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Amaç – Bu çalışmada hile denetçiliği ve/veya araştırmacı muhasebecilik temelinde örnek vaka 
üzerinden hileli eylemlerin araştırılması ve tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem – Adli muhasebe mesleğinin alt boyutlarından biri olan hile denetçiliği/araştırmacı 
muhasebecilik çerçevesinde bir işletmede gerçekleşen bir hile vakasının araştırılması, tespit edilme 
süreci ve çözüm önerilerine dönük olarak vaka analizi gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – İncelenen hile vakasında işletme bünyesinde oluşturulan satın alma komisyonunun kağıt 
üzerinde var olduğu, tüm satın alma işlem yetkisinin satın alma müdüründe olduğu bu kapsamda 
görevlerin ayrılığı ilkesine aykırı davranıldığı, işletmede etik ihbar hatlarının bulunmadığı ve bu 
durumun kuşku duyulan olayların yönetime iletilmesini engellediği, maliyet analizleri etkin bir 
şekilde yapılmadığı, işletmenin satın alma yöneticisi ve baş aşçısının işletmenin çalıştığı bir tedarikçi 
işletme ile anlaşarak karşılığında kişisel kazanç elde etme amacıyla birim fiyatı yüksek mal alımı 
yaptıkları ve işletmeyi önemli zararlarla karşı karşıya bıraktıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Tartışma – Adli muhasebe uzmanlığının popüler ve ihtiyaç duyulan bir uzmanlık olarak ortaya 
çıkması sonucunda birçok ülke gerekli yasal düzenleme ve sertifikasyon faaliyetleri gerçekleştirmiş 
ve yükseköğretim müfredatlarında gerekli güncellemeleri yapmış ancak ülkemizde adli muhasebe 
ve adli muhasebe uzmanlığı hakkında herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı, mesleğin 
muhasebe ve denetim alanına katkısı düşünüldüğünde gerekli çalışmaların en kısa sürede yapılması 
ve yasal düzenlemelerle de güçlendirilmesi önem arz edecektir. 
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Purpose – In this study, it is aimed to investigate and detect fraudulent acts on the basis of fraud 
auditing and / or investigative accountancy. 

Design/methodology/approach – Within the framework of fraud auditing / investigative 
accountancy, which is one of the sub-dimensions of the forensic accounting profession, a case 
analysis was carried out to investigate a fraud case in an enterprise, to identify the process and to 
suggest solutions. 

Findings – In the analyzed fraud case, the procurement commission formed within the company 
exists on paper, all purchasing transaction authority belongs to the purchasing manager, in this 
context, the principle of separation of duties is violated, there are no ethical warning lines in the 
enterprise and this situation prevents the transmission of suspicious events to the management, cost 
analysis is not effective. It has been concluded that the purchasing manager and head chef of the 
enterprise agreed with a supplier enterprise where the enterprise works and purchased goods with 
high unit prices in order to gain personal gain in return and left the enterprise faced with significant 
losses. 

Discussion – As a result of the emergence of forensic accounting expertise as a popular and needed 
expertise, many countries have carried out the necessary legal regulation and certification activities 
and made the necessary updates in their higher education curricula. Subject in terms Turkey is a fact 
that in our country there is no legislation on forensic accounting and forensic accounting expertise. 
Considering the profession's contribution to the field of accounting and auditing, it will be important 
to carry out the necessary work as soon as possible and to strengthen it with legal regulations. 
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