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H‹LE EYLEM‹ VE BOYUTU
Bir kurumdan veya bir kifliden yasal olmayan biçimde birfley alman›n iki farkl› yolu bulunmaktad›r :
- Herhangi bir silah› kullanarak karfl› taraf›n varl›¤›n› zor yolu ile elde etmek. Bu
eyleme genel olarak “Soygun” ad› verilmektedir.
- Çeflitli aldatma veya sahtekarl›k türleri ile karfl› taraf›n varl›klar›n› ele geçirmek.
Bu eyleme de “Hile” veya “Yolsuzluk” ad› verilmektedir.
Soygun, hile eylemine göre daha sert biçimde ortaya ç›ksa da ve daha fazla ilgi çekse de, hile eylemi sonucu ortaya ç›kan zararlar soygundan çok daha fazlad›r.
Günümüz modern toplumunda hileli eylemler önemli bir sorun durumuna gelmifltir. Toplumlarda hilenin çok farkl› alanlarda çok farkl› türleri bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda, sigorta hileleri, sa¤l›kla ilgili hileler, bilgisayar suçlar›, internet hileleri, kredi kart› yolsuzluklar› örnek gösterilebilir.
Ancak günümüzde çal›flanlar›n , iflletmelerine karfl› yapt›klar› hileler ve verdikleri
zararlar çok önemli boyutlara ulaflm›flt›r. Bu nedenle hile sorunu her ülke ve her iflletme taraf›ndan ciddi düzeyde dikkate al›nmal›d›r.
Afla¤›da çeflitli kaynaklardan ve çeflitli tarihlerde derlenen iflletme çal›flanlar›n›n
yapt›klar› hileler ile ilgili istatistiki bilgiler yer almaktad›r:
- 1996 Y›l›nda yap›lan bir araflt›rmada ABD de çal›flanlar›n yapt›klar› hilelerin iflletmelerine y›lda 400 Milyar Dolar’a mal oldu¤u tahmin edilmektedir. 2002 Y›l›nda yap›lan benzer araflt›rmada bu tutar›n 600 Milyar Dolara ulaflt›¤› görülmektadir.
- Geliflmifl Ülkeler baz›nda yap›lan araflt›rmalar, iflletmelerin y›ll›k gelirlerinin %6
s›n› hileli eylemler sonucu yitirdiklerini göstermektedir.
- ABD de çal›flanlar›n zimmete para geçirme yoluyla iflletmelere verdikleri zarar›n
20-40 Milyar Dolar civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir.
- KPMG adl› denetim kuruluflunun 1999 y›l›nda Avusturalya’da yapt›¤› araflt›rmaya yan›t verenlerin %57 si en az bir hile olay› rapor etmifltir. Bu oran 1993 araflt›rmas›nda %44 olarak bulunmufltur.
- ABD de çal›flan bafl›na düflen hile zarar›n›n günlük 9 Dolar civar›nda oldu¤u belirlenmifltir.
- Ernst Young adl› denetim kuruluflunun 1997 y›l›nda 32 ülke üzerinde yapt›¤› araflt›rmaya büyük oranlarda hile eylemi rapor edilmifltir.
- Yap›lan araflt›rmalar iflletmelerin müflterileri kanal›yla katland›klar›ndan daha fazla çal›flan zararlar›na katlanmak durumunda olduklar›n› göstermektedir.
- Yap›lan tüm araflt›rmalar hileli eylemlerin giderek artt›¤›n› göstermektedir.
Yukar›da s›ralanan bilgileri uzatmak münkündür. Ancak bu kadar› bile çal›flan hilelerinin iflletme yap›lar›nda önemli bir maliyet unsuru oldu¤unu göstermektedir.
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H‹LEN‹N TANIMI VE TÜRLER‹
Hileyi çok genifl bir kavram olarak kabul etmek durumunda oldu¤umuzdan çeflitli tan›mlar›n›n yap›lmas› münkündür. Afla¤›da baz› tan›mlar yer almaktad›r:
“ Bir iflletmenin kaynaklar›n›n veya varl›klar›n›n kas›tl› olarak yanl›fl kullan›m› veya uygulanmas› ile bir çal›flan›n kiflisel yarar sa¤lama çabas›”
“Hile, kas›tl› olarak yap›lan, gerçeklere, adalete, dürüstlü¤e ve eflitli¤e karfl› aldatma, yalan söyleme ve doland›rma faaliyetidir.”
K›saca belirtmek gerekirse hile eylemlerini iflletmenin verl›klar›n› çalmak veya
daha teknik ve karmafl›k yollarla mali tablolar üzerinde oynamak fleklinde özetleyebiliriz.
Ne flekilde olursa olsun yap›lan bir hile eyleminde genel olarak dört adet anahtar unsurla karfl›lafl›lmaktad›r:
- Hile’de gizli olarak yap›lan bir eylem vard›r,
- Hile yapan kifli zarar gören iflletmede kendisine emanet edilen bir görevi ve güveni aksatmaktad›r,
- Hile eylemi, yapan kifliye dolayl› veya dolays›z yoldan bir mali yarar sa¤lanmas› amac›yla yap›lmaktad›r,
- Hile eyleminin verdi¤i zarar her durumda iflletmeye yans›maktad›r.
‹flletmelerde yap›lan hileleri üç ana bölüme ay›rabiliriz:
H‹LE
SINIFLAMASI
‹fiLETME
VARLIKLARININ
K‹fi‹SEL AMAÇLI
KULLANI MI

H‹LEL‹
MAL‹ RAPORLAMA

BOZULMA
VE
AHLAK‹
OLMAYAN
DAVRANIfiLAR

- ‹flletme Kaynaklar›n›n Kiflisel Amaçl› Kullan›lmas›,
- ‹flletme Mali Tablolar›n›n Hileli Biçimlerde Düzenlenmesi
Mali tablolar›n çeflitli nedenlerle olmas› gerekenden farkl› biçimde düzenlenmesi, genelde tepe yöneticileri taraf›ndan yap›lan eylemlerdir. Yap›lma amaçlar›n›
iki bölümde toplayabiliriz:
- Tepe yöneticilerinin menfaatleri nedeniyle yap›lmas›- Örne¤in kar›n yüksek
gösterilip ikramiye al›nmas› gibi.
- ‹flletmenin menfaatleri nedeniyle yap›lmas›- Örne¤in kar›n düflürülerek vergi
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planlamas› yap›lmas› veya kar›n yüksek gösterilerek kredi talebinde bulunulmas› gibi.
Bu tür mali tablo manüpülasyonlar› büyük tutarl› zararlara neden olan hileli eylemlerdir. Bu olay ayr› bir araflt›rma alan›d›r.
‹flletme çal›flanlar›n›n kendi yararlar› do¤rultusunda yapt›klar› hilelere baz› örnekler verebiliriz:
- Çeflitli biçimlerde yap›lan para tahsilat›n›n kay›tlara yans›t›lmadan zimmete
geçirilmesi,
- ‹flletmenin kay›tlar›nda gözüken paran›n zimmete geçirilmesi,
- ‹flletmeye ait çeklerin çal›nmas›,
- Banka kay›tlar› ile oynanarak parasal yarar sa¤lanmas›,
- Belgeler üzerinde yap›lan sahtekarl›kla yarar sa¤lanmas›,
- Yap›lmamas› gereken veya önceden yap›lm›fl ödemelerin yap›lmas›,
- ‹flletmeye gerçek olmayan borçlar yaratarak lehte ödemenin sa¤lanmas›,
- Yetkisiz veya uygun olmayan biçimde iskonto uygulamas›,
- Sahte sat›c›lar yaratarak lehte ödeme sa¤lanmas›,
- Stok ve hurda h›rs›zl›¤›,
- Ofis malzemeleri ve sabit varl›k h›rs›zl›¤›,
- Gerçek olmayan harcamalar yaratarak ödemelerin elde edilmesi,
- Gider kalemlerinin fliflirilmesi,
- ‹flletme varl›klar›n›n flahsi amaçl› kullan›m›,
- Gere¤inden fazla siparifl vererek yarar sa¤lanmas›,
- Hayali çal›flanlar yaratarak yap›lan ödemeleri zimmete geçirme,
- Çeflitli nedenlerle iflletmenin müflterilerinden veya tedarikçilerinden rüflvet
al›nmas›,
- ‹flletme kredi kartlar›n›n flahsi amaçlarla kullan›lmas›,
- fiiflirilmifl kiflisel sa¤l›k harcamalar› ile yarar sa¤lanmas›,
- Fazla mesai saatleri ile oynayarak fazla ödeme al›nmas›,
- Artt›r›lm›fl seyahat harcamalar› ile yarar sa¤lanmas›,
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K‹MLER H‹LE YAPAB‹L‹R ?
Genel kural olarak her iflletme çal›flan› hile yapma aday› olarak görülebilir. Ancak hile yapabilme olas›l›¤›n› ve hile tutar›n›n büyüklü¤ünü etkileyen çeflitli k›staslar vard›r. Bunlar› ileride aç›klamaya çal›flaca¤›z.
‹flletmede kimlerin hile yapabilece¤i ile ilgili olarak çeflitli s›n›fland›rmalar vard›r:
- Baz› çal›flanlar her zaman dürüsttür,
- Baz› çal›flanlar(yukar›daki gruptan daha az) her zaman dürüst de¤ildir,
- Bir çok çal›flan bazen dürüsttür,
- Baz› çal›flanlar ço¤u zaman dürüsttür,
Yukar›daki s›n›fland›rmay› elde edilen istatistiki bilgilere göre oranlamak münkün olmaktad›r :
- Çal›flanlar›n % 5’i koflullar ne olursa olsun hile yapmaya kararl› durumdad›r,
- Çal›flanlar›n %10’u koflullar ne olursa olsun hile yapma e¤ilimi içinde de¤ildir,
- Çal›flanlar›n %85’i uygun ortam koflullar›nda hile yapma e¤ilimine girebilmektedir.
Yukar›daki s›n›flamalara göre ilgili kiflilerin dikkate almas› gereken çal›flan grubu %85 diliminde oland›r. ‹leride aç›klamaya çal›flaca¤›m›z hileye karfl› al›nan
önlemlerde esas hedef kitle bunlar olacakt›r.

H‹LE YAPANLARIN TAfiIDIKLARI ÖZELL‹KLER
Herhangi bir olay› net olarak tan›mlayabilmek için, o olay›n neye benzedi¤ini
bilmek gerekmektedir. Çok çeflitli biçimlerde hilenin meydana geldi¤i çok çeflitli iflletme yap›lar›, muhasebe sistemleri ve belgeleme yap›lar› bulunmaktad›r.
Hile ile savaflta denetçinin ilk aflamas› hile belirtilerinin anlafl›labilmesi ve ortaya ç›kart›lmas›d›r. Bu aflamadan sonra gerekirse ayr›nt›l› araflt›rmaya girilmektedir.
Hilenin ortaya ç›kart›lmas›nda denetçilerin dikkate almalar› gereken unsurlardan biri hile yapan kiflilerin tafl›d›klar› özelliklerdir. Buna hile yapan›n karakteristik özellikleri ismi de verilebilir. Uzun y›llar boyunca olaylar üzerinde ve hile sonucu yakalananlar ile yap›lan araflt›rmalar %100 kesinlikte olmasa da bir
“Hilekar Profili” ni ortaya ç›kartm›flt›r.
Afla¤›da aç›klamaya çal›flaca¤›m›z bir hilekar›n tafl›d›¤› özellikler, kesinlikle nihai sonuç de¤ildir. Bu özellikleri tafl›yan bir iflletme çal›flan›n›n hile yapt›¤› veya yapaca¤› gibi bir kesin saptama olmayaca¤› gibi, bu özellikleri tafl›mayanlar›nda hile yapmayaca¤›n›n bir garantisi bulunmamaktad›r. Bu özellikler hile ko44
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nusunda araflt›rma yapmak durumunda olanlar için bir belirti veya bir ç›k›fl noktas›d›r.
Afla¤›da çeflitli araflt›rmalar›n ortaya ç›kard›¤› özellikler s›ralanm›fl ve aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.

Cinsiyet
Diplomal› Hile Araflt›rmac›lar› Birli¤i(ACFE)nin 2000 hile denetçisi ile yapt›¤›
bir araflt›rma hile yapanlar›n birçok özelli¤inin ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Buna göre hile yapan iflletme çal›flanlar›n›n %54’ünün cinsiyetinin erkek oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Yap›lan hilelerin parasal tutarlar›nda da ayn› fark görülmektedir. Erkek çal›flanlar›n iflletmelere verdikleri zarar kad›nlara göre dört kat
daha fazlad›r.Yap›lan hesaplamalara göre, hile olay› için medyan zarar› erkeklerde 185.000.-USD iken bu tutar kad›nlarda 48.000.-USD olarak görülmektedir. Erkeklerin iflletmelerde yüksek tutarl› parasal ifllem içeren görevlerde daha
fazla yer almalar›, pozisyon - hile tutar› iliflkisini ortaya koymaktad›r.
Medeni Durum
Hileye teflebbüs eden veya yapan iflletme çal›flanlar›n›n medeni durumlar›na bak›ld›¤›nda evli olanlar›n say›s›n›n bekarlara göre daha fazla oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Hile tutarlar› aç›s›ndan evlilerle bekarlar aras›nda 1’e 3 fark bulunmaktad›r. Evli olanlar›n medyan tutar› 150.000.-USD civar›nda seyrederken, bekarlar›n tutar› ise 54.000.-USD olarak hesaplanm›flt›r. Ayr›ca birço¤unun çocuk
sahibi oldu¤u ve mutlu evliliklerinin oldu¤u da belirlenmifltir .

E¤itim Durumu
Genel olarak bak›ld›¤›nda belirgin hilekar yap›s› iyi e¤itimli olarak ortaya ç›kmaktad›r. E¤itim düzeyi artt›kça yap›lan hile say›s› ve tutar› da artmaktad›r.
Özellikle iyi e¤itim alm›fl olan çal›flanlar›n yapt›klar› hilelerin tutarlar› az e¤itimlilere göre çok daha fazla olmaktad›r. Özellikle iyi e¤itimli çal›flanlar›n iflletmelerde üst düzey görevlerde yer almalar›, fonlara ve varl›klara daha rahat eriflmelerine neden olmakta, bu da hilenin neden oldu¤u zarar› artt›rmaktad›r. Medyan de¤erleri, 275.000.-USD ile 50.000.-USD aras›nda de¤iflmektedir.
Zeka Düzeyi
Zeka düzeyi yüksek olan veya bu iddia da bulunan çal›flanlarda hile yapma iste¤i daha fazla görülmektedir. Bunun nedeni bu tür kiflilerin çal›flt›klar› iflletmelerin oluflturdu¤u iç kontrol yap›lar›na ve güvenlik sistemlerine meydan okumalar› ve bunlar› delerek kendilerini tatmin etmeleri olarak görülmektedir.

Benlik Düzeyi
Hile yapanlar›n bir k›sm› di¤erlerine göre daha fazla egoist yap› tafl›maktad›rlar.
‹flletmede bulunduklar› yeri be¤enmemeleri, kendilerini daha önemli biri olarak
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görmeleri, üstlerini küçümsemeleri veya afla¤›lamalar› hile yapmalar›na neden
olmaktad›r.

Risk Alma Düzeyleri
Araflt›rmalar, iflletmelerde hile yapanlar›n daha fazla risk alma yeteneklerinin
bulundu¤unu ortaya koymaktad›r. Baflar›s›zl›ktan korkmamalar›, yakalanabileceklerini düflünmemeleri ve flanslar›n› denemek istemeleri bu sonucu ortaya
koymaktad›r.

Yafl Düzeyleri
Her yafltaki çal›flan hileye teflebbüs edebilmekte ancak ileri yafllarda yap›lan hile say›s› ve tutar› artmaktad›r. Örne¤in, 60 yafl›n üzerinde olanlar›n yapt›klar›
hilelerin do¤urdu¤u zararlar, 25 yafl›n alt›ndakilere göre 28 kat daha fazla gerçekleflmektedir. Bu istatisti¤e göre medyan de¤erler, 12.000.-USD ile 346.000.USD dir. Yafll› çal›flanlar›n iflletmede genç olanlara göre daha önemli görevlerde olmalar› ve kaynaklara daha rahat eriflebilmeleri bu sonucu do¤urmaktad›r.
‹lgi Düzeyleri
‹flletmeye ve ifline afl›r› biçimde merakl› olanlar, yeni bir fley yaratmak için daha istekli olanlarda hile e¤ilimi di¤erlerine göre daha fazla görülmektedir.

Kurallara Uyma
‹flletmelerde konulmufl olan kurallara uymama e¤ilimi olan çal›flanlar aras›nda
hile yapma oran› daha fazla görülmektedir. Bu gibi kifliler sonuca daha kestirmeden gitmeyi ye¤leyen ve kural tan›mamazl›kta kendilerini hakl› göstermeye
çal›flan bir yap›dad›rlar.
Çal›flma Koflullar›
Genelde iflletmeye ilk önce gelen ve en geç giden kifliler aras›nda hile eylemleri daha fazla görülmektedir. Özellikle iflinin bitmemesini neden olarak gösterip
gece geç saatlere kadar ve yaln›z bafl›na çal›flma istekleri hile olas›l›¤›n› artt›rmaktad›r. Di¤er taraftan hileli eylemler sonucu yakalanan yöneticilerin ço¤unun zorunlu olmad›kça izin kullanmad›klar› belirlenmifltir. Buna neden olarak
izin yapt›klar›nda yerlerine bakacak olanlar›n, yapt›klar› usulsüz ifllemleri ortaya ç›kartabilecek olmalar› görülmektedir.

Kiflilik Durumlar›
Hile yapan veya yapmaya teflebbüs eden kiflilerin stres alt›nda olduklar› gözlenmifltir. Bu kiflilerin yaflamlar› incelendi¤inde herhangi bir nedenle sorunlar yaflad›klar› görülebilmektedir. Örne¤in, parasal sorunlar, baz›lar›n›n kötü bir evlilik yaflamalar›, uyuflturucu veya kumar ba¤›ml›s› olmalar› yaflamlar›nda stres
do¤urmaktad›r. Uykusuzluk çekmeleri, sürekli yat›flt›r›c› ilaç kullanmalar›, dok46
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tor deste¤ine gerek duymalar›, sinirli davran›fllar› ve do¤rudan insan›n yüzüne
bakmaktan kaç›nmalar› belirtiler olarak alg›lanmaktad›r.

Yaflam Koflullar›
Rahat bir yaflam sürme h›rs›, pahal› hobileri bulunma, bol para harcama istekleri hile e¤ilimini tetikleyen göstergelerdir. Di¤er taraftan çal›flan›n yaflam düzeyinin nedensiz olarak yükselmesi hile eyleminin habercisi olabilmektedir. Yeni
ve pahal› gayrimenkuller ve arabalar edinme, pahal› sosyal aktivitelere kat›lma
ve tatillere ç›kma ve bunlar›n kayna¤›nda flüpheler olmas› hile olas›l›¤›n›n çok
önemli belirtileridir
‹flletmedeki Yerleri
‹flletmede çal›flanlar›n tamam›n›n bir biçimde yolsuzluk yapma olas›l›¤› bulunmaktad›r. Ancak yap›lan araflt›rmalar, hile tutarlar›n›n yüksekli¤i aç›s›ndan yönetici pozisyonunda olanlar›n di¤er çal›flanlara göre uzak ara önde gitti¤ini göstermifltir. Buna göre medyan de¤erleri, düz çal›flanlarda 60.000.-USD, yöneticilerde, 250.000.-USD, ortak-yöneticilerde ise 1.000.000.-USD olarak hesaplanmaktad›r. Çal›flan›n iflletmede güvenilir bir konuma gelmesi ve bu nedenle fazla denetlenmemesi hileyi do¤uran nedenlerden say›lmaktad›r. Ayr›ca bulunduklar› konum nedeniyle iflletmeninin iç kontrol yap›s›n› ve aç›k noktalar›n› iyi bilmeleri daha rahat hile yapabilmelerine neden olabilmektedir. Ne yaz›k ki hileden zarar görenlerin bir ço¤unun ilk tepkisi “Ondan bunu beklemezdim” fleklinde olmaktad›r.

‹flletme D›fl› ‹liflkileri
‹flletme çal›flanlar›n›n, iflletme ile ilgili üçüncü kiflilerle olan iliflkilerinin düzeyi
di¤er bir göstergedir. Çal›flan›n, özellikle iflletmeye mal veya hizmet satanlar ve
iflletmeden mal veya hizmet sat›n alanlarla iliflkilerini çok içli d›fll› bir konuma
getirmesi yap›labilecek bir yolsuzluk aç›s›ndan uygun ortam sa¤lamaktad›r.
Kiflisel Kazanç Beklentileri
Çal›flan›n iflletmede yaflanacak baz› geliflmeler nedeniyle kiflisel kazanç elde
edecek olmas› hile yapma dürtüsünü do¤urabilecek nedenlerdendir. Çal›flan›n
iflletmenin gelirlerinde bir art›fl olmas›, belrli bir oranda büyüme sa¤lanmas›, hedeflerin tutturulmas› gibi durumlarda bir ödül, promosyon veya ikramiye elde
edecek olmas›, onun bu sonuçlar›n gerçekçi olmayan bir biçimde oluflmas› için
harekete geçmesine neden olabilmektedir. Özellikle tepe yöneticileri bu nedenlerle bir kazanç sa¤layabilmek için iflletmenin mali tablolar› üzerinde çeflitli gerçek olmayan düzenlemelere gidebilmektedir.
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Gerçekçi Olmayan Beklentiler
Özellikle tepe yöneticilerinden iflletmeyle ilgili olarak gerçekçi olmayan hedeflere ulaflmalar›n›n beklenmesi, bu konumlarda çal›flan yöneticilerin hileli ifllem
yapmalar›na neden olabilmektedir. Hedeflere ulaflamazlarsa olumsuz durumlarla karfl›laflma olas›l›klar› bu gibi çal›flanlar›n sahte ifllemlerle hedeflere ulafl›ld›¤›n› gösterecek düzenlemeler yapmalar›na neden olabilmektedir.
Yukar›daki aç›klamalar›n ›fl›¤›nda tipik bir hilekar iflletme çal›flan›n›n a¤›rl›kl›
baz› özelliklerini s›ralayabiliriz:
• Erkek,
• Evli,
• ‹yi E¤itimli,
• Zeki,
• Egoist,
• Merakl›,
• Risk Alabilen,
• Kural Tan›maz,
• S›k› Çal›flan,
• Stresli,
• ‹yi Yaflamay› ve Bol Para Harcamay› Seven,
• Parasal S›k›nt› Çeken,
• Kötü Al›flkanl›klar› Olabilen,
• Yönetici Konumunda,
• H›rsl›,
• Kiflisel Kazanç Beklentisi Olan,
• ‹flletme D›fl›ndakilerle Yak›n ‹liflkiler Kuran
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‹fiLETME ÇALIfiANLARINI H‹LE YAPMAYA ‹TEN NEDENLER
Çal›flt›klar› iflletmelerde hile yapan kifliler hakk›nda ortaya konulmas› önemli bir
nokta vard›r:
- Bir iflletme çal›flan› niye hile yapar,
- Çal›flanlar› hile yapmaya iten nedenler nelerdir?
Bu sorulara verilebilecek sa¤l›kl› yan›tlar, iflletmelerde hile ile yap›lacak savafl›mda önemli roller üstlenecektir. ‹lgili yan›tlar›n içeri¤i;
- Hilenin Önlenmesi,
- Hilenin Ortaya Ç›kart›lmas›,
- Hilenin Araflt›r›lmas›,
aflamalar›nda yard›mc› olacakt›r.
‹flletme çal›flanlar›n› hile yapmaya iten nedenler üzerinde çeflitli kapsamlarda araflt›rmalar yap›lm›fl ve baz› sonuçlara var›lm›flt›r. Bu bölümde günümüzde genellikle
kabul gören bir yaklafl›m üzerinde aç›klamalar yap›lmaya çal›fl›lacakt›r.
Genel anlam›yla bir hile eyleminin ortaya ç›kmas› için baz› somut unsurlar›n ortaya ç›kmas› ve bir araya gelmesi gerekmektedir. Afla¤›da ayr›nt›l› bir biçimde aç›klanaca¤› üzere bu unsurlar gerçekleflti¤inde ço¤unlukla hile kaç›n›lmaz olmaktad›r.
Herhangi bir ortamda yang›n ç›kabilmesi için 3 unsur yeterli olmaktad›r. Bunlardan birinin olmamas› durumunda yang›n tehlikesi yok denecek kadar azalmaktad›r.
BENZ‹N, ATEfi ve OKS‹JEN. Bu üç unsurun birleflmesi sonucunda yang›n kaç›n›lmaz olmaktad›r.
Hile eyleminin gerçekleflme nedenlerini de bu biçimde bir birlikteli¤e indirgeyebiliriz. Afla¤›da tart›fl›lacak üç unsurun bir araya gelmesi bir “Hile Üçgeni” ni oluflturmakta ve ço¤unlukla hile eyleminin do¤mas›na neden olmaktad›r. Hileye do¤urabilen üç unsurun oluflturdu¤u hile üçgeni afla¤›da gösterilmifl ve aç›klanm›flt›r:

BASKI
Hile
Üçgeni
FIRSAT

HAKLI GÖSTERME
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Ayr›nt›l› aç›klamalara girmeden önce bu durumu bir örnek olay ile yard›m›yla
ortaya koyabiliriz:
Ali Çal›flkan, ZZZ Havayollar›nda 15 Y›l önce çal›flmaya bafllam›flt›r. Bu zaman süresinde
muhasebe ve finansma bölümlerinde görev yapm›fl ve fl u anda sat›n alma bölümünde görevine
devam etmektedir. Y›llara süresince Ali, kar›s› Gözde ve üç çocuklar› ile birlikte bulunduklar›
toplumda aktif bir rol alm›fllard›r. Ali küçük bir spor klübünde e¤itmenlikte yapmaktad›r. Ali ve
kar›s› iyi bir üniversite e¤itimine sahip olup, tam zamanl› olarak çal›flmaktad›rlar. Amaçlar›
çocuklar›na da i yi bir e¤itim ald›rabilmektir. Ancak ailenin yapt›¤› harcamalar, çocuklar›n okul
paralar›n›n yeterince biriktirilmesine engel olmufltur. ‹ki y›l önce büyük o¤ullar› Mustafa çok iyi
ancak pahal› bir üniversitede e¤itime bafllam›flt›r. E¤itiminde oldukça baflar›l› olan Mustafa ailenin
gurur kayna¤›d›r.
Yaklafl›k bir y›l önce Ali, o¤lunun okul paralar›n› uzun süreli olarak karfl›layamayaca¤›n›n fark›na
varm›flt›r. Kald› ki s›rada di¤er iki çocu¤u beklemektedir. Finansal yetersizli¤ini bir gurur meselesi
yaparak durumu ailesine aç›klayamam›flt›r. Giderek bir borç bata¤›n›n içine girmifl ve b orç para da
bulamaz duruma gelmifltir.
‹çine düfltü¤ü kötü durumdan dolay› iflletmesinde hileli ifllemlere bafllam›flt›r. Sat›n alma yöneticisi
konumunda oldu¤undan dolay›, mal sat›n ald›¤› baz› sat›c›lardan rüflvet almaya bafllam›flt›r.
Bafllang›çta zimmetine geçirdi¤i bu paralar küçük tutarlarda olup, bunlar› daha sonra geri
ödeyece¤ini düflünmektedir. Artan finansal gereksinimlerinden dolay› rüflvet almaya devam etmifltir.
Ancak kafas›nda hep borç para ald›¤› ve bu paralar› birgün geriye ödeyece¤ini kabul ederek kendini
hakl› k›lmaya çal›flmaktad›r.
Yakaland›¤› zaman hiçbir biçimde kendini suçlu olarak kabul etmemifltir. Eyleminden dolay› de¤il
niyetinden dolay› kendini savunmaya çal›flm›flt›r. Paray› geriye ödeyece¤i düflüncesinden dolay›
kendini dürüst olmayan bir kifli olarak görmemektedir.

Ali Çal›flkan›n içine düfltü¤ü bu trajik durumda hileyi do¤urabilecek üç unsur
birden gerçekleflmifltir:
- Ali çocuklar›n›n e¤itimi nedeniyle finansal zorlu¤a girmifl ve üzerinde bir
BASKI unsuru oluflmufltur.
- Çal›flt›¤› iflletmesinde rahatça rüflvet alabilecek bir ortam› bulmufltur. Dolay›s›yla FIRSAT unsuru da gerçekleflmifltir.
- Paray› borç ald›¤›na ve geriye verece¤ine kendini inand›rm›flt›r. Dolay›s›yla
HAKLI GÖSTERME unsuru da devreye girmifltir.
Afla¤›daki bölümlerde hile üçgeninde yer alan unsurlar›n ayr›nt›l› aç›klamalar›na girilmifltir.

BASKI UNSURU
Hile olay›, çal›flan› bir biçimde hile yapmaya yönlendiren bir motivasyon ile
bafllamaktad›r. Ortaya ç›kan bu durum çal›flan üzerinde bir bask› unsuru olarak
rol oynamaktad›r. Bu sonuç hile yapma düflüncesinin oluflmas›na neden olmakta ve süreç bafllamaktad›r.
Kifliyi h›rs›zl›¤a götüren motivasyon biçimlerini afla¤›daki biçimlerde aç›klayabiliriz:
- Psikolojik Motivasyon: H›rs›zl›k duygusu kiflinin tabiat›nda varolup, çalm›fl
olmak için h›rs›zl›k eylemine girilebilmektedir.
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- Egoya Dayanan Motivasyon: Kiflisel prestiji sa¤layabilmek dürtüsüyle h›rs›zl›¤a yönlenmedir.
- ‹deolojik Motivasyon: ‹deolojik nedenlere dayanan, morali üst seviyeye getirmeyi amaçlayan ve birini kurban yapmay› hakl› gören bir yaklafl›m biçimidir.
- Ekonomik Motivasyon: Ekonomik dürtülerle yap›lan h›rs›zl›k biçimidir. ‹flletmelerde çal›flanlar›n yapt›klar› hilelerin a¤›rl›kl› olarak dayand›¤› neden olarak kabul edilir.
Ekonomik motivasyon basit bir biçimde paraya olan gereksinimdir. Bu motivasyon baz› durumlarda egoya dayanan ve ideolojik motivasyon ile de örtüflebilir.
Afla¤›da iflletme çal›flanlar› üzerinde oluflan bask› unsurlar› bu mant›kla üç ana
grupta toplanm›fl ve aç›klanm›flt›r:
- Mali ‹çerikli Bask›lar,
- Kötü Al›flkanl›klardan Do¤an Bask›lar,
- ‹flle ‹lgili Bask›lar,

Mali ‹çerikli Bask›lar
Bunlar genellikle kiflilerin çeflitli nedenlerle paraya gereksinim duymalar› sonucu ortaya ç›kan bask›lard›r. Bu tür bask›lar› afla¤›daki s›n›fland›rabiliriz:
- Para h›rs› ve açgözlülük,
- Güzel yaflama iste¤i,
- Yüksek tutarlarda kiflisel borçlar,
- Yüksek tutarl› sa¤l›k harcamalar›,
- Beklenmeyen mali gereksinimler
Yukar›da s›ralanan liste do¤al olarak eksiksiz de¤ildir. Yeni yeni eklemeler yap›labilir. Ancak bu bölümde temel varsay›m paras›zl›¤›n do¤urdu¤u bir sonuçtur. Ancak bafllang›çta acil para gereksinimi ile bafllayan hile eylemi daha sonra
al›flkanl›k halini alabilmekte ve doland›r›lan para büyük boyutlara ulaflabilmektedir.
Mali içerikli bask›lar k›sa bir süreçte aniden ortaya ç›kabilece¤i gibi, uzun bir
süreç sonras›nda da görülebilmektedir. Çok uzun y›llar bir iflletmede dürüst bir
biçimde çal›flan bir kimse herhangi bir nedenle hile yapabilmektedir.
Yap›lan araflt›rmalar çal›flanlar›n ortalama %30’nun iflletmedeki yaflamlar›n›n
ilk 3 y›l›nda yolsuzluk yapmakta olduklar›n›, %70’nin ise ifl yaflamlar›n›n 4 ile
35. y›llar› aras›nda hileli ifllemlere bulaflt›klar›n› göstermektedir.

Kötü Al›flkanl›klardan Do¤an Bask›lar
Bu tür bask›lar da, mali içerikli bask›larla ba¤lant›l› özellikler tafl›maktad›rlar.
Kiflinin, kumarbaz olmas›, uyuflturucu veya alkol ba¤›ml›s› olmas›, gece hayat›51
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na düflkünlü¤ü olmas› hileyi do¤urabilecek nedenler aras›nda say›lmaktad›r. Hileyi motive eden unsurlar aras›nda bu tür al›flkanl›klar en kötü tür olarak kabul
edilmektedir. Çocu¤una veya kocas›na uyuflturucu veya içki paras› götürebilmek için yolsuzluk yapan kad›n çal›flanlar ve çok baflar›l› çal›flma hayat› oldu¤u halde kumar tutkusu nedeniyle yolsuzluk yapan yönetici örnekleri çoktur.

‹flle ‹lgili Bask›lar
‹flletmelerde a¤›rl›kl› olarak mali nedenlerin ve kötü al›flkanl›klar›n neden oldu¤u hileler çok görülmesine karfl›n, baz› çal›flanlar›n ifl yaflamlar›nda karfl›laflt›klar› olaylardan dolay› hile eylemine baflvurmaktad›rlar. Örne¤in;
- Çal›flan›n iflinden memnun olmamas›,
- Haks›zl›¤a u¤rad›¤›n› düflünmesi,
- Bekledi¤i terfiyi alamamas›,
- Düflük ücretle çal›flt›r›lmas›,
- Üstlerince gereken takdiri görememesi,
hileyi do¤uran nedenler aras›nda görülmektedir.

FIRSAT UNSURU
Hile üçgenimizin di¤er bir aya¤› özellikle iflletme tepe yönetimlerini ve sahiplerini do¤rudan ilgilendiren bir unsurdur. ‹flletmede çal›flanlara hile yapma f›rsat›n› sa¤lama, hilenin do¤mas›nda en önemli etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Hile üçgeninin üç aya¤› içinde iflletmenin üzerinde fazlas›yla etkili
olabilece¤i unsur, f›rsat aya¤›d›r. Bu nedenle bir iflletmede hile olay›n›n gerçekleflmemesi için dikkat edilmesi gereken nokta ço¤unlukla bu unsur olmaktad›r.
‹fiLETMEDE SIKI B‹R KONTROL OLDU⁄UNU B‹LEN, H‹LE YAPARSA YAKALANMA OLASILI⁄ININ YÜKSEK OLDU⁄UNU DÜfiÜNEN VE DE CEZALANDIRILACA⁄INI B‹LEN B‹R ÇALIfiAN KOLAY
KOLAY H‹LE YAPMAYA YÖNELMEMEKTED‹R.
Tersine hile yapmas› için çal›flt›¤› iflletmede f›rsatlar oldu¤unu gören ve yakalanma olas›l›¤›n›n az oldu¤unu düflünen ve de yakaland›¤›nda ceza almayaca¤›n› düflünen bir çal›flan ise hile yapmaya daha fazla istekli olmaktad›r.
‹flletmelerde hile yapma olas›l›¤›n› artt›ran veya azaltan f›rsat unsurlar›n› ana
gruplar alt›nda inceleyebiliriz :

‹ç Kontrol Yap›s› ‹le ‹lgili Etkenler
‹flletmelerde oluflturulmufl olan etkili iç kontrol yap›lar›, hilelerin ortaya ç›kart›lmas› ve önlenmesinde önemli bir rol almaktad›r. Yap›lan araflt›rmalar iç kontrol
yap›lar›n›n hilelerin ortaya ç›kart›lmas›nda ve önlenmesinde %60’lar düzeyinde
pay sahibi oldu¤unu göstermektedir.
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Bir iflletmede iç kontrol yap›s› 3 ana bölüme ayr›lmaktad›r.
- Kontrol Ortam›,
- Muhasebe Sistemi,
- Kontrol Prosedürleri

Kontrol Ortam›
Bir iflletmede iç kontrol yap›s›n›n etkili k›l›nabilmesinin ilk ve önemli aflamas›
uygun bir kontrol ortam›n›n yarat›lmas›ndan geçmektedir. Kontrol ortam›n›n etkili alt unsurlar› bulunmaktad›r:
- Tepe yönetimlerinin iç kontrol yap›s›n›n gereklili¤ine inanmalar› ve sa¤l›kl› yaklafl›mlar›: Di¤er taraftan tepe yönetimlerinin iflletme içi davran›fl biçimleri, çal›flanlar üzerinde hile yap›lmas› veya yap›lmamas› yönünde oldukça
belirleyici olmaktad›r.
- Tepe yönetimlerinin iflletme çal›flanlar› ile kurduklar› iletiflim: Yönetim iflletme çal›flanlar›na neyin dürüst davran›fl, neyin dürüst olmayan davran›fl oldu¤unu aç›k bir biçimde ortaya koymas›, bunlarla ilgili düzenlemeleri yapmas› ve
kendisinin de sa¤l›kl› bir biçimde sürdürmesi gerekmektedir.
- Uygun personel politikalar›: Hilelerin önlenmesinde önemli noktalardan biri, daha bafllang›ç aflamas›nda iflletmelerin dürüst kiflileri ifle alabilmelerinin sa¤lanmas›d›r. Bunun sa¤lanamamas› durumunda çok iyi oluflturulmufl iç kontrol
yap›lar› baflar›s›z kalabilmektedir.
- Uygun bir organizasyon yap›s›n›n oluflturulmas›: Görev yerlerinin, tan›mlar›n›n, sorumluluklar›n ve yetkilerin net biçimde ortaya konulmas› hile ile savaflta önemli bir rol oynamaktad›r. ‹flletmede her çal›flan›n sorumluluklar›n›n
herkes taraf›ndan bilinmesi hilelerin azalmas›na katk›da bulunmaktad›r.
- Etkili bir iç denetim bölümünün oluflturulmas›: ‹flletmelerde çal›flanlar taraf›ndan yap›lan hilelerin önlenmesinde, ortaya ç›kart›lmas›nda ve araflt›r›lmas›nda etkili unsurlardan biri iç denetim bölümüdür. Yap›lan baz› araflt›rmalar,
çal›flan hilelerinin %20 sinin do¤rudan iç denetçiler taraf›ndan ortaya ç›kart›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. Ancak ortaya ç›kartma ifllevinin yan›nda iç denetim
bölümünün hileleri önleyici etkisi de bulunmaktad›r.
Muhasebe Sistemi
‹flletmelerde hile yapabilme f›rsat›n› azaltan önemli unsurlardan biri de iyi bir
muhasebe sisteminin oluflturulmas›d›r. Her hile üç unsurdan oluflmaktad›r:
- H›rs›zl›k Eylemi: ‹flletmenin varl›klar›n›n ele geçirilmesi aflamas›,
- Gizleme Eylemi: Hilenin di¤er kiflilerden saklanmas› aflamas›,
- Dönüfltürme Eylemi : Çal›nan varl›klar›n çeflitli biçimlerde kullan›lmas› aflamas›.
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Etkili bir muhasebe sistemi denetim görevini üstlenerek, hilenin ortaya ç›kart›lmas›nda ve gizleme eyleminin zorlaflt›r›lmas›nda önemli bir rol oynar.
Hile yapan bir iflletme çal›flan› örne¤in bir banka soyguncusu kadar rahat de¤ildir. Soyguncunun yapt›¤› eylemi gözlerden saklama gibi bir derdi yoktur. Ancak hile yapan kifli bu eylemini gizleme derdindedir. Hileli eylemler ço¤unlukla belgeler ve muhasebe kay›tlar› arac›l›¤› ile gizlenmeye çal›fl›l›r. Sa¤l›ks›z bir
muhasebe sistemi bu gizlemeye yard›mc› olur, iyi iflleyeni ise ortaya ç›kart›c› bir
görev üstlenir. Di¤er taraftan muhasebe sistemi hata ile hilenin ayr›flt›r›lmas›nda da rol oynamak durumundad›r.

Kontrol Prosedürleri
‹flletme çal›flanlar›na hile f›rsat› sa¤lama olas›l›¤›n› azaltan önemli unsurlardan
biri de iç kontrol yap›s› içinde oluflturulan kontrol prosedürleridir. Bir iflletmede
çal›flan say›s› artt›kça kontrol prosedürlerine daha fazla önem verilmelidir. Afla¤›da oluflturulabilecek kontrol prosedürleri s›ralanm›fl ve k›saca aç›klanm›flt›r :
- Görevlerin Ayr›l›¤› Eylemi: Hilelerin önlenmesinde baflar›y› sa¤layan prosedürler içinde en önemli olan›d›r. ‹ç kontrol yap›lar›n›n oluflturulmas›nda genel
kural;

“B‹R ‹fi‹ BAfiINDAN SONUNA KADAR TEK K‹fi‹YE YAPTIRMAMAKTIR”.
‹flletmelerin büyüklü¤ü ile do¤ru orant›l› olarak bir ifl sürecini farkl› kifliler aras›nda paylaflt›rmak oto kontrolu sa¤layacakt›r. Örne¤in, iflletmede bofl çekleri
bir kiflinin korumas›, farkl› kiflinin düzenlemesi ve farkl› bir kiflinin imzalamas›
fonksiyonlar›n ayr›lmas›na güzel bir örnektir.
- Yetkilendirme Sistemi: ‹flletmelerde kurulacak sa¤l›kl› bir yetki kullanma düzeni, hilelerin azalt›lmas›nda önemli bir rol oynamaktad›r. fiifreleme arac›l›¤› ile
verilere eriflimin k›s›tlanmas›, bütçe rakamlar› veya belirlenen limitler dahilinde
harcama yap›lmas› örnek verilebilir. Bir çal›flan herhangi bir ifllemi yapma konusunda yetkili de¤ilse, bu durum hilenin azalmas›na katk›da bulunacakt›r.
- Ba¤›ms›z ‹nceleme ve Gözlemler: ‹flletmede çal›flan bir kifli yapt›klar›n›n
gözlendi¤ini veya daha sonra incelenece¤ini bildi¤i anda hile yapmaya kolayca
karar veremeyecektir. Örne¤in bir çal›flan›n y›ll›k izin kulland›¤›nda baflka bir
kiflinin iflini devir alaca¤›n› bilmesi bile önemli bir kontrol önlemidir. ‹ç rotasyon di¤er bir önlemdir. ‹fller sürerken farkl› ve ba¤›ms›z bir gözün ortal›kta dolaflmas› oldukça koruyucu bir önlemdir.
- Fiziki Koruma: ‹flletmelerin çeflitli varl›klar›n›n sürekli olarak koruma alt›nda tutulmas›n›n ve bunlara eriflimin k›s›tlanm›fl olmas›n›n hilenin önlenmesinde
önemli bir yarar› vard›r. Örne¤in depoya girifl izninin k›s›tl› olmas›, bigisayar
kullan›m›nda modüller aras›nda flifre uygulanmas› gibi.
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- Belge Ak›fl Düzeni: ‹flletmelerde oluflturulan sa¤l›kl› bir belge ak›fl sisteminin
kontrolün güçlenmesinde oldukça yarar› bulunmaktad›r.

Hileye F›rsat Sa¤layabilen Di¤er Etkenler
‹flletmelerde çal›flanlara hile yapmalar› f›rsat›n› sa¤layan baflka unsurlar da bulunmaktad›r:
- Zay›f ahlak politikalar›,
- Üçüncü kiflilerle ve ortaklarla yap›lan gizli anlaflmalar,
- Çal›flanlar›n yapt›klar› ifllerin kalitesini de¤erlemede yetersizlik,
- Hile yapanlar›n cezaland›r›laca¤› disiplinli bir ortam›n sa¤lanmamas›,
- ‹flletmede çal›flanlar aras›nda bilgi ak›fl›n›n zay›f olmas›,
- Tepe yönetiminde var olan cahillik, umursamazl›k ve yetenek eksikli¤i,
- Sa¤l›kl› denetim çal›flmalar›n›n olmamas›.
Yukar›da say›lan unsurlar içinde kan›m›zca çok önemli olan bir kalem vard›r.
Hileli eylem sonucunda yakalanan bir çal›flan›na iflletme yönetiminin davran›fl
biçiminin ne olaca¤›. ‹flletme hile yapan bir çal›flan›n› yakalad›¤›nda gereken cezay› verecek bir ortam sa¤lam›yorsa, ileride yap›lacak hilelere olanak sa¤l›yor
demektir.
Birçok iflletme bir çal›flan›n› yapt›¤› hile sonucu yakalad›¤›nda, cezai ifllem yapmaktan kaç›n›p, yanl›zca iflten ç›karma yolunu seçmektedir. Bunun nedenleri
farkl› olabilmektedir. Örne¤in bir banka prestij aç›s›ndan böyle bir yolsuzlu¤un
duyulmas›n› istememektedir. Bir iflletme muhasebe müdürünü yapt›¤› hile sonucu yakalad›¤›nda karfl› tehditten korktu¤undan cezaland›rma yoluna gitmemektedir. Bunun sonucu iflletme çal›flanlar› aras›nda “Yap›lan›n yapan›n yan›na kar
kald›¤› duygusu” yay›lmakta ve tehlikeli aflamalara gelinmektedir.

Yap›lan Hileyi Hakl› Gösterme Çabalar›
Hile üçgeninin üçüncü aya¤› hile yapan›n yapt›¤› olay› hakl› gösterecek savunma mekanizmalar› gelifltirmesidir. Her hile yapan›n kendini hakl› gösterme çabas› ve buna göre gelifltirdi¤i gerekçeleri vard›r. Di¤er bir deyiflle herkesin bir
“Bahanesi” vard›r. Bu gerekçelerden baz›lar›n› afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz:
- Paray› borç alm›flt›m, daha sonra ödeyecektim,
- Bu iflletmeye yapt›klar›m›n karfl›l›¤›d›r,
- Bu olay sonucu hiç kimse incinmedi,
- Bu paray› iyi bir amaç için alm›flt›m,
- Yapt›¤›m›n suç oldu¤unu bilmiyordum,
- ‹flletme bunu hak etmiflti,
- ‹flletme vergi kaç›rmas› nedeniyle zaten benim olan birfleyi ald›m.
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‹flletmelerin makro düzeyde bu hakl› gösterme gerekçelerini aflmalar› gerekmektedir. Çal›flanlara ahlaki kurallar›n anlat›lmas›, hile yapanlar›n kesinlikle cezaland›r›laca¤›n›n bildirilmesi ve iflletmede bir ahlak yasas›n›n oluflturulmas› ve de
çal›flanlar›n gerekti¤i bir biçimde e¤itilmesi yap›lmas› gereken ifllemler aras›nda
say›labilir.

H‹LELER‹N ORTAYA ÇIKARTILMASI
‹flletmelerde yap›lan hilelerin belirlenmesi, ortaya ç›kart›lmas› di¤er suç eylemlerinde oldu¤u gibi kolay de¤ildir. Örne¤in bir cinayette ölü beden ortada ise bir
flüphe yoktur. Bir banka soygununda flahit ifadeleri veya video görüntüleri ile
ortada bir flüphe kalmaz. Bir düzensizli¤in varolup olmad›¤›n› anlama, bunun hile olarak kabul edilip edilemeyece¤i oldukça zordur.
‹flletme hilelerinin ortaya ç›kart›lmas› eylemi, hileli olabilecek belirtilerin, göstergelerin veya k›rm›z› bayraklar›n (Red Flags) tan›mlanmas› ile bafllar. Bir çal›flan›n yaflam düzeyinde afl›r› yükselmeler, bir belgenin kay›p olmas›, muhasebe kay›tlar›nda olmamas› gereken bir durumun ortaya ç›kmas›, analitik incelemelerde anormal bir durumun saptanmas› bir zimmete para geçirme eyleminin
belirtisidir. Ancak kesin kan›t› de¤ildir.
Yap›lan araflt›rmalar küçük tutarlarda yap›lan hilelerin ço¤unlukla ortaya ç›kart›lamad›¤›n› göstermektedir. Ne zaman ki çal›nan tutarlar yükselmekte yakalanma olas›l›¤› artmaktad›r. Di¤er taraftan hile sonucu elde edilen varl›klar harcanmaya bafllanmakta, bunun sonucu yakalanma gerçekleflebilmektedir.
Hileleri ortaya ç›kartmaya çal›flan yöneticiler, denetçiler, iflverenler, araflt›rmac›lar hile belirtilerini ö¤renmek ve kesin sonuca varana kadar izlemeyi devam
ettirmek zorundad›rlar.
Hilelerin ortaya ç›kart›lmas›nda yararlan›labilecek çok çeflitli belirtiler bulunmaktad›r. Bunlar› afla¤›daki gibi s›n›fland›r›p aç›klayabiliriz:

Muhasebe ‹le ‹lgili Anormallikler
- Zaman›nda, bütünüyle ve uygun biçimde kayda al›nmayan ifllemler,
- Yetkisiz ve dayanaks›z ifllemler ve bakiyeler,
- Sonuçlar› etkileyen son dakika düzeltmeleri,
- Muhasebe dönemlerinde ve s›n›fland›rmalarda uygunsuz ifllemler,
- Kay›p belgeler,
- Belgeler üzerinde bulunan oynamalar,
- Orijinal belgelerin yerine fotokopi biçimindeki belgelerin bulunmas›,
- ‹flletme kay›tlar› ile do¤rulama yan›tlar› aras›nda görülen tutars›zl›klar,
- Önemli tutarlarda stok ve fiziki varl›k kay›plar›,
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- Hurda ve firelerde art›fl,
- Kasada büyük tutarl› nakit tutulmas› ve buradan ifllemlerin yap›lmas›,
- Kasada eksik veya fazla tutarda paralar›n bulunmas›,
- Küçük hacimlerde ancak yüksek de¤erli ve fazla talepli stoklar,
- Kolay el de¤ifltirebilir ancak de¤erli hisse senedi, tahvil ve mücevherat gibi
varl›klar,
- Vadesi geçmifl alacaklarda art›fl,
- Mali tablolarda aç›klanamayan de¤iflmeler

‹ç Kontrol Zay›fl›klar›
- Görevlerin ayr›l›¤›nda eksiklikler,
- Varl›klar›n fiziksel korumas›nda zay›fl›klar,
- Ba¤›ms›z gözlemlerde zay›fl›k,
- Yetersiz yetkilendirme,
- Yetersiz belgelendirme sistemi,
- Varolan kontrollere gereken önemi vermeme,
- Yetersiz muhasebe sistemi,

Analitik Anormallikler
- Aç›klanamayan stok noksanl›klar› ve düzeltmeleri,
- Tan›mlama ve belirlemelerden sapmalar,
- At›k ve döküntülerde art›fl,
- Afl›r› sat›nalmalar,
- Hesap bakiyelerinde anlaml› art›fl veya azalmalar,
- Fiziki anormallikler,
- Nakit fazlal›k veya noksanl›klar›,
- Anlams›z gider veya ödemeler,
- Alacaklar azal›rken gelirlerin artmas›,
- Nakit art›fl› azal›rken artan gelirler,
- Stoklar azal›rken artan borçlar,
- Hacim artarken artan birim maliyetleri,
- Hacim artarken azalan at›k ve döküntüler,
- Sat›fllar azal›rken artan stoklar.
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Afl›r› Yaflam Biçimleri
- Çok pahal› eflya kullan›m›,
- Pahal› araba kullan›m› ve ev ikameti,
- Üst düzey sosyal kulüplere üyelik,
- Pahal› seyahatler.

Ola¤an Olmayan Davran›fllar
Hile yapmaya bafllayan kiflilerin bir ço¤unda psikolojik olarak korku ve suçluluk duygusu bafllar. Kiflide farkl›laflmay› getiren süreç afla¤›daki s›ray› izler:
Suç,
Korku,
Stres,
Davran›fl De¤ifliklikleri,
Ola¤an olmayan veya tan›mlanamayan davran›fl bozukluklar›n› afla¤›daki gibi
s›ralayabiliriz:
- Uykusuzluk,
- Artan ‹çki Ba¤›ml›l›¤›,
- Uyuflturucu Kullan›m›,
- Ola¤an Olmayan Al›nganl›klar ve fiüpheler,
- Rahat Bir Görünüm Sa¤layamama,
- Hastalanma Korkusu,
- Arkadafllar› Aras›nda Afl›r› S›k›nt›l› Davran›fllar Sergileme,
- Ola¤an Olmayan Münakafla Ortamlar› Yaratma,
- Afl›r› Sinirlilik,
- Sürekli Düflünceli Bir Görünüm Sergileme
H‹LEN‹N ÖNLENMES‹
Hilenin önlenmesi çal›flmalar› her iflletmenin önemle dikkate almas› gereken bir
konudur. Bu aflama hile henüz ortaya ç›kmadan oluflturulaca¤›ndan olayda daha önemli bir rol almaktad›r. Hile gerçeklefltikten sonra bunun ortaya ç›kart›lmas› daha zor, zahmetli ve maliyetli olmaktad›r. ‹flletmeler hile eyleminin “FIRSAT” aya¤›n› kontrol alt›na almak zorundad›r.
Bir iflletmenin hilenin önlenmesinde yapabilece¤i ifller afla¤›da k›saca s›ralanm›flt›r
- Güçlü bir iç kontrol yap›s›,
- Her çal›flan›n kabul edece¤i bir iflletme ahlak politikas›,
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- ‹flletmede oluflturulacak bir kültür politikas›,
- Dürüst kiflilerin ifle al›nmas›n› sa¤layacak insan kaynaklar› yönetimi,
- Aç›k ve dürüst bir çal›flma ortam›n›n sa¤lanmas›,
- Çal›flanlara yard›m programlar›,
- Çal›flanlar›n özellikle hile konusunda e¤itimi,
- Net bir hile cezaland›rma politikas›,
- ‹flletme içinde bilgi ak›fl›n› sa¤layacak bir düzenin kurulmas› (Hotline),
- Hile politika ve prosedürleri yönetmeli¤inin oluflturulmas›.
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