uygulayabilirler. 
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 Bir başka değerleme hilesi yeni kurulan şirketlerde rastlanır. İşletmenin 

ilk yılları genelde zararlıdır ve zararların mahsup süresi sınırlıdır bu yüzden 

mahsup sıkıntısına düşmemek  için bir kısım giderleri sabit kıymetler 

maliyetine atıp amortisman yolu ile itfa yolunu seçebilirler. 31  

Örneğin; işletmenin bürosunda kullanılmak üzere alınan ve bir yılda 

tükenmesi beklenen kâğıt, toner gibi sarf malzemelerinin aşağıdaki gibi 

demirbaşlar hesabına aktarılması. 

 255-DEMİRBAŞLAR HS. 

191 İNDİRİLECEK KDV HS. 

                                       102 BANKALAR HS. 

10.000 

1800 

 

 

11.800 

Yukarıdaki kayıt yerine aşağıdaki kayıtlardan biri tercih edilebilir. 

 150-İLK MADDE VE MALZEME HS. 

191 İNDİRİLECEK KDV HS. 

                                       102 BANKALAR HS. 

10.000 

1800 

 

 

11.800 

2.Kayıtta sarf malzemelerin miktarı önemli ölçüde ise direkt gider 

yazılmaz tüketildikçe 770-GYG hesabına atılarak giderleştirilebilir. 

 770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 

191 İNDİRİLECEK KDV HS. 

 

                                       102 BANKALAR HS. 

10.000 

1800 

 

 

 

11.800 

3.kayıtta sarf malzemeleri önemli miktarda değilse satın alma sırasında 

direkt gider olarak yazılabilir, yalnız 2.kayıt sarf malzemelerinin stok takibi ve 

giderlerin dönemsellik kavramına uygun olması gerektiği düşünüldüğünde 

2.kayıt en doğrusudur. 

            F. Arızi Gelirleri Gizleme 

 
31 Ertan AYGÖRDÜ “ Muhasebede Hata ve Hileler”, Makale, www.muhasebetr.com önbellek erişimi 

11.07.2015(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rL1uAcrAjbQJ:huseyinust.com/konu

-muhasebe-de-hata-ve-hileler.html+&cd=1&hl=tr&ct=clnk) 

http://www.muhasebetr.com/
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 İşletmelerin elde ettiği arızi gelirler; alınan çeşitli tazminatlar (sigorta 

tazminatı gibi), amorti edilip tahsiline olanak kalmayan alacalardan yapılan 

tahsilatlar,  fatura dışı sağlanan özel indirim  veya iskontolar ile hurda 

ıskarta  ve atıkların satış hasılatı gibi unsurlardır. En çok karşılaşılan arızi 

gelirleri gizleme amaçlı hileler şunlardır: 32 

•       Muhtelif hasarlar karşılığı alınan sigorta tazminatları hasılat 

yazılmamıştır. 

•        Kur farkı gelirleri beyan dışı bırakılmıştır. 

•        İskonto dekontları kayıtlara intikal ettirilmemiştir. 

•        Elde edilen komisyon gelirleri hasılat olarak kaydedilmemiştir. 

•        Alınan vade farkları kayıtlara intikal ettirilmemiştir. 

•        Elde edilen faiz  kar payı repo gelirleri hasılat yazılmamıştır. 

•        İhracatta kota devir karşılığı alınan paralar gelir yazılmamıştır. 

•        Amortismana tabi kıymet satıldığı halde kayıtlara yansıtılmamıştır. 

•        Kira geliri hasılat kabul edilmemiştir. 

•        Destekleme Fiyat İstikrar Fonundan alınan tutarlar kayıtlara intikal 

ettirilmemiştir. 

•        Tahakkuk eden alacak gelir kaydedilmemiştir. 

•        Sonradan tahsil edilen şüpheli alacaklar gelir kaydedilmemiştir. 

1.2.4. Uygulamada Sık Karşılaşılan Hata Ve Hileler  

Değerleme Hataları-Hileleri33   

1. Aciz vesikasına dayanan alacak değersiz alacak kabul edilmiştir.  

2. Alacak senetleri reeskonta tabi tutulurken borç senetleri reeskonta tabi 

tutulmamıştır.  

3. Alacak ve borç senetlerinin değerlemesinde T.C. Merkez Bankası resmi 

iskonto oranı yerine farklı oran kullanılmış veya iskonto hesaplaması için iç 

iskonto formülü yerine dış iskonto formülü esas alınmıştır.  

 
32 Faruk GÜÇLÜ, Muhasebe Denetimi İlkeler ve Teknikler;  Detay Yayıncılık, Ankara, Kasım  2007, 

s.75-76. 
33 Ertan AYGÖRDÜ “ Muhasebede Hata ve Hileler”, Makale, www.muhasebetr.com önbellek erişimi 

11.07.2015(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rL1uAcrAjbQJ:huseyinust.com/konu

-muhasebe-de-hata-ve-hileler.html+&cd=1&hl=tr&ct=clnk) 
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4. Amortisman oranı VUK hükümlerinde yer alan orandan daha yüksek 

uygulanmıştır.  

5. Amortismana tabi iktisâdi kıymet doğrudan gider yazılmıştır.  

6. Amortismana tabi iktisâdi kıymetin maliyetine intikal ettirilmesi gereken  

( iktisâdi kıymet artırıcı kullanım ömrünü uzatan alımında mevcut olmayan 

ilâveler vb. ) harcamalar doğrudan gider yazılmıştır.  

7. Ayni bağış ve yardımlar VUK hükümlerine göre değerlenmemiştir.  

8. Bedelsiz kullanıma bırakılan gayrimenkul için emsal kira bedeli 

hesaplanmamıştır.  

9. Binalarda yeniden değerlenmiş değer üzerinden amortisman ayrılmıştır.  

10. Dönem sonu stokları düşük veya yüksek bedeller ile belirlenmiştir.  

11. Dönem sonu stokunda bulunan üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedelle 

değerlenmemiştir.  

12. Dövizli alacak ve borçlar VUK genel tebliğindeki kurallarla 

değerlenmemiştir.  

13. Gelecek hesap dönemine ilişkin peşin ödenen giderler doğrudan gider 

kaydedilmişlerdir.  

14. Hatır senetleri reeskonta tabi tutulmuştur.  

15. Hizmet erbabına konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler konutun 

emsal kirasının veya menfaatin emsal bedeline göre değerlendirilmemiştir.  

16. Hizmet erbabına verilen ayınlar verildiği gün ve yerdeki ortalama 

perakende fiyatlar ile değerlendirilmemiştir.  

17. İmal edilen emtia maliyetine dâhil edilmesi gereken harcamalar doğrudan 

gider yazılmıştır.  

18. İşletmeden çekilen iktisâdi kıymetler emsal bedel ile değerlenmemiştir.  

19. Kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklar için karşılık ayrılmıştır.  
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20. Kıdem tazminat karşılığı ayrılarak gider kaydedilmiştir.  

21. Kıymeti düşen mallar için takdir komisyonu kararı olmadan karşılık 

ayrılarak gider kaydedilmiştir.  

22. Menkul kıymetler alış bedeli ile değerlenmemiştir.  

23. Değerinde herhangi bir azalma meydana gelmeyen menkul kıymetler için 

menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.  

24. Peştamallıklar aktifleştirilmeyerek doğrudan gider yazılmıştır.  

25. Satın alınan iktisâdi kıymetin maliyetinin birkaç aşamada tamamlandığı 

durumlarda makine montajının tamamlandığı yılsonuna kadar oluşan diğer 

maliyet unsurları alış bedeline eklenmemiştir.  

26. Satın alınan mallarla ilgili yapılan aslî giderler malın maliyetine intikal 

ettirilmeyerek doğrudan gider yazılmıştır.  

27. Sayım ve tesellüm noksanları gider kaydedilmiş sayım ve tesellüm fazlaları 

gelir kaydedilmemiştir.  

28. Şüpheli alacak karşılığı, alacağın şüpheli hale geldiği tarihte ayrılmamıştır. 

29. Teminatlı alacaklar için karşılık ayrılmıştır.  

30. Vadeli çekler reeskonta tabi tutulmuştur.  

31. Verilen avans için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır.  

32. Yatırımın aktifleştiği dönemin sonuna kadar oluşan kredi faizleri ve kur 

farkları doğrudan gider kaydedilmiştir.  

33. Yurda getirilmesi zorunlu olmayan ihracat bedelleri değersiz alacak olarak 

kaydedilmiştir.  

34. Yurda getirilmesi zorunlu olmayan ihracat bedelli dövizler değerlemeye 

tabi tutulmamıştır.  
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 Amortisman ve Yeniden Değerleme Uygulamalarında Yapılan Hatalar34   

1. Amortisman oranı ilk uygulana orandan daha yüksek uygulanmıştır.  

2. Amortismana tabi iktisâdi kıymet alındığı yıl veya satıldığı yıl yeniden 

değerlemeye tabi tutulmuştur.  

3. Bilançonun pasifinde yer alan yeniden değerleme artışı iktisadi kıymet artışı 

sırasında birikmiş amortisman gibi işleme tabi tutulmamıştır.  

4. Binek otomobiller için amortisman ayırmada kısıt amortisman yapılmadığı 

gibi amortisman giderinin tamamı gider yazılmıştır.  

5. Boş arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmuştur.  

6. İhtiyari olarak amortisman ayrılmamış yılların amortismanı yeniden 

değerleme artış fonunu hesabında dikkate alınmamıştır.  

7. İktisâdi kıymetin aktifleştirildiği dönemden sonraki döneme ait olan ve 

iktisâdi kıymetin maliyetine intikal ettirilen kur farkları yeniden değerlemeye 

tabi tutulmuştur.  

8. İtfa süresi dolmuş iktisâdi kıymetler yeniden değerlemeye tabi 

tutulmuşlardır.  

9. Kullanılmaya hazır halde bulunmayan iktisadi kıymetler için amortisman 

ayrılmıştır.  

10. Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yeniden değerleme değer artış 

fonu sermayeye ilâve dışında başka bir hesaba ilâve edilerek dönem karı ile 

ilişkilendirilmemiştir.  

11. Maliyet artış fonu hesabında sermayeye eklenmiş bulunan yeniden 

değerleme artış fonu dikkate alınmamıştır.  

 
34 Ertan AYGÖRDÜ “ Muhasebede Hata ve Hileler”, Makale, www.muhasebetr.com önbellek erişimi 

11.07.2015(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rL1uAcrAjbQJ:huseyinust.com/konu

-muhasebe-de-hata-ve-hileler.html+&cd=1&hl=tr&ct=clnk) 

http://www.muhasebetr.com/
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12. Normal usulde amortisman ayrılırken azalan bakiyeler usulüne geçilmiştir. 

13. Özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamalar gider kaydedilmiştir.  

14. Özel maliyet bedeli üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman 

ayrılmıştır.  

15. Sinema filmleri, alâmetifarika hakları, peştamallıklar özel maliyet bedelleri 

ilk tesis ve taazzuv giderleri, organizasyon, etüt ve arama giderleri ve gayri 

maddî haklar yeniden değerlenmeye tabi tutulmuştur.  

16. Yapılmakta olan yatırımlar için amortisman ayrılmıştır.  

17. Yapılmakta olan yatırımlar yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur.  

18. Yeniden değerleme artış fonu Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 

sermayeye ilâve edilmiştir.  

19. Yeniden değerleme değer artış fonu yanlış hesaplanmıştır.  

20. Yeniden değerlemeye tabi tutulan bina, arsa ve arazi için yeniden 

değerlenmiş değer üzerinden amortisman ayrılmıştır.  

21. Yıl içinde satılan iktisadi kıymetler için amortisman ayrılmıştır.   

Gider ve Maliyet Artırıcı Harcamalar35    

1. Ayrıca ihtiyat akçeleri gider kaydedilmiştir.  

2. Başka firmaya kullandırılan banka kredi masrafları gider yazılmıştır.  

3. Çalınan mal, demirbaş, para vb. gider kaydedilmiştir.  

4. Envantere dahil olmayan iktisadi kıymetler için amortisman ayrılmıştır.  

5. Finansman giderlerine kısıtlama yapılmamıştır.  

6. Geçmiş dönem giderleri cari dönemde gider yazılmıştır.  

7. Gelir Vergisi mükellefi tarafından eşe ödenen ücretler gider yazılmıştır.  

 
35 Ertan AYGÖRDÜ “ Muhasebede Hata ve Hileler”, Makale, www.muhasebetr.com önbellek erişimi 

11.07.2015(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rL1uAcrAjbQJ:huseyinust.com/konu

-muhasebe-de-hata-ve-hileler.html+&cd=1&hl=tr&ct=clnk) 

http://www.muhasebetr.com/
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8. Harcırah ödendiği halde ayrıca yemek ve yatak harcamaları gider 

kaydedilmiştir.  

9. İade edilen mallar maliyetlerden çıkarılmamıştır.  

10. İş ile ilgili olmayan seyahat harcamaları gider kaydedilmiştir.  

11. İşle ilgisi olmayan özel harcamalar gider kaydedilmiştir.  

12. İşletmeye dâhil olmayan araçların masrafları gider yazılmıştır.  

13. Kanunda yazılı kurum ve kuruluşlar haricindekilere yapılan bağış ve 

yardımlar gider yazılmıştır.  

14. Kıdem tazminatı karşılığı gider kaydedilmiştir.  

15. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre uçak ve helikopterler ile taşıt 

kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla verdikleri taşıtlar hariç,  

ödenen MTV gider kaydedilmiştir.  

16. Ortak adına alınan faizler işletmeye gider kaydedilmiştir.  

17. Ödenen para cezaları, vergi cezaları, gecikme faiz ve zamları gider 

kaydedilmiştir.  

18. Özel işlerde kullanılan taşıtlara ait giderlerin tamamı gider yazılmıştır.  

19. Proforma fatura doğrudan gider kaydedilmiştir.  

20. Sevk irsaliyesi doğrudan gider kaydedilmiştir.  

21. Sigorta giderlerinde kısıt yapılmamıştır.  

22. Ticarî kazancın elde edilmesi ve idame edilmesi ile ilgili olmayan 

harcamalar gider yazılmıştır.  

23. Ücretlilerden kesilen sigorta primleri ödenmediği halde gider yazılmıştır. 

24. Vergiden istisna kazanç ile ilgili harcama gider kaydedilmiştir.  

25. Yasal haddi aşan bağış ve yardımlarda bulunulmuş ve indirim konusu 

yapılmıştır.  
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26. Yatırım tamamlanmadığı halde yapılan yatırım harcamaları doğrudan gider 

yazılmıştır.  

27. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payları kurum 

kazancından indirilmiştir.   

Tevkifat ( Stopaj) Uygulamasında Karşılaşılan Hatalar36   

1. Çiftçilerden alınan ziraî mahsuller ve hizmetlerden tevkifat yapılmamıştır.  

2. Dar mükellef kuruma yapılan kira ödemelerinde tevkifat yapılmamıştır.  

3. KDV Kanunu dokuzuncu maddesi uyarınca sorumlu sıfatıyla yapılan 

tevkifat brüt tutar yerine net tutar üzerinden yapılmıştır.  

4. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren 

kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından 

hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden tevkifat 

yapılmamıştır.  

5. Ödenen ücretlerden tevkifat yapılmamıştır.  

6. Telif ödemelerinde stopaj yapılmamıştır.  

7. Ücret sayılan ödemelerin brüt tutarı üzerinde tevkifat yapılmamıştır.  

8. Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak yapılan ödemelerden 

tevkifat yapılmamıştır.   

Yıllara Sâri(Yaygın) İnşaat ve Onarım İşlerinde Karşılaşılan Hatalar    

1. Devam eden ilgili inşaatlarda ilgisiz harcamalar gider kaydedilmiştir.  

2. Genel giderlerin dağıtımında hata yapılmıştır.  

3. Müşterek genel giderler ve amortismanlar yanlış dağıtılmıştır.  

4. Yıllara sari inşaat işi bittiği halde bir sonraki yıl beyan edilmiştir.  

 
36 Ertan AYGÖRDÜ “ Muhasebede Hata ve Hileler”, Makale, www.muhasebetr.com önbellek erişimi 

11.07.2015(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rL1uAcrAjbQJ:huseyinust.com/konu

-muhasebe-de-hata-ve-hileler.html+&cd=1&hl=tr&ct=clnk) 
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5. Yıllara sari inşaatlar ile ilgili olarak yapılan stopajlar bu inşaatlar bitmediği 

halde mahsup edilmiştir.   

Muafiyet ve İstisna Uygulamalarına İlişkin Hatalar   

1. Gayrimenkul ve iştirak hisseleri satışında doğan kazanç sermayeye ilâve 

edilmediği halde istisna uygulanmıştır.  

2. Tam mükellef olmayan kurumlardan elde edilen kazançlara iştirak kazancı 

istisnası uygulanmıştır.  

3. Turizm hâsılatı istisnası hesaplaması yanlış yapılmıştır.  

4. Turizm istisnasında başka firmalara devredilen hasılar üzerinden istisna 

hesaplanmamıştır.  

5. Yatırım indirimi istisna tutarı yanlış hesaplanmıştır.  

6. Yatırım indirimi kar olduğu halde uygulanmamıştır.   

Sabit Kıymet Yenileme Fonu Uygulamalarındaki Hatalar   

1. Sabit kıymet satışından doğan kar şartlar oluşmadan yenileme fonu 

alınmıştır.  

2. Sabit kıymet yenileme fonu işi bırakmada kar olarak dikkate alınmıştır.  

3. Yenileme fonu aynı tür iktisâdi kıymet için kullanılmıştır.  

4. Yenileme fonu aynı türden alınan iktisadi kıymetin amortisman giderinde 

kullanılmamıştır.  

5. Yenileme fonu üç yıl içinde kullanılmadığı halde üçüncü yılın matrahına 

eklenmemiştir.   

 

Diğer Hatalar37    

1. Faturaların tamamı deftere hâsılat olarak yazılmamıştır.  

 
37 Ertan AYGÖRDÜ “ Muhasebede Hata ve Hileler”, Makale, www.muhasebetr.com önbellek erişimi 

11.07.2015(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rL1uAcrAjbQJ:huseyinust.com/konu

-muhasebe-de-hata-ve-hileler.html+&cd=1&hl=tr&ct=clnk) 
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2. Haksız yere zarar mahsubu yapılmıştır.  

3. Mükerrer alış faturası ve gider faturası kaydedilmiştir. 

Vergi Matrahını Azaltmaya Yönelik Hileler     

1. Cari döneme ilişkin geliri gelecek döneme kaydırmak,  

2. Döviz mevcudu ya da döviz üzerinden bir alacaktan doğan kur farklarını 

hesaplamamak ya da eksik hesaplamak,  

3. Hâsılat ya da ciro primi gibi dolaylı gelir unsurlarını kayıt dışı bırakmak,  

4. İşletmeye ait kaynakların ortaklar tarafından bedelsiz olarak kullanılması ya 

da gerçek işlemlerin bu şekilde gizlenmesini sağlamak.  

5. İşletmelerin normal konusu dışında, malî sektörden elde ettiği arızî gelirleri 

yasal kayıtlar dışında tutmak,  

6. Paravan firma ya da şahıslar kullanarak hâsılatı başkasına mal etmek,  

7. Satış hâsılatını avans ya da teminat gibi kaydetmek; bazı sabit kıymet 

satışlarını kiralama ya da bedelsiz kullanım gibi muhasebeleştirerek geliri 

gizlemek,  

8. Taksitli satışlar ya da geç ödemeler dolayısıyla müşterilerden alınan vade 

farklarını kaydetmemek,  

9. Teminat maksadıyla verilen parayı, menkul kıymetleri, üçüncü kişilerce 

tahakkuk ettirilen faizleri kaydetmemek,  

10. Yapılan satışlar karşılığında belge düzenlememek, ya da düşük tutarlı 

düzenlemek, Alacak senetlerinin reeskont işlemleri sırasında yanlış hesaplama 

suretiyle fazladan gider indirimine sebebiyet vermek,  

11. Amortismana tabi iktisâdi kıymetlerin bedelini doğrudan gider yazmak ya 

da bunlara ilişkin amortismanları fazla hesaplamak,  

12. Döviz üzerinden bir borçtan dolayı kur farklarını fazla hesaplamak,  

13. Düzenlenen belgeleri muhasebe defterlerine fazla tutarlarla kaydetmek,  
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14. Gelecek döneme ilişkin bir gideri cari döneme kaydırmak,  

15. Gerçek bir mal akımını yansıtmayan sahte gider ya da maliyet belgeleri 

(naylon fatura) temin ederek, bunları kullanmak,  

16. İşle ilgisi olmayan şahsî giderler ile yasaların kabul etmediği gider 

unsurlarını indirim konusu yapmak,  

17. Ticarî bir ilişki ya da ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu kişilere ait gider 

unsurlarını kendisine mal etmek,  

18. Üretilen ya da satın alınan değerlerin maliyet bedelinin yanlış hesaplanması 

suretiyle dönem giderlerinin yüksek belirlenmesi,  

19. Yasal şartları oluşmadığı halde bazı alacakları şüpheli ya da değersiz alacak 

gibi dikkate almak,  

20. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde aşınma payı ve genel gider 

dağıtımının yanlış yapılması suretiyle cari yıla fazladan gider yazılması 38 

Satış Hâsılatını Gizlemeye Yönelik Hileler   

1. Alınan vekâlet ücretleri için serbest meslek makbuzu düzenlenmemiştir.  

2. Amortismana tabi iktisâdi kıymet satışlarında eksik tutarlı fatura 

düzenlenmiştir.   

3. Banka hesaplarından hâsılat farkı tespit edilmiştir.  

4. El defterinden hâsılat farkı saptanmıştır.  

5. Paravan firmalar yolu ile zararına satış yapılmıştır.  

6. Vadeli satılan emtialar peşin bedel üzerinden kayıtlara geçilmiştir.  

7. Yurt dışı mümessillik geliri kayıtlara intikal ettirilmemiştir.   

Vergi borcu doğmuş olmasına rağmen, vergi kanunlarına aykırı düşen 

hareketlerle, verginin hiç ödenmemesi veya kısmen ödenmesi olarak 

tanımlanabilen vergi kaçakçılığı; marjinal vergi oranlarının yüksekliği, idari 

 
38 Tekin, F. & Çelikkaya, A. Vergi Denetimi, Seçkin Kitabevi, Ankara  2005, s.230. 
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etkinliğin düzeyi, mükelleflerin vergi bilinci ve eğitim düzeyleri vb. faktörlerin 

etkisi altında ortaya çıkmaktadır .39 Vergi kaçırmanın çekiciliği; kaçırılabilecek 

matrah büyüklüğü, marjinal vergi oranı ve risklere (cezalar ve yakalanma 

olasılığı) bağlı olmaktadır 40 

Diğer Şirket Yolsuzluğu Türleri 

Şirketlerde görülen yukarda belirttiğimiz yolsuzluk türlerine ek pek çok 

yolsuzluk türü daha bulunmaktadır. Sadece bilgi vermek amacıyla şu örnekler 

verilebilir. 41 

❖ Şirkete arsa alırken, arsanın şirket yönetimince belirlenen fiyatın 

çok altında alınmasına rağmen, arsa sahibiyle anlaşarak fiyatın 

yüksek gösterilmesi, tapuda ve şirket kayıtlarında daha fazla 

ödenmiş gibi kayıt yapılması suretiyle aradaki tutarın yolsuzluk 

olarak şirket yöneticisinin cebine kalması. 

❖ Şirket yöneticilerinin önce kendi üzerlerine veya yakınlarının 

üzerlerine aldıkları arsayı daha sonra şirkete yüksek fiyatla 

satmaları. 

❖ Şirket yöneticilerine yakın taşeronların hak edişlerinin yüksek 

gösterilmesi veya henüz yapmadıkları işlerin bedelinin 

ödenmesi, 

❖ Şirketlerin alımlarına ilişkin göstermelik ihaleler yapılması veya 

alınan tekliflerin belirli satıcılar yönüne manipüle edilmesi 

böylece, ihale verilecek veya mal alınacak firmadan maddi 

menfaat elde edilmesi, 

 
39 Akdoğan, A. Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2007, s.167. 
40 Uluatam, Ö. Kamu Maliyesi, İmaj Yayınevi, Ankara, 1997.  s.309. 
41“Abdullah ÇAVUŞ, Bağımsız Denetçiler Genel Başkanı, “Şirket Yolsuzluklarında Sık Kullanılan 

Yöntemler”, Makale, http://www.abdullahcavus.com.tr/habergoster.asp?haber_id=125  erişim 14.07.2015 
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❖ Şirkete malzeme alımlarında, faturaların sürekli şişirilmesi, 

gerçek değerinden yüksek meblağda fatura alınması, böylece 

aradaki tutarın yolsuzluk olarak şirket yöneticisinin cebine 

kalması. 

❖ Hayali harcamaların yapılmış gibi gösterilmesi, şirket muhasebe 

kayıtlarına belgesiz harcama şeklinde veya adi bir tutanakla 

paralar alınması, 

❖ Herhangi bir şekilde belgesiz veya hayali harcama yapılması 

durumunda, harcamayı belgelendirmek için başka bir yerden 

sahte bir fatura temin edilmesi ve temin edilen sahte faturanın da 

yapılan harcamadan yüksek olması halinde aradaki tutarın 

yolsuzluk olarak şirket yöneticisinin veya çalışanının cebine 

kalması. 

❖ Şirketin taşeron hizmeti alımı için düzenlenen ihalede, en düşük 

teklifi veren firmayla sözleşme yapıldıktan sonra aynı firmayla 

kısa bir süre sonra hiçbir neden gösterilmeksizin yeni bir 

sözleşme yapılarak fiyat farkı verilmesine yönelik düzenlemeler 

yapılması. 

❖ Hayali taşeronlar veya tedarikçiler meydana getirilerek gerçekte 

alınan veya yaptırılan işlemlerin bu hayali taşeron veya 

tedarikçilerden daha yüksek fiyatlarla alınmış gibi gösterilmesi 

❖ Satıcı veya taşeronların hak edişleri kontrol eden veya malı 

teslim alan kontrol mühendislerini veya şirket görevlilerini 

ayarlamaları sonucu şirketin zarara uğramasına rağmen bu şirket 

görevlilerine maddi menfaatler sağlanması 
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❖ Şirketin yaptığı bir harcamanın, muhasebe kayıtları üzerinde 

çeşitli hesaplara mahsuplar, aktarmalar, yansıtmalar veya çeşitli 

muhasebe hileleri yapmak, karışıklığa sebebiyet verilmesi. 

❖ Şirketle ticari ilişkisi bulunan kişiler adına ya da hamiline 

düzenlenen çeklerin daha sonra şirket yöneticilerine veya 

yakınlarına ciro edilmesi. 

❖ Elden yapılan tahsilatlarda düzenlenen makbuzların tamamının 

ya da bir kısmının kayıtlara intikal ettirilmemesi, 

❖ Şirketin defter ve belgelerinin işlenmeyerek gelirlerin ve 

giderlerin hiç kaydedilmemesi ya da geç kaydedilmesi suretiyle 

sonuçlara göre sahte fatura alınması, 

❖ Sahte imza ve kaşe kullanmak suretiyle gelir kalemlerinin 

azaltılması ya da gider kalemlerinin arttırılması. 

❖ Yöneticilerin gerek elden yaptıkları gerekse bankadan şirket 

adına yaptıkları tahsilatları repoda değerlendirmeleri, alternatif 

yatırım araçlarında kullanarak menfaat elde edilmesi, 

❖ Yöneticilerin kendi özel harcamalarının şirketçe karşılanması 

veya yöneticilerin şirket imkânlarını kendi özel işleri için 

kullanması. 

❖ Yöneticilerin üzerlerinde bulunan paraların, kayıtlarda 

satıcılara  ya da başka kişilere iş avansları olarak verilmiş gibi 

gösterilmesi, 

❖ Şirket tarafından satılan malzemelerin (demirbaş niteliğindeki 

araç vs.) piyasa rayicinden çok aşağı bir şekilde yönetici veya 

onların yakınlarına satılması. 
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❖ Yöneticilerin seyahat yapmadıkları halde harcırah beyannamesi 

düzenlemek suretiyle şirketten menfaat temin etmeleri. 

❖ Şirket yöneticilerinin şahsi borçları için şirket malvarlıklarını 

teminat ya da şirketi kefil olarak göstermeleri. 

❖ Şirket adına alınan kredilerin kayıtlara geç intikal ettirilmesi ve 

bu süre zarfında kredinin yöneticiler tarafından faiz, repo vb. 

alanlarda değerlendirilmesi 

❖ Şirket yöneticilerinin yakınlarının çalışmadıkları halde şirkette 

çalışıyor gibi gösterilip onlara ücret ödenmesi. 

❖ Üçüncü şahıslardan alınan borçların faizleri için daha az para 

ödendiği halde kayıtlarda daha fazla ödenmiş gösterilmesi veya 

alınan borçların yöneticilerin şahsi işleri için kullanılarak 

faizlerinin şirkete ödetilmesi, 
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II. BÖLÜM 

 

2. MUHASEBE HATA VE HİLELERİNİN ÖNLENMESİ 

 

Eski Mısır’da şimdiki muhasebecilerin ataları, firavunların muhasebe 

kayıtlarını tutuyorlardı. Hububat, altın ve diğer varlıklar kayıt altına alınıyordu. 

Firavunun çalışanlarından bazıları bu varlıkların cazibesine kapılarak, hırsızlık 

yapmaya başlamışlardı. Buna çare olarak birbirlerinden bağımsız iki ayrı 

muhasebeciye, benzer kayıtlar tutturulmaya başlandı. Belli dönemlerde bu 

kayıtlardaki tutarlar karşılaştırılıyordu. Böylece işletmelerde iç kontrol 

sisteminin ilk temelleri atılmış oldu. Tutarlar birbirleri ile benzer ise sorun 

yoktu. Ancak önemli tutar farklılıklarının bulunmasının sonucu, her iki 

muhasebecinin de öldürülmesi idi.42  

 

           Yukarıda tarihsel olayda Mısır’daki muhasebe ve iç kontrol sisteminin 

oluşumu anlatılmaktadır. Aynı zamanda hilenin tarihsel süreç içinde geçmişte 

de var olduğunu kanıtlamaktadır. Hilenin önlenmesi için başvurulan yöntem 

zamanın gerçekliklerine göre katı olmasıyla birlikte hileyi önlemek için yeterli 

olup olmadığı konusunda elimizde yeterli kanıt bulunmamaktadır. Maddi 

varlıkların cazibesi geçmişte olduğu gibi insanoğlunu hileli eylemler yapmaya 

her zaman itmektedir. 

 

Hilenin önlenmesi ile ilgili işletmelerde alınabilecek pek çok önlem 

bulunmaktadır. Hilenin önlenmesi ile ilgili yapılabilecek çalışmalar, yapılan 

hilenin ortaya çıkartılmasından daha önemlidir. Yapılan hilelerin işletmelere 

verdiği zarar göz önünde tutulduğunda hilenin önlenmesine yönelik alınacak 

tedbirler, doğacak zararları en aza indirmektir. Bu açıklamalar dikkate 

alındığında hilenin önlenmesine yönelik tedbirler aşağıdaki gibi sıralanabilir.  43   

 

 

 

 

 
42  Nejat BOZKURT, İşletmelerin Kara Deliği Hile: Alfa yayınları, 2009, s.4. 
43  Kaya, G. “Muhasebe Hilelerinin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa Göre 

Değerlendirilmesi ve Mali Analiz Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2013, 

s.139 
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İşletme içi Önlemler  

 

❖ Dürüst kişilerin işe alınması 

❖ Olumlu bir çalışma ortamının oluşturulması 

❖ İşletmenin etik kurallarının oluşturulması 

❖ Çalışanlara destek programlarının hazırlanması 

❖ İç kontrol sisteminin oluşturulması 

❖ Satıcı ve müşterilerin işletme politikası konusunda uyarılması 

❖ Çalışanların gözlenmesi 

❖ İhbar hatlarının oluşturulması 

❖ Cezalandırılma korkusunun oluşturulması 

2.1. Hatanın Tespit Edilmesi 

 

İşletmelerde ve diğer mali birimlerde hataların tespit edilmesi çeşitli 

anormal durumların fark edilmesiyle veya hata şüphesinin doğmasıyla başlar. 

Hatalar genelde dikkatsiz ve özensiz davranılmasından ortaya çıkmaktadır. 

Hatalar işin yoğunluğu, psikolojik nedenler, kendini işine verememe ve 

yorgunluk durumlarında artış göstermektedir. Aşağıdaki bilgiler 2012 yılında 

Türkiye’de kamu mali birimlerinde yapılan bir denetim faaliyetinde ortaya 

çıkan uygulama hataları yer almaktadır. Bu hataların çoğu işletmelerde ortaya 

çıkan hatalarla benzerlik göstermektedir. 

 

Denetimlerde Tespit Edilen Uygulama Hataları44   

  

a) Vezne İşlemleri  

  

  Kasa ve Banka İşlemleri 

  

❖ Kasa defteri kayıtlarının fiili durumu yansıtmadığı, kayıtların 

günlük ve muntazam bir biçimde yapılmadığı,  

❖ Kasadan yapılmaması gereken bazı ödemelerin kasadan 

yapıldığı,  

❖ Veznede birden fazla veznedar görevlendirildiği halde 

sorumluluklarının usulüne uygun ayrılmadığı,  

❖ Banka hesap ekstresi ile banka hesabının uyumlu olmadığı,  

❖ Banka hesap özet cetvellerinin (banka hesap ekstrelerinin) 

bankaca onaylanmadığı,   

 
44 2012 Yılında Yapılan Denetimlerde Tespit Edilen Uygulama Hataları, www.bal-def.gov.tr, erişim: 

25.07.2015 

http://www.bal-def.gov.tr/
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Teminat Mektubu İşlemleri  

 

❖ Teminat mektupları defterinin fiili durumu yansıtmadığı, 

kayıtların muntazam yapılmadığı,  

❖ Geçerlilik süresi sona ermiş olan teminat mektupları hakkında 

gerekli işlemlerin gerçekleştirilmediği,  

❖ Banka teminat mektupları teslim alınırken teyit istem yazısının 

aranmadığı, 

   

Değerli Kâğıt İşlemleri  

 

❖ Muhasebe Birimi veznesine yatırılan değerli kağıt satış hasılatı 

tutarı ile satılan değerli kağıt miktarının eşit olmadığı,  

❖ Elle düzenlenen Alındı Belgelerinin müteselsil olarak 

düzenlenmediği ve koçanlarda boş alındı bırakıldığı,  

   

b) Harcama Belgeleri Üzerinde Yapılan İşlemler   

        

Vergi İşlemleri 

  

❖ Damga vergisi hesaplamalarında sözleşme nüshalarının dikkate 

alınmaması veya vergi oranlarının yanlış uygulanması 

nedeniyle damga vergisinin noksan tahsil edildiği,  

❖ Yapılan ödemelerde, damga vergisinin matrahına KDV’nin de 

dâhil edilmesi nedeniyle, fazla ve yersiz damga vergisi 

hesaplandığı ve tevkifat yapıldığı,  

❖ Genel bütçeye dâhil dairelerin, hizmet alımlarına ilişkin 

ödemelerinde hesaplanan katma değer vergisi tutarlarına 

uygulanacak tevkifat oranlarının hatalı uygulanması suretiyle, 

hizmet satın alan kurumlarca KDV tevkifatı yapılmadığı,  

❖ Hizmet alımı bedellerinin ödenmesinde, fatura düzenleme 

sınırının altındaki tutarlardan KDV tevkifatı yapılmaması 

gerektiği halde, bu tutarlardan da tevkifat yapıldığı,  
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İhale İşlemleri 

❖ Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde işin 

yüklenicisi sıfatıyla hizmet ifasında bulunan firmalar tarafından 

muhtasar beyanname ile bildirilmesi gereken, farklı yerlerde 

çalıştırdığı hizmet erbabına (işçi) ödediği ücretlerden 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) 

numaralı bendi uyarınca yapmaya mecbur olduğu gelir (stopaj) 

vergisi tevkifatı ve hizmet erbabına ödediği ücretlere ilişkin 

damga vergisi tevkifatını muhtasar beyannamede noksan 

bildirmek suretiyle vergi ziyaına yol açarak haksız kazanç elde 

edildiği,   

   

Maaş, Ücret ve Yolluk Ödemeleri 

❖ Ödemelere ilişkin bilgilerin doğruluğunun kontrolünün 

yapılmaması nedeniyle yersiz ve fazla ödemeye sebebiyet 

verildiği,  

❖ Harcama birimleri tarafından, ödeme belgeleri üzerine ilgililerin 

hesap numaralarının doğru yazılmadığı,  

❖ Aile yardımı ve asgari geçim indirimi ödemelerinde kişilerin 

medeni durumlarının kontrol edilmesi hususunda gerekli özenin 

gösterilmediği,  

 

Kişi Borcu İşlemleri   

❖ Kurumlardan kişi borcu olarak bildirilen tutarların faizi ile 

birlikte toplam tutar üzerinden “140.01.01 Tahsilinde Bütçeye 

Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar’’ alt hesabına tahakkuk 

kaydı yapıldığı, bu muhasebe kaydında ve kişi borcunun tahsili 

için yapılan muhasebe kaydında ve kişi borcunun tahsili için 

yapılan muhasebe kaydında, alacağın aslı ile faiz tutarı 

ayırımının yapılmadığı,  

❖ Kişi borçlarına ilişkin muhasebe kayıtlarının doğru hesap ve alt 

hesap kodunda izlenmediği,  
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❖ Harcama Biriminden talep yazısı gelmeden kişilerden alacaklar 

hesabının çalıştırıldığı,  

   

Taşınır İşlemleri 

❖ Taşınır işlemlerinde, sayım tutanağında yer aldığı halde taşınır 

işlem fişi düzenlenmediğinden, fiili durum ile muhasebe 

kayıtlarının uyumlu olmadığı,   

    

Avans ve Kredi İşlemleri 

❖ Ön ödeme işlemlerine ait muhasebe kayıtlarının doğru 

ekonomik kodlarda izlenmediği, 

   

Muhasebe İşlemleri 

❖ Muhasebe kayıtlarının doğru hesap ve alt hesap kodlarında 

izlenmediği,  

❖ İlk madde ve malzemeden tüketime sevk edilen miktarların 

zamanında muhasebeleştirilmediği,  

❖ Banka ödeme listesi ve hesap özet cetvelinde yer alan ve banka 

tarafından ilgili hesaplara aktarılmasına rağmen çeşitli 

nedenlerle ödenemediği için aynı gün bankaya geri dönen 

tutarın banka hesabına giriş kaydı yapılmadığı, ilgili tutarların 

333- Emanetler hesabının ‘’333.14 Kapatılmayan Gönderme 

Emirleri ve Geri Gelen Tutarlar’’ alt hesabına alınmadığı,  

❖ Maddi duran varlıklarla ilgili olarak verilen avanslarda 259-

Yatırım Avansları Hesabı’nın kullanılması gerekirken 

uygulamada, yüklenicilere verilen her türlü bütçe dışı 

avanslarda, 162-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 

kullanıldığı,  

❖ Dönem sonu işlemlerinin yapılmaması, uzun vadeli hesapların 

kısa vadeli hesaplara aktarılmadığı 

❖ Verilen personel avanslarının (geçici ve sürekli görev yollukları) 

161- Personel Avansları Hesabı yerine 160- İş Avansları 

Hesabında izlendiği,  
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❖ Tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ve içinde bulunulan 

faaliyet dönemini takip eden dönemde ödenebilir duruma 

gelecek olan faiz tahakkukları için 381- Gider Tahakkukları 

hesabının kullanılmadığı,   

❖ Amortismana tabi varlık olmamasına rağmen amortisman 

ayrıldığı ve amortisman ayrılırken esas ve usullere uyulmadığı, 

 

2.2. Hilenin Tespit Edilmesi 

 

Hilenin tespit edilmesi, hatanın tespit edilmesinde olduğu gibi benzer 

bulgular gösterir. Hilenin tespiti şüphe ile başlayabilir veya elde az da olsa 

somut bulgular ile hilenin tamamının tespitine dönük araştırmalar yapılabilir. 

Hatanın tespitinde bulunan anormallikler hile durumlarında da bulunur ve daha 

fazla bulunabilir. Hile hataya çok boyutlu bir olaydır.  

 

Her hile belirtisi doğasında bir anormallik, olağan olmayan bir durum 

veya olması gerekenden önemli bir sapma görüntüsü taşımaktadır. Örneğin, bir 

çalışanın şüpheli hareketlerde bulunması, yaşam düzeyinin olağan olmayan 

biçimde yükselmesi, önemli bir belgenin kayıp olması, hesaplar arasında 

anormal dalgalanmalar olması veya ihbar gibi. Denetçiler veya hilenin ortaya 

çıkarılmasında görevli olabilecek diğer birimler, hile sinyallerinin sadece bir 

belirti veya olası hilelerin özelliklerini taşıdığını hatırlamak durumundadır. Bir 

hile göstergesi, hile eyleminin nedeni olabileceği gibi, yapılmış bir hileyi 

gizleme hareketinden dolayı ortaya çıkmış da olabilir. 45 

Hile belirtileri yönetimle ilgili olabildiği gibi çalışanlar ile ilgili 

belirtiler vardır. Hilenin ortaya çıkarılabilmesi için bu belirtilerin iyi analiz 

edilmesi gerekmektedir. 

 

2.2.1. Hile Belirtileri 

 

A. Yönetimle İlgili Hile Belirtileri 

 

1. Faaliyetlerin Yürütülmesi ile İlgili Anormallikler 

❖ Finansal tablo rakamlarındaki açıklanamayan değişiklikler 

❖ Kriz ortamında faaliyetlerini sürdürme 

 
45Nejat BOZKURT, İşletmelerin Kara Deliği Hile: Alfa yayınları, İstanbul, Ekim 2011, s.130-131 
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❖ Hesap döneminin kapanışına yakın olağan olmayan veya büyük 

ölçekli ve karlı işlemlerin varlığı 

❖ Kazançların kalite düzeyinde kötüye gidiş 

❖ Kötü bir biçimde tanımlanmış işletme stratejileri 

❖ Stratejilerin sağlıklı bir iletişim ortamında işletme kadrosuna 

aktarılması veya çalışanların bu stratejileri anlamamış olması 

❖ Sektör ortalamalarına göre çok üst düzeyde güzel görüntü 

verme, satışlarda ve karlarda meydana gelen çok hızlı artışlar 

❖ Sektörde çok kötü bir isim sahibi olma 

❖ Yetersiz öz kaynak yapısı 

❖ Sürekli olarak yüksek düzeylerde nakit sıkıntısı içinde bulunma 

❖ Yüksek borç ve faiz kıskacı 

❖ Alacakların tahsilinde sıkıntılar veya diğer nakit akış sorunları 

❖ Gelirlerden daha hızlı artan giderler 

❖ Bir veya iki ürüne bağımlılık  

❖ Anlamlı davalar 

 

2. Yönetim Özellikleri ile İlgili Anormallikler 

❖ Yüksek tutarlarda kişisel borçlu ve mali zorluklar içindeki 

yöneticiler 

❖ Kumar veya buna benzer uygunsuz eylemlere meyilli yöneticiler 

❖ Geçmişi karanlık veya sabıkalı yöneticiler 

❖ Dürüst olmayan ve ahlaki nitelikleri taşımayan yönetim 

❖ Çok üst düzeyde güven sağlamış yöneticilerin varlığı 

❖ Düşük kaliteli yönetim kadrosu 

❖ Mali başarıları, işletmenin başarısına bağlı yöneticiler 

❖ Ayrıntılara gereken dikkati göstermeyen yöneticilerin varlığı 

❖ Çalışanların düşüncelerine ve yorumlarına gereken değeri 

vermeyen bir yönetim biçimi 

❖ Uzun yıllar boyunca izin kullanmamayı göze alarak işletmeden 

ayrı kalmayı kabullenmeyen yöneticiler 

❖ İşletmenin hisse başına kazanç düzeyini etkileyebilecek 

muhasebe seçenekleri konusunda yönetimin artan ilgisi. 
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3. Örgüt Yapısı ile İlgili Anormallikler 

❖ Aşırı derecede karmaşık işletme yapıları 

❖ Yönetim Kurulu ve denetim komitesi üyelerinin sağlıklı bir 

biçimde organize edilmemiş olması(denetim komitesi üyelerinin 

bağımsız ve objektif esaslara göre çalışamayacak kişilerden 

oluşturulmuş olması gibi) 

❖ İşletme etik kuralların ve örgüt kültürünün zayıf bir görüntü 

vermesi 

❖ Zorbalığa veya diktatörlüğe dayanan yönetim biçimleri 

❖ Denetlenmeyen veya başka denetim şirketleri tarafından 

denetlenen bağlı işletmeler ile yapılan anlamlı işlemler 

❖ Yönetimin veya denetimin etkinliğini azaltan örgüt yapıları 

(örneğin merkeze uzak ortamlarda bulunan ofisler, depolar veya 

fabrikalar. Bu tür yapılarda çok sayıda hile eylemi görüldüğü 

saptanmıştır.) 

❖ Özellikle yıl sonlarına yakın zamanlarda yapılan anlamlı ve 

olağan olmayan işlemler 

❖ Etkili bir iç denetim bölümünün bulunmaması 

❖ Yüksek oranda risk taşıyan bir sektörde faaliyette bulunma 

❖ Kullanılmayan veya teknolojisi eskimiş varlıkların çokluğu 

❖ Tepe yönetimlerde meydana gelen sık değişmeler 

❖ İşletmeyle ilgili taraflarda anlamlı ilişkiler 

 

4. Üçüncü Kişiler ile Olan İlişkilerde Anormallikler 

❖ İşletmenin denetçilerinde meydana gelen sık değişmeler 

❖ İşletmenin önceki ve cari denetçileri arasında muhasebe, 

denetim ve raporlama konularında sıkça tartışmalar çıkıyor 

olması 

❖ Yönetim bağımsız denetçilere despot bir davranış biçimi 

göstermesi 

❖ Kamu kurumları ile yaşanan sorunlar 

❖ Yöneticilerin kamu otoritelerine karşı umursamaz tavırlar 

takınması 
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❖ İşletmenin geçmişinde sermaye piyasası kuruluşları ile ilgili 

olarak çeşitli sorunlar yaşanmış olması 

❖ İşletmenin maliye idaresi ile çeşitli sorunlar yaşıyor olması 

❖ Denetçilere gerekli bilgileri vermede gönülsüzlük 

❖ Denetimlerin tamamlanması konusunda denetçilerin önüne 

gerçekçi olmayan zaman kısıtlamaları çıkartma 

❖ Bağımsız denetçiler ile yönetim arasında sıkça meydana gelen 

önemli bakış farklılıkları 

❖ İç denetim bölümünün faaliyetlerinin kısıtlanması (örneğin iç 

denetim bölüm yöneticisinin, yönetim kurula veya denetim 

komitesine doğrudan ulaşamaması) 

❖ Bağımsız ve iç denetçiler tarafından önerilen sistem ve prosedür 

değişikleri konusunda direnç gösterme 

❖ Özellikle, işletmenin mali yapısını sekteye uğratacak ciddi 

hukuki davaların sürmesi 

❖ İşletmenin hukuk müşavirlerinde bir nedene dayanmayan sık 

değişikler meydana gelmesi 

❖ Çok sayıda farklı banka ile çalışma 

❖ İşletmenin çalıştığı finans kuruluşları ile tepe yöneticileri 

arasındaki anlamlı ilişkiler 

❖ Bağlantılı olunan işletmeler ile anlamlı borç veya alacak 

ilişkileri 

❖ Yönetimin çelişkili olan ve yeterli olmayan kanıtlar sağlaması 

❖ İşletme ortaklarına gerçekçi olmayan bilgilerin verilmesi 

❖ Yatırımcılarla olağan olmayan davaların bulunması 

❖ Yatırımcı kuruluşlar, yatırım analistleri ve diğerleri ile sorunlar 

yaşaması veya dikkati çeken ilişkilerin bulunması 

❖ İlgililere mantıklı olmayan bir gecikme sonrası isteksizce bilgi 

verilmesi 

❖ Satış ve birleşme baskıları veya yönetimi ele geçirme kavgaları 

❖ Politik, sosyal ve çevre etkileri ile yaşanan sorunlar. 
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B. Çalışanlarla İlgili Hile Belirtileri 

 

1. Muhasebe İle İlgili Hile Belirtileri 

 

❖ Kayıp Belgeler 

❖ Banka doğrulamalarında geçersiz birimler 

❖ Belgeler üzerinde oynamalar veya değiştirmeler 

❖ Orijinal belgeler yerine fotokopi belgelerin bulunması 

❖ Genel isim ve adres içeren satıcı veya müşteriler 

❖ Çift ödemeler 

❖ Belge sıralarında veya numaralarında düzensizlikler 

❖ Belgelerde dikkati çeken el yazıları 

❖ Zamanında, bütünüyle ve uygun biçimde kayda alınmayan 

işlemler 

❖ Yetkisiz ve dayanaksız işlem ve bakiyeler 

❖ Sonuçları etkiyen son dakika düzeltmeleri 

❖ Muhasebe dönemlerinde ve sınıflandırmalarında uygunsuz 

işlemler 

❖ İşletme kayıtları ile doğrulama yanıtları arasındaki anlamsız 

tutarsızlıklar 

❖ Önemli tutarlarda stok ve fiziki varlık kayıpları 

❖ Vadesi geçen hesaplarda artış 

❖ Kasada fazla veya noksanlıklar bulunması ve kayıtlarla anlamlı 

farklılıklar  

❖ Fiili stok sayım sonuçları ile kaydi stok miktarları arasında 

sürekli olarak açıklanamayan farklılıklar 

❖ İşletmenin banka hesapları arasında sürekli ve/veya olağan 

olmayan fon transferleri 

❖ Çoktandır hareket görmeyen banka hesaplarının birden 

çalıştırılmaya başlanması 

❖ Off-shore banka hesaplarına fon transferleri 

❖ İşletmenin ana faaliyet konuları ile ilgili olmayan işlemlerde 

sıklık ve/veya olağan olmayan tutarlar 

❖ Kasa hesabının büyük tutarlar içermesi 

❖ Fazla sayıda nakit işlemi 
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❖ Hurda ve firelerde artış 

❖ Alacak ve borçlarda düzeltme kayıtları 

❖ Fazla mesailerde anlamlı artışlar 

❖ Belirli kişilere aşırı ödemeler 

❖ Şüpheli alacaklarda anlamlı artışlar 

❖ Uzun süredir bekleyen yüksek tutarlı şüpheli alacaklar 

❖ Fiili tutarların bütçe tutarlarına göre anlamlı farklar göstermesi 

❖ Alış faturalarının belli bir satıcıda yoğunlaşması 

❖ Faturalara destek veren ek belgelerin bulunmaması 

❖ Asla değişmeyen satıcı faturaları 

❖ Yükleme veya taşıma belgeleri olmayan satışlar 

❖ Dönem kapandıktan sonra oluşan aşırı satış iadeleri 

❖ Yapılan iskonto oranlarında tutarsızlıklar 

❖ Belgelerde yetkili imzaların bulunmaması 

❖ Gereksiz yere karmaşık duruma getirilen muhasebe işlemleri. 

 

2. Hileli Yevmiye Kayıtları Ve Belirtileri 

 

❖ İşletmenin borçlarının çalınan tutar kadar azaltılması 

❖ İşletmenin öz kaynağının çalınan tutar kadar azaltılması 

❖ Gerçek olmayan bir gider kalemi oluşturmak veya gelirler ile 

oynayarak kar-zararın etkilenmesi, dolayısıyla öz kaynağın 

değiştirilmesi 

❖ Belge desteği olmayan kayıt girişleri 

❖ İşletmenin alacaklarında, borçlarında, gelirlerinde ve 

giderlerinde açıklanamayan düzeltme kayıtları 

❖ Dengede olmayan madde girişleri 

❖ Yetkisiz kişiler tarafından yapılan muhasebe kayıtları 

❖ Dönem sonunda yapılan ve olağan olmayan muhasebe kayıtları 

❖ Fiili gider rakamları ile bütçe rakamları arasında anlamlı 

farklılıklar. 
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3. İç Kontrol Yapısı Zayıflıkları İle İlgili Belirtiler 

 

❖ İptal edilen veya ciro edilen çeklerin aylık bazda gözden 

geçirilmemesi 

❖ Ücret çeklerinin çalışan kartları ile karşılaştırılmaması 

❖ Banka hesapları arasında transfer edilen fonların 

sorgulanmaması 

❖ Banka mutabakatlarının aylık bazda yapılmaması, bu işlerden 

farklı bir çalışanın sorumlu olmaması 

❖ Farklı bir kişinin orijinal belgeler ile karşılaştırma yaparak 

çekleri imzalamaması 

❖ Nakit ödeme ve tahsilatlarını yapan ile bu hareketleri kayda 

alanın benzer kişi olması 

❖ Malzeme siparişini veren, alan ve ödemesini yapanın aynı kişi 

olması 

❖ Muhasebe hareketlerinden bir veya iki kişinin sorumlu olması 

❖ Boş çeklerin farklı bir kişi tarafından saklanmaması 

❖ Bilgisayar sistemlerinde yeterli şifreleme işleminin 

bulunmaması ve belirli zamanlarda değiştirilmemesi 

❖ Bağımsız kontrollerde eksiklik 

❖ Uygun ve yeterli yetkilendirmenin olmaması 

❖ Belge akış düzeninde zayıflıklar 

❖ Yetersiz muhasebe sisteminin varlığı 

❖ Organizasyon şeması ve iş tanımlamalarında yetersizlik 

❖ İç denetim bölümünün olmaması veya yetersizliği 

❖ Yönetim kuruluna bağlı bir denetim komitesinin olmaması veya 

yetersizliği 

❖ İç kontrol yapısı süreçlerini bozmaya çalışma gayretleri 

❖ Personel politikalarındaki yetersizlikler 

❖ Zayıf işe alma uygulamaları, işe alınan kişinin geçmişinin 

araştırılmaması, objektif mülakatların yapılmaması, çalışmaların 

kişi bazında bağımsız bir göz tarafından izlenmemesi gibi 

❖ İç kontrol yapısı kapsamında bir hile riski değerlendirme 

politikasının olmaması 

❖ Sağlık bir iç raporlama sisteminin olmaması 
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4. Analitik Anormallikler İle İlgili Belirtiler 

 

❖ Açıklanamayan stok eksiklikleri veya düzeltmeleri 

❖ Belirlenmiş özelliklerden sapmalar 

❖ Hurda ve atıklarda anlamlı artışlar 

❖ Aşırı satın almalar 

❖ Hesap bakiyelerinde anlamla artış ve azalışlar 

❖ Fiziksel anormallikler 

❖ Nakit fazlalıkları ve noksanlıkları 

❖ Akla uygun olmayan giderler ve ödemeler 

❖ Dönen varlıklara oranla nakit tutarlarında azalmalar 

❖ Nakit ve kredi kartlı satış oranında azalmalar 

❖ Nakit ile kıyaslandığında alacaklarda artış 

❖ Satışlar azalırken stokların artması 

❖ Satışlar azalırken borçların artması 

❖ Satışların azalırken alacakların artması 

❖ Satışlar artarken nakit varlıklarda azalma 

❖ Stoklar azalırken ticari borçların artması 

❖ Satışlara göre satış maliyetlerinin daha fazla artması 

❖ Faaliyet giderlerinin satışlara göre daha fazla artması 

❖ Satış ve satın almalardaki eğilimleri yansıtmayan alacak ve borç 

bakiyeleri değişimleri 

❖ Raporlanan kazançlarda artış olmasına karşın nakit akışında 

görülen yetersizlikler. 

 

5. Üçüncü Kişiler ile Olan İlişkilerde Hile Belirtileri 

 

❖ Anlamlı ve şaibeli davalar 

❖ Hukuk müşavirlerinde sık değişim 

❖ Bağımsız denetçilerde sık sık değişim 

❖ Bağımsız denetçilere gerekli bilgileri vermede isteksizlik veya 

direniş 

❖ İç denetçi bulunmaması veya sürekli değiştirilmesi 
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❖ Finansal tablolar ile ilgili olarak olumsuz görüş bildirmeler veya 

görüş bildirmekten kaçınmalar 

❖ Açıklanamayan yönetim kurulu üye istifaları 

❖ Yönetim kurulu üyelerinde sık sık değişim 

❖ İptal edilmiş lisanslar 

❖ Devlet görevlileri ile sık yapılan görüşmeler 

❖ Anlamlı ve çok sayıda gerçekleşen vergi düzeltmeleri 

❖ Maliye elemanları ile süren sorunlar 

❖ Yönetimde sık sık oluşan değişimler ve yeni yönetim 

❖ Yüksek borç 

❖ Borç limitlerine uymama 

❖ Çok sayıda farklı banka ile çalışma 

❖ Borç ödemede zorlanma ve yeni kredi alamama 

❖ İşletme ile ilgili taraflarla işlemlerin varlığı 

❖ Birleşme ve satış baskıları 

❖ Yüksek hacimli yeni müşteri veya satıcılar 

 

Çalışanın anlaştığı müşteriler ile hukuksuz işlemleri 

 

❖ Uygun olmayan iskonto oranları ile mal teslimatı 

❖ Zamanında önce mal sevkiyatı yapılabilir 

❖ İçeriden bilgi sızdırılabilir 

❖ Sağlam mallar, düşük kaliteli veya defolu nitelemesi ile 

satılabilir 

❖ Depo sorumlusu çalmış olduğu malları düşük fiyattan 

müşterilere satabilir 

❖ Vadelerde olağandan fazla süreler tanınabilir 

❖ Müşterilere ödemeler konusunda çeşitli dengesiz yararlar 

sağlanabilir 

❖ Kredi durumu bozuk olan müşteriye vadeli mal satılabilir 

❖ Borç ödenmiş gibi gösterilebilir. 

 

 

 

 



Yılmaz ÇEKMEN| 62 

 

Satın alma sürecinde oluşan hile belirtileri ve şikâyetler 

 

❖ Yüksek fiyatlarla alımlar sonucunda artan maliyetler 

❖ Kalitesiz ve dengesiz mal teslimleri nedeniyle müşteri 

şikâyetleri 

❖ Alınmayan mallar ve sipariş edilmemiş hizmetler 

❖ Gereksiz mal veya hizmet alımları 

❖ Usule uygun olmayan fiyat teklifleri alma 

❖ Ticari duyarlılıkta yapılmamış sözleşmeler 

❖ Kollanan tedarikçiye uygun olması amacıyla gereksiz üst düzey 

özellikler içeren mal alımları yapma 

❖ Çalışan şikâyetleri 

❖ Bazı satıcılara ödemelerde prosedür dışına çıkma 

❖ Satıcı listelerinde hiç değişiklik olmaması 

❖ Muhasebedeki kayıtlar ile tedarikçi beyanlarında açıklanamayan 

farklılıklar 

❖ Onaylanmamış satıcılardan mal veya hizmet alma 

❖ Çalışanın satın alma belgelerinde yaptığı değiştirme veya 

oynamalar 

❖ Kişisel kullanıma yönelik mal siparişleri 

❖ Satıcının verilmemiş hizmeti faturalaması 

❖ Satıcının eksik mal teslim etmesi. 

 

6. Çalışan Davranış Değişiklikleri ile ilgili Belirtiler 

 

❖ Uykusuzluk çekme 

❖ Alkol kullanımında artış 

❖ Uyuşturucu kullanma 

❖ Tütün kullanımında artış 

❖ Olağan olmayan sinirlilik 

❖ Aşırı şüphecilik 

❖ İşini kaybetme korkusu 

❖ Sakinleşememe 

❖ Hoşgörü eksikliği 

❖ Şakalara karşı aşırı alınganlık 
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❖ Hasta olmaktan korkma 

❖ Kişilerin yüzlerine veya gözlerine doğrudan bakamama 

❖ Yakın çalışma arkadaşları ile ve işletme dışı arkadaş çevresinde 

utanma görüntüsü verme 

❖ Aşırı savunmacı ve tartışmacı görüntü verme 

❖ Sabit fikirlilik sergileyerek olağan olmayan tartışma ortamları 

oluşturma 

❖ Psikologlara giderek itiraflarda bulunma 

❖ Olası sonuçları düşünerek çeşitli saplantılara kapılma 

❖ Her an alarmdaymış gibi çalışma 

❖ Aşırı ürkeklik 

❖ Sakin görünürken birden aşırı kavgacı bir havaya girme veya 

çok sinirliyken birden sakinleşme. 

 

2.2.2. Hata ve Hile Arasındaki Fark 
 

Muhasebe hilesi ile muhasebe hatası kavramları zaman zaman 

karıştırılmaktadır. Gerçekte iki kavramda hesap işleyişi ve kayıt düzeninin 

vergi ve muhasebe ilkelerine aykırı tutulması anlamına gelmektedir. Fakat hata 

ile hile arasında suçun manevi unsurunun oluşması bakımından farklılık 

bulunmaktadır. 46  

  

Muhasebe hata ve hileleri arasındaki genel farklar şunlardır:  

 

❖ Muhasebe hileleri genel olarak belgeler üzerinden yapılır, 

muhasebe hataları ise kayıtlar üzerinde yapılır.  

❖ Muhasebe hatalarında kasıt unsuru yoktur, muhasebe hilelerinde 

kasıt vardır.  

❖ Muhasebe hatasında bir çıkar yoktur, muhasebe hilesinde bir 

çıkar söz konusudur. 

❖ Muhasebede hatalar küçük çaptayken, muhasebe hileleri 

genelde büyük tutar ve çapta olur.  

 
46Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Muhasebe Hata ve Hileleri: Ekin yayınevi, 2012, s.92. 
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❖ Muhasebede aynı hatalarının tekrar sayısı, muhasebede aynı 

hilelerinin tekrar sayısından daha azdır.  

❖ Muhasebe de hatalar düzeltme kayıtlarıyla düzeltilirken, 

muhasebe hileleri ikinci bir hileli kayıtla gizlenmeye çalışılır. 

❖ Muhasebe de hatalar genelde personel tarafından, muhasebe 

hileleri ise yönetici ve şirket sahipleri tarafından yapılır. 

❖ Muhasebe hatalarının ortaya çıkarılması daha kolay olup, 

muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması daha zordur. 

❖ Muhasebe hatalarının kaynağı dikkatsizlik bilgisizlik iken, 

muhasebe hilesi yapabilmek için iyi bir muhasebe bilgisi ve 

kurnazlığa ihtiyaç vardır. 

❖ Muhasebe hatalarında herhangi bir planlama söz konusu 

değilken, muhasebe hilelerinde bir planlama vardır. 

 

2.2.3. Hilelere Neden Olan Risk Faktörleri 

 

Hilelere neden olan risk faktörleri işletmedeki olaylar ve hile yapan 

kişide ortaya çıkan durumlarla ilgilidir. Hileyi gerçekleştirmek için teşvik ve 

baskı unsurları, hileyi hayata geçirmek için fırsat unsuru ve hileli davranışı 

haklı gösterme psikolojisinin ortaya çıkması. 47 

  

Yukarıda bahsedilen kavramlar hile üçgenini oluşturmaktadır, üç 

unsurun bir araya gelmesiyle hile ortaya çıkabilmektedir. Örnek olay üzerinden 

üç unsuru açıklayalım. 

 

Bir gıda şirketinde dolandırıcılık yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine 

harekete geçen güvenlik güçleri, şirketin evrakını incelemeye aldı. İnceleme 

sonucunda, şirketin muhasebe müdürü Tekin, müşterilerce ödenen parayı kendi 

hesabına geçirdiği, karşılığında da hayali mal çıkışı yaptığı belirlendi. 

Zanlıyla ilgili araştırma yapan polis, daha önce çalıştığı başka bir işyerini de 

aynı yöntemle 1,5 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle hapis cezasına 

çarptırıldığı ve bir süre yattığı cezaevinden 1,5 yıl önce tahliye edildiği 

belirlenen Tekin'i gözaltına aldı. Tekin'in muhasebe müdürlüğü yaptığı şirkette 

çalışan ve zanlıya yardım ettikleri öne sürülen 3 kişi de yakalandı. Emniyet 

 
47 Fatma ULUCAN ÖZKUL, İşletmelerde Hile Riski Yönetimi: Beta Basım AŞ, 2011, s.62. 
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Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 4 zanlı, 'resmî belgede sahtecilik ve 

nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Muhasebe müdürü 

Tekin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi tutuksuz yargılanmak 

üzere serbest bırakıldı. Bu arada, dolandırdığı öne sürülen işyerinde 30 bin TL 

maaşla çalıştığı öğrenilen Tekin'in banka hesaplarında yaklaşık 2 milyon TL 

bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Tekin’in ifadesinde parayı borç aldığını 

hasta olan çocuğunun tedavi masraflarını karşılamak için istediğini 

söylemiştir. Yapılan araştırmada Tekin’in kumar oynadığı ve borcunun olduğu 

ile ilgili bilgilere ulaşıldı. 

 

Yukarıda örnek olayda kişinin kumar borcunun baskı unsurunu 

oluşturduğunu, işletmenin iç kontrol sisteminin zayıflığı dolayısıyla hayali mal 

çıkışı yapabilmesi fırsat unsurunun olduğunu, kişi kendini haklı göstermek 

için parayı borç aldığını ve çocuğunun tedavi masraflarını bahane ettiğini 

görmekteyiz.  

 

2.3. Hilelerin Önlenmesi İçin Ortaya Çıkan Gelişmeler 

 

2.3.1. Adli Muhasebe 
 

Adli muhasebe, hukuk, muhasebe, denetim, psikoloji, kriminoloji, 

grafoloji bilimlerinin iç içe geçtiği yeni bir bilim dalıdır. Adli muhasebe; 

muhasebesel yönü ağır basan olayların, hukuksal ihtilafların, çözümünü 

araştıran Türkiye için yeni gelişmiş ülkelerde yaklaşık 100 yıla yakın tarihi 

olan bir çalışma alanıdır. Uzman tanıklık (bilirkişi tanıklığı), dava destekleri ve 

hile, yolsuzluk, suiistimal denetçiliği olmak üzere üç değişik alt uzmanlık 

bölümüne ayrılmaktadır. 48 

2.3.1.1. Adli Muhasebecilik 

 

Ülkemizde henüz çok yeni olan adli muhasebecilik mesleği, özellikle 

yapılan tüm uluslararası düzenlemelere rağmen hile ve yolsuzlukların önüne 

geçilememesi nedeniyle gerek muhasebe uygulamacılarının gerekse 

akademisyenlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Mesleğe yönelik olarak 

 
48 http://www.adli-muhasebe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=8, 

Erişim:04.09.2015 

http://www.adli-muhasebe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=8


Yılmaz ÇEKMEN| 66 

 

ülkemizde henüz herhangi bir temel eğitim programı ve yasal düzenleme 

bulunmamakla birlikte hile denetimi ve adli muhasebecilik üzerine pek çok 

bağımsız firma kurulmaya başlamıştır. Bunlardan ilki Fraud Research 

Corporation Uluslararası Hile Denetimi ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olup 

hile ve yolsuzlukların önlenmesine kurumsal bir çözüm sunmak amacıyla 2011 

yılında kurulmuştur. İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 

(İSMMMO) tarafından ilk defa 2009 yılında düzenlenmeye başlayan 

“Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanı Programı” sonrasında sertifika alan 35 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) tarafından oluşturulan bu kuruluş, 

bu alanda çalışan pek çok adli muhasebe şirketinin de önünü açmıştır. Bununla 

birlikte yaklaşık 7 ay süren Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanlığı Programı 

sonrasında pek çok SMMM’nin unvanının başına “bağımsız adli muhasebe 

uzmanı” ya da “bağımsız adli müşavir” unvanlarını eklemesi ülkemizde adli 

muhasebecilik mesleğine duyulan ilginin artmasını sağlamıştır. 49 

 

Küreselleşmenin doğal sonucu olan çok uluslu şirketler nedeniyle ticari 

işlemlerin daha karmaşık bir hal alması, içinde bulunduğumuz teknoloji ve 

bilgi çağında yaşanan ve her alanda kendini hissettiren değişim rüzgârı, 

muhasebe ve denetim alanını da etkilemiştir. Son yıllarda ardı ardına ortaya 

çıkan denetim skandalları, işletmelerde meydana gelen hile ve yolsuzluklardaki 

artış, pazardaki rekabetin giderek daha çetin bir hal almasının da etkisiyle, 

ticari davalarda önemli bir artış meydana gelmiş, muhasebe ve denetim 

alanında farklı bir bakış açısına ve yeni bir uzmanlık alanına ihtiyaç 

doğmuştur. 

 

Orijinal ismi “Forensic Accounting” , sözlük anlamı “mahkemeye ait”, 

“adli davalarda bir standart olarak kabul edilme” olan ve henüz ülkemizde 

uygulaması ve yasal düzenlemesi bulunmayan adli muhasebecilik, adli yargı 

kurumlarının kararlarına yardımcı olmak üzere muhasebe ve finans 

konularında ortaya çıkan anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözüme 

kavuşturulması için özellikle ticari davalarda muhasebe ve hukuk arasında bir 

köprü görevi üstlenmektedir. 

 

 
49 Adem ÇABUK, Elif YÜCEL “Adli Muhasebecilik Mesleğinin Türkiye’deki Gelişme Potansiyeline 

Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2012, s72-73. 
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Yapılan muhasebe hileleri yalnızca şirket sahiplerini ve yatırımcıları 

değil, çalışanlar, kredi kurumları, devlet ve denetim firmaları gibi pek çok 

kesimin de zarar görmesine neden olmaktadır. Bilanço çıkarma, muhasebe 

defterleri, faturalar vb. konularda uzman olan bazı kötü niyetli kişiler hileyle 

rakamları manipüle edebilir, bir anda binler milyonlara, karlar zarara, zararlar 

kayba dönüşebilir. Satışlar yöneticilerin veya patronların isteğine göre yükselip 

düşebilir. Bu konularda neye ve nereye dikkat edilmesi gerektiğini ancak bir 

hesap kontrolörü (denetçisi) söyleyebilir. AICPA muhasebecilerin davalarda 

sunduğu desteği, “hiçbir avukatın diğerine sağlayamayacağı profesyonel 

destek” olarak açıklar. 50 

2.3.1.2. Adli Muhasebecilik Mesleğinin Kapsamı 

Neden Adli Muhasebeye İhtiyaç Duyulur? 

Günümüzün artan iletişim ve ulaşım olanakları her gün yeni suç 

teknikleri ortaya çıkarmaktadır. Sonuçta suçlardan etkilenenlerin hem sayısı 

hem de uğranılan mali zararlar artmaktadır. Şirketin çalışanları veya 

yöneticileri bazen ortakları kendi çalıştıkları şirkete ihanet ederek şirketten mal 

veya hizmet, para, kıymetli evrak veya müşteri çalmaktadırlar. Adli muhasebe 

bu tip durumları ortaya çıkarmaktadır. 

 

Adalet sisteminin yavaş işlemesi davaların uzamasına bazen haklı 

olanın hakkını alamamasına yol açmaktadır. Hakim, savcı veya avukatlar 

muhasebe boyutu yüksek hukuki ihtilaflarda yorum yapmakta ve sonuca 

ulaşmakta zorlanmaktadırlar. İşte adli muhasebe suç mağdurlarına, avukatlara 

savunmalarını hazırlayacak veya karşı tarafın iddialarını çürütecek belge ve 

delilleri sağlamaktadır. Sadece bir raporla yetinilmeyip ayrıca davalarda 

raporun sözlü ve görsel sunumu yapılmakta, hakim, savcı veya karşı taraf 

avukatının soruları yanıtlanmakta böylece olay aydınlatılmaktadır.51  

 

 

 
50 Selim Yüksel Pazarçeviren, “Adli Muhasebecilik Mesleği”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, Yıl:2005, Cilt 1, Sayı:2 , s.2-4-10. 
51http://www.adli-muhasebe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9 , 

Erişim:04/09/2015 

http://www.adli-muhasebe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9
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Adli muhasebecilik konusu 3 bölümde incelenebilir. 52 53 

 

Dava Destek Danışmanlığı: Dava desteği, bir adli dava öncesinde veya 

dava esnasında ilgili avukata sağlanan muhasebe desteğidir. Daha çok 

ekonomik kayıpla ilgilidir. Örneğin bir sözleşme ihlalinin sonucunda ortaya 

çıkan mali kaybı hesaplamak tipik bir dava desteğidir. 

 

Adli muhasebecilerin davalarda sağlayacağı destek konuları aşağıdaki 

gibi sıralanabilir. 54 

❖ İddiaları çürütmek veya desteklemek için gerekli belgelerin elde 

edilmesine yardım etmek, 

❖ Maddi kayıpların tanımlandığı alanlar, konular ve olayların 

başlangıç değerlemesini şekillendirmek için ilgili belgelerin 

gözden geçirilmesi, 

❖ Finansal kanıtlarla ilgili sorulacak soruların formüle edilmesini 

içeren araştırma ve incelemelerde yardım etmek, 

❖ Sorulacak sorulara ilave edilecek hususlar ve finansal konuların 

anlaşılmasına yardım etmek, leh veya aleyhte yapılmış ispatların 

gözden geçirilmesi için yapılacak inceleme ve denetlemelerde 

hazır bulunmak,  

❖ Yapılan iddialarla ilgili olayın güçlü ve zayıf yanlarının birlikte 

rapor edilmesi ve uzmanların zarar raporlarının karşılaştırılması, 

❖ Tartışma ve müzakerelerin sonuca bağlanmasına yardım etmek, 

❖ Karşıt inceleme ile sağlanan yardım ve uzman görüşlerinin, leh 

veya aleyhte ispat için kullanılacak davanın görülmesi sırasında 

hazır bulunmak. 

 

Uzman Şahitlik: Bir adli muhasebeci mahkemede uzman şahit olarak, 

duygusallıktan uzak ve sakin bir şekilde, karmaşık muhasebe sorunlarına 

ilişkin uzman fikirlerini sunar. Önemli olan muhasebe problemlerini açık ve 

anlaşılır bir dille sunulmasıdır. 

 
52Justin De Lorenzo, “Forensic Accounting”, Australian Accountant, Vol:63, No:2, (Melbourne, March-1993), s.2 
53 Nejat Bozkurt, “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan “Adli Muhasebecilik”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:8, 

Sayı:94, (Ekim-2000), s.58-60. 
54www.forensicaccounting.com  erişim : 07.09.2015 

http://www.forensicaccounting.com/
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Hile Denetçiliği Veya Araştırmacı Muhasebecilik: Araştırmacı 

muhasebecilik genelde cezai konuların incelenmesiyle ilgilenir. Örneğin, iş 

gören hırsızlığı, gayrimenkul dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, rüşvetçilik, 

suç tatbikatına ilişkin soruşturmalar vb.  

 

Adli muhasebecilerin, araştırmacı muhasebecilik yoluyla yardımcı 

olabilecekleri konular şöyle sıralanabilir. 55 

❖ Yapıldığından şüphe duyulan hileli işlemleri kanıtlarıyla birlikte 

ortaya çıkarmak,  

❖ Mevcut durumun analizi ve yapılacaklara ilişkin önerilerin 

düzenlenmesi, 

❖ Aktiflerin geri alınması, korunması ve iyileştirilmesinde destek 

sağlanması, 

❖ Konu ile ilgili diğer alanlardaki uzmanlarla koordineli çalışma 

❖ Adli kovuşturma açma veya dava açma yoluyla varlıkların geri 

alınmasına yardımcı olmak 

 

Adli muhasebeciler, bu konular kapsamında, her türlü yolsuzluk ve hile 

ile mücadele davasından, iflas ve boşanma davalarına varıncaya kadar 

mahkemelere intikal etmiş her türlü ticari davalar ile alacak ve anlaşmazlık 

davalarında dava destek danışmanlığı, uzman şahitlik ve hile denetçiliği 

yapabilirler. 56  

2.3.1.3. Adli Muhasebecilerin Özellikleri 

 

Sayıların arka dünyasının muhasebe mesleğine getirdiği yeni boyut 

nedeniyle, adli muhasebecilerin muhasebe mesleğinin gerektirdiği görev ve 

sorumlulukları taşımaları yanında, ilave bazı özelliklere de sahip olmaları 

gerekir. 57 58 59 

 
55 Selim Yüksel Pazarçeviren, “Adli Muhasebecilik Mesleği”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, Yıl:2005, Cilt 1, Sayı:2 , s.9. 
56 İsmail KÜÇÜK, “Finansal Raporlamada Hile-Manipülasyonlar ve önlenmesi”, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler, Doktora Tezi, 2008,  s.80-81. 
57 James Hunter, “Forensic Accounting-How to Investigate Financial Fraud”, The Internal Auditor, Altamonte, 

Vol:52, No:2, (Springs, April-1995) s.14. 
58 Rezaee Zabihollah, Gerald H.Lander, “Forensic Accounting: Challenges and Opportunities”, Ohio CPA Journal, 

Colombus, October-1992, s.33. 
59 www.forensicaccounting.com Erişim: 07.09.2015 
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Merak: Adli muhasebeci, konuyla ilgili tüm alanda ilgili ve meraklı 

olmalı, faaliyetlerinde mesleki şüpheyi ön planda tutmalıdır. 

Israrcılık: Adli muhasebeci, üzerine aldığı işi tümüyle tamamlayana 

kadar, genel kabul görmüş muhasebe ve denetim standartlarının da ötesine 

geçerek olayı her boyutuyla değerlendirmeli, araştırmalı ve incelemelidir. 

Yaratıcılık: Adli muhasebeci, genel kabul görmüş muhasebe ve 

denetim standartlarına hakim olmanın yanı sıra bu kalıpların ötesine geçip, 

olayı bir dedektif gibi mercek altına alarak tüm ayrıntıları gözden geçirmeli, 

olayın bütününü göz önüne alarak çözüme ulaşma yolunu denemelidir. 

Sezgi: Adli muhasebeci, her olayı bağımsız olarak değerlendirmeli, her 

olayın kendine özgü özelliklerini dikkatle gözden geçirmeli, iyi bir işletme 

sezgi ve yargısına sahip olabilmeli, kararlarında mantıklı, net ve analitik bir 

düşünceyi hakim kılmalıdır. 

İletişim Kurmadaki Hüner: Adli muhasebeci çalışmalarının sunumu 

aşamasında yazılı ve sözlü iletişimde etkili ve başarılı olmalı, insan ilişkilerini 

sağlıklı bir biçimde kurabilmelidir. 

Mesleki Karar Verebilme Yeteneği: Adli muhasebecinin yeterli 

mesleki donanıma sahip olmasının yanı sıra özgüveninin de tam olması 

gerekir. Adli muhasebecinin vereceği bilgi ve kararlar dava ve davaya taraf 

olanları yakında ilgilendirdiği için kimsenin etkisi altında kalmadan, 

araştırmaları sırasında elde ettiği bilgilere göre karar vermeli ve verebilmelidir.   

Bir adli muhasebeci, klasik muhasebe mantığı dışında bir dedektif gibi 

olayları her açıdan değerlendirmeli, bütün alternatifleri göz önünde 

bulundurmalı, detayları en ince ayrıntısına kadar dikkatle incelemeli, doğru 

sonuca ulaşabilmek için de dava konusu olmuş olay ve olayın taraflarından her 

zaman bir adım önde olabilmeyi başarabilmelidir. 

Adli muhasebecilerin, aynı anda resmin bütün parçalarını bir araya 

getirebilme, bütün halinde görebilme yeteneğine sahip olabilmesi için, yeterli 

mesleki bilgiye ilave olarak, finans ile hata ve hileler konusunda da yeterli bilgi 

ve tecrübeye sahip olmaları gerekmekle beraber, hukuk, adli sistemin çalışma 
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biçimi, insan psikolojisi, suç bilimi gibi dallarda da yeterli birikimine 

ihtiyaçları vardır. 60 

2.3.1.4. Adli Muhasebecilik Alanına Giren Konular 

 

Aşağıdaki mesleki gruplar tarafından adli muhasebecilere ihtiyaç 

duyulabilir. 

❖ Avukatlar, 

❖ Polis teşkilatı,  

❖ Sigorta şirketleri, 

❖ Hükümet, 

❖ Bankalar, 

❖ Mahkemeler, 

❖ Sivil toplum örgütleri, 

❖ Mesleki örgütler. 

 

Adli muhasebeciler ticari davalarda, ticari hayatta meydana gelen ve 

içinde muhasebe-finans iş ve işlemlerinin bulunduğu her adli olay, adli 

muhasebecinin ilgi ve kapsama alanına girmektedir. Buna göre adli 

muhasebecilik alanına giren konular aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

❖ İhtilaf davaları, 

❖ Alacak veya borca itiraz davaları 

❖ Hakemlik gerektiren davalar, 

❖ Arabuluculuk ve tahkim davaları, 

❖ Şirket tasfiyeleri, 

❖ Şirket birleşmeleri,  

❖ Şirket dönüşümleri, 

❖ Öz varlık tespit davaları, 

❖ Muhasebe-finans analizleri, 

❖ Ortaklık ve hissedar davaları, 

❖ İşin durması, işi bırakma – işten çıkarma davaları, 

❖ İşletme/iş gören hile soruşturmaları, 

 
60 İsmail KÜÇÜK, “Finansal Raporlamada Hile-Manipülasyonlar ve önlenmesi”, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler, Doktora Tezi, 2008,  s.82. 
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❖ Trafik kazaları, yangın, su basması vs. Sigorta konusuna giren 

davalar, 

❖ Boşanma davalarındaki mali anlaşmazlıklar, 

❖ İşletmenin zarara uğratılması ile ilgili davalar, 

❖ Mesleki ihmal davaları. 

 

2.3.1.5. Kimler Adli Muhasebeye İhtiyaç Duyarlar? 

 

Muhasebe İle Uğraşanlar: Muhasebe mesleğinde yeni bir açılım 

getiren adli muhasebe, sayıların belgelerin arkasında yatan gerçeklerin ortaya 

çıkarılmasında değişik yöntem ve teknikler kullanmaktadır. Muhasebe ile 

uğraşanlar bu muhasebe kayıtlarında sayı ve olayların gerçek boyutunun 

aydınlatılması için adli muhasebeye ihtiyaç duyarlar. 

İç veya Dış Denetim İle Uğraşanlar: Denetim mesleği içinde yeni bir 

alan olarak kabul edilen adli muhasebe mali tabloların doğruluğunun tespitinin 

ötesinde şüpheci bir bakış açısıyla msn kayıtları, kamera görüntüleri, imza ve 

belge incelemeleri gibi farklı araç ve teknikleri kullanır. Denetimle uğraşanlar 

kendi denetim çalışmaları ile tespit etmeleri mümkün olmayan işlemlerin 

tespiti ve bilirkişi tanıklığı hizmetleri için adli müşavirlere ihtiyaç duyarlar. 

Şirket Ortakları: İşletmelerinde çalışanların, yöneticilerin veya diğer 

ortakların işletme aleyhine yaptıkları faaliyetlerin, gerçekleştirdikleri mali 

suçların ortaya çıkartılması için adli muhasebe ile ilgilenirler. İşletme de 

çalışanlar bizim ailemizin bir parçası gibidirler, bizde 10 yıldır çalışıyor gibi 

kurumsal yapıdan uzak sadece güvene dayalı bir çalışma ortamı söz konusu ise 

risk daha da yükselir. 

İşletme  Yöneticileri: İşletmeye değer katarak, faaliyetlerin şeffaf bir 

şekilde yürütülmesini sağlamak için işletme yöneticileri de firmalarında adli 

muhasebe çalışmalarının yapılmasını isterler. 

Hakim, Savcı ve Avukatlar: Karşılaştıkları muhasebe ağırlıklı 

hukuksal ihtilafların çözümünde konunun tüm boyutlarının aydınlatılabilmesi 

için klasik bilirkişiden farklı olarak sadece rapor yazmayan aynı zamanda 
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yazdığı raporun sözlü ve görsel sunumunu yapan, tarafların direkt soru sorarak 

cevaplarını aldığı adli muhasebe hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. 

Kolluk Kuvvetleri: AL CAPONE ”Yalnızca Bir Muhasebeci 

Tarafından Yakalanabilmiştir” Amerika Birleşik Devletleri’nde halen slogan 

olarak kullanılan bu cümlede suç ile mücadelede adli muhasebenin önemi 

vurgulanmaktadır. Kolluk kuvvetleri muhasebesel analizlerin derinleşmesinin 

gerektiği noktalarda adli muhasebeden yararlanmak zorundadırlar. 61 

2.3.1.6. Adli Muhasebe İşleminin Aşamaları 

Her adli muhasebe görevi kendine özgüdür. Bu nedenle, adli muhasebe 

işlemine yaklaşım ve izlenecek yollar da özel olacaktır. Bunun yanında genel 

olarak, adli muhasebe işlemi aşağıdaki adımları içerir. 62 

Müşteri ile buluşma: Bu işlem mevcut durumun, olayın içindeki 

aktörlerin ve sorunların anlaşılması açısından yardımcı olacaktır. 

Çatışmanın tespiti: Taraflar ortaya çıkar çıkmaz, hemen bir 

uyuşmazlık kontrolü yapılmalıdır. 

Başlangıç Araştırması: Detaylı bir eylem planı yapmadan önce, ön bir 

araştırma yapmak her zaman faydalıdır. Sorunun daha iyi anlaşılması 

açısından, bu öncül araştırma sonraki planlar için örnek olacaktır. 

Bir Eylem Planı Hazırlanması: Bu plan müşteri ile görüşerek ve 

başlangıç araştırması yapılarak elde edilen verilerin, hedeflerin ve hedeflere 

ulaşmak için yararlanılacak metodolojinin en iyi şekilde kullanımını sağlar. 

Doğru Kanıtların Elde Edilmesi: Davanın niteliği temel alınmak 

koşuluyla, ilgili belgelerin tespit edilmesi, sayısal veriler, işletme varlıkları, 

kişi, kurum veya olayın gerçekleştiğine dair kanıt veya bilirkişi raporlarının 

incelenmesi bu kapsamda değerlendirilir. 

Analiz : Analiz davanın niteliğine göre, aşağıdaki maddeleri içerebilir. 

❖ Mali kaybın hesaplanması 

❖ İşlemlerin özeti 

 
61http://www.adli-muhasebe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=15 , 

Erişim:04/09/2015 
62www.forensicaccounting.com  , Erişim:07/09/2015 

http://www.adli-muhasebe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=15
http://www.forensicaccounting.com/
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❖ Aktiflerin takibe alınması 

❖ İskonto oranlarından faydalanılarak cari değerlerin 

bulunması 

❖ Analizin grafik ve tablolarla açıklanması 

 

Raporun Hazırlanması: Rapor, görevin niteliğine, araştırmanın 

kapsamına, uygulanacak yaklaşıma, kapsamın bulguların veya fikirlerin 

sınırlarına göre çeşitli bölümlere ayrılarak hazırlanmalıdır. Raporda, bulguların 

uygun bir şekilde desteklenmesi ve açıklanması için tablolar ve grafikler de 

bulunacaktır. 

2.3.1.7. Adli Muhasebecilik Eğitimi ve Meslek Mensubu Olma63 

 

Adli muhasebeci olabilmek için normal bir lisans eğitimi yeterli 

olmayıp, sadece bir ön koşuldur. ABD’de belgeli bir adli muhasebeci 

olabilmek için çeşitli aşamalardan geçilmektedir. 

❖ Lisans eğitimi, 

❖ İki yıl süre ile mesleki deneyim 

❖ ABD’ de faaliyet gösteren “Diplomalı Hile Araştırmacıları Kuruluşu 

ACFE’ nin sınavlarında başarılı olmak. 

 

ACFE, dünyada bu meslekle ilgili faaliyet gösteren kurumlar arasında 

en önemlisi olarak kabul edilmektedir. 25.000 civarında kayıtlı meslek 

mensupları bulunmaktadır. ACFE, adli muhasebecilik ve hile denetçiliği 

konularında yaygın hizmetler vermekte, eğitimler ve seminerler düzenlemekte, 

yayınlar yapmaktadır. Dolayısıyla mesleği başarılı bir biçimde 

yönlendirmektedir. 

ACFE, meslek sınavlarını dört ana bölümde yapmaktadır. 

❖ Finansal işlemler, 

❖ Araştırmacılık, 

❖ Yasal unsurlar, 

❖ Suç bilimi. 

 

 
63Nejat BOZKURT. “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan “Adli Muhasebecilik” ”, Yaklaşım Dergisi. 

Yıl:8, Sayı:94, Ekim-2000, s.60-61. 
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Bu açıdan bakıldığında normal koşullarda bir lisans eğitimi gören bir 

kişinin aldığı dersler ve bilgiler bu mesleğin üyesi olmasına yetmemektedir. Bu 

nedenle bir ek eğitimin sisteme bir biçimde monte edilmesi gerekmektedir. 

Örneğin ABD’ de muhasebe eğitimindeki değişimler ve adli muhasebecilik 

veya hile denetçiliğine artan talep yüksek eğitim kurumlarının programlarını 

gözden geçirmeye itmiştir. Bunun sonucu adli muhasebe eğitimi normal 

muhasebe eğitimine monte edilmeye başlanmıştır. 

Muhasebe ve denetim konularında uluslararası alanda meydana gelen 

gelişmeler ülkemizi de etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Ülkemizde bütün 

uygulamalar için kanun çıkarılması gerektiğinden, adli muhasebecilik konusu 

bu nedenle henüz yasal uygulama alanı bulamamıştır. Ülkemizde adli 

konulardaki gereksinim halen geçerli bulunan bilirkişilik müesseseci ile ve 

mahkemece uygun bulunması halinde bilirkişiler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki bölümde ülkemiz 

uygulamasındaki bilirkişilik müessesesi ele alınmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yılmaz ÇEKMEN| 76 

 

NOTLAR VE ÖNERİLER 

 

Kitapta muhasebede yapılan hata ve hilelerin doğru tanımlaması, hata 

ve hilelerin birbirinden ne şekilde ayrıldığını, hata ve hilelere neden olan 

faktörler ile hata ve hilelerin önlenmesi için neler yapılabileceğine dair 

çözümlerin araştırılması amaçlanmıştır. Hata ve hileleri önlemek amacıyla 

teorik ve pratikte doğru tanımlamalar ve saptamalar yapılması gerekmektedir. 

Kitapta buna dönük teorik ve pratikte tanımlamalar ve örnekler verilmiştir.  

Muhasebe kayıtlarında düzensizliğe neden olan en önemli faktörler 

muhasebe kayıtlarında yapılan hata ve hilelerdir. Hilelerin başlıca nedenleri 

arasında mükelleflerinin daha az vergi ödemesi için, muhasebecilerin çeşitli 

hilelere başvurdukları söylenebilir. Muhasebeciler hile yaparken kendi çıkarları 

için yapmakta veya müşterisinin baskısına karşı gelemediği için yaptıkları 

düşünülmektedir. Ayrıca, Bankalardan veya diğer finansörlerden daha fazla 

kredi alabilmek için yapılan finansal düzenlemeler, daha az kâr dağıtabilmek 

için yapılan kârı az gösterme işlemleri, sahte ve üzerinde yasal olmayan 

oynamalar yapılmış evrakların kullanılması gibi durumlar da yaygın olarak 

yapılan muhasebe hilelerinin başında gelebilmektedir.   

Muhasebecilik mesleği, dikkat, bilgi ve tecrübe gerektiren bir meslektir. 

Muhasebe hatalarının en önemli nedeninin dikkatsizlik ve dikkatsizliğe neden olan 

iş yoğunluğu, yorgunluk ve moral eksikliği olduğu düşünülmektedir. İş 

yoğunluğu ve tecrübesiz personele bırakılan işler muhasebe hatalarının 

oluşmasındaki ana nedenler olarak gösterilebilir. İyi bir muhasebeci, 

mesleğinin yürütülmesinde elzem olan bilgileri eksiksiz ve doğru olarak 

bilmeli ve bunları dikkatli bir şekilde uygulama kapasitesine sahip 

olabilmelidir.  

Bu uyuşmazlıkların nedeninde sadece muhasebeciler değil; öncelikle 

mükellefler, vergi politikaları, vergi uygulamaları, mesleki kontrol 

mekanizması ve toplumun algısı gibi faktörler de etkili olduğu 

düşünülmektedir. Muhasebeciler denetim ve etik konusunu önemsemektedir. 

Ancak, muhasebe faaliyeti sırasında karşılaşılan sorunlardan dolayı, mesleki 

sorumluluklarını göz ardı etmekte ve gerek kendi menfaatleri gerekse 

mükelleflerin menfaati için çeşitli etik dışı yolları tercih ettikleri söylenilebilir.  
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 Muhasebe hilelerinin mağdur tarafları değişse de günümüzde hileler 

büyük bir problem haline gelmiştir. İşletmeler kaynaklarının büyük bir kısmını 

çeşitli yolsuzluklarla hile yapanlara kaptırdıkları gibi işletmeler tarafından 

yapılan hileler nedeniyle ise devlet gelirleri ve dolayısıyla toplum da bundan 

büyük zararlar görmektedir. 

Muhasebe hilelerinin azalması için vergi mevzuatının yeniden gözden 

geçirilmesi, vergi politikasında değişikliğe gidilmesi faydalı olabilir. Ülkemizde 

ticari faaliyetlere dönük muhasebeden çok vergiye dönük işlemlerden dolayı 

muhasebe önem kazanmaktadır. Vergi çeşitliliği; beyan çeşitliliğine, zaman 

kaybına ve sayısız hata ve hilelere kapı açtığını düşünmekteyiz. Vergi çeşitliliği 

Maliyenin iş yükünü arttırdığı gibi personel sayısının da artmasına neden 

olmaktadır. Daha az sayıda ve dengelenmiş oranda alınan vergiler hem maliye 

sistemini hem de muhasebe sistemini rahatlatabilir. Azalan vergi çeşidi, hile 

çeşitliliğini azaltacak ve denetimi kolaylaştıracaktır. Bu sayede zamandan, 

personelden ve kaynaktan tasarruf sağlanacaktır. Ülkemizde alınan vergilerin 

sayıca azaltılması ve oranca dengelenmesi devletin vergi geliri kaybına 

uğratılmadan yapılması durumunda vergi ve muhasebe konusunda bir reform 

oluşturacağı söylenebilir. 

 

Muhasebe hilelerini önlemek için etkin bir vergi sistemi, bu sistemi 

uygulayacak güçte olan bir vergi idaresi ve vergi bilincine sahip bir toplum 

gerekmektedir. Toplumda vergi bilincinin oluşabilmesi ve zihniyet değişikliği 

için eğitim sistemi içerisindeki bireylere verginin önemi benimsetilmeli ve 

toplumsal otokontrol mekanizması oluşturulabilir. Aksi takdirde yeterli 

denetim yapılsa da vergi sistemi geliştirilse de insanın doğası gereği yeni 

hileler bulunabilir. 
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