
Önerilen'Atıf/'Suggested'Citation'
Karahan,'M.,'Çolak,'M.'(2019).''Muhasebe'Uygulamalarındaki'Hata'Ve'Hilelerin'Tespiti:'Üretim'İşletmelerine'Yönelik'Araştırma,'İşletme'
Araştırmaları'Dergisi,'11'(3),'2290L2305. 

İŞLETME'ARAŞTIRMALARI'DERGİSİ' 
JOURNAL'OF'BUSINESS'RESEARCHFTURK' 
2019,'11(3),'2290L2305'
https://doi.org/10.20491/isarder.2019.740' '
'
Muhasebe'Uygulamalarındaki'Hata've'Hilelerin'Tespiti:'Üretim'İşletmelerine'Yönelik'
Araştırma (The'Determination'of'Errors'and'Frauds'in'Accounting'Practices:'Research'for'
Production'Enterprises) 
'

Murat'KARAHAN 'a','Mustafa'ÇOLAK 'b''
aGaziantep'Üniversitesi,'İktisadi've'İdari'Bilimler'Fakültesi,'İşletme'Bölümü,'Gaziantep,'Türkiye'karahan@gantep.edu.tr'
bMaliye'Bakanlığı,'Gelir'İdaresi'Başkanlığı,'mcolak44@hotmail.com'
'

MAKALE'BİLGİSİ'' 'ÖZET''

Anahtar'Kelimeler:''

Muhasebe'Uygulamaları'
Muhasebe'Hatası'
Muhasebe'Hilesi'
Hata'
Hile'
'
Gönderilme'Tarihi'19'Mayıs'
2019'
Revizyon'Tarihi'17'Eylül'2019'
Kabul'Tarihi'20'Eylül'2019'
'
Makale'Kategorisi:''
Araştırma'Makalesi''

Amaç' –' Ülke' ekonomilerinin' büyümesinde' ve' kalkınmasında' temel' lokomotif' olan' üretim'
işletmeleri' tarafından' sağlanan' verilerin' doğruluğu' ve' güvenilirliğinin' tespiti' muhasebe'
uygulamalarının'inovatif'bakış'açısıyla'sürekli'kendini'yenilemesi'ile'mümkün'olabilir.'Muhasebe'
uygulamaları'temelini'genel'olarak'Vergi'Usul'Kanunu,'Muhasebe'Uygulama'Genel'Tebliğleri've'
Finansal' Raporlama' Standartları' oluşturmaktadır.' Üretim' işletmelerinin' muhasebe' süreçlerinin'
karmaşık,'muhasebe'uygulamalarından'kaynaklı'tahmin've'esneklikler'olması'hata've'hile'olguları'
ile'sıklıkla'karşılaşılmasına'neden'olmaktadır.'Kanuna'karşı'hile'veya'hata'olarak'ortaya'çıkan'bu'
uygulamalar'finansal'tablo'kullanıcılarının'yanlış'karar'vermelerine'neden'olmaktadır.'Bu'nedenle'
çalışma,' Gaziantep' ilinde' üretim' yapan' işletmelerdeki' hata' ve' hilelerin' tespit' edilmesini'
amaçlamaktadır.''

Yöntem' –'Gaziantep' ilinde' üretim' yapan' işletmelerin' muhasebe' işlemlerini' yürüten' muhasebe'
meslek'mensuplarına'yönelik'yapılan've'bu'işletmelerdeki'hata/hilelerin'tespit'edilmesi'için'anket'
çalışması'yapılmıştır.'Veri'değerlemede'frekans'yüzdeleri'dikkate'alınarak'yapılmıştır.'

Bulgular' –' Çalışma' sonucunda,' hilenin' yapılma' gerekçesi' olarak' işletmedeki' kontrol' ve'
denetimlerin' yetersiz' veya' hiç' olmaması' ön' plana' çıkarken,' karşılaşılan' hile' türleri' olarak' da'
borçların/giderlerin'düşük'gösterilmesi've'gelirlerin've'giderlerin'farklı'dönemlere'kayıt'edilmesi'
ile'karın'yüksek'gösterilmesi'durumları'ön'plana'çıkmaktadır.''

Tartışma' –'Araştırma' sonucunda'mevcut' denetim' sisteminin' yetersizliği' ve' vergi' affı' kanunları'
hatalı' ve' hileli' işlemlerin' yapılmasına' neden' olmaktadır.' Hatalı/hileli' işlemlerin' tespit' süresinin'
uzaması' işletmelerde' sürekliliğin,' karlılığın' ve' denetimin' etkinliğinde' önemli' bir' rol'
oynamaktadır.'
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Purpose'–'The'accuracy'and'reliability'of'the'data'provided'by'the'production'enterprises,'which'
are' the' main' locomotives' in' the' growth' and' development' of' the' countrybs' economies,' can' be'
possible' by' the' continuous' selfLrenewal' of' the' accounting' practices' from' an' innovative' point' of'
view.' In' general,' accounting' practices' constitute' the' Tax' Procedural' Law,' Accounting' Practice'
General'Communiqués'and'Financial'Reporting'Standards.'The'fact'that'the'accounting'processes'
of' the'manufacturing'enterprises'are'complicated'and' the'estimations'and'resilience’s'due' to' the'
accounting'practices'lead'to'frequent'errors'and'fraud'cases.'These'practices,'which'arise'as'a'fraud'
or'error'against'the'law,'cause'the'users'of'the'financial'statements'to'make'a'wrong'decision.'For'
this' reason,' the' study' aims' to' determine' the' errors' and' tricks' in' the' enterprises' producing' in'
Gaziantep.'

Design/methodology/approach' –' A' survey' was' conducted' for' the' professional' accountants'
carrying' out' the' accounting' procedures' of' the' enterprises' producing' in' Gaziantep' and' to'
determine' the' errors' /' tricks' in' these' enterprises.'Data'were' evaluated'by' considering' frequency'
percentages.'

Findings' –' ' As' a' result' of' the' study,' while' the' insufficient' or' no' controls' and' controls' in' the'
enterprise'come'into'prominence'as'the'rationale'of'fraud,'the'low'level'of'debts'/'expenses'and'the'
high'level'of'profit'and'expense'are'recorded'as'different'types'of'fraud'encountered.'

Discussion'–' Inadequate'audit' system'and' tax'amnesty' laws' result' in'erroneous'and' fraudulent'
transactions.'The'prolongation'of'the'detection'period'of'fraudulent'/'fraudulent'transactions'plays'
an'important'role'in'the'effectiveness'of'continuity,'profitability'and'audit'in'the'enterprises.'
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